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GIỚI THIỆU 
 
Cơ quan Quản lý Nhà ở Oakland (Oakland Housing Authority, OHA) đang đề xuất cải tạo 

Harrison Tower, một khu đất nhà ở công cộng phục vụ người cao niên gần trung tâm 

thành phố Oakland, California (Dự án). OHA có kế hoạch loại bỏ các căn hộ khỏi nguồn 

cung cấp Nhà ở Công cộng Thu nhập thấp (Low-Income Public Housing, LIPH) hiện có 

của họ theo Mục 18 của Hồ sơ Nhà ở Hoa Kỳ năm 1937 (“Định đoạt Mục 18”) và sử dụng 

các nguồn tài chính khác để hoàn thành Dự án. Việc cải tạo theo kế hoạch sẽ yêu cầu 

tất cả các hộ gia đình phải di dời lâu dài do thời gian mà người thuê nhà sẽ phải rời khỏi 

địa điểm Dự án là khá dài. Các cư dân hiện tại của Harrison Tower sẽ có quyền quay trở 

lại căn hộ Harrison Tower đã tân trang khi dự án sẵn sàng cho việc tái cư trú.  

 

Kế hoạch Di dời này (Kế hoạch) cung cấp các chi tiết cần thiết của chương trình di dời 

bắt buộc dựa trên khu nhà ở, dự án cải tạo, kinh phí dự án và lịch trình để đáp ứng các 

yêu cầu đối với kế hoạch di dời theo Mục 18, Luật Hỗ trợ Di dời California (California 

Relocation Assistance Law), Phần Bộ luật Chính phủ 7260, và những phần tiếp theo 

(Luật), Hướng dẫn Hỗ trợ Di dời và Mua lại Bất động sản được Bộ Gia cư và Phát triển 

Cộng đồng thông qua như trong Đề mục 25 và Bộ luật Quy định California, Mục 6000, và 

các phần tiếp theo (Hướng dẫn). 

I. KẾ HOẠCH DI DỜI 
 

Dự kiến, tất cả 101 căn hộ nhà ở trong Harrison Tower sẽ được cải tạo với mức độ đáng kể. 

Việc cải tạo và di dời của cư dân sau đây được gọi chung là “Dự án” trong Kế hoạch này. 

 

Công việc cải tạo sẽ nâng cấp và hiện đại hóa tài sản nhà ở giá rẻ quan trọng này ở 

Thành phố Oakland. Việc cải tạo sẽ bao gồm nâng cấp cấu trúc, thay thế các hệ thống 

chính của tòa nhà bao gồm hệ thống sưởi và làm mát, hệ thống thông gió, hệ thống ống 

nước, cống rãnh, hệ thống điện và báo cháy, các phòng và tiện nghi cộng đồng được mở 

rộng và cải tạo, đồng thời nâng cấp khả năng tiếp cận và nội thất cho tất cả các nhà bếp, 

phòng tắm và khu vực sinh hoạt cho các căn hộ. 

 

Việc cải tạo Harrison Tower sẽ kéo dài hơn 12 tháng, và do đó cư dân sẽ được hỗ trợ di 

dời lâu dài theo Quy định của Tiểu bang và theo Hướng dẫn. Các hộ gia đình sẽ được 

cung cấp Chứng từ Bảo vệ Người thuê nhà (Tenant Protection Vouchers, TPV) để hỗ trợ 

họ đảm bảo nhà ở thay thế mà không phải trả thêm phí cho người thuê nhà.  
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Sau khi hoàn thành Dự án, mỗi hộ gia đình của Dự án sẽ được cung cấp quyền ưu tiên 

để chuyển đến một căn hộ mới được cải tạo tại địa điểm ban đầu của Harrison Tower. 

Các hộ gia đình chọn quay trở lại dự kiến sẽ được di dời ra khỏi địa điểm trong khoảng 

28 – 36 tháng. Một số hộ gia đình, đặc biệt là những hộ gia đình được coi là có thu nhập 

cao hơn sau khi Dự án hoàn thành, sẽ có cơ hội chuyển đến các căn hộ có giá cả phải 

chăng ở các khu vực lân cận khác bằng TPV của họ. 

A. MÔ TẢ KHU NHÀ Ở VÀ VÙNG LÂN CẬN 
 

Harrison Tower bao gồm một tòa nhà mười ba tầng duy nhất tọa lạc tại số 1621 Harrison 

Street, Oakland, CA 94612 (Khu nhà ở Chủ thể hoặc Khu nhà ở). Hai tầng đầu tiên bao 

gồm không gian văn phòng và thương mại, tiếp theo là một tầng dành cho không gian 

cộng đồng cư dân và văn phòng quản lý tài sản và mười tầng dành cho các căn hộ. Các 

không gian văn phòng và thương mại thuộc quyền quản lý của nhân viên Cơ quan Quản 

lý Nhà ở Oakland. Hình 1 dưới đây thể hiện vị trí khu vực của Khu đất Chủ thể. Hình 2 

trình bày mặt bằng địa điểm Dự án. 

 

 
Hình 1: Bản đồ Vị trí Khu vực 
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Hình 2: Mặt bằng Địa điểm Dự án 
 

Khu nhà ở nằm trong khu vực Lakeside ngay phía đông của trung tâm thành phố Oakland 

và gần với các công viên, nhà hàng, cửa hàng, bảo tàng và phương tiện giao thông công 

cộng. Khu nhà ở nằm trong khoảng có thể đi bộ đến ga 19th Street/Oakland Bay Area 

Rapid Transit (BART), nơi có ba tuyến đường sắt cung cấp dịch vụ khắp Bay Area, bao 

gồm San Francisco. Alameda-Contra Costa Transit District (AC) vận hành khoảng 20 

tuyến xe buýt trong bán kính 0,5 dặm từ Khu nhà ở, với các tuyến 14, 18, 29, 72, 72M, 

88, 611 và 802 phục vụ các trạm dừng xe buýt gần nhất với Khu nhà ở.  

 

Bảng 1 dưới đây cung cấp tổ hợp căn hộ và công suất sử dụng hiện tại. Theo dữ liệu 

của người thuê tính đến tháng 9 năm 2022, khu nhà ở đã được sử dụng đến 65% diện 

tích, với 35 vị trí trống. Tính đến ngày của Kế hoạch này, 66 hộ gia đình dự kiến sẽ bị 

ảnh hưởng bởi việc di dời, bao gồm cả người quản lý tại chỗ.  

 

Bảng 1: Tổ hợp Căn hộ Hiện tại 

Harrison Tower 

Kích thước 

Căn hộ 

Số Căn 

hộ 

Số Căn hộ Đã 

được Sử dụng 

1 BR 100 65 

2 BR 1 1 

Tổng cộng 101 66 
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B. PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN DỰ ÁN 
 

Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2024, và toàn bộ tòa nhà sẽ được bỏ 

trống theo từng giai đoạn trước khi xây dựng để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của 

tất cả cư dân. Mười ba hộ gia đình đã được tự nguyện chuyển nhượng vĩnh viễn đến các 

căn hộ tương đương, bỏ trống tại Oak Groves South, một khu nhà cao cấp thuộc sở hữu 

của OHA. Dưới đây là một bản tóm tắt về ngày tháng của những lần di dời này: 

 

 Tháng 1 năm 2022—4 hộ gia đình đã di dời 

 Tháng 7 năm 2022—9 hộ gia đình đã di dời 

 

Những hộ gia đình này đã được hỗ trợ di dời từ OPC và OHA. Các hộ còn lại sẽ được di 

dời ra khỏi địa điểm trong hơn 12 tháng trong vòng 12-14 tháng tới. Tất cả các hộ gia 

đình sẽ được tùy chọn quay trở lại Khu nhà ở sau khi cải tạo. 

C. TÀI TRỢ DỰ ÁN 
 

Dự án sẽ sử dụng một loạt các nguồn tài trợ, Chứng từ Bảo vệ Người thuê nhà (Tenant 

Protection Vouchers, TPV), Tín dụng Thuế Nhà ở Thu nhập thấp 4% (Low Income 

Housing Tax Credits, LIHTC) từ Ủy ban Phân bổ Tín dụng Thuế California (California Tax 

Credit Allocation Committee, CTCAC), và trái phiếu miễn thuế do Ủy ban Phân bổ Giới 

hạn Nợ California phân bổ (California Debt Limit Allocation Committee, CDLAC).  

D. CÁC QUY ĐỊNH DI DỜI HIỆN HÀNH 
 

Các luật, quy định và quy chế áp dụng cho việc di dời các hộ gia đình ở Harrison Tower 

được liệt kê dưới đây:  

 

 Bộ luật Chính phủ California Tiêu đề 1, Chương 16, Mục 7260-7277-Luật Hỗ trợ 

Di dời của Tiểu bang California ("Quy định của Tiểu bang");  

 Bộ luật Quy định của California Tiêu đề 25, Phân khu 1, Chương 6 - Hướng dẫn 

Hỗ trợ Di dời và Mua lại Tài sản Thực của Bang California ("Hướng dẫn"); 

 Mục 18 của Hồ sơ Nhà ở năm 1937 (Hồ sơ), 24 CFR phần 970 Phá dỡ hoặc Xử 

lý các Dự án Nhà ở Công cộng  
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E. Tổng quan về Yêu cầu Di dời 
 

Kế hoạch di dời là một yêu cầu của Mục 18, Quy định của Tiểu bang và Hướng dẫn và 

CTCAC đối với các dự án tái xây dựng bị chiếm đóng như thế này. CTCAC cũng yêu cầu 

Kế hoạch cung cấp một kế hoạch cho việc di dời vĩnh viễn các hộ gia đình có thể phải di 

dời về mặt kinh tế. Trong khi cư dân dự kiến sẽ phải di dời trong khoảng thời gian hơn 

12 tháng, các hộ gia đình sẽ được cung cấp TPV để sử dụng trong thị trường tư nhân 

hoặc một căn hộ trống tương đương trong danh mục đầu tư của OHA hoặc các chi 

nhánh/đối tác (“khác”) có cung cấp các căn hộ được trợ cấp tương tự. Các hộ gia đình 

sẽ nhận được khoản thanh toán chênh lệch hỗ trợ tiền thuê nhà nếu cần thiết để đảm 

bảo rằng tiền thuê nhà hiện tại của họ sẽ không tăng lên do việc di dời trong thời gian 42 

tháng, phù hợp với Quy định của Tiểu bang và Hướng dẫn1. Do đó, không có sự thay đổi 

về kinh tế nào xảy ra từ Dự án. Tất cả các hộ gia đình sẽ được cung cấp quyền ưu tiên 

trở lại Harrison Tower sau khi hoàn thành. Khoản thanh toán cho Nhà ở cho thuê không 

được dự đoán trước do việc sử dụng TPV.  

