قائمة االنتظار
افتتاح اليانصيب

ADA County /BOSIE City

كيف أتقدم بطلب؟
أرسل طلبًا مسبقًا عبر اإلنترنت على
 www.bcacha.orgبين  10يناير

 10يناير  10 -فبراير 2022
برنامج قسيمة اختيار السكن
ستقبل سلطات اإلسكان في Boise City & Ada County
) (BCACHAالطلبات المسبقة لإليداع المحتمل في قائمة انتظار برنامج

قسيمة اختيار السكن بد ًءا من  10يناير . 2022

و  10فبراير  .2022سيتم إدخال
الطلبات المؤهلة في اليانصيب حيث
سيتم اختيار  2500أسرة فقط بشكل
عشوائي ووضعها في قائمة االنتظار.
لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة
 www.bcacha.orgأو االتصال
بالرقم

ما هو برنامج قسيمة اختيار السكن؟
قسيمة اختيار السكن (المعروف أيضًا بالقسم  )8هي برنامج إسكان مدعوم تديره
سلطات اإلسكان المحلية وتموله وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية بالواليات المتحدة
ص ّمم البرنامج لمساعدة األسر المؤهلة على استئجار مساكن آمنة
األمريكية.
ُ
وبأسعار معقولة من خالل دفع بعض أو كافة تكاليف اإليجار .

..208-345-4907

هل أنا مؤهل؟
نظرا لتوفر التمويل المحدود  ،ستفتح  BCACHAفقط يانصيب قائمة
ً
االنتظار للمتقدمين الذين يستوفون جميع المؤهالت التالية:

❶ يجب أن يكون عمر رب األسرة أكثر من  18عا ًما ؛ و
❷ ينبغي أن تكون األسرة ذات دخل منخفض؛ و

إذا كان مقدم الطلب لديه إعاقة ويحتاج إلى سكن
معقول  ،أو لديه ظروف تخفيفية تمنعه من التقديم
عبر اإلنترنت  ،يرجى التواصل مع مكتبنا على
.)208( 345-4907
من سياسة  BCACHAأن ترى أن كل فرد يتمتع
بفرصة متساوية في الحصول على سكن ميسور
التكلفة؛ بصرف النظر عن العرق أو الدين أو اللون
أو الجنس أو الهوية الجنسية أو األصل القومي أو
التوجه الجنسي أو الحالة األسرية أو اإلعاقة.

❸

يجب أن تكون األسرة مؤهلة ألفضلية اإلقامة في أيداهو (تتأهل األسرة في حال

كانت تعيش أو تعمل أو تم تعيينها للعمل داخل والية أيداهو) ؛ و

❹ يجب أن يُستوفى واحد على األقل من التعريفات التالية :

• عمر رب األسرة أو العائل أو الزوج هو  62عا ًما أو أكثر ؛ أو
• أن يكون رب األسرة أو الزوج أو الزوجة معاقًا ؛ أو
• العائالت التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن  18عا ًما

