
 لزانملل نطسوب زكرم
 لزنملا حالصإ جمارب ىلإ عیرس لیلد

 ةدَّیقم جمارب كانھ .مھلزانم حالصإل ةّینف ةدعاسمو ضورقب لخدلا ثیح نم نیلھؤملا لزانملا كّالم ،لزانملل نطسوب زكرم ربع ،ءایحألا ریوطت ةرادإ دعاست
 .اھدادس ضرتُفی ال ضورقلا ضعب .ةسداسلا نس نود لافطأ اھیدل يتلا رسألل صاصرلا ةلازإ ىلع ةدعاسملاو ،اًماع 62+ رمعلا نم نیغلابلا نسلا رابكل نسلاب
 دیدجت" جمانرب لالخ نم ةقاطلل ًایناجم اًمییقت جماربلا عیمج ّمدقت .ةیجراخلا تاحالصإلا يف ضرقلا )1/3( ثلث مادختسا يراقعلا لصألا ضرق جمارب يضتقت
 ."Renew Boston نطسوب

 :لزنملا حالصإ جمارب 
 يذلا لزنملل رالود 20.000 ىلإ لصی %0 ةدئاف لدعمب دادسلا لّجؤم ضرق نیلھؤملا لزانملا كالم ىلإ لزنملا لامعأل يراقعلا لصألا ضرق جمانرب مّدقی
 ّىقلتت امبر .رالود1 : رالود 1 ةلثامم ةیلام دراوم ریفوت ةقطنملاب لخدلا طسوتم نم %135-120 نوبسكی نیذلا لزانملا كّالم ىلع مزلی .رسأ 4 - 1 ھنكست
 .رالود 10.000 ىلإ لصی ام تادحو 6-1 نم ةنَّوكملا ةكرتشملا ةیراقعلا تایكلملا تاداحتا يف ةكرتشملا ةیراقعلا تایكلملا

ضرق قباوط ثالث نم نَّوكم لزنمل نیلغاشلاو نیكلاملا نیلھؤملا لزانملا كالم ىلإ قباوط ثالث نم نَّوكملا لزنملا لامعأل يراقعلا لصألا ضرق جمانرب مّدقی
 كلاملا عیبی نأ ىلإ عفدلا قحتسم حبصی الو ةیرھش تاعوفدم ضرقلا ىلع سیل .لزنملا تاحالصإل رالود 30.000 ىلإ لصیو %0 ةدئافب لّجؤم
 .يلاحلا نھرلا نم ربكأ نھرب لزنملا نھر ةداعإ يف عرشی وأ ،ھتیكلم لقنی وأ قباوط ثالث نم نَّوكملا لزنملا

 نسلاب ةدَّیقملا لزنملا حالصإ جمارب 

 طسوتم نم %80 نم لقأ نُونَجی نیذلاو رسأ 4-1 اھنكست لزانمل نیلغاشلاو نیكلاملا اًماع 62+ رمعلا نم نیغلابلا لزانملا كالمل نسلا رابك لزانم حالصإ
 ةیوناثلا تاحالصإلاب ًءادتبا ءيش لكل لزنملا حالصإل %0 ةدئافب دادسلا لَّجؤم ضرق كانھ ،يرضحلا ریوطتلاو ناكسإلا ةرادإ هّددحت يذلا ةقطنملاب لخدلا
 .ةمالسلاو ةحصلا تاحالصإل ةجاحلاب ضرقلا غلابم دَّدُحت .نیخستلا ةمظنأ لادبتساب ًءاھتناو

 ةقطنملاب لخدلا طسوتم نم %80 نم لقأ نُونَجی نیذلاو رسأ 4-1 اھنكست لزانمل نیكلاملا اًماع 60+ رمعلا نم نیغلابلا صاخشألل نسلا رابك ذاقنإ جمانرب
 ؛مھیدل ةمیدقلا نیخستلا ةمظنأ لادبتسا ىلع نیلھؤملا لزانملا كالم ةدعاسمل رالود 3500 اھردق ةحنم كانھ ،يرضحلا ریوطتلاو ناكسإلا ةرادإ هّددحت يذلا
 .لادبتسالا دیصرل %0 ةدئافب لجؤم ضرق اًضیأ كانھو

