Quận Montgomery - Chương trình Trợ giúp Tiền thuê
nhà do ảnh hưởng của COVID
Các Câu hỏi Thường gặp

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) Quận Montgomery hiện đang nhận đơn cho đợt 4 của Chương trình Trợ
giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID (CRRP). Vui lòng tham khảo phần trả lời dành cho các câu hỏi
thường gặp dưới đây. Tìm hiểu thêm thông tin và nộp đơn tại đường dẫn (link): www.mc311.com/rentrelief.
Tôi gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà. Hiện có nguồn trợ giúp nào không?
Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID, quý vị có thể được nhận
trợ giúp. Vui lòng điền đơn trực tuyến TẠI ĐÂY. Nếu quý vị không thể tự điền đơn trực tuyến hoặc
nhân viên của công ty quản lý bất động sản/chủ nhà không thể hỗ trợ điền đơn, vui lòng gọi 311 tại số
(240-777-0311) để nhờ giúp đỡ. Một nhân viên thuộc Quận Montgomery hoặc nhân viên của tổ chức
hợp tác với Quận sẽ gọi điện thoại lại cho quý vị để hướng dẫn điền đơn.
Làm thế nào để tôi nộp đơn?
Quý vị có thể nộp đơn trực tuyến qua trang web Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng
của COVID (CRRP) tại www.mc311.com/rentrelief. Quý vị sẽ phải trả lời các câu hỏi về tác động của
COVID đối với gia đình mình và một số câu hỏi về các thành viên gia đình, mức thu nhập và tiền thuê
nhà. Vui lòng chuẩn bị và tải (upload) đầy đủ các giấy tờ liên quan cũng như thông tin về chủ nhà của
quý vị. Vui lòng lưu ý: Quý vị phải có một địa chỉ email để điền đơn. Nếu quý vị chưa có địa chỉ email,
vui lòng tạo lập một địa chỉ email hoặc nhờ chủ nhà/công ty quản lý bất động sản hay bất kỳ ai có thể
giúp đỡ quý vị làm việc này.
Tôi không có internet và cũng không thể nhờ chủ nhà/công ty quản lý bất động sản giúp điền đơn. Vậy làm
thế nào để tôi nộp đơn?
Nếu quý vị không có internet hoặc cần một sự sắp xếp đặc biệt để hoàn tất đơn/hồ sơ, quý vị có thể gọi
MC 311 tại số (240-777-0311) để yêu cầu một đại diện của Quận Montgomery hoặc một tổ chức hợp tác
với Quận Montgomery gọi điện và hỗ trợ quý vị nộp đơn. MC 311 sẽ thu thập các thông tin cơ bản của
quý vị và sau đó một đại diện của chương trình sẽ liên lạc với quý vị để giúp điền đơn.
Có thời hạn nộp đơn hay không?
Có, chương trình sẽ chỉ nhận đơn trong 45 ngày tính từ ngày cổng thông tin của chương trình hoạt
động. Vui lòng lưu ý: Chỉ có đơn của các hộ gia đình có thu nhập tương đương hoặc ít hơn 50% Thu
nhập Trung vị Khu vực (AMI) mới được cứu xét. Chúng tôi sẽ không xem xét đơn của các hộ gia đình có
thu nhập cao hơn. Bên cạnh đó, do quỹ trợ giúp có hạn, chúng tôi không thể bảo đảm hỗ trợ cho tất cả
các hộ nộp đơn.

Ai đủ điều kiện tham gia Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID (CRRP) - Đợt 4?
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Các hộ gia đình muốn tham gia chương trình CRRP cần đáp ứng đủ các yêu cầu tối thiểu dưới đây: Các thành
viên trong hộ gia đình phải:
- gặp khó khăn về tài chính liên quan đến COVID‐19,
- có tổng thu nhập hộ gia đình tính theo khai thuế năm 2020 hoặc năm 2021 hoặc của 30 ngày trước ở
mức tương đương hoặc ít hơn 50% AMI,
- đã cư ngụ ở Quận Montgomery ít nhất từ tháng 8 năm 2021,
- có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà một cách chính thức hoặc không chính thức và
- chưa trả tiền thuê nhà ít nhất hai tháng.
Có yêu cầu có quốc tịch Mỹ hay không? Có yêu cầu cung cấp Số An sinh Xã hội khi nộp đơn
không?
