
Quận hạt Santa Clara

Hỗ Trợ Tiền 
Thuê Nhà 
Khẩn Cấp



Những đề 
mục hôm 
nay

Các chương trình khẩn 
cấp có sẵn dành cho 
những người thuê nhà

Các văn bản/tài liệu cần 
chuẩn bị

Biết quyền của bạn

Bắt đầu quá trình nộp đơn 
như thế nào?



CHƯƠNG TRÌNH CỦA TIỂU BANG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

H ỗ  T r ợ  T i ề n  T h u ê  N h à  K h ẩ n  
C ấ p ( E R A )

Giúp đỡ các cá nhân bị ảnh hưởng về 
tài chánh do đại dịch Covid-19

1. Trợ giúp 100% tiền thuê nhà còn nợ
(Tháng Tư 2020 đến Tháng Ba 2021)

2. Trợ giúp với 100% của tiền thuê nhà 
trong tương lai (Tháng Tư 2021 –

Tháng Mười 2021)

3. Trợ giúp với 100% của các hóa đơn 
tiện ích, bao gồm internet

4. Nó cũng bao gồm luôn các chi phí 
liên quan đến thay đổi chỗ ở

Chương Trình Hỗ Trợ Cô Lập và Cách Ly  
(IQ)

Giúp đỡ các cá nhân đã có xét nghiệm 
dương tính Covid-19 trong vòng 90 ngày

Chương trình này cung cấp:

1. Hỗ trợ tài chánh Vs. hỗ trợ tiền 
thuê nhà

2. Thực phẩm mang đến nhà/đồ dùng 3. Phòng trọ ở khách sạn

Các Chương Trình và Dịch Vụ



Hộ Gia Đình: Định nghĩa Hộ Gia Đình

Nơi cư trú/chỗ ở

Hai hoặc nhiều gia đình

Trả chi phí của 
họ riêng biệt

Mỗi gia đình nộp đơn xin trợ cấp phải hội đủ tất cả các điều kiện.



Ảnh hưởng đến Tình 

trạng Nhập cư.

Gánh Nặng Xã Hội là 

gì?

Bộ Di Trú thẩm định các cá nhân 

đang trong quá trình di cư để xác 

định nếu họ là gánh nặng xã hội 

hoặc gánh nặng tài chánh cho 

chính phủ



Chỉ có hai 

Chương trình 

thuộc định nghĩa 

gánh nặng xã hội

Trợ cấp tiền mặt , như Thu Nhập An 
Sinh Bổ Sung, hoặc SSI và Hỗ Trợ Tạm 
Thời cho các Gia Đình Nghèo, hoặc 
TANF. 

Chính phủ cấp ngân quỹ cho chương trình 
chăm sóc dài hạn



Tình trạng Khẩn cấp

Sở Di Trú đưa ra những điều sau đây :

1. Phúc lợi công liên quan đến đại 
dịch sẽ không xem là gánh nặng xã 
hội.

2. Yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ 
không xem là gánh nặng xã hội

Để biết thêm thông tin về gánh nặng xã hội, truy cập vào 
trang: public charge | USCIS

https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/procesos-y-procedimientos-para-la-residencia-permanente/carga-publica


California COVID-19 Hỗ Trợ Tiền 
Thuê Nhà Khẩn Cấp (ERA)
- Chương Trình của Tiểu Bang



Chương trình ERA trợ cấp tiền thuê nhà 

và tiện ích cho những người thuê nhà ở 

California hội đủ điều kiện, và cho chủ 

nhà, những người bị ảnh hưởng bởi 

COVID-19  

California COVID-19 Hỗ 
Trợ Tiền Thuê Nhà Khẩn 
Cấp (ERA)



Overview 
of the 
State 

Program

• It could provide up  to 12 months of past 
due rent & 3-6 months of future rent, but 
at this point the program ends in March.

• Not counted as income for Renters- don’t 
have to report it in your taxes.

• Utility bills can be included if they in the 
name of one of persons in the application.

• Internet can be included- cable can not.  
PG&E can be included.

• The water bill cannot be included as a 
stand-alone bill. The California Water and 
Wastewater Arrearage Payment Program 
from the California Water Boards was 
implemented and is available for 
delinquent water bills. To find more 
information about that program, visit 
www.waterboards.ca.gov/arrearage_payment_pr
ogram.

• If the water charge is included 
with another type of utility as 
part of the rent the water bill 
can potentially be added to the 
application.

