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ي يقدمها العمدة
 19-كوفيد: معلومات وإرشادات لتطبيقات صندوق اإلغاثة من الكوارث الت 

 2020أبريل  6
 

يدج الذين (19-صندوق كوفيد:)يتلق  صندوق اإلغاثة من الكوارث التابع للعمدة ي كامبر
عات لتوفبر المساعدة الطارئة لألفراد واألرس ف  تبر

و  يدج لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس  19-كوفيد/س كورونايعانون من صعوبات مالية بسبب أزمة فبر الحالية، تسىع مدينة كامبر
ي تم وضعها ألهلية و أحقية استخدام أموال الصندوق

 .  من خالل هذه الصناديق، و الموضح أدناه هي المعايبر الت 
 

 .ؤهل و لماذا يمكن استخدام اموال الصندوقمن هو الم 2و  1يوضح القسمان  .نطلب من جميع المتقدمير  قراءة المعلومات أدناه

نت 3يقدم القسم  ي ذلك خطوات تقديم الطلب عبر اإلنب 
 .معلومات الطلب بما ف 

 
نت أو عبر الهاتف مع أحد الموظفير  عن طريق االتصال ب  بالنسبة للمتقدمير  عبر . xxxيمكن للمقيمير  إكمال هذا الطلب عبر اإلنب 

نت، يمكن العثور عىل ر  ي نهاية هذا المستنداإلنب 
 .ابط الطلب ف 

 
ة، تحميل المستندات  ي حاالت كثير

ي ملء الطلب وفن
ن عن طريق الهاتف فن ي المدينة سيتمكنون من مساعدة المتقدمير

الحظ أن موظفن
 الداعمة. إذا لم يكن من الممكن أن ُيحمل مقدم الطلب المستندات سيعمل الموظفون معه إلرسال المستندات الالزمة عن طريق

ي صندوق بريد الدفع الموجود خلف قاعة المدينة 
ي أو تسليمها فن

ونن يد اإللكير  .(.Massachusetts Ave 795)الير
 
 

  1قسم 
ي المساعدة

 :من المؤهل لتلق 
 :متطلبات األهلية

يدج •  .  يجب أن يكون المتقدمون من سكان كامبر

ا • ل تم رسر يدج، أو مالك مب   ي يجب أن يكون المتقدمون من مستأجري كامبر
ؤه من خالل برنامج ملكية المنازل بأسعار معقولة ف 

يدج  (.The City of Cambridge Affordable Homeownership Program)مدينة كامبر

قبل فقدان أو انخفاض الدخل ( AMI)من متوسط دخل المنطقة % 100يجب أن يكون دخل المتقدمير  عند أو أقل من  •
وس كورونا   19-كوفيد/بسبب أزمة فبر

وس كورونايجب  •  . 19-كوفيد/عىل المتقدمير  إثبات فقدان الدخل نتيجة ألزمة فبر
 

يدج بأحد المستندات التالية  :يجب إثبات إقامة كامبر

يدج،( I.D)صورة حالية لبطاقة الهوية  • ي كامبر
 بها العنوان ف 

 عقد إيجار ُموقع أو بيان رهن عقاري أو اتفاقية المستأجر موقعة، •

 ،2021-2020أو  2020-2019سة لطفل معال للسنة الدراسية وثائق االلتحاق بالمدر  •

يدج الذي يتطلب إقامة 2020أو 2019وثائق تسجيل برنامج  • ي برنامج مدينة كامبر
 . ف 

يدج خالل الخمسة عشر يوم الماضية، أو • ي كامبر
 رسالتان بريد تحمالن ختم بريدي و موجهتان اىل عنوان سكنك ف 

يدج باسم مقدم الطلب مؤرخة خالل الثالثير  يوًما الماضية، أو عقد تسجيل وثائق صالحة أخرى مثل فاتورة مر  • ي كامبر
افق ف 
يدج ي كامبر

 .السيارة مع إقامة المتقدم ف 
 

 :يجب إثبات أهلية الدخل بإحدى الطرق التالية
يبة الدخل لعام  •  ،(الصفحة االوىل) 2019إقرار ض 

يبة الدخل لعام  •  W-2(s) 2019 ولعام( الصفحة االوىل) 2018إقرار ض 

يبة الدخل لعام  •  ، أو1099نموذج  2019ولعام ( الصفحة االوىل) 2018إقرار ض 

 . 2019إقرار بشأن دخل  •
 
 

