The Orchards on Foothill
Đơn đăng ký thuê căn hộ
Danh sách chờ cho các căn hộ 1 với Chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà theo dự án trong khuôn khổ
Section 8 tại Orchards on Foothill sẽ mở vào ngày 3 tháng 12 năm 2018. Bạn cần gửi đơn trước ngày
10 tháng 12 năm 2018. Sẽ tiến hành xổ số cho tất cả các đơn được gửi trước thời hạn. Chỉ có 200 đơn
đủ điều kiện xếp hàng đầu trong danh sách xổ số sẽ được đưa vào danh sách chờ để xem xét. Bạn cần
gửi đơn trực tiếp hoặc qua thư cho nhân viên quản lý tòa nhà tại địa chỉ 2719 Foothill Blvd., Attn:
Manager's Office, Oakland, CA 94601.
Điều kiện
Để áp dụng, chủ hộ phải đáp ứng các điều sau đây
 Chủ hộ gia đình phải từ 55 tuổi trở lên.
Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu trên, hãy dừng lại ở đây.
Hộ gia đình của bạn không đủ
điều kiện cho các căn hộ này và chúng tôi không thể chấp nhận đơn của bạn.
Người đăng ký
Tên
(vui lòng viết chữ in hoa)

Liệt kê tất cả những người sẽ sống chung với quý vị, kể cả Hỗ trợ Sống chung.

Số An sinh Xã hội

Ngày sinh

Nam/
Nữ

1.

□ Nam
□ Nữ

2.

□ Nam
□ Nữ

3.

□ Nam
□ Nữ

Mối quan hệ với
chủ hộ
Chủ hộ

Thông tin liên hệ
Địa chỉ
hiện tại:
Địa chỉ
gửi thư:
(nếu khác)

Điện thoại 1:

Tiểu bang

Zip

Số #

Thành phố

Tiểu bang

Zip

Email:

Ví dụ: nhân viên phụ trách, người thân, bạn bè, v.v.
Mối quan hệ:

Địa chỉ:
Điện thoại:

Thành phố

Điện thoại 2:

Người liên hệ thay thế
Tên:

Số #

Số #

Email:
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Cơ quan:
Thành phố

Tiểu bang

Zip

Fax:
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Thông tin thu nhập hộ gia đình

Cung cấp thông tin cho mọi thành viên trong gia đình. Đính kèm bảng tính riêng nếu quý vị có nguồn thu
nhập bổ sung.
Nguồn thu nhập
Tên người đăng ký:

1

2

3

4

5

6

Loại thu nhập:

Nguồn (tên công ty/cơ quan):

Địa chỉ:
Tổng thu nhập hằng tháng:

Điện thoại:

Fax:

Tên người đăng ký:

Loại thu nhập:

$
Nguồn (tên công ty/cơ quan):

Địa chỉ:
Tổng thu nhập hằng tháng:

Điện thoại:

Fax:

Tên người đăng ký:

Loại thu nhập:

$
Nguồn (tên công ty/cơ quan):

Địa chỉ:
Tổng thu nhập hằng tháng:

Điện thoại:

Fax:

Tên người đăng ký:

Loại thu nhập:

$
Nguồn (tên công ty/cơ quan):

Địa chỉ:
Tổng thu nhập hằng tháng:

Điện thoại:

Fax:

Tên người đăng ký:

Loại thu nhập:

$
Nguồn (tên công ty/cơ quan):

Địa chỉ:
Tổng thu nhập hằng tháng:

Điện thoại:

Fax:

Tên người đăng ký:

Loại thu nhập:

$
Nguồn (tên công ty/cơ quan):

Địa chỉ:
Điện thoại:

Tổng thu nhập hằng tháng:

Fax:

$

Thông tin trợ cấp
Quý vị hiện có phiếu Section 8 có thể chuyển nhượng hoặc hình thức trợ cấp
tương tự khác không?
Nếu có, cơ quan trợ cấp của quý vị là gì?
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Thông tin tài sản hộ gia đình

Cung cấp thông tin cho mọi thành viên trong gia đình. Đính kèm bảng tính riêng nếu quý vị có nguồn thu
nhập bổ sung.
Tài sản
Tên người đăng ký:

1

Loại tài khoản:

Ngân hàng:

Số tài khoản:

Nếu đây là tài khoản đồng sở hữu, vui lòng liệt kê những người chủ sở
hữu tài khoản khác:

Số dư hiện tại:

$

Tên người đăng ký:

2

Loại tài khoản:

Ngân hàng:

Số tài khoản:

Nếu đây là tài khoản đồng sở hữu, vui lòng liệt kê những người chủ sở
hữu tài khoản khác:

Số dư hiện tại:

$

Tên người đăng ký:

3

Loại tài khoản:

Ngân hàng:

Số tài khoản:

Nếu đây là tài khoản đồng sở hữu, vui lòng liệt kê những người chủ sở
hữu tài khoản khác:

Số dư hiện tại:

$

Tên người đăng ký:

4

Loại tài khoản:

Ngân hàng:

Số tài khoản:

Nếu đây là tài khoản đồng sở hữu, vui lòng liệt kê những người chủ sở
hữu tài khoản khác:

Số dư hiện tại:

$

Tên người đăng ký:

5

Loại tài khoản:

Ngân hàng:

Số tài khoản:

Nếu đây là tài khoản đồng sở hữu, vui lòng liệt kê những người chủ sở
hữu tài khoản khác:

Số dư hiện tại:

$

Tên người đăng ký:

6

Loại tài khoản:

Ngân hàng:

Số tài khoản:

Nếu đây là tài khoản đồng sở hữu, vui lòng liệt kê những người chủ sở
hữu tài khoản khác:
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Lịch sử cư trú

Bắt đầu từ nơi cư trú hiện tại của quý vị, vui lòng bao gồm những thông tin sau cho hai năm qua cho tất cả các
thành viên gia đình. Việc thiếu lịch sử cư trú không nhất thiết sẽ loại quý vị khỏi quá trình xem xét (có thể yêu
cầu xác minh). Đính kèm bảng tính riêng nếu quý vị có các thông tin cư trú bổ sung.
Lịch sử cư trú

Tên người đăng ký:
Địa chỉ hiện tại:
Ngày chuyển đến:

Ngày chuyển ra:

Địa chỉ

Tiền thuê hàng
tháng:

$
Địa chỉ chủ nhà hiện
tại:


Thuê
 Sở
hữu

 Thuộc chương
trình/nhà ở

 Ở cùng gia
đình/bạn bè

Tên chủ nhà hiện tại:

Điện thoại của chủ nhà hiện tại:

Số fax của chủ nhà hiện tại:

Tên người đăng ký:
Địa chỉ trước:
Ngày chuyển đến:

Ngày chuyển ra:

Trước đó

Tiền thuê hàng
tháng:

$
Tên chủ nhà trước đó:


Thuê
 Sở
hữu

 Thuộc chương
trình/nhà ở
 Ở cùng gia
đình/bạn bè

Địa chỉ của chủ nhà trước đó:

Điện thoại của chủ nhà trước đó:

Số fax của chủ nhà trước đó:

Tên người đăng ký:
Địa chỉ trước:
Ngày chuyển đến:

Ngày chuyển ra:

Trước đó

Tiền thuê hàng
tháng:

$
Tên chủ nhà trước đó:


Thuê
 Sở
hữu

 Thuộc chương
trình/nhà ở
 Ở cùng gia
đình/bạn bè

Địa chỉ của chủ nhà trước đó:

Điện thoại của chủ nhà trước đó:

Số fax của chủ nhà trước đó:

Nếu quý vị không có hai năm lịch sử cư trú, vui lòng giải thích lý do bên dưới.
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Thông tin hộ gia đình
1. Quý vị có mong đợi những thay đổi đối với quy mô hộ gia đình của quý vị
trong vòng 12 tháng tới không?
Nếu có, vui lòng giải thích:

