QUỸ TRỢ CẤP TIỀN THUÊ NHÀ BOSTON
Những Câu Hỏi Về Tính Hội Đủ Điều Kiện

1

Quý vị là người thuê nhà đang tìm kiếm trợ cấp tiền thuê nhà và/hoặc tiền
tiện ích cho nơi cư trú chính của mình, nằm tại thành phố Boston?

KHÔNG

CÓ

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Trợ cấp
chỉ dành cho tiền thuê nhà
và/hoặc tiền tiện ích cho nơi cư
trú chính tại thành phố Boston.

2
Thu nhập hộ gia đình của quý vị dưới hoặc bằng 80% AMI của quy mô gia
đình?
Lưu ý rằng sinh viên đại học và sau đại học không đủ điều kiện nhận trợ
cấp RRF.

KHÔNG

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN : Thu
nhập hộ gia đình phải được xác
nhận là bằng hoặc dưới 80% AMI.

Cư dân khu nhà ở công cộng nên liên hệ với quản lý khu nhà về chương
trình nợ tiền thuê nhà của Cơ Quan Gia Cư Boston.

CÓ

3

Có ai trong hộ gia đình quý vị chứng minh nguy cơ bị vô gia cư hoặc mất ổn
định về nhà ở không? Bao gồm:
●
(các) thông báo tiền thuê nhà/tiện ích quá hạn
●
Thông báo trục xuất
●
Điều kiện sống không an toàn hay không lành mạnh
●
Giảm thu nhập gia đình
●
Tăng chi phí gia đình do COVID-19

KHÔNG

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN : Hộ gia
đình phải chứng minh nguy cơ bị
vô gia cư hay mất ổn định nhà ở.

CÓ

4

Có ai trong hộ gia đình gặp phải bất kỳ ảnh hưởng tài chính nào liên quan
đến COVID 19 không? Bao gồm:
●
Giảm/mất thu nhập
●
Tăng chi phí
●
Tăng nguy cơ tiếp xúc với COVID-19
●
Đủ điều kiện nhận các phúc lợi thất nghiệp

KHÔNG

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN : phải
đáp ứng một trong những điều
kiện này.

CÓ

NẾU QUÝ VỊ TRẢ LỜI “CÓ” CHO CẢ 4 CÂU, QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TRỢ CẤP TIỀN THUÊ NHÀ.
Trước khi bắt đầu hoàn tất đơn xin trợ cấp, xin chuẩn bị những giấy tờ/thông tin sau: giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh của chủ hộ gia đình, bản
sao hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê nhà đã ký, các cuống chi phí tiền lương (hai cuống chi phiếu gần nhất), danh sách đầy đủ các thành viên hộ gia đình,
danh sách đầy đủ các nguồn thu nhập, và thông tin liên hệ của chủ nhà/quản lý khu nhà.

