Văn bản này là bản dịch của một tài liệu pháp
lý do MassHousing ban hành. MassHousing
cung cấp bản dịch này cho quý vị chỉ để thuận
tiện cho quý vị, nhẳm giúp quý vị hiểu về các
quyền và nghĩa vụ theo văn bản. Bản tiếng
Anh của văn bản này là tài liệu chính thức, hợp
pháp và và có hiệu lực. Văn bản dịch này
không phải là một tài liệu chính thức.
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Tài Liệu Đính Kèm 5

Thông Báo về Quyết Định đối với Đơn Đăng Ký
Ngày: ________________________

VỀ VIỆC: Đơn Đăng Ký Xin Thuê Nhà

Kính gửi: ____________________
Chúng tôi xin thông báo đã nhận được đơn đăng ký của quý vị đề ngày
_____________________. Chúng tôi đã xem xét thông tin của quý vị để xếp đơn
của quý vị vào danh sách chờ bố trí chỗ ở. Danh sách này được xác định theo ngày
nhận hồ sơ gốc trong phạm vi các nhóm ưu tiên đã được thiết lập.
Dựa vào những thông tin quý vị đã cung cấp cho chúng tôi chúng tôi, có thể quý vị
có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tại Khu nhà này. Tình trạng ưu tiên của quý vị là
___________________ (nhóm) và quý vị ở vị trí số _____________ trong danh sách
căn hộ _______ phòng ngủ. Tất cả các thông tin quý vị cung cấp sẽ được kiểm
chứng trong quá trình xử lý đơn. Căn cứ vào lịch sử thuê nhà của quý vị, chúng tôi
ước tính rằng thời gian chờ đợi của quý vị sẽ từ ________ đến _________ tháng.
Xin lưu ý rằng đây chỉ là thời gian ước tính, không phải thời gian chấp nhận chính
xác. Chúng tôi cũng xin được lưu ý rằng quý vị có nghĩa vụ thông báo tới văn phòng
này bất cứ thay đổi nào về địa chỉ, số điện thoại, hoặc tình trạng ưu tiên. Việc không
cung cấp thông tin cập nhật tới văn phòng thuê nhà có thể ảnh hưởng tới vị trí của
quý vị trong danh sách đợi cấp nhà.

Trân trọng,
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