Chương trình Hỗ trợ Tài chính COVID-19
Gọi số 408-780-9134 hoặc xem trang sacredheartcs.org/covid19
Các tổ chức Dịch vụ Cộng đồng Sacred Heart và Destination Home hiện nay có sẵn thêm ngân quỹ v ới Chương
trình Hỗ trợ Tài chính COVID-19. Vì ngân quỹ chúng tôi có giới hạn, chu trình thứ hai của chương trình này sẽ
được dành cho những người trong cộng đồng chúng ta cần giúp đỡ nhất. Hãy đọc trang này để hiểu thêm
thông tin về chương trình và về tiêu chuẩn chọn lựa của chúng tôi.
Những ai sẽ có đủ điều kiện nhận hỗ trợ?
Để nhận được tiền hỗ trợ, hộ gia đình của quý vị sẽ cần phải có đủ NĂM điều kiện sau đây:
1. Cư trú tại quận hạt Santa Clara
2. Có thu nhập hộ gia đình thấp hơn các ngưỡng sau đây trước cuộc khủng hoảng COVID-19 (Ngày 1
tháng 3):
Quy mô hộ gia đình

1 người

2 người

3 người

4 người

5 người

6 người

7 người

8 người

Thu nhập tối đa

$39,780

$45,480

$51,180

$56,820

$61,380

$65,940

$70,500

$75,060

3. Có thể chứng minh mất thu nhập vì tác động COVID-19
4. Không có đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc khoản tiền khích lệ kinh tế liên bang
5. Đã chưa nhận hỗ trợ quỹ cứu tế COVID-19 của chúng tôi
Hộ gia đình của quý vị sẽ nhận được bao nhiêu tiền nếu đơn được chấp thuận?
Mỗi hộ gia đình sẽ nhận được $1,000 cho mỗi người lớn có đủ điều kiện (tối đa $2,000/hô gia đình)
Làm sao mà các hộ gia đình có thể yêu cầu sự hỗ trợ?
Những người và gia đình có đủ điều kiện có thể đặt tên vào danh sách cho những ai muốn nhận cập nhật:
● Trực tuyến: http://sacredheartcs.org/covid19
● Bằng điện thoại: 408-780-9134
● Đích thân: Quý vị có thể xin cuộc hẹn (có hạn chế) khi gọi đường dây của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ liên lạc với những người trên danh sách để nhận cập nhật và hướng dẫn quý vị cách nộp đơn. Xin
lưu ý: vì số lượng của người yêu cầu giúp đỡ của chúng tôi rất cao, quý vị có thể đợi đến 20 ngày để được trả
lời từ chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn vì sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị trong thời điểm mà chúng tôi cố
gắng giúp đỡ nhanh tất cả mọi người và gia đình trên danh sách này.
Nếu quý vị có thêm câu hỏi, xin vui lòng gọi số 408-780-9134 hoặc gửi email covid19help@sacredheartcs.org.

