
 

 

Danh Sách Chờ Nhà Ở Giá Rẻ Cho Người Cao Tuổi Được Mở Ngày 6 Tháng 11 Năm 2019  

Cottage Village Apartments ở Manteca, CA 

 

Cơ quan Nhà ở Quận Hạt San Joaquin (Housing Authority County of San Joaquin, HACSJ) 

sẽ mở danh sách chờ cho Cottage Village Apartments, nhà ở giá rẻ chỉ dành cho người 

cao tuổi (từ 62 tuổi trở lên) bắt đầu vào ngày 6 tháng 11 năm 2019 lúc 8:00 sáng. Danh 

sách chờ sẽ được đóng vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 lúc 5:00 chiều hoặc khi danh 

sách chờ đã đạt 500 đơn đăng ký; tùy theo cái nào diễn ra sớm hơn. Đơn xin sẽ chỉ được 

chấp nhận trực tuyến và có thể được gửi bằng cách sử dụng máy tính, máy tính bảng 

hoặc điện thoại có truy cập internet. Quý vị có thể truy cập đăng ký và hướng dẫn trực 

tuyến tại https://www.hacsjonline.org/. Không có đơn xin bản giấy. 

 

Địa chỉ email là bắt buộc. Chúng tôi khuyên quý vị nên tạo một tài khoản email trước khi 

đăng ký.  Các nhà cung cấp email miễn phí có tại yahoo.com, gmail.com và outlook.com. 

Chọn “create new account” (tạo tài khoản mới) và làm theo lời nhắc. Tất cả các ghi danh 

phải được đăng ký với HACSJ tại Rent Café. Các thư viện công cộng trên khắp Quận Hạt 

San Joaquin cung cấp truy cập máy tính miễn phí. 

 

Danh Sách Chờ Sẵn Tại: 

Cottage Village Apartments – 510 Cottage Ave., Manteca, CA 95336 (Chỉ một và hai phòng 

ngủ) 

 

Chỗ Ở Hợp Lý Và Truy Cập Máy Tính/Internet:  

Đối với người khuyết tật: Nếu các thư viện công cộng không đáp ứng nhu cầu của quý 

vị, quý vị có thể yêu cầu điều chỉnh phù hợp. Yêu cầu điều chỉnh phù hợp phải được 

HACSJ nhận không muộn hơn 5:30 chiều, ngày 13 tháng 11 năm 2019 để chúng tôi có 

thời gian xem xét các yêu cầu trước khi danh sách chờ được đóng. Quý vị có thể yêu 

cầu bằng cách gửi email đến RC_portal@hacsj.org hoặc bằng cách để lại tin nhắn ở số 

(209) 460-4585. Hãy chắc chắn nêu rõ tên, số điện thoại và điều chỉnh mà quý vị đang 

yêu cầu (ví dụ: tôi là người khuyết tật ở nhà không có Internet, người cần hỗ trợ nộp 

đơn đăng ký trước của tôi). Vui lòng không cung cấp chi tiết y tế về tình trạng khuyết 

tật trong email hoặc thư thoại của quý vị.  

 

Phương tiện đi lại: San Joaquin Regional Transit District cam kết cung cấp các lựa 

chọn đi lại an toàn, thuận tiện cho tất cả cư dân Quận Hạt San Joaquin. Nếu quý vị cần 



 

hỗ trợ lập kế hoạch phương tiện đi lại cho chuyến đi, vui lòng liên hệ với Trung tâm 

Thông tin Khách hàng của RTD theo số TDD & Voice - (209) 943-1111 hoặc 1-800- 

469-8674 hoặc truy cập http://sanjoaquinrtd.com/ 

 

Các bước đăng ký: 

 

1. Địa chỉ email là bắt buộc. Quý vị nên có email trước khi đăng ký.  Nhà cung cấp 

email miễn phí có sẵn tại tên miền yahoo.com, gmail.com và outlook.com. 

2. Tất cả người đăng ký phải được đăng ký với HACSJ tại Rent Café. Để đăng ký, 

hãy truy cập https://www.hacsjonline.org/. Nếu đã đăng ký với HACSJ tại Rent 

Café rồi, quý vị không cần đăng ký lại. Quý vị có thể chọn “Đăng Nhập Người 

Đăng Ký” và nhập tên người dùng và mật khẩu của quý vị, chọn “Đăng Nhập”, 

sau đó chuyển sang Bước 4 dưới đây. 

3. Đối với người đăng ký mới, hãy truy cập https://www.hacsjonline.org/:  

 Chọn “Đăng Nhập Người Đăng Ký” 

 Chọn “Nhấp Vào Đây Để Đăng Ký” 

 Chọn “Tôi muốn đăng ký” 

 Chọn “Tôi không có mã đăng ký” 

 Điền thông tin cá nhân 

 Điền thông tin tài khoản. Điều quan trọng là phải nhớ thông tin này vì quý vị 

sẽ cần để truy cập vào tài khoản sau này. 

4. Quý vị có thể hoàn thành chi tiết của hồ sơ đăng ký. Quý vị sẽ cần: 

 Số An Sinh Xã Hội và ngày sinh của tất cả thành viên gia đình liệt kê trong 

hồ sơ đăng ký trước.  

 Tổng thu nhập hàng năm nộp cho tất cả các thành viên gia đình được liệt kê 

trong hồ sơ đăng ký trước. 

5. Quý vị sẽ nhận được email xác nhận đã nộp hồ sơ đăng ký trước. Quý vị cũng 

có thể đăng nhập bất kỳ lúc nào để xem hồ sơ đăng ký trước của mình.  
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