
TÀI NGUYÊN GIA CƯ
TRỢ GIÚP TẠI HẠT SANTA CLARA

Trương trình hỗ trợ tiền thuê nhà
CA COVID-19 (ERA)
Cung cấp hỗ trợ tài chính cho tiền thuê nhà
và các tiện ích cho những người hội đủ điều
kiện đang thuê nhà và chủ nhà tại tiểu ban
California vì bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

 Đường dây tiếng Anh: (833) 430-2122

Chương trình hỗ trợ cách ly & kiểm dịch (IQ)
Cung cấp (một lần) hỗ trợ khẩn cấp tiền thuê nhà/tài chính và điện
ích, giao hàng hoá/thực phẩm, sắp xếp cư ngụ tại khách sạn cho
những cư nhân hội đủ điều kiện của Hạt Santa Clara.

*Chỉ dành riêng cho những người có kết quả xét nghiệm COVID-19
dương tính hoặc đã tiếp xúc COVID-19 và hội đủ các yếu tố nhu cầu. 

(408) 808-7770

Các ngôn ngữ khác: (833) 687-0967

Asian Law Alliance 
Hỗ trợ việc ngăn ngừa và chống đối hành vi phán đoán và bất hợp
pháp về cư chú nhà ở và tổ chức các phòng khám hàng tuần để
cung cấp phương tiện cho người thuê nhà tự đại diện trong quá
trình trục xuất thông tin và hỗ trợ vớ các loại mẫu đơn. 

(408) 287-9710

TRỤC XUẤT/PHÁP LÝ TRỢ GIÚP

Law Foundation of Silicon Valley 

Cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và đại diện về các vấn đề liên
quan đến cư chú nhà ở cho các gia đình và cá nhân trong Hạt.
Santa Clara có thu nhập thấp. Bao gồm, bảo vệ các vụ kiện trục
xuất.

(408) 280-2424

Project Sentinel 
Khảo sát các khiếu nại và biện hộ cho những người đả tưng gặp
sự đối đải phán đoán về cư trú nhà ở. Hỗ trợ giải khuyết tranh
chấp giữa người thuê nhà và chủ nhà và cung cấp các chương
trình tư vấn về trương trình cư trú.

(800) 339-6043

Đường dây nóng nơi tạm trú Hạt Santa Clara 
Sàng lọc các cuộc gọi điện thoại đẻ xác định nơi tạm trú thích hợp
cho từng cá nhân. Đường dây nóng làm việc 7 ngày trong tuần từ 9
giờ sáng đến 7 giờ chiều.

(408) 385-2400

HỖ TRỢ NƠI TRÚ ẨN

 Quét hoặc
nhấp vào

 Quét hoặc
nhấp vào

 Quét hoặc
nhấp vào

 Quét hoặc
nhấp vào

 Quét hoặc
nhấp vào

(408) 678-1430 immigrant.relations@ceo.sccgov.org @sccimmi

https://covid19.sccgov.org/isolation-and-quarantine-support
https://housing.ca.gov/covid_rr/index.html
https://asianlawalliance.org/
https://www.lawfoundation.org/housing
https://www.housing.org/
tel:408-808-7770
mailto:immigrant.relations@ceo.sccgov.org


TÀI NGUYÊN GIA CƯ
TRỢ GIÚP TẠI HẠT SANTA CLARA

San José Homeless Helpline 
Nếu bạn là người vô gia cư và đang tìm kiếm sự giúp
đỡ, vui lòng liên hệ với đường dây trợ giúp dành cho
người vô gia cư.

HỖ TRỢ NƠI TRÚ ẨN

(408) 510-7600

Waiting List Hotline
Đường dây nóng dành cho các gia đình có trẻ em cần nơi
nương tựa. Gọi từ 10 giờ đến 11 giờ sáng, Thứ Hai đến Thứ
Sáu. Các hộ gia đình phải gọi đến số này hàng ngày vào thời
điểm đó để được duy trì trong danh sách chờ đợi.

(408) 926-8885

Đường dây tiếp nhận dịch vụ ngăn chặn tình trạng vô gia cư
 Cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời (ví dụ: tiền thuê nhà, tiền đặt
cọc hoặc tiền điện nước) cho các gia đình hoặc cá nhân có thu
nhập thấp đang gặp khó khăn trong việc duy trì nhà ở của họ.

(408) 926-8885

HỖ TRỢ TIỀN THUÊ 

Emergency Assistance Network
Cung cấp trả tiền thuê nhà / thế chấp một
lần và hỗ trợ tiện ích, phân phối thực
phẩm, hỗ trợ tìm kiếm nhà ở, dịch vụ tạm
trú, hỗ trợ chi phí tang lễ và giới thiệu đến
các dịch vụ khác.

liên hệ với đại lý được chỉ định
cho mã số (zip) của bạn

Section(mục) 8 | Santa Clara County Housing Authority
Hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, bao gồm cả người già
và người tàn tật, có được nhà ở tươm tất, an toàn và hợp vệ
sinh.

(888) 717-1180 

NHÀ Ở CÓ THỂ CHI TRẢ

Office of Supportive Housing | County of Santa Clara 
Với các thành phố địa phương và các đối tác cộng đồng để cung 
cấp thông tin về hỗ trợ cho thuê và các hỗ trợ khác cho người
 thuê nhà và chủ nhà bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

*Truy cập trang web của họ để biết danh sách các tài nguyên bổ sung.

(408) 278-6400    

TÀI NGUYÊN BỔ SUNG
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nhấp vào
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nhấp vào
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nhấp vào
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(408) 678-1430 immigrant.relations@ceo.sccgov.org @sccimmi

https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments/housing/ending-homelessness
https://osh.sccgov.org/need-assistance/i-need-shelter
https://destinationhomesv.org/documents/2021/03/hps-resources-english.pdf/
https://www.scchousingauthority.org/applicantportal/
https://osh.sccgov.org/home
mailto:immigrant.relations@ceo.sccgov.org
https://osh.sccgov.org/sites/g/files/exjcpb671/files/Emergency%20Assistance%20Network%20Zip%20Code%20Flyer.pdf

