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THÔNG BÁO CÔNG CHÚNG
Văn Phòng Trợ Cấp Gia Cư Thành Phố Anaheim quản lý chương trình Project-Based Voucher (PBV) cho
thành phố Anaheim. Chương trình PBV 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 tại những địa điểm nhà ở đã được ấn định.
Văn Phòng Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ mở một danh sách chờ đợi cho chương trình PBV cho Buena
Esperanza và sẽ bắt đầu nhận đơn sơ khởi vào đầu mùa xuân. Danh sách chờ sẽ vẫn mở cho đến khi có
thông báo mới.
ĐIỀU KIỆN
Danh sách chờ đợi này sẽ được mở cho những người vô gia cư lâu năm hoặc có nguy cơ trở thành người
vô gia cư. Danh sách chờ sẽ chỉ mở cho những ứng viên hội đủ điều kiện cho hạng mục Sống hoặc Làm
việc tại Anaheim. Cựu quân nhân Hoa Kỳ cũng đủ điều kiện để được thêm quyền ưu tiên trong việc sắp
xếp thứ tự của hồ sơ.
BUENA ESPERANZA
Buena Esperanza tọa lạc tại 2691 W La Palma Ave, Anaheim, CA 92801 và cung cấp các phòng studio
được trang bị nội thất cho các gia đình 1-2 người.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP ĐƠN
Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được giới thiệu bởi Orange County Coordinated Entry System (CES). Nếu
quí vị hoặc ai đó quí vị biết, muốn được giới thiệu đến Buena Esperanza, quí vị có thể gọi số 2-1-1 để
được kết nối với điểm truy cập CES dành cho những người vô gia cư. Thông tin về CES có sẵn trực tuyến
tại https://www.ochealthinfo.com/homeless_serv/ces.
Sẽ không có trung tâm tiếp nhận tại chỗ dành cho những người vô gia cư.
Khi có phiếu voucher, các đơn đăng ký trước sẽ được chọn từ danh sách chờ theo thứ tự nhận được.
KHẢ NĂNG TIẾP CẬN/ TRỢ GIÚP NGÔN NGỮ
Nếu quí vị là người khuyết tật và cần sự trợ giúp để hoàn thành các mẫu đơn hoặc truy cập chương trình
HOẶC nếu quí vị yêu cầu sự giúp đỡ bằng một ngôn ngữ khác, quí vị có thể:
• Gọi cho chúng tôi ở số 714-765-4320 và để lại lời nhắn HOẶC gửi email cho chúng tôi theo địa
chỉ AHAInfo@anaheim.net
• Vui lòng cung cấp tên quý vị, số điện thoại để chúng tôi gọi lại, và yêu cầu hỗ trợ trong tin nhắn
của quý vị.
• Nếu cần trợ giúp ngôn ngữ, vui lòng cho biết ngôn ngữ cần trợ giúp.
Một trong những nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng 24-48 giờ để giúp quý vị.

