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Cập nhật thông tin về việc linh hoạt trả tiền
thuê nhà
Nếu quý vị bị mất thu nhập việc làm vì COVID-19, quý vị đủ điều kiện cho
chương trình linh hoạt trả tiền nhà. Nếu quý vị không bị mất thu nhập, quý vị
không đủ điều kiện, và tiền thuê nhà của quý vị phải được trả đầy đủ vào
ngày đầu tiên của mỗi tháng.
Gửi thư về COVID-19: Chúng tôi đã gửi một tập tài liệu vào đầu tháng Tư
cho mỗi hộ gia đình của Công ty Gia cư Cộng đồng Toronto (TCHC) với
thông tin về chương trình linh hoạt trả tiền nhà. Tài liệu bao gồm các mẫu
đơn xin điều chỉnh hoặc tạm dời trả tiền nhà và một mẫu Tái Xét Thu Nhập
và Tài Sản Gia Đình (Household Income and Assets Review). Đây KHÔNG
PHẢI để tái duyệt tiền thuê nhà hàng năm của hộ gia đình quý vị. Tập tài
liệu là dành cho những người ở thuê nào đã bị mất thu nhập việc làm do
dịch bệnh COVID-19 và muốn nộp đơn xin giảm tiền thuê nhà.
Trợ cấp cho các hộ gia đình trả tiền nhà được tính theo lợi tức thu
nhập (RGI): Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để tính lại tiền thuê nhà của
quý vị dựa trên sự thay đổi về thu nhập của quý vị.
Trợ cấp cho các hộ gia đình trả tiền nhà theo giá thị trường: Chúng tôi
đang cống hiến các sự tùy chọn để tạm hoãn trả một phần tiền thuê nhà
của quý vị. Quý vị có thể chọn trả một phần ba, trả phân nửa hoặc ba phần
tư tiền thuê nhà của quý vị cho tới ba tháng, sau đó trả số tiền còn thiếu
trong khoảng thời gian từ sáu đến tám tháng tiếp theo ngoài số tiền thuê
nhà phải trả theo thường lệ của quý vị.
Tất cả các hộ gia đình phải cung cấp giấy tờ chứng minh bị mất thu nhập.
Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị nếu quý vị không có đủ giấy tờ, nhưng quý
vị sẽ phải nộp lại chúng sau này.
Để biết thêm thông tin hay để lấy các mẫu này, xin liên lạc Trung tâm
Phục vụ Khách hàng ở số 416-981-5500 hoặc viếng trang mạng
torontohousing.ca/covid-19.

Gọi 416-981-5500 để nhận thông báo này bằng một ngôn ngữ hay dạng thức khác.

