Sưả Chưã Nhà Miễn Phí cuả Cộng Đồng
Đơn xin sửa chữa nhà miễn phí
Chúng tôi dành quyền kiểm chứng tất cả tài liệu bổ túc về tin tức và yêu cầu.
Xin gọi điện thoại cho Thalia tại số 503-501-5719, nếu quý vị có thắc mắc .

I. Tin tức về đương đơn và gia đình
Họ:

Tên:

Địa chỉ đường phố:

Điện thoại:

Thành Phố, Tiểu Bang:

Số Bưu Cục:

Điện thoại hoặc người liên lạc thứ nhì:

Email:

Giờ tốt nhất để tiếp xúc với quý vị:

Giới tính:

Ngày Sanh:

Quý vị có bị khuyết tật vĩnh viễn không? Nếu có, ghi rõ:
CÓ

 KHÔNG

Quý vị có sở hữu và cư ngụ tại địa chỉ trên đơn này không?

 CÓ

 KHÔNG

Quý vị có sinh sống tại Thành Phố Portland không?

 CÓ

 KHÔNG

Quý vị có phải là cựu quân nhân không?

 CÓ

 KHÔNG

Tổng LỢI TỨC CỦA GIA ĐÌNH trong năm 2015 được ước tính là bao nhiêu?
$

/ Năm

(bao gồm tất cả các nguồn lợi tức trước phần chiết khấu của TẤT CẢ các người cư ngụ,
bao gồm: lương, làm phụ trội, tiền thất nghiệp, tiền thưởng, tiền hoa hồng, lợi tức an
sinh xã hội và hưu bổng. Các bản sao cùi chi phiếu lãnh lương và hồ sơ khai thuế có
thể được yêu cầu để kiểm chứng lợi tức.)

Cách thức quý vị nhận được tin về REACH? ________________________________________
Tổng số trẻ em dưới 18 tuổi sống chung trong gia đình:
Tổng số người sống trong gia đình:

For Office
Use Only:

0%-30%
M.I.

31%-50%
M.I.

51%-60%
M.I.

61%- 80%
M.I.
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II. Dữ liệu về dân số - Xin đánh dấu tất cả các loại chủng tộc/sắc tộc thích hợp với quý vị:
 Người Á Châu



Người Trung Đông

 Người Mỹ Da Đen/gốc Phi Châu



Người Mỹ gốc Da Đỏ/Thổ Dân Alaska

 Người Da Trắng



Người gốc Hawaii

 Người Phi Châu



Người Đảo Quốc Thái Bình Dương

 Slavic



Thứ Khác

 Người La Tinh/Tây Ban Nha



Từ chối trả lời

III. Sửa chữa cần thiết/Được yêu cầu– Xin mô tả những sửa chữa cần thiết trong nhà quý vị

IV. Phổ Biến Tin Tức
Chương Trình Sưả Chưã Nhà Miễn Phí cuả Cộng Đồng cuả REACH có thể trao đổi những tin tức của
gia đình quý vị với những chương trình dưới đây để chúng tôi có thể trợ giúp kết nối quý vị với
những dịch vụ sửa chữa nhà cửa bổ túc không? Tin tức về gia đình có thể bao gồm: Tên, tuổi, chủng
tộc, lợi tức, những nhu cầu không được đáp ứng, những dịch vụ được cung cấp, quá trình phục vụ
trong quân đội, địa chỉ, và tin tức liên lạc.
 PCRI
 Những chọn lựa không giới hạn
 Dự Án Năng Lượng trong Cộng Đồng
 Cùng nhau xây cất lại
 ĐƯỢC, HÃYTRAO ĐỔI: Chương Trình Sưả Chưã Nhà Miễn Phí cuả cộng đồng cuả REACH có
thể trao đổi tin tức về gia đình tôi với chương trình trên đây.
 KHÔNG, ĐỪNG TRAO ĐỔI: Tôi không muốn những tin tức tôi cung cấp cho REACH được
trao đổi với những nơi cung cấp dịch vụ khác.
Những câu trả lời của tôi là đúng sự thật và đầy đủ theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi.

Chữ ký của đương đơn:

Ngày:

Chữ ký của người cùng xin với đương đơn:

Ngày:

Xin gửi qua bưu điện đơn của quý vị về:
REACH Community Development
Attn: Community Builders
4150 SW Moody Ave.
Portland OR 97239

Hoặc gửi Fax về:
503-236-3429

Hay gửi Email về:
communitybuilders@reachcdc.org
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