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WILLOW STREET FLATS (HAMILTON, MA) 
Prazo para inscrição: 31 de março de 2022  

 

 
Nome Legal do Requerente ____________________________________________________________________________ 
Número de telefone ____________________________________ E-mail ________________________________________ 
Endereço _________________________________ Cidade ____________________ Estado / CEP __________________ 

Eu soube deste sorteio (marque todas as opções aplicáveis):  
Site:     _________________  Carta:  ____________________ 
Anúncio:  _________________  Outro:  ____________________ 

Este formulário não está completo se não for preenchido por completo, assinado e enviado com UMA CÓPIA da seguinte 
documentação. Não fornecer um pacote de inscrição completo pode atrasar o processo de aprovação e sua capacidade de 
participar da loteria. 
 

DOCUMENTOS DE VERIFICAÇÃO DE RENDA REQUERIDOS: 

_____  Declarações de impostos federais dos últimos 3 anos (SEM RETORNO DO ESTADO), incluindo 1099's, W-2's 
e horários, para cada pessoa que mora na casa com idade superior a 18 anos. 

_____ 5 recibos de pagamento mais atuais e consecutivos, para todos os membros da família assalariados com mais 
de 18 anos. Seis meses de renda para trabalhadores horistas e sazonais. Para desemprego, invalidez ou 
compensação do trabalhador e / ou verbas rescisórias, cópias de cheques ou verificação de DOR informando 
os benefícios recebidos.   

_____ Pensão e pensão alimentícia: documento judicial indicando o valor do pagamento. 

_____ Autônomo: forneça uma declaração detalhada de despesas e receitas dos 5 meses anteriores ao sorteio e 3 
cópias de contas correntes e de poupança da empresa. 

_____  Extratos recentes recebidos da previdência social, anuidades, apólices de seguro, fundos de aposentadoria, 
pensões, benefícios por invalidez ou morte, etc. 

_____  Extratos de ativos mostrando o valor atual, incluindo todas as contas bancárias, contas de investimento, 
contas de aposentadoria, valor em dinheiro de apólices de vida inteira, etc... 

_____ Juros, dividendos e outras receitas de bens imóveis ou pessoais. 

_____      Crianças não nascidas podem ser contadas como membros da família com prova de gravidez. 

_____ Matrícula escolar para qualquer aluno em tempo integral para qualquer membro da família com mais de 18 
anos. 

_____ Se estiver no processo de divórcio ou separação, forneça prova legal de que o processo foi iniciado ou 
finalizado.  
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INFORMAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA:  Liste todos os membros de sua família, incluindo você. 

Número de quartos necessários: _________ 
. 

 
Nomes de todas as pessoas que residem na 

residência (nome, inicial do meio, sobrenome) 
 

Relação  
 

Idade 
 

Data de 
nascimento 

Categoria 
minoritária* 
(Opcional) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
* As categorias de preferência minoritária incluem apenas nativos americanos ou nativos do Alasca, negros ou afro-
americano, asiático, nativo do Havaí ou das ilhas do Pacífico; ou outro (não branco); e a classificação étnica hispânica ou 
latina. Requer um documento de autodeclaração separado. 
 
Você tem um voucher de assistência de aluguel, como Seção 8 ou MRVP? _____ Sim  _____ Não 
 
Em nenhuma circunstância os titulares de vouchers serão discriminados na determinação da aprovação de um pedido de 
aluguel. 
 
Você está sem teto atualmente? _____ Sim _____ Não 
 
Você precisa de uma unidade acessível para mobilidade (ADA tipo 2) ou para deficiência sensorial? _____ Sim _____ Não 
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RENDA:  Liste todos os rendimentos de todos os membros com mais de 18 anos listados no pedido de residência na 
unidade, como salários, pensão alimentícia, benefícios da Previdência Social, todos os tipos de pensões, emprego, 
Compensação por Desemprego, Compensação de Trabalhador, pensão alimentícia, benefícios por invalidez ou morte e 
qualquer outra forma de renda; incluindo renda de aluguel da propriedade. Adultos sem renda devem apresentar uma 
declaração autenticada em cartório. Se for necessário espaço adicional, anexe outra folha.   
 
