AWTORIDAD SA PABAHAY NG COUNTY NG SAN DIEGO
3989 Ruffin Road, San Diego, CA 92123-1815

Tel: (858) 694-4801

Toll-free: (877) 478-5478

Fax: (858) 467-9713

TDD: (800) 735-2929

APLIKASYON PARA SA POSISYON NG
NANGUNGUPAHANG KOMISYONER SA
AWTORIDAD NG PABAHAY NG LUPON NG MGA
KOMISYONER NG COUNTY NG SAN DIEGO
MGA TAGUBILIN: Mangyaring kumpletuhin ang kabuuan ng form na ito. Tandaan ang
mga karagdagang kinakailangan na nakalista sa ibaba ng ikalawang pahina.

(Para sa Opisyal na Gamit Lamang)

Pakitandaan na ang aplikasyon na ito ay isang pampublikong tala na napapailalim sa pagbubunyag. Mangyaring isumite ang aplikasyon
na ito nang hindi lalampas sa 11:59 ng gabi, Biyernes, Hunyo 3, 2022. Ang aplikasyon na ito ay mananatiling aktibo sa loob ng isang
taon. Pagkatapos ng isang taon, kinakailangang magsumite ng bagong aplikasyon.
Isumite ang nakumpletong aplikasyon sa sumusunod na email address: HACSDBOARDS.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng Aplikante
Tandaan: Maaaring ipagkait ang personal na impormasyon mula sa pampublikong pagtingin tulad ng pinapayagan ng batas.

Apelyido

Unang Pangalan

Address ng Tahanan

Lungsod

Estado

Zip

Address sa Koreo (kung iba sa address ng tahanan)

Lungsod

Estado

Zip

Telepono sa Bahay

Numero ng Mobile Phone

E-Mail Address

Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong nang maraming beses sa buong taon sa San Diego County
Administration Building o sa birtuwal sa oras ng negosyo (L-B 8:00 umaga – 5:00 hapon). Ang mga petsa at oras
ng pagpupulong ay ilalathala nang pinakamaagang paunang abiso hangga't maaari bago ang petsa ng pagpupulong.
Mandatoryo ang pagdalo.
Mangyaring maglista ng anumang mga kahigpitan sa oras

Anong karanasan o espesyal na kaalaman ang maaari mong dalhin sa iyong (mga) bagay ng interes?
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TANDAAN: Ang mga kandidato para sa Nangungupahang Komisyoner ay kakapanayamin bago ang pagpili at
maaaring hilingin na magbigay ng karagdagang impormasyon. Ang mga pagpili ay gagawin upang sapat na
kumatawan sa mga tinulungang sambahayan sa hurisdiksyon ng Awtoridad ng Pabahay ng County ng San Diego.
Hangga't maaari, isasama rito ang pagkakaiba-iba ng rehiyon, programa at demograpiko.
Sa pamamagitan ng paglagda sa ibaba, ipinapahayag ko na ang impormasyong ibinigay sa itaas ay tumpak at
kumpleto sa abot ng aking kaalaman.

Lagda ng Aplikante

Petsa

(Para sa Opisyal na Gamit Lamang)

Petsa ng Pagsusuri

Elite na ID

_

Petsa ng Panayam

Katayuan ng Pagiging Karapat-dapat

Katayuan

_

Superbisoryal na Distrito

☐ Public Housing (PH) ☐ Project Based Voucher (PBV) ☐ Housing Choice Voucher(HCV) ☐ Special Program
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