 

OHA đã giữ lại công ty Overland Pacific & Cutler, LLC (OPC), một công ty tư vấn chuyên 

chuẩn bị kế hoạch di dời và cung cấp dịch vụ tư vấn di dời và hỗ trợ di dời. OPC đã 

chuẩn bị Kế hoạch di dời (Kế hoạch) này cho OHA để đáp ứng các yêu cầu đăng ký và 

cung cấp cho nhóm dự án một lộ trình cho việc di dời của người thuê nhà trong tương lai.  

 

Kế hoạch này sẽ được cung cấp cho các cư dân của Dự án và các bên quan tâm khác 

trong khoảng thời gian 30 ngày xem xét và nhận xét trước khi yêu cầu Hội đồng quản trị 

phê duyệt và thông qua Kế hoạch này. Cần phải thông qua Kế hoạch này trước khi có 

thể gửi bất kỳ thông báo trả nhà theo Quy định của Tiểu bang. Yêu cầu về quy định đối 

với việc chuẩn bị kế hoạch di dời, thời gian xem xét và bình luận trong 30 ngày, phê duyệt 

và thông qua kế hoạch bởi cơ quan lập pháp địa phương thích hợp xuất phát từ Quy định 

của Tiểu bang và Hướng dẫn. 

 

Khi Kế hoạch này đang được chuẩn bị, tất cả người dân đã được cung cấp một Thư 

thông báo về việc di dời và được phỏng vấn cá nhân để xác định bất kỳ nhu cầu đặc biệt 

nào cần được xem xét cũng như giải thích các quyền tiềm năng của họ đối với hỗ trợ di 

dời và các dịch vụ sẽ được cung cấp. Sau khi được phê duyệt Kế hoạch này, các cuộc 

phỏng vấn và hỗ trợ tư vấn sẽ tiếp tục và cư dân sẽ được cung cấp Thông báo tình trạng 

Đủ điều kiện và Thông báo Trả nhà Trong vòng 90 Ngày theo yêu cầu của Quy định và 

Hướng dẫn của Tiểu bang. Tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được cung cấp TPV 

                                                           
1 Giả sử gia đình hiện đang ở trong căn hộ có quy mô phù hợp dựa trên tiêu chuẩn về chỗ ở do chính sách OHA đặt 

ra và các tài liệu tái chứng nhận của họ đã được cập nhật. 
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cùng với tối thiểu ba giấy giới thiệu đến các căn hộ tương đương có sẵn để xem xét cho 

nhà ở thay thế.  

 

Kế hoạch này bao gồm các chính sách, thủ tục và giới hạn của chương trình hỗ trợ di 

dời, mô tả về những người bị ảnh hưởng bởi Dự án và chi phí thực hiện chương trình 

ước tính. Kế hoạch này đáp ứng các yêu cầu lập kế hoạch theo Mục 18, Quy định của 

Nhà nước và Hướng dẫn.  
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II.  KẾ HOẠCH DI DỜI 

A. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU 
 

OHA đã cung cấp cho OPC danh sách tiền thuê và dữ liệu về người thuê nhà từ tháng 7 

năm 2022. Phỏng vấn cá nhân với tất cả các hộ gia đình được bắt đầu vào tháng 8 năm 

2022 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2022 để xác định thông tin liên quan đến các hộ 

gia đình. Thông tin được thu thập bao gồm tình trạng khuyết tật của người thuê nhà, yêu 

cầu về ngôn ngữ, khu vực ưa thích để di dời, liệu cư dân có muốn chấp nhận TPV hay 

chuyển nhà một lần đến căn hộ OHA hoặc căn hộ tương đương khác, và bất kỳ nhu cầu 

đặc biệt nào khác của hộ gia đình. Mọi thông tin bổ sung cần thiết để hoàn thiện các yêu 

cầu về nhà ở thay thế và hỗ trợ di chuyển sẽ được xác định thông qua các cuộc phỏng 

vấn tiếp theo và các dịch vụ tư vấn di dời.  

B. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG 
 

Dự án có tổng cộng 100 căn hộ và một căn hộ dành cho bên quản lý sẽ được cải tạo, và 

66 căn hộ hiện đang được sử dụng, bao gồm cả căn hộ cho bên quản lý tại chỗ. Dự án 

dự kiến sẽ làm gián đoạn đáng kể cuộc sống hàng ngày của hộ gia đình; do đó, tất cả 

các hộ gia đình sẽ được di dời trong toàn bộ quá trình xây dựng. Dự kiến, tất cả các hộ 

gia đình sẽ được di dời lâu dài ra khỏi địa điểm sử dụng TPV hoặc chuyển giao cho các 

căn hộ OHA hoặc các căn hộ tương đương khác. Tất cả các hộ gia đình sẽ có quyền trở 

lại đầu tiên khi việc xây dựng hoàn thành. 

C. NHÂN KHẨU HỌC 
 

Ước tính có khoảng 65 hộ gia đình cao tuổi sẽ được di dời. Còn lại 41 hộ có một hoặc 

nhiều thành viên là người khuyết tật. Dựa trên thông tin được cung cấp trong các cuộc 

phỏng vấn, có nhiều hộ gia đình có người cư trú bị khiếm khuyết về khả năng đi lại, thính 

giác hoặc thị giác và các nhu cầu đặc biệt khác sẽ đòi hỏi mức độ hỗ trợ cao hơn, bao 

gồm cả lao động chuyên nghiệp để hỗ trợ di chuyển đồ đạc trong nhà. Có những người 

thuê nhà của Dự án gặp khó khăn về đi lại hoặc khiếm khuyết về giác quan, và những 

người khuyết tật này sẽ được giải quyết bằng cách cung cấp nhà ở thay thế để đáp ứng 

nhu cầu của họ. 

 

Có 97 cư dân bao gồm 65 hộ gia đình tại Khu nhà (không bao gồm người quản lý cư trú) 

ở độ tuổi từ 69 đến 96. Độ tuổi trung bình là khoảng 81. Tại thời điểm này, vẫn chưa biết 
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bao nhiêu phần trăm cư dân là nữ và nam. Phần lớn cư dân là người châu Á, với nhóm 

này chiếm 83,7% tổng số cư dân. Thông tin nhân khẩu học được cung cấp dưới đây 

trong Bảng 2. 

 

Bảng 2: Nhân khẩu học Người thuê 

Danh mục Tỉ lệ 

Châu Á 83,7% 

Người da đen/người Mỹ 

gốc Phi 

11,6% 

Người da trắng 3,4% 

Khác <1% 

Người gốc Tây Ban 

Nha/La tinh 

0% 

Không phải gốc Tây 

Ban Nha/La tinh 

100% 

 

Thông tin liên quan đến tổng thu nhập hộ gia đình đã được Quản lý Khu nhà ở cung cấp 

vào tháng 8 năm 2022. Theo tiêu chuẩn thu nhập của Quận Alameda (Phụ lục A), được 

điều chỉnh theo quy mô gia đình do Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (United States 

Department of Housing and Urban Development, HUD) công bố, 64 hộ gia đình được dự 

đoán sẽ đủ tiêu chuẩn là Thu nhập Cực thấp (30% AMI trở xuống), và một hộ gia đình 

được dự đoán là có thu nhập thấp (51% - 80% AMI).  

 

Việc quản lý khu nhà ở và kết quả của các cuộc phỏng vấn đã chỉ ra rằng nhiều hộ gia 

đình yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng Nga 

và tiếng Toisan.  

D. NGUỒN NHÀ Ở THAY THẾ 
 

Harrison Tower có tổng cộng 66 hộ gia đình đang cư trú sẽ cần phải di dời trong thời gian 

12 tháng. OHA đã và đang cung cấp lựa chọn chuyển đến các căn hộ trống mới được 

cải tạo tại Oak Groves South cho các cư dân của Harrison Tower, và 15 hộ gia đình đã 

tự nguyện chọn chuyển nhà vĩnh viễn thay cho TPV và việc di dời trong tương lai. Bất kỳ 

hộ gia đình nào không tự nguyện chuyển đến Oak Groves South sẽ được cung cấp một 

TPV để đảm bảo nhà ở thay thế. Các hộ gia đình sẽ được cung cấp quyền ưu tiên trở lại 

khu nhà ở sau khi hoàn thành xây dựng trong khoảng 28-36 tháng. 

 



KẾ HOẠCH DI DỜI HARRISON TOWERS 

 

OPC, LLC Tháng 10 năm 2022 Trang 12 
2057\05\3393589.1 

Ngoài các căn hộ tại Oak Groves South, OPC và OHA đã và đang tiến hành các cuộc tìm 

kiếm sơ bộ về nhà ở bên ngoài địa điểm sẽ chấp nhận TPV.  

 

OPC đã tiến hành tìm kiếm các căn hộ một phòng ngủ có sẵn tại Thành phố Oakland 

nằm trong tiêu chuẩn thanh toán của Cơ quan Quản lý Nhà ở Oakland cho các Giấy 

chứng thực Lựa chọn Nhà ở. Hai mươi ba (23) căn hộ một phòng ngủ đã được xác định 

trong cuộc tìm kiếm nhà ở.  

