
  سرمایھ گذاری باالی مھاجران و کارآفرینان پناھنده نیویارک

  حساب انکشاف فردی 

  برای مھاجران افغان IDAپروگرام 

کند تا ذریعھ اشتراک در یک پروگرام صنفی در عرصھ مدیریت مالی ) بھ اشتراک کنندگان کمک میIDAپروگرام حساب انکشاف فردی ( 
  انداز فردی، بھ رویاھای مالی خود نایل گردند.شخصی و نیز ذریعھ پروگرام پس 

 

  

ھای خرد برای تشبثات خرد، آموزش حرفوی، مساعدت در کرایھ، وام   اھداف: 
  صدور گواھینامھ شغلی و آموزش بیشتر

  چھ کسی واجد شرایط است: 
ھایی کھ بعد از  SIVپناھجویان افغان، افراد مشروط و  

  اندشدهوارد ایاالت متحده   2021جوالی 

مبالغ کمک مصارف  
  پس انداز: 

  1,000$کرایھ ھستند حداکثر الی ھایی کھ واجد شرایط کمک فامیل 
دالر در سال برای ھر فامیل   12,000$دالر در ماه بھ ھمراه حداکثر 

  دریافت خواھند کرد

  یا این کھ

اندازھای فامیلی و افراد برای تشبثات بسیار خرد یا تشبثات پس
خرد، آموزش حرفوی، گواھینامھ مجدد یا آموزش بیشتر، یک 

دالر بھ   2,000$دالر بھ ازاء فامیل یا  4,000$یا  1بھ  1تطابق 
  ازاء افراد دریافت خواھند کرد 

  برای مساعدت کرایھ: تصدیق عواید ضرورت ندارد 
 

ھای پس انداز تشبثات بسیار خرد، آموزش حرفوی،  حساب برای 
  1صدور گواھینامھ مجدد یا تحصیالت مکمل: اثبات عواید و مطابقت  

  پس انداز ضرورت است  1بھ 

  عاید خانوار نباید از موارد ذیل بیشتر باشد:
 

  : 1بھ  1سیمینارھا و آموزش  
ھای جدیدالورود آموزش  آمریکاییھا اصول مدیریت مالی و پولی را برای  این ورکشاپ 

  تان مساعدت کنند. دھند تا بھ شما در رسیدن بھ اھداف مالی می

  واحد عواید   اندازه خانوار 

  $ دالر 25,142  عضو  1

  $ دالر 33,874  عضو  2

  $ دالر 42,606  عضو  3

  $ دالر 51,338  عضو  4

  $ دالر 60,070  عضو  5

  $ دالر 68,802  عضو  6

  $ دالر 77,534  عضو  7

  $ دالر 86,266  عضو  8

  برای بدست آوردن معلومات بیشتر، لطفا از طریق نمبر 
  fsmith@accompanycapital.org ) بھ تماس شوید: Francess Smithیا آدرس ایمیل ذیل با فرانسیس اسمیت ( 212-898-785

  دفتر منھتن  
11 Broadway, Ste 1515  
New York, NY 10004  

  Queensدفتر  
78-27 37th Ave., Ste 1  

Jackson Heights, NY 11372 
accompanycapital.org  

 

mailto:fsmith@accompanycapital.org

