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Tarjumaad iyo tafaatiir ayaa la heli karaa haddii la codsado.
Los servicios de traducción e interpretación están
disponibles previa solicitud.
Available ang pagsasalin at interpretasyon kung hihilingin.
Có sẵn dịch vụ biên dịch và thông dịch theo yêu cầu.
요청 시 통번역 서비스가 제공됩니다.
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Translation and interpretation available on request.
700 5th Ave
Seattle, WA 98124

Iminumungkahi ng Lungsod ng Seattle ang bonus
sa pagpapaunlad para sa pangmatagalang pabahay
na pasok sa limitasyon ang kita (income-restricted
housing) at hindi lagpas ang upa sa abot-kayang
pagpapaupa (rent-restricted housing) sa lupang
pagmamay-ari ng institusyon sa pananampalataya.
Matuto pa at mag-sign up para sa mga update:
bit.ly/opcd-religious-property
nicolas.welch@seattle.gov
(206) 684-8203

Para sa mga akomodasyon sa kapansanan, materyales
sa mga alternatibong format o wika, at impormasyon
sa pag-access, makipag-ugnayan kay Nick Welch
sa nicolas.welch@seattle.gov o (206) 684-8203 o
bumisita sa bit.ly/opcd-religious-property.

Isang bagong tool para makatulong
sa mga organisasyong panrelihiyon
na gumawa ng abot-kayang pabahay.

ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው ቤቶችን ለመስራት
ሀይማኖታዊ ድርጅቶችን የሚያግዝ መሳሪያ።
帮助宗教组织建造平价住房的新工具。
幫助宗教組織建造經濟適用房的新工具。
새로운 지원 도구로 종교 단체가 적정 가격
주택을 조성할 수 있도록 지원.

Qalab cusub oo lagu caawiyo ururada diinta
waxay abuuraan guryo qiimo jaban.
Una nueva herramienta para facilitarla creación de viviendas
asequibles por parte de las organizaciones religiosas.
A new tool to help religious organizations
create affordable housing.
Công cụ mới để trợ giúp các tổ chức tôn giáo
xây dựng nhà ở có giá phải chăng.

Bumubuo ang Lungsod ng Seattle ng isang bagong tool para suportahan ang mga
institusyong panrelihiyon na nagnanais na muling mapaunlad ang kanilang lupa para
gawing pangmatagalang abot-kayang pabahay.
Lilikha ng kakayahang umangkop ang
iminumungkahing batas ng Lungsod sa
paggamit ng lupa at patataasin nito ang antas
ng pagiging makatuwiran ng mga proyektong ito
pagdating sa pinansiyal na aspeto. Sa ilalim ng
panukala, mas epektibong makakapagkumpitensiya
ang mga organisasyong panrelihiyon para sa mga
pampublikong pondo at makakapagpatayo ang
mga ito ng pabahay na mas abot-kaya kaysa sa
kung ano ang posible sa ilalim ng mga umiiral na
panuntunan sa zoning.

Mga bagong opsiyon para sa iyong ari-arian
Isinasaalang-alang ng maraming organisasyong
panrelihiyon ang hinaharap ng kanilang lupa.
Magbibigay-daan ang bagong tool na ito sa
mas malaking pagpapaunlad kapag gagawa ng
abot-kayang pabahay ang mga institusyon sa
pananampalataya sa kanilang lupa. Kabilang din
sa panukalang ito ang kakayahang umangkop
para sa mga hindi titirhang espasyo, gaya ng
opisina, espasyo sa pagsamba, maliit na tingiang
tindahan, o espasyo sa sining at kultura.

Anong pagpapaunlad ang kwalipikado?
Available ang tool na ito para sa anumang ariariang pagmamay-ari o kontrolado ng isang
organisasyong panrelihiyon.
Dapat na abot-kaya sa loob ng hindi bababa
sa 50 taon ang mga ginawang pabahay para sa
mga pamilyang may kitang mas mababa sa 80
porsyento ng panggitnang sahod ng lugar (area
median income), o mababa sa $80,000 para sa
pamilyang may tatlong miyembro. Maaaring
pinapaupa o ibinebenta ang mga abot-kayang
tahanan.

Paano ito gumagana?
Ang mga organisasyong panrelihiyon ay kadalasang
may bahagi ng kanilang lupang maaaring nais
nilang muling paunlarin, tulad ng paradahang wala
sa loob ng gusali at nasa parehong lebel ng lupa
(surface parking lot) na hindi gaanong nagagamit.

Sa kasalukuyan, limitado ang pagpapaunlad sa lupang
pagmamay-ari ng isang institusyong panrelihiyon sa taas
at sukat na pinapayagan sa ilalim ng umiiral na zoning. Sa
halimbawang ito, isa itong gusaling may apat na palapag.

Gamit ang bagong tool na ito, makakagawa
ang isang organisasyong panrelihiyon ng mga
pabahay na mas abot-kaya kaysa sa kung ano ang
pinapayagan, na pinapataas ang antas ng pagiging
makatuwiran ng proyekto at sinusulit ang mga
oportunidad na mabigyan ng bahay ang ating
mga kapitbahay na may mababang sahod.

Sa loob ng halos 40 taon, namuhunan ang Lungsod gamit ang mga nalikom
mula sa Seattle Housing Levy (Pagpapataw ng Seattle ng Buwis sa Pabahay) at
iba pang pinagmulan para bumuo ng malalakas at matatatag na komunidad
at isulong ang katarungan para sa mga lahi sa pamamagitan ng pagtatayo at
pagpapanatili ng mga abot-kayang tahanan sa buong Seattle. Tumutulong
ang mga pamumuhunan sa Office of Housing (Tanggapan sa Pabahay) sa mga
sponsor ng proyekto na patuloy na magdagdag sa 15,000 naglilingkod nang abotkayang pinapaupahan o pagmamay-aring tahanang pinondohan ng Lungsod.
Matuto pa sa seattle.gov/housing

