خطوات التقديم
 .1حضــور اجتــاع املعلومــات ! مــن أجــل التســجيل ،اتصــل عــى
 615 254 4663لتقديم الطلبات الخاصة بناشــفيل و ديكسون و شيتهام،
و اتصــل عىل  615 453 4539لتقديم الطلبات يف مقاطعة ويلســون .نحن
نشــجعكم بشــدة عىل هذا قبل تقديم طلب االلتحــاق بالربنامج.

امتلك منزل هابيتات

 .2راجــع املوقــع االلكرتوين للهابيتــات أو اتصل عــى  615 254 4663و عند
الــرد اضغــط  1للتأكــد أن طلبــات االلتحــاق تُقبــل يف الوقــت الحايل يف
منطقتك .ســوف يتم اعالمــك ايضاً مبواقع املنازل املتاحــة يف كل مقاطعة،
إذا كانــت معروفــة ،باإلضافــة إىل أي مقاييــس محــددة قــد تختلف عن
النــرة الدعائية.

مكاتب الهابيتات من أجل االنسانية.

متجر ديكسون

ناشفيل

Dickson Plaza Drive 223
Dickson, TN 37055
615.441.9967
فاكس615.441.5778 :
الثالثاء – السبت  9:00 :صباحاً حتى
 5:30مساءاً

Harding Place 414
Suite 100
Nashville, TN 37211
615.254.4663
فاكس615.254.4645 :
اإلثنني – الجمعة  8 :صباحاً حتى
 5مساءاً

الرجاء مراجعة مكتب ناشفيل من
أجل الحصول عىل املعلومات أو
لتقديم طلب االلتحاق بالربنامج.

East Main Street 606
Lebanon, TN 37087
615.453.4539
فاكس615.453.4517 :
اإلثنني – الجمعة  8:30 :صباحاً حتى
 4:30مساءاً

شيتهام

ويلسون

 .3اســتكمل و أعــد طلــب التقديــم املتوفــر يف اجتامعــات املعلومــات و
املتواجــد مبكاتبنــا أو عــى موقعنا اإللكــروين ،أو اتصل بنا لطلب ارســال
طلــب تقديــم لــك بالربيد.
* يف حالة عدم ُمطابقتك للمعايري األساســية ,ســوف نقوم بتوضيح األســباب و
تحديد مصادر ملُســاعدتك ألن تُصبح مؤهالً لالشــراك يف الربنامج أو ُمساعدتك
يف احتياجاتــك الحاليــة .لقد قــام العديد من ُمــاك املســاكن بتقديم طلبات
أكــر من مرة حتى نجحــوا يف االنضامم إلينا بعد اســتخدام هــذه املصادر.

www.habitatnashville.org

هابيتات من أجل اإلنســانية بناشفيل الكربى هي صاحب عمل ُمتكافئ الفرص /ال يسمح باملواد
املحــذورة .من أجل الحصــول عىل معلومات عن اإلســكان العادل و الفرص املتســاوية ,يُرجى
االتصــال مبكتب ال َهض املحىل أو الذهاب إىل املوقــع االلكرتوين www.hud.gov/offices/fheo
طبقــاً لقانــون فرص االئتامن املتســاوية الفيــدرايل و قانون اإلســكان العــادل و قانون حامية
ائتــان املســتهلك ,نحــن ال نُ يز بني األفراد عىل أســاس أياً مــن العرق أو الجنــس أو اللون أو
العمــر أو اإلعاقــة أو الديــن أو األصل القومي أو الوضــع العائيل أو الحالــة االجتامعية أو ألن
بعضــاً من الدخل أو كله ُمســتمد مــن أي برنامج للمســاعدات العامة.
Follow us on:
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الحاجة لإلسكان

امتالك منزل أصبح ىف ُمتناول اليد!