 .ال تتطلب المدينة أرقام الضمان االجتماعي ، لذا يرجر حذفها أو شطبها قبل التقديم
 : الطرق التالية بإحدى 19-يجب اثبات فقدان أو انخفاض الدخل بسبب كوفيد
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باتان للدخل، أحدهما يظهر الدخل قبل الخسارة أو االنخفاض، واآلخر يظهر الدخل بعد الخسارة أو االنخفاض والمؤرخ إث •
 ،2020مارس  1بعد 

 ،19-خطاب من صاحب العمل يشبر إىل تغيبر الدخل بسبب كوفيد •

 أو بعد ذلك، 2020مارس  1إشعار إغالق العمل من صاحب عمل مقدم الطلب بتاري    خ  •

ي ماساتشوستس  بيان •
يظهر انخفاض مدفوعات ( Massachusetts Department of Revenue DOR)قسم االيرادات ف 

 ،2020مارس  10دخل األرسة أو الطفل منذ 

، 19-بسبب كوفيد دفع المبلغ الذي دفعه مقدم الطلبإىل أنهم غبر قادرين عىل إقرار من ُمقدم دعم العائلة أو الطفل يشبر  •
 أو 

ي ل •
 .2020مارس  1فقدان الدخل واألجور منذ إقرار ذات 

 
 :ما يىلي  أحد  يجب عىل المتقدمير  الذين يتقدمون بطلب تأجبر أو رهن عقاري تقديم

 نسخة من عقد اإليجار أو نسخة من اتفاقية اإليجار،  •

ي أو نسخة من إيصال حوالة مالية، •
 نسخة من شيك اإليجار الملىع  مع شطب جميع معلومات الحساب المرصف 

 ، أو(حمل اإلقرار من هنا)رار ُموقع يتضمن توقيًعا من كل من مقدم الطلب ومن حامل اإليجار إن أمكن إق •

كة إن أمكن • ة أو دفع رسوم الشقة المشب   .بيان الرهن العقاري وكذلك نسخة من الفاتورة األخبر
 

 :يجب عىل المتقدمير  الذين يتقدمون بطلب للحصول عىل المساعدة تقديم ما يىلي 
يدج باسم مقدم الطلب من الشهر السابق لتاري    خ تقديم الطلب، لكل مرفق يطلب مقدم فات • ورة مرافق لمقر إقامة كامبر

ي تمويله
 .الطلب المساعدة ف 

 
 (تتوفر اإلقرارات حسب الحاجة للتحميل عىل التطبيق: مالحظة)

 
 :معلومات أهلية هامة أخرى

يدج أرقام الضمان االجتماعي  • يرجر شطب أو حذف أرقام الضمان االجتماعي من . للتقدم لهذه الصناديق ال تطلب مدينة كامبر
 .أي مستندات مقدمة

ي حالة الهجرة عند تحديد األهلية  •
 (. أي أن المقيمير  غبر الموثقير  مؤهلون)لن يتم النظر ف 

 (.I.D)إلثبات الهوية سُيطلب من جميع المتقدمير  صورة طاقة الهوية  •

ي طلب •
نامج تحتفظ المدينة بالحق ف   .معلومات إضافية من المتقدمير  حسب الحاجة لضمان سالمة البر

تخفيض ساعات العمل، وفقدان العمل، وفقدان مصادر الدخل : قد يشمل تخفيض الدخل ، عىل سبيل المثال ال الحرص •
ي الدخل)األخرى 

 (.مثل تخفيض أو فقدان دعم األرسة أو الطفل أو أي اضطراب كببر آخر ف 

 .تشمل خسارة دخل االستثمار  خسارة الدخل ال  •

ي وحدة اإليجار  •
 .قد يكون المستأجرون مستأجرين أساسيير  أو مشاركير  ف 

ي سكن جامىعي غبر مؤهلير  للحصول عىل هذه األموال •
 .األفراد الذين يقيمون ف 

يدج • ي كامبر
لتقليل حصة  المؤقتتصديق واستكمال إعادة ال يرجر النقر هنا : أو حامىلي القسائم مستأجرو هيئة اإلسكان ف 

