CHÚ Ý CÁC CHỦ SỞ HỮU SỞ HỮU RANDOLPH
Bailey Boyd Associates, kết hợp với Thị trấn Randolph đang nộp đơn xin tài trợ cho chương trình phục hồi nhà
ở thông qua Khoản tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng từ Bộ Gia cư và Phát triển Cộng đồng Massachusetts.
Khoản tài trợ, nếu được trao, sẽ cung cấp khoản vay 0% lãi suất, trả chậm, có thể tha thứ để thực hiện các sửa
chữa quan trọng cho ngôi nhà của bạn. Chương trình được thiết kế để cải thiện điều kiện nhà ở của các hộ gia
đình có thu nhập. Ví dụ về các dự án đủ điều kiện bao gồm thay thế mái nhà, vách ngăn mới, sửa lỗi vi phạm
quy tắc, thay thế cửa ra vào và cửa sổ, v.v. Nếu bạn quan tâm đến chương trình này và muốn được liên hệ nếu
tài trợ được trao, vui lòng hoàn thành và gửi lại đơn đăng ký bên dưới.
Tên: _________________________ Số điện thoại:________________ Địa chỉ email: ____________________
Địa chỉ vật lý: ____________________________

Địa chỉ gửi thư: ____________________________

____________________________
______________________________
Trên bảng dưới đây xin vui lòng:
- Khoanh số người trong gia đình bạn
- Số tiền dưới quy mô hộ gia đình của bạn là tổng thu nhập tối đa cho phép của hộ gia đình trong 12 tháng
qua.
Quy mô hộ gia đình 1 người 2 người 3 người
4 người
5 người
6 người
7 người
8 người
Thu nhập hàng năm $70,750 $80,850 $90,950 $101,050 $109,150 $117,250 $125,350 $133,400
Bạn có phải là cư dân quanh năm không?: Đúng___ Không ___
Bạn có sở hữu nhà của bạn không? Đúng___ Không ___
Đây có phải là nơi ở chính của bạn không?: Đúng___ Không ___
Có ai sống trong nhà trên 65 tuổi không? Đúng___ Không ___
Ngôi nhà được xây dựng vào năm nào?________
Bạn có được hỗ trợ nhiên liệu không? Đúng___ Không ___

Hay bạn là chủ nhà? Đúng___ Không ___
Hoặc dưới 6 tuổi? Đúng___ Không ___

Bạn có vấn đề với bất kỳ điều nào sau đây không?
___ Mái nhà
___ Nước nóng
___ Ván sàn

___ Hệ thống ống nước
___ Lò lửa
___ Cấu trúc

___ Điện
___ Vật liệu cách nhiệt
___ Hệ thống tự hoại

___ Cửa ra vào và cửa sổ
___ nền tảng
___ Trần nhà

Bình luận: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Vui lòng quay lại:
Bailey Boyd Associates, Inc. 9 Hillside Road, Scituate, MA 02066 cboyd@baileyboyd.com
Tất cả tên và thông tin liên lạc sẽ được bảo mật.

