Rent Past Due?

Renters and landlords have enough things to worry about.
Past due rent shouldn’t be one of them.
If you’re an income eligible renter who has experienced
rent, or you’re a landlord who has experienced a loss in
income because of unpaid rent, you may be eligible to
Rent Relief program.

Who Can Apply?
Landlords

hardship due to COVID-19 with past due rent.

Renters

past due rent or utilities, and have a household income that is not more than
80% of the area median income.

How Much Rent Relief Will I Get?
Landlords can get reimbursed for 80% of past due rent accrued between April 1, 2020, and March 31, 2021, if they
agree to waive the remaining 20% of unpaid rent.

Eligible renters whose landlords choose not to participate may still apply on their own and receive 25% of
unpaid rent accrued between April 1, 2020, and March 31, 2021 through a direct payment to their landlord. If a
landlord refuses direct payment, the 25% can be paid to the renter to pay missed rent to their landlord by
June 30, 2021. Paying 25% of past due rent by June 30, 2021 can help keep renters in their homes under the
extended eviction protections provided in SB91.
Eligible renters can also receive help paying future rent, equal to 25% of their monthly amount to
help them stay in their homes, and 100% of up to 12 months of unpaid or future utility bills.

How do I Apply?
Contact the Rent Relief Program at Catholic Charities by phone (408) 273-7478 or
apply directly on the Housing is Key website, HousingIsKey.com

Priority will be given to households at the greatest risk of eviction.

Catholic Charities of Santa Clara County
Emergency Rental Assistance Program
(408) 273-7478 | ERAP@CatholicCharitiesScc.org

¿Está atrasado con su renta?
La renta atrasada no debería ser una de esas preocupaciones.
Si usted es un inquilino elegible por ingresos que ha
renta atrasada, o es un propietario que ha sufrido una
pérdida de ingresos debido a la renta impaga, ahora puede
ser elegible para recibir asistencia a través del programa
Ayuda Con La Renta de COVID-19 de California.

¿Quién puede aplicar?
Propietarios que tienen inquilinos de ingresos elegibles con renta atrasada
Inquilinos

renta o servicios públicos atrasados y tienen un ingreso familiar que no supera el
80% del ingreso medio del área.

¿Cuánta ayuda de renta recibiré?
Los propietarios pueden obtener un reembolso del 80% de la renta atrasada acumulada entre el 1 de abril de
2020 y el 31 de marzo de 2021, si aceptan renunciar al 20% restante de la renta atrasada.

Los inquilinos elegibles cuyos propietarios elijan no participar en el programa, aún pueden aplicar por cuenta

propia y recibir el 25% de renta atrasada entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 a través de un pago
directo a su propietario. Si un propietario rechaza el pago directo, el 25% se puede pagar al inquilino para pagarle la
renta atrasada al propietario antes del 30 de junio de 2021. Pagar el 25% de la renta atrasada antes del 30 de junio
de 2021, puede ayudar a mantener a los inquilinos en sus casas bajo las protecciones extendidas contra desalojos
provistas en SB91.

Los inquilinos elegibles también pueden recibir ayuda para pagar la renta futura, igual al 25% de
la cantidad de su renta mensual para ayudarlos a permanecer en sus hogares, y 100% de hasta 12
meses de facturas de servicios públicos atrasadas o futuras.

¿Cómo puedo aplicar?
Contacta el Programa de Ayuda Con La Renta de Caridades Católicas por teléfono
(408) 273-7478 o directamente en el sitio web, HousingIsKey.com

Priority will be given to households at the greatest risk of eviction.

Catholic Charities of Santa Clara County
Programa de Asistencia de Renta
(408) 273-7478 | ERAP@CatholicCharitiesScc.org

Quá Hạn Thanh Toán Tiền Thuê Nhà?

Người thuê nhà và chủ nhà hiện có ủ mối lo lắng.
Không nên thêm một mối lo nữa vì quá hạn tiền nhà.
Nếu quý vị là người thuê nhà ủ iều kiện ghi danh xét theo
thu nhập, hiện ang gặp khó khăn tài chính do COVID-19 cũng
như ang có khoản tiền thuê nhà quá hạn chưa thanh toán;
hoặc quý vị là chủ nhà ã bị mất thu nhập bởi tiền thuê nhà
chưa ược thanh toán, quý vị có thể ủ iều kiện nhận ược
trợ giúp thông qua Chương Trình Trợ giúp Thuê Nhà Do Ảnh
Hưởng Của COVID-19 Của California.

Ai có thể ghi danh tham gia?
Chủ nhà có những người thuê nhà ủ iều kiện ghi danh xét theo thu nhập,
hiện ang gặp khó khăn về tài chính do COVID-19 và ang có khoản tiền
thuê nhà quá hạn chưa thanh toán.
Người thuê nhà hiện ang gặp phải khó khăn tài chính do COVID-19, ã bị trễ
hạn thanh toán tiền thuê nhà hoặc tiền iện/nước và có thu nhập hộ gia ình
không quá 80% thu nhập trung bình của khu vực.

Tôi Sẽ Được Hỗ Trợ Bao Nhiêu Tiền Thuê Nhà?
Chủ nhà có thể ược trợ cấp 80% tiền thuê nhà quá hạn, lũy kế từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 ến ngày 31 tháng
3 năm 2021, nếu ồng ý miễn 20% tiền thuê nhà chưa thanh toán còn lại.
Những người thuê nhà ủ iều kiện ghi danh trong trường hợp chủ nhà không tham gia chương trình vẫn có thể ghi
danh và nhận 25% tiền thuê nhà chưa ược thanh toán, lũy kế từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 ến ngày 31 tháng 3 năm
2021 qua hình thức thanh toán trực tiếp cho chủ nhà của họ. Nếu chủ nhà từ chối thanh toán trực tiếp, 25% tiền thuê
nhà có thể ược trả cho người thuê nhà ể thanh toán tiền thuê nhà còn thiếu cho chủ nhà trước ngày 30 tháng 6
năm 2021. Việc thanh toán 25% tiền thuê nhà quá hạn trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 có thể giúp người thuê không
phải rời khỏi nhà theo các biện pháp ngăn chặn trục xuất nhà ở mở rộng ược quy ịnh trong SB91.

Những người thuê nhà ủ iều kiện ghi danh cũng có thể nhận ược khoản trợ cấp thanh toán tiền thuê
nhà trong tương lai, bằng 25% số tiền hàng tháng họ phải trả ể có chỗ ở ổn ịnh và 100% hóa ơn iện/
nước trong tương lai trong tối a 12 tháng.

Tôi Có Thể Ghi Danh Bằng Cách Nào?

Vui lòng liên hệ với Chương trình trợ giúp thuê nhà qua số iện thoại của Tổ chức Từ thiện
Công giáo (408) 273-7478 hoặc trực tiếp trên trang web HousingIsKey.com

Priority will be given to households at the greatest risk of eviction.

Catholic Charities of Santa Clara County
Emergency Rental Assistance Program
(408) 273-7478 | ERAP@CatholicCharitiesScc.org

