CƠ QUAN NHÀ Ở QUẬN SAN DIEGO
3989 Ruffin Road, San Diego, CA 92123-1815 ĐT: (858) 694-4801 Đường dây miễn phí: (877) 478-5478

Fax: (858) 467-9713

TDD: (800) 735-2929

ĐƠN ĐĂNG KÝ GHẾ ỦY VIÊN NGƯỜI THUÊ
NHÀ TRONG CƠ QUAN NHÀ Ở CỦA HỘI ĐỒNG
ỦY VIÊN QUẬN SAN DIEGO
HƯỚNG DẪN: Vui lòng hoàn thành toàn bộ biểu mẫu này. Lưu ý các yêu cầu
bổ sung được liệt kê ở cuối trang thứ hai.

(Chỉ dùng cho nhân viên)

Xin lưu ý rằng đơn này là một hồ sơ công khai có thể được tiết lộ. Vui lòng gửi đơn này trước 11:59 tối, Thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2022.
Đơn đăng ký này sẽ vẫn duy trì trong khoảng thời gian một năm. Sau một năm, cần phải nộp đơn mới.
Gửi đơn đăng ký đã điền đến địa chỉ email sau: HACSDBOARDS.HHSA@SDCOUNTY.CA.GOV.
Thông Tin Liên Hệ của Người Đăng Ký
Lưu ý: Thông tin cá nhân có thể được giữ lại cho công chúng xem khi pháp luật cho phép.

Họ

Tên

Địa chỉ phố nhà

Thành phố

Tiểu bang

Zip

Địa chỉ hộp thư (nếu khác địa chỉ nhà)

Thành phố

Tiểu bang

Zip

Số điện thoại nhà riêng

Số điện thoại di động

Địa chỉ email

Hội Đồng Ủy Viên họp nhiều lần trong năm tại Quận San Diego
Tòa Nhà Hành Chính hoặc trực tuyến trong giờ làm việc (T2-6 8:00 sáng - 5:00 chiều). Ngày và giờ họp sẽ được thông báo càng sớm
càng tốt trước ngày họp. Tham dự hội nghị là điều bắt buộc.
Vui lòng cho biết nếu bị hạn chế thời gian

Quý vị có thể mang lại kinh nghiệm hoặc kiến thức đặc biệt nào cho (các) lĩnh vực mà quý vị quan tâm?
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LƯU Ý: Các ứng viên Ủy Viên Người Thuê Nhà sẽ được phỏng vấn trước khi lựa chọn và có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Các lựa chọn sẽ
được đưa ra nhằm đại diện đầy đủ cho các hộ gia đình được hỗ trợ trong thẩm quyền của Cơ Quan Nhà Ở Quận San Diego. Trong phạm vi có thể, lựa chọn
sẽ bao gồm sự đa dạng về khu vực, chương trình và nhân khẩu học.
Bằng việc ký tên dưới đây, tôi tuyên bố rằng thông tin được cung cấp ở trên là chính xác và đầy đủ theo sự hiểu biết nhất của tôi.

Chữ ký của người đăng ký

Ngày

(Chỉ dùng cho nhân viên)

Ngày xem xét

ID Ưu Tú

_

Ngày phỏng vấn

Trạng thái

Trạng Thái Đủ Điều Kiện

_

Quận Giám Sát

☐ Nhà Ở Công Cộng (PH) ☐Phiếu Theo Dự Án (PBV) ☐Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở (HCV) ☐Chương Trình Đặc Biệt
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