
 

 
 

Usaidizi wa ufadhili wa mara moja hujumuisha: 

1) Usaidizi wa kuingia ambao huenda ukajumuisha: 
• Kodi ya mwezi wa kwanza 

• Kodi ya mwezi uliopita 

• Rubuni ya Usalama 

• Rubuni ya matumizi 

2) Matumizi yasiyolipiwa 

3) Kodi isiyolipwa 

4) Malipo ya rehani (Hayapaswi kuwa na notisi ya 
Kitengo cha 91) 

5) Ada ya kisheria 

Usaidizi wa ufadhili wa muda mfupi hujumuisha: 

1) Ruzuku ya kodi, isiyozidi miezi mitatu (3) 

2) Huduma za kisheria katika mchakato wote wa 
kufukuza mpangaji. 

3) Ada za kisheria zinazohusiana na mahakama 

Masharti ya Ustahiki: 

• Lazima uwe mpangaji au mmiliki wa nyumba 

• Lazima uwe unaishi katika Mji wa Pittsburgh 

• Wapangaji lazima wawe kwenye au chini ya asilimia 50 ya 
AMI* 

• Wamiliki wa makazi lazima wawe kwenye au chini ya 
asilimia 80 ya AMI* 

• Lazima uanzishe mpango wa uimarishaji 
na mtoaji huduma 

*Tafadhali rejelea chati kwa vikomo vya mapato 

 

 

 
 
 

 

 
 

Mpango wa Uimarishaji wa Makazi 

Iwapo unaishi katika Mji wa Pittsburgh na una hitaji la usaidizi wa kiupangaji, kimatumizi, au rehani, wasiliana 
na United Way of Southwestern Pennsylvania 2-1-1 kwa maelezo zaidi kuhusu Mpango wa Uimarishaji wa 
Makazi. 

Mpango wa Uimarishaji wa Makazi (HSP) ni mpango wa uingiliaji kati wa tatizo kuu la makazi ambao hutoa 
usaidizi wa kifedha wa mara moja au muda mfupi (hadi miezi 3) kwa kaya zinazokumbana na matatizo makuu ya 
makazi yasiyojirudia. 

Ili kutazama iwapo unastahiki kwenye mpango, tafadhali 
wasiliana na United Way 211. Habari za mawasiliano ziko 

kwenye upande wa nyuma wa kijikaratasi cha tangazo. 

  Ukubwa wa 
Nyumba 

Kiwango cha 
juu zaidi cha 
Mapato cha 
 WAPANGAJI 

Kiwango cha juu 
zaidi cha Mapato cha 

 WAMILIKI WA NYUMBA 

1 $29,050 $46,500 

2 $33,200 $ 53,150 

3 $37,350 $59,800 

4 $41,500 $66,400 

5 $44,850 $71,750 

6 $48,150 $ 77,050 

 



United Way 211 inapatikana kwa mawasiliano saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki! 

  Tuma ombi kwa Usaidizi  
 
 

 

  Simu ni bila malipo na za siri. Huduma za ukalimani zinapatikana katika zaidi ya lugha 140. 
 
 
 
 

Kwa simu: 
• Tuma ujumbe kwenye Nambari ya Posta kwa United Way kwenye 898-211. 
• Bofya 211 kutoka kwa simu yako. 

 
 

Kwa chumba cha mazungumzo: 
Kuna nafasi ya mazungumzo ambayo iko kwenye pembeni mwa kulia kwenye 
sehemu ya skrini ya tovuti: http://pa211sw.org/ 

 
 
 

Kwa fomu kwenye tovuti ya United Way: 
Nenda kwenye Ukurasa wa Tovuti wa United Way: http://pa211sw.org/. Kuna 
kiungo kwenye sehemu ya juu ya ukurasa kinachotoa maelezo “Kutuhusu.” 
Kivinjari ili utazame orodha ya chaguo. Bofya kwenye “wasiliana nasi.” Kutoka 
pale, unaweza kujaza fomu ili uweze kufikia 
mwakilishi kwa huduma. 

 
 
 
 
 
 
 


