
How do I apply?
 

Have you been impacted by 
COVID-19? It’s NOT your fault.

Get 100% of your rent  
and utilities paid.
If COVID-19 has impacted your ability to pay or receive rent and utility payments, the State of 
California is here to help you. Income-eligible renters and their landlords may receive 100% 

Both renters and landlords are encouraged to apply.
Get help with 100% of your unpaid rent and utilities dating back to April 1, 2020, as well as future 
rent payments. Utility assistance will be paid directly to the utility provider.

kept private.



¿Cómo puedo aplicar?

 

¿Ha sido afectado por 
COVID-19? NO es su culpa.

Reciba el 100% de su  
renta y servicios  
públicos pagados.
Si COVID-19 ha afectado su capacidad para pagar o recibir pagos de la renta y servicios públicos, 
el estado de California está aquí para ayudarle. Los inquilinos elegibles por ingresos y sus 

Renta de COVID-19 de California. 

Se anima a los inquilinos y a los propietarios a que apliquen.
Reciba ayuda con el 100% de sus pagos de renta y servicios públicos atrasados desde el 1 de 
abril de 2020, así como con los pagos de renta prospectivos. La asistencia con los servicios 
públicos se pagará directamente al proveedor de servicios públicos.

La asistencia del programa Ayuda Con La Renta de COVID-19 de California no cuenta como ingreso del trabajo para los 

acerca de la ciudadanía y su información se mantendrá privada.



Tôi có thể ghi danh bằng cách nào?

Quý vị �ã bị ảnh hưởng bởi COVID-19? 
Đó KHÔNG PHẢI là lỗi của quý vị.

Chương trình trợ cấp tiền thuê nhà trong dịch COVID-19 của tiểu bang California là một chương trình chính thức �ược tiểu bang California tài trợ.

Nhận trợ cấp 100% tiền  
thuê nhà và các hóa �ơn  
dịch vụ tiện ích.
Nếu COVID-19 �ã gây ảnh hưởng �ến khả năng chi trả hoặc nhận tiền thuê nhà và hóa �ơn dịch vụ tiện ích của 
quý vị, Tiểu bang California sẵn sàng trợ giúp. Những người thuê nhà �ủ �iều kiện dựa trên thu nhập và chủ nhà 
của họ có thể nhận �ược hỗ trợ tài chính 100% thông qua Chương trình trợ giúp thuê nhà trong dịch COVID-19 
của tiểu bang California.

Cả người thuê nhà và chủ nhà �ều �ược khuyến khích tham gia 
chương trình.
Quý vị có thể �ược hỗ trợ chi trả 100% tiền thuê nhà và các hóa �ơn dịch vụ tiện ích chưa thanh toán kể từ ngày 
1 tháng 4 năm 2020, cũng như các khoản thanh toán tiền thuê nhà trong tương lai. Trợ cấp hóa �ơn dịch vụ tiện 
ích sẽ �ược chi trả trực tiếp cho �ơn vị cung cấp dịch vụ tiện ích.

Khoản hỗ trợ từ Chương trình trợ giúp thuê nhà trong �ại dịch COVID-19 của tiểu bang California không �ược tính là thu nhập của người thuê nhà và 
sẽ không ảnh hưởng �ến �iều kiện tham gia bất kỳ chương trình trợ cấp phúc lợi nào khác của tiểu bang. Quý vị sẽ không bị hỏi quốc tịch của mình và 
thông tin của quý vị sẽ �ược bảo mật.


