Thông báo chung: Kế hoạch hàng năm FY2021 MTW
Vào ngày 26 tháng 2 năm 2008, Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) đã ký Thỏa thuận Chuyển đến nơi
làm việc (Moving to Work - MTW) với Sở Nhà đất Hạt Santa Clara và Sở Nhà đất Thành phố San José. Cả hai cơ
quan sẽ cùng hoạt động với tư cách là Sở nhà đất Hạt Santa Clara (SCCHA). Sự hiện diện của MTW cung cấp
cho SCCHA khả năng linh hoạt trong việc xây dựng các chính sách vượt ra ngoài những giới hạn cố định của
Phiếu lựa chọn nhà ở Mục 8 và luật nhà đất công nhằm nâng cao khả năng đáp ứng các nhu cầu nhà ở của các
cá nhân và cộng đồng thu nhập thấp tại Hạt Santa Clara.
Mỗi năm, SCCHA lại xây dựng bản Kế hoạch MTW Hàng năm cho năm tài chính tiếp theo. Dự thảo Kế hoạch
MTW Hàng năm cho năm 2021, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, sẽ cho
phép SCCHA tiếp tục theo đuổi các chương trình và hoạt động được HUD chấp thuận, khác với Phiếu lựa chọn
nhà ở Mục 8 và chương trình nhà ở công nhưng giải quyết được nhu cầu nhà ở một cách nhất quán với mục
tiêu và yêu cầu của MTW.
Dự thảo Kế hoạch MTW Hàng năm cho năm 2021 sẽ được công bố để xét duyệt tại các điểm sau kể từ ngày 24
tháng 2 đến 24 tháng 3 năm 2020:
Sở Nhà đất Hạt Santa Clara
505 W. Julian Street, San José, CA 95110
Giờ làm việc: 7:30 sáng đến 5:00 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu
(đóng cửa vào ngày 6 tháng 3 và ngày 20 tháng 3 năm 2020).
Một buổi điều trần công khai về kế hoạch dự thảo sẽ được tổ chức vào thứ Năm ngày 12 tháng 3 năm 2020, từ
11:00 sáng đến 12:00 trưa tại cùng địa điểm.
Dự thảo Kế hoạch MTW Hàng năm cho năm 2021 cũng sẽ được công bố trên trang web của SCCHA tại địa chỉ
www.scchousingauthority.org bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2020
Công chúng có thể viết bình luận từ ngày 24 tháng 3 năm 2020, qua thư điện tử hoặc dùng dịch vụ thư tín Hoa
Kỳ, như sau:
Email:
Aimee.Escobar@scchousingauthority.org
Thư tín Hoa Kỳ:
Attn: Aimee Escobar, Senior Housing Policy Analyst
Santa Clara County Housing Authority
505 West Julian Street
San José, CA 95110
Theo Luật Phục hồi chức năng năm 1973, Sở Nhà đất sẽ nỗ lực để hỗ trợ nơi ở cho người khuyết tật.
Vui lòng gọi (408) 275-8770 trước buổi điều trần ít nhất ba ngày nếu bạn có yêu cầu về chỗ ở đặc biệt.
Người dùng TDD/TTY xin gọi 408-993-3041. Sở Nhà đất Hạt Santa Clara là một đơn vị cung cấp Dịch vụ
Nhà đất Công bằng. Khu vực này có lối đi dành cho xe lăn.

