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Gabay sa Pagpaparehistro ng Aplikante ng RENTCafé 

Ang mga aplikante ay dapat na magparehistro bilang user ng RENTCafé upang makapag-aplay online sa 
pabahay ng SAHA. Ang isang wastong address sa email ay kailangan upang makapagrehistro.  RENTCafe 
Online Application ito ay ina-access ng isang computer, smartphone, o tablet sa pamamagitan ng internet 
browser. Kung wala kang internet access o device, pumunta sa Resource List of Public Computer Locations. 
Ito ay nasa aming website: https://www.sahahomes.org/resources

Pumunta sa: www.sahahomes.org/apply - o gamitin ang QR Code na ipinapakita sa itaas na kanang bahagi - 
upang makagawa ng account o mag-log sa isang umiiral na account ng RENTCafé. 

Sasakupin ng gabay na ito ang Paggawa ng Iyong Account,  Pagkakamali ng "Invalid Account", 
i-reset ang password, Pagsisimula sa Aplikasyon ng Waitlist, at Pamamahala sa Iyong Account. 

A. Paggawa ng Iyong Account
Ang mga aplikante ay dapat na magparehistro bilang user ng RENTCafé upang makapag-aplay
online sa pabahay ng SAHA. Kahit na mayroon ka nang mayroon nang RENTCafé account,
kakailanganin mong magparehistro para sa tukoy na pag-aari ng SAHA.

Kung kailangan mo ng tulong sa pagpaparehistro, mangyaring tumawag sa:
(855) 736-8223 (855-RENTCAFE)

1. Upang magsimula, i-klik ang “Click here to register” na link sa kaliwang kahon ng pag-login, o
i-klik ang “Register Now” sa ilalim ng “Register for a Fast, Easy Application” sa kanang bahagi.
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Kung mayroon kang umiiral na account sa RENTCafé, ang isang pop-up ay magsasabi sa iyo na 
gamitin ang iyong umiiral na account. I-klik ang “Use My Existing Account!” na button upang mag-
log in sa umiiral na account. 

2. Kung hindi, magpatuloy sa paggawa ng bagong account, ilagay ang iyong impormasyon sa
ilalim ng mga seksyon na “Personal Details and Account Information” . Ang mga
kinakailangang punan na patlang ay may asterisko (*).

Pakitandaan: 
• Ang iyong address sa email ay hindi ang iyong username
• Ang iyong password ay kailangang buuin ng hindi bababa sa 10 na karakter at kailangang

maglaman ng mga sumusunod:

o Isang maliit na titik
o Isang malaking titik
o Isang numero
o Isang simbolo



**Kung ay nagpapakita ng "Invalid account", i-click ang "Register Now". Dadalhin ka nito sa hakbang #2.

Kung nalimutan mo ang iyong password, i-klik ang “I 
forgot my password” link upang makatanggap ng 
isang email na may link sa pag-reset ng password. 

Pagkatapos baguhin ang iyong password, pupunta 
ka sa nakaraang screen (hakbang #2). 

• Sa hakbang #2, ilagay ang iyong email 
address. Ipapakita ng isang pop-up ang 
iyong kasalukuyang account.

• Click “Use My Existing Account!” Mag-log in 
gamit ang iyong bagong password.
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3. Kapag nakumpleto na ang mga patlang, i-klik ang “I’m not a robot” na reCAPTCHA. Tingnan na
nabasa mo at tinatanggap ang “Terms and Conditions” at pagkatapos ay i-klik ang “Accept”
upang magpatuloy.

4. I-klik ang “Register” na button upang mairehistro ang account.

Pagkatapos magparehistro, makakatanggap ka ng “User Registration Confirmation” na email mula sa 
RENTCafé. 



Page 5 of 6    
SAHA | RENTCafé 

Housing Applicant Registration Guide (2/17/2022)

B. Pagsisimula sa Aplikasyon ng Waitlist

Kung bukas ang waitlist ng ari-arian at tumatanggap ng mga aplikasyon, lilipat ang pahina sa simula 
ng aplikasyon ng waitlist. 

***Kung sarado ang waitlist ng ari-arian at kasalukuyang hindi tumatanggap ng mga aplikasyon, 
makikita mo ang sumusunod na screen: 

Kapag sinimulan mo na ang aplikasyon sa waitlist, makakatanggap ka ng email na “Waitlist 
Application Started” mula sa RENTCafé. 

Habang bukas ang waitlist, may opsyon ka na i-save ang aplikasyon sa anumang punto at 
magpatuloy sa hinaharap. Upang ipatuloy ang aplikasyon sa waitlist, i-klik ang “Continue” na 
button upang magsimula kung saan ka dating tumigil. 
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Habang bukas ang waitlist, kung nakumpleto mo ang aplikasyon sa waitlist, maaari mong suriin 
ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-klik sa “View” na button.  

***Kapag nagsara na ang waitlist, hindi mo na maaaring makita o isumite ang iyong 

aplikasyon sa waitlist. 

C. Pamamahala sa Iyong Account

1. Sa itaas na kanang bahagi, i-klik ang “Hi, [Name]” na link at i-klik ang “My Profile” upang palitan
ang impormasyon ng account kabilang ang impormasyon sa telepono at email.

2. I-klik ang “Update Account” upang magawa ang mga pagbabago sa impormasyon ng iyong
account.

Tandaan na ang pagbago ng impormasyon ng iyong account ay magdudulot din ng pagbabago sa lahat 
ng mga kasalukuyang aplikasyon. 

3. Alisin ang tsek sa kahon para mag-unsubscribe sa mga notipikasyon sa email ng RENTCafé,
kung hindi ay iwanan itong naka-tsek upang makatanggap ng mga notipikasyon sa email.

Tandaan na ang mga notipikasyon sa email na ito ay patungkol sa mga pangkalahatang 
pagbabago mula sa RENTCafé. Ang mga importanteng notipikasyon sa email ng sistema 
patungkol sa iyong aplikasyon o account ay hindi maaaring itigil. 
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