WAITING LIST OPENING
SEVEN DIRECTIONS APARTMENTS
2946 International Boulevard
Oakland, CA 94601
510-533-8048
EBALDC announces the opening of the Seven Directions Apartments waitlist for 2BD & 3BD Apartments
Pre-applications available: Monday, November 13th – Friday, November 17th, 2017 at www.ebaldc.org
Submit completed pre-apps at the following location and times:
Seven Directions Apartments
2946 International Boulevard, Oakland, CA 94601
10:00am – 4:00pm
Completed pre-applications must be postmarked by Friday, November 17th or submitted to Seven Directions by
4:00pm, Friday, November 17, 2017. Pre-apps received after the 11/17/17 deadline will not be accepted.









Units are subsidized with Section 8 Project-Based Vouchers from the Oakland Housing Authority (OHA)
Preferences will be provided to:
o Households that have been displaced by City code enforcement or actions,
o Applicant households that are fleeing or attempting to flee a domestic violence situation,
o Applicant families with two or more persons,
o A single person applicant that is 62 years of age or older,
o A single person applicant with a disability,
o Veterans, and
o Applicant families that are homeless at admission based on the McKinney Vento Act definition
Rents will be based on 30% of adjusted household income
Annual household income must be at or below the income limits listed below
Completed applications submitted by the deadline will be entered into a lottery
Following the lottery, the first 500 applicants will be placed on Seven Directions Apartments waitlist
Apartment Size

Occupancy Standards

2 Bedroom
3 Bedroom

2-5 persons
4-7 persons

Approved Maximum Income Limits
# In Household

2

3

4

5

6

7

30% AMI
35% AMI
50% AMI

$25,050
$29,225
$41,750

$28,170
$32,865
$46,950

$31,290
$36,505
$52,150

$33,810
$39,445
$56,350

$36,300
$42,350
$60,500

$38,820
$45,290
$64,700

Disabled persons encouraged to apply. All requests for reasonable accommodation will be considered.
Assistance with translation can be provided, as requested.
EBALDC (CA Bro Lic. # 00990167)
C. E. Johnson, Broker-Officer (CA Bro Lic. # 01252240

輪候名單啟動
七向公寓 (Seven Directions)
2946 International Boulevard
Oakland, CA 94601
510-533-8048
東灣亞裔本地發展公司宣佈開啟七向公寓兩房及三房的輪候名單
可以預先申請：2017 年 11 月 13 日星期一至 11 月 17 日星期五，網址 www.ebaldc.org
填妥的預先申請表請在指定時間呈交下列地址：

Seven Directions Apartments
2946 International Boulevard, Oakland, CA 94601
10:00am – 4:00pm
填妥的預先申請表必須以 2017 年 11 月 17 日星期五的郵戳為準或於 2017 年 11 月 17 日星期五下午 4 時前呈交七向
公寓。預先申請表於 11/17/17 限期後收到，將不會受理。









所有單位由屋崙房屋委員會（OHA）Section 8 項目資助券津貼
下列可獲優先：
o 因執行巿府條例或行動中導致失所的家庭
o 在逃避或試圖逃避家庭暴力的家庭
o 申請家庭有兩人或以上者
o 單身申請者年齡在62歲以上
o 單身申請者有殘障
o 退役軍人，及
o 申請家庭符合接納無家可歸者的麥肯尼文托(McKinney Vento) 法案
租金將按照調整後的家庭總收入的 30％計算
家庭年收入必須低於下面列出的收入限制
限期前交回填妥的申請表會列入抽簽行列內
抽籤後，前 500 位申請者會列入七向公寓輪候名單
公寓面積

入住標準

2 睡房
3 睡房

2-5 人
4-7 人

批准的最高收入限制
家庭總收入

2

3

4

5

6

7

30% AMI
$25,050
$28,170
$31,290
$33,810
$36,300
$38,820
35% AMI
$29,225
$32,865
$36,505
$39,445
$42,350
$45,290
50% AMI
$41,750
$46,950
$52,150
$56,350
$60,500
$64,700
鼓勵殘疾人士申請。 所有請求合理的住宿將被考慮。可根據要求提供翻譯協助。

EBALDC (CA Bro Lic. # 00990167)
C. E. Johnson, Broker-Officer (CA Bro Lic. # 01252240

APERTURA DE LISTA DE ESPERA
SEVEN DIRECTIONS APARTMENTS
2946 International Boulevard
Oakland, CA 94601
510-533-8048
EBALDC notifica la apertura de la lista de espera de Seven Directions Apartments para apartamentos de 2 y 3 dormitorios
Pre-solicitudes disponibles: lunes, 13 de noviembre – viernes, 17 de noviembre de 2017 en www.ebaldc.org
Someta la pre-solicitud completada en la localidad y horarios siguientes:
Seven Directions Apartments
2946 International Boulevard, Oakland, CA 94601
10:00am – 4:00pm
Las pre-solicitudes completadas deberán tener matasellos del viernes, 17 de noviembre o ser sometidas a Seven Directions
para las 4:00pm, viernes, 17 de noviembre de 2017. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite del 17/nov/17 no
serán aceptadas.

