
 

 

Bạn vừa mới hoàn tất Khảo sát Thăm dò VI-SPDAT. 
Bước tiếp theo sẽ là gì? 

 

 
 
 
Khảo sát VI-SPDAT là gì và tại sao tôi đã phải làm cuộc khảo sát này? 
 Việc khảo sát VI-SPDAT được sử dụng để xác định xem bạn có đủ điều kiện để được các sự hỗ 

trợ về nhà ở tại Quận Santa Clara, chẳng hạn như hỗ trợ nhà ở lâu dài, nhà ở chuyển tiếp và 
chuyển nhà cấp tốc. 

 Nó giúp bạn khỏi phải đến từng cơ quan một để nộp đơn xin cho mỗi dịch vụ về nhà ở. 
 Nó có thể gộp dịch vụ nhà ở và dịch vụ khác cho phù hợp với nhu cầu của bạn. 

Hồ sơ cá nhân của tôi được lưu trữ như thế nào? HMIS là gì? 
 Các câu trả lời khảo sát và chi tiết cá nhân của bạn sẽ được nhập vào Hệ Thống Thông Tin Quản 

Lý Vô Gia Cư (Homeless Management Information System (HMIS)). 
 HMIS là cơ sở dữ liệu trung tâm, chứa tất cả thông tin về hộ gia đình trong một hệ thống vi 

tính. Công chúng không thể truy cập vào hệ thống này. 
 Các cơ quan sẽ có thể trao đổi với nhau về hồ sơ của bạn bằng cách sử dụng HMIS. 
 Bạn có quyền lựa chọn để dữ liệu riêng tư của bạn được nhập ẩn danh. 

 

Các Điểm Tiếp cận 

Nhà Tạm 
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Giới thiệu sang  
Trợ giúp Ngắn hạn, 

 Chung cư và các  
Dịch vụ Hỗ trợ 

Community  
Queue 
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Các Dịch vụ 



 
 
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? 
 Nếu câu trả lời của bạn cho thấy rằng nhu cầu của bạn phù hợp với các dịch vụ được cung cấp 

bởi chương trình gia cư, bạn sẽ được xếp vào nhóm được gọi là Community Queue (Tạm dịch 
là Hàng đợi trong Cộng đồng). 

 Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn sẽ được giới thiệu đến các dịch vụ khác. 
 Vì nhiều chương trình đã đầy người, Quận Santa Clara sẽ chọn một hộ gia đình từ nhóm 

Community Queue khi một chương trình gia cư có chỗ trống. 
 Nếu bạn được chọn cho một chương trình gia cư, sẽ có người liên lạc với bạn để xác định bạn 

hội đủ điều kiện và đăng ký cho bạn tham gia chương trình. Điều rất quan trọng là bạn phải 
duy trì các thông tin liên lạc của bạn luôn được chính xác và cập nhật. 

Community Queue có phải là một danh sách chờ? 
 Community Queue KHÔNG phải là một danh sách chờ theo thứ tự.  
 Nó KHÔNG phải là một hệ thống mà ai đến trước sẽ được phục vụ trước.  
 Các hộ gia đình đủ điều kiện, tình trạng nguy ngập nhất và cần sự giúp đỡ nhất sẽ được đề cử 

trước với các chương trình gia cư hiện có. 

Việc báo cáo trung thực về quá khứ của tôi liệu có ảnh hưởng xấu đến cơ may có được nhà 
ở hay không?  
 Bạn sẽ không bao giờ bị từ chối cho gia nhập một chương trình thông qua Community Queue vì 

các vấn đề trong quá khứ hoặc hiện tại của bạn, liên quan đến tín dụng, lịch sử hình sự, lạm 
dụng chất kích thích hoặc sức khỏe tâm thần. 

 Việc trả lời trung thực về những khó khăn của bạn cộng với việc duy trì tín dụng tốt, sự tỉnh trí 
hoặc giữ gìn sức khỏe sẽ giúp cho việc liệt kê hồ sơ của bạn vào chương trình về nhà ở thích 
hợp nhất. 

Tôi có được bảo đảm sẽ có nhà ở thông qua thủ tục này không? 
 KHÔNG. Hiện có hàng trăm người trong nhóm Community Queue tại bất kỳ thời điểm nào, và 

chúng tôi không có đủ chỗ trong các chương trình gia cư để đáp ứng nhu cầu đó. 
 Nhiều hộ gia đình hoàn tất khảo sát sẽ KHÔNG được cung cấp nhà ở. Ngay cả khi bạn nhận 

được một giới thiệu đến một chương trình gia cư thông qua thủ tục này, bạn có thể sẽ đợi một 
thời gian dài trước khi nhận được sự giới thiệu. Xin đừng chờ đợi sự giới thiệu từ Community 
Queue. Hãy nên tự tiếp tục tìm kiếm nhà ở cho bạn và liên lạc với các trung tâm cung cấp 
dịch vụ và hỗ trợ khác đang hoạt động trong cộng đồng. 

Tôi Có thể Làm gì sau khi Hoàn tất Khảo sát VI-SPDAT? 
1) Luôn cập nhật thông tin liên lạc/địa điểm của bạn. Nhiều hộ gia đình đã bỏ lỡ cơ 

hội về nhà ở vì chúng tôi không thể liên lạc được với họ. 
 



 

2) Thông báo nếu có thay đổi trong hồ sơ VI-SPDAT của bạn nếu hơn một năm đã 
trôi qua hoặc nếu bạn có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống như thay đổi về 
thu nhập, sức khỏe/khuyết tật hoặc số người trong gia đình của bạn. 
 

3) Tiếp tục tìm kiếm các chương trình về nhà ở, dịch vụ và phúc lợi khác.  

Các cơ quan như tiếp cận đường phố, nhà tạm trú khẩn cấp và trung tâm không cần 
hẹn trước có thể giúp bạn cập nhật thông tin liên lạc hoặc VI-SPDAT của bạn. Danh 

sách các cơ quan có sẵn tại: 
http://scc.hmis.cc/participating-agencies/ 

http://scc.hmis.cc/participating-agencies/
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