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  کنید؟مکان مینقل Alamedaدارید به شهرستان 
 گوییممی« جاییجابه»ما به این فرآیند 

 

 

 

 …چیزهایی که باید بدانید
 

 ( اداره مسکنHousing Authorityمسئول رسیدگی به بسته جابه )اگر باشد.  جایی به شکلی که آن را دریافت کرده است می

ها را به اداره مسکن بسپارید و تغییرات ایجادشده را در بسته درآمدتان رخ داده است ، رسیدگی به آن تغییری در ترکیب خانوار یا

مکان به واحد جدید، باید وضعیت درآمد خانواده و ترکیب این نکته حائز اهمیت است که قبل از نقلجایی لحاظ کنید.  فرآیند جابه
 روز باشد.خانوارتان به

 

 HACA جایی شما سه گزینه دارد:طالعات فرآیند جابهبرای دریافت ا 

 تان را به نشانی زیر پست کند.جاییتواند بسته جابهاداره مسکن شما می .1

شده از اداره مسکن ومومصورت دستی تحویل دهید.  بسته باید در یک پاکت نامه مهرتوانید بسته را به اداره ما بههمچنین می .2

 های شما داریم.روزی برای تحول بستهندوق پستی امن شبانهشما قرار داشته باشد.  ما یک ص

 portabilityteam@haca.netتوانید به این نشانی ایمیل کنید: جایی را میهای فرآیند جابهبسته .3
 

 کارکنان   جایی حاضر شویم.در قرار اولیه فرآیند جابهHACA  جایی جهت تعیین از زمان دریافت بسته جابهروز کاری  3ظرف

ساعت طول بکشد. همه افراد بزرگسال  1رود این قرار حدود گیرند.  انتظار میتان با شما تماس میقرار مالقات اولیه برای خانواده

 خانوار ملزم هستند در این قرار مالقات حضور داشته باشند.  

 

 
حساب و طرف کنیم، ادارات مسکن طرف صدور صورترسانی میی که در آنها خدماتبرای کسب اطالعات بیشتر درباره شهرهای

 سایت ما مراجعه کنید.و اطالعات تماس سایر ادارات مسکن، به وب« استانداردهای پرداخت مزایا»قرارداد ما، 

 
جایی اگر نیاز داشته باشید در قانون، دارید، در هر زمانی درطی مراحل جابهتان معلولیتی تأییدشده اگر شما یا یکی از اعضای خانواده

توانید درخواست ، تغییر، تعدیل یا استثنائی درنظر گرفته شود، میAlamedaمشی، اقدامات یا خدمات اداره مسکن شهرستان خط
 ها و خدمات ما نهایت استفاده را ببرید.کنید تا از برنامه« اسکان معقول»

 

 

 

 

 

    

 جاییاطالعات تماس فرآیند جابه

 Alamedaاداره مسکن شهرستان 

22941 Atherton Street 

Hayward, CA  94541 

 

 8236-537 (510) جایی:شماره فکس جابه

 8533-727 (510) جایی: کنان بخش تعیین نوبت برای فرآیند جابهشماره کار

:TDD (510) 727-8551 

 www.haca.net سایت:وب
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