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مقدمة
ج  وسائل ترمیم البیوت ضرورة لسكان مدینة مثل دترویت منازلھا قدیمة. فتوفر السكن المناسب بأسعار في متناول الید ھو أساس التدرُّ

االقتصادي؛ إذ یمنح من یمتلكون بیوتھم القدرة على إنتاج الثروة واالحتفاظ باستقالھم حتى أواخر أعمارھم. ھذا الدلیل – الذي أعده مركز 
Poverty Solutions (حلول الفقر) في جامعة مشجن – یوثق الموارد المتاحة في المدینة لمن یریدون ترمیم بیوتھم، ویرشدھم إلى الخدمات 
التي تلزمھم. نتمنى أن تستفید المجموعات األھلیة من ھذا الدلیل، وأن یمھد السبیل إلى التعاون بین أصحاب الشأن على اختالف أطیافھم من أجل 
استغالل الموارد وسد احتیاجات الترمیم في دترویت. ومن أجل ذلك فإن الدلیل یضم – في قسمھ الخامس – أسماء األشخاص المھتمین بالتنسیق 

بین خدمات ترمیم البیوت في المدینة ووسائل االتصال بھم.

رغم الجھود الھائلة التي تبذلھا الحكومات والمنظمات غیر الھادفة للربح في سیاق منظومة ترمیم المنازل فإننا قد وجدنا من خالل بحثنا أن الموارد 
المتاحة ال تكفي لتلبیة الطلب؛ فبعض البرامج اسُتنفدت طاقتھا االستیعابیة وطالت قوائم االنتظار على أبوابھا، وبعض السكان ممن ھم في أمس 

الحاجة إلى موارد ترمیم البیوت ال تنطبق علیھم شروط البرامج التي قد تكون منقذة لھم. سنستقصي االحتیاجات التي ال تلبیھا المنظومة في أبحاثنا 
المقبلة، وسنطرح حلوالً لھا.

تنظیم ھذا الدلیل
نفصل في كل برنامج اسمھ والجھة التي تدیره، ووصفھ، وشروطھ، وحدود الدخل، والمنطقة، وفئات الترمیمات، وكیفیة التقدم بالطلبات، ووسائل 
التواصل. یركز ھذا المستند على توثیق البرامج المتاحة في دترویت، لكن ال بد لك من العودة إلى كل برنامج على حدة للتأكد من أن منطقتك ضمن 

حدود عملھ. ُیرجى العودة أیًضا إلى مسرد المصطلحات الذي أفردنا لھ صفحة في نھایة ھذا الدلیل لالطلع على تعریفات المصطلحات المتكرر 
استخدامھا. وفیما یلي أقسام الدلیل:

برامج قروض ترمیم البیوت1.

برامج منح ترمیم البیوت2.

برنامج الحمایة من عوامل الطقس وكفاءة استھالك الطاقة3.

برامج ترمیم البیوت التطوعیة4.

العاملون في الدعم السیاسي لترمیم البیوت5.

مسرد المصطلحات6.

خریطة منظومة ترمیم البیوت في دترویت7.

ثة وقت النشر: آب/أغسطس 2019، لكنھا قد تتغیر من دن إخطار. عادة یكون التمویل المتاح في البرامج  المعلومات الواردة في ھذا الدلیل ُمحدَّ
محدوًدا، وقد یتغیر من عام آلخر. بعض البرامج عندھا قوائم انتظار في الوقت الراھن. وقد تتغیر شروط بعض البرامج (كحدود الدخل مثالً). 

ُیوصى بمراجعة المعلومات المتاحة عبر اإلنترنت أو التواصل مع القائمین على البرنامج لمرغوب لالطالع على أحدث الشروط وحالة توافر 
التمویل. وقد بذل مركز Poverty Solutions قصارى جھده في التحقق من صحى المعلومات الواردة في ھذا الدلیل، لكھ ال یتحمل أي مسؤولیة 

 Brick + Beam قانونیة عن المعلومات المغلوطة. نشكر جمیع المنظمات التي أمدتنا بالمعلومات التي أوردناھا في ھذا الدلیل، وسیتولى
Detroit تحدیثھا.
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شكر وتقدیر
نشكر المنظمات والمؤسسات اآلتي ذكرھا (بغیر أفضلیة إلحداھا على 

أخرى) على إمدادنا بالمعلومات الواردة في ھذا الدلیل: مدینة دترویت، 
 ،Michigan Savesمصلحة اإلسكان والتنمیة في والیة مشجن، و

 Federal Homeوإدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في مشجن، و
Loan Bank of Indianapolis، ومنطقة دترویت اإلداریة 

 Unitedو ،(Detroit Area on Aging) المختصة بكبار السن
 Wayneو ،Community Housing Coalition

DTEو ،Metropolitan Community Action Agency 
Cody Rougeو ،Ehm Senior Solutionsو ،Energy 

Rebuildingو ،Community Action Alliance 
،Life Remodelledو ،Together Southeast Michigan 

،Habitat for Humanityو ،.Jefferson East Incو 
،Brick + Beamو ،Central Detroit Christianو 

 وBridging Communities، وU-SNAP-BAC.  وقد استفدنا
 بدلیل مبدئي أعده طالب الدراسات العلیا في جامعة مشجن جشوا

تشیلدز في آذار/مارس 2019 وصممھ سام بریتن.

 تزعم جھود البحث ریان رجیرو المتدرب في مجال التقییم والتنفیذ لدى
 برنامج شراكة دترویت التابع لـPoverty Solutions، وعاونھ في

البحث جورج كازارس. التصمیم البصري: زیشي لي.
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فھرس
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القسم األول:
برامج قروض ترمیم البیوت (7–17)

برنامج تحسین العقارات (PIP) من مصلحة تطویر اإلسكان في 
(MSHDA) (8–9) والیة مشجن

 Liberty Bank برنامج تجدید البیوت واالستحواذ علیھا من
((10–11

برنامج Michigan Saves لقروض الطاقة المنزلیة
(13–12)

قروض من دون فائدة لترمیم البیوت من مدینة دترویت
(17–14)

القسم الثاني:
برامج منح ترمیم البیوت (18–42)

اإلغاثة الطارئة من إدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في والیة 
(MDHHS) (19–20) مشجن

برنامج تحسین األحیاء (NEP) من مصلحة تطویر اإلسكان في 
(MSHDA) (21–22) والیة مشجن

 Federal Home Loan من (NIP) برنامج تطویر األحیاء
(Bank of Indianapolis (FHLBI) (23–25

 Federal من (AMP) برنامج تعدیالت تسھیل الحركة
 Home Loan Bank of Indianapolis (FHLBI)

((26–29

 MI Choiceإدارة دترویت الخاصة لشرون كبار السن، و
(MI Health Link (30–31و ،Waiver

برنامج مكافحة خطر الرصاص في مدینة دترویت (32–33)

منحة الترمیم العاجل لكبار السن من مدینة دترویت (34–36)

أ (SAH) من وزارة شؤون المحاربین  منحة اإلسكان الُمھیَّ
(38–37)

منحة تھیئة اإلسكان (SHA) من وزارة شؤون المحاربین 
(40–39)

 United Community Housing برنامج ترمیم البیوت من
 Make It للمشتركین في برنامج (Coalition (UCHC
Home - Right of Refusal Program عام 2018 

(42–41)

القسم الثالث: برامج الحمایة من عوامل الطقس
وكفاءة استھالك الطاقة (43–49)

برنامج إعانة محدودي/ات الدخل في الحمایة من عوامل الطقس 
 Wayne Metropolitan من قسم الطاقة في Community

(Action Agency (44–45

 Wayne من (WRAP) برنامج العون المائي للساكنین/ات
 Metropolitan Community Action Agency

((46–47

 DTE Energy من (EEA) برنامج كفاءة استھالك الطاقة
((48–49

https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.fa9pe7ahjpnk
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.6bv9rdkkse49
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.6bv9rdkkse49
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.6bv9rdkkse49
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.xl1vdq7p1c2w
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.xl1vdq7p1c2w
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.xl1vdq7p1c2w
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.grc9szkwchll
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.grc9szkwchll
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.81vypzf80q7a
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.81vypzf80q7a
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.eo2zza4wyph
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.eo2zza4wyph
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.eo2zza4wyph
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.o5mqrltwso01
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.237x0xuf3s51
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.fq66ynvvvkts
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.kack0cmidr2d
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.x5od1jwqkxpj
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.x5od1jwqkxpj
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.x5od1jwqkxpj
https://docs.google.com/document/d/1wCJR_XWFnyItj4PctO6i-8ajx1o1WmQiaQeoxa0c1Cc/edit#heading=h.zpnamlv7qk3


فھرس
القسم الرابع: برامج/خدمات ترمیم البیوت التطوعیة (50–65)

 Ehm Senior من  Life Choice Solutions برنامج
(Solutions (51–52

 Bridging Communities برنامج الترمیمات البسیطة من
((53–54

 Rebuilding Together من Rebuild Day برنامج
(Southeast Michigan (55–56

(Rippling Hope (57–58 برنامج ترمیم البیوت من

(Life Remodeled (59–60 برنامج ترمیم البیوت من

 Cody Rouge برنامج ترمیم الدكك (المنصات) من
(Community Action Alliance (61

 Central Detroit Christian الترمیمات البسیطة من
((62

 A Brush with برنامج الترمیمات الضروریة وبرنامج
(Habitat for Humanity (63–64 من Kindness

(Brick + Beam Detroit (65

القسم الخامس: العاملون في الدعم السیاسي لترمیم البیوت – وسائل 
االتصال (66–67)

القسم السادس: مسرد المصطلحات (68)

القسم السابع: خریطة منظومة تطویر البیوت في دترویت (69)
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الرموز
كل رمز من ھذه الرموز یمثل فئة من فئات الترمیم، أما التفاصیل الدقیقة فھي متاحة في قسم «فئات الترمیمات» المدرج تحت كل برنامج.

Zixi Li :تصمیم الرموز

النوافذ الصرف الصحي الجراج/المرآب الھیكل السطح

الكھرباء الحمامات تكییف الھواء عزل الھواء التنظیف

السخان/البراد فرن التسخین سخان المیاه األبواب المیكانیكیة مقابض األبواب

إزالة األخطار العزل الحراري الدھان الممر المجاري

المنحدرات
(للكراسي المتحركة)

مصاعد
الكراسي المتحركة رعایة األشجار صنابیر األحواض األسیجة

میاه المجاري تغییر البطاریات السجاد
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1
برامج قروض
ترمیم البیوت

9 – 8
برنامج تحسین العقارات (PIP) من مصلحة تطویر اإلسكان في والیة 

(MSHDA) مشجن

11 – 10
Liberty Bank برنامج تجدید البیوت واالستحواذ علیھا من

13 – 12
برنامج Michigan Saves لقروض الطاقة المنزلیة

17 – 14
قروض من دون فائدة لترمیم البیوت من مدینة دترویت



(PIP) برنامج تحسین العقارات
(MSHDA) من مصلحة تطویر اإلسكان في والیة مشجن

البرنامج
یقدم برنامج تحسین العقارات (PIP) – الذي یشترك فیھ مانحون حاصلون على اعتماد 
MSHDA – قروًضا تصل قیمتھا إلى 25 ألف دوالر ألصحاب البیوت (ممن تنطبق 
علیھم الشروط) من أجل تمویل مشروعات ترمیم البیوت أو تحسین األوضاع المعیشیة 

األساسیة فیھا. مھلة تسدید القروض تمتد 20 عاًما، وتتراوح نسب الفائدة بین 4% وبین 
ر سعر الفائدة على  8% بحسب إجمالي دخل أھل البیت وبحب مصروفات اإلقراض. ُیقدَّ

القرض الممتد لعشرین عاًما بـ4% إذا كان إجمالي دخل أھل البیت أقل من 19,999 
دوالًرا أمریكًیا.

 
الشروط

ُیشترط أن یكون لصاحب/ة البیت حق ملكیة العقار، وأال تقل نقاط أھلیتھ/ا االئتمانیة عن 
620 نقطة.  ُیشترط أن یكون البیت محل إقامتھ/ا األساسي—سواًء كان بیًتا ألسرة واحدة، 
ًعا.   نسبة القرض التراكمي إلى القیمة 105%. یجب أن تكون نسبة الدین إلى  أو بیًتا ُمصنَّ

الدخل أقل من %45.

حدود الدخل
ھذا البرنامج متاح للبیوت التي ال یتجاوز دخلھا 105,700 دوالر أمریكي

 
المنطقة

والیة مشجن
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فئات الترمیم
یجب أن تھدف التحسینات إلى حمایة أو تحسین الوضع المعیشي في بیت ألسرة واحدة أو بیت ُمصنَّع بقدر كبیر.

تشمل كبرى عملیات ترمیم األنظمة واإلحالل وتحدیث كفاءة استخدام الطاقة:
التسقیف والعزل الحراري وألواح الجدران والنوافذ واألبواب●
التدفئة وتكییف الھواء والصرف الصحي والتوصیالت الكھربیة●
تجدید الحمام والمطبخ●
تشطیب العلیة والقبو والجراج/المرآب ومظلة السیارة والشرفة الخشبیة●
إحالل الصھریج اإلنتاني والمجاري●

كیفیة تقدیم الطلبات
 إذا كنت راغًبا/ة في الحصول على قرض وكانت الشروط منطبقة علیك... فتوجھ/ي إلى موقع مصلحة تطویر اإلسكان واستخدم/ي «أداة تقییم

 First Independent Bank أو Chemical Bankمدفوعات برنامج تحسین العقارات». إذا رأیت أن القسط الشھري مناسب فاتصل/ي بـ
لالستعالم، أو توجھ/ي إلى الفرع الستخراج طلب.

 
وسائل التواصل

Chemical Bank
Joseph Campau 9252

Hamtramck, MI 48212
2000-875-313 أو 313-967-9700 في دترویت

angela.pollard@chemicalbank.com آنِجال بوالرد
sultana.chowdhury@chemicalbank.com سلطانة شودري

 
First Independence Bank

Woodward Ave., suite 101 7310
Detroit MI, 48202

313-256-8430
 lhughes@firstindependence.com لیسا ھیوز

https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141-45866_47906_49317---,00.html :الموقع
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Liberty Bank برنامج تجدید البیوت واالستحواذ علیھا من

البرنامج
یقدم برنامج تجدید البیوت واالستحواذ علیھا (HRAP) من Liberty Bank قرًضا جدیًدا 
غیر تقلیدي بضمان الرھن العقاري یمكن الراغبین في شراء البیوت من تملُّكھا أو إجراء أي 

رة  ترمیمات أو تجدیدات علیھا أو كلیھما، ویخدم البرنامج البیوت الكائنة في األحیاء الُمدمَّ
ذات األولویة (Hardest Hit Priority Neighborhoods) في مدینة دترویت. 

ُیشترط أن یكون مالك/ة البیت مقیًما/ة فیھ، وال ُیسدد المقترض نسبة فائدة إال في أثناء مدة 
التشیید أو التجدید، ثم یتحول القرض إلى رھن عقاري دائم استناًدا إلى قیمة المسكن عقب 

انتھاء األعمال. یقدم البرنامج أیًضا معونة لمن تسري علیھم الشروط لتسدید تكالیف التصفیة 
بحد أقصى 15 ألف دوالر أمریكي. قد یحصل موظفو اإلدارة األھلیة لمدارس دترویت 

الحكومیة على معونة لتسدید الدفعة المقدمة بحد أقصى 20 ألف دوالر أمریكي. الحد األدنى 
للقرض 50 ألف دوالر أمریكي.

