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MỞ DANH SÁCH CHỜ CÓ GIỚI HẠN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU NHÀ Ở CHÍNH 

THỐNG 
 
Cơ Quan Nhà Ở Oakland (OHA) thông báo mở danh sách chờ có giới hạn cho Chương 
Trình Phiếu Nhà Ở Chính Thống. OHA sẽ bắt đầu chỉ nhận đơn đăng ký trước trực 
tuyến từ Thứ Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2021 vào 12:01 sáng đến Thứ Năm, ngày 18 
tháng 2 năm 2021 vào 11:59 tối.  
 
Việc mở danh sách chờ này chỉ dành cho Chương Trình Phiếu Nhà Ở Chính Thống hỗ 
trợ cá nhân khuyết tật không phải là người cao niên. Để đủ điều kiện, quý vị phải đáp 
ứng các điều kiện Chính Thống sau đây tại thời điểm nộp đơn đăng ký trước. 
 
Ít nhất một thành viên trong hộ gia đình phải là cá nhân khuyết tật không phải người 
cao niên (từ 18 đến 61 tuổi); VÀ thuộc một trong các trường hợp sau: 

 
 chuyển ra khỏi một cơ sở chăm sóc y tế và một môi trường thiết kế tách biệt 

khác; hoặc 
 có nguy cơ cao sẽ được đưa vào sống trong cơ sở từ thiện; hoặc 
 vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành vô gia cư;  

 
Ngoài ra, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện sau đây của OHA: 
 

1. Ít nhất một thành viên trong gia đình phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nhập 
cư đủ điều kiện; và 
 

2. Không thành viên nào trong gia đình có khả năng phải tuân thủ yêu cầu quản 
chế chung thân theo bất kỳ chương trình quản chế tội phạm tình dục nào của 50 
tiểu bang; và 
 

3. Không thành viên nào trong gia đình có thể từng bị kết án về hành vi phạm tội 
liên quan đến ma túy, ví dụ: sản xuất hoặc chế tạo methamphetamine trong 
khuôn viên nhà ở do liên bang hỗ trợ; và  
 

4. Tổng thu nhập (bao gồm tiền lương, trợ cấp An sinh Xã hội, lương hưu, trợ cấp 
nuôi con, trợ cấp thất nghiệp, CalWin (TANF), Trợ cấp Tổng quát, thu nhập ròng 
từ một doanh nghiệp, v.v.) của tất cả những người có tên trong đơn đăng ký 
trước không được vượt quá số tiền sau đây: 
 

Quy mô hộ 
gia đình 

Giới hạn 
thu nhập 

Quy mô hộ 
gia đình 

Giới hạn 
thu nhập 

1 người $45,700 5 người $70,500 
2 người $52,200 6 người $75,700 
3 người $58,750 7 người $80,950 
4 người $62,250 8 người $86,150 

 
Đây là quy trình đăng ký trước hoàn toàn thông qua trang web; đơn đăng ký trước bằng 
giấy sẽ không được chấp nhận. Nộp đơn đăng ký tại nhà hoặc bất cứ nơi nào quý vị có 
thể truy cập internet. Quý vị cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính 
bảng. Sau khi danh sách chờ đóng, một cuộc quay số
ngẫu nhiên bằng máy tính sẽ 
được thực hiện đối với tất cả các đơn đăng ký trước đủ điều kiện để xác định ứng viên 
có được đưa vào danh sách chờ không. Tất cả ứng viên phải tuân thủ mọi quy định và 
chính sách quản lý nhà ở do Cơ Quan Nhà Ở Oakland trợ cấp.  
 
 
Cách nộp đơn?  
 
Nếu quý vị tin rằng bản thân/gia đình quý vị đáp ứng các tiêu chí thì quý vị có thể nộp 
đơn đăng ký trước. Đơn đăng ký trước sẽ CHỈ được tiếp nhận trực tuyến kể từ Thứ 
Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2021 vào 12:01 sáng đến Thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 
2021 vào 11:59 tối. 



Cơ Quan Nhà Ở Oakland 

1. Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến. Truy cập www.oakha.org hoặc 
https://myohaportal.oakha.org/ 
Không mất phí khi hoàn thành đơn đăng ký trước

2. Gửi đơn đăng ký trước đã hoàn thành trước thời hạn là Thứ Năm, ngày 18 tháng
2 năm 2021 vào 11:59 tối.

3. Lưu mã số đơn đăng ký trước trực tuyến; quý vị sẽ nhận được email xác nhận
đã hoàn thành đơn đăng ký trước

Trong đơn đăng ký trước, quý vị sẽ có cơ hội tải lên hồ sơ xác minh tuổi tác, tình trạng 
khuyết tật và tình trạng vô gia cư hoặc cư trú của quý vị tại một cơ sở chăm sóc y tế 
hoặc môi trường tập thể đủ điều kiện.  

