Sở Các Vấn Đề Cộng Đồng Tiểu Bang Georgia (Georgia Department of Community Affairs, DCA)
hôm nay thông báo rằng thời gian nộp đơn đăng ký sơ bộ vào danh sách chờ của chương trình Phiếu
Lựa Chọn Nhà Ở (Housing Choice Voucher, HCV) hay Mục 8, sẽ được mở từ ngày 22 đến ngày 26
tháng 4 năm 2021 thông qua một hệ thống trực tuyến.
Chương trình phiếu mua hàng này cung cấp trợ cấp tiền thuê nhà để hỗ trợ cho các cá nhân và gia
đình có thu nhập cực thấp và thấp thuê nhà ở an toàn, tươm tất và giá phải chăng trên thị trường cho
thuê nhà tư nhân trên khắp khu vực thẩm quyền của DCA gồm 149 hạt ở Georgia. Trợ cấp được trao
cho những gia đình hội đủ điều kiện được lựa chọn từ danh sách chờ. Tính đủ điều kiện cho chương
trình dựa trên một số yếu tố bao gồm thu nhập của gia đình và tư cách công dân đủ điều kiện.
DCA sẽ chấp nhận các đơn đăng ký sơ bộ cho chương trình HCV bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 22
tháng 4, lúc 12:01 sáng đến thứ Hai, ngày 26 tháng 4, lúc 11:59 tối cho tất cả 149 hạt mà cơ quan này
phục vụ. 10 hạt còn lại ở Georgia sẽ được cơ quan quản lý nhà ở địa phương của họ phục vụ. Có thể
tìm thấy danh sách đầy đủ các hạt và thành phố mà tại đó DCA quản lý chương trình HCV tại
https://www.dca.ga.gov/node/2167/documents/2085.
Đơn đăng ký sẽ chỉ được chấp nhận dưới dạng điện tử thông qua hệ thống trực tuyến. Bắt đầu từ
ngày 22 tháng 4, người nộp đơn có thể đăng nhập để nộp đơn đăng ký vào danh sách chờ tại
www.applygadca.com. Ứng dụng này có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Tây
Ban Nha và tiếng Việt. Những người nộp đơn có yêu cầu hỗ trợ trong việc hoàn thành đơn đăng ký
sơ bộ hoặc cần một điều chỉnh vì lý do khuyết tật có thể gửi email cho DCA theo địa chỉ
applygadca@dca.ga.gov hoặc họ có thể gọi đến đường dây điện thoại hỗ trợ đăng ký, hoạt động vào
ngày 22, 23 và 26 tháng 4 từ 8 giờ sáng cho đến 4:30 chiều, theo số 1-888-858-6085, chọn tùy chọn
2. Yêu cầu phải được thực hiện trong thời gian chấp nhận đơn đăng ký từ ngày 22 đến ngày 26 tháng
4 năm 2021. Thông tin về tiến trình đăng ký danh sách chờ có sẵn tại 855-741-5177.
Các đại diện của Phòng Hỗ Trợ Gia Cư của DCA nói rằng việc nộp đơn vào ngày đầu tiên, ngày 22
tháng 4, sẽ không có lợi thế gì. Tất cả các đơn đăng ký sơ bộ sẽ được tham gia chương trình bốc thăm
ngẫu nhiên để xác định thứ hạng của các đơn đăng ký sơ bộ vào danh sách chờ. Không phải tất cả
các đơn đăng ký sơ bộ đều sẽ được đưa vào danh sách chờ sau khi rút thăm.
Đơn đăng ký sơ bộ trùng lặp sẽ không được chấp nhận. Bất kỳ đơn đăng ký trùng lặp nào có cùng
các thành viên trong gia đình được liệt kê sẽ bị bỏ đi. Tất cả các đơn đăng ký phải được điền đầy đủ
thông tin bao gồm số an sinh xã hội và ngày sinh chính xác của mỗi thành viên trong gia đình, kể cả
trẻ vị thành niên.
DCA không tính phí nộp đơn đăng ký và khuyến cáo người nộp đơn nên cẩn thận với bất kỳ trang
web hoặc công ty nào tuyên bố rằng họ thu phí thay mặt cho DCA.
Để biết thêm thông tin về chương trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở của DCA, hãy truy cập
https://www.dca.ga.gov/safe-affordable-housing/rental-housing-assistance/housing-choice-voucherprogram-formerly-known

Thông tin về Sở Các Vấn Đề Cộng Đồng Tiểu Bang Georgia:
Sở Các Vấn Đề Cộng Đồng Tiểu Bang Georgia (DCA) hợp tác với các cộng đồng để tạo ra một
môi trường thúc đẩy sự thành công cho các gia đình và doanh nghiệp của Georgia thông qua
việc phát triển cộng đồng và kinh tế, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhà ở an toàn và
giá phải chăng. Sử dụng các nguồn lực của tiểu bang và liên bang, DCA giúp đỡ các cộng đồng
thúc đẩy tạo ra việc làm tư nhân, thực hiện quy hoạch, phát triển các khu vực trung tâm, tạo ra
các giải pháp nhà ở giá phải chăng và thúc đẩy hoạt động tình nguyện. DCA cũng giúp những
cư dân Georgia hội đủ điều kiện có thu nhập thấp và trung bình mua nhà, thuê nhà và ngăn chặn
tình trạng tịch thu nhà thế chấp và tình trạng vô gia cư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập
www.dca.ga.gov .

