Rent Past Due?
Renters and landlords have enough things to worry about.
Past due rent shouldn’t be one of them.
If you’re an income eligible renter who has experienced
a financial hardship due to COVID-19 and have past due
rent, or you’re a landlord who has experienced a loss in
income because of unpaid rent, you may be eligible to
get financial assistance now through the CA COVID-19
Rent Relief program.

Who Can Apply?
Landlords who have income-eligible renters experiencing a financial
hardship due to COVID-19 with past due rent.

Renters who have experienced a financial hardship due to COVID-19, have
past due rent or utilities, and have a household income that is not more than
80% of the area median income.

How Much Rent Relief Will I Get?
Landlords can get reimbursed for 80% of past due rent accrued between April 1, 2020, and March 31, 2021, if they
agree to waive the remaining 20% of unpaid rent.

Eligible renters whose landlords choose not to participate may still apply on their own and receive 25% of

unpaid rent accrued between April 1, 2020, and March 31, 2021 through a direct payment to their landlord. If a
landlord refuses direct payment, the 25% can be paid to the renter to pay missed rent to their landlord by
June 30, 2021. Paying 25% of past due rent by June 30, 2021 can help keep renters in their homes under the
extended eviction protections provided in SB91.

Eligible renters can also receive help paying future rent, equal to 25% of their monthly amount to
help them stay in their homes, and 100% of up to 12 months of unpaid or future utility bills.

How do I Apply?
To check eligibility requirements, apply or find a Local Partner Network organization who can assist you further,
visit HousingIsKey.com or call 833-430-2122, toll free.

HousingIsKey.com
Priority will be given to households at the greatest risk of eviction.

¿Está atrasado con su renta?

Los inquilinos y propietarios tienen suficiente de qué preocuparse.
La renta atrasada no debería ser una de esas preocupaciones.
Si usted es un inquilino elegible por ingresos que ha
sufrido dificultades financieras debido a COVID-19 y tiene
renta atrasada, o es un propietario que ha sufrido una
pérdida de ingresos debido a la renta impaga, ahora puede
ser elegible para recibir asistencia a través del programa
Ayuda Con La Renta de COVID-19 de California.

¿Quién puede aplicar?
Propietarios que tienen inquilinos de ingresos elegibles con renta atrasada
que han sufrido dificultades financieras debido a COVID-19.

Inquilinos que han sufrido dificultades financieras debido a COVID-19, tienen

renta o servicios públicos atrasados y tienen un ingreso familiar que no supera el
80% del ingreso medio del área.

¿Cuánta ayuda de renta recibiré?
Los propietarios pueden obtener un reembolso del 80% de la renta atrasada acumulada entre el 1 de abril de
2020 y el 31 de marzo de 2021, si aceptan renunciar al 20% restante de la renta atrasada.

Los inquilinos elegibles cuyos propietarios elijan no participar en el programa, aún pueden aplicar por cuenta

propia y recibir el 25% de renta atrasada entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 a través de un pago
directo a su propietario. Si un propietario rechaza el pago directo, el 25% se puede pagar al inquilino para pagarle la
renta atrasada al propietario antes del 30 de junio de 2021. Pagar el 25% de la renta atrasada antes del 30 de junio
de 2021, puede ayudar a mantener a los inquilinos en sus casas bajo las protecciones extendidas contra desalojos
provistas en SB91.

Los inquilinos elegibles también pueden recibir ayuda para pagar la renta futura, igual al 25% de
la cantidad de su renta mensual para ayudarlos a permanecer en sus hogares, y 100% de hasta 12
meses de facturas de servicios públicos atrasadas o futuras.

¿Cómo puedo aplicar?

Para verificar los requisitos de elegibilidad, aplicar o buscar una organización de la red de socios locales que pueda
ayudarlo, visite HousingIsKey.com o llame al 833-430-2122, sin tarifas.
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El programa Ayuda Con La Renta de COVID-19 de California no se basa en orden de llegada, pero se dará prioridad a los hogares con mayor riesgo de desalojo.

