Noticia Pública
Autoridad de Vivienda del Condado de Orange (OCHA)
Implementación del Programa de Vales Mainstream
En asociación con la Agencia de Salud del Condado de Orange (HCA), la Autoridad de Vivienda del
Condado de Orange (OCHA) se le ha otorgado fondos para el Programa de Vales Mainstream para
proporcionar asistencia de alquiler a personas discapacidades sin hogar que no son ancianos.
A partir de Marzo 2020, OCHA aceptará solicitudes para nuestra asignación para la asistencia de alquiler
del Programa de Vales Mainstream del programa de HCA Whole Person Care (WPC) y del Sistema de
Registro Coordinado del Condado de Orange.
Cualquier personal que viva y/o trabaje en la jurisdicción de OCHA y que cumplan con las siguientes
condiciones pueden contactar al Programa de HCA Whole Person Care al (714) 834-5891 o OCHA al
(714) 480-2747 para evaluar su elegibilidad para asistencia.
•
•

Entre las edades de 18 y 61 que tienen una discapacidad, tal como se definen en 42 U.S.C. 423
Se determina, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de Estados Unidos, tener un impedimento físico, mental o emocional que:
o - se espera que sea de larga duración continua e indefinida;
o - Sustancialmente impide su capacidad de vivir independientemente, y
o - Es de tal naturaleza que la capacidad de vivir independientemente podría mejorarse
mediante condiciones de vivienda más adecuados; o

•

Tiene una discapacidad del desarrollo según se define en 42 U.S.C. 6001

•

Recibe Medi-Cal del Condado de Orange,

•

Está haciendo la transición de una institución y otras configuraciones segregadas, como
hospitales.

Preguntas acerca de este aviso pueden ser dirigida a Trina Nguyen en Trina.Nguyen@occr.ocgov.com o
(714) 480-2747.

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 nhận được ngân quỹ cho
chương trình Mainstream Voucher để cung cấp dịch vụ trợ giúp thuê nhà cho những người vô gia cư
khuyết tật dưới tuổi cao niên.
Bắt đầu từ tháng 3 năm 2020, Cơ Quan Trợ Cấp Gia Cư Quận Cam sẽ nhận đơn xin trợ cấp gia cư cho
chương trình 2019 Mainstream Voucher từ chương trình Whole Person Care(WPC) trực thuộc Cơ Quan
Y Tế Quận Cam và từ Coordinated Entry System.
Những người sống hoặc làm việc trong khu vực Quận Cam và hội đủ những 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 được thẩm định nếu hội đủ những tiêu chuẩn sau đây:
•
•
•

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 Gia Cư và Phát Triển Đô Thị về thể chất, tâm thần, hoặc
suy yếu tinh thần:
➢ Được chuẩn đoán lâu dài và 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:
• 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
• Sắp rời khỏi cơ quan y tế cách biệt như bệnh viện.
Mọi thắc mắc liên quan tới thông báo này xin liên lạc đến cô Trina Nguyễn tại số điện thoại 714-4802747 hoặc bằng email tại địa chỉ trina.nguyen@occr.ocgov.com