 

Bảng 3: Khảo sát Nhà ở Thay thế 

Địa chỉ # Có sẵn BR Cho thuê HCV 

697 32nd St, Oakland, CA 94609 1 1 $1.800,00  Có 

2915 Martin Luther King Jr Way #1, Oakland, 
CA 94609 

1 1 $1.595,00  Có 

2915 Martin Luther King Jr Way #4, Oakland, 
CA 94609 

1 1 $1.750,00  Có 

532 30th St, #8, Oakland, CA 94609 1 1 $2.499,00  Có 

385 Fairmount Ave, 5, Oakland 94611 1 1 $2.030,00  Có 

2505 San Pablo Ave, 202, Oakland 94612 1 1 $1.395,00  Có 

2505 San Pablo Ave, 202, Oakland 94612 1 1 $1.795,00  Có 

854 21st St, Oakland, CA 94607 1 1 $1.300,00  Có 

824 15th St, 4, Oakland 94607 1 1 $1.895,00  Có 

1000 18th St #7, Oakland, CA 94607 1 1 $1.850,00  Có 

964 18th St #3, Oakland, CA 94607 1 1 $1.850,00  Có 

632 14th St, Oakland CA 94612 1 1 $1.485,00  Có 

1920 Castro St, 5, Oakland 94612 1 1 $2.225,00  Có 

1425 Harrison St, Oakland 94612 1 1 $2.082,00  Có 

1669 12th St, B, Oakland 94607 1 1 $1.495,00  Có 

776 44Th St, Oakland 94609 1 1 $1.795,00  Có 

710 45th St, B, Oakland 94609 1 1 $1.395,00  Có 

605 E 17th St, 1, Oakland 94606 1 1 $1.500,00  Có 

2014 5Th Ave, 111, Oakland 94606 1 1 $1.950,00  Có 

1846 8th Ave, Oakland, CA 94606 1 1 $2.100,00  Có 

1001 E 23rd St, 1001, Oakland 94606 1 1 $2.100,00  Có 

2701 Ivy Dr, H, Oakland 94606 1 1 $1.600,00  Có 

1514 International Blvd, 10, Oakland 94606 2 1 $1.595,00  Có 

 

Xem xét sự sẵn có của các nguồn tài nguyên nhà ở thay thế được mô tả ở trên, có vẻ 

như có một thách thức trong việc xác định đủ số căn hộ sẵn có của Phần 8 nếu tất cả 

các hộ gia đình phải di dời cùng một lúc trong khoảng thời gian vài tháng. OHA có các 

chương trình khuyến khích để khuyến khích thêm chủ sở hữu bất động sản tham gia vào 

chương trình chủ nhà Phần 8, chương trình này có thể giúp tối đa hóa số lượng căn hộ 
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có sẵn để di dời, bao gồm khoản tiền thưởng ký hợp đồng $1.000 cho các chủ sở hữu 

bất động sản cho thuê thông qua chương trình HCV, và chương trình sửa chữa căn hộ 

sẽ hoàn trả tới $2.250 tiền sửa chữa cho các hạng mục không đạt Tiêu chuẩn Chất lượng 

Nhà ở trong quá trình kiểm tra. 

 

Đối với các hộ gia đình khuyết tật, nhà ở thay thế sẽ được xác định là đã phù hợp với 

người khuyết tật (căn hộ ở tầng một, tòa nhà có thang máy, tuân thủ ADA hoặc không có 

rào cản nếu có), hoặc nó sẽ được sửa đổi để phù hợp với nhu cầu của người thuê nhà 

tại thời điểm sự dịch chuyển. Ngoài ra, nhà ở thay thế trong các cộng đồng người cao 

tuổi sẽ được cung cấp khi được xác định, phương tiện di chuyển sẽ được sắp xếp hoặc 

cung cấp cho những người không thể tự lái xe đến xem và đăng ký nhà ở thay thế, và 

người chăm sóc và/hoặc người giám hộ của người thuê nhà sẽ tham gia vào việc di dời 

nếu có. Không người thuê nhà nào sẽ được di dời trừ khi thích hợp và nhà ở Phù hợp, 

An toàn và Vệ sinh (Decent, Safe, and Sanitary - DS&S) có sẵn cho họ, bao gồm cả các 

căn hộ có thể tiếp cận, nếu có. 

 

Mặc dù có đủ nguồn lực thay thế cho người thuê, dựa trên kết quả khảo sát về cơ hội 

cho thuê, một số người thuê có thể không đảm bảo được nhà ở thay thế bằng TPV, và 

do đó, tiền thuê nhà hàng tháng sẽ tăng lên; những người thuê nhà hiện đang trả trung 

bình khoảng $400 mỗi tháng tại Harrison Tower. Các khoản gia tăng có thể xảy ra, nếu 

có, sẽ được đáp ứng thông qua nghĩa vụ của OHA theo các quy định về di dời, bao gồm 

hỗ trợ cho thuê và các yêu cầu về Lựa chọn Nhà ở Cuối cùng (Last Resort Housing, 

LHR). (Xem Phần K). 

E. DI DỜI DÂN CƯ ĐỒNG THỜI 
 

Dựa trên nhu cầu và đặc điểm của dân cư Dự án, không có hoạt động di dời đồng thời 

nào được tiến hành hoặc dự kiến vào năm 2023 sẽ tác động tiêu cực đến khả năng di 

dời lâu dài của cư dân.  

F. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐẢM BẢO CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
 

Sẽ có đủ quỹ để di dời tất cả các Hộ gia đình trong phạm vi ngân sách của Dự án. 

 

Bất kỳ sự hỗ trợ nào được cung cấp sẽ không dẫn đến việc đối xử khác biệt hoặc tách 

biệt với các hộ gia đình dựa trên chủng tộc, quốc tịch, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc 

gia, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, khuyết tật hoặc bất kỳ cơ sở nào 
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khác được bảo vệ bởi Hồ sơ Sửa đổi Nhà ở Công bằng của liên bang, Hồ sơ Người Mỹ 

Khuyết tật, Tiêu đề VI của Hồ sơ Dân quyền năm 1964, Tiêu đề VIII của Hồ sơ Dân quyền 

năm 1968, và Hồ sơ Unruh, cũng như bất kỳ sự phân biệt đối xử tùy tiện hoặc bất hợp 

pháp nào khác.  

 

Cư dân và các bên liên quan có quan tâm khác cần có cơ hội xem xét và đóng góp ý kiến 

bằng văn bản cho Kế hoạch này trong thời gian không dưới 30 ngày trước khi có thể xảy 

ra bất kỳ sự di dời nào. 

 

Mỗi Hộ gia đình đủ điều kiện để được hỗ trợ di dời phải được cung cấp Thông báo tình 

trạng Đủ điều kiện (Notice of Eligibility, NOE) để được hỗ trợ di dời trước hoặc đồng thời 

với Thông báo Trả nhà Trong vòng 90 Ngày.  

 

Bất kỳ Hộ gia đình nào không đồng ý với việc xác định tình trạng đủ điều kiện để được 

hỗ trợ di dời, hoặc hình thức và số lượng hỗ trợ di dời đang được cung cấp, có quyền 

khiếu nại quyết định theo quy trình nêu trong Phần Q của Kế hoạch này. 

G. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DI DỜI 
 

Chuyên gia di dời của OHA sẽ sẵn sàng hỗ trợ tất cả các hộ gia đình có thắc mắc về 

chương trình hỗ trợ di dời. Thông tin liên lạc của nhân viên di dời sẽ được cung cấp cho 

người dân. Liên hệ cá nhân chặt chẽ sẽ được duy trì với từng hộ gia đình. Các hoạt động 

cụ thể sẽ bao gồm: 

 

1. Phát Thông báo Cung cấp Thông tin (phát hành cho các hộ gia đình vào tháng 10 

năm 2021)  

2. Phát Thông báo tình trạng Đủ điều kiện.  

3. Phát Thông báo 90 Ngày và các thông báo nhắc nhở khác liên quan đến ngày 

nghỉ của mỗi Hộ gia đình.  

4. Hỗ trợ cư dân trong việc hoàn thành đơn đăng ký TPV của họ, nếu cần.  

5. Cung cấp giấy giới thiệu đến nhà ở thay thế Phần 8 khi cần thiết.  

6. Cung cấp cho Hộ gia đình các dịch vụ tư vấn di dời để hỗ trợ họ đưa ra quyết định 

đúng đắn trong việc lập kế hoạch di chuyển và hiểu rõ sức mua TPV của họ.  

7. Phối hợp di chuyển đến căn hộ thay thế cho từng Hộ gia đình.  

8. Hỗ trợ việc hoàn thành và nộp đơn yêu cầu di dời, đơn xin thuê và các mẫu đơn 

kháng cáo, nếu cần thiết.  



KẾ HOẠCH DI DỜI HARRISON TOWERS 

 

OPC, LLC Tháng 10 năm 2022 Trang 15 
2057\05\3393589.1 

9. Cung cấp các hỗ trợ khác có thể thích hợp để đảm bảo rằng mỗi Hộ gia đình nhận 

được các dịch vụ và trợ cấp được cho phép một cách hợp lý và/hoặc được yêu 

cầu để đảm bảo rằng những khó khăn và tác động được giảm thiểu càng nhiều 

càng tốt trong quá trình di dời. 

10. Chứng từ nhận tất cả các thông báo bắt buộc, giấy giới thiệu nhà ở được cung 
cấp, đơn yêu cầu có chữ ký và biên lai thanh toán, và minh chứng về các dịch vụ 
tư vấn và hỗ trợ di dời được cung cấp cho các Hộ gia đình trong hồ sơ di dời của 
mỗi Hộ gia đình. 

 

H. CÔNG DÂN THAM GIA/ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH 
 

Kế hoạch này sẽ được lưu hành trong thời gian xem xét và bình luận công khai ba mươi 

(30) ngày, trong đó Kế hoạch Di dời sẽ được cung cấp cho tất cả cư dân Harrison Tower. 

Các hộ gia đình sẽ nhận được thông báo tư vấn về tính khả dụng của Kế hoạch này để 

lấy ý kiến cộng đồng. Thông báo này sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Trung và 

các ngôn ngữ khác khi cư dân cần, nếu cần thiết. 

 

Các ý kiến bằng văn bản sẽ được thu thập từ người dân và được OPC đánh giá. Các 

nhận xét và phản hồi liên quan của người thuê nhà sẽ được đưa vào Kế hoạch Di dời 

cuối cùng trước khi nó được đệ trình lên Hội đồng OHA để phê duyệt (Phụ lục C). Kế 

hoạch này sẽ được trình để Hội đồng quản trị phê duyệt vào tháng 12 năm 2022.  

I. HỖ TRỢ DI DỜI  
 

Mỗi hộ gia đình đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi việc bố trí các căn hộ sẽ nhận được một 

hình thức hỗ trợ di dời vĩnh viễn, dưới hình thức TPV hoặc chuyển nhượng vĩnh viễn đến 

một cơ sở OHA khác hoặc căn hộ tương đương khác. Tất cả các hộ gia đình nhận được 

TPV sẽ có cơ hội thuê một căn hộ chấp nhận phiếu mua hàng mà họ lựa chọn. Tất cả 

các hộ gia đình sẽ được cung cấp quyền đầu tiên trở lại khu nhà ở sau khi việc cải tạo 

hoàn tất.  

