
P.O. Box 11527
1478 NE Killingsworth Street
Portland, Oregon 97211
503.287.9529
habitatportlandmetro.org

Willamette West 
Habitat for Humanity 
[Beaverton & Hillsboro]   
503.844.7606
habitatwest.org

Evergreen 
Habitat for Humanity     
[Vancouver, Washington]          
360.737.1759
ehfh.org

Các Cơ Quan Phụ Thuộc Khác cuả 
Địa Phương 

Phần Lưa Chọn những gia đình mua nhà 
của Habitat for Humanity Portland/Vùng Phụ 
Cận Phía Đông sẽ được Ủy Ban Chọn Lựa Gia 
Đình thực thi trong tính cách không kỳ thị vì 
chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, 
tình trạng gia đình, xu hướng tình dục, tuổi tác, 
xác định giới tính hoặc quốc gia gốc hoặc vì tất 
cả hoặc một phần lợi tức của đương đơn được 
hưởng từ trợ cấp cuả chính phủ.

Cơ Hội Bình Đẳng Gia Cư 

 Trở Thành Sở 
Hữu Chủ Một 

Căn Nhà 

habitatportlandmetro.org

Bắt Đầu 
Để xin mua căn nhà, quý vị phải tham dự một 
phiên họp hướng dẫn
Hãy chắc chắn chúng tôi có địa chỉ và số điện thoại 
chính xác của quý vị trong danh sách gửi thư của 
chúng tôi. Tách ra và gửi về chúng tôi mẫu đã được 
hoàn tất của quý vị và chúng tôi sẽ gửi giấy mời đến 
quý vị tham dự phiên họp kỳ tới ngay khi ngày họp 
được lên lịch trình. 

Nếu quý vị dọn nhà, hãy cập nhật những tin tức 
liên lạc của quý vị với văn phòng của chúng tôi 
bằng cách gọi điện thoại số 503.287.9529.

habitatpdxmetro 
@habitatpdxmetro

Tên [Tên Gọi và Họ] 
Địa Chỉ 
Thánh Phố                          Tiểu Bang         Số Bưu Cục 
Ngày Sanh [THÁNG/NGÀY/NĂM] 
E-mail 
Điện Thoại Tư Gia 
Điện Thoại Di Động 
Số Người Trong Gia Đình 
Lương Nguyên (chưa trừ thuế) Hàng Năm 
Quý vị có muốn được ghi vào danh sách nhận tin tức điện tử (e-news) 
hàng tháng của chúng tôi không?

  Có, xin ghi tên tôi vào danh sách.                       Không, Cám ơn.

Mở trang mạng habitatportlandmetro.org/form để điền mẫu này trực tuyến.

[Xin In Ra]



Nộp Đơn và Lựa Chọn 
Muốn xin mua nhà của Habitat, quý vị 
phải tham dự một phiên họp để nhận 
đơn. Muốn dự phiên họp để lấy đơn, xin 
gọi điện thoại số 503.287.9529 x19 để lại 
lời nhắn tên, địa chỉ và số bưu cục của 
quý vị. Habitat for Humanity sẽ gửi đến 
quý vị qua bưu điện một thông báo trước 
một tháng về phiên họp kế tiếp với ngày 
giờ và địa điểm. Quý vị cũng có thể lấy 
tin tức trên trang mạng của chúng tôi tại 
habitatportlandmetro.org. 

Góp Công Sức (Partnering)
Sau khi quý vị được chọn, quý vị sẽ hoàn 
tất 500 giờ lao động góp công sức trước khi 
quý vị mua căn nhà của quý vị. Quy định 
này được thực thi qua việc xây nhà của 
quý vị và nhà của những người khác, làm 
việc tại Habitat ReStore và tham gia các lớp 
học hướng dẫn về sở hữu chủ căn nhà. Có 
những cách bổ túc thêm để có được giờ lao 
động, nếu quý vị có nhu cầu đặc biệt hoặc 
khuyết tật.

