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 قاري لسكان واشنطنالمساعدات المقدمة في مجال الرھن الع
إذا كنَت غیَر قادٍر على سداد قروض اإلسكان (الرھن العقاري)، أو إذا كان باستطاعتك دفع جزٍء منھا فقط، فتواصْل فوًرا  •

 مع شركتك المختصة بخدمة القروض. 
المالك أو بغض النظر عن ماھیة تتوفر خدمات المشورة والمساعدة فیما یتعلق بملكیة المنازل لسكان واشنطن  •

إدارة المؤسسات المالیة) ( DFIھاتف  برقم الجھة المختصة بخدمة القروض. یمكن ألصحاب المنازل االتصال
للحصول على مساعدة فیما یخص اتصالھم بشركتھم المختصة بخدمة  RING-DFI (746-4334) 877-1 المجاني

اٍم متخصٍص في اإلسكان، اتصل بالخط الساخن الرھن العقاري ومعرفة المزید عن الخیارات المتاحة. للعمل مع مح
تتوفر خدمات الترجمة  HOME (4663).1.877.894. الخاص بوالیة واشنطن فیما یتعلق بشؤون ملكیة المنازل

 الفوریة في كال الرقمین. 
ألصحاب المنازل آلیتین للحمایة  )CARES(یضع قانون المساعدة في مكافحة فیروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي 

 :الذین یستفیدون من القروض السكنیة المدعومة على المستوى الفیدرالي
 2020أغسطس  31ال یجوز للجھة التي أقرضتك أو لشركتك المختصة بخدمة القروض حبس رھن المنزل حتى بعد یوم  .1

خالل ھذا الوقت، ،  )CARES(لمعرفة المستجدات. فعلى وجھ التحدید، یحظر قانون  www.hud.govیُرجى زیارة   -
حبس رھن منزلك بإجراءات قضائیة أو غیر قضائیة أو دمات القروض الشروع على جھات اإلقراض وشركات خ

اإلجراء القانوني الذي تسیطر  ھو  فالحبس العقاريالحصول على حكم نھائي برفع الملكیة أو التصرف في المنزل بالبیع. (
تعذر صاحب المنزل عن  من خاللھ إحدى جھات اإلقراض على منزل ما وتنزع الملكیة عن صاحب المنزل وتبیعھ بعد 

 المستحقات.)  سداد كامل
إذا كنت تواجھ ضائقةً مالیة بسبب جائحة فیروس كورونا، فلدیك الحق في طلب فترة سماح لدفع المستحقات تصل إلى  .2

یوًما كفترة سماحٍ أخرى. یجب علیك االتصال بشركتك  180یوًما. كما لدیك الحق في طلب تمدید واحد قد یصل لـ  180
صة بخدمة القروض لطلب فترة السماح ھذه. لن تُضاف رسوم أو غرامات أو فوائد إضافیة (بخالف المبالغ المخت

ھي عندما یقوم مقدم خدمة الرھن العقاري، سواء كانت الشركة التي ترسل إلیك بیانًا   فترة السماحالُمجدولة) إلى حسابك. 
تتیح لك إیقاف دفع المبالغ المستحقة مؤقتًا أو تقلیلھا لفترة بتفاصیل القرض الذي یخصك وتدیره أو جھة اإلقراض التي 

قصیرة من الزمن. إال أن "فترة السماح" ال تمحو ما علیك من مبالغ مستحقة. فسیتعین علیك سداد المبالغ المستحقة 
   والُمتخلَّف دفعھا أو الُمقللة قیمتھا في المستقبل.

 حاالت الغش واالحتیال 
یتعین على المستثمرین، قبل  ): 19-حاالت الغش واالحتیال عند االستثمار مع تفشي جائحة فیروس كورونا (كوفید

 اتخاذ أي قرارات استثماریة مھمة، البحث والتحقق من أنھم یعملون مع متخصصین مالیین ُمعتمدین. اتصل على
877-RING-DFI (746-4334) .لتلقي المساعدة  

 واالحتیال نصائح لتجنب النصب
لن تتصل بك الھیئات الحكومیة أو ترسل إلیك رسالة نصیة حول مزایا أو أموال، ولن تطلب منك إیداًعا أو رسوًما أو  •

 دفع مبالغ أخرى للحصول على مزایاك.
 لن تطلب منك الھیئات الحكومیة إطالعھا على رقم ضمانك االجتماعي أو رقم حسابك البنكي أو رقم بطاقة االئتمان. •
 ْن حذًرا من رسائل البرید اإللكتروني والمكالمات والرسائل النصیة الواردة من مصادر ال تعرفھا.ك •

 مرض فیروس كورونا: معلومات حول المستفیدین من القروض الطالبیة
بـ بالمحامي المختص بالقروض الطالبیة بوالیة واشنطن  للحصول على المساعدة بشأن القروض الطالبیة، یُرجى االتصال

Washington Student Achievement Council ) مجلس والیة واشنطن لشؤون اإلنجازات الطالبیة) على
loanadvocate@wsac.wa.gov  أو االتصال بـDFI )للتحدث مع  877—746-4334لى رقم إدارة المؤسسات المالیة) ع

 أحد أعضاء فریق مقدمي خدمة قروض التعلیم الطالبیة.

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
http://www.hud.gov/
mailto:loanadvocate@wsac.wa.gov

	احمِ نفسك ماليًا
	https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
	المساعدات المقدمة في مجال الرهن العقاري لسكان واشنطن
	يضع قانون المساعدة في مكافحة فيروس كورونا والإغاثة والأمن الاقتصادي (CARES) آليتين للحماية لأصحاب المنازل الذين يستفيدون من القروض السكنية المدعومة على المستوى الفيدرالي:

	حالات الغش والاحتيال
	حالات الغش والاحتيال عند الاستثمار مع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19): يتعين على المستثمرين، قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية مهمة، البحث والتحقق من أنهم يعملون مع متخصصين ماليين مُعتمدين. اتصل على 877-RING-DFI (746-4334) لتلقي المساعدة.
	نصائح لتجنب النصب والاحتيال

	مرض فيروس كورونا: معلومات حول المستفيدين من القروض الطلابية