Ứng viên đủ điều kiện (người khuyết tật và không phải người cao niên) đang ở 
tình trạng vô gia cư cũng có thể được thêm vào danh sách chờ thông qua sự giới 
thiệu của các cơ quan đối tác sau: Chương Trình Nhập Cư Phối Hợp Của Cơ 
Quan Dịch Vụ Y Tế Hạt Alameda Và Eastbay Innovations. Các cơ quan đối tác có 
thể giới thiệu ứng viên bằng cách gửi đơn đăng ký trước trực tuyến theo hướng 
dẫn được cung cấp ở trên.  

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ QUY TRÌNH LẦN LƯỢT THEO THỨ TỰ NỘP ĐƠN.  Việc đưa 
vào danh sách chờ sẽ dựa trên lựa chọn ngẫu nhiên trên máy tính (quay số). Chỉ 300 
đơn đăng ký đầu tiên được đưa vào danh sách chờ để xem xét. Nếu cần thêm đơn 
đăng ký, chúng tôi có quyền xử lý các đơn đăng ký tiếp theo theo thứ tự quay số. 

Lưu ý: Cơ Quan Nhà Ở Oakland tuân thủ Pháp Lệnh Cơ Hội Tiếp Cận Nhà Ở Bình 
Đẳng của Thành Phố Oakland. Mọi quyết định từ chối ứng viên trong chương trình nhà 
ở của cơ quan chỉ căn cứ vào Yêu cầu của Tiểu bang và Liên bang và chỉ trong trường 
hợp các tội hình sự sau: 

1. Tội phạm tình dục nguy hiểm không đủ điều kiện được vào nhà ở công cộng dựa
trên Tiêu đề 42, Bộ luật Hoa Kỳ, mục 13663(a);

2. Những cá nhân bị kết án vì sản xuất methamphetamine trong khuôn viên nhà ở
được liên bang hỗ trợ không đủ điều kiện dựa trên Tiêu đề 24, Bộ luật Quy định
Liên bang mục 982.553.

http://www.oakha.org/
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx
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CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU NHÀ Ở CHÍNH THỐNG 
GIẢI THÍCH VỀ TÌNH TRẠNG KHUYẾT TẬT ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN 
 
Cơ Quan Nhà Ở Oakland (OHA) đã cấp 28 Phiếu Nhà Ở Chương Trình Chính Thống 
(MVP). Mục đích của MVP là hỗ trợ những người khuyết tật không phải người cao niên 
và gia đình của họ (trong khoảng 18-61 tuổi) đáp ứng các yêu cầu nhất định để sống 
độc lập trong cộng đồng, có nơi ở tươm tất, an toàn và vệ sinh, ở điều kiện tốt với mức 
giá thuê hợp lý. 
 
QUÝ VỊ PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ HỘ GIA ĐÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN: 
Hộ gia đình đủ điều kiện: Ít nhất một thành viên trong gia đình phải từ 18 đến 61 tuổi 
và phải là người khuyết tật.  
Người khuyết tật không phải người cao niên (vì mục đích xác định tính đủ điều kiện): 
Người trên 18 tuổi, dưới 62 tuổi và: 

Có tình trạng khuyết tật, như định nghĩa trong Tiêu đề 42 U.S.C. 423; được xác 
định là có khuyết tật về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc theo quy định của HUD: 
tình trạng khuyết tật dự kiến sẽ tiếp tục dài hạn và vô thời hạn; về cơ bản cản trở 
khả năng sống độc lập của người đó, và có bản chất là khả năng sống độc lập có 
thể được cải thiện nhờ các điều kiện nhà ở phù hợp hơn; hoặc người bị khuyết 
tật phát triển. 

VÀ QUÝ VỊ PHẢI ĐANG Ở TRONG MỘT TRONG NHỮNG TÌNH HUỐNG SAU: 
1. Cơ sở chăm sóc y tế hoặc môi trường tách biệt khác: bao gồm, nhưng không 

giới hạn: cơ sở/ môi trường tập thể dành riêng hoặc chủ yếu dành cho những 
người khuyết tật; môi trường tập thể được đặc trưng bởi việc tổ chức theo nhóm 
các hoạt động hàng ngày, thiếu quyền riêng tư hoặc quyền tự chủ, các chính 
sách hạn chế khách đến thăm hoặc giới hạn khả năng cá nhân tự do tham gia 
các hoạt động cộng đồng và quản lý sinh hoạt hàng ngày của chính họ; hoặc 
môi trường cung cấp hoạt động ban ngày chủ yếu cùng với các cá nhân khuyết 
tật khác. 

