
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

የቤት አገልግሎት 

የቤት ማረጋጊያ አገልግሎት መምሪያ (The Department of Housing Stability) ጤናማ፣ መጠለያ ያለው እና ግንኙነቱ የተሳለጠ ዴንቨርን ለመገንባት 

እርዳታ ያደርጋል፡፡ መምሪያው ሀብቶቹን በማፍሰስ፣ ፖሊሲዎችን በመቅረፅ እና ከድርጅቶች ጋር አጋርነቶችን በመፍጠር ቤትዎ እንዲቆዩ ለማድረግ፣ ለቤት 

እጦት ችግር አፋጣኝ እልባት ለመስጠት እና ገቢን ያገናዘቡ የመኖሪያ ቤት ዕድሎችን ለእርስዎ ለማገናኘት ይሰራል፡፡ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በ 3-1-1 

ይደውሉ ወይም ኦንላየን የሚከተለውን አድራሻ ይጎብኙ denvergov.org/housing. Para información en español visite 

denvergov.org/housing/፡፡ 

ለንብረት የግብር እፎይታ ብቁ ነዎት? 

የዴንቨር የንብረት ግብር እፎይታ ፕሮግራም (The Denver Property Tax Relief Program) ብቁ ለሆኑ አከራዮች ወይም የቤት 
ባለቤቶች ለንብረት የተከፈለ ግብርን በከፊል መልሶ ይሰጣል ወይም የኪራዩን አንድ ክፍል ይሸፍናል፡፡     
ማመልከቻዎች በየዓመቱ ከሜይ 1 ጀምሮ ሊገቡ ይችላሉ፡፡ በ 720.944.4347 ይደውሉ ወይም የሚከተለውን አድራሻ ይጎብኙ 

denvergov.org/propertytaxrelief፡፡  

የኮሎራዶ ግዛት ለአዛውንቶች እና በሥራ ላይ ለሚገኙ ወታደሮች የንብረት ግብር ማስተላለፍ ፕሮግራም አገልግሎት የሚያቀርብ ሲሆን 
አካል ጉዳተኛ ለሆኑ የቀድሞ ወታደሮች የግብር ስረዛ ፕሮግራም ያቀርባል፡፡    
በዚህ ስልክ ይደውሉ 303.866.2441 ወይም Colorado.gov/pacific/treasury/senior-and-veteran-property-tax-

programs ይጎብኙ፡፡ 

መፈናቀልን ለመከላከል ኪራይን ወይም የአገልግሎት ክፍያዎችን ለመክፈል እርዳታ ይፈልጋሉ? 

የጊዜያዊ የኪራይ እና የአገልግሎት ድጋፍ ፕሮግራሙ (The Temporary Rental and Utility Assistance program, TRUA) 

አገልግሎቱን ለማግኘት ብቁ ለሆኑ ሰዎች ድንገተኛ ኪራይ እና የአገልግሎት ክፍያዎችን ሊሰጥ ይችላል፡፡ በ 3-1-1 በመደወል 6 ቁጥርን 
ይጫኑ፡፡  

የዴንቨር የሰዎች አገልግሎቶች ቤታቸውን እና የሚገባቸውን ገቢ በማጣት ስጋት ውስጥ ለሚገኙ እና የመፈናቀል እና የኪራይ ድጋፍ 
ያደርጋል፡፡ በ 720.944.4DHS (4347) ይደውሉ ወይም denvergov.org/humanservices ይጎብኙ፡፡ 

ከኤችአይቪ ጋር አብረው ለሚኖሩ ሰዎችየመኖሪያ ቤት ዕድሎች (Housing Opportunities for People With AIDS, 

HOPWA) የኪራይ፣ የአደንዛዥ ዕፅ እና አልኮል ሱስ እና የአዕምሮ ጤና አገልግሎቶችን የሚጨምር ድጋፍ በኮሎራዶ የጤና ትስስር 

አማካኝነት ለዴንቨር ያደርጋል፡፡ በ 303.837.0166 ይደውሉ ወይም coloradoaidsproject.org ይጎብኙ፡፡ 

የዝቅተኛ ገቢ ኃይል ድጋፍ ፕሮግራም (The Low-income Energy Assistance Program, LEAP) አገልግሎቱን ለማግኘት 

ብቁ ለሆኑ ኗሪዎች የክረምት የማሞቂያ ሂሳባቸውን አንድ ክፍል በመሸፈን ድጋፍ የሚያደርግ የፌደራል ፕሮግራም ነው (ኖቬምበር-

ኤፕሪል)፡፡ በ 1.866.HEAT.HELP (1.886.432.8435) ይደውሉ ወይም  denvergov.org/LEAP ይጎብኙ፡፡ 

የቤት የኃይል ወጪያቸውን መሸፈን ለማይችሉ ሰዎች በኮሎራዶ የኃይል አቅርቦት (Energy Outreach Colorado) በኩል የሂሳብ 

ክፍያ ድጋፍ ሊደረግላቸው ይችላል፡፡ በ 1.866.HEAT.HELP (1.866.432.8435) ይደውሉ ወይም   

https://www.energyoutreach.org/programs-for-individuals/bill-payment-assistance/ ይጎብኙ፡፡ 

ለቤትዎ የአገልግሎት ማሻሻያ ማድረግ ፈልገዋል? 

