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: [chủ nhà],
Tôi viết thư này để thông báo với ông/bà rằng tôi đã soạn một đơn ghi danh chung để tham gia vào
Chương trình trợ giúp thuê trong dịch COVID-19 của Tiểu bang California để có thể 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. Tôi mong ông/bà có thể hoàn
thành phần chủ nhà trong đơn ghi danh chung này để Tiểu bang có thể trực tiếp chi trả cho ông/bà số tiền
thuê nhà chưa thanh toán đối với căn hộ mà tôi đang ở.
Tôi đã đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia chương trình và cung cấp các thủ tục giấy tờ cần thiết
để chứng minh rằng mình đủ điều kiện tham gia. Vậy, tôi liên hệ với ông/bà để mong ông/bà hoàn thành
phần chủ nhà trong đơn ghi danh chung của chúng ta để ông/bà có thể trực tiếp nhận được số tiền trợ
cấp thuê nhà trực tiếp của Tiểu bang California.
Nếu ông/bà không hoàn thành phần chủ nhà trong đơn ghi danh của chúng ta, Tiểu bang sẽ không thể chi
trả tiền trực tiếp cho ông/bà. Luật Liên bang cho phép bảy (7) ngày để hoàn tất phần ghi danh của
ông/bà, và nếu không nhận được thông tin của ông/bà, Tiểu bang sẽ gửi tiền trực tiếp cho tôi. Việc
thanh toán sẽ diễn ra nhanh hơn nếu chúng ta cùng nhau ghi danh.
Để ghi danh, ông/bà sẽ cần cung cấp bằng chứng về những điều sau:
•
•
•

Hợp đồng thuê hoặc cho thuê mà có tên người thuê, địa chỉ cư trú và thời hạn đóng tiền thuê
hàng tháng
Sổ cái hoặc báo cáo tiền thuê mà có số tiền thuê chưa thanh toán từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.
W-9 (để khai thuế)

Trợ cấp được chi trả trực tiếp cho chủ nhà trong chương trình này cũng được tính là thu nhập. Không có
bất kỳ thông tin nào do ông bà cung cấp có thể bị tôi nhìn thấy và tôi cũng không thể truy cập những
thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào.
Để tìm hiểu thêm và ghi danh, vui lòng truy cập HousingIsKey.com hoặc gọi đến 833-430-2122. Cảm ơn
ông/bà đã cân nhắc cơ hội này. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Xin cảm ơn,
[Người thuê nhà]

