
Trung Tâm Nhà ! Boston 
H"#ng D$n Nhanh V% Các Ch"&ng Trình S'a Ch(a Nhà

S! Phát Tri"n Khu Ph#, thông qua Trung Tâm Nhà $ Boston, h% tr& các ch' nhà (' 
(i)u ki*n v) thu nh+p b,ng nh-ng kho.n vay và h% tr& k/ thu+t (" s0a ch-a nh-ng 
c1n nhà c'a h2. Các ch34ng trình này gi5i h6n (7 tu8i dành cho nh-ng ng39i cao 
niên t: 62 tu8i tr! lên, và h% tr& kh0 chì cho nh-ng h7 gia (ình có tr; em d35i sáu 
tu8i. M7t s# kho.n vay không c<n tr. l6i. Các ch34ng trình HELP yêu c<u 1/3 s# ti)n 
vay ph.i (3&c s0 d=ng (" s0a ch-a ngo6i th>t. T>t c. các ch34ng trình ()u cung 
c>p (ánh giá s0 d=ng n1ng l3&ng mi?n phí thông qua ch34ng trình Renew Boston.  

Ch!"ng Trình Kho#n Vay Bình $%ng Nhà & HomeWorks (HomeWorks HELP) 
cung c>p cho nh-ng ch' nhà (' (i)u ki*n m7t kho.n vay tr. ch+m v5i lãi su>t 0% 
t#i (a (@n $30.000 cho m7t c1n nhà gAm 1 (@n 4 gia (ình c3 ng=. Các ch' nhà có 
thu nh+p t: 120-135% AMI ph.i cung c>p kho.n ti)n bù tr: $1:$1 Các nhà condo trông 
m7t khu condo gAm 1-6 phòng có th" nh+n tr& c>p lên (@n $10,000.  

S'a Ch(a Nhà Cho Ng!)i Cao Niên cho nh-ng ch' nhà c3 ng= t: 62 tu8i tr! lên 
trong c1n nhà có t: 1-4 gia (ình v5i thu nh+p d35i 80% Thu Nh+p Trung Bình Trong 
Vùng (AMI) do HUD quy (Bnh, thì (3&c c>p m7t kho.n vay tr. ch+m, lãi su>t 0% (" 
làm m2i vi*c t: s0a ch-a nhC (@n thay th@ các h* th#ng s3!i. S# ti)n (3&c vay (3&c 
quy@t (Bnh b!i sD c<n thi@t s0a ch-a vì lE do sFc khCe và an toàn.  

Ti*t Ki+m Cho Ng!)i Cao Niên (#i v5i các ch' nhà t: 60 tu8i tr! lên c'a các c1n 
nhà có 1-4 h7 gia (ình c3 ng= có thu nh+p d35i 80% Thu Nh+p Trung Bình Trong 
Vùng (AMI) do HUD quy (Bnh, có kho.n tr& c>p $00ז (" giúp các ch' nhà (' 
(i)u ki*n thay các h* th#ng s3!i già c%i c'a mình; ngoài ra còn có m7t kho.n 
vay tr. ch+m lãi su>t 0% dành cho cân (#i vi*c thay th@ thi@t bB.   

Boston An Toàn V,i Chì (Tr; em d35i sáu tu8i) cung c>p kho.n vay không ph.i 
hoàn l6i t-i .a t,i $00. m%i c1n h7 (" lo6i bC s4n có chì, cùng v5i nh-ng h% tr& k/ 
thu+t (" (.m b.o tuân th' Lu+t V) Chì c'a Massachusetts. Ch' s! h-u c3 ng= c'a 
các ngôi nhà có t: 1-4 gia (ình hoGc các condo ph.i (áp Fng tiêu chuHn h7i (' (i)u 
ki*n 80% AMI; các ch' nhà (<u t3 c'a các ngôi nhà có t: 1-4 h7 gia (ình c3 ng= ph.i 
chFng minh r,ng có ít nh>t 50% c3 dân trong nhà có thu nh+p th>p/trung bình, các 
các c1n h7 còn l6i là các gia (ình có thu nh+p ít nh>t 80% hoGc d35i mFc Thu Nh+p 
trung Bình CDBG. 

!" Bi#t Thêm Thông Tin, xin truy c$p:  
HomeCenter.Boston.gov ho%c 617.635.4663 


