होमओनर एिस+टे.स /ो0ाम

से#टर फर हाउिजङ अपिु च2िनटीज (Center for Housing Opportunities, CHO) को हाउिजङ होमओनर एिसKटे#स LोMाम (Homeowner
Assistance Program, HAP) (घरधनी सहयोग काय2Xम) ले AMI को 50% मा वा सोभ9दा तल रहेका घरधनीहZलाई िसटी अफ
िपट्सबग2िभ_ घरधनीले भोगचलन ग`ररहेका आवासीय Lोपटc (घरजdगा) हZलाई पुनKथा2पना र सुधार गन2का लािग $30,000 सiमको िवjीय
सहयोग उपलkध गराउँछ ।
HAP ले कजा*को भु.ानी सान* िम4ने 0% 7याजमा कजा*ह: उपल7ध गराउँछ जसलाई देहायका लािग Dयोग गन* सिकनेछ:
घरह%लाई िसटी अफ िपट् सबग3का कानुनह% अनुसार बनाउन
उजा3 बचतस;ब<धी सुधारह% गन3
यो@य AोपटBमा सामा<य सुधारह% गन3

HAP का लािग कस-कसले
आवेदन िदन स1छन् ?
•

•
•
•

ए"रया िमिडअन इ-कम (Area Median Income, AMI) (>े@ मAयक आय) को 50%
भ-दा बढी नभएका ऋणीहO
*कृपया आयस)ब+धी सीमाह0को चाट4 हेन4ुहोस्
सध
ु ार गनUुपनW XोपटZको [वािम]व भएका र ]य[तो XोपटZमा बसोबास गनW ऋणीहO
िसटी, [कुल वा काउ-टीको "रयल इ[टे टसaब-धी कुनै पिन करहO भुcानी गनU बाँकe
नरहेका वा कaतीमा पिन छ (6) मिहनाका लािग भुcानी योजनाहO भएका ऋणीहO
XोपटZका लािग चालू अव[थामा रहेको घरधनी बीमा पोिलसी भएका ऋणीहO

HAP माफ7 त क9ता :कारका कजा7 तथा भु@ानी िवकBपहE उपलGध
रहेका छन् ?
•
•

घरधनीहOले िवmीय सहयोगमा $30,000 सaमका लािग आवेदन िदन सpनेछन् ।
फtडहO 0% uयाजमा 30 वषUसaम कजाUको भुcानी सानU िमwने [वOपमा हxनेछन्
यिद ऋणीले 30 वषW कजाU अविधभ-दा अगािड नै XोपटZलाई खाली गरेमा कजाUको
भुcानी गनU बाँकe रहेको रकम एकै पटक पूरै भुcानी ग"रनुपनWछ

2020 HAP आय सीमाहE

घरप%रवारको
आकार

अिधकतम
आय

1

$29,050

2

$33,200

3

$37,350

4

$41,500

5

$44,850

6

$48,150

होमओनर एिस+टे .स /ो0ाम 2लस
HAP Plus ले 51% AMI - 80% AMI का बीचमा रहेका घरधनीहZलाई िसटी अफ िपट्सबग2िभ_ घरधनीले भोगचलन ग`ररहेका आवासीय
LोपटcहZलाई पनु Kथा2पना र सधु ार गन2का लािग $30,000 सiमको िवjीय सहयोग उपलkध गराउँछ ।
HAP Plus ले 0% 7याजमा कजा*ह: उपल7ध गराउँछ जसलाई देहायका लािग Dयोग गन* सिकनेछ:
• घरह%लाई िसटीका कानन
ु ह% अनसु ार बनाउन
• उजा3 बचतस;ब<धी सध
ु ारह% गन3
• यो@य AोपटBमा सामा<य सध
ु ारह% गन3

HAP Rलसका लािग कस-कसले
आवेदन िदन स1छन् ?

घरप"रवारको आकार

अिधकतम
आय

सध
ु ार गनUुपनW XोपटZको [वािम]व भएका र ]य[तो XोपटZमा बसोबास गनW ऋणीहO

1

$46,500

िसटी, [कुल वा काउ-टीको "रयल इ[टे टसaब-धी कुनै पिन करहO भुcानी गनU बाँकe
नरहेका वा कaतीमा पिन तीन (3) मिहनाका लािग भुcानी योजनाहO भएका ऋणीहO

2

$53,150

3

$59,800

4

$66,400

5

$71,750

6

$77,050

•

ए"रया िमिडअन इ-कम (AMI) को 80% भ-दा बढी नभएका ऋणीहO
*कृपया आयस)ब+धी सीमाह0को चाट4 हेन4ुहोस्

•
•

•

2020 HAP Rलस आय सीमाहE

XोपटZका लािग चालू अव[थामा रहेको घरधनी बीमा पोिलसी भएका ऋणीहO

HAP Rलसमाफ7 त क9ता :कारका कजा7 तथा भु@ानी िवकBपहE उपलGध
रहेका छन् ?
•

घरधनीहOले िवmीय सहयोगमा $30,000 सaमका लािग आवेदन िदन सpनेछन् ।

•

फtडहO 0% uयाज भएको कजाUको [वOपमा हxनेछन् । Xोजेpटको लागतका आधारमा
ऋणीले कजाUको भुcानी सानU िमwने र प"रशोिधत (अमोटाUइिजङ) कजाU Xा~ गनWछन् ।

•

यिद ऋणीले कजाU अविधको समाि~भ-दा अगािड नै घरलाई िब•e गरेमा कजाUलाई
एकै पटक पूरै भुcानी ग"रनुपनWछ

हामी यहाँ म5तका लािग छ; ।
थप जानकारीका लािग, कृपया यहाँ सFपकG गनGुहोस:्
िभKटो%रया MयाKसन (Victoria Jackson)
व%र[ कायG\म सहायक (Senior Program Assistant)
फोन: 412.255.6696
इमेल: hof@ura.org
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Pittsburgh, PA 15219
412.255.6574

