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 ورقة معلومات تعیین مفوضي مستأجرین 

 

 
). باعتباره الجھة اإلداریة، یُشرف مجلس المفوضین على إدارة برامج اإلسكان  HACSDالجھة اإلداریة لھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو (مجلس المفوضین ھو  

في إدارة البرامج وتنفیذ   غییراتالعام وقسیمة اختیار السكن ویُعد مسؤوالً عن الموافقة على أنشطة البرامج، مثل خطة الوكالة والمیزانیة السنویة وطلبات التمویل والت 
 من خمسة أعضاء من مجلس المشرفین بمقاطعة سان دییغو واثنین من مفوضي المستأجرین.  HACSDیتألف مجلس المفوضین التابع لھیئة  برامج اإلسكان الجدیدة.

) في ھیئة اإلسكان بمقاطعة سان دییغو  HCVالقسم الثامن (باعتبارك ساكنًا في وحدات اإلسكان العام أو مشارًكا في برنامج قسیمة اختیار السكن بموجب  
)HACSD قد تكون مؤھالً للتعیین في مجلس المفوضین التابع لھیئة ،(HACSD .في منصب مفوض مستأجرین 

 مدة المنصب 

 .  2021یونیو لعام  1یتولى كل مفوض مستأجرین المنصب لمدة عامین. تبدأ المدة الجدیدة یوم 

 في عملیة اختیار مفوض المستأجرین   األھلیة للمشاركة
  نطاق في  )  HCVیجب أن یكون الساكن یحصل على مساعدة مباشرة من برنامج اإلسكان العام أو قسیمة اختیار السكن بموجب القسم الثامن ( •

 .VASH) و PBV. ویتضمن ھذا القسائم المستندة إلى مشروع (HACSDسلطة 
في   • مشارًكا  أو  العام  اإلسكان  في  مستأجًرا  الساكن  یكون  أن  العائلیة    HCVیجب  االلتزامات  بجمیع  یفي  أي  السمعة،  وحسن 

بموجب برنامج اإلسكان العام أو القسم الثامن ولم توقع علیھ عقوبات رسمیة النتھاك القواعد واللوائح الخاصة ببرنامج قسیمة 
 ) أو اإلسكان العام.  HCV( اختیار السكن بموجب القسم الثامن

 یجب أن یكون اسم الساكن مدرًجا في عقد اإلیجار •
 عاًما 18یجب أال یقل عمر الساكن عن  •
 یجب أن یكون الساكن على استعداد للمشاركة في التدریب والتوجیھ  •
 یجب أن یكون الساكن على استعداد لحضور اجتماعات مجلس المفوضین •
 المصالح ویلتزم بسیاسات المجلس یجب أن یتجنب الساكن تضارب  •

مھمة   ویدعمون  بالمقاطعة  الخاص  القیم  ببیان  المستأجرین  مفوضو  یلتزم  أن  یجب  المستمرة،  األھلیة  على  الحفاظ  أجل  توفیر    HACSDمن  في  المتمثلة 
 خدمات عامة بكفاءة والتي تبني مجتمعات قویة ومستدامة. 

 
أن یجب  المستمرة،  األھلیة  على  الحفاظ  أجل  مھمة    من  ویدعمون  بالمقاطعة  الخاص  القیم  ببیان  المستأجرین  مفوضو  توفیر    HACSDیلتزم  في  المتمثلة 

 خدمات عامة بكفاءة والتي تبني مجتمعات قویة ومستدامة. 
 

 عملیة االختیار
م الثامن وسكان وحدات اإلسكان العام  ستُقبل استمارات طلب التقدم لمنصب مفوض مستأجرین من المشاركین في برنامج قسیمة اختیار السكن بموجب القس

للتحقق من الخبرة والمعرفة    HACSDستُقیّم كل استمارة طلب كاملة ُمرسلة إلى  .  2021فبرایر    24مساًء من یوم األربعاء الموافق    11:59حتى الساعة  
تیار العدید من المتقدمین المؤھلین إلجراء مقابالت. بعد االنتھاء من وثیقتي الصلة ومدى االھتمام بخدمة المجتمع. استنادًا إلى المعاییر المدرجة أعاله، سیتم اخ

القواعد واللوائح ألفض بانتھاكات  الجنائیة وتحقق من الوضع االئتماني ومراجعة سجل المستأجر الخاص  للخلفیة  ل المرشحین. المقابالت، ستُجرى مراجعة 
 مقاطعة سان دییغو للموافقة علیھ. سیتم اختیار مرشح وسیُرسل االختیار إلى مجلس المشرفین ب 

 


