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	سبع نقاط یجب علیك اإللمام بھا إذا فقدت مورد دخلك

 بعض المعلومات التى قد تحتاج إلیھا إذا فقدت مورد دخلك:

تزداد على ھؤالء الذین ال یستطیعون سداد  ة ما نمر بھیُعد ھذا الوقت عصیب لنا جمیعاً، إال أن حدة صعوب
 فواتیرھم. 

 ھناك سبع نقاط یجب علیك اإللمام بھا إذا فقدت دخلك:

	ھناك موردیین مالیین متاحین لك: -1
وظائفھم، أو  أول مورد ھو اإلستفادة من إعانة البطالة التى تمتد لتشمل لیس فقط العاملیین الذین فقدوا -

ً العاملین لحسابھم الخاص و المتعاقدون المستقلون. ، ات عملھمتم تقلیل عدد ساع ، بل تشمل أیضا
	یمكنك التقدیم على إعانة البطالة بالنقر على الرابط التالى: 

http://www.vec.virginia.gov/ 
 

مع خدمة المساعدات القانونیة المجانیة   إذا ُرفض الطلب الذى تقدمت بھ إلعانة البطالة ، یمكنك التواصل
 LEGLAID-866-1من خالل اإلتصال بالرقم التالى: 

دوالر للفرد، إضافة إلى  1200المورد الثانى : و ھو اإلعانة الحكومیة التى تتمثل فى شیك قیمتھ  -
 . یتم صرف الشیكات حالیا و فى غضون أسابیع. بعض األفراد یتوجبعالدوالر لكل طفل مُ  500

	.here علیھم اتخاذ بضعة خطوات للحصول على ھذا الشیك. لمزید من المعلومات، انقر ھنا 
	

بینما تتنتظر موقفك من استحقاق شیك اإلعانة التى أقرتھ الحكومة، حاول تجنب القروض ذات الفوائد  -2
	المرتفعة، فھذا یزید موقفك سوءاً 

	
العشرین من شھر أبریل على أقل تقدیر، و علیھ ال المحاكم فى والیة فیرجینیا مغلقة حتى السادس و  -3

، و ال یمكن التحفظ على ممتلكات أى فرد من أجل سداد یوجد قضایا طرد ، إخالء، أو تحصیل دیون
إلى المحكمة. ننصحك الدین،  كما ال یحق للمالك طردك إذا تعذر علیك دفع اإلیجار بدون الرجوع 

 ُ 	ات ما تواجھھ.دلى وفقاً لمستجطلع المالك على موقفك الحابشدة أن ت
	

	ال یمكن قطع الخدمات لتعذر سداد الفواتیر بناء على القرار الذى اتخذتھ لجنة التعاون بالوالیة -4
 

قامت الحكومة الفیدرالیة بتعلیق الرھن العقارى حتى السابع عشر من مایو، یمكنك التواصل مع  -5
	السداد الراھن أو مع استشارى فى أمور اإلسكان إذا لم تستطع

 
ً بسحب ما علیك سداده تلقائیاً  -6 تقیید الوصول إلى حسابك المصرفى: إذا كنت قد سمحت للدائنون سلفا

من حسابك المصرفى، فعلیك أن تعلق ھذا األمر حتى تستطیع تحدید أولویات الدیون التى تستحق 
 hereبعض النصائح فى ھذا الصدد، یمكنك النقر ھنا لمعرفة المزید  CFPBالسداد أوال. لقد أعطى ال 

أیضاً، یمكنك استخدام خدمة دفع الفواتیر الخاصة بالبنك الذى تتعامل معھ حتى تستطیع التحكم فى 
	العملیة برمتھا

 
	/ مستحقات علیك الوفاء بھا، فننصحك أن تقوم بالسداد بالترتیب التالى:إذا كان لدیك دیون  -7

 
	الً سداد اإلیجارأو -



	ثانیاً سداد فواتیر الخدمات الھامة -
	ثالثاً الطعام و اإلحتیاجات األساسیة -
	رابعأ المدفوعات الخاصة بسیارتك -

إذا كنت تواجھ أى صعوبات مالیة أو قضایا خاصة بسداد الدیون أو الحجز على ممتلكات لسداد الدیون، أو 
مساعدات التأمین الصحى " المیدكید"،  أو مساعدات دیون خاصة بدفع رھن المنزل ، أوصعوبات خاصة ب

 صعوبات تتعلق برفض طلب إعانة البطالة، فیمكنك اتخاذ الخطوات التالیة: أىالطعام "ال فود ستامب" ، أو 

	LEGLAID-866-1: اإلتصال بالرقم التالى -
	النقر على الرابط التالى لمزید من المعلومات الخاصة بالدیون: -

 debt.html-surviving-to-consumers/guide-https://www.nclc.org/for 

المكتب القانونى المحلى مقرر على الرابط التالى للمتعثرین مالیاً و للحصول على معلومات خاصة بقالن -
	الذى تتبعھ

www.valegalaid.org	   

ة، و ال یمكن تصنیفھا على أنھا ملومات المذكورة أعاله معلومات عاملحوظة ھامة: جمیع المع •
ردت الحصول على استشارة قانونیة لحالة بعینھا، أة خاصة بحالة بذاتھا،و علیھ إذا معلومات قانونی

 القانونیة من خالل اتصال ھاتفى بالرقم المذكور أعالهفیمكنك طلب المساعدة 

	