2. Có nguy cơ cao sẽ được đưa vào sống trong cơ sở từ thiện: Trường hợp này 
đề cập đến một cá nhân khuyết tật vì lý do một tổ chức công không cung cấp 
các dịch vụ cộng đồng hoặc cắt giảm các dịch vụ đó nên có thể sẽ gây ra sự 
suy giảm về sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của cá nhân đó, cuối cùng dẫn 
đến việc cá nhân đó sẽ được xếp vào một tổ chức dân cư tập trung. Một cá 
nhân không thể được coi là có nguy cơ cao sẽ được đưa vào sống trong cơ sở 
từ thiện nếu họ không khuyết tật. Một cá nhân có thể được cơ quan y tế và 
dịch vụ nhân sinh, một tổ chức cộng đồng xác định hoặc cá nhân đó tự xác 
định là có nguy cơ cao sẽ được đưa vào sống trong cơ sở từ thiện. 

 
3. Vô gia cư: Một cá nhân hoặc gia đình thiếu nơi ở cố định, thường xuyên và 

đầy đủ vào ban đêm, là nơi công cộng hoặc tư nhân không được thiết kế hoặc 
thường được sử dụng làm chỗ ngủ thường xuyên cho con người, bao gồm ô 
tô, công viên, tòa nhà bỏ hoang, bến xe buýt hoặc ga tàu hỏa, sân bay hoặc 
bãi cắm trại; dự kiến sẽ tiếp tục ở trong tình trạng như vậy trong một thời gian 
dài vì khuyết tật mãn tính; tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tâm thần  mãn 
tính; nghiện chất kích thích; tiền sử bạo lực gia đình hoặc lạm dụng thời thơ ấu 
(bao gồm cả việc bị lơ là, bỏ rơi); gia đình có trẻ em hoặc thanh niên khuyết 
tật; và bất kỳ cá nhân hoặc gia đình nào đang bỏ trốn hoặc đang tìm cách trốn 
chạy khỏi bạo lực gia đình, bạo lực hẹn hò, tấn công tình dục, rình rập hoặc 
các tình trạng nguy hiểm hoặc đe dọa tính mạng khác liên quan đến bạo lực 
đối với cá nhân hoặc thành viên gia đình, bao gồm cả trẻ em, diễn ra tại nơi ở 
chính ban đêm của cá nhân hoặc gia đình hoặc đã khiến cá nhân hoặc gia 
đình  sợ hãi khi trở lại nơi ở chính ban đêm chính của họ. 
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4. Có nguy cơ trở thành vô gia cư: Một cá nhân hoặc gia đình không có đủ nguồn 

lực hoặc mạng lưới hỗ trợ, ví dụ: bạn bè, mạng lưới dựa trên tín ngưỡng hoặc 
mạng lưới xã hội khác, sẵn có ngay lập tức, dẫn đến việc họ sẽ phải di chuyển 
đến nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc một nơi khác; đang sống ở nhà người khác vì 
kinh tế khó khăn. 

 
 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&amp;amp%3Bheight=800&amp;amp%3Biframe=true&amp;amp%3Bdef_id=943f6e98664e27f3d7fcc9a7a5cb13e7&amp;amp%3Bterm_occur=1&amp;amp%3Bterm_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AB%3AChapter%3AV%3ASubchapter%3AC%3APart%3A578%3ASubpart%3AA%3A578.3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&amp;amp%3Bheight=800&amp;amp%3Biframe=true&amp;amp%3Bdef_id=348997cd46ba8b8de0a877a28626c384&amp;amp%3Bterm_occur=1&amp;amp%3Bterm_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AB%3AChapter%3AV%3ASubchapter%3AC%3APart%3A578%3ASubpart%3AA%3A578.3
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&amp;amp%3Bheight=800&amp;amp%3Biframe=true&amp;amp%3Bdef_id=348997cd46ba8b8de0a877a28626c384&amp;amp%3Bterm_occur=1&amp;amp%3Bterm_src=Title%3A24%3ASubtitle%3AB%3AChapter%3AV%3ASubchapter%3AC%3APart%3A578%3ASubpart%3AA%3A578.3
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