THÔNG BÁO TỪ TIỂU BANG CALIFORNIA
Bộ luật về Thủ tục Dân sự Phần 1179.02.5(d)
Bằng chứng về thu nhập được lưu trong hồ sơ của chủ nhà của quý vị cho thấy rằng hộ
gia đình của quý vị có thu nhập ít nhất là bằng 130 phần trăm thu nhập trung bình của
quận nơi bất động sản cho thuê tọa lạc, theo như thông tin Sở Nhà ở và Phát triển Cộng
đồng công bố trong Giới hạn Thu nhập Chính thức của Tiểu bang cho năm 2020.
Vì vậy, nếu quý vị khẳng định rằng mình không thể trả khoản tiền được yêu cầu trong
thông báo này bởi vì quý vị có trải qua khó khăn tài chính liên quan tới COVID-19, quý
vị được yêu cầu nộp bằng chứng cho chủ nhà của mình cùng với bản tuyên bố hoàn
chỉnh về khó khăn tài chính liên quan tới COVID được cung cấp cùng với thông báo
này.
Nếu quý vị không nộp tài liệu chứng minh này cùng với tuyên bố của quý vị về khó khăn
tài chính có liên quan tới COVID-19 và quý vị hoặc không trả khoản tiền được yêu cầu
trong thông báo này, hoặc không trao trả lại tình trạng sở hữu ngôi nhà cho chủ nhà
theo như yêu cầu trong thông báo này, quý vị sẽ không được hưởng sự bảo trợ khỏi
tình trạng bị trục xuất do tác động của đại dịch COVID-19 được Cơ quan Lập pháp Tiểu
bang California ban hành và chủ nhà của quý vị có thể bắt đầu vụ kiện trục xuất quý vị
ngay khi thông báo 15 ngày này hết hạn.
Để biết thông tin về các nguồn lực pháp lý có thể có sẵn dành cho quý vị, hãy truy cập
https://lawhelpca.org/.
Để biết thông tin, nguồn lực và hỗ trợ hãy truy cập http://housingiskey.com hoặc gọi số
1-833-422-4255.
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