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 استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 1 یولیو 2020
 رئیس مجلس المدینة أریجو یعلن عن 1$ ملیون دوالر مساعدة لإلیجار

  للعائالت بریفیر التي تأثرت بكوفید-19
 تطبیق الیانصیب (اللوتري) متاح حتى 15 یولیو

 
 

 االربعاء 1 یولیو 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-19
 ووضع السیاسات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة العامة للجمیع في ریفیر. حتى 1 یولیو ، تم
 إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة العامة في ماساتشوستس بـ  1,825 حالة إیجابیة في

 مدینة ریفیر.یبلغ متوسط   عدد حاالت اإلصابة بالمدینة 5.6 حالة جدیدة كل یوم.
 

 أعلن العمدة بریان أریجو الیوم عن تخصیص ملیون دوالر في التمویل الفیدرالي لتقدیم المساعدة في اإلیجار
 لسكان ریفیر المعرضین لخطر الطرد أو التشرد بسبب عدم القدرة على دفع اإلیجار نتیجة لوباء كوفید-19.
 سیتم إدخال جمیع المتقدمین المؤهلین في الیانصیب ، والذي سیبقى مفتوًحا حتى األربعاء 15 یولیو. ستدیر
 توزیع األموال بواسطة Metro Housing Boston ، أكبر منظمة إقلیمیة لخدمات اإلسكان في الوالیة.

.Revere.org/rentalassistance تفاصیل ومعاییر إضافیة متاحة على 
 

 وقال العمدة أریجو: "مع انتهاء صالحیة حمایة السكن لكوفید- 19 التي تنتهي صالحیتها في نهایة الصیف ،
 نعلم أن العدید من عائالت ریفیر تشعر بالقلق من قدرتها على البقاء في منازلها ، ومن المرجح أن تؤثر
 عملیات اإلخالء بشكل غیر متناسب على المجتمعات الملونة". نرید أن نقدم بعض الراحة لسكاننا الذین

 وجدوا أنفسهم بدون دخل أو شبكة أمان. في Metro Housing Boston ، قمنا بتعیین خبراء في هذا
 المجال إلدارة الیانصیب وتوزیع األموال المباشرة في أسرع وقت ممكن ".

 
 یمكن للمقیمین الذین یحتاجون إلى مساعدة في اإلیجار عرض المعاییر في Revere.org ویجب علیهم
 إكمال طلب دخول لدخول الیانصیب  هنا   ، األمر الذي سیؤدي إلى إنشاء طلب استجابة وتحدید أولویات

 المتقدمین إذا كان عدد المتقدمین أكثر من األموال المتاحة. سیتم تحدید مقدار المساعدة التي یتلقاها
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 المستأجرون بعد مراعاة مصادر الدخل األخرى. لن یتجاوز الحد األقصى للمساهمة 1,000 دوالر أمریكي
 شهرًیا ، وسیبلغ الحد األقصى للدعم لكل أسرة 4,000 دوالر أمریكي.

 
 قالت فیلیشا مارشال ، مدیرة دعم اإلسكان في مترو لإلسكان: "ما زلنا نرى الطلب على زیادة المساعدة

 على اإلیجار في مجتمعات ماساتشوستس ، ورفیر لیست استثناء". "نحن فخورون بالشراكة مع مدینة ریفیر
 لتقدیم اإلغاثة التي تمس الحاجة إلیها للمجتمع ونتطلع إلى العمل مع السكان الذین یحتاجون إلى الدعم."

 
 عند االختیار في الیانصیب ، یجب على مالك أو وكیل ممتلكات المتقدمین التوقیع على اتفاقیة لوقف أي

 إجراءات إخالء حالیة وعدم بدء إجراءات اإلخالء للمتأخرات التي تغطیها أموال مساعدة اإلیجار.
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