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ລາຍຊ ື່ ລໍຖ້າທີື່ ຢ ື່ອາໄສສໍາລັບຜ ້ ມີລາຍໄດ້ຕໍື່ າໃນ Tacoma 

ຈະເປີດແລ້ວ 

ວັນທີ 3 ເມສາ 2023 – 17 ເມສາ 2023 

Tacoma Housing Authority (ອົງການຄ ຸ້ມຄອງທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສໃນ Tacoma) 

ຂໍເຊ ນຊວນບ ກຄົນທ ີ່ ມ ເງືີ່ ອນໄຂຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກໂຄງການທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່ ມ ລາຄາຖືກ. ພວກເຮົາສະເໜ ໃຫຸ້

ການຊີ່ວຍເຫ ື ອທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສຢ ີ່ສອງປະເພດຫ ັ ກ ຄື: ອາພາດເມັນລາຄາຖືກໃຫຸ້ເຊົີ່ າ ຫ ື  ບັດແລກມ ນຄີ່າທ ີ່ ຈະໃຊຸ້ຊີ່ວຍ

ຈີ່າຍຄີ່າເຊົີ່ າໃນ Tacoma. ພວກເຮົາຈະຮັບໃບຄໍາຮຸ້ອງຈາກ: 

9 ໂມງເຊ ້ າ ວັນຈັນ ວັນທີ 3 ເມສາ ຫາ 4 ໂມງແລງ ວັນຈັນ ວັນທີ 17 ເມສາ 2023 
 

ນ້ີແມື່ ນສ ື່ ງທີື່ ທື່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີເພ ື່ ອຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງຂໍ: 

1. ຊືີ່ ເຕັມ ແລະ ຂໍຸ້ ມ ນພືຸ້ ນຖານສໍາລັບສະມາຊິກທັງໝົດໃນຄົວເຮືອນຂອງທີ່ານ 

2. ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມສໍາລັບຜ ຸ້ ໃຫຍີ່  (18 ປ ຂ ຸ້ ນໄປ) ຜ ຸ້ ທ ີ່ ມ  

3. ລາຍໄດຸ້ປະຈໍາປ ສໍາລັບຄອບຄົວທັງໝົດ 

4. ທ ີ່ ຢ ີ່ອ ເມວທ ີ່ ຍັງໃຊຸ້ງານຢ ີ່  ທີ່ານສາມາດສຸ້າງອ ເມວຢ ີ່  gmail.com ຫ ື  outlook.com. 
 

ຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງຂໍທີື່ : 

www.tacomahousing.org/waitlist 
ສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ ີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ 

ການຊີ່ວຍເຫ ື ອດຸ້ານພາສາ, ໂທຫາເບ  253-448-2738 ຫ ື  ສົີ່ ງອ ເມວຫາ 

waitlist@tacomahousing.org 

ລາຍຊ ື່ ລໍຖ້າທີື່ ຢ ື່ອາໄສຂອງພວກເຮ າແມື່ ນເປີດແລ້ວ! 
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ຄໍາຖາມທີື່ ມີຢ ື່ທ ື່ ວໄປ 

ຂ້າພະເຈ ້ າມີເງ ື່ ອນໄຂຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກບໍ? 
ບັນດາຄົວເຮືອນທ ີ່ ມ ລາຍໄດຸ້ຕໍີ່ າ (ເບິີ່ ງຂ ດຈໍາກັດລາຍໄດຸ້ຂຸ້ າງລ ີ່ມນ ຸ້ ) ທ ກຂະໜາດມ ເງືີ່ ອນໄຂຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້ານ ຸ້  

ຈໍານວນຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງທີ່ານ: 

 

 

ຂ້າພະເຈ ້ າຕ້ອງອາໄສຢ ື່ ໃນ Tacoma ເພ ື່ ອຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກບໍ? 