 
الشروط

ُیشترط أن یكون البیت محل اإلقامة األساسي. یسري ھذا البرنامج أیًضا على البیوت التي 
رة  تثشترى في مزاد Land Bank، وال بد من أن یكون البیت كائًنا في أحد األحیاء الُمدمَّ

ذات األولویة في مدینة دترویت. یحدد Liberty Bank معاییر ضمان القرض، ویتضمن 
ذلك النظر في ما سبق من أداءات متأخرة. ُیشترط أال تقل نقاط أھلیة المقترض/ة االئتمانیة 
عن 600 نقطة.  ویعتمد مبلغ القرض وفائدتھ على النقاط االئتمانیة ونسبة الدین إلى الدخل.

حدود الدخل
 Liberty ال یذكر الموقع أي حدود للدخل. على الراغبین/ات في االقتراض التواصل مع

Bank مباشرة لمعرفة معاییر ضمان القرض.

المناطق
Boston Edison أو North End : :یجب أن یكون البیت كائًنا في أحد األحیاء التالیة 
 أو Jefferson Chalmers أو Southwest أو Grandmont Rosedale أو

East أو Morningside أو Bagley أو Marygrove أو University District 
.Cornerstone أو English  Village
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فئات الترمیمات
الفئات غیر موضحة على الموقع.

كیفیة تقدیم الطلبات
ُیرجى االتصال بـLiberty Bank لتقدیم طلب القرض. أول الخطوات: الموافقة المبدئیة على أھلیة الطالب/ة. بعد ذلك یكون على مالك/ة البیت 

تكلیف ُمثمِّن/ة بمعاینة العقار وتقدیر قیمتھ، ثم تكلیف مقاول/ة مرخص/ة بتفصیل األعمال المرجو تنفیذھا. إذا أردت التسجیل في دورة التثقیف 
 Southwest أو ،HUD): U-SNAP-BAC فُیرجى االتصال بواحدة من وكاالت االستشارات التالیة (جمیعھا حاصلة على اعتماد

.Central Detroit Christian أو ،Economic Solutions
 

وسائل التواصل
ُیرجى االتصال بفرع Liberty Bank في دترویت: 3310-873-313.

https://www.libertybank.net/community/detroit.cfm :الموقع
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برنامج Michigan Saves لقروض الطاقة المنزلیة

البرنامج
 یقدم برنامج Michigan Saves لقروض الطاقة المنزلیة خیارات تمویل بفائدة منخفضة
 ألھل الوالیة كلھا من أجل إعانتھم في الحد من تكالیف استھالك الطاقة وإجراء التحسینات
 األخرى المطلوبة إلتمام المشروعات المرتبطة بالطاقة. تصل قیمة القرض إلى 40 ألف
 دوالر بحد أقصى، ومھلة السداد 12 شھًرا بحد أقصى. تتراوح أسعار الفائدة السنویة بین

4.25% و7%، وتستند إلى إجمالي النقاط االئتمانیة ومحل إقامة الزبون/ة.
 

الشروط
البرنامج للبیوت التي یقیم المالك/ة فیھا، والتي ھي بیوت ألسرة واحدة ال یتجاوز عدد 

الوحدات الملحقة بھا أربعة. یشمل البرنامج أیًضا العقارات الُمستخدمة للربح شرط أن یكون 
مقدم/ة الطلب ھو المالك/ة، أما المستأجرین/ات فال یجوز لھم تقدیم طلبات التمویل. ُیشترط 

أال تقل نقاط أھلیة المقترض/ة االئتمانیة عن 640 نقطة. قد یكون للزبائن الذین یتراوح 
إجمالي نقاطھم التأمینیة بین 600 وبین 639 أحقیة االنتفاع ببرنامج خاص یمنح قروًضا 

حدھا األقصى 7,500 دوالر أمریكي بسعر فائدة سنوي 7%. یجب أال تتجاوز نسبة الدین 
إلى الدخل 50%. ُیشترط البراءة من دیون اإلفالس منذ 12 شھًرا على األقل. ُیشترط أال 

یكون على الزبون/ة حجوزات ضریبیة متأخرة أو طلبات تحصیل أو أحكام مالیة مبینة على 
تقریره/ا االئتماني.

 
حدود الدخل

 Michigan ال یذكر الموقع أي حدود للدخل. على الراغبین/ات في االقتراض التواصل مع
Saves مباشرة لمعرفة معاییر ضمان القرض.

 
المنطقة

والیة مشجن
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فئات الترمیمات
 یشمل البرنامج التحسینات التي تحمل عالمة Energy Star. التحسینات األكثر شیوًعا ھي: عزل الھواء والعزل الحراري وإحالل الغالیات

 وتكییف الھواء والنوافذ واألبواب واألسطح المساعدة في زیادة كفاءة استھالك الطاقة. قد تدخل األجھزة المنزلیة في نطاق البرنامج إذا كانت جزًءا
 من مشروع تحسین آخر تسري علیھ الشروط، أما األجھزة نفسھا فال تدخل في نطاق التمویل. قد یشمل البرنامج أیًضا مشروعات التحسین غیر

المرتبطة بالطاقة شرط أن تكون ضروریة إلتمام مشروع مرتبط بالطاقة. على الموقع قائمة ُتذكر فیھا جمیع التحسینات التي یشملھا البرنامج.

 

كیفیة تقدیم الطلبات
على طالب/ة القرض أن یختار مقاوالً/ة حاصالً على اعتماد Michigan Saves (من الموقع) ویحصل منھ/ا على مقایسة لتكلفة التحسینات 
المرتبطة بالطاقة. (ُینصح السكان باستخراج مقایسات عدة، لكنھ لیس شرًطا.) حین یقبل المالك/ة إحدى المقایسات سیمنحھ/ا المقاول/ة رقم أو 

عنوان مركز تقدیم الطلبات التابع لـMichigan Saves، ومعھ الرقم التعریفي المكون من ست خانات. على الزبون/ة تقدیم الطلب عبر الھاتف 
أو اإلنترنت. تستغرق عملیة تقدیم الطلب 15 دقیقة، وفي غالبیة الحاالت یحصل المتقدم/ة على القرار عند انتھاء العملیة. ال بد للزبائن من 

استئجار أحد المقاولین الحاصلین على اعتماد Michigan Saves. أما إذا كان یفضل استئجار مقاوالً/ة غیر معتمد/ة فال بد للمقاول/ة من تقدیم 
طلب اعتماد قبل أن یحق للزبون/ة تقدیم طلب التمویل.

 
وسائل التواصل

شنتیل بالرد ، مسؤولة خدمة العمالء: 6474-484-517
/https://michigansaves.org/residential-financing :الموقع
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قروض من دون فائدة لترمیم البیوت من مدینة دترویت

البرنامج
برنامج «قروض من دون فائدة لترمیم البیوت» الذي أطلقتھ مدینة دترویت عام 2015 ھو 

 Bank of وبین (Local Initiatives Support Corporation (LISC شراكة بین
America. یركز ھذا التعاون بین العام والخاص – الذي یجمع بین التمویل من إدارة 

اإلسكان والتطویر، ورأس المال الخاص من Bank of America – على تجدید أحیاء 
دترویت؛ فھو مصمم لمساعدة أصحاب البیوت على معالجة مشكالت الصحة والسالمة، 

وإصالح بیوتھم، وإصالح آثار الدمار. یمنح البرنامج قروًضا مدتھا 10 أعوام وقیمتھا 
تتراوح بین 5 آالف وبین 25 ألف دوالر أمریكي لمساعدة مالك البیوت في دترویت على 

االستثمار في بیوتھم وترمیمھا مما یدعم الصحة والسالمة العامة، ویرفع قیمة العقارات، 
لھم سعًرا للفائدة. ُیشترط أن  ویعین الساكنین على الحصول على تأمینات لبیوتھم—وال یحمِّ

یكون المقاولون/ات الذین یتولون أعمال ھذا البرنامج حاصلین على اعتماد مكتب اإلسكان 
والتجدید (HRD). یحق ألصحاب البیوت اختیار المقاول/ة المرغوب/ة من القائمة 

المعتمدة، أو إسناد شأن االختیار إلى G.S. Group (التي تتولى إدارة اإلنشاءات في 
البرنامج).

 
الشروط

ُیشترك أن یكون مقدم/ة الطلب مالك/ة البیت ومقیم/ة فیھ منذ ما ال یقل عن 6 أشھر. الحد 
األدنى من نقاط األھلیة االئتمانیة: 560. ال بد من أن یكون تأمین البیت سارًیا والضریبة 

العقاریة مدفوعة. یجب أن یقدم مالك/ة البیت تسعیرة واحدة على األقل لتأمین البیت أو نسخة 
من خطاب اإللغاء الصادر عن شركة التأمین عند تقدیم الطلب. یجوز للمالك/ة المستفید/ة من 

خطط تقسیط الضریبة العقاریة الحصول على قرض شرط أن یقدم ثالثة وصوالت.  تستند 
قیمة القرض إلى قدرة المالك/ة، ویدخل السجل االئتماني ونسب الضمان (نسبة الدین إلى 
الدخل أقل من 45% ونسبة اإلسكان أقل من 35%) في عملیة الضمان الضریبي؟ یمكن 

للمالك/ة الحصول على تقدیر للقسط الشھري على الموقع. إذا كان العقار مرھوًنا فقد یمكنك 
الحصول على قرض شرط أن تكون نسبة القرض إلى القیمة أقل من 150%. یستلزم تقدیم 

الطلب عدًدا من الوثائق، تجدھا/تجدینھا في فقرة «كیفیة تقدیم الطلبات» أدناه.
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حدود الدخل
یحق لمالكي/ات البیوت من ذوي/ات الدخل المحدود/المتوسط (أقل من 80% من متوسط الدخل في المنطقة) بصرف النظر عن محل إقامتھ/ا 

في دترویت. ُیرجى االطالع على حدود الدخل المبینة في الجدول أدناه، وُتحدَّث األرقام سنوًیا استناًدا إلى المعلومات لواردة من إدارة اإلسكان 
والتطویر بخصوص متوسط الدخل. ویحق لمالكي البیوت الكائنة في المناطق التي تستھدفھا إدارة اإلسكان والتطویر طلب القرض بصرف النظر 

عن دخولھم، ُیرجى االطالع على الخریطة.

فئات الترمیمات
تجب معالجة مخاطر الصحة والسالمة (وتشمل الرصاص والعفن واألسبستس مثالً) ومخالفات البناء قبل غیرھا من الترمیمات العامة. أدناه قائمة 

ببعض أنواع الترمیمات التي یغطیھا البرنامج:
إزالة الرصاص وغیره من مخاطر الصحة والسالمة (إجباري)●
ترمیم األعمال الكھربیة●
استبدال الصھریج، والتدفئة والتھویة والتكییف●
استبدال السطح●
السباكة●
استبدال األبواب والنوافذ●
ترمیم الخرسانة (الممشى وممر السیارات)●
الدكة (المنصة) األمامیة واألساسات وتطویر المطبخ والحمام وغیر ذلك من ترمیمات الھیكل●

كیفیة تقدیم الطلبات
یمكن تنزیل استمارة االستقبال، لكن یوصى بالتواصل مع أحد مراكز االستقبال الستالم استمارة طلب ومناقشة شروط القرض. تتعاون مراكز 

االستقبال مع مالك البیوت لملء استماراتھم على النحو الصحیح، ثم تقدم الطلب والوثائق المطلوبة نیابًة عنھم.

فیما یلي الوثائق المطلوبة:
ھویة شخصیة تظھر فیھا صورة حاملھا لكل من أھل البیت ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر: صورة رخصة القیادة الساریة، أو الھویة ●

الصادرة عن الوالیة، أو الھویة الصادرة عن مدینة دترویت
الوثائق التي تثبت ملكیة المنزل، وُیشترط أن یسبق تاریخ الملكیة ستة أشھرقبل تاریخ الطلب: صك الضمان الموثَّق، أو عقد مخالصة ●

م سند الضمان مع عقد مخالصة الملكیة الموثَّق). الملكیة، أو عقد األرض (یجب أن ُیقدَّ
قة أو أمر طالقھ/ا إن وجد● شھادة وفاة المالك/ة أو عقد زواجھ/ا أو وصیتھ/ا المصدَّ

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل أھل البیت $42,750 $48,450 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
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نسخة من بیان الضریبة العقاریة (من المدینة أو المقاطعة) الحدیثة یبین سدادھا، أو خطة سداد معتمدة ممھورة بموافقة مسؤول الخزانة ●
ودلیل على تسدید ثالث دفعات متتالیة على األقل بحسب شروط الخطة المتفق علیھا

بیان الرھن العقاري الساري إن وجد●
نسخة من تأمین الحریق أو تأمین المخاطر (یجب أال تقل قیمتھ عن قیمة المنحة)●
شھادة میالد كل من الَمعیلین المقیمین في المنزل أو أوراق والیتھم القانونیة: شھادة من مؤسسة دینیة أو مستشفى أو طبیب تبین تاریخ ●

المیالد، أو سجل التبني، أو السجالت الدراسیة المعتمدة، أو إفادة من الوالد/ة (آخر ملجأ)
فحص لمستوى الرصاص في الدم لدى جمیع األطفال دن سن السادسة (یجب أال یتجاوز عمر الفحص أربعة أشھر من  تاریخ تقدیم ●

الطلب)
إثبات الدخل: نسخة من كعبي آخر شیكین حصل علیھما كل من أھل البیت ممن تجاوزت أعمارھم 18 عاًما، واإلقرارات الضریبیة ●

المقدمة عن عامین ماضیین، واستمارات W-2 المقدمة في العامین الماضیین، وشھرین من البیانات المصرفیة. ُتقبل أیًضا خطابات 
منح الضمان االجتماعي، وبیانات المعاش، وخطابات منح إدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في مشجن—أو إفادة ُموقَّعة من كل من 

أھل البیت غیر الموظفین ممن تجاوزت أعمارھم 18عاًما تحمل تاریخ اإلفادة وختم كاتب/ة عدل
● ،C على مقدم/ة الطلب إذا كان  یعمل لحساب نفسھ/ا أن یقدم:  اإلقرارات الضریبیة المقدمة عن عامین ماضیین وُیبیَّن الدخل في الجدول

وشھرین من البیانات المصرفیة، وبیان ربح وخسارة معتمد من كاتب/ة عدل.
 

وسائل التواصل
ُیرجى االتصال بأقرب مراكز االستقبال لتحدید موعد، وعلیك أن تتوجھ/ي إلى الموعد حامالً/ة االستمارة مكتملة وجمیع الوثائق المطلوبة.

 
Northwest

Cody Rogue Community Action Alliance, 19321 Chicago West
313-397-9280

New Hope Community Development, 19487 Evergreen 
313-255-6275

Wayne Metro Community Action Agency, 18100 Meyers 
313-388-9799

 
Eastside

Jefferson East, Inc., 300 River Place, Suite 5250 (بالحجز المسبق)
أو

1018 Chalmers (المقابلة من غیر موعد یوم الثالثاء واألربعاء) 
313-331-7939

U-SNAP-BAC, 14901 East Warren Ave.
313-640-1100

16



Central Woodward
Central Detroit Christian CDC, 1550 Taylor St.

313-873-0064
Goodwill Industries of Greater Detroit, 2777 E. Grand Blvd.

313-557-4828
Operation ABLE, 47500 Woodward Ave., suite 207 

313-832-0922
Wayne Metro Community Action Agency, 138 Cortland, Highland Park 

313-388-9799
 

Southwest
Bridging Communities, 6900 McGraw Ave.

