
 

 ( ESGمنحة حلول الطوارئ )

 شهادة إعادة اإلسكان السريع 

 
 

MSHDA ESG ( 09/2020شهادة إعادة اإلسكان السريع  ) 1من  1صفحة   

 معلومات المشارك 

HMIS    :#        :إسم المشارك      

التشرد وأهلية المشاركين للحصول على خدمات إعادة اإلسكان للمصادقة على  (  ESGيجب إكمال هذه اإلستمارة من قبل موظفي برنامج منحة حلول الطوارئ )التعليمات:   
في ملف المشارك. ما لم يُذكر خالف السريع. حدد مربع حالة السكن المطبق على الفرد أو األسرة أدناه واحتفظ بكل من هذه اإلستمارة والوثائق المناسبة لدعم حالة اإلسكان 

األدلة هو وثائق الطرف الثالث أواًل، وتلقي مالحظات الموظف المكلف ثانيًا، والشهادة من قبل الفرد أو األسرة التي تطلب ذلك، فإن الترتيب العام لألولوية للحصول على  
 المساعدة ثالًثا. 

 األهلية العامة  

اإليجار قصيرة و/أو متوسطة األجل حسب  لتوفير خدمات إعادة توطين المساكن واستقرارها ومساعدة ( ESGيمكن استخدام أموال منحة حلول الطوارئ )
اعدة إعادة اإلسكان  الضرورة لمساعدة الفرد أو األسرة المشردة على االنتقال بأسرع ما يمكن إلى مسكن دائم وتحقيق االستقرار في ذلك السكن. يمكن تقديم مس

، بشرط أن يكون دخلهم السنوي 567.2تعريف "المتشردين" في المادة    ( من1السريع للمشاركين في البرنامج الذين يستوفون المعايير الواردة في الفقرة )
 (. 567.104٪ من متوسط دخل المنطقة. )§ 30أقل من  

 معايير إعادة اإلسكان السريع 
 المتشردون حرفيًا :1الفئة 

 
مكان عام أو خاص ال يُقصد به، أو يُستخدم عادةً كسكن نوم عادي للبشر، بما في ذلك الشارع أو الرصيف أو السيارة أو  مكان غير مخصص لسكن البشر   

 أرض معسكر.موقف للسيارات أو مبنى مهجور أو محطة حافالت أو المطار أو  

الحديث، أو التصديق الذاتي  ( HMISقد تشمل الوثائق شهادة مكتوبة من قبل موظف التوعية، أو سجل نظام معلومات إدارة المشردين ) •
 (. ESGالموضح في التصديق الذاتي لمنحة حلول الطوارئ )

 
 مأوى طوارئ مملوك للقطاع العام أو القطاع الخاص مخصص لتوفير أماكن إقامة مؤقتة.  مأوى الطوارئ  

الحديث، أو التصديق الذاتي  ( HMISقد تشمل الوثائق إحالة مكتوبة من موظفي المأوى السابقين، أو سجل نظام معلومات إدارة المشردين ) •
 (. ESGارئ )الموضح في التصديق الذاتي لمنحة حلول الطو

 
 فندق أو موتيل تم دفع ثمنه من قبل مؤسسة خيرية أو برنامج الحكومة الفيدرالية والوالئية والمحلية   

حديثًا أو التصديق ( HMISمعلومات إدارة المشردين )قد تشمل الوثائق إحالة مكتوبة من منظمة خيرية أو برنامج حكومي أو سجل نظام  •
 (. ESGالذاتي الموضح في التصديق الذاتي لمنحة حلول الطوارئ )

 
)مثل السجن، أو مرفق عالج تعاطي المخدرات، مرفق عالج الصحة النفسية، أو مستشفى، أو مرفق آخر مشابه(؛ يجب أن  الخروج من مرفق رعاية مؤسسية  

 ن غير مخصص لسكن البشر قبل دخول المؤسسة. أن تكون مقيًما في ملجأ أو مكاو يوًما أو أقل  90تكون مدة اإلقامة 

األخير، أو التصديق ( HMISقد تشمل الوثائق أوراق الخروج أو اإلحالة الكتابية من المؤسسة، أو سجل نظام معلومات إدارة المشردين ) •
 (. ESGالذاتي الموضح في التصديق الذاتي لمنحة حلول الطوارئ )

 
 مشروع مصمم لتوفير السكن والخدمات المساندة المناسبة للمشردين لتسهيل االنتقال إلى العيش المستقل. اإلسكان االنتقالي  

لتصديق الذاتي الموضح  حديثًا، أو ا( HMISقد تتضمن الوثائق إحالة مكتوبة من مزود الخدمة، أو سجل نظام معلومات إدارة المشردين ) •
 (. ESGفي التصديق الذاتي لمنحة حلول الطوارئ )

 شهادة الوكالة / الموظف  

اعتقادي، أن الفرد  أنا أقر، على حد علمي واعتقادي، بأن جميع المعلومات المقدمة والمرفقة بهذه اإلستمارة صحيحة ودقيقة وكاملة. أنا أقر، على حد علمي و
إعادة اإلسكان السريع وأنني لست مرتبطًا بالفرد أو العائلة من خالل العائلة أو ا أو العائلة   لعمل أو  المذكورة أعاله تفي بجميع متطلبات األهلية لخدمات 

حتيال يتم التحقيق فيه من العالقات الشخصية األخرى. أنا أقر بأنني لم أستلم أو إستلم أي شخص مرتبط بي أي منفعة مالية لتقرير األهلية هذا. أنا أفهم أن اال
حصر، القانون المرقم قبل وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية، مكتب المفتش العام، وقد تتم معاقبته بموجب القوانين الفيدرالية ليشمل، على سبيل المثال ال ال

18  U.S.C. 1001    18والقانون  U.S.C. 641  .هادات مزورة، فسأخضع لعقوبات وجزاءات جنائية ومدنية  أنا أفهم أيًضا أنه إذا تبين أن أيًا من هذه الش
 وإدارية. 

 توقيع الموظف:  التاريخ:

 توقيع الموظف المشرف: التاريخ:

 
 