ي سكن مدعوم أو لديهم قسيمة متنقلة. الخاصة بك اإليجار 
مستأجرة تسمح بإعادة /يجب عىل اآلخرين الذين يعيشون ف 

كة اإلدارة عليهم المؤقت صديقتال مؤهلير   ليسوا  المستأجرون المدعومون. االتصال بسلطة اإلسكان أو وكالة اإلسكان أو رسر
ي من هذا الصندوق ولكنهم مؤهلون للتقدم للحصول عىل مساعدة المؤقتة اإليجار للتقدم بطلب للحصول عىل مدفوعات 

ف 
 احتياجات األرس المعيشية. أو /ومجال المرافق 

 

ط أن يكون الدخل  • يرجر النقر هنا لمراجعة ( AMI)من متوسط دخل المنطقة % 100لتحديد أهلية الدخل بناء عىل رسر
 .AMIمخطط 

 
 

 2قسم 
ي يمكن استخدام األموا 

 :ل ف 
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ي المقام األول لمدفوعات اإليجار أو الرهن العقاري و
ا . أو مدفوعات المرافق/ستخصص األموال ف 

ً
قد يكون الصندوق متاًحا أيض

وريات األخرى عىل النحو المفصل أدناه ي الرص 
 .للمساعدة ف 

 
ي حير  أن المقيمير  قد يكونون مؤهلير  لثالث فئات من الفئات األرب  ع المحددة، سيتم تط

بيق الحد األقىص للمدفوعات لكل أرسة؛ لن ف 
 من إجماىلي دفع قدره 

ي الوقت الحاىلي  4000تكون أي أرسة مؤهلة للحصول عىل أكبر
 .دوالًرا ف 

 
 مدفوعات اإليجار

طبق إرشادات الدفع . 2020مايو  15و 2020مارس  10قد يتم الدفع مقابل إيجار شهر واحد مستحق الدفع بير   •
ُ
ست

 .دةالقصوى لكل حجم وح

ة إىل المالك أو المستفيدين المناسبير  اآلخرين، حسب االقتضاء •  .سيدفع الصندوق اإليجار مبارسر
 

 مدفوعات الرهن العقاري
ائب والتأمير  ورسوم الشقة المستحقة بير   • ي ذلك الرص 

 2020مارس  10يمكن سداد أقساط الرهن العقاري لشهر واحد بما ف 
ي  2020مايو  15و 

يدجللمالكير  المقيمير  ف  ي مدينة كامبر
.  برامج ملكية المنازل المدعومة من خالل برنامج ملكية المنازل ف 

طبق إرشادات الدفع القصوى لكل حجم وحدة
ُ
 .ست

ائب والتأمير  و • ي ذلك الرهن العقاري والرص 
أو رسوم الشقة المستحقة /قد يتم سداد تكاليف السكن لمدة شهر واحد، بما ف 

ي  2020مايو  15و  2020مارس  10بير  
اؤها من خالل برامج ملكية المنازل بأسعار معقولة ف  ي تم رسر

ألصحاب المنازل الت 
طبق إرشادات الدفع القصوى لكل حجم وحدة. City’s affordable homeownership programs.المدينة

ُ
 .ست

 .سيتم دفع أقساط الرهن العقاري للمقرض •

 
 مدفوعات المرافق

سدد مدفوعات فواتبر المرافق لم •
ُ
 15و 2020مارس  10دة شهر واحد بناًء عىل فاتورة سداد للمدفوعات مستحقة بير  ست

 .  2020مايو 
 

 األرسة بحاجة إىل أموال
 1000دوالًرا للفرد الواحد والحد األقىص  250سيطبق حد أقىص يبلغ . يجوز ضف األموال لالحتياجات المتعلقة بالسكن •

 . دوالًرا لكل أرسة
 

 معلومات هامة أخرى
 
ُ
كة"أو " األرسة"عرف ت  .أو أرسة يرتبط بها أفراد/عىل أنها فردان أو أكبر من أفراد األرسة الذين يتم دمج دخلهم ونفقاتهم و" األرسة المشب 

 
 " مقدم الطلب الفردي"ُيعّرف 

ً
ي الغرفة مسؤوال

يك ف  ي الغرفة حيث يكون كل رسر
بأنه شخص يعيش بمفرده، أو هو فرد يعيش كزميل ف 

 .ردية من إجماىلي اإليجار عن حصته الف
 

 
ي تراكمت قبل فقدان الدخل بسبب أزمة 

صندوق إغاثة الكوارث التابع للعمدة ليس إمن أجل اإليجار المتأخر، أو مدفوعات المرافق الت 

