
Strengthening residents and small businesses affected by 
COVID-19 through rapid financial relief and essential support

Cook County
COMMUNITY
RECOVERY
INITIATIVE

Fortalecimiento de residentes y pequeños negocios afectados por el 
Covid-19 a través de un rápido alivio económico y ayuda esencial.

Cook County
PROGRAMAS DE 
INICIATIVA DE 
RECUPERACIÓN 
DE LA COMUNIDAD

 هل تعيش في مقاطعة سوبربان كوك و
 تحتاج إلى مساعدة لسداد اإليجار ورسوم خدمات المرافق العامة 

نظًرا النتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(؟
يسدد برنامج المساعدة اإليجارية في حاالت الطوارئ لمقاطعة كوك ما يصل إلى 12 شهًرا من الدفعات الفائتة لإليجار والمرافق وحتى 3 أشهر من مدفوعات 

اإليجار المستقبلية.

الطلب؟ تقديم  يمكنني  كيف 

 يُفتح باب التقديم في 11 مارس 2021، وتُقبل الطلبات حتى 2 أبريل 2021. ابدأ عملية تقديم الطلب عبر الرابط
.cookcountyil.gov/recovery

كيف أعرف ما إذا كنت مستحقًا من عدمه؟ لكي يكون المستأجر مستحقًا، يجب استيفاء الشروط التالية:
يعيش في مقاطعة سوبربان كوك ويستأجر منزله )يجوز للمالك التقديم نيابةً عن المستأجرين(  •

ال يستطيع الحصول على دعم آخر )على سبيل المثال: ال يعيش في مساكن عامة أو يتلقى مساعدة إيجارية من برامج أخرى(  •
امتالك دليل على التعرض لضائقة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(  •

التمتع بدخل سنوي لألسرة يستوفي هذه االشتراطات أو يقل عنها:

ما هي المستندات التي أحتاجها لتقديم الطلب؟ للطلب األولي، يحتاج المستأجرون:
بطاقة الهوية التي تحمل الصورة الشخصية  •

بطاقة الضمان االجتماعي )إن وجدت(  •
إثبات للدخل عن عام 2020 )مثل بيانات الرواتب أو اإلقرارات الضريبية الحديثة(  •

مستندات تثبت التعرض لضائقة مالية نتيجة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( )مثل إعانات البطالة(  •
أحدث فاتورة مرافق )في حالة التقدم بطلب الحصول على مساعدة المرافق(  •

للتقديم والحصول على مزيد من المعلومات:
cookcountyil.gov/recovery يُرجى زيارة الرابط  •

احصل على تنبيهات نصية عن طريق إرسال رسالة نصية إلى: خدمة تنبيهات كوك )AlertCook( على الرقم 888-777  •

للمساعدة في تقديم الطلب وخدمات الترجمة إلى اللغات األخرى، يُرجى االتصال بخط المساعدة الخاص ببرنامج المساعدة اإليجارية في حاالت الطوارئ الخاص بمقاطعة 
كوك على الرقم 877-426-6515. 

 إذا كنت تعيش في مدينة شيكاغو وتحتاج إلى الحصول على مساعدة إيجارية، 
يُرجى زيارة الرابط chi.gov/housinghelp للحصول على مزيد من المعلومات

12345678عدد أفراد األسرة
96,100$90,300$84,450$78,650$72,800$65,550$58,250$51,000$الدخل

http://cookcountyil.gov/recovery
http://chi.gov/housinghelp



