
La Autoridad de Vivienda del Condado de Orange (OCHA) comenzará a aceptar solicitudes de unidades 
de Vales basados en proyectos (PBV) para personas sin hogar el 7 de Abril de 2021 hasta nuevo aviso. El 
proyecto, en adelante conocido como Westminster Crossing, está ubicado en 7122 Westminster Blvd., 
Westminster CA 92683, y tendrá veinte (20) unidades de un dormitorio disponibles para personas sin 
hogar. 

Se dará preferencia de admisión a los solicitantes sin hogar, elegibles para 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 la 
remisión a OCHA. 

Las personas que se encuentran sin hogar, que se encuentran actualmente en la lista de espera de Vales 
de Elección de Vivienda de OCHA y están interesadas en solicitar en Westminster Crossing pueden 
marcar 2-1-1 para conectarse a un punto de acceso para hogares sin hogar. El personal del 2-1-1 lo 
conectará con el proveedor apropiado a sus circunstancias para conectarse a CES. 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 vô gia cư bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 2021 cho tới khi có thông cáo mới. Dự Án Chung 

Cư Westminster Crossing tọa lạc tại địa chỉ số 7122 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, gồm có 

20 căn hộ 1 phòng ngủ dành cho những người vô gia cư. 

Thứ tự ưu tiên sẽ dành cho những người vô gia cư, hội đủ điều kiện để nhận giúp đở từ Special Needs 

Housing Program, và được giới thiệu bởi Cơ Quan Orange County Coordinated Entry System (CES) tới Cơ 

Quan Gia Cư Quận Cam.  Cơ Quan CES sẽ xác định tình trạng vô gia cư trước khi giới thiệu tới Cơ Quan  

Gia Cư Quận Cam. 

Người 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 Westminster Crossing có thể gọi số 2-1-1 để được kết nối với Cơ Quan 
CES dành cho người vô gia cư.  Nhân viên của cơ quan 2-1-1  sẽ giới thiệu quý vị tới những cơ quan thích 
hợp với tình trạng của quý vị.  Muốn biết thêm chi tiết về luật lệ theo thứ tự ưu tiên của CES xin vào 
trang mạng: https://www.ochealthinfo.com/homeless_serv/ces. 


