
Lampas na ang upa sa takdang panahon?
Ang mga umuupa at ang mga nagpapaupa ay marami nang dapat alalahanin.
Hindi na dapat dumagdag pa ang mga lumampas nang upa sa mga alalahanin.

Sino ang maaaring mag-apply?
Ang mga nagpapaupang  may karapat-dapat na umuupang nakakaranas 
ng pinansiyal na paghihirap dahil sa COVID-19 at may lampas nang hindi 
nabababyarang upa.

Mga umuupang nakaranas ng pinansiyal na paghihirap dahil sa COVID-19, 
may lumampas nang utang sa upa o utilities at may kabuuang kinikitang 
hindi lalampas sa 80% ng panggitnang kita o median income.

Ano Ang Halagang Makukuha Ko sa Paluwagan sa Upa?
Ang mga Nagpapaupa ay maaaring makatanggap ng 80% ng lumampas nang upang naipon sa pagitan
ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021 kung sila ay papayag na ipaubaya na ang natitirang 20% ng hindi nabayarang upa.

Ang mga karapat-dapat na umuupang may mga kaserong hindi sumali ay maaari pa ring mag apply nang sarili 
at tumanggap ng 25% ng hindi nababayarang upang naipon sa pagitan ng Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021 sa 
pamamagitan ng tahasang pagbabayad sa kanilang kasero. Kung hindi pumayag ang kanilang kassero sa tahasang 
pagbabayad, ang 25% ay maaaring ibigay sa umuupa para pambayad sa mga hindi nabayarang upa sa kanilang 
kasero nang June 30, 2021. Sa pagbayad ng 25% ng lumampas na upa nang June 30, 2021, mananatili ang mga 
umuupa sa kanilang tinitirhan sa ilalim ng pinalawig na proteksiyon sa pagpapaalis na nakasaad sa SB91.
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Kung ikaw ay karapat-dapat na umuupang nakaranas ng pinansiyal na 
paghihirap dahil sa COVID-19 at may upang lampas na sa tinakdang 
panahon ng pagbabayad, o kaya ay nagpapaupang nakaranas ng pagkalugi 
dahil sa hindi nabayarang upa, ikaw ay maaring maging karapat-dapat sa 
tulong pinansiyal sa pamamagitan ng programang COVID-19 Paluwagan sa 
Renta sa CA.

Uunahing asikasuhin ang mga sambahayang may higit na panganib na mapaalis.

Ang mga karapat-dapat na umuupa ay maaari ring makatanggap ng tulong na mabayaran ang mga upa sa 
hinaharap katumbas ng 25% ng kanilang buwanang upa para matulungan silang manatili sa kanilang
tinitirhan at 100% ng hanggang labindalawang buwang hindi nababayaran o hinaharap na singil sa utility.

Paano Ako Mag-aaply?
Upang malaman ang mga kailangan ng mga karapat-dapat, mag-apply o humanap ng Local Partner Network 
organization na makakatulong nang dagdag, tumungo sa HousingIsKey.com o tumawag nang toll free sa 
833-430-2122.
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