Aviso público
Autoridad de Vivienda del Condado de Orange

La Autoridad de Vivienda del Condado de Orange (OCHA) comenzará a aceptar solicitudes de unidades
de Bono Basado en Proyectos (PBV) para familias sin hogares el dia de 04/14/2020. El proyecto, en lo
sucesivo conocido como Della Rosa, se encuentra en 14800 Beach Blvd., Westminster CA 92683, y
tendrá 25 unidades de estudio disponibles. Tenga en cuenta que esta oportunidad no es para el
programa de la vivienda de la Sección 8.
Los solicitantes elegibles primero serán identificados y seleccionados de la lista de espera de OCHA. Si
hay un número insuficiente de solicitantes calificados en la lista de espera, los solicitantes elegibles
serán referidos por el Sistema de Entrada Coordinada (CES) del Condado de Orange. Si usted, o alguien
que conoce, desea ser referido a Della Rosa, puede marcar 2-1-1 para estar conectado a un punto de
acceso del CES para familias sin hogares. Para obtener información adicional, puede ponerse en
contacto con nuestro contacto de OCHA PBV, Truc Ho al 714-480-2824.
Puede encontrar información sobre la Política de Priorización del CES en línea en
https://www.211oc.org/coc/coordinated-entry.html

THÔNG BÁO
Cơ quan gia cư Quận Cam sẽ bắt đầu nhận đơn cho Chương Trình Trợ Cấp Chung Cư (PBV) cho những
gia đình vô gia cư vào ngày 04/14/2020. Chung Cư này Della Rosa sẽ có 25 đơn vị studio tọa lạc tại số
14800 Beach, Westminster, CA 92683.
Xin lưu ý đây không phải là nhận đơn xin trợ cấp gia cư cho chương trình Section 8 Housing Choice
Voucher.
Những ứng viên hội đủ tiêu chuẩn sẽ được chọn lựa từ danh sách chờ đợi của Cơ Quan Gia Cư Quận
Cam. Trong trường hợp không đủ những ứng viên hội đủ tiêu chuẩn, Cơ Quan Gia Cư Quận Cam sẽ nhận
thêm ứng viên đủ tiêu chuẩn từ Cơ Quan Orange County Coordinated Entry System (gọi tắt là CES).
Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn và muốn được giới thiệu tới Chung Cư Della Rosa, xin gọi số 2-1-1 để được
vào danh sách CES dành cho người vô gia cư. Nếu muốn biết thêm chị tiết, quý vị cũng có thể liên lạc với
ông Trực Hồ ở số điện thoai 714-480-2824 trực thuộc Cơ Quan Gia Cư Quận Cam chương trình Trợ Cấp
Chung Cư.
Muốn biết thêm chị tiết về chính sách Ưu Tiên của Cơ Quan CES được phổ biến trên trang xã hội tại địa
chỉ http://www.211oc.org/coc/coordinated-entry.html.

