
Hiện đang có Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 Của Tiểu Bang California 
Dành Cho Các Hộ Gia Đình Đủ Điều Kiện Dựa Trên Thu Nhập 

Hiện có hỗ trợ thuê nhà dành cho các hộ gia đình đủ điều kiện dựa trên thu nhập đang cần được hỗ trợ tài 
chính để chi trả tiền thuê nhà và hóa đơn điện/nước/ga trễ hạn thông qua Chương Trình Trợ giúp Thuê Nhà 
Trong Dịch COVID-19 Của Tiểu Bang California. Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính do COVID-19, 
đang nợ một khoản tiền thuê nhà và tiền điện/nước đã quá hạn thanh toán, cũng như có thu nhập hộ gia  
đình không quá 80% mức thu nhập trung bình của khu vực, quý vị có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp từ tiểu 
bang California để chi trả cho tiền thuê nhà hoặc tiền điện/nước đã quá hạn hay sắp đến hạn thanh toán. 
Chủ nhà và người thuê nhà có thể xác định ngay liệu họ có hội đủ điều kiện hay không bằng cách truy cập 
vào HousingIsKey.com hoặc gọi tới số 833-43-2122 và nếu đủ điều kiện, hãy bắt đầu ghi danh từ Thứ Hai, 
ngày 15 tháng 3. 

Thông tin chi tiết về chương trình 

Nếu quý vị là chủ nhà và tham gia Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19, quý vị có thể nhận 
được 80% tiền thuê nhà chưa thanh toán từ những người thuê nhà đủ điều kiện của quý vị, lũy kế từ ngày 1  
tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 nếu quý vị đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà chưa thanh 
toán còn lại của họ kể từ thời điểm đó.  

Nếu quý vị là người thuê nhà đủ điều kiện, quý vị có thể tự ghi danh và nhận 25% tiền thuê nhà chưa thanh 
toán, lũy kế từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, ngay cả khi chủ nhà của quý vị 
không t ham gia chương trình này. Quý vị cũng có thể nhận được hỗ trợ tài chính để trả tiền thuê nhà trong 
tương lai,                          với khoản tiền bằng 25% số tiền quý vị phải chi trả hàng tháng. Chương trình trợ cấp kết hợp này 
có thể giúp quý vị không phải rời khỏi nhà sau khi các biện pháp bảo vệ trục xuất nhà ở của California hết 
hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Hỗ trợ tài chính bổ sung được cung cấp thông qua Chương Trình Trợ 
Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 Của Tiểu Bang California, bao gồm trợ giúp thanh toán các hóa đơn 
điện nước quá hạn, lũy kế từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, cũng như giúp thanh 
toán các hóa đơn điện nước trong tương lai, với số tiền lên tới 100% hóa đơn, nhưng thời gian trợ cấp chỉ 
giới hạn trong vòng 12 tháng. 

Để kiểm tra đủ điều kiện hay không, xem các giấy tờ ghi danh bắt buộc và ghi danh tại HousingIsKey.com 
ngay.  Thông tin bắt buộc, cùng với các giấy tờ xác minh cần thiết, sẽ được yêu cầu để xét đơn ghi danh. Khi 
đơn ghi danh đã được xét duyệt, cả chủ nhà và người thuê sẽ được thông báo về tình trạng đơn ghi danh và 
các bước thực hiện tiếp theo. 

Hỗ trợ ghi danh và đáp ứng đủ điều kiện 

Các tổ chức Mạng lưới đối tác địa phương (LPN) luôn sẵn sàng lấy hẹn để trả lời các câu hỏi và giúp xác định 
liệu quí vị đủ điều kiện hay không. Danh sách các đối tác địa phương và địa chỉ của họ có tại 
HousingIsKey.com, dưới phần các đối tác/ tài nguyên cộng đồng, hoặc gọi tới số 833-430-2122. 

Vui lòng truy cập HousingIsKey.com hôm nay để biết thêm thông tin, và kiểm tra xem liệu quí vị có đủ điều 
kiện hay không hoặc nộp đơn. 
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