
Nội quy - OR-505 BOS CoC - Dự thảo CẬP NHẬT - Tháng Giêng năm 2019   Trang 1 trên 
16 

OR-505 BOS CoC / Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Nội quy 

 
Hội đồng Quản trị phê duyệt ngày 22 tháng 6 năm 2018 và ngày 26 tháng 6 năm 2018 

 

Cập nhật hiện tại: Kết hợp các Phụ lục Quản trị cho HMIS, Phân phối Chương trình, Khác 

 

Để xem xét/biểu quyết tại cuộc họp CoC tháng 1 năm 2019 

 

 

Điều I - Tên, Mục đích 
 

Mục 1.1 Tên tổ chức 

 

Oregon 505 Chương trình Chăm sóc Liên tục thuộc Trách nhiệm Tiểu bang Oregon (OR-505 BOS 

CoC), còn được gọi là Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC). 

 

Mục 1.2 Mục đích 

 

Không thể chấp nhận tình trạng vô gia cư. Mọi cá nhân, gia đình đều có quyền có nhà ở an toàn, giá cả 

phải chăng trong các cộng đồng lành mạnh với một mạng lưới dịch vụ hỗ trợ. Điều lệ này xác định sứ 

mệnh, mục đích, cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và cơ cấu ủy ban của Chương trình Chăm sóc Liên tục 

Thuộc Trách nhiệm Tiểu bang Oregon (Oregon Balance of State Continuum of Care/OR-505 BOS 

CoC), còn được gọi là Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (Rural Oregon 

Continuum of Care, hoặc ROCC). ROCC được dựa trên các quy trình xây dựng cộng đồng mang tính 

hợp tác, không phân biệt, và có trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý hiệu quả các nguồn lực và dịch vụ 

hỗ trợ cho người vô gia cư trong toàn bộ khu vực nông thôn 28 quận của ROCC, bao gồm tiếp cận, đăng 

ký phối hợp, tham gia và đánh giá, chỗ ở khẩn cấp, tái định cư nhanh,  nhà ở tạm thời, nhà ở cố định, và 

các chiến lược phòng ngừa để giải quyết nhiều nhu cầu khác nhau của những người vô gia cư hoặc có 

nguy cơ vô gia cư. Ngoài ra, các cơ quan thành viên của ROCC và các cơ quan do HUD tài trợ, thông 

qua quá trình lập kế hoạch, giáo dục và vận động, cũng hỗ trợ trong việc điều phối, phát triển và đánh 

giá nhà ở, dịch vụ cho người vô gia cư và người có nguy cơ vô gia cư mà có nhu cầu nhà ở. ROCC cũng 

hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và vận hành cho Chương trình Chăm sóc Liên tục, bao gồm việc thiết lập 

nguyên một Hệ thống Quản lý Thông tin về Tình trạng Vô gia cư (Homeless Management Information 

System, hoặc HMIS) và chỉ định một quản trị viên HMIS cho mục đích này (Cơ quan Dịch vụ Nhà ở và 

Cộng đồng Oregon (Oregon Housing và Community Services, hoặc OHCS)). Theo Nội quy/Điều lệ này, 

Đương đơn Đại diện (là Tổ chức Các Đối tác Hành động Cộng đồng Oregon (Community Action 

Partnership of Oregon, hoặc CAPO)) được ủy quyền đứng ra nộp hồ sơ đăng ký với chương trình Chăm 

sóc Liên tục cũng như đơn xin tài trợ quy hoạch [578.9]. Xem Phụ lục Quản trị Tập IV (Phụ lục K) cho 

CA và HMIS MOU. 

 

Mục 1.3 Sứ mệnh 

 

Sử dụng dịch vụ và nhà ở trong cộng đồng địa phương, giúp di chuyển những người vô gia cư từ đường 

phố đến chỗ ở thích hợp, cung cấp cho họ dịch vụ và chương trình nhà ở để họ có thể dần dần tự lập và 

có chỗ ở cố định.  Từ Tuyên bố về Tầm nhìn của Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn 

Oregon - 2008. 

  

Mục 1.4 Nguyên tắc Hướng dẫn 
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▪ Hỗ trợ các nỗ lực cộng đồng địa phương mà tôn trọng và trao sức mạnh cho các cá nhân và gia đình. 

▪ Ngăn ngừa và giảm tình trạng vô gia cư. 

▪ Làm việc với các đối tác cộng đồng địa phương để cung cấp nhiều lựa chọn về nhà ở giá cả phải 

chăng, có chất lượng. 

▪ Nâng cao nhận thức và hiểu biết về vấn đề vô gia cư. 

▪ Cung cấp dịch vụ dựa trên kết quả bằng cách áp dụng nguyên tắc thực hành tốt nhất.  

▪ Tiếp tục làm việc với các cộng đồng địa phương để tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ vô gia cư. 

▪ Làm việc với các cơ quan, tổ chức về dịch vụ vô gia cư cấp liên bang và tiểu bang khác để xác định 

khả năng tồn tại của các dự án đang triển khai, đề xuất dự án/hợp tác mới, đề xuất thay đổi khi cần 

thiết để cải thiện khả năng cạnh tranh tài trợ của ROCC ở cấp quốc gia. 

▪ Đảm bảo tất cả mọi người trong cộng đồng, các nhà cung cấp và thực thể khác tại địa phương và khu 

vực có cơ hội tham gia vào hoạt động liên tục của ROCC.   

▪ Đảm bảo hoạt động của ROCC tuân thủ quy định của HUD, kết hợp nguyên tắc thực hành tốt nhất 

và thúc đẩy sự đổi mới. 

 

 

Điều II - Tư cách thành viên 
 

Mục 2.1 Tư cách thành viên 

 

Tư cách thành viên cá nhân được dành cho bất cứ ai mà đang phục vụ và/hoặc ủng hộ, quan tâm đến 

người vô gia cư. và bất cứ ai hiện đang vô gia cư hoặc đã từng vô gia cư ở những nơi được ROCC phục 

vụ ở Oregon (xem Mục 2.3).  Mọi người sẽ gia hạn tư cách thành viên hàng năm theo Điều III, Mục 2.4. 

 

Tư cách thành viên tổ chức được dành cho bất cứ tổ chức nào mà đang phục vụ cho người vô gia cư, bao 

gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức tín ngưỡng, các hiệp 

hội trong khu vực địa lý Oregon mà ROCC phục vụ.  Tất cả các chương trình/dự án được ROCC tài trợ 

bắt buộc phải là thành viên.  Các tổ chức sẽ tuyên bố và gia hạn tư cách thành viên hàng năm, theo Điều 

III, Mục 2.5 và sẽ chỉ định một người để đại diện và biểu quyết thay mặt cho tổ chức (những người 

không nằm trong Hội đồng Quản trị sẽ biểu quyết theo Điều III, Mục 2.6).

 

Mục 2.2 Khu vực địa lý của ROCC 

Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon hiện đang phục vụ 28 quận vùng nông thôn 

Oregon, bao gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vì ROCC được chỉ định là Chương trình Chăm sóc Liên tục cho tiểu bang Oregon, bất cứ quận nào 

không được phục vụ bởi một chương trình chăm sóc liên tục khác đều có thể đăng ký để trở thành thành 

viên của ROCC. 

 

Mục 2.3  Họp trực tiếp 
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Chương trình sẽ tổ chức ít nhất mỗi năm một cuộc họp, thường là trong quý thứ hai của năm (tháng Tư 

đến tháng Sáu). Mục đích của cuộc họp thường niên này có thể là bầu cử Hội đồng Quản trị và các viên 

chức, phê chuẩn các thay đổi về Nội Quy và thực hiện bất cứ công việc nào khác được coi là cần thiết để 

điều hành ROCC. Tất cả các bên được ROCC tài trợ bắt buộc phải có cử đại diện đến tham dự cuộc họp 

trực tiếp này. Các cuộc họp trực tiếp khác có thể được tổ chức theo quyết định của Hội đồng Quản trị. 

Xem lịch họp và biên bản cuộc họp mẫu ở Phụ lục Quản trị Tập IV (Phụ lục O).  

 

  

 

 

Xem tiếp trang sau. 

Mục 2.4 Đăng ký thành viên 

 

Thành viên mới và gia hạn phải đăng ký bằng Hồ sơ Đăng ký Thành viên Đại thể của Chương trình 

Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (Bản mẫu A).  Thành viên mới phải nộp đơn của mình cho 

thành viên Hội đồng Quản trị được chỉ định hai (2) tuần trước ngày họp trực tiếp hàng năm hoặc theo 

hướng dẫn khác.  Thành viên muốn gia hạn phải nộp đơn trước ngày họp trực tiếp hàng năm và/hoặc 

trước khi có bất cứ quyết định nào về tư cách thành viên.  Xem Đơn Đăng ký Thành viên ở Phụ lục Quản 

trị Tập IV (Phụ lục N) (cũng có trong Phụ lục L (Nội Quy)). 

 

 

Mục 2.5 Quyền Bỏ phiếu của Thành viên Đại thể và Hội đồng Quản trị Đắc cử 

 

Các thành viên đại thể sẽ có quyền phê chuẩn bộ nội quy, các thay đổi về nội quy và và bỏ phiếu trong 

cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị. Các thành viên được bầu vào Ban Giám đóc sẽ bầu tiếp năm Thành viên 

Ban Điều hành (xem Mục 3.4.1). 

 

Đại biểu sẽ là một đa số đơn giản trong số các thành viên bỏ phiếu có mặt, nếu có ít nhất 50% số Thành 

viên Hội đồng Quản trị có mặt.  Nếu có ít hơn 50% Thành viên Hội đồng Quản trị có mặt khi có chỉ thị 

bỏ phiếu, cuộc bỏ phiếu có thể được dời lại sang cuộc họp sau đó khác hoặc hoàn thành bằng một phiếu 

nhất trí của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị. 

 

Mục 2.6 Điều khoản về Trường hợp Khẩn cấp 

 

Trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải sửa đổi quy tắc điều hành của ROCC ngay lập tức, tất cả thành 

viên của ROCC sẽ được thông báo về điều đó, và bộ nội quy có thể được sửa đổi bằng thủ tục biểu 

quyết của Hội đồng Quản trị và được thông qua bởi đa số đơn giản.  Sửa đổi sau đó sẽ được xác nhận tại 

cuộc họp trực tiếp hàng năm tiếp theo. 

 

Mục 2.7 Họp 

 

Thành viên có quyền phát biểu ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng và tham gia vào 

các tiểu ban.  Thành viên được chào đón và khuyến khích tham gia ở mức tối đa.  

 

 

 

Điều III - Thành viên Hội đồng Quản trị 

và các Nhiệm vụ Chính 
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Mục 3.1  Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị 

 

Như được định nghĩa trong hướng dẫn năm 2012 của HUD, "Thiết lập và Vận hành Chương trình Chăm 

sóc Liên tục," Chương trình Chăm sóc Liên tục có nhiệm vụ tuân thủ bốn chỉ thị chính sau đây, hoặc 

thông qua sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị hoặc sự hợp tác với Đương đơn Đại diện được chỉ định 

và/hoặc quản trị viên HMIS: 

1. Vận hành Chương trình Chăm sóc Liên tục 

a. Các cuộc họp định kỳ - ít nhất nửa năm một lần 

b. Lời mời cho thành viên mới - lời mời công khai ít nhất hàng năm 

c. Bầu cử Hội đồng Quản trị - xem xét quá trình cứ năm năm một lần; xem phần 3.2 để biết cơ 

cấu 

d. Các ủy ban khác - xem Điều III, Mục 3.4. 

e. Điều lệ Quản trị - (Nội Quy); hoàn thành theo chỉ dẫn của của Đương đơn Đại diện và Quản 

trị viên HMIS.  Bao gồm các chính sách, thủ tục, quy tắc ứng xử, xung đột lợi ích (quy trình 

xác định không tham gia). 

f. Giám sát - các bên được tài trợ chính và phụ; hiệu suất và kết quả; giải quyết hiệu suất kém 

(sẽ được soạn thảo cùng với quy trình đánh giá chung bởi tiểu ban Chấm điểm và Xếp 

hạng/Đánh giá). 

g. Đánh giá 

h. Đánh giá tập trung hoặc phối hợp - theo chỉ dẫn của các bên nhận tài trợ ESG 

i. Danh sách các tiêu chuẩn - theo chỉ dẫn của các bên nhận tài trợ ESG 

2. Kế hoạch Chương trình Chăm sóc Liên tục 

a. Phối hợp hệ thống - xác định các khía cạnh tương tự của sự phối hợp toàn hệ thống đang hoạt 

động trong tất cả các khu vực của ROCC 

b. Kiểm đếm theo thời điểm - xây dựng quy trình, tiêu chí và đánh giá  

c. Phân tích khoảng cách hàng năm - thực hiện hàng năm và bao gồm danh sách nhà ở 

d. Thông tin về kế hoạch hợp nhất - phải cung cấp thông tin về hiệu suất, nhu cầu của ROCC, 

v.v. cho Cơ quan Dịch vụ Nhà ở và Cộng đồng Oregon để dùng cho báo cáo hiệu suất Kế 

hoạch Hợp nhất hàng năm  

e. Tham vấn ESG - làm việc với các chương trình/dự án nhận tài trợ ESG mà cũng là thành viên 

của ROCC để lập kế hoạch, báo cáo và đánh giá hiệu suất của các chương trình/dự án nhận tài 

trợ ESG chính và phụ  

3. Chỉ định và Vận hành HMIS - đảm bảo thu thập các dữ liệu phù hợp và đúng theo quy định trong 

toàn bộ ROCC, đồng thời chuẩn bị sẵn các chính sách, thủ tục và quy trình về tuân thủ khác   

4. Chuẩn bị Hồ sơ Xin Tài trợ cho Chương trình CoC 

a. Xác định thứ tự ưu tiên cho quỹ tài trợ - ROCC phải xác định thứ tự ưu tiên cho quỹ tài trợ 

trước khi khởi đầu cuộc cạnh tranh giành tài trợ (cần đưa vào quy trình Chấm điểm và Xếp 

hạng chính thức) 

b. Thiết kế, vận hành và tuân theo quy trình hợp tác - đây là Tiêu chí Chấm điểm và Xếp hạng 

mà sẽ được xem xét và cập nhật hàng năm trước khi chính thức khởi đầu cuộc cạnh tranh 

c. Chỉ định Đương đơn Đại diện  

d. Tình trạng Cơ quan Tài trợ Thống nhất (UFA) - hiện không áp dụng cho ROCC. 

  

Mục 3.2 Cơ cấu Hội đồng Quản trị 

 

Hội đồng Quản trị sẽ bao gồm các tổ chức đại diện cho các nhóm dưới đây (do thành viên bầu), trong đó 

có một (1) đại diện (theo khuyến cáo mỗi khu vực nên có 2 đại diện) cho mỗi nhóm đến từ các khu vực 

được xác định, được chọn trong phạm vi vùng miền của họ theo bất cứ cách nào họ muốn.  Mỗi vùng 

không được có hơn 2 đại diện thay thế.  Trong trường hợp không có tổ chức thành viên Hội đồng Quản 
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trị khu vực, Hội đồng Quản trị có thể tuyển dụng một tổ chức tình nguyện từ khu vực để thay thế. Xem 

Phụ lục Quản trị tập IV (Phụ lục Q) để biết Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại 

 

Để đảm bảo có sự đại diện công bằng nhất có thể trên tất cả các khu vực CoC, Hội đồng Quản trị phải có 

ít nhất một nhưng không quá bốn đại diện từ mỗi trong số bảy khu vực.  

 

Xin lưu ý: Trong Hội đồng Quản trị được HUD khuyến nghị, các vị trí dành cho nhà cung cấp dịch vụ 

nạn nhân, bệnh viện, trường đại học (giáo dục) và cơ quan thực thi pháp luật rất có thể được nắm giữ bởi 

các bên liên quan trong hệ thống chăm sóc địa phương và do đó không được đưa vào danh sách Hội 

đồng Quản trị chính. 

 

Vị trí Hội đồng Quản trị Số lượng Thành viên 

Đại diện Khu vực 7 

Các Nhà cung cấp Dịch vụ Vô gia cư 

Phi lợi nhuận  

2 

Nhà cung cấp Dịch vụ Xã hội 2 

Những người ủng hộ 2 

Các tổ chức tôn giáo 1 

Cơ quan chính phủ 2 

Nhà xây dựng nhà ở giá rẻ 1 

Doanh nghiệp 1 

Dịch vụ cựu chiến binh 1 

Cơ quan Quản lý Nhà ở Công cộng  1 

Vô gia cư, đã từng vô gia cư 2 

Tổng số thành viên 22 

 

Khu vực #1 Coos/Curry/Josephine/Douglas       

Khu vực #2 Klamath/Lake/Harney/Malheur 

Khu vực #3 Baker/Union/Wallowa/Grant 

Khu vực #4 Hood River/Wasco/Sherman/Gilliam/ 

 Wheeler/Morrow/Umatilla 

Khu vực #5 Columbia/Clatsop/Tillamook 

Khu vực #6 Lincoln/Benton/Linn 

Khu vực #7 Marion/Polk/Yamhill 

 

 Mục 3.3 Các Viên chức Hội đồng Quản trị 

 

Hội đồng Quản trị ROCC sẽ bầu chọn các viên chức trong Ban Điều hành Hội đồng (Board Executive 

Committee) từ các tổ chức tham gia, bao gồm Chủ tịch và Phó chủ tịch, Thư ký và hai ủy viên điều 

hành.  Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị sẽ là một năm và không có giới hạn về số nhiệm kỳ.   

 

Mục 3.4 Các Ủy ban và Nhóm làm việc Hội đồng Quản trị 

 

Các ủy ban và nhóm làm việc sau đây sẽ liên tục kết hợp công việc và sự tuân thủ được mong đợi ở 

Chương trình Chăm sóc Liên tục, như được nêu trong Quy tắc CoC của Đạo luật HEARTH rằng CoC 

phải thành lập các ủy ban, tiểu ban hoặc nhóm quy hoạch trong toàn thể CoC để giải quyết nhu cầu của 

người vô gia cư trong khu vực địa lý của CoC và đưa ra khuyến cáo cũng như xác định thứ tự tài trợ ưu 

tiên cho CoC. Các ủy ban có thể là ủy ban 'thường trực' hoặc 'đặc biệt' và có thể thay đổi số lượng và 

cam kết về nhu cầu tùy thuộc vào các ưu tiên và nhu cầu của ROCC.  Xem Phụ lục Quản trị Tập IV (Phụ 

lục R) để có Danh sách các Nhóm làm việc Hiện tại. 
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Mục 3.4.1 Điều hành 

 

Ban Điều hành sẽ bao gồm ba (3) viên chức Hội đồng và hai (2) thành viên được bầu từ Hội đồng Quản 

trị. Ban Điều hành sẽ làm việc với Điều phối viên ROCC để thiết lập lịch trình cho các cuộc họp Hội 

đồng Quản trị hàng tháng và cung cấp phản hồi theo định dạng tường thuật cho Hồ sơ Xin Tài trợ Hợp 

nhất HUD hàng năm, trong số các công việc liên tục và đặc biệt khác của CoC. Ngoài ra, khi có nhu cầu, 

Ban Điều hành sẽ đưa ra quyết định và hướng dẫn cho thành viên ROCC trước hoặc giữa các cuộc họp 

định kỳ hàng tháng. 

 

Mục 3.4.2 Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS 

 

Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS bao gồm nhiều chức năng và nhiệm vụ liên quan, chủ yếu là đảm bảo 

việc sử dụng HMIS tuân thủ hướng dẫn của liên bang và giúp xác định, theo dõi các mục tiêu cụ thể của 

HMIS cho mục đích sử dụng trong quá trình lập chiến lược và kế hoạch toàn CoC. Công việc này bao 

gồm Báo cáo Kết quả Đánh giá Tình trạng Vô gia cư Hàng năm (Annual Homeless Assessment Report, 

hoặc AHAR), Kiểm đếm Số lượng Nhà ở theo Thời điểm hàng năm, và giúp đáp ứng các yêu cầu về dữ 

liệu của chương trình cạnh tranh giành tài trợ hàng năm.   

 

Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS đang tập họp các thành viên HMIS, Ban Điều hành, và Ban Chấm điểm 

và Xếp hạng (trước đây) thành một nhóm lập kế hoạch toàn CoC với mục đích cụ thể là tiến hành phân 

tích dữ liệu, xác định nhu cầu đào tạo liên tục/ngay lập tức, tiến hành đánh giá hiệu suất hàng quý/đánh 

giá dự án CoC và ESG, đồng thời đề xuất và thiết lập chính sách để giải quyết nhu cầu của người vô gia 

cư trong khu vực địa lý rộng lớn của CoC. Xem Phụ lục Quản trị Tập I (Phụ lục A-E) để biết Chính sách 

và Tiêu chuẩn của HMIS. 

 

Liên quan đến đánh giá và xếp hạng (R&R) trước cuộc cạnh tranh giành tài trợ CoC hàng năm, Nhóm 

làm việc dữ liệu HMIS sẽ hợp tác cùng các thành viên CoC có quan tâm khác để thành lập nhóm làm 

việc R&R để đánh giá khách quan hiệu suất và hồ sơ xin gia hạn mới/hồ sơ xin tài trợ cho dịch vụ bạo 

lực gia đình sớm, và xác định danh sách ưu tiên chính thức cho CoC để dùng trong cuộc cạnh tranh 

giành tài trợ. Toàn bộ nhóm làm việc R&R sẽ duy trì tình trạng không có xung đột lợi ích bằng cách rút 

lui và không tham gia xem xét/đánh giá hoặc chấm điểm hồ sơ đăng ký trước liên quan đến các khu vực 

'nhà' của họ. 

 

Quy trình và tài liệu đánh giá và xếp hạng của CoC sẽ được Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS xem xét và 

cập nhật hàng năm dựa trên NOFA của HUD, đồng thời sẽ bao gồm các kỳ vọng về hiệu suất cụ thể dựa 

trên kinh nghiệm giám sát, đánh giá và gia hạn tài trợ hàng năm. Xem Phụ lục Quản trị Tập III (Phụ lục 

H Quy trình R&R hoàn chỉnh và các tài liệu để trống. 

 

Mục 3.4.3 Nhóm làm việc Đăng ký Phối hợp 

 

Nhóm làm việc đăng ký phối hợp sẽ tiếp tục thiết lập chính sách về đăng ký phối hợp của CoC trong khi 

áp dụng các tiêu chuẩn cơ bản và kỳ vọng đăng ký HMIS vào ngày 1 tháng Năm. SSO của CoC cho 

nhân viên chương trình CE sẽ lãnh đạo nhóm làm việc này. Các mục tiêu bao gồm mở rộng triển khai 

đăng ký phối hợp thông qua sự hợp tác với các đối tác địa phương và nâng cao hiểu biết về HMIS nói 

chung. Xem Phụ lục Quản trị Tập III (Phụ lục I) để biết Chính sách Đăng ký Phối hợp của CoC. 
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Mục 3.4.4 Nhóm làm việc Dịch vụ Cựu chiến binh 

 

Nhóm làm việc Dịch vụ Cựu chiến binh bao gồm sáu (6) chương trình/dự án được cấp tài trợ VA SSVF 

(3 CoC, 2 tiểu bang) hoạt động trên 28 quận thuộc khu vực BOS CoC. Mục đích của ủy ban này là đề ra 

các chính sách CoC liên quan đến công việc của cựu chiến binh, ví dụ: chia sẻ nguyên tắc thực hành tốt 

nhất, kinh nghiệm, thách thức và thành công nhằm chấm dứt tình trạng cựu chiến binh vô gia cư thông 

qua sự tham gia ngày càng cao và bao gồm không chỉ những người được cấp SSVF mà cả các đối tác 

của VA. Các bước quan trọng bao gồm chăm sóc sức khỏe cho các nhân viên là cựu chiến binh, nhân 

viên dịch vụ cựu chiến binh, và điều phối viên khu vực để nâng cao tính chất toàn cầu của các cuộc thảo 

luận về các vấn đề liên quan cụ thể đến cựu chiến binh trong tương lai. Các mục tiêu trong chương trình 

nghị sự sẽ tiếp tục là: phân tích riêng dữ liệu cựu chiến binh, thảo luận về danh sách chính, và xác định, 

phát triển kế hoạch để giải quyết các vấn đề, quan ngại nhằm chấm dứt tình trạng cựu chiến binh vô gia 

cư trong toàn thể CoC (và các quận/khu vực cụ thể). 

 

Công việc của nhóm làm việc này cũng sẽ vượt qua các nhóm làm việc nhập dữ liệu và phối hợp của 

HMIS. 

 

 

 

Xem tiếp trang sau. 

Mục 3.4.5 Nhóm làm việc về Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư (RHY) 

 

Nhóm làm việc RHY sẽ tập trung vào sự tham gia tích cực của các nhà cung cấp dịch vụ RHY trong khu 

vực CoC (liên bang, tiểu bang, địa phương) không chỉ liên quan đến việc tham gia và hiểu biết về 

HMIS, mà còn đến việc phát triển chiến lược và lập kế hoạch cụ thể cho toàn thể CoC. Mục tiêu của 

Nhóm làm việc này là kết hợp theo thời gian một ban cố vấn thanh thiếu niên vào Nhóm làm việc RHY 

và các kinh nghiệm về CoC tổng thể. Xem Phụ lục Quản trị Tập III (Phụ lục J) Kế hoạch CoC để Giải 

quyết Tình trạng Vô gia cư ở Thanh thiếu niên. 

 

Mục 3.4.6 Nhóm làm việc về Trải nghiệm Sống 

 

Nhóm làm việc về trải nghiệm sống sẽ gặp gỡ hàng quý với Hội đồng Quản trị CoC và các thành viên 

quan tâm và tập trung năng lượng, nỗ lực nhằm đóng góp vào quá trình lập kế hoạch chiến lược từ các 

kiến thức, ý tưởng và quan ngại của thân chủ CoC mà hiện đang hoặc đã từng vô gia cư.  

  

Mục 3.5 Cam kết của Hội đồng Quản trị 

 

Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị bắt buộc phải tham gia tích cực vào một (hoặc nhiều) ủy ban của Hội 

đồng Quản trị ROCC, và các thành viên trong Ban Điều hành có thể sẽ phải thủ vai Chủ tịch của các ủy 

ban đó.  

 

Mục 3.6     Mô tả Vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị 

 

Trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể bao gồm: 

▪ Làm cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ROCC và Điều phối viên ROCC trong việc phát triển và 

thực hiện kế hoạch chiến lược của ROCC  

▪ Xem xét các kết quả và số liệu để đánh giá tác động của ROCC và thường xuyên đo lường hiệu suất 

và hiệu quả của ROCC bằng các số liệu đó 

▪ Hỗ trợ chủ tịch Hội đồng Quản trị ROCC và Điều phối viên ROCC trong việc xác định và tuyển dụng 

các Thành viên Hội đồng Quản trị còn lại  
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▪ Phục vụ trong các ủy ban hoặc lực lượng đặc nhiệm và nhận nhiệm vụ đặc biệt  

▪ Đại diện cho ROCC khi làm việc với cộng đồng địa phương, đối tác và các bên liên quan khác; làm 

đại sứ cho tổ chức  

▪ Đảm bảo thực hiện cam kết của ROCC là thành lập một hội đồng đa chủng tộc giống như các cộng 

đồng mà ROCC phục vụ 

 

Mục 3.7 Họp Hội đồng Quản trị 

 

Hội đồng Quản trị thường họp mỗi tháng một lần (Thứ Tư thứ tư vào lúc 9:00 sáng đến 11:00 sáng, trừ khi 

được lên lịch lại với thông báo thích hợp) với sự có mặt của các thành viên đại thể nhưng có thể quyết 

định họp riêng vào nhiều ngày giờ khác nhau để hoàn thành công việc cụ thể và đảm bảo Chương trình 

Chăm sóc Liên tục hoạt động hiệu quả. 

 

 

Điều IV - Cuộc cạnh tranh Giành Tài trợ Hàng năm 
 

Mục 4.1 Đánh giá Hàng năm và Xếp hạng Hồ sơ Dự án 

 

Nhóm làm việc dữ liệu HMIS (xem Mục 3.4.2), như một phần của chương trình đánh giá hiệu suất và 

giám sát hàng quý của CoC, sẽ xem xét và cập nhật các tiêu chí mà theo đó tất cả các hồ sơ dự án sẽ 

được ghi điểm.  Bao gồm các thành viên ROCC và/hoặc thành viên cộng đồng quan tâm trong khu vực 

ROCC (những người này sẽ không đánh giá, chấm điểm hoặc xếp hạng các hồ sơ thuộc khu vực của 

họ), Nhóm làm việc này cũng sẽ đánh giá hàng năm tất cả hồ sơ xin tài trợ theo các tiêu chí đã thiết lập 

và hoàn thành việc xác định danh sách ưu tiên của CoC và các cấp tài trợ như được xác định trong 

NOFA.  Hội đồng Quản trị sẽ có cơ hội để kiểm tra quá trình xem xét và xếp hạng và kết quả cho điểm, 

nhưng sẽ không thể thay đổi quyết định trừ khi có phát hiện là đã xảy ra lỗi nghiêm trọng.  

 

Hạn chót để nộp hồ sơ sẽ tùy thuộc vào mỗi cuộc cạnh tranh và sẽ được nêu trong NOFA.  Tất cả các 

nhà tài trợ dự án phải nộp hồ sơ với tất cả các giấy tờ cần thiết một lần duy nhất cho Cố vấn/Điều phối 

viên ROCC qua đường điện tử.  Các chương trình/dự án được tài trợ bắt buộc phải tham gia ROCC. Xem 

Phụ lục Quản trị Tập III (Phụ lục H Quy trình R&R hoàn chỉnh và các tài liệu để trống. 

 

 

Điều V - Nội Quy 
 

Mục 5.1 Thay đổi Nội Quy 

 

Nội quy của ROCC sẽ được xem xét về tính đầy đủ và chính xác suốt năm.  Nếu cần thay đổi, Ban Điều 

hành sẽ soạn một bản dự thảo về các điều chỉnh được đề xuất và đệ trình lên Hội đồng Quản trị ROCC 

để hội đồng thảo luận và biểu quyết khoảng 2 tuần trước ngày họp mà hội đồng sẽ biểu quyết về nội 

quy.  

 

Mục 5.2 Phê chuẩn Nội Quy 

 

Đại biểu sẽ là một đa số đơn giản trong số các thành viên bỏ phiếu có mặt, nếu có ít nhất 50% số Thành 

viên Hội đồng Quản trị có mặt.   
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Điều VI - Quản trị 
 

Mục 6.1  Đương đơn Đại diện 

 

Tổ chức Các Đối tác Hành động Cộng đồng Oregon (CAPO) hiện đóng vai trò là Đương đơn Đại diện 

(CA) của CoC. CA là pháp nhân đứng ra đăng ký xin quỹ tài trợ quy hoạch và nộp hồ sơ xin tài trợ hợp 

nhất hàng năm thay mặt cho rocc. Ngoài ra, CA, hợp tác với ROCC EC, tuyển dụng và ấn định phạm vi 

công việc của và giám sát Điều phối viên ROCC, một nhà thầu độc lập. CAPO được trả một khoản phí 

để đóng vai trò là đại diện tài chính của ROCC cho mục đích thanh toán các chi phí liên quan đến CoC 

và làm việc trực tiếp với Hội Dịch vụ Cộng đồng (Community Services Consortium, hoặc CSC) để thực 

hiện các hoạt động đó khi cần thiết. 

 

Phối hợp với Hội đồng Quản trị ROCC và EC, trách nhiệm cụ thể của CA là: 

 

A. Phối hợp với ROCC để thuê một nhà thầu độc lập làm Điều phối viên ROCC 

B. Thiết kế, vận hành và tuân theo quy trình hợp tác để phát triển và phê duyệt hồ sơ nhằm đáp ứng 

với NOFA do HUD xuất bản 

C. Xác định thứ tự ưu tiên cho các dự án tài trợ trong khu vực 

D. Thu thập và kết hợp thông tin hồ sơ cần thiết từ tất cả các dự án trong khu vực mà đã được chấm 

điểm và xếp hạng đúng theo quy định cho mục đích xin tài trợ 

E. Đăng ký xin trợ cấp quy hoạch CoC và bất cứ cơ hội tài trợ có liên quan nào khác 

F. Quản lý quỹ hoạt động của ROCC; cung cấp báo cáo tình trạng tài chính hàng tháng, hàng quý và 

cuối năm và bất cứ báo cáo tài chính nào khác có thể cần thiết để chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ; hoạch 

định chiến lược, v.v. 

G. Cập nhật thường xuyên cho ROCC EC về hiệu suất và phạm vi công việc. 

H. Giám sát các hoạt động của Điều phối viên ROCC như sau: 

a) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở những dịch vụ sau 

đây: 

b) Quản lý và hỗ trợ ROCC và công việc dự án liên quan, kể cả chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi 

cho các cuộc họp 

c) Giám sát quá trình và việc thực hiện cuộc cạnh tranh giành tài trợ hàng năm của HUD 

d) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Hội đồng Quản trị và các Ủy ban ROCC 

e) Đảm bảo ROCC tuân thủ với Đạo luật HEARTH và Bộ Quy tắc CoC 

f) Đảm bảo Giám đốc Điều hành và Hội đồng Quản trị của CAPO phê duyệt mọi tài liệu ràng buộc 

về mặt pháp lý.  

