
  

 
 

Tên:             Ngày:     

!"a Ch#:      Thành Ph$:       S$ Vùng:       

S$ !i%n Tho&i:  S! "i#n tho$i nhà:   ___ Di %&ng:                    ___________ 

!"a Ch# Email (Vui lòng vi't rõ):            

Thông Tin V( Gia !ình: 
T'ng s! ng()i tên 18+ trong gia "ình:                       T'ng s! tr* em d(+i 18-:    
 

Vui lòng "ánh d,u nh-ng ".u áp d/ng: 
 

! Cha/ M0 "&c thân    ! Hai phu huynh           ! Cao niên           !  Th,t Nghi#p 
 

! WIC thành viên     ! SNAP/EBT/Food Stamp thành viên       ! Tàn t1t 
 

Nh-ng ngôn ng- nào "(2c nói ) nhà?          

Ch(3ng trình (c4a) Chúng ta t1p trung cung c,p khu v()n "5n nh-ng gia "ình có thu nh1p th,p – trung bình.  Thông tin 
này giúp "6 Chúng ta bi5t  ai phù h2p cho ch(3ng trình , và nó s7 "(2c gi- bí m1t. 

Vui lòng  "ánh d,u kho8ng thu nh1p hàng n9m  c4a gia "ình qúi v:: 
 

D(+i $20,000            $20-40,000          $40-60,000       $60-80,000                 $80,000 và nhi.u h3n 
 
B$n "ã s!ng ; ":a ch< này bao lâu?   _   B$n d= ":nh ; "ây bao lâu?    
 

Có ph8i b$n ("ánh d,u nh-ng ".u >ng d/ng ):          ! m(+n                  ! nhà c4a b$n 
  ! s!ng ; nhà chính ph4       ! s!ng ; m&t tòa nhà không có v()n sau 
 

T$i "ây có ngu?n n(+c không?  ! Vâng     ! Không 
 

Kinh Nghi#m tr?ng v()n c4a b$n:   !  l@n "@u tiên        !  Có chút kinh nghi#m       !  r,t nhi.u kinh nghi#m 
 

Hi#n t$i b$n có "ang tr?ng rau hay không?    ! Vâng       ! Không 
 

B$n có vui lòng "(2c qua l$i v+i nh-ng thành viên trong ch(3ng trình g@n khu nhà c4a b$n không?  

 ! Không   ! Vâng, qua "i#n tho$i   ! Vâng, qua email    ! Vâng, qua "i#n tho$i và email 

B$n nghe ch(3ng trình xây d=ng v()n tA "âu (vui lòng cho chi ti5t)?      
 

Vui lòng cho chúng tôi bi5t t$i sao b$n mu!n nh1n m&t khu v()n tA chúng tôi.      

             _______ 

         _________________________________ 

Nh( m&t l)i nhBc nh;,t,t c8 các "3n xin "(2c phê chuCn ".u "(2c yêu c@u tham d= vào m&t l+p gi+i thi#u tr?ng trDt. N5u 
"(2c ch,p nh1n vào trong ch(3ng trình, chúng tôi s7 thông báo b$n nh-ng ngày nào b$n có thE tham d= 
 

 
 
 
 

 
 

Vui lòng gFi "3n xin c4a b$n "5n: 
 

The Food Project • 555 Dudley Street • Dorchester, MA 02125 
 

email: buildagarden@thefoodproject.org      phone: (617) 442-1322 x12    fax: (617) 442-7918 
 

M&t khi "3n xin "(2c gFi "5n, The F ood Project s7 liên h# v+i b$n v. viêc sBp x5p "5n th9m khu v()n c4a b$n. L# phí x7 "(2c 
thu nh1n trong l@n "5n th9m. B$n cGng có thE "E  ngân phi5u trong "3n xin, và vi5t tr8 "5n The Food Project. Ngân phi5u x7 

không b: l,y ti.n ra cho "5n khi b$n "(2c ch,p nh1n vào trong ch(3ng trình. 
 
 

 
 
 
 

Ch)*ng Trình Xây D+ng V),n Xanh  
!*n Xin Tr-ng V),n 

Không có thành viên nào x7 b: kH th: b;i vì sBc dân, gi+i tính, ch4ng t&c, tàn t1t, hoIc tu'i tác.  
 

 


