ናይ ኪንግ ካውንቲ ንክራይ ዝኸውን ሓገዝ
ንኩሉ ሓገዝ ዝደሊ ተካራያይ ንምሕጋዝ ዝኸውን ፉንዲንግ ወይ ሓገዝ የለን።
ንሓገዝ ብቑዕ ተኻራዪ ሙዃን ማለት ሓገዝ ንክረኽቡ ውዱእ ማለት ኣይኮነን።
ናይ’ዚ መደብ ሓፈሻዊ መግለጺ፡
ኪንግ ካውንቲ ብዝተኻእለ መጠን ብቑልጡፍ ንብዙሓት ስድራቤታት ንምግልጋል ዝተፈላለየ ኣቀራርባታት ክጥቀም እዩ። እዚ ናይ
ክራይ ናይ ሓገዝ መደብ ንገለ ብኣካረይቲ ንዝውነን ናይ ብዙሓት ተኻረይቲ ናይ መንበሪ ንብረታትን ከምኡ ከኣ ብጅምላ ዝኽፈል ናይ
ዝተሰንዑ ናይ ገዛ ፓርክታትን ሓገዝ ዝግበኦም ቡቑዓት ተኻረይቲ ክኸፍል እዩ። እዚ ካውንቲ ብተወሳኺ ንንኣሽቱ ኣካረይቲ ሓገዝ
ዝግበኦም ቡቑዓት ተኻረይቶም ናይ ተኻረይቲ ናይ ክራይ ሓገዝ ብመንገዲ ናይ ሎተሪ ወይ ዕጫ መስርሕ ከከፋፍል ክደሊ እዩ፡
ፋንዲንግ ወይ ሓገዝ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ንዝርከቡ ኣብ ዝልዓለ ሓገዝ ዘድልዮ ቦታ ንዘለዉ ቀዳምነት ክውሃብ እዩ። እዚ መደብ
ብምልኣት ድሕሪ ምጅማሩ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን፡ ኪንግ ካውንቲ እዚ መደብ ናይ ሕብረተሰብ ድሌት የማልእ ምህላዉን ናይ’ዚ መደብ
ዕላማታትን ሸቶታትን ይውቃዕ ምህላዉን ንምርግጋጽ ነቶም ዝተሓገዙ ስድራቤታት ዳግም ክትርእዮም እያ።
ናይ ተኻራዪ/ት ብቕዓት ተኻረይቲ ነዞም ዝስዕቡ ክልተ ናይ ብቕዓት ጠለባት ከማለኡ ይግባእ፡
1. ኣብ ዝሓለፈ 60 መዓልታት ኣታዊ ኣብ ወይ ትሕቲ 50% ናይ’ቲ ቦታ ማአከላይ ኣታዊ ክከውን ይግባእ፡ ከመኡ ድማ
2. ካብ 1 መጋቢት 2020 ጀሚሩ ብውሑዱ ናይ ሓደ ወርሒ ክራይ ገዛ ዘይተኸፍለ ወይ ብኸፊል ዘይተኸፍለ።
ብተወሳኺ ተኻረይቲ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ጠለባት ከማልኡ ይግባእ።
1. ክራይ ተደራሪቡ ካብ ኣታዊ 50% ወይ ካብ’ኡ ንላዕሊ ንክራይ መኽፈሊ ምስ ዘድሊ
2. ኣቐዲምካ/ኪ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ ሓሙሽተ ዓመታት ገዛ እንተዘይኔሩካ/ኪ፡ እዚ ከኣ ግዜኻ/ኺ ሮፋዕ ኢልካ ጸወታት
ክትሪኢ ምውዓል/ዕጽፊ የጠቓልል
3. ኣብ ዝሓለፈ ሸውዓተ ዓመት ካብ ክራይ ገዛ ናይ ምውጻእ ታሪኽ
4. መንበሪ ቤት ብሰንኪ ናይ ኣባል ስድራ፡ ዓሌት፡ ብሄር፡ ጾታዊ መንነት፡ ጾታዊ ርድኢት ወይ ሃይማኖት ምዝራጉ።
5. ብመሰረት CDC ኣብ ሓደጋ ናይ ከቢድ ሕማም(62 ዝዕድሚኦምን ልዕሊኡን፡ ሕዱር ሕማም)
6. ስንክልና ናይ ዝኾነ ኣባል ስድራ። እዚ ከኣ ኣካላዊ፡ ናይ ምዕባለ፡ ኣእሙራዊ ወይ ስሚዒታዊ ጸገም ከም ብ ናይ ኣልኮል ወይ
ሓሽሽ ወይ ናይ ድራግ ዓመጽ ዝተበገሰ፡ ድሕሪ ናይ ማህሰይቲ ጸቕጢ ዝስዕብ ምዝንባል ወይ ናይ ኣእምሮ መጉዳእቲ።
ኤቻኣይቪ/ኤይድስ ዘለዎ ሰብ ከም ስንኩል ይቁጸር።
ናይ ኣካራዪ/ት ገዛ ኩነታት
ከም ኩነት ናይ ሓገዝ ወይ ፋንዲንግ ንምርካብ ኣካረይቲ ገዛ ነዚ ዝስዕብ ክሰማምዑ ይግባእ፡
1.

