CÁC BƯỚC NỘP ĐƠN XIN QUỸ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
(DÀNH CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ)

BƯỚC 1

Người nộp đơn hoàn thành
đơn xin quỹ hỗ trợ tiền thuê
nhà RRF trực tuyến, bao
gồm:

BƯỚC 2

Đơn được kiểm tra xem có
đủ điều kiện không. Đơn
không đủ điều kiện là:
Người nộp đơn
không thuê nhà
tại Thành Phố
Boston
●
Người nộp đơn là
học sinh toàn thời
gian
●
Người nộp đơn có
phiếu trợ cấp nhà
ở theo dự án hoặc
di động
●
Có thu nhập trên
50% AMI
Cư dân có thể kháng cáo
qua email:
RRF@boston.gov.

BƯỚC 3

Đơn sẽ được xem đã hoàn tất chưa.
Người nộp đơn sẽ được thông báo về
những giấy tờ còn thiếu.

●

●

●
●

●

Bản sao hợp đồng hoặc
thỏa thuận thuê nhà đã
ký
Giấy tờ có ảnh của chủ
hộ
Thông tin liên lạc của
chủ nhà/quản lý khu
nhà
Giấy tờ các phúc lợi
thất nghiệp (nếu có)

Mẫu thỏa thuận thuê nhà
có trên trang web RRF.
Để được hướng dẫn tải giấy
tờ lên bằng điện thoại, bấm
vào đây.
Trong ứng dụng này, cư dân
có thể yêu cầu nhận thông
tin cập nhật sau này qua tin
nhắn văn bản.

BƯỚC 4

Các đơn đã hoàn tất sẽ được gửi đến các
tổ chức đối tác. Các tổ chức này sẽ yêu
cầu chủ nhà/quản lý khu nhà bổ sung
giấy tờ. Sau đó, tổ chức đối tác này sẽ
cấp tiền trợ cấp.

BƯỚC 5

Tiền trợ cấp sẽ được chuyển trực tiếp
đến chủ nhà/quản lý khu nhà. Người
thuê nhà sẽ nhận được xác nhận về tiền
trợ cấp và một bản sao của hợp đồng chủ
nhà đã ký.

