Chương trình CARES dành cho Người thuê nhà của Thành phố Santa Ana
Tự xác nhận Nguy cơ trở thành Người Vô gia cư
Họ và tên của người nộp đơn: _________________________
Kiểu gia đình
☐ Cá nhân

☐ Gia đình

# số người trong hộ gia đình: ______

Tự xác nhận “Nguy cơ trở thành Người Vô gia cư”
Tôi có nguy cơ rơi vào tình trạng vô gia cư hoặc không ổn định về nhà ở và gặp ít nhất một
trong các trường hợp sau:
☐ Tôi nhận được thông báo nợ tiền thuê nhà quá hạn hay nợ hóa đơn tiện ích quá hạn
☐ Tôi đã nhận được thông báo trục xuất
☐ Tôi sống trong điều kiện sống không an toàn hoặc không lành mạnh
☐ Tôi (và hộ gia đình của tôi) thiếu các nguồn hỗ trợ hay mạng lưới hỗ trợ cần thiết để có
được nhà ở nếu nhà ở hiện tại của tôi bị mất và tôi sẽ trở thành người vô gia cư
☐ Hiện tại tôi sống cùng hai hay ba hộ gia đình khác
☐ Tôi nợ tiền thuê nhà tích lũy được ghi lại trong sổ ghi tiền thuê nhà của chủ nhà
Thông tin thên:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Xác nhận của người nộp đơn
Tổ chức này được hỗ trợ với sự tài trợ của Liên bang. Theo Tiêu đề 18, Đoạn 1001 của Bộ luật Hoa Kỳ,
nếu bất kỳ ai cố ý và sẵn sàng tường trình sai hoặc gian lận với bất kỳ ban ngành nào của Chính phủ
Hoa Kỳ sẽ phạm trọng tội. Với việc ký vào hồ sơ này, tôi xác nhận theo hình phạt khai man rằng tất cả
thông tin trong đơn này là chính xác theo sự hiểu biết và lòng tin lớn nhất của tôi, và tôi thừa nhận
rằng thông tin đó đã được xác minh. Tôi cũng thừa nhận rằng việc tôi không cung cấp các tài liệu cần
thiết trong một khoảng thời gian hợp lý hoặc làm sai lệch thông tin này sẽ là căn cứ để tôi bị từ chối
hỗ trợ và tôi có thể bị truy tố theo luật. Tôi ủy quyền tiết lộ thông tin nói trên cho các cơ quan địa
phương, Tiểu bang và/hoặc Liên bang và nhân viên của Thành phố Santa Ana trong vòng năm năm kể
từ ngày này.
Họ và tên: _________________________
Chữ ký:
_________________________
Ngày:
_________________________
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