የኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግሥት [GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA]
የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ [DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES]

የድንገተኛ ጊዜ የኪራይ እርዳታ ፕሮግራም
(Emergency Rental Assistance Program, ERAP)
ERAP ምንድን ነዉ?
የድንገተኛ ጊዜ የኪራይ እርዳታ ፕሮግራም (ERAP) የመኖርያ ቤት
ድንገተኛ ችግሮች ላጋጠማቸው፣ አነስተኛ ገቢ ያላቸው የግዛቱ
ኗሪዎችን ይረዳል። ቤት አልባነትን ለማስወገድ፣ ቤትን መልሶ
ለማቋቋም፣ ወይም ቤት መልቀቅን ለመከላከል አፋጣኝ እርምጃ
የሚያስፈልግ ሲሆን የመኖርያ ቤት ድንገተኛ ችግር ተብሎ
ይታወቃል።

ERAP እንዴት ሊረዳ ይችላል?
ERAP የሚከተሉትን በመክፈል ሊያግዝ ይችላል፣
• ከቤት በሚለቀቅ ጊዜ፣ የመዘግየት ክፍያዎች እና የፍርድ
ቤት ክፍያዎችን ጨምሮ ያልተከፈለ ኪራይ
• ለአዲስ መኖሪያ የዋስትና መያዣ ገንዘብ
• የመጀመሪያ ወር ኪራይ
ERAP ከላይ ከተዘረዘሩት ውጪ የአገልግሎት ክፍያዎችን፣ የወለድ
አግድ ክፍያዎችን፣ ወይም ማንኛውም የመኖርያ ቤት ወጪን
ለመክፈል አያግዝም።

ERAP ገንዘቡን በቀጥታ ለኔ ሊሰጠኝ ይችላል?
ERAP ክፍያውን በቀጥታ ለቤቱ ባለቤት፣ ለፍርድ ቤት፣ ወይም
ለፍርድ አስፈጻሚዎች ሊሰጥ ይችላል። ለእርስዎ ምንም ገንዘብ
በቀጥታ አይሰጥዎትም።

እኔ ለERAP እንዴት አመለክታለሁ?
ስድስት (6) ድርጅቶች የERAP ማመልከቻ ይቀበላሉ።
ስሞቻቸው፣ አድራሻቸው፣ እና የስልክ ቁጥራቸው በዚህ ቅጽ
ግልባጭ ላይ ተዘርዝሯል። እርስዎ ብቁ መሆንዎን ለመወሰን
ማመልከቻ መሙላት፣ ቃለመጠይቅ ማድረግ፣ እና ድርጅቱ
የሚፈልገውን ሰነዶች ማቅረብ አለብዎ። አስቸኳይ አደጋው
እልባት ካገኘ በኋላ ለመኖርያ ቤት የሚከፍሉት በቂ ገንዘብ ከሌለ፣
እርስዎ በተጨማሪ በአገልግሎቶች አስተዳደር ላይ ድርሻዎን
ለመውሰድ መስማማት አለብዎ። ይህ ሌላ የመኖርያ ቤት
ድንገተኛ ችግር እንዳያጋጥም ለማረጋገጥ ይረዳል።

ለERAP ብቁ ማነው?

ለአጠቃላይ የERAP ጥያቄዎች፣ እባክዎ ኢሜይል ያድርጉ፣

እርስዎ የDC ኗሪ መሆን አለብዎ፣ እና ገቢዎ እንደቤተሰቡ መጠን
ከወርሃዊ የፌደራል የድህነት ደረጃ ከ125% በታች መሆን አለበት።

erap.program@dc.gov ላይ መልዕክት ይላኩ

ERAP ሁሉንም የኪራይ ማመቻቸያዎች ወይም የዋስትና
መያዣ ይከፍላል?
ለERAP ሲያመለክቱ፣ እኛ የእርስዎን ገቢ እና ሀብቶችን
እንመለከታለን። እርስዎ ብቁ ከሆኑ እርስዎ ምን ያክል መክፈል
እንዳለብዎ እና ERAP ምን ያክል እንደሚከፍል እንነግርዎታለን።

