
ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ (FAQ) King County 
Housing Authority 2020 Section 8 ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ  
 
ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੁਛੇੱ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ (FAQ) ਤੁਹਾਡੇ King County Housing Authority ਦੇ 
Section 8 (ਹਾਊਿਸੰਗ ਚੌਇਸ ਵਾਉਚਰ) ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤੱਰ 
ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀ ਂਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤੱਰ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇSection 8 ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 206-214-1300  ’ਤ ੇ
ਸੋਮਵਾਰ ਤ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜ ੇਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

Section 8 ਵੇਟਿਲਸਟ ਲਾਟਰੀ 
Section 8 ਵੇਟਿਲਸਟ ਲਾਟਰੀ ਕਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ? 
ਇਹ ਫਰਵਰੀ 12, 2020 ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਖੁਲੱਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 25, 2020 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜ ੇਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਕੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?  
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਆਂ ਦ ੇਦਰਿਮਆਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਯੋਗ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਪਤੀ ਘਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ)। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ Section 8 
ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੋ। 
 
ਜੇ ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਦਾ/ਭਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ Section 8 ਵਾਊਚਰ ਿਮਲੇਗਾ?  
ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ Section 8 ਵਾਊਚਰ ਿਮਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦ ੇਇੱਕ 
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਪਾਉਦਂੀ ਹ ੈਿਜੱਥ ਅਸੀ ਂਬੇਤਰਤੀਬ    ਢੰਗ ਨਾਲ 2,500 ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਊਚਰ ਵੇਟਿਲਸਟ ਿਵੱਚ 
ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਊਚਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ Section 8 ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 
ਹੋਏਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ Section 8 ਯੋਗਤਾ ਦਖੋੇ। 
 
ਮੈਨੰੂ ਕਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਵੇਟਿਲਸਟ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ?  
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵੀ ਂਵੇਟਿਲਸਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੁਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਈਮੇਲ, 
ਟੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦਆੁਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਂਚੋਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ 
ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ https://www.kcha.org  ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜ ੇਤੁਸੀ ਂ31 ਮਾਰਚ 
ਤੱਕ ਕੋਈ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ। 
 
ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮ KCHA ਨੰੂ ਿਕਵ ਦੱਸਾ?ਂ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਨੰੂ 
ਆਨਲਾਈਨ kcha.org ’ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
 

KCHA 
Attention: Section 8 Applications  
700 Andover Park West 
Tukwila, WA 98188 



ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਿਜਵ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਮੇਿਲੰਗ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) 
ਤਾਂ KCHA ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ।ੋ  

Section 8 ਵੇਟਿਲਸਟ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 
 
ਮ Section 8 ਵੇਟਿਲਸਟ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਿਕਵ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਆਂ?  
ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿਲੰਕ https://www.kcha.org/lottery 'ਤ ੇਿਮਲ ਜਾਵਗੇਾ, ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ WaitListCheck.com 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਿਸਰਫ਼-ਆਨਲਾਈਨ ਪਣਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀ ਂਹਨ।  
 
ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਉਦਂਾ ਹੈ? 
ਨਹੀ।ਂ Section 8 ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਪੈਸ ੇਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ
King County Housing Authority ਜਾਂ WaitListCheck ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀ ਂਹੋ। Section 8 ਵੇਟਿਲਸਟ ਲਾਟਰੀ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ kcha.org/lottery ਦਆੁਰਾ WaitlistCheck ਦੇ ਿਲੰਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ।  
 
ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ?  
ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹਠੇ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਜਾ ਰਹ ੇਹਾਂ। 
 

 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਬਰ ਲਈ: 
o ਨਾਮ 
o ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ  
o ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ 
o ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ (ਜ ੇਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ) 
o ਜ਼ਾਤ/ਨਸਲ 

 ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ (ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨੀ, ਲਾਭ ਆਮਦਨੀ, ਅਪਗੰਤਾ ਲਾਭ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਆਿਦ)। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ। 

 ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਜਵ ਤੁਸੀ ਂਿਕਥੱੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏ ਅਤ ੇਸਹਲੂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਿਕੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦ ੇਹੋ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

 ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਈਮੇਲ, ਫੋਨ, ਪਤਾ) ਤਾਂ ਜ ੋKCHA ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਟਰੀ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। 
 
ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 
ਨਹੀ।ਂ ਤੁਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ WaitListCheck ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀ ਂਿਦੜਤਾ ਨਾਲ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਇਕ 
ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰ,ੋ ਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਸਭ ਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈੋ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਮਫ਼ੁਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨ, 
ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ Gmail, Yahoo Mail, ਅਤੇ Outlook। 
 
ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਭੌਿਤਕ ਪਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 
ਨਹੀ।ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟਲੈੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂ    ਵਾਊਚਰ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 



ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਮੇਿਲੰਗ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇਸ ਵਲੇੇ ਕੋਈ ਭੌਿਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਪਤਾ (ਇੱਕ ਗਲੀ ਚੌਰਾਹਾ) ਜਾਂ “N/A” ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 
ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੈਧ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਵਾਊਚਰ ਵੇਟਿਲਸਟ ਿਵਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ (Social Security Number, SSN) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ — ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਜ ੋਇਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਸ ੇਮਬਰ ਨੰੂ SSN ਨਹੀ ਂਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ — ਵਾਉਚਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੋ ੰ
ਪਿਹਲਾਂ। 
 
ਮੈਨੰੂ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹ?ੈ  
ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਜਮਾ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ WaitListCheck 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
“ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ (Submitted)” ਵਜੋੰ ਦਰਸਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਪਤ ਹ ੋਗਈ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ    ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ WaitListCheck ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 
ਕੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਤੀ / ਸਮਾ ਂਵੇਟਿਲਸਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਨਹੀ।ਂ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਬਤੇਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹ    , ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਦੇ 

ਵੇਟਿਲਸਟ ਲਈ ਚਣੁ ੇਜਾਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀ ਂ
ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟੇਿਲਸਟ ਲਈ ਚਣੇੁ ਜਾਣ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਭਾਵਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਮ KCHA ਨਾਲ ਿਕਵ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ?  
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ Section 8 ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 206-214-1300 ’ਤ ੇਸੋਮਵਾਰ ਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤ 
ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਨੋ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ, 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖ।ੋ ਅਸੀ ਂਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗ।ੇ  
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਅਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਾਦ 
ਰੱਖ ੋਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਮਟ ਨੰੂ ਪਭਾਵਤ ਨਹੀਕਂਰਦਾ।  
 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਮ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੱਥ ੇਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਤੁਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕੰਿਪਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। King 
County Library System (https://www.kcls.org) ਅਤੇ Seattle Public Library (https://www.spl.org) 
ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਪਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ ਤੁਸੀ ਂਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ, KCHA ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤ ੇਸਥਾਨਾਂ ’ਤ ੇਵਰਤਣ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ (ਨਵ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 
ਵਾਪਸ ਦੇਖੋ):  
 

 KCHA Central Office, ਸਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ (206-214-1300) 
700 Andover Park W, Tukwila, WA 98188 [ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੈਪ ਕਰ]ੋ 
 



 Ballinger Homes, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ (206-574-1243) 
2200 N.E. 201st Place, Shoreline, WA 98155 [ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੈਪ ਕਰ]ੋ 
 

 Birch Creek, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ (206-315-4360) 
27360 129th Place SE, Kent, WA 98030 [ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੈਪ ਕਰ]ੋ 
 

 Seola Gardens, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ (206-829-2465) 
11215 5th Ave. SW, Seattle, WA 98146 [ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੈਪ ਕਰ]ੋ 
 

 Spiritwood Manor, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜ ੇ(206-315-4380) 
1424 148th Ave. SE, Bellevue, WA 98007 [ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੈਪ ਕਰ]ੋ 

 
ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ? 
ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Google Translate ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਗੇਾ। ਅਸ     ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ Google Translate ਸਹੀ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ ੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਜ਼ੇੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
206-214-1300 ’ਤ ੇਸੋਮਵਾਰ ਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕੱ Section 8 ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।  

Section 8 ਯੋਗਤਾ 
ਕੀ ਮ◌ਂ Section 8 ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ? 
 
