
 

 

 
Mở danh sách chờ cho chương trình Nhà ở xã hội 

Cơ quan Quản lý Nhà ở của San Joaquin (HACSJ) sẽ bắt đầu cho phép đăng ký cho danh 

sách chờ đợi cho Dự Án Nhà Ở Xã Hội vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 lúc 8:00 sáng. 

Đăng kí cho danh sách sẽ chỉ được chấp nhận trực tuyến. Ứng dụng trực tuyến có thể 

được truy cập tại https://www.hacsjonline.org/. Đơn xin giấy sẽ không được chấp nhận. 

Danh sách nhà và kích thước phòng ngủ có sẵn: 

• Căn hộ Claremont Manor - 347 E. Đường Flora, Stockton, CA, 95202 (Tuổi 62 trở lên và / 
hoặc khuyết tật)   

o 1 & 2 Phòng ngủ 

• Nhà trọ Casa Manana - 3700 N. Đường Sutter, Stockton, CA 95204 (Tuổi 62 trở lên)   

o 1 Phòng ngủ 

• Trung tâm dành cho Người cao tuổi LOEL - 105 S Đường Washington, Lodi, CA 95240 (từ 
62 tuổi trở lên)   

o 1 Phòng ngủ 

• Căn hộ Winslow Village - 5926 Village Green Drive, Stockton, CA 95210 (Chỉ dành cho 
người khuyết tật) 

o 1-3 Phòng ngủ 

• Căn hộ Neo Village - 133 E., Đường Oak, Stockton, CA 95202   

o 1 & 2 Phòng ngủ 

• Căn hộ Cal Weber 40 - 512 E, Đại lộ Weber, Stockton, CA 95202    

o 3 Phòng ngủ  

• Casa De Oasis – 1700, Đường El Dorado, Stockton, CA 95206  

o 1 Phòng ngủ 

• Medici Artist Lofts - 242 N Sutter St. Stockton, CA 95202 (Artists preferred but not mandatory)  
o 1-3 Phòng ngủ 

 

• Mourfield Fourplex – 3569, Đại Lộ Mourfield, Stockton, CA 95206  
o 3 Phòng ngủ 

• Căn hộ Sienna Terrace - 4215 N, Đại Lộ Pershing, Stockton, CA 95207  

o 1 & 2 Phòng ngủ 

• Căn hộ Sierra Vista - 1520 E, Đường Eleventh, Stockton, CA 95206  

o 2-4 Phòng ngủ 

• Stone Pine Meadows - 229 W, Đường Grant Line, Tracy, CA 95376   

o 2-4 Phòng ngủ 



 

 

• Căn hộ Union Court - 940 S, Đường Union, Manteca, CA 95336 

o 2 Phòng ngủ 

• Căn hộ Washington Street - 719 S, Đường Washington, Lodi, CA 95240  

o 2 & 3 Phòng ngủ 

 
Hướng dẫn đăng ký đơn khởi đầu:  

Mẫu đơn khởi đầu cho việc đăng ký sẽ chỉ được chấp nhận trực tuyến và có thể được 

gửi bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian mở đăng ký từ bất kỳ máy tính nào có truy cập 

internet. Các thiết bị khác như điện thoại di động và máy tính bảng có truy cập internet 

cũng có thể được sử dụng. Thư viện địa phương cung cấp truy cập máy tính miễn phí. 

Quy trình nộp đơn trực tuyến sẽ mất khoảng 2-3 phút cho mỗi thành viên trong gia đình 

để hoàn thành. 

 

Các bước để đăng ký: 

 

1. Người đăng ký bắt buộc phải có một địa chỉ email. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một 

tài khoản email trước khi đăng ký. Các nhà cung cấp email miễn phí có sẵn tại 

yahoo.com, gmail.com và outlook.com. 

2. Tất cả ứng viên muốn tham gia đăng ký vào danh sách đợi phải được đăng ký với 

HACSJ tại Rent Café. Để đăng ký, hãy truy cập https://www.hacsjonline.org/. Nếu bạn 

đã đăng ký với HACSJ trong Rent Cafe, bạn không cần phải đăng ký lại. Bạn có thể 

chọn “Đăng nhập người dùng” và điền tên người dùng và mật khẩu của bạn, chọn 

“Đăng nhập”, sau đó tiếp tục đến Bước 4 bên dưới. 

3. Đối với những ứng viên mới, hãy truy cập https://www.hacsjonline.org/:  

• Chọn “Đăng ký người dùng” 

• Chọn dòng “Bấm vào đây để đăng ký” 

• Chọn “Tôi muốn đăng ký” 

• Chọn “Tôi không có mã đăng ký” 

• Điền vào thông tin cá nhân 

• Điền thông tin tài khoản. Điều quan trọng là phải nhớ thông tin này vì nó sẽ cần 

sau này để truy cập vào tài khoản của bạn. 

4. Bạn sẽ cần phải hoàn thiện các chi tiết cho việc đăng ký: 

•  Số an sinh xã hội và ngày sinh của tất cả các thành viên gia đình được liệt kê trong đơn 

khởi đầu.  

• Tổng thu nhập hàng năm cho tất cả các thành viên gia đình được liệt kê trong đơn khởi 

đầu. 

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận việc đơn khởi đầu cho việc đăng ký của bạn. Bạn cũng có thể 
đăng nhập bất cứ lúc nào để xem đơn khởi đầu.  
Email xác nhận không đảm bảo rằng đơn khởi đầu trước của bạn đã được chọn cho căn nhà mà bạn 
đăng ký. Nó xác nhận rằng đơn khởi đầu của bạn đã được nhận bởi hệ thống. 

 



 

 

Truy cập máy tính công cộng miễn phí có sẵn tại tất cả các Thư viện công cộng tại 
Stockton-San Joaquin. Giờ hoạt động của thư viện có thể khác biệt. Vui lòng tham khảo 
www.ssjcpl.org để biết chi tiết về thời gian hoạt động 
 

Hỗ trợ và truy cập máy tính / Internet:  

Dành cho người khuyết tật: Một chỗ ở hợp lý có thể được yêu cầu cho người khuyết 

tật cần hỗ trợ để tiến hành đăng ký. Yêu cầu có thể được thực hiện bằng cách gửi 

email đến RC_portal@hacsj.org hoặc bằng cách để lại một thư thoại tại (209) 460-

5002. Hãy chắc chắn rằng bạn nói rõ tên, số điện thoại và chỗ ở mà bạn đang yêu cầu 

(ví dụ: tôi là người khuyết tật tại nhà và tôi không quyền truy cập được Internet, cần 

được hỗ trợ nộp đơn khởi đầu). Không cung cấp chi tiết y tế về tình trạng khuyết tật 

trong email hoặc thư thoại của bạn.  

 

 


