
 2020ملخص تحدیثات خطة اإلسكان المخصص لكبار السن للسنة المالیة 

 
أعدت ھذه الوثیقة لتقدیم ملخص ألھم التغییرات في بنود متنوعة في خطة ھیئة إسكان شیكاغو المقترحة لإلسكان المخصص 

. حیث أدخلت مراجعات عامة إضافیة على السیاسة العامة لتعزیز التحسینات التنظیمیة والنصیة 2020لكبار السن للسنة المالیة 
 للوثیقة.  

 
 اتجاھات معدل الشغور في العقارات المخصصة لكبار السنمراجعة 

، المادة ب. إجراءات تنفیذ خطة اإلسكان 2020التنفیذ الناجح لخطة اإلسكان المخصص لكبار السن للعام  الفصل الثالث.
 )10-9(ص  2020المخصص لكبار السن للسنة المالیة 

 
عقارات المخصصة لكبار السن تعتبر مبان "ذات معدل شغور مرتفع". ستجري ھیئة إسكان شیكاغو مراجعة مستمرة لتحدید أي ال

عاما وأكثر (قبل المسنین)  55عاما وأكثر (المسنین) إلى  62معیار تحدید إذا ما كانت ھیئة إسكان شیكاغو ستخفض العمر من 
أشھر أو أكثر. وھناك  6% لمدة 90في العقارات المخصصة لكبار السن ھو وجوب انخفاض معدل إشغال العقارات ألقل من 

عوامل أخرى ستحكم عملیة تحدید معدل الشغور المرتفع قبل تخفیض الحد األدنى لعمر االستحقاق إلى عمر ما قبل المسنین، 
 ومن أمثلتھا إذا كان انخفاض معدل اإلشغال یرجع إلى أعمال الصیانة أو التحسین ال إلى طلب العائالت لإلسكان. 

 
شھرا أو أكثر، فسوف تقوم  12% لمدة 98ل المبنى ذو معدل الشغور المرتفع وحافظ على نسبة إشغال إذا ازداد معدل إشغا

ھیئة إسكان شیكاغو بتقییم ھذا المبنى وتحویلھ مرة أخرى إلى إسكان كبار السن ولن تعتبر ھذا المبنى بعد ذلك مبنى ذو معدل 
 شغور مرتفع.

 
والتي ھي عقارات اإلسكان العام المملوكة لھیئة إسكان شیكاغو وعقارات اإلسكان في حین أن العقارات المخصصة لكبار السن 

) ستخضع للمراجعة المتعلقة بمعدالت الشغور وتخفیض RAD 1العام السابقة المنقولة إلى حافظة برنامج المساعدة اإلیجاریة (
ریة خارجیة عمر االستحقاق فیھا لن تخضع لھذا عمر االستحقاق إلى عمر ما قبل المسنین، فإن العقارات التي تحكم خطط إیجا

اإلجراء الخاص بتقییم معدل الشغور. العقارات غیر الخاضعة إلجراءات تقییم معدل الشغور تشمل العقارات المخصصة لكبار 
 .RSD 1السن غیر المملوكة لھیئة إسكان شیكاغو وغیر المنشأة حدیثا في برنامج 

 
 المخصصة لكبار السن تقدیم خدمات الدعم في العقارات

، المادة ج. خدمات دعم خطة اإلسكان المخصص 2020التنفیذ الناجح لخطة اإلسكان المخصص لكبار السن للعام الفصل الثالث. 
 )12(ص  2020لكبار السن للسنة المالیة 

 
الخدمات الداعمة التي تدعم توفر ھیئة إسكان شیكاغو للسكان المقیمین في عقاراتھا المخصصة لكبار السن مجموعة متنوعة من 

 Resident Serviceاالستقرار السكني وجودة الحیاة لكبار السن سواء من خالل برنامج تنسیق خدمات السكان 
Coordination  أو برنامجFamilyWorks  حسب الحافظة التي یقع ضمنھا العقار المخصص لكبار السن. حیث یتمركز

السن المملوكة لھیئة إسكان شیكاغو الواقعة ضمن اإلسكان العام وعقارات اإلسكان منسقو خدمات السكان في عقارات كبار 
). كما یخدم منسقو خدمات السكان أیضا عقارات كبار السن RAD 1العام المنقولة إلى حافظة برنامج المساعدة اإلیجاریة (

باني المخصصة لكبار السن الواقعة ضمن الم FamilyWorks. ویخدم مقدمو خدمات برنامج RSD 1المنشأة حدیثا في برنامج 
كبار لكل أیضا جمیع العقارات المخصصة  FamilyWorksعقارات اإلسكان العام للعائالت. كما یخدم مقدمو خدمات برنامج 

 السن اللذین یحتاجون إلى خدمات طبیة عاجلة.
 
 

 الھیئة من صادرة قانونیة لوثیقة أو) HUD( الحضریة والتنمیة اإلسكان وزارة من صادرة لوثیقة ترجمة عن عبارة الوثیقة ھذه
 مساعدة كأداة الترجمة ھذه بشیكاغو لإلسكان العامة الھیئة أو/و الحضریة والتنمیة اإلسكان وزارة توفر. بشیكاغو لإلسكان العامة

 الوثیقة وھذه. والحاكمة والقانونیة الرسمیة النسخة ھي الوثیقة ھذه من اإلنجلیزیة النسخة وتعد. والتزاماتك حقوقك فھمك في لك
 .رسمیة وثیقة لیست المترجمة
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