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Ang partikular na impormasyon tungkol sa ahensiya ng pabahay, waiting list at deadline para
sumagot ay hindi kasama sa pagsasalin na ito. Mangyaring sumangguni sa abiso na
natanggap mo para sa impormasyong ito.

Atensyon Aplikante:
Ang [PANGALAN NG AHENSYA NG PABAHAY] ay humihiling ng update sa iyong aplikasyon sa
[PANGALAN NG WAITING LIST]. Upang manatili sa waiting list, kailangan mong mag-update sa
iyong aplikasyon o magpatunay na tama pa rin ang iyong impormasyon.

ANG DEADLINE SA PAG-UPDATE NG IYONG APLIKASYON AY:
[PETSA NG DEADLINE]
Ayon sa patakaran ng [PANGALAN NG AHENSIYA NG PABAHAY], responsibilidad mo na ipaalam sa
[PANGALAN NG AHENSIYA NG PABAHAY] ang anumang mga pagbabago sa impormasyon sa
pagkontak, kita, kabuuan ng sambahayan o anumang iba pang impormasyon sa iyong
aplikasyon. Ang kabiguang magbigay ng impormasyon o tumugon sa mga kahilingan sa pagupdate ay magreresulta sa pagtanggap ng iyong aplikasyon mula sa waiting list nang walang
karagdagang abiso. Kung gusto mong matanggal mula sa waiting list, maaari mo itong gawin
online o sa simpleng hindi pagsagot sa kahilingan ng pag-update at awtomatikong i-uurong
ang iyong aplikasyon.
Mangyaring tandaan: HINDI ito alok para sa pabahay o tulong. Ang abisong ito ay kahilingan
lang upang i-update ang iyong aplikasyon sa waiting list at upang tanggalin ang mga hindi na
interesado. Ang [PANGALAN NG AHENSIYA NG PABAHAY] ay nakipagsosyo sa
AffordableHousing.com sa pag-update ng waiting list na ito. Maaaring gamitin ng mga aplikante
ang online portal upang i-update ang kanilang aplikasyon at tingnan ang kanilang katayuan.

Ito ay isang napakamahalagang dokumento,
mangyaring ipasalin ito. Maaari mong tawagan
ang AffordableHousing.com para sa tulong sa
pagsasalin sa 866-466-7328.

Paano I-update ang Iyong Aplikasyon:
Bumisita sa AffordableHousing.com/update

Pinakamabuti at
Pinakamabilis na Opsyon

I-type ang "affordablehousing.com/update" sa iyong internet browser at pagkatapos
i-klik ang Update Application (I-update ang Aplikasyon) at sundin ang mga prompt
upang lumikha ng account. Kapag nakumpleto mo na ang prosesos sa pag-sign-up,
maaari mong tingnan at i-edit ang iyong aplikasyon at kumpletuhin ang iyong tugon
sa pag-update.

Tumawag sa AffordableHousing.com

Maaari mong tawagan ang AffordableHousing.com para sa tulong sa pag-update sa
866-466-7328.

Bumisita sa Tanggapan ng [PANGALAN NG AHENSIYA NG PABAHAY]
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Ang ilang mga ahensiya ng pabahay ay magpapahintulot sa iyo na i-update
ang iyong aplikasyon nang personal sa kanilang tanggapan. Kung pipiliin
mong i-update ang iyong aplikasyon nang personal, mangyaring bisitahin
ang tanggapan ng ahensiya ng pabahay bago ang deadline.

