
منابع مسکن

وزارت ثبات مسکن در ساخت یک دنور سالم، مستقر و متصل کمک می کند. این بخش از طریق سرمایه گذاری در منابع، ایجاد پالیسی و ایجاد مشارکت 
با سازمانها می تواند شما را در خانه خود نگه دارد، به سرعت تجربه بی خانمانی را برطرف کند و شما را به فرصت های مسکن مناسب متصل کند 

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 1-1-3 و یا بصورت آنالین از طریق ویب سایت denvergov.org/housing در تماس شوید.
Para información en español visite denvergov.org/housing/

آیا شما واجد شرایط برای دریافت کمک به مالیات امالک هستید؟

آیا برای جلوگیری از اخراج، به پرداخت کرایه یا مصارف برق و بیل نیاز دارید؟

آیا نیاز به ایجاد تغییرات در دسترس خانه خود دارید؟

برنامه کاهش مالیات بر دارایی دنور بازپرداخت جزئی از مالیات بر امالک پرداخت شده یا معادل آن در کرایه برای اجاره دهندگان واجد شرایط و 
صاحبان خانه فراهم می کند.

denvergov. درخواست ها ممکن است از اول ماه مه هر سال ارسال شود. با شماره 720.944.4347 تماس بگیرید یا به ویب سایت
org/propertytaxrelief مراجعه نمائید.

ایالت کلرادو برای سالمندان و پرسنل فعال نظامی برنامه تعویق مالیاتی و همچنین یک برنامه معافیت مالیات بر دارایی را برای
Colorado.gov/pacific/trea� 303.866.2441 و یا از طریق ویب سایت  سالمندان و سربازان معلول ارائه می دهد. با شماره

sury/senior�and�veteran�property�tax�programs در تماس شوید.

برنامه کمک موقت اجاره ای و کمکی )TRUA( می تواند برای کسانی که واجد شرایط هستند، اجاره اضطراری و هزینه های 
خدمات را فراهم کند. به شماره 1-1-3 زنګ بزنید و 6 را فشار دهید.

خدمات بشری دنور برای افرادی که در معرض خطر از دست دادن مسکن و درآمد خود هستند، خدمات اخراج و اجاره را ارائه می 
یا آنالین از طریق ویب سایت humanservice/org.denvergov تماس بگیرید.دهد. با شماره  

فرصت های مسکن برای مبتالیان به ایدز )HOPWA( پشتیبانی از طریق شبکه بهداشت کلرادو از جمله خدمات اجاره 
ای، سوء استفاده از مواد، و سالمت روان برای دنور انجام می شود. با شماره 303.837.0166 یا از طریق ویب سایت 

Coloradoaidsproject.org تماس بگیرید.

برنامه کمک به انرژی کم درآمد )LEAP( یک برنامه فدرال است که به بخشی از مصارف گرمایش خانه در زمستان )نوامبر� اپریل( 
یا آنالین از طریق ویب سایت به ساکنان واجد شرایط ارائه می دهد. با شماره  

denvergov.org/LEAP تماس بگیرید.

کمک هزینه پرداخت بیل برای کسانی که نمی توانند هزینه برق خانه خود را از طریق دسترسی به انرژی کلرادو پرداخت نمایند، ارائه 
یا بصورت آنالین از طریق ویب سایت .https://wwwمی شود. با شماره   

energyoutreach.org/programs�for�individuals/bill�payment�assistance/ تماس بگیرید.

برنامه اصالح به دسترسی مستاجر و صاحب خانه که توسط شهر پشتیبانی و از طریق اداره تجدید شهری دنور تحویل داده می شود به 
ساکنان معلول کمک می کند تا اصالحات دسترسی را در اطراف خانه خود ایجاد کنند. با شماره 303.534.3872 یا بصورت آنالین 

از یطریق ویب سایت renewdenver.org در تماس شوید.

