
 

ORODHA YA WANAOSUBIRI  

UFUNGUZI WA BAHATI 

NASIBU 

Tarehe 10 Januari – Tarehe 10 Februari, 2022  

Mpango wa Vocha wa Chaguo la Makazi 

Boise City & Ada County Housing Authorities 

(BCACHA) itakubali maombi yaliyowasilishwa awali 

ya uwekaji unaotarajiwa kwenye orodha ya 

wanaosubiri ya Mpango wa Vocha wa Chaguo la 

Makazi kuanzia tarehe 10 Januari, 2022. 

Mpango wa Vocha wa Chaguo la Makazi ni nini? 
 

Vocha ya Chaguo la Makazi (pia inajulikana kama Sehemu ya 

8) ni mpango wa nyumba ya ruzuku unaosimamiwa na 

mamlaka ya makazi ya eneo husika na kufadhiliwa na Idara ya 

Makazi na Maendeleo ya Miji ya Marekani.  Mpango huu 

umeundwa ili kusaidia familia zinazostahiki kupangisha 

makazi salama na ya bei nafuu kwa kulipa gharama kidogo au 

zote za kupangisha. 

Ninastahili? 
 

Kwa sababu ya upatikanaji mdogo wa ufadhili, BCACHA 

itafungua tu orodha ya wanaosubiri ya bahati nasibu kwa 

waombaji wa awali ambao wanakidhi masharti yafuatayo: 
 ❶Mkuu wa Kaya na lazima awe na umri wa zaidi ya miaka 18; NA  ❷ Ni lazima kaya hiyo iwe yenye kipato cha chini; NA  ❸ Kaya hiyo lazima ifuzu kupata upendeleo wa ukaaji wa Idaho 

(familia inafuzu iwapo familia hiyo inaishi, inafanya kazi au 

imeajiriwa kufanya kazi katika jimbo la Idaho); NA ❹ Lazima ikidhi angalau ufafanuzi mmoja kati ya zifuatazo: 
 

• Mkuu wa kaya, mkuu mwenza au mwenzi ana umri wa 

miaka 62 au zaidi; au 
 

• Mkuu wa kaya, mkuu mwenza au mwenzi ni mlemavu; au 
 

• Familia zilizo na watoto walio chini ya umri wa miaka 18 

Nitaomba vipi? 
 

Wasilisha maombi mapema 

mtandaoni kwenye 

www.bcacha.org kati ya 

tarehe 10 Januari na tarehe 

10 Februari, 2022. Maombi 

yanayostahiki yatawekwa 

kwenye bahati nasibu 

ambapo kaya 2,500 pekee 

zitateuliwa kinasibu na 

kuwekwa kwenye orodha 

ya wanaosubiri. 
 

 

Kwa taarifa zaidi 

tembelea 

www.bcacha.org au piga 

simu 208-345-4907. 

Iwapo mwombaji ana ulemavu na 

anahitaji malazi yanayofaa au ana 

sababu zisizozuilika zinazomzuia 

kuwasilisha ombi mtandaoni, 

tafadhali wasiliana na ofisi yetu 

kwenye (208) 345-4907. 

 

Ni sera ya BCACHA kuhakikisha 

kwamba kila mtu bila kujali mbari, 

dini, rangi, jinsia, utambulisho wa 

kijinsia, asili ya kitaifa, mwelekeo wa 

kijinsia, hali ya kifamilia au ulemavu 

atakuwa na fursa sawa katika kupata 

makazi ya bei nafuu. 
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