
Ang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay Maaari nang Makuha ng mga Karapat-dapat 
na  Sambahayan Batay sa Kinikita 

Ang paluwagan sa renta ay mapapakinabangan na ng mga karapat-dapat na sambahayan batay sa kinikita na 
nangangailangan ng tulong pinansyal para sa hindi pa nababayarang mga upa at iba pang gastusin/bayarin sa 
utilities sa pamamagitan ng programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA. Kung ikaw ay nakaranas ng 
pinansyal na paghihirap dahil sa COVID-19, may mga hindi pa nababayarang upa o iba pang gastusin/bayarin  sa 
utilities, at may kinikita o income na hindi hihigit sa 80% ng panggitnang kinikita o median income, maaaring ikaw 
ay karapat-dapat na makatangga p ng tulong upang makabayad sa mga utang at upa at iba pang gastusin/bayarin 
sa utilitites sa hinaharap mula sa estado ng California. Ang mga kasero at nangungupahan ay maaaring patunayan 
ang pagiging karapat-dapat sa pamamagitan ng pagtungo sa HousingIsKey.com, o sa pagtawag sa 833-430-2122, 
at kung ikaw ay karapat-dapat, maaari nang mag-apply mula Lunes, Marso 15. 

Mga Detalye ng Programa 

Kung ikaw ay isang kasero at sumali sa programa ng COVID-19 Paluwagan sa Renta, maaaring mabalik ang 80% ng 
hindi pa bayad na upang naipon sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021 ng iyong mga karapat-dapat  na 
umuupa  kung ikaw ay sasang-ayon na ipaubaya ang natitirang 20% ng kanilang hindi pa bayad na upa mula sa 
katulad ding panahon. 

Kung ikaw ay isang karapat-dapat na umuupa , maaari kang mag-apply mag-isa at makatanggap ng 25% ng iyong 
hindi pa nababayarang upang naipon sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021 kahit na hindi sumali ang iyong 
kasero. Maaari ka ring makatanggap ng tulong pinansyal upang makapagbayad ng  upa sa hinaharap na katumbas 
ng 25% ng iyong buwanang upa . Itong pinagsamang kagaangan ay maaaring makatulong sa iyo upang magkaroon  
pa rin ng tirahan kapag natapos na ang mga pagsanggalang  para sa pagpapaalis sa California sa Hunyo 30, 2021. 
Ang karagdagang tulong pinansyal ay maaaring makuha mula sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA 
na kinabibilangan ng tulong sa pagbabayad sa iba pang gastusin/bayarin sa utilities na lampas na sa panahon ng  
pagbayad na naipon mula April 1, 2020 hanggang March 31, 2021, pati na rin ang tulong sa pagbayad ng iba pang 
mga gastusin/bayarin sa utilities sa hinaharap, kung saan kapwa silang maaaring mabayaran ng 100% ng halaga 
ngunit limitado lang sa 12 na buwan sa kabuuan. 

Upang malaman kung karapat-dapat, suriin ang mga bagay na kinakailangan sa pag-apply at mag-apply sa 
HousingIsKey.com ngayon. Ang kinakailangang kaalaman , kabilang na ang mga kinakailangang mga patunay na 
bagay, ay kakailanganin upang maproseso ang mga aplikasyon. Sa oras na ang aplikasyon ay maproseso, ang  
kasero at nangungupahan ay kapwa maabisuhan patungkol sa kalagayan ng aplikasyon at mga susunod na 
hakbang. 

Pagiging Karapat-dapat at Tulong sa Aplikasyon 

Maaaring magpa-appointment sa rehistradong katuwang o  Local Partner Network (LPN) na organisasyon 
upang sagutin ang            mga katanungan at makatulong na matukoy ang pagiging karapat-dapat. Isang listahan ng 
mga katuwang o LPN at kanilang mga kinaroroonan ay makikita sa HousingIsKey.com, hanapin ang talaan ng 
mga katuwang na mapgkukunan o LPN reources sa komunidad, o sa pamamagitan ng pagtawag sa 833-430-
2122. 

Tumungo sa HousingIsKey.com ngayon para sa karagdagang kaalaman, para malaman kung ikaw ay karapat 
dapat o  para mag-apply. 
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