 

Các hộ gia đình nhận được phiếu mua hàng và cần di dời sẽ đủ điều kiện để được hỗ 

trợ tư vấn, bao gồm giới thiệu đến nhà ở chấp nhận phiếu mua hàng, thanh toán hỗ trợ 

di chuyển và hỗ trợ nhà ở thông qua việc sử dụng TPV hoặc hình thức hỗ trợ di dời lâu 

dài khác (nếu bất chấp phiếu mua hàng, người thuê nhà chi phí nhà ở tăng lên tại nơi ở 

thay thế). 
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Tất cả các hộ gia đình sẽ được nhận TPV, vì vậy không có khoản thanh toán hỗ trợ thuê 

nhà nào được dự đoán. Tuy nhiên, OHA sẽ cung cấp cho cư dân sự hỗ trợ về tiền đặt 

cọc bảo đảm cho các căn hộ thay thế và với khoản thanh toán chênh lệch trong 42 tháng 

theo Quy định của Tiểu bang và Hướng dẫn, nếu chi phí cho phần tiền thuê nhà và các 

tiện ích của người thuê với phiếu mua hàng vượt quá giá thuê và tiện ích hiện có tại 

Harrison Tower thấp hơn hoặc 30% tổng thu nhập hàng tháng của họ.  

 

Chương trình di dời bao gồm hai thành phần chính: hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ tài chính (Trợ 

cấp Di dời). 

 

HỖ TRỢ TƯ VẤN 

 

Các dịch vụ hỗ trợ tư vấn nhằm:  

• thông báo cho người di dời về chương trình di dời 

• trợ giúp trong quá trình tìm kiếm chỗ ở thay thế thích hợp 

• hỗ trợ xử lý khiếu nại 

• duy trì liên kết giao tiếp với OHA 

• điều phối sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài  

  

Để tuân theo thành phần hỗ trợ tư vấn của chương trình di dời và đảm bảo rằng OHA 

đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo luật, nhân viên di dời sẽ thực hiện các chức 

năng sau:  

  

1.  Phân phối thông tin thích hợp bằng văn bản liên quan đến chương trình di 

dời của OHA;  

2.  Thông báo cho những người tham gia dự án đủ điều kiện về bản chất và 

các thủ tục để nhận được hỗ trợ và trợ cấp di dời (Phụ lục B); 

3.  Xác định nhu cầu của từng người thuê nhà đủ điều kiện để được hỗ trợ;  

4.  Cung cấp cho người di dời dân cư ít nhất ba giấy giới thiệu đến nhà ở 

thay thế tương đương trong một thời gian hợp lý trước khi chuyển đi. Nói 

chung, một ngôi nhà thay thế tương đương phải đáp ứng các tiêu chí sau: 
 

(a) Căn hộ đảm bảo tính Phù hợp, An toàn và Vệ sinh (Decent, Safe, 

and Sanitary - DS&S) - hệ thống điện, ống nước và hệ thống sưởi 

trong tình trạng tốt - không có mối nguy hiểm hoặc khuyết điểm lớn 

và có thể nhìn thấy. Căn hộ này có kích thước phù hợp và có thể so 

sánh với căn nhà có được về số lượng phòng, không gian sống có 

thể sinh sống, loại hình và chất lượng xây dựng, nhưng không nhỏ 
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hơn về số lượng phòng hoặc không gian sống khi cần thiết để chứa 

người di dời. Căn hộ này tương đương về mặt chức năng, bao gồm 

các tính năng chính. 

(b) Căn hộ được đặt tại một khu vực không phải chịu các điều kiện môi 

trường bất lợi bất hợp lý từ các nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo, và 

nhìn chung cần thuận tiện đối với các tiện ích công cộng, giao thông, 

cơ sở công cộng và thương mại, bao gồm trường học và các dịch 

vụ của thành phố và có thể tiếp cận hợp lý với nơi làm việc của người 

bị di dời. 

(c) Căn hộ này có sẵn trên thị trường tư nhân và cho tất cả mọi người 

không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tình trạng hôn nhân, 

tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia. 

(d) Giá thuê hàng tháng nằm trong khả năng tài chính của người thuê 

nhà ở bị di dời. 

5.  Duy trì cơ sở dữ liệu cập nhật về các nguồn tài nguyên nhà ở sẵn có và 

cung cấp thông tin giới thiệu đến những người di dời trong suốt thời gian 

của Dự án; 

6.  Cung cấp phương tiện vận chuyển cho người thuê, nếu cần thiết, để kiểm 

tra các địa điểm thay thế trong khu vực địa phương; 

7. Kiểm tra nhà ở thay thế để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn DS&S 

như được mô tả trong Hướng dẫn và theo các tiêu chuẩn và yêu cầu 

của OHA;  

8.  Cung cấp thông tin liên quan đến các chương trình liên bang và tiểu bang 

và các chương trình khác của chính phủ để hỗ trợ những người phải di dời; 

9.  Hỗ trợ những người cư trú đủ điều kiện trong việc chuẩn bị và đệ trình các 

yêu cầu hỗ trợ di dời; 

10. Cung cấp thêm các dịch vụ hợp lý cần thiết để di dời thành công những 

người cư ngụ; 

11. Đưa ra các quyết định và thanh toán quyền lợi phù hợp với luật di dời hiện 

hành và các hướng dẫn di dời đã được OHA thông qua; 

12.  Đảm bảo rằng không có cư dân nào được yêu cầu di chuyển mà không có 

thông báo trả nhà tối thiểu 90 ngày bằng văn bản; 

13. Thông báo cho tất cả những người chịu sự thay đổi của các chính sách 

OHA liên quan đến trục xuất và quản lý khu nhà ở;  

14. Thiết lập và duy trì một thủ tục khiếu nại chính thức như được nêu trong 

Chính sách Tuyển sinh và Tiếp tục Cư trú năm 2019 của OHA, Chương 14, 
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để sử dụng cho những người di dời đang tìm cách xem xét hành chính các 

quyết định của OHA liên quan đến hỗ trợ di dời; và 

15.  Cung cấp sự hỗ trợ không dẫn đến việc đối xử khác biệt hoặc tách biệt dựa 

trên hoặc do giới tính, tình trạng hôn nhân, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ 

tiên, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật thể chất, Khuynh hướng tình dục và 

tình trạng quan hệ đối tác trong nước của một cá nhân. 

 

TRỢ CẤP DI DỜI  

  

Các yêu cầu cụ thể về tình trạng đủ điều kiện và kế hoạch trợ cấp sẽ được trình bày chi 

tiết trên cơ sở cá nhân với tất cả người thuê nhà. Trong quá trình phỏng vấn cá nhân và 

thăm khám theo dõi, mỗi hộ gia đình sẽ được tư vấn về các lựa chọn có sẵn và hệ quả 

của bất kỳ lựa chọn nào liên quan đến hỗ trợ tài chính. 

 

Trợ cấp di dời sẽ được cung cấp theo các quy định của Quy định và Hướng dẫn của Nhà 

nước. Mục 18 cũng được áp dụng cho Dự án này, nhưng các yêu cầu về di dời của các 

Quy định của Tiểu bang và Hướng dẫn đi xa hơn những gì được yêu cầu bởi Mục 18. 

Tất cả các trợ cấp nêu dưới đây đều phải tuân theo Quy định của Tiểu bang và Hướng 

dẫn. Trợ cấp sẽ được trả cho những người di dời đủ điều kiện khi nộp các mẫu đơn và 

tài liệu yêu cầu theo quy trình hành chính thông thường của OHA.  

 

OHA đã chọn thanh toán tiền đặt cọc cho các hộ gia đình. Đối với các hộ gia đình đủ điều 

kiện nhận các khoản thanh toán thiếu hụt hỗ trợ di dời, OHA sẽ xử lý các yêu cầu thanh 

toán trước nếu cần để giảm bớt khó khăn cho những người thuê nhà không có đủ tiền 

để trả chi phí chuyển đến. Các yêu cầu đã được chấp thuận sẽ được xử lý nhanh chóng 

để giúp tránh mất căn thay thế đẹp và phù hợp. 

 

Những người thuê nhà phải di dời vĩnh viễn sẽ đủ điều kiện để được hỗ trợ sau: 

 

1.  Thanh toán Chi phí Di chuyển Khu dân cư 

  

Tất cả những người cư trú đủ điều kiện để được di dời vĩnh viễn sẽ đủ điều kiện nhận 

được một khoản thanh toán cho chi phí di chuyển. Việc thanh toán chi phí di chuyển sẽ 

được thực hiện dựa trên chi phí thực tế của một lần di chuyển chuyên nghiệp, hoặc một 

khoản thanh toán cố định dựa trên lịch tính phòng hoặc kết hợp cả hai. 
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 a. Chi phí Thực tế (Di chuyển Chuyên nghiệp) 

Người thuê nhà có thể chọn nhờ một người di chuyển chuyên nghiệp được 

cấp phép thực hiện việc di chuyển. Chi phí thực tế của dịch vụ chuyển nhà, 

dựa trên ít nhất hai hồ sơ dự thầu được chấp nhận, sẽ được OHA thanh 

toán dưới hình thức thanh toán trực tiếp cho công ty chuyển nhà. Chi phí 

vận chuyển được giới hạn trong khoảng cách 50 dặm. Ngoài việc di chuyển 

thực tế, các chi phí liên quan đến việc kết nối lại tiện ích (tức là khí đốt, 

nước, điện, điện thoại và cáp, nếu có), đủ điều kiện để được hoàn trả. 

  

 b. Thanh toán cố định (dựa trên Lịch trình Đếm phòng) 

Một người cư ngụ có thể chọn nhận một khoản thanh toán cố định cho chi 

phí di chuyển dựa trên số lượng phòng được sử dụng trong ngôi nhà di dời 

hoặc các công trình phụ trợ trong khu nhà. Trong trường hợp này, người 

được di dời chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc di chuyển. Khoản thanh 

toán cố định bao gồm tất cả các kết nối tiện ích như được mô tả trong (a) 

ở trên. Lịch trình hiện tại cho các khoản thanh toán di chuyển cố định được 

nêu trong Bảng 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG 4: Lịch trình thanh toán di chuyển cố định (có hiệu lực từ năm 2021) 

Nơi ở do Người thuê 

Một phòng $780 

Hai phòng $1.000 

Ba phòng $1.250 

Bốn phòng $1.475 

Năm phòng $1.780 

Sáu phòng $2.065 

Bảy phòng $2.2380 

Tám phòng $2.690 

mỗi phòng bổ sung $285 

Nhà ở Không có Đồ đạc của Người ở 

Phòng Đầu tiên $510 

$85 

 

Mỗi phòng bổ sung $100 

$85 
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2. Chứng từ Bảo vệ Người thuê nhà  

 

Tất cả các hộ gia đình sẽ được cung cấp Phiếu Bảo vệ Người thuê (TPV) theo chương 

trình Thanh toán Hỗ trợ Nhà ở theo Mục 8. TPV cung cấp khoản thanh toán hỗ trợ nhà 

ở để thanh toán phần chênh lệch giữa Tổng Thanh toán cho Người thuê nhà và tiền thuê 

theo hợp đồng của căn hộ. Các hộ gia đình có thể sử dụng TPV để đăng ký với tư cách 

là người thuê nhà cho những nơi ở thay thế tương đương khác. 

