
 

 ( ESGمنحة حلول الطوارئ )

 التنازل عن إغاثة الوالية في حاالت

 خطاب الرفض ( SERالطوارئ )
 

MSHDA ESG ( تنازل عن إغاثة الوالية في حاالت الطوارئSER ) 1من  1صفحة  (  21/01/21، تم تحديثه في 20/ 09/23خطاب الرفض )تم إنشاؤه في   

 معلومات المشارك 

HMIS    :#        :إسم المشارك      

ألغراض رفض الحصول على منح حلول  (،  MSHDAوهيئة تطوير اإلسكان في والية ميشيغان )(  MDHHSإتفقت إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان ) 
ة الصحة والخدمات اإلنسانية على السيناريوهات التالية من شأنه أن يؤدي إلى إنكار فوري من خالل  إدار(،  SERلبرنامج اإلغاثة في حاالت الطوارئ )(  ESGالطوارئ )

أيًا من السيناريوهات التالية، فيجوز للوكالة استخدام هذه أإلستمارة بدالً (  ESGإذا واجهت الوكالة التي تدير برنامج منحة حلول الطوارئ )(.   MDHHSفي ميشيغان )
 . رسوم اإليجار، ومبلغ التأمين فقطلتقديم المساعدة في اإليجار، دفع ( SERمن رفض برنامج اإلغاثة في حاالت الطوارئ )

 

إحالة المشاركين إلى إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان  (  ESGمالحظة: ال يزال يتعين على الوكالة التي تدير برنامج منحة حلول الطوارئ )
(MDHHS )( للحصول على مساعدة برنامج اإلغاثة في حاالت الطوارئSER ) أخرى قد يتأهل لها الفرد أو األسرة. ومزايا إستحقاق 

 

إذا  (.  ESGإكمال هذه اإلستمارة للمصادقة على أهلية المشاركين للحصول على خدمات المنحة )(  ESGيتعين على موظفي برنامج منحة حلول الطوارئ )التعليمات:  
المطبق و ضع هذه اإلستمارة والوثائق المناسبة لدعم السيناريو المدرج في ملف    كان أي من السيناريوهات التالية ينطبق على األسرة المشاركة، فضع عالمة على المربع

 كل مشارك في البرنامج. 
 ( SERالمعايير غير المؤهلة للحصول على اإلغاثة في حاالت الطوارئ ) 

 ؛ ما لم يوجد أي مما يلي: منع التشرد إذا كان المشارك يعيش حاليًا مع أفراد األسرة أو األصدقاء )يتشاركون المكان( في وقت الفحص، فقد يتم تقديم خدمات  

 يوًما.  60العيش مع آخرين بسبب حريق وقع قبل  •
 العيش مع اآلخرين للهروب من العنف األسري.  •

 
ع  منفقد يتم تقديم خدمات (، MDHHSإذا تبين أن المشارك في حالة عدم امتثال لمتطلبات دعم الطفل في  إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان )  

 .التشرد
 

فقد يتم تقديم خدمات  إذا أبلغ المشارك عن عدم وجود دخل لألسرة )صفر( لجميع أفراد األسرة أو في أي حالة يتجاوز فيها اإللتزام بدفع اإليجار مبلغ الدخل،   
 .منع التشرد وأ إعادة اإلسكان السريع

 
 .منع التشرد أو يمكن تقديم خدمات إعادة اإلسكان السريعتحظر حالة المواطنة على المشارك الحصول على هوية الوالية، ثم   

 فقدان وشيك لإلسكان 
 .منع التشردأيام، فقد يتم تقديم خدمات  7إذا تم طرد المشارك رسميًا من السكن الحالي في أقل من   

 
فقد يتم تقديم خدمات (، ESGأيام دون تأكيد للمساعدة في إيجار منحة حلول الطوارئ ) 7إذا فقد المشارك وحدة سكنية معينة وقابلة للعيش فيها في أقل من   

 . الوقاية من التشرد  أو إعادة اإلسكان السريع

 شهادة الوكالة / الموظف  

 أنا أقر، على حد علمي واعتقادي، بأن جميع المعلومات المقدمة والمرفقة بهذه اإلستمارة صحيحة ودقيقة وكاملة.

 توقيع الموظف:  التاريخ:

      اسم الموظف:  
 


