Quý vị Muốn Ghi danh
Hỗ trợ Thuê nhà Phần 8?
Nhà Đương cục Gia cư có cổng trực tuyến hoàn toàn để cho phép người ghi danh được xem
xét hưởng hỗ trợ nhà ở giá phải chăng tại Quận Santa Clara 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Làm thế nào để đăng ký?
1. Đăng ký
Truy cập mạng bằng máy tính hay điện thoại di động để đăng
ký. Mất khoảng 3 phút.

2. Cập nhật
Đăng nhập và cập nhật thông tin của bạn nếu cần. Đăng nhập
ít nhất 1 lần/năm để chúng tôi biết rằng bạn vẫn quan tâm
đến nhà ở Phần 8.

3. Được lựa chọn
Nếu có hỗ trợ thuê nhà, ứng viên sẽ được chọn ngẫu nhiên và
được thêm vào danh sách chờ. Không phải ai cũng sẽ được
cam kết nhà ở.

4. Chúng tôi sẽ Liên lạc với Bạn
Nếu được lựa chọn vào danh sách chờ, SCCHA sẽ liên lạc với
bạn để xác định tư cách hợp lệ tham gia Phần 8 của bạn.

Tôi có đủ điều kiện đăng ký không?

Tôi đăng ký ở đâu?

Bạn có thể cân nhắc bất kỳ ai trong hộ gia đình của mình,
chứ không chỉ gia đình bạn. Hộ gia đình của bạn hội đủ điều
kiện tham gia hỗ trợ nhà ở Phần 8 nếu:

Để đăng ký danh sách quan tâm mới của cơ quan Quản lý Nhà
ở Quận Santa Clara, hãy truy cập:
www.scchousingauthority.org/applicantportal

Người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên.
Người đăng ký hoặc một thành viên gia đình có hồ sơ
pháp lý chứng minh sinh sống ở Mỹ.
Người đăng ký đáp ứng yêu cầu hợp lệ về thu nhập.
Hãy xem cổng thông tin cho người đăng ký để biết chi
tiết.

Số điện thoại: (888) 717-1180 TDD: (408) 993-3041

•

Quý vị sẽ không mất chi phí ghi danh danh
sách quan tâm của Nhà Đương cục Gia cư
hay tham gia các chương trình hỗ trợ thuê
nhà của chúng tôi.

•

SCCHA trước hết sẽ cung cấp hỗ trợ cho
những người đăng ký vẫn nằm trong danh
sách chờ năm 2006 trước khi chọn người
đăng ký từ danh sách quan tâm mới.

Tại sao tôi nên tham gia danh sách quan tâm?

Không cần tới văn
phòng—tham gia trực
tuyến bằng máy tính hoặc
thiết bị di động

Chọn sống ở bất cứ nơi nào tại
Quận Santa Clara hoặc tại các
khu nhà cho thuê nhất định

Nhận cập nhật qua email
hoặc tin nhắn văn bản về
trạng thái của bạn

Lựa chọn ngẫu nhiên khi có
phiếu nhà ở để mang lại cơ hội
công bằng cho tất cả mọi
người

Truy cập wwwḖscchousingauthorityḖorgŌapplicantportal để đăng ký hôm nay!