وس كورونا ي ثمن اإليجار أو فواتبر الخدمات المستحقة قبل . 19-كوفيد/فبر
جر ، ف2020امارس  10إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ف  بر

عقاري، يرجى االتصال بقسم اإلسكان في إدارة تنمية المجتمع الرهن في الإذا كنت بحاجة إلى مساعدة  .617-349-6340االتصال برقم 

 . 617-349-4634على الرقم 

 
كن أن يكون أكثر من الرهن الذي سيتم دفعه أكثر من المبلغ الذي يدفعه مقدم الطلب كل شهر وال يمألجر أو أن يكون الحد األقصى ال يمكن 

 : وحدة التاليالحد األقصى لحجم ال
o دوالًرا 2450: االستوديو 
o دوالًرا 2700: غرفة نوم واحدة 
o دوالًرا 3300: غرفتا نوم 
o  دوالًرا 4000: ثالث غرف نوم أو أكبر 

 



 

4 of 5 

 

ي حاالت الكوارث التابع للعمدة من أجل كوفيد من صندوق اإلغاثة موالأأن دفع  –يرجر مالحظة 
مقدم الطلب أو لشخص ىل ا 19-ف 

 آخر بالنيابة عنه، 
ً
اإلعالن عن كارثة فدرالية  U.S.C 139 26بموجب ألنه دفع مؤهل لالغاثة من الكوارث  لمقدم الطلبال يمثل دخال

، فلن تقدم المدينة نموذج  .ثة عىل مستوى الواليةوكار 
ً
إلى مقدم   ألي دفعة من األموال للدفع 1099نظًرا ألن دفع األموال ليس دخال

يبية أخرى، فيجب علأسئ قدمإذا كان لدى الم .الطلب أو من ينوب عنه ائب يهلة ض  ي الرص 
 .االتصال بأخصات 

 
 
 3قسم 

 :كيف يمكن للمقيمير  التقديم
 

نت من خالل الوصول إىل التطبيق عىل الرابط أدناه ب من بمجرد تقديم الطلب، سيتم مراجعة الطل. يمكن للمتقدمير  التقديم عبر اإلنب 
ي تحديثات 

ي المدينة وسيتمكن مقدمو الطلبات من تلق 
ي قبل موظق 

وت  يد اإللكب   .حول حالة طلبهم أثناء معالجتهالبر

 

ا التقدم بطلب من خالل االتصال بالرقم 
ً
سيبذل الموظف قصارى جهده إلعادة االتصال  617-349-9797يمكن للمتقدمير  أيض

ي 
ي غضون يومي عمل للمساعدة ف 

ي صناديق بريد .  استكمال الطلب عبر الهاتفبالمتقدمير  ف 
ية، أو فن ن ك الرسائل باللغة اإلنجلير ير

ُ
قد ت

تغالية. ويتوفر الدعم للموظف ي منفصلة باللغة اإلسبانية أو الهايتية كريول أو األمهرية أو البجال أو الصينية أو العربية أو الير
ن بكل صونر ير

 لغة من هذه اللغات. 

 
 :ة لتقديم هذا الطلبالخطوات األرب  ع األساسي

 أكمل الطلب  .1
 تحميل المستندات الداعمة .2
 ع إقرارت التوثيق بالتاري    خيتوق .3
 حفظ وإرسال .4

 
 :أكمل الطلب: 1الخطوة 
 . سيكمل المتقدمون الطلب عن طريق اإلجابة عىل جميع الحقول المطلوبة ➢

 
 . يمكن للمتقدمير  حفظ العمل وطلب المساعدة حسب الحاجة ➢

 
 .انقر هنامن متوسط دخل المنطقة % 100لدخل و تحديد ما اذا كان مقدم الطلب عند أو أقل من لمراجعة ارشادات ا ➢

 
يدج أرقام الضمان االجتماعي : * تحميل المستندات المطلوبة: 2الخطوة  لذلك قبل التقديم، يرجر التأكد من . ال تطلب مدينة كامبر
 . حجب جميع أرقام الضمان االجتماعي حيثما وجدت/تنقيح

