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السن��ةMTWخطوات خطة برنامج 

أخذ اآلراء العامة

سبتمبر8أغسطس إلى 10من •
www.thecha.orgالوثائق متاحة على •

أغسطس25و20و17اجتماعات عبر البث المباشر أیام •
المباشریمكنكم تقدیم التعلیقات مقدًما أو في دردشة البث•



حة للسنةMTWنظرة عامة ع� خطة برنامج  السن��ة المق�ت
2022المال�ة 

یلزم رفع الخطة إلى وزارة اإلسكان التوقعات بشأن عملیات ھیئة إسكان 
2022شیكاغو للسنة المالیة 

یھات یتحدد المحتوى والصیغة وفقًا لتوج
وزارة اإلسكان

مل معلومات عن أنشطة برنامج االنتقال للع
)MTW (الجدیدة والمعتمدة سابقًا

MTWخطة برنامج 
السنویة



2022السن��ة للسنة المال�ة MTWأبرز مالمح خطة برنامج 
وحدة سكنیة جدیدة إلى حافظة ھیئة إسكان شیكاغو282إضافة 

ملیون دوالر نفقات رأسمالیة على الممتلكات العقاریة للھیئة120,4

نشاًطا جاریًا28وMTWنشاطان جدیدان في برنامج 

لواحد تحقیق نتائج إیجابیة في البرامج نتیجة استخدام مرونة الصندوق ا
MTWلبرنامج 

أسرة63000خدمة أكثر من 



المشار�ــــع العقار�ة --2022أبرز مالمح خطة السنة المال�ة 
2022الوحدات المتوقع تسلیمھا في عام 

برنامج اإلعانة 
اإلسكانیة

اسم المشروع الوحدات

اإلسكان العام Oakwood Shores Phase 2B2
508Pershing

20

PBV North Park Village Apartments
5801N Pulaski

71

PBV Paseo Boricua Arts Building
2709-15W Division

6

PBV Sheffield Apartments 50
RAD PBV Lawrence and Ravenswood 

Apartments
17

RAD PBV Emmett Street Apartments
2602-2638N Emmett

50

RAD PBV Southbridge 1A and 1B 68
اإلجمالي 282



المشار�ــــع --2022أبرز مالمح خطة السنة المال�ة 
العقار�ة 

وحدة في برنامج 1189نقل  RAD
وحدة ببرنامج 11000أكثر من  PBV

 Prairie Courtsو Ickesو Cabriniعقارات في مواقع متفرقة، 
Robert Taylorو
قطع أراض خالیة متعددة

إغالقات وإنشاءات واختیار الشركات العقاریة

,

التصرفات

النشاط 
العقاري



النفقات الرأسمال�ة -2022أبرز مالمح خطة السنة المال�ة 

استرداد رأس المال 

•Armour Square
•ABLA

•Wentworth
•Dearborn

•Lowden
•Maria Diaz Martinez

•Zelda Ormes
•Lake Parc Place

•Lidia Pucinska
•Trumbull
مواقع متفرقة•

الحفاظ على رأس المال 

•Albany Terrace
•Irene McCoy Gaines

•Patrick Sullivan

اسم المشروع العقاري 

•OakوLarrabee
•ClybournوLarrabee

•Emmett Street
•Grace Manor

•Lathrop
•Oakwood Shores 3-1

•Ogden Commons
•Park Boulevard

•Roosevelt Square
•Southbridge
•Westhaven

.یدةملیون دوالر في النفقات الرأسمالیة المخططة، شاملة استرداد رأس المال والمحافظة علیھ والمشاریع العقاریة الجد120,4



