ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ Keep Fremont Housed ਦੇ ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹਨ।
ਿਕਰਾਏਦਾਰ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਪਿਹਚਾਣ (ਿਜਵ� ਿਕ ਵੈਧ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸ�ਸ, ਸਟੇਟ ID, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮੈਿਟ�ਕ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ)।
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਵੱ ਤੀ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ, ਿਸੱ ਧਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਜ� ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ� ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਤੇ/ਜ� ਸਹੂਲਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ:

•
•

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱ ਲ� 13 ਮਾਰਚ 2020 ਤ� ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ਰੋਕੋ ਪੱ ਤਰ ਜ� ਆਮਦਨੀ ਘੱ ਟ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਪੱ ਤਰ

•

ਆਮਦਨੀ ਘੱ ਟ ਹੋਈ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਟੱ ਬ। ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਟੱ ਬ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਘੱ ਟ ਹੋਈ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਟੱ ਬ

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਠ�ਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਿਗਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਆਮਦਨੀ ਘੱ ਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ� ਆਮਦਨੀ ਘੱ ਟ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਰਾਜ ਜ� ਸੰ ਘੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ

ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਵ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ�� ਕਰੋ। ਿਜਵ� ਿਕ, ਿਗਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਈਡਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਇਿਤਹਾਸ ਜਮ�� ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

•
•

ਕੋਿਵਡ-19 ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨ�ਿਟਸ

ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦ� ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ

ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਮ�ਬਰ� (ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮੇਤ) ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ� ਪੱ ਤਰ ਜਮ�� ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਿਪਛਲੇ 60 ਿਦਨ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ
ਆਮਦਨੀ ਜ� ਕੁੱ ਲ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮ�� ਕਰਵਾਓ:

•
•

2020 ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ

•
•
•
•

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ ਪੱ ਤਰ, ਜ� ਕਾ�ਟੀ ਲਾਭ� ਦਾ ਿਪ�ੰ ਟਆਉਟ

•
•

W-2 ਜ� ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਸਟੇਟਮ�ਟ

ਤਨਖਾਹ ਸਟੱ ਬ
ਅਪੰ ਗਤਾ ਬੀਮਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ
ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਟੇਟਮ�ਟ

ਿਨਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਹੂਲਤ ਿਬੱ ਲ (ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਇਲੈ ਕਿਟ�ਕ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ) ਹਨ, ਤ� 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਿਬੱ ਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਵਾਓ, ਿਫਰ ਿਪਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੀਆ ਿਬਿਲੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ।

ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਿਤੰ ਨ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹਨ)

•

ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਪੱ ਟੇ ਦੀ ਨਕਲ। ਜੇ ਪੱ ਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਜਮ�� ਕਰੋ: ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ, ਿਬਨ�ਕਾਰ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਿਬਲ, ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ, ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈ�ਕ ਸਟੱ ਬਸ। ਿਸਟੀ
ਸਟਾਫ ਵੱ ਲ� ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕ ਜ� ਜਾਇਦਾਦ ਪ�ਬੰਧਕ ਵਜ� ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ

•
•

ਬਕਾਇਆ ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਮਕਾਨ- ਮਾਲਕ ਤ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਜ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਵੱ ਲ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਵੱ ਲ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ IRS ਫਾਰਮ W-9

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ:Fremont.gov/KeepFremontHoused
ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ� ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:rentrelief@fremont.gov ਜ� ਕਾਲ ਕਰੋ: 510.574.2028

