Want to register for
Section 8 Rental Assistance?
The Housing Authority has a fully online portal that lets people register to be considered for
affordable housing assistance in Santa Clara County 24-hours-a-day, 7-days-a-week.

How do I register?
1. Sign Up
Go online with your computer or mobile phone to sign up.
It takes about 3 minutes.

2. Stay Updated
Log in and update your information as necessary. Logging in at
least once a year lets us know if you are still interested in
Section 8 housing.

3. Get Selected
If rental assistance is available, applicants will be chosen
randomly and added to the waiting list. Not everyone is
guaranteed housing.

4. We’ll Contact You
If selected for the waiting list, the Housing Authority will
contact you to determine your eligibility for Section 8.

Am I eligible to apply?

Where do I register?

You can consider anyone part of your household, not
just family. Your household is eligible for Section 8
housing assistance if:

To register for the Santa Clara County Housing Authority’s new
interest lists, go to:
www.scchousingauthority.org/applicantportal
Phone Number: (888) 717-1180 TDD: (408) 993-3041

Applicant is 18+.
Applicant or one family member is legally
documented to live in the U.S.
Applicant meets the income eligibility
requirements. Please see applicant portal for
details.

•

There is no cost to register on the Housing
Authority's interest lists or participate in
our rental assistance programs.

•

SCCHA will first offer assistance to those
applicants who are still on the 2006
waiting list before selecting applicants
from the new interest lists.

Why should I join the interest lists?

No office visits required —
join online with a computer
or mobile device

Choose to live anywhere in
Santa Clara County or at
specific rental properties

Receive email or text message
updates on your status

Random selection when
vouchers become available
gives a fair chance to all

Go to www.scchousingauthority.org/applicantportal to register today!

¿Quiere inscribirse para
la Asistencia para Alquiler del Artículo 8?
La Autoridad de Vivienda tiene un portal completamente en línea que permite a las personas
inscribirse para ser consideradas para la asistencia de vivienda asequible en el Condado de Santa
Clara las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Visite nuestro sitio web para aprender más:
1. Inscríbase
Entre en internet con su computadora o teléfono móvil
para inscribirse. El proceso toma unos 3 minutos.

2. Manténgase actualizado
Inicie sesión y actualice su información según sea necesario.
Iniciar sesión al menos una vez al año sirve para informarnos
de que todavía sigue interesando en la vivienda de la Sección 8.

3. Sea seleccionado
Si hay asistencia para alquiler disponible, los solicitantes
serán seleccionados al azar y serán agregados a la lista de
espera. No todas las personas tienen una vivienda
garantizada.

4. Nos comunicaremos con usted
Si lo eligen para la lista de espera, SCCHA se pondrá en
contacto con usted para determinar su elegibilidad para la
Sección 8.

¿Soy elegible para presentar una
solicitud?

¿Dónde me registro?

Puede considerar a todos los que forman parte de su
grupo familiar, no solo a sus familiares. Su grupo
familiar es elegible para la asistencia de vivienda de la
Sección 8 si:
El solicitante tiene más de 18 años.
El solicitante o algún miembro de su familia
posee documentos legales para vivir en los
Estados Unidos.
El solicitante cumple los requisitos de elegibilidad
de ingreso. Por favor consulte los detalles en el
portal del solicitante.

Para registrarse en la nueva listas de interés de la Autoridad de
Vivienda del Condado de Santa Clara, vaya a:
www.scchousingauthority.org/applicantportal
Número de teléfono: (888) 717-1180 TDD: (408) 993-3041

•

No cuesta nada inscribirse en las listas de
interés de la Autoridad de Vivienda o
participar en nuestros programas de ayuda
al alquiler.

•

La SCCHA ofrecerá asistencia en primer lugar
a los solicitantes que todavía estén en la
listas de espera de 2006 antes de seleccionar
a solicitantes de las nuevas Listas de interés.

¿Por qué debería ingresar a la listas de interés?

No se requiere visitar las
oficinas, únase en línea con
un computador o dispositivo
médico

Elija vivir en cualquier
lugar del Condado de Santa
Clara o enpropiedades
específicas de alquiler

Reciba novedades sobre su
situación por mensajes del
correo electrónico
de texto

La selección al azar cuando
hayan vouchers disponibles le
da una oportunidad justa
a todos

¡Entre en wwwḖscchousingauthorityḖorgŌapplicantportal para registrarse hoy!

Quý vị Muốn Ghi danh
Hỗ trợ Thuê nhà Phần 8?
Nhà Đương cục Gia cư có cổng trực tuyến hoàn toàn để cho phép người ghi danh được xem
xét hưởng hỗ trợ nhà ở giá phải chăng tại Quận Santa Clara 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Làm thế nào để đăng ký?
1. Đăng ký
Truy cập mạng bằng máy tính hay điện thoại di động để đăng
ký. Mất khoảng 3 phút.

2. Cập nhật
Đăng nhập và cập nhật thông tin của bạn nếu cần. Đăng nhập
ít nhất 1 lần/năm để chúng tôi biết rằng bạn vẫn quan tâm
đến nhà ở Phần 8.

3. Được lựa chọn
Nếu có hỗ trợ thuê nhà, ứng viên sẽ được chọn ngẫu nhiên và
được thêm vào danh sách chờ. Không phải ai cũng sẽ được
cam kết nhà ở.

4. Chúng tôi sẽ Liên lạc với Bạn
Nếu được lựa chọn vào danh sách chờ, SCCHA sẽ liên lạc với
bạn để xác định tư cách hợp lệ tham gia Phần 8 của bạn.

Tôi có đủ điều kiện đăng ký không?

Tôi đăng ký ở đâu?

Bạn có thể cân nhắc bất kỳ ai trong hộ gia đình của mình,
chứ không chỉ gia đình bạn. Hộ gia đình của bạn hội đủ điều
kiện tham gia hỗ trợ nhà ở Phần 8 nếu:

Để đăng ký danh sách quan tâm mới của cơ quan Quản lý Nhà
ở Quận Santa Clara, hãy truy cập:
www.scchousingauthority.org/applicantportal

Người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên.
Người đăng ký hoặc một thành viên gia đình có hồ sơ
pháp lý chứng minh sinh sống ở Mỹ.
Người đăng ký đáp ứng yêu cầu hợp lệ về thu nhập.
Hãy xem cổng thông tin cho người đăng ký để biết chi
tiết.

Số điện thoại: (888) 717-1180 TDD: (408) 993-3041

•

Quý vị sẽ không mất chi phí ghi danh danh
sách quan tâm của Nhà Đương cục Gia cư
hay tham gia các chương trình hỗ trợ thuê
nhà của chúng tôi.

•

SCCHA trước hết sẽ cung cấp hỗ trợ cho
những người đăng ký vẫn nằm trong danh
sách chờ năm 2006 trước khi chọn người
đăng ký từ danh sách quan tâm mới.

Tại sao tôi nên tham gia danh sách quan tâm?

Không cần tới văn
phòng—tham gia trực
tuyến bằng máy tính hoặc
thiết bị di động

Chọn sống ở bất cứ nơi nào tại
Quận Santa Clara hoặc tại các
khu nhà cho thuê nhất định

Nhận cập nhật qua email
hoặc tin nhắn văn bản về
trạng thái của bạn

Lựa chọn ngẫu nhiên khi có
phiếu nhà ở để mang lại cơ hội
công bằng cho tất cả mọi
người

Truy cập wwwḖscchousingauthorityḖorgŌapplicantportal để đăng ký hôm nay!