 

Nếu bất kỳ hộ gia đình nào sử dụng TPV được yêu cầu trả nhiều hơn tiền thuê nhà hiện 

tại hoặc 30% tổng thu nhập của họ, khoản thanh toán chênh lệch hỗ trợ thuê nhà sẽ 

được cung cấp theo Quy định của Tiểu bang. Để đủ điều kiện nhận khoản thanh toán 

thay thế nhà ở hoặc khoản thanh toán di chuyển được mô tả ở trên, một hộ gia đình phải 

thuê hoặc mua và chuyển đến ở một ngôi nhà thay thế phù hợp, an toàn và vệ sinh trong 

vòng 12 tháng, cũng như nộp đơn yêu cầu thanh toán nhà ở thay thế hoặc di chuyển 

trong vòng 18 tháng kể từ ngày hộ gia đình di chuyển khỏi nơi ở. Việc không nhận nơi ở 

thay thế hoặc gửi yêu cầu bồi thường trong thời hạn nêu trên có thể dẫn đến bị mất trợ 

cấp di chuyển và/hoặc nhà ở thay thế. 

 

OHA cũng có ý định trả tiền đặt cọc cho các hộ gia đình di dời, mặc dù đây không phải 

là yêu cầu theo quy định. 

J. THANH TOÁN TRỢ CẤP DI DỜI 
 

Nếu có bất kỳ khoản thanh toán hỗ trợ di dời nào phải trả cho Hộ gia đình theo Quy định 

của Nhà nước và Hướng dẫn, việc thanh toán sẽ được thực hiện nhanh chóng. Để nhận 

được bất kỳ khoản thanh toán nhà ở thay thế áp dụng nào, Hộ gia đình phải thuê và sử 

dụng một ngôi nhà thay thế phù hợp, an toàn và hợp vệ sinh trong vòng 12 tháng sau khi 

họ rời khỏi căn hộ của mình tại Harrison Tower. Tất cả các Hộ gia đình đủ điều kiện nhận 

khoản thanh toán phải gửi yêu cầu và tài liệu hỗ trợ về trợ cấp di dời cho Nhân viên OPC 

không muộn hơn mười tám (18) tháng sau ngày họ rời khỏi Dự án để vẫn đủ điều kiện 

nhận khoản thanh toán. 

 

Thủ thuật chuẩn bị và nộp đơn kiện cũng như xử lý và chuyển giao các khoản thanh toán 

sẽ như sau: 

 

1. (Các) nguyên đơn phải cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết để chứng minh tình 

trạng đủ điều kiện nhận hỗ trợ; 
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2. Nhân viên OPC sẽ xem xét tất cả các tài liệu cần thiết trước khi đi đến quyết định 

về khoản chi phí nào đủ điều kiện để được bồi thường; 

3. Các mẫu đơn yêu cầu bắt buộc sẽ do Nhân viên OPC chuẩn bị và được trình cho 

nguyên đơn để xem xét và ký tên. Các khiếu nại đã ký tên và tài liệu hỗ trợ sẽ 

được gửi lại cho Nhân viên OHA để xử lý thanh toán; 

4. Nhân viên OPC sẽ xem xét và phê duyệt các yêu cầu thanh toán hoặc yêu cầu 

thông tin bổ sung; 

5. Nhân viên OPC sẽ phát hành séc trợ cấp cho nguyên đơn theo cách thức nhanh 

chóng và an toàn nhất có thể; 

6. Biên lai thanh toán và tất cả các tài liệu yêu cầu bồi thường sẽ được lưu giữ trong 

hồ sơ trường hợp di dời; 

7. Trong trường hợp hộ gia đình tranh chấp về số tiền thanh toán mà họ được hưởng 

trong yêu cầu bồi thường, họ có thể làm đơn kháng cáo theo quy trình kháng cáo 

được xác định trong Phần Q của kế hoạch này.  

K. LỰA CHỌN NHÀ Ở CUỐI CÙNG 
 

Dựa trên dữ liệu về chi phí nhà ở và thu nhập thu được từ những người cư trú và chi phí 

của các nguồn nhà ở thay thế, các hộ gia đình không thể cung cấp nhà ở thay thế tương 

đương trong khả năng tài chính của họ. Do không có sẵn nhà ở thay thế trong khả năng 

tài chính của các hộ gia đình phải di dời, nên việc di dời nằm trong lựa chọn nhà ở cuối 

cùng. Căn cứ theo Mục 6124 của 25 CCR, OHA đã quyết định sử dụng các nguồn lực 

của mình để cung cấp đầy đủ nhà ở thay thế có thể so sánh được bằng cách cung cấp 

cho tất cả các hộ gia đình di dời TPVs sẽ cung cấp cho các hộ gia đình di dời nhà ở thay 

thế tương đương trong khả năng tài chính của họ. OHA đã nhận được phân bổ ban đầu 

là 20 TPV từ HUD và dự kiến sẽ nhận được số TPV còn lại để hỗ trợ những cư dân còn 

lại vào năm 2023. Nếu bất kỳ hộ gia đình nào bị di dời chọn không chấp nhận TPV, hộ 

gia đình đó sẽ được hưởng số tiền hỗ trợ thuê nhà tối đa là $5.250, cũng như các dịch 

vụ tư vấn và hỗ trợ di chuyển. 

 

Ngoài ra, nếu người thuê nhà cần chuyển đến ở cùng bạn bè hoặc gia đình và từ chối 

TPV, OHA sẽ cung cấp khoản thanh toán $5.250 như một khoản thanh toán lựa chọn 

nhà ở cuối cùng.  
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L. TÌNH TRẠNG NHẬP CƯ 
 

Để nhận được hỗ trợ di dời của TPV, tất cả mọi người đều phải tự xác nhận tình trạng 

hiện tại hợp pháp của mình tại Hoa Kỳ. Tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được hỗ 

trợ di dời. Trong trường hợp một hộ gia đình bao gồm những người không hiện diện hợp 

pháp tại Hoa Kỳ, hộ gia đình đó sẽ nhận được hỗ trợ di dời theo Quy định của Tiểu bang 

và Hướng dẫn.  

 
M. HỆ QUẢ VỀ THUẾ DI DỜI  
 

Nói chung, các khoản thanh toán di dời không được coi là thu nhập cho mục đích của 

Phần 2 của Bộ luật Thuế vụ năm 1954, đã được đổi tên thành Bộ luật Thuế vụ năm 1986 

(Tiêu đề 26, U. S. Code), hoặc nhằm mục đích xác định tình trạng đủ điều kiện hoặc mức 

độ đủ điều kiện của bất kỳ người nào để được hỗ trợ theo Hồ sơ An sinh Xã hội (42 U.S. 

Mã số 301 và tiếp theo) hoặc Luật Thuế thu nhập cá nhân, Phần 10 (bắt đầu từ 

Mục 17001) của Bộ luật Doanh thu và Thuế, hoặc Luật Thuế Ngân hàng và Công ty, 

Phần II (bắt đầu từ Mục 23001) của Phần 2 của Doanh thu và Mã số thuế. Tuyên bố trên 

về hệ quả thuế không nhằm mục đích tư vấn về thuế của OHA hoặc OPC. Người thuê 

nhà có trách nhiệm tham khảo ý kiến với cố vấn thuế của họ về hệ quả thuế của các chi 

phí di dời. 

 

N. THÔNG BÁO 
 

Mỗi thông báo, mà OHA được yêu cầu cung cấp cho người sử dụng địa điểm Dự án, sẽ 

được đích thân gửi hoặc gửi bằng thư hạng nhất đã được chứng nhận hoặc đăng ký, 

yêu cầu biên nhận trả hàng hoặc email có xác nhận và được ghi lại trong hồ sơ vụ việc. 

Mỗi thông báo sẽ được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Mỗi thông báo sẽ cho biết 

tên và số điện thoại của một người có thể được liên hệ để được giải đáp các thắc mắc 

hoặc trợ giúp cần thiết khác. 
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Có ba thông báo chính: 

 

 1) Tuyên bố Thông tin 

 2) Thông báo về tình trạng Đủ điều kiện Di dời 

 3) Thông báo Trả nhà trống 

 

Thư Thông tin được cung cấp cho người thuê nhà vào tháng 10 năm 2021 nhằm cung 

cấp cho người thuê một bản mô tả chung bằng văn bản về chương trình di dời tạm thời 

của OHA và thông tin cơ bản liên quan đến trợ cấp, tình trạng đủ điều kiện và các yêu 

cầu lưu ý (Phụ lục B). (Kế hoạch xây dựng đã thay đổi, và việc di dời tạm thời trong thời 

gian ngắn không còn là một lựa chọn nữa). 

 

Thông báo Đủ điều kiện Di dời (Notice of Relocation Eligibility, NOE) sẽ được phát cho 

từng hộ gia đình phải di dời. NOE cho người thuê nhà bao gồm xác định về tình trạng đủ 

điều kiện để được hỗ trợ di dời lâu dài theo các chương trình di dời cụ thể và tính toán 

các quyền lợi tối đa dựa trên thông tin được cung cấp bởi hộ gia đình bị ảnh hưởng và 

phân tích các khu nhà ở thay thế tương đương được xác định bởi nhân viên di dời.  

 

Không có người cư trú hợp pháp nào được yêu cầu di chuyển mà không nhận được 

Thông báo Trả nhà Trong vòng 90 Ngày như thông báo trước bằng văn bản về ngày cần 

thiết phải di chuyển.  

 

Ngoài ba thông báo chính, nhân viên di dời sẽ gửi thông báo bằng văn bản kịp thời dưới 

dạng Thông báo nhắc nhở, trong đó thảo luận về việc mất quyền lợi có thể xảy ra và ấn 

định ngày hết hạn để mất trợ cấp cho những người:  

 

1) đủ điều kiện nhận các trợ cấp bằng tiền,  

2)  đã chuyển ra khỏi khu nhà ở mua lại, và  

3)  chưa nộp đơn yêu cầu trợ cấp.  

 

Thông báo Nhắc nhở sẽ được phát cho tất cả các trường hợp di dời không phản hồi 

chậm nhất là trong vòng sáu tháng qua trước ngày hết hạn nộp đơn. 
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O. BẢO MẬT HỒ SƠ  
 

Tất cả thông tin thu được từ người thuê nhà được coi là bí mật và sẽ không được chia 

sẻ nếu không có sự đồng ý của người thuê nhà hoặc OHA. OHA và nhân viên di dời sẽ 

tuân thủ các quy định của liên bang liên quan đến việc bảo vệ các hồ sơ di dời và nội 

dung của chúng. 