加州新冠病毒
租房援助

支付房租有困難？
在生活的重壓下，租客與房東不應該在為
支付房租而煩惱。
如果您是符合收入要求的租客，並因為疫情面臨財務
困難，導致逾期未付租金。或者，您是由於未能如期
收到租金而導致收入損失的房東，您可能有資格透過
加州新冠病毒租房援助計劃獲得協助。

誰可以申請該計劃？
您是房東，且您的租客符合收入要求，並因為疫情面臨財務困難，導致逾
期未付租金。
您是因為疫情面臨財務困難，導致逾期未付租金和公用事業費用的租客，
且家庭收入不超過該地區中位收入（area median income）的 80％。

我能獲得多少租房援助？
房東將可獲得租客在 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期間累計逾期未付租金的80% ，但前提是您
同意免除同期租客未付的剩下 20% 租金。
如果您是符合資格的租客，即便您的房東不參與此計劃，您也可以自行申請，並透過直接付款（direct
payment）的方式，向房東支付在 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期間累計逾期未付租金的25% 。
如果房東拒絕直接付款的方式，租客則會獲得 25% 的援助金，但這筆資金必須用來支付2021年 6 月 30 日
前逾期未付的租金。
在 2021 年 6 月 30 日前支付25%的逾期租金，將確保租客在 SB91 法案延長的驅逐保護令下保有住所。

符合資格的租客，也可以獲得財務援助來支付未來的租金，援助金額將等同於您每月租金的 25%。
另外，您也將獲得援助 100% 全額支付總計不超過 12 個月的逾期未付公用事業費用以及未來的公用
事業帳單。

如何進行申請？
如需查詢相關資格規定、進行申請或向地方合作夥伴網絡尋求進一步的協助，請造訪 HousingIsKey.com 或
致電免費電話 833-430-2122。

HousingIsKey.com

將優先處理被視為面臨高驅逐風險的家庭所提交的申請。

Chinese

Quá Hạn Thanh Toán Tiền Thuê Nhà?
Người thuê nhà và chủ nhà hiện có đủ mối lo lắng.
Không nên thêm một mối lo nữa vì quá hạn tiền nhà.
Nếu quý vị là người thuê nhà đủ điều kiện ghi danh xét theo
thu nhập, hiện đang gặp khó khăn tài chính do COVID-19 cũng
như đang có khoản tiền thuê nhà quá hạn chưa thanh toán;
hoặc quý vị là chủ nhà đã bị mất thu nhập bởi tiền thuê nhà
chưa được thanh toán, quý vị có thể đủ điều kiện nhận được
trợ giúp thông qua Chương Trình Trợ giúp Thuê Nhà Do Ảnh
Hưởng Của COVID-19 Của California.

Ai có thể ghi danh tham gia?
Chủ nhà có những người thuê nhà đủ điều kiện ghi danh xét theo thu nhập,
hiện đang gặp khó khăn về tài chính do COVID-19 và đang có khoản tiền
thuê nhà quá hạn chưa thanh toán.
Người thuê nhà hiện đang gặp phải khó khăn tài chính do COVID-19, đã bị trễ
hạn thanh toán tiền thuê nhà hoặc tiền điện/nước và có thu nhập hộ gia đình
không quá 80% thu nhập trung bình của khu vực.

Tôi Sẽ Được Hỗ Trợ Bao Nhiêu Tiền Thuê Nhà?
Chủ nhà có thể được trợ cấp 80% tiền thuê nhà quá hạn, lũy kế từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng
3 năm 2021, nếu đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà chưa thanh toán còn lại.
Những người thuê nhà đủ điều kiện ghi danh trong trường hợp chủ nhà không tham gia chương trình vẫn có thể ghi
danh và nhận 25% tiền thuê nhà chưa được thanh toán, lũy kế từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm
2021 qua hình thức thanh toán trực tiếp cho chủ nhà của họ. Nếu chủ nhà từ chối thanh toán trực tiếp, 25% tiền thuê
nhà có thể được trả cho người thuê nhà để thanh toán tiền thuê nhà còn thiếu cho chủ nhà trước ngày 30 tháng 6
năm 2021. Việc thanh toán 25% tiền thuê nhà quá hạn trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 có thể giúp người thuê không
phải rời khỏi nhà theo các biện pháp ngăn chặn trục xuất nhà ở mở rộng được quy định trong SB91.

