SOMERVILLE HOUSING AUTHORITY
30 MEMORIAL ROAD
SOMERVILLE, MA 02145
617‐625‐1152 TDD 617‐628‐8889

LISTA DE ESPERA DA SEÇÃO 8 PARA IDOSOS DO PROJETO DA
MYSTIC WATERWORKS Somerville Housing Authority
A Somerville Housing Authority (SHA) disponibilizará os formulários a partir do dia 20 de
setembro de 2017 ‐ com a finalidade de criar uma lista de espera baseada no site para o novo
Complexo do asilo na 485 Mystic Valley Parkway West Somerville. Este desenvolvimento faz
parte do campus asilo que foi desenvolvido nos últimos 10 anos. O prédio histórico da
Waterworks consiste em 25 unidades de um quarto para famílias idosas e deficientes.
Esta lista será aberta no dia 20 de setembro de 2017 e permanecerá aberta até novo aviso. Os
candidatos serão selecionados do projeto da lista de espera da Waterworks com base na data e
hora do formulário e preferência.
O Waterworks é um complexo de residência para idosos não fumantes, o desenvolvimento do
projeto da Seção 8, localizado no site do edifício histórico Waterworks, construído em 1864.
Cada unidade possui uma cozinha completa, um banho com chuveiro e espaço combinado com
sala de jantar e sala de visita. O prédio terá uma área de lazer e lavanderia comum.
Para se qualificar a esse programa de Assistência da seção 8, os candidatos devem ter uma
renda de até $ 36.200 ou menos para uma pessoa e $ 41.400 ou menos para famílias de duas
pessoas.
Você pode obter um formulário no Centro de Atividades da Mystic / Departamento de Seleção
de Inquilinos, 530 Mystic Avenue ou no edifício da Administração SHA, 30 Memorial Road,
Somerville e após 20 de setembro de 2017 de segunda a quarta‐feira das 8:00‐16:00 horas;
Quinta‐feira das 8:00‐19:00 horas e sexta‐feira das 8:00‐12:00horas ou ligando para 617‐625‐
1152 para que um formulário seja enviado para você. Os formulários também estarão
disponíveis on‐line na www.sha‐web.org.

