FRONT DOOR
የአሁንና የወደፊት የዲሲ ቤት ባለቤቶች የሚያግዝ የዲሲ መንግስት ድረ-ገጽ

ቤት ብለው በሚጠሩት ስፍራ የዲሲ መንግስት
ሀብቶችን ያስሱ።
እንደ ዲሲ የቤት ባለቤት ለመበልጸግ እንዲረዳዎ፣ ከ 40 በላይ የስዲትሪክት ሃብሮችን
ያስሱ - አሁን አንዱ ከሆኑ ወይም ወደፊት መሆን መሆን ከፈለጉ። ሀብቶችን አሳየኝ
ወደ…
● በቤቴ ውስጥ አስም ቀስቃሾችን እና ለጤና አደገኛ ነገሮችን
ማስወገድ

ቤቴን
ደህንነቱ
የተጠበቀ
ማድረግ

ሞርጌጄን
መክፈል

●
●
●
●
●
●
●
●

በቤቴ ውስጥ የሊድ ቅቦችን ማስወገድ
ከቤቴ ጋር የተገናኙ የሊድ ቧንቧዎች መተካት
ቤተሰቦቼን ከሊድ እንዴት እንደምጠብቅ መማር
የደህንነት ነገሮችን በቤቴ ላይ መጨመር
በ Medicaid በኩል የደህንነት ለውጦችን ለቤቴ ማድረግ
የቤቴን ጣሪያ ጠግን እንዲሁም ቤቴን የበለጠ ተደራሽ ማድረግ
የቤት ደህንነት ካሜራ ለመግጠም እርዳታ ማግኘት
ለገጠምኩት የደህንነት ካሜራ ተመላሽ ማግኘት

●
●
●
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በቤቴ ላይ እግድን ማስቀረት
በኮቪድ-19 ወቅት ሞርጌጄን ለመክፈል እርዳታ ማግኘት
ለቤቴ ታክሶችንና ክፍያዎችን ለመክፈል እርዳታ ማግኘት
ለቤቴ የእኔን ሞርጌጅ፣ ታክሶች እና ሌላ ክፍያዎችን ለመክፈል
እርዳታ ማግኘት

● እንደ ዲሲ የመንግስት ሰራተኛ፣ በሞርጌጄ ላይ ዝቅተኛ የሆነ
የወለድ ተመን ማግኘት
● ከፋይናንስ ተቋም ጋር ያለን ችግር ለመፍታት እርዳታ ማግኘት
● ወደ ግብ ለመሄድ ገንዘብ ቆጥብ
● የፋይናንስ ግቦችን፣ በጀት እና ዕዳን ለመክፈል እቅድ አዘጋጅ

ፋይናንሶ
ቼን
መቆጣጠ
ር

ቤት
ለመግዛት
ተዘጋጅ

● ስለ ፋይናንስ ጥያቄዎች ከአንድ ሰው ጋር ተነጋገር
● የንብረት ታክስህ እንዴት እንደሚሰራ ተማር
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ወደ ግብ ለመሄድ ገንዘብ ቆጥብ
ቤት ለመግዛት የፋይናንስ እርዳታ አግኝ
በዝቅተኛ ዋጋ ቤት ግዛ
ቤቱን ስገዛ ያሉብኝን የታክስ እዳ ቀንስ
የንብረት ታክሶቼን ቀንስ
ቤት ለመግዛት እስከ $52,500 ብድር አግኝ
ከአከራዬ ባለአንድ ቤተሰብ ቤቴን ግዛ
በእኔ ሞርጌጅ ውስጥ ዝቅተኛ ተመን አግኝ
ቤት ለመግዛት እስከ $25,000 አግኝ
ዝቅተኛ የወለድ ተመን አግኝና ቅድመ ክፍያ ለመክፈል እርዳታ
አድርግ

● ቤት አብሮ ለመግዛት እርዳታ አግኝ
● እንደተባበረ ሰራተኛ ቤት ለመግዛት እርዳታ አግኝ
● ቤት እንዴት እንደምገዛ ተማር

ታክሶቼን
ቀንስ
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በኋላ ባለው ቀን የንብረት ታክሶቼን ክፈል
በኋላ ባለው ቀን የንብረቴ ዋጋ ላይ ይግባኝ ጠይቅ
የገቢ ታክሶቼን ቀንስ
ቤቱን ስገዛ ያሉብኝን የታክስ እዳ ቀንስ
የንብረት ታክሶቼን ቀንስ
እንደ ረጅም ጊዜ የቤት ባለቤትነቴ፣ የንብረት ታክሶቼን ቀንስ
ለራሴ የቆሻሻ መጫኛ መኪና ለመክፈል ያለውን
ክሬዲት አግኝ