313-361-6377
Southwest Economic Solutions, 2835 Bagley, suite 800 

313-841-9641
SER Metro Detroit, 9215 Michigan Ave.

313-846-2240, ext. 4248
 

/http://www.detroithomeloans.org :الموقع
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(State Emergency Relief (SER برنامج
(MDHHS) من إدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في مشجن

البرنامج
 یقدم «برنامج اإلغاثة العاجلة» المعونة في ترمیم البیوت فیما یخص تعدیل األوضاع غیر
 اآلمنة وتجدید الخدمات الضروریة: كإصالح الصھریج أو برادات المیاه أو أنظمة صرف
 المجاري، أو استبدالھا إذا كانت معطلة. الحد األقصى للترمیمات المرتبطة بالطاقة 4 آالف
 دوالر لكل مجموعة مدى الحیاة. أما الترمیمات غیر المرتبطة بالطاقة – ومنھا سخانات

 المیاه وأنظمة صرف المجاري – فحدھا األقصى مدى الحیاة 1,500 دوالر أمریكي لكل
 مجموعة. والمجموعة ھي األشخاص الذین یعیشون في المنزل نفسھ. ترتبط األقساط بكل من
 أفراد المجموعة، ویستمر ارتباط الفرد بھا قائًما حتى إن غادر المنزل إلى غیره. إذا تجاوزت

 المقایسة الحد األقصى للخدمة المطلوبة فعلى العمیل/ة أن یسھم بالجزء الزائد ویقدم إثباًتا
بذلك حتى ُیصرف لھ/ا إسھام البرنامج.

 
الشروط

 ُیشترط أن یكون أحد أعضاء المجموعة مالك/ة البیت أو شاریھ/یتھ أو أن یكون لھ/ا حق
 ملكیة العقار مدى الحیاة أو حق إیجاره مدى الحیاة وأن تكون مسؤولیة الترمیمات على

 عاتقھ/ا. ُیشترط أن یكون البیت محل إقامتھ/ا الدائم. ُیشترط أال یكون البیت معروًضا للبیع،
 وال أن یكون في مھب الخسارة. یجب أن یكون البیت في حالة تصلح للمعیشة، وأن یكون
 إسھام البرنامج مطلوًبا لضمان سالمة المسكن ونظافتھ في الوقت الراھن وفي المستقبل.
 یمتنع البرنامج عن اإلسھام في حال وجود مستحقات ضریبیة عقاریة متأخرة إال في حال

 وجود جدول متفق علیھ لتسدید المتأخرات. ُیشترط أن یكون مقدم/ة الطلب قادًرا/ة على القیام
 بتكالیف صیانة البیت (ُیشترط أال تتجاوز تكلفة اإلسكان اإلجمالیة 75% من خالص دخل

أھل البیت).
 

المناطق
والیة مشجن

حدود الدخل
المونة فیما یتعلق بأمور الطاقة: إذا كان دخل أھل بیتك یتجاوز الدخل المبین أدناه فال یحق لك 

الحصول على معونة مرتبطة بالطاقة.
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المعونة فیما ال یتعلق بأمور الطاقة: إذا كان دخل أھل بیتك یتجاوز الدخل الشھري المبین أدناه فسیكون الفرق نصیبك في المشروع وستقع 
مسؤولیة اإلسھام بھ على عاتقك.

فئات الترمیمات
 تشمل الترمیمات التي یغطیھا البرنامج ترمیمات الھیكل األساسي، واألبواب والنوافذ، واألسطح، واستبدال الصھریج أو البراد أو نظام صرف

میاه المجاري إذا كان معطالً. أما الترمیمات المرتبطة بالطاقة فال تشمل إال إصالح/استبدال الصھریج إذا كان معطالً.

 

كیفیة تقدیم الطلبات
MDHHS-1171 واستمارة ،DHS-1514 State Emergency Relief على الراغبین/ات في تقدیم الطلبات استخدام استمارة 

 Assistance application، واستمارة MDHHS-1171-SER State Emergency Relief التكمیلیة التي یمكن الحصول علیھا
 عبر الموقع www.michigan.gov/mdhhs أو من مكتب اإلدارة الكائن في منطقتك. یمكن أیًضا تقدیم الطلبات عبر اإلنترنت ھنا:

.MI Bridges لمالك البیوت أیًضا مراجعة شروط الطلب وغیرھا من المعلومات من خالل حساب .www.michigan.gov/mibridges
 

وسائل التواصل
إذا كانت أسئلتك عصیة على اإلجابة عبر اإلنترنت فُیرجى االتصال بفرع إدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في مشجن الكائن في مقاطعة واین.

 
 Southwest Service Center

.Clark St 2524
Detroit, MI 48209

313-456-1000
https://www.michigan.gov/mdhhs/0,5885,7-339-71547_5531---,00.html :الموقع

 

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8 8+

حدود دخل أھل البیت $1,518 $1,518 $2,598 $3,318 $3,678 $4,218 $4,758 $5,298 +$540pp

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6

الدخل الشھري $445 $500 $625 $755 $885 $1,015

حدود الموجودات
غیر النقدیة $1,750 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000
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(NEP) برنامج تحسین األحیاء
(MSHDA) من مصلحة تطویر اإلسكان في والیة مشجن

البرنامج
یقدم «برنامج تحسین األحیاء» منًحا من مصلحة تطویر اإلسكان في والیة مشجن 

(MSHDA) للوكاالت غیر الھادفة إلى الربح العاملة على أنشطة مرتبطة ارتباًطا مباشًرا 
بتحسین األحیاء واستقرارھا في شتى أنحاء الوالیة. أھداف البرنامج األساسیة: تحدید 

األنشطة اإلبداعیة الھادفة إلى معالجة احتیاجات معینة في كل حي وتمویلھا، إعانة أحیاء 
مشجن التي ینخرط أھلھا في أعمال التغییر، تقدیم التمویل لتیسیر األنشطة وتنفیذھا. یمكن 
للبرنامج تقدیم المعونة المالیة لألنشطة التي تبدع في تركیزھا على اإلسكان وتثمر تأثیًرا 

ملحوًظا وتفید أھل المناطق ذات الدخل المحدود والمتوسط. مكونات التأھل للبرنامج: 
التجمیل، وتحسین المرافق العامة في الحي، وتحسین البیوت التي یملكھا أصحابھا وتقیم فیھا 

أسرة واحدة.

ھ التمویل إلى أنشطة اإلسكان الملموسة الجاھزة  ھذه المكونات الثالثة مصممة بحیث ُثوجَّ
للتنفیذ البائنة للعیان التي لھا أثر على جودة حیاة الحي والسكان وتستھدف المجتمع ككل 

وتستقطب دعم أھل الحي. على المنظمات األھلیة والوكاالت غیر الھادفة إلى البرح أن توجھ 
نصف مبلغ المنحة على األقل إلى ترمیم البیوت، والنصف اآلخر إلى التجمیل أو تحسین 

المرافق. سُیخصص مبلغ ملیوَني دوالر أمریكي تقریًبا للبرنامج في عام 2019 في والیة 
مشجن، وعادة تحصل كل منظمة من المنظمات التي ُتقبل طلباتھا على 50 ألف دوالر 

تقریًبا.
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الشروط
ُیشترط أن یكون السكان الذین تعمل المنظمات األھلیة والوكاالت غیر الھادفة إلى الربح على خدمتھم بتمویل «برنامج تحسین األحیاء» مقیمین في 
حي 51% من سكانھ دخلھم ال یتجاوز 120% من متوسط دخل المنطقة. على المنظمات أن تحدد النطاق الذي تعتزم إفادتھ بالمشروع، وستتولى 

إدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في مشجن النظر فیھ. ُیشترط أیًضا أال یتجاوز دخل البیوت التي ُینفق تمویل المنظمات علیھا 120% من 
المتوسط. وعلى صاحب/ة البیت القبول بمراجعة مجانیة للطاقة شرًطا للحصول على المنحة. وال بد للمنظمات غیر الھادفة إلى الربح أن تنھي 

عملھا في منح البرنامج السابقة قبل أن یتسنى لھا التقدم بطلب منحة جدیدة منھ.
 

حدود الدخل
ُیشترط أال تقل نسبة السكان الذین ال یتجاوز دخلھم 120% من متوسط الدخل في المنطقة عن 51% من سكان المنطقة التي ُینفق تمویل «برنامج 

تحسین األحیاء» على تحسینھا، وُیشترط أیًضا أال یتجاوز دخل البیوت التي ُینفق التمویل علیھا 120% من المتوسط.
 

المناطق
والیة مشجن

 
فئات الترمیمات

لدى المنظمات غیر الھادفة إلى الربح مرونة تصمیم مسارات الترمیم أو التجمیل باستخدام تمویل برنامج تحسین األحیاء، لكن البرنامج یشترط أن 
تكون الترمیمات دائمة وأن تكون ظاھرة من الشارع، قد تدخل الترمیمات الداخلیة في نطاق البرنامج إذا كانت تصحبھا ترمیمات خارجیة. یھدف 

برنامج تحسین األحیاء إلى تغطیة أكبر عدد ممكن من البیوت، وعلیھ فلیس شرًطا أن ُیستخدم تمویلھ لضبط البیت بأكلمھ. من المنظمات غیر 
 Life Buildersو ،Jefferson Eastو ،Genesis Hope :الھادفة إلى الربح التي حصلت على تمویل من ھذا البرنامج في السابق

 ،Bridging Communitiesو ،Woodbridge NDCو ،Wayne County Land Bankو ،Wayne Metroو ،Detroit
.Arab American Housing Councilو ،Global Detroitو ،Focus Hopeو ،Dwelling Placeو

كیفیة تقدیم الطلبات
م خطابات إبداء االھتمام من خالل المنظمات األھلیة  ال یمكن لألفراد تقدیم طلبات التمویل إلى إدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة مباشرة، بل ُتقدَّ

قبل موعد النشر على موقع اإلدارة (بدایة الخریف)، ثم سُیطلب من المنظمات التي حصلت على قبول مبدئي أن تقدم مقترًحا كامالً.
 

وسائل التواصل
YoungT4@michigan.gov تونیا َینج، مدیرة المحافظ

https://www.michigan.gov/mshda/0,4641,7-141-5564_84719---,00.html :الموقع
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برنامج تطویر األحیاء (NIP) من
 Federal Home Loan Bank of Indianapolis

((FHLBI

البرنامج
 Federal Home Loan Bank of یقدم «برنامج تطویر األحیاء» – من

Indianapolis (FHLBI) – منًحا تصل قیمتھا 7,500 دوالر أمریكي إلعانة أصحاب 
البیوت في ترمیمھا، وتشمل المنحة تكالیف الصیانة المؤجلة. یقدم المصرف تمویالً محدوًدا 

للمؤسسات المالیة العضوة فیھ في شتى أنحاء مشجن وإندیانا. لألعضاء حریة الشراكة مع 
المنظمات األھلیة في توزیع المال؛ ففي دترویت مثالً أنشأ Chemical Bank شراكة 

 .New Hopeو U-SNAP-BAC Community Housing Networkبـ
وFlagstar وLevel One وFirst Independence Bank أیًضا بنوك شریكة في 

دترویت. ال یجوز لمتلقي التمویل الحصول على أكثر من منحة من FHLBI للعقار نفسھ في 
خالل خمسة أعوام حتى إن كان نوع المنحة مختلًفا إال إذا اكتمل تسدید المنحة السابقة أو إذا 

قُضیت مدة  حجز الضمان.
 

الشروط
ُیشترط أن یكون مقدم’ الطلب مالك/ة البیت أو الشقة أو الوحدة السكنیة (أو الدوبلكس – 

بشروط)، وأن یكون مخصًصا ألسرة واحدة، وأن یكون المالك/ة مقیًما/ة فیھ منذ مدة ال تقل 
عن ستة أشھر قبل تاریخ الطلب، وأن تكون أقساط الرھن العقاري وافیة السداد. ال بد من 

تقدیم وثائق تثبت جمیع مصادر الدخل (الضمان االجتماعي، والمعاش، والفوائد/عوائد 
األسھم، والمرتبات الواردة من الوظائف، ومدخول الضمان اإلضافي) الواردة إلى كل من 

أفراد البیت.

المناطق
المناطق األھلیة التي ألعضاء FHLBank Indianapolis حضور فیھا—بما في ذلك 

مدینة دترویت كلھا.
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حدود الدخل
ُیشترط أال یتجاوز الدخل 80% من متوسط الدخال في المنطقة (بحسب عدد أھل البیت، وبحسب تقدیر وزارة اإلسكان والتطویر السنوي).

فئات الترمیمات
المشروعات التي یشملھا البرنامج:

ترمیم النوافذ والقواعد الخرسانیة والعوارض وألواح الجدران والسطح والمیزاب والمزاریب ولحام الشقوق واألبواب الخارجیة ●
واإلطار الوقائي والعلیَّة وعزل الجدران والصھریج والتھویة وتكییف الھواء والمجاري وسخان المیاه واألعماء الكھربیة، أو استبدالھا

التحسینات الھادفة إلى توفیر الطاقة●
األعمال الكھربیة كاستبدال األسالك القدیمة المخالفة للشروط الحدیثة في المنطقة●

 

ال تشمل المنحة ھذه الفئات، لكنھا لیست قائمة شاملة؛ إذ تنظر المصارف في التحسینات المطلوبة بتمعن:
اإلضافات أو التعدیالت الھادفة إلى االستخدام التجاري●
الدكك (المنصات) أو الجراجات المنفصلة●
تشطیب العلیَّات أو األقبیة●
األثاث واألجھزة المنزلیة●
الزینة بالنباتات أو التشجیر●
األسیجة●
إضافة الغرف●
ممرات السیارات واألرصفة●
اعات النوافذ● الشوادر (المظالت) وشُّرَّ

كیفیة تقدیم الطلبات
ُیرجى االتصال بإحدى المنظمات الشریكة U-SNAP-BAC قبل حلول یوم 1 نیسان/أبریل، واالستفسار عن موعد إصدار استمارة برنامج 

تطویر األحیاء وعن الشروط (إن كانت قد تغیرت ھذا العام). عادًة تصدر االستمارات في نیسان/أبریل. وُیستحسن أن یحصل مالك البیوت على 
مساعدة في فھم الشروط والمتطلبات كي یسھل علیھم تناول االستمارة والتقدیم عقب صدورھا.

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل أھل البیت $42,750 $48,450 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
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تراجع U-SNAP-BAC في طلبت البرنامج المكتملة نیابة عن صاحب/ة البیت، ثم تقدمھا. تقع على صاحب/ة البیت مسؤولیة استخراج 
عرضین اثنین من مقاولین اثنین یفصالن األعمال نفسھا (التي سُتجرى في البیت)، وُیشترط أن یكون إجمالي مبلغ العرض أقل من 7,500 

دوالر.

ع األموال بأولویة الترتیب الزمني. المبالغ محدودة  ال ُینظر في الطلبات التي تقدم من غیر وثائق أو بوثائق ناقصة حتى تصل الوثائق كاملة.  ُتوزَّ
بعدد المصارف المشتركة، وقد تتغیر بین عام وآخر، لكن عدد المنتفعین یبلغ 60 تقریًبا من سكان دترویت كل عام.

 
وسائل التواصل

 Community Housing Network in Troy ھي المنظمة التي تتولى إدارة البرنامج في دترویت باألساس، لكن U-SNAP-BAC
وNew Hope أیًضا مشتركتان في إدارتھ.

