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Danh sách kiểm tra giúp lựa chọn nơi nộp đơn đăng ký nhà ở 
Thành viên trong gia đình tôi . . . Tôi nên kiểm tra: 

• Cần thuê nhà của gia đình.  CWL  
 DHCD 
 AHVP  
 Phiếu lựa chọn lưu động của MRVP nếu cộng đồng của tôi có 

(xác minh tình trạng sẵn có của MRVP trên 
www.HousingWorks.net). 

• Cần người hỗ trợ sống cùng 
nhà. 

 CWL 
 DHCD  
 AHVP  
 Nhà ở cho gia đình được tiểu bang tài trợ  
 Nhà ở cho gia đình được liên bang tài trợ  
 Nhà ở giá phải chăng tư nhân  
 Phiếu lựa chọn lưu động của MRVP và/hoặc nhà ở dựa trên 

địa điểm nếu cộng đồng của tôi có (xác minh tình trạng sẵn có 
của MRVP trên www.HousingWorks.net). 

• Cần dịch vụ không cần hẹn 
trước để hỗ trợ thực hiện Các 
Hoạt Động Trong Cuộc Sống 
Hằng Ngày (1 – 2 giờ/ngày) và  

• Đủ điều kiện nhận dịch vụ từ Sở 
Dịch Vụ Phát Triển (Department 
of Developmental Services, 
DDS). 

 CWL 
 DHCD  
 AHVP  
 Nhà ở cho người cao tuổi/người khuyết tật được tiểu bang tài 

trợ  
 Nhà ở cho gia đình được tiểu bang tài trợ 
 Nhà ở cho người cao tuổi/người khuyết tật được liên bang tài 

trợ  
 Nhà ở cho gia đình được liên bang tài trợ  
 Nhà ở tư nhân giá phải chăng  
 Phiếu lựa chọn lưu động của MRVP và/hoặc nhà ở dựa trên 

địa điểm nếu cộng đồng của tôi có (xác minh tình trạng sẵn có 
của MRVP trên www.HousingWorks.net) 

• Cần dịch vụ không cần hẹn 
trước để hỗ trợ thực hiện Các 
Hoạt Động Trong Cuộc Sống 
Hằng Ngày (1 – 2 giờ/ngày),  

• KHÔNG đủ điều kiện nhận dịch 
vụ từ Sở Dịch Vụ Phát Triển 
(Department of Developmental 
Services, DDS) và  

• Có thể thanh toán riêng. 

 CWL  
 DHCD  
 AHVP  
 Nhà ở cho người cao tuổi/người khuyết tật được tiểu bang tài 

trợ  
 Nhà ở cho gia đình được tiểu bang tài trợ 
 Nhà ở cho người cao tuổi/người khuyết tật được liên bang tài 

trợ  
 Nhà ở cho gia đình được liên bang tài trợ, nhà ở tư nhân giá 

phải chăng 
 Phiếu lựa chọn lưu động của MRVP và/hoặc nhà ở dựa trên 

địa điểm nếu cộng đồng của tôi có (xác minh tình trạng sẵn có 
của MRVP trên www.HousingWorks.net) 

• Cần dịch vụ không cần hẹn 
trước để hỗ trợ thực hiện Các 
Hoạt Động Trong Cuộc Sống 
Hằng Ngày (1 – 2 giờ/ngày),  

• KHÔNG đủ điều kiện nhận dịch 
vụ từ Sở Dịch Vụ Phát Triển 
(Department of Developmental 
Services, DDS) và  

• KHÔNG THỂ thanh toán riêng. 

