
          
 

LIÊN HỆ CƠ BẢN VỚI HCC 
VỀ NHU CẦU NHÀ Ở CỦA 

KHÁCH HÀNG: 

 

Date Received (For Housing Choices office use): 

 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Người khuyết tật phát triển): 

 Ten khach hang (s): ______________________________________________________________________________ 

Địa chỉ nhà: _________________________________________________ Thành phố / Tiểu bang / Mã Zip:___________________________ 

Giới tính:  Nam giới   Giống cái    Ngày _____________________     Ngôn ngữ Ưu tiên:________________________________ 

Điện thoại::____________________ Điện thoại thứ hai:_____________________ Email:_________________________________________ 

Nhà ở là cần thiết cho:  Người lớn   Khách hàng lớn với bạn cùng phòng hoặc tìm kiếm bạn cùng phòng                                                        

 Khách hàng (trẻ vị thành niên hoặc người lớn) sống cùng gia đình 
 

Nhà ở là cần thiết trong:  Santa Clara County   Santa Cruz County    Monterey County 

Referred to Housing Choices by:  Self       Family Member       SARC Coordinator        ILS/SLS Agency     Other:__________ 

Emergency:  Yes  No  If so, describe: ________________________________________________________________________ 

 Tăng tiền thuê    thông báo chấm dứt       vô gia cư                Khác:__________________________________   

CƠ QUAN H SUP TRỢ: 

 

Khách hàng Trung tâm San Andreas (SARC)  Vâng      No       Số       UCI: ____________________________________________ 

SARC Tên Điều phối của:_________________________  Điện thoại:_____________________Email:_______________________________ 

Người đaị diêṇ  Yes  No   Tên của Người đaị diêṇ: __________________________________ Phone: ____________________________ 

ILS/SLS Agency?  Yes  No Name:__________________________________ Phone: ______________________________________ 

 
TIEU CHUAN LIÊN HỆ VOI HCC VE NHU CẦU NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG: 

Nếu khách hang không phải là người liên lạc chính, hãy mô tả vai trò của người liên lạc chính mà sẽ làm việc với?  

 Có     Không HCC về nhu cầu nhà ở của khách hàng:  Phụ Huynh  Người Bảo Quản   Thành Viên Khác Trong Gia Đình  Nhân 

viên ILS / SLS       Điều phối viên SARC    Khác:_________________________ 

Tên liên hệ (nếu không phải là khách hàng):________________________________________________ 

Địa chỉ nhà:______________________                 Thành phố / Tiểu bang / Mã Vung: _______________________ 

Điện thoại: ____________                   Điện thoại thứ hai: _____________________           Ngôn ngữ Ưu tiên:___________________ 
 

E-mail: _______________________________________________________Bạn có muốn nhận bản tin điện tử?  □ Yes     □ No 
 

Những ngày và giờ tốt nhất cho cuộc phỏng vấn: _______________________________________________ 

 

 
 

Sự chấp thuận của khách hàng về việc tiết lộ thông tin và hồ sơ 

 
Tôi,  ________________________ (tên khách hàng), ủy quyền cho người chăm sóc chính của tôi, người đaị diêṇcủa tôi, và bất kỳ nhân viên 

nào của trung tâm vùng, kỹ năng sống dộc lập của tôi hoặc nhà cung cấp kỹ năng sống dược hỗ trợ, trường học chương trình ngày của tôi, cơ 

quan nhà ở hoặc Cơ sở chăm sóc người tàn tật tiết lộ thông tin và trao đổi thông tin hoặc hồ sơ với nhân viên Liên hiệp Cho thuê Nhà ở với 

mục đích duy nhất là giải quyết các nhu cầu về nhà ở tôi. Sự chấp thuận này sẽ hết hạn một năm kể từ ngày ký dưới đây trừ khi tôi chấm dứt 

nó sớm hơn bằng cách thông báo bằng văn bản cho Housing Choices.  
 

NGÀY:_______________________________ KÝ KHÁCH HÀNG:______________________________________________________ 

Mail to: 898 Faulstich Court, Suite B, San Jose, CA 95112 or Fax to: 408.498.5242 