1.866.HEAT.HELP )1.886.432.8435(

1.866.HEAT.HELP )1.886.432.8435(

 720.944.4DHS )4347( 



به دنبال جلوگیری از سلب مالکیت هستید؟

خط تلفون دائمی کلرادو با آژانسهای مشاوره مسکن غیرانتفاعی همکاری می کند.
تماس بگیرید.با شماره  

هر دو مشاوره قبل از خرید و مشاوره در مورد ګروی )بزهکاری و پیش فرض( از کمپنی مسکن کلرادو در دسترس هستند. با شماره 
303.572.9445 یا به صورت آنالین از طریق ویب سایت با آدرس chaconline.org تماس بگیرید.

اگر نگران قرضه دهی درنده ای )شکاری( یا خدمات مالی تحت فشار باال هستید، دفتر توانمندسازی و پشتیبانی مالی دنور می تواند 
شما را به عنوان مربیگری مالی رایگان از طریق این برنامه ارجاع دهد.

 با شماره 720.944.2498 یا به صورت آنالین از طریق ویب سایت mpoweredcolorado.org تماس بگیرید.

1.877.601.HOPE

برای ترمیم منزل به کمک نیاز دارید؟

به مشاوره مستاجر یا صاحب خانه نیاز دارید؟

به دنبال خرید هستید؟

آیا به دنبال یک واحد اجاره ای ارزان قیمت هستید؟

شرکای شهری با مؤسسه نوسازی شهری دنور )DURA( قرضه های با تکتانه کم و کمک های بالعوض برای تعمیرات اضطراری، 
بهبود سازی و اصالح دسترسی به خانه ارائه می دهد. با شماره 303.534.3872 و یا بصورت آنالین از طریق ویب سایت 

renewdenver.org تماس بګیرید.

راهنمای رایگان مستأجر مسکونی دنور در دسترس کلیه اجاره دهنده ها از جمله جوانان، بزرگساالن، سالمندان، مهاجران، پناهندگان، 
LGBTQ و افراد دارای معلولیت است. به ویب سایت denvergov.org/housing مراجعه کنید.

دنور دو برنامه دارد که منابع حقوقی کم هزینه ای را ارائه می دهد. با خدمات حقوقی مقرون به صرفه در کلرادو از طریق تلفن با 
شماره 303.996.0010 یا بصورت آنالین از طریق ویب سایت coloradoaffordablelegal.com تماس بگیرید. با خدمات 
 coladolegalservice.org حقوقی کلرادو از طریق تلفن با شماره 303.827.1313 یا بصورت آنالین از طریق ویب سایت

تماس بگیرید.

تقریبا 1500 واحد مسکن دارای مالکیت محدود درآمد در دنور وجود دارد. مشاوره رایگان در مورد خریدار خانه از طریق سازمان 
های محلی غیرانتفاعی ارائه می شود. به ویب سایت denvergov.org/housing مراجعه نمائید.

کمک هزینه پرداخت کم و پشتیبانی از بستن هزینه ها از طریق metroDPA دنور در دسترس است. با شماره 720.913.1534 
تماس بگیرید یا به ویب سایت انترنتی denvergov.org/housing مراجعه نمائید.

chaconline. کمک هزینه پرداخت کم نیز از کمپنی مسکن مساعدت کلرادو با شماره 303.572.9445 یا از طریق ویب سایت
org در دسترس است.

ColoradoHousingSearch.com جامع ترین سایت انترنتی است که لیست اجاره ارزان قیمت در دنور، در منطقه و ایالت 
را لیست می کند. این سایت شامل لیست هایی از سوی مقامات مسکن و صاحب خانه های خصوصی است.

کوپن های انتخاب مسکن )بخش 8( برای کسانی که واجد شرایط هستند از طریق اداره مسکن دنور )DHA( در دسترس هستند. لطفا 
با شماره 720.932.3000 تماس بگیرید یا به ویب سایت اینترنتی denverhousing.org مراجعه نمائید.


