
Nội dung video 

 
1. Ngoài trợ cấp nhà ở theo Mục 8, còn có các hình thức trợ cấp nhà ở khác. 

 
2. Có nhiều hình thức hỗ trợ đối với nhà ở được trợ cấp và nhà ở giá rẻ. 
 
3. Đối với nhà ở theo dự án, khoản trợ cấp được cấp theo địa chỉ nhà ở.  
 
4. Quý vị nộp đơn xin ở tại địa chỉ đó. 
 
5. Đối với nhà ở lưu động, khoản trợ cấp được cấp cho người nộp đơn.  
 
6. Quý vị nộp đơn xin phiếu trợ cấp nhà ở mà có thể được dùng để thuê một nơi ở mà quý vị 

tìm được. 
 
7. Kinh phí hỗ trợ cho nhà ở được trợ cấp và nhà ở giá rẻ đến từ các nguồn khác nhau. 
 
8. Trợ cấp nhà ở có thể được tài trợ theo nguồn liên bang. 
 
9. Trợ cấp nhà ở có thể được tài trợ theo nguồn tiểu bang. 
 
10. Nhà ở có thể thuộc sở hữu tư nhân, những chủ nhà này cho thuê một số căn hộ với mức giá 

thấp hơn giá thị trường  
 

– thường là vì họ đã nhận được các khoản tín dụng thuế. 
 
11. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn. 
 
12. Chúng tôi sẽ xây dựng một biểu đồ về các lựa chọn nhà ở giá rẻ và nhà ở được trợ cấp cho 

người khuyết tật ở Massachusetts. 
 
13. Khoản trợ cấp nhà ở theo dự án được cấp theo địa chỉ nhà ở. 
 
14. Phiếu trợ cấp nhà ở lưu động được cấp cho người nộp đơn. 
 
15. Trợ cấp nhà ở có thể được tài trợ theo nguồn liên bang. 
 
16. Trợ cấp nhà ở có thể được tài trợ theo nguồn tiểu bang. 
 
17. Nhà ở có thể là những căn hộ được chủ tư nhân dành riêng cho những người có thu nhập 

thấp hơn. 
 
18. Nếu quý vị đã từng xin trợ cấp trên trang www.18section8.org, quý vị hẳn đã quen thuộc với 

phiếu trợ cấp nhà ở lưu động theo Mục 8. Trợ cấp nhà ở theo diện này được tài trợ bởi 
chính phủ liên bang và được cấp cho người nộp đơn hoặc hộ gia đình. 

 

http://www.18section8.org/


19. Ngoài ra còn có trợ cấp nhà ở theo dự án Mục 8. Quý vị nộp đơn xin ở tại một địa chỉ cụ thể. 
Đây là một danh sách chờ khác và khác với danh sách xin trợ cấp nhà ở lưu động Mục 8. 

 
20. Đôi khi, chương trình nhà ở dành cho người cao tuổi của liên bang có các căn hộ dành riêng 

cho người trưởng thành trẻ tuổi bị khuyết tật, trên cơ sở từng đơn vị nhà ở. 
 
21. Người khuyết tật có thể nộp đơn xin trợ cấp nhà ở theo chương trình nhà ở gia đình của liên 

bang như một gia đình có một người. 
 
22. Chương trình Phiếu Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà của Massachusetts, viết tắt là MRVP, là một 

chương trình do tiểu bang tài trợ. Chương trình có thể được áp dụng cho các địa điểm cụ 
thể. 

 
23. Ngoài ra còn có phiếu trợ cấp nhà ở lưu động MRVP. Phiếu được cấp cho người nộp đơn 

giống như chương trình phiếu trợ cấp nhà ở lưu động Mục 8. 
 
24. Ở Massachusetts, 13.5% tổng số căn hộ trong chương trình trợ cấp nhà ở dành cho người 

cao tuổi của tiểu bang được dành riêng cho người khuyết tật. 
 
25. Người khuyết tật có thể nộp đơn xin trợ cấp nhà ở theo chương trình nhà ở gia đình của 

tiểu bang như một gia đình có một người. 
 
26. Chương Trình Phiếu Trợ Cấp Nhà Ở Thay Thế là phiếu trợ cấp nhà ở lưu động ở 

Massachusetts và chỉ dành cho người trưởng thành khuyết tật. 
 
27. Một số căn hộ trong chương trình nhà ở giá rẻ tư nhân được dành cho những người có thu 

nhập bằng hoặc dưới 30%, 40%, hoặc 50% mức Thu Nhập Trung Bình Khu Vực. Những người 
sống trong các căn hộ này trả tiền thuê nhà theo một phần trăm nhất định thu nhập của họ. 

 
28. Một số căn hộ trong chương trình nhà ở giá rẻ tư nhân được dành cho những người có thu 

nhập bằng hoặc dưới 60%, 75%, 80%, hoặc 100% mức Thu Nhập Trung Bình Khu Vực. 
Những người sống trong những căn hộ này trả một số tiền thuê nhà cố định được thiết lập 
sao cho phù hợp với khả năng chi trả của những người có mức thu nhập như vậy. Những 
người sống trong những căn hộ này có thể sử dụng phiếu trợ cấp nhà ở lưu động Mục 8 để 
giúp chi trả tiền thuê nhà trong một số trường hợp. 

 
29. Khi quý vị nộp đơn xin nhiều loại trợ cấp nhà ở hơn, quý vị có khả năng được trợ cấp nhà ở 

nhanh hơn.  
 
30. Quý vị muốn tìm hiểu cách nộp đơn xin các loại trợ cấp nhà ở này? 

 
Hãy truy cập vào trang www.18section8.org và bấm vào “Cách khác để nộp đơn xin trợ 
cấp nhà ở”   

 
31. Nguồn 

 

http://www.18section8.org/

