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Thông báo Quan trọng
Vui lòng Mở Ngay lập tức
Đừng bỏ qua
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Thông tin cụ thể về cơ quan trợ giúp nhà ở, danh sách chờ và thời hạn chót trả lời không có trong bản dịch này. Vui
lòng xem thông báo mà quý vị nhận được để biết về thông tin này.

Người nộp đơn chú ý:
[TÊN CỦA CƠ QUAN TRỢ GIÚP NHÀ Ở] đang yêu cầu quý vị cập nhật đơn của mình trong [TÊN CỦA DANH
SÁCH CHỜ]. Để tiếp tục nằm trong danh sách chờ, quý vị phải cập nhật đơn của mình hoặc xác nhận rằng thông
tin của quý vị vẫn chính xác.

THỜI HẠN CHÓT ĐỂ CẬP NHẬT ĐƠN CỦA QUÝ VỊ LÀ:
[THỜI HẠN CHÓT]
Theo chính sách của [TÊN CỦA CƠ QUAN TRỢ GIÚP NHÀ Ở], quý vị có trách nhiệm thông báo cho [TÊN CỦA CƠ
QUAN TRỢ GIÚP NHÀ Ở] về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin liên lạc, thu nhập, thành phần của hộ gia đình hoặc
bất kỳ thông tin nào khác trong đơn của quý vị. Việc không cung cấp thông tin hoặc không phản hồi yêu cầu cập nhật sẽ
dẫn đến đơn của quý vị bị loại khỏi danh sách chờ mà không cần thông báo thêm. Nếu quý vị muốn được xóa khỏi danh
sách chờ này, quý vị có thể thực hiện việc này trực tuyến hoặc đơn giản là không trả lời yêu cầu cập nhật này và đơn của
quý vị sẽ tự động được rút ra khỏi danh sách chờ.
Xin lưu ý: Đây KHÔNG phải là một đề nghị về nhà ở hoặc hỗ trợ. Thông báo này chỉ là yêu cầu cập nhật đơn của quý vị
trong danh sách chờ và loại bỏ những người không còn quan tâm. [TÊN CỦA CƠ QUAN TRỢ GIÚP NHÀ Ở] đã hợp
tác với AffordableHousing.com trong việc cập nhật danh sách chờ này. Người nộp đơn có thể sử dụng cổng thông tin
trực tuyến để cập nhật đơn và kiểm tra tình trạng của mình.

Đây là một tài liệu quan trọng, vui lòng dịch nó ra. Quý vị có
thể gọi AffordableHousing.com để được hỗ trợ dịch thuật
theo số 866-466-7328.

Two Ways to Update Your Application:
Truy cập AffordableHousing.com/update

Lựa chọn Tốt nhất và Nhanh nhất

Gõ "affordablehousing.com/update" vào trình duyệt internet của quý vị, sau đó nhấp vào
Cập nhật Đơn và làm theo lời nhắc để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký,
quý vị có thể xem và chỉnh sửa đơn cũng như hoàn thành trả lời cập nhật của mình.

Gọi AffordableHousing.com

Quý vị có thể gọi đến AffordableHousing.com để được hỗ trợ cập nhật tại 866-466-7328.

Ghé đến Văn phòng [TÊN CỦA CƠ QUAN TRỢ GIÚP NHÀ Ở]

Một số cơ quan trợ giúp nhà ở cho phép quý vị cập nhật đơn của mình trực tiếp tại văn
phòng của họ. Nếu quý vị chọn cập nhật đơn trực tiếp, vui lòng đến văn phòng cơ quan
trợ giúp nhà ở trước thời hạn chót.
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