
  

 

Chương Trình Phiếu Chọn Nhà Ở Section 8 
Lịch Chờ hiện hành 

Hội đồng Metropolitan nhà ở và tái phát triển (Metro HRA), Cơ quan thẩm quyền nhà ở công cộng Minneapolis và Cơ quan 

nhà ở công cộng  St. Paul sẻ tiếp nhận đơn trên mạng trực tuyến cho Chương Trình Phiếu Chọn Nhà Ở Section 8. 

 
ĐƠN XIN TRÊN MẠNG SẺ BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC :  

8:00 SÁNG THỨ TƯ, 12 THÁNG 6, 2019 

tới 

12:00 TRƯA THỨ BA, 18 THÁNG 6, 2019 

 

Điền đơn mổi lịch chờ một cách riêng biệt.  Điền đơn bất cứ lúc nào trong thời gian có hiệu lực - Đơn phải được nộp trên 

mạng trực tuyến hạn cuối 12 giờ trưa Thứ ba, 18 Tháng 6, 2019.  Không có lợi thế để nộp đơn sớm.  Để hoàn thành nhửng 

đơn xin (24 giờ 1 ngày trong khoản thời gian nêu trên) tham khảo nhửng trang mạng bên dưới: 

Metro HRA - www.WaitlistCheck.com/METRO  

The Metro HRA sẻ đặt 2000 người nộp đơn trên lịch chờ thông qua 1 chọn lựa ngẩu nhiên từ tất cả đơn đả nhận.  Metro 

HRA sẻ trao 95% của lịch chờ đặt để cho nhửng người điền đơn mà họ sống, làm việc hay đang học toàn thời gian trong 
7 quận, vùng phụ cận Twin Cities ( quận Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott và Washington).  Phần còn 

lại 5% của lịch chờ đặt để sẻ trao cho bất cứ người điền đơn nào khác.    

Minneapolis - www.WaitlistCheck.com/MPHA 

Cơ quan thẩm quyền nhà ở công cộng Minneapolis sẻ đặt 2000 người nộp đơn trên lịch chờ thông qua 1 chọn lựa ngẩu 

nhiên từ tất cả đơn đả nhận. Cơ quan thẩm quyền nhà ở sẻ trao 95% của lịch chờ đặt để cho nhửng người điền đơn mà họ 

sống, làm việc hay tham gia trường học ở Minneapolis. Phần còn lại 5% của lịch chờ đặt để sẻ trao cho bất cứ người điền 

đơn nào khác. Sự ưu tiên của người cư trú không có mục đích hay ảnh hưởng của việc chậm trể hay từ chối tiếp nhận vì 
trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc nguyên thủy, giới tính, tôn giáo, tàn tật hay tuổi tác của bất cứ thành viên nào 

của gia đình người đương đơn. 

St. Paul - www.WaitlistCheck.com/STPAUL  

Cơ quan nhà ở công cộng St. Paul sẻ đặt 3,500 nộp đơn trên lịch chờ thông qua 1 chọn lựa ngẩu nhiên từ tất cả đơn đả 
nhận. Cơ quan nhà ở sẻ trao 95% của lịch chờ đặt để cho nhửng người điền đơn mà đó là người đứng đầu trong nhà hay 

là vợ chồng sống, làm việc hay tham gia trường học ở St. Paul, hay người nộp đơn được đánh giá là “homeless” thông 

qua Coordinated Entry System của quận Ramsey. Phần còn lại 5% của lịch chờ đặt để sẻ trao cho bất cứ người điền đơn 

nào khác. 

Chương Trình Phiếu Chọn Nhà Ở Section 8 cung cấp sự trợ giúp mướn nhà cho gia đình có thu nhập thấp.  Để đủ 

điều kiện, thu nhập cả nhà hàng năm không thể hơn:  

1 người:  $35,000   
2 người:  $40,000 
3 người:  $45,000 

4 người: $50,000 
5 người: $54,000 
6 người: $58,000 

7 người: $62,000 
8 người: $66,000

 

Nhửng mẫu đơn sẻ không có ở văn phòng cơ quan, và yêu cầu fax hay e-mail sẻ không dược nhận. Người điền đơn 

có thể dùng computer, tablet hay smart-phone để điền, kể cả computers ở thư viện và cơ quan thẩm quyền nhà ở nếu có. 
Nhửng người điền đơn cần sự dàn xếp hợp lý, trợ giúp ngôn ngử, hay yêu cầu thông tin này trong khuôn mẩu khác thì 

được khuyến khích nộp yêu cầu trước tới bất cứ cơ quan nào của lịch chờ đang mở.  Thông dịch sẻ có sẳn cho 60 ngôn 

ngử khác nhau.    

http://www.waitlistcheck.com/METRO
http://www.waitlistcheck.com/MPHA
http://www.waitlistcheck.com/STPAUL