U-SNAP-BAC
.E. Warren Ave 14901

Detroit, MI 48224
313-640-1100

الموقع: 
https://www.fhlbi.com/products-services/community-investment-and-housing/homeownership-init

(iatives/neighborhood-impact-program-(nip
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برنامج تعدیالت تسھیل الحركة (AMP) من
 Federal Home Loan Bank of Indianapolis

((FHLBI

البرنامج
 Federal Home Loan Bank of یقدم برنامج «تعدیالت تسھیل الحركة» من

Indianapolis منًحا تصل قیمتھا 12 ألف دوالر أمریكي لتمویل التعدیالت التي تسھل 
الحركة على مالك البیوت كبار السن وللبیوت التي یملكھا أصحابھا ویقیم فیھا شخص أو 

عدة أشخاص من ذوي اإلعاقة الدائمة. یجوز استخدام 50% أو أقل من األموال المطلوبة 
(بحد أقصى 4 آالف دوالر) لتغطیة تكالیف الصیانة المؤجلة كالسطح أو ألواح الجدران أو 

 FLHBI النوافذ. ال یجوز للمنتفع/ة الواحدة/ة الحصول على أكثر من منحة واحدة من
بصرف النظر عن أنواع المنح إال إذا اكتمل تسدید المنح السابقة أو إذا قُضیت مدة حجز 

الضمان.
 

الشروط
ُیشترط أال تقل أعمار أھل البیت جمیًعا عن 62 عاًما، أو أن تكون أعمارھم أكثر من 62 

وأقل من 17 شرط أن یكون كبیر /ة السن ولًیا/ة قانونًیا/ة لصغیره، أو أن تكون عند أحدھم 
إعاقة دائمة ویكون متلقًیا إلعانة لإلعاقة الدائمة (الضمان االجتماعي لإلعاقة أو تأمین 

الضمان االجتماعي، وُیشترط تقدیم وثائق تثبت صرف اإلعانات لمدة 60 یوًما على األقل) 
بصرف النظر عن عمره. ُیشترط أن یكون البیت أو الشقة أو الوحدة النموذجیة (أو الشقق 

الدوبلكس بشروط) مخصًصا لعائلة واحدة فقط، وأن یكون مالك/ة السكن مقیًما/ة فیھ منذ ما 
ال یقل عن ستة أشھر قبل التسجیل، وأن تكون أقساط الرھن العقاري وافیة التسدید حتى 

تاریخھ.
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المناطق
جمیع مناطق مشجن وإندیانا التي فیھا مصارف ضمن شبكة FHLBI، بما فیھا مدینة دترویت بكاملھا..

حدود الدخل
ُیشترط أال یتجاوز الدخل 80% من متوسط الدخال في المنطقة (بحسب عدد أھل البیت، وبحسب تقدیر وزارة اإلسكان والتطویر السنوي).

  

فئات الترمیمات
ُیشترط أن تكون الترمیمات ھادفة إلى معالجة احتیاجات الحركة في البیت لمساعدة كبار السن في أواخر أعمارھم والمعاقین على االستقالل. 

تاریخ البرنامج یفید بأن منحھ ُتستخدم لتمویل تعدیالت كالمنحدرات والقضبان (المساند) ومقصورات االستحمام ذات العتبة المستویة وتوسیع 
 Americans with) حلقان األبواب وغیر ذلك. ُیحبذ أن تكون التعدیالت موافقة للمواصفات التي ینص علیھا قانون ذوي اإلعاقة

Disabilities Act) أو Universal Design. فیما یلي قائمة بالتعدیالت والترمیمات المعھودة، أما ما یخرج عھا فال بد من استخراج موافقة 
مسبقة علیھ من المصرف. قد ال یغطي تمویل البرنامج األعمال التي ُتجرى أو تكتمل قبل التسجیل. ال یجوز لمالك/ة البیت إجراء أي من التأھیالت 

المعتمدة بتمویل البرنامج.
 

التعدیالت المعتمدة (قد تكون لھا استثناءات):

المنحدرات أو المداخل المستویة باألرض●
مساند الید (قضبان)●
المقابض الذراعیة لألبواب●
المفصالت التلقائیة لألبواب الداخلیة أو الخارجیة أو كلیھما●
األبواب المنزلقة أو المفصالت المتأرجحة●
تعدیالت الحمام مثل:●

مقصورات االستحمام ذات العتبة المستویة باألرض○
القضبان (المساند)○
مغاطس االستحمام سھلة النزول○
المراحیض/القضبان المعلقة بحسب مواصفات قانون ذوي اإلعاقة○
األحواض التي بینھا وبین األرض مسافة تسمح بدخول كرسي متحرك○
التعدیالت البسیطة التي تغني عن استخدام الساللم○

تعدیالت المطبخ مثل:○
تخفیض مستوى الدوالیب القائمة، أو استبدالھا بأخرى موافقة للمواصفات المنصوص علیھا في قانون ذوي اإلعاقة○
تركیب كونترات منخفصة أو بینھا وبین األرض مسافة تسمح بدخول كرسي متحرك بحسب المواصفات المنصوص علیھا في ○

قانون ذوي اإلعاقة
المصاعد الداخلیة للكراسي والكراسي المتحركة●
تكلفة مقایسة التعدیالت بحد أقصى 250 دوالًرا شرط أن یجریھا مختص/ة معتمد/ة●
توسیع حلقان األبواب●
تركیب كاشفات الدخان أو كاشفات أول أكسید الكربون●

أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل أھل البیت $42,750 $48,450 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
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تعدیالت السباكة والكھرباء التي تنقل مرافق الغسیل إلى الطابق األرضي في البیت●
●Universal Design كسوة األرضیات من

* قد ُتطلب وثائق أخرى.

مشروعات أخرى (یجوز توجیھ نسبة ال تتجاوز 50% من تمویل البرنامج بحد أقصى 4 آالف دوالر لتمویل ما یلي من أعمال صیانة مؤجلة):

ترمیم/استبدال نظام التدفئة أو التھویة أو تكییف الھواء القائم●
ترمیم/استبدال نظام الصرف الصحي القائم أو نظام المجاري الكائن تحت العقار*●
إصالح سخان المیاه القائم أو استبدالھ●
التحسینات الھادفة إلى توفیر الطاقة كترمیم/استبدال النوافذ والقواعد الخرسانیة والعوارض وألواح الجدران والمیزاب والمزراب ولحام ●

الشقوق واألبواب الخارجیة واإلطارات الوقائیة وعزل العلیَّة والجدران، أو األعمال الكھربیة بما فیھا استبدال التوصیالت القدیمة 
المخالفة للقواعد الجدیدة الساریة في المنطقة.

 * قد ُتطلب وثائق أخرى.
 

كیفیة تقدیم الطلبات
ُیرجى االتصال بإحدى المنظمات الشریكة (المبینة أدناه) قبل حلول یوم 1 نیسان/أبریل، واالستفسار عن موعد إصدار استمارة برنامج «تعدیالت 

تیسیر الحركة» وعن الشروط (إن كانت قد تغیرت ھذا العام). عادًة تصدر االستمارات في نیسان/أبریل، وتصدر عن المصارف الشریكة أو عد 
المنظمات غیر الھادفة إلى الربحة المبینة أسماؤھا أدناه. تكون استمارة البرنامج متاحة عبر اإلنترنت أیًضا. وُیستحسن أن یحصل مالك البیوت 

على مساعدة في فھم الشروط والمتطلبات قبل حلول شھر نیسان/أبریل كي یسھل علیھم تناول االستمارة والتقدیم عقب صدورھا.

قد تتعاون مصارف شبكة FHLBI مع مالك البیوت الذین تنطبق علیھم الشروط إما مباشرة وإما من خالل إحدى منظمات اإلسكان األھلیة أو عدد 
ل فیھما األعمال نفسھا (التي سُتجرى في البیت)، وُیشترط أن  منھا. تقع على مالك البیوت مسؤولیة استخراج عرضین اثنین من مقاولین اثنین ُتفصَّ

یكون إجمالي العرض الواحد أقل من 12 ألف دوالر أمریكي. ال ُینظر في الطلبات التي تقدم من غیر وثائق أو بوثائق ناقصة حتى تصل الوثائق 
ع األموال بأولویة الترتیب الزمني. المبالغ محدودة بعدد المصارف المشتركة، وقد تتغیر بین عام وآخر، لكن عدد المنتفعین یبلغ 30  كاملة.  ُتوزَّ

تقریًبا من سكان دترویت كل عام.
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وسائل التواصل
تتولى إدارة ھذا البرنامج Jewish Family Services وMetro In-Home Solutions (في شراكة مع Chemical Bank)، وأحیاًنا 

تشترك U-SNAP-BAC في إدارتھ.
 

Jewish Family Services
.W. Maple Rd 6555

West Bloomfield Township, MI 48322
248-592-2300

الموقع: 
https://www.fhlbi.com/products-services/community-investment-and-housing/homeownership-init

(iatives/accessibility-modification-program-(amp
 

 Chemical Bank
Fort Washington Plaza, 333 M-85 #100

Detroit, MI 48226
313-967-9700

U-SNAP-BAC
.E. Warren Ave 14901

Detroit, MI 48224
313-640-1100
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إدارة دترویت الخاصة لشؤون كبار السن،
MI Health Linkو ،MI Choice Waiverو

البرنامج
 تقدم إدارة دترویت الخاصة لكبار السن Detroit Area on Aging) خدمات ترمیم

MI Health أو برنامج Medicaid MI choice waiver المنازل من خالل برنامج 
MI Choice تشمل خدمات .Integrated Care Organization من Link 
 Waiver ترمیم البیوت وخدمات الرعایة والتغذیة واألعمال المنزلیة والنقل للدواعي

ض تكالیف ترمیم البیوت من خالل Medicaid مما یعین كبار  الطبیة غیر الطارئة. ُتعوَّ
 السن والراشدین من ذوي اإلعاقة على الحفاظ على استقاللھم والعیش في بیوتھم، وذلك

 بتعدیل البیوت لتمھید العقبات وتیسیر الحركة وزیادة الحریة في بیئة المعیشة. على
 المشترك/ة أن یبذل جھًدا معقوالً في محاولة الوصول إلى موارد التمویل المتاحة جمیًعا،
 مثل منح ھیئة اإلسكان ومصلحة اإلسكان والتطویر في والیة مشجن (MSHDA) ومنح
 التنمیة األھلیة. على المشترك/ة أیًضا أن یقدم دلیالً على محاوالت طلب موارد التمویل

 البدیلة، وخطابات القبول أو الرفض التي وردت منھا. أما MI Choice Waiver فینبغي
 أن یكون الملجأ األخیر. االختیارات المتاحة من MI Health Link شبیھة، ویجب أن

یوافق ICO على المعونة قبل إصدارھا.
 

الشروط
یجب أن یكون طالب/ة التمویل مؤھالً للحصول على Medicaid وأن یكون مسجالً في 

برنامج MI Choice Waiver أو برنامج MI Health Link كي یتلقى خدمات تعدیل 
البیت من إدارة كبار السن.

 
حدود الدخل

Medicaid ُیشترط أن یكون مستوفًیا شروط

المناطق
 Grosseو ،Harper Woodsو ،Hamtramckو ،Highland Parkدترویت، و

Pointes الخمسة
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فئات الترمیمات
 تقدم خدمة ترمیم البیوت – التي قد تتضمن تغییرات في الھیكل – تعدیالت أو تجدیدات دائمة أو كلیھما تھدف إلى إطالة عمر البیت و/أو منع أو

تصحیح وضع سیئ أو مخاطر تھدد السالمة. ال یشمل ترمیم البیوت التحسینات الجمالیة وال اإلصالحات المؤقتة وال الصیانة التي یلزم تكرارھا.

تشمل التعدیالت:
المنحدرات والقضبان (المساند)●
توسیع حلقان األبواب●
تعدیل مرافق الحمام●
تعدیل مرافق المطبخ●
أنظمة الكھرباء والسباكة المتخصصة المطلوبة للمعدات والمستلزمات الطبیة الضروریة لرفاه المشترك/ة●
أجھزة تطویع البیئة التي تغني عن العاملین مدفوعي األجر وتدعم قدرة المشترك/ة على العیش مستقالً/ة (كأدوات فتح األبواب تلقائًیا)●

 ُیحبذ أن یكون التعدیل أكثر البدائل عقالنیة معقولیة مقابل تكلفتھ لتلبیة احتیاجات المشترك/ة. ھذا مثال لبدیل معقول (استناًدا إلى نتائج النظر في
جمیع االختیارات): تغییر غرض غرفة من غرف البیت، أو البحث عن سكن آخر.

 
كیفیة تقدیم الطلبات

 إذا لم تكن مسجالً/ة في ھذه البرامج فُیرجى االتصال بخط االستعالمات لدى AAA وطلب المساعدة في ترمیم البیت. سیدلك العاملون في الخط
 إلى االختیارات البدیلة للبرنامج. ُیشترط أن تكون األعمال المطلوبة تحت تعریف الخدمة، أن یكون التمویل متاًحا لدعم التكلفة الواقعة على

المتقدم/ة بالطلب. برنامج MI Choice Waiver لدیھ قائمة انتظار في الوقت الراھن.
 

وسائل التواصل
Detroit Area on Aging

Brewery Park Blvd., suite 200 1333

Detroit, MI 48207
313-446-4444

/https://www.detroitseniorsolution.org :الموقع
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برنامج مكافحة خطر الرصاص
في مدینة دترویت

البرنامج
«برنامج مكافحة خطر الرصاص» مصمم لمعالجة مخاطر الدھانات الرصاصیة والظروف 

التي تعزز ھذه المخاطر في العقارات المخصصة ألسرة واحدة التي یملكھا ساكنوھا ویقیم 
فیھا أطفال دون سن السادسة. ینصرف التركیز إلى األماكن التي فیھا أطفال معدالت 

الرصاص في دمائھم مرتفعة. یقدم البرنامج العون المالي لتقلیل الدھانات الرصاصیة 
وغیرھا من المخاطر في الوحدات السكنیة الكائنة في مدینة دترویت. الحد األقصى من 

م التمویل في صورة قرض غیر الزم  التمویل للعقار الواحد 19 ألف دوالر أمریكي. ُیقدَّ
السداد مدتھ ثالث سنوات للوحدات التي یسكنھا مالكوھا أو خمس سنوات للوحدات 

 Community ل رھًنا عقارًیا. یصدر تمویل البرنامج عن المستأجرة. ُیرھن العقار المموَّ
Development Block Grant من وزارة اإلسكان والتطویر، وعن إدارة مكافحة 

مخاطر الرصاص وسالمة البیوت، وعلیھ فھو ملزم بجمیع ضوابط البرامج.
 

الشروط
ُیشترط أن یكون من أھل البیت طفل/ة دون سن السادسة، أو أن یستقبل البیت طفالً/ة دون 

سن السادسة في زیارات منتظمة ال یقل إجمال عدد ساعاتھا األسبوعي عن ست، أو أن یكون 
من أھل البیت امرأة حامل. على صاحب/ة البیت أن یقدم دلیالً على ملكیة البیت وإقامتھ/ا فیھ 

مدة ال تقل عن 6 أشھر قبل تاریخ تقدیم الطلب. ال یشمل البرنامج من تلقى منحة سابقة من 
المدینة لترمیم البیت، وال یشمل موظفي المدینة. ُینظر في حالة البیت وتكلفة معالجة 

المخاطر، وُتمنح الطلبات أولویة استناًدا إلى عوامل كوجود طفل/ة دون سن السادسة ومعدل 
الرصاص في دمھ/ا مرتفع أوة وجود امرأة حامل أو كون البیت في حي مستھدف أو كون 

صاحب/ة البیت حامالً/ة لقسیمة من ھیئة اإلسكان في دترویت.