-2022أبرز مالمح خطة السنة المال�ة 
اإل�جارات ومعلومات قوائم االنتظار 

اإلسكان األسري العام بمواقع اإلسكان 

المواقع المتفرقة بالمجتمعات المحلیة

اإلسكان العام للمسنین بمواقع اإلسكان

بمواقع اإلسكان) PBV(إسكان قسائم المشروع 

على ) HCV(إسكان قسائم اختیار المسكن 
مستوى المجتمعات

إ�جارات هيئة وقوائم انتظار هيئة إسكان ش�كاغ
إسكان ش�كاغو

أسرة 56000
في برنامج 

MTW

أسرة 10000
في برامج غیر 

MTW

• أسرة في اإلسكان العام11200
• أسرة في برنامج 44700 Voucher
• أسرة في البرنامج المحلي غیر التقلیدي551

• أسرة في إسكان المحاربین القدامى 1300
• )VASH)
• أسرة في برنامج 801 MOD REHAB
• أسرة في برنامج 261 Mainstream 5-Year
• أسرة في برنامج 1165 Emergency Housing Voucher
• أسرة في برنامج 6600 RAD PBV



المعلومات المال�ة -2022أبرز مالمح خطة السنة المال�ة 
االستخدامات

)FDS Line(اسم بند خط البیانات المالیة  اإلجمالي بالدوالر
اریةالنفقات اإلد-إجمالي نفقات التشغیل  $85908485
نفقات الرسوم اإلداریة $0

المصاریف العامة المخصصة $53570769
إجمالي خدمات المستأجرین $36953474

إجمالي المرافق $19740480
العمالة $0

إجمالي الصیانة العادیة $102731909
إجمالي الخدمات الوقائیة $37724761

إجمالي أقساط تأمین $6480800
إجمالي النفقات العامة األخرى $8069988

إجمالي نفقات الفوائد وتكالیف اإلھالك $16919294

إجمالي الصیانة االستثنائیة $0
ونقل + مدفوعات المساعدات اإلسكانیة 

المساعدات اإلسكانیة $625258283

نفقات االستھالك $111004571
جمیع النفقات األخرى $610000

إجمالي النفقات $1104972814

المصادر
اسم بند خط الب�انات المال�ة

)FDS Line(
اإلجما�ي بالدوالر

إجما�ي عوائد اإل�جار  $61002831
عة منح هيئات اإلسكان العام التاب

لوزارة اإلسكان
$939115432

منح رأس المال $34501000

إجما�ي عوائد الرسوم $10415596

دخل الفوائد $1250000
المكسب أو الخسارة من بيع 

األصول الرأسمال�ة
$0

دخل آخر $3923900

إجما�ي العوائد $1050208759



-2022أبرز مالمح خطة السنة المال�ة 
نامج  MTWمرونة الصندوق الواحد ل�ب

أوجھ دعم خدمات السكان

دعم وخدمة العائالت تنسیق اإلرشاد والخدمات
السكانیة للعائالت

ياالستقالل االقتصاد

القدرة على الكسب

اإلنجاز األكادیمي

االستقرار وجودة 
المعیشة

دعم وخدمات نقل السكان
ائم تالفي أثر اإلغالق المؤقت أو الد

االستشارات(للمباني السكنیة 
)والجوالت ومساعدات االنتقال



خدمات السكان-2022أبرز مالمح خطة السنة المال�ة 
استشارات االنتقال ومساعدات االنتقال من المسكن•

)Choose to Own(برنامج خیار التملك •
االستقالل االقتصاديبرنامج االكتفاء األسري الذاتي•

