
Nội dung video 

18? Mục 8! 

Khi thành viên bị thương tật vĩnh viễn trong gia đình bạn đủ 18 tuổi, họ cần đăng ký Mục 8. 

Mục 8 là gì? 

Mục 8 là một chương trình của liên bang cung cấp phiếu trợ cấp (voucher) cho những người có thu nhập 

cực thấp để họ có thể dùng nó để chi trả tiền nhà. 

Những người nhận được phiếu trợ cấp theo Mục 8 sẽ chi trả 30 phần trăm thu nhập của họ cho tiền 

thuê nhà và dùng phần thu nhập còn lại để chi trả cho các nhu cầu khác. 

Chính phủ liên bang sẽ chi trả cho chủ nhà số tiền còn lại. 

Sẽ ra sao nếu chúng tôi không phải là người có thu nhập cực kỳ thấp? 

Nếu thành viên gia đình bạn bị thương tật vĩnh viễn khiến họ không thể tự trang trải cuộc sống khi 

trưởng thành, thì thành viên đó có thể có thu nhập cực kỳ thấp. 

Thu nhập của bạn có thể phải được sử dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ cho thành viên gia đình 

bạn mà chính phủ sẽ không chi trả cho những chi phí đó. 

Đây có giống với dự án nhà ở không? 

Không. Đây là phiếu trợ cấp linh hoạt mà thành viên gia đình bạn sử dụng để thuê một căn hộ trong 

cộng đồng. 

Nó có giá trị gì? 

Ở Massachusetts, một phiếu trợ cấp theo Mục 8 thường có giá trị khoảng $350 đến $2,100 mỗi tháng, 

tùy thuộc vào cách mà người đó sắp xếp cuộc sống của mình. 

Con tôi vẫn đang sống tại nhà và đang đi học. Vì sao tôi nên đăng ký vào lúc này? 

Danh sách chờ kéo dài từ 5 đến 14 năm. Hãy bắt đầu đăng ký ngay từ bây giờ nếu thành viên gia đình 

bạn muốn có chỗ ở riêng trước 30 tuổi. 

Điều đó áp dụng ngay cả khi nơi ở đó là căn hộ gắn liền với ngôi nhà của gia đình. 

Nhưng chẳng phải người thân của tôi sẽ ở trong nhà tập thể sao? 

Chỉ có khoảng 15 phần trăm người trưởng thành được giúp đỡ bởi Tổ chức Dịch vụ Phát triển (DDS) 

nhận được hỗ trợ nhà ở 24/7 ở tuổi 22. 

Được rồi, tôi cần làm gì đây? 

Hãy truy cập www.18section8.org để biết thông tin về cách giúp thanh niên của bạn đăng ký phiếu trợ 

cấp nhà ở theo Mục 8. 

http://www.18section8.org/