إن هابيتــات مــن أجــل اإلنســانية بناشــفيل الكــرى تجعل امتــاك منزل يف
اســتطاعة األُرس ذو الدخــل املنخفــض مــن خالل منــح قرض عقــاري بفائدة
ســنوية  0%لــراء منازل قامــت الهابيتــات ببنائهــا أو تجديدها.
منــازل الهابيتــات ليســت مجانيــة ! لــن تتجــاوز أقســاط القــرض العقاري
الشــهرية  30%مــن الدخــل الشــهري اإلجاميل ملًقــدم الطلــب يف وقت رشاء
املنــزل .تعتمد أســعار البيــع و قيمة القــروض العقارية عىل قيمة الســوق و
التــي تختلف حســب املوقــع و املنزل .تتضمن أقســاط القــرض ،أصل القرض
العقــاري ،و الرضائــب العقاريــة ،و التأمني عــى املنازل ,و مســتحقات اتحاد
مــاك املنــازل إن ُوجــد .يكون مــاك املنازل مســئولون عن صيانــة منازلهم,
ويــأيت كل منــزل بضــان ملدة ســنة .تتوفــر املعلومــات االضافيــة من خالل
حضــور اجتــاع املعلومات.

البــد أن يكون لدى مقدمــي الطلبات حاجة لإلســكان من خــال الحصول عىل دخل
أقــل من الحــد األدىن لدخــل األرسة (انظر الجدول أدنــاه) .يتم إعطــاء أولوية كربى
لهــؤالء الذيــن لديهم مشــاكل يف الســكن إضافية مثل املعيشــة يف ظــروف مزدحمة
أو بيئــة غــر آمنــة أو مســاكن مؤقتــة أو بحاجــة للحصول عــى منزل مجهــز لفرد
ذو احتياجــات خاصــة مــن أفــراد العائلــة أو يدفعــون إيجــاراً أعىل مــن  30%من
دخلهــم .ىف حالة تأهــل ُمقدمي الطلبــات مادياَ ,فســوف يتلقون زيــارة منزلية من
أجــل عمــل تقييم اضايف الحتياجهم لإلســكان .يجــب أال يكون مقدمــي الطلبات قد
امتلكــوا منزل يف خالل الثالث ســنوات األخرية أو واجهوا أزمة رهــن عقاري يف األربع
ســنوات األخرية .تخدم هابيتات ناشــفيل الكــرى كل الذي َن يعيشــون أو يعملون يف
ديفيدســن ,شــيتهام ,ديكســون ,أو ويلســون ,عىل األقل ملدة ســتة اشهر.
مقاطعات
ُ
ُ
للتعــرف عــى الجمعيــات التابعة للهابيتــات يف املناطــق األخرى ,قم بزيــارة املوقع
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االستعداد للمشاركة

يجــب أن يكــون لــدى مقدمي الطلبــات االســتعداد لحضــور الفصول لعدة أشــهر
والتطوع لبناء مســكنهم أو /و مســاكن الغــر ,و التطوع يف متاجــر الهابيتات .تطلق
هابيتــات عىل هذا اســم “أســهم التعــرق” ( ُيكن عمــل تجهيزات خاصــة ملقدمي
الطلبــات ذوى اإلعاقــة) .يجب أن يكــون مقدمي الطلبات عىل اســتعداد أيضاً لقبول
موقــع و تصميــم املنــازل املتاحة لــدى هابيتــات .يتم عــرض التفاصيــل الحالية يف
اجتامعــات املعلومــات و التي يجــب حضورها قبــل أو أثناء عمليــة التقديم.

يجــب عــى مقدمــي الطلبــات إثبــات قدرتهــم املادية عــى دفع األقســاط
الشــهرية للقرض العقــاري و تكاليف األُرسة املعيشــية كام هــو موضح أدناه.

