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รัฐฮาวาย 

การเคหะรัฐฮาวาย 
 

การเปิดใหล้งชือ่จอง 
ทีอ่ยูอ่าศัยของรัฐบาลกลาง 

ในโอวาฮ ู
ขอประกาศไว ้ ณ ทีน้ี่วา่ ตามกฎระเบยีบของกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมอืงสหรัฐอเมรกิา (HUD) 
กฎการบรหิารของรัฐฮาวายบทที ่ 17-2028 และนโยบายแรกเขา้และการครอบครองตอ่เน่ือง (ACOP) 
สําหรับทีอ่ยูอ่าศัยของรัฐบาลกลางของ HPHA, การเคหะรัฐฮาวาย (HPHA) 
จะเปิดใหผู้ส้มัครทีม่รีายไดน้อ้ยทีต่อ้งการทีอ่ยูอ่าศัยภายใตโ้ครงการทีอ่ยูอ่าศัยของรัฐบาลกลางในโอวาฮลูง
ชือ่จองทีอ่ยูอ่าศัย โดยจะเปิดใหล้งชือ่เป็นเวลา 5 วันแยกตามแตล่ะภมูศิาสตรด์ังอธบิายดา้นลา่ง   
 
จะรบัใบสมคัรออนไลนจ์ากผูส้มคัรทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้ (1) 
ผูพ้ลดัถิน่โดยไมส่มคัรใจจากภัยพบิตั ิการดําเนนิการของรัฐบาล 
หรอืการกระทําของเจา้ของทีอ่ยูอ่าศัยดว้ยเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของผูส้มัครและแมว้า่ผูส้มัครจะ
มคีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขการครอบครอง (ไมร่วมการขึน้คา่เชา่); (2) 
ผูถ้กูกระทําดว้ยความรนุแรงในครอบครวัทีเ่ขา้ร่วมโครงการทีม่กีารจัดการกรณีผา่นศนูยพั์กพงิ โครงการ 
หรอืสํานักงานหักบญัช;ี หรอื (3) 
คนไรบ้า้นทีเ่ขา้ร่วมในสถานสงเคราะหค์นไรบ้า้นหรอืโครงการทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากรัฐบาลกลางหรอืรัฐ 
และปฏบิัตติามแผนบรกิารสงัคม  
 
HPHA ไดนํ้านโยบายการจับสลาก/การสุม่เลอืกมาใช ้
หลังจากการปิดรับการลงชือ่จองในแตล่ะพืน้ทีต่ามภมูศิาสตรแ์ลว้ HPHA 
จะใชก้ารจับสลากเพือ่สุม่เลอืกผูส้มัครจํานวนหนึง่ทีจ่ะอยูใ่นรายชือ่การจอง 
โดยลําดับทีข่องผูส้มัครทัง้หมดทีไ่ดรั้บเลอืกใหอ้ยูใ่นรายชือ่น้ีจะมาจากการสุม่เลอืก 
 
การสมัครจะมผีลอยูน่าน 18 เดอืนนับจากวันทีไ่ดรั้บการจัดไวใ้นรายชือ่การจองและจากนัน้จะหมดอาย ุ
 
สําหรับรายชือ่การจองที ่ ลเีวริด์ โอวาฮ ู (ฮาเลลาอลูมิา คาออูโิอคาลาน ิ มาอลิ ิ 1 และ 2 นานาคลูโิฮมส ์
ไวมาฮา-ซนัฟลาวเวอร ์และไวปาฮ ู1 และ 2): 
 

เปิดใหจ้องเป็นเวลา 5 วัน ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. ของวันพฤหัสบดทีี ่2 มนีาคม 2023 ถงึเวลา 16.00 น. 
ของวันจันทรท์ี ่6 มนีาคม 2023 
 
รับใบสมัครออนไลนจ์ากผูส้มัครทีม่สีทิธิส์าํหรับขนาดหอ้งนอน: 1-หอ้งนอน  HPHA 
จะใชก้ารจับสลากเพือ่สุม่เลอืกผูส้มัคร 500 คนทีจ่ะอยูใ่นรายชือ่น้ี 

