
Danh mục kiểm tra điều kiện 
dành cho chủ nhà

Liệu Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Ghi Danh Tham Gia Chương Trình Trợ giúp Thuê Nhà trong 
dịch COVID-19 Của Tiểu Bang California Không? (Phải hội đủ tất cả các mục dưới đây để đủ 
điều kiện tham gia)

Quý vị có phải là chủ sở hữu bất động sản hoặc văn phòng/đại lý quản lý bất động sản có thẩm quyền hợp pháp để cho 
thuê bất động sản không?

Quý vị có người thuê nhà hội đủ điều kiện mà chưa thanh toán tiền thuê nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 
năm 2021 do một sự kiện liên quan đến COVID-19 không?

Quý vị có hợp đồng thuê nhà hoặc thỏa thuận bằng văn bản với (những) người thuê nhà đủ điều kiện không?

Quý vị có đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà chưa thanh toán trong khoảng thời gian trên không?

Nếu quý vị đã chọn TẤT CẢ những mục trên, quý vị đủ điều kiện để ghi danh tham gia chương trình trợ giúp 
thuê nhà trong dịch COVID-19 của tiểu bang California. Trước khi ghi danh tham gia, quý vị sẽ cần những giấy tờ 
sau. (Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ về những giấy tờ được chấp nhận tại HousingIsKey.com)

 Mẫu IRS W-9

 Để xác minh Nơi cư trú (cần MỘT trong những giấy tờ sau)

• Hợp đồng thuê nhà

• ID hoặc Bằng lái xe do Tiểu bang cấp

• Thư chính thức từ bên thứ ba, có tên và địa chỉ

• Thẻ thư viện do chính quyền cấp

• Hóa đơn điện/ nước từ công ty điện/nước

 Để xác minh Quyền sở hữu (cần MỘT trong những giấy tờ sau)

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng bất động sản

• Phiếu thế chấp

• Mẫu đơn thuế bất động sản

• Bảo hiểm chủ nhà

 Để xác minh Tiền thuê còn nợ (cần MỘT trong những giấy tờ sau)

• Hợp đồng thuê nhà hiện tại, có chữ ký của người nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà và chủ nhà hoặc người cho thuê lại
tại nơi người nộp đơn đang cư ngụ và cho biết số tiền thuê nhà.

• Trong trường hợp không có hợp đồng thuê nhà có chữ ký của các bên, bằng chứng về tiền thuê nhà có thể bao gồm:

• Sao kê ngân hàng

• Cùi chi phiếu hoặc bằng chứng khác cho thấy quá trình và cách thức trả tiền thuê nhà

• Xác nhận bằng văn bản của chủ nhà người mà có thể được xác minh là chủ sở hữu thực sự hoặc người quản lý
của nơi quý vị thuê nhà

Sau khi quý vị đã tổng hợp các thông tin theo yêu cầu trên, vui lòng truy cập HousingIsKey.com và nhấp vào
mục COVID-19 Rent Relief (Chương Trình Trợ giúp Thuê Nhà Do Ảnh Hưởng Của COVID-19) để ghi danh.

* * *
Giấy tờ mà có thể được đối chiếu giữa các cấp chính quyền khác và cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, nếu có. Đánh giá này 

được dùng để xác minh tính hợp lệ của những giấy tờ được nộp và thông tin có trong những giấy tờ đó.  

* * *
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