 

6.2 CoC 

 

ROCC được điều hành bởi Hội đồng Quản trị, được lãnh đạo bởi một Ban Điều hành (EC) gồm năm 

thành viên. Theo Đạo luật HEARTH và Quy tắc CoC, Hội đồng Quản trị đảm bảo thực hiện thành công 

ba trong bốn trách nhiệm của Chương trình Chăm sóc Liên tục: 1) điều hành CoC, bao gồm các cuộc 

họp, quản trị, thiết lập các phương pháp đo lường hiệu suất, giám sát ủy thác và theo dõi; 2) chỉ định các 

giao thức và tổ chức chủ trì cho Hệ thống Quản lý Thông tin về Tình trạng Vô gia cư (HMIS); và 3) Lập 

kế hoạch CoC, bao gồm PIT, phân tích lỗ hổng, tham vấn và giám sát các chương trình và dự án nhận 

ESG.   

 

Hội đồng Quản trị ROCC và EC giữ tất cả trách nhiệm chung và liên tục, bao gồm giám sát quỹ ROCC, 

hoàn tất phê duyệt hồ sơ xin tài trợ hợp nhất hàng năm và phối hợp với CA để giám sát các hoạt động 

của Điều phối viên ROCC như sau:   
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A. Các công việc liên quan đến dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuẩn bị và tổ chức 

cuộc họp 

B. Viết thư xin tài trợ thay mặt cho ROCC và thành viên 

C. Tổ chức và quản lý cơ cấu/công việc của Hội đồng và các ủy ban 

D. Đảm bảo ROCC tuân thủ với Đạo luật HEARTH và Bộ Quy tắc CoC 

E. Hoàn thành các nhiệm vụ bổ sung theo sự phân công của Ban Điều hành ROCC và/hoặc CA 

 

6.2 HMIS 

 

Cơ quan Dịch vụ Nhà ở và Cộng đồng Oregon (OHCS) là Cơ quan Chủ trì HMIS do ROCC chỉ định để 

quản lý giấy phép và việc nhập dữ liệu về ROCC vào HMIS. OHCS có thỏa thuận liên chính phủ với 

Thành phố Portlvà, Cục Nhà ở Portlvà (Portlvà Housing Bureau, hoặc PHB) để mua giấy phép 

Servicepoint để OHCS thực hiện cơ sở dữ liệu khách hàng tích hợp mà sẽ cho phép OHCS cung cấp 

dịch vụ của Cơ quan Chủ trì HMIS cho ROCC. Là chủ sở hữu và nhà điều hành của HMIS, Cục Nhà ở 

Portlvà là Quản trị viên Hệ thống Chính và là bên giám sát dữ liệu trong HMIS. OHCS sẽ đóng vai trò là 

điểm liên lạc chính cho PHB thay mặt cho ROCC.  Các trách nhiệm cụ thể của OHCS bao gồm: 

• Theo chỉ dẫn trong NOFA về cuộc cạnh tranh giành tài trợ CoC hàng năm, chuẩn bị và nộp hồ sơ xin 

gia hạn tài trợ cho dự án trên hệ thống e-snaps (phải được kiểm tra bởi Ủy ban HMIS và Điều phối 

viên ROCC và phê duyệt bởi Ban Điều hành ROCC trước lần nộp cuối cùng); 

• Tạo ngân sách hàng năm và xác định phân bổ nguồn lực (bao gồm khoản tài trợ đối ứng bắt buộc 

25% từ HUD) cần thiết để thực hiện các yêu cầu của Cơ quan Chủ trì HMIS  (phải được kiểm tra bởi 

Ủy ban HMIS và Điều phối viên ROCC và phê duyệt bởi Ban Điều hành ROCC trước lần nộp cuối 

cùng); 

• Quản lý chi tiêu, tài liệu hoạt động của Cơ quan Chủ trì HMIS và thiết lập quy trình phù hợp với 

thỏa thuận tài trợ cũng như đơn xin tài trợ dự án và ngân sách đã phê duyệt; 

• Xử lý chuyển nhượng giấy phép người dùng, chuyển nhượng lại và thu hồi giấy phép đúng theo quy 

định của PHB; 

• Hỗ trợ về mặt kỹ thuật và giải quyết vấn đề cho tất cả người dùng có liên quan đến ROCC khi cần 

thiết; 

• Phát triển và cung cấp chương trình đào tạo và các công cụ để đáp ứng cụ thể nhu cầu của người 

dùng HMIS ROCC để giúp họ cung cấp dữ liệu kịp thời và chính xác; 

• Khi cần, biên soạn và cung cấp bản tóm tắt tổng hợp dữ liệu do Nhà thầu tự nhập theo định dạng phù 

hợp với báo cáo khi có yêu cầu từ HUD, PITC, AHAR, APR cho Điều phối viên ROCC và Ủy ban 

HMIS để họ xem xét và nộp cho HUD.  Nếu dữ liệu cần điều chỉnh, OHCS sẽ làm việc với các nhà 

cung cấp HUD TA và ủy ban HMIS để hoàn thiện dữ liệu trước khi nộp báo cáo cuối cùng của Điều 

phối viên ROCC cho HUD;  

• Tham dự và tham gia vào các cuộc họp của Ủy ban HMIS ROCC khi có thể, nhưng tối thiểu phải là 

hàng quý;  

• Hỗ trợ Điều phối viên ROCC và Ủy ban HMIS phân tích và sử dụng dữ liệu để phát triển hệ thống 

và chính sách theo yêu cầu và phù hợp với lực lượng nhân sự của OHCS (không phải HMIS);  

• Trả lời các câu hỏi, chỉ thị và quan ngại Ban điều hành ROCC; 

• Làm việc với Cơ quan Chủ trì HMIS toàn bang để đảm bảo tính toàn vẹn và sự sẵn sàng của hệ 

thống thu thập dữ liệu; và 

• Duy trì kiến thức về các cơ cấu chương trình và sử dụng dữ liệu để đảm bảo thu thập dữ liệu chính 

xác và hiệu quả nhất. 

 

Xem Phụ lục Quản trị Tập IV (Phụ lục K) cho CA và HMIS MOU. 
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Điều VII - Khác 
 

Mục 7.1 Xung đột Lợi ích  

Theo Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Định cư Nhanh Người vô gia cư năm 2009 (Đạo luật HEARTH) và 

các quy định về triển khai theo đó, các Đương đơn Đại diện và hội đồng quản trị Chương trình Chăm 

sóc Liên tục (CoC) phải tuân thủ quy tắc về xung đột lợi ích của HUD. 1   

 

HUD nghiêm cấm thành viên hội đồng quản trị CoC và hội đồng quản trị của Đương đơn Đại diện 

"tham gia hoặc ảnh hưởng đến quá trình thảo luận hoặc đưa ra quyết định liên quan đến việc cấp tài trợ 

hoặc lợi ích tài chính nào khác cho tổ chức mà họ đại diện."2 

 

Liên quan cụ thể đến việc triển khai cuộc cạnh tranh giành tài trợ hàng năm của ROCC và việc xác định 

cơ cấu của ủy ban Kiểm tra Đánh giá và Xếp hạng, ủy ban này sẽ bao gồm các thành viên cộng đồng địa 

phương dưới tư cách cá nhân và/hoặc tổ chức không có lợi ích tài chính trong bất cứ chương trình/dự án 

nào mà đang xin gia hạn tài trợ, cũng như thành viên Hội đồng Quản trị và các Ban Điều hành hiện tại.  

Không thành viên hội đồng quản trị nào được phép biểu quyết về bất cứ dự án nào trong khu vực mà họ 

làm việc mà có hoặc có thể có xung đột lợi ích.    Yêu cầu này cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp 

có cơ hội cho các dự án bonus (mới). 

 

Xem Phụ lục Quản trị tập IV (Phụ lục M) để biết Chính sách Xung đột Lợi ích chính tức của ROCC. 

 

Mục 7.2: Quy tắc Ứng xử 

 

Mục 7.2.1 

 

ROCC thúc đẩy tính công bằng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính thức và cấm mọi hoạt động thể 

hiện xung đột lợi ích.  Không thành viên nào của ROCC, Hội đồng Quản trị và/hoặc Viên chức  nào của 

ROCC được phép có hành động liên quan đến một vấn đề nếu một người biết suy luận và có hiểu biết về 

tình huống đó có thể đặt câu hỏi chính đáng về tính công bằng của ai đó.   Tương tự như vậy, không 

thành viên nào của ROCC, Hội đồng Quản trị và/hoặc Viên chức nào của ROCC được phép lạm dụng 

chức vụ của mình trong ROCC vì lợi ích cá nhân hoặc của gia đình hoặc quý vị bè của họ. 

 

Mục 7.2.2 

 

Các nhân viên và viên chức sẽ nỗ lực một cách trung thực khi thực hiện nhiệm vụ của mình.  

 

Mục 7.2.3 

 

Các nhân viên và viên chức không được tự ý đưa ra bất cứ cam kết hoặc lời hứa trái phép nào nhằm ràng 

buộc ROCC mà không có sự chấp thuận trước của Ban điều hành.  

 

Mục 7.2.4 

 

Các nhân viên và viên chức phải báo cáo ngay về tình trạng lãng phí, gian lận, lạm dụng và tham nhũng 

với Ban điều hành.  

 

 
1 24 CFR 578.5 (b) 
2 42 USC § 11360a (h), 24 C.F.R. 578.95(b)  
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Mục 7.2.5 

 

Các nhân viên và viên chức phải tuân thủ mọi điều luật và quy định về cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất 

cả người Mỹ, bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác hay tình trạng 

khuyết tật.  

 

Vi phạm bất cứ phần nào của quy tắc này sẽ bị kỷ luật, có thể bao gồm mất tài trợ và/hoặc sa thải ngay 

lập tức (nếu là nhân viên ROCC được trả lương). 

 

Mục 7.3 Lệ phí tài trợ 1% 

 

Như được thống nhất qua biểu quyết của Hội đồng Quản trị ROCC tại Phiên họp Thường niên vào ngày 

24-25 tháng 6 năm 2014 và được xác nhận tại cuộc họp định kỳ hàng tháng vào ngày 23 tháng 7 năm 

2014, lệ phí tài trợ 1% mà tất cả các dự án được CoC tài trợ phải chịu từ này sẽ là sự kiện hàng năm và 

không còn phải thông qua phê duyệt của Hội đồng Quản trị. Tiền thu được từ phí này sẽ được sử dụng 

để hỗ trợ cả hai vị trí Điều phối viên ROCC (khi cần), và các nhu cầu công nghệ để vận hành ROCC 

(Go-to-Meeting, công nghệ web, các cuộc họp), tài trợ đối ứng, và nhiều mục đích sử dụng hợp lệ khác. 

Ban Điều hành ROCC sẽ làm việc với Điều phối viên ROCC để phát triển ngân sách hàng năm (bao 

gồm tất cả các khoản tài trợ có sẵn cho CoC). 

 

Nếu một tổ chức không thể nộp toàn bộ lệ phí 1%, vui lòng liên hệ với ROCC và Đương đơn Đại diện 

để hai bên xem xét hồ sơ xin miễn trước khi trình lên Hội đồng Quản trị ROCC để họ biểu quyết và đưa 

ra quyết định về việc cho tổ chức đó thêm thời gian và/hoặc đơn xin miễn lệ phí.  Việc nộp Đơn Xin 

Miễn Lệ phí đòi hỏi tổ chức phải chứng minh họ không có khả năng trả lệ phí này (nhu cầu tài chính 

thông qua việc công khai ngân sách của tổ chức và ngân sách trợ cấp cụ thể). 

 

7.3 Phân phối Chương trình 

 

Được lập ra cùng với các đối tác ESG, các tiêu chuẩn về phân phối chương trình, ví dụ như chương 

trình Tái Định cư Nhanh, Trợ cấp Nhà ở Cố định, thứ tự ưu tiên sẽ được đưa vào Phụ lục Quản trị CoC 

Tập II, Phụ lục F - Tái Định cư Nhanh và Phụ lục G - Trợ cấp Nhà ở Cố định. 

 

Giấy cho phép và Chữ ký 
 

Bộ Nội Quy sửa đổi này đã được đệ trình và thảo luận bởi các thành viên của Chương trình Chăm sóc 

Liên tục Vùng Nông thôn Oregon, và đã được thông qua tại cuộc họp ngày  tháng   ,  

    tại Quận Marion (địa điểm họp của ROCC), Oregon. 

 

 

                

Tên/Chủ tục       Ngày 

 

                

Tên/Phó Chủ tịch      Ngày 

 

                

Tên/Thư ký      Ngày 
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Tên/Thành viên       Ngày 

 

                

Tên/Thành viên       Ngày 
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Bản mẫu A 

OR-505 BOS CoC/Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Đơn đăng ký Thành viên 2019 

 

Tư cách thành viên: Cá nhân _____ Tổ chức không nhận tài trợ ___ Tổ chức nhận tài trợ 

 

Khu vực:  

_____Khu vực 1:  Quận Coos, Curry, Josephine, và Douglas 

_____Khu vực 2:  Quận Klamath, Lake, Harney, và Malheur 

_____Khu vực 3:  Quận Baker, Union, Wallowa, và Grant 

_____Khu vực 4:  Quận Hood River, Wasco, Sherman, Gilliam, Wheeler, Morrow, và Umatilla 

_____Khu vực 5:  Quận Columbia, Clatsop, và Tillamook 

_____Khu vực 6:  Quận Lincoln, Benton, và Linn 

_____Khu vực 7:  Quận Marion, Polk, và Yamhill 

  

Đánh dấu một trong các lựa chọn sau đây: 

_____ Đang vô gia cư hoặc đã từng vô gia cư  

_____ Thành viên cộng đồng hoặc nhà cung cấp: 

  Dịch vụ trực tiếp, ví dụ như nhà ở, dịch vụ hỗ trợ 

  Vận động, ví dụ: chính trị, người cùng lứa 

  Nhà tài trợ, ví dụ: nhà tài trợ nhỏ, doanh nghiệp, tổ chức 

  Chủ nhà/chủ nhà tiềm năng 

 

Tên của cá nhân hoặc tổ chức:           

 

Địa chỉ:               

 

Điện thoại:        Email:         

 

Người liên hệ (nếu là tổ chức): _______ _________________________________________ 

 

Đánh dấu một trong các lựa chọn sau đây: 

_____ Phi lợi nhuận 

_____ Có lợi nhuận 

_____ Chính phủ 

_____ Khác:  Vui lòng liệt kê: __________________________________ 

 

Quý vị có quan tâm đến việc phục vụ trong Hội đồng Quản trị hoặc một nhóm làm việc không? 

 _____Hội đồng Quản trị 

 _____ Nhóm làm việc Đăng ký Phối hợp: giám sát việc thực hiện CE; kiến nghị chính sách 

 _____ Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS: phân tích dữ liệu/hiệu suất/đánh giá/hoạch định chiến lược 

_____ Nhóm Dịch vụ Cựu chiến binh: hỗ trợ chấm dứt tình trạng vô gia cư cho cựu chiến binh; danh 

sách tên, nhà ở 

_____ Nhóm làm việc về Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư (RHY): hỗ trợ công việc của RHY; huy 

động sự tham gia của các đối tác 

_____ Nhóm làm việc về Trải nghiệm Sống: tư vấn; chia sẻ/thu thập thông tin để hoạch định chiến lược 

 

Để tham gia vào cuộc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị CoC, quý vị phải nộp đơn đăng ký thành viên đại 

thể 1 tuần trước cuộc họp trực tiếp hàng năm cho Cố vấn/Điều phối viên Jo Zimmer qua email tại 

jozimmer@comcast.net hoặc qua bưu điện: P.O. Box 2239, Albany, Oregon 97321.  

mailto:jozimmer@comcast.net
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 Bản mẫu B  

 

OR-505 BOS CoC/Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Thành viên Hội đồng Quản trị và Nhóm làm việc 

Tuyên bố về Xung đột Lợi ích 

 

 

 

HUD nghiêm cấm thành viên hội đồng quản trị CoC và hội đồng quản trị của Đương đơn Đại diện 

"tham gia hoặc ảnh hưởng đến quá trình thảo luận hoặc đưa ra quyết định liên quan đến việc cấp tài 

trợ hoặc lợi ích tài chính nào khác cho tổ chức mà họ đại diện." 

 

Tôi đồng ý báo cáo kịp thời cho Chủ tịch và Điều phối viên Hội đồng Quản trị về bất cứ xung đột lợi 

ích nào mà có thể xảy ra (ngoài những xung đột lợi ích nêu dưới đây) trong suốt thời gian tôi làm 

thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ủy ban thay mặt cho ROCC. 

 

     Tôi hiện không biết về bất cứ xung đột lợi ích nào  

 

     Tôi có xung đột lợi ích trong (các) lĩnh vực sau:     

             

             

             

             

 

 

Đã ký:          Ngày:      

 

Cơ quan:             
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OR-505 BOS CoC / Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

 

Nội quy và Phụ lục Quản trị 

Mục lục 

 
 

Tập IA - Tổng quan về HMIS 

 
Phụ lục A:  Chính sách cho Tất cả Người dùng 

 

Phụ lục B:  Hướng dẫn Đào tạo Chung cho Tất cả Người dùng 

 

 

Tập IB - HMIS Cụ thể theo Chương trình 
 

 

Phụ lục C:  Hướng dẫn Đăng ký Phối hợp 

 

PHỤ LỤC D:  Hướng dẫn Đào tạo về Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư 

 

Phụ lục E:  Hướng dẫn về Dịch vụ Hỗ trợ cho Gia đình Cựu chiến binh 

 

 

Tập II - Phân phối Chương trình 
 

Phụ lục F:  Tái định cư Nhanh (RRH) 

 

Phụ lục G:  Trợ cấp Nhà ở Cố định (PSH) Đang triển khai 

 

 

Tập III - Khác 

 
Phụ lục H: Quy trình Đánh giá và Xếp hạng các Đối tượng Cạnh tranh (R & R) 

(bao gồm các tài liệu tiêu chí để trống)  

 

Phụ lục I:  Đăng ký Phối hợp (CE) 

 

Phụ lục J: Kế hoạch Giải quyết Tình trạng Thanh thiếu niên Vô gia cư của Tổ chức Hỗ trợ Thanh 

thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư (RHY) 

 

 

 

Tập IV - Tài liệu và Thỏa thuận của Hội đồng Quản trị 
 

Phụ lục K:  Đương đơn Đại diện và MOU Chính về HMIS  

 
Phụ lục L:  Nội quy Hiện hành 
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Phụ lục M:  Mâu thuẫn Lợi ích 

 

Phụ lục N:  Đơn đăng ký Thành viên 

 

Phụ lục O:  Bản mẫu - Lịch trình và Biên bản Họp Hàng tháng  

 

Phụ lục P:  Danh sách Nhiệm vụ Nhóm làm việc và Kế hoạch Làm việc 

 

Phụ lục Q:  Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại 

 

Phụ lục R:  Danh sách Nhóm làm việc Hiện tại 

 



OR-505 BOS CoC / Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Nội quy và Phụ lục Quản trị 

 

 

Tập II - Phân phối Chương trình 
 

Phụ lục F:  Tái định cư Nhanh (RRH) 

 

Phụ lục G:  Trợ cấp Nhà ở Cố định (PSH) Đang triển khai 
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Phụ lục F: Tái định cư Nhanh (RRH) 
 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn Dự án Tái Định cư Nhanh 

 

 

OR-505 BOS CoC 

Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

 

 

 

BẢN CUỐI: Được Hội đồng Quản trị Phê duyệt ngày 22 tháng 6, 2018 



Thông tin Cơ bản và Giới thiệu 

 

Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (Housing and Urban Development, hoặc HUD), thông qua 

Bộ Quy tắc và Quy định về Tài trợ Khẩn cấp (Emergency Solutions Grants, hoặc ESG) và 

Bộ Quy tắc Lâm thời của Chương trình Chăm sóc Liên tục (Continuum of Care Program, 

hoặc CoC) về Hỗ trợ Khẩn cấp và Định cư Nhanh Người vô gia cư (Homeless Emergency 

Assistance and Rapid Transition to Housing, hoặc HEARTH), yêu cầu CoC phải thiết lập 

và tuân thủ một cách nhất quán các tiêu chuẩn về cấp tài trợ CoC và ESG. ROCC đã đề ra 

Bộ Tiêu chuẩn Dự án Tái định cư Nhanh này nhằm giúp đáp ứng các điều kiện này và thúc 

đẩy ROCC đạt được Tầm nhìn Kế hoạch Chiến lược của mình về chấm dứt tình trạng vô 

gia cư trong khu vực địa phương. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện của liên bang, bộ tiêu 

chuẩn này cũng sẽ giúp các dự án được tài trợ và các đối tác của ROCC đảm bảo sử dụng 

nhất quán các thực tiễn tốt nhất, giúp chuẩn hóa thiết kế chương trình và thực hiện các dự 

án RRH trong hệ thống kiểm soát tình trạng vô gia cư của chúng tôi. 

 

Bộ tiêu chuẩn cơ bản này phù hợp với các tiêu chuẩn khác của CoC, bao gồm:  

 

• Các chính sách và thủ tục Đăng ký Phối hợp: đã soạn thảo; đang trong quá trình phê 

duyệt (tháng 6 năm 2018) 

• Bộ tiêu chuẩn về cung cấp hỗ trợ dành cho các bên nhận tài trợ ESG (xem Kế hoạch Hợp 

nhất): 

http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-

17.pdf  

• Tiêu chuẩn chương trình SSVF: 

https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_st

andards  

• Tiêu chuẩn chương trình RHY: 

https://www.acf.hhs.gov/fysb/programs/runaway-homeless-youth;  

https://www.hudexchange.info/resource/4448/rhy-program-hmis-manual/   

• Nguyên tắc Trước tiên Là Nhà ở (Housing First): 

https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-

Supportive-Housing-Brief.pdf  

• Sổ tay Giám sát CPD của HUD cho ESG và CoC: 

https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/65

09.2  

 

Định nghĩa Tái định cư Nhanh 

Dự án Tái định cư Nhanh (Rapid Re-housing, hoặc RRH) là một dịch vụ can thiệp ngắn 

hạn, giúp các cá nhân và gia đình thoát khỏi tình trạng vô gia cư càng nhanh càng tốt, tìm 

chỗ định cư vĩnh viễn và đạt được sự ổn định về nhà ở. Để được định nghĩa là RRH, dự án 

phải bao gồm ba thành phần cốt lõi sau: hỗ trợ xác định nhà ở, hỗ trợ tài chính, và quản lý 

hồ sơ và dịch vụ hỗ trợ.1 

 
1 Liên minh Quốc gia Chấm dứt Tình trạng Vô gia cư (National Alliance to End Homelessness) - 

https://endhomlessness.org/rapid-re-housing-works/ 
 

http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-17.pdf
http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-17.pdf
https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_standards
https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_standards
https://www.acf.hhs.gov/fysb/programs/runaway-homeless-youth
https://www.hudexchange.info/resource/4448/rhy-program-hmis-manual/
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-Supportive-Housing-Brief.pdf
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-Supportive-Housing-Brief.pdf
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/6509.2
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/6509.2
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Các chương trình RRH chất lượng cao giúp tăng số người mà các cộng đồng có thể 

phục vụ bằng cách giảm thời gian tạm trú để nhường giường lại cho những người đang 

trong tình trạng khủng hoảng, giảm tác động tiêu cực của sự vô gia cư dài hạn, và kết 

nối mọi người với các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng khác nhằm cải thiện sức khỏe tổng 

thể và tăng khả năng tự túc. 

 

Tính áp dụng của các Tiêu chuẩn Chương trình RRH 

Các Tiêu chuẩn Chương trình RRH nêu ở đây áp dụng cho các dự án RRH trong phạm vi 

hoạt động của ROCC mà hiện đang được tài trợ thông qua Chương trình Chăm sóc liên tục 

(CoC) của HUD và Chương trình Tài trợ Khẩn cấp (ESG) của HUD. Các dự án Dịch vụ 

Hỗ trợ cho Cựu chiến binh và Gia đình (Supportive Services for Veterans and their 

Families, hoặc SSVF) không bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn này. 

 

Mục đích của các Tiêu chuẩn Chương trình RRH 

Các phần sau đây liệt kê cụ thể các tiêu chuẩn và điều kiện đối với các dự án RRH trong 

phạm vi hoạt động của ROCC. Mục đích của các tiêu chuẩn chương trình này là để sử 

dụng cùng với các tiêu chuẩn chung của ROCC cho việc hướng dẫn thực hiện chương 

trình tổng thể. Với các Tiêu chuẩn Chương trình RRH chi tiết này, ROCC đảm bảo được 

rằng CoC sẽ đáp ứng quy định của liên bang, áp dụng nguyên tắc thực hành tốt nhất và 

tiêu chuẩn hóa việc cung cấp trợ cấp vô gia cư trong toàn thể CoC. 

 

Nhân viên CoC cố gắng để ra các tiêu chuẩn mà áp dụng cho tất cả các dự án RRH, bất kể 

nguồn tài trợ, nhưng trong một số trường hợp, các điều kiện của Chương trình ESG và 

CoC khác nhau đủ để phải đề ra tiêu chuẩn khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết về 

mọi sự khác biệt giữa những điều kiện đối với các dự án RRH được Chương trình ESG và 

CoC tài trợ, vui lòng xem hướng dẫn của HUD Dự án Tái Định cư Nhanh theo Chương 

trình Tài trợ Khẩn cấp so với Chương trình chăm sóc liên tục, được đăng tại 

https://www.hudexchange.info/resources/documents/Rapid_Re- 

Housing_ESG_vs_CoC.pdf. 

 

Tổ chức các Tiêu chuẩn RRH 

Tại thời điểm này, yếu tố cơ bản của các thành phần RRH cốt lõi được trình bày chi tiết 

trong tài liệu này. Như đã đề cập ở trên, các thành phần cốt lõi đại diện cho các lĩnh vực 

hỗ trợ tối thiểu mà phải được cung cấp để chương trình được coi là chương trình RRH 

 

Tiêu chuẩn Tái định cư Nhanh  

Dự án Tái định cư Nhanh (Rapid Re-housing, hoặc RRH) là một dịch vụ can thiệp ngắn 

hạn, giúp các cá nhân và gia đình thoát khỏi tình trạng vô gia cư càng nhanh càng tốt, tìm 

chỗ định cư vĩnh viễn và đạt được sự ổn định về nhà ở. Để được định nghĩa là RRH, dự 

án phải bao gồm ba thành phần cốt lõi sau: hỗ trợ xác định nhà ở, hỗ trợ tài chính, và 

quản lý hồ sơ và dịch vụ hỗ trợ2. 

 
2 "Tiêu chuẩn Hiệu suất Dự án Tái Định cư Nhanh và Tiêu chuẩn Chương trình," Liên minh Quốc gia 
Chấm dứt Tình trạng Vô gia cư (Tháng Hai năm 2016). Đăng tại: 

http://www.hudexchange.info/resources/documents/Rapid_Re-
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Các thành phần cốt lõi, các hoạt động liên quan cũng như các điều kiện và tiêu chuẩn ROCC 

liên quan, được mô tả chi tiết hơn trong các phần sau. 

 

A. Các Tiêu chuẩn và Điều kiện Tổng quát Đối với Dự án Tái Định cư Nhanh  

Đủ điều kiện theo HUD 

Các cá nhân và gia đình phải đáp ứng định nghĩa theo Phân loại 1 về vô gia cư (Vô gia cư 

theo nghĩa đen). Ngoài ra, những người đáp ứng định nghĩa theo Phân loại 4 về vô gia cư 

(Chạy trốn/Đang cố gắng chạy trốn khỏi bạo lực gia đình) cũng có thể đủ điều kiện. 

 

Đủ điều kiện theo HUD 

TIÊU CHUẨN A.1: Dự án RRH phục vụ các cá nhân và gia đình vô gia cư theo nghĩa đen 

của từ này mà không có đủ thu nhập và/hoặc hỗ trợ để tự mình thoát khỏi tình trạng vô 

gia cư 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Các cá nhân/gia đình vô gia cư theo nghĩa đen (Phân loại 1 theo HUD)  

○ Vô gia cư theo nghĩa đen là các cá nhân/gia đình vô gia cư mà không có một chỗ 

ở cố định, lâu dài và đầy đủ để cư trú qua đêm, tức là:  

■ Họ đang ngủ ở một nơi không được thiết kế hoặc không thường 

được sử dụng để làm chỗ ngủ thông thường, nơi mà không phải để 

cho con người sinh sống 

■ Sống trong nhà tạm trú khẩn cấp hoặc nhà ở tạm thời dành riêng cho việc cung 

cấp chỗ ở tạm thời (bao gồm khách sạn/nhà nghỉ được tài trợ bởi các chương 

trình từ thiện hoặc chính phủ) 

■ Đang rời khỏi một tổ chức nơi họ đã cư trú dưới 90 ngày, đồng thời là nơi 

họ đến ngay sau khi rời khỏi nhà tạm trú khẩn cấp (bao gồm khách sạn/nhà 

nghỉ được tài trợ bởi các chương trình từ thiện hoặc chính phủ) hoặc một 

địa điểm không có chỗ để sinh sống. 

● Chạy trốn Bạo lực Gia đình (Phân loại 4 theo HUD) 

○ Những người đang chạy trốn hoặc cố gắng chạy trốn bạo lực gia đình, bạo lực 

hẹn hò, tấn công tình dục, rình rập hoặc một hoàn cảnh nguy hiểm hoặc đe dọa 

đến tính mạng khác cũng có thể được phục vụ với RRH.  

■ Những người nộp đơn thuộc Phân loại 4 có thể được phục vụ bằng quỹ 

RRH của Chương trình Chăm sóc Liên tục ngay cả khi họ chưa lâm vào 

tình trạng vô gia cư theo nghĩa đen.  

■ Tuy nhiên, đối với ESG RRH, người nộp đơn phải đang chạy trốn bạo lực 

gia đình và đang trong tình trạng vô gia cư theo nghĩa đen. 

● Không có đủ thu nhập và/hoặc hỗ trợ 

○ Để đủ điều kiện cho RRH, các cá nhân và gia đình phải thiếu các nguồn tài chính và 

mạng lưới hỗ trợ cần thiết để có thể tự tìm nhà ở. CoC không đặt giới hạn cụ thể về 

thu nhập, nhưng các nhà cung cấp dịch vụ RRH phải ghi lại rằng tất cả các hộ gia 

 
https://endhomelessness.org/resource/rapid-re-housing-performance-benchmarks-and-program- 
standards/  

https://endhomelessness.org/resource/rapid-re-housing-performance-benchmarks-and-program-%20standards/
https://endhomelessness.org/resource/rapid-re-housing-performance-benchmarks-and-program-%20standards/
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đình được phục vụ không có đủ hỗ trợ để tự mình khắc phục tình trạng vô gia cư mà 

không cần sự can thiệp và sẽ vẫn vô gia cư nếu không có trợ cấp RRH.   

○ Hộ gia đình không được vượt quá giới hạn thu nhập do các dự án được CoC đưa ra 

dựa trên nhu cầu và điều kiện địa phương.  Mỗi dự án được CoC và ESG tài trợ sẽ ấn 

định giới hạn thu nhập đối với chương trình, nếu có, và thông báo cho các đương đơn 

tiềm năng về giới hạn thu nhập này như là một phần của Chính sách và Thủ tục cho 

chương trình RRH của họ.   

○ Tài liệu thu nhập của bên thứ ba sẽ được ưu tiên.  Tài liệu thu nhập tự khai báo có thể 

được sử dụng để ghi lại/xác minh thu nhập khi không có tài liệu của bên thứ ba. 

 

TIÊU CHUẨN A.2: Dự án RRH chỉ chấp nhận các hồ sơ giới thiệu thông qua Hệ thống 

Đăng ký Phối hợp (CE) của Khu vực Kế hoạch Chấm dứt Tình trạng Vô gia cư của họ và 

tuân theo chính sách và thủ tục CE của khu vực đó 

 

ĐIỀU KIỆN: 

• Các dự án RRH chỉ phục vụ các cá nhân/gia đình đã được đánh giá với VI-SPDAT và 

hiện đang tạm trú tại một nơi dành cho người vô gia cư hoặc người đang chạy trốn bạo 

lực gia đình (xem thêm chi tiết ở phần trên). 

• Tất cả các nhà cung cấp RRH phải tham gia vào hệ thống CE phù hợp với các tiêu 

chuẩn và điều kiện được đặt ra bởi CoC.  (Văn bản dự thảo về Tiêu chuẩn Đăng ký 

Phối hợp của CoC hiện đang được Hội đồng Quản trị xem xét, dự kiến sẽ được phê 

duyệt và phân phối trên toàn CoC vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.) 

 

Xác định Thứ tự Ưu tiên RRH  

TIÊU CHUẨN A.3: Các dự án RRH ưu tiên hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình có nhu cầu 

cao nhất, những người mà mặt khác không thể được phục vụ bởi một chương trình 

chuyên sâu hơn. 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Mức nhu cầu chủ yếu được xác định bởi kết quả đánh giá của VI-SPDAT, được thực 

hiện khi các cá nhân và gia đình đang ở nhà tạm trú (hoặc một địa điểm không có chỗ 

để sinh sống). 

● Trong trường hợp số điểm VI-SPDAT cho thấy mức nhu cầu của cá nhân hoặc gia 

đình có thể được giải quyết tốt nhất bởi chương trình Nhà ở Tạm thời (transitional 

housing, hoặc TH) hoặc chương trình Trợ cấp Nhà ở Cố định (Permanent Supportive 

Housing, hoặc PSH), nhưng nguồn hỗ trợ đó không có sẵn ngay lập tức, các nhà cung 

cấp RRH nên cố gắng phục vụ những cá nhân hoặc gia đình này với sự giúp đỡ của 

RRH 

● Các thân chủ quay trở lại với RRH có thể được ưu tiên hỗ trợ nếu khả thi, giả sử họ 

tiếp tục hội đủ điều kiện (kể cả việc họ hiện đang vô gia cư theo nghĩa đen) 

● Các cựu chiến binh vô gia cư đủ điều kiện nhưng không đủ điều kiện cho chương trình 

do Bộ Cựu chiến binh tài trợ, chẳng hạn như Dịch vụ Hỗ trợ cho Cựu chiến binh và 

Gia đình (SSVF), sẽ được RRH ưu tiên giúp đỡ nếu điểm VI-SPDAT và kết quả đánh 

giá rào cản nhà ở của họ hỗ trợ sự ưu tiên đó. 
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Điều kiện về Tài liệu và Lưu trữ Hồ sơ 

TIÊU CHUẨN A.4: Các dự án RRH tuân thủ tất cả các yêu cầu về tài liệu và lưu giữ hồ 

sơ, bao gồm ghi lại tình trạng vô gia cư và khả năng hội đủ điều kiện để được dự án hỗ 

trợ của thân chủ. 

