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PAGREKLUTA NG TENANT NA KOMISYONER 

PLIYEGO  
 

Ang Kuponan ng mga Komisyoner ay ang namamahalang kinatawan ng Housing Authority of the County of San Diego (HACSD). Bilang isang 

namamahalang kinatawan, ang Kuponan ng mga Komisyoner  ay nangangasiwa sa administrasyon ng Housing Choice Voucher at Public 

Housing Programs at responsable para sa pag-apruba ng mga programang aktibidad, tulad ng Plano ng Ahensiya, ang taunang budyet , ang 

humihiling ng pagpopondo, pagpapalit sa mga administrasyon ng programa at  implementasyon ng bagong mga programa ng mga pabahay. Ang 

Kuponan ng mga Komisyoner ng HACSD  ay binubuo ng limang miyembro ng  County ng  San Diego Board o Supervisors  at dalawang 

Tenant na Komisyoner. 

 

Bilang residente ng Public Housing o isang nakikilahok sa Section 8 Housing Choice Voucher (HCV) na programa ng Housing Authority of 
the County of San Diego (HACSD), ikaw ay maaaring maging karapat-dapat para sa paghirang sa Kuponan ng Komisyoner ng 
HACSD bilang isang tenant-komisyoner. 

Termino ng Opisina 

Bawat Tenant na Komisyoner ay magsisilbi ng dalawang taon na termino. Ang bagong termino 

ay magsisimula  ng Hunyo1, 2021.  

Karapat-dapat sa Pagpili ng isang Tenant na Komisyoner 

• Ang mga residente ay kailangan na direktang matutulungan sa ilalim ng Public Housing o Section 8 HCV Program 
sa hurisdiksyon ng HACSD. Kasama dito ang Project Based Vouchers (PBV) at VASH. 

• Ang mga residente ay kailangan isang Public Housing tenant o nakikilahok sa  HCV na nasa mabuting 
katayuan, i.e. natutugunan ang lahat ng obligasyn sa pamilya sa ilalim ng  Public Housing o Section 8 na 
programa at walang mga kaparusahan mula sa mga paglabag ng mga palatuntunan at regulasyon ng 
Section 8 HCV o Public Housing Programs. 

• Pangalan  ng residente ay kailangan na nakalista sa  upa 
• Dapat 18 na taong gulang pataas ang residente 
• Dapat nais na makilahok ang residente sa pagsasanay at orientasyon 
• Dapat nais na dumalo ng residente sa pagpupulong ng mga Kuponan ng mga Komisyoner 
• Dapat iwasan ng residente ang  tunggali ng interes at sumunod sa polisya ng Kuponan 

Upang mapanatili ang patuloy na pagiging karapat-dapat, ang Tenant na Komisyoner ay kailangan na sumunod sa Pahayag ng 
Balor at sumuporta sa misyon ng HACSD na nagbibigay ng pampublikong serbisyo na bumubuo ng malakas at  patuluyang mga 
komunidad.  

 

Upang panatilihin ang patuloy na pagiging karapat-dapat, dapat sumunod ang mga Tenant na Komisyoner sa Pahayag ng Balor ng 
County at  sumuporta sa misyon ng HACSD na nagbibigay ng pampublikong serbisyo na bumubuo ng malakas at  patuluyang mga 
komunidad.  

 
Proseso ng Pagpili 
Ang mga aplikante ng Tenant na Komisyoner  mula sa mga kalahok sa Section 8 Housing Choice Voucher na programa at Public 
Housing na mga residente ay matatangap hanggang 11:59 pm, Miyerkules, Pebrero, 24, 2001. Ang bawat nakumpleto na 
aplikasyon na naisumite ng HACSD way mabibigyan ng ebalwasyon para sa mahalagang karansan, kalaamn, at interes sa 
pagbigay ng serbisyo sa komunidda. Base sa pamantayan sa itaas, ang ilang mga kwalipikadong mga aplikante ay mapipili 
para sa pakikipanayam. Kasunod ng pakikipanayan, ang isang pagsusuri ng kriminal na kasaysayan, credit check, at pagsusuri 
sa rekord ng tenant para sa paglabag sa mga alituntunin at regulasyon na isinasagawa ng pinakamataas na mga kandidato. Ang 
isang kandidato ay mapipili at ang napili ay maisusumite  sa County of San Diego Board of Supervisors  para sa p ag-apruba.  


