
Quý vị cần được hỗ trợ tiền thuê nhà? Sở Phát Triển Nhà Ở và Cộng Ðồng (DHCD) có các chương trình hỗ trợ 
tiền thuê nhà có thể trợ giúp những cư dân có thu nhập thấp của DC bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về y 
tế công cộng do vi-rút corona (COVID-19) gây ra.

Bảng dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở Trong Ðại Dịch COVID-19 
(CHAP) và Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Cho Người Thuê (TBRA). Thông tin bổ sung về các chương 
trình hỗ trợ tiền thuê nhà và ổn định nhà ở của DC có sẵn tại coronavirus.dc.gov.

*Còn gọi là Thu Nhập Trung Bình Khu Vực (AMI)
Các giới hạn của chương trình được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích minh họa. Các giới hạn của chương trình có thể khác nhau 
theo thời gian và tùy thuộc vào nguồn quỹ cũng như các yếu tố cụ thể theo đơn đăng ký. 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO 
CÁC CƯ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

DHCD.DC.GOV

•  Xác minh thu nhập (phiếu lương, W2)
•  Tài liệu về việc mất thu nhập hoặc bằng chứng về 
    chi phí tăng lên (hóa đơn y tế hay chi phí bất ngờ)
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•  Tối đa ba tháng tiền thuê nhà quá hạn hoặc $4,250 (tùy thuộc 
    số tiền nào thấp hơn) bắt đầu từ tháng 4 năm 2020.

•  Phải là cư dân tại DC   
•  Phải chứng minh được đang nợ tiền thuê nhà 
•  Phải thuê căn hộ từ ngày 29 tháng 2 năm 2020
•  Phải chứng minh được họ đang nợ tiền thuê 
  nhà hoặc không thể thanh toán
•  Không được có thu nhập cao hơn 60% Thu Nhập 
  Gia Ðình Trung Bình (MFI) theo quy mô hộ gia đình     
  

•  Bản kê khai ngân hàng cho hai tháng trước ngày 13 tháng 
   3 năm 2020
•  Tất cả tài liệu về thu nhập từ tiền lương kiếm được cho 
    hai tháng trước ngày 13 tháng 3 năm 2020
•  Cần có bằng chứng về việc ghi danh theo học hiện tại nếu cư    
    dân từ 18 tuổi trở lên và là sinh viên chính quy
•  Nếu không có tài liệu về tiền lương, vui lòng cung cấp bản kê khai 
   mọi thu nhập, kể cả phúc lợi thất nghiệp hay phúc lợi khẩn cấp 
   nhận được do đại dịch COVID-19

•  Hỗ trợ sẽ dựa trên thu nhập của người thuê và số phòng ngủ 
    của căn hộ.

Ðể biết thêm thông tin, hãy liên hệ: 
•  Housing Counseling Services (202) 667-7713
•  Latino Economic Development Center (202) 588-5102 
    or (202) 540-7401

Truy cập địa chỉ trang web: https://bit.ly/RPPHelp 
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GIỚI HẠN THU NHẬP HÀNG THÁNG CHO CHAP/TBRA

•  Phải là cư dân tại DC  
•  Phải chứng minh được đang nợ tiền thuê nhà 
•  Phải thuê căn hộ từ ngày 29 tháng 2 năm 2020
•  Không được có thu nhập cao hơn 80% Thu Nhập Gia 
   Ðình Trung Bình (MFI) theo quy mô hộ gia đình 
•  Phải chứng minh được việc bị giảm thu nhập do mất việc vì 
    tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do COVID-19 gây ra.

Ðể biết thêm thông tin, hãy liên hệ: 
• Greater Washington Urban League (202) 552-2898 
• Housing Counseling Services (202) 667-7713
• United Planning Organization (202) 231-7910

Truy cập địa chỉ trang web:  https://bit.ly/RPPHelp 
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