 

Fonte de renda Endereço/ Telefone #  Valor por ano 

1    

2    

3    

4    

TOTAL  

 
 
BENS:  Liste todas as contas correntes, contas de poupança, CD's, ações, títulos, contas de aposentadoria, títulos de 
poupança e quaisquer outros investimentos abaixo. Se for necessário espaço adicional, anexe outra folha. Os bens 
domésticos não incluem os bens pessoais necessários.   
 

Tipo de bens Banco / Nome da 
União de Crédito Número de conta Valor, Saldo 

1 Conta corrente    

2 Conta de poupança    

3 Conta de aposentadoria     

4 Outros: ___________________    

5 Outros: ___________________    

6 Outros: ___________________    

TOTAL  
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STATUS DE EMPREGO 

Nome do requerente:  ________________________________________________________________________ 

Ocupação:   ________________________________________________________________________ 

Empregador atual:  ________________________________________________________________________ 

Endereço do empregador: ________________________________________________________________________ 

Nome e cargo do Supervisor: ________________________________________________________________________ 

Data de Contratação:  ___________________  Salário Bruto Anual: _____________________________ 

 

Nome do Co-Requerente:  _______________________________________________________ 

Ocupação:   ________________________________________________________________________ 

Empregador atual:  ________________________________________________________________________ 

Endereço do empregador: ________________________________________________________________________ 

Nome e cargo do Supervisor: ________________________________________________________________________ 

Data de Contratação:  ___________________  Salário Bruto Anual: _____________________________ 
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FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE DADOS ÉTNICOS E RACIAIS 

 

Nome da propriedade:   Willow Street Flats 

Nome do chefe da família:  ___________________________________ 

Nomes de membros da família:  ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

     ___________________________________ 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

*A definição dessas categorias pode ser encontrada no verso. 
Não há penalidade para quem não preencher o formulário. 

 

 

___________________________________      ____________________ 
Assinatura do Chefe da Família         Data 
  

Categorias étnicas* Selecione uma 
Hispânico ou Latino  
Não hispânico ou latino  

Categorias raciais* Selecione todas as 
que se aplicam 

Índio americano ou nativo do Alasca  
Asiáticos  
Negro ou afro-americano  
Havaiano nativo ou outro habitante das ilhas do 
Pacífico 

 

Branco  
De outros  
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INSTRUÇÕES PARA O FORMULÁRIO DE RELATÓRIO DE DADOS ÉTNICOS E RACIAIS 
 

A. Instruções Gerais: 

O proprietário e os agentes devem oferecer ao requerente / inquilino a opção de preencher o formulário. O 
formulário deve ser preenchido no momento da aplicação inicial ou na assinatura do contrato. Os inquilinos 
no local também devem ter a oportunidade de preencher o formulário como parte da próxima recertificação 
provisória ou anual. Depois de preenchido, o formulário não precisa ser preenchido novamente, a menos que 
o chefe da família ou a composição da família mude. Não há penalidade para quem não preencher o 
formulário. No entanto, o proprietário ou agente pode colocar uma nota no arquivo do inquilino informando 
que o requerente / inquilino se recusou a preencher o formulário. Os pais ou responsáveis devem 
preencher o formulário para crianças menores de 18 anos. 

1. As duas categorias étnicas que você deve escolher são definidas abaixo. Você deve marcar uma das duas 
categorias. 

1. Hispânico ou Latino. Pessoa de origem cubana, mexicana, porto-riquenha, sul ou centro-
americana ou de outra cultura ou origem espanhola, independentemente da raça. O termo "origem 
espanhola" pode ser usado além de "hispânico" ou "latino". 

2. Não é hispânico ou latino. Uma pessoa que não seja cubana, mexicana, porto-riquenha, da 
América do Sul ou da América Central ou de outra cultura ou origem espanhola, independentemente 
da raça. 