المناطق
مدینة دترویت

32



حدود الدخل
ُیشترط أن یكون إجمالي دخول أھل البیت (من جمیع المصادر) أقل من 80% متوسط الدخل في المنطقة (بحسب التقدیر السنوي الصادر عن 

إدارة اإلسكان والتطویر).

فئات الترمیمات
تقلیل مخاطر الدھان الرصاصي وغیر ذلك من الترمیمات الطارئة في حدود التمویل المتاح.

كیفیة تقدیم الطلبات
على أصحاب البیوت الذین تنطبق علیھم الشروط االتصال بإدارة اإلسكان والتجدید كي ُیضافوا إلى قائمة التواصل، أما تقدیم طلب فیستلزم ملء 

استمارة البرنامج وتقدیم الوثائق التالیة:
ھویة شخصیة تظھر فیھا صورة حاملھا لكل من أھل البیت ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر: صورة رخصة القیادة الساریة، أو الھویة ●

الصادرة عن الوالیة، أو الھویة الصادرة عن مدینة دترویت
الوثائق التي تثبت ملكیة المنزل، وُیشترط أن یسبق تاریخ الملكیة ستة أشھر قبل تاریخ الطلب: صك الضمان الموثَّق، أو عقد مخالصة ●

م سند الضمان مع عقد مخالصة الملكیة الموثَّق) الملكیة، أو عقد األرض (یجب أن ُیقدَّ
قة أو أمر طالقھ/ا إن وجد● شھادة وفاة المالك/ة أو عقد زواجھ/ا أو وصیتھ/ا المصدَّ
نسخة من بیان الضریبة العقاریة (من المدینة أو المقاطعة) الحدیثة یبین سدادھا، أو خطة سداد معتمدة ممھورة بموافقة مسؤول الخزانة ●

ودلیل على تسدید ثالث دفعات متتالیة على األقل بحسب شروط الخطة المتفق علیھا
بیان الرھن العقاري الساري إن وجد●
نسخة من تأمین الحریق أو تأمین المخاطر (یجب أال تقل قیمتھ عن مبلغ المنحة)●
شھادة میالد كل من الَمعیلین المقیمین في المنزل أو أوراق والیتھم القانونیة: شھادة من مؤسسة دینیة أو مستشفى أو طبیب تبین تاریخ ●

المیالد، أو سجل التبني، أو السجالت الدراسیة المعتمدة، أو إفادة من الوالد/ة (آخر ملجأ)
تحالیل مستوى الرصاص في دماء جمیع األطفال دون سن السادسة (ال بد من أال تكون التحالیل أقدم من 4 أشھر قبل تاریخ تقدیم الطلب)●
إثبات الدخل: نسخة من كعبي آخر شیكین حصل علیھما كل من أھل البیت ممن تجاوزت أعمارھم 18 عاًما، واإلقرارات الضریبیة ●

المقدمة عن عامین ماضیین، واستمارات W-2 المقدمة في العامین الماضیین، وشھرین من البیانات المصرفیة. ُتقبل أیًضا خطابات 
منح الضمان االجتماعي، وبیانات المعاش، وخطابات منح إدارة الخدمات الصحیة واإلنسانیة في مشجن—أو إفادة ُموقَّعة من كل من 

أھل البیت غیر الموظفین ممن تجاوزت أعمارھم 18عاًما تحمل تاریخ اإلفادة وختم كاتب/ة عدل
● ،C على مقدم/ة الطلب إذا كان  یعمل لحساب نفسھ/ا أن یقدم:  اإلقرارات الضریبیة المقدمة عن عامین ماضیین وُیبیَّن الدخل في الجدول

وشھرین من البیانات المصرفیة، وبیان ربح وخسارة معتمد من كاتب/ة عدل

وسائل التواصل
إدارة اإلسكان والتجدید في مدینة دترویت

313-224-6380

أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل
أھل البیت $42,750 $48,450 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
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منحة الترمیم العاجل لكبار السن من مدینة دترویت

البرنامج
تقدم إدارة اإلسكان والتجدید في مدینة دترویت منًحا تبلغ قیمتھا 15 ألف دوالر أمریكي لبیت 

الواحد لتمویل الترمیمات الھادفة إلى اتباع قواعد الصحة والسالمة أو معالجة اآلفات أو 
م المنحة مرة واحدة لكبار السن الذین تنطبق علیھم الشروط ممن بلغوا 62 عاًما  كلیھما. ُتقدَّ

أو ممن بلغوا 55 عاًما ولدیھم إعاقة. لدى البرنامج حالًیا قائمة انتظار.

الشروط
ُیشترط أال یقل عمر مقدم/ة الطلب عن 62 عاًما، أو أال یقل عمره/ا عن 55 وتكون لھ إعاقة 

دائمة، وُیشترط أن یكون دخلھ/ا محدد أو متوسط، وأن یكون مقیًما/ة في بیتھ ومالًكا/ة إیاه، 
وأال یكون قد تلقى منحة لترمیم البیت من مدینة ترویت من قبل. ُیشترط أن یكون البیت كائًنا 

في مدینة دترویت، وأن یكون بیًتا ألسرة واحدة فقط (ُینظر في شأن العقارات المخصصة 
ألسرتین بنظام كل حالة على حدة). ال بد من أن تكون الضرائب العقاریة وافیة السداد أو أن 

تكون للعقار خطة سداد متفق علیھا مع مدینة دترویت، وأن یكون لدى مقدم/ة الطلب دلیل 
على ملكیة البیت وتأمینھ. ُیشترط أن یكون المتقدم/ة مالك/ة البیت منذ مدة ال تقل عن 6 

أشھر قبل طلب المنحة.
 

المناطق
مدینة دترویت
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حدود الدخل
ُیشترط أال یتجاوز إجمالي دخول أھل البیت (من جمیع المصادر) 80% من متوسط الدخل في المنطقة (بحسب التقدیر السنوي الصادر عن إدارة 

اإلسكان والتطویر).

فئات الترمیمات
ھذه أمثلة لألشیاء التي ُتَعد عادة ترمیمات عاجلة:

انقطاع المیاه: مواسیر المیاه التالفة أو التي تسرب المیاه، أو السباكة العطالنة (المرحاض مثالً)●
طفح المجاري أو غمر المیاه داخل البیت●
 المخاطر الكھربیة كاألسالك المكشوفة، والقواطع التي ال تحتجز التیار، وانقطاع التیار الكھربي، والصدمات من المفاتیح أو المقابس أو●

كلیھما، وصغر حجم لوحة المفاتیح، وانقطاع الكھرباء عن األجھزة الھامة كالثالجة أو الموقد أو المعدات الطبیة الضروریة
غیاب مصادر التدفئة في الوحدة أو إذا قررت DTE Energy أن الصھریج خطر●
تسریبات السطح الشدیدة التي قد تؤدي إلى انھیار السقف●
ضعف جزء من األرضیة إما من التلف الناشئ عن المیاه أو أو انكسار روافد األرضیة ككا قد یؤدي إلى االنھیار●
تسریب سخان المیاه أو عدم مالءمتھ●
النوافذ واألبواب المكسورة التي تؤدي إلى انكشاف البیت لعوامل الطقس الخارجیة●
 التعدیالت العاجلة الھادفة إلى تیسیر الحركة (كالمنحدرات المصممة للكراسي المتحركة، وتوسیع حلقان األبواب، وتركیب المقابض●

المساند، وما إلى ذلك)
تعفن الدكة (المنصة) أو الساللم أو جدران الدعم، أو أن تكون الدكة (المنصة)عائًقا لدخول البیت●

 أما أعمال الترمیمات العاجلة الھادفة إلى تیسیر الحركة فتستلزم خطاًبا من طبیب/ة أو مستشفى أو مركز تأھیلي أو من مؤسسة طبیة أخرى بحسب
ما تملیھ إدارة اإلسكان والتجدید.

 
من الترمیمات التي ال یغطیھا البرنامج: استبدال سجاد األرضیات، ودوالیب المطبخ، وجمیع األجھزة المنزلیة، والجبس، والدریوال، وكل ما ھو 

مرتبط بالدھانات الرصاصیة مما قد یتطلب مقایسة لتقدیر المخاطر.

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل أھل البیت $42,750 $48,450 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
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كیفیة تقدیم الطلبات
لدى ھذا البرنامج قائمة انتظار في الوقت الراھن. على أصحاب البیوت التواصل مع إدارة اإلسكان والتجدید إلضافة أسمائھم إلى بالقائمة. أما تقدیم 

طلبات البرنامج بیستلزم ملء استمارة وتقدیم الوثائق التالیة:
 

ھویة شخصیة تظھر فیھا صورة حاملھا لكل من أھل البیت ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر: صورة رخصة القیادة الساریة، أو الھویة ●
الصادرة عن الوالیة، أو الھویة الصادرة عن مدینة دترویت

الوثائق التي تثبت ملكیة المنزل، وُیشترط أن یسبق تاریخ الملكیة ستة أشھر قبل تاریخ الطلب: صك الضمان الموثَّق، أو عقد مخالصة ●
م سند الضمان مع عقد مخالصة الملكیة الموثَّق) الملكیة، أو عقد األرض (یجب أن ُیقدَّ

قة أو أمر طالقھ/ا إن وجد● شھادة وفاة المالك/ة أو عقد زواجھ/ا أو وصیتھ/ا المصدَّ
نسخة من بیان الضریبة العقاریة (من المدینة أو المقاطعة) الحدیثة یبین سدادھا، أو خطة سداد معتمدة ممھورة بموافقة مسؤول الخزانة ●

ودلیل على تسدید ثالث دفعات متتالیة على األقل بحسب شروط الخطة المتفق علیھا
بیان الرھن العقاري الساري إن وجد●
نسخة من تأمین الحریق أو تأمین المخاطر (یجب أال تقل قیمتھ عن مبلغ المنحة)●
شھادة میالد كل من الَمعیلین المقیمین في المنزل أو أوراق والیتھم القانونیة: شھادة من مؤسسة دینیة أو مستشفى أو طبیب تبین تاریخ ●

المیالد، أو سجل التبني، أو السجالت الدراسیة المعتمدة، أو إفادة من الوالد/ة (آخر ملجأ)
تحالیل مستوى الرصاص في دماء جمیع األطفال دون سن السادسة (ال بد من أال تكون التحالیل أقدم من 4 أشھر قبل تاریخ تقدیم الطلب)●
إثبات الدخل: لكل من أھل البیت ممن تجاوزت أعمارھم 18 عاًما●

 
وسائل التواصل

City of Detroit Housing and Revitalization Department
313-224-6380
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(SAH) أ منحة اإلسكان الُمھیَّ
من وزارة شؤون المحاربین

البرنامج
أ (SAH) المحاربین الذین أصیبوا بإعاقات مرتبطة بخدمتھم  تعین منحة اإلسكان الُمھیَّ

الحربیة على العیش باستقالل في بیئة خالیة من العوائق، وُتصرف المنحة على عدة أوجھ:
أ على أرض ُتشترى● تشیید منزل ُمھیَّ
تشیید بیت على أرض مملوكة بالفعل إذا كانت مناسبة لإلسكان الُمھیَّأ●
تجدید بیت قائم إذا كان في اإلمكان تھیئتھ●
تسدید الحساب األساسي من رھن عقاري غیر مدفون لبیت استحوذ المحارب علیھ ●

من غیر منحة الوزارة

المبلغ منصوص علیھ في القانون لكنھ قد یرتفع سنوًیا على أساس تكلفة اإلنشاءات. الحد 
أ في العام المالي 2019 ھو 85,645 دوالًرا أمریكًیا. قد ُتتاح  األقصى لمنحة اإلسكان الُمھیَّ
منحة مؤقتة للمحاربین ورجل الخدمة الذین تنطبق علیھم الشروط ممن یقیمون مؤقًتا في بیت 

یملكھ أحد أقربائھم. المبلغ األقصى المتاح لتعدیل بیت أحد أفراد األسرة بمنحة اإلسكان 
أ: 37,597 دوالًرا أمریكًیا. ال یجوز للفرد الواحد االنتفاع بالمنحة أكثر من ثالث  الُمھیَّ

مرات وال أن یتجاوز اإلجمالي المبلغ األقصى المسموح بھ. 

حدود الدخل
ال یذكر الموقع حدوًدا للدخل.

المناطق
كامل البلد

فئات الترمیمات
أ. الترمیمات المرتبطة بتھیئة البیت لیصبح إسكاًنا ُمھیَّ
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الشروط
 إذا كنت من رجال الخدمة أو كنت محارًبا قدیًما لدیك واحدة من ھذه اإلعاقات الشاملة الدائمة المرتبطة بخدمتك فقد تكون مستحًقا لمنحة تھیئة

اإلسكان:
فقدان الساقین االثنتین أو فقدان القدرة على استخدامھما●
فقدان الذراعین االثنتین أو فقدان القدرة على استخدامھما●
عمى في العینین االثنتین بحیث ال ترى إال خفاًفا، باإلضافة إلى فقدان إحدى الساقین أو القدرة على استخدامھا●
فقدان إحدى الساقین أو القدرة على استخدامھا، باإلضافة إلى فقدان إحدى الذراعین أو القدرة على استخدامھا●
بعض الحروق الشدیدة●
 فقدان أحد األطراف السفلیة أو فقدان القدرة على استخدامھا یوم 11 أیلول/سبتمبر أو بعده مما یؤثر على التوازن أو الدفع—بحیث●

تمنعك من الحركة من غیر دعامات أو عصا أو كرسي متحرك

 ُیشترط أن یكون البیت ملك شخص تنطبق علیھ الشروط أو ملك أحد أفراد أسرتھ. الحد األقصى لعدد المنح ثالثة للشخص الواحد وفي حدود المبلغ
األقصى.

 
كیفیة تقدیم الطلبات

 VA Form 26-4555 Application in Acquiring Specially Adapted Housing or Special ُیرجى ملء استمارة
ل عبر اإلنترنت ثم ُترسل إلى أقرب  Home Adaptation Grant. ُتستخرج ھذه االستمارة من خالل www.ebenefits.va.gov أو ُتنزَّ

مركز إقلیمي للقروض، أو باالتصال بـVA مجاًنا على الرقم 1-800-827-1000 كي ُترسل إلیك استمارة، أو بمراجعة أقرب مكتب إقلیمي 
.VAلـ

 
وسائل التواصل

Detroit Regional Benefit Office
Patrick V. McNamara Federal Building, 12th floor

.Michigan Ave 477
Detroit, MI 48226

1-800-827-1000
https://www.benefits.va.gov/homeloans/adaptedhousing.asp :الموقع

 

sahinfo.vbaco@va.gov :عبر البرید اإللكتروني Specially Adapted Housing للتواصل مع العاملین/ات في إدارة
أو عبر الھاتف: 3702-827-877
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(SHA) منحة تھیئة اإلسكان
من وزارة شؤون المحاربین

البرنامج
تعین منحة تھیئة اإلسكان (SHA) المحاربین في التغلب على بعض اإلعاقات المرتبطة 
بخدمتھم الحربیة بتعدیل بیوتھم أو شراء بیوت أخرى، وُتصرف المنحة على عدة أوجھ:

تعدیل بیت یملكھ المحارب أو أحد أفراد أسرتھ ویقیم المحارب فیھ●
تعدیل بیت یعتزم المحارب أو أحد أفراد أسرتھ شراءه ویعتزم المحارب اإلقامة فیھ●
ل یعتزم اإلقامة فیھ● مساعدة المحارب في شراء بیت ُمعدَّ

المبلغ منصوص علیھ في القانون لكنھ قد یرتفع سنوًیا على أساس تكلفة اإلنشاءات. الحد 
األقصى لمنحة تھیئة اإلسكان في العام المالي 2019 ھو 17,130 دوالًرا أمریكًیا. ال 

یجوز للفرد الواحد االنتفاع بالمنحة أكثر من ثالث مرات وال أن یتجاوز اإلجمالي المبلغ 
األقصى المسموح بھ.  قد ُتتاح منحة مؤقتة للمحاربین ورجل الخدمة الذین تنطبق علیھم 

الشروط ممن یقیمون مؤقًتا في بیت یملكھ أحد أقربائھم. المبلغ األقصى المتاح لتعدیل بیت 
أحد أفراد األسرة بمنحة تھیئة اإلسكان: 6,713 دوالًرا أمریكًیا.

