CAMINO 23
BAGO AT ABOT-KAYANG 1-KWARTO AT 2-KWARTO NA MGA APARTMENT

MAKIKITA SA PAMAYANAN NG SAN ANTONIO SA OAKLAND
x
x
x

x

Hinihingi ang mga kailangan sa kita
37-yunit apartment complex
Malapit sa linya ng mga AC Transit na
bus
May namamahala sa ari-arian sa
lugar

x
x
x

x

May labahan sa lugar
Pamayanang kwarto na may
kusina
5-palapag na gusali na may
elevator
Madaling mapuntahan na
magagamit na mga yunit

MGA BAGO-ANG-APLIKASYON AY MAKUKUHA ONLINE SIMULA SA
HUNYO 10, 2019
TAKDANG PETSA: NAIPADALA NA SA KOREO SA Hunyo 17, 2019
AT natanggap na sa Hunyo 24, 2019.

IPADALA SA KOREO: SAHA, P.O. BOX 3368, BERKELEY, CA 94703
May magagamit na Bago-ang-Aplikasyon
sa online:
Humingi na maipadala ang isa sa inyo,
bilang isang makatuwirang tirahan LAMANG

www.sahahomes.org/apply
Phone: 510-847-0625
TTY: (510) 653-0828

CAMINO 23
1-kwarto at 2-kwarto na mga yunit kasama ang Project Based Rental Assistance
Upa: Tinatayang 30% ng buwanang kita
Mayroong mga 1-kwarto na yunit para sa sambahayang may 1 hanggang 3 mga miyembro
Mayroong mga 2-kwarto na yunit para sa sambahayang may 2 hanggang 5 mga miyembro
Bilang ng mga Tao sa
1 Tao
2 mga Tao
3 mga Tao
4 mga Tao
5 mga Tao
Sambahayan
Pinakamaliit na
Taunang Kita
Pinakamalaking
Taunang Kita

Walang Pinakamaliit na Kita
$43,400

$49,600

$55,800

$61,950

$66,950

1-kwarto na yunit na walang Project Based Rental Assistance
Upa: $881 o $1,113
Mayroong mga 1-kwarto na yunit para sa sambahayang may 1 hanggang 3 mga miyembro
Bilang ng mga Tao sa Sambahayan

1 Tao

2 mga Tao

3 mga Tao

Pinakamaliit na Taunang Kita

$21,144

$21,144

$21,144

Pinakamalaking Taunang Kita

$43,400

$49,600

$55,800

Ang nasabing pinakamaliit na kita ay maaaring magbago. Walang kailangang pinakamaliit na kita
ang hihingin para sa mga sambahayang sa Section 8 na tulong. Ang mga halaga sa upa ay
maaaring magbago. Limitasyon sa Kita ay maaaring magbago.

KADALASANG ITINATANONG NA MGA KATANUNGAN
1. Mayroon bang tulong para makumpleto ang bago-ang-aplikasyon?
Oo, mayroong tulong na workshop para sa bago-ang-aplikasyon sa Hunyo 12, 2019 at Hunyo 14,
2019 mula alas 3 ng hapon hanggang 7 ng gabi. Ang workshop na ito ay sa 2277 International Blvd,
Oakland, CA 94606.
2. Kailan magagamit ang mga apartment?
Ang mga apartment ay inaasahan na magagamit sa Nobyembre 2019.
3. Ano ang kailangang edad?
Ang pinuno ng sambahayan ay kailangang nasa edad na 18 o mas matanda, o legal na
magpasya, sa panahon ng bago-ang-aplikasyon.
4. Mayroon bang loterya?
Oo. Ang mga bago-ang-aplikasyon ay dapat na naipadala na sa koreo sa Hunyo 1, 2019 at
natanggap na sa Hunyo 24, 2019 para maisali sa loterya. Ang nangungunang 300 na mga bagoang-aplikasyon mula sa loterya ay ilalagay sa listahan para sa naghihintay. Bilang karagdagan,
ang susunod na 200 na mga bago-ang-aplikasyon mula sa loterya na ilalapat para sa yunit na
walang project based rental assistance ay ilalagay sa listahan ng mga naghihintay.

