
City of Milpitas
Pilot Rent Relief Program

In partnership with the Silicon Valley Independent Living Center

Students attending Milpitas Unified
that are experiencing homelessness
Seniors who are age 55 and older 
Disabled individuals
Victims of domestic violence
Emancipated foster youth and
unaccompanied minors
Individuals living in Subsidized
Housing, including Section 8
Other residents experiencing a high
cost of living, on a case-by-case basis

Eligible recipients  include:

Provides various forms of financial assistance to Milpitas
residents and families experiencing emergency housing needs.

 Rent/Deposit Relief
Emergency Hardship Relief
Eviction Prevention
Domestic Violence Relocation
Child & Family Homelessness
Relief
 Section 8 Good Faith Deposits

Types of Available Assistance:

For questions about eligibility and
screening, please contact the Silicon
Valley Independent Living Center:

(408) 894-9041
 
 



Ciudad de Milpitas
Programa piloto de ayuda para alquilar

En colaboración con Silicon Valley Independent Living Center

Alumnos de Milpitas Unified sin
hogar
Personas de 55 años y más
Personas con discapacidad
Víctimas de violencia doméstica
 Jóvenes en régimen de acogida
familiar emancipados y menores no
acompañados por un adulto
Personas que viven en alojamientos
subsidiados, incluida la Sección 8

Beneficiarios elegibles:

Ofrece varias formas de asistencia financiera a residentes y
familias de Milpitas que atraviesan una situación de emergencia
en lo que respecta a sus necesidades de alojamiento.

Ayuda con el epósito/alquiler
Asistencia en caso de emergencia
Prevención de desalojo
Traslado por violencia doméstica
Asistencia de niños y familias sin
hogar
Sección 8 Depósitos de buena fe

Tipos de asistencia disponible:

Si tiene preguntas sobre elegibilidad y
selección, póngase en contacto con Silicon

Valley Independent Living Center:
(408) 894-9041

 
 



City of Milpitas

Chương trình hỗ trợ thuê nhà thí điểm

Hợp tác với Silicon Valley Independent Living Center

Học sinh theo học tại Học khu
thống nhất Milpitas và đang
không có nhà ở
Người cao niên từ 55 tuổi trở lên
Người khuyết tật
Nạn nhân của bạo lực gia đình
Thanh thiếu niên sau khi rời trại
trẻ mồ côi và trẻ vị thành niên
không có người giám hộ
Các cá nhân sống trong Nhà ở
được trợ cấp, bao gồm cả nhà ở
Mục 8

Người nhận hội đủ điều kiện bao
gồm:

Cung cấp các hình thức hỗ trợ tài chính khác nhau cho cư
dân và gia đình tại Milpitas, những người có nhu cầu về
nhà ở khẩn cấp.

Hỗ trợ tiền thuê nhà/tiền đặt cọc
Hỗ trợ tình trạng khó khăn khẩn
cấp
Ngăn chặn trục xuất
Nhà tạm lánh cho người chịu tình
trạng bạo lực gia đình
Hỗ trợ trẻ em & gia đình vô gia cư
Ký quỹ thiện ý Mục 8

Các hình thức hỗ trợ có sẵn:   

Nếu quý vị có câu hỏi về khả năng hội đủ
điều kiện và quy trình sàng lọc, vui lòng
liên hệ với Silicon Valley Independent

Living Center:  
                      (408) 894-9041

 



City of Milpitas

租⾦减免试点计划

与 Silicon Valley Independent Living Center 合作

⽬前没有住房的 Milpitas Unified
学⽣

年龄 55 岁及以上的⽼⼈
残疾⼈⼠

家庭暴⼒的受害者

⽆⼈管束的年轻⼈和

⽆⼈监护的未成年⼈

居住在补助房屋⾥

的个⼈，包括第 8 节

符合援助条件的⼈员包括：

为 Milpitas 具有紧急住房需求的住⼾和家庭提供各种姓⽒的

财政援助。

租⾦/押⾦减免

⽣活困难应急减免

避免租房收回

家庭暴⼒重新安置

⽆家可归的⼉童或家庭减免   
  第 8 节 信⽤保证⾦

可⽤的援助类型：      

有关资格条件和

  审查的问题，请联系 Silicon Valley

Independent Living Center:

(408) 894-9041
 
 