 
สําหรับรายชือ่การจองที ่ โฮโนลลู ู โอวาฮ ู (คาอาฮมูานูโฮมส ์ คาลาคาอัวโฮมส ์ คาลฮิวิัลเลยโ์ฮมส ์
คาเมฮาเมฮาโฮมส ์คฮูโิอโฮมส ์ เมเยอรไ์รทโ์ฮมส ์ปาโลโลวลัเลยโ์ฮมส ์ปอูไูวโมม ิซอลทเ์ลคอพารท์เมนท ์
และสเปนเซอรเ์ฮาส)์: 
 

เปิดใหจ้องเป็นเวลา 5 วัน ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. ของวันพฤหัสบดทีี ่9 มนีาคม 2023 ถงึเวลา 16.00 น. 
ของวันจันทรท์ี ่13 มนีาคม 2023 
 
รับใบสมัครออนไลนจ์ากผูส้มัครทีม่สีทิธิส์าํหรับขนาดหอ้งนอน: 1-หอ้งนอน 2-หอ้งนอน หรอื 3-
หอ้งนอน  HPHA จะใชก้ารจับสลากเพือ่สุม่เลอืกผูส้มัคร 2,000 คนในรายชือ่น้ี 

 
สําหรับรายชือ่การจองที ่ โฮโนลลู ู โอวาฮ ู (พันชโ์บวลโ์ฮมส ์ คาลานฮิเูยยี มาคามาเอ มาควาอาล ี
เพาอะคาลาน ิและพูมาฮานา): 

 
เปิดใหจ้องเป็นเวลา 5 วัน ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. ของวันพฤหัสบดทีี ่16 มนีาคม 2023 ถงึเวลา 16.00 
น. ของวันจันทรท์ี ่20 มนีาคม 2023 
 
รับใบสมัครออนไลนจ์ากผูส้มัครทีม่สีทิธิซ์ ึง่ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 62 
ปีหรอืผูท้พุพลภาพและมคีณุสมบัตติรงกับขนาดหอ้งนอนดังตอ่ไปน้ี: สตดูโิอ (1 คน) หรอื 
2-หอ้งนอน  HPHA จะใชก้ารจับสลากเพือ่สุม่เลอืกผูส้มัคร 700 คนทีจ่ะอยูใ่นรายชือ่น้ี 

 
 
สําหรับรายชือ่การจองที ่เซ็นทรลั โอวาฮ ู(คาอาเลนานี วาฮวีาเทอเรซ และ คาพูนาโฮมโอไวอาลอูา): 
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เปิดใหจ้องเป็นเวลา 5 วัน ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. ของวันพฤหัสบดทีี ่23 มนีาคม 2023 ถงึเวลา 16.00 
น. ของวันจันทรท์ี ่27 มนีาคม 2023 
 
รับใบสมัครออนไลนจ์ากผูส้มัครทีม่สีทิธิซ์ ึง่ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 62 
ปีหรอืผูท้พุพลภาพและมคีณุสมบัตติรงกับขนาดหอ้งนอนดังตอ่ไปน้ี: สตดูโิอ (1 คน) หรอื 1-
หอ้งนอน  HPHA จะใชก้ารจับสลากเพือ่สุม่เลอืกผูส้มัคร 500 คนทีจ่ะอยูใ่นรายชือ่น้ี 

 
สําหรับรายชือ่การจองที ่ วนิดเ์วริด์ โอวาฮ ู (โคโอเลาวลิเลจ โฮโอคพิาคาฮาลอู ู คาเนโอเฮอพารท์เมนท ์
คาอาเลโอฮานา ไวมานาโลโฮมส)์: 

 
เปิดใหจ้องเป็นเวลา 5 วัน ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. ของวันพฤหัสบดทีี ่30 มนีาคม 2023 ถงึเวลา 16.00 
น. ของวันจันทรท์ี ่3 เมษายน 2023 
 
รับใบสมัครออนไลนจ์ากผูส้มัครทีม่สีทิธิท์ีม่คีณุสมบตัติรงกับขนาดหอ้งนอนดังตอ่ไปน้ี: 2-หอ้งนอน 
หรอื 3-หอ้งนอน  HPHA จะใชก้ารจับสลากเพือ่สุม่เลอืกผูส้มัคร 500 คนทีจ่ะอยูใ่นรายชือ่น้ี 

