
በቅናሽ ዋጋ ቤትመግዛት ይፈልጋሉ?
ስለዚህ ሀብት ይወቁ።
አመልካቾች ቤተሰባቸው የገቢ መስፈርቶችን ካሟሉ በቅናሽ ዋጋ ኮንዶዎች ወይም
የከተማ ቤቶችን ለመግዛት ሎተሪ ውስጥ መግባት ይችላሉ። የዲሲ መንግስት በብዙ
አዳዲስና የታደሱ የኮንዶ ህንጻዎች ወይም የከተማ ቤቶች ላይ ከ 8-10% የሚሆኑት
ክፍሎች በቅናሽ ዋጋ እንዲሸጡይጠይቃል።

ይህ ፕሮግራም አካታች የዞን ክፍፍል ፕሮግራም (IZ) ይባላል እና የቀረበው በመኖሪያ
ቤቶችና የማህበረሰብ እድገትመምሪያ (DHCD) ነው። እንዲሁምይህ
ፕሮግራምተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸውን ክፍሎች ለኪራይ ያቀርባል።

ብቁመሆንዎን ያጣሩ።
እነዚህ ሁሉመግለጫዎች እውነት ከሆኑ ብቁ ነዎትማለት ነው፡

● እንዲሁም የሙሉጊዜ የኮሌጅ ወይም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ከሆኑ፣ የቤተሰብ ገቢ
መግለጫን የሚያሟላ ቤተሰብ ያለው ሰው ላይ ጥገኛመሆን አለብዎት።

● የግዥውን ዋጋመሸፈን ይችላሉ። ይህማለት ቤተሰብዎ በመኖሪያ ቤት ወጪዎች
ላይ ባለውታክስ ላይ ከ 50% በታች ወጪያወጣል ይህም የሚያጠቃልለው
ሞርጌጁን፣ ወርሃዊ ወጪዎችና ፍጆታዎች ናቸው።

● የቤተሰብዎ አመታዊ አጠቃላይ ገቢ—ታክስ ከመክፈልዎት በፊት ያለው ገቢዎ—
ለቤተሰብዎመጠን ከከፍተኛው ገደብ በታች ነው። የቤተሰብዎን ገቢ ለማስላት፣
ከታክስ በፊት እያንዳንዱ በቤተስብዎውስጥ ያለው ሰው ሰርቶ ወይም ከሌላ
ምንጮች የሚያገኘውን ብር ይደምሩ። ከዚህ በታችምልክት ያድርጉ።

https://www.frontdoor.dc.gov/iz-renters


የቤተሰብመጠን
(ደባሎችንጨምሮ

ከእርስዎ ጋር የሚኖሩትን
ማንኛውም ሰዎች

ይቁጠሩ)

ከፍተኛው የቤተሰብ ገቢ

1 $70,550

2 $80,650

3 $90,700

4 $100,800

5 $110,900

6 $120,950

7 $131,050

8 $141,100

ለማመልከት የዲሲ ነዋሪ ወይምዲሲውስጥ የሚሰራ ሰውመሆን አይጠበቅብዎትም።
ነገር ግን በደንቦቹመሰረት የዲሲ ነዋሪ ለሆኑ ወይምዲሲውስጥ ለሚሰሩ ቤተሰቦች
ፕሮግራሙቅድሚያመስጠት አለበት።

ያመልክቱ።
1. ይመዝገቡ እና የ IZ የገለጻ መስጫ ክፍለ ጊዜን (IZO) ያጠናቅቁ።
2. ለ IZ የሎተሪ ማሳወቂያ ኢሜይሎችይመዝገቡ። ለመመዝገብ የ IZ አቀማመጥ
የምስክር ወረቀት ያስፈልግዎታል። ወደ ዝርዝሩ እንደታከሉ የማረጋገጫ ኢሜይል
ይደርስዎታል። በመጀመሪያ ለኪራይ ስለሚሆኑ ክፍሎች ኢሜይሎች ብቻ
ይደርስዎታል። ለሽያጭ ስለሚሆኑ ክፍሎች ለመስማት ከስር ያሉትን ደረጃዎች
ማጠናቀቅ አለብዎት።

3. ይመዝገቡእና የስምንት ሰአት የቤት ባለቤትነት ስልጠናን ከእነዚህ ድርጅቶችመካከል
በአንዱ በመውሰድ ያጠናቅቁ።

https://dhcd.dc.gov/publication/inclusionary-zoning-orientation-classes
https://www.surveygizmo.com/s3/5493787/Register-to-receive-Inclusionary-Zoning-RENTAL-emails
https://dhcd.dc.gov/page/homeownership-cbos
https://dhcd.dc.gov/page/homeownership-cbos


4. የእርስዎን የስምንት ሰአት የቤት ባለቤትነት ስልጠና የምስክር ወረቀት ኮፒን በ
iz.adu@dc.gov ላይ ኢሜይል ያድርጉ እና ወይ በክፍሎቹ ሽያጭብቻወይም
በሁለቱም የክፍል ሽያጭና ኪራይ ላይ ፍላጎት እንዳለዎት ለ IZቡድን ያሳውቁ።

በማንኛውምጊዜማመልከት ይችላሉ።

ተጨማሪመረጃ ይሰብስቡ።
ካመለከትኩ በኋላምን ይፈጠራል?

