Rosefield Village Pre-Application
Gabay para sa mga
Tagapagsalita ng Tagalog
Ang mga Pre-Application ay tatanggapin sa pagitan ng Enero 17, 2022, sa 8 AM, hanggang Pebrero 7, 2022, sa 5
PM.
Ang mga pre-application ay makukuha sa Alameda County Housing Portal at makikita dito:
https://housing.acgov.org/listings
Dapat gamitin ng mga aplikanteng nagsasalita ng Tagalog ang isinaling gabay na ito upang tumugon sa English
na bersyon ng Pre-application ng Rosefield Village.
Mangyaring makipag-ugnayan sa rosefield@jsco.net o (510) 649-5537 para sa anumang mga katanungan.
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Sa pahina ng listahan ng Rosefield Village, iclick ang “Mag-apply Online”
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Magsimula tayo sa iyong aplikasyon
Kung wala ka pang account, i-click ang
“Magsimula”, na isinasaad ng kulay na
dalandan na arrow
Kung mayroon ka ng account, i-click ang
"Mag-sign In", na nakasaad sa kulay berdeng
arrow.
Mayroon nang account?
Ang pagsign-in ay maaaring makatipid sa iyo
ng oras sa pamamagitan ng pagsisimula sa
mga detalye ng iyong huling aplikasyon, at
magbibigay-daan sa iyo para masuri ang
status ng iyong aplikasyon kahit anumang
oras
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Narito kung ano man ang aasahan mula sa
application na ito.
Una, magtatanong muna kami tungkol sayo at sa mga taong
pinaplano mong makasama. Pagkatapos, tatanungin ka
naming tungkol sa iyong kinikita. Sa huli, titingnan naming
kung kwalipikado ka para sa anumang kagustuhan sa lottery
ng abot-kayang pabahay.
Mangyaring malaman nyo na ang bawat miyembro ng
sambahayan ay maaari lamang lumitaw sa isang aplikasyon
sa bawat listahan.
Anumang mga mapanlinlang na pahayag ay magiging sanhi
ng pag-alis ng iyong aplikasyon.

I-click ang “Next”.
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Punan nang buo ang bawat seksyon.
Mayroong maraming ibat-ibang mga
katanugan.
Ano ang iyong pangalan?
Iyong Pangalan
Unang Pangalan
Napagitnang Pangalan (Opsyonal)
Apelyido
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Petsa ng Iyong Kapanganakan
Buwan, Pesta, Taon

Punan ang bawat
naaangkop na seksyon.
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ANG IYONG EMAIL ADDRESS
Gagamitin lamang naming ang iyong email
address para makipag-ugnayan sa inyo
tungkol sa inyong aplikasyon.
Wala akong email address
Punan ang bawat naaangkop na seksyon.
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Kapag nakumpleto na ang lahat ng mga
seksyon, i-click ang, "Next".
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Salamat. Ngayon, kinakailangan naming malaman
kung paano makipag-ugnayan sa inyo.
Iyong numero ng Telepono
Anong uri ng numero ito? Mayroong tatlong
pagpipilian
-

Trabaho

-

Bahay

-

Cellphone
Wala akong numero ng telepono

Mayroon akong karagdagang numero ng
telepono
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ADDRESS
Kinakailangan naming ang address kung saan
kayo kasalukuyang nakatira. Kung kayo ay
walang tirahan, ilagay ang alinman sa tirahan
o address na malapit sa iyong tinutuluyan.
Address ng Kalye
Apt o Yunit #
Pangalan ng Lungsod
Estado
Zip
Pakipadala ng aking koreo sa ibang address
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Paano mo gusting makonta?
Email
Telepono
Sulat
Text
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Kayo ba ay natratrabaho sa county ng
Alameda?
Oo
Hindi
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Mayroon bang ibang tao na gusto mong pahintulutan
kaming makipag-ugnayan kung hindi ka naming makontak?
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong contact,
piapayagan mo kaming talakayin ang impormasyon sa iyong
aplikasyon sa kanila.
Alternatibong Contact

Pumili ng isa
Miyembro ng Pamilya
Kaibigan
Tagapamahala ng kaso or tagapayo sa pabahay
Iba pa
Walang akong alternatibong contact

Kung nag-click ka sa miyembro ng pamilya, kaibigan, o
tagapamahala ng kaso o tagapayo sa pabahay, tingnan
ang susunod na pahina.
Kung pinili mo ang "Iba pa", may lalabas na text box sa
parehong screen. Punan ang kahon sa Ingles. I-click ang,
“Next” at tingnan ang susunod na page.
Kung pipiliin mo, "Wala akong kahaliling contact",
lumaktaw sa pahina 16.
I-click ang “Next”.
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Sino ang iyong atlernatibong contact?
Pangalang ng alternatibong contact
Unang Pangalang
Apelyido

Kung iki-click mo ang miyembro ng pamilya,
kaibigan, case manager o housing counselor, o iba
pa sa nakaraang tanong, punan ang kanilang
pangalan at apelyido.

