
  

 

Cơ Quan Nhà Ở Oakland 

Mở danh sách chờ cho Chương Trình Phiếu Nhà Ở Chính Thống 

 

Câu hỏi thường gặp và Câu trả lời 

 

Phiếu Nhà Ở Chính Thống là gì? 
Phiếu Nhà Ở Chính Thống là phiếu nhà ở theo người thuê nhà dành cho các hộ gia đình 
có người khuyết tật nhưng không phải là người cao niên (ở độ tuổi trên 18 tuổi và dưới 62 
tuổi).  

 

Có bao nhiêu Phiếu Nhà Ở Chính Thống? 
OHA có 37 phiếu. .  

 

Tôi có đủ điều kiện nhận phiếu nhà ở chính thống không? 
Quý vị hoặc một người khác trong hộ gia đình quý vị có thể đủ điều kiện nếu: 

• Quý vị hoặc ai đó trong hộ gia đình quý vị ở độ tuổi trên 18 tuổi và dưới 
62 tuổi, và có tình trạng khuyết tật được lưu lại trong hồ sơ. 

Ngoài ra, quý vị hoặc một người khác trong gia đình quý vị phải đang: 
• chuyển ra khỏi một cơ sở chăm sóc y tế hoặc một môi trường 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; hoặc  
• thuộc Chương trình Nhà ở Chuyển tiếp/Hỗ trợ 

 
Chuyển ra khỏi một cơ sở chăm sóc y tế hoặc một môi trường tách biệt khác nghĩa 
là gì? 
Cơ sở chăm sóc y tế hoặc môi trường tách biệt khác: bao gồm, nhưng không giới hạn:  

1. môi trường tập thể dành riêng hoặc chủ yếu dành cho những người khuyết tật 
2. 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 

3. môi trường cung cấp hoạt động ban ngày chủ yếu cùng với các cá nhân khuyết tật 
khác. 

 



  

 

 

Có nguy cơ cao sẽ được đưa vào sống trong cơ sở từ thiện nghĩa là gì? 

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.  

Trường hợp này bao gồm các cá nhân không tiếp cận được với các dịch vụ hỗ trợ để có 
thể sinh sống độc lập, danh sách chờ dài hoặc thiếu khả năng tiếp cận nhà ở kết hợp với 
các dịch vụ cộng đồng, các cá nhân hiện đang sống trong điều kiện nhà ở tồi tàn hoặc vô 
gia cư có rào cản về di chuyển địa lý và/hoặc hiện đang sống một mình nhưng yêu cầu 
các dịch vụ hỗ trợ để sống độc lập.  

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. 

 

Ai được coi là Vô gia cư?  

Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD) phân loại bốn loại người vô gia cư: 

1. Người vô gia cư theo nghĩa đen (nơi tạm trú, không có nơi tạm trú, ở một nơi 
không dành cho con người sinh sống)  

2. Có nguy cơ vô gia cư (mất nhà ở trong vòng 14 ngày và không xác định được nơi 
ở tiếp theo); 

3. Thanh thiếu niên dưới 25 tuổi không có người lớn ở cùng hoặc gia đình có trẻ em 
và thanh thiếu niên thuộc các chương trình khác của Liên bang; 

4. Chạy trốn hoặc đang tìm cách trốn chạy bạo lực gia đình;  

 

Ai được coi là có nguy cơ trở thành vô gia cư? 

Một cá nhân hoặc gia đình: 

1. Không có đủ nguồn lực hoặc mạng lưới hỗ trợ, ví dụ: gia đình, bạn bè, các mạng 
lưới xã hội dựa trên tín ngưỡng hoặc các 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; 
hoặc 

2. Đáp ứng một trong các điều kiện sau:  
• Đã chuyển nhà vì lý do kinh tế hai lần trở lên trong vòng 60 ngày ngay trước 

khi nộp đơn đăng ký trước xin hỗ trợ ngăn chặn tình trạng vô gia cư; 



• Đang sống trong nhà của người khác vì kinh tế khó khăn;
• Đã được thông báo bằng văn bản rằng quyền sở hữu nhà ở hoặc nơi sinh

hoạt hiện tại của họ sẽ chấm dứt trong vòng 21 ngày kể từ ngày nộp đơn
đăng ký trước xin hỗ trợ;