Không, không yêu cầu giấy tờ cho biết tình trạng pháp lý (diện di trú). Nguồn tài trợ cho chương trình
CRRP đến từ ngân sách dành cho dự luật kích thích kinh tế và giảm nhẹ tác động của đại dịch COVID đã
được Quốc hội thông qua. Vì đây là hỗ trợ khẩn cấp nên không đòi hỏi giấy tờ về tình trạng pháp lý (diện
di trú) của gia đình. Tương tự, cũng không yêu cầu cung cấp số an sinh xã hội.
"Khó khăn về tài chính" được hiểu như thế nào?
Khó khăn về tài chính liên quan đến hoặc do Covid-19 gây ra có thể thể hiện ở nhiều hình thức. Ví dụ, quý
vị có thể bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm giờ làm. Hoặc quý vị có thể buộc phải thôi việc để trông nom
con cái, chăm sóc người thân bị bệnh hoặc chính quý vị phải nằm viện. Mẫu đơn có dành chỗ để quý vị
có thể giải thích chính xác về tác động của đại dịch Covid-19 đối với bản thân và gia đình mình.
AMI là gì và làm thế nào để biết được thu nhập của tôi thấp hơn 50% của AMI?
AMI là Thu nhập Trung vị Khu vực. Mức này được tính bằng cách xem xét thu nhập "ở vị trí giữa" của
tất cả các hộ gia đình trong vùng. Bảng dưới đây liệt kê mức tổng thu nhập tối đa hàng tháng và hàng
năm.
Số người
trong Gia
đình
1
2
3
4
5
6
7
8

Tổng Thu nhập Tối đa Hàng
tháng của Hộ gia đình
50% AMI
4.154 Mỹ kim ($4,154)
4.746 Mỹ kim ($4,746)
5.338 Mỹ kim ($5,338)
5.929 Mỹ kim ($5,929)
6.404 Mỹ kim ($6,404)
6.879 Mỹ kim ($6,879)
7.354 Mỹ kim ($7,354)
7.829 Mỹ kim ($7,829)

Tổng Thu nhập Tối đa Hàng năm của
Hộ gia đình
50% AMI
49.850 Mỹ kim ($49,850)
56.950 Mỹ kim ($56,950)
64.050 Mỹ kim ($64,050)
71.150 Mỹ kim ($71,150)
76.850 Mỹ kim ($76,850)
82.550 Mỹ kim ($82,550)
88.250 Mỹ kim ($88,250)
93.950 Mỹ kim ($93,950)

Tôi cần phải khai báo loại thu nhập nào và cần phải cung cấp giấy tờ gì để chứng minh?
Người nộp đơn phải trình báo chính xác tổng số thành viên trong hộ gia đình và tổng thu
nhập của tất cả các thành viên từ 18 tuổi trở lên mà không phải là sinh viên đang đi học toàn
thời gian.
Thu nhập khai trong đơn phải giống như tổng thu nhập của hộ gia đình trong hồ sơ khai thuế năm 2020
hoặc năm 2021 hoặc tổng thu nhập (trước thuế hoặc trước khi khấu trừ) trong 30 ngày trước ngày nộp
đơn. Thu nhập được trình báo có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những loại sau: Lương bổng,
Quận Montgomery - Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID - Các Câu hỏi Thường gặp

2

phúc lợi an sinh xã hội, tiền trợ cấp hoặc lương hưu, trợ cấp công cộng, trợ cấp thất nghiệp, thu nhập lợi
tức hoặc tiền chu cấp nuôi con. Thu nhập của 30 ngày trước ngày nộp đơn có thể chứng minh bằng
phiếu lương (pay stubs), bản sao kê ngân hàng (bank statements), thư xác nhận của hãng sở - nơi làm
việc hoặc giấy tự xác nhận thu nhập.
Liệu tôi có hội đủ điều kiện nếu tôi đã thay đổi chỗ ở từ tháng 8 năm 2021?
Có, miễn là quý vị vẫn còn nghĩa vụ trả tiền thuê nhà và vẫn cư ngụ ở Quận Montgomery kể từ tháng 8
năm 2021 hoặc trước đó. Nếu quý vị đã chuyển sang một chỗ ở mới cùng trong Quận Montgomery sau
thời điểm này (tháng 8/2021) thì vẫn đủ điều kiện nộp đơn xin trợ giúp tiền thuê nhà ở địa chỉ hiện đang
cư ngụ, miễn là quý vị vẫn có nghĩa vụ trả nợ.
