Thông báo
Cơ Quan Gia Cư Quận Cam (OCHA)
Chương trình Trợ Cấp Gia Cư cho Người Khuyết
Tật dưới tuổi cao niên (Mainstream Voucher
Program)
Cộng tác với Cơ Quan Y Tế Quận Cam, Cơ Quan Trợ Cấp Gia Cư Quận Cam đã nhận được ngân quỹ cho
chương trình Mainstream Voucher Program để cung cấp dịch vụ trợ giúp thuê nhà cho những người vô
gia cư khuyết tật nhưng chưa phải là cao niên.
Bắt đầu từ tháng 12 năm 2018, Cơ Quan Trợ Cấp Gia Cư Quận Cam sẽ nhận đơn giới thiệu cho chương
Mainstream cho Dịch Vụ trợ giúp thuê nhà từ Cơ Quan Y Tế Quận Cam từ chương trình Whole Person
Care(WPC). Những người hội đủ điều kiện dưới đây có thể liên lạc với chương trình WPC ở số điện thoại
(714) 834-5891 hoặc tại Cơ Quan Trợ Cấp Gia Cư Quận Cam ở số điện thoại (714)-480-2747 để thẩm
định tiêu chuẩn nhận trợ giúp.
Các điều kiện sau đây phải được đáp ứng để được tham gia chương trình Mainstream:








Tuổi từ 18 đến 61
Bị khuyết tật theo định nghĩa của đạo luật 42 U.S.C. 423
Được xác định theo điều lệ của Cơ Quan Hành Chính Liên Bang Gia Cư và Phát Triển Đô Thị có
vấn đề về thể chất, tâm thần, hoặc suy yếu tinh thần và:
 Được chuẩn đoán là tiếp tục lâu dài, vô thời hạn
 Ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sống độc lập, và
 Khả năng sống độc lập này có thể được cải thiện hơn bởi tình trạng gia cư thích
hợp; hoặc là:
Bị khuyết tật phát triển theo định nghĩa trong điều luật 42 U.S. C. 6001
Đang nhận trợ cấp Medi-Cal của Quận Cam
Là người vô gia cư và đang rời khỏi chương trình chăm sóc hồi phục sức khỏe của cơ quan y tế
Quận Cam.
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