1. ብቁሊሆኑ ይችላሉ ብለን ያሰብንበት የ IZ ክፍል በተገኘ ጊዜ ሁሉ፣ እርስዎ
ኢሜይሎችንመቀበል ይጀምራሉ።

2. ለመግዛት ፍላጎት ያሳደረብዎት የ IZ ክፍል ሲያዩ፣ ለዛ ክፍል ሎተሪውስጥ ይግቡ።
በኢሜይልዎ በተላከውመገናኛ በኩል ወደሎተሪውመግባት ያስችልዎታል።

3. በመደበኛነት አስር ቤተሰቦች በሎተሪውውስጥ በዘፈቀደ ይመረጣሉ እና ከ 1-10
ደረጃ ይሰጣቸዋል። በሎተሪውስጥ ከተመረጡ፣ እንዴት እንደሚያመለክቱ ያሉ
ዝርዝሮችና የመጨረሻዎቹ ቀናት ጋር ኢሜይል ይደርስዎታል።

የግዥ ሂደቱን ከጀመሩና ብቁ እንዳልሆኑ ከቆጠሩ፣ የእርስዎ ቤተሰብ የገቢመስፈርቱን
እስካሟላ ድረስ አሁንም የወደፊትሎተሪዎች ላይመሳተፍ ይችላሉ።

ሁሉምብቁ አመልካቾች ቅናሽ ያገኛሉ?
አይ። በየአመቱ ወደ 50 የሚሆኑ ክፍሎች በዚህ ፕሮግራም በኩል ለሽያጭይገኛሉ።
በማንኛውምጊዜ በግምትወደ 500 የሚሆኑ ቤተሰቦት የ IZ ክፍሎችን ለመግዛት ፍላጎት
አላቸው። ቤተሰቦች የሚመረጡት በሎተሪ ነው።

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪመስፈርቶች አሉ?

የ IZ ክፍሎችን ከገዙ፣ በየአመቱ ቤቱ ለእርስዎ ዋናመኖሪያ እንደሆነማረጋገጥ አለብዎት።
የተፈረመመግለጫ እና ለእኛ—የዲሲመንግስት— በ iz.adu@dc.gov ላይማረጋገጫ
በማስገባት ይህንንማድረግ ይችላሉ። ቤቱን ሲሸጡወይም ዳግምፋይናንስ ሲያደርጉ፣
ተመጣጣኝ የመሸጫዋጋ እንድናወጣ እኛንማግኘት አለብዎት።

ጥያቄዎችቢኖሩኝማነጋገር ያለብኝማንን ነው?
መጀመሪያ፣ በገጹ ስር የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን
ይመልከቱ። አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት የእኛን አካታች የዞን ክፍፍል ቡድን በ
202-442-7221 ላይ ከሰኞ - አርብ ከ 8:15 am እስከ 4፡45pm ባለው ጊዜውስጥ ይደውሉ።

mailto:iz.adu@dc.gov
mailto:iz.adu@dc.gov


ወይም በiz.adu@dc.gov ላይ “Inclusionary Zoning Question” በሚለው ርዕሰመስመር
በመጠቀም ለቡድኑ ኢሜይል ያድርጉ።

በፍጆታዎቼ ላይ አሁንም እርዳታ እፈልጋለሁ።ምንማድረግ አለብኝ?
በእኛ የመኖሪያ ቤት ለመግዛት ይዘጋጁ የሐብቶች ገጽ ላይ እርዳታሊሰጡ ስለሚችሉ
ሌሎች ሀብቶችመረጃማግኘት ይችላሉ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

የእኔን የ IZ ክፍል ለመግዛት እንዲረዳኝ የቅድመ ክፍያ እርዳታንመጠቀም እችላለሁ።
አዎ፣ እንደ ቤት ግዢ የእርዳታ ፕሮግራም (HPAP) የመሳሰሉ ሌላ አይነት የቅድመ ክፍያ
እርዳታንመጠቀምይችላሉ።

የገለጻ መስጫማጠናቀቂያ የምስክር ወረቀት አገልግሎቱሊያበቃ ይችላል?
አዎ። ሁለቱም የ IZ የገለጻ መስጫ እና የቤት ገዥዎች የስልጠናምስክር ወረቀቶች ከሁለት
አመት በኋላ አገልግሎታቸው ያበቃል። ምዝገባዎን ለማደስ፣ የምስክር ወረቀትዎ ጊዜው
ከማለቁ በፊት ኮርሶቹን እንደገና መውሰድ አለብዎት። እንደገና ኮርሶቹን ከወሰዱ በኋላ፣
አዲሶቹን የምስክር ወረቀት ኮዶችና የማንኛውም የቤተሰብ አባል ወይም የገቢ
ማሻሻያዎችን ወደ iz.adu@dc.gov ኢሜይል ማድረግ አለብዎት። የምስክር ወረቀትዎ
የአገልግሎት ጊዜው ሊያበቃ ሲል ማሳወቂያ ላይደርስዎት ይችላል ስለዚህ ማስታወሻ
ለራስዎ እንዲያዘጋጁ እናበረታታዎታለን።

አፓርትመንት ከገዛሁ በኋላ ገቢዬ ቢለወጥስ?
ምንም አይከሰትም። ከግዥው በኋላምንም የገቢመስፈርቶች የሉም።

የ IZ ክፍል ለመግዛት እድሉን ባገኝ፣ መግዛት አለብኝ?
አይ፣ በቀላሉ በቤቱ ፍላጎት እንደሌለዎት ለንብረት ሃላፊውመናገር ይችላሉ። የወደፊት
ሎተሪ ኢሜይሎችመቀበልዎን ይቀጥላሉ።

የ IZ ክፍል ከዚህ በፊት ገዝቼ ከሆነ እንደገናማመልከት እችላለሁ?
አዎ። ዳግምሊያመለክቱ ይችላሉ ነገር ግን በአንድ ጊዜ ሁለት ክፍሎች ባለንብረትመሆን
አይችሉም።

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለውሜይ 2021 ነው።
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