Pré-inscrição para a lista de espera
Esta página descreve informações importantes sobre as qualificações e requisitos do
programa. Leia atentamente antes de preencher o formulário de pré-inscrição. Para
solicitar um prazo adequado para preencher o formulário, contate o CHA pelo
telefone (617) 864-3020.
Ao enviar sua pré-inscrição, você solicita ser colocado em uma lista de espera aberta para
assistência, administrada pelo CHA. A confirmação de que você preencheu a pré-inscrição
não é garantia de que será colocado em uma habitação ou receberá subsídio. Quando você
for chamado para a triagem, será necessário um formulário mais detalhado para a
qualificação final.

Status das listas de espera:
Programa de Cupom de Escolha de Habitação (HCV/Seção 8) (aberto)
Ocupação individual (aberto)
Habitação pública e antiga habitação pública – família (aberto)
Habitação pública e antiga habitação pública – idosos/portadores de deficiência (aberto)
Portal do candidato
Clique aqui para acessar o Portal do candidato, uma plataforma on-line para verificar o status da lista
de espera e atualizar as informações da sua pré-inscrição. Para saber mais, clique aqui para ver as
Perguntas frequentes no Portal do candidato.

Informações do programa:
Programa de habitação familiar (habitação pública e antiga habitação pública)
Clique aqui para ver os requisitos de qualificação, informações e as folhas de dados do
Programa de habitação familiar
O Programa de habitação familiar do Cambridge Housing Authority (CHA) consiste em complexos de
apartamentos (também conhecidos como conjuntos habitacionais) e apartamentos individuais, nos
quais o subsídio acontece com base na propriedade (atrelado ao apartamento e não móvel; atrelado ao

inquilino). Há diferentes tipos de subprogramas, com regras ligeiramente diferentes, sendo a maior
diferença a qualificação de renda para admissão nos respectivos programas.

Programa habitacional para idosos (habitação pública e antiga habitação pública)
Clique aqui para ver os requisitos de qualificação, as informações e a folha de dados do
Programa habitacional para idosos
O Programa de habitação para idosos da Cambridge Housing Authority (CHA) consiste em complexos
de apartamentos (também conhecidos como conjuntos habitacionais) e apartamentos individuais, nos
quais o subsídio acontece com base na propriedade (atrelado ao apartamento e não móvel; atrelado ao
inquilino). Há diferentes tipos de subprogramas, com regras levemente diferentes, sendo a maior
diferença a qualificação de renda para admissão nos respectivos programas.

Programa de Cupom de Escolha de Habitação (Seção 8)
Clique aqui ver para os requisitos de qualificação, as informações e a folha de dados do
Programa HCV
O programa HCV é composto por cupons baseados em moradores e cupons baseados em projeto. No
programa cupom baseado em morador (TBV) do CHA, os indivíduos e as famílias qualificados recebem
um cupom “móvel”. O detentor do cupom aluga um apartamento de sua escolha no mercado de
locação privado. Se o morador decidir se mudar mais tarde, pode levar o cupom e procurar outro
apartamento. No programa Cupom baseado em projeto (PBV) do CHA, os indivíduos e as famílias
qualificados escolhem morar em determinados conjuntos habitacionais. Um PBV é atrelado ao
apartamento (e não é móvel). Estes conjuntos estão agrupados em listas de espera diferentes. Os
moradores do PBV se qualificam para solicitar um cupom baseado em morador (móvel) após morar em
seu apartamento por um período especificado (um a dois anos, dependendo do conjunto habitacional).

Ocupação individual
Clique aqui para ver a qualificação e as informações sobre o Programa de ocupação
individual (SRO)
Este programa oferece habitação para indivíduos em moradia congregada (geralmente espaço comum
compartilhado).

Importante:
Antes de começar o processo de pré-inscrição, tenha em mãos:
nº de inscrição na Prev. Social (SSN) (se o responsável pelo domicílio não tiver o SSN,
deverá entrar em contato com o CHA para obter um número de identidade alternativo);
nomes e datas de nascimento de todos os integrantes da família;
renda de todos os integrantes da família;
papel e caneta para escrever o número de confirmação (caso não possa imprimir a página de
confirmação).

Leia os requisitos para qualificação e as informações da lista de espera relevante. Confirme que você
digitou corretamente todas as informações.
Após enviar a pré-inscrição on-line, se uma lista de espera estiver aberta, você poderá pedir que seu
nome seja incluído em outras listas de espera, enviando uma pré-inscrição on-line. Em geral, você
receberá uma nova data e hora do pedido para as listas de espera adicionais escolhidas.
Em geral, as pré-inscrições são processadas pelo CHA no prazo de 30 dias após a confirmação. Os
candidatos deverão esperar 30 dias do momento do envio de uma pré-inscrição para fazer alterações.
Os candidatos são responsáveis por informar ao CHA on-line as mudanças de informações sobre a
composição do domicílio, dados para contato, renda e/ou preferências de seleção. Você pode consultar
a posição de seu pedido e mudar os dados sobre seu domicílio no portal do candidato:
https://cha.applicants4housing.com.
Clique aqui para ler a Declaração de Privacidade de Informações do CHA

Isenção de responsabilidade:
As pré-inscrições podem ser recebidas on-line a qualquer tempo durante o período de lista de espera.
Os candidatos receberão um número de confirmação da transmissão bem-sucedida da pré-inscrição.
Enviar sua pré-inscrição não garante a inclusão em uma lista de espera.
O CHA não discrimina com base em raça, religião, sexo, cor, nacionalidade, idade, deficiência,
identidade de gênero, opção sexual, estado civil ou condição familiar. Proporcionamos acesso igual aos
portadores de deficiência a nossos programas, serviços e atividades.

Clique aqui para se inscrever para uma moradia.