 
 سُيحمل جميع المتقدمير  

ال يجب أن بطاقة التعريف حالية أو أن يكون بها )لتأكيد هويتهم  I.Dنسخة أو صورة لصورة بطاقة الهوية  •
يدج لهذا الغرض  (. عنوان كامبر

 
يدج واحد سيقوم جميع المتقدمير  بتحميل   :مما يىلي كدليل عىل إقامة كامبر

يدج،بها العنو (  ID)صورة حالية لبطاقة الهوية  • ي كامبر
 ان ف 

 عقد إيجار ُموقع أو بيان رهن عقاري حاىلي أو إتفاق مستأجر موقع، •

 ،2021-2020أو  2020-2019وثائق االلتحاق بالمدرسة لطفل معال للسنة الدراسية  •

يدج الذي يتطلب إقامة 2020أو  2019وثائق تسجيل برنامج  • ي برنامج مدينة كامبر
 .ف 

يد تحمل ختمً  • يدج خالل الخمسة عشر يوًما قطعتان من رسائل البر ي كامبر
ي مقر إقامتك ف 

ا بريدًيا وموجهة إليك ف 
 الماضية، أو

ي غضون الثالثير  يوًما الماضية أو تسجيل  •
يدج لمقدمي الطلبات ف  وثائق صالحة أخرى مثل فاتورة مرافق مع إقامة كامبر

يدج ي إقامة كامبر
 .السيارة الحاىلي للمتقدمير  ف 

 
 : مما يىلي كدليل عىل أهلية الدخل واحد بتحميل سيقوم جميع المتقدمير  
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يبة الدخل لعام  • ،(. الصفحة االوىل) 2019إقرار ض   يرجر حجب جميع أرقام الضمان االجتماعي

يبة الدخل لعام  • ، أو. W-2 2019و لعام ( الصفحة االوىل) 2018إقرار ض   يرجر حجب جميع أرقام الضمان االجتماعي

يبة الدخل لعام  • يرجر حجب جميع أرقام الضمان . 1099نموذج  2019ولعام ( الصفحة االوىل) 2018إقرار ض 
 .االجتماعي 

 . 2019إقرار بشأن دخل  •
 

  19-مما يىلي كدليل عىل فقدان الدخل بسبب كوفيد واحد سيقوم جميع المتقدمير  بتحميل 

عد الخسارة أو االنخفاض والمؤرخ إثباتان للدخل، أحدهما يظهر الدخل قبل الخسارة أو االنخفاض، واآلخر يظهر الدخل ب •
 ،2020مارس  10بعد 

 ،19-خطاب من صاحب العمل يشبر إىل تغيبر الدخل بسبب كوفيد •

 أو بعد ذلك، 2020مارس  10إشعار إغالق العمل من صاحب عمل مقدم الطلب بتاري    خ  •

ي ماساتشوستس  •
 . 2020مارس  10منذ ة أو األرس الطفل  دعمانخفاض مدفوعات يظهر ( DOR)بيان وزارة االيرادات ف 

 ، أو19-إقرار من ُمقدم دعم العائلة أو الطفل يشبر إىل أنهم غبر قادرين عىل الدفع لك بسبب كوفيد •

ي لفقدان الدخل واألجور منذ  •
 .2020مارس  10إقرار ذات 

 
 (تتوفر اإلقرارات حسب الحاجة للتحميل عىل التطبيق: مالحظة)

 
ا بتحميل /أو الرهن العقاري و/ل عىل اإليجار، والمتقدمون الذين يتقدمون بطلب للحصو 

ً
ي المرافق، سيقومون أيض

أو المساعدة ف 
 :مستندات أخرى ألنها تتعلق بما يتم تقديمه أدناه

 
ي حالة التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة لإليجار أو الرهن العقاري واحد يقوم مقدمو الطلبات بتحميل 

 :مما يىلي ف 

 سخة من اتفاقية اإليجار،نسخة من عقد اإليجار أو ن •

ي أو نسخة من إيصال حوالة مالية، أو •
ي مع شطب جميع معلومات الحساب المرصف 

 نسخة من شيك اإليجار الملىع 

 ، أو(حمل اإلقرار من هنا)إقرار موقع يتضمن توقيًعا من كل من مقدم الطلب ومن حامل اإليجار إن أمكن  •

