A través de una asociación con el Departamento de Asuntos de Veteranos, la Autoridad de Vivienda del
Condado de Orange comenzará a aceptar solicitudes para ocho (8) unidades de vales basados en
proyectos (PBV), para veteranos sin hogar, ubicados en 16790 Harbor Blvd., Fountain Valley CA 92704,
el 12/3/2021. Tenga en cuenta que esta oportunidad no es para el programa de vales de elección de
vivienda de la Sección 8 (Housing Choice Voucher, HCV).
Las personas interesadas deben cumplir con los criterios de elegibilidad de Vivienda de apoyo para
Asuntos de Veteranos (HUD-VASH), incluido la elegibilidad para atención médica de VA y estar sin hogar,
como se define en la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de McKinney Vento.
Se dará preferencia a aquellos que cumplan con los criterios de elegibilidad de HUD-VASH y sean
referidos por el Sistema de Entrada Coordinada del Condado de Orange (CES).
Si usted, o alguien que conoce, cumple con estos requisitos y le gustaría ser referido a Prado, puede
comunicarse con el Centro de Referencias y Recursos Comunitarios de VA (CRRC) para una
determinación de elegibilidad. Para hacer una cita con el departmaneto CRRC, comuníquese al 844838-8300 o 714-562-9803. También puede marcar 2-1-1 para conectarse a un punto de acceso CES para
veteranos. El período de solicitud para este proyecto permanecerá abierto hasta nuevo aviso.

THÔNG BÁO
Thông qua quan hệ hợp tác với Bộ Cựu Chiến Binh, Cơ Quan Gia Cư Quận Cam (OCHA) sẽ bắt đầu nhận
đơn cho tám (8) căn hộ một phòng ngủ Project Based Voucher (PBV), dành cho gia đình cựu chiến binh
Hoa Kỳ vô gia cư, tại chung cư Prado, 16790 Harbor Blvd, Fountain Valley, CA 92704, vào ngày
12/3/2021. Lưu ý, cơ hội này không dành cho Chương Trình Trợ Cấp Gia Cư Section 8.
Quý vị phải đáp ứng được những tiêu chuẩn của chương trình Trợ Cấp Gia Cư cho Cựu Chiến Binh Hoa
Kỳ (HUD-VASH), bao gồm tiêu chuẩn về sức khỏe của VA và đang trong tình trạng vô gia cư, như được
định nghĩa trong McKinney Homeless Assistance Act.
Ưu tiên sẽ dành cho những người hội đủ các điều kiện của HUD-VASH và được giới thiệu bởi Orange
County Coordinated Entry System (CES).
Nếu quý vị, hoặc một người nào đó mà quý vị biết, đáp ứng được những yêu cầu này và muốn được giới
thiệu đến chung cư Prado, xin liên lạc với VA Community Resource & Referral Center (CCRC) để được
thẩm định tiêu chuẩn hợp lệ. Xin vui lòng gọi số 844-838-8300 hoặc 714-562-9803 để xin hẹn và được
hướng dẫn đường đến CCRC. Quý vị cũng có thể gọi số 2-1-1 để được kết nối với cơ quan Orange
County Coordinated Entry System (CES) dành cho cựu chiến binh Hoa Kỳ. Thời gian nhận đơn cho dự án
này sẽ được mở cho đến khi có thông báo mới.

