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THÔNG BÁO: 
 
Quận/hạt đã từ chối đơn xin của quý vị đề ngày ___________ 
yêu cầu nhận trợ cấp dành cho người vô gia cư, cụ thể là: 
 
[   ] Nơi Tạm Trú 
[   ] Nhà Ở Viễn Viễn 
 
Lý do: 
 
[   ] Quý vị không phải là người vô gia cư. 

Muốn hưởng trợ cấp dành cho người vô gia cư, quý vị 
phải đáp ứng một trong những điều kiện dưới đây: 
 Quý vị không có nơi nào của riêng mình để ngủ   
 qua  đêm,  
HOẶC Quý vị đang ngủ qua đêm tại một nơi tạm trú,  
HOẶC Quý vị đang sống ở nơi mà người thường   
 không sống được 
HOẶC Quý vị đã nhận thông báo đòi trả tiền thuê   
 nhà hoặc không thì dọn ra khỏi nhà. 
 

[   ] Quý vị chỉ được phép nhận trợ cấp dành cho người vô gia 
cư một lần trong đời, trừ phi hội đủ điều kiện được miễn 
quy định này.  

 
[   ] Quý vị đã chung sống với một gia đình trong khi gia đình 

đó đang nhận trợ cấp dành cho người vô gia cư. 
 
[   ] Không có bằng chứng cho thấy tình trạng vô gia cư của 

quý vị là do một trong các diện được miễn 12 tháng dưới 
đây: 

  ο bị bạo lực trong gia đình  
  ο nơi ở xuống cấp đến mức không ở được 
  ο bị bệnh y khoa 
 
[   ] Quý vị đã từng nhận trợ cấp dành cho người vô gia cư vì 

thuộc diện được miễn 12 tháng. 
 
[   ] Tình trạng vô gia cư của quý vị không phải do thiên tai 

được chính phủ tiểu bang hay liên bang công nhận. 
 
[   ] Không có bằng chứng cho thấy rằng quý vị bị vô gia cư 

suốt từ lần nhận trợ cấp tạm trú cuối cùng cho tới nay. 
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[   ] Quý vị không thể hưởng trợ cấp dành cho người vô gia cư 

vì hiện tại quý vị không nhận trợ cấp tiền mặt.  
 
[   ] Quý vị có nhiều hơn $100.  Muốn hưởng trợ cấp dành cho 

người vô gia cư, tổng tài sản có thể chuyển thành tiền mặt 
của quý vị phải có giá trị dưới $100 (trừ phi tài sản nằm 
trong một tài khoản hạn chế).  

 
[   ] Quý vị đã không cho phép chúng tôi xác minh tình trạng 

vô gia cư của quý vị. Nếu quý vị đồng ý cho chúng tôi xác 
minh điều này thì có thể quý vị sẽ hội đủ điều kiện hưởng 
trợ cấp tạm trú. 

 
[   ] Quý vị phải nộp bằng chứng cho thấy quý vị đang tìm nhà 

ở vĩnh viễn. Quý vị chưa nộp bằng chứng này. Quý vị sẽ 
không còn được hưởng trợ cấp tạm trú.  

 
[   ] Quý vị không có nơi ở vĩnh viễn. 
 
[   ] Quý vị chỉ được thuê nhà trực tiếp từ chủ sở hữu căn nhà, 

hoặc từ người quản lý bất động sản làm việc cho chủ nhà.    
 
[   ] Nơi ở mà quý vị kiếm được có giá quá cao. Giá là 

$______.  Muốn được trợ cấp để thuê nhà ở vĩnh viễn, 
quý vị phải kiếm nhà ở có giá thuê không quá 80% tổng 
thu nhập hàng tháng của gia hộ quý vị. Mặt sau của thông 
báo này có phần tính ra 80% tổng thu nhập hàng tháng 
của gia hộ quý vị.  

 
[   ] Mức trợ cấp dành cho người vô gia cư sẽ không đủ để trả 

hết phần tiền thuê nhà còn nợ từ trước.  
 
[   ] Số tiền thuế hàng tháng mà quý vị còn nợ từ trước lại cao 

hơn 80% tổng thu nhập hàng tháng của gia hộ quý vị. 
(Tổng thu nhập hàng tháng của gia hộ quý vị được tính ra 
dưới đây.) 

 
[   ] Quý vị chưa cung cấp cho chúng tôi bản thông  báo đòi trả 
 tiền thuê nhà hoặc không thì dọn ra khỏi nhà (pay rent or   
 quit).  
 
[   ] Quý vị bị đuổi nhà vì lý do khác chứ không phải vì không 

thể trả tiền thuê nhà.  
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[   ] Việc quý vị không trả tiền thuê nhà và bị đuổi nhà không   
 phải do các khó khăn tài chính nằm ngoài tầm kiểm soát   
 của quý vị. 
 
[   ] Quý vị không đồng ý cho chúng tôi xác nhận thông   
 báo đòi trả tiền thuê nhà hoặc không thì dọn ra khỏi nhà. 
 
Tổng Thu Nhập Hàng Tháng của Gia Hộ  
trong tháng:            
        $   
        x    .80 
Mức Chi Phí Gia Cư Tối Đa (80% Tổng 
Thu Nhập Hàng Tháng của Gia Hộ):           =$   
 
 
INSTRUCTIONS: Use to deny a request for homeless assistance for temporary shelter, permanent housing and rent 
arrearages. 
 
Complete the first blank on page one with the date homeless aid was requested and check the appropriate box(es) to 
inform the applicant. 
 
This message replaces M44-211D dated 11-21-06. 
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