هيئة اإلسكان بمقاطعة سان دييغو HOUSING AUTHORITY OF THE COUNTY OF SAN DIEGO
3989 Ruffin Road, San Diego, CA 92123-1815

مجان(877) 478-5478 :
هاتف (858) 694-4801 :رقم
ي

فاكس(858) 467-9713 :

ضعاف السمع(800) 735-2929 :

ن
ن
مفوض مستأجرين
تعيي
ورقة معلومات
ي
ن
ن
المفوضي عىل
المفوضي هو الجهة اإلدارية لهيئة اإلسكان بمقاطعة سان دييغو ( .)HACSDباعتباره الجهة اإلداريةُ ،ي رشف مجلس
مجلس
ً
ُ
ن
البامج ،مثل خطة الوكالة والمبانية السنوية وطلبات
إدارة برامج اإلسكان العام وقسيمة اختيار السكن ويعد مسؤوال عن الموافقة عىل أنشطة ر
ن
ن
البامج وتنفيذ برامج اإلسكان الجديدة .يتألف مجلس المفوضي التابع لهيئة  HACSDمن خمسة أعضاء من
التمويل والتغيبات يف إدارة ر
ن
مجلس ر
ن
المش ن
مفوض المستأجرين.
واثني من
في بمقاطعة سان دييغو
ي
ً
ً
باعتبارك ساكنا ن يف وحدات اإلسكان العام أو مشاركا ن يف برنامج قسيمة اختيار السكن بموجب القسم الثامن ( )HCVن يف هيئة اإلسكان بمقاطعة
ً
ن
ن
المفوضي التابع لهيئة  HACSDن يف منصب مفوض مستأجرين.
للتعيي ن يف مجلس
سان دييغو ( ،)HACSDقد تكون مؤهال
مدة المنصب
عامي .تبدأ ر
فبة الوالية للمنصب المتاح ً
ن
حاليا بحلول  16أغسطس  2022أو بعده.
يتوىل كل مفوض مستأجرين المنصب لمدة
األهلية للمشاركة ن يف عملية اختيار مفوض المستأجرين
ر
مباشة من برنامج اإلسكان العام أو قسيمة اختيار السكن بموجب
• يجب أن يكون الساكن يحصل عىل مساعدة
ر
القسم الثامن ( )HCVن يف نطاق سلطة  .HACSDويتضمن هذا القسائم المستندة إىل مشوع ( )PBVو .VASH
ً
مستأجرا نف اإلسكان العام أو مشا ًركا نف  HCVوحسن السمعة ،أي نيف بجميع ر ن
االلبامات
• يجب أن يكون الساكن
ي
ي
ي
العائلية بموجب برنامج اإلسكان العام أو القسم الثامن ولم توقع عليه عقوبات رسمية النتهاك القواعد واللوائح
الخاصة رببنامج قسيمة اختيار السكن بموجب القسم الثامن ( )HCVأو اإلسكان العام.
ً
مدرجا ن يف عقد اإليجار
• يجب أن يكون اسم الساكن
• يجب أال يقل عمر الساكن عن  18عاماً
• يجب أن يكون الساكن عىل استعداد للمشاركة ن يف التدريب والتوجيه
ن
المفوضي
• يجب أن يكون الساكن عىل استعداد لحضور اجتماعات مجلس
• يجب أن يتجنب الساكن تضارب المصالح ر ن
ويلبم بسياسات المجلس
للحفاظ عىل األهلية المستمرة ،يجب أن ر ن
يلبم مفوضو المستأجرين ببيان القيم الخاص بالمقاطعة ويدعمون مهمة  HACSDالمتمثلة ن يف توفب
ن
ن
ر
لمفوض المستأجرين واجتماعات
تبت مجتمعات قوية ومستدامة .يكون الحضور ن يف الدورات التدريبية المقررة
ي
والت ي
خدمات عامة بكفاءة ي
مجلس اإلدارة رش ًطا الستمرار األهلية.
عملية االختيار
ُ
ن
ن
ستقبل استمارات طلب التقدم لمنصب مفوض مستأجرين من المشاركي يف برنامج قسيمة اختيار السكن بموجب القسم الثامن وسكان
ُ .
ً
ست ّ
وحدات اإلسكان العام ر
قيم كل استمارة طلب كاملة ُمرسلة إىل HACSD
مساء من يوم الجمعة الموافق  3يونيو 2022
حت الساعة 11:59
ً
ر
وثيقت الصلة ومدى االهتمام بخدمة المجتمع .استنادا إىل المعايب المدرجة أعاله ،سيتم اختيار العديد من
الخبة والمعرفة
للتحقق من
ر
ي
ُ
ن
ن
ن
االئتمان ومراجعة
المتقدمي المؤهلي إلجراء مقابالت .بعد االنتهاء من المقابالت ،ستجرى مراجعة للخلفية الجنائية وتحقق من الوضع
ي
المرشحي .سيتم اختيار مرشح من قبل هيئة اإلسكانُ ،
ن
وسبسل االختيار إىل
سجل المستأجر الخاص بانتهاكات القواعد واللوائح ألفضل
ِ
مجلس ر
المش ن
في بمقاطعة سان دييغو للموافقة عليه.

