Danh sách chờ mua nhà
sắp mở!

Danh sách chờ mua nhà thu nhập thấp
Tacoma sẽ mở vào ngày 7-18 tháng Mười
năm 2019
Tacoma Housing Authority kính mời quý khách đăng ký tham gia chương trình nhà ở giá rẻ của công ty.
Chúng tôi có hai loại hình hỗ trợ nhà ở: căn hộ giá rẻ cho thuê, hoặc phiếu hỗ trợ thanh toán tiền thuê
nhà ở Tacoma. Chúng tôi nhận đơn đăng ký từ:
8:00 SA thứ Hai, ngày 7 tháng 10 đến 5:00 CH thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười năm 2019.

Danh sách chờ này dành cho các hộ gia đình có 3 thành viên
trở lên
Quý vị cần khai gì khi đăng ký:
◻ Họ và tên và thông tin
cơ bản về mọi
thành viên trong gia đình
◻ Địa chỉ email đang sử dụng
Quý vị có thể tạo một địa chỉ email
tại gmail.com hoặc outlook.com.

◻ Thu nhập hàng năm của
cả hộ
◻ Số an sinh xã hội
dành cho người lớn (18 trở lên)
có số này

Đăng ký tại:
Tacomahousing.net/waitlist
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

Hãy quét tôi bằng
camera hoặc ứng
dụng Mã QR trên
điện thoại quý vị
Đã chỉnh sửa vào 30/8/2019

Câu hỏi thường gặp
Tôi có đủ điều kiện để đăng ký không?

Hộ gia đình phải có ba người trở lên mới đủ điều kiện đăng ký vào danh sách chờ này.

Vì sao danh sách chờ này chỉ dành cho hộ gia đình có thành viên trở lên?

Danh sách chờ hiện tại của chúng tôi có rất nhiều hộ gia đình nhỏ vẫn đang chờ đến lượt. Dù vậy, danh sách chờ của chúng tôi còn
chỗ dành cho những hộ gia đình lớn hơn, đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ mở danh sách chờ cho những hộ gia đình có ba thành viên
trở lên.

Tôi có phải sống ở Tacoma để được đăng ký không? Không.
Tôi đăng ký khi nào và như thế nào?
1. Trực tuyến - Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ Tacomahousing.net/waitlist. Đây là cách tốt nhất và nhanh nhất để đăng ký.
2. Điện thoại - Gọi đến (253) 448-2738, 9:00 SA - 5:00 CH, thứ Hai-thứ Sáu
3. Cá nhân - Đến một trong các văn phòng sau từ 9:00 SA - 5:00 CH thứ Hai-thứ Sáu
Hilltop - 902 South L Street, Tacoma, WA
Salishan - 1724 East 44th Street, Tacoma, WA
Quý vị phải đăng ký giữa 8:00 SA thứ Hai, ngày 7 tháng Mười và 5:00 CH thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười năm 2019.
Thời điểm quý vị đăng ký trong khung thời gian này sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội tham gia chương trình.

Tôi có thể đăng ký hơn một lần trong suốt thời gian đăng ký không?

Không. Khi quý vị đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị viết tên từng người trong nhà quý vị. Bất kỳ ai có tên trong danh sách đều
không thể đăng ký lại vào danh sách này. Nếu quý vị không được vào danh sách lần này, quý vị có thể thử lại lần tới khi chúng tôi
mở đăng ký vào dành sách.

Làm sao tôi biết công ty đã nhận được đơn đăng ký của tôi?

Nếu quý vị đăng ký trực tuyến, quý vị sẽ nhận được một số xác nhận. Quý vị cũng nhận được email kèm theo đơn đăng ký đã điền
thông tin của quý vị.

Tôi sẽ biết kết quả khi nào?

Dự kiến chúng tôi sẽ nhận được hàng nghìn đơn đăng ký. Một đợt rút thăm sẽ chọn khoảng 1.200 hộ gia đình cho danh sách chờ
của chúng tôi. Đó là con số mà chúng tôi có thể đáp ứng được trong hai năm. Chúng tôi sẽ cho họ vào danh sách chờ theo thứ tự
ngẫu nhiên. Bắt đầu từ ngày 4 tháng Mười Một, chúng tôi sẽ liên hệ bên đăng ký và thông báo họ đã được chọn hay không được
chọn vào danh sách chờ.

Nếu tôi được chọn vào danh sách chờ, điều gì diễn ra tiếp theo?

Nếu chương trình sổ số của chúng tôi đưa quý vị vào danh sách chờ, quý vị sẽ nhận được một mã số chỉ định. Khi tên quý vị xuất
hiện ở trên cùng của danh sách chờ, chúng tôi sẽ kiểm tra để đảm bảo quý vị đã đủ điều kiện. Có một yêu cầu, trong số những yêu
cầu khác, là thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị phải dưới mức sau:

Số người trong hộ gia đình quý vị
1
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Không đủ điều Không đủ điều
kiện
kiện
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$43.320

$48.120

$52.020

$55.860

$59.700

$63.540

Nếu quý vị đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cho quý vị quyền chọn nhà ở khả dụng hàng đầu của chúng tôi. Tùy chọn này có thể là:
1. Nhà nằm trong một trong bốn khu nhà của chúng tôi. Nếu đúng, quý vị phải chấp nhận vị trí mà chúng tôi cấp cho quý vị trừ
khi có lý do hợp lý để không nhận.
2. Chương trình hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà tại Tacoma. Quý vị chọn nơi muốn sống.

Chúng tôi nhận đơn đăng ký lại vào khi nào?

Chúng tôi sẽ có thể nhận đơn đăng ký trong khoảng hai năm nữa. Chúng tôi sẽ chờ cho đến khi danh sách chờ này ngắn lại trước
khi bổ sung thêm.
Vào tacomahousing.org/notifyme và đăng ký để nhận email khi danh sách chờ được mở lại.

Tìm hiểu thêm: Tacomahousing.net/WaitlistFAQ
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

