ADA County /BOSIE City

بازگشایی لیست انتظار
قرعهکشی
 10ژانویه تا  10فوریه 2022
برنامه کوپن فرصت اسکان ()Housing Choice Voucher

چگونه درخواست بدهم؟
بین  10ژانویه تا  10فوریه یک
درخواست قبلی را به صورت آنالین
در آدرس www.bcacha.org
ارائه دهید .متقاضیان واجد شرایط
در قرعهکشیای شرکت میکنند که
فقط  2500خانوار به طور تصادفی
انتخاب میشوند و در لیست انتظار
قرار میگیرند.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا به
آدرس  www.bcacha.orgسر
بزنید یا با شماره 208-345-
4907تماس بگیرید

مسئوالن امور اسکان شهرستان  Adaو شهر Boiseیا ()BCACHA
درخواستهای قبلی برای اقامت احتمالی در لیست انتظار برنامه کوپن
فرصت اسکان ( )The Housing Choice Voucherرا از 10
ژانویه  2022میپذیرند.

برنامه کوپن فرصت اسکان چیست؟
کوپن فرصت اسکان (که به عنوان بخش  8هم شناخته میشود) یک برنامه اسکان
یارانهای است که توسط مسئوالن امور اسکان محلی اجرا میشود و تأمین مالی
آن توسط ایاالت متحده صورت میگیرد .وزارت مسکن و شهرسازی این برنامه
به گونهای طراحی شده است که به خانوارهای واجد شرایط کمک کند که با
پرداخت بخشی از یا تمام هزینههای اجاره آنها خانههای ارزان و ایمن اجاره کنند

آیا من واجد شرایط هستم؟
بهدلیل بودجه محدود BCACHA ،قرعهکشی لیست انتظار را فقط
برای متقضیانی که از قبل درخواست دادهاند و همه شرایط زیر را
دارند ،بازگشایی میکند:
❶ سرپرست خانوار باید باالی  18سال باشد؛ و
❷ خانوار باید کمدرآمد باشد؛ و

چنانچه متقاضی دارای معلولیت باشد و نیازمند
یک اقامتگاه معقول باشد ،یا شرایط تخفیفدهندهای
دارد که مانع از درخواست آنالین آنها میشود،
لطفا با دفتر به شماره  )208( 345-4907تماس
بگیرد.
خط مشیء  BCACHAایسنت که ببینید همه افراد
صرف نظر از نژاد ،مذهب ،رنگ پوست و
جنسیت ،جنس هویت ،ملیت ،گرایش جنسی،
وضعیت خانوادگی ،یا معلولیت ،فرصت برابری
دردسترسی به خانه ارزان داشته باشند.

❸ خانوار باید واجد شرایط الویت اقامت در آیداهو ( )Idahoباشد (خانواده در
صورتی واجد شرایط است که در داخل ایالت آیداهو کار یا زندگی کند یا در
آن استخدام شده باشد)؛ و
❹ باید حداقل یکی از تعاریف زیر را شامل شود>g/<:

• سرپرست خانوار ،یکی از سرپرستان یا همسر  62ساله یا باالتر
باشد؛ یا
• سرپرست خانوار ،یکی از سرپرستان یا همسر معلول باشد؛ یا
• خانوادههایی با کودکان زیر  18سال

