Chủ đề: Đơn ghi danh Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 và hỗ trợ tiền nhà chưa thanh toán
Kính gửi: [Người thuê nhà]
Thông tin quan trọng về tiền thuê chưa thanh toán của ông/bà
Tôi đã soạn một đơn ghi danh chung để tham gia vào Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 của
Tiểu bang California để có thể giúp ông/bà trang trải tiền thuê nhà chưa thanh toán kể từ ngày 1 tháng 4 năm
2020. Ông/bà sẽ nhận được một thông báo trong email của mình, trong đó có một liên kết dẫn đến đơn ghi danh
của chúng ta và ông/bà cần hoàn thành phần người thuê của đơn ghi danh này. Tôi mong ông/bà có thể hoàn
thành đơn ghi danh của chúng ta ngay sau khi ông/bà được Tiểu bang California thông báo để họ có thể xúc tiến
việc thanh toán tiền thuê nhà chưa thanh toán của ông/bà. Đơn ghi danh sẽ không thể được tiếp nhận và xử lý
nếu không có sự tham gia của cả tôi và ông/bà.

Thông tin chi tiết về chương trình/Điều kiện tham gia chương trình
Để đủ điều kiện tham gia chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19, ông/bà hoặc một thành viên trong
gia đình của ông/bà phải a) bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi COVID-19; b) có tiền thuê nhà hoặc hóa đơn
dịch vụ tiện ích quá hạn (ông/bà cũng có thể ghi danh để được hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà và hóa đơn dịch
vụ tiện ích trong tương lai); và c) hộ gia đình của ông/bà phải đủ điều kiện về thu nhập (Tiểu bang sẽ xác định tiêu
chí này khi ông/bà ghi danh). Để kiểm xem mình có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không và để ghi danh,
vui lòng truy cập HousingIsKey.com.
Trước khi ông/bà ghi danh, ông/bà nên chuẩn bị những thông tin sau:
•
•
•
•
•
•

Tờ khai thuế năm 2020 của ông/bà; HOẶC
W2 và 1099G của năm 2020 nếu ông/bà thất nghiệp; HOẶC
Phiếu lương hiện tại; HOẶC
Bằng chứng về việc tham gia vào chương trình trợ cấp của tiểu bang hoặc liên bang (ưu tiên thư chấp
nhận hoặc gia hạn vào năm 2020 hoặc 2021 của ông/bà); VÀ
Giấy tờ tùy thân; VÀ
Hóa đơn dịch vụ tiện ích hoặc bảng sao kê cho bất kỳ hóa đơn tiện ích nào như nước, thùng rác và
internet mà chưa được thanh toán kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Sau khi ông/bà điền phần người thuê nhà trong đơn ghi danh của chúng ta, nhân viên của chương trình có thể
liên hệ với ông/bà để biết thêm thông tin nếu cần. Điều kiện để nhận được hỗ trợ thông qua chương trình này
dựa trên thông tin hộ gia đình của ông/bà, và phần người thuê nhà trong đơn ghi danh của chúng ta cũng phải
được hoàn thành để được xem xét hỗ trợ.
Bảo mật và các phúc lợi khác của Tiểu bang
Tất cả thông tin mà ông/bà cung cấp trong quá trình ghi danh sẽ được giữ kín và không được chia sẻ với tôi. Khoản
hỗ trợ từ Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 của tiểu bang California KHÔNG được tính là thu
nhập của ông/bà và hộ gia đình của ông/bà và sẽ KHÔNG ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện tham gia bất kỳ
chương trình trợ cấp phúc lợi nào khác của Tiểu bang và Liên bang, như CalFRESH hoặc CalWorks. Người ghi danh
có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bất kể tình trạng nhập cư là gì và sẽ không bắt buộc phải xuất trình
bằng chứng quốc tịch của mình.

Nếu ông/bà cần trợ giúp để kiểm tra xem mình có đủ điều kiện tham gia hay không, trợ giúp điền đơn ghi danh
hoặc trợ giúp về ngôn ngữ, vui lòng gọi 833-430-2122.
Xin cảm ơn,
[chủ nhà]

