
 

SỞ  G IA CƯ CỦA  

THÀNH PHỐ  VÀ QUẬN SAN FRANCISCO 
1815 Egbert Avenue, San Francisco, CA 94124 

 

Trình độ Tiếng Anh Hạn chế - Chứng nhận Dịch vụ Thông dịch 

Sở Gia cư của Thành phố và Quận San Francisco (Sở Gia cư) cung cấp các dịch vụ thông dịch miễn phí. 

☐ Tôi từ chối các dịch vụ thông dịch do Sở Gia cư cung cấp. 

Đối với các dịch vụ của ngày hôm nay, vui lòng điền dưới đây: 

☐ Tôi muốn Sở Gia cư cung cấp thông dịch viên miễn phí cho tôi. 
 

☐ Tôi muốn sử dụng thông dịch viên của tôi (thông dịch viên phải từ 18 tuổi trở lên). 

 Tên Thông dịch viên: 
__________________________________ 

Chữ ký: 
_______________________________ 

 
Quan hệ với Thông dịch viên: ____________________________ 

Nếu có sẵn, bạn có muốn có bản sao của bản dịch bằng văn bản cho các tài liệu bạn đọc/điền ngày hôm nay không? 

☐ Có ☐ Không 

Tôi hiểu rằng tất cả các mẫu đơn của Sở Gia cư phải được ký bằng tiếng Anh và bất cứ bản dịch/phiên dịch bằng 
văn bản nào của Sở Gia cư hoặc HUD được cung cấp cho tôi chỉ để tôi hiểu nội dung của mẫu đơn. Nếu tôi không 
đồng ý với các dịch vụ được cung cấp, tôi xác nhận rằng tôi có thể liên hệ với Sở Gia cư có thẩm quyền về các tranh 
chấp của tôi. Bằng việc ký tên dưới đây, tôi khẳng định rằng tất cả các thông tin đều đúng sự thật và chính xác. 

   

Chữ ký Thân chủ  Ngày 
 

Văn phòng của Chương trình/Chung cư Số Điện thoại Địa chỉ Email 

Chương trình Phiếu lựa chọn Nhà ở 

Phiếu lựa chọn Nhà ở Khẩn cấp (EHV) (650) 356-8353 ehv@sfha.org 

Phiếu lựa chọn Nhà ở (HCV) (415) 715-5200 customercare@sfha.org  

Văn phòng Chung cư  

Potrero (650) 356-8464 potrero@sfha.org  

Các Địa điểm rải rác (650) 356-8465 amp985@sfha.org 

Sunnydale  (650) 356-8465 / (650) 356-8435 sunndayle@sfha.org  

Tên Thân chủ:  Mã số Thân chủ:  

Ngôn ngữ ưa chuộng:   Ngày:  

Dịch vụ cung cấp bởi: ☐ Thông dịch viên được chứng 
nhận 

Tên Thông dịch 
viên/Nhân viên Sở Gia 
cư: 

 

☐ Nhân viên Sở Gia cư/Tình 
nguyện viên 

☐ Thông dịch qua điện thoại 
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