 

ĐIỀU KIỆN: 

• Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ RRH, các cá nhân và gia đình phải cư trú tại một trong 

những địa điểm sau: 

o Một nơi không dành cho con người ở, chẳng hạn như xe hơi, tòa nhà bỏ hoang hoặc 

ngoài trời  

o Một nhà tạm trú khẩn cấp cho mục đích trú ấn tạm thời  

o Đang chạy trốn bạo lực gia đình hoặc cố gắng chạy trốn bạo lực gia đình (xem chi 

tiết ở Tiêu chuẩn A.1) 

o Đang rời khỏi một thể chế như nhà tù hoặc bệnh viện, nơi họ đã cư trú không quá 

90 ngày VÀ đã ở trong nhà tạm trú khẩn cấp hoặc một nơi không dành cho con 

người trước khi gia nhập thể chế đó  

o Đã đến lúc họ phải rời khỏi nhà ở tạm thời (TH) dành riêng cho các cá nhân hoặc 

gia đình vô gia cư  

● Dự án RRH ghi lại tình trạng vô gia cư của tất cả các thân chủ RRH. 

○ Tài liệu được chấp nhận bao gồm những tài liệu sau đây, được xếp theo thứ tự ưu 

tiên 

■ Văn bản xác minh của bên thứ ba về tình trạng vô gia cư (ví dụ: hồ sơ 

HMIS, văn bản ghi trên mẫu thư chính thức của nhà tạm trú hoặc dự án 

TH, chứng thư từ nhân viên tiếp cận cộng đồng) 

■ Xác minh bằng lời nói bên thứ ba từ một nhân viên phụ trách, nhân viên tiếp cận 

hoặc nhân viên chương trình 

● Tài liệu này chỉ có thể được sử dụng làm bằng chứng sau khi nhân viên 

phụ trách đã ghi lại họ đã tận tâm cố gắng để có được văn bản xác minh 

của bên thứ ba về tình trạng vô gia cư 

■ Tự xác nhận tình trạng vô gia cư 

● Tài liệu này chỉ có thể được sử dụng làm bằng chứng nếu không có xác 

minh của bên thứ ba hoặc bằng lời nói hoặc bằng văn bản, và mọi nỗ 

lực lấy xác min đã được ghi lại  

 

Các Điều kiện Chung của Chương trình RRH 

TIÊU CHUẨN A.5: Các dự án RRH cung cấp, khi cần thiết, trợ cấp thuê nhà và các trợ 

cấp tài chính khác cho thân chủ RRH 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Các dự án RRH được mô tả sau đây có thể được tài trợ: 

○ Đủ điều kiện trong ngân sách trợ cấp thuê nhà do ESG tài trợ: 

■ Trợ cấp thuê nhà cho thân chủ RRH, tối đa 24 tháng 

■ Tiền đặt cọc (tối đa gấp 2 lần tiền thuê) 

■ Tiền đặt cọc và tiền trả hóa đơn tiện ích (tối đa 24 tháng, bao gồm tối đa 6 

tháng cho tiền tiền ích còn nợ 
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■ Phí giấy tờ thuê nhà 

■ Chi phí di dời 

○ Đủ điều kiện trong ngân sách trợ cấp thuê nhà do CoC tài trợ: 

■ Trợ cấp thuê nhà cho thân chủ RRH, tối đa 24 tháng 

■ Tiền đặt cọc (tối đa gấp 2 lần tiền thuê) 

■ Thiệt hại tài sản lên đến một tháng tiền thuê nhà, một lần cho mỗi thân chủ 

○ Đủ điều kiện trong ngân sách Dịch vụ Hỗ trợ do Chương trình CoC tài trợ: 

■ Chi phí di dời 

■ Tiền đặt cọc cho tiện ích  

 

TIÊU CHUẨN A.6: Các dự án RRH chỉ cấp trợ cấp thuê nhà cho các căn hộ mà đáp ứng tiêu 

chuẩn về an toàn và chi phí 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Kiểm tra căn hộ  

○ Các dự án RRH do ESG tài trợ hoàn thành quá trình kiểm tra Tiêu chuẩn Môi 

trường sống (Habitability Standards) của HUD cho tất cả các căn hộ trước khi cấp 

trợ cấp thuê nhà và chỉ cấp trợ cấp thuê nhà cho các căn hộ mà đã thông qua kiểm 

tra 

▪ Dự án RRH phải ghi lại rằng căn hộ này đã thông qua kiểm tra. 

○ Các dự án RRH do CoC tài trợ hoàn thành quá trình kiểm tra Tiêu chuẩn Môi 

trường Sống (HQS) cho tất cả các căn hộ trước khi cấp trợ cấp thuê nhà và chỉ cấp 

trợ cấp thuê nhà cho các căn hộ mà đã thông qua kiểm tra 

▪ Dự án RRH phải ghi lại rằng căn hộ này đã thông qua kiểm tra. 

 (Xem phần Xác định Nhà ở bên dưới để biết thêm chi tiết.) 

● Tiền thuê nhà 

○ Các căn hộ được RRH tài trợ phải đáp ứng các Tiêu chuẩn Thuê nhà Hợp lý của 

HUD 

▪ Các dự án RRH phải ghi lại điều này, sử dụng dữ liệu so sánh với các tòa/căn 

nhà cho thuê có kích thước, thể loại và tiện nghi tương tự. 

○ Số tiền trợ cấp thuê nhà hàng tháng mà các dự án RRH do ESG tài trợ thanh toán 

không được vượt quá giá thuê thị trường công bằng (FMR) hiện hành 

○ Số tiền trợ cấp thuê nhà hàng tháng mà các dự án RRH thanh toán không được vượt 

quá giá thuê hợp lý 

● Sơn có chì 

○ Các dự án RRH đánh giá trực quan về sơn có chì tất cả các căn hộ xây trước năm 

1978 mà có thể trở thành nơi cư ngụ của các hộ gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi hoặc 

một người mẹ đang mang thai 

▪ Các dự án RRH phải đảm bảo bên cho thuê sửa chữa mọi thứ cần thiết trước 

khi cấp trợ cấp thuê nhà 

▪ Cá nhân viên RRH đảm trách việc đánh giá trực quan phải học các khóa huấn 

luyện theo yêu cầu 

○ Các dự án RRH sẽ cung cấp cho tất cả các hộ gia đình thân chủ, bất kể trong nhà họ 

có trẻ em hay không, một sổ tay thông tin được Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) 

phê duyệt về cách xác định và kiểm soát nguy cơ sơn có chì và yêu cầu thân chủ ký 
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tên để xác nhận họ đã nhận được thông tin này  

▪ Thông báo về sơn có chì có thể được tìm thấy ở đây: https: 

//www.hud.gov/program_offices/healthy_homes/enforced/disclenses 

 

TIÊU CHUẨN A.7: Thân chủ RRH sẽ có hợp đồng thuê nhà tiêu chuẩn với chủ nhà khi trợ 

cấp thuê nhà hàng tháng được trả thay mặt cho thân chủ 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Các dự án RRH do ESG tài trợ không có thời hạn thuê tối thiểu bắt buộc 

● Các dự án RRH do CoC tài trợ bắt buộc phải có hợp đồng thuê giữa chủ nhà và thân 

chủ RRH trong thời hạn ban đầu là một năm và có thể gia hạn tối thiểu một tháng và 

chỉ có thể chấm dứt hợp đồng khi có lý do. 

● Hợp đồng thuê giữa chủ nhà và thân chủ RRH phải tuân thủ luật Oregon về chủ 

nhà/người thuê nhà và không được thêm bất cứ yêu cầu nào khác  

 

Thành phần cốt lõi RRH: Xác định Nhà ở 

 

Tổng quan 

Thành phần cốt lõi của yếu tố Xác định Nhà ở RRH bao gồm làm việc với chủ nhà và/hoặc 

người quản lý nhà (sau đây gọi tắt là chủ nhà) để mở rộng và duy trì các giải pháp nhà ở RRH 

và làm việc với thân chủ RRH để vượt qua rào cản nhà ở và xác định giải pháp nhà ở. 

 

Làm việc với thân chủ 

Các dự án RRH có thể hỗ trợ cho thân chủ bằng cách giúp họ tìm nhà ở và lên kế hoạch để 

vượt qua các rào cản nhà ở quan trọng nhất. Dự án RRH cũng hướng dẫn thân chủ về các nghĩa 

vụ nêu trong hợp đồng thuê nhà của họ, cũng như các yếu tố của luật chủ nhà/người thuê nhà. 

Các dự án RRH cũng nên tìm cách hướng dẫn thân chủ liên hệ với dự án trước nếu có vấn đề 

hoặc quan ngại về chỗ ở hay chủ nhà của mình; sau đó nhân viên dự án RRH có thể làm việc 

với thân chủ để cố gắng duy trì chỗ ở đó hoặc lên kế hoạch di dời sang chỗ ở khác trong khi cố 

không để bị đuổi khỏi nhà. 

 

Làm việc với chủ nhà 

Các dự án RRH thực hiện việc tuyển chọn chủ nhà rất cụ thể và có chủ đích để đảm bảo họ có 

nhiều lựa chọn nhà ở, để những thân chủ RRH mà đang đối mặt với nhiều rào cản đáng kể về 

nhà ở có thể dễ dàng tiếp cận. Các dự án RRH cũng hỗ trợ các chủ nhà là thân chủ của RRH để 

giúp đảm bảo giải quyết vấn đề giữa chủ nhà/người thuê nhà một cách nhanh chóng, tích cực 

và theo cách giúp duy trì sự tiếp cận các lựa chọn nhà ở chất lượng. 

 

 

B. Tiêu chuẩn và Điều kiện Xác định Nhà ở  

 

Phần sau đây liệt kê các chính sách và yếu tố tối thiểu bắt buộc về thiết kế của chương 

trình RRH dành cho thành phần cốt lõi Xác định Nhà ở của dự án RRH ROCC. Tất cả các 

yếu tố sau đây phải được đưa vào các chính sách và thủ tục chính thức của dự án RRH. 

 

http://www.hud.gov/program_offices/healthy_homes/enforcement/disclosure
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TIÊU CHUẨN B.1: Các dự án RRH cung cấp dịch vụ Xác định Nhà ở toàn diện 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Các dự án RRH tham gia vào tất cả các dịch vụ Xác định Nhà ở sau đây 

o Tìm kiếm và Hỗ trợ Nhà ở 

▪  Xác định và hiểu nhu cầu và các rào cản nhà ở của người thuê nhà. Giúp thân 

chủ lập chiến lược để vượt qua các rào cản nhà ở quan trọng. 

▪ Hỗ trợ thân chủ RRH tìm nhà ở bằng cách cung cấp danh sách nhà cho thuê tại 

địa phương và các mẹo tìm nhà ở phù hợp. Tốt nhất là cung cấp sự hỗ trợ trực 

tiếp cho người nộp đơn, chẳng hạn như từ nhân viên tìm nhà ở hoặc điều hướng, 

nếu có. 

▪ Hỗ trợ thân chủ qua việc giải thích các dịch vụ của chương trình RRH và trợ 

cấp dành cho chủ nhà tiềm năng.  Yêu cầu chỗ ở có hỗ trợ hợp lý cho thân chủ 

nếu thích hợp.  

○ Tuyển chọn và Hỗ trợ Chủ nhà 

▪ Tuyển chọn những chủ nhà mà sẵn sàng cho những người đang gặp trở ngại 

trong việc tìm nhà ở thuê nhà, kể cả những người có thể không đạt tiêu chuẩn 

sau quá trình sàng lọc người thuê nhà điển hình 

▪ Giải thích các quy tắc chương trình và dịch vụ được cung cấp.  Giải thích các 

điều khoản cho thuê/hợp đồng, các kỳ vọng và trách nhiệm của người thuê nhà, 

chủ nhà và môi giới. 

▪ Giữ chân chủ nhà bằng cách cung cấp dịch vụ hòa giải, giữ liên lạc thường 

xuyên để giải quyết các quan ngại và/hoặc vấn đề của giữa họ và người thuê 

nhà. 

▪ Nhanh chóng trả lời các vấn đề của chủ, trong vòng một ngày làm việc nếu có 

thể. 

 

TIÊU CHUẨN B.2: Dự án RRH chỉ cấp trợ cấp RRH cho các căn hộ cho thuê có thể ở 

được 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Dự án RRH sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các căn hộ trước khi cấp trợ cấp thuê nhà 

o Các dự án RRH do Chương trình CoC tài trợ phải tiến hành kiểm tra Tiêu chuẩn Chất 

lượng Nhà ở (Housing Quality Standards, hoặc HQS) của HUD cho tất cả các căn hộ 

được RRH tài trợ.   Quá trình này phải bao gồm kiểm tra sơn có chì cho các căn hộ 

xây trước năm 1978.  Tất cả các căn hộ phải vượt qua kiểm tra trước khi chủ nhà 

được trả tiền trợ cấp. 

o Các chương trình do RRH co ESG tài trợ phải vượt qua kiểm tra môi trường sống và 

kiểm tra an toàn sơn có chì trước khi nhận tiền tài trợ.  Một giải pháp khác là sử dụng 

kết quả kiểm tra HQS của HUD để thay thế cho kiểm tra môi trường sống. 

 

TIÊU CHUẨN B.3: tiêu chuẩn thuê của Dự án RRH 

 

ĐIỀU KIỆN: 
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• Là một phần của việc hoạch định Chính sách và Thủ tục, các dự án nhận tài trợ RRH phải 

xác định cho mình các tiêu chuẩn thuê.  

o Các tiêu chuẩn này phải chỉ rõ cách xác định kích thước căn hộ sao cho phù hợp 

vơthân chủ RRH 

▪ Dự án được tài trợ có thể tự tạo các hướng dẫn hoặc tuân theo hướng dẫn về cư 

ngụ do Cơ quan Quản lý Nhà ở Công cộng (Public Housing Authority) địa 

phương đưa ra.  Các tiêu chuẩn phải được lập thành văn bản và cung cấp cho 

các đương đơn dự án RRH. 

▪ Nói chung, tiêu chuẩn sẽ cho phép 1 đến 2 người ở chung một phòng ngủ.  

▪ Những người mà chọn một căn hộ lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích thước mà họ đã 

được phê duyệt sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn thuê cho căn hộ nhỏ hơn. 

• Ví dụ A: một người độc thân muốn sống trong một căn hộ hai 

phòng ngủ.  Tổng tiền thuê của căn hộ, bao gồm cả phụ cấp tiện 

ích, phải hợp lý khi so với các căn hộ một phòng ngủ trong khu 

vực địa phương. 

• Ví dụ B: Một gia đình năm người được xác định là đủ điều kiện 

cho một căn hộ ba phòng ngủ, nhưng họ muốn ở trong một căn hộ 

hai phòng ngủ.  Trong trường hợp này, giá thuê căn hộ đó phải hợp 

lý khi so với các căn hộ hai phòng ngủ tương đương tại địa 

phương, mặc dù gia đình này đủ điều kiện cho một căn hộ lớn hơn. 

▪ Đối với RRH ESG, tổng tiền thuê nhà, kể cả phụ cấp tiện ích hiện hành, phải 

bằng hoặc thấp hơn Giá Thuê Thị trường Công bằng (Fair Market Rent, hoặc 

FMR) được chỉ định cho khu vực địa phương nếu trợ cấp thuê nhà được thanh 

toán bằng quỹ ESG.  Nếu chỉ có hỗ trợ tài chính khác, chẳng hạn như trợ cấp 

tiền đặt cọc, thì căn hộ chỉ phải đáp ứng ngưỡng giá thuê hợp lý. 

 

Thành phần cốt lõi RRH: Hỗ trợ Tài chính 

 

Tổng quan 

Thành phần cốt lõi của yếu tố Hỗ trợ Tài chính RRH bao gồm các hoạt động liên quan đến 

xác định số tiền và thời gian cấp trợ cấp thuê nhà cho thân chủ RRH, và các hoạt động liên 

quan đến thanh toán tiền nhà, tiện ích, và hỗ trợ dọn nhà. 

 

Là một phần của quy trình lập kế hoạch, hỗ trợ dọn nhà là cung cấp cho thân chủ các 

nguồn thông tin/hỗ trợ và vật tư trước khi họ chuyển từ nhà tạm trú vào nhà ở chính thức. 

Điều này có thể bao gồm các chi phí RRH đủ điều kiện như thuê xe tải chở đồ hoặc thuê 

một công ty dọn nhà, cũng như hỗ trợ từ các đối tác cộng đồng khác như đồ nội thất, thực 

phẩm và đồ dùng vệ sinh. 

 

Có hai nguyên tắc chính dựa trên triết lý Trước tiên Là Nhà ở hướng dẫn việc cung cấp hỗ 

trợ tài chính trong các dự án RRH: 

● Hỗ trợ thuê nhà và dọn nhà cần phải linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của thân chủ để 

đưa thân chủ vào chỗ ở cố định càng nhanh càng tốt. 

● Để phục vụ nhiều thân chủ vô gia cư nhất có thể, các dự án RRH nên cung cấp mức hỗ 
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trợ thấp nhất có thể để nhanh chóng ổn định thân chủ trong nhà ở cố định. 

 

C. Tiêu chuẩn và Điều kiện Hỗ trợ Tài chính 

Phần sau đây liệt kê các chính sách và yếu tố tối thiểu bắt buộc về thiết kế của 

chương trình RRH dành cho thành phần cốt lõi của yếu tố Xác định Nhà ở của dự án 

RRH ROCC. Tất cả các yếu tố sau đây phải được kết hợp vào các chính sách và thủ 

tục chính thức của dự án RRH. 

 

TIÊU CHUẨN C.1: Các dự án RRH cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Tài chính toàn diện 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Các dự án RH cung cấp tất cả các dịch vụ Hỗ trợ Tài chính sau đây: 

○ Xác định Trợ cấp Thuê nhà 

■ Bao gồm xác định số tiền và thời gian để cấp trợ cấp thuê nhà. (Lưu ý: Quy định 

của HUD nêu rõ rằng trợ cấp thuê nhà không thể được cấp cho những người mà 

đã có trợ cấp thuê nhà rồi hoặc có trợ cấp điều hành thông qua các nguồn quỹ liên 

bang, tiểu bang hoặc địa phương khác [§578.51(a)].) 

○ Xác định Hỗ trợ Dọn nhà  

● Bao gồm xác định thể loại và số tiền hỗ trợ dọn nhà, ví dụ như tiền đặt cọc, 

tiền thuê nhà tháng đầu tiên/cuối cùng hoặc phụ cấp bổ sung được quy tắc 

HUD cho phép 

○ Thanh toán Tiền nhà cho Chủ nhà 

■ Bao gồm thanh toán trực tiếp cho bên cung cấp (tức là chủ nhà hoặc công ty 

tiện ích) tiền trợ cấp thuê nhà, tiện ích và mọi chi phí dọn nhà khác, nếu cần, 

một cách hiệu quả nhất có thể về mặt chi phí  

 

TIÊU CHUẨN C.2: Các dự án RRH có cung cấp sự hỗ trợ dọn nhà phù hợp với nhu cầu của 

từng cá nhân 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Để xác định thể loại và mức độ hỗ trợ, các dự án RRH phải thực hiện như sau khi thân 

chủ đăng ký vào chương trình: 

○ Đánh giá nhu cầu của đương đơn (bao gồm điểm VI-SPDAT và thông tin về thu 

nhập) để xác định hỗ trợ tài chính cần thiết cho việc dọn nhà  

■ Bao gồm xác định xem có cần nộp tiền đặt cọc tiện ích không, có thể cần bao 

nhiêu tiền đặt cọc, có cần giúp trả tiền thuê xe chở đồ không, v.v.  

■ Chương trình được tài trợ sẽ xác định nên áp dụng giới hạn nào về thể loại hay số 

tiền hỗ trợ dọn nhà mà sẽ đến từ quỹ RRH.  Các giới hạn như vậy phải được nêu rõ 

trong các Chính sách và Thủ tục do dự án đề ra và phải phù hợp với hạng mục 

được chọn để tài trợ trong hồ sơ xin tài trợ dự án CoC và kế hoạch hoạt động ESG 

cấp tiểu bang của dự án. 

 

TIÊU CHUẨN C.3: Các thân chủ RRH mà có thu nhập và có khả năng giúp trả tiền thuê 

nhà sẽ đóng góp vào tiền thuê nhà bất cứ khi nào có thể 
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ĐIỀU KIỆN: 

● Trường hợp các dự án RRH xác định rằng thân chủ có thu nhập VÀ có khả 

năng đóng góp vào tiền thuê nhà, thì khoản đóng góp của họ sẽ được xác 

định như sau: 

○  Các hộ gia đình hưởng trợ cấp từ các chương trình RRC của CoC sẽ đóng góp 30% 

tổng thu nhập đã điều chỉnh (adjusted gross income) của họ vào tiền thuê mỗi tháng 

trong suốt thời gian họ hưởng trợ cấp. Việc tính toán tiền thuê phải bao gồm các 

khoản phụ cấp tiện ích hàng tháng do Cơ quan Quản lý Nhà ở Công cộng ấn định cho 

các tiện ích mà người thuê nhà phải trả riêng.  

○ Đối với các hộ gia đình được phục vụ bởi quỹ RRH ESG, thì chương trình được tài 

trợ có thể tự ấn định tiêu chuẩn cho riêng mình dựa trên nhu cầu của thân chủ và khả 

năng trả tiền thuê nhà của họ.  Chương trình được tài trợ phải tiết lộ chính sách này 

trong bộ Chính sách và Thủ tục ESG của mình và áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho 

toàn bộ những thân chủ mà được phục vụ bằng quỹ RRH ESG trong khu vực.   

○ Thu nhập của thân chủ RRH phải được tính theo 24 CFR 5.609 và 24 CFR 

5.611(a). Tìm hiểu thêm chi tiết tại:  https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-

2011-title24-vol1/CFR-2011- title24-vol1-sec5-609 

● Trong trường hợp thân chủ RRH không có thu nhập, họ không cần đóng góp tiền thuê 

nhà. 

○ Điều này phải được ghi lại theo yêu cầu của HUD về xác minh thu nhập. 

○ Các chương trình RRC CoC phải hoàn trả tiền tiện ích cho các thân chủ mà có khoản 

phụ cấp tiện ích cao hơn khoản đóng góp tiền thuê nhà của họ. Chương trình RRC 

CoC phải trả số tiền đó trên cơ sở hàng tháng cho thân chủ hoặc trực tiếp cho công ty 

tiện ích của họ.  Thân chủ phải được thông báo bằng văn bản về số tiền trợ cấp tiện 

ích hàng tháng mà sẽ được trả. Tìm hiểu thêm chi tiết ở 

đây:https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-11-

Determining-Program-Participant-Rent-Contribution-in-the-CoC-Program.pdf   

 

TIÊU CHUẨN C.4: Các dự án RRH cung cấp trợ cấp thuê nhà trong một khoảng thời gian 

phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. 

 

ĐIỀU KIỆN: 

● Để xác định thời gian cấp trợ cấp thuê nhà, các dự án RRH phải làm như sau: 

○ Đánh giá nhu cầu tài chính của thân chủ trên cơ sở định kỳ, như được quy định 

trong Chính sách và Thủ tục cho chương trình RRH của bên được tài trợ, để xác 

định xem dự án RRH có nên cấp thêm trợ cấp thuê nhà hay không. 

○ Các dự án RRH có thể cấp tối đa 24 tháng trợ cấp thuê nhà cho mỗi thân chủ  

▪ 24 tháng trợ cấp trong thời gian ba năm là mức trợ cấp tối đa tuyệt đối có thể 

được cấp cho bất cứ thân chủ RRH nào, nhưng chỉ nên cấp trong những trường 

hợp thiết yếu, nếu có 

▪ Nếu chương trình cấp trên 12 thấng trợ cấp thuê nhà cho một thân chủ RRH, 

nhân viên chương trình ở mức tối thiểu cần ghi lại những điều sau đây: 

• Tái chứng nhận và ghi nhận việc thân chủ đủ điều kiện hưởng trợ cấp của 

chương trình, bao gồm thu nhập hộ gia đình, tài sản, và nhu cầu được trợ cấp 

liên tục để ngăn chặn tình trạng vô gia cư. 

http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title24-vol1/CFR-2011-
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title24-vol1/CFR-2011-
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-11-Determining-Program-Participant-Rent-Contribution-in-the-CoC-Program.pdf
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-11-Determining-Program-Participant-Rent-Contribution-in-the-CoC-Program.pdf
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• Các chương trình ở mức tối thiểu phải tái chứng nhận thu nhập của những 

người trong các chương trình RRC của CoC và ESG hàng năm.  Thu nhập của 

những người có trợ cấp RRH ESG phải bằng hoặc thấp hơn  30% Mức Thu 

nhập Trung bình Khu vực tại thời điểm tái chứng nhận 12 tháng trợ cấp thì 

mới đủ điều kiện hưởng thêm trợ cấp.  Các chương trình được tài trợ mà có 

dự án RRC CoC sẽ đề ra chính sách riêng về giới hạn thu nhập khi thân chủ 

xin gia hạn trợ cấp cũng như việc cần phải kiểm tra thu nhập của thân chủ ở 

mức độ thường xuyên nào trong suốt thời gian họ hưởng trợ cấp  

▪ Dựa trên nhu cầu hiện tại, nhân viên chương trình phải xác định thời hạn 

hưởng trợ cấp thuê nhà của thân chủ. Bên cung cấp RRH phải giải thích rõ 

ràng cho thân chủ RRH về khoảng thời gian mà họ được hưởng trợ cấp 

RRH. Thời gian hưởng trợ cấp, tính cả thời gian cho thêm, không được vượt 

quá tổng cộng 24 tháng. 

▪ Chương trình RRH có thể tiếp tục trả tiền nhà thay mặt cho thân các thân chủ 

CoC mà đã nhập viện/cơ sở điều dưỡng trong một thời gian ngắn không quá 90 

ngày mỗi lần. Chương trình chỉ được cấp trợ cấp thuê nhà cho một căn hộ 

không người ở trong thời gian một tháng sau khi thân chủ rời khỏi căn hộ đó. 

▪ Các dự án RRH phải tuân thủ quy định của VAWA.  Nếu, là một phần của kế 

hoạch di dời khẩn cấp theo Đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ (Violence Against 

Women Act, hoặc VAWA), một gia đình hưởng trợ cấp thuê nhà RRH CoC 

phải tách khỏi các thành viên gia đình không di dời, gia đình đó sẽ tiếp tục nhận 

trợ cấp của dự án RRH.  Cá nhân hoặc gia đình có di dời sẽ giữ nguyên tình 

trạng vô gia cư hoặc vô gia cư dài hạn của họ.  Theo chính sách ROCC, các 

chương trình có tài trợ RRH không bắt buộc phải tiếp tục hỗ trợ các thành viên 

gia đình không di dời, nhưng có thể chọn làm vậy tùy từng trường hợp cụ thể 

nếu còn tiền tài trợ.  Chương trình được tài trợ nên làm việc với các đối tác cộng 

đồng để cung cấp dịch vụ, giúp tạo sự ổn định cho các thành viên gia đình bị bỏ 

lại sau di dời khẩn cấp. 

 

Thành phần cốt lõi RRH: Quản lý Hồ sơ và Dịch vụ Hỗ trợ 

 

Thành phần cốt lõi Quản lý Hồ sơ và Dịch vụ Hỗ trợ RRH bao gồm cung cấp dịch vụ quản lý 

hồ sơ 

cho từng thân chủ RRH để giúp họ tìm nhà ở, dọn nhà, ổn định nhà ở và 

xác định khi nào có thể ngưng trợ cấp RRH. Việc quản lý hồ sơ hiệu quả đòi hỏi phải kết hợp 

dịch vụ đánh giá và phối hợp trong suốt thời gian tham gia dự án của thân chủ, và phải phù hợp 

với nhu cầu của thân chủ trong việc tìm nhà ở cố định. 

 

D.  Tiêu chuẩn và Điều kiện Quản lý Hồ sơ và Dịch vụ 

Phần sau đây liệt kê các chính sách và yếu tố tối thiểu bắt buộc về thiết kế chương trình 

RRH mà các dự án RRH ROCC phải có trong thành phần cốt lõi Quản lý Hồ sơ và 

Dịch vụ. Tất cả các yếu tố sau đây phải được đưa vào các Chính sách và Thủ tục chính 

thức của dự án RRH. 

 

TIÊU CHUẨN D.1: Dự án RRH cung cấp dịch vụ và quản lý hồ sơ toàn diện 
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ĐIỀU KIỆN: 

• Các dự án RRH phải yêu cầu thân chủ của mình làm việc với nhân viên quản lý hồ sơ ít 

nhất một lần một tháng để hỗ trợ họ đạt được sự ổn định nhà ở lâu dài. (Lưu ý: Dự án được 

miễn yêu cầu này nếu Đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ năm 1994 (42 USC 13925et seq.) 

hoặc Đạo luật về Dịch vụ và Phòng chống Bạo lực Gia đình  (42 USC 10401et seq.) cấm 

bên thực hiện dự án đòi hỏi thân chủ phải chấp nhận dịch vụ thì mới được hưởng trợ cấp 

nhà ở.) 

○ Nhân viên quản lý hồ sơ RRH sẽ đánh giá để xác định nhu cầu và rào cản của thân chủ 

nhằm giúp họ tìm và duy trì nhà ở lâu dài.  Nên sử dụng thông tin VI-SPDAT cũng như 

các cuộc phỏng vấn tạo động lực để giúp xác định các yếu tố này 

○ Dịch vụ quản lý hồ sơ nên bao gồm giúp tìm đến các nguồn trợ cấp phổ biến và giới 

thiệu đến những nơi mà có thể giúp thân chủ giải quyết các rào cản về ổn định nhà ở.  

Kế hoạch quản lý hồ sơ dựa trên nhu cầu của mỗi gia đình tốt nhất nên bao gồm giúp 

đỡ trong việc chuẩn bị ngân sách cơ bản, giáo dục về năng lượng, giáo dục về quan hệ 

chủ nhà-người thuê nhà, kể cả Luật Nhà ở Công bằng và các kỹ năng sống khác giúp hộ 

gia đình bảo toàn căn hộ của mình sao cho hợp lý. 

○ Nhân viên quản lý hồ sơ nên áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên sức mạnh và 

sự nhận thức về chấn thương với thân chủ để tối đa hóa thành công và giảm thiểu khả 

năng tái chấn thương 

○ Nhân viên quản lý hồ sơ sẽ tạo và cập nhật hồ sơ cho mỗi hộ gia đình RRH được phục 

vụ.  Hồ sơ thân chủ phải chứa tất cả các tài liệu về tính đủ điều kiện cần thiết, bản sao 

hợp đồng thuê, thư từ và hồ sơ của tất cả các trợ cấp tài chính được cấp.  Hồ sơ thân 

chủ phải được bảo mật theo chính sách bảo mật và an ninh dữ liệu của từng cơ quan 

○ Nhân viên Quản lý Hồ sơ cũng sẽ lưu lại trong mỗi hồ sơ thân chủ RRH (hồ sơ giấy 

và/hoặc điện tử) các ghi chú toàn diện về tất cả các cuộc họp với thân chủ, chủ nhà và 

các bên khác mà có thể trợ giúp trong việc điều phối hồ sơ.  Ghi chú phải bao gồm tất 

cả các nguồn hỗ trợ nội bộ lẫn bên ngoài chương trình mà thân chủ đã được giới thiệu 

đến 

○ Đánh giá tiếp theo sẽ được thực hiện trên tất cả các thân chủ đã thoát trong khoảng thời 

gian cần thiết, như được xác định bởi các quy tắc của chương trình.  Tất cả những lần 

đánh giá tiếp theo phải được nhập vào HMIS. 

 

TIÊU CHUẨN D.2: Các dự án RRH phải đề ra và tuân theo một quy trình chính thức cho việc 

ngưng cấp trợ cấp RRH cho thân chủ 

 

 

ĐIỀU KIỆN: 

• Chính sách/Quy trình Ngưng Trợ cấp này của dự án RRH phải bao gồm tối thiểu 

những điều sau đây: 

o Chính sách Ngưng Trợ cấp và Quyền Điều trần, được lập thành văn bản, phải 

được trao cho mỗi thân chủ RRH khi họ mới đăng ký vào dự án. 

o Khi cần ngưng trợ cấp, cơ quan phải thông báo cho thân chủ bằng văn bản và 

giải thích rõ ràng trong đó lý do ngưng trợ cấp và quy trình để thân chủ có thể 

nộp khiếu nại chính thức về việc ngưng trợ cấp. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/13925
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/10401
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o Thân chủ nào yêu cầu điều trần về vấn đề ngưng trợ cấp sẽ được trao cơ hội 

trình bày lời khai bằng miệng hoặc bằng văn bản cho một viên chức khác với 

nhân viên mà đã đưa ra khuyến cáo ngưng trợ cấp.  

o Tài liệu về tất cả những lần từ chối, chấm dứt, khiếu nại và điều trần sẽ được 

lưu giữ vào hồ sơ của thân chủ. 

