
 2022) للسنة المالیة ACOPملخص تحدیثات سیاسة القبول واستمرار اإلشغال (

 
أعدت ھذه الوثیقة لتقدم ملخًصا ألھم التغییرات المجراة على مواد معینة من سیاسة ھیئة إسكان شیكاغو للقبول واستمرار  

.  حیث أضیفت تحسینات على نصوص السیاسة وتحدیثات إضافة إلى إجراء  2022) المقترحة للسنة المالیة  ACOPاإلشغال (
 موادھا.تغییرات تنظیمیة على العدید من  

 
 االنتقال بین البرامج

 المادة الخامسة. سیاسة االنتقال: الفقرة ب. فئات االنتقال
في حال عدم قدرة الھیئة تلبیة انتقال إلزامي إداري أو طارئ داخل البرنامج نفسھ، فیجوز لھا أن تسمح بنقل الساكن إلى خارج 

 Publicت ما بین البرامج االنتقال من وإلى برنامج اإلسكان العام  البرنامج الحالي المشترك فیھ الساكن. وتشمل ھذه االنتقاال
Housing    وبرنامجRAD PBV    وبرنامجPBRA  على أن الھیئة ستستمر في أن تحاول أوًال نقل الساكن داخل برنامجھ الحالي .
 ). Public Housingإلى  Public Housing(مثل، من 

 
 تكالیف التخزین 
 سیاسة االنتقال: الفقرة ه. تكلفة النقلالمادة الخامسة. 

یوًما) ونقل المرافق (ویشار إلیھا بـ "نفقات االنتقال") وذلك لجمیع    90تتحمل الھیئة التكالیف المتعلقة باالنتقال والتخزین (حتى  
 واالنتقاالت اإلداریة االختیاریة. RAD PBVأنواع االنتقاالت فیما عدا االنتقاالت قبل تحویالت 

 
 لیات صیانة الوحدة بالنسبة للسكان الذین لدیھم قائمون بالرعایة المعیشیة المنزلیةمسؤو

 المادة السادسة. إعادة تقدیر الدخل وظروف األسرة: الفقرة د. صیانة الوحدة والتفتیش 
ة. وفي حال عدم التزام  یتحمل السكان ومن ضمنھم من لدیھم قائمون بالرعایة المعیشیة المنزلیة مسؤولیة التدبیر المنزلي والصیان

الساكن، یحق للھیئة أن تجري تفتیشات وتسجل أوجھ القصور المرصودة وأن تُلزم الساكن بالخضوع لتوجیھ التوعیة بالصیانة  
 المنزلیة وتغریم السكان وفقًا لسجل المخالفات في حال عدم معالجة أشكال التقصیر.

 
 سیاسة الھیئة الخاصة باألماكن المشتركة

 المادة الرابعة. سیاسات اإلیجار: الفقرة ز. قواعد العقارات السكنیة
نص ذو صلة من "سیاسة الھیئة القائمة بذاتھا الخاصة باستخدام األماكن المشتركة بالمباني السكنیة".    ACOPسیدخل في سیاسة  

وھذه السیاسة تحدد معاییر وشروط استخدام األماكن المشتركة بمباني الھیئة (كالقاعات واألروقة وقاعات الحفالت واالجتماعات  
األماكن المشتركة (كتناول المشروبات الكحولیة وحمالت الدعایة للمناصب   والردھات، إلخ). كما ستدرج األنشطة المحظورة في

القرار   الوثیقة كجزء من  إلغاء  بذاتھا، وسیتم  القائمة  السیاسة  تغییرات جوھریة على نص  إلخ). ولن تجرى  الدینیة،  والشعائر 
 . 2022لسنة  ACOPالمفضي إلى اعتماد سیاسة 

 
 فحص التصدیق على انعدام الدخل

 دة السادسة. إعادة تقدیر الدخل وظروف األسرة: الفقرة ب. إعادة الفحص الما
یوًما تقویمیًا حتى تحصل على دخل ثابت، عوًضا   180سیتم فحص ظروف األسر التي تبلغ الھیئة بأنھا معدومة الدخل وذلك كل  

 یوًما.   90عن المدة الحالیة المحددة 
 

 تعدیل اإلسكان العادل في مقاطعة كوك
 المادة الثانیة. نظر الطلبات واالستحقاق لتحدید القبول: الفقرة و. فحص مقدمي الطلبات لتحدید االستحقاق 

. فوفقًا ACOP) إلى سیاسة  Just Housing Amendmentسیضاف نص ذو صلة من تعدیل اإلسكان العادل في مقاطعة كوك (
ثبات المسبق لالستحقاق ومرحلة فحص السوابق الجنائیة. في  لھذا التعدیل، تتضمن إجراءات الفحص مرحلتین ھما: مرحلة اإل

المسبق   اإلثبات  إتمام  الجنائیة. وبعد  اإلدانات  أسئلة عن سوابق  الطلبات  لمقدمي  لن توجھ  لالستحقاق،  المسبق  اإلثبات  مرحلة 
ث األخیرة التي تتضمن جرائم عنف  لالستحقاق، ستجري الھیئة فحًصا للسجالت الجنائیة وتقیم السوابق الجنائیة في السنوات الثال