Tôi có thỏa thuận với một người bạn/thành viên trong gia đình về việc trả một phần chi phí sinh hoạt
chung của hộ gia đình nhưng không có hợp đồng thuê nhà của riêng tôi. Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp
không?
Quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp một khi quý vị vẫn còn nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, ngay cả trong trường
hợp quý vị chỉ có hợp đồng thuê nhà không chính thức. Người nhận tiền thuê nhà của quý vị sẽ xác nhận
bằng văn bản về số tiền quý vị phải trả hàng tháng và số tiền quý vị đã trả hoặc còn thiếu nợ. Tuy nhiên,
chúng tôi không thể hỗ trợ quý vị trả tiền thuê nhà nếu như quý vị có quan hệ huyết thống hoặc kết hôn với
chủ nhà và người đó sở hữu căn nhà.
Tôi nhận được trợ cấp trả tiền thuê nhà từ chương trình trợ cấp gia cư (Phiếu Lựa chọn Nhà ở),
Chương trình Trợ cấp Tiền thuê nhà, v.v.), tôi có đủ điều kiện nộp đơn không?
Có. Quý vị vẫn đủ điều kiện nộp đơn, tuy nhiên chương trình chỉ có thể hỗ trợ phần tiền thuê nhà mà quý vị
có nghĩa vụ chi trả. Chúng tôi khuyến khích quý vị thông báo cho cơ quan trợ cấp gia cư biết về thay đổi thu
nhập để nghĩa vụ trả tiền thuê nhà của quý vị được điều chỉnh tương ứng.
Tôi có thể được nhận bao nhiêu tiền?
Căn cứ theo ngân quỹ chương trình CRRP tại thời điểm xem xét đơn, hộ gia đình có thu nhập ở mức
30% Thu Nhập Trung vị Khu vực (AMI) hoặc ít hơn có thể được hỗ trợ toàn bộ số tiền thuê nhà còn
nợ. Ngoài ra, còn được nhận tối đa tới 2.000 Mỹ kim ($2,000) để thanh toán tiền nợ dịch vụ tiện ích
trong tổng cộng18 tháng, bao gồm cả những hỗ trợ đã nhận được từ Đợt 3 của chương trình CRRP
này. Các hộ gia đình có thu nhập ở mức từ 31% đến 50% của Thu nhập Trung vị Khu vực có thể được
nhận một trong hai mức hỗ trợ này, tùy theo mức nào ít hơn 1) tổng số tiền hỗ trợ là 12.000 Mỹ kim
($12,000) hoặc 2) 18 tháng trợ cấp, bao gồm cả hỗ trợ nhận được trong Đợt 3 của chương trình CRRP
này. Các khoản hỗ trợ này chỉ dành để trả tiền thuê nhà và có tính đến tất cả các khoản hỗ trợ trước
đây đã nhận được từ chương trình CRRP hoặc các khoản hỗ trợ khác của địa phương, tiểu bang, hoặc
liên bang giúp chi trả tiền thuê nhà do chịu tác động của COVID. Đơn của các hộ gia đình có thu nhập
nhiều hơn mức 50% của AMI sẽ không được cứu xét.
Tôi đã nhận được trợ giúp trong các đợt trước đây của chương trình CRRP nhưng tôi vẫn gặp khó khăn
trong việc chi trả tiền thuê nhà. Tôi có thể được trợ giúp thêm không?
Có. Ngay cả khi quý vị đã nhận tiền trợ cấp của Chương Trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID
trong các đợt trước đây,
quý vị vẫn đủ điều kiện tiếp tục nộp đơn để xin thêm tiền trợ cấp cho đến khi chạm mức hạn định của
chương trình. Nếu quý vị đã được nhận tiền trợ cấp trong đợt hiện tại (đợt 4), quý vị không nên nộp đơn lại.
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Đơn/hồ sơ sẽ được giải quyết như thế nào? Sẽ theo nguyên tắc "nộp trước-được giải quyết trước"?
Không, các đơn sẽ không được giải quyết theo nguyên tắc "nộp trước-được giải quyết trước". Thay vào
đó, các đơn sẽ được ưu tiên cứu xét căn cứ vào nhu cầu (mức độ khó khăn) của hộ gia đình. Khi lựa chọn
đơn để cứu xét, chương trình sẽ tính đến các yếu tố như thủ tục trục xuất của tòa án, thu nhập hộ gia
đình và vị trí địa lý.