• the official ID.

• The application will ask for 
information regarding 
household members,  
birthdates, & ID’s but not for 
minors.

• The application will  ask for rent 
amounts paid.

• You will be asked to provide the 
landlords information (name & 
contact information).

• You will be asked to provide 
supporting paperwork.

http://www.waterboards.ca.gov/arrearage_payment_program


Thêm vào

• Người thuê nhà sẽ nhận được sự hỗ trợ trả 100% tiền 
thuê nhà và tiện ích, nếu tiểu bang xác định chủ nhà 
đã không tham gia 

• Chủ nhà được khuyến khích để nộp đơn – nó xúc tiến 
nhanh cho quá trình và khoản thanh toán được trả 
trực tiếp cho chủ nhà

• Nếu khoản thanh toán được trả trực tiếp cho người 
thuê nhà, người thuê nhà phải trả cho chủ nhà trong 
vòng 15 ngày làm việc hoặc đối mặt với khoản tiền 
phạt có thể (phí trả trễ)  



Tiêu Chuẩn ERA 

Hộ Gia Đình có mức thu nhập thấp ( í t  hơn 80% AMI)

• T h à n h  v i ê n  t ro n g  h ộ  g i a  đ ì n h =  m ỗ i  n g ư ờ i  s ố n g  t ro n g  n h à  và  có  t rá c h  n h i ệ m  t rả  cá c  c h i  
p h í ,  b a o  g ồ m  t rẻ  e m  

• T h u  n h ậ p =  tổ n g  t h u  n h ậ p  c h o  tấ t  cả  n g ư ờ i  l ớ n  s ố n g  t ro n g  n h à  

Số 

Người

1 2 3 4 5 6 7 8

Thu nhập 
cực thấp

$34,800 $39,800 $44,750 $49,700 $53,700 $57,700 $61,650 $65,650

Thu nhập 

rất thấp 
$58,000 $66,300 $74,600 $82,850 $89,500 $96,150 $102,750 $109,400

Thu nhập 

thấp
$82,450 $94,200 $106,000 $117,750 $127,200 $136,600 $146,050 $155,450

Thu nhập 

trung bình
$105,900 $121,050 $136,150 $151,300 $163,400 $175,500 $187,600 $199,700

Thu nhập 

vừa phải
$127,100 $145,250 $163,400 $181,550 $196,050 $210,600 $225,100 $239,650



Thêm vào

• Khoản thanh toán không được cấp dựa trên căn bản 
đến trước được giúp trước.  Phần lớn những người 
thuê nhà trong tình cảnh được trả trước là:  
✓ Thu nhập của hộ gia đình họ rất thấp. 
✓ Những người thuê nhà nhận được một thông 

báo 3-ngày hoặc giấy triệu tập giam giữ trái 
phép

• Các đương đơn đã nhận khoản thanh toán trước AB 
832 sẽ nhận được 100%
✓ Họ sẽ được trả khoản khác biệt cho đầy đủ

100%
✓ Khoản thanh toán sẽ được gửi đến người đã 

nhận nó trước đây



Một trong các giấy tờ sau đây:

• Tờ khai thuế cá nhân năm 2020

• 2020 W2 and 1099G nếu bị thất nghiệp

• Những cuống phiếu lương hiện tại

• Bằng chứng có tham gia trong chương trình trợ cấp của liên 
bang hoặc tiểu bang, như là CalFresh hoặc CalWORKS (tốt nhất 
là, lá thư chấp thuận hoặc lá thư gia hạn cho năm 2020 hoặc
2021). 

• Và- NẾU BẠN YÊU CẦU GIÚP ĐỠ TRẢ TIỆN ÍCH:

• Bạn có thể được giúp với những hóa đơn tiện ích quá hạn 
(nước, rác và internet) sau Ngày 1 tháng Tư, 2020.  

Các Tài Liệu cần nộp cho ERA



Landlords
If you have renters who are behind on their rent and need financial assistance to support this income loss, you 
may apply for the CA COVID-19 Rent Relief program, if:

• Your renter’s household is income eligible (the state will calculate this when they apply).

• All payments you receive must be used to satisfy the renter’s unpaid rent. Eligible timeframe for financial 
assistance dates between April 1, 2020- March 2022

• Your renter/s take steps to verify that they meet eligibility requirements and sign the application. They will 
be notified once your application is submitted and asked to submit their required information.