• Sống trong khách sạn hoặc nhà nghỉ và chi phí ở khách sạn hoặc nhà nghỉ
không phải do các tổ chức từ thiện hoặc các chương trình của chính quyền
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương chi trả cho các cá nhân có thu nhập
thấp;

• Sống trong một căn hộ một phòng hoặc căn hộ khép kín, trong đó có nhiều
hơn hai người hiện đang cư trú; hoặc sống trong một đơn vị nhà ở lớn hơn, 
với trên 1,5 người mỗi phòng, theo định nghĩa của Cục Thống kê Dân số 
Hoa Kỳ;  

• Đang rời khỏi một cơ sở hoặc hệ thống chăm sóc công được tài trợ (ví dụ:
cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng
hoặc cơ sở dành cho thanh thiếu niên khác, chương trình hoặc cơ sở cải
tạo); hoặc

• Các trường hợp sống trong nhà ở có các đặc điểm liên quan đến sự bất ổn
định và tăng nguy cơ vô gia cư khác. 

Tôi gửi đơn đăng ký trước bằng cách nào? 

Nếu quý vị tin rằng bản thân/gia đình quý vị đáp ứng các yêu cầu của chương trình thì quý 
vị có thể được thêm vào danh sách chờ bằng cách gửi 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.  

1. Hoàn thành đơn đăng ký trước trực tuyến. Hãy truy cập www.oakha.org hoặc 
https://myohaportal.oakha.org/
Lưu ý: 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

OHA sẽ yêu cầu xác minh độ tuổi, tình trạng khuyết tật và tình trạng vô gia cư hoặc cư trú 
của quý vị trong một cơ sở đủ điều kiện hoặc môi trường tập thể khi nhận được đơn đăng 
ký trước của quý vị. Đơn đăng ký trước sẽ không được coi là hoàn thành khi OHA chưa 
nhận được tất cả hồ sơ xác minh. 

http://www.oakha.org/
https://oaklandlive.secureportale.net/PHAHome/Index.aspx


  

 
Tôi không đủ điều kiện, nhưng tôi vẫn cần nhà ở. Tôi nên làm gì? 
 

Hiện tại, tất cả danh sách chờ khác của Cơ Quan Nhà Ở Oakland đang đóng. Vui lòng 
định kỳ truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ: www.oakha.org vì tất cả các lần mở 
danh sách chờ đều được thông báo trên trang web của chúng tôi. 

Quý vị cũng có thể liên hệ http://211alamedacounty.org/ - cơ quan nguồn lực của Quận 
cho các dịch vụ Y tế, Nhà ở và Nhân sinh. Quý vị cũng có thể đăng ký nhận thư từ 
alerts@affordablehousingonline.com, bao gồm thông báo cho quý vị khi danh sách chờ 
Mục 8 mở ở bất kỳ địa phương nào trong toàn quốc. Quý vị cũng có thể đăng ký danh 
sách thông báo của Tổ chức Hỗ trợ Nhà ở Satellite Affordable Housing Associates ở 
Berkeley theo địa chỉ www.sahahomes.org/apply. Tương tự, Công ty East Bay Asia Local 
Development Corporation (EBALDC) cũng có Danh sách Tiếp thị hàng năm. Năm 2020, 
họ đã hoãn việc mở Danh sách Tiếp thị do dịch bệnh COVID-19. Quý vị có thể đăng ký 
nhận bản tin của họ để nhận thông báo: https://ebaldc.us10.list-
manage.com/subscribe/post?u=d1920b066203a42642f981bba&id=9a68e771b8   

 

Đơn đăng ký trước trực tuyến có sẵn bằng các ngôn ngữ khác không? 

Có. Đơn đăng ký trước và các tài liệu bắt buộc khác có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Việt, tiếng Trung và tiếng Anh. 

 

Tôi cần làm gì nếu cần trợ giúp hoặc có thắc mắc về đơn đăng ký trước của mình? 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: (510) 587-2100 – Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều. 