Tôi sẽ được nhận tiền trực tiếp?
Trong đa số các trường hợp, tiền trợ cấp được chuyển thẳng cho chủ sở hữu bất động sản/chủ nhà để
khấu trừ vào hóa đơn tiền thuê nhà của quý vị. Nếu không phối hợp được với chủ nhà, chúng tôi có thể
chuyển tiền trực tiếp tới quý vị.
Tôi cần phải nộp các loại giấy tờ nào?
Quý vị cần phải có các giấy tờ sau đây để hoàn tất đơn/hồ sơ của mình:
□Giấy tờ Tùy thân có hình/ảnh: Bản sao bằng lái xe, hộ chiếu hoặc một loại giấy tờ chính thức khác
(có hình/ảnh) của mỗi thành viên gia đình là người trưởng thành.
□Xác nhận Địa chỉ/Nơi cư trú: Quý vị phải nộp giấy tờ chứng minh cư ngụ tại địa chỉ quý vị điền trong
đơn xin trợ cấp. 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 để chứng minh địa chỉ của mình.
□Xác minh Thu nhập: Quý vị phải nộp giấy tờ và/hoặc giấy tự xác nhận tổng thu nhập của gia đình
quý vị không vượt quá mức hạn định tính theo quy mô gia đình của chương trình CRRP. Giấy
chứng nhận có thể là hồ sơ khai thuế năm 2020 hoặc năm 2021, phiếu lương, thư xác nhận của
hãng sở - nơi làm việc, giấy trợ cấp thất nghiệp hoặc giấy tự chứng thực/chứng nhận. Mẫu/Giấy
tự chứng nhận hiện sẵn có trên trang web của chương trình. Quý vị cũng phải nộp bản sao kê
mới nhất của tất cả các tài khoản ngân hàng của các thành viên gia đình.
□Xác nhận Tiền thuê nhà Quý vị phải nộp giấy tờ chứng minh nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, quá
trình chi trả và số 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 chứng từ khác nhằm đáp ứng đủ thông tin theo yêu
cầu một cách riêng biệt hoặc kết hợp.
□Giấy tờ của Chủ nhà: Chủ nhà của quý vị được yêu cầu ghi danh trong hệ thống đăng ký
dành cho nhà cung cấp dịch vụ (vendor) của Quận Montgomery và cung cấp giấy tờ chứng
thực các thông tin về việc cho thuê nhà và số tiền thuê nhà, trong đó có mức giá thuê nhà
hàng tháng và số tiền người thuê còn thiếu nợ.
□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)
Tôi không có thư xác nhận của hãng sở - nơi làm việc hoặc tôi tự kinh doanh hoặc tôi không có công việc
ổn định. Tôi cần làm gì để xác minh thu nhập của mình?
Quý vị có thể tải (upload) giấy tự chứng nhận lên cổng thông tin khi nộp đơn. Giấy tự chứng nhận gồm có
thông tin về việc làm/thu nhập của quý vị trước COVID và thông tin về việc làm/thu nhập hiện tại của quý
vị. Vui lòng tham khảo hướng dẫn điền mẫu/đơn tự xác nhận.
Tôi sẽ phải khai báo về số tiền trợ cấp này khi khai thuế?
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Không, trong hầu hết các trường hợp tiền trợ cấp sẽ chuyển thẳng cho chủ sở hữu bất
động sản để khấu trừ vào hóa đơn tiền nhà của quý vị. Chủ nhà cần phải khai báo thu nhập
cho thuê nhà vào mục thanh toán thuê nhà.

Làm thế nào để biết tôi được nhận tiền trợ cấp?
Một nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại, email và/hoặc bằng thư gửi qua
đường bưu điện để cho biết họ bắt đầu xem xét đơn xin trợ cấp của quý vị. Nếu như quý vị được
chấp thuận cho nhận tiền trợ cấp, nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ thay đổi tình trạng hồ sơ của quý vị
và quý vị có thể thấy được khi đăng nhập (log in) vào tài khoản nộp đơn của mình. Hầu hết các
trường hợp, tiền trợ cấp được chuyển thắng cho chủ nhà. Chương trình CRRP cũng sẽ gửi thư qua
đường bưu điện đến quý vị và chủ nhà cho thuê để thông báo chi tiết về số tiền trợ cấp.