 

 

Chỉ số Hiệu suất 

• Mức độ mà những người đã từng thoát khỏi tình trạng vô gia và có nhà ở cố định, nhưng sau 

đó lại vô gia cư trở lại   

o Chỉ số này đo số lượng người mà đã rời RRH để chuyển sang nhà ở cố định trong phạm 

vi hai năm trước phạm vi ngày báo cáo. Trong số những người đó, biện pháp này báo cáo 

về số người trong số họ trở về tình trạng vô gia cư theo dữ liệu HMIS trong tối đa hai 

năm sau ngày rời chương trình đầu tiên.  

• Thành công rời chương trình RRH và chuyển sang nhà ở cố định.   

• Tỷ lệ phần trăm số thân chủ từ 18 tuổi trở lên có thu nhập từ việc làm khi rời chương trình  

• Tỷ lệ phần trăm số thân chủ từ 18 tuổi trở lên có trợ cấp không phải tiền mặt khi rời chương 

trình  

• Tỷ lệ phần trăm số thân chủ có hơn 1 nguồn trợ cấp không phải tiền mặt khi rời chương trình  

• Tỷ lệ phần trăm số thân chủ từ 18 tuổi trở lên đã duy trì hoặc tăng tổng thu nhập của họ (từ 

tất cả các nguồn) vào cuối năm hoạt động hoặc khi rời chương trình  

• Thời gian vô gia cư trung bình cho tất cả các hộ gia đình đăng ký là 30 ngày hoặc ít hơn.  

• Ít nhất 80% hộ gia đình có nhà ở cố định sau khi rời chương trình  

• Ít nhất 85% hộ gia đình có nhà ở cố định sau khi rời chương trình không bị vô gia cư trở lại 

trong vòng 1 năm  

 

 

 

 
 

 

Phụ lục G: Trợ cấp Nhà ở Cố định (PSH)  

 

 

 

 

 

Hiện đang triển khai 

 



OR-505 BOS CoC / Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Nội quy và Phụ lục Quản trị 

 

 

Tập III - Khác 

 
Phụ lục H: Quy trình Đánh giá và Xếp hạng các Đối tượng Cạnh tranh (R & R) 

(bao gồm tờ kê tiêu chí để trống) (2) 

 

Phụ lục I:  Hệ thống Đăng ký Phối hợp (CES) (28) 

 

Phụ lục J: Kế hoạch Giải quyết Tình trạng Thanh thiếu niên Vô gia cư của Tổ chức Hỗ trợ 

Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư (RHY) (38) 

 

 

 

  



OR-505 BOS Phụ lục Quản trị CoC Tập III - Khác 

 

 

OR-505 BOS CoC - Phụ lục Quản trị Tập III - Khác    Trang 2 trên 38 

 

Phụ lục H: Quy trình Đánh giá và Xếp hạng các Đối tượng Cạnh tranh (R&R) (bao 

gồm tờ kê tiêu chí để trống)d 
 

 

2018 OR-505 BOS CoC/Quy trình R&R của ROCC 

 
 

Hồ sơ dự án thuộc dạng xin gia hạn tài trợ và hồ sơ mới/hồ sơ xin tái phân bổ tài trợ sẽ được đánh giá theo 

khả năng đáp ứng các tiêu chí tối thiểu nhằm đảm bảo sự tuân thủ với Đạo luật HEARTH, Thông báo về 

Tình hình Quỹ Tài trợ của Chương trình CoC (CoC Program Notice of Funding Availability, hoặc NOFA), 

và Yêu cầu Đề xuất(Request for Proposal, hoặc RFP) từ CoC địa phương. Bất cứ dự án thuộc dạng gia hạn 

hoặc mới/tái phân bổ nào mà không đáp ứng các tiêu chí tối thiểu nêu trong hướng dẫn của Bộ Gia cư và 

Phát triển Đô thị (Department of Housing and Urban Development, hoặc HUD) và CoC sẽ không được xem 

xét tiếp và cũng không được xem xét để cấp tài trợ. Hồ sơ nộp trễ (nộp sau ngày giờ đáo hạn nêu trong 

RFP) sẽ không được chấp nhận. 

 

Trước khi Hội đồng Quản trị phê duyệt quy trình đánh giá, xếp hạng (review & ranking, hoặc R & R) nội bộ 

mới cập nhật cho cuộc cạnh tranh giành tài trợ CoC hàng năm, các bên sẽ có nhiều cơ hội để đóng góp ý 

kiến tại các phiên họp định kỳ hàng tháng, trao đổi qua email với chủ đề cụ thể, các cuộc hội thoại của 

Nhóm làm việc với Dữ liệu Hệ thống Quản lý Thông tin về Tình trạng Vô gia cư (HMIS Data Workgroup), 

v.v. Sau khi có phê duyệt của Hội đồng Quản trị, hồ sơ R & R của CoC sẽ được đăng lên cả hai trang web 

của Tổ chức Các Đối tác Hành động Cộng đồng Oregon (Community Action Partnership/CAPO, là Đương 

đơn CoC) và của Tổ chức Hỗ trợ về Nhà ở và Sự vô gia cư Oregon (Oregon Coalition on Housing and 

Homeless, hoặc OCHH). Nếu còn thêm thời gian để xem xét trước khi phát hành Thông báo về Tình hình 

Quỹ Tài trợ CoC của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD), chúng tôi kêu gọi các bên đóng góp thêm ý 

kiến tại các phiên họp CoC và bất cứ cơ hội thích hợp nào khác. Tài liệu về Tiêu chí Chấm điểm cho các dự 

án thuộc dạng gia hạn và mới/tái phân bổ và Bản đồ Chấm điểm sẽ được đưa vào Phụ lục A (gia hạn) và 

Phụ lục B (Mới/Tái phân bổ). 

 

Nhóm làm việc với Dữ liệu của Hệ thống Quản lý Thông tin về Tình trạng Vô gia cư thuộc CoC sẽ xem xét 

và chấm điểm các dự án gia hạn cũng như mới/tái phân bổ1 thông qua một quy trình mang tính hợp tác, bao 

hàm nhiệm vụ của tấc cả các cá nhân lẫn các tổ chức. Việc chấm điểm sẽ được dựa trên dữ liệu thu được từ 

báo cáo hiệu suất hàng năm (annual performance report, hoặc APR), thẻ báo cáo chất lượng dữ liệu, dữ liệu 

rút xuống của LOCCS, báo cáo giám sát của HUD, kết quả đánh giá hiệu suất toàn hệ thống, phản hồi dạng 

tường thuật, và dữ liệu HMIS như đã trình bày ở trên. 

 

Các dự án mà đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu nêu trong Yêu cầu Đề xuất (RFP) và NOFA của Chương 

trình CoC HUD sau đó sẽ được chấm điểm theo quy trình nêu trong RFP địa phương, Bản Tiêu chí Chấm 

điểm Dự án Mới/Tái phân bổ (Phụ lục B) và Bản Tiêu chí Chấm điểm Gự án Gia hạn (Phụ lục A).  Cố 

vấn/Điều phối viên BOS CoC Oregon và Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS sau đó sẽ dùng kết quả chấm điểm 

để tư vấn cho việc bình chọn các dự án được tài trợ có điều kiện. 

 

Hội đồng Quản trị CoC có toàn quyền đưa một hoặc nhiều hồ sơ dự án vào Hồ sơ Hợp nhất của CoC để xin 

tài trợ từ khoản tài trợ dành cho các dự án mới. Hội đồng Quản trị CoC cũng có thể cho phép Cố vấn/Điều 

 
1 Lập kế hoạch chiến lược và nhóm phân tích dữ liệu bao gồm Ban Điều hành HMIS và các thành viên CoC và cộng 
đồng có quan tâm khác. 
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phối viên CoC đàm phán với các tổ chức được tài trợ có điều kiện về hồ sơ dự án để tối đa hóa điểm số tổng 

thể một cách tốt nhất và tăng cơ hội bổ sung thêm vào danh mục dự án của CoC. Sau khi hoàn thành xem 

xét và xếp hạng thông qua quy trình được mô tả trong các đoạn sau, Cố vấn/Điều phối viên CoC, kết hợp 

với Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS,  

 

sẽ hoàn thành Danh sách Ưu tiên cơ bản và đưa ra khuyến nghị cho Hội đồng Quản trị CoC để thông qua 

danh sách ưu tiên trong phiên họp định kỳ tiếp theo2.  

 

Chính sách Xếp hạng 

 

HUD yêu cầu phân chia tất cả các dự án được Hội đồng Quản trị CoC cho vào Danh sách Ưu tiên của CoC 

thành hai cấp dựa trên các ưu tiên đã ấn định sẵn. Cấp 1, theo định nghĩa trong NOFA của CoC HUD, là tỷ 

lệ phần trăm của mức Nhu cầu Gia hạn Hàng năm (Annual Renewal Demand, hoặc ARD) của CoC mà 

HUD đã phê duyệt và được nêu trên Bản kê Quỹ Tài trợ cuối cùng (Grant Inventory Worksheet, hoặc GIW) 

được HUD phê duyệt. Các dự án Cấp 1 theo truyền thống được bảo vệ khỏi tình trạng cắt giảm tài trợ và 

được coi là được phê duyệt có điều kiện sau khi CoC nhận đầy đủ hồ sơ, bao gồm Danh sách Ưu tiên, trước 

thời hạn tham gia cạnh tranh. Cấp 2, theo định nghĩa trong NOFA, là sự khác biệt giữa Cấp 1 và ARD của 

CoC cộng với bất cứ khoản tài trợ nào có sẵn cho trợ cấp nhà ở vĩnh viễn. Các dự án Cấp 2 sẽ được HUD 

xem xét riêng và sẽ cạnh tranh với các dự án Cấp 2 khác của CoC để xin tài trợ. 

 

Dự án HMIS và Dự án Dành riêng cho Dịch vụ Hỗ trợ Có Đăng ký Phối hợp (Supportive Service Only/SSO 

for Coordinated Entry) sẽ lần lượt được xếp hạng 1 và 2 trong Cấp 1; vì như được xác định trước đây bởi 

Hội đồng Quản trị CoC, CoC cần cả hai dự án này để hoạt động hiệu quả. Các dự án đang xin gia hạn lần 

đầu tiên mà trước đây đã được tài trợ thông qua một cuộc cạnh tranh CoC (hoạt động chưa đầy một năm) sẽ 

được xếp hạng sau cùng ở Cấp 1 và trước các Dự án Gia hạn lần đầu mà đã hoạt động trong ít nhất một 

năm. Thường thì Dự án Quy hoạch CoC (CoC Planning Project) không được chấm điểm hoặc xếp hạng vào 

Cấp 1 hoặc 2. 

 

Chúng tôi khuyến nghị CoC nên sử dụng quy trình đánh giá và xếp hạng hồ sơ từ NOFA của cuộc cạnh 

tranh CoC năm 2018 để thực hiện các mục tiêu sau: 

▪ Ưu tiên các hoạt động thành công nhất trong việc chấm dứt tình trạng vô gia cư; 

▪ Tối đa hóa nguồn tài trợ có sẵn để chấm dứt tình trạng vô gia cư trong CoC; 

▪ Hướng các nguồn lực mới tới các nhu cầu dịch vụ cấp thiết nhất trong nhiều cộng đồng của CoC, giải 

quyết tình trạng một số nhóm dân số thiếu sự hỗ trợ, và ưu tiên tài trợ cho những người có nhu cầu cao 

nhất (thông qua phân tích PIT-HIC, dữ liệu cộng đồng địa phương); 

▪ Khuyến khích các nhà cung cấp được CoC tài trợ theo dõi/cải thiện hiệu suất để có thể tiếp tục nhận tiền 

tài trợ. 

 

Do đó, các chính sách R & R sau đây sẽ áp dụng để xếp hạng dự án trong danh sách đăng ký hợp nhất/dự án 

ưu tiên của HUD CoC 2018:  

 

Cấp 1 

Trong trường hợp một nhóm ưu tiên cụ thể có nhiều dự án, các dự án đó sẽ được xếp hạng theo điểm đánh 

giá gia hạn. 

 

 
2  Hoặc thông qua một phiên họp 'đặc biệt' cho mục đích cụ thể nếu cần thiết. 
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Ghi chú: Các dự án gia hạn lần đầu sẽ nằm ở dưới cùng Cấp 1 mặc dù chúng được xếp hạng thấp hơn 

các dự án gia hạn được chấm điểm trong cùng một nhóm ưu tiên. 

 

 Trong quá trình chấm điểm R & R, các hồ sơ dự án đến từ một khu vực thuộc địa bàn CoC mà 

hiện không có tài trợ sẽ được cho thêm 3 điểm ưu tiên; điểm số cuối cùng sẽ xác định liệu dự án có 

được vào danh sách ưu tiên hay không cùng với các dự án được chấm điểm khác.  

 

Hồ sơ dự án mới có thể được gửi nộp dưới dạng tái phân bổ, tài trợ thêm (bonus), hoặc kết hợp tái 

phân bổ và tài trợ thêm và các dự án mới dưới dạng DV Bonus, đồng thời cũng có thể cạnh tranh 

để được tài trợ theo các thể loại dự án đủ điều kiện sau (như được định nghĩa trong NOFA HUD): 

1. Các dự án PSH mà đáp ứng các điều kiện của Dedicated PLUS (dành riêng 100% cho 

CH) 

2. RRH cho cá nhân và gia đình, bao gồm thanh thiếu niên không có người giám hộ 

3. Thành phần TH-RRH chung 

 

 Hồ sơ dự án mới của các đương đơn mới hoặc hiện đang được tài trợ mà chưa nhận được một dự 

án CoC mới trong 3 năm qua sẽ được cho thêm 2 điểm R & R ưu tiên; điểm số cuối cùng sẽ xác 

định liệu dự án có được vào danh sách ưu tiên hay không cùng với các dự án được chấm điểm 

khác. Các đương đơn nộp dự án mới cụ thể để xin Quỹ tài trợ Dành riêng Các Dự án về Bạo lực 

Gia đình (DV Bonus) được miễn thời hạn này.  

 

 Các hồ sơ dự án mới mà là được gửi nộp như là một phần của một dự án tái phân bổ hiện tại sẽ 

được cho thêm 5 điểm ưu tiên nếu dự án mới đáp ứng một nhu cầu cấp địa phương được hỗ trợ bởi 

cộng đồng và dữ liệu. Điểm số cuối cùng sẽ xác định liệu dự án có được vào danh sách ưu tiên hay 

không cùng với các dự án được chấm điểm khác. 

 

Các hồ sơ dự án mới mà một phần có liên quan đến Quỹ tài trợ Dành riêng Các Dự án về Bạo lực 

Gia đình sẽ được cho thêm 5 điểm ưu tiên nếu dự án mới này được phát triển một cách có phối 

hợp và sẽ giải quyết một nhu cầu cấp địa phương được hỗ trợ bởi cộng đồng và dữ liệu. Điểm số 

cuối cùng sẽ xác định liệu dự án có được vào danh sách ưu tiên hay không cùng với các dự án 

được chấm điểm khác. Trong ba (3) loại dự án đủ điều kiện cho khoản tài trợ này, mức độ ưu tiên 

sẽ như sau: SSO cho CE cho DV, RRH mới, TH-RRH chung mới. 

 

 Các hồ sơ dự án mới phải bao gồm các thành phần sau: 

▪ Chiến lược Trước tiên Là Nhà ở (nếu thích hợp) 

▪ Các kỳ vọng của CoC đối với quá trình đăng ký phối hợp  

▪ Tài trợ cho việc xin giấy phép HMIS (nếu cũng là dự án được tài trợ tiềm năng mới) thông 

qua một mục cụ thể trong ngân sách  

 

Các hồ sơ xin gia hạn dự án phải bao gồm các thành phần sau: 

▪ Chiến lược Trước tiên Là Nhà ở (nếu thích hợp) 

▪ Các kỳ vọng của CoC đối với quá trình đăng ký phối hợp  

 

Như được xác định bởi Hội đồng Quản trị CoC trước đây, các hồ sơ Đăng ký Phối hợp cho dự án 

HMIS và SSO sẽ lần lượt được xếp hạng 1 và 2 ở Cấp 1, vì CoC cần cả hai dự án này để hoạt động 

hiệu quả. 
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Dự án Quy hoạch CoC không được chấm điểm hoặc xếp hạng vào Cấp 1 hoặc 2. 

 

Nhóm ưu tiên 1: Dịch vụ CoC cốt lõi 

▪ HMIS 

▪ Đăng ký Phối hợp  

 

Nhóm ưu tiên 2: PH/PSH/RRH  

Các dự án gia hạn PH/PSH/RRH: dự án có điểm thấp nhất có thể rớt xuống Cấp 2 

▪ Các dự án tái phân bổ: các dự án có điểm thấp nhất có thể rớt xuống Cấp 2 

▪ Các dự án PH/PSH/RRH mới 

▪ Các dự án gia hạn lần đầu PH/PSH/RRH dự án hoạt động chưa đầy một năm 

▪ Các dự án DV Bonus mới theo điểm số  

 

Dự án được tài trợ cuối cùng ở Cấp 1 sẽ có khả năng nằm ở Cấp 1 lẫn Cấp 2. Nếu vậy, phần dự án ở Cấp 1 

sẽ được xếp hạng với Cấp 1 và phần còn lại sẽ được xếp hạng là dự án đầu tiên ở Cấp 2 (thủ tục HUD). 

 

Cấp 2 

Trong trường hợp một nhóm ưu tiên cụ thể có nhiều dự án, các dự án đó sẽ được xếp hạng theo điểm số trên 

hồ sơ dự án mới hoặc điểm gia hạn cho dự án tái phân bổ: 

▪ Các dự án PH/PSH/RRH mới còn lại 

▪ Các dự án gia hạn còn lại 

▪ Các dự án tái phân bổ còn lại (các dự án mới có thể xếp hạng cao hơn các dự án gia hạn và/hoặc tái 

phân bổ cùng loại theo điểm số ở Cấp 2) 

 

Các thành phần dự án Cấp 2 sẽ được sắp xếp nhằm tối đa hóa tốt nhất số điểm tổng thể cho Hồ sơ Hợp nhất 

của CoC. 

 

Thứ tự cuối cùng của danh sách các dự án Cấp 2 sẽ dựa trên hai yếu tố: 

▪ Duy trì các ưu tiên được mô tả trước đây 

▪ Tối đa hóa số điểm cho các dự án xếp hạng Cấp 2 để tối đa hóa số tiền và xác suất tài trợ ở Cấp 2  

 

Tái phân bổ  

Tái phân bổ là khi CoC phân chia lại toàn bộ hoặc một phần các nguồn quỹ từ các dự án gia hạn đủ điều 

kiện hiện tại để tạo ra ít nhất một dự án mới phù hợp với mức nhu cầu gia hạn quỹ tài trợ cho các chương 

trình CoC hàng năm của CoC. Trong quá trình đánh giá toàn diện các dự án gia hạn, Nhóm làm việc Dữ liệu 

HMIS sẽ sử dụng các tiêu chí chấm điểm được xác định/phê duyệt trước và các lựa chọn ưu tiên để xác định 

liệu các dự án cò còn cần thiết hay không và sẽ giải quyết các ưu tiên về chính sách hay không, ví dụ như 

chấm dứt tình trạng vô gia cư vĩnh viễn, tái định cư nhanh cho các gia đình có trẻ em, v.v.  

 

Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS sẽ tái phân bổ tiền tài trợ cho các dự án mới bất cứ khi nào việc tái phân bổ 

như vậy sẽ làm giảm tình trạng vô gia cư hoặc giải quyết nhu cầu của một nhóm người vô gia cư mà xưa 

nay không được phục vụ đầy đủ. Nếu Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS xác định có một/một số dự án gia hạn 

mà không nên gia hạn tài trợ (hoặc nên giảm tài trợ), thì Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS sẽ xác định xem có 

nên đưa ra dự án mới nào không và sẽ tiến hành tái phân bổ. 

 

Quy trình tái phân bổ 
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Các quỹ được tái phân bổ do đã lấy lại tiền tài trợ chưa sử dụng, tái phân bổ tự nguyện hoặc tái phân bổ 

không tự nguyện sẽ được bố trí để tái phân bổ cho mục đích tạo Dự án Mới trong quá trình cạnh tranh/đăng 

ký địa phương. Trong cuộc cạnh tranh năm tài chính 2018, các quỹ được tái phân bổ này trước tiên sẽ dùng 

để bổ sung cho dự án đăng ký phối hợp của CoC, sau đó đến quỹ tài trợ dành cho (các) Dự án Mới, cuối 

cùng là để bổ sung cho các dự án gia hạn cần thêm tiền. 

 

Tiền tài trợ chưa sử dụng 

Các dự án mà không dùng hết tiền tài trợ trước khi đáo hạn tài trợ hoặc dùng dưới mức tài trợ sẽ chịu tái 

phân bổ. Các dự án mà dùng dưới mức tài trợ ở mức 5% trở lên trong hai chu kỳ tài trợ trước đó có thể sẽ bị 

giảm mức tài trợ (tái phân bổ) như được mô tả ở trên. Oregon BOS CoC sẽ lấy lại 80% số tiền chưa sử dụng 

trung bình được tính theo hai năm. 

 

Tái phân bổ tự nguyện 

Các dự án mà chương trình CoC hiện đang tài trợ nên - và luôn có cơ hội - tự nguyện tái phân bổ một số 

hoặc tất cả khoản tiền tài trợ cho dự án. Ngoài số tiền tái phân bổ để sử dụng cho các dự án mới, số tiền tái 

phân bổ theo kiểu tự nguyện còn lại sẽ được gộp lại để tái phân bổ như mô tả trước đây. 

 

Tái phân bổ không tự nguyện 

Các dự án có hiệu quả kém, các dự án không phục vụ đúng đối tượng dự kiến, các dự án chưa giải quyết kết 

quả kiểm tra HUD (tính cả kết quả kiểm tra liên quan đến việc phân phối CoC RRH), và/hoặc các dự án gia 

hạn có điểm dưới 68/70 sẽ chịu tái phân bổ toàn bộ hoặc một phần thì mới được tiếp tục nhận tài trợ CoC ở 

một mức độ nào đó thông qua việc phát triển dự án mới (thay vì hoàn toàn bị HUD cắt tài trợ). 

 

Để giảm thiểu rủi ro người vô gia cư bị di dời vì tái phân bổ, Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS sẽ tiếp cận việc 

quyết định tái phân bổ như sau:  

 

Thông báo Hiện tại về Tình hình Quỹ tài trợ (NOFA) 

Xác định tái phân bổ ngay tức thì (NOFA hiện tại) theo thời hạn tài trợ hiện tại thông qua quá trình tái phân 

bổ quỹ tài trợ cho dự án mới như sau:  

▪ Dự án đã không giải quyết được vấn đề tài chính hoặc giám sát tại chỗ như được xác định trong quy 

trình R & R ban đầu 

▪ Dự án có hiệu suất cực thấp - không đáp ứng các mục tiêu hiệu suất mà CoC và/hoặc HUD đã đề ra; sẽ 

không vượt qua đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí tối thiểu của HUD 

▪ Thân chủ của chương trình có thể được phục vụ bởi một chương trình khác trong cơ quan/CoC địa 

phương để dịch vụ/lợi ích của họ không bị gián đoạn 

▪ Xem xét các khoản tiền chưa sử dụng và khả năng cắt giảm tài trợ mà không dẫn đến cắt giảm mức độ 

dịch vụ/trợ cấp nhà ở 

▪ Xem xét lịch sử giảm (ví dụ: nếu giảm tài trợ một năm mà vẫn không thấy ảnh hưởng rõ rệt đến việc chi 

tiêu trong năm sau) 

▪ Xem xét (các) dự án PSH hoặc RRH mới cụ thể và (các) dự án gia hạn cụ thể mà có nguy cơ không 

được tài trợ 

▪ Xem xét tác động đến điểm số của hồ sơ hợp nhất 

▪ Xem xét tác động đến cộng đồng theo cân nhắc nhu cầu của cộng đồng 

 

Gia hạn có điều kiện  

Oregon BOS CoC xác định điểm số ngưỡng tối thiểu R & R của hồ sơ dự án gia hạn là 75% điểm số cao 

nhất. Ví dụ: nếu điểm cao nhất là 100, số điểm tối thiểu sẽ được ấn định là 75. 
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Các dự án đạt điểm dưới điểm tối thiểu sẽ được yêu cầu lên kế hoạch giải quyết vấn đề về hiệu suất trong 

cuộc cạnh tranh năm tới (Kế hoạch cải thiện hiệu suất). Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, các dự án có thể sẽ chịu tái 

phân bộ tài trợ không tự nguyện trong cuộc cạnh tranh sau.  Đương đơn có thể khiếu nại quyết định bằng 

quy trình khiếu nại bằng văn bản của CoC; Hội đồng Quản trị CoC sẽ xem xét khiếu nại. 

 

Tác động của chính sách này là các dự án có điểm cao có thể sẽ chịu sự tái phân bổ nếu các cân 

nhắc nêu trên hỗ trợ quyết định đó. Ngoài ra, các dự án dưới 65 điểm có thể được xem xét để tái 

phân bổ toàn bộ hoặc một phần. 

 

Khiếu nại 

Bên nhận tài trợ CoC (bên nhận tài trợ phụ) có thể khiếu nại quyết định của Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS 

về việc tái phân bổ và/hoặc bình chọn dự án mới như sau:  

a) Bên nhận tài trợ CoC hoặc đương đơn dự án mới sẽ gửi đơn khiếu nại quyết định cho Đương đơn Đại 

diện của CoC (CoC Collaborative Applicant), Cố vấn/Điều phối viên CoC và Trưởng Nhóm làm việc 

Dữ liệu HMIS. 

b) Trưởng nhóm sẽ họp với Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS để nhận và xem xét đơn khiếu nại. 

c) Bên nhận tài trợ CoC hoặc đương đơn dự án mới sẽ tham dự cuộc họp này để trả lời chất vấn của 

Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS trong việc xem xét đơn khiếu nại. 

d) Quyết định của Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS sẽ được đưa vào biên bản cuộc họp và Đương đơn Đại 

diện CoC sẽ tiếp tục nộp hồ sơ hợp nhất CoC theo chính sách này và quyết định của Nhóm làm việc Dữ 

liệu HMIS.  Nếu bên nhận tài trợ CoC hoặc đương đơn dự án mới muốn khiếu nại quyết định này lên 

cơ quan có thẩm quyền cao hơn, thành viên và Hội đồng Quản trị CoC sẽ điều trần vấn đề này tại cuộc 

họp hàng tháng tiếp theo của CoC.  

 

Quyết định của Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS về việc đưa ra các quyết định cấp địa phương để triển khai 

trong các chu kỳ "NOFA tương lai" sẽ hỗ trợ quá trình chuyển tiếp các thân chủ vô gia cư cũng như giảm 

nhu cầu điều trần khiếu nại trong khung thời gian đăng ký rất hẹp này. 

 

 Quy tắc Ứng xử và Không Tham gia  

Việc triển khai Quy tắc Ứng xử cho Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS là một yếu tố thiết yếu để hỗ trợ các mục 

tiêu mang tính bao hàm, hợp tác và khách quan của Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS [Chương trình CoC 24 

CFR 578.95].  Như đã nêu tại Mục 7.2.1 của Điều lệ Được Hội đồng Quản trị Phê chuẩn 2017 của CoC:  

 

ROCC thúc đẩy tính công bằng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính thức và cấm mọi hoạt động thể 

hiện xung đột lợi ích.  Không thành viên nào của ROCC, Hội đồng Quản trị và/hoặc Viên chức  nào của 

ROCC được phép có hành động liên quan đến một vấn đề nếu một người biết suy luận và có hiểu biết về 

tình huống đó có thể đặt câu hỏi chính đáng về tính công bằng của ai đó.   Tương tự như vậy, không thành 

viên nào của ROCC, Hội đồng Quản trị và/hoặc Viên chức nào của ROCC được phép lạm dụng chức vụ của 

mình trong ROCC vì lợi ích cá nhân hoặc của gia đình hoặc quý vị bè của họ. 

 

▪  Các cuộc họp nhóm làm việc R & R sẽ được dành riêng cho các thành viên nhóm làm việc; tuy nhiên, 

kết quả chấm điểm và danh sách ưu tiên CoC đầy đủ cuối cùng sẽ được công khai và đăng tải trước khi 

kết thúc cuộc cạnh tranh giành tài trợ. 

▪ Thành viên sẽ cung cấp thông tin trung thực và chính xác 

▪ Thành viên sẽ luôn tôn trọng người khác 

▪ Quá trình ra quyết định sẽ:  
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o Được dựa trên sự thống nhất tại các cuộc họp theo lịch trình 

o Đối với các quyết định không tài trợ, tất cả các thành viên có mặt sẽ có quyền chọn tham gia biểu 

quyết, chẳng hạn để bầu trưởng nhóm, đồng trưởng nhóm hoặc các quyết định chung khác có liên 

quan đến thành viên 

o Đối với các quyết định liên quan đến tài trợ, mỗi tổ chức thành viên sẽ có một phiếu bầu (bắt buộc 

phải tham dự ít nhất 6 cuộc họp trong 12 tháng qua) và mỗi thành viên cộng đồng nói chung sẽ có 

một phiếu bầu. 

▪ Mâu thuẫn Lợi ích.  Thành viên sẽ rút lui/không tham gia vào quá trình ra quyết định (bỏ phiếu) liên 

quan đến các khoản trợ cấp hoặc điều khoản về lợi ích tài chính mà thành viên đó hoặc tổ chức của 

họ có thể nắm giữ hoặc hưởng lợi trong tương lai, đặc biệt bao gồm bất cứ dự án và/hoặc cơ hội nào 

đến từ bên trong khu vực dịch vụ do CoC địa phương của họ chỉ định.  

 

Ngưỡng tối thiểu 
Ngoài các tiêu chí chấm điểm, tất cả các dự án gia hạn phải đáp ứng một số tiêu chí tối thiểu. Đánh giá 

khả năng đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sẽ được thực hiện trước khi đánh giá R & R nhằm đảm bảo dự án 

đáp ứng các tiêu chí cơ bản. Để được ghi điểm trong cuộc cạnh tranh 2018, tất cả các dự án gia hạn phải 

đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sau: 

▪ Nộp Hồ sơ Xin Tài trợ Bổ sung CoC (ngoài Hồ sơ Dự án e-snaps DỰ THẢO). 

▪ Nộp tất cả các tài liệu bổ sung cần thiết (xem trang đầu của Gói 1 - Giới thiệu). 

▪ Dự án phải tham gia Đăng ký Phối hợp, trừ khi dự án là một cơ quan dịch vụ nạn nhân, trong 

trường hợp đó một cơ sở dữ liệu thay thế được Hội đồng Quản trị CoC phê duyệt phải được sử 

dụng. 

▪ Dự án phải có khả năng đáp ứng các tiêu chí tối thiểu của HUD đối với  dự án gia hạn, 

bao gồm yêu cầu không được có bất cứ trường hợp nào sau đây: 

▪ Còn thiếu HUD một khoản nợ đang trong tình trạng quá hạn hoặc chưa có thỏa thuận để thanh 

toán khoản nợ đó  

o Có kết quả kiểm toán mà chưa được phản hồi hoặc phản hồi không đạt yêu cầu 

o Thực hành kế toán quản trị tài chính thường không đạt tiêu chuẩn 

o Có bằng chứng về việc chi tiêu không đúng thời hạn khoản tài trợ trước đây 

o Thường có các vấn đề nghiêm trọng về năng lực mà đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động 

và hiệu suất của dự án 

o Thường hoàn trả các khoản chi tiêu cho các chương trình nhận tài trợ cấp dưới không đúng hạn 

hoặc ít nhất là hàng quý 

o Thường phục vụ những người không đủ điều kiện, chi tiền cho các chi phí không hợp lệ, hoặc 

không chi tiền theo các thời hạn được quy định. 
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Phụ lục A - Tiêu chí Chấm điểm Dự án Gia hạn 

 

2018 OR-505 Đánh giá và Xếp hạng BOS CoC 

Tiêu chí Chấm điểm 
Dự án Gia hạn 

 
 

 

Dự án:        Điểm:       

 

Người đánh giá:            

  
 

Tóm tắt các yếu tố: 2018 Điểm 2018 Thực tại 

Tiêu chí Tối thiểu   

1. Kết quả 45  

2. Cơ quan/Năng lực Phối hợp 50  

3. Chất lượng Dữ liệu HMIS 15  

Tổng cộng 110  

 

I. Tiêu chí Tối thiểu 

 

Tiêu chí Tối thiểu 

Những yếu tố này bắt buộc phải đáp ứng nhưng không được ghi điểm. 

Nếu dự án không đáp ứng được bất cứ tiêu chí tối thiểu nào trong số các 

tiêu chí tối thiểu, dự án đó không đủ điều kiện nhận tài trợ CoC.  

 

2018 Điểm 

Triển khai HMIS: Các dự án bắt buộc phải tham gia vào HMIS trừ khi 

dự án là cơ quan dịch vụ nạn nhân phục vụ những người sống sót sau bạo 

lực gia đình hoặc cơ quan dịch vụ pháp lý. 

không áp 

dụng 

Đăng ký Phối hợp:  Các dự án bắt buộc phải tham gia Đăng ký Phối hợp 

nếu có lựa chọn đăng ký phối hợp trong (các) khu vực dịch vụ địa 

phương. 

không áp 

dụng 

 

II. Chi tiết 

 

1. Kết quả: 45 Điểm 

 

Nhìn chung, dự án đã được thực hiện thỏa đáng và giải quyết hiệu quả các nhu cầu mà dự án được 

thiết kế để giải quyết? Xin nhớ, kết quả dĩ nhiên sẽ thấp hơn ở các dân số khó phục vụ hơn 

(chẳng hạn như người vô gia cư lâu dài và những người mắc bệnh tâm thần và/hoặc nghiện). 
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Các yếu tố:   

 

1A: Năng lực 2018 Điểm 

Dự án đang phục vụ số lượng gia đình vô gia cư  mà dự án được 

thiết kế để phục vụ? 

