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 :برنامج تحس�ن الواجهات السكنية

 مر�ع سك�ي  –  ز�ادة جاذبية أحياء بيتس��غل

 . تلو اآلخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقدیم 
اتبع التعليمات الواردة �� وثيقة  •

 إجراءات ال��نامج.  

امأل ��خة ورقية أو رقمية من   •

 ل��نامج ل استمارة التقديم 

املطلو�ة إرسال جميع املستندات   •

  املرجعيةقائمة املستندات  �� 

تقديم  ال استمارةاملوجودة �� ( 

 ل��نامج) ل

 العملیة 
 

عطاءات   عن قبول  صاحب املن�ل  �علن •

الواجهة من املقاول�ن   تحس�ن  ألعمال

 . املؤهل�ن
 طلب املنحةيقدم صاحب املن�ل   •

جميع املستندات    �شمل الذي ال�امل 

 . املطلو�ة
اقبة ا�جودة يقوم  • �� هيئة مدير مر

بمراجعة  إعادة التطو�ر ا�حضري 

افقة ع��   . نطاق العمل الطلب واملو
ار املقاول يقوم صاحب املن�ل بإخط  •

 . لبدء العمل
عند االن��اء، يدفع صاحب املن�ل   •

  مؤسسة تقومنصيبھ من الت�لفة ثم 

ان / هيئة إعادة  فيالدلفيا لتطو�ر اإلس�

املتفق    بدفع �سب��ا التطو�ر ا�حضري 

 . عل��ا

 
 قیمة المنحة

يمكن أل�حاب املنازل ا�حصول ع�� ما 

�� صورة منح  دوالر  8000يصل إ�� 

متماثلة، بناًء ع�� دخل األسرة. (انظر 

 أ��الرسم البيا�ي �� ا�خلف. 
ً
يجب أن علما

 .)املالك هو املقيم �� املن�ل يكون 

 الرسوم
 

  دوالر 150م تقديم الطلب قدرها رسو
ً
ا

 مستحقة عند التقديم
 

 االستخدامات

يمكن استخدام األموال للواجهات األمامية 

٪ من 50وا�جانبية (يجب استخدام 

  .األموال ع�� األقل للواجهة األمامية)
 أنواع التعدیالت

 
انباستبدال   ا�جو

 إعادة �شكيل الطوب
 الطالء 

 اتإصالح الشرف
افذ  إصالح النو

 األبوابإصالح 
 السوفيت / الفاسياإصالح 

 املزرابإصالح 
 �عديالت أخرى 
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 األھلیة للمنحة بناء على الدخل 
 

 
 % 120% إلى 100 % 100% إلى 80 % 80أقل من  :(AMI)متوسط الدخل للمنطقة 

�ساهم أ�حاب املنازل بما ال يقل  

 عن 
٪ من التكلفة اإلجمالیة  20

 للمشروع 
٪ من التكلفة اإلجمالیة  35

 للمشروع 
٪ من التكلفة اإلجمالیة  50

 للمشروع 

�ساهم مؤسسة فيالدلفيا  

لتطو�ر اإلس�ان بما ال يز�د  

 عن  

٪ من إجمالي تكلفة  80
  8000المشروع تصل إلى 

 دوالر

٪ من إجمالي تكلفة  65
  6500المشروع تصل إلى 

 دوالر

٪ من إجمالي تكلفة  50
  5000المشروع تصل إلى 

 دوالر

 

 (AMI) 2021حدود الدخل املتوسط للمنطقة 
 

 

 األسرةعدد أفراد 
 

80% 
 

100% 
 

120% 

1 $47,500 $59,400 $71,250 
2 $54,300 $67,850 $81,450 
3 $61,100 $76,350 $91,600 
4 $67,850 $84,800 $101,800 
5 $73,300 $91,600 $109,950 
6 $78,750 $98,400 $118,050 
7 $84,150 $105,200 $126,200 
8 $89,600 $111,950 $134,350 
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 معلومات إضافیة:
 jfairclaugh@ura.org |  412-255-6573 |جارمیل فیر�لو، مساعد برامج 

412  Boulevard of the Allies 15219، بیتسبرغ، بنسلفینیا 901، جناح 
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