Tôi có phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp này không?
Không, số tiền này không phải là một khoản cho vay. Quý vị sẽ không phải hoàn trả lại cho Quận
Montgomery.
Chủ nhà cho thuê yêu cầu tôi phải dọn đi ngay lập tức nếu như tôi không thể trả đủ tiền. Tôi sẽ phải
dọn đi đâu?
Quý vị chỉ phải dọn đi khi có yêu cầu của cảnh sát Quận Montgomery theo lệnh trục xuất của tòa án. Vui lòng
liên lạc Văn phòng Phụ trách Các Vấn đề của Chủ nhà cho thuê và Người thuê nhà tại số 240-777-0311 và Sở
Cảnh sát Quận Montgomery tại số 301-279-8000 trong trường hợp quý vị cho rằng chủ nhà đang ép buộc quý
vị dọn đi một cách bất hợp pháp. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang web Sở Gia cư và Các Vấn đề Cộng đồng
(DHCA) COVID-19.
Tôi nhận được giấy triệu tập của Tòa án yêu cầu tham gia điều trần về trục xuất, tôi nên làm gì?
Quý vị nên đến tòa dự phiên điều trần và cho thẩm phán biết rằng quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp
theo Chương trình Trợ giúp Tiền thuê nhà do ảnh hưởng của COVID. Quý vị cũng có thể xem thông
tin tại trang web Sở Gia cư và Các Vấn đề Cộng đồng (DHCA) COVID-19.
Tôi nên trình bày nội dung gì trong văn bản trình bày về tác động của Covid?
Văn bản này phải trình bày rõ ràng những khó khăn về tài chính mà đại dịch COVID-19 gây ra cho hộ gia đình
của quý vị. Hãy ghi rõ những thiệt hại về thu nhập nếu hộ gia đình của quý có những tổn thất đáng kể hoặc
gặp phải những khó khăn về tài chính khác trong thời gian đại dịch. Văn bản này cần phải có thông tin về mức
thu nhập trước đại dịch và mức thu nhập hiện tại nếu quý vị không thể cung cấp giấy tờ phản ánh thu nhập
của hộ gia đình.
Tôi đã quên gửi kèm giấy tờ liên quan khi nộp đơn/hồ sơ. Tôi có thể bổ sung giấy tờ được không?
Không, sau khi quý vị nộp đơn, quý vị không thể chỉnh sửa được nữa. Tốt nhất nên chờ cho đến khi nhân
viên phụ trách hồ sơ liên lạc với quý vị trừ khi tình trạng trục xuất (ra khỏi chỗ ở thuê) của quý vị đã thay
đổi hoặc quý vị cần cập nhật thông tin liên lạc. Nếu tình trạng của quý vị đã thay đổi hoặc quý vị cần cập
nhật thông tin liên lạc, vui lòng gửi thông tin cập nhật đến địa chỉ email: hss@montgomerycountymd.gov.
Tôi có thể bổ sung số tháng tôi còn nợ tiền thuê nhà sau khi đã nộp đơn/hồ sơ?
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Không, quý vị không thể chỉnh sửa đơn/hồ sơ sau khi đã nộp. Tuy nhiên, quý vị có thể cung cấp thông tin
cập nhật khi nhân viên phụ trách xem xét đơn/hồ sơ của quý vị.
Tôi đã thay đổi chỗ ở sau khi nộp đơn. Tôi vẫn có thể đủ điều kiện được nhận trợ cấp phải không?
Quý vị vẫn còn cư ngụ trong Quận Montgomery và thời gian ít nhất tính từ tháng 8 năm 2021 thì quý vị vẫn đáp ứng
được yêu cầu về cư trú tại địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể trả số tiền nợ thuê nhà ở địa chỉ hiện tại của
quý vị. Nếu quý vị thay đổi chỗ ở sau khi nộp đơn, chúng tôi không thể trả bất cứ khoản tiền nợ thuê nhà nào theo
địa chỉ cũ. Đồng thời, quý vị chỉ sẽ được đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp khi quý vị nợ chủ nhà ít nhất 1.000 Mỹ kim
($1,000) ở địa chỉ hiện tại.

Tôi cần trợ giúp để chi trả các dịch vụ tiện ích. Tôi có thể được hỗ trợ không?