2. As cinco categorias raciais para escolher são definidas abaixo: Você deve marcar quantas se aplicam a 
você. 

1. Índio americano ou nativo do Alasca. Uma pessoa que tem origens em qualquer um dos povos 
originários da América do Norte e do Sul (incluindo a América Central) e que mantém afiliação tribal 
ou ligação com a comunidade. 

2. Asiático. Uma pessoa originária de qualquer um dos povos originais do Extremo Oriente, 
Sudeste Asiático ou do subcontinente indiano, incluindo, por exemplo, Camboja, China, Índia, 
Japão, Coréia, Malásia, Paquistão, Ilhas Filipinas, Tailândia e Vietnã. 

3. Negro ou afro-americano. Uma pessoa com origens em qualquer um dos grupos raciais 
negros da África. Termos como "haitiano" ou "negro" podem ser usados além de "negro" ou 
"afro-americano". 

4. Havaiano nativo ou outro habitante das ilhas do Pacífico. Uma pessoa com origens em qualquer um 
dos povos originários do Havaí, Guam, Samoa ou outras ilhas do Pacífico. 

5. Branco. Uma pessoa com origens em qualquer um dos povos originários da Europa, Oriente Médio 
ou Norte da África. 
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CERTIFICAÇÃO DO (S) REQUERENTE (S) 

1. Eu / Certificamos que o tamanho de nossa família é de _____ pessoas, conforme documentado neste documento. 
2. Certificamos / certificamos que nossa renda familiar total é igual a $ ____________, conforme documentado neste 

documento. 
3. Certificamos / certificamos que as informações contidas neste formulário e em apoio a este formulário são verdadeiras 

e corretas, de acordo com o meu / nosso conhecimento e crença, sob pena de perjúrio. Eu / nós entendemos que 
informações falsas ou incompletas podem resultar na desqualificação de uma análise posterior.   

4. Certificamos / certificamos que nenhum membro da nossa família tem interesse financeiro no projeto. 
5. Eu / nós entendemos que ser selecionado no sorteio não garante que eu / nós seremos capazes de alugar uma 

unidade. Eu / nós entendemos que todos os dados do aplicativo serão verificados e informações financeiras adicionais 
podem ser necessárias, verificadas e revisadas antes de alugar uma unidade. Eu / nós também entendemos que o 
proprietário do projeto fará sua própria triagem para determinar a elegibilidade. 

6. Eu / nós autorizamos a Harborlight Community Partners, Inc. a verificar todas as informações financeiras e domésticas 
e instruímos qualquer empregador, proprietário ou instituição financeira a liberar qualquer informação para a 
Harborlight Community Partners, Inc. e o proprietário do projeto para determinar a elegibilidade. 

7. Eu / nós entendemos que pode haver diferenças entre o mercado e uma unidade acessível e aceito essas diferenças. 
8. Eu / nós entendemos que se minha / nossa renda total exceder 140% da renda máxima permitida e no momento da 

determinação de elegibilidade anual, no final do meu atual prazo de locação eu não serei mais elegível para o aluguel 
acessível. 

 
Eu / nós concluímos um requerimento e analisamos e entendemos o processo que será utilizado para distribuir as 
unidades disponíveis. Eu / nós somos / somos qualificados com base nas diretrizes do programa e concordo em cumprir os 
regulamentos aplicáveis. 
 
 

Assinatura do Solicitante         Data 
 
 

Assinatura do Co-Solicitante         Data 
 

 

Willow Street Flats não discrimina raça, cor, nacionalidade, deficiência, idade, ascendência, estado familiar, informações 
genéticas, estado civil, recebimento de assistência pública, religião, sexo, orientação sexual , identidade de gênero (incluindo 
expressão de gênero), condição de veterano / militar ou qualquer outra base proibida por lei. 

 
ESTE APLICATIVO É APENAS PARA ESTE DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO 


	STATUS DE EMPREGO

