
 

 برنامج قسائم اختيار السكن 8القسم 

 فتتاح قوائم االنتظارإ
، ووكالة اإلسكان ئة اإلسكان العامة في مينيابوليس، وهيMetro HRA)ستقبل هيئة اإلسكان وإعادة التطوير التابعة لمجلس ميتروبوليتان )

 .8اإلسكان في القسم العامة في سانت بول طلبات التقديم عبر اإلنترنت لبرنامج قسائم اختيار 

 تطبيقات االنترنت ستكون متاحة: 

 2019يونيو  12صباح األربعاء ،  8:00

 عبر

 2019يونيو  18مساًء الثالثاء ،  12:00

 

نترنت يجب تقديم الطلبات عبر اإل -في أي وقت خالل الفترة المفتوحة  بطلبك قدمنتظار بشكل منفصل. ت  إعلى كل قائمة  رجاء التقديم

م خالل ساعة في اليو 24م في وقت مبكر. إلكمال الطلبات )ي. ال توجد ميزة للتقد2019، يونيو 18مساًء، الثالثاء  12:00بحلول الساعة 

 ، تفضل بزيارة المواقع اإللكترونية التالية:الفترة الزمنية المذكورة(

 

www.WaitlistCheck.com/METRO – Metro HRA 

 Metro HRAستلمة. ستمنح تقدم في قائمة االنتظار من خالل السحب العشوائي من جميع الطلبات الم  م   Metro HRA 2000 ستضع 

ينه مدل هالسبع متروال منطقةمن مواضع قوائم االنتظار للمتقدمين الذين يعيشون أو يعملون أو يذهبون إلى المدرسة بدوام كامل في   95%

٪ المتبقية من مواضع قائمة االنتظار 5سيتم منح الـ  .)مقاطعة أنوكا ، كارفر ، داكوتا ، هينيبين ، رامزي ، سكوت وواشنطن(تي توين سي

 قدم طلب آخر.ألي م  

 

 www.WaitlistCheck.com/MPHA - Minneapolis –مينيابوليس 

تقدم في قائمة االنتظار من خالل السحب العشوائي من جميع الطلبات الواردة. م   2000العامة في مينيابوليس ستضع مصلحة اإلسكان 

من مواضع قائمة االنتظار للمتقدمين الذين يعيشون أو يعملون أو يذهبون إلى المدرسة في مينيابوليس. سيتم   %95ستمنح هيئة اإلسكان

أو رفض القبول بطريقة ، لتفضيل اإلقامة غرض أو أثر تأخير يسقدم طلب آخر. لاالنتظار ألي م  ٪ المتبقية من مواضع قائمة 5منح الـ 

 قدمة.لسن ألي فرد من أفراد األسرة الم  أخرى على أساس العرق أو اللون أو األصل العرقي أو الجنس أو الدين أو اإلعاقة أو ا

 .www.WaitlistCheck.com/STPAUL Paul St  -سانت بول 

تقدم في قائمة االنتظار من خالل سحب عشوائي من جميع الطلبات الواردة. ستمنح وكالة م   3500ستضع وكالة سانت بول لإلسكان العام 

ل أو يلتحق بالمدرسة في سانت بول، من مواضع قائمة االنتظار لمقدمي الطلبات الذين يعيش رب األسرة أو الزوج أو يعم %95اإلسكان 

٪ المتبقية من مواضع 5لدخول المنسق في مقاطعة رامزي. سيتم منح الـ أو لمقدمي الطلبات الذين اعتبروا "بال مأوى" من خالل نظام ا

 قدم طلب آخر.قائمة االنتظار ألي م  

، ال يمكن أن يتجاوز دخل ل المنخفض للغاية. من أجل التأهلمساعدة إيجار لألسر ذات الدخ 8يوفر برنامج قسائم اختيار اإلسكان في القسم 

 األسرة السنوي اإلجمالي:

 دوالر 35000: شخص واحد •

 دوالر 40000    شخص: 2 •

 دوالر 45000 أشخاص:  3 •

 دوالر 50000أشخاص:  4 •

 دوالر 54000أشخاص:  5 •

 دوالر 58000أشخاص:  6 •

 دوالر 62000أشخاص:  7 •

 دوالر 66000أشخاص:  8 •

. يجوز لمقدمي الطلبات استخدام أي جهاز اإللكتروني، ولن يتم قبول طلبات الفاكس أو البريد فرة في مكاتب الوكالةاالطلبات متو لن تكون

يتم جدت. ، إن و  لمكتبات العامة وفي هيئة اإلسكان، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المجانية في او جهاز لوحي أو هاتف ذكي للتقديمكمبيوتر أ

، على تقديم طلبون هذه المعلومات بتنسيق بديلي الطلبات الذين يحتاجون إلى سكن معقول أو مساعدة لغوية مجانية أو الذين يع مقدميشجت

 لغة مختلفة. 60طلب إلى أي من الوكاالت قبل فتح قائمة االنتظار. ستكون الترجمة متاحة في 

http://www.waitlistcheck.com/STPAUL