Có, nếu quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình CRRP, quý vị có thể được trợ cấp tối đa 2.000 Mỹ kim
($2,000) để thanh toán các khoản nợ dịch vụ tiện ích. Tuy nhiên, tổng số tiền quý vị có thể nhận được phụ
thuộc vào tổng thu nhập hộ gia đình, số dư (số tiền còn nợ) hóa đơn dịch vụ tiện ích và số tháng trợ cấp mà
quý vị đủ điều kiện. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị nộp đơn xin hỗ trợ dịch vụ tiện ích thông qua Văn
phòng Chương trình Năng lượng Gia đình của chúng tôi nếu quý vị hội đủ điều kiện.
Tôi cần phải chuyển đi nhưng không có tiền để tìm nơi ở mới. Chương trình có thể giúp?
Ngân quỹ của chương trình CRRP có thể được sử dụng để giúp thanh toán tiền đặt cọc và tối đa ba tháng
tiền thuê nhà nếu quý vị đáp ứng được các yêu cầu của chương trình. Nếu quý vị đã nộp đơn xin trợ cấp từ
chương trình CRRP, vui lòng cung cấp thông tin và phối hợp với nhân viên phụ trách đơn/hồ sơ của quý vị về
vấn đề chuyển chỗ ở.
Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận trợ cấp từ chương trình CRRP, chúng tôi có thể hỗ trợ tài chính để chi
trả các chi phí chuyển nhà và lưu kho, tiền đặt cọc và tiền thuê nhà tháng đầu tiên. Nếu đây là nhu cầu
chuyển nhà không liên quan đến COVID hoặc cần gấp về thời gian, hãy gọi 311 và yêu cầu hỗ trợ tiền đặt
cọc/ chuyển nhà.
Nhân viên phụ trách hồ sơ/đơn của tôi đã liên lạc với tôi. Tôi có cần hồi đáp?
Có, vui lòng hồi đáp/liên lạc nhân viên phụ trách hồ sơ/đơn của quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu
quý vị không hồi đáp, rủi ro có thể là: Hồ sơ/đơn sơ của quý vị có thể bị từ chối. Nhân viên phụ trách hồ sơ
muốn giải quyết hồ sơ/đơn nhanh nhất có thể, vì vậy các trao đổi của quý vị sẽ giúp họ đưa ra quyết định
sớm hơn về trường hợp của quý vị. Nếu nhân viên phụ trách đang xem xét hồ sơ của quý vị, hãy để ý theo
dõi email hay điện thoại, tùy thuộc vào hình thức thông tin liên lạc nào quý vị đã cung cấp trong hồ sơ/đơn.
Chủ nhà muốn giúp tôi nộp đơn. Họ có thể làm gì?
Chủ nhà của quý vị có thể giúp thu thập các giấy tờ liên quan, quét (scan) chúng và hoàn tất đơn/hồ sơ của
quý vị. Chủ nhà của quý vị cũng có thể tự nộp đơn/hồ sơ để hỗ trợ cho trường hợp của quý vị. Chúng tôi
khuyến khích họ nộp đơn tại trang web: mc311.com/rentrelief.
Liệu chủ nhà cho thuê có thể nhận được tiền trợ cấp cho người người thuê nhà trong trường hợp
người này từ chối điền thông tin vào phần dành cho mình trong đơn/hồ sơ xin trợ cấp hoặc trong
trường hợp người này đã dọn đi?
Rất tiếc là không. Mặc dù chúng tôi có thể giải quyết hồ sơ ngay cả khi không có sự tham gia của chủ
nhà, chúng tôi vẫn luôn cần nhận được giấy tờ liên quan của người thuê nhà mới có thể xem xét trợ
giúp. Thêm nữa, vào thời điểm được nhận trợ cấp, người thuê nhà vẫn phải đang cư ngụ tại địa điểm
thuê đã ghi trong đơn/hồ sơ.
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Tôi có thể xem đơn/hồ sơ của tôi bằng cách nào?
Hãy truy cập (xem) đơn/hồ sơ của quý vị tại trang web của chúng tôi: www.mc311.com/rentrelief
Tôi phải làm gì khi không thể mở được trang web?
Quý vị lưu ý hãy dùng Google Chrome thay vì Internet Explorer. Quý vị cũng có thể dùng Firefox hoặc
Microsoft Edge.

*Thông tin này được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 4 năm 2022.
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