
StayHousingVirginia.com: Nguồn Thông Tin Nhà Ở Cho Những Người Bị Ảnh Hưởng Bởi
COVID-19

Cơ quan phát triển nhà ở Virginia kết hợp với thống đốc Ralph Northam lập ra trang web
StayHousingVirginia.com, cổng thông tin về chương trình, dịch vụ và các vấn đề liên
quan đến nhà ở dành cho người dân Virginia bị mất việc, thu nhập và chịu những ảnh hưởng
khác từ coronavirus.

Hướng dẫn và nguồi tài nguyên thông tin liên quan đến:

Người thuê nhà
Chủ sở hữu nhà
Những cá nhân đang trải qua trình trạng vô gia cư
Người cho thuê nhà

Trang web này đưa ra những thông tin cần thiết của liên bang và tiểu bang, và bao gồm thêm
hướng dẫn cách làm việc với người cho thuê nhà, các tổ chức tài chính và những tổ chức khác để
sử dụng tốt nhất quyền bảo vệ tạm thời việc bị trục xuất và tịch thu nhà trong thời gian này.

Những Nguồn Thông Tin Khác Có Liên Quan

Những thông tin khác của quận Fairfax có thể được tìm thấy trên mạng qua những ngồn liên kết
sau:

• Nhà ở khẩn cấp, thuê/hỗ trợ khẩn cấp: 703-222-0880, TTY 711
• Thông tin liên quan đến người thuê nhà, chủ cho thuê, thắc mắc/khiếu nại: 703-222-8435,
TTY 711

• Chương trình cho thuê nhà và sở hữu nhà quận Fairfax: 703-246-5101, TTY 711

Đối với các gia đình cần nơi trú ẩn khẩn cấp, liên hệ bộ phận hỗ trợ kế họach dịch vụ tại số điện
thoại 703-222-0880. Đối với cá nhân, liên hệ một trong những nơi trú ẩn dành cho người độc
thân của quận để được tư vấn:

• Embry Rucker Community Shelter; 703-437-1975, TTY 711
• Elanor Kennedy Shelter; 703-799-0200, TTY 711
• Bailey’s Crossroads Community Shelter; 703-820-7621, TTY 711

Những gia đình và cá nhận đang phải chiụ bạo lực gia đình nên liên hệ đường dây nóng Bạo Lực
Gia Đình và Tình Dục tại 703-360-7273, TTY 711.




