NGÀY 5 THÁNG TƯ, 2017, KING COUNTY HOUSING AUTHORITY
SẼ BẮT ĐẦU NHẬN ĐƠN NỘP
TRONG DANH SÁCH CHỜ CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP NHÀ Ở SỐ 8
 TẤT CẢ MỌI ĐƠN PHẢI ĐIỀN VÀ NỘP TRONG MẠNG BẰNG CÁCH
VÀO WEBSITE CỦA KCHA TẠI WWW.KCHA.ORG BẮT ĐẦU TỪ 8 GIỜ
SÁNG ngày 5 tháng Tư, 2017 ĐẾN 4 GIỜ CHIỀU NGÀY 18 THÁNG TƯ,
2017.
 Sau ngày 18 tháng TƯ, sẽ có cuộc BỐC THĂM lấy tên những người đã
nộp đơn và để trong danh sách chờ. Chỉ có 3,500 tên đầu tiên khi bốc
thăm sẽ được để trong danh sách chờ.
 KHÔNG có thêm ưu tiên gì nếu nộp đơn vào ngày đầu tiên.
 Mỗi gia đình chỉ được nộp một đơn.
 Đương đơn phải đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn sau đây thì mới
được hợp lệ:
 Chủ gia đình phải trên 18 tuổi.
 Trong gia đình phải có ít nhất một người bị khuyết tật; hoặc ít
nhất là 62 tuổi; hay dưới 18 tuổi.
 Gia đình phải thuộc diện có lợi tức thấp.
 Tiền lương của gia đình phải dưới 30% hoặc mức lợi tức trung
bình; hoặc phải là người vô gia cư; hay tình trạng chỗ ở dưới
mức tiêu chuẩn; hoặc phải trả tiền nhà và tiện ích hơn 50% mức
lợi tức.
 Nói chung, hiện thời gia đình không ở nhà do chính phủ trợ cấp.

 CẢNH BÁO VỀ GIAN LẬN: Cơ quan nào đòi hỏi phải trả lệ phí để giúp
quý vị làm đơn là phạm tội gian lận. Thủ tục làm đơn được miễn phí và
chỉ có thể làm trong website của chúng tôi. Xin đừng trả tiền cho bất
cứ cơ quan nào quảng cáo là sẽ bảo đảm trong việc để tên quý vịtrong
danh sách chờ. Nếu quý vị biết được cơ quan nào làm vậy, xin liên lạc
với Ban Đặc Trách Về Gian Lận của King County Housing Authority ở
số 206-214-1353.