• Báo cáo về bốn điểm trong năm - ngày APR 

 

Tham chiếu: Q8b trong Báo cáo Soạn Trước về Hiệu suất 

Hàng năm (Canned Annual Performance Report/Canned APR) 

MỚI (hộ gia đình) 

 

Cách tính toán: 

 

Xác định%, cộng 4 điểm với nhau, chia cho 4.  Công thức này sẽ 

cho ra số trung bình. Chia số đó cho số HH dự kiến ghi trong hồ 

sơ.  Số điểm có thể đổi được , tức là 90% = 9 điểm, 80% = 8 

điểm, v.v. 

 

Ghi chú về việc sử dụng quá mức (trên 105%) 

 

Nếu chỉ có một căn hộ/HH không người ở, đương đơn sẽ được cho 

điểm '80% -85% '.  Hơn một căn hộ/HH không người ở sẽ được cho 

điểm 0, trong khi tất cả các căn hộ/HH có người ở sẽ được cho '> 

95% điểm'.  

 

10 

Dự án đang phục vụ số lượng người vô gia cư mà dự án được 

thiết kế để phục vụ? 

• Báo cáo về bốn điểm trong năm - ngày APR 

Tham chiếu: Báo cáo Soạn Trước về Hiệu suất Hàng năm MỚI 

Q7b (cá nhân) 

 

Cách tính toán: 

 

Xác định%, cộng 4 điểm với nhau, chia cho 4.  Công thức này sẽ 

cho ra số trung bình. Chia số đó cho số HH dự kiến ghi trong hồ 

sơ.  Số điểm có thể đổi được , tức là 90% = 9 điểm, 80% = 8 

điểm, v.v.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1B: Ổn định nhà ở (Chỉ PSH) - Chuyển sang 

nhà ở vĩnh viễn  

• Tính toán dựa trên dữ liệu HMIS 

• Căn cứ vào thông tin bổ sung được đệ trình 

như một phần của đề xuất 

• Ban giám khảo có thể chấm điểm các chương 

trình lên hoặc xuống hai điểm so với điểm số 

theo tỷ lệ dưới đây dựa trên các yếu tố như 

dân số được phục vụ hoặc các dịch vụ được 

cung cấp 

Thang điểm 

PSH/RRH 

2018 

2018 Điểm 
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Câu hỏi sẽ xem xét các căn hộ để xác định sử 

dụng thang điểm nào, sau đó xem xét số lượng 

người trong APR để xác định biện pháp. 

Tham chiếu: Q 23a và 23b trong APR Soạn Trước MỚI 

sử dụng tổng phụ của đích vĩnh viễn và cộng chúng lại 

để có được tổng số. 

>95% 10 

90-94% 9 

86-89% 8 

80-85% 7 

70-79% 4 

65-69% 2 

    

1C: Thu nhập từ việc làm Ban giám khảo có thể chấm 

điểm chương trình lên hoặc xuống một điểm so với 

điểm số theo tỷ lệ dưới đây 

 

Thang 

điểm PSH 

2018 

 

Thang 

điểm RRH 

2018 

 

2018 

Điểm 

Tham chiếu: Q18 trong APR Soạn Trước MỚI 

Q18 cho thấy số người lớn có thu nhập từ việc làm. 

Xem hàng 1 và 3. Trừ số người lớn ở lại mà chưa có 

đánh giá hàng năm từ tổng số người lớn. Chia số đó 

thành số người lớn có thu nhập. 

 

Tỷ lệ phần trăm người lớn có thu nhập từ việc làm 

trong khung thời gian xem xét.  

 

>20% 

 

15% -19.4% 

 

10% đến 

14.4% 

 

<10 

 

>53% 

 

45% - 52.4% 

 

30% - 44.4% 

 

<29.4 

 

5 

 

4 

 

3 

 

0 

Mục tiêu của HUD cho PSH: 20%  

 

1D: Thu nhập không từ việc làm 

Ban giám khảo có thể chấm điểm chương trình lên hoặc 

xuống một điểm so với điểm số theo tỷ lệ dưới đây 

Bổ sung thêm nội dung cho câu hỏi này 

 

Thang 

điểm 

PSH 2018 

 

Thang 

điểm 

RRH 

2018 

 

2018 

Điểm 

Tham chiếu: Q18 trong APR Soạn Trước MỚI 

Q18 cho thấy số người lớn có thu nhập không đến từ 

việc làm trong khung thời gian xem xét. Xem hàng 2 và 

3. Trừ số người lớn ở lại mà chưa có đánh giá hàng năm 

từ tổng số người lớn. Chia số đó thành số người lớn có 

thu nhập.  

 

Mục tiêu của HUD: 54% 

>61.5% >61.5% 5 

54-‐61.4% 54-‐61.4% 4 

49-‐53.9% 49-‐53.9% 2 

44-‐48.9% 44-‐48.9% 1 
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<44% <44% 0 

Đối với những người tham gia PSH mà không thể tăng thu nhập từ việc làm, đã hoàn thành 

(hoặc đã nộp) đơn xin trợ cấp SSI/SSDI hoặc trợ cấp khuyết tật khác. Cần phải nộp ID 

HMIS/ghi chú trong hồ sơ thân chủ sau khi xóa các thông tin định danh. 

3 

1E: Lợi ích chính không dùng tiền mặt 

Ban giám khảo có thể chấm điểm chương trình lên hoặc 

xuống một điểm so với điểm số theo tỷ lệ dưới đây. 

2018 

Thang 

điểm 

PSH 

2018 

Thang 

điểm 

RRH 

2018 

Điểm 

Tham chiếu: Q20b trong APR Soạn Trước MỚI và 1+ 

nguồn. Trừ đi số người lớn mà chưa cần đánh giá hàng 

năm từ tổng số người lớn ban đầu ở câu 1C và 1D. 

 

Tỷ lệ người lớn tham gia mà đang hưởng các trợ cấp 

chính không phải tiền mặt.  

 

Xem Kết quả Chấm điểm 1A-1E (Gói 2, Đánh giá khả năng 

đáp ứng các tiêu chí tối thiểu, và Tường thuật 2 trang 1). 

 

Mục tiêu của HUD: 54% 

>90% >61% 5 

80-‐89.9% 51-‐
60.9% 

4 

 

75-‐79.9% 46-‐
50.9% 

2 

 

 

 

0 

 

2. Cơ quan/Năng lực hợp tác: 50 Điểm 
 

Các yếu tố: 

 

  2A: Năng lực Hành chính  2018 

Điểm 

(Các) cơ quan (đặc biệt là cơ quan chủ trì) có chuyên môn, nhân viên, thủ 

tục và cấu trúc hành chính cần thiết để đáp ứng tất cả các quy định hành 

chính không? Xem xét: 

• Cơ quan đã phản ứng thế nào với các yêu cầu cung cấp thông tin, dữ 

liệu, báo cáo, v.v.? - trao trực tiếp/qua yêu cầu email (Jo và Rena và 

Justina) 

• Cơ quan đã hoạch định các chính sách/thủ tục HEARTH chưa?  (Cơ 

quan cần hoàn thành danh sách kiểm tra để kèm theo gói tài liệu) 

 

 

10 

2B: Quy trình Kiểm soát của HUD 2018 

Điểm 



OR-505 BOS Phụ lục Quản trị CoC Tập III - Khác 

 

 

OR-505 BOS CoC - Phụ lục Quản trị Tập III - Khác    Trang 13 trên 38 

 

Cơ quan có chuyên môn, nhân viên, thủ tục và cấu trúc hành chính cần 

thiết để đáp ứng tất cả các yêu cầu kiểm toán và báo cáo liên quan đến tài 

trợ không? Xem xét: 

• Có vấn đề hay quan ngại nào do HUD phát hiện hoặc có vấn 

đề nào về kiểm toán tài chính mà chưa được giải quyết không? 

• HUD có áp dụng bất cứ hình phạt nào đối với khoản tài trợ, bao gồm 

nhưng không giới hạn ở đình chỉ giải ngân (ví dụ: đóng băng LOCCS), 

bắt trả lại tiền tài trợ, hoặc lấy lại tiền tài trợ do vấn đề hiệu suất? 

• Chương trình đã thông báo cho Đương đơn Đại diện thế nào 

về các vấn đề hay quan ngại liên quan đến HUD mà chưa 

được giải quyết? 

 

 

 

 

 

10 

 

2C: Quỹ tài trợ chưa chi dùng 

Ban giám khảo có thể chấm điểm chương trình lên hoặc 

xuống một điểm so với điểm số theo tỷ lệ dưới đây 

 

Thang điểm 2018 

 

2018 Điểm 

• Có phải cơ quan đã không chi dùng tiền tài trợ 

cho dự án trong 3 năm qua? tài liệu e-LOCCS 

(đã hoàn thành 2 năm; năm hiện tại để bốc 

thăm) 

• Xem xét liệu chương trình có đang hoạt động 

ở mức năng suất tối đa của mình hay không và 

liệu dự án có được tài trợ cho trợ cấp nhà 

thuê/tiền thuê hay không. Tham chiếu câu trả 

lời cho Q1A. 

• Xem xét lý do không sử dụng hết tiền tài trợ, ví 

dụ: tỷ lệ không người ở, v.v. 

0-‐3% 10 

3.1-‐9% 6 

9.1-‐15% 3 

15-‐100% 0 
 

2D: Phù hợp với các Ưu tiên của CoC 

 

Yếu tố này sẽ được chấm điểm trên cơ sở toàn thể hồ sơ, 

nhưng các chương trình có thể nộp câu trả lời theo định dạng 

bài luận để chứng minh chương trình của họ phù hợp với 

CoC. 

Thang điểm 2018 2018 Điểm 

Dự án và cơ quan có phù hợp và hỗ trợ các ưu tiên của 

CoC không, bao gồm: 

• Mục tiêu hiệu suất 

• Tham gia vào CoC  

 

 

100% 10 

91% 8 

82% 6 

73% 4 

64% 2 
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3. Chất lượng Dữ liệu HMIS: 15 Điểm 
 

Các yếu tố: 

 

3A: Xem xét tạm thời  

Thang 

điểm 2018 

 

2018 

Điểm 

Cơ quan có sử dụng kết quả xem xét tạm thời và đã hoàn thành 

quá trình xem xét hàng năm trong vòng +/- 30 ngày theo quy 

định? 

 

Tham khảo Báo cáo ART 0703 - Tab D, Khung Chất lượng Dữ 

liệu SPM.   

 

Lần cập nhật tiêu chí chấm điểm tiếp theo sẽ bao gồm đánh giá 

và cho điểm theo tỷ lệ phần trăm.  

Mặt trong cũ 5 

Mặt trong hiện 

tại 

0 

 

2E: Phù hợp với Nguyên lý Đặt Nhu cầu Nhà ở Trên hết 

 

 Các chương trình có thể gửi nộp câu trả lời theo định dạng bài luận để 

xem xét nếu độ chính xác theo nguyên tắc Trước tiên Là Nhà ở là dưới 

100%. 

 

2018 

Điểm 

Dự án có kết hợp các nguyên tắc Trước tiên Là Nhà ở vào hoạt động của 

mình không, bao gồm ưu tiên cho hầu hết những người tham gia dễ bị tổn 

thương; không có hoặc có ít rào cản trong việc tham gia; tự nguyện tham gia 

các dịch vụ hỗ trợ. 

 

• Dự án có có sự chấp thuận của HUD trong quá trình giám sát (thay vì kết 

quả cho thấy không đủ HF) không? 

•  Dự án có đang cố gắng tiến đến HF nhưng chưa hẳn đã đến đích? 

• Dự án KHÔNG có HF? 

  

 

 

 

 

5 

 

3 

0 

2F: Phù hợp với các Tiêu chuẩn Đăng ký Phối hợp? 

 

Các chương trình có thể gửi nộp câu trả lời theo định dạng bài 

luận để xem xét nếu độ chính xác theo nguyên tắc Trước tiên 

Là Nhà ở là dưới 100%. Không Đăng ký Phối hợp = Không cho 

điểm. 

 

 

2018 Điểm 

Dự án có kết hợp các tiêu chuẩn Đăng ký Phối hợp vào hoạt động 

của mình không, bao gồm: 

• Dự án có tích hợp đầy đủ CE và sẵn sàng cho các bước tiếp 

theo không? 

• Dự án có đang cố gắng tiến đến CE nhưng chưa hẳn đã đến 

đích? 

• Dự án KHÔNG có CE?  

 

 

5 

3 

0 
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3B: Dữ liệu hoàn chỉnh 

Ban giám khảo có thể chấm điểm chương trình lên hoặc 

xuống một điểm so với điểm số theo tỷ lệ dưới đây 

 

Thang điểm 

2018 

 

2018 Điểm 

Tham chiếu: Q6a-c trong APR soạn trước MỚI; Tỷ lệ lỗi 

'chấp nhận được' của CoC = 5% trở xuống. 

 

Cộng thêm ba phần trăm được liệt kê và chia cho 3 để tính 

phần trăm tổng thể.  

 

XIN LƯU Ý: 

 

Q6e trong APR soạn trước MỚI cho thấy Tính kịp thời của 

Chất lượng Dữ liệu; câu hỏi này có thể được thêm vào bản 

cập nhật Tiêu chí Chấm điểm tiếp theo. 

 

  

0% đến 1% 10 

2% đến 4% 8 

5% 6 

6% đến 8% 4 

9% đến 10% 2 

>10% 0 
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Phụ lục B - Tiêu chí Chấm điểm Mới/Tái phân bổ 

 

2018 OR-505 Đánh giá và Xếp hạng BOS CoC 

Tiêu chí Chấm điểm 

Dự án mới/tái phân bổ 

 

Dự án:        Điểm:       

 

Người đánh giá:            

  
 

 
Tóm tắt các yếu tố: 2018 Điểm Thực tế 

Tiêu chí Tối thiểu   

1. Công việc của dự án phù hợp với nhu cầu của cộng 

đồng 

15  

2. Chất lượng dự án, mức độ phù hợp và sẵn sàng 35  

3. Cơ quan/Năng lực Phối hợp 45  

4. Sự tham gia vào HMIS 10  

Tổng cộng 105  

 

I. Tiêu chí Tối thiểu 

 

Tiêu chí Tối thiểu 

• Những yếu tố này là bắt buộc nhưng không được ghi điểm. 

Nếu dự án không đáp ứng được bất cứ tiêu chí tối thiểu nào 

trong số các tiêu chí tối thiểu, dự án đó không đủ điều kiện 

nhận tài trợ CoC.  

 

2018 

Điểm 

Triển khai HMIS: Các dự án bắt buộc phải tham gia vào HMIS, trừ 

khi dự án là một cơ quan dịch vụ nạn nhân phục vụ những người sống 

sót sau bạo lực gia đình hoặc là một cơ quan dịch vụ pháp lý. 

 

không áp 

dụng 

Đăng ký Phối hợp:  Các dự án bắt buộc phải tham gia vào hệ thống 

Đăng ký Phối hợp nếu có sẵn lựa chọn này. 

không áp 

dụng 

Đương đơn đủ điều kiện: Đương đơn và các bên phụ hưởng (nếu có) 

đủ điều kiện nhận tài trợ CoC, bao gồm: các tổ chức phi lợi nhuận, 

các tiểu bang, chính quyền địa phương và các cơ quan chính quyền 

tiểu bang và địa phương. 

 

không áp 

dụng 
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Loại dự án mới đủ điều kiện: Nếu là dự án mới trong năm 2018, dự 

án phải thuộc một trong các thể loại sau: 

• Trợ cấp nhà ở vĩnh viễn, chỉ phục vụ các cá nhân và gia 

đình vô gia cư dài hạn. 

• Dịch vụ giúp tái định cư nhanh, phục vụ các cá nhân, gia đình 

hoặc thanh thiếu niên không có người giám hộ đến trực tiếp từ 

đường phố, nhà tạm trú, đang chạy trốn bạo lực gia đình hoặc 

đáp ứng các tiêu chí của đoạn (4) về định nghĩa vô gia cư. 

 

 

 

không áp 

dụng 

 

 

 

II. Chi tiết 

 

1. Công việc của dự án phù hợp với nhu cầu của cộng đồng: 15 Điểm 

 

Các yếu tố: 

 

1A: Hoạt động có thể tái tạo 2018 

Điểm 

Mức độ mà dự án sử dụng vốn tài trợ cho các hoạt động có thể tái 

tạo (ví dụ: cho thuê nhà ở có trợ cấp, hoạt động nhà ở) thay vì vốn 

tài trợ không thể tái tạo (ví dụ: mua lại, xây dựng và cải tạo).  

 

5 

 

1B: Nhu cầu chưa được đáp ứng 2018 

Điểm 

Mức độ mà dự án giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng bằng 

cách sử dụng các ưu tiên khu vực/CoC được xác định qua phân tích 

dữ liệu và phản hồi từ địa phương.  5 lổ hỗng/nhu cầu ưu tiên được 

xác định bởi cộng đồng địa phương; Các CAA sử dụng CSBG '17 -

19 MGA. PIT, các báo cáo được dữ liệu hỗ trợ khác. 

10 

 

2. Chất lượng dự án, mức độ phù hợp và sẵn sàng: 35 Points 
 

Xem xét thiết kế tổng thể của dự án dựa trên kết quả được nhắm mục tiêu cũng như mục tiêu của 

CoC rằng các chương trình nhà ở vĩnh viễn cho người vô gia cư sẽ mang lại nhà ở ổn định và 

tăng thu nhập (thông qua lợi ích hoặc việc làm). 

 

2A: Dân số được phục vụ 2018 

Điểm 

Dân số được phục vụ được xác định rõ ràng, đủ điều kiện và sẽ ưu 

tiên phục vụ những người tham gia dự án có nhu cầu cao nhất. 

5 
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2B: Thiết kế chương trình 2018 

Điểm 

Thiết kế chương trình bao gồm cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ 

toàn diện/chuyên sâu và các dịch vụ hỗ trợ phù hợp về mặt phân 

loại, quy mô và địa điểm để đáp ứng nhu cầu của người tham gia 

chương trình (và dịch vụ vận chuyển nếu cần thiết), sử dụng mô 

hình Trước tiên Là Nhà ở. Xem xét: 

• Dự án có đầy đủ lực lượng nhân sự để cung cấp dịch vụ 

không? 

• Nhân viên có được huấn luyện đầy đủ để đáp ứng nhu 

cầu của dân số được nhắm mục tiêu không? 

• Chương trình có bao gồm sự tham gia của thân chủ trong 

việc thiết kế và vận hành chương trình không? 

• Thiết kế chương trình có chủ ý chào đón và dễ tiếp cận 

cho tất cả các thân chủ đủ điều kiện không? 

• Các liên kết đến các dịch vụ khác có được mô tả không? 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2C: Kết quả chương trình 2018 

Điểm 

Kết quả chương trình là thực tế nhưng đủ thách thức dựa trên quy 

mô dự án. Kết quả có thể đo lường được và phù hợp với dân số 

đang được phục vụ. Kết quả dự án tối thiểu phải bao gồm: 

• Tỷ lệ người vô gia cư trước đây mà vẫn còn nhà ở trong 

PH vào cuối năm hoạt động hoặc đã chuyển sang PH khác 

tối thiểu là  90%. 

• Tỷ lệ người rời chương trình mà tăng thu nhập từ việc làm 

từ lúc tham gia chương trình cho đến lúc rời chương trình ít 

nhất là 20% cho PSH và 38% cho RRH. 

• Tỷ lệ người rời chương trình mà tăng thu nhập không từ việc 

làm từ lúc tham gia chương trình cho đến lúc rời chương trình 

ít nhất là 54%. 

• Tỷ lệ người rời chương trình và người ở lại trong tất cả các dự 

án do CoC tài trợ được hưởng các trợ cấp không phải là tiền 

mặt ít nhất là 80% cho PSH và 51% cho RRH. 

 

 

 

 

5 

 

2D: Nhà ở 2018 

Điểm 
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Nhà ở nơi người tham gia sẽ cư trú được mô tả đầy đủ và phù hợp 

với thiết kế đề xuất của chương trình. Xem xét: 

• Dự án có đầy đủ nhân viên để vận hành chương trình nhà ở 

không? 

• Nhân viên có được huấn luyện để đáp ứng nhu cầu của 

dân số mà họ phục vụ không? 

• Người khuyết tật có tiếp cận được chương trình 

không? 

 

 

 

5 

  

2E: Chính sách và Thủ tục 2018 

Điểm 

(Các) cơ quan (đặc biệt là cơ quan chủ trì) có chuyên môn, nhân 

viên, thủ tục và cấu trúc hành chính cần thiết để đáp ứng tất cả các 

quy định hành chính không? Xem xét: 

• Cơ quan đã hoạch định các chính sách/thủ tục 

HEARTH chưa?  (Cơ quan cần hoàn thành danh sách 

kiểm tra để kèm theo gói tài liệu) 

 

 

 

5 

 

2F: Tính sẵn sàng của dự án 2018 

Điểm 

Dự án sẽ sẵn sàng để khởi đầu theo thời hạn luật định của HUD. 

Xem xét: 

• Các trở ngại về pháp luật như thân chủ bị mất nhà ở hay 

phải di dời, các vấn đề dự kiến sẽ xảy ra về môi trường 

hoặc phân vùng. 

 

5 

 

3. Năng lực Cơ quan/Hợp tác: 45 Points 
 

3A: Hiệu suất trong quá khứ 2018 

Điểm 

(Các) cơ quan nộp đơn có chứng minh được - thông qua hoạt động 

trong quá khứ - khả năng thực hiện thành công công việc được đề 

xuất và họ đã phục vụ thành công dân số những người vô gia cư? 

Xem xét: 

• Kinh nghiệm vận hành một dự án tương tự của cơ quan (ví dụ: 

nếu dự án sẽ liên quan đến việc di dời người cần nhà ở, thì cơ 

quan này có kinh nghiệm gì với việc di dời?). 

• Nếu cơ quan có các chương trình CoC khác, trong 3 năm 

qua có có tình trạng không chi dùng hết quỹ tài trợ dự án 

CoC không? Xem xét liệu chương trình có đang hoạt động ở 

mức năng suất tối đa của mình hay không và liệu dự án có 

được tài trợ cho trợ cấp nhà thuê/tiền thuê hay không. 

15 
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3B: Kinh nghiệm của cơ quan 2018 

Điểm 

(Các) cơ quan (đặc biệt là cơ quan chủ trì) có sự chuyên môn, 

nhân viên, thủ tục và cấu trúc hành chính cần thiết để đáp ứng tất 

cả các quy định về kiểm toán, hành chính và báo cáo không? Xem 

xét: 

• Trong 5 năm qua họ có xử lý thành công quỹ tài trợ 

liên bang hoặc các khoản tài trợ có quy mô tương tự 

mà không gặp khó khăn hay vấn đề gì không? 

• Có vấn đề hay quan ngại nào liên quan đến HUD 

và/hoặc kết quả kiểm toán tài chính mà chưa được xử lý 

không? 

• HUD có áp dụng bất cứ hình phạt nào đối với khoản tài 

trợ CoC cho cơ quang, bao gồm nhưng không giới hạn ở 

đình chỉ giải ngân (ví dụ: đóng băng LOCCS), bắt trả lại 

tiền tài trợ, hoặc lấy lại tiền tài trợ do vấn đề hiệu suất? 

• Chương trình đã thông báo cho Đương đơn Đại diện thế 

nào về các vấn đề hay quan ngại liên quan đến HUD mà 

chưa được giải quyết? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

3C: Phù hợp với các Ưu tiên của CoC 

Yếu tố này sẽ được chấm điểm trên cơ sở toàn thể hồ sơ, nhưng 

các chương trình có thể nộp câu trả lời theo định dạng bài luận để 

chứng minh chương trình của họ phù hợp với CoC. 

2018 

Điểm 

Dự án và cơ quan có phù hợp và hỗ trợ các ưu tiên của CoC 

không, bao gồm: 

• Mục tiêu hiệu suất 

• Tham gia vào CoC  

 

 

 

 

10 

 

 

3D: Phù hợp với Nguyên lý Đặt Nhu cầu Nhà ở Trên hết 

 

 Các chương trình có thể gửi nộp câu trả lời theo định dạng bài 

luận để xem xét nếu độ chính xác theo nguyên tắc Trước tiên 

Là Nhà ở là dưới 100%. 

 

 

2018 Điểm 

Dự án có kết hợp các nguyên tắc Trước tiên Là Nhà ở vào hoạt 

động của mình không, bao gồm ưu tiên cho hầu hết những người 

tham gia dễ bị tổn thương; không có hoặc có ít rào cản trong việc 

tham gia; tự nguyện tham gia các dịch vụ hỗ trợ. 

 

• Dự án có có sự chấp thuận của HUD trong quá trình giám sát 

(thay vì kết quả cho thấy không đủ HF) không? 

•  Dự án có đang cố gắng tiến đến HF nhưng chưa hẳn đã đến 

đích? 

• Dự án KHÔNG có HF? 

  

 

 

 

 

 

5 

 

3 

0 
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4. Sự tham gia vào HMIS: 10 Điểm 

 

• Hồ sơ có chỉ ra rõ ràng rằng cơ quan dự định tham gia vào HMIS trong trường hợp 

dự án được tài trợ không? 

• Nếu cơ quan có các chương trình khác, các chương trình đó có chứng minh rằng họ tham 

gia vào HMIS không? Xem xét: 

o Tỷ lệ vô có/còn thiếu, "không biết" hoặc "từ chối" cung cấp dữ liệu 

o Tỷ lệ thân chủ được biết là có thu nhập và trợ cấp  

  

3E: Phù hợp với các Tiêu chuẩn Đăng ký Phối hợp? 

 

Các chương trình có thể gửi nộp câu trả lời theo định dạng bài 

luận để xem xét nếu độ chính xác theo nguyên tắc Trước tiên 

Là Nhà ở là dưới 100%. Không Đăng ký Phối hợp = Không cho 

điểm. 

 

 

2018 Điểm 

Dự án có kết hợp các tiêu chuẩn Đăng ký Phối hợp vào hoạt động 

của mình không, bao gồm: 

• Dự án có tích hợp đầy đủ CE và sẵn sàng cho các bước tiếp 

theo không? 

• Dự án có đang cố gắng tiến đến CE nhưng chưa hẳn đã đến 

đích? 

• Dự án KHÔNG có CE?  

 

 

5 

3 

0 
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Phụ lục - Tiêu chí Chấm điểm Mới cho Quỹ tài trợ Dành riêng Các Dự án về Bạo lực Gia 

đình (DV Bonus) 

 

2018 OR-505 Đánh giá và Xếp hạng BOS CoC 

Tiêu chí Chấm điểm 

Các Dự án DV Bonus Mới 

 

Dự án:        Điểm:       

 

Người đánh giá:            

  
 

Hồ sơ dự án phải cho thấy sự hợp tác với tổ chức/cơ quan DV địa phương/khu vực hoặc thể hiện chuyên 

môn rõ ràng với việc cung cấp dịch vụ cho nạn nhân và người sống sót sau bạo lực gia đình.  

 

Đương đơn dự án phải xác nhận khả năng thuê nhà thầu, có thể là trong nhiều khu vực pháp lý. 

 

 
Tóm tắt các yếu tố: 2018 Điểm Thực tế  

Tiêu chí Tối thiểu   

1. Công việc của dự án phù hợp với nhu cầu của cộng 

đồng 

15  

2. Chất lượng dự án, mức độ phù hợp và sẵn sàng 35  

3. Cơ quan/Năng lực Phối hợp 45  

4. Sự tham gia vào HMIS 10  

Tổng cộng 105  

 

I. Tiêu chí Tối thiểu 

 

Tiêu chí Tối thiểu 

• Những yếu tố này là bắt buộc nhưng không được ghi điểm. 

Nếu dự án không đáp ứng được bất cứ tiêu chí tối thiểu nào 

trong số các tiêu chí tối thiểu, dự án đó không đủ điều kiện 

nhận tài trợ CoC.  

 

2018 

Điểm 

Triển khai HMIS: Các dự án bắt buộc phải tham gia vào HMIS, trừ 

khi dự án là một cơ quan dịch vụ nạn nhân phục vụ những người sống 

sót sau bạo lực gia đình hoặc là một cơ quan dịch vụ pháp lý. 

 

không áp 

dụng 
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Đăng ký Phối hợp:  Các dự án bắt buộc phải tham gia vào hệ thống 

Đăng ký Phối hợp nếu có sẵn lựa chọn này. 

không áp 

dụng 

Đương đơn đủ điều kiện: Đương đơn và các bên phụ hưởng (nếu có) 

đủ điều kiện nhận tài trợ CoC, bao gồm: các tổ chức phi lợi nhuận, 

các tiểu bang, chính quyền địa phương và các cơ quan chính quyền 

tiểu bang và địa phương. 

 

không áp 

dụng 

Loại dự án mới đủ điều kiện: mỗi loại dự án sau đây chỉ được xin tài 

trợ cho 1 năm và phải tuân theo nguyên tắc Trước tiên Là Nhà ở:  

▪ Dự án tái định cư nhanh (PH-RRH). 

▪ Các dự án kết hợp TH và PH-RRH như được định nghĩa tại 

Mục II.C.3.m của NOFA này. 

▪ Các Dự án SSO Có Đăng ký Phối hợp (SSO-CE) để thực hiện 

các chính sách, thủ tục và nguyên tắc thực hành đằng sau quá 

trình đăng ký phối hợp của CoC nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

của những người sống sót sau bạo lực gia đình, bạo lực trong 

hẹn hò, tấn công tình dục hoặc rình rập (ví dụ: để thực hiện 

chính sách và các thủ tục phù hợp với tình trạng chấn thương, 

lấy thân chủ làm trung tâm hoặc phối hợp tốt hơn việc giới 

thiệu qua lại giữa hệ thống đăng ký phối hợp của CoC và hệ 

thống đăng ký phối hợp dành cho các tổ chức/cơ quan dịch vụ 

nạn nhân, nếu có sự khác biệt). 

• CoC có thể đăng ký xin mở rộng dự án gia hạn thể theo Mục 

III.C.3.i của NOFA, không dành riêng cho việc phục vụ 

những người sống sót sau bạo lực gia đình, bạo lực trong hẹn 

hò, tấn công tình dục hoặc rình rập mà đáp ứng định nghĩa về 

người vô gia cư đoạn (4) của điều 24 CFR 578.3 để bổ sung 

thêm vào số lượng các căn hộ, giường, thân chủ hoặc dịch vụ 

được cung cấp cho những người tham gia chương trình thuộc 

dân số này. 

 

 

 

không áp 

dụng 

 

 

II. Chi tiết 

 

1. Công việc của dự án phù hợp với nhu cầu của cộng đồng: 15 Điểm 

 

Các yếu tố: 

 

1A: Hoạt động có thể tái tạo 2018 

Điểm 

Mức độ mà dự án sử dụng vốn tài trợ cho các hoạt động có thể tái 

tạo (ví dụ: cho thuê nhà ở có trợ cấp, hoạt động nhà ở) thay vì vốn 

tài trợ không thể tái tạo (ví dụ: mua lại, xây dựng và cải tạo).  

 

5 
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1B: Nhu cầu chưa được đáp ứng 2018 

Điểm 

Mức độ mà dự án giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng bằng 

cách sử dụng các ưu tiên khu vực/CoC được xác định qua phân tích 

dữ liệu và phản hồi từ địa phương.  5 lổ hỗng/nhu cầu ưu tiên được 

xác định bởi cộng đồng địa phương; Các CAA sử dụng CSBG '17 -

19 MGA. PIT, các báo cáo được dữ liệu hỗ trợ khác. 

10 

 

2. Chất lượng dự án, mức độ phù hợp và sẵn sàng: 35 Points 
 

Xem xét thiết kế tổng thể của dự án dựa trên kết quả được nhắm mục tiêu cũng như mục tiêu của 

CoC rằng các chương trình nhà ở vĩnh viễn cho người vô gia cư sẽ mang lại nhà ở ổn định và 

tăng thu nhập (thông qua lợi ích hoặc việc làm). 

 

2A: Dân số được phục vụ 2018 

Điểm 

Dân số được phục vụ được xác định rõ ràng, đủ điều kiện và sẽ ưu 

tiên phục vụ những người tham gia dự án có nhu cầu cao nhất. 

5 

 

2B: Thiết kế chương trình 2018 

Điểm 

Thiết kế chương trình bao gồm cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ 

toàn diện/chuyên sâu và các dịch vụ hỗ trợ phù hợp về mặt phân 

loại, quy mô và địa điểm để đáp ứng nhu cầu của người tham gia 

chương trình (và dịch vụ vận chuyển nếu cần thiết), sử dụng mô 

hình Trước tiên Là Nhà ở. Xem xét: 

• Dự án có đầy đủ lực lượng nhân sự để cung cấp dịch vụ 

không? 

• Nhân viên có được huấn luyện đầy đủ để đáp ứng nhu 

cầu của dân số được nhắm mục tiêu không? 

• Chương trình có bao gồm sự tham gia của thân chủ trong 

việc thiết kế và vận hành chương trình không? 

• Thiết kế chương trình có chủ ý chào đón và dễ tiếp cận 

cho tất cả các thân chủ đủ điều kiện không? 

• Các liên kết đến các dịch vụ khác có được mô tả không? 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2C: Kết quả chương trình 2018 

Điểm 
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Kết quả chương trình là thực tế nhưng đủ thách thức dựa trên quy 

mô dự án. Kết quả có thể đo lường được và phù hợp với dân số 

đang được phục vụ. Kết quả dự án tối thiểu phải bao gồm: 

• Tỷ lệ người vô gia cư trước đây mà vẫn còn nhà ở trong 

PH vào cuối năm hoạt động hoặc đã chuyển sang PH khác 

tối thiểu là  90%. 