ኣብ ክንዲ ዝሳተፍ ዘሎ ተካራዪ ብሙዃን ናይ ሰለስተ ወርሒ ሓገዝ ናይ ክራይ፡ እዚ ከኣ ሓዲኡ (ሀ)ትሕቲ 80% ናይ’ቲ
ካልእ ዝምልከቶ ጠቕላላ ክራይ ናይ ሰለስተ ወርሒ፡ ወይ (ለ) ናይ’ተን ሰለስተ ወርሒ ፍትሓዊ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ክራይ
ክቕበል። ዝኾነ ተኻራዪ/ት ዝእወዶ ናይ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዕዳ ናይ ክራይ ሕድገት ክግበር ይግባእ። ዕዳ ናይ ክራይ ናይ
ትሕቲ ሰለስተ ወርሒ እንተኾይኑ፡ መዓልቱ ዝኣኸለ ናይ ዝሓለፈን ከም’ኡ ድማ ናይ ዝመጽእ ካብ ታሕሳስ 2020 ዘይሓልፍ
ክሳብ ሰለስተ ወርሒ እዚ ሓገዝ ክኽፈል ይክኣል
2. ናይ ዝሳተፍ ዘሎ ተኻራዪ/ት ናይ ክራይ ውዕል ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ክሳብ 31 መጋቢት፡ 2021 ደው ኣይተብል/ሊ ወይ
ንምሕዳስ ኣይትእበ/ዪ
3. ክሳብ 31 መጋቢት፡ 2021 ምሳኻ/ኺ ናይ ዘሎ በዚ መደብ ናይ ዝግልገል ተኻራዪ/ት ናይ ክራይ ገንዘብ ኣይትወስኽ/ኺ።

ተኻራዪ/ት ብቑዕ እንተዘይኮይኑ/ና ከምኡ’ውን/ ወይ ከኣ ኣካራዪ/ት ነዚ ኩነት ኣንተዘይተቐቢልዎ/ቶ እዛ ስድራቤት ኣይክትግልገልን
እያ።
ኣብ ናይ ክራይ ሓገዝ ዝግደሱ ተኻረይቲ
እዚ ናይ ብቕዓት ጠለባት እንተድኣ ኣማሊእካ/ኪ፡ ብኽብረትካ/ኪ ነዚ ፎርም እዚ ብምምላእ ድሌትካ/ኪ ናብ ናይ ኪንግ ካውንቲ ናይ
ክራይ ሓገዝ የእትው/ዊ። እዚ መሕተቲ ኣይኮነን። ተኻረይቲ ሰሙናዊ ብዝግበር ዕጫ ክሕረዩ አዮም። እዚ ዕጫ ኣብ መስከረም14፡
2020 ክጅመር አዩ። ኣብ’ቲ ዕጫ አንተ ተመሪጽካ/ኪ፡ ነዚ መመልከቲ ንምምላእ ዝሕጉዝኻ/ኺ ኣብ ናይ ሕብረተሰብ እተሰረተ ትካል
ክትጽዋዕ ኢኻ/ኺ።
ኣብ’ቲ ዕጫ እንተዘይተመሪጽካ/ኪ ኣብ ናይ ዝግደሱ ናይ ተኻረይቲ መአከቢ ክትጸንሕ ኢኻ/ኺ ከምኡ ድማ ክሳብ እዚ ሓግዝ ወይ
ፋንድ ዝውዳእ ን ኩሎም ዝመጽኡ ዕጫታት ብቑዕ ኢኻ/ኺ። ዘይተመርጹ ተኻረይቲ ድሕሪ መስከረም 14፡ 2020 ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ዓርቢ ንኩነታቶም ዝምልከት ኢመይል ወይ መልእኽቲ ክቕበሉ እዮም።
ኣካራዪኻ ነዚ ኩነት ናይ ኣካራዪ እንተዘይተቐቢልዎ፡ ዋላኳ ነዚ ናይ ብቕዓት ጠለባት እንተኣማላእካ/ኪ ከምኡ ድማ ኣብ’ዚ ዕጫ
እንተተዓወትካ ስድራቤትካ/ኪ በዚ መደብ ኣይክትሕገዝን እያ፡
ኣብ ሓደ ስድራቤት ነዚ ፎርም ወይ ቅጥዒ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ኣይትምላእ/ኢ። ደጋጊምካ ብምእታውካ/ኪ ሓገዝ ናይ ምርካብ
ዕድልካ/ኪ ኣይውስኽን ከምኡ ድማ ናይ መምስራሕ ግዜ ከዳናጒ ይኽእል።
ሕቶታት? መራኸቢ፡ CommerceRAgrant@kingcounty.gov

