Programa sa Pangangalaga ng Bahay
Kahilingan para sa Serbisyo
Minamahal naming Aplikante:
Salamat sa iyong interes sa aming Programa sa Pangangalaga ng Bahay! Para mag-apply, pakisagutan ang
nakalakip na Kahilingan para sa Serbisyo.
Mga Tagubilin:
1. Sagutan ang nakalakip na form at sagutan nang buo ang bawat seksyon. Pakisulat nang naka-print ang
lahat ng impormasyon.
2. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa pagsagot sa iyong Kahilingan para sa Serbisyo,
makipag-ugnayan sa aming Program Assistant na si Sheridan Mathias, sa (510) 803-3388
o homerepair@habitatebsv.org.
3. Pakisauli ang nasagutang form sa pamamagitan ng email, mail, fax, o dalhin ito sa:
Habitat for Humanity EBSV
Home Preservation
Attn: Sheridan Mathias
2619 Broadway
Oakland, CA 94612
Telepono: (510) 803-3388 Fax: (510) 295-2103
homerepair@habitatebsv.org
Mga Susunod na Hakbang:
1. Ito lang ang unang hakbang sa proseso ng pagtukoy sa pagiging kwalipikado mo para sa tulong sa
pagpapakumpuni ng bahay.
2. Kapag natanggap na namin ang form na ito, may tatawag sa iyo mula sa Habitat sa loob ng 10 araw ng
negosyo para suriin ang iyong aplikasyon kasama mo, para matulungan kaming magkaroon ng mas
mahusay na ideya tungkol sa iyong mga pangangailangan. Susundan ito ng isang liham para sa
pagkumpirma na natanggap ang iyong Kahilingan, pag-aabiso sa iyo kung kwalipikado ka sa alinman
sa aming mga programa, at pagtukoy sa programang sa tingin namin ay pinakaangkop sa iyong mga
pangangailangan. Ibabalangkas sa liham ang mga susunod na hakbang sa proseso ng aplikasyon.
3. Puwede kaming humingi sa iyo ng karagdagang impormasyon sa anumang pagkakataon sa proseso.
Papanatilihing kumpidensyal ang lahat ng impormasyon.
4. Kapag naibigay mo na ang lahat ng kinakailangang karagdagang impormasyon, sisimulan namin ang
iyong panghuling pagsusuri.
Mga Kinakailangan sa Pagiging Kwalipikado:
1. Maging may-ari ng iyong bahay.
2. Tumira sa iyong bahay.
3. Kumita nang hindi lalampas sa pinakamatataas na antas ng kita sa ibaba:
Nakadepende ang Pinakamalaking Kita sa 2020 sa dami ng mga tao sa inyong sambahayan, hindi kasama ang

mga fulltime na caregiver
County

1 tao

2 tao

3 tao

4 na tao

5 tao

6 na tao

7 tao

8 tao

Alameda

$73,100

$83,550

$94,000

$104,400

$112,800

$121,150

$129,500

$137,850

Contra Costa

$73,100

$83,550

$94,000

$104,400

$112,800

$121,150

$129,500

$137,850

Santa Clara

$78,550

$89,750

$100,950

$112,150

$121,150

$130,100

$139,100

$148,050

Pakitabi ang pahinang ito para sa iyong mga talaan.
Pantay-pantay na Pagkakataon sa Pabahay: Pumipili ng mga pamilya ang Habitat for Humanity East Bay/Silicon Valley nang walang pagkiling at walang diskriminasyon.
Hindi bahagi ng pagpapasya ang lahi, kulay, kasarian, bansang pinagmulan, katayuan sa pag-aasawa, katayuan ng pamilya, sekswal na oryentasyon, edad, relihiyon,
at kapansanan. Pagkakataong May Pantay-pantay na Access

Programa sa Pangangalaga ng Bahay
Kahilingan para sa Serbisyo
SEKSYON 1. IMPORMASYON NG MAY-ARI NG BAHAY
APLIKANTE 1
Pangalan (Pangalan Gitna Apelyido)

Lalaki

Babae

Pangunahing Telepono

Kasalukuyang Address (Kalye, Lungsod, Estado, Zip)

Alternatibong Telepono

Email

Ano ang pinakamagandang paraan para makaugnayan?
Email Pangunahing Telepono

APLIKANTE 2
Pangalan (Pangalan Gitna Apelyido)

Lalaki

Babae

Pangunahing Telepono

Kasalukuyang Address (Kalye, Lungsod, Estado, Zip)

Alternatibong Telepono

Email

Ano ang pinakamagandang paraan para makaugnayan?
Email Pangunahing Telepono

SEKSYON 2. IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN
Sino ang pangunahing contact?
May-ari ng Bahay Miyembro ng pamilya/Kaibigan/Kapitbahay Social Worker/Case Manager
Iba pa: ____________
Kung hindi ang May-ari ng Bahay ang pangunahing contact, pakibigay ang kanyang impormasyon sa
pakikipag-ugnayan sa ibaba:
Pangalan: ______________ Kaugnayan: ____________ # ng Telepono: ____________ Bahay/Mobile/Trabaho
Address (kung iba sa May-ari ng Bahay): ____________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________
Gustong Wika: ________________________
Kung hindi English ang gusto mong wika, mayroon bang nagsasalita ng English na nakatira sa bahay?
Mayroon Wala (pakilista ang nagsasalita ng English bilang pangunahing contact sa itaas.)
Paano Mo Nabalitaan ang Tungkol sa Programa?__________________________
SEKSYON 3: MGA PRIYORIDAD NG MAY-ARI NG BAHAY
Ano ang iyong nangungunang 4 na priyoridad para sa pagpapakumpuni o tulong?
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
Binago noong Abril 2020