I-click ang “Next”.
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Pakisabi kung paano makontak ang iyong
alternatibong contact
Gagamitin lang naming ang aimpormasyong ito para
makipag-ugnayan sa kanila tungkol sa iyong aplikasyon
Telepono ng iyong Contact
Email address ng Contact
Tirahan ng Contact
Address ng Kalye
Pangalang ng Lungsod
Estado
Zip
Pumili ng address kung saan makakatanggap sila ng mga
update at materyales tungkol sa iyong aplikasyon

I-click ang “Next”.
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Susunod, gusto naming malaman ang tungkol
sa iba pang makikitira kasama sa iyong yunit.
Mag-isa akong titira
May kasama akong iba na titira sa yunit

Piliin kung aling opsyon ang naaangkop sa iyong
sambahayan.
Kung pinili mo ang “Mag-isa akong titira",
lumaktaw sa pahina 22. Dapat mong makita ang
tanong na ito sa pahinang iyon.
Kung pinili mo ang "Iba pang mga tao ay
maninirahan sa akin., magpatuloy sa susunod na
pahina.
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Bago magdagdag ng ibang tao, tiyaking wala
ang kanilang pangalan sa iba pang application
para sa listahang ito.

I-click ang “Next”.
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Sabihin sa amin ang tungkol sa iyong
sambahayan

Kakailanganin mong punan ang impormasyon para
sa bawat tao sa iyong sambahayan.
I-click ang, “+ Add Household Member” upang
maglagay ng impormasyon para sa bawat tao sa
iyong sambahayan.
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Pakisabi sa amin ang tungkol sa taong ito
Magkakaroon ka ng pagkakataong magdagdag ng mas maraming miyembro
ng sambahayan sa susunod na screen
Pangalan ng Kasamahan sa Bahay
Unang Pangalan
Gitnang Pangalan (Opyonal)
Apelyido
Petsa ng Kapanganakan
Pareho ba sila ng address mo?
Oo

Hindi

Nagtratrabaho ba sila sa county ng Alameda?
Oo

Hindi

Ano ang relasyon nila sayo? (Pumili ng isa)
Kailangan mong punan ang mga miyembro ng sambahayan:
-

Name - Pangalan

-

Date of Birth – Petsa ng Kapanganakan

-

If they have the same address as you – Kung pareho sila ng tirahan sa inyo

-

Do they work in the Alameda County – Nagtratrabaho ba sila sa County ng
Alameda

-

What is their relationship to you? – Ano ang relasyon nila sa iyo?

Kapag nakasagot ka na sa lahat ng tanong, i-click ang, “Save Household Member”.
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Sabihin sa amin ang tungkol sa iyong sambahayan.
Pangunahing Pangalang ng Aplikante Dito (Pangunahing
Aplikante) (I-Edit)
Pangalawang Pangalan ng Miyembro ng Sambahayan
(Pangalan ng sambahayan) (I-Edit)
+ Magdagdag ng miyembro ng sambahayan

Ulitin ang huling hakbang para sa bawat tao sa iyong
sambahayan.

Dapat mong makita ang lahat ng naka-save na miyembro ng
sambahayan dito.

Kung kailangan mong baguhin ang anumang impormasyon
tungkol sa isang miyembro ng sambahayan, i-click ang
"EDIT" ng miyembro na nais mong baguhin. Tingnan ang
berdeng arrow.

Kapag na-save mo na ang lahat ng miyembro ng
sambahayan, i-click ang, “Done Adding People”. Tingnan ang
kulay dalandan na arrow.
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Anong yunit ang iyong inaasam-asam?
Bagama't ang mga laki ng unit ay karaniwang
ibabatay sa occupancy, mangyaring ibigay
ang iyong gustong laki ng unit para sa
pagtukoy ng iyong kagustuhan sa
pagkakataong ito o pagtatatag ng waitlist
(para sa pagkakataong ito lamang)
Maglagay ng Tsek sa lahat ng naaangkop:
Studio
1 Kwarto
2 Kwarto
3 Kwarto

I-click ang “Next”.
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Kailangan mo ba o sinuman sa iyong
sambahayan ang mga sumusunod na feature
ng pagiging naa-access ng ADA?
Kung ikaw ay mapipili sa isang yunit, ang property ay
makikipagugnayan sa inyo para matugunan ang iyong
kinakailangan sa abot ng kanilang makakaya. Kung ang
iyong aplikasyon ay mapipili, maging handa sa pagbigay ng
pansuportang dokumentasyon mula sa iyong manggagamot.
Mangyaring piliin ang lahat ng naaangkop.
Para sa mga kapansanan sa hirap kumilos
Para sa mga kapansanan sa panigin
Para sa mga kapansanan sa pandinig
Wala