• Tỷ lệ người rời chương trình mà tăng thu nhập từ việc làm 

từ lúc tham gia chương trình cho đến lúc rời chương trình ít 

nhất là 20% cho PSH và 38% cho RRH. 

• Tỷ lệ người rời chương trình mà tăng thu nhập không từ việc 

làm từ lúc tham gia chương trình cho đến lúc rời chương trình 

ít nhất là 54%. 

• Tỷ lệ người rời chương trình và người ở lại trong tất cả các dự 

án do CoC tài trợ được hưởng các trợ cấp không phải là tiền 

mặt ít nhất là 80% cho PSH và 51% cho RRH. 

 

 

 

 

5 

 

2D: Nhà ở 2018 

Điểm 

Nhà ở nơi người tham gia sẽ cư trú được mô tả đầy đủ và phù hợp 

với thiết kế đề xuất của chương trình. Xem xét: 

• Dự án có đầy đủ nhân viên để vận hành chương trình nhà ở 

không? 

• Nhân viên có được huấn luyện để đáp ứng nhu cầu của 

dân số mà họ phục vụ không? 

• Người khuyết tật có tiếp cận được chương trình 

không? 

 

 

 

5 

  

2E: Chính sách và Thủ tục 2018 

Điểm 

(Các) cơ quan (đặc biệt là cơ quan chủ trì) có chuyên môn, nhân 

viên, thủ tục và cấu trúc hành chính cần thiết để đáp ứng tất cả các 

quy định hành chính không? Xem xét: 

• Cơ quan đã hoạch định các chính sách/thủ tục 

HEARTH chưa?  (Cơ quan cần hoàn thành danh sách 

kiểm tra để kèm theo gói tài liệu) 

 

 

 

5 

 

2F: Tính sẵn sàng của dự án 2018 

Điểm 

Dự án sẽ sẵn sàng để khởi đầu theo thời hạn luật định của HUD. 

Xem xét: 

• Các trở ngại về pháp luật như thân chủ bị mất nhà ở hay 

phải di dời, các vấn đề dự kiến sẽ xảy ra về môi trường 

hoặc phân vùng. 

 

5 
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3. Năng lực Cơ quan/Hợp tác: 45 Points 
 

3A: Hiệu suất trong quá khứ 2018 

Điểm 

(Các) cơ quan nộp đơn có chứng minh được - thông qua hoạt động 

trong quá khứ - khả năng thực hiện thành công công việc được đề 

xuất và họ đã phục vụ thành công dân số những người vô gia cư? 

Xem xét: 

• Kinh nghiệm vận hành một dự án tương tự của cơ quan (ví dụ: 

nếu dự án sẽ liên quan đến việc di dời người cần nhà ở, thì cơ 

quan này có kinh nghiệm gì với việc di dời?). 

• Nếu cơ quan có các chương trình CoC khác, trong 3 năm 

qua có có tình trạng không chi dùng hết quỹ tài trợ dự án 

CoC không? Xem xét liệu chương trình có đang hoạt động ở 

mức năng suất tối đa của mình hay không và liệu dự án có 

được tài trợ cho trợ cấp nhà thuê/tiền thuê hay không. 

15 

 

3B: Kinh nghiệm của cơ quan 2018 

Điểm 

(Các) cơ quan (đặc biệt là cơ quan chủ trì) có sự chuyên môn, 

nhân viên, thủ tục và cấu trúc hành chính cần thiết để đáp ứng tất 

cả các quy định về kiểm toán, hành chính và báo cáo không? Xem 

xét: 

• Trong 5 năm qua họ có xử lý thành công quỹ tài trợ 

liên bang hoặc các khoản tài trợ có quy mô tương tự 

mà không gặp khó khăn hay vấn đề gì không? 

• Có vấn đề hay quan ngại nào liên quan đến HUD 

và/hoặc kết quả kiểm toán tài chính mà chưa được xử lý 

không? 

• HUD có áp dụng bất cứ hình phạt nào đối với khoản tài 

trợ CoC cho cơ quang, bao gồm nhưng không giới hạn ở 

đình chỉ giải ngân (ví dụ: đóng băng LOCCS), bắt trả lại 

tiền tài trợ, hoặc lấy lại tiền tài trợ do vấn đề hiệu suất? 

• Chương trình đã thông báo cho Đương đơn Đại diện thế 

nào về các vấn đề hay quan ngại liên quan đến HUD mà 

chưa được giải quyết? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

3C: Phù hợp với các Ưu tiên của CoC 

Yếu tố này sẽ được chấm điểm trên cơ sở toàn thể hồ sơ, nhưng 

các chương trình có thể nộp câu trả lời theo định dạng bài luận để 

chứng minh chương trình của họ phù hợp với CoC. 

2018 

Điểm 

Dự án và cơ quan có phù hợp và hỗ trợ các ưu tiên của CoC 

không, bao gồm: 

• Mục tiêu hiệu suất 

• Tham gia vào CoC  

 

 

 

 

10 
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4. Sự tham gia vào HMIS: 10 Điểm 

 

• Hồ sơ có chỉ ra rõ ràng rằng cơ quan dự định tham gia vào HMIS trong trường hợp 

dự án được tài trợ không? 

• Nếu cơ quan có các chương trình khác, các chương trình đó có chứng minh rằng họ tham 

gia vào HMIS không? Xem xét: 

o Tỷ lệ vô có/còn thiếu, "không biết" hoặc "từ chối" cung cấp dữ liệu 

o Tỷ lệ thân chủ được biết là có thu nhập và trợ cấp  

 

 

 
 

3D: Phù hợp với Nguyên lý Đặt Nhu cầu Nhà ở Trên hết 

  

Các chương trình có thể gửi nộp câu trả lời theo định dạng bài 

luận để xem xét nếu độ chính xác theo nguyên tắc Trước tiên 

Là Nhà ở là dưới 100%. 

 

2018 Điểm 

Dự án có kết hợp các nguyên tắc Trước tiên Là Nhà ở vào hoạt 

động của mình không, bao gồm ưu tiên cho hầu hết những người 

tham gia dễ bị tổn thương; không có hoặc có ít rào cản trong việc 

tham gia; tự nguyện tham gia các dịch vụ hỗ trợ. 

 

• Dự án có có sự chấp thuận của HUD trong quá trình giám sát 

(thay vì kết quả cho thấy không đủ HF) không? 

•  Dự án có đang cố gắng tiến đến HF nhưng chưa hẳn đã đến 

đích? 

• Dự án KHÔNG có HF? 

  

 

 

 

 

5 

 

3 

0 

3E: Phù hợp với các Tiêu chuẩn Đăng ký Phối hợp? 

 

Các chương trình có thể gửi nộp câu trả lời theo định dạng bài 

luận để xem xét nếu độ chính xác theo nguyên tắc Trước tiên 

Là Nhà ở là dưới 100%. Không Đăng ký Phối hợp = Không cho 

điểm. 

 

2018 Điểm 

Dự án có kết hợp các tiêu chuẩn Đăng ký Phối hợp vào hoạt động 

của mình không, bao gồm: 

• Dự án có tích hợp đầy đủ CE và sẵn sàng cho các bước tiếp 

theo không? 

• Dự án có đang cố gắng tiến đến CE nhưng chưa hẳn đã đến 

đích? 

• Dự án KHÔNG có CE?  

 

 

5 

3 

0 
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Phụ lục I: Hệ thống Đăng ký Phối hợp 
 

 

 

Tiêu chuẩn Đăng ký Phối hợp  

OR-505 BOS CoC  
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Đăng ký phối hợp (CE) là hệ thống cho phép các chương trình phối hợp việc đăng ký vào một hệ thống dịch 

vụ người vô gia cư địa phương, cũng như phối hợp sự di chuyển trong phạm vi hệ thống và cuối cùng là rời 

khỏi hệ thống. Đăng ký Phối hợp gia tăng hiệu quả của hệ thống hỗ trợ người vô gia cư bằng cách tiêu 

chuẩn hóa việc tiếp cận các dịch vụ vô gia cư và điều phối việc giới thiệu chương trình. 

 

Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) cam kết duy trì một hệ thống CE mà sẽ 

thúc đẩy các mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các hộ gia đình nhanh chóng tìm được dịch vụ phù hợp, giải 

quyết khủng hoảng nhà ở, tăng tỷ lệ tìm được nhà ở, giảm thời gian vô gia cư và giảm tỷ lệ tái diễn tình 

trạng vô gia cư. * Được điều chỉnh để thực hiện các mục tiêu quy hoạch TBD sắp tới. HUD đã chia hệ 

thống đăng ký phối hợp thành sáu phân loại  

▪ Tiếp cận  

▪ Đánh giá  

▪ Ưu tiên  

▪ Giới thiệu  

▪ Quản lý dữ liệu  

▪ Đánh giá  

 

TIẾP CẬN  

Theo quyết định của ROCC, các quận sau đây sẽ được phục vụ bởi các cơ quan sau trong Hệ thống Đăng ký 

Phối hợp.  

28 quận  

▪ Cơ quan chủ trì cho mỗi quận  

1. Columbia/CAT  

2. Clatsop/CAT  

3. Tillamook/CARE  

4. Yamhill/YCAP  

5. Marion/MWVCAA  

6. Polk/MWVCAA  

7. Linn/CSC  

8. Lincoln/CSC  

9. Benton/CSC  

10. Coos/ORCAA  

11. Douglas/UCAN  

12. Curry/ORCA  

13. Josephine/UCAN  

14. Hood River/MCCAC  

15. Sherman/MCCAC  

16. Gilliam/CAPECO  

17. Wasco/MCCAC  

18. Wheeler/CAPECO  

19. Morrow/CAPECO  

20. Umatilla/CAPECO  

21. Union/CCNO  

22. Wallowa/CCNO  
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23. Baker/CCNO  

24. Grant/CCNO  

25. Malheur/CinA  

26. Harney/CinA  

27. Lake/KLCAS  

28. Klamath/KLCAS  

 

Mỗi trong số các quan này sẽ là điểm tiếp c65n chính cho tất cả các cá nhân/hộ gia đình đang tìm kiếm dịch 

vụ. Mỗi cơ quan sẽ cung cấp điểm tiếp cận cho tất cả các nhóm dân cư, bao gồm nhưng không giới hạn ở 

cựu chiến binh, thanh thiếu niên không người giám hộ, và nạn nhân bạo lực gia đình. Mỗi cơ quan sẽ có thể 

thực hiện việc đánh giá và đăng ký vào Hệ thống Đăng ký Phối hợp một cách trực tiếp hoặc qua điện thoại. 

Mỗi cơ quan sẽ đảm bảo rằng tại thời điểm đánh giá các điều sau đây sẽ được hoàn thành hoặc giải quyết:  

 

• Có sự chấp thuận dựa trên sự hiểu biết về điểm dịch vụ/Danh sách những người quan tâm  

• Các chính sách cơ quan về việc tôn trọng lẫn nhau, chống phân biệt đối xử, quyền tự quyết của thân chủ, 

và giải quyết tranh chấp  

• Đánh giá sơ bộ  

• VI_SPDAT  

 

Mỗi cơ quan sẽ có sẵn một quy trình để cho phép các cá nhân/hộ gia đình đang trốn thoát bạo lực gia đình 

tiếp cận với tất cả các dịch vụ sẵn có, bao gồm cả đăng ký phối hợp, mà không để lộ địa điểm và thông tin 

nhân khẩu học của họ.  

 

Dịch vụ phòng ngừa  

Mỗi cơ quan chủ trì chuyên về dịch vụ phòng ngừa mà được tài trợ bởi các nguồn quỹ thích hợp* sẽ có một 

quy trình đánh giá được tiêu chuẩn hóa sẽ tại tất cả các điểm tiếp cận. Tất cả các hộ gia đình/cá nhân đang 

tìm kiếm dịch vụ phòng ngừa sẽ được đưa vào Hệ thống Đăng ký Phối hợp. Những việc sau đây sẽ được 

hoàn thành hoặc giải quyết.  

 

• Có sự chấp thuận dựa trên sự hiểu biết về điểm dịch vụ/Danh sách những người quan tâm  

• Các chính sách cơ quan về việc tôn trọng lẫn nhau, chống phân biệt đối xử, quyền tự quyết của thân chủ, 

và giải quyết tranh chấp  

• Đánh giá sơ bộ  

• Công cụ đánh giá phòng ngừa  

 

Khả năng tiếp cận  

Mỗi cơ quan sẽ có các chính sách mà phản ánh chính sách Chống Phân biệt Đối xử của cơ quan. Chính sách 

này phải nêu rõ cơ quan sẽ phục vụ các cá nhân và hộ gia đình mà cần thêm sự hỗ trợ/dịch vụ như thế nào 

để có thể nâng cao hiệu quả trong giao tiếp. Chính sách này sẽ phản ánh quy trình của các cơ quan để cung 

cấp dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của người thiểu số, da màu và các nhóm có trình độ tiếng Anh hạn chế. Mỗi 

cơ quan sẽ có một điểm tiếp cận mà những người có khả năng di chuyển hạn chế có thể dễ dàng sử dụng. 

Cơ quan chủ trì sẽ có chính sách về việc các hộ gia đình/cá nhân có thể yêu cầu đánh giá và ghi tên vào 

danh sách đăng ký phối hợp như thế nào nếu họ cần dịch vụ nhưng không thể đến các địa điểm được chỉ 

định. Mỗi cơ quan sẽ đăng chính sách chống phân biệt đối xử, chính sách tôn trọng lẫn nhau và chính sách 

giải quyết tranh chấp giữa các cơ quan tại tất cả những nơi mà thân chủ được phục vụ. Mỗi cơ quan cũng 
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phải yêu cầu thân chủ ký tên vào một bản tóm tắt về các chính sách và tài liệu để xác nhận họ đã được cung 

cấp thông tin này. 

 

Dịch vụ Khẩn cấp  

Tất cả các dịch vụ khẩn cấp trong khu vực địa lý của ROCC sẽ được cung cấp cho tất cả các cá nhân/hộ gia 

đình mà cần dịch vụ khẩn cấp, bất kể tình trạng đăng ký phối hợp của họ. Nếu trong khu vực quận có các 

chương trình dịch vụ khẩn cấp, mỗi cơ quan sẽ phải liên lạc với họ để quảng bá quy trình đăng ký phối hợp 

và cho phép thân chủ của họ tiếp cận hệ thống đăng ký phối hợp.  

 

HUD quy định rằng mỗi điểm tiếp cận phải lập sẵn các chính sách, thủ tục để đáp ứng nhu cầu của những 

người đang/đang cố gắng trốn chạy bạo lực gia đình, để họ có một quy trính bí mật, an toàn để được đánh 

giá và có tiếp cận vào hệ thống đăng ký phối hợp mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của họ.  

 

Tiếp cận cộng đồng  

Mỗi cơ quan và nhóm tiếp cận của họ sẽ được cung cấp tất cả các công cụ đánh giá bằng định dạng biểu 

mẫu của ROCC để giúp họ gia nhập Hệ thống Đăng ký Phối hợp.  Các nhóm tiếp cận sẽ có thể thực hiện 

việc đánh giá cho bất cứ cá nhân/hộ gia đình nào tại bất cứ địa điểm nào được coi là phù hợp.  

 

Kế hoạch an toàn  

Mỗi cơ quan sẽ xác định một quy trình nhằm cho phép các cá nhân/gia đình đang trốn chạy hoặc cố gắng 

trốn chạy bạo lực gia đình, bạo lực hẹn hò, tấn công tình dục hoặc rình rập nhận quyền tiếp cận vào các 

chương trình Nhà ở và Điều phối mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của họ. Quá trình này sẽ bao gồm các 

thủ tục nhằm cho phép cá nhân/gia đình tiếp cận dịch vụ mà không cần phải đưa thông tin nhận dạng của họ 

vào HMIS hoặc vào danh sách quan tâm. Cá nhân/hộ gia đình cũng sẽ được thông báo rằng họ sẽ duy trì 

quyền tiếp cận vào tất cả các dịch vụ trong suốt quá trình bất kể thông tin của họ được đưa vào danh sách 

quan tâm của HMIS hay theo tên.  

 

Đánh giá  

Công cụ đánh giá  

ROCC đã thông qua việc sử dụng quy trình đánh giá sau đây. Tất cả các cá nhân tìm kiếm dịch vụ sẽ theo 

quy trình này.  

1. Được thông báo về chính sách chống phân biệt đối xử, chính sách tôn trọng lẫn nhau và quy trình giải 

quyết tranh chấp  

2. Đồng ý với điểm dịch vụ  

3. Đánh giá sơ bộ  

4. VI-SPDAT  

5. Giới thiệu nguồn hỗ trợ 

6. Thanh thiếu niên?  

 

Chính sách chống phân biệt đối xử, chính sách tôn trọng lẫn nhau và quy trình giải quyết tranh chấp  

ROCC quy định rằng mỗi cá nhân/hộ gia đình phải được cung cấp thông tin về chống phân biệt đối xử, tôn 

trọng lẫn nhau và giải quyết tranh chấp. Khuyến nghị của ROCC là mỗi người lớn trong gia đình ký vào 

một biểu mẫu xác minh rằng họ đã được cung cấp thông tin đó.  

 

Đồng ý với điểm dịch vụ  
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ROCC khuyến cáo rằng mỗi cá nhân/hộ gia đình cần dịch vụ trong khu vực ROCC phải được thông báo về 

hệ thống HMIS cho ROCC và các đối tác cộng đồng, tổ chức chính phủ nào khác có thể thấy được thông tin 

của họ. Cơ quan cũng sẽ thông báo cho cá nhân/hộ gia đình về bất cứ địa điểm phụ nào mà thông tin của họ 

có thể được chia sẻ, đồng thời cho họ lựa chọn không chia sẻ thông tin trong khi vẫn tiếp tục sử dụng được 

các dịch vụ.  

 

Đánh giá sơ bộ  

Mỗi cá nhân/hộ gia đình tìm kiếm dịch vụ sẽ được hỏi các câu hỏi trong phần đánh giá sơ bộ ROCC. Đánh 

giá này được thiết kế để thu thập thông tin nhân khẩu học cần thiết nhằm cung cấp các dịch vụ một cách 

chính xác nhất. Thông tin này bao gồm:  

• Tên  

• Số an sinh xã hội  

• Ngày sinh  

• Chủng tộc  

• Dân tộc  

• Giới tính  

• Tình trạng cựu chiến binh  

• Tình trạng khuyết tật/tàn tật  

• Quan hệ với chủ hộ gia đình  

• Vị trí của thân chủ  

• Ngày dọn nhà  

• Hoàn cảnh sống  

• Lý lịch tư pháp  

• Những lần nằm viện qua đêm  

• Những lần đến phòng cấp cứu  

• Những lần đi bệnh viện bằng xe cứu thương   

• Chăm sóc EMT  

• Bạo lực gia đình  

• Thu nhập  

• Những lần bị đuổi khỏi nhà  

• Tiền thuê nhà chưa trả  

• Tiền tiện ích chưa trả   

• Các lựa chọn nhà ở được xác định  

• Nguồn tài chính  

• Nhóm hỗ trợ  

• Lịch sử với chương trình con nuôi của chính phủ  

 

 

VI-SPDAT/F VI-SPDAT  

Chỉ số Dễ bị tổn thương & Công cụ Xác định Thứ tự Ưu tiên của Dịch vụ (Vulnerability Index & Service 

Prioritization Decision Assistance Tool, hoặc VI-SPDAT) sẽ được sử dụng để sàng lọc bất cứ cá nhân nào 

được xác định là vô gia cư, vô gia cư lâu dài hoặc đang chạy trốn bạo lực gia đình. Công cụ F VI-SPDAT sẽ 
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được sử dụng để sàng lọc bất cứ gia đình nào đang gặp phải tình trạng vô gia cư, vô gia cư lâu dài hoặc 

đang chạy trốn bạo lực gia đình. SPDAT được thiết kế để:  

• Giúp xác định cần ưu tiên cho ai, cần cấp cho họ loại trợ cấp nhà ở nhào, và giúp xác định mức độ dịch vụ 

quản lý hồ sơ cần có  

• Xác định thứ tự ưu tiên cho những người nhận các dịch vụ đó  

• Giúp ưu tiên hóa thời gian và nguồn lực của đội ngũ nhân viên ứng phó trước   

• Tạo điều kiện cho trưởng nhóm và giám sát viên chương trình xác định chính xác hơn nhân viên nào sẽ 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thân chủ nào   

• Giúp trưởng nhóm và giám sát viên chương trình trong việc hỗ trợ nhân viên và xác định thứ tự ưu tiên về 

dịch vụ cho cả nhóm   

• Hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch hồ sơ và thúc đẩy sự cân nhắc về thứ tự ưu tiên của các yếu tố khác 

nhau trong kế hoạch hồ sơ  

• Theo dõi mức độ nhu cầu và dịch vụ đáp ứng cho thân chủ theo thời gian (OrgCode Consulting Inc, 2015)  

 

ROCC và các cơ quan chủ trì sẽ sử dụng thông tin thu được để nâng cao tính chính xác trong việc giới thiệu 

chương trình nhà ở và các dịch vụ hiện có khác trong cộng đồng. Thông tin thu được sẽ không được sử 

dụng để sàng lọc bất cứ cá nhân/hộ gia đình nào vì bất cứ rào cản giả định nào. Điều này bao gồm nhưng 

không giới hạn ở 

• Không có thu nhập/thu nhập quá thấp   

• Lý lịch tư pháp  

• Những lần bị đuổi khỏi nhà  

• Tín dụng kém  

• Không chịu đón nhận dịch vụ.  

 

Đào tạo  

Sử dụng mô hình đào tạo người lãnh đạo, ROCC sẽ cung cấp chương trình đào tạo cho một lãnh đạo cụ thể 

tại mỗi cơ quan PIT.  

 

Chươn trình đào tạo sẽ bao gồm  

o Xem lại các chính sách  

o Quy tắc sử dụng thông tin đánh giá  

o Quy trình ra quyết định  

o Đào tạo SPDAT  

 

Tất cả các khóa đào tạo sẽ được cung cấp trực tiếp và có thể được lên lịch với chuyên viên đăng ký phối 

hợp của ROCC nếu cần.  

 

 

 

Ưu tiên  

Mỗi cơ quan trong ROCC sẽ thiết lập các quy trình xác định thứ tự ưu tiên cho từng chương trình mà cơ 

quan đó vận hành. Tiêu chí này cần phản ánh rằng cá nhân/hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất, cần dịch vụ 

dài hạn và vô gia cư sẽ được phục vụ trước tiên. Các tiêu chuẩn ưu tiên này cần được ghi vào từng sổ tay 

chính sách và thủ tục chương trình và trong sổ tay hướng dẫn về đăng ký phối hợp của họ.  
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Danh sách quan tâm   

Mỗi cơ quan sẽ chịu trách nhiệm duy trì một danh sách quan tâm theo tên họ. Danh sách mẫu được ưa 

chuộng là danh sách quan tâm của MWVCAA. Mẫu này cho phép xem xét tất cả các cá nhân/hộ gia đình 

cho các chương trình bằng cách sử dụng quy trình xác định thứ tự ưu tiên của mỗi chương trình. Khi một cá 

nhân/hộ gia đình được đưa vào danh sách quan tâm, họ sẽ ở trong danh sách này cho đến khi họ được ổn 

định.  

 

Giới thiệu  

Mỗi cơ quan sẽ có một quy trình mà theo đó các chương trình nhà ở và tổ chức đối tác cộng đồng sẽ nhận 

được lời giới thiệu. Tất cả các giới thiệu đến các chương trình do COC hoặc ESG tài trợ sẽ tuân theo quy 

trình giới thiệu được dựa trên thứ tự ưu tiên mà cơ quan đó đã xác định. Quy trình giới thiệu sẽ không được 

sử dụng để sàng lọc bất cứ cá nhân/hộ gia đình nào vì bất cứ rào cản giả định nào. Điều này bao gồm nhưng 

không giới hạn ở 

• Không có thu nhập/thu nhập quá thấp   

• Lý lịch tư pháp  

• Những lần bị đuổi khỏi nhà  

• Tín dụng kém  

• Không chịu đón nhận dịch vụ.  

 

Tất cả các cơ quan mà đang tham gia quy trình để giới thiệu/được giới thiệu từ danh sách quan tâm của hệ 

thống đăng ký phối hợp đều phải tuân thủ luật tiếp cận bình đẳng và luật Dân quyền Liên bang. Điều này 

bao gồm đảm bảo rằng tất cả các luật và quy định về nhà ở công bằng của liên bang, tiểu bang và địa 

phương phải được tuân thủ, và không cá nhân hay hộ gia đình nào được giới thiệu đến một chương trình, 

khu phố hoặc cơ sở nhà ở dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, khuyết 

tật, hoặc tình trạng gia đình.  

 

Quản lý dữ liệu  

 

Hệ thống Quản lý Thông tin Người vô gia cư  

Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon sử dụng Hệ thống Quản lý Thông tin về Tình 

trạng Vô gia cư (HMIS) trực tuyến có tên là Điểm Dịch vụ (Service Point) để thu thập thông tin về người 

tham gia. Hệ thống Quản lý Thông tin về Tình trạng Vô gia cư (HMIS) là các giải pháp phần mềm toàn 

cộng đồng được thiết kế để nắm bắt thông tin ở cấp thân chủ theo thời gian về những đặc điểm và nhu cầu 

dịch vụ của những cá nhân và gia đang trong tình trạng vô gia cư. Đáp lại chỉ thị của quốc hội, Bộ Gia cư và 

Phát triển Đô thị (HUD) đã yêu cầu tất cả Chương trình Chăm sóc Liên tục (COC) trên cả nước triển khai 

hệ thống HMIS ở cấp địa phương. Mục tiêu chính của HMIS là hiểu rõ hơn về phạm vi và các khía cạnh của 

tình trạng vô gia cư ở cấp địa phương và quốc gia nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Thông qua việc 

triển khai công nghệ tiên tiến, HMIS cũng trực tiếp mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp dịch vụ và thân 

chủ vô gia cư qua việc cung cấp dịch vụ phối hợp và hiệu quả hơn.  

 

HMIS địa phương được vận hành thông qua Hệ thống Điểm Dịch vụ (Service Point System), một Hệ thống 

Thông tin Thân chủ trực tuyến nhằm cung cấp công cụ đánh giá tiêu chuẩn về nhu cầu của thân chủ, lập kế 

hoạch dịch vụ cá nhân, và ghi lại việc sử dụng dịch vụ nhà ở. Hệ thống dữ liệu tập trung này nhằm mục đích 

đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu và xử lý kinh doanh của Cơ quan Dịch vụ Nhà ở và Cộng đồng Oregon, 

Bộ Tài nguyên Cộng đồng (CRD) và các đối tác của họ.  
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Nhập Dữ liệu vào Điểm Dịch vụ-HMIS  

Nhân viên của mỗi cơ quan chủ trì sẽ phải nhập thông tin thân chủ vào HMIS trong vòng 72 giờ sau khi 

hoàn tất đánh giá nhu cầu. Thông tin thân chủ được cập nhật theo yêu cầu của thân chủ nếu phù hợp. Thông 

tin cập nhật có thể là thay đổi về tình trạng vô gia cư, địa chỉ, số điện thoại và cấu trúc hộ gia đình.  

 

Danh sách Quan tâm Theo Tên   

Mỗi cơ quan chủ trì sẽ duy trì Danh sách Quan tâm Theo tên trên Hệ thống Đăng ký Phối hợp cho quận 

Marion và Polk. Thông tin thu được qua quá trình đánh giá sẽ được dùng để bổ sung các hạng mục vào 

Danh sách Quan tâm Theo Tên. Danh sách Quan tâm Theo Tên và thông tin thu được sẽ được dùng để  giới 

thiệu thân chủ các chương trình nhà ở và các đối tác cộng đồng một cách chính xác và phù hợp hơn. 

 

Đánh giá  

Mỗi cơ quan chính trong khu vực của ROCC sẽ phát triển và điều hành một cuộc khảo sát thân chủ. Cơ 

quan sẽ trao khảo sát này cho tất cả các thân chủ thuộc độ tuổi trưởng thành mà có tham gia vào quá trình 

đăng ký phối hợp. Khảo sát này sẽ đặt câu hỏi liên quan đến trải nghiệm của thân chủ cũng như chất lượng 

và hiệu quả của chương trình. Mỗi thân chủ sẽ được quyền trả lời khảo sát theo kiểu ẩn danh và sau khi trả 

lời xong, được hướng dẫn đến một nơi an toàn để nộp khảo sát. Khảo sát thân chủ này không yêu cầu thân 

chủ tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng nào nhằm bảo vệ sự riêng tư của họ.  

Đánh giá COC về CE TBD; Khảo sát Đối tác Cộng đồng. 
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Phụ lục J: Kế hoạch Giải quyết Tình trạng Thanh thiếu niên Vô gia cư của Tổ chức 

Hỗ trợ Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư 
 

Kế hoạch và Chiến lược Thanh thiếu niên 2017 

Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon 

Được Hội đồng Quản trị Phê duyệt ngày 29 tháng 3, 2018  

 

1. Làm việc ở tất cả các cấp bậc chính trị và ra quyết định, cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, để 

xây dựng một nền tảng bao quát, tạo điều kiện cho phản ứng cộng đồng toàn diện, có phối hợp trong 

phạm vi 28 quận, và sau đó mở rộng phản ứng cơ bản đó qua việc triển khai cục bộ có chủ ý. Để hoàn 

thành các nhiệm vụ này, ROCC sẽ: 

 

• Phát triển kiến thức chung về ý nghĩa của việc chấm dứt tình trạng vô gia cư ở thanh thiếu niên và xác 

định các số liệu phù hợp để đo lường tiến độ toàn diện và cục bộ của CoC. 

• Dự kiến đầy đủ các nguồn lực cần thiết để chấm dứt tình trạng vô gia cư ở thanh thiếu niên, xác định các 

lỗ hổng tài nguyên, đề xuất các khoản đầu tư mới để hỗ trợ trong việc thiết lập/điều chỉnh/sắp xếp nguồn tài 

trợ có liên quan và các ưu tiên chính sách khác. 

• Cải thiện quá trình thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu về thanh thiếu niên vô gia cư để xác định nhu cầu, 

lập kế hoạch phân bổ nguồn lực và mô hình hóa hiệu quả hơn các ý tưởng về tương lai sao cho phù hợp hơn 

trong, nói cách khác là lập kế hoạch PIT chú trọng vào thanh niên, điều phối các hệ thống dữ liệu liên quan. 

• Xây dựng cơ sở bằng chứng để thành công thực hiện các chiến lược nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình 

trạng vô gia cư ở thanh thiếu niên, điều mà có thể tiếp tục tinh chỉnh các phản ứng được đề xuất của công 

đồng và ROCC; xây dựng một cơ sở nghiên cứu và thực tiễn tốt nhất để giải quyết các vấn đề liên quan cụ 

thể đến vùng nông thôn. 

 

2. Xây dựng năng lực của không chỉ bản thân ROCC mà cả các cộng đồng địa phương để thực hiện mọi 

thành phần của phản ứng cộng đồng phối hợp và toàn diện. 

 

Phòng ngừa, Xác định và Can thiệp Sớm: ROCC sẽ thúc đẩy chiến lược để hỗ trợ năng lực của cộng 

đồng: 

• Thiết lập hướng dẫn và thông điệp nhắm vào trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình có nguy cơ để tăng 

cường sức mạnh cộng đồng, củng cố các yếu tố bảo vệ và giảm tỷ lệ vô gia cư ở thanh thiếu niên. 

• Thúc đẩy áp dụng các nguyên tắc thực hành dựa trên bằng chứng và có triển vọng trong nỗ lực can thiệp 

gia đình mà có thể giải quyết, giảm xung đột gia đình và đảm bảo thanh thiếu niên vẫn kết nối hoặc đoàn tụ 

với gia đình của các em khi an toàn và phù hợp. 

• Tận dụng các trung tâm dịch vụ không cần hẹn, các chương trình tiếp cận đường phố, các hệ thống công 

cộng như phúc lợi trẻ em, tư pháp hình sự, trường học, chương trình cộng đồng và các hệ thống phục vụ 

thanh thiếu niên khác để nhanh chóng xác định và lôi kéo trẻ em có nguy cơ, đồng thời can thiệp sớm để 

giảm thời gian và tác động của tình trạng vô gia cư. 

 

Đăng ký Phối hợp (CE) và Đánh giá: ROCC sẽ thúc đẩy chiến lược hỗ trợ năng lực cộng đồng để triển 

khai các công cụ sàng lọc, đánh giá ở cấp độ thân chủ và cộng đồng để đảm bảo thanh thiếu niên có nguy cơ 

hoặc vô gia cư có được phương pháp giải quyết nhu cầu phù hợp nhất thông qua các chương trình chuyên 

môn về hỗ trợ người vô gia cư cũng như chương trình chính thống. Mặc dù bộ VI-SPDATS của OrgCode 

hiện đang được sử dụng trong CES của ROCC, bao gồm cả VI-SPDAT Thanh thiếu niên mà việc sử dụng 

vẫn chưa chắc chắn khi liên quan đến những công việc cần nhạy cảm với tình trạng chấn thương, ROCC sẽ 
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làm việc với Robin Petering, một sinh viên tốt nghiệp gần đây từ trường công tác xã hội USC và cố vấn của 

cô là Eric Rice (đồng điều hành chương trình West Coast Convening) để thí điểm một công cụ đánh giá bổ 

sung - Phát triển Mạnh (Thriving Inventory, hoặc TI) - để nắm bắt các cơ hội nâng cao hiệu quả dịch vụ vô 

gia cư đã bị bỏ lỡ. 