 Có  Không

2. Có ai trong hộ gia đình của quý vị đã ly thân, nhưng chưa ly dị không?
Nếu có, vui lòng nêu tên:

 Có  Không

3. Có bất kỳ thành viên hộ gia đình (trưởng thành) nào là sinh viên toàn thời  Có  Không
gian hoặc dự định trở thành sinh viên toàn thời gian trong vòng 12 tháng tới
không?
Nếu có, vui lòng nêu tên:
________________________________
 Bán thời  Toàn thời
gian
gian
________________________________
 Bán thời  Toàn thời
gian
gian
________________________________
 Bán thời  Toàn thời
gian
gian
4. Quý vị hoặc bất kỳ ai khác trong hộ gia đình quý vị có bất kỳ vật nuôi nào
không?
Nếu có, vui lòng mô tả loại và số lượng:

 Có  Không

5. Quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình có bị bắt buộc đăng
ký là người phạm tội tình dục vĩnh viễn ở bất kỳ tiểu bang nào không?
Nếu có, hãy liệt kê trạng thái đăng ký:

 Có  Không

6. Quý vị có đang bị dời khỏi nhà của quý vị do kết quả của một hành động
của chính phủ hoặc một thảm họa được tổng thống tuyên bố không?
Nếu có, vui lòng giải thích:

 Có  Không

7. Quý vị hoặc bất kỳ thành viên hộ gia đình nào đã sống ở một tiểu bang
khác ngoài tiểu bang hiện tại của quý vị không?
Nếu có, vui lòng nêu tên tiểu bang:

 Có  Không
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Thông tin Bổ sung
Chỗ ở hợp lý
1. Quý vị hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào của quý vị có yêu cầu hỗ trợ sống cùng để
hỗ trợ quý vị không?
 Có
Nếu có, vui lòng giải thích:
 Không
2. Quý vị, hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình quý vị có tình trạng mà yêu cầu có:
 Căn hộ dành cho người bị giảm khả năng vận động  Căn hộ dành cho người khiếm thính
 Căn hộ ở tầng 1  Căn hộ dành cho người khiếm thị
3. Có những chỗ ở hợp lý khác mà quý vị yêu cầu cung cấp cho quý vị quyền sử dụng
bình đẳng để ở không?
Thông tin bổ sung
1. Làm thế nào quý vị biết đến thông tin chung cư này?

2. Quý vị có sở hữu xe không?
 Có. Bao nhiêu cái? ____________
 Không
3. Bạn có cần dịch thuật hay giải thích bằng lời nói không?
 Có. Ngôn ngữ nào? _________________
 Không
4. Nếu có bất kỳ trường hợp nào có thể ảnh hưởng đến tính đủ tư cách nhận nhà ở của
quý vị, vui lòng sử dụng khu vực này để cung cấp thêm thông tin để được xem xét.

Đơn đăng ký thuê căn hộ tại Chung cư Orchards

Trang 6/9

11/29/2018

Thông tin tùy chọn
Danh mục dân tộc
Vui lòng chỉ chọn một :
 Hispanic hoặc Latinh

