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Ważna informacja
Otworzyć natychmiast
Nie wyrzucać
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Niniejsze tłumaczenie nie zawiera konkretnych informacji dotyczących agencji mieszkaniowej,
listy wniosków oczekujących ani terminu na udzielenie odpowiedzi. Informacje te można znaleźć
w otrzymanym powiadomieniu.

Do wiadomości Wnioskodawcy:
Agencja [NAZWA AGENCJI MIESZKANIOWEJ] zwraca się z prośbą o aktualizację Pana/Pani wniosku ujętego
na liście [NAZWA LISTY OCZEKUJĄCYCH]. Aby pozostać na liście wniosków oczekujących, konieczne jest
zaktualizowanie wniosku lub potwierdzenie, że Pana/Pani dane nadal są prawidłowe.

TERMIN AKTUALIZACJI WNIOSKU PRZYPADA:
[TERMIN OSTATECZNY]
Zgodnie z polityką agencji [NAZWA AGENCJI MIESZKANIOWEJ], ma Pan/Pani obowiązek poinformować
agencję [NAZWA AGENCJI MIESZKANIOWEJ] o wszelkich zmianach w danych kontaktowych, dochodach,
członkach gospodarstwa domowego lub innych informacji podanych w Pana/Pani wniosku. Nieprzekazanie
tych informacji lub nieudzielenie odpowiedzi na prośby o aktualizację spowoduje usunięcie Pana/Pani
wniosku z listy wniosków oczekujących bez dalszego powiadomienia. Jeśli chce Pan/Pani usunąć swój
wniosek z tej listy, można zrobić to w Internecie lub po prostu nie udzielając odpowiedzi na niniejszą prośbę
o aktualizację, co spowoduje automatyczne wycofanie Pana/Pani wniosku.
Uwaga: NIE jest to oferta mieszkaniowa ani oferta pomocy. Celem niniejszego powiadomienia jest
wyłącznie zwrócenie się do Pana/Pani z prośbą o aktualizację wniosku znajdującego się na liście wniosków
oczekujących oraz usunięcie wniosków osób, które nie są dłużej zainteresowane ich przedmiotem Agencja
[NAZWA AGENCJI MIESZKANIOWEJ] współpracuje z serwisem AffordableHousing.com w ramach aktualizacji
tej listy wniosków oczekujących. Wnioskodawcy mogą dokonać aktualizacji swojego wniosku oraz
sprawdzić jego status na portalu internetowym.

Jest to ważny dokument, prosimy o oddanie go do
tłumaczenia. W celu uzyskania pomocy przy
tłumaczeniu prosimy o kontakt telefoniczny z
serwisem AffordableHousing.com pod numerem
866-466-7328.

Jak zaktualizować wniosek:

Najlepsza i najszybsza opcja

Przejść na stronę AffordableHousing.com/update
Wpisać „affordablehousing.com/update” w przeglądarce internetowej, a następnie
kliknąć przycisk Update Application (Aktualizuj wniosek), po czym postępować zgodnie
z instrukcjami, aby utworzyć konto. Po zakończeniu procesu rejestracji wniosek będzie
można wyświetlić i edytować, a także możliwe będzie przeprowadzenie aktualizacji.

Zadzwonić do serwisu AffordableHousing.com

W celu uzyskania pomocy przy aktualizacji prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem
AffordableHousing.com po numerem 866-466-7328.

Odwiedzić oddział agencji [NAZWA AGENCJI MIESZKANIOWEJ]

Niektóre agencje mieszkaniowe zapewniają możliwość osobistej aktualizacji wniosku w
ich oddziale. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na ten sposób, prosimy wybrać się do
oddziału agencji mieszkaniowej przed upływem terminu.
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