የ COVID-19 ስርጭትን ያስቁሙ
የቨርጂኒያ የኪራይ እና የሞርጌጅ ማስታገሻ ፕሮግራም
የፕሮግራም መግለጫ
የቨርጂኒያ የኪራይ እና የሞርጌጅ ማስታገሻ ፕሮግራም [The Virginia Rent and Mortgage Relief
Program (RMRP)]፣ የተቀረጸበት ዓላማ በኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ወቅት ኮመንዌልዝ ግዛቱ ውስጥ
የመኖሪያ ቤት አገልግሎት መረጋጋትን ለመደገፍና ለማረጋገጥ ነው። በገንዘብ ድጋፍ መኖር እና በቤተሰብ ፍላጎት
መሰረት፣ RMRP ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የኪራይ ወይም የሞርጌጅ የገንዘብ ድጋፍ ሊያቀርብ ይችላል። በዚህም
ውስጥ የሚካተተው ከኤፕሪል 1፣ 2020 ጀምሮ የክፍያ ጊዜያቸው ላለፉ የኪራይ ወይም የሞርጌጅ ክፍያዎች
የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ ነው። የገንዘብ ድጋፍ ማለት አንድ ጊዜ የሚከፈል ክፍያ ሆኖ፣ ለተጨማሪ ድጋፍና
ቀጣይነት ላለው ብቁነት በገንዘብ ድጋፍ ተገኝነትና በቤተሰብ ፍላጎት መሰረት የመታደስ እድል አለው።
ብቁነት
RMRP የገንዘብ ድጋፍ የሚያቀርበው የሚከተሉትን መስፈርቶች በሚያሟሉ አከራዮችና ባለሞርጌጆች ስም ነው፡
በራሳቸው ስም የጸና የኪራይ ውል ወይም የሞርጌጅ መግለጫ ወይም የአከራይ-ተከራይ ግንኙነትን የሚያረጋግጥ ሌላ
ሰነድ ያላቸው፤ እና
በኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ምክንያት የገቢ ማጣት ያጋጠማቸው ሰዎች፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፡
•

ከስራቸው የተቀነሱ ሰዎች፤

•

የስራ ቦታቸው የተዘጋ ሰዎች፤

•

የስራ ሰዓታቸው የተቀነሰባቸው ሰዎች፤

•

የሕጻናት ማቆያ እና/ወይም ት/ቤት በመዘጋቱ ምክንያት ልጆችን ለመንከባከብ ቤት ውስጥ መቆየት ያለባቸው ሰዎች፤

•

የልጅ ተቆራጭ ወይም የትዳር ጓደኛ ድጋፍ የተቋረጠባቸው ሰዎች፤

•

በ COVID-19 በመያዛቸው ምክንያት ለመስራት ያልቻሉ ወይም የስራ ሰዓት ያመለጣቸው ሰዎች፤

•

በ COVID-19 ምክንያት ስራ ለማግኘት ያልቻሉ ሰዎች፤ ወይም

•

ከ
 COVID-19 ለሚመነጭ ከባድ ሕመም ከፍተኛ ተጋላጭነታቸው ምክንያት በቀድሞ ስራቸው ውስጥ ለመሳተፍ ፈቃደኛ
ያልሆኑ ወይም ያልቻሉ ሰዎች፤ እና

የፍትሐዊ ገበያ ኪራይ 150% ወይም ከዚያ በታች የሆነ የኪራይ ወይም የሞርጌጅ ሂሳብ ያለባቸው
የቤተሰባቸው አጠቃላይ ገቢ የአካባቢውን አማካይ ገቢ (AMI) 80% ወይም ከዚያ በታች የሆነ (በአሁኑ ወር
ገቢ መሰረት)። ከጁን 29፣ 2020 እስከ ጁላይ 20፣ 2020 ድረስ፣ ፕሮግራሞች ቅድሚያ የሚሰጡት ወቅታዊ
የቤተሰብ አጠቃላይ ገቢያቸው 50 በመቶ ወይም ከዚያ በታች ኣማካይ የወር ገቢ (AMI) ላላቸው ቤተሰቦች
ነው። የገቢ አወሳሰን የሚያካትተው የቤተሰቡ አባል የተቀበለውን ማንኛውም የስራ አጥነት ኢንሹራንስ ሲሆን፣
እንደ ማበረታቻ ቼክ ያሉ የአንድ ጊዜ ክፍያዎችን ግን አይጨምርም።
የሚያስፈልጉ ሰነዶች
የገቢ ማስረጃ (የክፍያ ቁራጭ፣ የባንክ መግለጫዎች፣ ከአሰሪ የተሰጡ ደብዳቤዎች፣ የማህበራዊ ዋስትና ሰነዶች፣ (ጡረታ)
የጸና የኪራይ ውል ወይም የሞርጌጅ መግለጫ ወይም የአከራይ-ተከራይ ግንኙነትን የሚያረጋግጡ ሌሎች ሰነዶች
የአሌክሳንድሪያ ከተማ የማህበረሰብ አገልግሎቶች ጽ/ቤት ቤተሰቦች የሚያስፈልጋቸውን ሌሎች ማናቸውም ሰነዶች እንዲያገኙ ድጋፍ
ያደርጋል

ለማመልከት፣ ለአሌክሳንድሪያ ከተማ የማህበረሰብ አገልግሎቶች ጽ/ቤት በስልክ ቁጥር 703.746.5700 ይደውሉ።
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