डाउन पेमे)ट ए,ड -लोिजङ को4ट एिस4टे)स 6ो7ाम

सेYटर फर हाउिजङ अपुिच)िनटीज (Center for Housing Opportunities, CHO) को डाउन पेमेYट ए_ड `लोिजङ को,ट एिस,टे Yस -ोaाम
(Down Payment and Closing Cost Assistance Program, DPCCAP) ले िसटी अफ िपट्सबग)मा पिहलोपटक घर ख"रद गन}
~यि[हQलाई िव€ीय सहयोग उपलRध गराउँछ । DPCCAP लाई पिहलादेिख रिहरहेको वा नयाँ िनमाWण ग"रएको आवासीय एकाइलाई ख"रद गनW
इ…छुक रहेका पिहलोपटक घर ख"रद गन} ~यि[हQलाई िव€ीय सहयोग उपलRध गराएर िसटीमा आवास लगानीलाई jो†सािहत गनW म‡त गन} उ‡ेˆय
राखी तयार ग"रएको छ ।
DPCCAP माफ)त क,ता -कारका कजा) तथा भु3ानी िवक8पह;
उपल>ध रहेका छन् ?
•

•

•

ए"रया िमिडअन इ-कम (Area Median Income, AMI) (>े@
मAयक आय) को 80% भ-दा तल रहेका पिहलोपटकका घरधनीहQले
0% Rयाजमा 5 वषWसYम कजाWको भ[
ु ानी सानW िम\ने गरी डाउन पेम-े ट
(बैना) तथा bलोिजङ कोdट एिसdटे-स (नामसारीको बेला लाeने
खचWहQको िनिYत सहयोग) का लािग $7,500 सYम jाk गनW सbछन् ।*

2020 एUरया िमिडअन इYकम (AMI)
घरप$रवारको
आकार

80%

115%

1

$46,500

$66,850

2

$53,150

$76,400

80% AMI देिख 115% AMI को बीचमा रहेका पिहलोपटकका
घरधनीहQले 0% Rयाजमा 10 वषWसYम कजाWको भ[
ु ानी सानW िम\ने गरी
डाउन पेम-े ट तथा bलोिजङ कोdट एिसdटे-सका लािग $5,000 सYम
jाk गनW सbछन् ।*

3

$59,800

$85,950

4

$66,400

$95,450

5

$71,750

$103,100

आवाससYब-धी शतWहQ परू ा गरे मा कजाWको सो अविधमा कुनै पिन
भ[
ु ानीहQ गनWपु दsन ।

6

$77,050

$110,750

*कृपया आHनो योJयता जाँच गन)का लािग दायाँ भागमा रहेको चाट)
हेन)ुहोस् ।

डाउन पेमे)ट ए,ड -लोिजङ को4ट एिस4टे )स 6ो7ाम
DPCCAP का लािग योJय हsनका िनिtत कजा) पाउने uयि3ह;ले
िनtन शत)ह;लाई अिनवाय) पूरा गन)ुपछ) :
•

कजाW िलने ~यि[को घरप"रवारको कुल वािषWक आय AMI को
115% भ-दा बढी हŠनहु Šदँ नै ।

•

कजाW िलने ~यि[ले अिनवायW Qपमा घरलाई आ‹नो मŒु य आवासको
Qपमा ख"रद ग"ररहेको हŠनपु छW र िलखतमा उनको नाम रहेकै हŠनपु छW ।

•

ऋणीको िसटी, dकुल वा काउ-टीको "रयल इdटेटसYब-धी कुनै पिन
करहQ भ[
ु ानी गनW बाँकŽ रहेको हŠनहु Šदँ नै वा ऋणी कYतीमा पिन छ
(6) मिहनाका लािग भ[
ु ानी योजनाहQमा अिनवायW रहेको हŠनपु छW ।

DPCCAP योJय -ोपटz (घरजJगा) ह;
भनेर कसलाई मािनYछ ?
•

•

मŒु य Qपमा वषWभरी नै आवासीय उपयोगका लािग jयोग हŠने
dथायी संरचना । यिद सधु ार ग"रनपु न} jोपट‘ खाली छ भने कजाW
िलने ~यि[ले काम परू ा भएको 30 िदन िभ@ सो सYपि€ िलने
आ‹नो इ…छालाई परू ा गनW िलिखतमा अिनवायW jमािणत गनWपु छW ।
हरे क jोपट‘मा दईु वटासYम जोिडएका आवास एकाइहQ (अथाWत्
डु“लेbस, टाउनहाउस) रहेका हŠनसbछन् जसमा एउटालाई
घरधनीले अिनवायW भोगचलन ग"ररहेको हŠनपु छW ।

हामी यहाँ म(तका लािग छ/ ।
थप जानकारीका लािग, कृपया यहाँ स3पक4 गन4ुहोस:्
िभ:टो<रया =या:सन (Victoria Jackson)
व<रL काय4Mम सहायक (Senior Program Assistant)
फोन: 412.255.6696
इमेल: hof@ura.org
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