THÔNG BÁO
Cơ quan gia cư Quận Cam sẽ chấm dứt nhận đơn cho Chương Trình Trợ Cấp Chung Cư (PBV) cho những
Chung Cư Avenida Villas, Doria II, Cotton’s Point, và Capestone. Bắt đầu kể từ ngày 15 tháng 6, năm
2020, những Chung Cư này sẽ không còn nhận đơn cho danh sách chờ đợi của Chương Trình Trợ Cấp
Chung Cư (PBV).
Những Chung Cư Avenida Villas, Doria II, và Capestone là những đơn vị gia cư với giá cả phải chăng dành
cho những gia đình khuyết tật vô gia cư thời gian dài/ vô gia cư/ có nguy cơ trở thành vô gia cư và cần có
những nhu cầu đặc biệt. Chung Cư Cao Niên Cotton’s Point là những đơn vị gia cư với giá cả phải chăng
dành cho những vị cao niên khuyết tật (từ 62 tuổi trở lên) và cần có dịch vụ chăm sóc đặc biệt.
Nếu quý vị đã có tên trong danh sách chờ đợi của những Chung Cư kể trên, quý vị không cần làm thêm
bất cứ điều gì nửa vào lúc này.
Cơ quan gia cư Quận Cam sẽ công bố Thông Báo mới khi bắt đầu nhận đơn trở lại cho danh sách chờ đợi
của Chương Trình Trợ Cấp Chung Cư (PBV).

La Autoridad de Vivienda del Condado de Orange (OCHA) cerrará sus listas de espera de vales basados
en proyectos (PBV) para los Apartamentos Avenida Villas, Apartamentos Doria II, Apartamentos Cotton’s
Point Seniors y Apartamentos Capestone Family. A partir del 15 de Junio de 2020, ya no se aceptarán
solicitudes preliminares para su inclusión en estas listas de espera de PBV.
Los Apartamentos Avenida Villa, Apartamentos Doria II y Apartamentos Capestone Family son edificios
de viviendas asequibles para personas sin hogar crónicas / sin hogar / o personas discapacitadas en
riesgo de falta de vivienda que tienen necesidades especiales. Apartamentos Cotton’s Point Senior es un
edificio de viviendas asequible para personas mayores discapacitadas (personas de 62 años de edad o
mayores) que tienen necesidades especiales.
Si su nombre ya está en una lista de espera para cualquiera de las propiedades anteriores, no es
necesario que realice ninguna acción en este momento.
Si se reabrieran las listas de espera de PBV, OCHA publicará otro Aviso público en ese momento.