 ءالطلا فیفختل ةینكسلا ةدحولل رالود 8.500 ىلإ لصی هدادس ضرتفی ال ضرق )ةسداسلا نس نود لافطألا( صاصرلا دض ةنمآ نطسوب جمانرب ّمدقی
تایكلملا وأ لزانملل نینكاسلا كالملا يفوتسی نأ بجی .ستسوشتاسام ةیالوب صاصرلا ةدام نوناقل لاثتمالا نامضل ةینف ةدعاسم عم ،صاصرلا ىلع يَوتحملا
4-1 نم ةنَّوكملا ينابملل نیرمثتسملا كّالملا تبثی نأ بجیو ؛ةقطنملاب لخدلا طسوتم نم %80 وھو ةیلھألا رایعم تادحو 4-1 نم ةنَّوكملا ةكرتشملاةیراقعلا
 لخدلا نم لقأ وأ %80 دنع لخد تاذ رسأ بناج نم ةیقبتملا تادحولا لْغَش عم ،طسوتم / ضفخنم لخد يوذ ىنبملا ناكس نم لقألا ىلع %50 نأ تادحو
 .عمتجملا ةیمنتل ةیلامجإلا حنملا جمانرب نع رداصلا طسوتملا
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 لخدلا ثیح نم قاقحتسالاو ةیلھألا دودح
 يرضحلا ریوطتلاو ناكسإلل ةیكیرمألا ةرادإلا نم

 %80 غلابلا لخدلا ةیلھأ طورش
  :صاصرلا دض ةنمآ نطسوب جمانربو ،نسلا رابك لزانم حالصإ جمانربل عمتجملا ةیمنتل ةیلامجإلا حنملا جمانرب نع رداصلا طسوتملا لخدلا

 رالود 81.100 :صاخشأ ةعبرأ نم ةنَّوكم ةرسأ رالود66.250  :دحاو صخش نم ةنَّوكم ةرسأ
 رالود 87.600 :صاخشأ ةسمخ نم ةنَّوكم ةرسأ رالود76.200  :نیصخش نم ةنَّوكم ةرسأ
 رالود 94.100 :صاخشأ ةتس نم ةنَّوكم ةرسأ رالود85.700  :صاخشأ ثالث نم ةنَّوكم ةرسأ

 :لزنملا لامعأل يراقعلا لصألا ضرق جمانربل %120 غلابلا لخدلا ةیلھأ طورش

 رالود 142.800 :صاخشأ ةعبرأ نم ةنَّوكم ةرسأ رالود100.000  :دحاو صخش نم ةنَّوكم ةرسأ
أسرة مكوَّ نة من خمسة أشخاص: 152.250 ودالر  رالود 114.250 :نیصخش نم ةنَّوكم ةرسأ
 رالود 165.650 :صاخشأ ةتس نم ةنَّوكم ةرسأ128.550 ودالر  :صاخشأ ثالث نم ةنَّوكم ةرسأ

 :)رالود1 : رالود 1 ةلثامم ةیلام دراوم بولطم( لزنملا لامعأل يراقعلا لصألا ضرق جمانربل %135-120 غلابلا لخدلا ةیلھأ طورش

 رالود 165.650 – رالود 142.800 :صاخشأ ةعبرأ نم ةنَّوكم ةرسأ100.000 ودالر–  112.450 ودال ر :دحاو صخش نم ةنَّوكم ةرسأ
114.250 ودالر–  128.500 ودال ر أسرة مكوَّ نة من خمسة أشخاص: 154.250 ودالر–  173.500 ودال ر :نیصخش نم ةنَّوكم ةرسأ
128.550 ودالر–  144.600 ودال ر أسرة مكوَّ نة من ستة أشخاص: 165.650 ودالر–  186.350 ودال ر :صاخشأ ثالث نم ةنَّوكم ةرسأ

 :تامولعملا نم دیزمل
HomeCenter.boston.gov 617.635.4663 وأ 
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