
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG:
Hồ sơ sẽ được chấp nhận từ thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2020, đến thứ Năm, ngày 29
tháng 10 năm 2020, và phải được hoàn thành trực tuyến tại www.shra.org/sera. Bắt đầu từ
ngày 9 tháng 10, ứng viên có thể gửi email đến sera@shra.org hoặc gọi (916) 449-1266 để
được hỗ trợ. Họ cũng có thể nhận được trợ giúp tải lên các tài liệu cần thiết và hỗ trợ kỹ thuật
khác trực tiếp tại 816 Revere Street (Alder Grove) và 480 Redwood Ave, từ 8:00 sáng đến 5:00
chiều, thứ Hai đến thứ Sáu từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 29 tháng10.
 

Các ứng dụng đủ điều kiện sẽ được đặt theo thứ tự ngẫu nhiên trên máy vi tính. Ưu đãi sẽ
được trao cho các gia đình có trẻ con nhỏ, gia đình ở mức 30% thu nhập trung bình khu vực
(AMI) trở xuống, và các gia đình có đơn đã hoàn thành. Các khoản thanh toán hỗ trợ cho thuê

có thể được phát hành lên đến $4,000 cho mỗi hộ gia đình và sẽ được thanh toán trực tiếp
cho chủ nhà. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.shra.org/sera.

Yêu cầu của người nộp đơn:
Thuê nhà ở của quý vị tại Thành Phố Sacramento hoặc tại nơi chưa hợp nhất trong Quận
Sacramento 

Đã trải qua một mất mát hoặc giảm tiền lương do COVID-19

Nợ tiền thuê nhà hoặc không có khả năng để duy trì hiện tại trên tiền thuê nhà

Thu nhập hộ gia đình hiện tại không được vượt quá 50% thu nhập trung bình của khu vực 

Không sống ở nhà Công Cộng hoặc nhận được hỗ trợ cho thuê liên tục

Sacramento Housing and Redevelopment Agency (SHRA), hợp tác với Thành phố
và Quận Sacramento, đang cung cấp hỗ trợ cho thuê khẩn cấp cho những cư

dân đã trải qua mất mát hoặc giảm tiền lương do COVID-19.

TỔNG THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH yêu cầu

Don't drown in 
back rent!


