Văn phòng Hỗ trợ Thuê nhà (Rent Assistance Department)
135 SW Ash Street
Portland, OR 97204-3541
Điện thoại: 503.802.8333 Fax: 503.802.8330 TTY: 503.802.8554

Mẫu thông tin về Bên trợ giúp
Hướng dẫn:
● Vui lòng điền đơn này nếu một người nhà, người bạn, hay một tổ chức xã hội, tổ chức y tế, tổ chức trợ giúp
hay tổ chức khác sẽ giúp hồ sơ xin Trợ cấp Nhà ở Tùy chọn (Housing Choice Voucher) của quý vị, và quý vị
muốn chúng tôi trao đổi với cá nhân hay tổ chức này về hồ sơ của quý vị. Quý vị có thể cập nhật, xóa hoặc
sửa đổi thông tin trên mẫu này bất cứ lúc nào. Quý vị không cần phải cung cấp thông tin này, nhưng nếu
quý vị chọn làm điều đó, vui lòng điền đơn này.

Thông tin về Hộ gia đình
Tên Chủ hộ gia đình:

Số An sinh Xã hội (SSN):

Thông tin liên lạc của Bên trợ giúp tìm nhà ở
Tên của Cá nhân hay Tổ chức trợ giúp:

Điện thoại:

Địa chỉ:
Quan hệ với Đương đơn:

Email:

Tùy chọn về việc Chuyển thư đến Bên trợ giúp
Quý vị có muốn Home Forward gửi TẤT CẢ thư từ của quý vị cho cá nhân hoặc tổ chức này theo địa chỉ
trên không?
☐ Có
☐ Không
CHÚ THÍCH: Nếu quý vị chọn làm điều này, quý vị sẽ không nhận thư từ Home Forward tại địa chỉ nhà của
mình, nhưng thư của quý vị sẽ được chuyển đến cá nhân/tổ chức trợ giúp tìm nhà ở mà quý vị đã chọn.

Bằng cách ký đơn này, tôi cho phép Home Forward thảo luận về hồ sơ xin Trợ cấp Nhà ở Tùy chọn của tôi và
chia sẻ thông tin của tôi với cá nhân hoặc tổ chức được liệt kê ở trên.
Tôi hiểu rằng giấy ủy quyền này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi tôi hủy bỏ nó bằng văn bản.
Chữ ký của Chủ hộ:

Ngày:
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