
2 Phòng Ngủ   - 5 đơn vị 3 Phòng Ngủ   - 10 đơn vị 
Quy mô hộ gia đình là: Thu nhập tối đa * Quy mô hộ gia đình là: Thu nhập tối đa *

2  người $34,290 4  người $42,840

3  người $38,580 5  người $46,290

4  người $42,840 6  người $49,710

Thuê 
Khoảng 30% thu nhập hàng 
năm của hộ gia đình 

Thuê 
Khoảng 30% thu nhập hàng 
năm của hộ gia đình 

Terraza Palmera tại St. Joseph 
Mở Danh Sách Chờ cho Dự án Dựa trên Mục 8 trong một Thời Gian Giới Hạn! 

Chấp nhận Đơn đăng ký Trước cho Danh Sách Chờ của Dự án Dựa trên Mục 8 Terraza Palmera chúng tôi, bắt đầu 
từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 lúc 9 giờ sáng cho đến ngày 16 tháng 12 năm 2022 lúc 5 giờ chiều. 

• 15 căn hộ hai và ba phòng ngủ giá cả
phải chăng ở Oakland với Trợ cấp Mục
8 Dựa trên Dự án.

• Các ứng viên khuyết tật được khuyến
khích nộp đơn — một căn hộ ba phòng
ngủ với khả năng di chuyển dễ dàng và
các tính năng nghe/nhìn. Các đơn vị
khác có thể thích ứng. Tất cả những
người nộp đơn phải tuân theo quyết
định về tính đủ điều kiện của Cơ quan
Nhà ở Oakland theo Mục 8.

ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG 
1272 26th Ave. 
Oakland, CA 94601 

ĐIỆN THOẠI 
510-261-7700

GIỜ HÀNH CHÍNH 
Thứ Hai - Thứ Sáu, 9 AM - 5 PM 

  TÍNH NĂNG CỘNG ĐỒNG 

• Phòng Cộng Đồng

• Tiện Nghi Giặt Ủi
• Thang Máy
• Nhà Để Xe
• Quản Lý Tại Chỗ

ĐẶC ĐIỂM CĂN HỘ 
• Tất cả Bếp Điện

• Thảm Trải Sàn

• Máy Rửa Bát

Yêu Cầu Thu Nhập: 

* Giá thuê và phạm vi thu nhập có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá thuê được công bố bao gồm
các dịch vụ thùng rác và nước; tất cả các tiện ích và dịch vụ khác như điện, điện thoại và cáp là trách nhiệm
của cư dân. Thu nhập, độ tuổi và các hạn chế khác được áp dụng.

* Ưu tiên cho những người hiện đang sống / làm việc tại Oakland, là Cựu chiến binh, 
Người cao tuổi, Gia đình, hoặc Vô gia cư. Thông tin chi tiết khác có trong Gói ứng dụng
trước. Và tất cả các đơn đăng ký trước nhận được trước 5 giờ chiều ngày 16 tháng 12
năm 2022 sẽ được chỉ định một số được tạo ngẫu nhiên để xác định thứ tự trong danh
sách chờ cuối cùng.

Ngày cuối cùng để gửi Đơn đăng ký trước của bạn cho 
Danh sách chờ dựa trên dự án là ngày 16 tháng 12 năm 
2022 lúc 5 giờ chiều. Tất cả các đơn đăng ký trước đã 

hoàn thành phải được gửi qua: 

Điện thoại: 

Gọi (510)-261-7700 và yêu cầu một cái được 

gửi qua đường bưu điện 

1) Gửi tới Terraza Palmera at St. Joseph

Apartments, 1272 26th Ave. Oakland, CA 94601

2) Email tới

TerrazaPalmera@bridgehousing.com

Yêu cầu đơn đăng ký trước 

Trực tuyến: 

https://bridgehousing.com/properties/ 
terraza-palmera/ 

mailto:TerrazaPalmera@bridgehousing.com

