
 

 هيئة اإلسكان في مدينة هيوستن
 (RAD) اإليجار في مساعدةلل اإليضاحي المشروع

 معلومات عامة
 

 
 حياة وتحسين أوستن في العام اإلسكانتقديم ل وجريئة جديدة مبادرةب جديدة آفاقا) HACA( أوستن مدينةاإلسكان في  هيئةتفتح 
 . العام اإلسكان ذلك على يعتمدونمن سكان أوستن ممن  ٤،۳۰۰ من أكثر

 
 

 المشروع باسم يعرفالذي  جديدال) HUD( األمريكية الحضري والتطوير السكانا وزارةبرنامج  في المشاركة خالل نم
في  هاإلى ماسة حاجةالتي هنالك  التحسينات تمويل على قادرة HACA ستكون  ، ( RAD)اإليجار في للمساعدة اإليضاحي

. .المقبلةربعين األ السنوات مدى على سكانمن ال المنخفض الدخل لذوي متاحة تكون سوف أنها عقاراتها القديمة وضمان
 في المستقبل. السكن الختيار للسكان الفرص من المزيد  RADف توجد سو

 
 RADعرض عام لبرنامج 

 
 اإلسكان علىالتراكم في أعمال التصليح والتحسين الواجب إدخالها  لمعالجة RAD أطلقت وزارة اإلسكان األمريكية برنامج 

مساعدة في  عقودالقائمة (والمتدنية) إلى  العامة اإلسكان إعانات يتم تحويل ، RADبموجب برنامج. مليار ۲٦بقيمة $ العام
 العامة القديمة.وصيانة المساكن  تأهيل إعادة تمويلب اإلسكان لسلطاتذلك  يسمحو. لكل عقار يجاراإل

 
 بالنسبة للساكنين RADماذا يعني برنامج 

 
العقار األصلي الذي يسكن  في مطورة وحدة إلى والعودة العامة المساكن في البقاءيتمتع كل ساكن بحق  :الحماية •

ولن يخضع أي شخص لعملية إعادة النظر في وضعه  المعدل، األسرة دخل من %۳۰يشكل  اإليجار وسيبقى. فيه
 . لسكانها الخدمات من عال مستوى على HACA تحافظ  سوفكما . األهليةلتحديد 

 
 بدقة الوحدات من العديدوتحديث  ترقية سيتمو المطلوبة التحسيناتمعظم العقارات على  حصلست .التحسينات •

 من للتأكد التحسينات لهذه التخطيط في صوت سكانسيكون لل كما. الطاقة استخدام في كفاءةال من المزيد إدخالو
 . احتياجاتهم تلبية

 
 عقارات في للعيش التقدم بطلب على قادرين الجدد نالمتقدموو نالحاليو السكان سيكون قدما، للمضي. االختيارات •

عقار من عقارات  فييسكنون  الذين السكانيتمكن  سوف. متاحةتكون  وحدة أول في موضعه من بدال اختيارهم، من
RAD سوق في المساكن على حصولبال لهم تسمح اإلسكانقسيمة اختيار  على للحصول بطلب التقدم من سنتين لمدة 

 .الخاص اإليجارات
 

 RADالمزيد عن اعرف 
 

يرجى عليك وعلى عائلتك،  RADولديك أسئلة حول كيف سيؤثر برنامج  HACAتوفره  عامتسكن في إسكان ذا كنت إ
 علىأو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني )، ٤۲۲-HACA-RAD )۲۷۲۳ (844)-1الساخن على الرقم  RAD االتصال بخط

hacarad@hacanet.org على على أسئلة وأجوبة مفصلة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات، بما في ذلك ،
 .www.hacarad.org على الموقعاالنترنت 

 


