
ቅዳሜ፣ ጁን 27፣ 2015
ሰዓት ከ11 ኤኤም እስከ 5 ፒኤም

ዋሽንግተን የስብሰባ ማዕከል
801 Mt. Vernon Place NW | L Street Entrance

በዚህ ከክፍያ ነጻ በሆነው ዝግጅት የተካተቱ፦
• ማሳያዎች

• ወርክሾፖች

• በቤት ግዥ ወቅት የሚሰጥ የፋይናንስ 
ድጋፍ

• አዳዲስ ዋጋቸው ተመጣጣኝ የሆነ ቤቶች 
ማሳያዎችና ዝርዝሮች

• ነባር የቤቶች ፓቪሊዮን

• የመዝጊያ ካውንስሊንግ

•  አዲስ ሞዴል የማዘጋጀት እና የማስዋቢያ 
ሀሳቦች

• የቤት ማሻሻያ ምክር አገልግሎት

• ኃይል ቆጣቢ ምርቶች ሰርቶ ማሳያ

• እንደ አነስተኛ ንግድነት ሕልውናውን 
ያስጠበቀ እና በማደግ ላይ ያለ 

• ለወጣቶች የፋይናንስ ግንዛቤ መስጫ 
ስልጠና

• ነጻ የክሬዲት ሪፖቶች

• ሽልማቶችና ስጦታዎች

• ተጨማሪ ነገሮች

ሰባተኛው አመታዊ የዲሲ የቤቶች ልማት ኤክስፖ እና የቤቶች  አውደ ርዕይ 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት አስተዳደር | የቤቶችና ማሕበረሰብ ልማት ዲፓርትመንት

ሁሉም የዲሲ ነዋሪዎች፣ የንግድ ድርጅት ባለቤቶች፣ አልሚዎች እና የቤቶች ልማት አቅራቢዎች በሰባተኛው ዓመታዊ የዲሲ የቤቶች ልማት ኤክስፖ እና 
የቤቶች አውደ ርዕይ ላይ እንዲገኙ ተጋብዘዋል። ወርክሾፖች እና ማሳያዎች ዋጋ ያላቸው የፋይናንስ፣ የኪራይ፣

 የቤት ባለቤትነት እና የአነስተኛ ንግድ መረጃዎችን ያጠቃልላሉ።

የቤቶች ልማት ነን…ማኅበረሰብ ነን

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ:- www.dhcd.dc.gov. 
ከክፍያ ነጻ የሆነ ትኬት ለማግኘት ዛሬውኑ ይመዝገቡ! http://bit.ly/1PZ2ANT

/dcdhcd @DCDHCD dcdhcd.wordpress.com
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ሙሪየል ቦውሰር፣ ከንቲባ | ብሪያን ቲ. ኬነር፣ የእቅድ እና የኢኮኖሚ ልማት ምክትል ከንቲባ | ፖሊ ዶናልድሰን፣ ዳይሬክተር



ቅዳሜ 
ጁን 27፣ 2015
 ሰዓት ከ11 ኤኤም 

እስከ 5 ፒኤም

ዋሽንግተን የስብሰባ ማዕከል 
801 Mt. Vernon Place NW

L Street Entrance

ሰባተኛው አመታዊ የዲሲ የቤቶች ልማት ኤክስፖ እና የቤቶች አውደ ርዕይ 

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት አስተዳደር | የቤቶችና ማሕበረሰብ ልማት ዲፓርትመንት

መቼ፦ የት፦

ሁሉም የዲሲ ነዋሪዎች፣ የንግድ ድርጅት ባለቤቶች፣ አልሚዎች እና የቤቶች ልማት አቅራቢዎች በሰባተኛው ዓመታዊ የዲሲ የቤቶች ልማት ኤክስፖ እና የቤቶች አውደ ርዕይ 
ላይ እንዲገኙ ተጋብዘዋል። ወርክሾፖች እና ማሳያዎች ዋጋ ያላቸው የፋይናንስ፣ የኪራይ፣ የቤት ባለቤትነት እና የአነስተኛ ንግድ መረጃዎችን ያጠቃልላሉ።

የቤቶች ልማት ነን…
ማኅበረሰብ ነን

በዚህ ከክፍያ ነጻ በሆነው ዝግጅት የተካተቱ፦

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ:- www.dhcd.dc.gov. 
ከክፍያ ነጻ የሆነ ትኬት ለማግኘት ዛሬውኑ ይመዝገቡ! http://bit.ly/1PZ2ANT
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Seventh Annual DC Housing Expo & Home Show

• ማሳያዎች

• ወርክሾፖች

• በቤት ግዥ ወቅት የሚሰጥ የፋይናንስ 
ድጋፍ

• አዳዲስ ዋጋቸው ተመጣጣኝ የሆነ ቤቶች 
ማሳያዎችና ዝርዝሮች

• ነባር የቤቶች ፓቪሊዮን

• የመዝጊያ ካውንስሊንግ

•  አዲስ ሞዴል የማዘጋጀት እና የማስዋቢያ 
ሀሳቦች

• የቤት ማሻሻያ ምክር አገልግሎት

• ኃይል ቆጣቢ ምርቶች ሰርቶ ማሳያ

• እንደ አነስተኛ ንግድነት ሕልውናውን 
ያስጠበቀ እና በማደግ ላይ ያለ

• ለወጣቶች የፋይናንስ ግንዛቤ መስጫ 
ስልጠና

• ነጻ የክሬዲት ሪፖቶች!

• ሽልማቶችና ስጦታዎች

• ተጨማሪ ነገሮች

ሙሪየል ቦውሰር፣ ከንቲባ | ብሪያን ቲ. ኬነር፣ የእቅድ እና የኢኮኖሚ ልማት ምክትል ከንቲባ | ፖሊ ዶናልድሰን፣ ዳይሬክተር


