
   
  

Quy Trình & Hướng Dẫn Đăng Ký 
 

1) Tất cả các ứng viên muốn đăng ký để được chọn vào danh sách chờ Phiếu Nhà Ở Khu Vực 
Công Cộng Thuộc Dự Án Nhỏ (Phía Đông & Viễn Đông Oakland) Theo Chương Trình Sáng 
Kiến Duy Trì Nhà Ở Giá Rẻ Oakland (Oakland Affordable Housing Preservation Initiatives 
(OAHPI) Small Project Based Voucher (PBV) Site) phải nộp đơn đăng ký trước ở dạng điện tử 
trực tuyến. Truy cập www.oakha.org hoặc 
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx 

 
Quý vị PHẢI có một địa chỉ email hợp lệ để có thể đăng ký. Không mất phí cho việc hoàn 
thành đơn đăng ký trước. 

 
2) Đơn đăng ký sẽ chỉ được chấp nhận bắt đầu từ 12:01 sáng thứ Hai, ngày 23 tháng Một, 2017 

cho đến 11:59 tối thứ Sáu, ngày 27 tháng Một, 2017. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHƯƠNG 
TRÌNH PHIẾU NHÀ Ở MỤC 8 (SECTION 8). Đây là trợ cấp Phiếu Nhà Ở Thuộc Dự Án 
(Project Based Voucher, PBV), gắn với ĐƠN VỊ NHÀ Ở. Ví dụ: Khi một gia đình chuyển vào 
Đơn Vị Nhà Ở PBV, họ nhận được trợ cấp thuê nhà. Một khi gia đình đó dọn khỏi đơn vị nhà 
ở này, họ không còn nhận được trợ cấp thuê nhà.  

 
3) Những ứng viên cần trợ giúp về khả năng tiếp cận và/hoặc truy cập mạng internet có thể nhận 

trợ giúp từ nhân viên của Cơ Quan Nhà Ở Oakland (Oakland Housing Authority, OHA) từ 8:30 
sáng đến 3:30 chiều tại các văn phòng của OHA sau trong khoảng thời gian đăng ký trước:  

• OHA Downtown (OHA Trung Tâm) – 1540 Webster Street 
• OHA West District (OHA Quận Phía Tây) – 935 Union Street 
• OHA East District (OHA Quận Phía Đông) – 1327 65th Avenue 

 
4) Đơn đăng ký trước trực tuyến sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết để tiến hành đánh giá ban đầu 

về khả năng hội đủ điều kiện của gia đình và để xác định gia đình có được chọn vào danh 
sách chờ hay không. Quý vị sẽ cần các thông tin sau:  

• Ứng Viên/Chủ Hộ Gia Đình: Tên Họ Đầy Đủ, Số An Sinh Xã Hội, Ngày Sinh & Thu 
Nhập Hàng Năm  

• Vợ (Chồng)/Đồng Chủ Hộ: Tên Họ Đầy Đủ, Số An Sinh Xã Hội & Ngày Sinh 
• Tất Cả Thành Viên Khác của Gia Đình: Tên Họ Đầy Đủ 

 
5) Hệ thống sẽ chỉ cho phép một đơn đăng ký trước đối với mỗi ứng viên/hộ gia đình. Quý 

vị có thể đăng ký cho các Khu Vực Nhà Ở Công Cộng Phía Viễn Đông và/hoặc Phía Đông 
trong cùng một đơn đăng ký trước.  

 
6) Bắt buộc phải điền vào tất cả các ô bóng mờ có đánh dấu sao màu đỏ (*). 

 
7) Quý vị sẽ nhận được một thông báo lỗi nếu quý vị không hoàn thành chính xác một ô. 

 
8) Quý vị có thể sử dụng nút “quay lại” (“back”) trên trình duyệt của mình nếu cần quay lại trang 

trước. Tất cả dữ liệu sẽ bị mất và quý vị sẽ cần phải nhập lại thông tin của mình. 
 

9) Tất cả các đơn đăng ký trước ở dạng điện tử đã nộp và được chấp nhận phải được ký điện tử 
trực tuyến bởi chủ hộ gia đình theo các hướng dẫn trực tuyến. Chủ hộ gia đình phải ít nhất 18 
tuổi hoặc vị thành niên được coi là người trưởng thành thông qua việc kết hôn hoặc lệnh 
trước đó của tòa án. 
 

10) Một khi đơn đăng ký trước đã hoàn tất được nộp thành công vào hệ thống trực tuyến, hệ 
thống trực tuyến sẽ tạo số xác nhận của quý vị. Ứng viên nên tải về và in ra trang Tổng 
Kết Đăng Ký (Application Summary) bằng cách nhấp vào nút “Download Application in PDF” 
(Tải về Đơn Đăng Ký bằng PDF) bởi nó bao gồm số xác nhận của quý vị. Quý vị cũng có 
thể ghi lại số xác nhận nếu không có máy in. Lưu giữ số xác nhận này để xác minh 
đơn đăng ký trước của quý vị.  



   
  

 
 

11) Ngay khi đóng danh sách chờ; OHA sẽ đánh giá từng đơn đăng ký trước để: 
• Xác định tất cả các đơn đăng ký trước hội đủ điều kiện và hoàn tất. 
• Tất cả ứng viên đã nộp đơn không hội đủ điều kiện hoặc chưa hoàn tất sẽ được 

thông báo qua email rằng đơn đăng ký trước đã bị từ chối.  
• Tất cả các đơn đăng ký trước được xác định là hội đủ điều kiện và hoàn chỉnh sẽ 

được đóng dấu ngày tháng và thời gian và đưa vào quy trình quay số ngẫu nhiên.  
 

12) OHA sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên bằng máy tính để lập danh sách chờ dựa trên quy mô 
danh sách chờ được định trước cho từng danh sách chờ của khu vực nhà ở tương ứng.    

• Quy mô của danh sách chờ sẽ được dựa trên các mức giá cho thuê trước đó và số 
đơn vị nhà ở đối với mỗi tài sản.  

• Tất cả ứng viên đăng ký trước không được chọn trong quá trình quay số ngẫu nhiên 
sẽ nhận được thông báo qua email.  

• Tất cả ứng viên đăng ký trước được chọn thông qua quay số ngẫu nhiên sẽ được 
đưa vào danh sách chờ theo thứ hạng ưu tiên và sẽ nhận được thông báo qua 
email.  


