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የEንግሊዘኛ ችሎታቸው ውስን የሆነ ቤተሰቦች ከHUD ፕሮግራሞች ተጠቃሚ Eንዲሆኑ ለመርዳት
ሲባል HUD በበርካታ ቋንቋዎች የሚሠራ ድረ-ገጽ Aዘጋጅቷል
Aዲሱ ድረ-ገጽ መሠረታዊ የሆኑትን የHUD ሰነዶች ትርጉም በነጻ ያቀርባል

ዋሽንግተን - የዩናይትድ ስቴትስ የቤቶችና የከተማ ልማት ዲፓርትመንት (U.S.
Department of Housing and Urban Development (HUD)) ሁሉም ወገኖች ከቤቶች ፕሮግራም
በEኩል መጠን ተጠቃሚ መሆን ይችሉ ዘንድ በዛሬው Eለት የHUDን ሰነዶች በ12 የተለያዩ
ቋንቋዎች በማቅረብ የተሻሻለ ድረ-ገጽ ይፋ Aድርጓል፡፡ HUD ያዘጋጀው የEንግሊዝኛ ችሎታቸው
ውስን ለሆነ (Limited English Proficiency (LEP)) ሰዎች የተዘጋጀው ድረ-ገጽ የመረጃ ሰነዶችን፣
የቤቶች መመሪያ ጽሑፎችን(ብሮሹሮች) Eንዲሁም ሌሎች ቅጾችን ከEንግሊዝኛ በተጨማሪ
በAማርኛ፣ በAረብኛ፣ በAርሜኒያኛ፣ በካምቦዲያኛ፣ በቻይንኛ፣ በፋርሲ ቋንቋ፣ በፈረንሳይኛ፣
በኮሪያኛ፣ በፖርቹጋልኛ፣ በስፓኒሽ፣ በታጋሎግኛ Eንዲሁም በቬትናምኛ ያቀርባል፡፡
የHUD ሚዛናዊ የቤቶች Aጠቃቀምና የEኩል መብት ክፍል (Fair Housing and Equal
Opportunity) ረዳት ጸሐፊ የሆኑት John Trasviña፤ “በቤቶች ግዢ ወይም ኪራይ ወቅት ከቤት
ጋር የተያያዙ በጣም ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት በሰዎቹ የEንግሊዝኛ ችሎታ ላይ የተመካ መሆን
Aይኖርበትም፡፡ ይህ ድረ-ገጽ ሰዎች የሚናገሩት ቋንቋ ምንም ይሁን ምን HUD ሁሉንም ቤተሰቦች
ከፕሮግራሞቻችንና Aገልግሎቶቻችን ተጠቃሚ Eንዲሆኑ ለማድረግ ያለውን Aቅም የሚያጎለብት
ነው” ብለዋል።
የHUD ገጽ ሚዛናዊ የቤቶች ተጠቃሚነትን፣ ናሙና የኪራይ ውሎችን፣ የHUDን የቤቶች
ምርጫ ቫውቸር ፕሮግራምን (ክፍል 8) የሚመለከት መረጃ Eንዲሁም የነዋሪዎች መብትና ኃላፊነት
ጽሑፍ(ብሮሹር) በተለያዩ ቋንቋዎች ያቀርባል። Eነዚህ ሰነዶች በ፡
http://www.hud.gov/offices/fheo/promotingfh/lep.cfm ድረ-ገጽ ላይ ለሕዝብ በነጻ ቀርበዋል።
የLEP ድረ-ገጽ የተዘጋጀው፣ የፌደራል የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው ሁሉም የፌደራል፣
የAካባቢና የስቴት ወኪል ድርጅቶች ውስን የቋንቋ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ከመንግስት ፕሮግራሞችና
Aገልግሎቶች ተገቢውን Aገልግሎት ማግኘታቸውን መከታተል Eንደሚገባቸው በሚደነግገው
የAፈጻጸም ትEዛዝ (Executive Order) 13166 መሠረት ነው።
Trasviña “የቤት ባለቤትነትና ሚዛናዊ የቤቶች Aጠቃቀም Aስፈላጊነት ማለትም HUD
በመስኩ ግንባር ቀደም መሆን ይኖርበታል። HUD ተጨማሪ መሠረታዊ የሆኑ ሰነዶችን
በመተርጎምና ድረ-ገጹ ላይ በማውጣት ሁሉንም ሰዎች ለማገልገል የምናደርገውን ጥረት
Eንገፋበታለን” ሲሉ ተናግረዋል።

FHEO Eና የሚዛናዊ የቤቶች Aጠቃቀም Eገዛ ፕሮግራም Aጋሮቹ፣ በየዓመቱ በግምት
10,500 የሚደርሱ ከቤቶች Aጠቃቀም ጋር የተያያዙ የAድልዎ ቅሬታዎችን ይመረምራሉ። ከቤቶች
Aጠቃቀም ጋር በተያያዘ Aድልዎ ተፈጽሞብናል ብለው የሚያምኑ ሰዎች በስልክ ቁጥር 1-800669-9777 (ድምጽ)፣ 800-927-9275 (TTY) HUDን ማነጋገር ይኖርባቸዋል። ተጨማሪ መረጃ በ
www.hud.gov/fairhousing ድረ-ገጽ ማግኘት ይቻላል።
####

HUD የAገሪቱ የቤቶች ጉዳይ ኤጀንሲ ሲሆን ዘላቂ የቤት ባለቤትነት Eንዲኖር፣ Aነስተኛ ገቢ
ላላቸው Aሜሪካውያን Aቅምን ያገናዘበ የቤት ባለይዞታነትን ለመፍጠር Eንዲሁም ቤት Aልባ
የሆኑትን፣ Aረጋውያንን፣ የAካል ጉዳት ያለባቸውንና በኤድስ (AIDS) የተያዙ ሰዎችን ለመርዳት
ታጥቆ ይሠራል። ከዚህም በተጨማሪ ዲፓርትመንቱ ኤኮኖሚያዊና ማኅበረሰባዊ ልማትን
የሚያበረታታ ሲሆን በAገሪቱ ሚዛናዊ የቤት ተጠቃሚነትን የሚመለከቱት ሕግጋት Eንዲጠናከሩ
ያደርጋል። ስለ HUD Eንዲሁም ስለ ፕሮግራሞቹ Iንተርኔት ላይ www.hud.gov Eና espanol.hud.gov
በሚሉት Aድራሻዎች ዝርዝር መረጃ ማግኘት ይቻላል።