●
●

●
●
●
●

Las unidades son subsidiadas por “Section 8 Project-Based Vouchers” de la Autoridad de Vivienda de Oakland (OHA,
por sus siglas en inglés)
Se le dará preferencia a:
o Unidades familiares que hayan sido desplazadas por la aplicación de códigos o acciones municipales,
o Unidades familiares que estén huyendo o intentando huir de una situación de violencia doméstica,
o Familias solicitantes de dos o más personas,
o Una persona soltera solicitante de 62 años o más de edad,
o Una persona soltera solicitante con alguna discapacidad,
o Veteranos, y
o Familias solicitantes que no tengan hogar en el momento de admisión basado en la definición de la Ley
McKinney Vento
Las rentas estarán basadas en un 30% del ingreso familiar ajustado
El ingreso familiar anual tiene que ser igual o inferior a los límites de ingreso que se enumeran abajo
Las solicitudes completadas que se sometan para la fecha límite entrarán en una lotería
Luego de la lotería, los primeros 500 solicitantes serán puestos en la lista de espera de Seven Directions Apartments
Tamaño del apartamento

Normas de Ocupación

2 dormitorios
3 dormitorios

2-5 personas
4-7 personas

Límites de Ingreso Máximo Aprobado (AMI, por sus siglas en inglés)
# en la unidad familiar

2

3

4

5

6

7

30% AMI
35% AMI
50% AMI

$25,050
$29,225
$41,750

$28,170
$32,865
$46,950

$31,290
$36,505
$52,150

$33,810
$39,445
$56,350

$36,300
$42,350
$60,500

$38,820
$45,290
$64,700

Se exhorta a las personas discapacitadas a solicitar. Todas las peticiones de acomodo razonable serán consideradas.
Se podrá proveer ayuda con la traducción, según se solicite.

EBALDC (CA Bro Lic. # 00990167)
C. E. Johnson, Broker-Officer (CA Bro Lic. # 01252240

KHỞI ĐỘNG DANH SÁCH CHỜ
SEVEN DIRECTIONS APARTMENTS
2946 International Boulevard
Oakland, CA 94601
510-533-8048
EBALDC công bố khởi động danh sách chờ cho căn hộ có 2 & 3 phòng ngủ tại khu Seven Directions Apartments
Việc đăng ký trước sẽ được thực hiện từ ngày: thứ Hai, 13 tháng 11 – thứ Sáu, 17 tháng 11 năm 2017 tại địa chỉ
www.ebaldc.org
Xin hãy nộp đơn đăng ký trước đã hoàn chỉnh tại địa chỉ và khung giờ sau:
Seven Directions Apartments
2946 International Boulevard, Oakland, CA 94601
10:00 sáng – 4:00 chiều
Đơn đăng ký trước đã hoàn chỉnh phải được đóng dấu bưu điện trước ngày thứ Sáu 17 tháng 11 hay nộp lại
cho Seven Directions trước 4:00 chiều ngày thứ Sáu 17 tháng 11 năm 2017. Những đơn đăng ký trước nhận sau
thời hạn chót 17 tháng 11 năm 2017 sẽ không được chấp nhận.









Các căn hộ được trợ vốn với Phiếu Mua Nhà Theo Dự Án Mục 8 (Section 8 Project-Based Voucher) từ Cơ Quan Quản
Lý Nhà Ở Oakland (OHA)
Quyền ưu tiên sẽ dành cho những đối tượng sau:
o Hộ gia đình bị di dời bởi việc thi hành bộ luật của thành phố hay các hành động của thành phố,
o Người nộp đơn là hộ gia đình đang chạy nạn hay đang nỗ lực chạy nạn khỏi các tình huống bạo lực gia đình,
o Người nộp đơn là gia đình có từ 2 người trở lên,
o Người nộp đơn là cá nhân từ 62 tuổi trở lên,
o Người nộp đơn là cá nhân bị tàn tật,
o Cựu chiến binh, và
o Người nộp đơn là gia đình vô gia cư ngay từ đầu theo định nghĩa của Đạo Luật McKinney-Vento
Giá thuê sẽ dựa trên 30% thu nhập toàn hộ gia đình đã được điều chỉnh
Thu nhập thường niên của toàn hộ gia đình phải ngang hay thấp hơn giới hạn thu nhập liệt kê dưới đây
Đơn đăng ký hoàn chỉnh nộp về trước hạn chót sẽ được tham gia rút thăm may mắn
Sau phần rút thăm, 500 người nộp đơn đầu tiên sẽ được ghi vào danh sách chờ của Seven Directions Apartments
Kích thước căn hộ

Tiêu chuẩn cư ngụ

2 phòng ngủ
3 phòng ngủ

2-5 người
4-7 người

Giới Hạn Thu Nhập Tối Đa Được Chấp Thuận
# trong Hộ Gia Đình

2

3

4

5

6

7

30% AMI
35% AMI
50% AMI

$25,050
$29,225
$41,750

$28,170
$32,865
$46,950

$31,290
$36,505
$52,150

$33,810
$39,445
$56,350

$36,300
$42,350
$60,500

$38,820
$45,290
$64,700

Khuyến khích người tàn tật đăng ký. Tất cả yêu cầu nhà ở cho người tàn tật sẽ được xem xét.
Trợ giúp về dịch thuật sẽ được cung cấp theo yêu cầu.
EBALDC (CA Bro Lic. # 00990167)
C. E. Johnson, Broker-Officer (CA Bro Lic. # 01252240