 
الشروط

 إذا كنت من رجال الخدمة أو كنت محارًبا قدیًما لدیك واحدة من ھذه اإلعاقات الشاملة الدائمة
المرتبطة بخدمتك فقد تكون مستحًقا لمنحة تھیئة اإلسكان:

عمى في العینین االثنتین بحیث ال تتجاوز حدة البصر 20/200●
فقدان الیدین االثنتین أو فقدان القدرة على استخدامھما●
بعض الحروق الشدیدة●
بعض اإلصابات التنفسیة الشدیدة●

 ُیشترط أن یكون البیت ملك شخص تنطبق علیھ الشروط أو أحد أفراد أسرتھ. الحد األقصى

لعدد المنح ثالثة للشخص الواحد وفي حدود المبلغ األقصى.
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حدود الدخل
ما من حدود مذكورة على الموقع.

 
المناطق
كامل البلد

 
فئات الترمیمات

الترمیمات المرتبطة بتیسیر حیاة المحاربین المعاقین.
 

كیفیة تقدیم الطلبات
 VA Form 26-4555 Application in Acquiring Specially Adapted Housing or Special ُیرجى ملء استمارة

ل عبر اإلنترنت ثم ُترسل إلى أقرب  Home Adaptation Grant. ُتستخرج ھذه االستمارة من خالل www.ebenefits.va.gov أو ُتنزَّ
مركز إقلیمي للقروض، أو باالتصال بـVA مجاًنا على الرقم 1-800-827-1000 كي ُترسل إلیك استمارة، أو بمراجعة أقرب مكتب إقلیمي 

.VAلـ
 

وسائل التواصل
Detroit Regional Benefit Office

Patrick V. McNamara Federal Building, 12th floor
.Michigan Ave 477
Detroit, MI 48226

1-800-827-1000
https://www.benefits.va.gov/homeloans/adaptedhousing.asp :الموقع

 
sahinfo.vbaco@va.gov :عبر البرید اإللكتروني Specially Adapted Housing للتواصل مع العاملین/ات في إدارة

أو عبر الھاتف: 3702-827-877
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برنامج ترمیم البیوت
(United Community Housing Coalition (UCHC من

Make It Home - Right of Refusal للمشتركین في برنامج
عام 2018

البرنامج
 (United Community Housing Coalition (UCHC تمویل ترمیم البیوت من

مقتصر في الوقت الراھن على أصحاب البیوت الذین اشتروا بیوتھم في نطاق برنامج 
Make It Home - Right of Refusal. ھذا البرنامج یقدم منحة بنظام توفیق 

العملیات بنسبة 1 إلى 6، أو بنظام التغاضي عن جزء من القرض. إذ یسھم صاحب/ة البیت 
بألف دوالر، وتسھم UCHC بمبلغ قد یصل ستة آالف دوالر – بحسب احتیاجات المالك/ة. 

ُیشترط أال یكون المالك/ة مؤھالً/ة لالنتفاع بقرض مدینة دترویت (من غیر فائدة) أو أن 
یكون طلبع قد ُرفض، وأن یحضر تدریًبا، باإلضافة إلى اإلسھام بألف دوالر شرًطا 

للحصول على التمویل.
 

الشروط
 Make It Home - Right ُیشترط أن یكون صاحب/ة البیت قد اشتراه في نطاق برنامج

د كامالً، أو أن تكون أقساطھ الشھریة الُمستحقة إلى  of Refusal، وأن یكون ثمنھ قد ُسدِّ
UCHC وافیة السداد. قبل الحصول على التمویل یجب إجراء عملیة فحص ضمن برنامج 
قروض ترمیم البیوت من غیر فائدة الذي تقدمھ مدینة دترویت. إذا كان إجمالي نقاط األھلیة 

االئتمانیة 560 أو أكثر فال بد لطالب/ة القرض التقدم إلى البرنامج األول. یجوز استخدام 
تمویل البرنامج في شراء بولیصة التأمین المرغوبة. أما إذا كان إجمالي نقاط األھلیة 

االئتمانیة أقل من 560 فال یلزمك طلب القرض األول ولك اللجوء إلى المسار الثاني 
مباشرة.

المسار الثاني: نظام توفیق العملیات: إذا كان صك الملكیة في حوزة صاحب/ة البیت فقد تقدم 
UCHC ید العون بمنحھ/ا نصف تكلفة الترمیمات المطلوبة أو أكثر بحد أقصى 6 آالف 

دوالر أمریكي (ویشمل ذلك أصحاب البیوت الذین تقدموا إلى البرنامج األول وُرفضت 
طلباتھم.)

المسار الثالث: نظام القرض: إذا كان صك الملكیة في حوزة صاحب/ة البیت لكنھ یستلزم 
ترمیمات قبل صرف حصتھ فقد تدفع UCHC القسط األول مقدًما بقرض من غیر فائدة في 

ل صك الملكیة إلى مقابل الحد األقصى من القسط األول (ألف  صورة عقد لألرض، ثم ُیحوَّ
دوالر أمریكي).
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المسار الرابع: عقد قرض ممتد: إذا كانت أقساط قرض البیت متوالیة لكن البیت بحاجة إلى ترمیمات عاجلة قبل إتمام السداد فقد یقرضك البرنامج 
د عقد األرض لیشمل تكلفة الترمیم. سیؤدي ھذا إلى زیادة في القسط الشھریة بحسب تكلفة  تكلفة الترمیمات وُتضاف إلى مدیونیة شراء البیت. وُیمدَّ

الترمیم. وال بد من تسدید عقد األرض كامالً في خالل مدة تتراوح بین 12 وبین 18 شھًرا.

حدود الدخل
ال حدود للدخل.

 
المناطق
دترویت

 
فئات الترمیمات

األولویة للترمیمات المرتبطة بالسالمة أو رفاه العیش.
 

كیفیة تقدیم الطلبات
ُیرجى مراجعة مقر UCHC وااللتلقاء بمسؤولي Housing Habitability and Client Self-Sufficiency في أثناء ساعات العمل، 

أو تحدید موعد لملء االستمارة.
 

وسائل التواصل
United Community Housing Coalition

Second Ave. #313 2727
Detroit, MI 48201

 
UCHC: 313-963-3310 قسم الترمیم في

ِتم ِبُشب، منسق میداني، امتداد رقم 301
إرنست تمبسن الثالث، منسق ترمیم البیوت، امتداد رقم 319

إیمي ألكسندر، منسقة ترمیم البیوت، امتداد رقم 343
/https://www.uchcdetroit.org :الموقع
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3
45 – 44

برنامج إعانة محدودي/ات الدخل في الحمایة من عوامل الطقس
 Wayne Metropolitan Community من قسم الطاقة في

Action Agency

47 – 46
(WRAP) برنامج العون المائي للساكنین/ات

 Wayne Metropolitan Community Action من
Agency

49 – 48
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برنامج إعانة محدودي/ات الدخل في الحمایة من عوامل الطقس
 Wayne Metropolitan Community من قسم الطاقة في

Action Agency

البرنامج
تدیر Wayne Metro برنامج إعانة محدودي/ات الدخل في الحمایة من عوامل الطقس 
(WAP) في مقاطعة واین. یقدم البرنامج تحسینات ألنظمة الطاقة بتكلفة مناسبة لفاعلیتھا، 

فتقلل تكالیف الطاقة للبیوت ذات الدخل المنخفض من خالل زیادة كفاءة استھالك الطاقة، 
وتضمن أیًضا صحة السكان وسالمتھم. ھدف البرنامج تحسین كفاءة استھالك الطاقة في 

البیوت ذات الدخل المحدود. تبلغ قیمة المنحة 7 آف دوالر أمریكي للبیت الواحد.
 

الشروط
تبلغ فاعلیة الحمایة من عوامل الطقس أقصاھا حین ُتتَّخذ باعتبارھا آخر خطوات تحسین 

البیت. یجب أن ُتجرى الترمیمات الكبرى (استبدال السطح، وإصالح تسریبات السباكة 
والمیاه، وسالمة الھیكل من المشاكل) كي ُیقبل في البرنامج. ُیشترط أیًضا تقدیم إثبات للدخل.

المناطق
مقاطعة واین
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حدود الدخل
ُیشترط أال یتجاوز دخل أھل البیت 200% من خط الفقر الفدرالي.

فئات الترمیمات
یغطي البرنامج ترمیمات كعزل العلیَّة وعزل الجدران واستبدال الصھریج. ال یغطي البرنامج أعمال استبدال السطح وال النوافذ.

 

كیفیة تقدیم الطلبات
ُیرجى مراجعة مقر Wayne Metro أو االتصال لتقدیم الطلبات. یفحص مركز االتصاالت الطلب للتأكد من سالمة البیت (عدم حاجتھ إلى 

ترمیم السطح، وعدم وجود أسبستس وال مشاكل خطرة بسبب العفن أو الفطر وال مشاكل في الھیكل) قبل الدفع بالطلب إلى المرحلة التالیة. تجري 
Wayne Metro فحًصا على البیت قبل الدفع بالمتقدم/ة إلى المرحلة التالیة من البرنامج. لدى البرنامج قائمة انتظار في الوقت الراھن.

وسائل التواصل
Wayne Metro Community Action

.Woodward Ave 7310
Detroit, MI 48202

313-388-9799
/https://www.waynemetro.org :الموقع

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل أھل البیت $42,750 $48,450 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
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(WRAP) برنامج العون المائي للساكنین/ات
 Wayne Metropolitan Community Action من

Agency

البرنامج
تقدم Wayne Metro برنامج العون المائي للساكنین/ات (WRAP) من خالل 

Empowerment Pathway Model: خدمة مصممة خصیًصا تساعد سكان 
المناطق الخاضعة إلى Great Lakes Water Authority في تخفیض فواتیر المیاه، 

وتبني إجراءات تھدف إلى توفیر المیاه، واالستفادة من الموارد ومصادر الدعم الشامل 
المتاحة في سعیھم نحو االكتفاء الذاتي. یقدم البرنامج مساعدة في المرافق تبلغ قیمتھا ألف 

دوالر للبیت الواحد في العام، وتشمل ھذه المساعدة رصیًدا شھرًیا قیمتھ 25 دالًرا للفاتورة، 
ومبلًغا یصل 700 دوالر لتسدید المتأخرات.

خدمات حفظ المیاه وترمیمات السباكة البسیطة
قد یتلقى أصحاب البیوت ممن یتجاوز استھالك المیاه عندھم المتوسط (بحسب القیاس عند 
نقطة الضخ) مبلًغا یصل ألف دوالر أمریكي معونة في توفیر المیاه، وُتصرف على عملیة 
تدقیق في استھالك المیاه وبعض ترمیمات السباكة البسیطة. االستھالك فوق المتوسط ھو 

الذي یبلغ 120% أو أكثر من المتوسط.

جمیع العمالء مؤھلون للحصول على عدة توفیر المیاه، وتدریب المستھلكین 
(LiveSmart)، وخدمات الدعم الشاملة.

 
الشروط

ُیشترط أال یتجاوز دخل أھل البیت 150% من خط الفقر. على مقدم/ة الطلب تقدیم نسخة من 
فاتورة المیاه األخیرة وإثباًتا للدخل الوارد في الثالثین یوًما الماضیة، وأال یتخلف عن سدد 
الفواتیر الشھریة. یحق لسكان دترویت ممن ال تنطبق علیھم شروط برنامج العون المائي 

التسجیل في خطة التسدید بنظام 10/30/50 من خطة DSWD. تمكن الخطة العمالء من 
تسدید المتأخرات بتقسیط اإلجمالي على الدفعات المستقبلیة. ُیرجى زیارة الموقع 

www.detroitmi.gov/dwsd لالطالع على مزید من المعلومات.
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حدود الدخل
ُیشترط أن یكون دخل أھل البیت عند 150% من خط الفقر.

المناطق
مدینة دترویت

 
فئات الترمیمات

یغطي البرنامج ترمیمات كأعمال السباكة البسیطة (تسریبات خطوط اإلمداد فقط)، أنا مشكالت السباكة الكبیرة وتسریبات الصرف فال یشملھا.

 

كیفیة تقدیم الطلبات
ُیرجى االتصال بـWayne Metro لتحدید موعد للتسجیل في البرنامج.

 
وسائل التواصل

Wayne Metro Community Action
.Woodward Ave 7310

Detroit, MI 48202
313-388-9799

 /https://wrap.waynemetro.org :الموقع

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل أھل البیت $18,210 $24,690 $31,170 $37,650 $44,130 $50,610 $57,090 $63,570

47

https://wrap.waynemetro.org/


(EEA) برنامج كفاءة استھالك الطاقة
DTE Energy من

البرنامج
یشترك برنامج كفاءة استھالك الطاقة (EEA) من DTE Energy مع المنظمات المحلیة 
غیر الھادفة إلى الربح ووكاالت العمل األھلي لتنفیذ تحسینات مجانیة للعمالء الذین تنطبق 

علیھم الشروط تھدف إلى توفیر استھالك الطاقة.
 

للعمالء حریة االختیار بین عدد من البرامج:
● :(Refrigerator Replacement Program) برنامج استبدال الثالجات

إذا بلغت ثالجتك الحد األدنى من انعدام الكفاءة في استھالك الطاقة فقد تكون 
.®ENERGY STAR مؤھالً/ة للحصول على ثالجة جدیدة تحمل اعتماد

البرنامج برنامج الفحص والضبط (Test and Tune-up Program): یرسل ●
فنًیا/ة متخصًصا/ة لیتولى تنظیف صھریج الغاز أو الغالیة وضبطھا. قد تكون ھذه 

األعمال مفیدة في مساعدة نظام التدفئة على العمل بكفاءة أعلى واالستمرار لعمر 
أطول. قد تكون مؤھالً/ة أیًضا للحصول على ترمستات تلقائي وتحسینات أخرى 

تھدف إلى توفیر الطاقة.
برنامج األداء المنزلي (Home Performance Program): یرسل ●

البرنامج مدقًقا/ة معتمًدا/ة لفحص استھالك الطاقة في البیت بأكملھ، ویحدد سبل 
تحسین كفاءة االستھالك، ویركب عدًدا من المنتجات الھادفة إلى توفیر الطاقة.