Sở Hữu Căn Nhà (Homeownership)
Khi căn nhà mới của quý vị đã hoàn tất, 
quý vị sẽ mua căn nhà của mình theo giá 
chi phí xây cất của căn nhà đó với tiền thế 
chấp (mortgage) 0% tiền lời. Sự thanh toán 
của quý vị được căn cứ vào 30% lợi tức của 
quý vị. 
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Cách Thức Như Thế Nào 
Một Tổ Chức Xây Nhà Cho Người Có Lợi Tức Thấp (Habitat for Humanity) 
đem lại một cộng đồng mà mọi người có một nơi đơn sơ, tươm tất với giá hạ 
để ở, và nơi đó không chấp nhận gia cư dành cho người nghèo. Chương trình 
độc đáo về sở hữu nhà của chúng tôi do phương thức xây nhà và mua nhà với 
chủ đích dành cho những gia đình có lợi tức từ $20,800 đến $41,640 một năm 
[gia đình gồm bốn người].

Tiêu Chuẩn Lựa Chọn 
Người Mua Nhà Lần Đầu 

Quý vị không được sở hữu một căn nhà trong ba 
năm vừa qua.

Cư Trú 
Quý vị phải là cư dân thường trú hợp pháp hoặc 
công dân Mỹ và đã sinh sống trong vùng phụ cận 
Portland tối thiểu trong năm vừa qua. 

Nhu Cầu 
Quý vị phải chứng minh rằng căn nhà quý vị đang 
ở là không đủ tiện nghi, không an toàn, giá tiền cao 
hoặc không hợp vệ sinh. Quý vị cũng có thể hợp lệ, 
nếu quý vị hiện sống trong gia cư được trợ cấp. Quý 
vị và gia đình quý vị sẽ được cứu xét, nếu lợi tức của 
quý vị từ 30 đến 60% Lợi Tức của Gia Đình Trung 
Lưu (Median Family Income) [MFI]. MFI được xác 
định bằng số người trong gia đình quý vị. Xin xem 
bảng ghi bên phải. 

Khả Năng Thanh Toán 
Nhà của Habitat được bán với giá 1% tiền đặt cọc 
và tiền thế chấp (mortgage) 0% tiền lời. Quý vị phải 
chứng minh khả năng của quý vị thanh toán số tiền 
mua nhà hàng tháng. Số tiền hàng tháng này bao gồm 
tiền nhà, tiền bảo hiểm căn nhà và tiền thuế. Điều 
này đòi hỏi tín dụng tốt đẹp và lợi tức vững chắc.

Tự Nguyện Đóng Góp Công Sức 
Khi đã được lựa chọn, quý vị trở thành cộng tác viên 
(partner) với Habitat for Humanity. Quý vị phải hoàn 
tất 500 giờ lao động góp công sức để xây nhà của quý 
vị và nhà của những người khác. Bạn bè và những 
người trong gia đình quý vị có thể cung cấp 200 giờ 
lao động góp công sức cho gia đình có hai người 
trưởng thành và lên đến 300 giờ dành cho gia đình 
có một người trưởng thành. Quý vị phải chứng minh 
rằng quý vị tự nguyện hoàn tất đầy đủ số giờ lao động 
góp công sức được quy định.

Số Người 
Trong Gia 

Đình 

Tối Thiểu Tối Đa Tối Thiểu Tối Đa

 Thêm $50 vào lợi tức hàng tháng cho mỗi người phụ thuộc bổ túc.

Lợi Tức Hàng Tháng Lợi Tức Hàng Năm 

Hướng Dẫn về Lợi Tức 

1 $1,217 $2,430 $14,600 $29,160

2 $1,388  $2,780 $16,650 $33,360

3 $1,563 $3,125 $18,750 $37,500

4 $1,733 $3,470 $20,800 $41,640

5 $1,875 $3,750 $22,500 $45,000

6 $2,013 $4,030 $24,150 $48,360

7 $2,150 $4,305 $25,800 $51,660

8 $2,292 $4,585 $27,500 $55,020


