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Danh Sách Chờ  Chương Trình Gia Cư Cho Người Thu 

Nhập Thấp  của Tacoma Sẽ Bắt Đầu Tiếp Nhận Đơn 

Từ ngày 3 tháng 4 năm 2023 – ngày 

17 tháng 4 năm 2023 

Tacoma Housing Authority (THA) xin mời  những người dân đủ điều kiện hãy nộp 

đơn vào chương trình gia cư phải chăng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gia cư 

theo hai hình thức chính: căn hộ giá rẻ cho thuê hoặc phiếu giảm giá giúp chi trả 

tiền thuê nhà ở Tacoma. Chúng tôi sẽ tiếp nhận đơn xin từ: 

9:00 sáng Thứ Hai, ngày 3 tháng 4, đến 4:00 chiều Thứ Hai, ngày 27 tháng 
4 năm 2023 

 

Thông Tin Cần Chuẩn Bị Để Nộp Đơn: 
1. Tên họ đầy đủ và thông tin cơ bản của mọi thành viên trong hộ gia đình. 

2. Số An Sinh Xã Hội của những người lớn (18 tuổi trở lên) đã có số này. 

3. Thu nhập hằng năm của cả hộ gia đình. 

4. Địa chỉ email đang sử dụng. Quý vị có thể tạo email tại trang gmail.com hoặc 
outlook.com 

 

Thời Gian Ghi Danh  vào Danh Sách Chờ  Chương Trình 

Gia Cư Đã Bắt Đầu! 
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Nộp đơn tại: 

www.tacomahousing.org/waitlist 

 
Để được hỗ trợ điều chỉnh hợp lý và hỗ trợ ngôn ngữ, xin gọi 

số 253-448-2738 hoặc gởi email về 

waitlist@tacomahousing.org. 
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Các Câu Hỏi Thường Gặp 

Tôi có đủ điều kiện nộp đơn không? 
Các hộ gia đình có thu nhập thấp (xem các mức giới hạn thu nhập ở bên dưới), bất kể quy mô hộ gia đình ra 

sao, đều đủ điều kiện nộp đơn vào danh sách chờ này. Số người trong hộ gia đình: 

 

 

Tôi có phải sinh sống ở Tacoma mới được nộp đơn không? 
Không. 

 

Tôi cần nộp đơn theo cách nào và khi nào? 
Có ba cách để nộp đơn: 

1. Trực tuyến - Nộp đơn trực tuyến tại Tacomahousing.org/waitlist. Đây là cách nộp đơn tốt nhất và nhanh chóng 
nhất. 

2. Trực tiếp - Nộp đơn trực tiếp bằng cách dùng một trong các máy tính bảng hoặc máy tính của chúng tôi tại các 
địa điểm sau: 

•  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. Điện thoại - Gọi số (253) 448-2738, Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 9:00 sáng - 4:00 chiều 

Quý vị phải nộp đơn trong khoảng thời gian từ 9:00 sáng Thứ Hai, ngày 3 tháng 4, đến 4:00 chiều Thứ Hai, 

ngày 17 tháng 4 năm 2023. Thời điểm nộp đơn không ảnh hưởng đến khả năng quý vị được ghi danh vào 

danh sách chờ hay vị trí của quý vị trên danh sách này. 
 

Tôi có được nộp đơn nhiều lần trong thời hạn nộp đơn này không? 
Không. Khi quý vị nộp đơn, chúng tôi yêu cầu quý vị ghi rõ thông tin từng người trong hộ gia đình. Những 

người đã có tên trong danh sách đó không được nộp đơn vào danh sách chờ nữa. 
 

Làm sao để biết là cơ quan đã tiếp nhận đơn của tôi? 
Nếu nộp đơn trực tuyến, quý vị sẽ nhận được mã xác nhận và email có hồ sơ hoàn chỉnh của quý vị. 

 

Khi nào tôi sẽ nhận được phản hồi? 
Chúng tôi sẽ lựa chọn 1,800 hộ gia đình vào danh sách chờ theo hình thức bốc thăm. Đây là số lượng hộ gia 

đình mà chúng tôi có thể phục vụ trong hai năm. Các hộ gia đình sẽ được ghi danh vào danh sách chờ theo thứ 

tự ngẫu nhiên. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, chúng tôi sẽ liên hệ với những người nộp đơn và thông báo là họ có 

được chọn vào danh sách chờ này hay không. 
 

Nếu tôi được vào danh sách chờ, điều gì sẽ diễn ra sau đó? 
Nếu quý vị được vào danh sách chờ sau  khi chúng tôi bốc thăm, quý vị sẽ được cấp một mã ấn định. Khi tên 

quý vị được lên đầu danh sách, chúng tôi sẽ kiểm tra để đảm bảo quý vị vẫn đủ điều kiện. Nếu quý vị đủ điều 

kiện, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị lựa chọn gia cư đầu tiên có sẵn: 

1. Một chỗ ở tại một trong các khu nhà của chúng tôi. Quý vị phải chấp nhận địa điểm đó, trừ khi có lý do hợp lý để 
từ khước. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

$35,550 $40,600 $45,700 $50,750 $54,850 $58,900 $62,950 $67,000 
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2. Đề nghị hỗ trợ chi trả tiền thuê nhà của quý vị ở Tacoma. Quý vị được lựa chọn nơi ở. 
 

Khi nào THA sẽ lại tiếp nhận đơn xin vào danh sách chờ? 
Chúng tôi thường tiếp nhận đơn hai năm một lần. Chúng tôi sẽ chờ cho tới khi danh sách chờ này ngắn dần, sau 

đó mới bổ sung thêm người vào danh sách. Xin truy cập trang www.tacomahousing.org/notifyme và đăng ký để 

nhận email khi danh sách chờ được mở lại. 
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