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ي 
ن مفوضن  مستأجرين ورقة معلومات تعيي 

 

 

ن هو الجهة اإلدارية لهيئة اإلسكان بمقاطعة سان دييغو ) ن عىل  HACSDمجلس المفوضي  ف مجلس المفوضي  (. باعتباره الجهة اإلدارية، ُيشر

انية السنوية ن امج، مثل خطة الوكالة والمب   عن الموافقة عىل أنشطة البر
ً
وطلبات   إدارة برامج اإلسكان العام وقسيمة اختيار السكن وُيعد مسؤوال

الجديدة. يتألف اإلسكان  وتنفيذ برامج  امج  البر إدارة  ي 
ات فن والتغيب  التابع لهيئة    التمويل  ن  المفوضي  من خمسة أعضاء من    HACSDمجلس 

ي المستأجرين. 
ن من مفوضن ن بمقاطعة سان دييغو واثني  في   مجلس المشر

ي برنامج قسيمة اختيار السكن بموجب القسم الثامن )
ا فن
ً
ي وحدات اإلسكان العام أو مشارك

ا فن
ً
ي هيئة اإلسكان بمقاطعة  HCVباعتبارك ساكن

( فن

ن التابع لهيئة (HACSDسان دييغو ) ي مجلس المفوضي 
ن فن  للتعيي 

ً
ي منصب مفوض مستأجرين.  HACSD، قد تكون مؤهال

 فن

 مدة المنصب 

ة الوالية للمنصب المتاح حالًيا بحلول  . تبدأ فبر ن  أو بعده.  2022أغسطس   16يتوىل كل مفوض مستأجرين المنصب لمدة عامي 

ي عملية اختيار مفوض المستأجرين
 األهلية للمشاركة فن

السكن بموجب  يج • اختيار  العام أو قسيمة  اإلسكان  ة من برنامج  الساكن يحصل عىل مساعدة مباشر ب أن يكون 

ي نطاق سلطة HCVالقسم الثامن )
وع )HACSD( فن  .VASH( و  PBV. ويتضمن هذا القسائم المستندة إىل مشر

ي   •
ا فن
ً
العام أو مشارك اإلسكان  ي 

الساكن مستأجًرا فن السمع  HCVيجب أن يكون  امات  وحسن  ن االلبر ي بجميع 
ة، أي يفن

واللوائح   القواعد  توقع عليه عقوبات رسمية النتهاك  الثامن ولم  القسم  أو  العام  اإلسكان  العائلية بموجب برنامج 

نامج قسيمة اختيار السكن بموجب القسم الثامن )  ( أو اإلسكان العام. HCVالخاصة ببر

ي عقد اإليجار •
 يجب أن يكون اسم الساكن مدرًجا فن

 عاًما 18يجب أال يقل عمر الساكن عن  •

ي التدريب والتوجيه •
 يجب أن يكون الساكن عىل استعداد للمشاركة فن

ن  •  يجب أن يكون الساكن عىل استعداد لحضور اجتماعات مجلس المفوضي 

م بسياسات المجلس • ن  يجب أن يتجنب الساكن تضارب المصالح ويلبر

م مفوضو المستأجرين ببيان القيم الخاص بالمقاطعة ويدعمون مهمة   ن ي توفب     HACSDللحفاظ عىل األهلية المستمرة، يجب أن يلبر
المتمثلة فن

ي المستأجرين واجتماعات  
التدريبية المقررة لمفوضن ي الدورات 

ي مجتمعات قوية ومستدامة. يكون الحضور فن
ي تبتن

خدمات عامة بكفاءة والتر

ًطا الستمرار األهلية. مجلس اإلدار   ة شر

 
 عملية االختيار 

الثامن وسكان   القسم  السكن بموجب  اختيار  برنامج قسيمة  ي 
ن فن المشاركي  التقدم لمنصب مفوض مستأجرين من  استمارات طلب  قبل 

ُ
ست

قّيم كل استمارة طل  . 2022يونيو    3مساًء من يوم الجمعة الموافق    11:59  وحدات اإلسكان العام حتر الساعة
ُ
 HACSDب كاملة ُمرسلة إىل  ست

م  العديد  اختيار  أعاله، سيتم  المدرجة  المعايب   إىل  ا 
ً
استناد المجتمع.  بخدمة  االهتمام  ومدى  الصلة  ي 

وثيقتر والمعرفة  ة  الخبر من  ن  للتحقق 

ال وتحقق من  الجنائية  جرى مراجعة للخلفية 
ُ
المقابالت، ست االنتهاء من  ن إلجراء مقابالت. بعد  المؤهلي  ن  ي ومراجعة المتقدمي 

االئتمانن وضع 

إىل   االختيار  سل  ُ
وسب  اإلسكان،  ِقبل هيئة  من  مرشح  اختيار  . سيتم  ن المرشحي  واللوائح ألفضل  القواعد  بانتهاكات  الخاص  المستأجر  سجل 

ن بمقاطعة سان دييغو للموافقة عليه.  في   مجلس المشر
 

 


