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Ngày 14 tháng 10 năm 2016
KẾT THÚC QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN XỔ SỐ NGẪU NHIÊN THEO DANH SÁCH CHỜ THEO ĐỊA
ĐIỂM
Vào ngày 22 tháng 06 năm 2016, Cơ quan Nhà ở của Thành phố Alameda đã mở 7 danh sách chờ
theo địa điểm. Hồ sơ nộp đã được nhận trực tuyến từ 10h00 sáng ngày 22 tháng 06 năm 2016 theo
giờ PST đến 9h59 sáng ngày 27 tháng 06 năm 2016 theo giờ PST.
Chúng tôi đã hoàn thành quá trình lựa chọn xổ số ngẫu nhiên danh sách chờ này và đăng tải kết quả
nộp hồ sơ.
Nếu bạn đã nộp hồ sơ trong thời gian này và đang chờ kết quả, vui lòng truy cập địa chỉ
www.waitlistcheck.com và kiểm tra trạng thái hồ sơ của mình. Để kiểm tra trạng thái hồ sơ, bạn
phải thực hiện các bước sau:
•

Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn. (ID người dùng có thể là Địa chỉ thư
điện tử, Số điện thoại, hoặc Ngày tháng năm sinh).

•

Nếu bạn quên mật khẩu hay mã an sinh xã hội, trên website có mục để bạn thiết lập lại thông
tin của mình bằng cách trả lời các câu hỏi bảo mật.

•

Đến mục hồ sơ và nhập thông tin tìm kiếm rồi nhấn nút tìm kiếm.

Nếu bạn nhận được thông điệp chỉ báo trạng thái ACTIVE (ĐÃ KÍCH HOẠT), có nghĩa là bạn đã
được chọn đưa vào quá trình lựa chọn ngẫu nhiên, và tên của bạn sẽ được đưa vào danh sách chờ
tương ứng với hồ sơ bạn đã nộp. Không cần phải liên hệ Cơ quan nhà ở tại thời điểm này.
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn khi tên bạn xuất hiện ở đầu danh sách chờ và chờ các vị trí cần tuyển trong
tương lai.
________________________________________________________________________________
Nếu bạn nhận được thông điệp chỉ báo trạng thái INACTIVE (CHƯA KÍCH HOẠT), có nghĩa là bạn
không được chọn đưa vào quá trình lựa chọn ngẫu nhiên và sẽ cần nộp hồ sơ lại khi Cơ quan nhà ở
mở danh sách chờ trong tương lai.
Vui lòng lưu ý: Nếu bạn không được chọn đưa vào quá trình này, vui lòng không liên hệ Cơ quan nhà
ở vì nhân viên không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kết quả của quá trình lựa chọn ngẫu
nhiên.