الشروط
ُیشترط أن یكون مقدم/ة الطلب عمیالً/ة لدى DTE، وثمة حدود للدخل. ُیشترط أیًضا أن قد 

ثبت تأھلك مسبًقا ألحد البرامج التالیة:
● Michigan Low) برنامج معونة الطاقة لذوي/ات الدخل المحدود في مشجن

(Income Home Energy Assistance Program

● Michigan Food Assistance) برنامج المعونة الغذائیة في مشجن
(Program

● Supplemental Security Income) برنامج مدخول الضمان اإلضافي
(Program

●(State Emergency Relief Fund) صندوق اإلغاثة العاجلة من الوالیة
● Temporary Assistance for Needy) المعونة المؤقتة لألسر المحتاجة

(Families
● Weatherization) برنامج اإلعانة في الحمایة من عوامل الطقس

(Assistance Program
●Heat and Warmth صندوق
● Special) برنامج التغذیة التكمیلیة الخاصة للنساء والرضع واألطفال

 Supplemental Nutrition Program for Women, Infants,
(and Children
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حدود الدخل
ُیشترط أال یتجاوز الدخل 200% من خط الفقر الفدرالي..

 

 
  

المنطقة
مدینة دترویت

 
كیفیة تقدیم الطلبات

ُیرجى التواصل مع إحدى الوكاالت المشتركة التالیة للتسجیل أو مراجعة مواقعھا لالطالع على مزید من المعلومات: ClearCorps، أو 
 Detroiters Working for Environmental أو ،Matrix Human Services أو ،EcoWorks أو ،Wayne Metro

.THAW أو ،Habitat for Humanity of Detroit أو ،Global Detroit أو ،Justice
 

رابط الموقع: 
https://newlook.dteenergy.com/wps/wcm/connect/dte-web/home/save-energy/residential/incenti

ves+and+programs/limited+income

وسائل التواصل
EcoWorks

.W. Seven Mile Rd 22400
Detroit, MI 48219

313-894-1030
info@ecoworksdetroit.org

/https://www.ecoworksdetroit.org :الموقع
 

ClearCorps
 .Harper Ave 11148

Detroit, MI 48213
313-924-4000

/https://clearcorpsdetroit.org :الموقع
 (Repair and Painting (RRP إضافة إلى EPA Lead Renovation تقدم أیًضا التدریب في مجال ClearCorps Detroit :ملحوظة

على مدار العام.
ُیرجى مراجعة موقعھا لالطالع على مزید من المعلومات.

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل أھل البیت $24,120 $32,480 $40,840 $49,200 $57,560 $65,920 $74,280 $82,640
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LIFE CHOICE SOLUTIONS برنامج
EHM SENIOR SOLUTIONS من

البرنامج
تقدم EHM Senior Solutions خدمات تقییم البیوت وتعدیلھا وتركیب ما ینقصھا من 
خالل برنامج Life Choice Solutions؛ إذ یتعاون متخصصون مع أصحاب البیوت 

لتقییم حالة البیت بدقة وتحدید الحلول التي یمكنھم تحمل تكلفتھا لتعزیز السالمة واالستقالل. 
م أعمال الصیانة العامة والتعدیالت بأولویة التقدیم حین یكون التمویل متاًحا. ُتقدَّ

الشروط
كبر السن

حدد الدخل
ال حدود. تقدم EHM Senior Solutions خدماتھا لمالكي/ات البیوت القادرین مقابل 

رسوم. التقییم األولي مجاني، وقد ُتجرى التعدیالت مجاًنا (حین یكون التمویل متاًحا) لكبار 
السن من ذوي/ات الدخل المحدود.

 
المناطق

جنوب شرق مشجن بما فیھ مدینة دترویت

فئات الترمیمات
یغطي البرنامج ھذه األعمال العامة: تنظیف البیت، وتغییر مقابس الكھرباء، وتغییر 

المصابیح، وتسلیك البالعات، وإصالح الصنابیر التي تسرب المیاه، وتجدید الدھان، 
والغسل بضغط المیاه، وغسل النوافذ، ورعایة النجیلة، وبعض األعمال الخارجیة، وكسح 

الثلج (في بعض المناطق).

یغطي البرنامج ھذه التعدیالت: تركیب المقابض (المساند)، وإصالح أو تركیب الحواجز 
الوقائیة، وتركیب الساللم المنخفضة، وتشیید أو تعدیل المنحدرات المخصصة للكراسي 

المتحركة، وتركیب المصاعد على الساللم، وتركیب أدوات اإلعانة على االستحمام، 
وتحویل حوض االستحمام إلى دش، وإحالل مقابض األبواب، وترمیم الدكك، وتحسین 
.(LifeLine) الفرن ألغراض السالمة، وتركیب أنظمة االستغاثة في حاالت الطوارئ
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تقدیم الطلبات
ُیرجى االتصال بـChoice Solutions واالستفسار عن التمویل المتاح ألعمال الترمیم أو التجدید المطلوبة، أو حدد موعد زیارة تقییم. ُتستقَبل 

الطلبات بأسبقیة االتصال، وما من قائمة انتظار.
 

وسائل التواصل
734-295-9292

/https://ehmsolutions.org :الموقع
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برنامج الترمیمات البسیطة
BRIDGING COMMUNITIES من

البرنامج
تقدم Bridging Communities برنامًجا إلجراء الترمیمات البسیطة في البیوت حین 

م لكل بیت على التمویل وعلى الترمیمات  یكون التمویل متاًحا، ویعتمد المبلغ الذي ُیقدَّ
المطلوبة. یمد المتطوعون/ات والشركاء ید العون في االضطالع بالترمیمات.

 
الشروط

ُیشترط أن یكون المتلقي/ة قد تجاوز الستین من العمر وأن یكون بیتھ/ا في نطاق الرموز 
البریدیة المذكورة مقیًما/ة وحده أو غیر قادر/ة على مغادرة البیت (بحسب تقدیر مدیر/ة 

الحالة)، وأن یكون قادًرا/ة على تسدید تكلفة مستلزمات الترمیم (إال إذا كان التمویل متاًحا 
.Bridging Communities من

 
حدود الدخل

 Bridging ُیشترط أن یفي المتلقي/ة بشروط خط الفقر الفدرالي. ُیرجى التواصل مع
Communities لالستعالم.

 
المناطق

ُیشترط أن یكون المتلقي/ة مقیًما/ة في نطاق الرموز البریدیة اآلتیة: 48204، و48206، 
و48208، و48209، و48210، و48216، و48217، و48238.

 
فئات الترمیمات

من الترمیمات التي یغطیھا البرنامج: تغییر البطاریات، ودھان داخل البیت وخارجھ، وإزالة 
القمامة والرایش وأفرع الشجر وتفریعاتھ، وترمیم الدكة (المنصة( أو ساللمھا (ترمیمھا ال 

إحاللھا). إذا كان التمویل متاًحا فقد یغطي البرنامج ترمیم السطح، والمیزاب، واألبواب، 
والتوصیالت الكھربیة، والسباكة، والنوافذ.
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كیفیة تقدیم الطلبات
ل إلى قدرة المنظمة على  على العمالء االتصال باإلدارة لطلب المعونة في ترمیم بیوتھم، سیؤدي االتصال إلى إجراء عملیة تقییم للبیت والتوصُّ

 Bridging العمیل/ة عن الدیمغرافیة والدخل ونوع التأمین والحي. لدى Bridging Communities المساعدة من عدمھا. قد تسأل
Communities قائمة انتظار.

 
وسائل التواصل

Bridging Communities
.McGraw Ave 6900

Detroit, MI 48102
313-361-6377

/https://bridgingcommunities.org :الموقع
 

 Homeو Poverty Tax Exemption مركز أیًضا الستقبال طلبات القروض غیر ذات الفائدة، وتساعد في Bridging Communities
Loan Modification Assistance، وھي وكالة استشارات معتمدة من إدارة اإلسكان والتطویر.
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برنامج REBUILD DAY من
 REBUILDING TOGETHER SOUTHEAST

MICHIGAN
البرنامج

Rebuilding Together Southeast Michigan (RTSEM) حالًیا في شراكة 
 Southeast Waterfront Neighborhoodو .Jefferson East Inc مع

 Jefferson-Chalmers Citizens’ District Councilو Association
 Creeksideو HOPE Community Outreach and Developmentو

Community Development Corporation بھدف تكوین برنامج مستدام لخدمة 
حي Jefferson-Chalmers في دترویت. یجري البرنامج فحًصا للبیوت وینظر في 
قائمة من 25 مسألة شائعة مرتبطة بالصحة والسالمة. ُینظر في ھذه العملیة إلى أولویات 

صاحب/ة البیت واحتیاجاتھ/ا. وتختلف خدمات الترمیم على أساس توافر المتطوعین/ات 
والتمویل.

رغم أن RTSEM (ومحلھا مدینة أوكلند) ال تخدم إال حًیا واحًدا في دترویت في الوقت 
الراھن فھي تعتزم التوسع إلى أربعة أحیاء أخرى في دترویت ومقاطعة مكمب بحلول عام 

.RSTEM 2022. على الشركاء الراغبین في التعاون التواصل مع مكتب

الشروط
على صاحب/ة البیت أن یمأل استمارة طولھا خمس صفحات (وھي منشورة على اإلنترنت 

ومتاحة لدى Jefferson East Inc. ُیشترط أن تكون أقساط الضریبة العقاریة وافیة 
السداد أو مجدولة. ُیشترط أن یكون البیت مؤمًنا علیھ، لكن إذا كانت الترمیمات المطلوبة 

شرًطا الستخراج بولیصة التأمین فقد تتعاون RTSEM مع أھل البیت إلتمامھا. األولویة 
لكبار السن والمحاربین وذوي/ات اإلعاقة واألسر التي لھا أطفال.

المناطق
Jefferson-Chalmers فقط.
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حدود الدخل
ال یتجاوز 80% من متوسط الدخل في المنطقة (بحسب تقدیر إدارة اإلسكان والتطویر)

فئات الترمیمات
یتراوح نطاق المشروعات بین الصغیر والكبیر، ویستند إلى التمویل المتاح واحتیاجات صاحب/ة البیت. من األمثلة: التعدیالت الھادفة إلى تیسیر 

الحركة كالقضبان (المساند)، ومقابض األبواب سھلة المسك، وإحالل السجاجید بأرضیات ملساء، وإحالل اإلنارة عموًما، وتحدیث النظام الكھربي، 
وبعض أعمال السباكة البسیطة، وإحالل المراحیض والصنابیر، والتجمیل. من األعمال األكبر التي قد ُتجرى حین یكون التمویل متاًحا: ترمیم 

السطح، وترمیم الدكة أو ساللمھا، وإحالل خزان المیاه الساخنة.
 

كیفیة تقدیم الطلبات
یمكن استخراج االستمارة عبر اإلنترنت أو لدى Jefferson East Inc. أو باالتصال وطلب إرسال استمارة بالبرید العادي. ُترسل االستمارات 

.Farmington Hills أو إلى مكتب .Jefferson East Inc المملوءة بالبرید العادي إلى
 

وسائل التواصل
Rebuilding Together

Independence Street 27849
Building 2

Farmington Hills, MI 48336
248-482-8061

ساعات العمل من 8:30 صباًحا حتى 5 مساًء من االثنین حتى الجمعة.
/https://www.rebuildingtogethersem.org/about-us :الموقع

 
Jefferson East Inc. Satellite Office

Chalmers 1018
Detroit, MI 48125

مفتوح یومي الثالثاء واألربعاء فقط
 

Jefferson East Main Office
 313-331-7939

عدد أفراد البیت 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود دخل أھل البیت $42,750 $48,450 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
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RIPPLING HOPE برنامج ترمیم البیوت من

البرنامج
Rippling Hope جمعیة دینیة في دترویت تقدم فرًصا للخدمات على مدار العام، وتركز 

باألساس على صیانة البیوت وترمیمھا. للمتطوعین/ات أن یعملوا على مشروعات تخدم 
أفراًدا أو جمعیات دینیة أو منظمات أخرى، ولھم أن یختاروا بین االنخراط في العمل لمدة 

أسبوع أو یومین في عطلة نھایة األسبوع أو یوم واحد. تؤمن Rippling Hope بالقوة 
الجماعیة وال تتعاون إال مع نوادي القراءة أو الجمعیات األھلیة في المنطقة المستھدفة. 

تجري Rippling Hope فحًصا للمنزل وتأتي بمتطوعین لالضطالع بالترمیمات، لكن 
مسؤولیة شراء المواد المطلوبة تقع على كاھل متلقي/ات العون. قد تنظر الجمعیة في 

الظروف المالیة إذا كان العون المالي متاًحا.

الشروط
ُیشترط أن یكون صاحب/ة البیت مقیًما/ة فیھ، وأن یكون عضًوا/ة في ناٍد للقراءة أو جمعیة 
للحي وأن یكون النادي أو الجمعیة شریًكا لـRippling Hope. ُیرجى االطالع على فقرة 

المناطق أدناه. ُیشترط أن یشتري المشتركون المواد المطلوبة للعمل على حسابھم الخاص.
 

حدود الدخل
ال حدود.

 
المناطق

تخدم Rippling Hope منطقة معینة في دترویت یحدھا Telegraph Road إلى 
 Tireman إلى الشمال و Mile 8 إلى الشرق و Livernois Avenue الغرب و

Avenue إلى الجنوب.
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فئات الترمیمات
ُینظر إلى ثالث من أولویات صاحب/ة البیت بعین االعتبار. من المشروعات الخارجیة التي یغطیھا البرنامج: كشط المرآب ودھانھ، وكشط الدكة 

(المنصة) ودھانھا، وكشط الحواجز الوقائیة على الدكة (المنصة) ودھانھا، وترمیم الدكة الخشبیة أو ساللمھا، وكشط األبواب ودھانھا، والترمیمات 
البسیطة في السیاج (األسیجة الخشبیة أو المصنوعة من السلك المشبك)، وتشیید منحدر لذوي/ات اإلعاقة (على صاحب/ة البیت استخراج تصریح 

بناء)، وفصل المزاریب، والتنظیف السنوي، وتنظیف میزاب الطابق األول، وأعمال التشجیر البسیطة، وتركیب األبواب المقاومة للعواصف أو 
أبواب التأمین، وتركیب أقفال األبواب أو مقابضھا، وسد شقوق النوافذ واألبواب أو تركیب أدوات الحمایة من عوامل الطقس علیھا.

 
من المشروعات الداخلیة التي یغطیھا البرنامج: دھان غرفة واحدة فقط، وإحالل صنبور المطبخ، وإحالل صنبور الحوض في الحمام، وإحالل 

المرحاض، وتركیب أقفال أو مقابض لألبواب، وسد شقوق النوافذ واألبواب أو تركیب أدوات الحمایة من عوامل الطقس علیھا، وتركیب كواشف 
الدخان.

كیفیة تقدیم الطلبات
على الموقع نموذج من استمارة التقدیم، لكن ال یمكن استخراج االستمارة وتقدیمھا عبر اإلنترنت. في شباط/فبرایر تقریًبا من كل عام ُیعقد اجتماع 

توزع فیھ منظمة Rippling Hope عدًدا معیًنا من االستمارات على كل من شركائھا في األحیاء أو نوادي القراءة. كل استمارة تحمل رمًزا. 
وتوزع كل من المنظمات الشریكة عدًدا محدوًدا من االستمارات. ُیرجى التواصل مع نادي القراءة أو جمعیة الحي الذي تقیم/ین فیھ إذا كنت مقیًما/ة 

في النطاق المذكور.
 

