Được tài trợ bởi Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp Khẩn cấp COVID-19 của Quận Harris
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Trợ cấp 1.200 đô la cho các chi phí
khẩn cấp do COVID-19 gây ra

29 tháng 9 - 30 tháng 12
Giờ làm việc từ 9.00 sáng - 8.00 tối, thứ Hai đến thứ Bảy.
Quận Harris đã hợp tác với Tổ chức từ thiện công giáo Catholic Charities để quản lý triển khai chương
trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 40 triệu đô la giúp đỡ các cư dân của Quận Harris đang gặp khó
khăn về tài chính do hậu quả của đại dịch COVID-19.
• Dành cho các hộ gia đình sống tại Quận Harris đủ điều kiện
• Khoản trợ cấp một lần trị giá 1.200 đô la
• Có thể sử dụng khoản trợ cấp này cho các chi phí khẩn cấp như chi phí y tế, tiền thuê nhà, hóa
đơn tiện ích, tiền mua thực phẩm, cước internet, chi phí đi lại và chăm sóc trẻ

Điều kiện
•
•
•
•

Hộ gia đình của quý vị phải ở tại Quận Harris.
Nếu quý vị đã nhận được hỗ trợ khác liên quan đến COVID-19 từ Quận Harris, quý vị sẽ
không đủ điều kiện nhận trợ cấp này.
Hộ gia đình của quý vị phải có ít nhất một thành viên đã đăng ký chương trình hỗ trợ công
hoặc có tổng thu nhập hộ gia đình thấp hơn 60% Thu nhập Hộ gia đình Trung bình của Khu
vực HUD tại thời điểm nộp đơn.
Các hộ gia đình phải chứng minh được tác động của COVID-19 đến thu nhập của họ.

Quy trình
Trợ cấp của Quận Harris sẽ được phân phối trong hai đợt.
Quỹ của Quận Harris sẽ được phân phối trong hai đợt. Ở cả hai đợt, các ứng viên sẽ được
chọn ngẫu nhiên từ một nhóm ứng viên. Thật không may, không phải tất cả những người
đăng ký đều sẽ nhận được tiền trợ cấp. Tổ chức Catholic Charities sẽ xem xét tất cả các
đơn đã nộp để xác minh những người đủ điều kiện và làm việc với quý vị để có được tài
liệu thích hợp, sau đó sẽ tiến hành chi trả nếu quý vị được chấp thuận. Quá trình này sẽ
mất khoảng ba tuần, trước tiên quý vị sẽ được nhân viên của Catholic Charities gọi điện để
trao đổi.
• Đợt 1 (Bắt đầu từ ngày 29 tháng Chín): Các ứng viên được chọn ngẫu nhiên từ một
nhóm các hộ gia đình hiện có đã đăng ký nhận hỗ trợ nhưng chưa từng nhận hỗ trợ
trước đó.
• Vòng 2 (Bắt đầu từ ngày 2 tháng 11): Đơn đăng ký công khai được thực hiện từ
ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, dành cho những ai chưa gửi đơn đăng ký. Các ứng
dụng được thêm vào nhóm các hộ gia đình hiện có để lựa chọn ngẫu nhiên.