Section 8 ਵਾਊਚਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮਢੁਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਪਰੂੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸ਼ਨ 1–
4 ਅਤੇ ਹਾ ਂਦੇ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤ ੇਪਸ਼ਨ 5 ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ 18 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ? 
2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਹਠੇ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਅਪੰਗ ਹੈ?  
 ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤ ਵੱਧ ਹੈ? 
 ਇਕ ਬੱਚਾ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਹੈ? 

3. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? “ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ 
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ (ਿਕਸੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰੋਕ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਪਤ ਆਮਦਨੀ) ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਘੱਟ ਹੈ।  
 
 
 

ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ 
1 ਿਵਅਕਤੀ $61,800 
2 ਿਵਅਕਤੀ $70,600 
3 ਿਵਅਕਤੀ $79,450 
4 ਿਵਅਕਤੀ $88,250 



5 ਿਵਅਕਤੀ $95,350 
6 ਿਵਅਕਤੀ $102,400 
7 ਿਵਅਕਤੀ $109,450 
8 ਿਵਅਕਤੀ $116,500 
9 ਿਵਅਕਤੀ $123,550 

10 ਿਵਅਕਤੀ $130,650 
11 ਿਵਅਕਤੀ $137,700 

 
4. ਕੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਿਨਯਿਮਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 
ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ, ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰ ਵੀ (RV) ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ। 

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਿਕਰਾਏ ਦੀਆ ਂਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ (ਿਜਵ ਿਬਜਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ) ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਕੱੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਜਾ ਂਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ, ਡੇਿਟੰਗ ਿਹੰਸਾ, ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ, ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ? 

 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਿਨਟ ਪਹੁੰਚ ਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, 
ਿਕਉਿਂਕ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਤੁਸੀ ਂਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇ
ਜੁਰਮ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ? 

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਗਸਤ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ? 
ਨੁਕਸਾਨਗਸਤ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਇਕਾਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਹੀ 
ਪਲੰਿਬੰਗ ਜਾਂ ਹੀਿਟੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਬਹਤੁ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? “ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵਚੱ ਿਦੱਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਘੱਟ ਹੈ: 

 
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ 

1 ਿਵਅਕਤੀ $23,250 
2 ਿਵਅਕਤੀ $26,600 
3 ਿਵਅਕਤੀ $29,900 
4 ਿਵਅਕਤੀ $33,200 
5 ਿਵਅਕਤੀ $35,900 
6 ਿਵਅਕਤੀ $38,550 
7 ਿਵਅਕਤੀ $41,200 
8 ਿਵਅਕਤੀ $43,850 

9 ਿਵਅਕਤੀ $47,850 

10 ਿਵਅਕਤੀ $52,270 

11 ਿਵਅਕਤੀ $56,690 
 

5. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ?  



ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਂਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਊਚਰ ਲਈ ਯਗੋ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਕ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ।ੋ  
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਲੇੇ Section 8 ਵਾਊਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ 

ਕਰ।ੋ 
 
ਇਕ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਕੌਣ ਹੈ?  
Section 8 ਵਾਊਚਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਬਰ U.S. ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਜਾਂ ਇਕ ਯੋਗ ਗਰੈ-
ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਨਾਗਿਰਕ ਕਲੋ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ (ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) 
 ਅਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਸਿਥਤੀ (ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ      ਹੈ) 
 Department of Homeland Security ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 
 1 ਅਪੈਲ, 1980 ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਰਤ-ਆਧਾਿਰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 
 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਆੁਰਾ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ੇਜਾਂਦ ੇਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 

ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮੌਜੂਦ ਿਰਹਾ ਹੈ 
 ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਆੁਰਾ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਮੌਜੂਦ ਹ ੈ
 
