Запис до списку очікування
житла відкритий!

Записатися до списку очікування житла
для малозабезпечених сімей у місті
Tacoma можна
з 15 листопада до 3 грудня 2021 р.
Житлове управління міста Tacoma (Tacoma Housing Authority) запрошує людей, які відповідають критеріям, подати
заявки на участь у його програмах доступного житла. Ми пропонуємо два види допомоги з отриманням житла:
квартири для оренди за доступною ціною або ваучер для оплати оренди житла в місті Tacoma. Ми прийматимемо
заявки в період:
з 8 am понеділка, 15 листопада, до 5pm п’ятниці, 3 грудня 2021 р.

Подати заявку можуть домогосподарства, які складаються
з 9–10 осіб.
Що необхідно для подання заявки:
◻

◻

Повні імена всіх членів
родини й основна
інформація про них
Дійсна адреса
електронної пошти
Електронну пошту можна
зареєструвати на
вебсайтах gmail.com
або outlook.com.

◻ Відомості про річний дохід
усього домогосподарства

◻ Номери соціального
страхування дорослих членів
родини (віком від 18 років), у
яких вони є

Подати заявку можна на сайті:
Tacomahousing.org/waitlist
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

Відскануйте за
допомогою камери
телефона або додатка
для розпізнавання QRкодів

Редакція від 25 жовтня 2021 року

Типові запитання
Чи відповідаю я вимогам для подання заявки?
Подати заявку на внесення до цього списку очікування можуть лише домогосподарства, які складаються з дев’яти або десяти осіб.

Чому цей список очікування орієнтований лише на домогосподарства, що складаються з
дев’яти або десяти осіб?
У нашому поточному списку очікування багато домогосподарств меншого розміру, що очікують своєї черги. Утім, у нашому списку
очікування є вільні місця для більших за розміром домогосподарств, тому ми відкриваємо запис до нього для родин, що
складаються з дев’яти або десяти осіб.

Чи можу я подати заявку, якщо я не живу в місті Tacoma?
Ні.

Як і де можна подати заявку?
Через обмеження, упроваджені внаслідок поширення коронавірусу, наразі подати заявку
особисто неможливо. Тому доступні два інші способи подання заявок.

1. Онлайн: подайте заявку на сайті Tacomahousing.org/waitlist. Це найкращий і найшвидший спосіб подання заявки.
2. Телефоном: зателефонуйте на номер (253) 448-2738 з понеділка по п’ятницю з 9 am до 4 pm.
Заявку необхідно подати в період з 8 am понеділка, 15 листопада, до 5 pm п’ятниці, 3 грудня 2021 р..
Ваші шанси не зростуть залежно від того, у який день ви подаватимете заявку.

Чи можна подати заявку кілька разів протягом цього періоду?
Ні. Під час подання заявки ми просимо вас указати всіх членів вашої родини. Ніхто з цього списку не може подати окрему заявку на
внесення до списку очікування ще раз. Якщо ви не потрапите до нашого списку очікування цього разу, можете спробувати ще раз,
коли ми відкриємо його знову.

Як я можу перевірити, чи отримали ви мою заявку?
Якщо ви подаєте заявку на сайті, то отримаєте номер підтвердження. Ви також отримаєте повідомлення електронної пошти із заповненою вами
заявкою.

Коли я довідаюся про результат?
На основі випадкового відбору буде вибрано приблизно 50 домогосподарств, які потраплять до нашого списку очікування.
Приблизно таку кількість родин ми можемо обслужити протягом двох років. Ми внесемо їх до списку очікування у випадковому
порядку. З 20 грудня ми почнемо зв’язуватись із заявниками, щоб повідомити їм, чи потрапили вони до списку очікування.

Якщо мене внесуть до списку очікування, що буде далі?
Якщо внаслідок випадкового відбору ви потрапите до списку очікування, ви отримаєте призначений вам номер. Коли настане ваша
черга, ми перевіримо, чи відповідаєте ви критеріям. Однією з вимог, окрім інших, є річний дохід вашого домогосподарства, який має
бути нижче таких сум:

Кількість членів домогосподарства
1–8

9

10

Понад 11

Не мають права

101 750 $

107 550 $

Не мають права

Якщо буде визначено, що ви відповідаєте критеріям, ми запропонуємо вам перший доступний варіант житла. Це може бути:

1. Житло в одному з наших об’єктів нерухомості. У такому випадку ви маєте погодитись із запропонованим житлом, якщо відсутня поважна
причина для відмови.

2. Пропозиція допомоги зі сплатою вартості оренди в місті Tacoma. Ви самі вибираєте місце проживання.
Коли ми знову прийматимемо заявки?
Імовірно, ми знову прийматимемо заявки приблизно за два роки. Ми дочекаємося, поки список очікування скоротиться, перш
ніж додавати до нього людей. Відвідайте сайт tacomahousing.org/notifyme та підпишіться на розсилку, щоб отримати
повідомлення електронної пошти, коли список очікування знову відкриється.

Докладніше: Tacomahousing.org/WaitlistFAQ
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

