THÔNG CÁO
Văn Phòng Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Anaheim (AHA) quản lý chương trình Housing Choice Voucher (HCV), hay còn
gọi là chương trình số 8 cho thành phố Anaheim. Chương trình nầy trợ cấp tiền thuê nhà cho những gia đình có
hội đủ điều kiện là gia đình có lợi tức thấp để có được nhà ở tốt và an toàn. Văn Phòng Trợ Cấp Gia Cư Anaheim
sẽ nhận đơn vào danh sách chờ đợi của chương trình trợ cấp tiền thuê nhà vào ngày Thứ Hai, 02 tháng Mười
Hai, 2019, cho những ai hội đủ điều kiện ưu tiên của chương trình mainstream.
Để hội đủ những điều kiện được ưu tiên cho chương trình mainstream, một người trong gia đình phải hội đủ ba
tiêu chí: (1) phải từ 18 tuổi đến 61 tuổi, (2) phải bị tàn tật, và (3) hiện đang bị chuyển tiếp ra khỏi chỗ ở cộng
đồng, hay có nguy cơ phải vào chỗ ở cộng đồng, đang trong tình trạng vô gia cư, hay đang có nguy cơ trở thành
người vô gia cư. Để nộp đơn, quý vị phải đem theo những chứng từ rằng quí vị hay một thành viên của gia đình
hội đủ cả ba tiêu chí như trên. Những đơn nào không đủ chứng từ đòi hỏi sẽ phải bị gởi trả lại cho quí vị.
Trong danh sách chờ đợi, các ưu tiên như sau sẽ được cho những người nộp đơn và là (a) cư dân hoặc đang làm
việc ở thành phố Anaheim (b) cựu quân nhân hay đang là thành viên của quân đội Hoa Kỳ và quả phụ của cựu
quân nhân.
Đơn sẽ được nhận tại Văn Phòng Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Anaheim ở số 201 S. Anaheim Blvd. Suite 210,
Anaheim, CA 92805. Quý vị có thể gửi thư yêu cầu Văn Phòng Anaheim Housing Authority tại địa chỉ trên gửi
cho quý vị một tờ đơn. Để nộp đơn, quý vị phải cung cấp số An Sinh Xã Hội và ngày sanh cho tất cả thành viên
của gia đình, địa chỉ nơi cư ngụ và địa chỉ nơi làm việc, lợi tức thu nhập cho cả gia đình, và chứng từ xác nhận là
gia đình quý vị hội đủ tất cả điều kiện ưu tiên cho chương trình mainstream.
Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị bằng thư khi tên quý vị đạt đến đầu danh sách chờ đợi. Quý vị sẽ phải cung cấp
chứng từ xác nhận là gia đình quý vị hội đủ tất cả điều kiện ưu tiên cho chương trình mainstream một lần nữa
để đảm bảo hội đủ điều kiện để tham gia chương trình. Được nhận vào chương trình mainstream của AHA sẽ
được dựa vào tình trạng hội đủ các điều kiện hay không lúc tên quý vị đạt đến đầu danh sách chờ đợi.
Văn Phòng Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Anaheim tuân thủ đầy đủ với tất cả các luật không phân biệt đối xử của liên
bang, tiểu bang, và địa phương với các quy tắc và quy định quản lý Nhà ở Công Bằng và Cơ Hội bình đẳng trong
nhà ở và việc làm. Văn Phòng Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Anaheim không từ chối bất kỳ gia đình hoặc cá nhân nào
cơ hội nộp đơn xin, hoặc nhận trợ cấp của Chương Trình HCV trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo,
tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc, tuổi tác, gia đình hoặc hôn nhân, khuyết tật hoặc tàn tật, hoặc xu
hướng tình dục.
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