C VID-19

Programa ng Emerhensiyang
Tulong sa Renta

MADALAS NA MGA TINATANONG (FAQs)
1. Nais kong makatanggap ng tulong sa renta mula sa Programa ng Emerhensiyang Tulong sa Renta (LBERAP). Karapat-dapat baa ko?
Ang mga nangungupahan o maylupa ay karapat-dapat na makatanggapng tulong sa renta kung ang
sambahayan ng nangungupahan ay nasa o mas mababa sa 80 posyento ng Area Median Income (AMI).
Gayunpaman, bibigyan ng prayoridad ang mga samabahayan na wala pang 50% ng AMI. Mangyaring
tingnan ang tsart sa ibaba para sa mga limitasyon sa kita. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga
prayoridad na grupo, mangyaring tingnan ang Pangatlong Tanong. Ang programang ito ay para sa mga
residente ng Long Beach lamang.
Laki ng Sambahayan
1
50% AMI Limit
$39,450
80% AMI Limit
$63,100

2
$45,050
$72,100

3
$50,700
$81,100

4
$56,300
$90,100

5
$60,850
$97,350

6
$65,350
$104,550

7
$69,850
$111,750

8
$74,350
$118,950

2. Gaanong karaming pera ang maaari kong matanggap, at magagamit ko ba ito upang bayaran ang
nakalipas na bayarin sa renta?
Babayaran ng programa ang 80% ng mga rental arrears (mga nahuling bayad sa renta) sa panahong pagiging
karapat-dapat simula Abril 1, 2020 hanggang Marso 31, 2021. Upang makatanggap ng 80%, ang
maylupa/manager ng pag-aari ay dapat sumang-ayon sa pagtanggal ng natitirang 20% ng utang sa renta (sa
makatuwid, ang 80% ng bayarin ay dapat isaalang-alang bilang isang buong pagbabayad ng total na
nahuling utang sa renta). Ang pagbabayad ay direktang ibibigay sa maylupa.
Kung ayaw tanggapin ng maylupa ang 80% pagbabayad bilang buong bayad sa utang na renta, ang
programa ay magbibigay ng 25% ng renta na inutang nang direkta sa nangungupahan. Kung kwalipikado ang
isang nangungupahan, maaari rin silang maging karapat-dapat para sa 25% ng mga hinaharap na renta nang
hanggang 3 buwan. Ang mga Nangungupa ay maaari ring mag-aplay para sa tulong sa mga nahuling gastos
sa utility na utang sa mga utility na pagmamay-ari ng Lungsod.
3. Aling mga aplikasyon ang bibigyan ng prayoridad sa pagsasaalang-alang?
Ang pinakamataas na prayoridad (Prayoridad 1) ay ibibigay sa mga kabahayan na wala pang 50% ng AMI na
walang trabaho nang mas mahaba sa 90 araw o nakaranas ng ibang COVID-19 na epektong pang-ekonomiya
at mga may nahuling bayad sa renta mula Abril 1, 2020 hanggang Marso 31, 2021. Uunahin ng Lungsod ang
mga nahuling renta bago simulan tugunan ang mga hinaharap na renta o mga aplikasyon para sa mga gastos
sa utility lamang. Popondohan ng Lungsod ang lahat ng mga aplikante sa kategoryang Prayoridad 1 bago
isaalang-alang ang mga aplikasyon sa ibang mga grupo ng prayoridad. Mangyaring tingan ang tsart sa ibaba
para sa kumpletong listahang ng mga kategorya ng Prayoridad.
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Hiniling na Tulong

