Noticia Publica
Autoridad de Viviendas del Condado de Orange
A través de una asociación con el Departamento de Asuntos de Veteranos, la Autoridad de Vivienda del
condado de Orange comenzara a aceptar solicitudes para una y dos habitaciones, unidades de vales
basados en proyectos (PVB) para hogares veteranos, ubicados en 1945 East Veteran Way, Placentia CA
92870, en 3/18/2020. Tenga en cuenta que, esta oportunidad no es para el programa de vales de
elección de Vivienda de la sección 8.
Las personas interesadas deben cumplir con los criterios de elegibilidad de asuntos de veteranos de
viviendas de apoyo (HUD‐VASH), incluyendo la elegibilidad para atención medica de VA y estar
experimentando falta de hogar. Como se define en la ley de asistencia para personas sin hogar de
McKinney. Puede comunicarse con el Centro de Recursos y Referencias de la Comunidad de VA (CCRC)
para determinar la elegibilidad. Para obtener el horario disponible de la oficina y dirección del el Centro
de Recursos y Referencias de la comunidad de VA (CCRC), por favor comuníquese a 844‐838‐8300.
Se le dará preferencia a aquellos que cumplan con los requisitos de HUD‐VASH y referidos por el Sistema
de Entrada Coordinada del Condado de Orange (CES).
Si usted o alguien que conoce cumple con estos requisitos y desea ser referido a Placentia Veteran’s
Village, por favor comuníquese con CCRC a 844‐838‐8300 para instrucciones. También puede marcar 2‐
1‐1 para conectarse con CES que es el punto de acceso para veteranos.
El periodo de solicitud para este Proyecto permanecerá abierto hasta nuevo aviso.

THÔNG BÁO
Phốí hợp với Cơ Quan Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Cơ Quan Gia Cư Quận Cam (OCHA) sẽ bắt đầu nhận đơn cho Chương
Trình Trợ Cấp Chung Cư (PBV) cho 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ, dành cho những gia đình cựu chiến binh Hoa Kỳ vô gia
cư tại địa chỉ 1945 East Veteran Way, Placentia, CA 92870 bắt đầu từ ngày tháng , năm 2020.
Xin lưu ý đây không phải là nhận đơn xin trợ cấp gia cư cho chương trình Section 8 Housing Choice Voucher.
Những ai muốn tham gia vào chương trình này phải đáp ứng được những tiêu chuẩn của chương trình Trợ Cấp Gia Cư
cho Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (HUD‐VASH), bao gồm tiêu chuẩn về sức khỏe và tình trạng vô gia cư, được định nghĩa theo
Đạo Luật McKinney Homeless Assistance Act. Quý vị có thể liên lạc với Cơ Quan Community Resource & Referral Center
(CCRC) để được thẩm định tiêu chuẩn hợp lệ. Xin liên lạc số điện thoại 844‐838‐8300 để biết thêm chi tiết về giờ làm
việc và địa điểm cơ quan CCRC.
Những người hội đủ điều kiện Trợ Cấp Gia Cư cho Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (HUD‐VASH) và được giới thiệu qua Cơ Quan
Coordinated Entry System Quận Cam (CES) sẽ được xếp hạng ưu tiên.
Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn của chương trình này và muốn được giới thiệu tới Chung Cư Placentia Veteran’s Village, xin
liên lạc với Cơ Quan Community Resource & Referral Center (CCRC) ở số 844‐838‐8300 để được hướng dẫn thêm. Quý vị
cũng có thể gọi số 2‐1‐1 để được kết nối với cơ quan CES cho cựu chiến binh Hoa Kỳ vô gia cư .
Thời gian nhận đơn cho chương trình này sẽ được tiếp tục cho tới khi có thông cáo mới.