P. CHÍNH SÁCH TRỤC XUẤT 
 

OHA công nhận rằng việc trục xuất chỉ được cho phép như một biện pháp cuối cùng và 

hồ sơ di dời phải được ghi chép lại để phản ánh các tình huống cụ thể xung quanh bất 

kỳ việc trục xuất nào. Việc trục xuất sẽ chỉ diễn ra trong trường hợp không trả tiền thuê 

nhà, vi phạm nghiêm trọng hợp đồng thuê nhà, có hành vi nguy hiểm hoặc bất hợp pháp 

trong căn hộ hoặc nếu hộ gia đình từ chối tất cả các đề nghị hợp lý để di chuyển. Các 

hành động trục xuất sẽ tuân thủ mọi quy định trục xuất tại địa phương có hiệu lực tại thời 

điểm trục xuất. 

Q. CHÍNH SÁCH KHÁNG NGHỊ 
 

Một người không hài lòng với quyết định về tình trạng đủ điều kiện nhận các trợ cấp, số 

tiền thanh toán hoặc các hoạt động quản lý khu nhà ở của OHA có thể nộp Đơn Kháng 

cáo Hỗ trợ Di dời hoặc bất kỳ hình thức kháng nghị bằng văn bản nào khác với OHA và 

có quyền rà soát hành chính. Các chính sách kháng nghị của OHA sẽ tuân theo các tiêu 

chuẩn được mô tả trong Điều 5, Mục 6150 và tiếp theo, Tiêu đề 25, Chương 6, Tiểu bang 

California, hướng dẫn của Bộ Gia cư và Chương trình Phát triển Cộng đồng và Kế hoạch 

Thủ tục và Chính sách di dời của Nhà phát triển. 

 

Yêu cầu xem xét hành chính và điều trần không chính thức sẽ được chuyển đến Giám 

đốc Dự án Cấp cao của OHA. Tất cả các yêu cầu xem xét sẽ nhận được phản hồi bằng 

văn bản từ OHA trong vòng ba tuần kể từ khi nhận được. Nếu đơn kháng cáo không 

chính thức bị từ chối, những người kháng cáo sẽ có quyền nộp đơn yêu cầu điều trần 

chính thức trước một viên chức điều trần khách quan và độc lập. 

 

Thông tin chi tiết hơn về quy trình kháng nghị sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Người 

kháng cáo sẽ giữ quyền kháng cáo trong tối đa 18 tháng kể từ ngày chuyển khỏi cơ sở 

Dự án hoặc nhận được khoản thanh toán cuối cùng cho các trợ cấp di dời, tùy theo thời 

điểm nào sau đó. 
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R. NGÀY DI DỜI DỰ KIẾN  
 

Dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024. Dự kiến việc cải tạo sẽ hoàn thành trong khoảng 

24-36 tháng. Việc trì hoãn xây dựng sẽ kéo dài thời gian cần thiết để hoàn thành việc cải 

tạo. Lịch trình di dời đề xuất hiện tại của OHA như sau 

 

 Chuẩn bị Kế hoạch Di dời: Tháng 7 năm 2021 

 Tự nguyện chuyển các hộ gia đình quan tâm đến Oak Groves South: Tháng 12 

năm 2021-tháng 7 năm 2022 

 Thực hiện Phỏng vấn Thường trú: Tháng 8/tháng 9 năm 2022 

 Cập nhật Kế hoạch Di dời: Tháng 9 năm 2022  

 Phát Thông báo Trả nhà trong vòng 90 ngày và Thông báo tình trạng Đủ điều kiện 

Tháng 12 năm 2022 

 Di dời (tất cả các giai đoạn): Tháng 1 năm 2023 - tháng 11 năm 2023 

S. CHI PHÍ DI DỜI DỰ KIẾN  
 

Chi phí ước tính của việc di dời, bao gồm chi phí di chuyển, đặt cọc thay thế nhà ở, là 

$448.000. Ngân sách chia thành từng khoản được bao gồm trong Mục E. Khoản này bao 

gồm 20% dự phòng do không có hợp đồng chính thức hóa tiền đặt cọc và chi phí di 

chuyển.  

T. THÔNG TIN LIÊN HỆ OPC 
 

Dự án này sẽ được thực hiện bởi các nhân viên của văn phòng OPC’s Alameda. Giờ 
làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. (Đóng cửa vào cuối 
tuần và ngày lễ).  
 

1101 Marina Village Parkway, Suite 201 
Alameda, CA, 94501 

Sean Kerr 
916-416-1449 

skerr@opcservices.com 
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PHỤ LỤC A 

 

GIỚI HẠN THU NHẬP HUD - QUẬN ALAMEDA 
 

Các số liệu sau đây được chấp thuận bởi Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (Department of Housing and Urban 

Development, HUD) Hoa Kỳ để sử dụng tại Quận Alameda để xác định và quyết định tình trạng đủ điều kiện về nhà 

ở theo mức thu nhập.  

 

 

Trung bình Khu vực - $142.800 
Cá nhân/Hộ gia đình 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rất thấp 50.000 57.150 64.300 71.400 77.150 82.850 88.550 94.250 

Cực kỳ thấp 30.000 34.300 38.600 42.850 46.300 49.750 53.150 56.600 

Thấp 74.200 84.800 95.400 106.000 114.500 123.000 131.450 139.950 

 

 

Các số liệu theo Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (California), được cập nhật vào tháng 4 năm 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KẾ HOẠCH DI DỜI HARRISON TOWERS 

 

OPC, LLC Tháng 10 năm 2022 Trang 27 
2057\05\3393589.1 

PHỤ LỤC B 

 

THƯ THÔNG TIN 
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Ngày 1 tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi Quý cư dân Harrison Tower, 

 

Như quý vị có thể đã biết, Cơ quan Nhà ở Oakland (OHA) có kế hoạch cải tạo lớn dành cho 

Harrison Tower. OHA rất vui mừng khi có thể đảm nhận công việc này và cải thiện các căn hộ 

cũng như toàn bộ tòa nhà cho cư dân của chúng tôi. Tuy nhiên, để việc xây dựng được hoàn thành 

một cách an toàn và hiệu quả, cư dân của Harrison Tower sẽ được yêu cầu di dời khỏi khu nhà.  

 

Xin lưu ý rằng không ai được yêu cầu di dời vào thời điểm này. Quý vị sẽ được liên hệ trước 

với bất kỳ yêu cầu nào để tạm thời di chuyển khỏi chỗ nghỉ. 

 

Mặc dù cư dân sẽ cần phải di dời, nhưng quý vị sẽ được bảo vệ và hỗ trợ theo luật di dời của 

California và Liên bang. OHA sẽ cung cấp cho cư dân các dịch vụ hỗ trợ di dời toàn diện và tất cả 

các chi phí tự trả liên quan đến việc chuyển nhà của quý vị sẽ được OHA chi trả. Các dịch vụ hỗ 

trợ di dời sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: 

 

 Dịch vụ tư vấn và tư vấn một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của cư dân qua 

điện thoại, Zoom, hoặc dịch vụ họp từ xa khác, hoặc gặp trực tiếp với các biện 

pháp phòng ngừa an toàn 

 Hỗ trợ tìm kiếm và đảm bảo nhà ở, bao gồm các căn hộ được trợ cấp tương tự 

 Giấy chứng thực Phần 8 cho phép quý vị tiếp tục trả 30% thu nhập của mình cho 

tiền thuê nhà như hiện tại quý vị đang trả 

 Hỗ trợ đóng gói, tháo dỡ và di chuyển 

 Hỗ trợ vận chuyển 
 

 

OHA dự định sẽ hoàn thành việc cải tạo Harrison Tower trong khoảng hai năm sau khi bắt đầu 

xây dựng. Quý vị sẽ có tùy chọn chuyển đi lâu dài với một Giấy chứng thực Phần 8, ở lại trong 

một căn hộ được trợ cấp khác mà OHA đã hỗ trợ quý vị trong việc xác định vị trí hoặc trở lại 

Harrison Tower. Việc quý vị chuyển đi lâu dài đến một địa điểm mới hay ở lại nhà ở thay thế 

cũng như việc quay lại Harrison Tower sau khi hoàn thành việc xây dựng đều sẽ là lựa chọn 

của quý vị.  
 

Một lần nữa, hiện tại không yêu cầu di dời liên quan đến việc cải tạo Harrison Tower nhưng nếu 

quý vị quan tâm, nhà tư vấn di dời của chúng tôi, Overland Pacific & Cutler (OPC) sẽ sẵn sàng 

vào cuối tháng này để bắt đầu giới thiệu các cơ hội nhà ở mới cho quý vị. OHA vẫn đang hoàn 

thiện lịch trình xây dựng và thời gian di dời cư dân. Quý vị sẽ được thông báo ít nhất ba tháng 

trước khi phải chuyển chỗ ở. Để biết thêm chi tiết về chương trình di dời, Kế hoạch Di dời sẽ có 

sẵn để quý vị xem xét tại Văn phòng Quản lý Khu nhà ở (với các bản sao có sẵn mà quý vị có thể 

mang theo) bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 1 tháng 11 năm 2022 cho đến Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 

năm 2022.  

 

Mỗi cư dân sẽ gặp gỡ trực tiếp với một nhân viên OPC để được giải thích về các trợ cấp di dời và 

các lựa chọn nhà ở hiện có. Những trợ cấp và lựa chọn nhà ở này sẽ được giải thích cho quý vị 

trước khi bắt đầu thông báo chuyển nhà 3 tháng. 
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Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với Sean Kerr với Overland, Pacific và 

Cutler, nhân viên phụ trách di dời của chúng tôi, theo số (916) 416-1449 hoặc 

skerr@opcservices.com.  

 

Trân trọng kính chào, 

 

 

Patricia Wells 

Giám đốc Điều hành 
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Thư thông tin trước đó được gửi vào tháng 10 năm 2021 

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi Quý cư dân Harrison Tower, 

 

Như quý vị có thể biết, Cơ quan Quản lý Nhà ở Oakland (Oakland Housing Authority, OHA) có 

kế hoạch cải tạo Harrison Tower trong vòng một năm tới hoặc lâu hơn. OHA rất vui mừng khi có 

thể đảm nhận công việc này và cải thiện các căn hộ cũng như toàn bộ tòa nhà cho cư dân của chúng 

tôi. Tuy nhiên, để việc xây dựng được hoàn thành một cách an toàn và hiệu quả, cư dân của 

Harrison Tower sẽ được yêu cầu tạm thời rời khỏi khu nhà.  

