ANAHEIM HOUSING AUTHORITY
CITY HALL WEST
201 S. ANAHEIM BOULEVARD, SUITE 203, ANAHEIM, CA 92805
PHONE (714) 765-4320 | FAX (714) 765-4331
WWW.ANAHEIM.NET

THÔNG BÁO CÔNG CHÚNG
Voucher Nhà Ở Khẩn Cấp
Cơ quan Anaheim Housing Authority (AHA) trân trọng thông báo chúng tôi đã nhận được 278
Voucher Nhà Ở Khẩn Cấp (EHV) từ Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị Hoa Kỳ (HUD). Những
voucher mới này sẽ giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp hiện đang:
 Vô gia cư;
 Có nguy cơ vô gia cư;
 Bỏ trốn hoặc cố gắng chạy trốn, bạo lực gia đình, bạo lực hẹn hò, tấn công tình dục,
rình rập hoặc buôn người; hoặc
 Gần đây là người vô gia cư và cho những người cần sự trợ giúp gia cư để không bị rơi
vào tình trạng vô gia cư hoặc những ai có nguy cơ cao bị rơi vào tình trạng không ổn
định chỗ ở.
Hỗ trợ tìm kiếm nhà ở sẽ được cung cấp cho các gia đình đủ điều kiện để giúp gia đình tìm
được nơi ở an toàn, tươm tất và giá cả phải chăng.
AHA đã hợp tác với Orange County Continuum of Care (OC CoC) để đảm bảo rằng các EHVs
hỗ trợ các gia đình mục tiêu những người mà cần sự hỗ trợ nhất. AHA sẽ hỗ trợ các gia đình
đủ điều kiện thông qua quy trình giới thiệu trực tiếp từ OC CoC và dự kiến sẽ bắt đầu chấp
nhận đơn giới thiệu bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.
Làm thế nào để tôi nộp đơn xin EHV?
Nếu quí vị tin rằng quí vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ EHV, quí vị phải liên hệ với OC CoC
bằng cách gọi số 2-1-1 qua điện thoại và đề cập đến "Chương trình Voucher Nhà ở Khẩn cấp".
OC CoC sẽ tiến hành sàng lọc các cá nhân hoặc gia đình khai rằng mình đủ điều kiện và sau
đó giới thiệu những người đủ điều kiện đến văn phòng AHA.
Vui lòng không liên hệ với văn phòng AHA để đăng ký, vì AHA không chấp nhận bất kỳ đơn
đăng ký EHV trực tiếp nào. Quí vị sẽ được hướng dẫn gọi đến đường dây nóng 2-1-1 của OC
CoC.
AHA sẽ cập nhật trên website của văn phòng AHA sau khi có thêm thông tin.
Khả năng tiếp cận/ Trợ giúp ngôn ngữ
Nếu quí vị là người khuyết tật và cần sự trợ giúp để 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
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.