 Không phải Hispanic hoặc Latinh

Danh mục chủng tộc
Vui lòng đánh dấu tất cả các mục áp dụng:
 Da trắng
 Gốc Da đen/Mỹ gốc Phi
 Dân bản xứ Mỹ/Dân bản xứ Alaska
 Châu Á
 Ấn Độ Châu Á
 Người Trung Quốc
 Người Philippines
 Người Nhật
 Người Hàn Quốc
 Người Việt Nam
 Người Châu Á khác
 Người bản địa Hawaii hoặc Dân đảo Thái Bình Dương
 Người bản địa Hawaii
 Guamanian hoặc Chamorro
 Samoan
 Người Đảo Thái Bình Dương khác
 Khác (Vui lòng ghi rõ): _________________________
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Xác nhận
1. Tôi/chúng tôi hiểu rằng mỗi người nộp đơn có trách nhiệm cung cấp bất kỳ và tất cả thông tin
cần thiết để xác định tính đủ điều kiện.
2. Tôi/chúng tôi hiểu rằng nếu người nộp đơn không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện
của Tiêu chí lựa chọn cư dân, văn bản thông báo từ chối nêu rõ lý do từ chối sẽ được gửi
qua đường bưu điện đến người nộp đơn. Người nộp đơn có 14 ngày để yêu cầu kháng cáo.
3. Tôi/chúng tôi hiểu rằng thông tin trên sẽ được thu thập để xác định tính đủ điều kiện cư trú
của tôi/chúng tôi. Tôi/chúng tôi cho phép chủ sở hữu, đại lý và nhân viên của mình thực
hiện bất kỳ và tất cả các yêu cầu để xác minh thông tin này trực tiếp hoặc thông qua thông
tin được trao đổi vào lúc này hoặc thời điểm khác với bên cho thuê hoặc cơ quan hành
pháp luật hoặc các cơ quan công cộng khác, và liên hệ với chủ nhà trước đó hoặc hiện tại
hoặc nguồn khác để có thông tin tín dụng và/hoặc thông tin xác minh mà có thể được phát
hành bởi các cơ quan liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc cá nhân thích hợp đến ban
quản lý.
4. Tôi/chúng tôi ủy quyền cho chủ sở hữu, đại lý và nhân viên của mình để thu thập thông tin
về tiểu sử của tôi để xem liệu có bất kỳ tiểu sử hình sự nào hay không, kể cả vụ bắt giữ
hoặc kết án có thể cấm tôi/chúng tôi chuyển đến chung cư này, theo Tiêu chí lựa chọn cư
dân.
5. Tôi/chúng tôi hiểu rằng tôi/chúng tôi phải cung cấp thông báo bằng văn bản đến ban quản
lý nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin trên biểu mẫu này.
6. Nếu đơn đăng ký của tôi/chúng tôi được phê duyệt và việc chuyển đến xảy ra, tôi/chúng tôi
xác nhận rằng chỉ những người được liệt kê trong đơn đăng ký này mới sinh sống tại căn
hộ, rằng tôi/chúng tôi sẽ không duy trì nơi cư trú khác, và không có người nào khác người
mà tôi/chúng tôi có hoặc mong muốn có trách nhiệm cung cấp nhà ở.
7. Tôi/chúng tôi hiểu rằng người đăng ký có khuyết tật có quyền yêu cầu chỗ ở hợp lý. Tất cả
các yêu cầu sẽ được đánh giá và quyết định sẽ được đưa ra dựa trên bản chất hợp lý của
yêu cầu.
8. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng thông tin trên là đúng, đầy đủ và chính xác. Tôi/chúng tôi hiểu
rằng các tuyên bố sai hoặc thiếu sót là căn cứ để bị loại, trục xuất, và/hoặc truy tố theo luật
pháp California.

[Ký trên trang tiếp theo]
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Chữ ký
Vui lòng đảm bảo rằng đơn đăng ký của quý vị đã hoàn chỉnh và rằng tất cả người đăng ký là người
trưởng thành đều đã ký và ghi ngày tháng dưới đây.

Chủ hộ:

Tên: _____________________________________________
Chữ ký: _____________________________________________
Ngày: _____________________________________________

Người đăng ký 2:

Tên: _____________________________________________
Chữ ký: _____________________________________________
Ngày: _____________________________________________

Người đăng ký 3:

