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ويت تجديد  برنامج    بي    مقارنة  السن كبار لمنازل  الطارئة واإلصالحات ديتر
 

ويت تجديد وبرنامج القائم السن كبار لمنازل الطارئة اإلصالحات  برنامج بي     المقارنة أوجه ما   إلصالحات  الجديد ديتر

 المنازل؟ 

،   بي     الشبه  أوجه  من  العديد  هناك  بينما نامجي   ويت  تجديد  برنامجر    لكن  البر   المنازل  مالك    نحث.  متماثلي     ليسا   المنازل  إلصالحات  SEHRو  ديبر

    حاليا  الموجودين 
ويت   تجديد  برنامج  إل   لالنضمام  طلب   تقديم  عىل  SEHR  برنامج  انتظار  قائمة  ف    لالنضمام   طلب  تقديم .  المنازل  إلصالحات  ديبر

ويت  تجديد  برنامج  إل      المنازل  مالك    وضع   عىل  يؤثر  ال  ديبر
    الموجودين  المنازل  مالك    أحد  اختيار  تم  إذا.  SEHR  برنامج   انتظار  قائمة  ف 

  قائمة   ف 

ويت،  تجديد  برنامج  إل   االنضمام  أجل  من  SEHR  برنامج   انتظار ل  مالك   يتمكن  فسوف  ديبر نامج  اختيار  من  المب     الرجاء .  فيه  المشاركة  يود  الذي  البر

نامجي    بي     المحددة  االختالفات عىل  التعرف أجل  من  التالية األوصاف  عىل االطالع   . البر

ويت  ( SEHR) السن كبار  لمنازل الطارئة اإلصالحات  تجديد ديتر

 َمن المؤهل؟ 

  معاق شخص أو أكبر  أو عاما  62  بعمر شخص .1

  دخل/اإلعاقة  ضد  االجتماع   التأمي    عىل  يحصل)

 ( التكميىل    االجتماع    الضمان

   للمشاركة  الموافقة عىل حاصل  شخص .2
  برنامج ف 

HOPE ائب  إعفاء) 2021  لعام  العقارية  الض 

 ( المنازل  لمالك  

ل إصالح منحة  عىل  الحصول عدم .3  بقيمة  مب  

ويت مدينة من  أكب   أو أمريك    دوالر 10.000    ديبر
  ف 

 . أعوام 10 آخر

  من  أكبر  معاق شخص أو  أكبر  أو عاما  62  بعمر شخص .1

 ( اإلعاقة ضد االجتماع    التأمي    عىل  يحصل)  عاما  55

  دليل تقديم عىل القدرة   مع مالكا شاغال يكون   أن يجب  .2

 وإشغال  ملكية

ائب  من دفعة آخر سدد  قد يكون   أن يجب  .3  العقارية الض 

 المدفوعات  أقساط من  دفعة آخر سدد أو

  المتوسط  الدخل  من %50 عىل  الدخل يزيد  أال  يجب  .4

 . دخل دليل تقديم عىل  القدرة مع ،(AMI)  للمنطقة

 ما الذي يمكن إصالحه؟

 إل  تصل بقيمة  الطوارئ إصالحات تنفيذ  يتم سوف المرحلة األول: استبدال األسقف 

15.000  .  دوالر أمريك 

  المياه،  سخان  الكهربائية،  األعمال األسقف، السباكة،  النوافذ، مثل؛) بعد  التحديد  يتم  لم : الثانية المرحلة

 ( آخره إل  المنحدرات، الموقد،

؟   كيف يتم اختيار المشاركي  

  المؤهلي    للمتقدمي     المنازل إلصالحات درجة تخصيص  يتم سوف

 .التالية  المعايب   حسب

  للمرحلة  درجة 1000  أعىل عىل الحاصلي    المتقدمي    اختيار   يتم سوف

 . األول 

ل  •  طول ملكية المب  

   اإلعفاء مستوى •
 HPTAP/HOPE برنامج  ف 

 أفراد األرسة عدد  •

و وين تأجيل أو المحققة SEHR  انتظار  قائمة •   لألسقف مبر

 الجوية  العوامل  ضد فقط

ورة،  عند •   بناء  السقف  حالة  استخدام  يتم سوف الض 

 األولوية لحسم  فاصل كمعيار  التقييم عىل

  االنتظار قائمة تتخىط. سبق لمن  األولوية أساس عىل المتقدمي     اختيار يتم

 . التسجيل عملية دخول ينتظرون السكان   من 2000  حاليا

 كيف يمكن للسكان التقديم؟ 

ويت  تجديد برنامج من األول  المرحلة  طلبات •   مفتوحة ديبر

  عبر  الطلبات إرسال  ويمكن 2021 أكتوبر 31 إل   أكتوبر 1 من

نت  أو  الهاتف  . اإلنبر

 الهاتف عبر  طلب لتقديم 313.244.0274  بالرقم اتصل  •

 www.detroitmi.gov/RenewDetroitبزيارة تفضل •

  تقديم " )Apply for Renew Detroit"  فوق وانقر

نامج  طلب  ويت  تجديد لبر  ( ديبر

   الثانية للمرحلة الطلبات  فتح  يتم سوف •
 . 2022 عام  ف 

   الواردة األسماء قبول  يتم ال
 . 2021 أكتوبر 1  من  اعتبارا االنتظار  قائمة ف 

 

http://www.detroitmi.gov/RenewDetroit