 

Xin lưu ý rằng không ai được yêu cầu di dời vào thời điểm này. Quý vị sẽ được liên hệ trước 

với bất kỳ yêu cầu nào để tạm thời di chuyển khỏi chỗ nghỉ. 

 

Mặc dù cư dân sẽ cần phải di dời tạm thời, quý vị sẽ được bảo vệ và hỗ trợ theo luật di dời của 

liên bang và tiểu bang. OHA sẽ cung cấp cho cư dân các dịch vụ hỗ trợ di dời toàn diện và tất cả 

các chi phí tự trả liên quan đến việc chuyển nhà tạm thời của quý vị sẽ được cơ quan của chúng 

tôi chi trả. Các dịch vụ hỗ trợ di dời sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: 

 

 Dịch vụ tư vấn và tư vấn một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của cư dân qua 

điện thoại, Zoom, hoặc dịch vụ họp từ xa khác, hoặc gặp trực tiếp với các biện 

pháp phòng ngừa an toàn 

 Hỗ trợ đảm bảo nhà ở tạm thời, bao gồm các căn hộ được trợ cấp tương tự 

 Giấy chứng thực Phần 8 cho phép quý vị tiếp tục trả 30% thu nhập của mình cho 

tiền thuê nhà như hiện tại quý vị đang trả 

 Hỗ trợ đóng gói, tháo dỡ và di chuyển 

 Hỗ trợ vận chuyển 

 

OHA dự định sẽ hoàn thành việc cải tạo Harrison Tower trong khoảng một năm sau khi bắt đầu 

xây dựng. Trong trường hợp buộc phải rời khỏi căn hộ Harrison Tower hơn một năm, quý vị sẽ có 

lựa chọn chuyển đi lâu dài với Giấy chứng thực Phần 8 hoặc ở lại một căn hộ được trợ cấp khác 

mà OHA đã hỗ trợ quý vị tìm kiếm. Nếu không, quý vị có thể ở trong nhà tạm cho đến khi căn hộ 

Harrison Tower của quý vị sẵn sàng cho việc tái cư trú và sau đó quay trở lại Harrison Tower. 

Việc quý vị chuyển đi lâu dài đến một địa điểm mới hay ở lại nhà ở tạm thời cũng như chọn 

chuyển nhà vĩnh viễn đều sẽ là lựa chọn của quý vị.  
 

Một lần nữa, không có yêu cầu di dời nào liên quan đến việc cải tạo Harrison Tower. OHA vẫn 

đang hoàn thiện lịch trình xây dựng và thời gian di dời cư dân tạm thời. Quý vị sẽ được thông báo 

ít nhất ba tháng trước khi phải chuyển chỗ ở.  

 

Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng tôi muốn thông báo cho quý vị biết rằng một cơ sở kinh doanh 

cao cấp khác của OHA, chỉ cách Harrison Tower, Oak Groves Apartments vài dãy nhà, đang gần 

hoàn thành việc cải tạo. Để thay thế cho việc chuyển đến nhà ở tạm thời trong năm tới, cư dân 

Harrison Tower đang được cung cấp tùy chọn để tự nguyện chuyển đi (tạm thời hoặc vĩnh viễn) 
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đến một căn hộ trống, nếu có sẵn tại Oak Groves trong những tuần tới. Khu nhà ở phải được cho 

thuê và sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.  

 

Oak Groves Apartments bao gồm hai tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố Oakland tại 620 17th 

Street (75 căn) và 570 16th Street (76 căn) cách nhau một khối. Cả hai đều đã được tân trang lại 

hoàn toàn bao gồm đồ đạc và vật dụng hoàn thiện trong nhà bếp và phòng tắm mới (chẳng hạn như 

tủ, mặt bàn và các thiết bị), tấm trải sàn, ban công có thể sử dụng được và các tiện nghi trong 

phòng cộng đồng và sân trong được nâng cấp. 

 

Nếu quý vị chọn tận dụng một căn hộ có sẵn tại Oak Groves, nếu nó trống, trước tháng 12 và quý 

vị tự nguyện chuyển đến, đơn vị chuyển nhà chuyên nghiệp sẽ được cung cấp miễn phí và quý vị 

sẽ được hoàn trả bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc chuyển các tiện ích, dây cáp, internet, v.v. 

đến căn hộ Oak Groves. Quý vị cũng sẽ có quyền quay trở lại Harrison Tower, sau khi việc xây 

dựng đã hoàn thành, mặc dù việc này có thể không kéo dài trong hai năm hoặc hơn.  

 

Nếu quý vị muốn chuyển đến Oak Groves hoặc có thắc mắc về khu nhà ở Oak Groves, vui lòng 

liên hệ với Kathy Tran, người quản lý khu nhà ở của quý vị, theo số (510) 922-1813 hoặc qua 

email theo địa chỉ: harrisontowers@jsco.net. Cô ấy sẽ hỗ trợ quý vị trong thủ tục đăng ký và điều 

phối việc xem khu nhà ở Oak Groves cho quý vị. 

 

OHA sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp cộng đồng cư dân vào tháng 11 để cung cấp cho quý vị 

thêm thông tin về quy trình di dời tạm thời. Ngoài ra, OHA đã giữ lại các dịch vụ của một chuyên 

gia di dời, Overland Pacific & Cutler, LLC (OPC), người sẽ chỉ định nhân viên để hỗ trợ từng 

người một cho tất cả cư dân Harrison Tower và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di dời. 

OHA hiểu rằng thông tin này có thể liên quan đến quý vị, nhưng chúng tôi đảm bảo với quý vị 

rằng mục tiêu của OHA là cung cấp cho quý vị tất cả sự hỗ trợ mà quý vị cần, và đảm bảo quý vị 

sẽ không có bất kỳ chi phí tự trả nào liên quan đến việc di dời của mình. 

 

Một lần nữa, nếu quý vị muốn chuyển đến Oak Groves vào tháng 12, vui lòng liên hệ với người 

quản lý khu nhà ở của quý vị là Kathy Tran theo số (510) 922-1813 hoặc qua email: 

harrisontowers@jsco.net. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác trước cuộc họp tháng 11, vui lòng 

liên hệ qua Rona Cremer với Overland, Pacific và Cutler, chuyên gia tư vấn di dời của chúng tôi, 

theo số (707) 974-7493 hoặc rcremer@opcservices.com.  

 

Trân trọng kính chào, 

 

 

Patricia Wells 

Giám đốc Điều hành 
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PHỤ LỤC C 

 

THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
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Thông báo tình trạng Đủ điều kiện và Quyền lợi có Điều kiện 

Phần 8 Người thuê-Người ở 
 
<<DATE>> 
 
<<ALL ELIGIBLE ADULTS>> 
<<MAILING ADDRESS>> 
<<CITY, STATE ZIP>> 
 
 
Kính gửi Người thuê: 
 
Cơ quan Quản lý Nhà ở Oakland (được gọi ở đây là “Cơ quan Di dời”) đang tiến hành dự án 
được gọi là Dự án Cải tạo Harrison Tower. Để thực hiện dự án này, quý vị cần phải di dời khỏi 
nơi ở của mình tại <<SITE ADDRESS>>. 
 
Quý vị sẽ không bắt buộc phải di chuyển mà không có thông báo trước bằng văn bản 
ít nhất 90 ngày về ngày mà quý vị phải rời đi. Tuy nhiên, quý vị có thể liên hệ với chúng 
tôi bất kỳ lúc nào để được hỗ trợ về việc chuyển nhà và nhận các trợ cấp mà quý vị đủ 
điều kiện. 
 
Đây là thông báo tình trạng đủ điều kiện nhận hỗ trợ di dời. Quý vị đủ điều kiện để được 
hỗ trợ di dời và các trợ cấp theo Chương trình Hỗ trợ Di dời của Cơ quan Di dời. 
 
Quý vị đủ điều kiện để nhận những trợ cấp sau: 
 
1. HỖ TRỢ TƯ VẤN DI DỜI: được cung cấp bởi Overland, Pacific & Cutler, LLC (OPC), 

một công ty chuyên nghiệp được Cơ quan Di dời thuê để hỗ trợ di dời cho quý vị, chẳng hạn 
như giới thiệu đến nhà ở thay thế và giúp nộp đơn xin trợ cấp. 

 
2. CHI PHÍ DI CHUYỂN: Quý vị sẽ nhận được một khoản thanh toán để hỗ trợ di chuyển tài 

sản cá nhân, phí chuyển dịch vụ/tiện ích và các khoản phí khác liên quan đến việc chuyển 
nhà của quý vị. Quý vị có thể chọn một trong các hình thức thanh toán sau: 

 
A. Một Thanh toán Di chuyển Cố định dựa trên số lượng phòng mà quý vị ở (từ Thông báo 

Thông tin). Trợ cấp của quý vị theo tùy chọn này đối với các phòng <<ROOM COUNT>> 
là $<<FIXED MOVING AMOUNT>>; hoặc 

B. Khoản thanh toán cho Chi phí Thực tế Hợp lý và Liên quan của quý vị dựa trên ít nhất hai 
ước tính bằng văn bản và hóa đơn đã nhận; hoặc 

C. Kết hợp cả hai (trong một số trường hợp). 
 

3. TIỀN GỬI BẢO ĐẢM: Cơ quan Di dời có thể thanh toán chi phí của bất kỳ khoản đặt cọc 
bảo đảm nào được yêu cầu để thuê một căn hộ thay thế được phê duyệt theo Mục 8. 

 
4. HỖ TRỢ THAY THẾ NHÀ Ở: Dựa trên thông tin OHA đã cung cấp cho chúng tôi, quý vị có 

đủ điều kiện để nhận Phiếu Bảo vệ Người thuê nhà (Tenant Protection Voucher, TPV) theo 
Chương trình Thanh toán Hỗ trợ Nhà ở Mục 8. TPV cung cấp cho quý vị một khoản thanh 
toán hỗ trợ nhà ở để thanh toán phần chênh lệch giữa Tổng Thanh toán cho Người thuê nhà 

Nhân viên Phụ trách Di dời OPC của Quý vị 

Tên: <<AGENT NAME>> 

Điện thoại: <<OFFICE PHONE>> 

ID Trường hợp 

của Quý vị: 
<<CASE ID>> 



KẾ HOẠCH DI DỜI HARRISON TOWERS 

 

OPC, LLC Tháng 10 năm 2022 Trang 34 
2057\05\3393589.1 

của quý vị, dựa trên thu nhập hộ gia đình của quý vị và tiền thuê theo hợp đồng của căn hộ. 
Quý vị có thể sử dụng HCV của mình để đăng ký với tư cách là người thuê nhà cho những 
nơi ở thay thế tương đương khác. 