Tên: _____________________________________________
Chữ ký: _____________________________________________
Ngày: _____________________________________________
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Taøi lieäu naøy laø baûn dòch cuûa vaên kieän phaùp lyù do HUD ban haønh HUD cung caáp baûn dòch naøy vôùi muïc ñích duy nhaát laø giuùp quyù vò
deã daøng hieåu roõ quyeàn haïn vaø nghóa vuï cuûa mình. Baûn tieáng Anh cuûa taøi lieäu naøy laø vaên kieän chaùnh thöùc, hôïp phaùp vaø ñeå ñoái
chieáu. Baûn dòch khoâng phaûi laø taøi lieäu chaùnh thöùc.
Soá kieåm soaùt OMB: 2502-0581
Heát haïn (Ngaøy 31 thaùng Baûy, 2012)
Thoâng Tin Hôïp Ñoàng Boå Sung vaø Tuøy YÙ cho Ñöông Ñôn Trôï Caáp Gia Cö HUD
BOÅ SUNG CHO ÑÔN XIN TRÔÏ CAÁP GIA CÖ LIEÂN BANG
Maãu naøy seõ ñöôïc caáp cho moãi ñöông ñôn xin trôï caáp gia cö lieân bang
Höôùng Daãn: Ngöôøi hay toå chöùc lieân laïc tuøy yù: Quyù vò coù quyeàn theo luaät phaùp theâm teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, vaø caùc thoâng
tin lieân quan khaùc cuûa thaân quyeán, baïn beø, toå chöùc xaõ hoäi, söùc khoûe, ngöôøi bieän hoä, hay toå chöùc khaùc vaøo ñôn xin gia cö. Thoâng
tin lieân laïc naøy duøng ñeå bieát ngöôøi hay toå chöùc coù theå giuùp ñôõ nhaèm giaûi quyeát baát cöù vaán ñeà naøo xaûy ra trong luùc thueâ möôùc
hay cung caáp dòch vuï ñaëc bieät hay chaêm soùc quyù vò caàn. Quyù vò coù theå caäp nhaät, laáy ra, hay thay ñoåi thoâng tin cung caáp treân
maãu naøy vaøo baát cöù luùc naøo. Quyù vò khoâng nhaát thieát phaûi cung caáp thoâng tin lieân laïc naøy, nhöng neáu cung caáp thì xin theâm
thoâng tin lieân quan treân maãu naøy.
Teân ñöông ñôn:
Ñòa chæ thö tín:
Soá ñieän thoaïi:

Soá ñieän thoaïi di ñoäng:

Teân cuûa ngöôøi lieân laïc hay toå chöùc khaùc:
Ñòa chæ:
Ñòa chæ:

Soá ñieän thoaïi di ñoäng:

Ñòa chæ ñieän thö (neáu coù):
Moái quan heä vôùi ñöông ñôn:
Lyù do lieân laïc: (Ñaùnh daáu moïi caâu traû lôøi thích hôïp)
Khaån caáp

Giuùp trong tieán trình taùi chöùng nhaän

Khoâng theå lieân laïc vôùi quyù vò

Thay ñoåi ñieàu khoaûn thueâ möôùn

Chaám döùt trôï caáp thueâ möôùn

Thay ñoåi quy ñònh gia cö

Ñuoåi khoûi nha

Khaùc: ______________________________

Traû tieàn thueâ treã
Cam keát cuûa Cô Quan Gia Cö hay Chuû Nhaân: Neáu quyù vò ñöôïc chaáp thuaän gia cö thì thoâng tin naøy seõ ñöôïc löu giöõ nhö moät phaàn
cuûa hoà sô thueâ möôùn. Neáu coù vaán ñeà xaûy ra trong luùc thueâ möôùn hoaëc neáu quyù vò ñoøi hoûi baát cöù dòch vuï hay chaêm soùc ñaëc
bieät naøo thì chuùng toâi coù theå lieân laïc vôùi ngöôøi hay toå chöùc ñaõ neâu ñeå hoã trôï trong vieäc giaûi quyeát vaán ñeà hoaëc cung caáp baát
cöù dòch vuï hay chaêm soùc ñaëc bieät naøo cho quyù vò.
Tuyeân boá giöõ kín: Thoâng tin cung caáp trong maãu naøy laø kín ñaùo vaø seõ khoâng ñöôïc tieát loä cho baát cöù ngöôøi naøo ngoaïi tröø ñöôïc
ñöông ñôn hay luaät phaùp hieän duïng cho pheùp.
Thoâng baùo phaùp lyù: Ñoaïn 644 cuûa Luaät Phaùt Trieån Gia Cö vaø Coäng Ñoàng 1992 (Coâng Luaät 102-550, thoâng qua ngaøy 28 thaùng
Möôøi, 1992) ñoøi hoûi ñöông ñôn xin trôï caáp gia cö lieân bang phaûi coù löïa choïn cung caáp thoâng tin veà ngöôøi hay toå chuùc lieân laïc khaùc.
Khi chaáp thuaän ñôn xin cuûa ñöông ñôn, nhaø cung caáp gia cö ñoàng yù tuaân theo caùc ñoøi hoûi khoâng kyø thò vaø cô hoäi bình ñaúng cuûa
ñieàu 24 CFR ñoaïn 5.105, bao goàm caám kyø thò khi gia nhaäp hay tham gia vaøo caùc chöông trình trôï caáp gia cö lieân bang treân caên baûn
chuûng toäc, maøu da, toân giaùo, nguoàn goác quoác gia, giôùi tính, taøn taät, vaø tình traïng gia ñình theo Luaät Gia Cö Coâng Baèng, vaø caám
kyø thò tuoåi taùc theo Luaät Kyø Thò Tuoåi Taùc 1975.

