
Gia Cư Có Trợ Cấp: Giới Thiệu 

 

Một căn nhà an toàn, thoải mái, và có giá vừa túi tiền là một phần nền tảng của Giấc Mơ 

Hoa Kỳ. Nhưng tại California ngày nay, gia cư thường vượt quá tầm với của nhiều người. 

Do đó có các chương trình giúp những người không đủ khả năng tài chánh để có nhà. 

 

Đây là một loạt video thông tin ngắn được thiết kế để giúp quý vị hiểu các chương trình 

trợ giúp gia cư. Chúng tôi sẽ duyệt xét các loại gia cư công cộng khác nhau, các quyền 

của quý vị, và khi có trục trặc thì sao. 

 

Phần 1 là phần giới thiệu này. 

 

Phần 2 sơ lược tổng quát về Gia Cư Có Trợ Cấp. 

 

Phần 3 sẽ thông tin về Trục Xuất và Chấm Dứt, những trường hợp này là gì, và quý vị có 

các quyền nào trong cả hai trường hợp. 

 

Phần 4 sẽ cho quý vị biết về Tiến Trình Duyệt Xét và Phân Xét Không Chính Thức và 

Phần 5 sẽ nói về Các Quyền của Người Thuê theo Đoạn 8 của Đạo Luật Gia Cư Liên 

Bang. 

 

Quý vị có thể xem tất cả những đoạn video này, hoặc chỉ xem những đoạn thông tin về đề 

tài quý vị cần. 

 

Điều quan trọng cần lưu ý là những đoạn video này sẽ thông tin pháp lý chứ không phải 

để cố vấn pháp lý. Chỉ có luật sư mới có thể cố vấn pháp lý, nhưng dữ kiện pháp lý như 

những đoạn video này và tin tức có thể lấy từ Trung Tâm Tự Giúp của tòa tại địa phương 

quý vị có thể giúp quý vị biết về các quyền của mình, và những bước quý vị có thể áp 

dụng để bảo vệ các quyền này. 

 

Những đoạn video này được thực hiện để trình bày đại cương -- làm khởi điểm khi quý vị 

bắt đầu bước vào tiến trình pháp lý. 

 

Quý vị có thể dùng những đường nối để tìm thêm tin tức về gia cư có trợ cấp từ website 

của Các Tòa California tại www.courts.ca.gov/selfhelp-section8.  

http://www.courts.ca.gov/selfhelp-section8