الدخــل _ تتطلــب هابيتــات تاريــخ الدخــل الثابت الخــاص بآخر َســ َنتني
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة باإلضافــة إىل تاريــخ ســتة أشــهر عــى االقل
بالوظيفــة الحالية او مصادر الدخل الحايل .بالنســبة لألشــخاص الذين يعملون
لحســا َب ُهم (مهــن حــرة) ,فيجــب أن يكــون لديهم ملــف رضيبي ملدة ســنة
كاملــة عــى األقل يوضــح دخــل العمل الحــر .اُنظر الجــدول املوضــح أدناه
للتعــرف عــى الــروط التوجيهيــة العامة ملتطلبــات الدخل .هــذه الرشوط
قابلــة للتغيــر ،و الحصــول عــى الدخــل الشــهري الــذي يتطابق مــع هذه
املعلومــات ال يضمــن التأهــل للربنامج.
االئتــان _ عــى الرغم مــن أن هابيتــات ليس لديهــا متطلبــات لدرجات
االئتــان عمومــاً ,إال أن الديــون القدميــة مثــل التحصيالت و أحــكام الدفع
البــد أن تكــون أقل مــن  $2000يف وقــت تقديم طلــب االلتحــاق و البد أن
يتــم حلهــا قبــل رشاء املنزل .قــد يتــم الســاح ب  $2000اضافيــة كديون
طبيــة إذا كان يتــم دفــع أقســاطها .نحــن نأخُــذ يف االعتبــار أيضــاً التاريخ
الحديــث ملدفوعــات اإليجــار و الخدمــات و القــروض و النفقــات األُخرى و
قيمــة أقســاط القــرض الشــهرية و التــي تتضمــن تقديــر لقــروض الطالب
املؤجلة .بالنســبة إلشــهار اإلفالس ,فيجب مرور ســنة عىل تســوية أو إســقاط
اإلفــاس بالنســبة للفصــل الثالث عــر و ســنتان بالنســبة للفصل الســابع
مــن قانــون اإلفــاسُ .يكنك طلب نســخة مجانية مــن تقريــرك االئتامين من
 www.annualcreditreport.comأو باالتصال عىل 1-877-322-8228
التوفــر  -يجب عــى مقدمي الطلبــات أن يكون لديهم القــدرة عىل ادخار
 $2500عــى األقل من أجــل تكاليف التوقيع عىل العقــد (االغالق) خالل فرتة
ترتاوح بني  9-12شــهراً.

األهلية

حجم
األرسة
1
2
3
4
5
6
7
8

مــن أجل التأهــل للتقديــم ,البد أن يكــون مقدمــي الطلبات إمــا مواطنون
أمريــي الجنســية أومقيمــون دامئون بالواليــات املتحــدةُ ,يلَبــون متطلبات
فحــص الخلفيــة الجنائيــة  ,ولديهم:
 .1احتياج سكنى.
 .2استعداد للمشاركة مع هابيتات
 .3القدرة عىل تحمل نفقات ملكية منزل.
يســتغرق الزمــن منــذ وقــت تقديــم الطلــب و حتى امتــاك املنــزل حواىل
 6-18شــهراَ .هابيتــات هو برنامج متلك مســكن طويل املدى وال يوفر إســكان
طوارئ.

القدرة عىل تحمل نفقات امتالك َمسكن

“لقد تم بناء منزل الهابيتات الخاص يب بطريقة جيدة جدا ً لدرجة أن فاتورة الكهرباء منخفضة جدا ً”.
ترصيح مالك منزل الهابيتات ليزيل كازن.

ُقم بحضور اجتامع املعلومات ملعرفة املزيد !

الحد األدىن للدخل
السنوي مل ًقدم الطلب
$25,000
$25,000
$25,000
$25,000
$25,000
$25,000
$27,000
$28,000

الحد األقىص للدخل
السنوي لألرسة
$41,950
$47,950
$53,950
$59,900
$64,700
$69,500
$74,300
$79,100

*الحــد األدىن للدخــل الســنوي ملقــدم الطلب قــد يكون قليــ ًا لدرجــة  $22,000بالنســبة
ملقاطعات شــيتهام و ديكســون.