 

Thay vì chú trọng vào sự thiếu hụt, công cụ này tiếp cận quá trình xác định phân phối dịch vụ phù hợp và 

hiệu quả cho những người trẻ tuổi gặp phải tình trạng vô gia cư. YHDP thí điểm sẽ sử dụng các nguồn dữ 

liệu hiện có để tạo ra các hạng mục có căn cứ khoa học và xác định những khu vực cần tập trung can thiệp; 

điểm TI thấp nghĩa là có thể cần ưu tiên dịch vụ. Thanh thiếu niên tham gia chương trình TI thí điểm sẽ tiếp 

tục được theo dõi theo thời gian để biết tiến độ thành công của chương trình và số người có khả năng tự 

cung tự cấp khi thoát khỏi tình trạng vô gia cư.  

 

TI có ba tên lĩnh vực phụ để có thể dự đoán mức hiệu quả của dịch vụ và giảm rủi ro trên đường phố: 

▪ Mối quan hệ với một người hỗ trợ tuổi trưởng thành và có ảnh hưởng tích cực  

o Phỏng vấn mạng xã hội, kêu gọi thanh thiếu niên liệt kê năm người quan trọng nhất mà em đã liên lạc 

trong 3 tháng qua.  

▪ Khả năng xã hội 

o Điều hòa cảm xúc, bốc đồng và/hoặc chánh niệm. 

o Thang đo: DERS, thang đo độ bốc đồng, thang đo chánh niệm 15 yếu tố.  

▪ Thực hiện các hoạt động tự chăm sóc 

o Thảo luận về việc tự chăm sóc bản thân với bạn bè 

o Tiếp cận các chương trình tự chăm sóc 

 

Ứng phó Khẩn cấp và Khủng hoảng: ROCC sẽ thúc đẩy chiến lược để tăng cường năng lực cộng đồng 

nhằm cung cấp dịch vụ khẩn cấp và khủng hoảng có rào cản thấp, qua đó giảm thiểu yếu tố rủi ro, tăng 

cường yếu tố bảo vệ cho thanh thiếu niên, và nỗ lực để kết nối thanh thiếu niên với các dịch vụ và/hoặc nhà 

ở thông qua việc sử dụng nhà tạm trú ngắn và dài hạn, nhà ở chuyển tiếp, nhà người dân và các biện pháp 

khác khi thích hợp. 

 

Dịch vụ Phù hợp và Giải pháp Nhà ở: ROCC sẽ thúc đẩy chiến lược để hỗ trợ các sáng kiến và thử 

nghiệm ở cả cấp độ CoC và toàn địa phương để tăng quy mô; hiệu suất; và một loạt các dịch vụ và lựa chọn 

nhà ở phù hợp về tình trạng chấn thương, văn hóa, ngôn ngữ, mức độ phát triển và lứa tuổi để tác động tích 

cực đến kết quả cốt lõi. 

 

Các tổ chức hiện đang tham gia với ROCC và hỗ trợ phát triển, ký kết và thông qua kế hoạch ROCC nhằm 

giải quyết và chấm dứt tình trạng vô gia cư ở thanh thiếu niên, bao gồm hành động cộng đồng, phúc lợi trẻ 

em, đại diện McKinney-Vento, Bộ Giáo dục, nhà tạm trú thanh thiếu niên địa phương, CoC, và các tổ chức 

cấp địa phương. 

 

 

http://www.westcoastconvening.com/
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Phụ lục K:  Đương đơn Đại diện và MOU Chính về HMIS (2) 

 
Phụ lục L:  Nội quy Hiện hành (4) 

 

Phụ lục M:  Mâu thuẫn Lợi ích (19) 

 

Phụ lục N:  Đơn đăng ký Thành viên (20) 

 

Phụ lục O:  Bản mẫu - Lịch trình và Biên bản Họp Hàng tháng (21) 

 

Phụ lục P:  Danh sách Nhiệm vụ Nhóm làm việc và Kế hoạch Làm việc (24) 

 

Phụ lục Q:  Danh sách Hội đồng Quản trị Hiện tại (25) 

 

Phụ lục R:  Danh sách Nhóm làm việc Hiện tại (26) 
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Phụ lục K: Đương đơn Đại diện và MOU Chính về HMIS  

 

CA MOU đang cập nhật. 
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Phụ lục L: Nội quy Hiện hành 

OR-505 BOS CoC / Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Nội quy 

 
Hội đồng Quản trị phê duyệt ngày 22 tháng 6 năm 2018 và ngày 26 tháng 6 năm 2018 

 

Cập nhật hiện tại: Kết hợp các Phụ lục Quản trị cho HMIS, Phân phối Chương trình, Khác 

 

Để xem xét/biểu quyết tại cuộc họp CoC tháng 1 năm 2019 

 

 

Điều I - Tên, Mục đích 
 

Mục 1.1 Tên tổ chức 

 

Oregon 505 Chương trình Chăm sóc Liên tục thuộc Trách nhiệm Tiểu bang Oregon (OR-505 BOS 

CoC), còn được gọi là Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC). 

 

Mục 1.2 Mục đích 

 

Không thể chấp nhận tình trạng vô gia cư. Mọi cá nhân, gia đình đều có quyền có nhà ở an toàn, giá cả 

phải chăng trong các cộng đồng lành mạnh với một mạng lưới dịch vụ hỗ trợ. Điều lệ này xác định sứ 

mệnh, mục đích, cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và cơ cấu ủy ban của Chương trình Chăm sóc Liên tục 

Thuộc Trách nhiệm Tiểu bang Oregon (Oregon Balance of State Continuum of Care/OR-505 BOS 

CoC), còn được gọi là Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (Rural Oregon 

Continuum of Care, hoặc ROCC). ROCC được dựa trên các quy trình xây dựng cộng đồng mang tính 

hợp tác, không phân biệt, và có trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý hiệu quả các nguồn lực và dịch vụ 

hỗ trợ cho người vô gia cư trong toàn bộ khu vực nông thôn 28 quận của ROCC, bao gồm tiếp cận, đăng 

ký phối hợp, tham gia và đánh giá, chỗ ở khẩn cấp, tái định cư nhanh,  nhà ở tạm thời, nhà ở cố định, và 

các chiến lược phòng ngừa để giải quyết nhiều nhu cầu khác nhau của những người vô gia cư hoặc có 

nguy cơ vô gia cư. Ngoài ra, các cơ quan thành viên của ROCC và các cơ quan do HUD tài trợ, thông 

qua quá trình lập kế hoạch, giáo dục và vận động, cũng hỗ trợ trong việc điều phối, phát triển và đánh 

giá nhà ở, dịch vụ cho người vô gia cư và người có nguy cơ vô gia cư mà có nhu cầu nhà ở. ROCC cũng 

hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và vận hành cho Chương trình Chăm sóc Liên tục, bao gồm việc thiết lập 

nguyên một Hệ thống Quản lý Thông tin về Tình trạng Vô gia cư (Homeless Management Information 

System, hoặc HMIS) và chỉ định một quản trị viên HMIS cho mục đích này (Cơ quan Dịch vụ Nhà ở và 

Cộng đồng Oregon (Oregon Housing và Community Services, hoặc OHCS)). Theo Nội quy/Điều lệ này, 

Đương đơn Đại diện (là Tổ chức Các Đối tác Hành động Cộng đồng Oregon (Community Action 

Partnership of Oregon, hoặc CAPO)) được ủy quyền đứng ra nộp hồ sơ đăng ký với chương trình Chăm 

sóc Liên tục cũng như đơn xin tài trợ quy hoạch [578.9]. Xem Phụ lục Quản trị Tập IV (Phụ lục K) cho 

CA và HMIS MOU. 

 

Mục 1.3 Sứ mệnh 

 

Sử dụng dịch vụ và nhà ở trong cộng đồng địa phương, giúp di chuyển những người vô gia cư từ đường 

phố đến chỗ ở thích hợp, cung cấp cho họ dịch vụ và chương trình nhà ở để họ có thể dần dần tự lập và 



OR-505 BOS CoC Phụ lục Quản trị Tập IV - Tài liệu và Thỏa thuận của Hội đồng Quản trị 

OR-505 BOS CoC - Phụ lục Quản trị Tập IV - Tài liệu và Thỏa thuận của Hội đồng Quản trị  Trang 
5 trên 28 

 

có chỗ ở cố định.  Từ Tuyên bố về Tầm nhìn của Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn 

Oregon - 2008. 

  

Mục 1.4 Nguyên tắc Hướng dẫn 

 

▪ Hỗ trợ các nỗ lực cộng đồng địa phương mà tôn trọng và trao sức mạnh cho các cá nhân và gia đình. 

▪ Ngăn ngừa và giảm tình trạng vô gia cư. 

▪ Làm việc với các đối tác cộng đồng địa phương để cung cấp nhiều lựa chọn về nhà ở giá cả phải 

chăng, có chất lượng. 

▪ Nâng cao nhận thức và hiểu biết về vấn đề vô gia cư. 

▪ Cung cấp dịch vụ dựa trên kết quả bằng cách áp dụng nguyên tắc thực hành tốt nhất.  

▪ Tiếp tục làm việc với các cộng đồng địa phương để tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ vô gia cư. 

▪ Làm việc với các cơ quan, tổ chức về dịch vụ vô gia cư cấp liên bang và tiểu bang khác để xác định 

khả năng tồn tại của các dự án đang triển khai, đề xuất dự án/hợp tác mới, đề xuất thay đổi khi cần 

thiết để cải thiện khả năng cạnh tranh tài trợ của ROCC ở cấp quốc gia. 

▪ Đảm bảo tất cả mọi người trong cộng đồng, các nhà cung cấp và thực thể khác tại địa phương và khu 

vực có cơ hội tham gia vào hoạt động liên tục của ROCC.   

▪ Đảm bảo hoạt động của ROCC tuân thủ quy định của HUD, kết hợp nguyên tắc thực hành tốt nhất 

và thúc đẩy sự đổi mới. 

 

 

Điều II - Tư cách thành viên 
 

Mục 2.1 Tư cách thành viên 

 

Tư cách thành viên cá nhân được dành cho bất cứ ai mà đang phục vụ và/hoặc ủng hộ, quan tâm đến 

người vô gia cư. và bất cứ ai hiện đang vô gia cư hoặc đã từng vô gia cư ở những nơi được ROCC phục 

vụ ở Oregon (xem Mục 2.3).  Mọi người sẽ gia hạn tư cách thành viên hàng năm theo Điều III, Mục 2.4. 

 

Tư cách thành viên tổ chức được dành cho bất cứ tổ chức nào mà đang phục vụ cho người vô gia cư, bao 

gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức tín ngưỡng, các hiệp 

hội trong khu vực địa lý Oregon mà ROCC phục vụ.  Tất cả các chương trình/dự án được ROCC tài trợ 

bắt buộc phải là thành viên.  Các tổ chức sẽ tuyên bố và gia hạn tư cách thành viên hàng năm, theo Điều 

III, Mục 2.5 và sẽ chỉ định một người để đại diện và biểu quyết thay mặt cho tổ chức (những người 

không nằm trong Hội đồng Quản trị sẽ biểu quyết theo Điều III, Mục 2.6). 

 

Mục 2.2 Khu vực địa lý của ROCC 

Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon hiện đang phục vụ 28 quận vùng nông thôn 

Oregon, bao gồm: 
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*Vì ROCC được chỉ định là Chương trình Chăm sóc Liên tục cho tiểu bang Oregon, bất cứ quận nào 

không được phục vụ bởi một chương trình chăm sóc liên tục khác đều có thể đăng ký để trở thành thành 

viên của ROCC. 

 

Mục 2.3  Họp trực tiếp 

 

Chương trình sẽ tổ chức ít nhất mỗi năm một cuộc họp, thường là trong quý thứ hai của năm (tháng Tư 

đến tháng Sáu). Mục đích của cuộc họp thường niên này có thể là bầu cử Hội đồng Quản trị và các viên 

chức, phê chuẩn các thay đổi về Nội Quy và thực hiện bất cứ công việc nào khác được coi là cần thiết để 

điều hành ROCC. Tất cả các bên được ROCC tài trợ bắt buộc phải có cử đại diện đến tham dự cuộc họp 

trực tiếp này. Các cuộc họp trực tiếp khác có thể được tổ chức theo quyết định của Hội đồng Quản trị. 

Xem lịch họp và biên bản cuộc họp mẫu ở Phụ lục Quản trị Tập IV (Phụ lục O).  

 

Mục 2.4 Đăng ký thành viên 

 

Thành viên mới và gia hạn phải đăng ký bằng Hồ sơ Đăng ký Thành viên Đại thể của Chương trình 

Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (Bản mẫu A).  Thành viên mới phải nộp đơn của mình cho 

thành viên Hội đồng Quản trị được chỉ định hai (2) tuần trước ngày họp trực tiếp hàng năm hoặc theo 

hướng dẫn khác.  Thành viên muốn gia hạn phải nộp đơn trước ngày họp trực tiếp hàng năm và/hoặc 

trước khi có bất cứ quyết định nào về tư cách thành viên.  Xem Đơn Đăng ký Thành viên ở Phụ lục Quản 

trị Tập IV (Phụ lục N) (cũng có trong Phụ lục L (Nội Quy)). 

 

Mục 2.5 Quyền Bỏ phiếu của Thành viên Đại thể và Hội đồng Quản trị Đắc cử 

 

Các thành viên đại thể sẽ có quyền phê chuẩn bộ nội quy, các thay đổi về nội quy và và bỏ phiếu trong 

cuộc bầu cử Hội đồng Quản trị. Các thành viên được bầu vào Ban Giám đóc sẽ bầu tiếp năm Thành viên 

Ban Điều hành (xem Mục 3.4.1). 

 

Đại biểu sẽ là một đa số đơn giản trong số các thành viên bỏ phiếu có mặt, nếu có ít nhất 50% số Thành 

viên Hội đồng Quản trị có mặt.  Nếu có ít hơn 50% Thành viên Hội đồng Quản trị có mặt khi có chỉ thị 

bỏ phiếu, cuộc bỏ phiếu có thể được dời lại sang cuộc họp sau đó khác hoặc hoàn thành bằng một phiếu 

nhất trí của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị. 

 

Mục 2.6 Điều khoản về Trường hợp Khẩn cấp 

 

Trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải sửa đổi quy tắc điều hành của ROCC ngay lập tức, tất cả thành 

viên của ROCC sẽ được thông báo về điều đó, và bộ nội quy có thể được sửa đổi bằng thủ tục biểu 

quyết của Hội đồng Quản trị và được thông qua bởi đa số đơn giản.  Sửa đổi sau đó sẽ được xác nhận tại 

cuộc họp trực tiếp hàng năm tiếp theo. 

Baker 

Benton 

Clatsop 

Columbia 

Coos 

Curry 

Douglas 

Gilliam 

Trợ cấp 

Harney 

Hood 

River 

Josephine 

Klamath 

Lake 

Lincoln 

Linn 

Malheur 

Marion 

Morrow 

Polk 

 

Sherman 

Tillamook 

Umatilla 

Union 

Wallowa 

Wasco 

Wheeler 

Yamhill 
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Mục 2.7 Họp 

 

Thành viên có quyền phát biểu ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng và tham gia vào 

các tiểu ban.  Thành viên được chào đón và khuyến khích tham gia ở mức tối đa.  

 

 

 

Điều III - Thành viên Hội đồng Quản trị 

và các Nhiệm vụ Chính 

 

Mục 3.1  Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị 

 

Như được định nghĩa trong hướng dẫn năm 2012 của HUD, "Thiết lập và Vận hành Chương trình Chăm 

sóc Liên tục," Chương trình Chăm sóc Liên tục có nhiệm vụ tuân thủ bốn chỉ thị chính sau đây, hoặc 

thông qua sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị hoặc sự hợp tác với Đương đơn Đại diện được chỉ định 

và/hoặc quản trị viên HMIS: 

1. Vận hành Chương trình Chăm sóc Liên tục 

a. Các cuộc họp định kỳ - ít nhất nửa năm một lần 

b. Lời mời cho thành viên mới - lời mời công khai ít nhất hàng năm 

c. Bầu cử Hội đồng Quản trị - xem xét quá trình cứ năm năm một lần; xem phần 3.2 để biết cơ 

cấu 

d. Các ủy ban khác - xem Điều III, Mục 3.4. 

e. Điều lệ Quản trị - (Nội Quy); hoàn thành theo chỉ dẫn của của Đương đơn Đại diện và Quản 

trị viên HMIS.  Bao gồm các chính sách, thủ tục, quy tắc ứng xử, xung đột lợi ích (quy trình 

xác định không tham gia). 

f. Giám sát - các bên được tài trợ chính và phụ; hiệu suất và kết quả; giải quyết hiệu suất kém 

(sẽ được soạn thảo cùng với quy trình đánh giá chung bởi tiểu ban Chấm điểm và Xếp 

hạng/Đánh giá). 

g. Đánh giá 

h. Đánh giá tập trung hoặc phối hợp - theo chỉ dẫn của các bên nhận tài trợ ESG 

i. Danh sách các tiêu chuẩn - theo chỉ dẫn của các bên nhận tài trợ ESG 

2. Kế hoạch Chương trình Chăm sóc Liên tục 

a. Phối hợp hệ thống - xác định các khía cạnh tương tự của sự phối hợp toàn hệ thống đang hoạt 

động trong tất cả các khu vực của ROCC 

b. Kiểm đếm theo thời điểm - xây dựng quy trình, tiêu chí và đánh giá  

c. Phân tích khoảng cách hàng năm - thực hiện hàng năm và bao gồm danh sách nhà ở 

d. Thông tin về kế hoạch hợp nhất - phải cung cấp thông tin về hiệu suất, nhu cầu của ROCC, 

v.v. cho Cơ quan Dịch vụ Nhà ở và Cộng đồng Oregon để dùng cho báo cáo hiệu suất Kế 

hoạch Hợp nhất hàng năm  

e. Tham vấn ESG - làm việc với các chương trình/dự án nhận tài trợ ESG mà cũng là thành viên 

của ROCC để lập kế hoạch, báo cáo và đánh giá hiệu suất của các chương trình/dự án nhận tài 

trợ ESG chính và phụ  

3. Chỉ định và Vận hành HMIS - đảm bảo thu thập các dữ liệu phù hợp và đúng theo quy định trong 

toàn bộ ROCC, đồng thời chuẩn bị sẵn các chính sách, thủ tục và quy trình về tuân thủ khác   

4. Chuẩn bị Hồ sơ Xin Tài trợ cho Chương trình CoC 
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a. Xác định thứ tự ưu tiên cho quỹ tài trợ - ROCC phải xác định thứ tự ưu tiên cho quỹ tài trợ 

trước khi khởi đầu cuộc cạnh tranh giành tài trợ (cần đưa vào quy trình Chấm điểm và Xếp 

hạng chính thức) 

b. Thiết kế, vận hành và tuân theo quy trình hợp tác - đây là Tiêu chí Chấm điểm và Xếp hạng 

mà sẽ được xem xét và cập nhật hàng năm trước khi chính thức khởi đầu cuộc cạnh tranh 

c. Chỉ định Đương đơn Đại diện  

d. Tình trạng Cơ quan Tài trợ Thống nhất (UFA) - hiện không áp dụng cho ROCC. 

  

Mục 3.2 Cơ cấu Hội đồng Quản trị 

 

Hội đồng Quản trị sẽ bao gồm các tổ chức đại diện cho các nhóm dưới đây (do thành viên bầu), trong đó 

có một (1) đại diện (theo khuyến cáo mỗi khu vực nên có 2 đại diện) cho mỗi nhóm đến từ các khu vực 

được xác định, được chọn trong phạm vi vùng miền của họ theo bất cứ cách nào họ muốn.  Mỗi vùng 

không được có hơn 2 đại diện thay thế.  Trong trường hợp không có tổ chức thành viên Hội đồng Quản 

trị khu vực, Hội đồng Quản trị có thể tuyển dụng một tổ chức tình nguyện từ khu vực để thay thế. Xem 

Phụ lục Quản trị tập IV (Phụ lục Q) để biết Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại 

 

Để đảm bảo có sự đại diện công bằng nhất có thể trên tất cả các khu vực CoC, Hội đồng Quản trị phải có 

ít nhất một nhưng không quá bốn đại diện từ mỗi trong số bảy khu vực.  

 

Xin lưu ý: Trong Hội đồng Quản trị được HUD khuyến nghị, các vị trí dành cho nhà cung cấp dịch vụ 

nạn nhân, bệnh viện, trường đại học (giáo dục) và cơ quan thực thi pháp luật rất có thể được nắm giữ bởi 

các bên liên quan trong hệ thống chăm sóc địa phương và do đó không được đưa vào danh sách Hội 

đồng Quản trị chính. 

 

Vị trí Hội đồng Quản trị Số lượng Thành viên 

Đại diện Khu vực 7 

Các Nhà cung cấp Dịch vụ Vô gia cư 

Phi lợi nhuận  

2 

Nhà cung cấp Dịch vụ Xã hội 2 

Những người ủng hộ 2 

Các tổ chức tôn giáo 1 

Cơ quan chính phủ 2 

Nhà xây dựng nhà ở giá rẻ 1 

Doanh nghiệp 1 

Dịch vụ cựu chiến binh 1 

Cơ quan Quản lý Nhà ở Công cộng  1 

Vô gia cư, đã từng vô gia cư 2 

Tổng số thành viên 22 

 

Khu vực #1 Coos/Curry/Josephine/Douglas       

Khu vực #2 Klamath/Lake/Harney/Malheur 

Khu vực #3 Baker/Union/Wallowa/Grant 

Khu vực #4 Hood River/Wasco/Sherman/Gilliam/ 

 Wheeler/Morrow/Umatilla 

Khu vực #5 Columbia/Clatsop/Tillamook 

Khu vực #6 Lincoln/Benton/Linn 

Khu vực #7 Marion/Polk/Yamhill 
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 Mục 3.3 Các Viên chức Hội đồng Quản trị 

 

Hội đồng Quản trị ROCC sẽ bầu chọn các viên chức trong Ban Điều hành Hội đồng (Board Executive 

Committee) từ các tổ chức tham gia, bao gồm Chủ tịch và Phó chủ tịch, Thư ký và hai ủy viên điều 

hành.  Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị sẽ là một năm và không có giới hạn về số nhiệm kỳ.   

 

Mục 3.4 Các Ủy ban và Nhóm làm việc Hội đồng Quản trị 

 

Các ủy ban và nhóm làm việc sau đây sẽ liên tục kết hợp công việc và sự tuân thủ được mong đợi ở 

Chương trình Chăm sóc Liên tục, như được nêu trong Quy tắc CoC của Đạo luật HEARTH rằng CoC 

phải thành lập các ủy ban, tiểu ban hoặc nhóm quy hoạch trong toàn thể CoC để giải quyết nhu cầu của 

người vô gia cư trong khu vực địa lý của CoC và đưa ra khuyến cáo cũng như xác định thứ tự tài trợ ưu 

tiên cho CoC. Các ủy ban có thể là ủy ban 'thường trực' hoặc 'đặc biệt' và có thể thay đổi số lượng và 

cam kết về nhu cầu tùy thuộc vào các ưu tiên và nhu cầu của ROCC.  Xem Phụ lục Quản trị Tập IV (Phụ 

lục R) để có Danh sách các Nhóm làm việc Hiện tại. 

 

Mục 3.4.1 Điều hành 

 

Ban Điều hành sẽ bao gồm ba (3) viên chức Hội đồng và hai (2) thành viên được bầu từ Hội đồng Quản 

trị. Ban Điều hành sẽ làm việc với Điều phối viên ROCC để thiết lập lịch trình cho các cuộc họp Hội 

đồng Quản trị hàng tháng và cung cấp phản hồi theo định dạng tường thuật cho Hồ sơ Xin Tài trợ Hợp 

nhất HUD hàng năm, trong số các công việc liên tục và đặc biệt khác của CoC. Ngoài ra, khi có nhu cầu, 

Ban Điều hành sẽ đưa ra quyết định và hướng dẫn cho thành viên ROCC trước hoặc giữa các cuộc họp 

định kỳ hàng tháng. 

 

Mục 3.4.2 Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS 

 

Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS bao gồm nhiều chức năng và nhiệm vụ liên quan, chủ yếu là đảm bảo 

việc sử dụng HMIS tuân thủ hướng dẫn của liên bang và giúp xác định, theo dõi các mục tiêu cụ thể của 

HMIS cho mục đích sử dụng trong quá trình lập chiến lược và kế hoạch toàn CoC. Công việc này bao 

gồm Báo cáo Kết quả Đánh giá Tình trạng Vô gia cư Hàng năm (Annual Homeless Assessment Report, 

hoặc AHAR), Kiểm đếm Số lượng Nhà ở theo Thời điểm hàng năm, và giúp đáp ứng các yêu cầu về dữ 

liệu của chương trình cạnh tranh giành tài trợ hàng năm.   

 

Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS đang tập họp các thành viên HMIS, Ban Điều hành, và Ban Chấm điểm 

và Xếp hạng (trước đây) thành một nhóm lập kế hoạch toàn CoC với mục đích cụ thể là tiến hành phân 

tích dữ liệu, xác định nhu cầu đào tạo liên tục/ngay lập tức, tiến hành đánh giá hiệu suất hàng quý/đánh 

giá dự án CoC và ESG, đồng thời đề xuất và thiết lập chính sách để giải quyết nhu cầu của người vô gia 

cư trong khu vực địa lý rộng lớn của CoC. Xem Phụ lục Quản trị Tập I (Phụ lục A-E) để biết Chính sách 

và Tiêu chuẩn của HMIS. 

 

Liên quan đến đánh giá và xếp hạng (R&R) trước cuộc cạnh tranh giành tài trợ CoC hàng năm, Nhóm 

làm việc dữ liệu HMIS sẽ hợp tác cùng các thành viên CoC có quan tâm khác để thành lập nhóm làm 

việc R&R để đánh giá khách quan hiệu suất và hồ sơ xin gia hạn mới/hồ sơ xin tài trợ cho dịch vụ bạo 

lực gia đình sớm, và xác định danh sách ưu tiên chính thức cho CoC để dùng trong cuộc cạnh tranh 

giành tài trợ. Toàn bộ nhóm làm việc R&R sẽ duy trì tình trạng không có xung đột lợi ích bằng cách rút 
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lui và không tham gia xem xét/đánh giá hoặc chấm điểm hồ sơ đăng ký trước liên quan đến các khu vực 

'nhà' của họ. 

 

Quy trình và tài liệu đánh giá và xếp hạng của CoC sẽ được Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS xem xét và 

cập nhật hàng năm dựa trên NOFA của HUD, đồng thời sẽ bao gồm các kỳ vọng về hiệu suất cụ thể dựa 

trên kinh nghiệm giám sát, đánh giá và gia hạn tài trợ hàng năm. Xem Phụ lục Quản trị Tập III (Phụ lục 

H Quy trình R&R hoàn chỉnh và các tài liệu để trống. 

 

Mục 3.4.3 Nhóm làm việc Đăng ký Phối hợp 

 

Nhóm làm việc đăng ký phối hợp sẽ tiếp tục thiết lập chính sách về đăng ký phối hợp của CoC trong khi 

áp dụng các tiêu chuẩn cơ bản và kỳ vọng đăng ký HMIS vào ngày 1 tháng Năm. SSO của CoC cho 

nhân viên chương trình CE sẽ lãnh đạo nhóm làm việc này. Các mục tiêu bao gồm mở rộng triển khai 

đăng ký phối hợp thông qua sự hợp tác với các đối tác địa phương và nâng cao hiểu biết về HMIS nói 

chung. Xem Phụ lục Quản trị Tập III (Phụ lục I) để biết Chính sách Đăng ký Phối hợp của CoC. 

 

Mục 3.4.4 Nhóm làm việc Dịch vụ Cựu chiến binh 

 

Nhóm làm việc Dịch vụ Cựu chiến binh bao gồm sáu (6) chương trình/dự án được cấp tài trợ VA SSVF 

(3 CoC, 2 tiểu bang) hoạt động trên 28 quận thuộc khu vực BOS CoC. Mục đích của ủy ban này là đề ra 

các chính sách CoC liên quan đến công việc của cựu chiến binh, ví dụ: chia sẻ nguyên tắc thực hành tốt 

nhất, kinh nghiệm, thách thức và thành công nhằm chấm dứt tình trạng cựu chiến binh vô gia cư thông 

qua sự tham gia ngày càng cao và bao gồm không chỉ những người được cấp SSVF mà cả các đối tác 

của VA. Các bước quan trọng bao gồm chăm sóc sức khỏe cho các nhân viên là cựu chiến binh, nhân 

viên dịch vụ cựu chiến binh, và điều phối viên khu vực để nâng cao tính chất toàn cầu của các cuộc thảo 

luận về các vấn đề liên quan cụ thể đến cựu chiến binh trong tương lai. Các mục tiêu trong chương trình 

nghị sự sẽ tiếp tục là: phân tích riêng dữ liệu cựu chiến binh, thảo luận về danh sách chính, và xác định, 

phát triển kế hoạch để giải quyết các vấn đề, quan ngại nhằm chấm dứt tình trạng cựu chiến binh vô gia 

cư trong toàn thể CoC (và các quận/khu vực cụ thể). 

 

Công việc của nhóm làm việc này cũng sẽ vượt qua các nhóm làm việc nhập dữ liệu và phối hợp của 

HMIS. 

 

Mục 3.4.5 Nhóm làm việc về Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư (RHY) 

 

Nhóm làm việc RHY sẽ tập trung vào sự tham gia tích cực của các nhà cung cấp dịch vụ RHY trong khu 

vực CoC (liên bang, tiểu bang, địa phương) không chỉ liên quan đến việc tham gia và hiểu biết về 

HMIS, mà còn đến việc phát triển chiến lược và lập kế hoạch cụ thể cho toàn thể CoC. Mục tiêu của 

Nhóm làm việc này là kết hợp theo thời gian một ban cố vấn thanh thiếu niên vào Nhóm làm việc RHY 

và các kinh nghiệm về CoC tổng thể. Xem Phụ lục Quản trị Tập III (Phụ lục J) Kế hoạch CoC để Giải 

quyết Tình trạng Vô gia cư ở Thanh thiếu niên. 

 

Mục 3.4.6 Nhóm làm việc về Trải nghiệm Sống 

 

Nhóm làm việc về trải nghiệm sống sẽ gặp gỡ hàng quý với Hội đồng Quản trị CoC và các thành viên 

quan tâm và tập trung năng lượng, nỗ lực nhằm đóng góp vào quá trình lập kế hoạch chiến lược từ các 

kiến thức, ý tưởng và quan ngại của thân chủ CoC mà hiện đang hoặc đã từng vô gia cư.  
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Mục 3.5 Cam kết của Hội đồng Quản trị 

 

Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị bắt buộc phải tham gia tích cực vào một (hoặc nhiều) ủy ban của Hội 

đồng Quản trị ROCC, và các thành viên trong Ban Điều hành có thể sẽ phải thủ vai Chủ tịch của các ủy 

ban đó.  

 

Mục 3.6     Mô tả Vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị 

 

Trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể bao gồm: 

▪ Làm cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ROCC và Điều phối viên ROCC trong việc phát triển và 

thực hiện kế hoạch chiến lược của ROCC  

▪ Xem xét các kết quả và số liệu để đánh giá tác động của ROCC và thường xuyên đo lường hiệu suất 

và hiệu quả của ROCC bằng các số liệu đó 

▪ Hỗ trợ chủ tịch Hội đồng Quản trị ROCC và Điều phối viên ROCC trong việc xác định và tuyển dụng 

các Thành viên Hội đồng Quản trị còn lại  

▪ Phục vụ trong các ủy ban hoặc lực lượng đặc nhiệm và nhận nhiệm vụ đặc biệt  

▪ Đại diện cho ROCC khi làm việc với cộng đồng địa phương, đối tác và các bên liên quan khác; làm 

đại sứ cho tổ chức  

▪ Đảm bảo thực hiện cam kết của ROCC là thành lập một hội đồng đa chủng tộc giống như các cộng 

đồng mà ROCC phục vụ 

 

Mục 3.7 Họp Hội đồng Quản trị 

 

Hội đồng Quản trị thường họp mỗi tháng một lần (Thứ Tư thứ tư vào lúc 9:00 sáng đến 11:00 sáng, trừ khi 

được lên lịch lại với thông báo thích hợp) với sự có mặt của các thành viên đại thể nhưng có thể quyết 

định họp riêng vào nhiều ngày giờ khác nhau để hoàn thành công việc cụ thể và đảm bảo Chương trình 

Chăm sóc Liên tục hoạt động hiệu quả. 

 

 

Điều IV - Cuộc cạnh tranh Giành Tài trợ Hàng năm 
 

Mục 4.1 Đánh giá Hàng năm và Xếp hạng Hồ sơ Dự án 

 

Nhóm làm việc dữ liệu HMIS (xem Mục 3.4.2), như một phần của chương trình đánh giá hiệu suất và 

giám sát hàng quý của CoC, sẽ xem xét và cập nhật các tiêu chí mà theo đó tất cả các hồ sơ dự án sẽ 

được ghi điểm.  Bao gồm các thành viên ROCC và/hoặc thành viên cộng đồng quan tâm trong khu vực 

ROCC (những người này sẽ không đánh giá, chấm điểm hoặc xếp hạng các hồ sơ thuộc khu vực của 

họ), Nhóm làm việc này cũng sẽ đánh giá hàng năm tất cả hồ sơ xin tài trợ theo các tiêu chí đã thiết lập 

và hoàn thành việc xác định danh sách ưu tiên của CoC và các cấp tài trợ như được xác định trong 

NOFA.  Hội đồng Quản trị sẽ có cơ hội để kiểm tra quá trình xem xét và xếp hạng và kết quả cho điểm, 

nhưng sẽ không thể thay đổi quyết định trừ khi có phát hiện là đã xảy ra lỗi nghiêm trọng.  