 
Nếu các khoản cho thuê tương đương không có sẵn trong tiêu chuẩn thanh toán của Cơ quan 
Quản lý Nhà ở cho nhu cầu nhà ở thay thế của quý vị, hoặc nếu có sự khác biệt giữa tiền 
thuê nhà và nghĩa vụ tiện ích hiện tại của quý vị và nghĩa vụ tiền thuê nhà và tiện ích mới 
của quý vị tại nơi ở thay thế, hoặc nếu chi phí nhà ở mới của quý vị vượt quá mức thấp hơn 
30% tổng thu nhập hộ gia đình đã điều chỉnh hàng tháng của quý vị hoặc tiền thuê nhà và 
các tiện ích hiện tại của quý vị, quý vị sẽ đủ điều kiện nhận khoản chênh lệch trả cho quý vị 
trong khoảng thời gian 42 tháng. 

 
Để đủ điều kiện nhận khoản thanh toán thay thế nhà ở hoặc khoản thanh toán di chuyển được 
mô tả ở trên, quý vị phải thuê hoặc mua và sử dụng một ngôi nhà thay thế phù hợp, an toàn và 
vệ sinh trong vòng 12 tháng, cũng như nộp đơn yêu cầu cho các khoản thanh toán thay thế 
nhà ở hoặc di chuyển trong vòng 18 tháng kể từ ngày quý vị chuyển nhà ra khỏi nơi cư trú. 
Việc không nhận nơi ở thay thế hoặc gửi yêu cầu bồi thường trong thời hạn nêu trên 
có thể dẫn đến bị mất trợ cấp di chuyển và/hoặc nhà ở thay thế. 
 
Là một phần trong các dịch vụ tư vấn, chúng tôi cũng đã giới thiệu các căn hộ thay thế có sẵn 
trên thị trường trong khu vực của quý vị mà chấp nhận người thuê ở Phần 8. Vui lòng thông báo 
cho chúng tôi, nếu quý vị xác định một căn hộ mà quý vị muốn đảm bảo làm nơi ở thay thế.  
 
Quý vị không phải chấp nhận bất kỳ nơi ở nào do Cơ quan Di dời giới thiệu đến quý vị. Quý vị có 
thể chọn phương án thay thế của mình, nhưng để đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán hỗ 
trợ di dời, trước tiên nó phải được kiểm tra để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn “phù 
hợp, an toàn và vệ sinh”. Vì lý do này, KHÔNG DI CHUYỂN khỏi nhà của quý vị và KHÔNG 
KÝ HỢP ĐỒNG thuê hoặc mua một nơi ở thay thế mà không liên hệ trước với nhân 
viên phụ trách di dời của quý vị và Cơ quan Di dời. Việc kiểm tra “phù hợp, an toàn và vệ 
sinh” không phải là để thay thế cho việc kiểm tra nhà ở chuyên nghiệp. 
 
Quý vị phải tiếp tục thanh toán tiền thuê nhà của mình cho Cơ quan Di dời trong thời gian thuê 
nhà cho đến khi quý vị chuyển chỗ ở, cũng như đáp ứng tất cả các điều kiện khác được nêu trong 
hợp đồng thuê nhà hoặc thuê nhà của quý vị.  
 
Chương trình Hỗ trợ Di dời rất phức tạp. Điều quan trọng là quý vị phải đọc kỹ và hiểu các vấn 
đề được giải thích trong thông báo này và trong Tuyên bố Thông tin đã được cung cấp cho quý 
vị. Bất kỳ người nào bị ảnh hưởng bởi quyết định về tình trạng đủ điều kiện hoặc số tiền thanh 
toán được cho phép bởi Chương trình Hỗ trợ Di dời của Cơ quan Di dời có thể được Cơ quan Di 
dời xem xét đơn kháng cáo Thủ thuật kháng cáo. Chi tiết đầy đủ về thủ tục kháng cáo có sẵn 
theo yêu cầu từ Cơ quan Di dời. 
 
Nếu bất kỳ lúc nào quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách 
di dời OPC của quý vị: 
 

<<AGENT NAME>> 
<<AGENT TITLE>> 

Overland, Pacific & Cutler, LLC 



KẾ HOẠCH DI DỜI HARRISON TOWERS 

 

OPC, LLC Tháng 10 năm 2022 Trang 35 
2057\05\3393589.1 

<<OFFICE ADDRESS>> 
Điện thoại <<OFFICE PHONE>> 

 
Khi quá trình cải tạo của Harrison Tower đã hoàn thành và các căn hộ đã sẵn sàng để tái cư trú, 
quý vị có thể chọn chuyển về một căn hộ tại Harrison Tower. Quý vị sẽ có các tùy chọn di chuyển 
giống như đã mô tả trước đây trong thông báo này. Hoặc quý vị có thể lựa chọn ở lại vĩnh viễn 
trong căn hộ thay thế của mình. 
 
Các Chuyên viên phụ trách Di dời của OPC sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong suốt quá trình di 
dời. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các lựa chọn của mình hoặc quy trình di dời, vui lòng 
liên hệ với Chuyên viên phụ trách Di dời của quý vị được chỉ định trên trang trước. 
 
Trân trọng, 
 
 
 
<<MANAGER NAME>> 
<<MANAGER TITLE>> 
Overland, Pacific & Cutler, LLC 
 
 
[[NẾU CẦN THIẾT: 
CC tới: 
<<CC NAME>> 
<<CC ADDRESS>>]] 
 
 
Tệp đính kèm (giới thiệu) 
 
 

 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI THUÊ NHÀ 

Cá nhân tôi đã được liên hệ với Nhân viên Phụ trách Di dời của Cơ quan Di dời. Tôi đã được cung cấp 
một bản sao của thông báo này và tôi đã được giải thích cho tôi về các dịch vụ và trợ cấp hiện có. Tôi 

đã được thông báo rằng Nhân viên Phụ trách Di dời sẽ sẵn sàng hỗ trợ tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào 
hoặc cần hỗ trợ. 

Tên: Chữ ký: Ngày: 
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PHỤ LỤC D 

 

THÔNG BÁO TRẢ NHÀ 
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Thông báo Trả nhà Trong vòng 90 Ngày tới Khu dân cư 
 
 

 
<<DATE>> 

 

 
 

 
 

<<HEAD-OF-HOUSEHOLD>> và Tất cả Những người Ở cùng Khác 
<<MAILING ADDRESS>> 

<<CITY, STATE ZIP>> 

 
Kính gửi Người thuê: 

 
Cơ quan Quản lý Nhà ở Oakland (được gọi ở đây là “Cơ quan Di dời”) đang tiến hành di dời tất cả các 

căn hộ tại bất động sản mà quý vị chiếm giữ tại <<SITE ADDRESS>> (được gọi ở đây là “Mặt bằng”) 

từ chương trình Nhà ở Công cộng cho Người có Thu nhập thấp (Low-Income Public Housing program, 
LIPH) theo Mục 18 của Hồ sơ Nhà ở Hoa Kỳ năm 1937 và từ thị trường cho thuê. Cơ quan Di dời hiện đã 

xác định rằng quý vị cần phải rời khỏi Cơ sở.  
 

Bằng văn bản này có thông báo rằng Cơ quan Di dời quyết định chấm dứt hợp 
đồng thuê nhà của quý vị trong chín mươi (90) ngày bắt đầu từ <<90DAY 

START>> và kết thúc <<90DAY END>> và theo đây quý vị sẽ từ bỏ và giao 

quyền sở hữu phần nhà ở mà quý vị đang ở hoặc trước <<90DAY END>>. Nếu 
quý vị không rời khỏi Mặt bằng trước ngày đó, Cơ quan Di dời sẽ tiến hành các 

thủ tục pháp lý để thu hồi quyền sở hữu Mặt bằng, cũng như xử lý bất kỳ khoản 
tiền thuê và thiệt hại nào. Việc thuê nhà của quý vị đang bị chấm dứt theo Mục 

8.22.360 A.11 của Bộ luật Đô thị Oakland vì Cơ quan Di dời đang loại bỏ tài sản 

khỏi thị trường cho thuê. 
 

Trong thời gian này, Overland, Pacific & Cutler, LLC sẽ có mặt để hỗ trợ giới thiệu đến các địa điểm 
thay thế, phối hợp với các đơn vị chuyển nhà và các nhà cung cấp khác, xử lý các mẫu đơn yêu cầu trợ 

cấp di dời, và các nhiệm vụ khác để giúp quý vị di dời thuận lợi. Vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách 

di dời của quý vị được liệt kê dưới đây nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo này hoặc 
quy trình chuyển nhà. Sau khi rời khỏi căn hộ của mình, quý vị có trách nhiệm thu dọn tất cả tài sản cá 

nhân của mình, giao Mặt bằng trong tình trạng thỏa đáng và giao chìa khóa cho nhân viên phụ trách di dời 
của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm kiếm lời khuyên về thông báo này từ Oakland Rent Board theo số (510) 

238-3721 hoặc qua email tại rap@oaklandca.gov.  
 

 

Trân trọng, 
 

<<AGENT NAME>> 
<<AGENT TITLE>> 

Overland, Pacific & Cutler, LLC 

<<OFFICE ADDRESS>> 
Điện thoại <<OFFICE PHONE>> 

 
[[NẾU CẦN THIẾT: 

CC tới: 

Nhân viên Phụ trách Di dời OPC của 

Quý vị 

Tên: <<AGENT NAME>> 

Điện thoại: <<OFFICE PHONE>> 

ID trường hợp: <<CASE ID>> 
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<<CC NAME>> 

<<CC ADDRESS>>]] 
 

 
  Ngày giao/Người giao:  /  

Người nhận 
 
X   Ngày gửi/Người gửi:  /  

Chữ ký của Người nhận 
 

  Đã nhận thư/biên nhận vào:  /  
Ngày 
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PHỤ LỤC E 

 

NGÂN SÁCH DI DỜI 
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Ngân sách Di dời 

  

Chi phí Di chuyển $136.950 

Tiền đặt cọc $132.000 

Khoản Thanh toán Lựa chọn Nhà ở cuối cùng $68.250 

Chi phí di chuyển cho việc chuyển nhượng $36.116,07 

Tổng phụ 1 $313.316,07 

20% dự phòng $74.663,21 

Tổng phụ 2 $447.979,28 

Tư vấn Di dời và Phí dịch thuật $390.780,00 

Tổng cộng $838.759,28 

 
 


