
مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن العادل عبارة 

عن وكالة استشارات إسكانیة معتمدة من وزارة 

 ). HUDاإلسكان والتنمیة الحضریة( 

 

د میعاداً لمقابلة مستشار إسكاني لتعرف المزید  حدِّ

 عن  الخدمات المجانیة المذكورة بالنشرة.

 

 ) (6191 – 376-330یمكنك االتصال بنا على الرقم 

 

 أو

 

)877 – 376 – 6916(بالرقم المجانّي   

 
 

 
 

 

 

 

 

إذ أن مستشارینا  الرجاء االتصال بنا قبل التسجیل!
 سوف یساعدونك على فھم شروط القرض.
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إننا في مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر 

نؤمن بأن كل إنسان  عادلالمسكن ال
یستحق أن یعیش في مسكن آمن ونظیف 

   ومعقول السعر من اختیاره الخاص.
 

Fair Housing Contact Service 
441 Wolf Ledges Parkway 

Suite 200 
Akron, Ohio 44311 

رقم التلفون   330-376-6191 
الرقم المجاني  1-877-376-6191 

رقم للمستأجر/ المالك  330-376-0359 
فاكسرقم ال  330-376-8391 

www.fairhousingakron.org 
info@fairhousingakron.org 

 

 
Equal Housing Opportunity

 
 

Housing Counseling – Arabic 
 

 

 
مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر المسكن 

تمییز الیكافح للقضاء على حدوث  عادلال
في اإلسكان ولتشجیع فَرص اإلسكان 

 .المتساویة
 
 
 

FAIR HOUSING CONTACT SERVICE 
441 Wolf Ledges Parkway, Suite 200 

Akron, Ohio 44311 
 

 

شارات القانونیة اإلسكانیةاالست  



تم إعداد ھذه النشرة بمساعدة مدینتّي " أكرون " و " كنت " 
ومقاطعة " سمیت " ووزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة 

 األمریكیة.

االستشارة بشأن التخلف عن السداد ونزع ملكیة  •

إذا تأخرت في سداد أقساط   -:  العقار المرھون

ساعدتك على الرھن ، یمكن لمستشارینا المعتمدین م

تصحیح موقفك ھذا. إننا نعمل معك حتى تضع 

میزانیتك وتحدد أولویاتك واستراتیجیاتك بھدف 

 إنقاذ مسكنك.

 

 -:  االستشارة بخصوص إعادة تمویل مسكنك •

بالنسبة إلى أولئك الذین یفكرون في إعادة تمویل 

رھنھم، فإن مكتب خدمات االتصاالت لتوفیر 

معلومات عامة  عن سوف یزودھم ب عادلالمسكن ال

الشروط العامة للقروض ومعلومات عن تكالیف 

الغلق وكیفیة مقارنة أنظمة القروض المختلفة 

 لتحدید تكلفتھا الحقیقیة.

 

نسبة بال  -: االستشارة بخصوص الرھن العكسي  •

عاماً، فإن الرھن  62إلى أصحاب المنازل فوق سن 

العكسي یستخدم حق ملكیتك لزیادة دخلك بدون 

سداد أقساط القرض. ویمكن لمستشارینا المعتمدین

شرح معنى الرھن العكسي وتحلیل    

موقفك المالي ومساعدتك على الموازنة بین مخاطر 

 ومزایا ھذا الخیار.

 

مساعدتك من الناحیة اللجوء إلي وكاالت آخرى ل •

 المالیة أو غیرھا

 

 : نحن نوفر الخدمات التالیة مجاناً 
 

یمكننا أن   -: االستشارة األولى لمشتري المنزل •

نساعدك على االستعداد لشراء أول منزل لك. 

مستشارونا المعتمدون سوف یشرحون لك عملیات 

شراء المنازل ویساعدونك في االستعداد لمواجھة 

 لیات ملكیة المنزل.متطلبات ومسؤو

 

االستشارات الخاصة باإلقراض  االستغاللي ومراجعة  •

الُمقرضون   -:  مستندات القرض

االستغاللیون أو النھابون ھم مقرضون یسرقون أو 

ینھبون األشخاص الطیبین حسني النیة ویحققون 

أرباحاً من عرض أسعار أو رسوم أو نفقات عالیة 

ون النھابون كبار جداً. وعادة ما یستھدف الُمقرض

 السن واألقلیات الِعرقیة. 

 

ویُعطي المقرضون النھابون قروضاً بدون مراعاة 

لقدرة المقترض على سداد الدین ، بحیث تزداد فرصة 

عدم تمكن المقترض من سداد المبالغ المستحقة علیھ 

 ومن ثم یفقد في النھایة مسكنھ.

 

ویمكن لمستشارینا مساعدتك على استعراض وفھم 

لقرض قبل أن توقعھ،  وتزویدك بالمعلومات التي ا

تساعدك على تجنب المكائد التي یعدھا لك 

 المقرضون النھابون.

 



للمساعدة في ضمان حمایة حقوقك، فإننا نطرح الخدمات 
 التالیة مجاناً :

 

 االستشارات الخاصة بالمستأجر ومالك الَعقار. •
 

المساعدة في قضایا التمییز أو التفرقة  في  •
 إلسكان.ا

 

 االستشارات المتكاملة في مجال اإلسكان: •
 إعادة تمویل المسكن. ○
 دراسة واستعراض مستندات القرض. ○
 مشترو المساكن ألول مرة. ○
 ). HECMالرھن العكسي (  ○
التخلُف عن السداد ونزع ملكیة العقار  ○

 المرھون.
 

 دورات تدریبیة تعلیمیة. •
 

لسمع أو الذین التفسیر للعمالء الُصم أو ِضعاف ا •
 یتحدثون بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة.

 

 المطبوعات والنشرات المتاحة بأحرف كبیرة.
 

عادلقانون اإلسكان ال  
 یمنع التمییز في اإلسكان بناًء على:

                         الجنس العرق أو اللون
  اإلعاقة                         الوطن األصلي

                الحالة االجتماعیة         الدین    
 

 كما نقدم ما یلي :
 كتیبات إخباریة وتثقیفیة : •

 

 كتیب العالقة بین المالك والمستأجر. ○
 دلیل المستأجر إلى اإلصالحات. ○
 تأمین السكن. ○
لألشخاص  عادلما الذي یعنیھ اإلسكان ال ○

 المعاقین.
 التدریب اإلحترافي والمھني. •
 العضویة. •


