PAANO MAKAKATULONG ANG BOND SA PABAHAY?

1

Tulungan ang mga taong nagsusumikap na makatira sa pabahay na ligtas sa panganib,
disente at abot-kaya. Panatilihing magkakasama ang mga pamilya, at nasa mga komunidad na kung saan
sila tumulong sa paglikha ng isang komunidad ng magkakaibang lahi na ating tinatamasa ngayon.

2

Gawing abot-kaya para sa mga residente ng Alameda County ang garantiya ng pabahay na
sa ngayon ay nagbabayad ng kalahati ng kanilang kinikita para sa pabahay, kabilang sa mga ito ang:
• Mga matatanda
• Mga taong may kapansanan
• Mga beterano
• Mga nasa hustong gulang na dating nasa foster care noong bata at nasisimulang magsarili
• Mga pamilyang mababa ang kinikita

3

Magkaloob ng nakatutulong na pabahay para sa mga taong walang matirahan sa Alameda
County. Ang Alameda County ay may higit sa 5,000 taong walang matirahan, na kailangan ng pabahay at
mga serbisyo.

4

Simulang talakayin ang kakulangan na sanhi ng 89% pagbabawas ng gobyerno pederal at ng
estado sa pamumuhunan para sa abot-kayang pabahay sa Alameda County. Pinag-aaralan ng mga
Superbisor ng County ang isang importanteng pamumuhunan sa pabahay. . Kung ito ay mailalagay sa
balota at maaprobahan ng mga botante sa Nobyembre, ang Bond sa Pabahay ng Alameda County ay
maaaring maglaan ng $500 milyon sa pamumuhunan sa abot-kayang mga pabahay para sa mga taong
nagrerenta na mababa ang kinikita, tulong sa down-payment para sa mga bumibili ng bahay sa unang
pagkakataon, at Pondo ukol sa Pagbabago para makahanap ng mga panibagong solusyon sa ating krisis sa
pabahay.

TIYAKIN NATIN NA MAY BAHAY PARA SA LAHAT SA ALAMEDA
COUNTY. SUMALI NA KAYO!
OO, Maaasahan ninyo ako. Sinosoporta ko ang mga abot-kayang pabahay sa Alameda County. Balitaan ninyo ako tungkol sa mga
pagbabago at tulungan ninyo akong ipahayag ang aking opinyon.
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SINO ANG KUMIKILOS PARA MAKAMTAN ANG ABOTKAYANG PABAHAY SA ALAMEDA COUNTY?

!
MGA KAPITBAHAY, MGA SUPERBISOR NG COUNTY, MGA TAGATAGUYOD NG
PABAHAY, MGA NANGUNGUPAHAN, MGA NAGTATAYO NG PABAHAY, MGA
DEVELOPER NA HINDI PINAGKAKAKITAAN, MGA ARKITEKTO & ENHINYERO, MGA
ORGANISER, MGA PAMILYANG NAGTATRABAHO, MGA ESTUDYANTE
AT KAYO !
Nagkakasundo tayong lahat – ang lahat sa atin ay kailangan ng matitirahan. Sa ating pagtutulungan, pwede
tayong mamuhunan sa mga solusyong sustainable na nagpapanatili sa mga komunidad at ang pagiging abot-kaya. Tulungan
ninyo kaming ipaalam sa mga Superbisor ng Alameda County kung ano ang isasama sa minumungkahing Bond para sa
Abot-Kayang Pabahay na pinag-aaralan para sa darating na pag-boto sa Nobyembre 8, 2016.

Ano ang pinaka importante sa inyo?
Pabahay para sa Matatanda
Pabahay para sa mga taong may kapansanan
Pabahay para sa mga beterano
Pagpapanatili ng mga pabahay na abot-kaya
Pabahay para sa mga pamilyang mababa ang kinikita
Pabahay sa mga nasa hustong gulang na dating nasa
foster care noong bata at nagsisimulang magsarili

Pagkakaloob ng mga pabahay para sa mga taong
mababa at kalagitnaan ang kinikita na kung saan sila
tumutulong sa paglikha ng isang komunidad ng
magkakaibang lahi
Mga pautang sa mga kasalukuyang may-ari ng bahay
para sa pagpapaayos at pagpapatayo ng mga ikalawang
unit na abot-kaya
Paghahanap ng mga bagong solusyon ukol sa
pagbabago para pahintuin ang pag-aalis sa komunidad

Tulong ng down-payment para sa mga bumibili sa
unang pagkakataon
Mga iba pa:

OO, Maaasahan ninyo ako. Sinosoporta ko ang mga abot-kayang pabahay sa Alameda County. Balitaan ninyo ako tungkol sa mga
pagbabago at tulungan ninyo akong ipahayag ang aking opinyon.
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