Ñaùnh daáu vaøo oâ naøy neáu quyù vò khoâng cung caáp thoâng tin lieân laïc.

Laáy Chöõ Kyù Ra
Caùc ñoøi hoûi thaâu thaäp thoâng tin trong maãu naøy ñöôïc noäp cho Phoøng Quaûn Lyù vaø Ngaân Saùch (Office of Management and Budget, hay OMB) theo Ñaïo Luaät Giaûm Coâng Vieäc Giaáy Tôø
1995 (44 U.S.C. 3501-3520). Theo öôùc tính, thôøi gian trình baùo cho coâng chuùng laø 15 phuùt cho moãi caâu traû lôøi, keå caû thôøi gian xem laïi caùc höôùng daãn, tìm nguoàn döõ kieän hieän coù, thaâu
löôïm vaø löu giöõ nhöõng döõ kieän caàn thieát, ñieàn vaøo vaø xem laïi quaù trình thaâu thaäp thoâng tin. Ñoaïn 644 cuûa Ñaïo Luaät Phaùt Trieån Gia Cö vaø Coäng Ñoàng 1992 (42 U.S.C. 13604) ñoøi
hoûi HUD phaûi coù traùch nhieäm yeâu caàu nhaø cung caáp gia cö tham gia vaøo chöông trình trôï caáp gia cö HUD phaûi cung caáp baát cöù cho caù nhaân hay gia ñình noäp ñôn xin trôï caáp gia cö HUD
löïa choïn theâm vaøo ñôn xin teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, vaø caùc thoâng tin lieân quan khaùc cuûa thaân quyeán, baïn beø, hay ngöôøi coù lieân quan vôùi cô quan xaõ hoäi, söùc khoûe, bieän hoä, hay
toå chöùc töông töï. Muïc ñích cuûa vieäc cung caáp thoâng tin naøy laø ñeå nhaø cung caáp gia cö lieân laïc deã daøng vôùi ngöôøi hay toå chöùc do ngöôøi thueâ cho bieát nhaèm giuùp ñôõ cung caáp dòch
vuï hay chaêm soùc ñaëc bieät cho ngöôøi thueâ vaø giaûi quyeát baát cöù vaán ñeà thueâ möôùn naøo trong thôøi gian thueâ möôùn. Thoâng tin ñôn xin boå sung naøy seõ ñöôïc nhaø cung caáp gia cö löu
giöõ nhö laø thoâng tin kín ñaùo. Cung caáp thoâng tin laø ñieàu cô baûn cho hoaït ñoäng cuûa Chöông Trình Trôï Caáp Gia Cö HUD vaø treân caên baûn töï nguyeän. Noù hoã trôï caùc ñoøi hoûi hôïp phaùp
vaø kieåm soaùt chöông trình vaø quaûn lyù ngaên ngöøa gian laän, laõng phí vaø quaûn lyù keùm. Theo Ñaïo Luaät Giaûm Coâng Vieäc Giaáy Tôø, cô quan seõ khoâng ñöôïc thöïc hieän hay baûo trôï, vaø
ngöôøi khaùc khoâng caàn phaûi thaâu thaäp thoâng tin, tröø khi vieäc thaâu thaäp coù soá kieåm soaùt OMB hieän haønh hôïp leä.
Tuyeân boá rieâng tö: Coâng Luaät 102-550, cho pheùp Ban Phaùt Trieån Gia Cö vaø Ñoâ Thò (Housing and Urban Development, hay HUD) thaâu thaäp taát caû thoâng tin (ngoaïi tröø Soá An Sinh Xaõ
Hoäi (Social Security Number, hay SSN)) voán ñöôïc HUD söû duïng ñeå baûo veä caùc döõ kieän khoâng bò gian laän.
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