Запис у список очікування житла відкритий!

Запис у список очікування житла для малозабезпечених сімей у г. Tacoma відкритий в період з 7 по 18 жовтня 2019 р.
Управління Tacoma Housing Authority запрошує людей, які відповідають критеріям, подати заяви на участь у його
програмах доступного житла. Ми пропонуємо два основні види житлової допомоги: квартири з доступною орендною платою, або ваучер для допомоги в оплаті орендної плати в г. Tacoma. Ми будемо приймати заяви в період:
з 08:00 у понеділок, 7 жовтня, до 17:00 у п'ятницю, 18 жовтня, 2019 р.

Цей список очікування призначений для родин із 3 або більше людей
Що необхідно для подачі заяви:
◻ Повні імена й основна
інформація про всіх
членів родини
◻ Діюча адреса ел. пошти
Адресу ел. пошти можна зареєструвати на
веб-сайтах gmail.com або outlook.com.

◻ Дані про річний дохід
усієї родини
◻ Номери соціального забезпечення
повнолітніх членів родини
(18 або старше), у яких вони є

Подайте заяву за адресою:
Tacomahousing.net/waitlist
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

Проскануйте за допомогою камери телефону й
додатку для розпізнавання QR-кодів
Ред. 30 липня 2019 р.

Типові запитання
Чи маю я право на подачу заяви?
Для подачі заяви на включення до цього списку очікування в родині повинне бути не менше трьох людей.

Чому цей список очікування призначений тільки для родин із трьох і більше людей?
У нашому поточному списку очікування багато родин меншого розміру, що очікують своєї черги. При цьому в нашому списку очікування є вільні місця для родин більшого
розміру, тому ми відкриваємо його для родин із трьох і більше людей.

Чи необхідно мені жити в г. Tacoma, щоб подати заяву? Ні.
Як і де можна подати заяву?
1. Веб-сайт: подайте заяву на веб-сайті Tacomahousing.net/waitlist. Це найкращий і найшвидший спосіб подачі заяви.
2. Телефон: телефонуйте за номером (253) 448-2738, з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 17:00.
3. Особисто: відвідайте будь-який з наступних офісів з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 17:00
Hilltop - 902 South L Street, Tacoma, WA
Salishan - 1724 East 44th Street, Tacoma, WA
Заяву необхідно подати в період з 08:00 у понеділок, 7 жовтня, до 17:00 у п'ятницю, 18 жовтня 2019 р.
Те, у який день ви подасте заяву протягом цього періоду, не вплине на ваші шанси.

Чи можна подати заяву кілька разів протягом цього періоду?
Ні. При подачі заяви ми просимо вас вказати всіх членів вашої родини. Ніхто із цього списку не може подати окрему заяву на включення в цей список очікування ще раз. Якщо
ви не потрапите до нашого списку очікування цього разу, ви можете спробувати ще раз, коли ми відкриємо його знову.

Як я можу перевірити, чи одержали ви мою заяву?
Якщо ви подаєте заяву на веб-сайті, то одержите номер підтвердження. Ви також одержите повідомлення ел. пошти із заповненою вами заявою.

Коли я довідаюся про результат?
Ми очікуємо одержати тисячі заяв. Лотерея вибере приблизно 1200 родин для включення в наш список очікування. Приблизно таку кількість родин ми можемо обслужити
протягом двох років. Ми включимо їх у список очікування у випадковому порядку. Починаючи з 4 листопада ми почнемо зв'язуватися із заявниками й повідомляти їм про те,
чи були вони обрані для включення до списку очікування.

Якщо мене включать до списку очікування, що буде далі?
Якщо у результаті нашої лотереї ви будете включені до списку очікування, ви одержите призначений вам номер. Коли настане ваша черга, ми перевіримо, чи відповідаєте ви
критеріям. Одною з вимог, окрім інших, є річний дохід родини нижче наступних сум:
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Якщо буде визначено, що ви відповідаєте критеріям, ми запропонуємо вам перший доступний варіант житла. Це може бути:
1. Житло в одному з наших об'єктів нерухомості. У такому випадку ви повинні погодитися із запропонованим житлом при відсутності поважної причини для відмови.
2. Пропозиція допомоги в оплаті орендної плати в г. Tacoma. Ви самі вибираєте місце проживання.

Коли ми знову будемо приймати заяви?
Імовірно, наступного разу ми будемо приймати заяви приблизно через два роки. Ми дочекаємося, поки список очікування скоротиться, перш ніж додавати в нього людей.
Відвідайте веб-сайт tacomahousing.org/notifyme та підпишіться, щоб одержати повідомлення ел. пошти, коли список очікування знову відкриється.
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