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

إن عملية اختيار األسر التي ستشتري بيوتاً من 
Humanity Portland/Metro East ستتم من قبل لجنة 
اختيار األسر بطريقة ال يتم التمييز فيها ضد أحد على أساس 

العرق أو اللون أو الديانة أو الجنس أو اإلعاقة أو الوضع 
العائلي أو التوّجه الجنسي أو العمر أو الهوية الجنسية التي 

ينظر بها الشخص لنفسه أو المنشأ الوطني أو ألن مصدر كل 
الدخل أو جزء منه قادم من برامج اإلعانة العامة. 

لتصبح من 
مالكي البيوت

habitatportlandmetro.org

habitatpdxmetro

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

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

فروع محلية أخرى

Equal Housing Opportunity )فرص المساواة في اإلسكان(

البدء 
لكي تقدم طلباً المتالك بيت ما، يجب عليك حضور 

اجتماع بشأن طلب امتالك البيت.
أحرص أن يكون لدينا عنوانك ورقم هاتفك الصحيحين لقائمتنا 

البريدية. افصل النموذج بعد تعبئته كلياً وأرسله إلينا بالبريد 
وسنرسل لك دعوة لحضور اجتماع الطلب القادم حالما يتم تحديد 

تاريخ االجتماع. 

وعند انتقالك إلى سكن آخر، فأحرص على تحديث معلومات 
االتصال بك مع مكتبنا باالتصال برقم الهاتف 503.287.9529.

االسم ]األول واألخير[    

العنوان   

الوالية   الرمز البريدي   المدينة 

البريد اإللكتروني   

هاتف المنزل    

الهاتف الجّوال    

عدد أفراد األسرة    

الدخل اإلجمالي السنوي    

 هل ترغب في االشتراك بقائمة االخبار اإللكترونية الشهرية لدينانعم، أرجو

   تسجيل اسمي في قائمة االشتراك                ال، شكراً.

 habitatportlandmetro.org/form قم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي

لملء النموذج إلكترونياً.

 ]يرجى الكتابة بحروف كبيرة وواضحة[
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الرغبة في الشراكة
 Habitat for عندما يتم اختيارك، تصبح شريكاً مع منظمة

Humanity. يجب عليك أن تكمل 005 ساعة شغل يدوي بعرق 
جبينك بمثابة حصة االشتراك لالمتالك تقوم فيها في بناء بيتك 

وبيوت اآلخرين. يمكن ألصدقائك وأقاربك أن يقدموا ما يصل إلى 
002 ساعة من المشاركة بشغل يدوي بعرق الجبين ألسرة مؤلفة 
من شخصين بالغين، وما يصل إلى 003 ساعة ألسرة مؤلفة من 
شخص واحد بالغ. يجب أن تثبت بأنه لديك الرغبة الستيفاء شرط 

الشغل اليدوي بعرق جبينك. 

الدخل السنوي الدخل الشهري 

ضوابط الدخل

عدد أفراد 
األسرة

الحد األقصىالحد األدنىالحد األقصىالحد األدنى

۱$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
۴$1,733$3,470$20,800$41,640
۵$1,875$3,750$22,500$45,000
۶$2,013$4,030$24,150$48,360
۷$2,150$4,305$25,800$51,660
۸$2,292$4,585$27,500$55,020

 أضف 05 دوالر إلى الدخل الشهري لكل شخص معال إضافي.

الطلب واالختيار
لتقديم طلب شراء أحد بيوت Habitat، يجب عليك 
أوالً أن تحضر اجتماعاً لكي تستلم الطلب. ولتحضر 
اجتماع معني بطلب امتالك البيت، يرجى االتصال 
برقم الهاتف 503.287.9529 وطلب الخط الفرعي 

رقم 19 لتترك رسالة صوتية تتضمن اسمك وعنوانك 
ورمزك البريدي. سترسل لك منظمة Habitat إعالناً 

بريدياً قبل شهر من موعد االجتماع القادم يذكر فيه 
تاريخ وزمان وأماكن االجتماع. كما يمكنك الحصول 

على المعلومات بالذهاب إلى موقعنا اإللكتروني التالي: 
.habitatportlandmetro.org

الشراكة
بعد أن يتم اختيارك، يجب عليك إكمال 500 ساعة 

شغل يدوي بعرق الجبين بمثابة حصة االشتراك 
لالمتالك قبل أن تشتري بيتك. ويتم استيفاء هذا 

الشرط عن طريق بناء بيتك وبيوت اآلخرين بالعمل 
في Habitat ReStore وحضور فصول تثقيفية في 

HomeWORKS. كما أن هناك طرق إضافية لكسب 
ساعات العمل وذلك إذا كان لديك احتياجات خاصة أو 

إعاقة.

امتالك البيت
عندما يكون بيتك الجديد جاهزاً، ستشتري بيتك من 

منظمة Habitat لقاء رهن عقاري فائدته 0%. وسيحدد 
قسطك الشهري على أساس 03% من دخلك اإلجمالي 

حين ساعة البيع.

۱

2

3

معايير االختيار 
مشتري بيت للمرة األولى

يجب عليك أن ال تكون مالكاً لبيت في السنوات الثالث الماضية.

اإلقامة
يجب أن تكون مقيماً إقامة قانونية دائمة أو مواطناً أمريكياً وتعيش 

في منطقة بورتالند مترو لمدة ال تقل عن عام واحد. 

الحاجة
يجب عليك أن تقدم االثبات أن سكنك الحالي غير كاٍف وال يفي 

بالمطلوب أو غير آمن وسليم أو ال يمكن أن تتحمل مصاريفه أو 
غير صحي. كما قد تكون مؤهالً حتى لو كنت تعيش في سكن 

مدعوم من الحكومة. سيتم اعتبارك واعتبار أسرتك إذا كان دخلك 
بين 03 و06% من متوسط دخل األسرة [MFI]. ُيحدد متوسط 

دخل األسرة حسب عدد أفراد أهل دارك. يرجى الرجوع إلى 
الجدول الموجود على اليسار.  

القدرة على الدفع
تباع البيوت التي تقدمها منظمة Habitat على أساس دفعة أولية 

بقيمة ۱% ورهن عقاري بفائدة 0%. يجب أن تثّبت قدرتك على 
دفع أقساط الرهن العقاري الشهرية، التي يشمل كل قسط منها دفعة 

البيت وتأمين وضريبة البيت. وهذا األمر يتطلب أن يكون لديك 
سجل ائتمان مقبول ودخل ثابت. 

طريقة التقديم 
تتصور منظمة Habitat for Humanity )الموئل من أجل االنسانية( مجتمعاً محلياً يعيش كل 

واحد فيه في مكان بسيط يفي بالمتطلبات وبسعر متاح حيث ال يكون سكن الفقراء أمر مقبول. 
يستهدف برنامجنا المتالك البيوت )Homeownership Program( بمنهجه الفريد قم ببنائه 

وشرائه )build it and buy it( األسر ذوي الدخل السنوي الذي يتراوح بين 20.800 و41.640 
دوالر ]ألسرة مؤلفة من أربعة أفراد[.
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