ضد أشخاص أو ممتلكات على النحو الموثق من القبض الشرطي أو ما ھو مثبت من إدانات. على أن تجري الھیئة تقییًما فردیًا  
التي   قبل أن ترفض استحقاق مقدم الطلب بسبب إدانتھ جنائیًا. وفي ھذا التقییم الفردي، تتاح لمقدم الطلب الفرصة لتقدیم األدلة

تنازع دقة اإلدانة الجنائیة أو وجاھتھا. وبعد إتمام التقییم الفردي، للھیئة صالحیة الموافقة على االستحقاق أو رفضھ. وإن تعدیل 



 2022) للسنة المالیة ACOPملخص تحدیثات سیاسة القبول واستمرار اإلشغال (

 
اإلسكان العادل ال یحظر على الھیئة أن ترفض إسكان مقدم الطلب بسبب سجلھ الجنائي في الحاالت التي یقتضي فیھا 

 الوالیة ذلك. القانون الفیدرالي وقانون
 

 سیاسة الھیئة الخاصة بالقنب 
 المادة الثانیة. نظر الطلبات واالستحقاق لتحدید القبول: الفقرة ز. معاییر فحص القبول 

 المادة الرابعة. سیاسات اإلیجار: الفقرة ز. قواعد العقارات السكنیة
. یُلزم القانون الفیدرالي ھیئة إسكان  ACOPسیاسة سیضاف نص ذو صلة من "سیاسة الھیئة الخاصة بالقنب" القائمة بذاتھا إلى 

شیكاغو بأن تحظر قبول أي شخص في برامج اإلسكان إذا كان ھذا الشخص أو أي فرد من أسرتھ متعاطیًا للممنوعات كالقنب  
بذاتھا،  في الفترة التي یجرى فیھا فحص استحقاقھ لإلعانة السكنیة. ولن تجرى تغییرات جوھریة على نص السیاسة القائمة

 . 2022لسنة  ACOPوسیتم إلغاء الوثیقة كجزء من القرار المفضي إلى اعتماد سیاسة  
 

 سیاسة الھیئة الخاصة بالماریجوانا الطبیة 
 المادة الثانیة. نظر الطلبات واالستحقاق لتحدید القبول: الفقرة ز. معاییر فحص القبول 

 قواعد العقارات السكنیةالمادة الرابعة. سیاسات اإلیجار: الفقرة ز. 
. تُلزم وزارة اإلسكان ACOPسیضاف نص ذو صلة من "سیاسة الھیئة الخاصة بالماریجوانا الطبیة" القائمة بذاتھا إلى سیاسة  

ھیئات اإلسكان العام بأال تقبل في برامجھا أي شخص متعاط للماریجوانا الطبیة. ولن تجرى تغییرات جوھریة على نص السیاسة  
 .2022لسنة  ACOPبذاتھا، وسیتم إلغاء الوثیقة كجزء من القرار المفضي إلى اعتماد سیاسة القائمة 

 
 رسوم االستھالك الزائد للمرافق 

 المادة التاسعة. المرافق: الفقرة ب. رسوم االستھالك الزائد للمرافق المدفوعة من الھیئة
 ألغت مساعدات استھالك المرافق.، نظًرا ألن الھیئة قد ACOPستلغى ھذه المادة من سیاسة 

 
 سیاسة اقتناء الحیوانات 

 سیاسة اقتناء الحیوانات: الفقرة ج. ملكیة الحیوانات األلیفة والحیوانات المساعدة: الفقرة د. قواعد الملكیة  المادة الثانیة عشرة.
)، ال تنطبق قیود نوع الحیوان  Americans with Disabilities Actوفقًا للوائح التنظیمیة لقانون األمریكیین ذوي اإلعاقات (

ووزنھ على الحیوانات التي تساعد ذوي اإلعاقات أو تدعمھم أو تقدم لھم الخدمات. وبالنسبة ھذه الحیوانات الداعمة نفسیًا والتي 
 تخدم ذوي اإلعاقات سیحدد عددھا المصرح بھ بناء على االحتیاجات الخاصة بكل إعاقة.  

 
 الوجیھ تعریف السبب 

 السبب الوجیھ .51تعریفات المصطلحات المستخدمة في بیان السیاسات الماثل: رقم  المادة الرابعة عشر.
یحذف الجزء التالي من تعریف "السبب الوجیھ": "ال یمكن الوصول إلى الوحدة المعروضة أو الوحدة الحالیة من مصدر عمل  

التعلیم أو التدریب المھني أو إحدى منشآت الرعایة النھاریة لألطفال أو برنامج تعلیمي  مقدم الطلب/الساكن أو من أحد برامج  
التي وفرت لمقدمي الطلبات    2018لألطفال ذوي اإلعاقات." فھذا النص لم یعد ضروریًا بعد تنفیذ قوائم االنتظار الموقعیة عام  

 فرصة اختیار أقرب قائمة انتظار لتلك المواقع. 
 


