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 تعليمات للمالك
 

 المالك/أصحاب العقارات لديهم خياران لربط طلب المستأجر بحساب المالك/صاحب العقارات:  
 ( ربط طلب مقدم من المستأجر بحساب المالك/صاحب العقارات عن طريق إدخال رقم الطلب وتاريخ ميالد المستأجر 1 
( أثناء تسجيل الدخول إلى حساب المالك/صاحب العقارات، قم بتقديم طلب جديد. ستعمل هذه الطريقة على ربط الطلب تلقائيًا بحساب  2 

 المالك/صاحب العقارات 
 

تقديم طلب نيابة عن المستأجر؛ ومع ذلك، يجب عليه التشاور عن كثب مع المستأجر للتأكد من التقاط المعلومات بشكل صحيح  يجوز للمالك 
 وبموافقة المستأجر. 

 يجب أن يوافق المستأجر على لغة الموافقة على الطلب والتوقيع على الطلب. 
 تعليمات لربط طلب المستأجر بحساب المالك 

 
 /https://nysrenthelp.otda.ny.govأ. انتقل إلى  

 
 ب. إذا كنت قد سجلت بالفعل كمالك/صاحب عقارات، فانتقل إلى البند "ز" أدناه 

 
 "تسجيل" Sign Upج. إذا لم تكن قد سجلت بالفعل، ففي الزاوية العلوية اليمنى من الموقع، انقر فوق  

 
 "تسجيل كمالك عقار"  Register as a Property Ownerد. في الصفحة التالية، حدد  
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 هـ. بعد ذلك، أدخل اسمك األول واسم العائلة وعنوان البريد اإللكتروني وأنشئ كلمة مرور  
 

 و. سيُطلب منك إعداد مصادقة ثنائية إلكمال تسجيلك 
 

 "تسجيل الدخول" وأدخل عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة المرور  Loginز. بمجرد التسجيل، انقر في الصفحة الرئيسية على  

 
"قسم المالك/صاحب العقارات" يظهر في أعلى الصفحة الرئيسية. انقر فوق   Landlord/Owner Sectionح. بمجرد تسجيل الدخول، سترى  

 هذا الزر. 

 
 Add ERAPالسفلي األيمن من الصفحة الذي يشير إلى  "قسم المالك"، سترى زًرا أرجوانيًا في الجزء Owner Sectionط. في صفحة  

Application  إضافة طلب"ERAP "-  .انقر فوق هذا الزر 
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 Searchي. في الصفحة التالية، ستدخل رقم الطلب وتاريخ الميالد اللذين تلقيتهما من المستأجر الخاص بك للطلب المعني. انقر فوق  

Application .بحث عن الطلب" للعثور على هذا الطلب ثم اربطه بحساب المالك الخاص بك" 
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إلى ملف  ERAP"إضافة طلب  Add ERAP Application to my Owner Profileك. بعد البحث عن الطلب، سوف تنقر فوق الزر  
 تعريف المالك الخاص بي" وسيتم ربط الطلب بحساب المالك/صاحب العقارات 
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 تعليمات لتقديم طلب جديد من حساب المالك/ صاحب العقارات 
 
 ل. اتبع الخطوات من )أ( إلى )و( أعاله 

 
 "قسم المالك/صاحب العقارات".  Landlord/Owner Sectionالمالك/صاحب العقارات، انتقل إلى م. بعد تسجيل الدخول إلى حساب  

 
"إرسال الطلب نيابةً عن   Submit Application on Behalf of Tenantن. إذا كنت تقدم طلبًا نيابةً عن المستأجر، فيمكنك النقر فوق الزر   

 ور عن كثب مع المستأجر للتأكد من التقاط المعلومات بشكل صحيح ومن موافقة المستأجر. المستأجر" لبدء الطلب. الحظ أنه يجب عليك التشا
 

 يجب أن يوافق المستأجر على لغة الموافقة على الطلب والتوقيع على الطلب. 

 
"التقديم  Apply Here Nowس. بالتناوب، بعد تسجيل الدخول إلى حساب المالك/صاحب العقارات، يجوز للمالك/صاحب العقارات النقر فوق زر 

 هنا اآلن!" في الصفحة الرئيسية إلنشاء طلب جديد نيابةً عن المستأجر. 
 

 طلب.يجب أن يوافق المستأجر على لغة الموافقة على الطلب والتوقيع على ال 

 
 
 


