TULONG SA PANGUNGUPAHAN NG KING COUNTY
HINDI AVAILABLE ANG PONDO PARA MATULUNGAN ANG BAWAT NANGUNGUPAHANG
NANGANGAILANGAN.
HINDI GARANTIYA ANG PAGIGING KARAPAT-DAPAT NG NANGUNGUPAHAN NA MAKAKATANGGAP SILA
NG TULONG.
Pangkalahatang Impormasyon tungkol sa Programa:
Gagamit ang King County ng ilang pamamaraan upang mabilis na mapaglingkuran ang pinakamaraming
sambahayang maaari. Babayaran ng programang tulong sa pangungupahan ang ilang malalaking
pantirahang ari-arian ng may-ari at minanupakturang home part nang bultuhan para sa mga karapatdapat na nangungupahan. Dagdag dito, pagsisikapan ng County na mamahagi ng tulong sa
pangungupahan ng nangungupahan sa mas maliliit na may-ari na may mga nangungupahang
magkakuwalipika sa tulong sa pamamagitan ng proseso ng bunutan. Magiging prayoridad na pondohan
ang mga lugar na pinakanangangailangan sa King County. Makalipas ang tatlong linggo matapos na
ilunsad ang programa, sisiyasatin ng King County ang mga sambahayang napaglingkuran upang matiyak
na natutugunan ng programa ang mga pangangailangan ng komunidad at ang layunin at mga hangarin
ng programa.
Pagiging Karapat-dapat ng Nangungupahan: Dapat matugunan ng mga nangungupahan ang parehong
sumusunod na kahingian para sa pagiging karapat-dapat:
1. Ang kita ay nasa o mas mababa sa 50% ng Gitnang Kita ng Lugar o Area Median Income sa
nakalipas na 60 araw; at
2. Hindi bababa sa isang buwan ng upa ang hindi pa nababayaran o hindi pa buong nababayaran
mula Marso 1, 2020
Dagdag dito, dapat matugunan ng mga nangungupahan ang ISA o higit pa sa mga sumusunod na
kahingian.
1. Upang pinapasan: 50% o higit pa ng kasalukuyang buwanang kita ang kailangan upang
makapagbayad ng upa.
2. Dating walang tirahan sa loob ng nakalipas na limang taon; kasama ang pagdanas ng couch
surfing o pakikitira sa iba/pagtira sa pang-isahang tahanan kasama ng ibang tao.
3. Napalayas sa tirahan sa loob ng nakalipas na pitong taon.
4. Nagambala ang pabahay dahil sa lahi, etnisidad, pagkakakilanlan ng kasarian, sekswal na
oryentasyon, o relihiyon ng miyembro ng sambahayan.
5. Nanganganib na magkaroon ng malubhang sakit ayon sa CDC (62 taong gulang o higit pa, may
dati nang malalang sakit).
6. Kapansanan ng sinumang miyembro ng sambahayan. Kasama ang pisikal, debelopmental,
pangkaisipan, o emosyonal na karamdaman, kabilang ang karamdamang dulot ng pag-abuso sa
alak o droga, post-traumatic stress disorder, o pinsala sa utak. Itinuturing bilang may kapansanan
ang isang taong may HIV/AIDS.
Mga Kondisyon sa May-ari:
Bilang kondisyon sa pagtanggap ng pondo, dapat sumang-ayon ang mga may-ari na:

1. Tumanggap ng tatlong buwan ng tulong sa pangungupahan sa ngalan ng kalahok na
nangungupahan na mas mababa sa: (a) 80% ng kabuuang upa na maaaring singilin sa ibang
paraan para sa tatlong buwan; o (b) patas na upa sa merkado para sa tatlong buwan. Anumang
utang sa upa na dapat bayaran ng nangungupahan para sa mahigit tatlong buwan ay dapat
patawarin. Kung ang utang na upa ay mas mababa sa tatlong buwan, maaaring magbayad ng
tulong para sa nakaraang dapat bayaran at upa sa hinaharap na hanggang tatlong buwan, na
hindi lalampas ng Disyembre 2020
2. Hindi tatpausin o tanggihang i-renew ang pangungupahan ng kalahok na nangungupahan kahit
walang mabuting dahilan hanggang Marso 31, 2021
3. Hindi magtataas ng upa sa (mga) kasalukuyang nangungupahang pinaglilingkuran ng
programang ito hanggang Marso 31, 2021.
Kung hindi karapat-dapat ang isang nangungupahan at/o hindi tinanggap ng may-ari ang mga
kondisyon, hindi mapaglilingkuran ang sambahayan.
Mga Nangungupahang Interesado sa Tulong sa Pangungupahan
Kung natutugunan mo ang mga kahingian sa pagiging karapat-dapat, pakisumite ang iyong interes sa
programang Tulong sa Pangungupahan ng King County sa pamamagitan ng pagsagot sa form na ito.
Hindi ito isang aplikasyon. Pipiliin sa pamamagitan ng bunutan ang mga nangungupahan kada linggo.
Sisimulan ang bunutan sa Ika-14 ng Setyembre, 2020. Kapag napili ka sa bunutan, kokontakin ka ng
isang organisasyong nakabase sa komunidad na tutulong sa iyong kumpletuhin ang aplikasyon.
Kapag hindi ka napili sa bunutan, mananatili ka sa listahan ng mga interesadong nangungupahan at
kuwalipikado sa lahat ng kasunod na bunutan hanggang sa maubos ang pondo. Ang mga
nangungupahang hindi mapipili ay makakatanggap ng email tuwing Biyernes pagkatapos ng Ika-14 ng
Setyembre, 2020 upang ipaalam sa kanila ang kanilang katayuan.
Kung hindi sumasang-ayon ang may-ari ng iyong inuupahan sa mga kondisyon sa mga may-ari, hindi
mapaglilingkuran ng programang ito ang iyong sambahayan, kahit pa natutugunan mo ang mga
kahingian sa pagiging karapat-dapat at napili ka sa bunutan.
HUWAG SAGUTAN ANG FORM NANG MAHIGIT ISANG BESES KADA SAMBAHAYAN. Hindi lalaki ang iyong
tsansang makatanggap ng tulong sa pamamagitan ng maramihang pagsusumite at maaari nitong
maantala ang pagpoproseso.
May mga tanong? Makipag-ugnayan sa: CommerceRAgrant@kingcounty.gov

