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Aviso Importante
Por favor, abra
imediatamente
Não descarte
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Informações específicas sobre a agência de habitação, lista de espera e prazo para resposta
não estão incluídas nesta tradução. Consulte o aviso que você recebeu sobre estas
informações.

Atenção Requerente:
O(a) [NOME DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO] está solicitando uma atualização referente a sua
inscrição na [NOME DA LISTA DE ESPERA]. Para permanecer na lista de espera, você deve atualizar
sua inscrição ou certificar-se de que suas informações ainda estão corretas.

O PRAZO FINAL PARA ATUALIZAR SUA INSCRIÇÃO É:
[DATA DO PRAZO]
Conforme a política do(a) [NOME DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO], você tem o dever de informar à
[NOME DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO] sobre quaisquer alterações nas informações de contato,
renda, composição familiar ou qualquer outra informação em sua inscrição. O não recebimento
das informações solicitadas ou de uma resposta aos pedidos de atualização resultará na
remoção da sua inscrição da lista de espera sem aviso prévio. Se desejar ser removido desta
lista de espera, você pode fazê-lo online ou simplesmente não responda a esta solicitação de
atualização para que sua inscrição seja automaticamente removida.
Observe que: Esta NÃO é uma oferta de moradia/habitação ou de assistência/auxílio. Este aviso
é apenas um pedido para atualizar sua inscrição na lista de espera e remover aqueles que não
estão mais interessados. O(a) [NOME DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO] estabeleceu parceria com
AffordableHousing.com para atualizar esta lista de espera. Os requerentes podem utilizar o
portal online para atualizar sua inscrição e verificar seu status.
Este é um documento importante; por favor,
traduza-o. Você pode ligar para
AffordableHousing.com no número
866-466-7328 para obter assistência na
tradução

Como atualizar sua inscrição:
Acesse AffordableHousing.com/update

Melhor opção e meio mais rápido

Digite "affordablehousing.com/update" em seu navegador e, em seguida,
clique em “Atualizar inscrição” e siga as instruções para criar uma conta.
Após concluir o processo de cadastro, você pode visualizar e editar sua
inscrição e completar sua resposta de atualização.

Ligue para AffordableHousing.com

Você pode ligar para AffordableHousing.com no número 866-466-7328 para
obter assistência na atualização de suas informações.

Visite o escritório do(a) [NOME DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO]
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Algumas agências de habitação permitem a atualização de sua inscrição de
forma presencial em seus escritórios. Se optar por atualizar sua inscrição
pessoalmente, visite o escritório da agência de habitação antes do prazo
final.

