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Quận Orange
Nguồn Lực Cộng Đồng Quận Cam
Danh Sách Nhà Cho Thuê Vừa Túi Tiền

Danh sách có mục đích hỗ trợ những cá nhân đang tìm nhà cho thuê vừa túi tiền trên phạm vi toàn Quận Orange. ĐÂY KHÔNG PHẢI DANH SÁCH CÁC NHÀ CHO
THUÊ ĐANG TRỐNG. Tuy nhiên, danh sách này cung cấp các hạng mục nhà ở giá cả phải chăng ở Quận Orange được "Giới hạn chứng thư" (Có khả năng chi trả
nhờ tài trợ từ chính phủ). Do hạn chế về việc thu thập thông tin, danh sách này có thể không bao gồm 100% các đơn vị chịu giới hạn chứng thư ở Quận Orange.
Danh sách này cung cấp dữ liệu đầy đủ nhất hiện tại để hỗ trợ quý vị trong việc tìm kiếm một đơn vị nhà ở với giá cả phải chăng. Các đơn vị được chỉ định là vừa túi
tiền nằm trong khu chung cư. Vui lòng gọi số điện thoại trong phần THÔNG TIN LIÊN HỆ bên dưới để biết chi tiết về các căn còn trống và giá thuê tương ứng. Giá
thuê giữa các khu chung cư có thể khác nhau.
Xin lưu ý rằng danh sách này được Nguồn Lực Cộng Đồng Quận Orange cung cấp và duy trì, tuy nhiên, Nguồn Lực Cộng Đồng Quận Orange không hỗ
trợ các cá nhân trong việc tìm kiếm các căn nhà cho thuê với giá cả phải chăng. Giá thuê giữa các khu chung cư có thể khác nhau.
Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Quận Orange - Thông tin chung (714) 480-2700 hoặc OCHAContact@occr.ocgov.com

Nếu quý vị có bất kỳ bản chỉnh sửa /cập nhật nào cho danh sách này, hãy gửi cho chúng tôi qua e-mail OCAffordableRentalHousingList@occr.ocgov.com.
Vui lòng cung cấp địa chỉ của bất động sản và các bản chỉnh sửa mà quý vị yêu cầu.
Đã chỉnh sửa – 4/29/2022

