
Mga Tagubilin o instruksyon para 
kumpletuhin ng aplikasyon

Mga aplikasyon ay dapat matanggap sa Biyernes, Marso 11, 2016, hanggang alas otso ng gabi.

1. Kumpletuhin ng aplikasyon sa susunod na pahina.

2. Ibigay ang aplikasyon sa “Office of Planning & Community Development” ng Lungsod ng Seattle sa 
itinalaan na petsa o huling araw. Maari ninyong ibigay ang inyong aplikasyon sa mga susunod na tatlong 
paraan:

• Ipadala ang kumpletong aplikasyon sa e mail na HALAapplication@seattle.gov

Kaya’y

• Ipapadala sa pamamagitan ng koreo ang inyong kumpletong aplikasyon sa:
   
	 City	of	Seattle	Office	of	Planning	&	Community	Development	
	 RE:	HALA	Community	Focus	Group	Application
	 PO	Box	34019
	 Seattle,	WA	98124-4019

Kaya’y

• Personal na ibigay ang kumpletong aplikasyon sa opisina ng Office of Planning and Community 
Development:

    
	 	 Seattle	Municipal	Tower
	 	 700	5th	Avenue
	 	 19th	Floor	Reception	
	 	 (bukas	M-F	(Lunes-Biernes),	alas	otso	ng	umaga	–	alas	cinco	ng	hapon*)

  *Mga personal na dalhing aplikasyon ay hindi na tatangapin pagkalampas ng alas cinco ng   
  hapon, ng Marso 11.

3.	 Makakatanggap kayo ng kumpirmasyon  mula sa e mail tungkol sa inyong aplikasyon sa Marso 18. 
      Kung walang e mail, ang kumpirmasyon ay sa pamamagitan ng telepono

Ang	mga	aplikasyon	at	instruksyon	
ay	maaring	kunin	sa	on	line:
www.Seattle.gov/HALA

Maari	kaming	makatulong	sa	inyong	wika.	
Kung	gusto	ninyong	makisangkot	o	makipag	ugnayan,	tumawag	sa	206-684-2489.

Adyenda Para sa Abot kaya 
at Magandang Pamamahay
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Aplikasyon para sa Komunidad sa 2016

mailto:HALAapplication%40seattle.gov?subject=
http://www.Seattle.gov/HALA


Pangalan

Kabitbahayan	o	komunidad

Tinitirahan	(Address)

Email Address

Numero	ng	telepono

Oras	ng	pagtawag	sa	telepono	
	 	 		 	 												(sabihin	ng	oras	o	araw	na		
	 	 	 	 	 pwedeng	matawagan)

Sabihin	ng	tungkol	sa	inyong	sarili	kung	bakit	
gustong	makibahagi	sa	Community	Focus	Group	
Housing	Affordability

Anong	suporta	o	tulong	ang	
kailangan	upang	lumahok	o	
makisali	sa	“Community	Focus	
Group”? Ang Lungsod ay maaring 
tumulong o magbigay ng mga bagay 
na kailangan. Ipaalam kung alin sa 
mga susunod na akomodasyon ang 
kailangan para lumahok:  

Pag	alaga	ng	bata
Transportasyon	o	sasakyan
Pagsasalin	ng	salita	o	wika
Interpretasyon
Maliit	na	suweldo 
(para lamang sa mga taong kasali o kalahok 
na maliit ang kita)

Iba pang pangangailangan

Porma ng 
aplikasyon

Mga aplikasyon ay dapat matanggap sa Biyernes, Marso 
11, 2016, hanggang alas otso ng gabi.

Ang	mga	aplikasyon	at	instruksyon	
ay	maaring	kunin	sa	on	line:

www.Seattle.gov/HALA

Maari	kaming	makatulong	sa	inyong	wika.	
Kung	gusto	ninyong	makisangkot	o	makipag	ugnayan,	tumawag	sa	206-684-2489.

Adyenda Para sa Abot kaya 
at Magandang Pamamahay
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