Program pomocy w opłaceniu czynszu

w sytuacji kryzysowej w stanie Nowy Jork
Informacje dla najemców - lista kontrolna dokumentów
Program pomocy w opłaceniu czynszu w sytuacji kryzysowej w stanie Nowy Jork zapewnia wsparcie
kwalifikującym się gospodarstwom domowym zalegającym z czynszem, które doświadczyły trudności
finansowych z powodu COVID-19 i są zagrożone bezdomnością lub niestabilnością mieszkaniową.
Składając wniosek najemcy będą musieli przedstawić:
•

Dokument potwierdzający tożsamość wszystkich członków gospodarstwa domowego. Dopuszczalne
dokumenty potwierdzające tożsamość obejmują: Dokument tożsamości ze zdjęciem, prawo jazdy lub
dokument tożsamości inny niż prawo jazdy wydany przez organ administracji rządowej, paszport, karta
EBT/ karta wydania świadczeń, akt urodzenia lub chrztu, rejestracja do szkoły.

•

Numer ubezpieczenia społecznego każdego członka gospodarstwa domowego, któremu nadano
numer. Do zakwalifikowania się do programu nie jest wymagany legalny status imigracyjny.

•

Poświadczenie o wysokości czynszu, podpisana umowa najmu, nawet jeśli wygasła. Jeśli umowa
najmu nie jest dostępna, jej poświadczeniem może być pokwitowanie czynszu, anulowany czek lub
przekaz pieniężny. W przypadku braku dokumentacji dopuszczalne będzie poświadczenie właściciela.

•

Poświadczenie zamieszkania i zajmowania lokalu – podpisana umowa najmu, pokwitowanie czynszu,
rachunek za media, dokumentacja szkolna, wyciąg z banku, przesyłka pocztowa z nazwiskiem
wnioskodawcy, rachunek za ubezpieczenie lub prawo jazdy. Poświadczenie powinno być aktualne.

•

Poświadczenie dochodu w celu udokumentowania uprawnień ze względu na wysokość dochodu:
o

Dokumenty potwierdzające miesięczny dochód za poprzedni miesiąc, takie jak odcinki
wypłaty, weryfikacja depozytu na koncie bankowym, pismo o przyznaniu świadczeń dla
bezrobotnych lub inny dowód;
LUB

•

o

Dokumenty potwierdzające roczny dochód za rok 2020, takie jak formularz podatkowy W-2 od
pracodawcy, roczne zestawienie zarobków lub kopia wypełnionego zeznania podatkowego, np.
formularz podatkowy 1040, 1040EZ, 1099 lub inne dowody potwierdzające roczny dochód w roku
2020.

o

Oświadczenie samego wnioskodawcy o wysokości dochodów jest dozwolone w pewnych
okolicznościach, gdy nie jest dostępna żadna dokumentacja, na przykład w przypadku niektórych
osób samozatrudnionych.

Kopia rachunku za gaz lub energię elektryczną w przypadku osób ubiegających się o pomoc w spłacie
zaległości w opłatach za media za ten sam wynajmowany lokal.

Wnioskodawcy zostaną poproszeni o poświadczenie, że w dniu lub po 13 marca 2020 roku członek
gospodarstwa domowego otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych lub doświadczył spadku dochodów w
gospodarstwie domowym, poniósł znaczne koszty lub doświadczył bezpośrednio lub pośrednio innych trudności
finansowych w związku z pandemią COVID-19. Wnioskodawca będzie musiał podpisać formularz wniosku i
powiązane zaświadczenia, potwierdzając, że informacje podane we wniosku są poprawne.
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