• The landlord is encouraged to start an application in the state program through housingiskey.com. Once the 
landlord application is submitted, the system will send an email to the renter(s) asking him/her/them to start 
the associated tenant application and provide documentation to establish identify, residency, income, and any 
utility assistance needs not provided in the landlord application. If the renter does not have an email address, a 
call center representative will reach out to him/her/them. A renter may also apply without the assistance of 
the landlord, in which case the landlord will be notified and asked to sign off on and participate in the renter’s 
application process. Even where a renter elects to apply for assistance directly, the state must attempt to pay 
the landlord first.

• If the landlord agrees to participate in this program, payment will be made directly to the landlord on behalf 
of the eligible household. If the landlord refuses to participate, payment will be made directly to the renter 
(100% of the rent amount requested by the client). Utilities are only paid directly to the utility company; client 
will not receive funds to pay utilities



A Few More Details

• Important for Tenant/Client/Applicant to gather the following information to 
assist in smoother application processing; Landlord information: Name, Address, 
Phone Number, and Email Address.

• If/when approved, tenant is eligible for 100% of rent owed regardless of whether 
or not the Landlord participates.

• Regarding Sublease Situations (or when a tenant “rents a room”): the 
recommendation is to provide as much information as possible, the “Master 
Tenant” would be listed as the “Landlord” and if no formal documented sub-lease 
agreement exists, then potentially the Master Tenant would provide a written 
statement documenting basic info, i.e.: I, John Smith, rent a room to Jane Doe at 
123 Main St, San Jose, CA 91234. Jane Doe pays $100 per month in cash for 
rent/utilities and currently owes: October 2021 $100, November 2021 $100, 
December 2021 $100. Signed, John Smith (408) 555-5555, email@email.com

mailto:email@email.com


Những Điều cần biết trước
(Chương trình của Tiểu bang )

Không đòi hỏi số An Sinh Xã Hội 
khi xác định hội đủ điều kiện

2 đến 3 tuần sau khi nộp đơn, 
bạn sẽ nhận được một cuộc gọi 
điện thoại

Hồ sơ của bạn sẽ được giao cho 
một nhân viên trong nhóm phụ 
trách



Chương trình Hỗ Trợ Cô Lập và 
Cách Ly (IQ)
- Chương trình của Địa phương



Chương trình Hỗ Trợ Cô Lập và Cách Ly là gì (IQ)?

Chương trình Hỗ Trợ Cô Lập và Cách Ly, giúp đỡ các 
cá nhân đã có xét nghiệm dương tính COVID-19 hoặc 
tiếp xúc với người đã có xét nghiệm dương tính 
COVID-19. Chương trình này trợ cấp một lần với: 

Hỗ trợ tài chánh 
Vs. Hỗ trợ tiền 
thuê nhà

Thực phẩm 
mang đến nhà/đồ 
dùng

Phòng trọ ở 
khách sạn



Cô Lập và Cách Ly (IQ)
Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện 

Mất thu nhập do COVID-19 
hoặc tiếp xúc với COVID-19

Cư ngụ trong quận hạt 
Santa Clara hoặc thành 
phố có tham gia 

Tổng thu nhập gia đình tại 
hoặc dưới mức 80% AMI



Các Thành Phố 
tham gia 



Chương trình Hỗ Trợ Tài chánh

Hỗ Trợ Tài Chánh vs. Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà

HỖ TRỢ TÀI CHÁNH

• $2,000 cho mỗi cá nhân

$2,500 cho hai hoặc nhiều cá nhân

• Người lãnh có thể sử dụng số tiền 
vào bất cứ việc gì cần mà ông ta/bà 
ta cho là hợp lý

HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ & TIỆN ÍCH  

• Lên đến $5,000 đối với một tháng tiền thuê 
và các tiện ích

• Tấm séc sẽ gửi tới chủ nhà (với W-9)

Quá trình sẽ lâu hơn và yêu cầu nộp nhiều 
tài liệu, ví dụ như, một Hợp đồng Thuê nhà. 



