Rental Assistance Program
اسناد زیر برای Keep
 Fremont Housed Rental Assistance Programمورد نیاز است

موارد مورد نیاز از مستاجر(ان)
کارت شناسایی معتبر عکس دار (مثالً ،گواهینامه رانندگی معتبر ،کارت شناسایی دولتی ( ،)State IDپاسپورت ،گواهی).
اثبات اینکه نیاز به کمک اجاره و/یا کمک مالی پرداخت قبضها ،در نتیجه هزینههای قابل توجه مالی و بدهی ،از دست دادن شغل یا از دست دادن درآمد دارید که
به طور مستقیم با  COVID-19مرتبط است.
لطفا یکی از موارد زیر را ارسال کنید:
• نامه تعدیل نیرو یا نامهای که نشان دهنده کاهش درآمد پرداخت شده توسط کارفرما پس از  13مارچ  2020است
• نامه بیمه بیکاری ایالتی یا فدرال
•
•

•
•

فیش حقوقی که نشان دهنده کاهش درآمد باشد .آخرین فیش حقوق دریافتی که نشاندهنده حقوق کاملی باشد که دریافت کرده بودید و جدیدترین
فیش حقوقی که نشانگر از دست دادن درآمد است
اگر خوداشتغال /کارگر پیمانی/پیمانکار مستقل( )gig workerهستید و درآمد شما به دلیل  COVID-19کاهش یافته است ،اسنادی از درآمد
را که قبل از کاهش درآمد کسب کرده و جدیدترین اسناد درآمدتان را ارائه دهید .به عنوان مثال ،پیمانکاران مستقل( )gig workersمیتوانند
سوابق ماهیانه سفرکاری و سابقه درآمد خود را ارائه دهند
هرگونه اخطار تخلیهای که به منظور عدم پرداخت اجاره به دلیل  COVID-19به مستاجر داده شده است
هزینههای قابل توجه مربوط به  .COVID-19لطفا رسیدهای خود را ارسال کنید

برای همه اعضای خانوار (شامل هر کسی که در خانه شما زندگی میکند) ،لطفا ً موارد زیر را برای نشان دادن درآمد ناخالص سالیانه خانوار یا درآمد ناخالص
فعلی خانوار برای  60روز گذشته از تاریخ ارسال درخواست را ارائه دهید.
لطفا ً همه موارد قابل اعمال را ارسال کنید:
• اظهارنامه مالیاتی  2020خانوار
• فیشهای حقوق
•
•
•
•
•
•

نامه ای از آژانس دولتی ،یا کپی مزایای بخش()County benefits
گزارش بیمه معلولیت
گزارش بیمه بیکاری
گزارش تأمین اجتماعی
 W-2sیا سایر گزارشات دستمزد
صورت حساب بانکی که نشان دهنده درآمد عادی است

اگر قبضهای پرداخت نشده (آب ،گاز ،برق ،زباله) دارید ،اولین صورتحساب(های) پس از  13مارس  ،2020صورتحسابهای سررسید شده متعاقب آن ،و جدیدترین
صورتحساب خود را ارائه دهید.

موارد مورد نیاز از صاحبخانهها
مستندات از صاحبخانه (هر سه مورد الزامی است)
ً
• کپی اجارهنامه در اختیار متقاضی .اگر اجارهنامه موجود نیست ،لطفا یکی از موارد زیر را ارسال کنید :گواهی تصدیقشده توسط صاحبخانه،
قبض تسهیالت آب یا برق به نام متقاضی ،صورتحساب بانکی که پرداختها را به صاحبخانه نشان میدهد ،یا چکهای پرداختی که شواهدی
از اجاره پرداخت شده را نشان می دهد .موجر باید با تأیید کارکنان شهرداری به عنوان مالک قانونی یا مدیر امالک آن واحد ،شناسایی شود
• مستنداتی از صاحبخانه برای اجاره بدهکار شده – امضا شده توسط صاحبخانه یا نماینده مجاز
• فرم  IRS W-9که توسط صاحبخانه تکمیل شده است
برای درخواست این جا را ببینید Fremont.gov/KeepFremontHoused :برای سواالت بیشتر
ایمیل بزنید rentrelief@fremont.gov :یا تماس بگیرید510.574.2028 :

