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TRỢ CẤP NHÀ CỬA MHSA
Chương Trình Trợ Cấp Nhà Cửa MHSA Là Gì?
Chương Trình Trợ Cấp Nhà Cửa MHSA cung cấp tài trợ cố định (tiền để xây hoặc tu bổ nhà cửa) và tận
dụng tiền trợ cấp mục điều hành (tiền trợ cấp mướn nhà) đưa vào phần phát triển cho các căn nhà ủng
hộ cố định. Địa Hạt Cam đã phân ra $33 triệu Mỹ kim được quản lý bởi Cơ Quan Tài Trợ Nhà Cửa
California (CalHFA) và Sở Sức Khỏe Tâm Thần của Tiểu Bang (DMH). Chương Trình Trợ Cấp Nhà
Cửa sẽ:
 Mở rộng số căn hộ nhà cửa ủng hộ cố định cho những người lớn đủ điều kiện của MHSA để cải
tiến giá trị của cuộc sống.
 Nâng cao khả năng đủ sức để cung cấp nhà cửa cho những ai không có nhà cửa vô gia cư (1)
hay có nguy cơ trở nên vô gia cư (2)
o (1) Không nhà cửa vô gia cư được định nghĩa bởi Chương Trình Trợ Cấp Nhà Cửa
MHSA: Những ai hiện đang sinh sống trên đường phố, hoặc thiếu nơi cư ngụ ban đêm ấn
định, thường xuyên điều đặn, và đầy đủ. Đều này bao gồm sinh sống trong một nơi trú
ngụ, nhà trọ, hay một nơi trú ngụ tạm thời mà những cá nhân sinh sống không có quyền
lợi như người thuê nhà.
o (2) Những cá nhân có nguy cơ trở nên vô gia cư có thể là:
 Các trẻ em tuổi chuyễn tiếp hiện đang có trong các hệ thống chăm sóc cho trẻ em
hay pháp lý cho thanh thiếu niên.
 Những cá nhân được xuất viện hoặc được thả ra từ cơ sở bao gồm:
 Nhà nội trú cho những ai bị khủng hoảng và đang chuyễn tiếp.
 Nhà thương, bao gồm bệnh viện tâm thần khẩn cấp, cơ sở sức khỏe tâm
thần, cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn với một chương trình chữa trị đặc
biệt được chứng nhận cho căn bệnh tâm thần, và các trung tâm phục hồi
sức khỏe tâm thần.
 Các nhà tù địa phương của thành phố hay địa hạt
o Những ai được xếp đặc tạm thời vào một Cơ Sở Chăm Sóc Nội Trú sau khi xuất viện từ
một trong những cơ sở được trích dẫn bên trên.
o Được chứng nhận bởi giám đốc sức khỏe tâm thần của địa hạt là một cá nhân đã được
chẩn bệnh bởi và đang nhận lãnh các dịch vụ từ khoa sức khỏe tâm thần của địa hạt và
là cá nhân được thấy rằng đang cớ nguy cơ trở nên vô gia cư.
Những Cách Để Sử Dụng Tiền Quỹ Cho Chương Trình Trợ Cấp Nhà Cửa MHSA






Để trả lên tới 1/3 lệ phí để xây hoặc tu bổ một Phát Triển Nhà Cửa Cho Mướn lên tới cao nhất là
$100, 000 Mỹ kim cho mỗi căn hộ MHSA.
o Phát Triển Nhà Cửa Cho Mướn chung cư
o Phải có ít nhất 5 căn hộ MHSA
Để trả lệ phí xây cất hoặc tu bổ Nhà Chung (Shared Housing) lên đến cao nhất là $100,000 Mỹ
kim cho mỗi phòng ngủ cho MHSA mà thôi.
o Nhà Chung là một căn nhà, chung cư sở hữu hoặc nữa chung cư với số phòng ngủ cao
nhất là 5 căn phòng
Để cung cấp tài trợ điều hành cho tài quỹ của mục Trợ Cấp Nhà Cửa MHSA

Những Thành Phần Theo Qui Định Của Đề Án Tiền Quỹ Trợ Cấp Nhà Cửa MHSA


Mong muốn những căn hộ một phòng ngủ; phòng chung cộng đồng với nhà bếp; chỗ cho văn
phòng nhân viên FSP; đẹp – hòa hợp với cộng đồng; một vài căn hộ có khả năng ra vào thuận
tiện cho quý vị khuyết tật thân thể và giác quan; gần với hệ thống giao thông, phương tiện di
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chuyển, đi mua sắm, và các dịch vụ; ban Quản Lý Nhà Cửa có kinh nghiệm làm việc với các cư
dân có những nhu cầu đặc biệt.
Để Xin Tiền Quỹ:



Đơn xin tiền quỹ có thể lấy được từ mạng lưới của CalHFA:
http://www.calhfa.ca.gov/multifamily/mhsa/
Đơn xin sẽ được nộp cho CalHFA sau khi:
o Sở Y Tế (HCA) và Các Dịch Vụ Cộng Đồng Hạt Cam (OCCS) xem xét
o Được chấp thuận bởi Giám Đốc Dịch Vụ Sức Khỏe Phẩm Hạnh (BHS) – Mark Refowitz
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