 Nhà ở cho người cao tuổi/người khuyết tật được tiểu bang tài 
trợ  

 Nhà ở cho gia đình được tiểu bang tài trợ  
 Nhà ở cho người cao tuổi/người khuyết tật được liên bang tài 

trợ  
 Nhà ở cho gia đình được liên bang tài trợ  
 Nhà ở tư nhân giá phải chăng  
 Nhà ở dựa trên địa điểm của MRVP nếu cộng đồng của tôi có 

(xác minh tình trạng sẵn có của MRVP trên 
www.HousingWorks.net) 
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• Không có cơ quan quản lý nhà ở 
trong cộng đồng nơi họ sinh 
sống (hoặc nơi có địa chỉ hợp 
pháp của họ nếu họ đang ở 
trường nội trú hoặc bệnh viện).  

 CWL  
 DHCD  
 Các nguồn khác trong Mục 8  
 AHVP  
 Nhà ở tư nhân giá phải chăng 

 

 CWL – Phiếu lựa chọn lưu động theo Mục 8 từ Danh Sách Chờ Tập Trung 

 DHCD – Phiếu lựa chọn lưu động theo Mục 8 từ danh sách tổ chức phi lợi nhuận trong vùng của DHCD 

(“DHCD Section 8 Housing Choice Voucher Program”) 

 Các nguồn khác trong Mục 8 – Phiếu lựa chọn lưu động theo Mục 8 từ một tổ chức không nằm trong 

Danh Sách Chờ Tập Trung 

 AHVP – Phiếu lựa chọn lưu động của Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở Thay Thế dành cho người 

lớn có khuyết tật (chỉ 1 phòng ngủ, trừ khi người đó cần người hỗ trợ sống chung nhà hoặc cần thêm 

phòng ngủ dành cho thiết bị y tế) 

 Lưu động theo MRVP – Phiếu lựa chọn lưu động của Chương Trình Ưu Đãi Tiền Thuê Massachusetts  

 Dựa trên địa điểm theo MRVP – Nhà ở dựa trên địa điểm của Chương Trình Ưu Đãi Tiền Thuê 

Massachusetts (đảm bảo rằng thành viên trong gia đình quý vị sẵn sàng chấp nhận địa điểm của ngôi nhà 

này) 

 Nhà ở cho gia đình được tiểu bang tài trợ – Nhà ở cho gia đình dựa trên địa điểm được tiểu bang tài trợ 

(đảm bảo rằng thành viên trong gia đình quý vị sẵn sàng chấp nhận địa điểm của ngôi nhà này) 

 Nhà ở cho người cao tuổi/người khuyết tật được tiểu bang tài trợ – Nhà ở cho người cao tuổi/người 

khuyết tật dựa trên địa điểm được tiểu bang tài trợ (đảm bảo rằng thành viên trong gia đình quý vị sẵn 

sàng chấp nhận địa điểm của ngôi nhà này) 

 Nhà ở cho gia đình được liên bang tài trợ – Nhà ở cho gia đình dựa trên địa điểm được liên bang tài trợ 

(đảm bảo rằng thành viên trong gia đình quý vị sẵn sàng chấp nhận địa điểm của ngôi nhà này) 

 Nhà ở cho người cao tuổi/người khuyết tật được liên bang tài trợ – Nhà ở cho người cao tuổi/người 

khuyết tật dựa trên địa điểm được liên bang tài trợ (đảm bảo rằng thành viên trong gia đình quý vị sẵn 

sàng chấp nhận địa điểm của ngôi nhà này) 

 Nhà ở tư nhân giá phải chăng – nhà ở tư nhân giá phải chăng dựa trên địa điểm 

Thu nhập của thành viên trong gia đình tôi: Họ có thể nộp đơn đăng ký: 

<30% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực Đơn vị nhà ở dành cho 30%, 40%, 50% AMI 

30% – 40% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực Đơn vị nhà ở dành cho 40%, 50% AMI 

40% – 50% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực Đơn vị nhà ở dành cho 50% AMI 

50% – 60% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực Đơn vị nhà ở dành cho 60% AMI 

60% – 75% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực Đơn vị nhà ở dành cho 75%, 80% AMI 

80% – 100% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực Đơn vị nhà ở dành cho 100% AMI 
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