በከተማው የሚደገፈው እና በዴንቨር የከተማ ማሻሻያ ባለስልጣን (Denver Urban Renewal Authority) የሚቀርበው 
የአከራይ/የቤት ባለቤት ከሁኔታ ጋር የሚጣጣም ማሻሻያ ፕሮግራም የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ኗሪዎች በቤታቸው አካባቢ ከሁኔታ ጋር 
የሚጣጣሙ ማሻሻያዎችን እንዲያደርጉ ይረዳል፡፡  በ 303.534.3872 ይደውሉ ወይም   renewdenver.org ይጎብኙ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሀራጅን ማስወገድ ይፈልጋሉ? 

የኮሎራዶ የሀራጅ ሆትላይን ለትርፍ ካልተቋቋሙ የቤት የምክር አገልግሎት ኤጀንሲዎች ጋር አጋርነት ፈጥሯል፡፡   

 በ 1.877.601.HOPE ይደውሉ፡፡ 

ከግዢ በፊት የሚሰጥ የምክር አገልግሎት እና የቤት ብድር የምክር አገልግሎት (የክፍያ መዘግየት እና ያለመክፈል) በኮሎራዶ የቤት ድጋፍ 

ኮርፖሬሽን (Colorado Housing Assistance Corporation) ይሰጣል፡፡ በ 303.572.9445 ይደውሉ ወይም 

chaconline.org ይጎብኙ፡፡ 

ያልተገባ ብድርን ወይም ከፍተኛ ጫና ያላቸው የገንዘብ አገልግሎቶችን በተመለከተ ሀሳብ ከገባዎ ፣ የዴንቨር የገንዘብ ማጎልበቻ እና 
ጥበቃ ቢሮ (Denver’s Office of Financial Empowerment and Protection) በኤምፓወርድ (mpowered) በኩል ወደ 
ነፃ የገንዘብ አያያዝ ስልጠና እንዲያገኙ ሊያደርግ ይችላል፡፡ በ 720.944.2498 ይደውሉ ወይም mpoweredcolorado.org  
ይጎብኙ፡፡ 

የቤት ጥገናን በሚመለከት እርዳታ ይፈልጋሉ? 

ከተማው ከከተማ እድሳት ባለስልጣን (Urban Renewal Authority, DURA) ጋር አጋርነት በመፍጠር ዝቅተኛ ወለድ ባላቸው 
ብድሮች ወይም እርዳታዎች ድንገተኛ የቤት ጥገናዎች፣ ማሻሻያዎች እና ከሁኔታ ጋር የሚጣጣሙ ማሻሻያዎችን ያደርጋል፡፡ በ Call 

303.534.3872 ይደውሉ ወይም renewdenver.org ይጎብኙ፡፡ 

የተከራይ ወይም የአከራይ የምክር አገልግሎት ማግኘት ይፈልጋሉ? 

የዴንቨር ነፃ የመኖሪያ ቤት የአከራይ-ተከራይ መመሪያ ወጣቶችን፣ አዋቂዎችን፣ አዛውንቶችን፣ ስደተኞችን፣ LGBTQ እና አካል 

ጉዳተኞችን ጨምሮ ሁሉም ተከራዮች ሊያገኙት ይችላሉ፡፡ denvergov.org/housing ይጎብኙ፡፡ 

ዴንቨር ዋጋው ዝቅተኛ የሆነ የህግ ሀብቶችን የሚያቀርቡ ሁለት ፕሮግራች አሉት፡፡ የኮሎራዶን አቅምን ያገናዘበ የህግ አገልግሎቶችን 
በስልክ ቁጥር 303.996.0010 ወይም ኦንላይን በ coloradoaffordablelegal.com ያግኙ፡፡ የኮሎራዶን የህግ አገልግሎቶችን 
በስልክ ቁጥር 303.837.1313 ወይም ኦንላይን በ coloradolegalservices.org ያግኙ፡፡ 

አቅምን ያገናዘበ የኪራይ ቤት እየፈለጉ ነው? 

ColoradoHousingSearch.com በዴንቨር፣ በአካባቢው እና በግዛቱ አቅምን ያገናዘቡ የኪራይ ቤቶችን ዝርዝር የያዘ የተሟላ 
የፖርታል ጣቢያ ነው፡፡ ጣቢያው በቤቶች ባለስልጣናት እና በግል አከራዮች የተዘጋጁ ዝርዝሮችን ይዟል፡፡   

የቤት ምርጫ ኩፖኖች (ክፍል 8) ብቁ ለሆኑ ሰዎች በዴንቨር የቤቶች ባለስልጣን (Denver Housing Authority, DHA) በኩል 

ቀርበዋል፡፡ እባክዎ በ 720.932.3000 ይደውሉ ወይም   denverhousing.org ይጎብኙ፡፡ 

ለመግዛት እየፈለጉ ነው? 

ዴንቨር ውስጥ 1,500 የሚጠጉ በገቢ-የተገደበ የባለቤትነት መብት ያላቸው የመኖሪያ ቤቶች ይገኛሉ፡፡   በአካባቢው ለትርፍ 

ባልተቋቋሙ ድርጅቶች በኩል ነፃ የቤት ገዢ የምክር አገልግሎት ይሰጣል፡፡ denvergov.org/housing ወይም hud.gov ይጎብኙ፡፡ 

የማስያዣ ክፍያ ድጋፍ እና የመዝጊያ ክፍያ ድጋፍ በዴንቨር metroDPA በኩል ይሰጣል፡፡ በስልክ ቁጥር 720.913.1534 ይደውሉ 

ወይም denvergov.org/housing ይጎብኙ፡፡ 

በተጨማሪም የማስያዣ ክፍያ ድጋፍ በኮሎራዶ የቤት ድጋፍ ኮርፖሬሽን በኩል የሚሰጥ ሲሆን በ 303.572.9445 ይደውሉ ወይም   

chaconline.org ይጎብኙ፡፡ 


