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 أعلن رئیس مجلس المدینة أریجو  عن مساعدة الرهن العقاري
 ألصحاب المنازل لرفیر

 
 

 برنامج مفتوح ألصحاب المنازل الذین یعانون من فقدان الدخل نتیجة
  كوفید-19

  
  تعهدت المدینة اآلن بمبلغ 1.2 ملیون دوالر في شكل أموال فیدرالیة الستقرار

 اإلسكان
  

 األربعاء 14 أكتوبر 2020 - أعلن العمدة براین أریجو الیوم عن برنامج مساعدة الرهن العقاري ألصحاب
 منازل ریفیر الذین عانوا مالیًا نتیجة كوفید-19.  من خالل أموال قانون كیري  الفیدرالي ، وبالتعاون مع

  شركة ترمیم تشیلسي ، طورت المدینة برنامًجا لتقدیم ما یصل إلى 6000 دوالر في مساعدة الرهن
 العقاري ألصحاب المنازل.  سیتم سداد المدفوعات مباشرة إلى البنوك وسیتم توفیر التمویل المتقدمین الذین

 یستوفون المتطلبات و یستكملون عملیة التقدیم ، حتى یتم استنفاد األموال.  التطبیق متاح اآلن في
..revere.org/mortgageassistance 

 
 "لقد أثر هذا الوباء على مجتمعنا بعدة طرق ، وقد ركز فریقنا على استخدام التمویل الفیدرالي إلى أقصى حد

 نیابة عن المقیمین لدینا.  بعد إعالن المساعدة في اإلیجار لسكان ریفیر ، عرفت مدى أهمیة إیجاد طریقة
 لمساعدة مالكي منازل ریفیر أیًضا ، "قال رئیس البلدیة بریان أریجو.  "آمل أن یستفید السكان استفادة كاملة

 من هذا المورد ، وأنه قد یوفر بعض الراحة خالل األوقات الصعبة.".
 

 "نحن فخورون بشراكتنا مع براین اریجو و مدینة ریفیر لتقدیم هذا المورد الحیوي ألصحاب المنازل الذین
 یحتاجون إلى بعض الدعم اإلضافي هذا العام ،" قال المدیر التنفیذي لشركة ترمیم تشیلسي



  هیلین زوكو.  "نرید أن یكون كل مقیم في ریفیر قادًرا على تحقیق حلم امتالك منزل ناجح ومستدام. لقد
 أعاق كوفید-19 هذا الحلم للكثیرین ، ونحن ملتزمون بمساعدة أكبر عدد ممكن من السكان للتغلب على هذه

 العقبة بقدر اإلمكان
 

 تشمل متطلبات البرنامج:
  یجب أن یكون موقع العقار في ریفیر●
  یجب أن یواجه أصحاب المنازل صعوبات مالیة بسبب كوفید-19 ویحتاجون إلى المساعدة في●

 سداد الرهن العقاري
  أنواع العقارات المؤهلة: فردیة / شقة ، وعائلتین ، وثالثة أسرة●
  یجب أن تكون الممتلكات مشغولة من قبل المالك●
●HUD في AMI ال یمكن أن یتجاوز دخل صاحب المنزل 80٪ من  
 یجب أن تكون الملكیة محدثة في مدفوعات الضرائب وال یوجد بها انتهاكات معلقة●
  ال تتأهل مجموعات تأجیر المستأجرین للحصول على مساعدة الرهن العقاري ، ولكنها قد تكون●

 مؤهلة للحصول على مساعدة اإلیجار.
 

  إعالن الیوم هو أحدث التزام للمدینة لضمان االستقرار السكني لسكان ریفیر طوال جائحة كوفید-19.  یظل
 برنامج مساعدة التأجیر في المدینة مفتوًحا للمستأجرین الذین تأخروا في سداد مدفوعات اإلیجار نتیجة
 كوفید-19.  استخدمت المدینة أیًضا تمویل كیري الفیدرالي لتوظیف موظف استقرار اإلسكان فالنتینا

 مورینو ، التي ستدعم  السكان مباشرة في التنقل بین برامج اإلسكان المزایا والتحدیات.  یمكن الوصول إلى
.vmoreno@revere.org فالنتینا على 

  
  یجب على السكان الذین لدیهم أسئلة حول مساعدة الرهن العقاري أو یحتاجون إلى دعم التطبیق االتصال بـ

  Chelsea Restoration Corporation على
.hzucco@chelsearestoration.org 2277-889-617 أو  
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