የሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና የሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ ኮቪድ የኪራይ
እፎይታ ፕሮግራም - ደረጃ 2

የኪራይ ክፍያዎችን በሚመለከት በውዝፍ ዕዳ ውስጥ ነዎት? ኮቪድ በማህበረሰባችን ላይ በሚያሳድረው
ተጽዕኖ ምክንያት ገቢ ካጡ ለኪራይ እፎይታ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤና እና ሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ (ኤች.ኤች.ኤስ) በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት ገቢ ላጡ እና ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የአጭር
ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል፡፡ ገንዘብ በሚገኝበት ጊዜ ፕሮግራሙ ብቁ ለሆኑ ቤተሰቦች የኪራይ ውዝፍ እዳዎች እና ለወደፊቱ ወራት የኪራይ ብድር እስከ
$4000 ዶላር የኪራይ እፎይታ ይሰጣል፡፡

ብቁ የሆነው ማን ነው?
•

በመጨረሻዎቹ 30 ቀናት ገቢ መሠረት፤ ቤተሰቦች ከ 60% ኤ ኤም አይ መሆን ኣለባቸው።
(ሰንጠረዡን ይመልከቱ →)

•

ቤተሰቦች ከገቢዎቻቸው ቢያንስ 50% ለኪራይ እየከፈሉ መሆን አለባቸው፡፡

•

የገቢ መቀነስ ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዘ መሆን አለበት።

•

ቤተሰቦች በኪራይ ክፍያዎች ቢያንስ አንድ ወር ወደ ኋላ የቀሩ አለባቸው።

•

ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች (ብቁ ከሆነ) ያመለከቱ መሆን ኣለባቸው።

•

ቢያንስ ከየካቲት 2020 ጀምሮ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪ መሆን አለባቸው።

•

ቤተሰቦች መደበኛ ወይም መደበኛ ያልሆነ የኪራይ ዝግጅት ሊኖራቸው ይችላል ፡፡

የቤተሰብ
መጠን

ከፍተኛው ወርሃዊ ገቢ 60%
ኤኤምአይ

1
2
3
4
5
6
7
8

$4,250
$4,855
$5,461
$6,065
$6,555
$7,040
$7,525
$8,010

ቀድሞውኑ የኮቪድ የኪራይ እፎይታ ግራንት የተሰጣቸው ፣ በስቴት የሚረዳ የቤቶች ድጋፍ መርሃ ግብር (በንብረታቸው በኩል) የተቀበሉ ወይም የቤት
ቫውቸር የሚቀበሉ ቤተሰቦች ብቁ አይደሉም። ይህ የ ኤች ኤች ኤስ የኪራይ እፎይታ ፕሮግራም በቤቶች ዕድገቶች ኮሚሽን ከሚመራው የኪራይ ድጋፍ
ፕሮግራም ልዩ እና የተለየ ነው፣ እና ቤተሰቦች ለሁለቱም ሊያመለክቱ ይችላሉ። ከመጀመሪያው “ከፍተኛ ተጽዕኖ” ሰፈሮች ውጭ ያሉ ቤተሰቦች
በተጠባባቂ ዝርዝር ውስጥ እንዲቀመጡ እና አቅሙ በሚፈቅደው መሰረት እንዲገናኙ በማድረግ ማመልከቻዎች ከፍተኛ የኮቪድ ተጽዕኖ ያለባቸው
አካባቢዎች ላይ በመመርኮዝ ቅድሚያ ይሰጣቸዋል ፡፡
ማመልከት የሚቻለው እንዴት ነው?
አትጠብቁ! ቀድሞውኑ በኪራይ ዕዳ ውስጥ ከሆኑ ለድጋፍ ብቁ መሆዎን እና
አለመሆንዎን ለማወቅ ከቤር የማስወጣት ማስታወቂያ እስኪቀበሉ ድረስ
አይጠብቁ። በተቻለ ፍጥነት ይድረሱ ፡፡

የበለጠ ይወቁ እናም አሁኑኑ ያመልክቱ!

https://www.montgomerycountymd.gov

• ለኪራይ እፎይታ ማመልከቻዎን ለማቅረብ በኦንላይን ይጎብኙን ፣ ወይም
• 311 ይደውሉ እና በኪራይ ዕዳ ወደ ኋላ እንደቀሩ እና እርዳታ እንደሚፈልጉ
ይንገሩ
• የኤች.ኤች.ኤስ.ኤስ አገልግሎት ሰጪ ስሠራተኞች በተመረጡ ጣቢያዎችም
በአካል ተገኝተው ጉብኝታቸውን ያስታውቃሉ ፡፡
ምን ማመልከት ያስፈልገኛል?
ለማመልከት የሚከተሉትን ሰነዶች ያስፈልግዎታል ፡፡ የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር
ወይም የልደት የምስክር ወረቀት ማቅረብ አያስፈልግዎትም ፡፡
• የገቢ ማረጋገጫ (በራስ-ሰር ሊረጋገጥ ይችላል)
• የፎቶ መለያ
• የኪራይ ሂሳብ

http://bit.ly/DHHSRentRelief

