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أعدت ھذه الوثیقة لتقدم ملخًصا ألھم التغییرات المجراة في بنود متنوعة من خطة ھیئة إسكان شیكاغو اإلداریة المقترحة 

 .  2022للسنة المالیة  
 

 VAWA) إلى قسم VAWA EMERGENCY TRANSFERإضافة نص خطة االنتقال الطارئ لضحایا العنف ضد المرأة (
 ه. االنتقال الطارئ لضحایا العنف ضد المرأة-3المادة  افؤ الفرص:الفصل الثاني. اإلسكان العادل وتك

أض�ف نص يوضح أن المستف�دين ضحا�ا العنف األ�ي وعنف المواعدة واالعتداء الجن�ي والمالحقة �مكنهم طلب االنتقال  
نامج   ب�ب االنتقال  لخطة  ا  وفق� (  HCVالطارئ  العنف  من  األنواع  هذە   Housing Choice Voucher (HCV)لضحا�ا 

Emergency Transfer Plan for Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault, or 
Stalking  .ا تطبيق ذلك ع� أرض الواقع  ). و�تم حال��

 
واإل القبول  سیاسة  مع  للتوافق  الطبیة  بالماریجوانا  الخاصة  بذاتھا  القائمة  الھیئة  سیاسة  من  صلة  ذي  نص  شغال  أضیف 

)ACOP( 
   ب. إلزام رفض اإلعانة-3المادة  الفصل الثالث. االستحقاق:

أضیف نص یوضح أنھ سیتم إبالغ كل فرد من أفراد المنزل بأن تعاطي الماریجوانا الطبیة أو حیازتھا یعتبر مخالفة لقانون المواد 
یؤدي إلى رفض طلب اإلعانة بأي برنامج )) وقد  Controlled Substances Act (21 USC 801, et seq., 841الممنوعة (

 إسكاني مدعوم من الھیئة أو إنھاء اإلعانة. ویتم حالیًا تطبیق ذلك على أرض الواقع. 

یوًما متتالیًا للتوافق مع   14لتصبح    HOUSING CHOICE VOUCHERتحدیث سیاسة استقبال الضیوف بوحدات برنامج  
 .(سیاسة القبول واستمرار اإلشغال) ACOPسیاسة 

 د. التزامات األسرة-1المادة  إنھاء اإلعانات: الفصل الثاني عشر.
لمدة   المدعومة  أن یقیم مع األسرة بالوحدة  السنة   14تم تغییر سیاسة الضیوف وأصبح یسمح للضیف  متتالیًا في  یوًما تقویمیًا 

 أیام تقویمیة متتالیة فقط.  7التقویمیة الواحدة. حیث كانت تسمح في السابق بمدة 
 

  PROJECT-BASED VOUCHERفي قائمة االنتظار الموقعیة ببرنامج  HCVإعطاء األولویة ألسر برنامج 
 ج. االختیار من قائمة االنتظار-6المادة   :Project-Based Voucherبرنامج  الفصل السابع عشر.

ي قائمة انتظار  HCVأض�ف نص �منح األ� المدرجة ع� قائمة انتظار برنامج 
 .PBVبرنامج   األول��ة �ف

 
 PBVتعریف خطة االنتقال ببرنامج 

 ب. االنتقاالت والنقل-7المادة   :Project-Based Voucherبرنامج  الفصل السابع عشر.
�جوز لها منح االنتقاالت أو النقل بناء ع� األوضاع التال�ة:  االنتقال الطارئ لضحا�ا العنف    CHAالهيئة  أض�ف نص يوضح أن  

أن  يوضح  للمسا�ن. كما  المفرط  الضيق  أو  اال�ساع  أو  التخف�ف،  حاالت  أو  المعقولة،  �ة  الت�س�ي تيبات  ال�ت أو  المرأة،  ضد 
برنامج   ألنهم من ضح  PBVمستف�دي  النقل  موافقة  ف ع�  إ�  الحاصلني االنتقال  أول��ة  لهم  المرأة س�كون  العنف ضد  ا�ا 

ا تطبيق ذلك ع� أرض الواقع. وحدات مالئمة.    و�تم حال��
 

  PBVتوضیح عدد الوحدات المعروضة المخصصة النتقاالت برنامج 
 ب. االنتقاالت والنقل-7المادة   :Project-Based Voucherبرنامج  الفصل السابع عشر.

نامج سينقلون إ� وحدات مالئمة. وستقدر   PBVمستف�دي برنامج  أض�ف نص يوضح أن   ف ع� موافقة النقل بال�ب الحاصلني
ي حالة رفض المستف�د لوحدة ثان�ة معروضة دون سبب وج�ه. 

ال المستف�د من قائمة انتظار النقل �ف ف   الهيئة ما إذا كان س�ي
ا تطبيق ذلك ع� أرض الواقع.   و�تم حال��

 
 ACOPبحیث تتوافق مع التغییرات المناظرة التي أجریت على سیاسة  RADیث سیاسة برنامج تحد

   )RADالسیاسات الخاصة بعقارات برنامج المساعدة اإلیجاریة ( الفصل الثامن عشر.
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والماریجوانا الطبیة. وتم تبني  أضیف نص ذي صلة من سیاسات الھیئة القائمة بذاتھا الخاصة بالفضاءات العامة والقنب  

) لمقاطعة كوك في أنظمة حقوق اإلنسان وتم إدخال إیضاحات بشأن  Just Housing Amendmentتعدیل اإلسكان العادل (
 إدارة قوائم االنتظار للبیان وبرامج المبادرات الخاصة.  كما أضیف نص إلیضاح سیاسة االنتقال اإللزامي اإلداري والطارئ.  

 


