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 مساكن میسورة التكلفة لإلیجار

1543 East 19th Street Apartments 
 East 19th Street, Brooklyn, NY 11230 1543تم إنشاؤھا مؤخًرا في العنوان  ةوحد 15

Midwood 

سیارات*  موقف*، مساحة تخزین*، بمجفف غسالةساحة صف دراجات، غرفة للطرود،  فناء، ،ىالمبن بسطح مفتوحة مساحةمركز لیاقة بدنیة، لمرافق: ا
 .ُتطبق علیھا رسوم إضافیة)*(

 B49 ،B7 ،B82 ،BM3 الحافالت: B/Q :القطاران االنتقال:

 bit.ly/East19للمزید من المعلومات: • المبنى ممنوع فیھ التدخین • ال توجد رسوم وسیط • ال توجد رسوم للتقدم بالطلب 

التابع إلدارة الحفاظ على المساكن وتطویرھا بمدینة  Tax Incentive program( 421a( الضریبیة الحوافز برنامج خالل من ضریبي إعفاءالمتوقع أن یحصل ھذا المبنى على  من
 ).New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD( نیویورك

 من الذي ینبغي
 ؟أن یتقدم بطلب

یمكن لألفراد أو األسر الذین یستوفون متطلبات الدخل وحجم 
یتقدموا بطلب. سیتعین أن  األسرة المدرجة في الجدول أدناه

على المتقدمین المؤھلین استیفاء معاییر اختیار إضافیة. 
سیكون للمتقدمین الذین یعیشون في مدینة نیویورك أفضلیة 

 عامة بالنسبة للشقق.

 :إلى الوحدات من لنسبةاألفضلیة  تؤول •
o 5(الحركیة  اتلمتقدمین من ذوي اإلعاقا(% 
o 2(السمعیة /البصریة اتلمتقدمین من ذوي اإلعاقا(% 

 الوحدات المتاحة ومتطلبات الدخل

الوحدة حجم  

صة بالسكان الذین تبلغ دخولھم 
الوحدات الخا

130
% من قیمة وسیط دخل المنطقة 
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1الشھري اإلیجار المتاحة الوحدات  2األسرة حجم   3السنوي األسرة دخل   

4األقصى الحد - األدنى الحد  

واحدة نوم غرفة ذات شقة  

دوالًرا 1979  1 ← 
واحد شخص دوالًرا 95030 – دوالًرا 67852   

دوالًرا 108550 – دوالًرا 67852 شخصان  

دوالًرا 2175  4 ← 
واحد شخص دوالًرا 95030 – دوالًرا 74572   

دوالًرا 108550 – دوالًرا 74572 شخصان  

دوالًرا 2273  2 ← 
واحد شخص دوالًرا 108550 – دوالًرا 77932   

دوالًرا 122070 – دوالًرا 77932 شخصان  

نوم غرفتي ذات شقة  

دوالرات 2505  2 ← 

دوالًرا 108550 – دوالًرا 85886 شخصان  
أشخاص 3 دوالًرا 122070 – دوالًرا 85886   
أشخاص 4 دوالًرا 135590 – دوالًرا 85886   

دوالًرا 2622  4 ← 

دوالًرا 108550 – دوالًرا 89898 شخصان  

أشخاص 3 دوالًرا 122070 – دوالًرا 89898   
أشخاص 4 دوالًرا 135590 – دوالًرا 89898   

دوالًرا 2740  2 ← 

دوالًرا 108550 - دوالًرا 93943 شخصان  
أشخاص 3 دوالًرا 122070 – دوالًرا 93943   
أشخاص 4 دوالًرا 135590 – دوالًرا 93943   

 .الساخن والماء والتدفئة والغاز الكھرباء تكلفة المستأجر یتحمل 1
 یشمل حجم األسرة جمیع األفراد الذین سیعیشون معك، بمن فیھم الوالدین واألطفال. یخضع ھذا لمعاییر اإلشغال. 2
 غیرھا من مصادر دخل أفراد األسرة. توجیھات الدخل خاضعة للتغییر.تشمل مكتسبات األسرة الراتب واألجور التي ُتعطى بالساعة والبقشیش والضمان االجتماعي وإعالة الطفل و 3
أو غیر ذلك من إعانات اإلیجار المؤھلة األخرى. تنطبق كذلك حدود  )Section 8(من قانون اإلسكان  8قد ال ینطبق الحد األدنى المذكور للدخل على المتقدمین بطلبات ممن یتلقون إعانات اإلیجار وفًقا لبرنامج القسم  4

 األصول.
 

 ؟كیف تتقدم بالطلب
عبر البرید، أرسل بطاقة استمارة تقدم  . لطلبnyc.gov/housingconnectقم بالتقدم بطلب عبر اإلنترنت أو من خالل البرید. للتقدم عبر اإلنترنت، ُیرجى الذھاب للموقع اإللكتروني: 

 : بریدیة أو مظروًفا یحمل اسم وعنوان الُمرِسل، إلى العنوان
1543 East 19 Apartments, C/O Reside New York, 381 South 5th Street, Unit 1, Brooklyn NY, 11211 . .أرِسل استمارة تقدم واحدة فقط لكل وحدة

 وإرسال استمارة تقدم ورقیة في الوقت ذاتھ. قد یتم اعتبار المتقدمین الذین یرسلون أكثر من استمارة تقدم واحدة، غیر مؤھلین.تقدم مكررة. ال تقم بالتقدم عبر اإلنترنت ال ترِسل استمارات 
 ؟ما ھو الموعد النھائي للتقدم

 االستمارات المتأخرة لن یتم أخذھا في االعتبار. .2018 نوفمبر 21لھا عبر اإلنترنت قبل موعد أقصاه یجب أن تكون االستمارات مختومة بختم البرید أو أن یتم إرسا
 ؟ماذا یحدث بعد أن ترسل استمارة التقدم

الستكمال عملیة  باألھلیة خاص موعد لحضورإذا تم اختیار استمارتك واتضح أنك مؤھل، فستتم دعوتك بعد ھذا الموعد النھائي، یتم اختیار االستمارات للمراجعة من خالل عملیة اقتراع. 
سُیطلب منك أن ُتحضر وثائق تثبت حجم أسرتك وھویة أفراد أسرتك  .االستماراتم یتقدلأشھر بعد الموعد النھائي  10د خالل مدة من شھرین إلى یعاموالتحدید أھلیتك. عادًة ما یتم تحدید 

 ودخل أسرتك.
 

  Maria Torres-Springer وتطویرھا المساكن على الحفاظ إدارة ةمفوض Bill de Blasio • العمدة

 
 

https://bitly.com/

	الوحدات المتاحة ومتطلبات الدخل