Tài Liệu yêu cầu 

nộp để nhận Hỗ 

Trợ Tài Chánh (IQ)

• Thẻ căn cước

• Bằng chứng địa chỉ ở Quận hạt Santa Clara

• Nếu bạn không có bằng chứng địa chỉ ở Quận hạt Santa 
Clara, bạn sẽ cần nộp thêm một giấy chứng minh khác (ví 
dụ như, các hóa đơn)

Thẻ Căn Cước

• Lời khai bị mất thu nhập – “Docusign”

• Phải bao gồm chữ ký và đề ngày tháng

Giấy Tự Chứng Nhận



Những Điều cần biết trước
(Chương trình của Địa phương)

Điều phối viên sẽ 
gọi lại cho đương 
đơn trong vòng 

24 tiếng

3 cuộc gọi trước 
khi hồ sơ bị đóng

Đương đơn sẽ 
nhận được trợ 
cấp trong vòng 

7-10 ngày



Các Câu Hỏi thường 
gặp



Tôi có cần nộp Số An Sinh Xã Hội 
hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân ?

Các Câu Hỏi thường gặp

KHÔNG



Tôi có thể nhận giúp đỡ từ chương 
trình Hỗ Trợ Cô Lập và Cách Ly (IQ) ,

giúp đỡ với Tiền Thuê Nhà với California 
COVID-19 ERA và giúp đỡ từ Mạng Lưới 

Hỗ Trợ Khẩn Cấp (EAN)?

Các Câu Hỏi thường gặp

Đúng
Miễn là bạn không có nhận trợ cấp trong 

cùng tháng đó.



Nếu tôi không hội đủ điều kiện cho 
Chương trình Cô Lập và Cách Ly (IQ), 

tôi có thể hội đủ điều kiện cho 
Chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà 

Khẩn Cấp California COVID -19 (ERA)?

Các Câu Hỏi thường gặp

Đúng





How can ERA rental assistance help stop 
evictions?
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COURT SHOULD NOT ISSUE 
SUMMONS IF TENANT 
SUBMITS COMPLETED 

APPLICATION FOR RENTAL 
ASSISTANCE WITHIN 20 DAYS 

OF RECEIVING THE 3 DAY 
NOTICE.

AT ANY POINT BEFORE 
LOCKOUT, TENANT SHOULD 

BE ABLE TO STOP AN 
EVICTION IF THEY SUBMIT 

VERIFICATION TO THE COURT 
THAT THEIR APPLICATION
FOR RENTAL ASSISTANCE 
HAS BEEN APPROVED.

TENANTS MAY NEED HELP 
WITH EXPEDITED 

APPROVALS BUT NO NEED 
FOR EXPEDITED PAYMENTS.



Legal 
Resources 
for Eviction 
Assistance

The Law Foundation

• https://www.lawfoundation.org/housing

• Online Housing Intake Form

• Phone Number: (408) 280-2424

Project Sentinel

• https://www.housing.org/dispute-resolution

• Email: info@housing.org

• Phone Number: (408) 414-5358

Access to Justice– Court Mediation Programs

• Free mediation in all cases (doesn’t require pending 
lawsuit)

• Email: renthelpmediation@gmail.com

• Phone Number: (925) 307-9520

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.lawfoundation.org_housing&d=DwMFaQ&c=jIuf2QGe13CVwCCNhnnHSyGX0TfHadH8sr2VwRkl7n8&r=ojw7jKlzBIKqxxKPUPG9Wmqc45I3e4RnVYcAAMnFJVw&m=a2oQItN8fCGTXg-1bJBk_AProKppnTm1Of0cnHsxF98&s=uiSEZFJC0C26yMQNZGSgooiZHyzmtfz6Uz8JQNkpoU4&e=
https://www.lawfoundation.org/housing-intake-form
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.housing.org_dispute-2Dresolution&d=DwMFaQ&c=jIuf2QGe13CVwCCNhnnHSyGX0TfHadH8sr2VwRkl7n8&r=ojw7jKlzBIKqxxKPUPG9Wmqc45I3e4RnVYcAAMnFJVw&m=a2oQItN8fCGTXg-1bJBk_AProKppnTm1Of0cnHsxF98&s=_UPZh_6HGZZbqgvjthyFGNZkASphV1uIlN2mZr68qzo&e=
mailto:info@housing.org
mailto:renthelpmediation@gmail.com


3-Step Eviction Prevention

• If a tenant receives a 3-day Notice, make sure to let the tenant know the 
following:

• Do NOT move out

• If the tenant has already applied for rental assistance, the tenant needs to provide their Landlord a 
copy of the Renter to Landlord letter and a copy of the Program Participation Letter (this letter 
shows that the tenant applied for Rental Assistance, provides application ID, and application status)

• If the tenant has not yet applied for rental assistance, do NOT move out; but make sure to complete 
an application for rental assistance as soon as possible

• Eligible renters continue to have special eviction protections under State law 
from October 1 through the end of March 2022

• Applying for rent relief may stop an eviction



Help with the application in 

your own language is 

available

Call the hotline when all the 

information &  documents 

are gathered 

Where do I start?

