ቀዋሚ ደገፍ ወሃቢ መንበሪ ገዛ: ተደጋጊሙ ዝቐርብ ሕቶ
ቀዋሚ ደገፍ ወሃቢ መንበሪ ገዛ (PSH)እንታይ እዩ፧
ቀዋሚ ደገፍ መንበሪ ገዛ (PSH) መርትዖ መሠረት ዝገበረን ከምኡ’ውን ሱር ዝሰደደ ቤት-አልቦነት ንዘጋጠሞም ሰባት ከምኡ’ውን/ወይ
ንዝላዓለ ሓደጋ ዝተቓልዑ ሰባት ቖጣቢ-ዋጋ ዝኾነ ፍታሕ ዝህብ እዩ። ተወሳኺ ብድሆታት ወይ ከኣ ከም ናይ ኣእምሮኣዊ ሕማምን፣ ናይ
ዕብየት ስንክልናን፣ ኣካላዊ ስንክልናን፣ ሓሽሽ ካብ ምጥቃም ዝመጽእ ዝርግርግ፣ ወይ ሱር ዝሰደደ ኹነታት ሽግር ጥዕናን፣ ናይ ነዊሕ እዋን
ኣካላዊ ማህሰይቲን ከጋጥሞም ይኽእል’ዩ።
ቀዋሚ ደገፍ ወሃቢ መንበሪ ገዛ (PSH) ብኸመይ ይሰርሕ፧





ብተኻረይቲ ገዛ ዝታሓዙ ዕምሪ ገደብ ዘይብሉ ናይ ተቐማጥነት እዋን ውዕላት፣
ምስ ነፍሲ-ወከፍ ክፍሊ ብሓንሳብ ዝትታሓሓዘ ፣ ምስ ናብ ውልቃዊ መእተዊ፣ ዝለዋወጥን ወለንታዊ ሓገዛት ዘለዎን፣ ድልየታት ንምፍላጥ፣
ከምኡ’ውን ምርግጋእ መንበሪ ገዛ ኣጽኒዕኻ ንምሓዝን ዝጠቅም ከም ክራይ መመላእታ ዝኾነ፣ ናይ ኪራይ ደገፍ ከም ሓደ መማረጺ ኾይኑ ኣሎ።
24 ሰዓታት / 7 መዓልትታት ኣብ ሰሙን ክርከቡ ዝኽእሉ ሠራሕተኛት ኣብ-ሓደ ስፍራ ምህላውን፣
ዓርሶም ዝኻኣሉ ገለልተኛ ኽፍልታት ምስ ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ገዛ ወይ ህንጻ ዝርከቡዎም ናይ መንበሪ ገዛውቲ ዲዛይን፣

