
Chứng nhận Thu nhập và Hội đủ điều kiện của Người thuê nhà (có thể tìm thấy

trên trang web và trong đơn/hồ sơ)

Phiếu lương (pay stubs)

Bản sao kê ngân hàng (bank statements)

Bản sao kê lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn khai thuế IRS 1040 (đã điền) của năm 2020 hoặc năm 2021,

Thư xác nhận hội đủ điều kiện tham gia chương trình trợ giúp dựa trên thu nhập (của
Liên bang/Tiểu bang,) ghi ngày 1/1/20 hoặc sau ngày này, hoặc văn bản ghi rõ thu

nhập trước COVID và thu nhập hiện tại

Quý vị phải nộp giấy tờ chứng minh hoặc giấy tự chứng nhận rằng quý vị có tổng thu nhập

hộ gia đình trong mức hạn định của chương trình trợ giúp. Nộp giấy tờ khai thuế năm 2020

hoặc năm 2021 hay giấy tờ thể hiện thu nhập của 30 ngày trước thời điểm nộp đơn. Các

loại giấy tờ này có thể bao gồm:

Quận Montgomery, MD 

Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh

hưởng của COVID 

Danh sách Giấy tờ cần nộp

Bản sao bằng lái xe HOẠ ̆C

Bản sao thẻ căn cước do tiểu bang cấp HOẠ ̆C 

Bản sao hộ chiếu HOẠ ̆C

Một loại giấy tờ tùy thân chính thức khác (có hình/ảnh) của mỗi thành

viên là người trưởng thành trong gia đình

Quý vị phải nộp giấy tờ chứng minh cư ngụ tại địa chỉ điền trong đơn xin trợ
giúp và đã sinh sống ở Quận Montgomery ít nhất từ tháng 8 năm 2021. Quý vị

có thể nộp bản sao kê ngân hàng, thư từ liên lạc qua đường bưu điện, hóa đơn
dịch vụ tiện ích hoặc giấy tờ khác có thể xác nhận địa chỉ của quý vị.

Giấy tờ Tùy thân có hình/ảnh

Xác nhận Địa chỉ/Nơi cư trú

Xác minh Thu nhập

Nộp đơn Ngay bây giờ: www.mc311.com/rentrelief

Quý vị vui lòng chuẩn bị và tải (upload) đủ các giấy tờ
dưới đây khi nộp đơn.

Thông tin Thuê nhà

Quý vị phải nộp giấy tờ thể hiện nghıã vụ trả tiền thuê nhà của mình, quá trình

chi trả và các khoản tiền thuê nhà còn thiếu nợ. Các giấy tờ này có thể lấy từ
sổ sách của chủ nhà cho thuê, hợp đồng thuê nhà, hoặc kết hợp các chứng từ,

văn bản khác nhằm đáp ứng đủ thông tin theo yêu cầu.

http://www.mc311.com/rentrelief%20.

