
 

THÂN MỜI QUÝ VỊ! 

Dựa theo Luật Phục hồi chức năng năm 1973, Cơ quan trợ cấp gia cư quận Santa 

Clara sẽ có những hỗ trợ hợp lý để trợ giúp người có khuyết tật.  Vui lòng liên hệ 

Cơ quan trợ cấp gia cư quận Santa Clara qua số 408-275-8770 ít nhất trước ba 

2020 

Lịch tổ chức 

 
Ngày 15 tháng Một 

 

Ngày 18 tháng Ba 

 

Ngày 20 tháng Năm 

 

Ngày 15 tháng Bảy 

 

Ngày 16 tháng Chín 

 

Ngày 18 tháng Mười Một 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh: 

9 giờ sáng đến 10 giờ sáng 

Tiếng Việt: 

11 giờ trưa đến 12 giờ trưa 

Tiếng Tây Ban Nha: 

3 giờ chiều đến 4 giờ chiều 

 

Dựa theo Luật Phục hồi chức năng năm 1973, Cơ quan trợ cấp gia cư quận Santa Clara 

sẽ có những hỗ trợ hợp lý để trợ giúp người có khuyết tật.  Vui lòng liên hệ Cơ quan 

trợ cấp gia cư quận Santa Clara qua số 408-275-8770 ít nhất trước ba ngày nếu quý vị 

cần hỗ trợ đặc biệt. Tổng đài hỗ trợ người khiếm thính: 408-993-3041 

 

Trợ cấp gia cư  

Tìm kiếm  

Buổi trao 

đổi kiến thức 
 

Buổi trao đổi kiến thức này được thiết kế nhằm giúp 

người sở hữu phiếu khuyến mãi  

điều hướng quá trình tìm kiếm  

và nhận thành công trợ cấp gia cư. 

 

Địa điểm:  

Cơ quan trợ cấp gia cư quận Santa Clara 

505 West Julian Street 

San Jose, CA 95110 

 

 

Chủ đề: 

• Quý vị có thể trông chờ điều gì từ quá trình tìm trợ cấp 

gia cư 

• Sử dụng công cụ tìm kiếm trợ cấp gia cư 

• Tận dụng công nghệ 

• Cách điền đơn thuê nhà 

• Làm sao để nói chuyện với chủ nhà tương lai 

Dựa theo Luật Phục hồi chức năng năm 1973, Cơ quan trợ cấp gia cư quận Santa 

Clara sẽ có những hỗ trợ hợp lý để trợ giúp những người khuyết tật.  Vui lòng liên 

hệ Cơ quan trợ cấp gia cư quận Santa Clara qua số 408-275-8770 trước ít nhất ba 

ngày nếu quý vị cần hỗ trợ đặc biệt. Tổng đài hỗ trợ người khiếm thính: 408-993-

3041 