 

Hạn chót để nộp hồ sơ sẽ tùy thuộc vào mỗi cuộc cạnh tranh và sẽ được nêu trong NOFA.  Tất cả các 

nhà tài trợ dự án phải nộp hồ sơ với tất cả các giấy tờ cần thiết một lần duy nhất cho Cố vấn/Điều phối 

viên ROCC qua đường điện tử.  Các chương trình/dự án được tài trợ bắt buộc phải tham gia ROCC. Xem 

Phụ lục Quản trị Tập III (Phụ lục H Quy trình R&R hoàn chỉnh và các tài liệu để trống. 
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Điều V - Nội Quy 
 

Mục 5.1 Thay đổi Nội Quy 

 

Nội quy của ROCC sẽ được xem xét về tính đầy đủ và chính xác suốt năm.  Nếu cần thay đổi, Ban Điều 

hành sẽ soạn một bản dự thảo về các điều chỉnh được đề xuất và đệ trình lên Hội đồng Quản trị ROCC 

để hội đồng thảo luận và biểu quyết khoảng 2 tuần trước ngày họp mà hội đồng sẽ biểu quyết về nội 

quy.  

 

Mục 5.2 Phê chuẩn Nội Quy 

 

Đại biểu sẽ là một đa số đơn giản trong số các thành viên bỏ phiếu có mặt, nếu có ít nhất 50% số Thành 

viên Hội đồng Quản trị có mặt.   

 

 

Điều VI - Quản trị 
 

Mục 6.1  Đương đơn Đại diện 

 

Tổ chức Các Đối tác Hành động Cộng đồng Oregon (CAPO) hiện đóng vai trò là Đương đơn Đại diện 

(CA) của CoC. CA là pháp nhân đứng ra đăng ký xin quỹ tài trợ quy hoạch và nộp hồ sơ xin tài trợ hợp 

nhất hàng năm thay mặt cho rocc. Ngoài ra, CA, hợp tác với ROCC EC, tuyển dụng và ấn định phạm vi 

công việc của và giám sát Điều phối viên ROCC, một nhà thầu độc lập. CAPO được trả một khoản phí 

để đóng vai trò là đại diện tài chính của ROCC cho mục đích thanh toán các chi phí liên quan đến CoC 

và làm việc trực tiếp với Hội Dịch vụ Cộng đồng (Community Services Consortium, hoặc CSC) để thực 

hiện các hoạt động đó khi cần thiết. 

 

Phối hợp với Hội đồng Quản trị ROCC và EC, trách nhiệm cụ thể của CA là: 

 

A. Phối hợp với ROCC để thuê một nhà thầu độc lập làm Điều phối viên ROCC 

B. Thiết kế, vận hành và tuân theo quy trình hợp tác để phát triển và phê duyệt hồ sơ nhằm đáp ứng 

với NOFA do HUD xuất bản 

C. Xác định thứ tự ưu tiên cho các dự án tài trợ trong khu vực 

D. Thu thập và kết hợp thông tin hồ sơ cần thiết từ tất cả các dự án trong khu vực mà đã được chấm 

điểm và xếp hạng đúng theo quy định cho mục đích xin tài trợ 

E. Đăng ký xin trợ cấp quy hoạch CoC và bất cứ cơ hội tài trợ có liên quan nào khác 

F. Quản lý quỹ hoạt động của ROCC; cung cấp báo cáo tình trạng tài chính hàng tháng, hàng quý và 

cuối năm và bất cứ báo cáo tài chính nào khác có thể cần thiết để chuẩn bị hồ sơ xin tài trợ; hoạch 

định chiến lược, v.v. 

G. Cập nhật thường xuyên cho ROCC EC về hiệu suất và phạm vi công việc. 

H. Giám sát các hoạt động của Điều phối viên ROCC như sau: 

a) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở những dịch vụ sau 

đây: 

b) Quản lý và hỗ trợ ROCC và công việc dự án liên quan, kể cả chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi 

cho các cuộc họp 

c) Giám sát quá trình và việc thực hiện cuộc cạnh tranh giành tài trợ hàng năm của HUD 

d) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Hội đồng Quản trị và các Ủy ban ROCC 
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e) Đảm bảo ROCC tuân thủ với Đạo luật HEARTH và Bộ Quy tắc CoC 

f) Đảm bảo Giám đốc Điều hành và Hội đồng Quản trị của CAPO phê duyệt mọi tài liệu ràng buộc 

về mặt pháp lý.  

 

6.2 CoC 

 

ROCC được điều hành bởi Hội đồng Quản trị, được lãnh đạo bởi một Ban Điều hành (EC) gồm năm 

thành viên. Theo Đạo luật HEARTH và Quy tắc CoC, Hội đồng Quản trị đảm bảo thực hiện thành công 

ba trong bốn trách nhiệm của Chương trình Chăm sóc Liên tục: 1) điều hành CoC, bao gồm các cuộc 

họp, quản trị, thiết lập các phương pháp đo lường hiệu suất, giám sát ủy thác và theo dõi; 2) chỉ định các 

giao thức và tổ chức chủ trì cho Hệ thống Quản lý Thông tin về Tình trạng Vô gia cư (HMIS); và 3) Lập 

kế hoạch CoC, bao gồm PIT, phân tích lỗ hổng, tham vấn và giám sát các chương trình và dự án nhận 

ESG.   

 

Hội đồng Quản trị ROCC và EC giữ tất cả trách nhiệm chung và liên tục, bao gồm giám sát quỹ ROCC, 

hoàn tất phê duyệt hồ sơ xin tài trợ hợp nhất hàng năm và phối hợp với CA để giám sát các hoạt động 

của Điều phối viên ROCC như sau:   

 

A. Các công việc liên quan đến dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuẩn bị và tổ chức 

cuộc họp 

B. Viết thư xin tài trợ thay mặt cho ROCC và thành viên 

C. Tổ chức và quản lý cơ cấu/công việc của Hội đồng và các ủy ban 

D. Đảm bảo ROCC tuân thủ với Đạo luật HEARTH và Bộ Quy tắc CoC 

E. Hoàn thành các nhiệm vụ bổ sung theo sự phân công của Ban Điều hành ROCC và/hoặc CA 

 

6.2 HMIS 

 

Cơ quan Dịch vụ Nhà ở và Cộng đồng Oregon (OHCS) là Cơ quan Chủ trì HMIS do ROCC chỉ định để 

quản lý giấy phép và việc nhập dữ liệu về ROCC vào HMIS. OHCS có thỏa thuận liên chính phủ với 

Thành phố Portlvà, Cục Nhà ở Portlvà (Portlvà Housing Bureau, hoặc PHB) để mua giấy phép 

Servicepoint để OHCS thực hiện cơ sở dữ liệu khách hàng tích hợp mà sẽ cho phép OHCS cung cấp 

dịch vụ của Cơ quan Chủ trì HMIS cho ROCC. Là chủ sở hữu và nhà điều hành của HMIS, Cục Nhà ở 

Portlvà là Quản trị viên Hệ thống Chính và là bên giám sát dữ liệu trong HMIS. OHCS sẽ đóng vai trò là 

điểm liên lạc chính cho PHB thay mặt cho ROCC.  Các trách nhiệm cụ thể của OHCS bao gồm: 

• Theo chỉ dẫn trong NOFA về cuộc cạnh tranh giành tài trợ CoC hàng năm, chuẩn bị và nộp hồ sơ xin 

gia hạn tài trợ cho dự án trên hệ thống e-snaps (phải được kiểm tra bởi Ủy ban HMIS và Điều phối 

viên ROCC và phê duyệt bởi Ban Điều hành ROCC trước lần nộp cuối cùng); 

• Tạo ngân sách hàng năm và xác định phân bổ nguồn lực (bao gồm khoản tài trợ đối ứng bắt buộc 

25% từ HUD) cần thiết để thực hiện các yêu cầu của Cơ quan Chủ trì HMIS  (phải được kiểm tra bởi 

Ủy ban HMIS và Điều phối viên ROCC và phê duyệt bởi Ban Điều hành ROCC trước lần nộp cuối 

cùng); 

• Quản lý chi tiêu, tài liệu hoạt động của Cơ quan Chủ trì HMIS và thiết lập quy trình phù hợp với 

thỏa thuận tài trợ cũng như đơn xin tài trợ dự án và ngân sách đã phê duyệt; 

• Xử lý chuyển nhượng giấy phép người dùng, chuyển nhượng lại và thu hồi giấy phép đúng theo quy 

định của PHB; 
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• Hỗ trợ về mặt kỹ thuật và giải quyết vấn đề cho tất cả người dùng có liên quan đến ROCC khi cần 

thiết; 

• Phát triển và cung cấp chương trình đào tạo và các công cụ để đáp ứng cụ thể nhu cầu của người 

dùng HMIS ROCC để giúp họ cung cấp dữ liệu kịp thời và chính xác; 

• Khi cần, biên soạn và cung cấp bản tóm tắt tổng hợp dữ liệu do Nhà thầu tự nhập theo định dạng phù 

hợp với báo cáo khi có yêu cầu từ HUD, PITC, AHAR, APR cho Điều phối viên ROCC và Ủy ban 

HMIS để họ xem xét và nộp cho HUD.  Nếu dữ liệu cần điều chỉnh, OHCS sẽ làm việc với các nhà 

cung cấp HUD TA và ủy ban HMIS để hoàn thiện dữ liệu trước khi nộp báo cáo cuối cùng của Điều 

phối viên ROCC cho HUD;  

• Tham dự và tham gia vào các cuộc họp của Ủy ban HMIS ROCC khi có thể, nhưng tối thiểu phải là 

hàng quý;  

• Hỗ trợ Điều phối viên ROCC và Ủy ban HMIS phân tích và sử dụng dữ liệu để phát triển hệ thống 

và chính sách theo yêu cầu và phù hợp với lực lượng nhân sự của OHCS (không phải HMIS);  

• Trả lời các câu hỏi, chỉ thị và quan ngại Ban điều hành ROCC; 

• Làm việc với Cơ quan Chủ trì HMIS toàn bang để đảm bảo tính toàn vẹn và sự sẵn sàng của hệ 

thống thu thập dữ liệu; và 

• Duy trì kiến thức về các cơ cấu chương trình và sử dụng dữ liệu để đảm bảo thu thập dữ liệu chính 

xác và hiệu quả nhất. 

 

Xem Phụ lục Quản trị Tập IV (Phụ lục K) cho CA và HMIS MOU. 

 

Điều VII - Khác 
 

Mục 7.1 Xung đột Lợi ích  

Theo Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Định cư Nhanh Người vô gia cư năm 2009 (Đạo luật HEARTH) và 

các quy định về triển khai theo đó, các Đương đơn Đại diện và hội đồng quản trị Chương trình Chăm 

sóc Liên tục (CoC) phải tuân thủ quy tắc về xung đột lợi ích của HUD. 1   

 

HUD nghiêm cấm thành viên hội đồng quản trị CoC và hội đồng quản trị của Đương đơn Đại diện 

"tham gia hoặc ảnh hưởng đến quá trình thảo luận hoặc đưa ra quyết định liên quan đến việc cấp tài trợ 

hoặc lợi ích tài chính nào khác cho tổ chức mà họ đại diện."2 

 

Liên quan cụ thể đến việc triển khai cuộc cạnh tranh giành tài trợ hàng năm của ROCC và việc xác định 

cơ cấu của ủy ban Kiểm tra Đánh giá và Xếp hạng, ủy ban này sẽ bao gồm các thành viên cộng đồng địa 

phương dưới tư cách cá nhân và/hoặc tổ chức không có lợi ích tài chính trong bất cứ chương trình/dự án 

nào mà đang xin gia hạn tài trợ, cũng như thành viên Hội đồng Quản trị và các Ban Điều hành hiện tại.  

Không thành viên hội đồng quản trị nào được phép biểu quyết về bất cứ dự án nào trong khu vực mà họ 

làm việc mà có hoặc có thể có xung đột lợi ích.    Yêu cầu này cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp 

có cơ hội cho các dự án bonus (mới). 

 

Xem Phụ lục Quản trị tập IV (Phụ lục M) để biết Chính sách Xung đột Lợi ích chính tức của ROCC. 

 

Mục 7.2: Quy tắc Ứng xử 

 

 
1 24 CFR 578.5 (b) 
2 42 USC § 11360a (h), 24 C.F.R. 578.95(b)  
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Mục 7.2.1 

 

ROCC thúc đẩy tính công bằng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính thức và cấm mọi hoạt động thể 

hiện xung đột lợi ích.  Không thành viên nào của ROCC, Hội đồng Quản trị và/hoặc Viên chức  nào của 

ROCC được phép có hành động liên quan đến một vấn đề nếu một người biết suy luận và có hiểu biết về 

tình huống đó có thể đặt câu hỏi chính đáng về tính công bằng của ai đó.   Tương tự như vậy, không 

thành viên nào của ROCC, Hội đồng Quản trị và/hoặc Viên chức nào của ROCC được phép lạm dụng 

chức vụ của mình trong ROCC vì lợi ích cá nhân hoặc của gia đình hoặc quý vị bè của họ. 

 

Mục 7.2.2 

 

Các nhân viên và viên chức sẽ nỗ lực một cách trung thực khi thực hiện nhiệm vụ của mình.  

 

Mục 7.2.3 

 

Các nhân viên và viên chức không được tự ý đưa ra bất cứ cam kết hoặc lời hứa trái phép nào nhằm ràng 

buộc ROCC mà không có sự chấp thuận trước của Ban điều hành.  

 

Mục 7.2.4 

 

Các nhân viên và viên chức phải báo cáo ngay về tình trạng lãng phí, gian lận, lạm dụng và tham nhũng 

với Ban điều hành.  

 

Mục 7.2.5 

 

Các nhân viên và viên chức phải tuân thủ mọi điều luật và quy định về cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất 

cả người Mỹ, bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác hay tình trạng 

khuyết tật.  

 

Vi phạm bất cứ phần nào của quy tắc này sẽ bị kỷ luật, có thể bao gồm mất tài trợ và/hoặc sa thải ngay 

lập tức (nếu là nhân viên ROCC được trả lương). 

 

Mục 7.3 Lệ phí tài trợ 1% 

 

Như được thống nhất qua biểu quyết của Hội đồng Quản trị ROCC tại Phiên họp Thường niên vào ngày 

24-25 tháng 6 năm 2014 và được xác nhận tại cuộc họp định kỳ hàng tháng vào ngày 23 tháng 7 năm 

2014, lệ phí tài trợ 1% mà tất cả các dự án được CoC tài trợ phải chịu từ này sẽ là sự kiện hàng năm và 

không còn phải thông qua phê duyệt của Hội đồng Quản trị. Tiền thu được từ phí này sẽ được sử dụng 

để hỗ trợ cả hai vị trí Điều phối viên ROCC (khi cần), và các nhu cầu công nghệ để vận hành ROCC 

(Go-to-Meeting, công nghệ web, các cuộc họp), tài trợ đối ứng, và nhiều mục đích sử dụng hợp lệ khác. 

Ban Điều hành ROCC sẽ làm việc với Điều phối viên ROCC để phát triển ngân sách hàng năm (bao 

gồm tất cả các khoản tài trợ có sẵn cho CoC). 

 

Nếu một tổ chức không thể nộp toàn bộ lệ phí 1%, vui lòng liên hệ với ROCC và Đương đơn Đại diện 

để hai bên xem xét hồ sơ xin miễn trước khi trình lên Hội đồng Quản trị ROCC để họ biểu quyết và đưa 

ra quyết định về việc cho tổ chức đó thêm thời gian và/hoặc đơn xin miễn lệ phí.  Việc nộp Đơn Xin 

Miễn Lệ phí đòi hỏi tổ chức phải chứng minh họ không có khả năng trả lệ phí này (nhu cầu tài chính 

thông qua việc công khai ngân sách của tổ chức và ngân sách trợ cấp cụ thể). 
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7.3 Phân phối Chương trình 

 

Được lập ra cùng với các đối tác ESG, các tiêu chuẩn về phân phối chương trình, ví dụ như chương 

trình Tái Định cư Nhanh, Trợ cấp Nhà ở Cố định, thứ tự ưu tiên sẽ được đưa vào Phụ lục Quản trị CoC 

Tập II, Phụ lục F - Tái Định cư Nhanh và Phụ lục G - Trợ cấp Nhà ở Cố định. 

 

Giấy cho phép và Chữ ký 
 

Bộ Nội Quy sửa đổi này đã được đệ trình và thảo luận bởi các thành viên của Chương trình Chăm sóc 

Liên tục Vùng Nông thôn Oregon, và đã được thông qua tại cuộc họp ngày  tháng   ,  

    tại Quận Marion (địa điểm họp của ROCC), Oregon. 

 

 

                

Tên/Chủ tục       Ngày 

 

                

Tên/Phó Chủ tịch      Ngày 

 

                

Tên/Thư ký      Ngày 

 

                

Tên/Thành viên       Ngày 

 

                

Tên/Thành viên       Ngày 
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Bản mẫu A 

OR-505 BOS CoC/Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Đơn đăng ký Thành viên 2019 

 

Tư cách thành viên: Cá nhân _____ Tổ chức không nhận tài trợ ___ Tổ chức nhận tài trợ 

 

Khu vực:  

_____Khu vực 1:  Quận Coos, Curry, Josephine, và Douglas 

_____Khu vực 2:  Quận Klamath, Lake, Harney, và Malheur 

_____Khu vực 3:  Quận Baker, Union, Wallowa, và Grant 

_____Khu vực 4:  Quận Hood River, Wasco, Sherman, Gilliam, Wheeler, Morrow, và Umatilla 

_____Khu vực 5:  Quận Columbia, Clatsop, và Tillamook 

_____Khu vực 6:  Quận Lincoln, Benton, và Linn 

_____Khu vực 7:  Quận Marion, Polk, và Yamhill 

  

Đánh dấu một trong các lựa chọn sau đây: 

_____ Đang vô gia cư hoặc đã từng vô gia cư  

_____ Thành viên cộng đồng hoặc nhà cung cấp: 

  Dịch vụ trực tiếp, ví dụ như nhà ở, dịch vụ hỗ trợ 

  Vận động, ví dụ: chính trị, người cùng lứa 

  Nhà tài trợ, ví dụ: nhà tài trợ nhỏ, doanh nghiệp, tổ chức 

  Chủ nhà/chủ nhà tiềm năng 

 

Tên của cá nhân hoặc tổ chức:           

 

Địa chỉ:               

 

Điện thoại:        Email:         

 

Người liên hệ (nếu là tổ chức): _______ _________________________________________ 

 

Đánh dấu một trong các lựa chọn sau đây: 

_____ Phi lợi nhuận 

_____ Có lợi nhuận 

_____ Chính phủ 

_____ Khác:  Vui lòng liệt kê: __________________________________ 

 

Quý vị có quan tâm đến việc phục vụ trong Hội đồng Quản trị hoặc một nhóm làm việc không? 

 _____Hội đồng Quản trị 

 _____ Nhóm làm việc Đăng ký Phối hợp: giám sát việc thực hiện CE; kiến nghị chính sách 

 _____ Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS: phân tích dữ liệu/hiệu suất/đánh giá/hoạch định chiến lược 

_____ Nhóm Dịch vụ Cựu chiến binh: hỗ trợ chấm dứt tình trạng vô gia cư cho cựu chiến binh; danh 

sách tên, nhà ở 

_____ Nhóm làm việc về Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư (RHY): hỗ trợ công việc của RHY; huy 

động sự tham gia của các đối tác 

_____ Nhóm làm việc về Trải nghiệm Sống: tư vấn; chia sẻ/thu thập thông tin để hoạch định chiến lược 
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Để tham gia vào cuộc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị CoC, quý vị phải nộp đơn đăng ký thành viên đại 

thể 1 tuần trước cuộc họp trực tiếp hàng năm cho Cố vấn/Điều phối viên Jo Zimmer qua email tại 

jozimmer@comcast.net hoặc qua bưu điện: P.O. Box 2239, Albany, Oregon 97321.  

  

mailto:jozimmer@comcast.net
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 Bản mẫu B  

 

OR-505 BOS CoC/Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Thành viên Hội đồng Quản trị và Nhóm làm việc 

Tuyên bố về Xung đột Lợi ích 

 

 

 

HUD nghiêm cấm thành viên hội đồng quản trị CoC và hội đồng quản trị của Đương đơn Đại diện 

"tham gia hoặc ảnh hưởng đến quá trình thảo luận hoặc đưa ra quyết định liên quan đến việc cấp tài 

trợ hoặc lợi ích tài chính nào khác cho tổ chức mà họ đại diện." 

 

Tôi đồng ý báo cáo kịp thời cho Chủ tịch và Điều phối viên Hội đồng Quản trị về bất cứ xung đột lợi 

ích nào mà có thể xảy ra (ngoài những xung đột lợi ích nêu dưới đây) trong suốt thời gian tôi làm 

thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ủy ban thay mặt cho ROCC. 

 

     Tôi hiện không biết về bất cứ xung đột lợi ích nào  

 

     Tôi có xung đột lợi ích trong (các) lĩnh vực sau:     

             

             

             

             

 

 

Đã ký:          Ngày:      

 

Cơ quan:             

 

Phụ lục M: Xung đột Lợi ích 
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Thành viên Hội đồng Quản trị và Nhóm làm việc 

Tuyên bố về Xung đột Lợi ích 

 

 

 

HUD nghiêm cấm thành viên hội đồng quản trị CoC và hội đồng quản trị của Đương đơn Đại diện 

"tham gia hoặc ảnh hưởng đến quá trình thảo luận hoặc đưa ra quyết định liên quan đến việc cấp tài 

trợ hoặc lợi ích tài chính nào khác cho tổ chức mà họ đại diện." 
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Tôi đồng ý báo cáo kịp thời cho Chủ tịch và Điều phối viên Hội đồng Quản trị về bất cứ xung đột lợi 

ích nào mà có thể xảy ra (ngoài những xung đột lợi ích nêu dưới đây) trong suốt thời gian tôi làm 

thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ủy ban thay mặt cho ROCC. 

 

     Tôi hiện không biết về bất cứ xung đột lợi ích nào  

 

     Tôi có xung đột lợi ích trong (các) lĩnh vực sau:     

             

             

             

             

 

 

Đã ký:          Ngày:      

 

Cơ quan:             
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Phụ lục N: Đơn Đăng ký Thành viên 
 

OR-505 BOS CoC/Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon (ROCC) 

Đơn Đăng ký Thành viên 2018 

 

Tư cách thành viên: Cá nhân _____ Tổ chức không nhận tài trợ ___ Tổ chức nhận tài trợ 

 

Khu vực:  

_____Khu vực 1:  Quận Coos, Curry, Josephine, và Douglas 

_____Khu vực 2:  Quận Klamath, Lake, Harney, và Malheur 

_____Khu vực 3:  Quận Baker, Union, Wallowa, và Grant 

_____Khu vực 4:  Quận Hood River, Wasco, Sherman, Gilliam, Wheeler, Morrow, và Umatilla 

_____Khu vực 5:  Quận Columbia, Clatsop, và Tillamook 

_____Khu vực 6:  Quận Lincoln, Benton, và Linn 

_____Khu vực 7:  Quận Marion, Polk, và Yamhill 

  

Đánh dấu một trong các lựa chọn sau đây: 

_____ Đang vô gia cư hoặc đã từng vô gia cư  

_____ Thành viên cộng đồng hoặc nhà cung cấp: 

  Dịch vụ trực tiếp, ví dụ như nhà ở, dịch vụ hỗ trợ 

  Vận động, ví dụ: chính trị, người cùng lứa 

  Nhà tài trợ, ví dụ: nhà tài trợ nhỏ, doanh nghiệp, tổ chức 

  Chủ nhà/chủ nhà tiềm năng 

 

Tên của cá nhân hoặc tổ chức:           

 

Địa chỉ:               

 

Điện thoại:        Email:         

 

Người liên hệ (nếu là tổ chức): _______ _________________________________________ 

 

Đánh dấu một trong các lựa chọn sau đây: 

_____ Phi lợi nhuận 

_____ Có lợi nhuận 

_____ Chính phủ 

_____ Khác:  Vui lòng liệt kê: __________________________________ 

 

Quý vị có quan tâm đến việc phục vụ trong Hội đồng Quản trị hoặc một nhóm làm việc không? 

 _____Hội đồng Quản trị 

 _____ Nhóm làm việc Đăng ký Phối hợp: giám sát việc thực hiện CE; kiến nghị chính sách 

 _____ Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS: phân tích dữ liệu/hiệu suất/đánh giá/hoạch định chiến lược 

_____ Nhóm Dịch vụ Cựu chiến binh: hỗ trợ chấm dứt tình trạng vô gia cư cho cựu chiến binh; danh 

sách tên, nhà ở 

_____ Nhóm làm việc về Thanh thiếu niên Bỏ trốn và Vô gia cư (RHY): hỗ trợ công việc của RHY; huy 

động sự tham gia của các đối tác 

_____ Nhóm làm việc về Trải nghiệm Sống: tư vấn; chia sẻ/thu thập thông tin để hoạch định chiến lược 

 



OR-505 BOS CoC Phụ lục Quản trị Tập IV - Tài liệu và Thỏa thuận của Hội đồng Quản trị 

OR-505 BOS CoC - Phụ lục Quản trị Tập IV - Tài liệu và Thỏa thuận của Hội đồng Quản trị  Trang 
22 trên 28 

 

Để tham gia vào cuộc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị CoC, quý vị phải nộp đơn đăng ký thành viên đại 

thể 1 tuần trước cuộc họp trực tiếp hàng năm cho Cố vấn/Điều phối viên Jo Zimmer qua 

email tại jozimmer@comcast.net hoặc qua bưu điện: P.O. Box 2239, Albany, Oregon 97321. 

Phụ lục O: Bản mẫu - Lịch trình và Biên bản Họp Hàng tháng 

 

 

Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon  

Thông báo họp 
 

Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 

9:00   – 11:00 sáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời khóa biểu 

***ZOOM Video*** 

https://zoom.us/j/147720955 

Điện thoại: 1 646 558 8656 hoặc 1 408 638 0968 

ID cuộc họp: 147 720 955 

***Địa điểm*** 

 

Sẽ báo sau  

Để biết thêm chi tiết, bao gồm hồ sơ thành viên, xin vui lòng liên hệ:      

Đề tài Chủ trì 

Chào mừng 

▪ Giới thiệu, điểm danh, xem xét thời khóa biểu và các nội dung 

bổ sung  

▪ Xem xét, sửa chữa và phê duyệt biên bản cuộc họp trước* 

 

Robin Winkle, Tất cả 

▪ Thảo luận về Đương đơn Đại diện - Cập nhật 

 

▪ Mẫu Khảo sát theo Thời điểm và đào tạo 

 

▪ LSA - Trước đây là AHAR - Cập nhật  

 

▪ Chia sẻ Thông tin Cuộc họp 

 

▪ Cập nhật về các nhóm làm việc:  

➢ Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS; Chương trình Trình bày 

HMIS   

o Nhóm làm việc về Đăng ký Phối hợp 

o Nhóm làm việc về Dịch vụ Cựu chiến binh  

o Nhóm làm việc RHY 

o Nhóm làm việc về Trải nghiệm Sống; không có gì để 

báo cáo 

Justina Fyfe 

 

Justina Fyfe 

 

Rena Croucher 

 

Maggie Sackrider 

 

 

Justina Fyfe 

Breezy Aguirre 

Jo Zimmer 

Tricia Ratliff, Ann Craig 

Jo Zimmer 

Hỗ trợ kỹ thuật, khác 

▪ NOFA HMIS; Khảo sát người dùng/báo cáo của HMIS  

 

Jo Zimmer 

mailto:jozimmer@comcast.net
https://zoom.us/j/147720955
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▪ Định cư Mọi người (Home Together) - Kế hoạch chiến lược 

liên bang để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng vô gia cư:  
https://www.usich.gov/home-together/ 

Nhận xét, thông báo công khai Tất cả 

Kết thúc và giải tán  

▪ Các cuộc họp CoC tiếp theo: Ngày 19 tháng 12, Ngày 23 tháng 

1; địa điểm sẽ báo sau  

▪ Nhóm làm việc HMIS: Ngày 6 tháng 12, 9:00 sáng đến 12:00 

trưa; địa điểm sẽ báo sau  

Justina Fyfe 

*Các dấu hoa thị chỉ ra các mục hành động có thể cần biểu quyết.   

https://www.usich.gov/home-together/
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Biên bản cuộc họp Chương trình Chăm sóc Liên tục Vùng Nông thôn Oregon 

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018  

 

1. Chào mừng và điểm danh - vui lòng nhớ kiểm tra danh sách người tham dự cuộc họp để biết chính xác.     

 

2. Biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 8 năm 2018 đã không được gửi đi và sẽ được gửi đi để phê duyệt tại 

cuộc họp ngày 28 tháng 11 năm 2018.  

 

3. Cuộc cạnh tranh 2018 

a. Tất cả được gửi trước ngày quy định. 

b. Đã nghe nói rằng cuộc cạnh tranh năm 2019 có thể diễn ra vào tháng Hai hoặc tháng Ba. 

 

4. Hồ sơ Phối hợp  

a. Đã có một số vấn đề trong vài năm qua.  Làm việc với CAPO để xác định quy trình và trách 

nhiệm. 

b. Justina nhắc nhở mọi người rằng điều quan trọng là thu thập tất cả thông tin khi đến giai đoạn 

đăng ký.   

c. Thảo luận về một số quan ngại cụ thể về CAPO.  Ban Điều hành và CAPO đã không làm việc 

cùng nhau như đã nêu trong MOU.  Ban Điều hành hiện đang làm việc với CAPO để đảm bảo tất 

cả đều có trách nhiệm và có thể hợp tác và cùng nhau tiến lên phía trước theo những hướng dẫn rõ 

ràng  

 

5. AHAR đã đổi thành LSA và sẽ ra mắt vào ngày 31 tháng 10.  LSA sẽ thu thập nhiều thông tin bổ sung 

hơn so với AHAR hiện tại.  Thời gian để xem xét các báo cáo AHAR để đảm bảo dữ liệu được hoàn 

chỉnh nhất có thể.   Ngày đáo hạn đầu tiên là ngày 9 tháng 11.   

a. Vui lòng lấy về và kiểm tra báo cáo AHAR của quý vị để đảm bảo hoàn tất mọi chỉnh sửa trước 

ngày đáo hạn.  Nếu quý vị có thắc mắc về những báo cáo nào cần chỉnh sửa, vui lòng  cho Rena 

biết.  

 

 

6. Cập nhật về nhóm làm việc 

a. Nhóm làm việc Dữ liệu HMIS:   

i. Justina đã xem xét cập nhật mẫu PIT.  Đã chỉnh lại để phản ánh cách nhập dữ liệu.   

ii. Chương trình Trình bày HMIS được lên lịch cho ORCA và một vài tổ chức khác trong 

danh sách.  Sẽ diễn ra vào tháng 12. 

iii. Họp nhóm làm việc HMIS ngày 1 tháng 11 năm 2018 từ 9:00 sáng - 2:00 chiều.  

b. Nhóm làm việc về Đăng ký Phối hợp:  Đã gặp gỡ các cơ quan trực tiếp để thảo luận về đăng ký 

phối hợp.  Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Breezy.  Cuộc họp tiếp theo là Thứ 

Năm ngày 25 tháng 10 lúc 1:00 chiều.  Nếu quý vị muốn tham dự, Breezy sẽ gửi cho quý vị 

đường dẫn. 

c. Nhóm làm việc về Dịch vụ Cựu chiến binh:  Đang trong quá trình khởi đầu. Không có chủ tịch tại 

thời điểm này - đã kết nối với MWVCAA để có thể chỉ đạo ban thường trực. Sẽ làm rất nhiều 

công việc trong năm tới.  Nếu quý vị muốn được thêm vào nhóm, vui lòng cho Justina biết.  

d. Nhóm làm việc RHY:  Tham gia vào một Đội Đăng ký Phối hợp cho Chương trình Thanh thiếu 

niên Vô gia cư.  Giai đoạn đầu - Quận Marion, Polk, Benton, Linn và Lincoln tham gia vào quá 

trình này.   Thay đổi SPDAT để phục vụ cho thanh thiếu niên.    

e. Nhóm làm việc về Trải nghiệm Sống:  Không chắc chắn về tình trạng của nhóm làm việc này.  

Justina sẽ nghiên cứu.  
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7. Maggie phát biểu rằng Hội nghị Dữ liệu là vô cùng quý giá.  Maggie sẽ trình bày ngắn gọn trong cuộc 

họp tiếp theo.  

 

8. Cuộc họp CoC tiếp theo:  Ngày 28 tháng 11 năm 2018, 9:00 sáng - 11:00 sáng Địa điểm sẽ báo sau.  

Cuộc họp tháng 12 dời sang ngày 19 tháng 12 năm 2018.   

 

 

 

Cuộc họp giải tán lúc 9:34 sáng 

 

Người thực hiện biên bản: 

Robin Winkle, Giám đốc Dịch vụ Vô gia cư, Shangri-La 

Thư ký, Ban điều hành ROCC 
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Phụ lục P: Danh sách Nhiệm vụ Nhóm làm việc và Kế hoạch Làm việc 

 
Nhóm làm việc XXX: Các vấn đề đang chờ xử lý & Nhiệm vụ được giao 

Ngày: XX-XX-XXXX 

 

Mục tiêu chiến lược CoC: 

 

 

Điều lệ Ủy ban XXX: 

 

 

Thành viên:  XXX; Chủ tịch:  XXX 

 

 

 

  

Ngày Vấn đề hoặc nhiệm vụ 
Ai/Cơ quan chịu trách 

nhiệm 

Ngày đáo hạn 

tiếp theo 
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Phụ lục Q: Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại 
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Phụ lục R: Danh sách các nhóm làm việc hiện tại 
 

 

 

Sẽ báo sau 
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