 
ฉนัจะสง่ใบสมคัรไดอ้ยา่งไร 
สามารถสง่ใบสมัครทางออนไลนเ์ทา่นัน้หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกับขัน้ตอนการสมัคร โปรดโทร 
(808) 832-6046 อาจใชอ้ปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ โทรศัพทม์อืถอืและแทบ็เลต็ทีเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้ 
อยา่งไรกต็าม ระบบปฏบิตักิารบางระบบอาจไมร่องรับแอปพลเิคชนัน้ี จะไมย่อมรับใบสมัครทีส่ํานักงานของ 
HPHA 
 
1. เตรยีมชือ่ วันเดอืนปีเกดิ 

และหมายเลขประกันสงัคมใหพ้รอ้มสาํหรับทกุคนทีจ่ะมชีือ่ปรากฏในใบสมัครของคณุ 
คณุจะตอ้งทราบรายไดร้วมรายเดอืน (กอ่นหกัภาษี) 
สําหรับแตล่ะแหลง่ทีม่าของรายไดข้องทกุคนทีม่ชีือ่ปรากฏในใบสมัครของคณุ 
คณุตอ้งระบแุหลง่ทีม่าของรายไดท้ัง้หมดทลีะรายการ 
 

2. กรอกใบสมัครออนไลนไ์ดท้ี ่ www.hpha.hawaii.gov หรอื www.hphaishereforyou.org 
โดยคลกิที ่“Apply Online Here” (สมัครออนไลนท์ีน่ี่) 
 

3. ใบสมัครทีส่ง่กอ่นหรอืหลังชว่งการเปิดใหล้งชือ่จองจะถกูปฏเิสธโดยอตัโนมัตแิละไมย่อมรับโดย 
HPHA ใบสมัครทียั่งไมเ่สร็จสมบรูณ์ (เชน่ อยูร่ะหวา่งการสง่) กอ่นการปิดลงชือ่จองจะถกูปฏเิสธ 

 
4. พมิพห์รอืถา่ยรูปใบยนืยันเกบ็ไว ้ หรอืจดหมายเลขยนืยันการสมัครของคณุไว ้

ใบยนืยันจะออกใหท้ันทหีลงัจากทีค่ณุสง่ใบสมัครแลว้ พมิพแ์ละเกบ็หลักฐานการยนืยันน้ีไว ้
 
ผูส้มคัรสามารถลงชือ่จองไดเ้พยีงหนึง่พืน้ทีท่างภมูศิาสตรเ์ทา่น ัน้ 
จะไมย่อมรบัใบสมคัรทีม่ชีือ่ซํา้กนั ใบสมัครใด ๆ 
ทีซ้ํ่ากันโดยมสีมาชกิในครอบครัวเดยีวกนัหรอืคลา้ยกันจะถกูปฏเิสธทัง้สองใบสมัคร 
กอ่นทีจ่ะเพิม่ครัวเรอืนใด ๆ ในรายชือ่การจอง HPHA 
จะดําเนนิการตรวจสอบอยา่งละเอยีดเพือ่นําใบสมัครทีซ้ํ่ากันออกไป 
การสง่ใบสมัครซ้ําจะไมช่ว่ยเพิม่โอกาสในการไดรั้บเลอืก 
และอาจทําใหผู้ส้มัครรายอืน่ไดม้ทีีอ่ยูอ่าศัยลา่ชา้อยา่งมาก 
 
การสง่ใบสมคัรหมายความวา่ฉนัอยูใ่นรายชือ่การจองใชห่รอืไม ่ ไมใ่ช ่ HPHA 
จะใชก้ารจบัสลากเพือ่เลอืกผูส้มคัรจํานวนหนึง่เพือ่มาอยูใ่นรายชือ่การจอง 
หลังจากปิดรับการลงชือ่จอง HPHA จะกําหนดลาํดบัทีห่ลังการจับสลาก 
และผูส้มัครจะถกูจัดใหอ้ยูใ่นรายชือ่การจองตามภมูศิาสตรท์ีเ่หมาะสม 
เวน้แตจ่ะถกูปฏเิสธเน่ืองจากเหตผุลทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
ผูส้มัครทกุคนจะไดรั้บแจง้ทางอเีมลหากไดรั้บการคดัเลอืกจากการจับสลากใหอ้ยูใ่นรายชือ่การจองแลว้ 
โปรดอยา่ตดิตอ่ HPHA กอ่นทีจ่ะไดรั้บการยนืยันวา่อยูใ่นรายชือ่การจอง 
และเราไมส่ามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัลาํดบัทีใ่นรายชือ่การจองทางโทรศัพทไ์ด ้
 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ในการสมคัรขอมทีีอ่ยูอ่าศยักบั HPHA 
ผูส้มัครควรรายงานทันทีพ่บวา่มบีคุคลหรอืองคก์รใด ๆ 
พยายามเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากการทําใหขั้น้ตอนการสมัครกับ HPHA เสร็จสมบรูณ์ 
และผูส้มัครไมค่วรจ่ายคา่ธรรมเนียมการสมัครทีฉ่อ้ฉลใด ๆ 
 
