Văn bản này là bản dịch của một tài liệu pháp lý do
MassHousing ban hành. MassHousing cung cấp bản dịch này
cho quý vị chỉ để thuận tiện cho quý vị, nhẳm giúp quý vị
hiểu về các quyền và nghĩa vụ theo văn bản. Bản tiếng Anh
của văn bản này là tài liệu chính thức, hợp pháp và và có hiệu
lực. Văn bản dịch này không phải là một tài liệu chính thức.
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Tài Liệu Đính Kèm 7
Bản Cập Nhật Danh Sách Chờ Thuê Nhà Hàng Năm
Ngày ____________________
Về việc: Danh Sách Chờ Thuê Nhà tại __________________________ (Tên Khu Nhà)

Kính gửi Người Làm Đơn,
Quý vị hiện nay đang được xếp trong danh sách chờ thuê một căn hộ tại khu ________________________.
Chúng tôi đang trong quá trình cập nhật danh sách chờ. Trong tài liệu đính kèm, quý vị sẽ thấy những thông tin
liên quan tới mức tiền thuê nhà hiện tại và các giới hạn thu nhập của chúng tôi để giúp quý vị quyết định quý
vị có còn đủ điều kiện được thuê một căn hộ hay không.
Đề nghị quý vị hoàn thành tất cả các thông tin liên quan được yêu cầu trong đơn này. Xin gửi lại đơn tới địa
chỉ nêu trên.
Nếu chúng tôi không nhận được đơn đã cập nhật của quý vị trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày gửi bức
thư này, đơn xin thuê nhà của quý vị sẽ được đưa vào hồ sơ không hoạt động của chúng tôi và tên của quý vị
sẽ bị xóa khỏi danh sách chờ.
Thay đổi địa chỉ (điền chỉ khi địa chỉ của quý vị khác với địa chỉ phía trên)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Tổng thu nhập hàng năm của quý vị vào khoảng bao nhiêu (bao gồm cả thu nhập chưa trừ thuế và các khoản
thu từ các tài sản của quý vị)? ___________________________
Số nhân khẩu trong gia đình: _____________________
Thành Phần Gia Đình: (Chỉ điền mục này nếu có thay đổi về số nhân khẩu trong gia đình)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Nếu quý vị cho rằng quý vị đủ điều kiện thuộc diện ưu tiên, hãy nêu rõ phía dưới:
_______ Diện Ưu Tiên số 1: Vô Gia Cư do Hậu Quả của Thiên Tai
_______ Diện Ưu Tiên số 2: Vô Gia Cư vì Di Dời do Hành Động Cộng Đồng (Đổi Mới Thành Thị)
_______ Diện Ưu Tiên số 3: Vô Gia Cư vì Di Dời do Hành Động Cộng Đồng (Vi Phạm Quy Định Vệ Sinh)
_______ Diện Ưu Tiên số 4: Vô Gia Cư do Bạo Hành Gia Đình
[Cơ Quan Đại Diện: Điền danh sách các diện ưu tiên hiện có khác vào đây]

Thông báo về tình trạng của quý vị trong danh sách chờ sẽ được gửi tới quý vị trong vòng 60 ngày kể từ ngày
nhận được thư này. Đây chỉ là một bản cập nhật về tình trạng mới nhất của quý vị. Các thông tin bổ sung khác
có thể được yêu cầu vào một thời điểm sau này. Chữ ký của quý vị dưới đây là sự đồng ý cho Ban Quản Lý
kiểm tra các thông tin trong đơn đăng ký này.
Tôi xin cam đoan các thông tin có trong văn bản này là đúng sự thật và chính xác.
Đã ký, biết rằng việc khai man sẽ phải chịu hình phạt theo pháp luật.

_____________________________
Chữ ký của Người Làm Đơn

_______________________
Ngày

Nếu quý vị là người khuyết tật, quý vị có quyền yêu cầu cung cấp sửa đổi phù hợp liên quan đến đơn đăng ký
thuê nhà ở của mình. Tất cả các thông tin là không bắt buộc và sẽ được bảo mật.
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