
 

Thông báo Công khai: Kế hoạch Hàng 
năm MTW năm tài khóa 2024 
 
Vào ngày 26 tháng 2 năm 2008, Bộ Phát triển Gia cư và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) đã ký Thỏa thuận Hỗ trợ Tìm kiếm 
Việc làm (MTW) 10 năm với Cơ quan Gia cư Quận Santa Clara và Cơ quan Gia cư Thành phố San José. Một 
phần mở rộng của chương trình chứng minh kết thúc vào năm 2028 đã được ký vào ngày 14 tháng 4 năm 
2016. Cả hai cơ quan cùng hoạt động với tư cách là Cơ quan Gia cư Quận Santa Clara (SCCHA). Chương trình 
chứng minh MTW cung cấp cho SCCHA khả năng linh hoạt trong việc phát triển các chính sách nằm ngoài giới 
hạn của một số phiếu Phần 8 và luật nhà ở công cộng nhằm nâng cao khả năng phục vụ nhu cầu nhà ở cho các 
cá nhân và cộng đồng có thu nhập thấp trong Quận Santa Clara. 
 
Mỗi năm, SCCHA tạo một Kế hoạch MTW Hàng năm cho năm tài khóa sắp tới. Dự thảo Kế hoạch MTW hàng 
năm cho năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, sẽ cho phép 
SCCHA tiếp tục theo đuổi các chương trình và hoạt động, dưới sự phê duyệt của HUD, không giống với phiếu 
Phần 8 và các chương trình nhà ở công cộng, mà giải quyết nhu cầu về nhà ở giá phải chăng theo những cách 
phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của chương trình chứng minh MTW. 
 
Dự thảo Chương trình Hàng năm MTW cho năm 2024 sẽ có sẵn để quý vị đánh giá từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 
30 tháng 3 năm 2023 tại www.scchousingauthority.org/mtw . 
 
SCCHA sẽ tổ chức một buổi bình luận công khai về Kế hoạch MTW đề xuất trực tiếp và qua Zoom vào Thứ 
Năm ngày 16 tháng 3 năm 2023, từ 11:00 sáng đến 12:00 trưa. Quý vị phải đăng ký để tham dự buổi bình 
luận công khai này qua Zoom. Để biết thông tin ghi danh, vui lòng truy cập: www.scchousingauthority.org/mtw  

Nếu tham dự trực tiếp, quý vị không cần ghi danh trước. Buổi bình luận công khai sẽ được tổ chức tại văn 
phòng của chúng tôi ở 505 W. Julian Street, San Jose, CA 95110. Phòng họp: Yosemite. 
 
Ý kiến của công chúng dưới dạng văn bản sẽ được nộp từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 qua 
email hoặc đường bưu điện như sau: 
 
Email:  

Heather.Miller@scchousingauthority.org 
Bưu điện Hoa Kỳ:  

Người nhận: Heather Miller, Nhà phân tích Chính sách Nhà ở Cao cấp 
Cơ quan Gia cư Quận Santa Clara 
505 West Julian Street 
San José, CA  95110 
 

 
 

 
 

Theo Đạo luật Phục hồi 1973, Cơ quan Gia cư sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để phục vụ người 
khuyết tật. Xin hãy gọi đến (408) 275-8770 ít nhất 3 ngày trước buổi điều trần công cộng nếu quý vị 
cần các điều chỉnh thích nghi đặc biệt. Người dùng TDD/TTY hãy gọi 408-993-3041. Cơ quan Gia cư 
Quận Santa Clara là một nhà cung cấp Cơ hội Nhà ở Bình đẳng. Địa điểm này có lối vào dành cho 
người đi xe lăn. 
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