
Kayo ba ay nahuhuli sa pagbabayad
ng renta at/o utilidad?
Ang mga kwalipikadong nagrerenta at nagpapaupa
na naapektuhan ng COVID-19 ay kwalipikado para
sa 100% na renta at utilidad na hindi nabayaran.

Ang County ng Santa Clara sa pakikipagtulungan sa mga
partner sa komunidad ay makakatulong sa inyo na matuto pa
at mag-apply para sa COVID-19 na programa sa emergency
rental assistance.  

Linggo, Oktubre 24.  
The Neon Exchange

7365 Monterey Road, First Floor
Gilroy, CA 95020

2:00PM - 7:00 PM
Ang mga panakip sa mukha ay kinakailangan sa loob

Upang gumawa ng appointment, alamin kung aling dokumento ang inyong dadalhin, o
para sa karagdagang impormasyon, kontakin kami sa: sccrenthelp@hhs.sccgov.org or
408-808-7770

Mga uri ng impormasyon na dadalhin ng nangungupahan: 
Contact information ng inyong landlord at/o manager (pangalan, numero ng
telepono, email, at address (anuman ang mayroon kayo) 
Para sa bawat adult sa inuupahang unit: 

patunay ng pagkakakilanlan (gaya ng passport, drivers' license, o consulate ID);  
patunay ng kita (gaya ng pay stubs);  
patunay ng renta (gaya ng lease); at 
patunay ng address (gaya ng utilidad o medical bill) 

1.
2.
3.
4.

Mga uri ng impormasyon na dadalhin ng landlord: Mangyaring tumawag o mag-
email sa amin (tingnan ang nasa ibaba) 
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Laki ng Sambahayan 1 2 3 4

5 6 7 8

$82,450 $94,200 $106,000 $117,750

$127,200 $136,600 $146,050 $155,450

Laki ng Sambahayan

Kayo ba ay nahuhuli sa pagbayad ng renta? 

FOR TENANTS & LANDLORDS

HOUSINGISKEY.COM 833-430-2122O

Mayroong makakatulong. Mayroong Emergency rent relief.
Kung kayo ay sumasahod na kwalipikadong nangungupahan na pinansiyal na naapektuhan ng
COVID-19 at hindi makakabayad ng renta, o kung kayo ay nagpapaupa na hindi nakakatanggap ng
bayad ng renta dahil ang inyong mga nangungupahan ay pinansiyal na naapektuhan ng pandemya,
kayo ay maaaring kwalipikado para sa emergency rent relief.

Paano ko malalaman kung ako ay kwalipikado? 
Ang mga nagrerenta na ang mga sambahayan ay hindi makakabayad ng renta, pinansiyal na
naapektuhan ng COVID-19, at may kita na hanggang sa 80% ng Area Median Income (AMI) ay
maaaring kwalipikado, anuman ang katayuan sa imigrasyon.

Saan ako makakakuha ng tulong?
Kung hind ninyo kami masasamahan para sa event na ito, mangyaring bisitahin ang SCCRentHelp.org
o tumawag sa 408-808-7770 para sa tiyak na kwalipikadong pamantayan, impormasyon kung paano
mag-apply, at upang maging konektado sa mga partner sa komunidad na handang tumulong sa mga
residente upang punan ang aplikasyon. 

Maaari din kayong makipag-ugnayan at mag-apply sa pambuong-estadong CA COVID-19 Rent Relief
program ng direkta sa:

Limit ng Kita 

Limit ng Kita 

Ang mga kwalipikadong sumasahod na mga aplikante ay maaaring kwalipikado anuman ang
katayuan sa imigrasyon at hindi kinakailangan ang pagpapatunay ng citizenship 
Kung nakatanggap ako ng eviction papers, saan ako pupunta para makakuha ng tulong?
KUNG IKAW AY NANGUNGUPAHAN AT SA TINGIN MO AY NAKATANGGAP KA NG COURT PAPERS O
IBA PANG MAY KAUGNAYAN SA DOKUMENTO NG EVICTION NA HINDI NINYO MAINTINDIHAN,
MANGYARING KAAGAD NA MAKIPAG-UGNAYAN SA LAW FOUNDATION NG SILICON VALLEY SA 
408-280-2424 UPANG HUMILING NG TULONG.