Click, “Next”.
I-click ang “Next”.
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May inaasahan ba kayong pagbabago sa
iyong sambahayan sa sususnod na 12
buwan?
Kung mapili ang iyong aplikasyon, maging handa na
magbigay ng sumusuportang dokumentasyon.
Pumili kung oo o hindi
Oo

Hindi

I-click ang “Next”.
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May isa ba sa iyong sambahayan na isang full
time na mag-aaral o magiging 18 taong
gulang sa loob ng 60 araw?
Kung mapili ang iyong aplikasyon, maging handa na
magbigay ng sumusuportang dokumentasyon.
Pumili kung oo o hindi
Oo

Hindi

I-click ang “Next”.
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Ikaw ba o sinuman sa aplikasyon na ito ay
tumatanggap ng alinman sa mga
sumusunod?
Mga voucher sa pabahay tulad ng Seksyon 8
Hindi nabubuwisan na kita tulad ng SSI, SSDI, mga
pagbabayad sa suporta sa bata, o mga benepisyo sa
kompensasyon ng manggagawa
Mga subsidyo sa bato tulad ng VASH, HAS, HOPWA,
Catholic Charities, AIDS Foundation, atbp.
Pumili kung oo o hindi
Oo

Hindi

I-click ang “Next”.
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Lumipat naman tayo sa iyong kita.
Isama ang iyong kabuuang (pre-tax) na kita ng
sambahayan mula sa sahod, mga benepisyo at iba
pang pinagkukunan mula sa lahat ng miyembro ng
sambahayan.
Kailangan mo lang magbigay ng tinantyang kabuuan
sa ngayon. Ang aktwal na kabuuan ay kakalkulahin
kung ikaw ay mapipili.
Ano ang kabuuang kita ng sambahayan bago kunan
ng buwis?
$ Kabuuan ng lahat ng iyong pinagmumulan ng kita
Kada Buwan

Kada Taon

I-click ang “Next”.
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Maaaring maging kwalipikado ang iyong sambahayan para
sa mga sumusunod na kagustuhan sa pabahay.
Kung kwalipikado ka para sa kagustuhang ito, makakakuha
ka ng mas mataas na ranggo.
Kung mayroon kang isa sa mga kagustuhan sa pabahay na
ito, piliin ito sa ibaba:
Mayroon bang sinuman sa iyong sambahayan ang
nakakatugon sa sumusunod na kagustuhan?
Hindi bababa sa isang miyembro ng aking sambahayan
ang dating naninirahan sa Rosefield Village at hindi
maaaring i-rehouse sa loob ng Lungsod ng Alameda
(ipagpalagay na natutugunan nila ang pamantayan para sa
pagpili ng nangungupahan at kwalipikado para sa pagiging
karapat-dapat).
Hindi ko gusto ang mga kagustuhang ito

I-click ang “Next”.
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Maaaring maging kwalipikado ang iyong sambahayan
para sa mga sumusunod na kagustuhan sa pabahay.
Kung kwalipikado ka para sa kagustuhang ito, makakakuha ka
ng mas mataas na ranggo.
Kung mayroon kang isa sa mga kagustuhan sa pabahay na ito,
piliin ito sa ibaba:
NAKATIRA O NAGTRATRABAHO SA LUNGSOD NG ALAMEDA
Hindi bababa sa isang miyembro ng aking sambahayan ang
nakatira o nagtratrabaho sa Lungsod ng Alameda
Nakatira sa Lungsod ng Alameda Preference
Hindi bababa sa isang miyembro ng aking sambahayan ang
nakatira sa lungsod ng Alameda
Nagtratrabaho sa lungsod ng Alameda Preference
Hindi bababa sa isang miyembro ng aking sambahayan ang
nakatira sa lungsod ng Alameda
Hindi bababa sa isang miyembero ng aking sabahayan ang
Empleyado ng Pinag-sang Distrito ng Paaralan
Hindi ko gusto ang mga kagustuhang ito

I-click ang “Next”.
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Maaaring maging kwalipikado ang iyong
sambahayan para sa mga sumusunod na
kagustuhan sa pabahay.
Kung kwalipikado ka para sa kagustuhang ito,
makakakuha ka ng mas mataas na ranggo.
Kung mayroon kang isa sa mga kagustuhan sa pabahay na
ito, piliin ito sa ibaba:
NAKATIRA/NAGTRATRABAHO SA COUNTY NG ALAMEDA
Nakatira sa County ng Alameda Preference
Nagtratrabaho sa County ng Alameda Preference
Hindi ko gusto ang mga kagustuhang ito