ኣብ ውሽጢ ህንጻ’ዚ መን ኪነብር እዩ፧
ናይ ኪንዲል ደገፍ ወሃቢ መንበሪ ገዛ [Kindle’s Supportive Housing project] ፕሮጀክት ስእነት መንበሪ ገዛ ንዘጋጠሞም ኣብ ማሕበረሰብና
ዝርከብ ሰባት ቀዋሚን ሓገዝ ዝውፈየሉን ገዛ ይህብ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ መንበሪ ገዛ ዘድልዮም ብግምት 150 ዝጽግዑ ሰባት ኣለዉ። ከምኡ’ውን እዞም
ነፍሲ ወከፍ ሰባት በቶም ኣብ’ቲ ዞባዊ ማሕበረሰብ ዝሰርሑ ናይ ውክልና ትካላት ፍሉጣት እዮም። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ገዛይ’ዩ ዝብሎ ውሕስነት ዘለዎ፣
ዝተመጣጠነ ዋጋ ዝኸፍለሉ ቦታ ምርካቡ ግቡእ እዩ።
እንታይ ዓይነት ድጋፋት ኣለዉ፧
ነፍሲ ወከፍ ተቐማጣይ ናይ ኪንዲል ደጋፊ መንበሪ ገዛ ፕሮጀክት [Kindle Supportive Housing Project] ፍሉይ ድልየታት ክህልዎ’ዩ። ነባራይ
ዋላ’ኳ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ጉዳይን ከምኡ’ውን / ወይ ኣካላዊ ስንክልና የጋጥሞ እንተኾነ እኳ፣ ኣብ ጐልፍ ሲ ኤች ሲ ከምኡ’ውን መሻርኽቶም [Guelph
CHC and partners ዝርከቡዎ ኣጠቃላሊ ናይ ሓለዋ ጥዕና ግልጋሎታት ወሃብቲ ነዚኤን ድልየታት ንምምላእን ናይ ነፍስ ወከፍ ደገፍ ንምንዳይን
ብዝተሓባበሩ ጉጅለታት ደገፍ ክወሃቦም እዩ።
እዚ ፕሮጀክት’ዚ ኣብ እንታይ ናይ ዕቤት ብርኪ ይርከብ፧
ኪንድል ማሕበረሰብ [Kindle Communities] ኣብ’ዚ እዋን ኣብ ቅድመ-ዕቤት ብርኪ ይርከብ ኣሎ። ከምኡ’ውን ናይ ትካላት ጉጅለ ስካይላይን
[Skyline Group of Companies] ኣካል ዝኾነ ስካይደይ [SkyDev] ነዚ ናይ ፕሮጀክት’ዚ ምምሕዳር ዕቤት ግልጋሎት ንምሕጋዝ ዝገበረልና
ወፈያ ኣዚና ነመስግን። ኣብ’ቲ ዝግበር ናይ ዕቤት ከይዲ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ ምምኻር ዕድል ኪህሉ እዩ።፡ ኪንዲል [Kindle] ቅድመ-ዕቤት ዝምልከት
ዘድሊ ገንዘብ ካብ ሲኤምኤችሲ [CMHC] [ናይ ካናዳ ጎዳይ ሞርትጌጅን መንበሪ ገዛን ማሕበር] ዘርኢ-ሓገዝ ንምርካብ ሕቶን ሓሳባን ኣቕሪቡ ኣሉ።
እዚ ፕሮጀክት’ዚ ስለምንታይ’ዩ ናብ ከባቢ ዊሎው ሮድ [Willow Road] ዝመጽእ፧
ከምዚ ዓይነት ዝመስል ናይ መንበሪ ገዛ ንምቕራብ ዝዓለመ እዚ ኣብ መላእ ከተማና ካብ ዝርከቡ ብዙሓት ፕሮጀክትታት ሓደ እዩ። እዞም ሠለስተ ትካላት
መሻርኽትና – ጐልፍ ሲኤችሲ፣ ኪንድል ማሕበረሰብ [Guelph CHC, Kindle Communities and Skyline]፣ ከምኡ’ውን ስካይላይን ኩርዓት ዝስመዖም ናይ ከባቢ ዊለው ሮድ [Willow Road] ንጡፋት ኣባላት እዮም። እዚ ፕሮጀት’ዚ ዕዉት ምዃኑ ንምርግጋጽ ድማ ብሓባር ቆሪጽና
ንሠርሕ ኣለና። እዚ ኸባቢ’ዚ ንቑሕ፣ ኣቐዲሙ ብዙሕ ድጋፋት ዝተረኽበሉ ተሓጋጋዚ ጉርብትና ዘለዎ ስለ ዝኾነ፣ ብቐጻልነት ጽቡቕ ጐረባብቲ ንምዃን
ቆሪጽና ኣለና።
ኣብ’ቲ ናይ ከባቢ ትራፊክ ከ እንታይ ዓይነት ተጽዕኖ ኪህልዎ ይኽእል፧
ናይ መጓዓዝያ ከምኡ’ውን ናይ እግረኛ ትራፊክ ብዝምልከት ሙሉእ ናይ ትራፊክን ማዕርፎ መኪናን መጽናዕቲ ንጽበይ ኣሎና። ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ኦንዋርድ
ዊለው ጉርብትና [Onward Willow neighbourhood] ንጡፍ እዩ፤ ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ኸባቢ ዝርከቡ ህንጻታት ምስ ማእኸል ሼልዴል ዘራኽብ
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ጽቡቕ መንገዲ-እግሪ ኣሎ። ጐራብቲና ብውሕስነትን ከምኡ’ውን ብቐሊሉ ናብ ገዛውቶም ምእታውን፣ ኣብ ከባቢኦም እውን ግልጋሎት ክረኽቡን ብሓንሳእ
ተጠርኒፎም ምስ’ቲ ዲዛይን ምውህሃዶም ክነራጋግጽ ኢና።
ኣነ ኣብዚ ውሽጢ ፕሮጀክት’ዚ ብኸመይ መንበሪ ገዛ ክረክብ ይኽእል፧
እቲ ህንጻ ንምኽፋት ድልዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ተኻረይቲ ንምቕባል ከም መስርሕ ዝከውን ናይ “ስም ዝርዝር” ["By-Name List"] ክንጥቀም ትጽቢት
ንገብር ኣለና። ናይ “ስም ዝርዝር” ["By-Name List"] ማለት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብና ብስእነት መንበሪ ገዛ ኣብ ሽግር ዝወደቑ ኩሎም ኣስማት ዝሓዘ
መዝገብ እዩ። ኣብ’ዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢ ጐልፍ-ዌሊንግተን [Guelph-Wellington] ናብ ኣስታት 150 ዝግመቱ ስባት ዝተመዝገቡሉ ዝርዝር እዩ።
ከም ኣትራፊ ዘይኮነ ማሕበር [NGO] ወናኒ ገዛ ኪንዲል ማሕበረሰብ [Kindle Communities] ናይ’ዚ ህንጻ እዚ ኪራይ ትሕቲ ዋጋ ዕዳጋ ምዃኑ
ንምርግጋጽ ቃል ይኣቱ። ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ከኣ ውሕስነቱ ዝሕለወሉ፣ ምስ ዓቕሙ ዝማጣጠንን ገዛይ ዝብሎን ቦታ የድልዮ’ዩ።
ንዕብዬት እዚ ፕሮጀት’ዚ ብኸመይ እታወት ደገፍ ክህብ ይኽእል፧

ደጋፊ መንበሪ ገዛውቲ ከም ካልእ ናይ ዕቤት ፕሮጀክት ብተመሳሳሊ ትልሚ ሕጊን ስርዓትን ዝማሓደር እዩ። ኣብ’ዚ ጉዳይ ፕሮጀትዚ ድማ ናይ
ዞባ ለውጢን ከምኡ’ውን ወግዓዊ ትልሚ ምምሕያሽን የድሊ እዩ። ስለዚ ካብ ናይ ከተማ ጐልፍ [City of Guelph] ትልምን ዕቤትን ድረ-ገጽ
ተወሳኺ ምንጭታት ክትረኽቡ ነታባበዓኩም።
ናትና ምዕባለ ንምክትታል ወይ ከአ ሕቶታት ንምሕታት በጃኹም ኣብዚ ተወከሱ፦
https://www.kindlecommunities.com/supportive-housing, ወይ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ደውሉልና 519-824-2410 ናይ ውሽጢ
መስመር 4612 ወይ በዚ ኢ-መኢል ጻሓፉልና leisha.burley@kindlecommunities.com
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