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ويت  تجديد ديتر
ز من مالكي المنازل لية األساسية لكبار السن والمعاقي  ز  برنامج اإلصالحات المتز

 

ويت؟  ما هو برنامج تجديد ديتر

نامج، سوف يت ي المرحلة األوىل من التر
ويت. فن ي األمريكية وتديره مدينة ديتر

ن ممول بقانون خطة التعافن م  برنامج إصالحات منازل من مرحلتي 

ة تقديم الطلبات للمرحلة األوىل من   1000استبدال األسقف لعدد  ن المختارين. تمتد فتر . سوف  2021أكتوبر  31إىل   2021أكتوبر   1من المتقدمي 

ي عام   500توفر المرحلة الثانية إصالحات رئيسية سوف يتم تحديدها فيما بعد لعدد  
ن المختارين، وسوف يتم إطالقها فن  . 2022من المتقدمي 

 الذي يمكنه تقديم طلب؟  من

:  3من أجل التأهل، يجب التحقق من   معايت 

(  62يجب أن يكون المتقدم شخصا كبت  السن )  .1 ن االجتماعي ضد اإلعاقة أو  أو عاما أو أكتر ي أي عمر مع إعاقة )يحصل عىل التأمي 
فن

 )  و دخل الضمان االجتماعي التكميىلي

ي برنامج  .2
ي )سابقا    2021لعام   HOPEالحصول عىل موافقة للمشاركة فن يبر

 و ( HPTAPلإلعفاء الضن

ي آخر دوالر أمريكي أو أكتر من مدينة دي 10.000عدم الحصول عىل منحة بقيمة إجمالية تبلغ   .3
ويت فن  أعوام.   10تر

؟  ز  كيف يتم اختيار المتقدمي 

ن حسب المعايت  التالية.  ن المؤهلي   سوف يتم تخصيص درجة إلصالحات المنازل للمتقدمي 

ن عىل أعىل   ن الحاصلي   درجة للمرحلة األوىل.  1000سوف يتم اختيار المتقدمي 

ل  ● ن  طول ملكية المتن

ي برنامج   ●
 HOPEمستوى اإلعفاء فن

 عدد أفراد األرسة  ●

و لألسقف فقط لمقاومة العوامل الجوية. عند   SEHRقائمة انتظار   ● المحققة* أو خطاب تأجيل وين متر

ورة، سوف يتم استخدام حالة السقف بناء عىل التقييم كمعيار فاصل لحسم األولوية  الضن

ن عىل قا نامج الذي يودون  *الحظ أننا نشجع كبار السن الموضوعي  ي حالة االختيار، سوف يتمكنون من اختيار التر
ويت. فن ي برنامج تجديد ديتر

ئمة االنتظار عىل تقديم طلب للمشاركة فن

 المشاركة فيه. 

 لماذا تم تخصيص المرحلة األوىل الستبدال األسقف فقط؟

األكتر   اإلصالحات  ألنها هي  األسقف  إصالحات  ويت عىل  ديتر مدينة  تكلفة تركز  األكتر  لية  ن المتن اإلصالحات  ليست هي  األسقف  طلبا.  واألكتر  تنفيذا 

الع السقف والعلية وتلف  ي 
التلف فن ي ذلك 

ل، بما فن ن المتن ي 
بالغ فن ي 

الممكن أن يؤدي ذلك إىل تلف إضافن السقف فمن  أن يتلف  زل  فقط، ولكن بمجرد 

الحري الجافة وخطر  الجدران  الفطري وارتخاء  التعفن والعفن  أن  وظهور  أيضا  الممكن  . ومن  الهيكىلي والتلف  الطاقة  القوارض وعدم كفاءة  وانتشار  ق 

لية األخرى.  ن ي برامج منح اإلصالحات المتن
 يكون وجود السقف بحالة جيدة مطلوبا من أجل األهلية فن

ويت  ي للمرحلة األوىل من برنامج تجديد ديتر
 الجدول الزمنز

ة تقديم الطلبات:  ●  فتر

ي لتقديم طلبات برنامج   ●
 : HOPEالموعد النهائ 

ن وإبالغهم:  ●  اختيار المشاركي 

 بدء إصالحات األسقف:  ●

10.01.2021 -10.31.2021 

11.12.2021 

اير   2022فتر

 2022أواخر ربيع 

 كيف يمكن للسكان التقديم؟

ي   2021لعام   HOPEلتقديم طلب عتر الهاتف. سوف يحصل المتصلون أيضا عىل تأكيد بإعفاءات    313.244.0247اتصل بالرقم   ●
البر

 تم منحها بالفعل والوصول إىل الموارد األخرى. 

نامج تجديد Apply for Renew Detroitوانقر فوق " www.detroitmi.gov/RenewDetroitcتفضل بزيارة   ● " )تقديم طلب لتر

ويت(   ديتر

امج األخرى. سوف يتم التحقق من معظم معايت  األهلية واأل  ● ويت عن طلبات التر ولوية من خالل  يختلف طلب برنامج تجديد ديتر

يكة.  ي تم تقديمها مسبقا إىل اإلدارات والكيانات الشر
 موافقة المتقدم المطلوبة عىل الوصول إىل البيانات البر

ي عىل 
وئن ي الموقع اإللكتر

 . tmi.gov/RenewDetroitwww.detroiيمكن العثور عىل قائمة كاملة باألسئلة المتداولة فن

ي األسئلة المتداولة.  RenewDetroit@detroitmi.govالرجاء التواصل معنا عىل 
 إذا كان لديك سؤال غت  وارد حاليا فن
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