Những người thuê nhà đủ điều kiện ghi danh cũng có thể nhận được khoản trợ cấp thanh toán tiền thuê
nhà trong tương lai, bằng 25% số tiền hàng tháng họ phải trả để có chỗ ở ổn định và 100% hóa đơn điện/
nước trong tương lai trong tối đa 12 tháng.

Tôi Có Thể Ghi Danh Bằng Cách Nào?
Để kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không, để ghi danh hoặc tìm một tổ chức Mạng
lưới đối tác địa phương có thể hỗ trợ quý vị, vui lòng truy cập HousingIsKey.com hoặc gọi 833-430-2122, cuộc
gọi không tính cước phí.
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Ưu tiên các hộ gia đình có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi nhà cao nhất.

Vietnamese

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.
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.

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.

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

가주 코로나-19
임대료 지원

임대료가 연체됐나요?
임차인(세입자)와 임대인(집주인)은 이미 걱정거리가
넘칩니다. 연체된 임대료가 그중 하나이어서는 안됩니다.
귀하가 코로나-19 사태로 인해 재정적인 어려움을
겪고 있고, 임대료가 연체되어 있는 소득 적격
세입자이거나, 또는 임대료 연체로 소득 손실을
겪고 있는 집주인이라면, 귀하는 캘리포니아
코로나-19 임대료 지원 프로그램을 통해 재정적인
도움을 받을 자격이 될 수 있습니다.

누가 신청할 수 있나요?
집주인은 코로나-19로 인해 연체된 임대료 때문에 재정적인 어려움을
겪고 있는 소득 기준에 부합하는 세입자를 둔 경우.
세입자는 코로나-19로 인해 재정적인 어려움을 겪고 있고, 임대료나
공과금이 연체되었으며, 가구당 소득이 지역 중간소득의 80% 이상을
넘지 않는 경우.

지원금은 얼마나 받을 수 있나요?
집주인은 2020 년 4 월 1일부터 2021년 3 월 31일 사이에 발생한 임대료 연체액의 80% 까지 받을 수
있으며 미납된 임대료의 20% 는 포기하기로 동의해야 합니다.
자격이 되는 세입자는 집주인이 프로그램에 참여하지 않더라도 2020 년 4 월1일부터 2021년 3 월 31일
사이에 발생한 연체된 임대료의 25% 까지 집주인에게 직접 입금되는 방식으로 지원 받을 수 있습니다.
집주인이 직접 입금 방식을 원치 않는다면, 25% 의 지원금은 그간 미납된 임대료를 2021 년 6 월
30일까지 집주인에게 지불할 수 있도록 세입자에게 지급될 수 있습니다. 2021년 6월30일까지 밀린 임
대료의 25%를 납부하는 것은 가주 코로나-19 세입자 구제법안인 SB91에 의거해 세입자들이 현재 거
주하는 집에 계속 머물 수 있도록 도와줍니다.
자격이 되는 세입자들은 현재 주거지에 계속 머물 수 있도록 앞으로 납부해야 하는 월 임대료의
25%에 달하는 지원금도 받을 수 있으며, 또한 향후 납부해야 하는 공과금의 100%도 최대 12개월간
지원받을 수 있습니다.

어떻게 신청하나요?
자격 여부를 확인하려면 지역 파트너 네트워크 (Local Partner Network) 기관을 찾아 도움을 받거나,
웹사이트 HousingIsKey.com 방문 또는 무료 전화 833-430-2122로 연락해서 신청할 수 있습니다.
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퇴거 위험이 가장 높은 가구에 우선순위가 부여됩니다
Korean

