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ي مجلس المفوضي   التابع 

 
استمارة طلب التقدم لمنصب مفوض مستأجرين ف

 لهيئة اإلسكان بمقاطعة سان دييغو
 

بالجزء السفلي   المدرجةُيرجى إكمال هذه االستمارة بالكامل. ُيرجى مالحظة المتطلبات اإلضافية  إرشادات: 
 من الصفحة الثانية. 

 
 ( For Official Use Onlyلالستخدام الرسمي فقط )

 
 

ا للكشف عنه. 
ً

 عاًما معرض
ً
عد سجال

ُ
ي موعد أقصاه الساعة يرجى العلم بأن استمارة الطلب هذه ت

 
رجى إرسال استمارة الطلب هذه ف

ُ
مساًء من يوم  11:59ي

وري تقديم استمارة ط. 2022يونيو   3الجمعة الموافق   لب جديدة. ستظل استمارة الطلب هذه فعالة لمدة عام واحد. بعد مرور عام واحد، من الضر
 

 : ي التاىلي
ونر يد اإللكبر  .HACSDBOARDS.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOVأرسل استمارة الطلب الكاملة إىل عنوان البى

 معلومات االتصال لمقدم الطلب 

 المعلومات الشخصية عن الرأي العام عل النحو الذي يسمح به القانون. مالحظة: قد يتم حجب 

 
   

_____________________________________ 
ل  ر  عنوان شارع المبر

________________ 
 المدينة 

_________________ 
  لواليةا  

 _________________ 
يدي   الرمز البى

 
_____________________________________ 
ل( ر ا عن عنوان المبر

ً
يدي )إذا كان مختلف  العنوان البى

________________ 
 المدينة 

_________________ 
 لوالية ا  

 _________________ 
يدي   الرمز البى

  
 __________________________ 

ل  ر   رقم هاتف المبر

 ______________________ 
 رقم الهاتف النقال 

 

 _____________________________________ 
ي    

ونر يد اإللكبر  عنوان البى
 

 

 

ي المبن  اإلداري لمقاطعة سان دييغو 
 
 يجتمع مجلس المفوضي   عدة مرات عىل مدار العام ف

ي أثناء ساعات العمل 
 
نت ف ا 8:00الجمعة، -)االثني   أو عبى اإلنبر نشر تواري    خ واوقات االجتماع عن طريق إشعار مسبق مساًء(.  5:00-صباحً

ُ
ست

ة كافية قدر اإلمكان. الحضور إجباري.   لتاري    خ االجتماع بفبر

 ُيرجى ذكر أي قيود عل الوقت

 

 
 

 االسم األول  االسم األخير 

 تُفيد بها مجال )مجاالت( االهتمام؟ما الخبرات أو المعرفة الخاصة التي قد 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________ 
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جرى عمليات   مالحظة: 
ُ
ر لمنصب مفوض المستأجرين قبل عملية االختيار وقد ُيطلب منهم تقديم معلومات إضافية. ست جرى مقابلة مع المرشحي 

ُ
ست

ي نطاق سلطة هيئة اإلسكان بمقاطعة سان دييغو بشكل كاٍف. وسيشمل هذا، إىل أق
ي تحصل عل مساعدة فر

ىص حد  االختيار لتمثيل األرس المعيشية التر
. ممكن،  ي

ي وديموغرافر  تنوع إقليمي وبرنامجى
 
 

 .  بتوقيعي أدناه، أقر بأن المعلومات المقدمة أعاله دقيقة وكاملة إىل حد علمي

 التاري    خ  توقيع ُمقدم الطلب

 
 
 
 
 
 

لالستخدام الرسمي فقط 
(For Official Use Only ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 ___________________  الوضع الحاىلي   _________________ تاري    خ المقابلة  __________________  تاري    خ المراجعة  

 
 
 

افية الوضع الحاىلي لألهلية هوية صاحب الشأن  المنطقة اإلرسر

 

وع ) ☐(  PHاإلسكان العام )  ☐  برنامج خاص  ☐( HCVقسيمة اختيار السكن ) ☐( PBVالقسائم المستندة إىل مشر

 