องคก์รทีอ่าจสามารถชว่ยในกระบวนการสมัครไดแ้ก:่ 
We are Oceania  
720 North King Street, Honolulu, HI 96817 
(808) 913-1364 
contact@weareoceania.org 

http://www.hphaishereforyou.org/
mailto:contact@weareoceania.org
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Catholic Charities 
1822 Keeaumoku St, Honolulu, HI 96822 
(808) 524-4673 
info@catholiccharitieshawaii.org  
 
‘Ohana Health, Community Care Services (CCS) 
1-866-401-7540 
(TTY 711) 
24 hours a day, 7 days a week 
 
Partners in Care Oahu 
200 N Vineyard Blvd Suite A-210, Honolulu, HI 96817 
elliotw@partnersincareoahu.org 
 
Parents and Children Together (PACT) 
1485 Linapuni St., Honolulu, HI 96819 
(808) 847-3285 
admin@pacthawaii.org 
 
Helping Hands Hawaii 
2100 N Nimitz Hwy, Honolulu, HI 96819 
(808) 536-7234 
hhh@helpinghandshawaii.org 
 
Honolulu Community Action Program (HCAP) 
1132 Bishop St. Suite 100, Honolulu, HI 96813 · 
(808) 521-4531 
hcap@hcapweb.org  
  
Aloha United Way 
200 N Vineyard Blvd, Ste 700Honolulu, HI 96817 
(808) 536-1951 
Info211@auw.org  
Info@auw.org 

 

ผูส้มัครทีต่อ้งการทีพั่กทีเ่หมาะสมสามารถโทร (808) 832-6046 หรอื TTY/TDD: (808) 743 4594 
เพือ่ขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกับทีพั่กทีเ่หมาะสม หรอือเีมล hpha@hawaii.gov 
 
ตอ้งการลา่มภาษาหรอืไม?่ กรุณาโทร (808) 832-6046 ลา่มจะใหบ้รกิารผา่น Zoom 
ในวันและเวลาตอ่ไปน้ีทีล่งิค ์Zoom น้ี: 
https://zoom.us/j/7870674228?pwd=cDRMNlArL3lpa2lHUEw0ZXp4MlQvUT09 
รหัสการประชมุ: 787 067 4228 
รหัสผา่น: pJzy2h 
 
 
วันพฤหัสบด ี 03/02 
 03/09 

03/16 
03/23 
03/30 
 

9.00 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 11.00 น. 
11.00 น. – 12.00 น. 

ภาษามารแ์ชลล ์
ภาษาจนีกวางตุง้/ภาษาจนีกลาง 
ภาษาเวยีดนาม 

วันศกุร ์ 03/03 
03/10 
03/17 
03/24 
03/31 

 

9.00 น. – 10.00 น. 
10.00 น. – 11.00 น. 

ภาษาเกาหล ี
ภาษาชคูสี 

 
เยีย่มชมเว็บไซตข์องเราไดท้ี ่ www.hpha.hawaii.gov เพือ่คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับโครงการของเรา 
สําหรับคําถามทั่วไปเกีย่วกับรายชือ่การจอง โปรดโทร (808) 832-6046 
 
 

mailto:info@catholiccharitieshawaii.org
mailto:elliotw@partnersincareoahu.org
mailto:admin@pacthawaii.org
mailto:hhh@helpinghandshawaii.org
mailto:hcap@hcapweb.org
mailto:Info211@auw.org
mailto:Info@auw.org
http://www.hpha.hawaii.g/