Prayoridad

Antas ng Kita ng
Sambahayan

Walang
Trabaho

Epekto sa
Ekonomiya
ng COVID

Kawalangtatag sa
Pabahay

Nahuling
Renta

Hinanaharap
na Renta

Gastos sa
Utility

1

<50% AMI

90 araw o
mahigit

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

2

<50% AMI

Mababa sa
90 araw

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

3

<80% AMI

90 araw o
mahigit

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

4

<80% AMI

Oo

Oo

Oo

Oo

Oo

5
6

<50% AMI
<80% AMI

Mababa sa
90 araw
Hindi
Hindi

Oo
Oo

Oo
Oo

Hindi
Hindi

Oo
Oo

Oo
Oo

Ang mga aplikante para sa programang ito ay maaaring nag-aplay na para o naktanggap na ng tulong sa
renta sa pamamagitan ng LB CARES na programa o sa pamamagitan ng programa sa tulong sa renta ng Los
Angeles County. Ang LB-ERAP ay tutuon sa pagtulong sa mga kwalipikadong samabahayan na hindi
nakatanggap ng anumang tulong sa pamamagitan ng mga programan ito, o nakatanggap lamang ng
limitadong $3,000 na tulong sa pamamagitan ng LB CARES at mayroon pa ring mataas na bayarin sa mga
nahuling renta. Ang mga aplikante na nakatanggap ng tulong mula sa LB CARES at mula sa programa sa tulong
sa renta ng County ay bibigyan ng mas mababang prayoridad ng LB-ERAP.
4. Nangungupahan ako kasama ng iba (hal. mga roommate, asawa, miyembro ng pamilya). Maaari bang
mag-aplay ang bawat isa sa amin para sa tulong sa renta?
Hindi. Ang mga aplikante sa sitwasyong ito ay dapat magsumite ng isang (1) aplikasyon para sa kanilang
buong sambahayan na may kasamang impormasyon sa kita para sa lahat ng mga miyembro ng
sambahayan.
5. Ako ay isang maylupa, may-ari ng pag-aari, at/o manager ng pag-aari. Maaari ba akong mag-aplay?Ang
mga maylupa, may-ari ng pag-aari, at/o mga manager ng pag-aari ay hinihikayat na mag-aplay.
Inirerekomenda ng Lungsod na magtulungan ang mga maylupa at nangungupa upang mag-aplay para sa
programa.
6. Nakatira ako sa Signal Hill o ibang lungsod na malapit sa Long Beach, maaari ba akongmag-aplay? Hindi.
Ang programang ito ay para sa mga residente ng Lungsod ng Long Beach lamang.
7. Bakit determinado ang programang ito sa pamamagitan ng kita? Bakit hindi maaaring mag-aplay ang
sinuman?
Ang pagpopondo para sa LB-ERAP ay ibinigay sa pamamagitan ng pederal na pondo ng U.S. Treasury at mga
State Blocks Grant. Ang mga alituntunin ng pederal at estado ay nangangailangan ng pagtuon ng LB-ERAP sa
mga sambahayan na may mababang kita na pinaka-apektado ng pagpapalayas at kawalan ng seguridad
sa pabahay.
8. Kailan at saan ako maaaring mag-aplay?
Makikita ang aplikasyon online simula Abril 12, 2021. Hinihikayat ang mga aplikate na mag-aplay nang maaga
hangga’t maaari. Kung sapat na mga aplikasyon ay natanggap upang maubos ang pagopopondo, ang
panahon ng aplikasyon ay isasara sa Mayo 12, 2021. Kung may natirang pagpopondo, ang panahon ng
aplikasyon ay papahabain sa isang lingguhang batayan hanggang ang lahat ng mga magagamit na pondo
ay maipamigay.
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Upang mag-aplay para sa programa, mangyaring bumisita sa www.longbeach.gov/erap.
9. Nakakalito ito. Paano ako makakakuha ng tulong sa pagkumpleto ng aking aplikasyon?
Nakikipagtulungan ang Lungsod sa maraming lokal na organisasyon upang magbigay ng teknikal na tulong at
gabay sa mga nangungupahan at maylupa na maaaring nahihirapan sa pagkumpleto ng online form ng
aplikasyon. Upang makatanggap ng tulong, ang mga aplikante ay maaaring tumawag sa mga sumusunod na
organisasyon:
Pangalan ng Numero ng
Organisasyon Telepono
The Heart of 562-570-3548
Ida

Housing Long 562-676-3183
Beach
Puente Latino 562-354-3227
Association

United
Cambodian
Community

562-999-1755

YMCA of
For Khmer:
Greater Long 562-668-4255
Beach
Spanish/English:
562-826-1608
562-624-5470

Email Address
heartofida@gmail.com

Address ng
Opisina
1150 E. 4th St.
Long Beach, CA
90802

the411@housinglongbeach.org 525 E. 7th St., Ste
102
Long Beach, CA
90813
PuenteRentalLB@gmail.com 6850 Atlantic Ave.
Long Beach, CA
90805

info@ucclb.org

rentalrelief@lbymca.org

Oras ng Operasyon
Sa pamamagitan ng
Appointment Magtutuon
lamang
sa mga matatandang
matatanda
50 taon + sa Ingles at Espanyol
M-F: 10 a.m. - 4 p.m.

Sa pamamagitan ng
Appointment Lamang
M-F: 10 a.m. - 5 p.m.
Ituon ang pansin sa mga
pamayanan na nagsasalita ng
Espanya

Magagamit ang Tulong sa
Walk-Up
(Hindi kailangan ng
appointment)
Sa Sabado, Abril 17, 2021,
Sabado, Mayo 1, 2021 at
Sabado, Mayo 15, 2021
mula 9 ng umaga hanggang 1
ng hapon (9 a.m. – 1 p.m.)
2201 E. Anaheim
M-F: 9 a.m. - 4:30 p.m.
St., Ste 200
Ituon ang pansin sa mga
Long Beach, CA
pamayanang Cambodian /
90804
Timog-silangang Asya
820 Long Beach
Mga Appointment
Blvd.
M-F: 10 a.m. -5 p.m.
Long Beach, CA
90813
Walk-Ins
M-F: 1 p.m. - 4:15 p.m.

