
Chương Trình Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà 
Khẩn Cấp (ERAP) của thành phố Irvine 
sẽ hỗ trợ cho những người thuê nhà ở 
Irvine trong việc trả lại tiền thuê nhà còn 
nợ từ ngày 1 tháng Tư năm 2020 tới ngày 
31 tháng Ba năm 2021, qua $17.7 triệu 
tiền viện trợ của tiểu bang và liên bang. 

Nếu chủ nhà đồng ý xoá bỏ 20% số tiền 
thuê nhà chưa thanh toán, chương trình 
sẽ cấp 80% còn lại mà người thuê nhà 
còn nợ cho chủ nhà. Nếu chủ nhà không 
đồng ý xoá bỏ  20% số tiền thuê nhà 
chưa thanh toán, người thuê nhà sẽ được 
nhận 25% số tiền thuê nhà chưa thanh 
toán để hỗ trợ việc trả tiền thuê nhà.

Nhân viên sẽ lựa chọn xổ số ngay sau 
ngày kết thúc đơn đăng ký vào khoảng 
ngày 23 tháng Ba năm 2021.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập cityofirvine.org/erap 

Thành phố Irvine 
sẽ cung cấp hỗ trợ 
tài chính cho tiền 
thuê nhà chưa thanh 
toán do ảnh hưởng 
của COVID-19. 

Các yêu cầu về tính hội đủ điều kiện bao gồm
 Phải bằng hoặc dưới 80% Thu nhập Trung Bình Khu Vực  
 (tuy nhiên, theo hướng dẫn của tiểu bang, Thu Nhập Trung  
 Bình Khu Vực dưới 50% sẽ được ưu tiên trước).

 Phải là người thuê nhà ở thành phố Irvine

 Phải có hợp đồng thuê nhà, hoặc bằng chứng, hoặc lịch  
 sử thanh toán tiền thuê nhà hiện tại và hợp lệ.

 Người thuê nhà phải chứng minh tình trạng khó khăn về  
 tài chính do hậu quả trực tiếp của đại dịch COVID-19.

 Không được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà khác từ bất kỳ cơ  
 quan chính phủ nào, kể cả phiếu mua hàng Phần 8; các cá  
 nhân đã nhận trợ cấp tài chính trong Chương trình Hỗ Trợ  
 Cho Thuê trước đây của thành phố vẫn có thể nộp đơn.

Quy mô hộ 
gia đình 1 2 3 4 5 6 7 8

50%  Thu 
Nhập Trung 

Bình Khu Vực
$44,850 $51,250 $57,650 $64,050 $69,200 $74,300 $79,450 $84,550

80%  Thu 
Nhập Trung 

Bình Khu Vực
$71,750 $82,000 $92,250 $102,450 $110,650 $118,850 $127,050 $135,250

Chương Trình Trợ Cấp 
Tiền Thuê Nhà Khẩn Cấp

Đơn đăng ký sẽ bắt đầu được nhận từ 8 giờ sáng
ngày 8 tháng Ba đến 5 giờ chiều ngày 19 tháng Ba.


