La Autoridad de Vivienda del condado de Orange (OCHA) recibió 100 vales Mainstream
adicionales en Noviembre de 2020. OCHA comenzara aceptar solicitudes para nuestra
asignación del programa de Vales Mainstream 2020, el 1 de Enero de 2021. Estos vales están
destinados a albergar a las personas que están en transición Project Roomkey/Homekey y que
están conectados al Proyecto Tool Belt y serán referidos por el Sistema de Entrada Coordinador
del Condado de Orange (CES)

Por favor comuníquese con la Oficina de Coordinador de la Asitencia al 714‐834‐500 o envié un
correo electrónico a ProjectoRoomKey@ocha.com para obtener más información sobre el
Proyecto Roomkey/Homekey.

Se dará prioridad a las familias en la jurisdicción de OCHA que estén en la lista de espera de
OCHA y que cumplan con todos los criterios a continuación:




Entre las edades de 18 y 61
Tiene una discapacidad, como se define en 42 U.S.C. 423
Se determina, de conformidad con las regulaciones del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los EE.UU., que tiene un impedimento físico, mental o emocional
que:
o Se espera que sea de duración prolongada o indefinidamente
o Impedir sustancialmente su capacidad para vivir de forma independiente podría
mejorarse por mediante condicionad de vivienda más adecuadas;





Tiene una discapacidad del desarrollo como se define en 42 U.S.C. 6001
Transición o transaccionando reciente de proyecto Roomkey/Homekey
Conectado al Proyecto Tool Belt

Una vez que se haya agotado la lista de personas elegibles en la lista de espera de OCHA, las
personas elegibles serán referidas a OCHA por el sistema de entrada Coordinada del Condado
de Orange (CES). Si cree que puede ser elegible para este programa, por favor comuníquese
con City Net al número 714‐451‐6198 o Friendship Shelter al número 949‐281‐6249.

Si está en la lista de espera de OCHA y cree que cumple con todos los criterios anteriores o si
tiene preguntas sobre este aviso, puede comunicarse con Trina Nguyen por correo electrónico
Trina.nguyen@occr.ocgov.com o (714) 480‐2747

Trong tháng 11 năm 2020, Cơ Quan Trợ Cấp Gia Cư Quận Cam (OCHA) được nhận thêm 100 Mainstream
Vouchers. Bắt đầu 1/1/2021, OCHA sẽ nhận đơn cho chương trình Mainstream Vouchers. Những
voucher này sẽ được sử dụng nhằm mục đích trợ giúp gia cư cho những người chuyển tiếp từ chương
trình Project Roomkey/Homekey, từ Project Tool Belt và sẽ được giới thiệu bởi cơ quan Orange County
Coordinated Entry System (CES).
Muốn biết thêm thông tin về Project Roomkey/Homekey, xin liên lạc văn phòng Office of Care
Coordination số 714‐835‐5000 hoặc email ProjectRoomKey@ochca.com.
Ưu tiên sẽ dành cho những gia đình nằm trong khu vực quản lý và danh sách chờ đợi của OCHA và hội
đủ những điều kiện sau đây:








Độ tuổi từ 18 tới 61.
Có khuyết tật, theo định nghĩa trong 42 U.S.C. 423
Theo quy định của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ, được xác định là có khuyết tật về thể
chất và tinh thần:
o Dự kiến sẽ kéo dài vô thời hạn.
o Cản trở đáng kể khả năng sống độc lập của người đó, và
o Khả năng sống độc lập có thể được cải thiện nếu điều kiện nhà ở phù hợp hơn, hoặc là
Bị khuyết tật phát triển theo định nghĩa trong 42 U.S.C. 6001
Mới được chuyển đến hoặc chuyển ra khỏi Project Roomkey/Homekey
Kết nối với Project Tool Belt

Những người đủ điều kiện sẽ được Orange County Coordinated Entry System (CES) giới thiệu tới OCHA.
Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có thể đủ điều kiện để tham gia chương trình này, xin liên lạc với City Net tại
số 714‐451‐6198 hoặc Friendship Shelter theo số 949‐281‐6249.
Nếu quý vị đang ở trong danh sách chờ đợi của OCHA và tin rằng quý vị có thể đáp ứng tất cả các điều
kiện nêu trên hoặc có thắc mắc về thông báo này, xin liên lạc với cô Trina Nguyen tại điện thư
trina.nguyen@occr.ocgov.com hoặc số điện thoại (714) 480‐2747.