ਹੋਮਲਡ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਵਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਦਾ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ (public charge) 
ਿਨਯਮ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਿਕਵ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਹੋਮਲਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਿਵਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਨੇ ਇੱਕ "ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ" (“public charge”) 
ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਅੰਤਮ ਰਪੂ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਗੀਨ ਕਾਰਡ 
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹ ੈ(ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਥਾਈ ਿਨਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ 
ਹੈ। ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਿਨਯਮ ਹਾਉਿਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪਭਾਵਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਨਵ ਿਨਯਮ ਦੇ 
ਤਿਹਤ, ਪਬਿਲਕ ਹਾਊਿਸੰਗ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 (Section 8) ਹਾਉਿਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਪਬਿਲਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਾਪਤੀ 
ਨੰੂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤ ਬਾਅਦ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਕ ਹਾਊਿਸੰਗ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਿਕਵ ਪਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਜੋ ਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ੂਹੈ। 
 
ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪਾਹਜ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਲੰਬ ੇਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹ ੈਿਜਸਦੇ ਕਾਰਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ: 

 ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ  
 ਮੈਨੁਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
 ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ◌ਂ ਸੁਣਨਾ 
 ਖਾਣਾ 
 ਸੌਣਾ 
 ਆਉਣ-ਜਾਣਾ 
 ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ 
 ਸਾਹ ਲੈਣਾ 



 ਿਸੱਖਣਾ 
 ਪੜਨਾ 
 ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨਾ 
 ਸੋਚਣਾ 
 ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨੀ (Supplemental Security Income, SSI) ਜਾਂ ਸਸ਼ੋਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਅਪੰਗਤਾ 
ਆਮਦਨੀ (Social Security Disability Income, SSDI) ’ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ Section 8 ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਮਰਥੱ 

ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਗੰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਕਲਪਕ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜ ੋਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਆਮਦਨੀ (Supplemental Security Income, SSI) ਜਾਂ ਸਸ਼ੋਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਅਪੰਗਤਾ ਆਮਦਨੀ (Social Security 

Disability Income, SSDI) ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦ।ੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਸਰਫ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਟੇਿਲਸਟ ਿਵਚ ਰੱਖ ੇਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਤ 

ਪਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਦਂ ੇਹੋਣਗੇ।  

ਮੈੰ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹਾੰ। ਕੀ ਮੈੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾੰ? 
ਹਾਂ। ਿਕਉਿਂਕ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੰੂ ਇਕ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਤ ਪੋਗਰਾਮ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਯੂਿਨਟ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ "ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਵਾਸੀ" 
ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 
 
ਮ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਪਬਿਲਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ/ਰਿਹੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਂਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਾਊਚਰ ਪੋਗਰਾਮ ਦ ੇਅਧੀਨ 
ਹਾਂ। ਕੀ ਮ ਵੇਟਿਲਸਟ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?  
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਸਮ ਜਨਤਕ ਘਰਾਂ ਿਵਚ ਹ ੋਜਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਾਊਚਰ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ
ਵੇਟਿਲਸਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋਵਗੋੇ। 
 
ਤੁਸੀ ਂਵੇਟਿਲਸਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਹਠੇ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ 
ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋ: 

 ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ  
 ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤ ਅਸਮਰਥੱਾ  
 ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ 
 ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 
 ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਸਮ ਪਬਿਲਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਪੋਗਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਰੱਖ ੇਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਨਸਿਚਤ ਨਹੀ ਂਹ ੈਿਕ 
ਤੁਸੀ ਂSection 8 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 206-214-1300 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ  
 
ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ King ਕਾਉਟਂੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪਏਗਾ?  
ਨਹੀ।ਂ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ King ਕਾਉਟਂੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਉਹ ਦਨੁੀਆ ਿਵਚ 
ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ KCHA ਦ ੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਰਿਹੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ Section 8 ਵਾਊਚਰ ਪਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। KCHA ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ King ਕਾਉਟਂੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੈ, 
Renton ਅਤ ੇSeattle ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਦੰਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਖੇਤਰ ਹਨ।  
 



ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?  
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਹੋਰ ਹਾਉਿਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 2-1-1 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ 
https://www.kcha.org/housing/resources/ ’ਤ ੇKCHA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼ ਪੇਜ ’ਤੇ ਜਾਓ।  
ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖਪੇ ਸੂਚੀ ਹੈ: 

 Seattle Housing Authority 
 Renton Housing Authority 
 Tacoma Housing Authority 
 Pierce County Housing Authority 
 Everett Housing Authority 
 Housing Authority of Snohomish County 


