
لتقدیم  )Brighton CDC-Allston( مؤسسةمع ) Boston Home Centerمركز بوسطن ھوم سنتر (یتشارك 
أصبح ھذا  ).Allston-Brighton Homeownership Programبرایتون لتملك المنازل ( برنامج ألستون

  .Allston Yardsالبرنامج الجدید ممكناً بفضل تمویل اإلعانات المجتمعیة من خطة تطویر منطقة 
 

  ) لملكیة المنازل من مكونین:Allston-Brightonبرایتون (-یتكون برنامج ألستون
 برایتون-مساعدة الدفعة األولى وتكلفة إبرام الصفقة لمشتري المنازل ألول مرة لشراء منزل في منطقة ألستون .1
 برایتون.-منطقة ألستونإصالحات نظام التدفئة للسكان من المسنین الذین یعیشون في  .2

 
 ب الدخل الذین یشترون منزالً ألول مرة في منطقة سعة المقدمة/ المساعدة في تكلفة إبرام الصفقة للمؤھلین حالدف

 برایتون-ألستون
 

ما یصل إلى  برایتون، قد یتوفر لك-إذا كنت مشتري منزل ألول مرة وترغب في شراء منزلك في منطقة ألستون ●
المؤھلین حسب الدخل والذین یشترون منزالً ألول مرة في المنازل دوالر كمساعدات مالیة لمشتري  50,000

 منطقة ألستون برایتون.
 

 یمكن استخدام المساعدة المالیة للدفعة األولى والمساعدة في تكالیف إبرام الصفقة.   ○
 

المساعدة المالیة ھي عبارة عن قرض مؤجل بدون فائدة، مما یعني عدم وجود مدفوعات حتى تبیع أو تعید  ○
 برایتون.  -و تتوقف عن العیش في منزلك في منطقة ألستونتمویل أ

 
ن لمركز بوسطن ھوم سنتر یالتابع نین المشاركیالمقرضیجب على مشتري المساكن استخدام أحد  ○

)Boston Home Centerقرض الرھن العقاري. لحصول على) ل 
  

 .الخاصة بمركز بوسطن ھوم سنتر متطلبات المساعدة المالیةیجب على المشترین تلبیة جمیع  ○
 

  من الموقع اإللكتروني لبوسطن ھوم سنتر: م بتنزیل طلب التقدیمقُ  ●
 

 "Brighton Program-Allston"عند إرسال طلب التقدیم أو تسلیمھ، یرجى التعلیم على عبارة  ●
 .  أعلى الطلب

 
على مزید من المعلومات على عنوان البرید اإللكتروني  ) للحصولAllston-Brighton CDCاتصل ببرنامج (

 homebuy@allstonbrightoncdc.org  35، الرقم الداخلي 617-787-3874أو رقم الھاتف.   
 

 
 برایتون -المساعدة في إصالح نظام التدفئة التابعة لبرنامج التوفیر للمسنین بمنطقة ألستون 

دوالر في  8,000صول على ما یصل إلى حبرایتون ال-یمكن للمقیمین من المسنین الذین یعیشون في منطقة ألستون
 عاماً، أو ال یعمل.   12الستبدال نظام تدفئة ال یقل عمره عن  شكل منحة

 
 
 

https://d.docs.live.net/e730fdae3571e464/Desktop/Translation%202021/CCCS/TMU%2011192106/%E2%80%8Ehttps:/allstonbrightoncdc.org/
http://www.bostonplans.org/projects/development-projects/allston-yards
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/meet-mortgage-lenders-we-work
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/find-financial-help-owning-home
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/find-financial-help-owning-home
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/find-financial-help-owning-home
https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/find-financial-help-owning-home
mailto:homebuy@allstonbrightoncdc.org


 یجب أن یكون المتقدمون المؤھلون:
 

  ) عاماً أو أكثر؛ و60یبلغون من العمل ستون ( ●
 % من متوسط دخل المنطقة [انظر الجدول أدناه]120یكسبون أقل من  ●
ً یعتبروا مالك ●  برایتون-مقیمین في منزل بمنطقة ألستون ا
 للمسنین المدرجة ھنا:یجب على مالكي المنازل تلبیة جمیع المتطلبات األخرى لبرنامج التوفیر  ●

 العیش في عقار من وحدة سكنیة واحدة إلى أربع وحدات سكنیة ○
 أال یكونوا مدینین بضرائب عقاریة لبلدیة مدینة بوسطن ○
 والصرف الصحي بمدینة بوسطن المیاهأال یكونوا مدینین بأموال لمرفق  ○

  
الھاتف  رقمأو  kpressey@esacboston.org) على عنوان البرید اإللكتروني ESACاتصل بمؤسسة (

 برایتون-بمنطقة ألستون للمسنینلمزید من المعلومات وملء طلب لبرنامج التوفیر  2555-524-617
)Allston-Brighton Seniors Save.(  

 
 
 

 مخطط أھلیة الدخل لبرنامج التوفیر لكبار السن 
 برایتون-بمنطقة ألستون

حجم األسرة 
 المعیشیة

 % من متوسط دخل المنطقة120

 دوالر 101,500 (فرد واحد) 1

 دوالر 116,000 (فردین) 2

 دوالر 130,500 أفراد 3

 دوالراً  144,950 أفراد 4

 دوالراً  156,550 أفراد 5

 دوالراً  168,150 أفراد 6
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