ERAP የሚከፈለው መጠን ላይ ገደብ አለ?
ERAP የሚከፍለው እስከተወሰነ መጠን ነው። ላልተከፈለ
ኪራይ፣ ERAP እስከ 5 ወራት ድረስ ያልተከፈለ ኪራይ፣ ወይም
$4,250 ድረስ ይከፍላል። (የአካል ጉድለት ካለ ወይም ሰባት
ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ልጆች ላላቸው ቤተሰቦች፣ ይህ እስከ
$6,000 ድረስ ሊጨምር ይችላል።) ለዋስትና መያዣዎች እና
ለመጀመሪያ ወር ኪራይ፣ ERAP ለእያንዳንዱ አጠቃላይ $900
ሊከፍል ይችላል።
ከፍተኛው የERAP መጠን መክፈል የመኖርያ ቤት ድንገተኛ
ችግርን ሊቀርፍ ካልቻለ፣ ቀሪውን የሚፈለገውን ገንዘብ እስካላሳዩ
ድረስ ERAP ክፍያውን አይፈጽምም። በተጨማሪ፣ ከERAP
እርዳታ ማግኘት የሚችሉት በአስራ ሁለት ወር ጊዜ ውስጥ አንዴ
ነው።
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እርስዎ በሚከተሉት ስፍራዎች የERAP ቀጠሮ መጠየቅ ይችላሉ፣
የካቶሊካዊ በጎ ኣድራጎቶች
The Southeast Family Center
2812 Pennsylvania Avenue, SE, Washington, D.C., 20020
ቢሮ(202) 338-3100፣ወይም ፋክስ (202) 338-3188 ድረገጽ፣www.catholiccharitiesdc.org
ለቀጠሮዎች ይደውሉ፣ የወሩ 1ኛ እና 3ኛ ሰኞ ከ 9 ጥዋት – 11ጥዋት
WRITs ያላቸው፣ መኖራቸውን ለማጣራት ከሰኞ - አርብ ይደውሉ (ስድስት[6] ደምበኞች በሳምንት)

Housing Counseling Services, Inc.
2410 17th Street, NW, Suite 100, Washington, D.C., 20009
Adams Alley (Euclid እና Kalorama ጎዳናዎች መካከል)
ቢሮ (202) 667-7006፣ ወይም ፋክስ (202) 667-1267 ድረገጽ፣ www.Housingetc.org
ERAP ሪከርድ የተደረገ የመረጃ መስመር፣ (202) 667-7339
(ቀጠሮዎች ብቻ፣ በየወሩ የመጀመሪያ የስራ ቀን ላይ ከ9-5 በ(202) 667-7339) ይደውሉ።

Salvation Army (NW ቢሮ)
National Capital Area Command
1434 Harvard St, NW Suite B, Washington, D.C., 20009
ቢሮ፣ (202) 332-5000፣ ወይም ፋክስ (202) 332-5156 ድረገጽ፣ www.salvationarmynca.org
(በወሩ 2ኛ እና 4ኛ ሰኞ ላይ ቀጠሮ ለማስያዝ ይደውሉ። WRIT ሁልጊዜ ሀሙስ ያለቀጠሮ መስተንግዶ)

የመዳን ወታደር (SE ቢሮ)
The Solomon G. Brown Social Services Center
2300 Marthin Luther King Jr. Avenue, SE, Washington, D.C., 20020
ቢሮ (202) 678-9771፣ ወይም ፋክስ (202) 889-8492
(በወሩ 2ኛ እና 4ኛ አርብ ላይ ቀጠሮ ለማስያዝ ይደውሉ)
WRIT ሁልጊዜ እሮብ ያለቀጠሮ መስተንግዶ)

The Community Partnership for The Prevention Of Homelessness (TCP)
በ Virginia Williams Family Resource Center
920 Rhode Island Avenue NE Washington, D.C., 20018
ቢሮ (202) 312-5510፣ ወይም ፋክስ (202) 312-5598 ድረገጽ፣ www.community-partnership.org
(ቀጠሮዎች በስልክ ብቻ በየወሩ 3ኛው እሮብ ይያዛሉ። WRIT ያለቀጠሮ መስተንግዶ ሰኞ እና ማክሰኞ የመጀመሪያዎቹ 10 ደምበኞች በእያንዳንዱ ቀን)

United Planning Organization (UPO)
2907 Martin Luther King Jr. Avenue, SE, Washington, DC 20032
ፋክስ (202) 562-3802 ድረገጽ፣ www.upo.org
ERAP የቀጠሮ ማስያዣ (202) 231-7922
Greater Washington Urban League
2901 14th Street, NW, Washington, D.C., 20009
ቢሮ፣ (202) 265-8200፣ ወይም ፋክስ (202) 387-6515፣ ድረገጽ፣ www.gwul.org
(በወሩ 3ኛ ሰኞ ላይ ቀጠሮ ለማስያዝ ይደውሉ) WRIT ሁልጊዜ እሮብ ያለቀጠሮ መስተንግዶ)
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