كة إن أمكنبيان الرهن العقاري وكذلك نسخة من الفاتورة  • ة أو دفع رسوم الشقة المشب   .األخبر
 

 :سيقوم مقدمو الطلبات بتحميل ما يىلي إذا تقدموا للحصول عىل مساعدة المرافق

يدج باسم مقدم الطلب من الشهر السابق لتاري    خ تقديم الطلب، لكل مرفق يطلب * • فاتورة المرافق لمقر إقامة كامبر
ي التمويل

 . مقدم الطلب المساعدة ف 
 
 :3طوة الخ

 :التصديق عىل المعلومات المقدمة
 

ونًيا عىل الشهادة التالية  :عند استكمال الطلب، سيوقع مقدم الطلب إلكب 
 

ي هذا الطلب صحيحة ودقيقة
ا . بموجب أحكام شهادة الزور وعقوباتها، أقر بأن جميع المعلومات الواردة ف 

ً
ا إذن

ً
أمنح أيض

يدج للتحقق من جميع المعلوم ي  .ات المقدمةلمدينة كامبر
ي أي مكان يتم تضمير  توقيىعي ف 

باإلضافة إىل ذلك ، أوافق عىل أنه ف 
ي ذلك توقيىعي عىل أي إقرارات، سواء كانت نسخة ممسوحة ضوئًيا من توقيىعي األصىلي أو صورة من توقيىعي 

هذا التطبيق، بما ف 
، التوقيع له نفس قوة وتأثبر  ي موضًحا بكتابة اسمي

وت   . التوقيع اليدوي األصىلي األصىلي أو توقيع إلكب 
 

ورية  ي المدينة عبر الهاتف، فسيقرأ موظف المدينة بصوت عاٍل عبر الهاتف لغة أي إقرارات ض 
إذا تم إكمال الطلب بمساعدة أحد موظق 

ي ألي إقرار . . وسيكمل هذه اإلقرارات نيابة عن مقدم الطلب
وت  يد اإللكب  ورية سيقوم موظف المدينة بعد ذلك بإرسال نسخ بالبر ات ض 

ي المدينة للتوقيع نيابة عنه
ي موضًحا أن مقدم الطلب يخول موظق 

وت  يد اإللكب   .لمقدم الطلب، وسوف يرد مقدم الطلب عىل البر
 

ي إىل مقدم الطلب 
وت  ا بإرسال بريد إلكب 

ً
ي المدينة عبر الهاتف، سيقوم موظف المدينة أيض

إذا تم إكمال الطلب بمساعدة أحد موظق 
ي الذي يفيد أن مقدم الطلب يوافق عىل الشهادة للحصول عىل ال

وت  يد اإللكب  شهادة المذكورة أعاله، وسوف يرد مقدم الطلب عىل البر
ي المدينة للتوقيع نيابة عنه

 .أعاله ويفوض موظق 
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ي من مقدم الطلب وإلحاقها بالتطبيق

وت  يد اإللكب   .سيقوم موظفو المدينة بتحميل تأكيدات البر

ي أو االستجابة له، سيقرأ موظف المدينة المعلومات المطلوبة لمقدم الطلب الذي إذا لم يتمكن مقدم 
ونن يد اإللكير ي الير

الطلب من تلفر

ي حاالت الكوارث التابع للعمدة، و/أو 
ي لصندوق اإلغاثة فن

ونن  Michelle Kincaid, 795 Massيستطيع كتابة اإلقرار أو إرسال بريد إلكير

Ave, Cambridge MA 02139  يدي الموجود خلف قاعة المدينة. إي أو ي صندوق الدفع الير
سيتم مسح المستند ضوئًيا داع فن

 وتحميله إىل التطبيق. 

 
 :4الخطوة 

سلون  .المتقدمير  سيحفظون و سبر
 
 
 

ي باستالم الصندوق لطلبهم
وت  يد اإللكب  منح أموال ا بيقوم الصندوق بعد ذلك بإخطار المتقدمير  إم .سيتلق  مقدمو الطلبات إقراًرا بالبر

إذا تم تقديم المنحة، فسيشبر إشعار المنحة إىل المبلغ اإلجماىلي وألي أغراض  .طعنالرفض ال يخضع لل .تقديم األموال إغاثة أو برفض
 .تم منحها
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