የታክስ

● የንብረት ታክሶች እንዴት እንደሚሰሩ እወቅ

ቤቴን
ጠግን
እንዲሁም
አድስ

ፍጆታዎቼ
ን ቆጥብ

● የቤቴን ጣሪያ ጠግን እንዲሁም ቤቴን የበለጠ ተደራሽ አድርግ
● የተበላሸ የሙቀት ወይም የማቀዝቀዣ መገልገያ መሳሪያን ተካ
● በቤቴ ውስጥ አስም ቀስቃሾችን እና ለጤና አደገኛ ነገሮችን
አስወግድ
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በቤቴ ውስጥ የሊድ ቅቦችን ማስወገድ
ከቤቴ ጋር የተገናኙ የሊድ ቧንቧዎች መተካት
የደህንነት ነገሮችን በቤቴ ላይ ጨምር
የቤቴን የውጨኛውን ክፍል ጠግን
ከ Medicaid ጋር ላለው ቤቴ የደህንነት ለውጦች አድርግ
በንብረቴ ላይ የኪራይ ክፍል ስራ
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የፍጆታ አገልግሎትን መልሰህ አብራ
የተበላሸ የሙቀት ወይም የማቀዝቀዣ መገልገያ መሳሪያን ተካ
የእኔን ፍጆታዎች ለመክፈል እርዳታ አግኝ
የቤቴን የሃይል አጠቃቀም ቀንስ
በውሃ ክፍያዬ ላይ ገንዘብ ቆጥብ
በእኛ ወንዞች የተበከለ ውሃን ለመቀነስ ላለው መለዋወጥ በውሃ
ክፍያዬ ላይ ቆጥብ

● የሶላር ሃይል በመጠቀም የኤሌክትሪክ ክፍያዬን ቆጥብ
● በቤቴ የሶላር ፓናሎችን በነጻ ግጠም

●
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የሶላር ሃይል በመጠቀም የኤሌክትሪክ ክፍያዬን ቆጥብ
በቤቴ የሶላር ፓናሎችን በነጻ ግጠም
የቤቴን የሃይል አጠቃቀም ቀንስ
ሶላር ስለመምረጥ ይወቁ
የዝናብ ውሃ በርሜሎች፣ ዛፎች፣ የዝናብ አትክልት ቦታዎች
እንዲሁም ቤይስካፕ ለመግጠምና ለመክፈል እርዳታ አግኝ

● የተበከለ ውሃ በወንዞቻችን ለመቀነስ ለሚረዳው የዝናብ ውሃ
በርሜል ተመላሽ አግኝ

ቤቴን
ለአካባቢ
ተስማሚ
አድርግ

● የተበከለ ውሃ በወንዞቻችን ለመቀነስ ለሚረዳው የዝናብ
አትክልት ቦታ ተመላሽ አግኝ
● ኮንክሪትን ወይም አስፋልትን ውሃ በሚመጥጡ መንገዶች
ወይም አትክልት ስለተካህ ተመላሽ አግኝ
● በንብረቴ ላይ ዛፍ በመትከልህ ተመላሽ አግኝ
● በእኛ ወንዞች ውስጥ የተበከለ ውሃን ለሚቀንሰው አረንጓዴ
ጣሪያ ተመላሽ አግኝ
● በእኛ ወንዞች የተበከለ ውሃን ለመቀነስ ላለው መለዋወጥ
በውሃ ክፍያዬ ላይ ቆጥብ
● የምግብ ትራፊዎቼን ወደ ኮምፖስት ለመቀየር ላለው
ማጠራቀሚያ ተመላሽ አግኝ
● የምግብ ትራፊዎቼን ወደ ኮምፖስት ለመቀየር ድፋ

ከ FRONT DOOR ኋላ ያለው ምንድን ነው?
የእኛን የተደራሽነት እና የግላዊ ፖሊሲዎች ያንብቡ

