
Ang mga Punto ng Pag-uusap sa COVID-19 Paluwagan ng Renta sa CA 

Background: Nangunguna ang California sa bansa sa pagtulong at pangangalaga sa mga umuupa. 

• Nilagdaan ni Governor Newsom ang SB 91 na nagtatag ng programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA na naglalaan ng

$2.6 billion sa ilalim ng pederal na tulong sa pag-upa.

• Pinalalawig ng SB 91 ang pagsanggalang sa pagpapaalis hanggang Hunyo 30, 2021.
• Ang mga pagsisikap na ito ay upang manatili sa kanilang tirahan ang mga sambahayang may mababang kinikita, na

matinding nahirapan dahil sa pandemic at maiwasan ang kanilang pagkakaalis o eviction na mahalaga sa pantay na
pagbangon.

Pangkalahatang Pananaw: Ang Programa ay tumutulong sa katatagan ng mga mas nangangailangan 

• Ang COVID-19 Paluwagan sa Renta ng CA ay naglalaan ng tulong pinansiyal sa karapat-dapat na umuupa batay sa kanilang
kinikita at nakakaranas ng kawalan ng katatagan sa pabahay.

• Ang programa ay nagbibigay ng pagsauli sa nagpapaupa ng naipong utang sa upa sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso

31,2021.
• Ang mga nagpapaupa sa nararapat na tumanggap ng 80% ng mga hindi nabayarang upa kung ipauubaya na nila ang

natitirang 20% sa hindi nabayarang upa.
• Ang mga karapat-dapat na umuupang may nagpapaupang hindi sumali sa programa ay makakatanggap pa rin ng 25% ng

kanilang naipong di nabayarang upa sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021.
• Ang pagbayad ng 25% ng mga hindi nabayarang upa nang June 30, 2021 ay makakatulong sa iyong manatili sa iyong tirahan

sa ilalim ng pinalawig na pagsanggalang laban sa pagpapaalis na nakasaad sa SB91.
• Ang mga karapat-dapat na umuupa ay makatatanggap din ng tulong sa upa nang hanggang 25% ng kanilang buwanang upa.

• Alamin kung kayo ay karapat-dapat at mag-apply mula Marso 15, 2021 sa HousingIsKey.com.

Ang mga batayan sa pagiging karapat-dapat: Ang mga paluwag na binigay pawang sa nagpapaupa at umuupa 

• Ang mga nagpapaupang may isa o higit pang mga karapat-dapat na umupang may mga naipong hindi nabayarang upa mula
Abril 1, 2020 hanggang Marso 31, 2021.

• Ang mga umuupang nasa o mababa sa 80% ng panggitnang kinikita sa kanilang lugar o Area Median Income at nakaranas ng
pinansiyal na paghihirap dahil sa COVID-19 at nakakaranas ng hindi katatagan sa tinitirhan.

• Kung karapat-dapat, maaring mag-umpisa ng application process ang nagpapaupa o ang umuupa.
• Hindi tatanungin ang mga aplikante sa kanilang pagkamamamayan (citizenship) o kaya ay kailangang

patunayan ang kanilang pagkamamamayan (citizenship).
• Ang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay maaring pakinabangan ng lahat na karapat-dapat mula sa Lunes, Marso

15,2021 ngunit uunahing bigyan ng pansin ang mga sinumiteng aplikasyong ng sambahayang pinakamanganganib na
mapaalis.

o Ang pinakamapanganib na mapaalis ay malalaman batay sa kakayahang magbayad ng umuupa ng
pinakamababang 25% utang sa upa, ang AMI ng sambahayan at kung ang sambahayan ay naninirahan sa
lugar  na matinding napahirapan ng COVID-19. 

Mga Nakalaang Mapagkukunan: Programang Makataong tumutulong sa sambahayang kailangan ng kagyat ng tulong 

• Ang mga mapagkukunan at kaalaman sa aplikasyon ay makukuha sa HousingIsKey.com.
• Ang mga katuwang sa lokal na pamayanan ng estado o Local Partner Network (LPN) ay itinatag upang tumulong na tumugon

sa mga tanong kung kaparapt-dapat ang aplikante at tumulong sa pagsumite ng aplikassyon. Ang talaan ng LPN ay makikita
sa HousingIsKey.com.

• Ang call center ng COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay tutulong sa pagsagot ng mga tanong kung karapat-dapat ang
aplkante sa programa, magbigay ng tulong sa aplikasyon at magbigay ng kaalaman tungkol sa mga tulong na mabibigay:
tumawag sa 1-833-430-2122 sa pagitan ng ika-7 nang umaga at ika-7 nang gabi araw-araw.

Paano mag-apply 

• Malalaman ng mga nagpapaupa at umuupa nang tahasan kung sila ay karapat-dapat sa HousingIsKey.com kung 
saan din makakapag-apply sa pondo .

• Kung wala kayong internet, maaring tumawag sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA sa 1-833-430-2122 para sa kaalaman
kung saan ang pinakamalapit na mahihingan ng tulong para sa aplikasyon.
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