Chương trình CARES dành cho Người thuê nhà của Thành phố Santa Ana
Văn bản Chứng thực về lợi tức hộ gia đình dựa trên ủy quyền sự kiện cụ thể
HƯỚNG DẪN: Nếu quý vị không thể cung cấp tài liệu có thể xác minh được về lợi
tức của hộ gia đình quý vị do ảnh hưởng của COVID-19 (ví dụ: vì nơi làm việc đã
đóng cửa, quý vị nhận lợi tức bằng tiền mặt hoặc vì hộ gia đình của quý vị không có
lợi tức), Thành phố có thể chấp nhận văn bản chứng thực lợi tức hộ gia đình quý vị từ
chính quý vị cùng với ủy quyền sự kiện cụ thể về lợi tức hộ gia đình, chẳng hạn như
dựa trên dữ liệu về lợi tức trung bình trong khu vực địa lý của hộ gia đình. Vui lòng
hoàn thành văn bản chứng thực dưới đây.
Với việc ký vào Hồ sơ này, tôi xác nhận theo hình phạt khai man rằng tôi không thể cung cấp tài
liệu có thể xác minh được về lợi tức của hộ gia đình mình vì tác động của COVID-19 hoặc một lý
do khác như đã nêu trong chứng thực bằng văn bản 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 chấm dứt việc tham gia
chương trình của tôi 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.
Tên viết hoa

Chữ ký

Ngày

Lọi tức hộ gia đình hàng tháng

Lợi tức hộ gia đình hàng năm

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.
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Chức danh
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Ngày Ký

Tổ chức

STAFF USE ONLY (CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN): To verify the written attestation of the household’s
income, please attach a map that shows the average income in the neighborhood in which the renter lives
as verified by PolicyMap. Then, circle the income limit under which the household qualifies for assistance:
Family Size
1
2
3
4

Maximum Family
Income (80% AMI)
$75,300
$86,050
$96,800
$107,550

Family Size
5
6
7
8

Maximum Family
Income (80% AMI)
$116,200
$124,800
$133,400
$142,000