ບໍີ່  
 

ຂ້າພະເຈ ້ າຈະສະໝັກໄດ້ແນວໃດ ແລະ ເມ ື່ ອໃດ? 
ການຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກແມີ່ນມ ສາມວິທ  ຄື: 

1. ທາງອອນລາຍ - ຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກທາງອອນລາຍທ ີ່  Tacomahousing.org/waitlist. ນ ຸ້ ແມີ່ ນວິທ ທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສ ດ ແລະ 

ວີ່ອງໄວທ ີ່ ສ ດທ ີ່ ຈະຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກ 

2. ແບບເຊ ື່ ງໜ້າ - ຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກແບບເຊິີ່ ງໜຸ້ າໂດຍໃຊຸ້ແທັບເລັດ ຫ ື  ຄອມພິວເຕ ຂອງພວກເຮົາຢ ີ່ສະຖານທ ີ່ ໃດໜ ີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ຸ້ : 

• THA Main Offices - 902 S L Street, Tacoma, WA 98405 

• Salishan Family Investment Center - 1724 E 44th Street, Tacoma, WA 98404 

• Bay Terrace - 2550 S G Street, Tacoma, WA 98405 

3. ທາງໂທລະສັບ - ໂທຫາເບ  (253) 448-2738, ວັນຈັນ-ວັນສ ກ, 9 ໂມງເຊົຸ້ າ - 4 ໂມງແລງ 

ທີ່ານຕຸ້ອງຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກໃນລະຫວີ່າງ 9 ໂມງເຊົຸ້ າ ວັນຈັນ ວັນທ  3 ເມສາ ຫາ 4 ໂມງແລງ ວັນຈັນ ວັນທ  17 ເມສາ 2023. 

ເວລາທ ີ່ ທີ່ານຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກບໍີ່ ໄດຸ້ ສົີ່ ງຜົນກະທົບຕໍີ່ ໂອກາດຂອງທີ່ານທ ີ່ ຈະຖືກເພ ີ່ ມເຂົຸ້ າໃນບັນຊ ລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້າ ຫ ື  

ຕໍາແໜີ່ງການຈັດວາງທີ່ານເຂົຸ້ າໃສີ່ໃນບັນຊ ລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້າ 
 

ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກຫຼາຍກວື່າໜ ື່ ງຄ້ັງໃນຊື່ວງໄລຍະເວລາການຍ ື່ ນຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັ

ກນ້ີບໍ? 
ບໍີ່ . ໃນເວລາທ ີ່ ທີ່ ານຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກ, ພວກເຮົາຂໍໃຫຸ້ທີ່ານຂຽນແຕີ່ລະຄົນໃນຄົວເຮືອນຂອງທີ່ານ 

ທ ກຄົນທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນລາຍຊືີ່ ນັຸ້ ນຈະບໍີ່ ສາມາດຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້ານ ຸ້ ໄດຸ້ອ ກ 
 

ຂ້າພະເຈ ້ າຈະຮ ້ ໄດ້ແນວໃດວື່າທື່ານໄດ້ຮັບໃບຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກຂອງຕ ນແລ້ວ? 
ຖຸ້າທີ່ານຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກທາງອອນລາຍ, ທີ່ານຈະໄດຸ້ ຮັບໝາຍເລກຢືນຢັນ ແລະ 

ອ ເມວພຸ້ ອມໃບຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກຂອງທີ່ານທ ີ່ ຕືີ່ ມຂໍຸ້ ມ ນໃສີ່ຄົບຖຸ້ວນ 
 

ຂ້າພະເຈ ້ າຈະໄດ້ຍ ນກັບມາເມ ື່ ອໃດ? 
1,800 ຄົວເຮືອນຈະໄດຸ້ ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍການຈັບສະຫ າກເພືີ່ ອໃຫຸ້ໄດຸ້ລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້າຂອງພວກເຮົາ. 

