
Đơn ghi danh của tôi ở đâu? 
Quý vị có thể đăng nhập vào bất kỳ lúc nào để kiểm tra tình trạng đơn ghi danh của mình. Để 
đăng nhập, vui lòng sử dụng liên kết trong email mà quý vị nhận được sau khi gửi đơn ghi danh. 

Đơn ghi danh đang điền Quý vị đã bắt đầu điền đơn ghi danh của mình nhưng vẫn cần phải hoàn 
tất đơn và gửi đơn để được xem xét. 

Đơn ghi danh đã được nộp Quý vị đã gửi đơn ghi danh để được xem xét. 

Đơn ghi danh đang được 
xem xét 

Chuyên viên thụ lý hồ sơ đang xét duyệt đơn ghi danh của quý vị và xác 
minh xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không. 

Thông tin ghi danh đang 
chờ xét duyệt 

Đơn ghi danh của quý vị chưa hoàn chỉnh. 
Vui lòng xem lại và gửi bất kỳ thông tin nào còn thiếu. 

Đã chấp thuận: 
Đang chờ Chủ nhà 

Chuyên viên thụ lý hồ sơ của quý vị đã xác minh rằng quý vị đủ điều kiện tham 
gia chương trình. Đang chờ chủ nhà của quý vị hoàn thành đơn ghi danh của 
họ hoặc chờ quyết định của họ về việc có tham gia chương trình hay không. 

Đã nộp cho Bộ phận kiểm 
soát chất lượng 

Chuyên viên thụ lý hồ sơ của quý vị đã chấp thuận đơn ghi danh của quý 
vị và đã gửi đơn ghi danh đến bộ phận Kiểm soát chất lượng để đánh giá. 

Đang được Bộ phận kiểm 
soát chất lượng đánh giá 

Bộ phận kiểm soát chất lượng đang đánh giá đơn ghi danh của quý vị và 
xác minh quý vị có đủ điều kiện tham gia hay không cũng như các thủ tục 
giấy tờ cần thiết của quý vị. 

Đã chấp thuận: 
Đang chờ thanh toán 

Bộ phận Kiểm soát chất lượng đã xét đơn ghi danh của quý vị và đã 
chấp thuận chi trả. 

Đã chấp thuận: 
Đã gởi yêu cầu chi trả 

Quá trình chi trả đã bắt đầu. 
Không thể thay đổi đơn ghi danh của quý vị vào thời điểm này. 

Đã chấp thuận: Đã gởi tiền chi trả 

Các tình trạng đơn ghi danh có thể hiển thị trên cổng thông tin của quý vị. Để biết thêm thông tin về tình trạng đơn ghi danh của mình, 
vui lòng gọi Tổng đài của Chương trình Trợ giúp Thuê nhà trong Dịch COVID-19 của California tại 833-430-2122. 

HousingIsKey.com | 833-430-2122 
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