City of Winooski

27 West Allen Street
Winooski Vermont 05404
802 655 6410
winooskivt.gov

Vermont’s Opportunity City

Đơn đăng ký quỹ tín thác Nhà ở
Chương trình cải thiện nhà cửa
Tên người điền đơn __________________________ E-mail _________________ Điện thoại _________
Địa chỉ của dự án ______________________________________________________________
Số tiền được yêu cầu (lên đến $30.000)____________________________________
Sở hữu bất động sản thu nhập của hộ gia đình hằng năm _______________________________
Loại bất động sản (đánh dấu trong ô)
☐ Loại nhà một gia đình
☐ Loại nhà nhiều gia đình
Chủ sở hữu bất động sản sống tại địa chỉ dự án
☐ Đúng
☐ Không
Liệu dự án sẽ cải thiện các căn hộ cho thuê giá rẻ hiện tại?
☐ Đúng
☐ Không
Bao nhiêu? ___________
Liệu dự án có giải quyết vấn đề luật an toàn tính mạng không?
☐ Đúng
☐ Không
Mô tả dự án - Vui lòng mô tả các cải tiến cụ thể trong phần mô tả dự án
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nhà ở sẽ có giá phải chăng trong bao lâu?
☐ 5-10 năm

☐ 11-20 năm

☐ 21-30 năm

☐ 31-40 năm

☐ Giá cả phải chăng vĩnh viễn

Người nộp đơn có vi phạm các quy định hiện hành về điện, hệ thống ống nước,toà nhà,luật nhà ở,hoặc pháp
lệnh phân vùng không? ☐ Đúng
☐ Không
Người nộp đơn có phải là Công ty, Công ty hợp doanh hoặc cá nhân đã bị kết tội phân biệt đối xử trong việc
bán hoặc cho thuê nhà ở theo luật nhà ở công bằng của tiểu bang Vermont không?
☐ Đúng
☐ Không
Chữ ký và chứng nhận (vui lòng đánh dấu vào từng ô phù hợp)
☐ Trạng thái tốt: Tôi xác nhận rằng tôi ở “trạng thái tốt” đối với hoặc hoàn toàn tuân thủ kế hoạch

thanh toán bất kỳ và tất cả các loại thuế gia hạn của thành phố Winooski

☐ Chứng nhận: theo hình phạt của tội khai man, tôi tuyên bố rằng thông tin tôi đã cung cấp theo hiểu

biết và sự tin tưởng tốt nhất của tôi là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ
Viết in tên đầy đủ ________________________________

Người nộp đơn ký tên ______________________________________ Ngày ___________________

