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Заявки від малозабезпечених осіб на внесення до списку 

очікування для отримання допомоги з житлом у місті 
Tacoma прийматимуться 

з 3 до 17 квітня 2023 року 

Управління житлового забезпечення міста Tacoma (Tacoma Housing Authority, THA) 

запрошує осіб, які мають на це право, подати заявку на участь у його програмах 

доступного житла. Ми пропонуємо два основні види допомоги з житлом: доступні 

квартири в оренду або ваучер на допомогу з оплатою оренди в місті Tacoma. Заявки 

прийматимуться: 

з 9 a.m. понеділка, 3 квітня 2023 р., до 4 p.m. понеділка, 17 квітня 2023 р. 

 

Для подання заявки необхідно надати зазначену нижче 

інформацію. 

1. Повні імена всіх членів вашого домогосподарства, а також основна інформація про них. 

2. Номери соціального страхування дорослих (осіб, що досягли 18 років), які їх мають. 

3. Річний дохід усього домогосподарства. 

4. Чинна адреса електронної пошти. Ви можете створити електронну поштову скриньку на 
сайті gmail.com або outlook.com. 

  

Починаємо приймати заявки на внесення до списку 

очікування для отримання допомоги з житлом! 
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Подайте заявку на сайті: 

www.tacomahousing.org/waitlist 

 
Якщо вам потрібні спеціальні можливості або допомога 

перекладача, телефонуйте за номером 253-448-2738 або пишіть 

на адресу електронної пошти waitlist@tacomahousing.org. 
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Поширені питання 

Чи маю я право подавати заявку? 
Малозабезпечені домогосподарства (див. граничні рівні доходу нижче) будь-якого розміру мають право подати 

заявку на внесення до цього списку очікування. Кількість людей у вашому домогосподарстві: 

 

 

Щоб подати заявку, я маю жити в місті Tacoma? 
Ні. 

 

Як і коли подавати заявку? 
Є три способи подати заявку. 

1. Онлайн. Подайте заявку на сайті Tacomahousing.org/waitlist. Це найзручніший і найшвидший спосіб. 

2. Особисто. Подайте заявку особисто, використовуючи планшети або комп’ютери в одному з наших відділень за 
такими адресами: 

• 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. Телефоном. Телефонуйте за номером (253) 448-2738 із понеділка по п’ятницю з 9 a.m. до 4 p.m. 

Ви повинні подати заявку в період із 9 a.m. понеділка, 3 квітня 2023 р., до 4 p.m. понеділка, 17 квітня 2023 р. 

Конкретний момент подання заявки не впливає на ваші шанси щодо внесення до списку очікування або ваше 

місце в цьому списку. 
 

Чи можна подати кілька заявок протягом цього періоду подання? 
Ні. Під час подання заявки ми просимо вказати всіх членів вашого домогосподарства. Жоден із них не може 

подати ще одну заявку на внесення до списку очікування. 
 

Як я дізнаюся, чи отримали ви мою заявку? 
Якщо ви подаєте заявку на сайті, то отримаєте номер підтвердження та електронний лист із вашою заповненою заявкою. 

 

Коли я отримаю від вас відповідь? 
До нашого списку очікування за принципом лотереї буде відібрано 1800 домогосподарств. Приблизно такій 

кількості сімей ми можемо допомогти за два роки. Домогосподарства розташовуватимуться в списку очікування у 

випадковому порядку. З 15 травня ми почнемо зв’язуватись із заявниками, щоб повідомити, чи були вони внесені 

до списку очікування. 
 

Якщо я потраплю до списку очікування, що відбуватиметься далі? 
Якщо за результатами лотереї ви потрапите до нашого списку очікування, вам буде призначено певний номер. 

Щойно ви потрапите в початок списку, ми перевіримо, чи маєте ви досі право на нашу допомогу. Якщо так, ми 

запропонуємо вам той варіант нашої допомоги з житлом з описаних нижче, який першим буде доступний. 

1. Житло в одному з наших об’єктів нерухомості. Ви не можете відмовитися від запропонованого місця без поважної 
причини. 

2. Пропозиція надати допомогу з оплатою оренди в місті Tacoma. Ви самі вибираєте, де житимете. 
 

Коли THA знову прийматиме заявки на внесення до списку очікування? 
Зазвичай ми приймаємо заявки що два роки. Ми почекаємо, доки список очікування не скоротиться, перш ніж 
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додавати до нього нових людей. Відвідайте сторінку www.tacomahousing.org/notifyme та зареєструйтеся, щоб 

отримати електронною поштою сповіщення про наступну можливість подати заявку на внесення до списку 

очікування. 
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