10. Wala akong internet o pag-access sa kompyuter. Paano ako mag-aaplay?
Mangyaring makipag-ugnay sa isa sa mga lokal na organisasyon sa itaas. Maaari nila kayong tulungan sa
pamamagitan ng pagkumpleto ng isang proxy na aplikasyon sa iyong ngalan.
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11. Nakatanggap ako ng isang Notisya upang Umalis (Eviction Notice) o nag-aalala ako na makatanggap ng
isa. Ano ang dapat kong gawin?
Mangyaring makipag-ugnay sa Long Beach Fair Housing Foundation (FHF) para sa tulong sa mga katanungan
at pag-aalala na nauugnay sa pagpapalayas. Upang makipag-ugnay sa FHF sa telepono, mangyaring
tumawag sa 1-800-446-3247 o sa pamamagitan ng email sa info@fhfca.org.
12. Nakatira ako sa subsidized na pabahay o abot-kayang yunit ng pabahay, maaari ba akong mag-aplay?
Depende. Ang mga sambahayan na tumatanggap ng tulong sa pabahay mula sa mga voucher (hal., mga
housing choice voucher, project-based voucher, o iba pang Section 8 voucher) AT mga nakakaranas ng
kawalang ng kita ay dapat magpa-recertify ng kanilang kita sa kanilang housing authority upang matiyak na
ang mga gastos sa pabahay ay patuloy na mabayaran. Ang mga samabahayan na tumatanggap ng
housing choice o Section 8 housing voucher na hindi makapag-recertify ng kita at kumolekta ng rental arrears
(utang sa renta o nakaraang utang sa renta) ay karapat-dapat para sa tulong.
Ang mga sambahayan na nagpa-recertify ng kita at walang hindi bayad na arrears (utang sa renta o
nakaraang utang sa renta) ay hindi karapat-dapat sa tulong. Gayundin, ang mga samabahayan ay hindi
karapat-dapat para sa tulong kung nakatanggap sila ng Tenant-Based Rental Assistance (TBRA), Rapid ReHousing (RRH) na tulong, o ibang tulong sa renta na batay sa kita kung saan ang isang sertipikasyon ng walang
kita ay magpapahintulot sa tulong na mabayaran ang buong gastos ng renta ng samabahayan.
Ang mga samabahayan sa subsidized na pabahay na walang kasamang suporta sa housing voucher, tulang
ng Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC)-subsidized na pabahay at iba pang subsidized na pabahay ng
estado at pederal, ay karapat-dapat para sa tulong para sa mga bahagi ng nangungupahan para sa mga
rental arrear. Ang mga nagpapa-lease ng subsidized na pabahay ay maaari lamang mag-aplay para sa tulong
sa renta upang mabayaran ang bahagi ng nangungupahan para sa rental arrear.
13. Kung maaprubahan ako, gaano ko kabilis matatanggap ang tulong?
Kung maaprubahan ang iyong aplikasyon, aabisuhan ka sa pamamagitan ng email at makakatanggap ka o
ang iyong maylupa ng bayad sa mga nahuling bayad sa renta sa loob ng isang linggo.
14. Nagsumite ako ng aplikasyon, kailang ko malalaman kung napili ako na tumuloy sa proseso?
Kapag nasumite mon a ang isang kumpletong aplikasyon online, ang iyong aplikasyon ay rerepasuhin para sa
pagiging karapat-dapat. Makakatanggap ka ng isang abiso sa pamamagitan ng email tungkol sa
pagbabayad. Pansamantala, maaari ka ring mag-login sa Rent Relief na platform upang tingnan ang katayuan
ng iyong aplikasyon. Kung may mga isyu sa iyong aplikasyon tulad ng nawawala o hindi wastong
dokumentasyon, makikipag-ugnay sa iyo ang isang caseworker sa pamamagitan ng email o telepono upang
ayusin ang mga isyu.
15. Kailan ang deadline para mag-aplay?
Kung may sapat na aplikasyon ang natanggap upang maubos ang pagpopondo, ang panahon ng aplikasyon
ay isasara sa Mayo 12, 2021. Kung may matirang pagpopondo, ang pahanhon ng aplikasyon ay papahabain
sa isang lingguhang batayan hanggang sa lahat ng mga magagamit na pondo ay maipamigay. Hinihikayat
ang mga aplikante na mag-aplay bago mag Mayo 12, 2021.
###
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Para maka-hiling nitong impormasyon sa isang alternatibong format o kaya ay humingi ng makatwirang akomodasyon, maaaring
kontakin ang Development Services Department sa longbeach.gov/lbds at 562.570.3807. Tatlong araw na minimum ang hinihiling
para maka-tiyak na mayroong makukuha; susubukan ang pag-accommodate sa hiling na maikli ang notisya.