5. Mayroon bang mga natatanging pinipili?
Oo. Ang Camino 23 ay may mga natatanging pinipili para sa mga sambahayan na mga residente
na ng pamayanan, para sa mga sambahayan na nakatira o nagtratrabaho sa Lungsod ng
Oakland, at para sa mga sambahayan na napaalis sa Lungsod ng Oakland sa pamamagitan ng
“walang kasalanan” na pagpapaalis, sa pamamagitan ng mga ipinapatupad na mga gawain ng
code ng Lungsod, o sa pamamagitan ng inisponsoran o tinulungan-ng-Lungsod na proyekto sa
kaunlaran. Ang tanging pagpili ay sisiyasatin.
6. Mayroon bang madaling puntahan na mga yunit?
Oo. Ang Camino 23 ay may mga yunit na madaling puntahan ng mga residente na may
kapansanan sa paggalaw, pandinig, at paningin. Ang ibang mga yunit ay may kasamang
maririnig at makikita na mga alarma para sa sunog at tunog para sa pintuan, madaling maabot
na mga saksakan sa kuryente at iswits, at 36” na lapad ng pintuan sa kabuuan ng yunit. Ang gusali
ay may elevator na may maluwang na lugar na antayan sa bawat palapag ng tirahan. May
limitadong parkingan ng sasakyan sa lugar. Magbibigay kami ng makatuwirang mga tirahan kung
hihilingin, nasiyasat, at kinakailangan. Ang mga taong may mga kapansanan ay hinihikayat na
mag-aplay.
7. Mayroon bang esepesyal na inilalaan na mga yunit?
Oo, mayroong mga espesyal na inilalaan na mga yunit para sa mga sambahayan na walang
bahay at sa mga sambahayan na mayroong kahit isang miyembro na naninirahan na may HIV/
AIDS. Ang mga aplikante para sa mga yunit na ito ay kailangang manggaling sa aming
tagapagtukoy na ahensiya at kailangang maging kwalipikado din sa kanila.
8. Ano ang mga gastusin para sa paglipat?
Kasama sa mga gastusin sa paglipat ay ang deposito sa seguridad at unang buwang upa. Ang
deposito sa seguridad ay katumbas ng isang buwang upa.
9. Pinapayagan ba na ang mga residente ay magkaroon ng mga alagang hayop?
May mga ilang alagang hayop na pinahihintulutan. Kailang mag-aplay ng mga residente,
kailangan na maaprubahan ang hayop, at mayroong $200 na deposito para sa alagang hayop.
Para sa mas detalyadong impormasyon, humingi ng kopya ng patakaran para sa alagang hayop
ng SAHA.
10. Ano ang mga Pamantahan sa Pagpili ng Residente?
Ang mga aplikante ay kailangang maging kwalipikado sa ilalim ng Pamantayan sa Pagpili ng
Residente ng SAHA. Kailangang matugunan ng mga sambahayan ang pinakamaliit at
pinakamalaking kinakailangan para sa kita. Susuriin ng namamahala ang mga tinukoy ng mga
nagpapaupa, talaan ng mga pagpapaalis, labag sa batas na mga talaan ng pagkakakulong, at
kasaysayan ng kriminalidad para malaman ang pagiging karapat-dapat ng aplikante. Walang
bayad sa pagsusuri ang sisingilin sa aplikante.




Ang mga aplikante na mayroon pinaalis o labag sa batas na pagkakakulong na hatol sa loob
ng limang (5) taon mula sa petsa ng hatol ay hindi tatanggapin. Ang mga pagtatalo,
pagkakawalang-sala, at mga di nabigyan ng hatol na mga kaso ay hindi bibilangin.
Ang mga aplikante na mayroong mabigat na kasalanang hatol na kung saan ang sentensiya
ay nasa loob ng nakalipas na 5 taon ay hindi tatanggapin. Ang mga talaan ng kriminalidad
na naging resulta ng maliit na kasalanan ay hindi bibilangin.
Ang aplikante na kinailangang sumailalim sa panghabambuhay na pagrehistro sa ilalim ng
programa bilang state sex offender ay hind tatanggapin.



Tatanggihan ng namamahala ang sambahayan na mayroong miyembro na napaalis mula sa
isang tinulungan ng pederal na pabahay para sa mga gawaing kriminal na may kinalaman sa
droga.

Kung ang inyong sambahayan ay hindi kwalipikado sa anumang dahilan, ang inyong aplikasyon
ay tatanggihan. Makakatanggap kayo ng isinulat na abiso at tagubilin para sa proseso ng pagapela. Ang mga tao na may mga kapansanan ay mayroong karapatan na humingi ng
makatuwirang tirahan para makilahok sa proseso ng pag-apela. Susuriin namin ang indibidwal na
mga pangyayari sa bawat aplikasyon at aming isaalang-alang ang mga karagdagang
impormasyon na isinumite ng aplikante.

