Sử dụng một hệ thống xổ số trực tuyến, Seattle Housing Authority (SHA, Sở Nhà ở Seattle) sẽ mở một
danh sách chờ mới vào tháng Hai dành cho Phiếu Quà tặng Lựa chọn Nơi Ở (Housing Choice Vouchers),
trước đây được gọi là Mục 8. Các phiếu quà tặng này cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người có thu
nhập thấp thuê nhà thuộc sở hữu của chủ nhà tại Seattle.
Đăng ký tham gia chương trình xổ số sẽ được mở từ 8 giờ sáng ngày 6 tháng Hai năm 2017 đến 5 giờ
chiều ngày 24 tháng Hai năm 2017, theo Giờ Thái Bình Dương. Quý vị chỉ có thể đăng ký tại
seattlehousing.org/waitlist – quý vị không thể đăng ký tại bất cứ trang mạng nào khác. Đăng ký
miễn phí. Nếu quý vị bị yêu cầu trả tiền, thì quý vị đã vào không đúng trang mạng.
Cơ hội của quý vị được lựa chọn vào danh sách chờ là như nhau bất kể quý vị đăng ký vào thời điểm
nào trong khoảng thời gian mở đăng ký. Khi thời gian đăng ký kết thúc, 3,500 ứng viên sẽ được chọn
ngẫu nhiên vào danh sách chờ mới.
Quý vị có thể đăng ký tham gia chương trình xổ số nếu quý vị đủ 18 tuổi trở lên, hoặc trẻ vị thành niên
tự lập, bất kể quý vị sống ở đâu. Quý vị có thể đăng ký dù hiện tại quý vị có đang sống tại nhà của SHA
hay không. Quý vị không cần phải sống tại Seattle để đăng ký tham gia chương trình xổ số này, tuy
nhiên, nếu quý vị được chọn để nhận phiếu quà tặng, quý vị phải sử dụng phiếu quà tặng trong khu
vực Seattle trong ít nhất một năm.
Tại thời điểm người nộp đơn được gọi vào danh sách chờ, tổng thu nhập của hộ gia đình phải bằng
hoặc ít hơn 50 phần trăm thu nhập trung bình khu vực (AMI). Các hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc ít
hơn 30 phần trăm AMI sẽ được ưu tiên. Biểu đồ AMI có thể được tìm thấy tại
http://www.seattlehousing.org/housing//vouchers/eligibility/.
Mỗi hộ gia đình chỉ được một người đăng ký, và người đó chỉ được đăng ký một lần. Đăng ký tham gia
chương trình xổ số này KHÔNG có nghĩa là quý vị nộp đơn đăng ký nơi ở. Nếu quý vị được lựa chọn
ngẫu nhiên vào danh sách chờ, thì quý vị sẽ nhận được nhiều thông tin hơn về việc nộp đơn.
Các thông tin khác có sẵn tại seattlehousing.org/waitlist. Quý vị có thể đăng ký tại đó bắt đầu từ ngày
6 tháng Hai năm 2017. Nếu quý vị không thể truy cập máy tính, hoặc có thắc mắc, vui lòng gọi đường
dây nóng danh sách chờ của SHA theo số 206-239-1674 sau ngày 6 tháng Hai. Thông dịch viên sẽ hỗ trợ
nếu cần thiết.

