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  کنید؟مکان مینقل Alamedaدارید بھ کانتی 
 گوییم جایی» می «جابھ   یندافرما بھ این 

 
 
 

 چیزھایی کھ باید بدانید…
 

 بھ شھرھای زیر از کانتی  این اداره مسکنAlameda کند: رسانی می خدمات 
Albany ،Emeryville ،Castro Valley ،Dublin ،Fremont  ،Hayward  ،Pleasanton ،San Leandro ،

San Lorenzo ،Union city .و اراضی آزاد این شھرھا 
 

 اگر تغییری در ترکیب خانوار یا باشد. جایی بھ ترتیبی کھ آن را دریافت کرده است می اداره مسکن مسئول رسیدگی بھ بستھ جابھ
این   جایی لحاظ کنید.تغییرات ایجادشده را در بستھ فرآیند جابھ ھا را بھ اداره مسکن بسپارید ودرآمدتان رخ داده است، رسیدگی بھ آن

 روز باشد.مکان بھ واحد جدید، باید وضعیت درآمد خانواده و ترکیب خانوارتان بھنکتھ حائز اھمیت است کھ قبل از نقل
 
 HACA  جایی شما سھ گزینھ دارد: برای دریافت اطالعات فرآیند جابھ 

 تان را بھ نشانی زیر پست کند.جاییتواند بستھ جابھاداره مسکن شما می  -پست  .1

شده  ومومصورت دستی تحویل دھید. بستھ باید در یک پاکت نامھ مھر توانید بستھ را بھ اداره ما بھھمچنین می  -تحویل دستی  .2
 ما داریم.ھای شروزی برای تحول بستھاداره مسکن شما قرار داشتھ باشد. ما یک صندوق پستی امن شبانھ جانباز 

 portabilityteam@haca.netتوانید بھ این نشانی ایمیل کنید: جایی را می ھای جابھ بستھ -ایمیل  .3
 

  کارکنان  جایی حاضر شویم.جابھ یندافردر قرار اولیھHACA  یین وقت  جایی جھت تع روز کاری از زمان دریافت بستھ جابھ 3ظرف
ساعت  1رود این قرار حدود صورت حضوری و چھ تلفنی. انتظار می گیرند، چھ بھ تان با شما تماس می جلسھ پذیرش برای خانواده

 طول بکشد. ھمھ افراد بزرگسال خانوار ملزم ھستند در این قرار مالقات حضور داشتھ باشند. 
 
 

حساب و جذب، آگاھی از استانداردھای پرداخت مزایا و اطالعات  ی ما در صدور صورتبرای دریافت اطالعاتی درمورد وضعیت کنون
 مراجعھ کنید. www.haca.netسایت ما بھ نشانی تماس سایر ادارات مسکن، بھ وب

 
جایی اگر نیاز داشتھ باشید در قانون، ی درطی مراحل جابھتان معلولیتی تأییدشده دارید، در ھر زماناگر شما یا یکی از اعضای خانواده

توانید درخواست اسکان  ، تغییر، تعدیل یا استثنائی درنظر گرفتھ شود، میAlamedaمشی، اقدامات یا خدمات اداره مسکن شھرستان خط
 برید.ھا و خدمات ما نھایت استفاده را بکنید تا از برنامھ  )Reasonable Accommodation( معقول

 
 
 

     

 جاییاطالعات تماس فرآیند جابھ
 Alamedaاداره مسکن کانتی 

22941 Atherton Street 
Hayward, CA 94541 

 
 8528-727 (510) :جایییند جابھاشماره کارکنان بخش تعیین نوبت برای فر

 8236-537 (510) جایی:شماره فکس جابھ
TDD : (510) 727-8551 

 www.haca.net سایت:وب
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