
Quét mã QR để
đăng ký danh
sách chờ: 

APPLICATIONS@EVHA.ORG

425-258-9222

Danh sách chờ mở từ
ngày 1 đến ngày 17

tháng 3, 2023

62+ đối với 7 khu nhà ở dành cho người cao tuổi ở Everett, Lynnwood và Lake
Stevens
18-61 và bị khuyết tật đối với người dùng phiếu thuê nhà

Chỉ được đăng ký trước trực tuyến
Một đơn đăng ký trước cho mỗi gia đình

Danh Sách Chờ Nhà Ở mở cho người nộp đơn
từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 3, 2023:

MEADOW PARK
1611 128TH ST. SW

EVERETT, WA 98204

LYNN CREST
4629 194TH ST. SW

LYNNWOOD, WA 98036

SILVER VIEW
11109 16TH AVE. SE

EVERETT, WA 98208

SCRIBER POINTE
19912 SCRIBER LAKE RD.
LYNNWOOD, WA 98036

HAWKINS HOUSE
9433 N. DAVIES RD.

LAKE STEVENS, WA 98258

LAKE WOODS I
12310 19TH PL. W.

EVERETT, WA 98204

EVERGREEN VILLAGE
12705 AVONDALE WAY

EVERETT, WA 98204

Người dùng phiếu thuê nhà:
Dành cho các gia đình có ít nhất một thành viên trưởng thành trong độ tuổi 18-61
bị khuyết tật
Không giới hạn quy mô hộ gia đình.

Vui lòng liên hệ 425-258-9222 hoặc gửi email applications@evha.org để được hỗ
trợ ngôn ngữ và sắp xếp hợp lý cho người khuyết tật.

EVHA.ORG

Danh sách chờ mở từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 3, 2023
Danh sách chờ sẽ mở vào ngày 1 tháng 3, 2023 lúc 9:00 AM và đóng vào ngày 17 tháng 3, 2023 lúc 5:00
PM. EHA sẽ xác nhận vị trí trong danh sách chờ trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký trước. Tính đủ
điều kiện sẽ được xác định khi người nộp đơn đứng ở đầu danh sách trước khi được nhận vào ở.

Hỗ trợ ngôn ngữ và sắp xếp hợp lý sẽ có sẵn nếu cần thiết. EHA là nhà cung cấp nhà ở bình đẳng và
hoạt động kinh doanh tuân theo Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng Liên Bang và Luật Chống Phân Biệt Đối Xử
Của Tiểu Bang Washington.

https://www.rentcafe.com/onlineleasing/everett-housing-authority/guestlogin.aspx
mailto:applications@evha.org

