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CHUYỂN TỚI Quận Alameda?            

Chúng tôi gọi tiến trình này là  
“Di Chuyển Nơi Ở” 

 
 

Sau đây là những việc cần biết… 
 

 Cơ Quan Quản Lý Gia Cư này cung cấp dịch vụ tại các thành phố sau trong Quận 
Alameda: 
thành phố Albany, Emeryville, Castro Valley, Dublin, Fremont, Hayward, Pleasanton, San 
Leandro, San Lorenzo, Union và các khu vực chưa hợp nhất thuộc các thành phố này. 
 

 Cơ Quan Quản Lý Gia Cư sẽ xử lý hồ sơ di chuyển nơi ở của quý vị theo thứ tự nhận 
được. Nếu thu nhập hoặc thành phần hộ gia đình của quý vị có thay đổi, quý vị có thể xin giải 
quyết các vấn đề này với Cơ Quan Quản Lý Gia Cư hiện tại và khai báo các thay đổi này trong 
hồ sơ di chuyển nơi ở. Quan trọng là thu nhập và thành phần hộ gia đình của quý vị là thông 
tin hiện hành trước khi quý vị chuyển tới nơi ở mới. 
 

 Có 3 cách để Cơ Quan Quản Lý Gia Cư Quận Alameda (Housing Authority Of County Of 
Alameda, HACA) nhận được thông tin di chuyển nơi ở của quý vị: 

1. Gửi qua đường bưu điện - Cơ Quan Quản Lý Gia Cư của quý vị có thể gửi hồ sơ di 
chuyển nơi ở của quý vị qua đường bưu điện đến địa chỉ bên dưới. 

2. Gửi trực tiếp - Quý vị có thể gửi trực tiếp hồ sơ đến văn phòng của chúng tôi. Hồ sơ 
phải được đặt trong phong thư dán kín của Cơ Quan Quản Lý Gia Cư. Chúng tôi có một 
hộp thư an toàn sẵn sàng phục vụ 24 giờ. 

3. Email - Quý vị có thể gửi email hồ sơ di chuyển nơi ở đến portabilityteam@haca.net 
 

 Tham gia Buổi Tiếp Nhận Hồ Sơ Di Chuyển Nơi Ở. Nhân viên HACA sẽ liên hệ với quý vị 
trong 3 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ di chuyển nơi ở để giúp gia đình quý vị lên lịch 
cho buổi hẹn Tiếp Nhận, gặp mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại. Dự kiến buổi hẹn này kéo dài 
khoảng 1 giờ. TẤT CẢ người lớn trong hộ gia đình phải tham dự buổi hẹn.  

 
 
Vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi, www.haca.net, để biết thông tin về tình trạng tiếp 
nhận hoặc lập hoá đơn hiện tại, Tiêu Chuẩn Thanh Toán Phúc Lợi của chúng tôi và thông tin liên 
lạc của các Cơ Quan Quản Lý Gia Cư khác. 
 
Nếu quý vị hoặc một trong các thành viên gia đình quý vị là người khuyết tật có thể xác minh, bất 
cứ lúc nào trong quá trình chuyển nhà, quý vị có thể yêu cầu Tiện Nghi Hỗ Trợ Hợp Lý nếu quý vị 
cần sự thay đổi, trường hợp ngoại lệ hoặc điều chỉnh đối với quy định, chính sách, cách thực hành 
hoặc dịch vụ của Cơ Quan Quản Lý Gia Cư Quận Alameda để hưởng lợi tối đa từ các chương 
trình hoặc dịch vụ của chúng tôi. 
 
 

 

Thông Tin Liên Lạc về Di Chuyển Nơi Ở 
Cơ Quan Quản Lý Gia Cư Quận Alameda 

22941 Atherton Street 
Hayward, CA 94541 

 
Nhân Viên Lên Lịch Di Chuyển Nơi Ở: (510) 727-8528 
Số Fax về Di Chuyển Nơi Ở:   (510) 537-8236 
TDD:      (510) 727-8551 
Trang web:     www.haca.net 
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