I-click ang “Next”.
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Tulungan kaming matiyak na matutugunan namin ang aming layunin na
pagsilbihan ang lahat ng tao.
Ang mga tanong na ito ay opsyonal at hindi makakaapekto sa iyong pagiging karapat-dapat
para sa pabahay. Mananatiling pribado ang iyong mga sagot.
Alin ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong lahi?
American Indian/Katutubo ng Alask
Asyano
Itim/Black American
Katutubo ng Hawaii/Ibang Pacific Islander
Puti
Iba pa/Multiracial
Tumangging sumagot
Alin ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong etnisidad? (Mamili ng isa)
Paano mo nalaman ang tungkol sa listahang ito?
HCD Website ng County ng Alameda
Developer Website
Flyer
Email Alert
Kaibigan
Tagapayo sa Pabahay
Ad sa Radyo
Ad sa Bus
Iba pa

I-click ang “Next”.
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Maglaan ng ilang sandali upang suriin ang
iyong impormasyon bago isumite ang iyong
aplikasyon.
Ito ang iyong huling pagkakataong mag-edit
bago isumite.
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Mga Tuntunin
Ang aplikasyong ito ay dapat isumite bago ang Lunes Pebrero 07, 2022.
Ang mga aplikante ay tatawagan ng ahente sa pagpapaupa sa lottery at preference order
o waitlist order hanggang sa mapunan ang mga bakante. Ang lahat ng impormasyon na
iyong ibinigay ay e-verify at kukumkumpirmahin para sa iyong pagiging kwalipikado.
Maaaring alisin ang iyong aplikasyon sa waitlist kung gumawa ka ng anumang mga
mapanlinlang na pahayag at maaaring alisin ang mga duplicate na aplikasyon mula sa
parehong sambahayan dahil isang aplikasyon lamang sa bawat sambahayan ang
pinahihintulutan. Kung mapili ang iyong aplikasyon para itoy susuriin, maging handa na
punan ang isang mas detalyadong aplikasyon at magbigay ng mga kinakailangang
pansuportang dokumento. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring makipagugnayan sa developer o ahente sa pagpapaupa na naka-post sa listahan. Mangyaring
makipag-ugnayan nang direkta sa developer/property manager kung mayroong anumang
mga update sa iyong application.
Kung hindi namin ma-verify ang isang preference sa lottery sa pabahay na iyong naiclaim, hindi mo matatanggap ang kagustuhan na ito at maaaring kayong mapaparusahan.
Ang pagkumpleto ng aplikasyon sa pabahay na ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan
sa pabahay o nagpapahiwatig na ikaw ay karapat-dapat para sa pabahay; ang lahat ng
mga aplikasyon ay sasalain ayon sa nakabalangkas sa Pamantayan sa Pagpili ng Resident
ng property. Hindi kami nag-aalok ng mga garantiya tungkol sa pagkuha ng pabahay.
Hindi mo maaaring baguhin ang iyong online na aplikasyon pagkatapos mong isumite.
Ipinapahayag ko na ang nabanggit ay totoo at tumpak, at kinikilala na ang anumang
maling pahayag na mapanlinlang o kapabayaan na ginawa sa aplikasyong ito ay maaaring
magresulta sa pagtanggal sa lottery.
Sumasang-ayon ako at nauunawaan na hindi ko mababago ang anuman pagkatapos
kong isumite.

I-click ang “Next”.
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Salamat. Natanggap namin ang iyong aplikasyon para sa
Rosefield Village.
Narito ang iyong numero ng kumpirmasyon ng aplikasyon
C6576F9A
Mangyaring isulat ang iyong numero ng aplikasyon at itago ito
sa isang ligtas na lugar. Nai-email din namin ang numerong ito
sa iyo kung nagbigay ka ng email address.
ANO ANG SUSUNOD NA AASAHAN
Ang mga aplikante ay tatawagan sa pagkakasunud-sunod
hanggang sa mapunan ang mga bakante. Kung mapili ang iyong
aplikasyon, maging handa na punan ang aming mas
detalyadong aplikasyon at magbigay ng mga kinakailangang
pansuportang dokumento.

Huwag magsumite ng isa pang aplikasyon para sa listahang
ito.
Kung kailangan mong i-update ang impormasyon sa iyong
aplikasyon, huwag mag-aplay muli. Makipag-ugnayan sa
ahente kung hindi ka nakatanggap ng kumpirmasyon sa
email.
Rachel Kelley
(510) 649-5537
rosefield@jsco.net
Gusto mo bang gumawa ng account?
Ang paglikha ng isang account ay magse-save ng iyong
impormasyon para sa hinaharap na mga aplikasyon, at
maaari mong suriin ang katayuan ng application na ito
anumang oras.
I-click ang “GUMAWA NG ACCOUNT”
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