 

OHA sẽ xác định người được thêm vào danh sách chờ như thế nào? 

Vị trí trong danh sách chờ sẽ dựa trên lựa chọn ngẫu nhiên trên máy tính (quay số) 

 

Có quay số không? 

Có. Đơn đăng ký trước sẽ mở ngày Thứ Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2021 vào 12:01 sáng. 
Đơn đăng ký trước phải được gửi trực tuyến trước Thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2021 
vào 11:59 tối.. Một cuộc quay số sẽ được thực hiện cho tất cả đơn đăng ký nhận được 
trước thời hạn. 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.  

http://www.oakha.org/
http://211alamedacounty.org/
mailto:alerts@affordablehousingonline.com
http://www.sahahomes.org/apply
https://ebaldc.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=d1920b066203a42642f981bba&id=9a68e771b8
https://ebaldc.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=d1920b066203a42642f981bba&id=9a68e771b8


  

 

Quy trình sau khi tôi gửi đơn đăng ký trước là gì? 

Một cuộc quay số sẽ được thực hiện để xác định những ứng viên đủ điều kiện sẽ được 
thêm vào danh sách chờ của chúng tôi và theo thứ tự nào. Quý vị sẽ nhận được thông 
báo từ OHA về việc quý vị đã được đưa vào danh sách chờ hay chưa. Tất cả ứng viên lọt 
vào danh sách chờ sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ hỗ trợ xác minh tuổi tác, tình trạng khuyết 
tật, tình trạng vô gia cư hoặc cư trú trong một tổ chức đủ điều kiện hoặc môi trường tập 
thể. Đơn đăng ký trước sẽ không được coi là hoàn thành khi OHA chưa nhận được tất cả 
hồ sơ xác minh. 

Nếu tôi nộp đơn nhiều lần thì có nhiều cơ hội lọt vào danh sách hơn không? 

Không, mỗi hộ gia đình chỉ có cơ hội nộp đơn một lần. Đơn đăng ký trước trùng lặp sẽ bị 
loại bỏ khi quay số. 

Nếu tôi lọt vào danh sách chờ, bước tiếp theo là gì? 

Các ứng viên sẽ được rút khỏi danh sách chờ khi có Phiếu Nhà ở Chính Thống dựa trên 
vị trí của họ trong danh sách chờ. Khi ứng viên được rút khỏi danh sách chờ, OHA sẽ tiến 
hành sàng lọc tính đủ điều kiện, bao gồm thu nhập đủ điều kiện và sàng lọc lý lịch tư 
pháp. Sau khi xác nhận đủ điều kiện, các hộ gia đình ứng viên được mời tham dự một 
cuộc họp ngắn, trong đó họ sẽ nhận được thông tin về Chương Trình Phiếu Chọn Nhà Ở. 
Ứng viên nhận được phiếu nhà ở tại cuộc họp nói trên, sau đó, chịu trách nhiệm xác định 
một đơn vị cho thuê nhà đủ điều kiện ở thành phố Oakland mà họ có thể sử dụng phiếu 
nhà ở. 

Tôi làm cách nào để thông báo cho OHA nếu thay đổi địa chỉ sau khi tôi gửi đơn 
đăng ký trước? 

Nếu quý vị đã hoàn thành Đơn đăng ký danh sách chờ trước thì đơn đăng ký của quý vị 
sẽ trải qua quá trình quay số để xếp vào một hoặc nhiều Danh sách chờ, dựa trên (các) 
chương trình mà bạn đã đăng ký. Trạng thái đơn không được thông báo qua điện thoại. 
OHA sẽ liên lạc với ứng viên qua email hoặc qua thư về tình trạng đơn đăng ký trước của 
họ. Ứng viên có thể quay lại Cổng thông tin Ứng viên (http://myohaportal.oakha.org/) để báo 
cáo bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ, chi tiết liên hệ, v.v.  

Các hộ gia đình không có giấy tờ tùy thân có đủ điều kiện không? 
Có, miễn là ít nhất một thành viên trong gia đình có tình trạng cư trú hoặc quốc tịch hợp 
pháp đủ điều kiện. 
 

 

http://myohaportal.oakha.org/

