घरमालिक सहायता काययक्रम
घरमालिक सहायताकाययक्रम (HAP)
ले घरमाललकहरूलाई $35,000
सम्मको आलथिक सहायता प्रदान
गर्य 50% वा कम एररया लमलियन
आम्दानीको (AMI) ताकी लिट् सबर्ि
सहरको लिवासी घरमाललकले ओर्ट् िे
घर िुिः स्थालित र्िि र सुधार र्िि

प्रयोगहरू

रहेका र्न्?
•

HAP ले स्थलगत गरे को 0% ब्याजमा ऋण प्रदाि र्र्ि , जुि लिम्न कुराको
लालर् प्रयोर् र्ररि सलकन्र्ः

•

घरहरूलाई लिट् सबर्ि सहरको लियम अिुसार अिुिालिमा
ल्याउिे

•

उजाि प्रभावकाररता सुधारहरू को उत्तरदालयत्व ललिे

•

योग्य सामान्य घर सुधारहरूको उत्तरदालयत्व ललिे

HAPमा िालग जसिे आवेदन लदन सक्र्?
•

सािटीललिे व्यक्तिहरू जसले एररया लमलियि आम्दािी (AMI) को 50%
िार र्दै िि्। कृिया दायााँलतर रहेको आम्दािी सीमाको चाटि हेिुिहोस् ।

•

सुधार र्िुिििे घर भएको र सो घरमा बसोबास र्िे सािटीललिे
व्यक्तिहरू

•

सहर, स्कुल र काउन्टी ररयल स्टे ट करहरू बााँकी िभएका वा कक्तिमा
र् मलहिाको लालर् भुिािी योजिामा रहेका सािटीललिे व्यक्तिहरू

•

घरको लालर् हालको घरमाललक बीमा िीलत भएका सािटीललिे
व्यक्तिहरू

कस्तो प्रकारको ऋण र पुनः भुक्तानी लवकल्पहरू उपिब्ध

घर माललकहरूले $35,000 सम्मको आलथिक सहायताको लालर्
आवेदि लदि सक्र्ि्। कोषहरू 0% ब्याज, 20-वषे स्थलर्त ऋण
(deferred loan) को रूिमा हुिेर्।

•

यलद सािटीललिे व्यक्तिले 20-वषिको ऋण अवलधभन्दा िलहला घर खाली र्र्ि
भिे,
ऋणको भुिािी िर्ररएको बााँकी रकम िूणि रूिमा हुिेर्।

2022 HAP आम्दानी सीमाहरू

पररवारको आकार

अलिकतम आम्दानी

1

$33,200

2

$37,950

3

$42,700

4

$42,400

5

$51,200

6

$55,000

घरमालिक सहायता काययक्रम प्लस
घरमाललक सहायता काययक्रम प्लस (HAP+) िे लिट् सबर्ि सहरमा आवासीय माललककोस्वालमत्वमा भएका घरहरूको िुिस्थाि ििा र सुधार र्ििको लालर् एररया लमलियन आम्दानी (AMI)
को 51% - 80% बीचका घरमाललकहरूलाई $35,000 सम्मको आलथयक सहायताप्रदाि र्दि र्।

प्रयोगहरू
HAP+ ले लनम्न कुराहरूको िालग 0% ब्याजमा ऋण प्रदाि
र्दि र्:
•

घरहरूलाई लिट् सबर्ि सहरको आचारसंलहताअिुसार
अिुिालिमा ल्याउिे

•

उजाि प्रभावकाररता सुधारहरू को उत्तरदालयत्व ललिे

•

योग्य सामान्य घर सुधारहरूको उत्तरदालयत्व
ललिे

HAP+को िालग कसिे आवेदन लदन सक्दर्?
•

सािटीललिे व्यक्तिहरू, जसले एररया लमलियि आम्दािी
(AMI) को 80% िार र्दै िि्। कृिया दायााँ लतर रहेको आम्दािी
सीमाको चाटि हे िुिहोस्।

HAP+ मार्यत कस्ता प्रकारका ऋण र पुनः भुक्तानी
लवकल्पहरू उपिब्ध रहेका र्न्?
•

घर माललकहरूले $35,000 सम्मको आलथिक
सहायताको लालर् आवेदि लदि सक्दर्ि्।

•

कोष रकमहरू 0% ब्याज, 20-वषे ऋणको रूिमा
हुिेर्। िररयोजिाको लार्तमा लिभिर र्दै , सािटीललिे
व्यक्ति स्थलर्त र िररशोधि ऋणको अधीिमा हुिेर्।

•

यलद सािटीललिे व्यक्तिले ऋण अवलध समाप्त हुिुभन्दा
अर्ालि घर बेचेको खण्डमा, ऋण बााँ की हुिेर्।

2022 HAP+ आम्दानी सीमाहरू
पररवारको आकार

अलिकतम आम्दानी

1

$53,100

2

$60,700

•

सुधार र्िुिििे घर भएको र सो घरमा बसोबास र्िे
सािटीललिे व्यक्तिहरू

•

सहर, स्कुल र काउन्टी ररयल स्टे ट करहरू बााँ की िभएका वा
कक्तिमा तीि मलहिाको लालर् भुिािी योजिामा रहे का
सािटीललिे व्यक्तिहरू

3

$68,300

4

$75,850

घरको लालर् हालको घरमाललक

5

$81,950

बीमा िीलत भएका सािटीललिे व्यक्तिहरू

6

$88,000

•

थि जािकारीको लालर् र HAP वा HAP+ मा आवेदि लदिको लालर् कृिया Natalie Lopez, ग्राहक सम्बन्ध कायिक्रम सहायकलाई
HOF@ura.org मा वा 412-255-6574 मा कल र्रे र सम्पकि र्िुिहोस्।