إلحاقات التوظیف•
وظائف انتقالیة•

إعداد الشباب للعمل وإلحاقھم بالوظائف•
القدرة على الكسب

اإللحاق بفرص التعلیم•
المنح الدراسیة•

اإلثراء األكادیمي للشباب•
اإلنجاز األكادیمي

برامج ترویحیة للشباب•
خدمات الصحة النفسیة اإلكلینیكیة•

المبادرات الصحیة•
فحوصات وتوعیة كبار السن•

االستقرار وجودة المعیشة



خدمات السكان-2022أبرز مالمح خطة السنة المال�ة 

CTOعائلة منازل بالتملیك من خالل برنامج 50ستشتري 

٪ من المشتركین في برنامج االكتفاء األسري الذاتي ستتجمع لھم ضمانات80

فرد من السكان500ستتوفر وظائف جدیدة وأفضل لعدد 

شاب في وظائف صیفیة مدفوعة األجر2000سیعمل 

فرد بكلیات مدینة شیكاغو500سیلتحق 

شابًا وبالغًا على منح جامعیة من ھیئة إسكان شیكاغو250سیحصل 

للمسنین والشبابSummer Foodوجبة 65000و Golden Dinerوجبة 175000ستقدم 



أ�شطة -2022السن��ة للسنة المال�ة MTWخطة برنامج 
الجد�دة MTWبرنامج 

مقدميساعدتلتيااألمانشبكةفقدانتخشىولكنھاالسكنیةاإلعانةإلىبحاجةتعدلمربماالتياألسرلمساعدةأمانشبكةصندوقإنشاءالھیئةتقترح
.السكنخدمات

صندوق شبكة األمان 

سیدخل السكان القادرون على الخروج من برامج إعانات اإلسكان وتحمل اإلیجار الخاص
.كامًال في برنامج صندوق شبكة أمان مدتھ عامان

فع اإلیجار وخالل ھذه المدة یستطیع السكان الذین یتعرضون لضائقات مالیة ویتعذر علیھم د
.أن یسحبوا من الصندوق مبلغ دفعة أو دفعتین من اإلیجار

من وستقدم للسكان الخارجین من برامج اإلعانات والطالبین لمساعدات اإلیجار خدمات تض
.لھم استمرار االستقرار واالكتفاء الذاتي



أ�شطة -2022السن��ة للسنة المال�ة MTWخطة برنامج 
الجد�دة MTWبرنامج 

ي برنامج خ�ار التملك 
)  CTO(مساعدات الدفعة المقدمة �ف

�������������������������������Choose to Own��������������������������������������������������������
����������������������.

البرنامج الحالي

اإلعانة المستخدمة لدفعات الرھن

البعدیة التثقیف واالستشارات القبلیة و
عن تملك المنزل

منزًال جدیًدا كل عام في50شراء 
المتوسط

الخیار المقترح لمساعدات الدفعة 
المقدمة

ى مساعدات للدفعة المقدمة تصل إل
دوالر عوًضا عن اإلعانة15000

سیكون لدى ھیئة إسكان شیكاغو
رھن ثان قابل لإلعفاء

أماكن10ستتوفر 



أ�شطة -2022السن��ة للسنة المال�ة MTWخطة برنامج 
الجد�دة MTWبرنامج 

ون�ة لسكان برامج الهيئة ز�ادة توف�ي الخدمات اإلل��ت

شیكاغو برنامًجا ئة إسكان سعیًا إلى سد الفجوة الكبیرة في الخدمات اإللكترونیة المؤثرة سلبیًا على محدودي الدخل وإلى زیادة توفیر اإلنترنت، اقترحت ھی
.واإلسكان العامtenant-based voucherیتكفل بتغطیة تكالیف اإلنترنت الفائق السرعة لسكان برنامج 

تغیر إعانات 
المرافق أو الخصم 
الضریبي المسموح

اإلنترنت الفائق
میسور التكلفة

توسیع خدمات 
اإلنترنت

زیادة فرص 
یمالتوظیف والتعل



MTWهل لد�ك أسئلة عن خطة برنامج 
؟2022السن��ة للسنة المال�ة 

.واقرأ المعلومات المنشورةwww.thecha.orgادخل إلى موقع الھیئة 

.  شاھد فیدیوھات اجتماعات اآلراء العامة أو احضر أحد ھذه االجتماعات المنعقدة بالبث المباشر

:ارسل أسئلتك أو تعلیقاتك بالوسائل التالیة
في دردشة البث المباشر•
commentontheplan@thecha.orgبالبرید اإللكتروني إلى •
Chicago Housing Authority, 60E. Van Buren, 12thبریدیًا إلى • Floor, Chicago, 60605
312.913.7837بالفاكس إلى •

http://www.thecha.org/
mailto:commentontheplan@thecha.org
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