ນັຸ້ ນແມີ່ນກີ່ຽວກັບຈໍານວນທ ີ່ ພວກເຮົາສາມາດໃຫຸ້ບໍລິການໄດຸ້ໃນສອງປ  

ບັນດາຄົວເຮືອນຈະຖືກຈັດວາງໃສີ່ໃນບັນຊ ລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້າຕາມລໍາດັບແບບສ ີ່ມ ເລ ີ່ ມແຕີ່ ວັນທ  15 ພ ດສະພາ ເປັນຕົຸ້ ນໄປ, 

ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍີ່ ຜ ຸ້ ບັນດາຜ ຸ້ ຍືີ່ ນຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກ ແລະ ແຈຸ້ງບອກພວກເຂົາວີ່າພວກເຂົາໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົຸ້ າໃນບັນຊ ລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້າ ຫ ື  

ບໍີ່  
 

ຖ້າຂ້າພະເຈ ້ າຢ ື່ ໃນບັນຊີລາຍຊ ື່ ລໍຖ້າ, ຈະເກີດຫຍັງຂ ້ ນຕໍື່ ໄປ? 
ຖຸ້າການຈັບສະຫ າກຂອງພວກເຮົາຈັບໄດຸ້ ຊືີ່ ທີ່ານເຂົຸ້ າໃສີ່ບັນຊ ລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້າຂອງພວກເຮົາ, ທີ່ານຈະໄດຸ້ ຮັບໝາຍເລກທ ີ່ ກໍານົດໃຫຸ້  

ເມືີ່ ອທີ່ານຢ ີ່ ໃນອັນດັບຕົຸ້ ນໆຂອງບັນຊ ລາຍຊືີ່ , ພວກເຮົາຈະກວດເບິີ່ ງເພືີ່ ອໃຫຸ້ແນີ່ ໃຈວີ່າທີ່ານຍັງມ ເງືີ່ ອນໄຂໄດຸ້ ຮັບ ຖຸ້າທີ່ານມ ເງືີ່ ອນໄຂ, 

ພວກເຮົາຈະສະເໜ ທາງເລືອກທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່ ມ ທໍາອິດຂອງພວກເຮົາແກີ່ທີ່ານ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

$35,550 $40,600 $45,700 $50,750 $54,850 $58,900 $62,950 $67,000 

 

mailto:waitlist@tacomahousing.org


tacomahousing.org | 253-448-2738 | waitlist@tacomahousing.org 
 

1. ເຮືອນຢ ີ່ ໃນໜ ີ່ ງໃນບັນດາຊັບສິນຕີ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ທີ່ານຕຸ້ອງຍອມຮັບສະຖານທ ີ່ ດັີ່ ງກີ່າວ 

ເວັຸ້ ນເສຍແຕີ່ມ ເຫດຜົນພຽງພໍທ ີ່ ຈະບໍີ່ ຍອມຮັບເທົີ່ ານັຸ້ ນ 

2. ຂໍຸ້ ສະເໜ ໃນການຊີ່ວຍຈີ່າຍຄີ່າເຊົີ່ າຂອງທີ່ານໃນ Tacoma. ທີ່ານເລືອກບີ່ ອນທ ີ່ ຈະອາໄສຢ ີ່  
 

ເມ ື່ ອໃດທີື່  THA ຈະຮັບໃບຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກລາຍຊ ື່ ລໍຖ້າອີກຄ້ັງ? 
ປົກກະຕິແລຸ້ວ ພວກເຮົາຍອມຮັບໃບຄໍາຮຸ້ອງຂໍສະໝັກໃນທ ກໆສອງປ  ພວກເຮົາຈະລໍຖຸ້າຈົນກີ່ວາລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້າເຫ ື ອໜຸ້ອຍລົງ 

ກີ່ອນທ ີ່ ຈະເພ ີ່ ມຄົນເຂົຸ້ າຕືີ່ ມ ເຂົຸ້ າເບິີ່ ງ www.tacomahousing.org/notifyme ແລະ 

ລົງທະບຽນເພືີ່ ອຮັບອ ເມວເມືີ່ ອເປ ດຮັບລາຍຊືີ່ ລໍຖຸ້າອ ກຄັຸ້ ງ 
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