Prepare all the necessary 

information



COVID-19 Đường dây nóng các nguồn tài 
nguyên:

• Chương trình Hỗ Trợ Cô Lập và Cách Ly và Khách 
Sạn Tạm Trú cho người bị COVID+ không thể cô lập 
tại nhà.

• 7 Ngày một Tuần   8 giờ Sáng – 6 giờ Chiều
• Khách Sạn Tạm Trú cho người vô gia cư bị COVID+
• Cuối Tuần và các Ngày Lễ   8 giờ Sáng – 6 giờ Chiều 

Chương Trình Hỗ Trợ 
Cô Lập và Cách Ly (IQ):    

(408) 808-7770

34



How do I start with the State Program?

✓ You can start your own application at the mentioned websites

✓ You can call one of the local agencies helping with this process

✓ If you start the process and decide you need help you can save 
your work and an ask for assistance

✓ The website has resources in English, Spanish, Korean 
Vietnamese, Chinese, and Tagalog

✓ You can also use google translate for other languages at the 
top right-hand corner

✓ You can apply on your phone

✓ If you text 211211 they will give you initial screening questions 
and will link you to the website, ask your language of 
preference and connect your to housingiskey



Housing Is Key (ca.gov)
Laviviendaesclave.com

www.housing.ca.gov

https://housing.ca.gov/


If you decide to start on your own
On the program page

❑You will find a Renters check list
❑Check off New applicant box or Continuing applicant
❑Asks for address & zip code
❑ You will get an eligibility quiz
❑You can add a user, if someone else is helping you, but make sure it is someone your trust because these 

names cannot be deleted
❑The process will ask how many months you have not paid, and/or amounts paid
❑The application will ask about late fees
❑The application will ask about household members and income of household members (make a list of 

members, birth dates and income)
❑If you have missed some information the application will not let you proceed
❑Review the application before your final submission
❑We encourage landlords and tenants to inform & work with each other to complete the application
❑Emails regarding the application will come form Neighborly Software



Agencies in SCC that can help you apply to ERA



City of San 
Jose 
Assistance

San Jose City Hall, 12th Floor

• 200 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113

• Monday – Friday 8 AM – 5 PM

Franklin-McKinley School District Office

• 645 Wool Creek Dr, San Jose, CA 95112

• Monday, Tuesday, Thursday, Friday 10 AM – 6 PM

• Wednesday 1 PM – 8 PM

In person application assistance
(English, Spanish)

• Email: evictionhelp@sanjose.ca

• Phone Number: (408) 975-4444
Eviction Help Center | City of San Jose

mailto:renthelpmediation@gmail.com
https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/housing/covid-19-resources


City of 
Mountain 
View 
Assistance

Mountain View Public Library

• Room 205, 2nd Floor

• 585 Franklin St

• Mountain View, CA 94041

In person application assistance 
(English, Spanish)

• Thursdays 1 PM – 5 PM

• Phone: (650) 903-6132

• Email: mvrent@mountainview.gov

Mountain View Eviction Help Center Flyer

https://www.mountainview.gov/civicax/filebank/blobdload.aspx?BlobID=36459


County of 
Santa Clara
Assistance

Story Road Hub Service Center

• Outside Public Health Dept Offices, between Patelco CU 
and Harbor Freight Tools

• 1775 Story Rd #120

• San Jose, CA 95116

In person application assistance 
(English, Spanish, Vietnamese)

• Monday, Tuesday, Wednesday 10 AM – 3 PM 
(closed for lunch 12 – 1 PM)

• Fridays 10 AM – 1 PM

• Appointments available but not required



Ghi Nhớ:

• Nộp đơn cho California COVID-19 
Chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê 
Nhà (ERA) càng sớm càng tốt!

• Sau Ngày 1 tháng Mười, nếu bạn 
nhận được một thông báo trả tiền 
thuê nhà hoặc một đơn kiện xin 
trục xuất, hãy nộp đơn xin hỗ trợ 
tiền thuê nhà càng sớm càng tốt 
và liên lạc với văn phòng luật sư 
Law Foundation.

• Bạn có các Quyền, không liên can 
đến tình trạng nhập cư.



Có Câu Hỏi? 


