
Sở Phát Triển Khu Phố - Trung Tâm Nhà Ở Boston 
Cam Kết Không Có Thu Nhập 

Tôi, _____________________,  là một người lớn trên 18 tuổi, chứng nhận rằng tôi 
không có bất kỳ thu nhập từ bất kỳ nguồn nào, cả thu nhập chịu thuế, và thu nhập 
không chịu thuế, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với: tiền lương, tiền làm thêm giờ, 
trợ cấp IRA, làm việc ngoài giờ, tiền thưởng, cổ tức, lãi suất, niên kim, hưu bổng, tiền 
Cựu Chiến Binh, thanh toán trợ cấp xã hội, an sinh xã hội, tiền khuyết tật, cấp dưỡng, 
tiền trợ cấp trẻ em, trợ cấp công cộng, tiền nghỉ ốm, tiền thất nghiệp, và thu nhập nhận 
được từ các quỹ ủy thác, các hoạt động kinh doanh, và đầu tư.   

Tôi hiểu rằng tôi đã được đưa vào đơn xin trợ cấp tài chính để được hỗ trợ mua 
và/hoặc sửa chữa một căn nhà trong Thành Phố Boston.  

Tôi tuyên bố và chịu trách nhiệm nếu khai man rằng những thông tin trình bày bên trên 
là đúng, chính xác, đầy đủ và trung thực ở mọi khía cạnh.  

Đã ký, gắn lại và gửi đi ngày ___ tháng _____________ 20____  

_______________________________________     _____________________________ 
Tên Chữ In          Chữ Ký  
_______________________________________     _____________________________ 
Địa Chỉ Hiện Tại          Số Điện Thoại 
 
 
 

THỊNH VƯỢNG CHUNG MASSACHUSETTS - Suffolk, ss. 
 

Vào ngày___ tháng ________, 20___, trước mặt tôi, Công Chứng Viên ký tên dưới đây, 

người có tên bên trên ____________________ trực tiếp chứng minh với tôi bằng chứng 

thuyết phục về nhận dạng, bởi (đánh dấu các mục thích hợp):  

o Giấy phép lái xe hoặc giấy tờ có ảnh khác do chính quyền liên bang cấp, 

o Tuyên thệ hoặc xác nhận của một người làm chứng đáng tin cậy với tôi biết rõ 

người ký tên bên trên, hoặc  

o Bản thân tôi biết nhân dạng của người ký tên, là người có tên đã ký bên trên, và 

công nhận người này đã tự nguyện ký tên vì mục đích đã nêu.  
 

                                        ______________________ 
      Công Chứng Viên 
 
    Nhiệm Vụ Của Tôi Hết Hạn vào: ___________  

 
    Đủ tiêu chuẩn hành nghề tại Thịnh Vượng Chung Massachusetts  
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