La Autoridad de Vivienda del Condado de Orange (OCHA) comenzará a aceptar solicitudes para unidades
de Vales Basados en Proyectos (PBV) para personas mayores sin hogar el 14 de septiembre de 2021. El
proyecto, en adelante conocido como Altrudy Senior Apartments, está ubicado en 18551 Altrudy
Lane, Yorba Linda CA 92886, y tendrá ocho (8) unidades de un dormitorio disponibles para personas
mayores sin hogar.
Se dará preferencia de admisión a los solicitantes de 62 años o más, que están experimentando la falta
de vivienda, elegibles para los servicios bajo el Programa de Vivienda para Necesidades Especiales, y
referidos por el Sistema de Entrada Coordinada del Condado de Orange (CES) a OCHA. CES verificará la
elegibilidad de preferencia para personas sin hogar antes de ser referido a OCHA.
Las personas que tienen 62 años o más, que experimentan la falta de vivienda, actualmente en la lista
de espera de vales de elección de vivienda de OCHA e interesadas en solicitar Altrudy Senior
Apartments pueden marcar 2-1-1 para conectarse a un punto de acceso para hogares sin hogar.
Al llamar al 2-1-1, solicite estar conectado a un punto de acceso CES y el personal del 2-1-1 le
proporcionará la información de contacto del proveedor más apropiado para sus circunstancias en su
área de servicio. Es posible que deba dejar un mensaje para una llamada para una cita de evaluación.
La información sobre la Política de Priorización de CES se puede encontrar en línea en
https://www.ochealthinfo.com/homeless_serv/ces.

THÔNG BÁO

Cơ Quan Gia Cư Quận Cam (OCHA) sẽ nhận đơn cho Chương Trình Trợ Cấp Chung Cư (PBV) dành cho
những người cao niên vô gia cư vào ngày 14 tháng 9 năm 2021. Dự Án Chung Cư Altrudy Senior
Apartments tọa lạc tại 18551 Altrudy Lane, Yorba Linda, CA 92886, gồm có 8 căn hộ 1 phòng ngủ dành
cho những người cao niên vô gia cư.
Diện ưu tiên sẽ dành cho những người đương đơn 62 tuổi trở lên đang trải qua tình trạng vô gia cư, hội
đủ điều kiện để nhận giúp đở từ Special Needs Housing Program, và được giới thiệu bởi Hệ Thống
Orange County Coordinated Entry System (CES) tới Cơ Quan Gia Cư Quận Cam. Hệ Thống sẽ xác định
tình trạng vô gia cư trước khi giới thiệu tới Cơ Quan Gia Cư Quận Cam.
Những người 62 tuổi trở lên, đang trải qua tình trạng vô gia cư, hiện đang ở trong danh sách chờ đợi của
Cơ Quan Gia Cư Quận Cam (OCHA) và muốn tham gia vào Dự Án Chung Cư Altrudy Senior Apartments
có thể gọi số 2-1-1 để được kết nối với Hệ Thống CES dành cho người vô gia cư.
Khi liên lạc 2-1-1 vui lòng yêu cầu kết nối với Hệ Thống CES, nhân viên 2-1-1 sẽ giới thiệu quý vị tới
những cơ quan thích hợp với tình trạng của quý vị. Quý vị có thể cần phải để lại lời nhắn để được gọi lại
cho hẹn xác định hội đủ điều kiện cho chương trình này.
Muốn biết thêm chi tiết về luật lệ theo thứ tự ưu tiên của Hệ Thống CES xin vào trang mạng:
https://www.ochealthinfo.com/homeless_serv/ces.

