
 Renew Detroitاالستعالم عن المرحلة الثانية من برنامج  
Renew Detroit    هو برنامج يوفر إصالحات منازل مجانية كبيرة لمالكي المنازل المؤهلين من سكان ديترويت باستخدام التمويل المتاح

  Renew Detroit(. ويشتمل البرنامج حاليًا على مرحلتين. استقبلت المرحلة األولى من برنامج ARPAبموجب قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )

 وتم إغالقها.  0212أكتوبر  31-1الطلبات من 

لتقديم طلب إعفاء الضرائب العقارية التابع لبرنامج إعفاء الضرائب العقارية   2021نوفمبر   12لدى مقدمي الطلبات للمرحلة األولى حتى 

ع مجلس ( في اجتماHOPE(. ويجب أن تتم الموافقة على طلبات برنامج إعفاء الضرائب العقارية لمالكي المنازل ) HOPEلمالكي المنازل )

 Renew. وسوف يتولى فريق Renew Detroit( من أجل استمرار األهلية لبرنامج 2021ديسمبر  14المراجعة المنعقد في ديسمبر )

Detroit  2022مراجعة الطلبات المؤهلة ووضع النقاط لها خالل ربيع  . 

وذج أدناه إذا كنت تود استالم إخطار بشأن الخطوات التالية  . يُرجى تعبئة النم2022سوف يتم فتح باب قبول طلبات المرحلة الثانية في خريف 

. وسوف تتم إضافة جميع مقدمي طلبات المرحلة األولى الذين لم يتم اختيارهم تلقائيًا إلى قائمة Renew Detroitللمرحلة الثانية من برنامج 

 استعالم المرحلة الثانية.

 313-224-3880إذا كنت بحاجة إلى الخدمات اللغوية إلكمال الطلب، أو كنت تود إكمال هذا الطلب عبر الهاتف، فالرجاء االتصال بالرقم 

 االسم األول لمالك المنزل 

 

 االسم األخير لمالك المنزل 

 

 عنوان شارع مالك المنزل 
 ال تقدم المدينة، وال الوالية، وال الرمز البريدي في هذا الحقل. Sturtevant 1234الرجاء تقديم عنوان شارعك فقط. مثال: 

 

 الرمز البريدي 

 

 عنوان البريد اإللكتروني 
سيستلم مالكو المنازل الذين يستعلمون  نحثك بشدة على تقديم عنوان بريد إلكتروني بحيث يتمكن فريقنا من التواصل معك بأكبر فعالية ممكنة. 
 عن المرحلة الثانية فقط إخطاًرا عبر البريد إلى عنوانهم المدرج قبل فترة تقديم طلبات المرحلة الثانية. 

 
 

 رقم الهاتف 
 
 
 

 هل أنت مالك المنزل؟ 
o ( .1نعم، أنا مالك المنزل وأقدم هذا االستعالم نيابة عن نفسي) 

o  (2مالكي المنازل بشأن هذا االستعالم. )ال، أنا شخص يساعد أحد 

o ( .3ال، أنا مؤسسة تساعد أحد مالكي المنازل بشأن هذا االستعالم) 

 
 

 عالقة جهة االتصال البديلة 

o ( 4مؤسسة مجتمعية محلية ) 
o ( 5مؤسسة قائمة على العقيدة ) 
o  ( 6طفل، أخ، زوج، إلى آخره ) -أحد أفراد األسرة 
o ( 7صديق/جار ) 
o ( 8غير ذلك) 



 
 

 االسم األول لجهة االتصال البديلة 
 
 

 االسم األخير لجهة االتصال البديلة 
 
 

 عنوان البريد اإللكتروني لجهة االتصال البديلة 
 

 رقم هاتف جهة االتصال البديلة 
 
 

 تاريخ الميالد 
 
 

 (؟HOPEهل لديك إعفاء ضرائب عقارية تابع لبرنامج إعفاء الضرائب العقارية لمالكي المنازل )
دينة ديترويت برنامج إعفاء ضرائب عقارية لمالكي المنازل منخفضي الدخل للمساعدة بشأن التكلفة السنوية المتالك المنزل. إذا كنت  تقدم م

(، فسوف يتم تخفيض الضرائب العقارية السنوية المفروضة عليك. الرجاء HOPEمؤهالً لبرنامج إعفاء الضرائب العقارية لمالكي المنازل )

 لمزيد من المعلومات.  www.detroitmi.gov/HOPEزيارة 
 

o ( نعم، حصلت على الموافقة إلعفاء الضرائب العقارية التابعة لبرنامج إعفاء الضرائب العقارية لمالكي المنازلHOPE( .)9 ) 
o  إعفاء الضرائب العقارية التابع لبرنامج إعفاء الضرائب العقارية لمالكي المنازل قدمت طلبًا أو أعتزم تقديم طلب للحصول على

(HOPE( .)10 ) 
o   ال، وفقًا لإلرشادات التوجيهية المنشورة بشأن الدخل، لست مؤهالً إلعفاء الضرائب العقارية التابع لبرنامج إعفاء الضرائب العقارية

 ( HOPE( .)11لمالكي المنازل )
o  ال، قدمت طلبًا( لبرنامج إعفاء الضرائب العقارية لمالكي المنازلHOPE( برنامج المساعدة الضريبية العقارية للمالك/)HPTAP  )

 ( 12وتم رفضه. ) 2021لعام 
o ( .13لست متأكًدا ) 

 
 
 

مؤهالً لبرنامج آخر  إذا كان لديك طفل دون السادسة يقيم في منزلك أو يزوره بصفة منتظمة، أو هناك امرأة حامل في منزلك، فقد تكون 
 إلصالح المنازل. الرجاء اإلشارة إذا ما كان أي من هذه المواقف ينطبق على أسرتك. 

o ( .14هناك طفل دون السادسة يقيم في منزلي ) 
o ( .15هناك طفل دون السادسة يزور منزلي بصفة منتظمة) 
o ( .16هناك امرأة حامل تقيم في منزلي ) 
o ( 17رتي. )ال ينطبق أي من هذه المواقف على أس 

 
 
 

 احتياجات إصالح المنزل 
o ( 18السقف ) 
o ( 19إعادة تمديد األسالك الكهربائية ) 
o ( 20النوافذ/األبواب) 
o ( 21البناء/الشرفة ) 
o ( 22الموقد/التدفئة ) 
o ( 23المياه/السباكة ) 
o ( 24تعديالت المعاقين ) 
o  ( 25الرصاص، أو األسبستوس، أو إزالة المخالفات األخرى ) 
o  ( 26الكبرى األخرى )اإلصالحات 

http://www.detroitmi.gov/HOPE


o ( .27لست متأكًدا من طبيعة اإلصالحات األخرى التي يحتاج إليها منزلي) 
 
 

 الرجاء وضع عالمة على المربع أدناه الستالم تأكيد بهذا االستعالم لالحتفاظ به في سجالتك. 


