
Phần 8 Mở Danh Sách Chờ - Tiếp Thị và Tiếp Cận Cộng Đồng 
Thông Báo 

 

 

Sở Gia Cư và Các Vấn Đề Cộng Đồng Texas (Texas Department of Housing and Community Affairs, 
TDHCA) thông báo mở danh sách chờ cho chương trình Phiếu Chọn Nhà Ở vào Thứ Hai, ngày 2 tháng 5 
năm 2022. Chương trình cung cấp quỹ qua Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ để thanh toán một 
phần tiền thuê nhà hàng tháng cho các gia đình đủ tiêu chuẩn trong khu vực có thẩm quyền của TDHCA. 

TDHCA sẽ chấp nhận đơn đăng ký trước trực tuyến cho danh sách chờ bắt đầu từ 8 giờ sáng, Giờ Miền 
Trung, Thứ Hai, ngày 2 tháng 5 năm 2022, đến 5 giờ chiều, Giờ Miền Trung, Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 
năm 2022. Trong số các đơn đã nhận, TDHCA sẽ sử dụng một hệ thống rút thăm để chọn ngẫu nhiên 500 
người nộp đơn vào danh sách chờ. Ai cũng có cơ hội được chọn như nhau cho dù nộp đơn vào ngày đầu 
tiên hay ngày cuối cùng. Số rút thăm cũng sẽ xác định vị trí của người nộp đơn trong danh sách chờ đợi. 
Không có sàng lọc tính đủ điều kiện như một phần của quá trình nộp đơn trước. Chương trình phiếu ưu 
đãi của TDHCA chỉ hoạt động trong khu vực thuộc 34 quận. Danh sách cụ thể của các khu vực thuộc 34 
quận có thể được tìm thấy tại https://www.tdhca.state.tx.us/section-8/docs/ServiceAreas.pdf.    

Để đăng ký trực tuyến trong thời gian mở, hãy hoàn thành đơn đăng ký trước tại: 
https://www.waitlistcheck.com/application/form.php?ID=3087-TX901. Tất cả các đơn đăng ký 
phải được gửi qua công cụ nộp đơn trực tuyến. Không chấp nhận các đơn nộp gửi qua bưu điện, fax, 
chuyển tay hoặc qua email.  

Những cá nhân bị khuyết tật khiến họ không thể nộp đơn trực tuyến có thể gọi số 800-237-
6500 yêu cầu sắp xếp đặc biệt, nhân viên có thể giúp họ hoàn thành đơn đăng ký kịp thời để 
được đưa vào quy trình rút thăm. Tất cả các yêu cầu đó phải được thực hiện muộn nhất đến 
5:00 chiều, Giờ Miền Trung, Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022. 

Các câu hỏi có thể được chuyển đến số 800-237-6500. 

Người nộp đơn không có quyền truy cập internet có thể tìm đến các nguồn lực địa phương như 
máy tính tại thư viện địa phương của họ. 

Người nộp đơn phải được coi là có thu nhập rất thấp, nghĩa là tổng thu nhập hàng năm của họ phải bằng 
hoặc dưới 50% thu nhập bình quân của khu vực (AMI). Tuy nhiên, 75% hộ gia đình mà TDHCA sẽ phục vụ 
phải có thu nhập cực kỳ thấp, nghĩa là tổng thu nhập hàng năm của họ phải bằng hoặc dưới 30% AMI. 
Các hạn mức thu nhập tối đa cho quy mô hộ gia đình của từng khu vực trong số 34 quận được phục vụ 
có thể tìm thấy tại https://www.tdhca.state.tx.us/section-8/docs/S8-AMI-CountyChart.pdf  

500 người nộp đơn sẽ được đưa vào danh sách chờ bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Nếu quý vị 
không nhận được xác nhận từ hệ thống rằng đơn đăng ký của quý vị đã được gửi thành công, 
thì đơn đăng ký của quý vị sẽ không được chỉ định số rút thăm. Được đưa vào danh sách chờ 
không có nghĩa là người nộp đơn trên thực tế đủ điều kiện để được hỗ trợ. 

Xin xem thêm thông tin tại https://www.tdhca.state.tx.us/section-8/announcements.htm. 
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