وسائل التواصل
Rippling Hope

P.O. Box 27499
Detroit, MI 48227

or 313-704-1230 512-619-0575
carl@ripplinghope.org

/http://www.ripplinghope.org :الموقع
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برنامج ترمیم البیوت
LIFE REMODELED من

البرنامج
Life Remodeled منظمة غیر ھادفة إلى الربح في دترویت تستثمر األموال والشغل 

والمواد في حي مختلف من أحیاء دترویت كل عام. ُتختار المشروعات بالنظر إلى احتیاجات 
المجتمع المحلي ورؤیتھ. یمد شركاء Life Remodeled ید العون في ثالث مجاالت: 

تجدید المدرسة أو غیرھا من المباني القیِّمة في المجتمع، أو ترمیم البیوت التي یقیم أصحابھا 
فیھا، أو تعبئة 10 آالف متطوع/ة لتنظیف 300 من مربعات المدینة في غضون ستة أیام. 

یقدم برنامج ترمیم البیوت العون في إنجاز عمل ضروري واحد یختاره صاحب/ة البیت. 
ویتبرع المقاولون/ات الذین یشتركون في مشروعات Life Remodeled بوقتھم 

وبالمواد وبشغلھم. أما تجدید البیوت بكاملھا فلیس ممكًنا.
 

الشروط
ُتمنح األولویة للمحاربین، والبیوت التي بھا أطفال دون سن الثامنة عشرة، واألعضاء 

الفاعلین في مجتمعاتھم المحلیة. ُیشترط أن یكون صاحب/ة البیت مقیًما/ة فیھ وحامالً/ة 
لصك ملكیتھ. ُیشترط أن یكون المنزل كائًنا في النطاق المحدد (ُیرجى االطالع على فقرة 

المناطق أدناه)، والنطاق یتغیر فُیرجى مراجعة الموقع لالطالع على النطاق الحالي. على 
المحاربین تقدیم نسخة من الھویة العسكریة أو DD214. ُیشترط أن تكون أقساط الضریبة 

العقاریة وافیة السداد أو أن تكون مجدولة، وُیشترط أن یقدم صاحب/ة البیت نسخة من البیان 
الضریبیة أو جدول السداد. ُیشترط أن یكون المتقدمون مستعدین لخدمة مجتمعھم المحلي رًدا 

للجمیل.

حدود الدخل
ُیشترط أن یكون لدى صاحب/ة البیت إثبات للدخل، قد یكون مدخول ضمان إضافي أو إعانة 

إعاقة أو إعانة بطالة.
  

فئات الترمیمات
یعتمد نوع الترمیمات على احتیاجات المجتمع المحلي. الترمیمات المقدمة حالًیا تشمل 

األسطح والصھاریج والنوافذ.
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المناطق
دترویت (في حدود المناطق المستھدفة)

 
ُیشترط حالًیا أن یكون صاحب/ة البیت مقیًما/ة في النطاق اآلتي (ُیراعى أن النطاق قد یتغیر، ویثرجى مراجعة الموقع لالطالع على النطاق الحالي): 

.Lodge وغرب ،Livernois Avenue وشرق ،Joy وشمال ،Fenkell Avenue جنوب

Virginia Park أیًضا من المناطق المستھدفة: جنوب Atkinson Street، وشمال Virginia Park Street، وشرق Linwood، وغرب 
.(Russell Woods وال Boston Edison ال یشمل منطقتي) Lodge

كیفیة تقدیم الطلبات
تنظر Life Remodeled في الطلبات كي تحدد أھلیة مالك/ة البیت وموافقتھ/ة الشروط. سیتلقى المتقدمون بالطلبات خطاًبا بریدًیا بخصوص 

وضع الطلب بختم یوم 21 تشرین الثاني/نوفمبر. یحدد التمویل المتاح عدد البیوت كل عام.
 

ُیرجى استخراج استمارة عبر اإلنترنت ثم ملؤھا وإرسالھا بالبرید العادي مشفوعة بالوثائق المطلوبة (قسط الضریبة العقاریة أو إثبات جدولة السداد، 
إثبات الدخل، وثیقة الملكیة) إلى العنوان التالي بختم الموعد النھائي المذكور على الموقع (عادة یكون 1 تشرین الثاني/نوفمبر):

Life Remodeled
P.O. Box 28508

Detroit, MI 48228
 

یمكن أیًضا تسلیم االستمارات والوثائق عند:
Life Remodeled Community Innovation Center

Collingwood 2470
Detroit, MI 48206

ساعات العمل من 8:30 صباًحا حتى 4:30 مساًء من االثنین حتى الجمعة
313-744-3052

 
لن ُینظر في الطلبات غیر المكتملة، ال ُینصح في ترك أي فراغات.

 
وسائل التواصل

Life Remodeled Community Innovation Center
Collingwood 2470
Detroit, MI 48206

313-744-3052
/https://www.liferemodeled.com :الموقع 
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برنامج ترمیم الدكك (المنصات)
Cody Rouge Community Action Alliance من

البرنامج
یقدم برنامج ترمیم المنصات من Cody Rogue خدمات ترمیم الدكك/المنصات (بما فیھا 

زیادة الساللم وتركیب الحواجز الوقائیة) من غیر تحمیل صاحب/ة البیت التكلفة في حدود 
التمویل المتاح.

الشروط
ُیشترط أن یكون متلقي/ة العون مقیًما/ة في نطاق الرمز البریدي 48228.

 
حدود الدخل

ال حدود حالًیا على الدخل.
 

المناطق
مناطق معینة في نطاق الرمز البریدي 48228

 
فئات الترمیمات

ترمیمات عامة للدكك (المنصات) بغرض السالمة وتیسیر الحركة.
 

كیفیة تقدیم الطلبات
ُیرجى االتصال بـCody Rogue للتسجیل في قائمة االنتظار.

 
وسائل التواصل

Cody Rogue Community Action Alliance
West Chicago Rd., suite 105 19321

Detroit, MI 48228
313-397-9280

/https://www.codyrouge.org :الموقع
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برنامج الترمیمات البسیطة
 Central Detroit Christian من

البرنامج
تشترك Central Detroit Christian (CDC) مع منظمات غیر ھادفة إلى الربح 

لتقدیم خدمات الترمیمات البسیطة والتنظیف في حدود التمویل المتاح.
 

الشروط
ُیشترط أن یكون متلقي/ة العون مقیًما/ة داخل منطقة الرمز البریدي 48202.

 
حدود الدخل

ال حدود.
 

المناطق
المناطق ذات الرموز البریدیة اآلتیة: 48202 و48206 و48211

 
فئات الترمیمات

الترمیمات البسیطة في البیوت والتنظیف
 

كیفیة تقدیم الطلبات
ُیرجى التوجھ إلى CDC أو االتصال لالستفسار عن وجود استمارات التقدیم أو إمكان 

االنضمام إلى قائمة االنتظار أو كلیھما.
 

وسائل التواصل
Central Detroit Christian

.Taylor St 1550

Detroit, MI 48206
313-873-0064

 /https://www.centraldetroitchristian.org :الموقع
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برنامج الترمیمات الضروریة
 A Brush with Kindness وبرنامج

Habitat for Humanity من

البرنامج
Habitat for من Brush with Kindnessیغطي برنامجا الترمیمات الضروریة و 
 Humanity الترمیمات العاجلة والكبیرة ألصحاب البیوت غیر القادرین على االضطالع

بھا بأنفسھم بسبب كبر السن أو اإلعاقة أو بسبب ظروف أخرى.

الشروط
 ُیشترط أن یكون صاحب/ة البیت مالكھ/مالكتھ ومقیًما/ة فیھ، وأن تكون أقساط الضریبة

 العقاریة وافیة السداد أو أن یكون ثمة جدول للتسدید، وأال یكون المالك/ة معرًضا/ة لخسارة
 البیت. الوثائق المطلوبة: أحدث فاتورة من فواتیر الضریبة العقاریة، ودلیل على تأمین

البیت، وباقة إثبات للدخل والموجودات تضم اإلقرار الضریبي للعام الماضي.

حدود الدخل
 ُیشترط أن یكون دخل أھل البیت أقل من 80% من متوسط الدخول في المنطقة (بحسب

 التقدیر السنوي الصادر عن إدارة اإلسكان والتطویر)، وُیشترط أن یكون صاحب/ة البیت
عاجًزا/ة عن االنخراط في ترمیم البیت بسبب كبر السن أو اإلعاقة أو الظروف.
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فئات الترمیمات
 ال یعالج برنامج Critical Home Repair الترمیمات العاجلة التي تتطلب عوًنا طارًئا (كالمواسیر المكسورة التي تسبب الغمر بالمیاه). من

 الترمیمات التي یغطیھا البرنامج: إصالح النوافذ المكسورة، ترمیم الرصیف، أعمال التشجیر، ترمیم السطح، ترمیم األرضیات، السباكة، األعمال
الكھربیة، غیر ذلك من الترمیمات المتعلقة بالصحة والسالمة.

 برنامج Brush with Kindness برنامج للترمیمات الخارجیة مھتم بالحفاظ على البیوت، ویغطي الدھان والتشجیر واألطر الوقائیة وخدمات
 الترمیم البسیطة التي تلزم كبار السن من ذوي الدخل المحدود أو ذوي اإلعاقة أو غیرھم من أصحاب البیوت المحتاجین. یدعم البرنامج سالمة البیوت

وصیانتھا، ویضمن ألصحاب البیوت عزة أنفسھم وكرامتھم. كما أن تحسین مظھر األحیاء یعزز األواصر المجتمعیة.

كیفیة تقدیم الطلبات
 ال تقبل Habitat الطلبات في الوقت الراھن. ُیرجى االتصال بدرینا مكھون العاملة لدى  Habitat for Humanity في دترویت على الرقم

313-521-6691 وامتداد 129 للشروع في مسیرة تقدیم الطلب.

وسائل التواصل
Habitat for Humanity Detroit درینا مكھون، مدیرة تنفیذیة لدى

6691-521-313 امتداد رقم 129
dmchone@habitatdetroit.org
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BRICK + BEAM DETROIT

البرنامج
 تنمي Brick + Beam Detroit القدرات والمجتمعات المختصة بترمیم المباني بدعم
 مرممي/ات المباني بورش عملیة وموارد لألعمال الحرفیة الذاتیة ومنتدیات عبر اإلنترنت

وبالتواصل.
 

الشروط
معظم الورش تشترط اإلقامة في دترویت أو ھامترامك أو ھایلند بارك.

 
حدود الدخل

ال حدود للدخل حالًیا.
 

المناطق
دترویت، ھامترامك، ھایلند بارك

 
فئات الترمیمات

 ال تتولى Brick + Beam ترمیم البیوت بنفسھا، بل تقدم ورًشا عملیة وموارد على
 اإلنترنت تعلم أصحاب البیوت المھارات الالزمة لالضطالع بالترمیمات بأنفسھم.

 الموضوعات متنوعة: من أساسات مسؤولیات أصحاب البیوت (كفھم األنظمة المختلفة في
 البیت مثل السباكة والكھرباء، والمھارات التي تحتاجھا كل البیوت كرعایة األشجار) إلى

ترمیم البیوت التاریخیة (كترمیم النوافذ الخشبیة والجبس وما إلى ذلك).
 

كیفیة تقدیم الطلبات
 جمیع الصفوف مذكورة على موقع Brickandbeamdetroit.com ومعھا روابط

التقدیم. بعض الصفوف ذات السعة المحدودة تستلزم اإلدالء ببعض المعلومات لاللتحاق بھا.
 

وسائل التواصل
info@brickandbeamdetroit.com
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وسائل التواصل مع
العاملین/ات في الدعم السیاسي لترمیم البیوت

لقد تطوع اآلتي ذكرھم/ن بذكر وسائل االتصال بھم/ن لتعزیز التنسیق بین مختلف خدمات ترمیم البیوت في دترویت:
 

ا ِشلتن ألِسَّ
Brick + Beam Detroit المدیرة التنفیذیة لدى
alissa@brickandbeamdetroit.com

تریسي سِمت
Central Detroit Christian مدربة مالیة لدى
tsmith@centraldetroitchristian.org

ُتم ِجلكرایست
ClearCorps مسؤول صحة البیوت

tg@clearcorpsdetroit.org أو 1823-330-734

ُتم ُجدیرس
Detroit Neighborhood Housing Compactو Detroit Future City المدیر التنفیذي لدى

tgoddeeris@detroitfuturecity.com

دیفد ِبكر
DTE Energy كبیر مختصي التسویق لدى
david.becker@dteenergy.com

ِرِبكا نیكوِدم
.Jefferson East Inc منسقة االستقبال وخدمات األحیاء لدى

rnikodem@jeffersoneast.org

كِرس ِبركنز
Rebuilding Together Southeast Michigan مختص التنمیة المجتمعیة لدى

cdrstem@gmail.com 

كارل ِزرِوك
Rippling Hope المدیر التنفیذي لدى

ceziii@aol.com
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وسائل التواصل مع
العاملین/ات في الدعم السیاسي لترمیم البیوت

ِجِسكا روبیو
SER Metro Detroit منسقة البرنامج لدى

JRubio@sermetro.org أو 313-945-5200 امتداد رقم:  4259

سناء یوسف
SER Metro Detroit مختصة االستقبال لدى

5200-945-313امتداد رقم: 4330
 

لِندا سِمث
U-SNAP-BAC المدیرة التنفیذیة لدى

ls@usnapbac.org
 

ِتم ِبُشب
United Community Housing Coalition Detroit المنسق المیداني لدى 

tbishop@uchcdetroit.org

جون كرمودي
Wayne Metropolitan CAA مدیر اإلنشاءات لدى

jcarmody@waynemetro.org

ِتفاني فانتینو
Wayne Metropolitan CAA مسؤولة التنمیة المجتمعیة لدى

tvantino@waynemetro.org

ستیف كِرستنسن
Wayne Metropolitan CAA المدیر المساعد لشؤون الحمایة من الظروف الجویة لدى

schristensen@waynemetro.org
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متوسط الدخل في المنطقة
نقطة الوسط في توزیع الدخل في المنطقة: نصف األسر المقیمة في المنطقة دخلھا أعلى من المتوسط، ونصفھا دخلھا أدنى منھ.

سعر الفائدة السنویة
المبلغ الذي ُیدفع سنوًیا مقابل االقتراض، أو الذي ُیكتسب من خالل استثمار.

التحصیل
ما ینجم عن التخلف عن تسدید الدین.؛ إذ یؤدي تأخر أداء أقساط الدین إلى بیع الدین إلى وكالة تحصیل.

نسبة الدین إلى الدخل
 النسبة المئویة من الدخل اإلجمالي الوارد شھرًیا إلى المستھلك/ة التي ُتصَرف في تسدید الدیون. تشمل الدیون أقساط الرھن العقاري

والضرائب وتأمین العقار والدیون المتأخرة، وُتضاف إلیھا تكلفة القرض.

إجمالي دخل أھل البیت
مجموع الدخول الواردة سنوًیا من جمیع المصادر قبل طرح الضرائب.

حق الحجز
حق االستحواذ على عقار تعود ملكیتھ لشخص آخر حتى یؤدي المالك/ة دینھ.

نسبة القرض إلى القیمة
نسبة القرض إلى قیمة األصل (الرھن العقاري أو سعر العقار).

الحكم المالي
أمر محكمة یمنح المدعي/ة مبلًغا من المال قد یكون مدیًنا ألي سبب: لكونھ إیجاًرا متأخًرا، أو ماالً ُمقتَرًضا، أو تكالیف رعایة طبیة.

حق الحجز الضریبي
حق في الحجز یفرضھ القانون على عقار لضمان تأدیة الضرائب.

ضمان القرض
ر بھا المانح/ة أو مقدم/ة الخدمات المالیة أھلیة طالب/ة القرض أو مخاطره/ا. عملیة یقدِّ

06مسرد المصطلحات
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ُترسل التصحیحات واقتراحات اإلضافة إلى: 
info@brickandbeamdetroit.com


