ניו יארק סטעיט

עמערדזשענסי רענטעל הילף פראגראם
אינפארמאציע פאר מענטשן וואס דינגען דירות – דאקומענטן טשעקליסט
די ניו יארק סטעיט עמערדזשענסי רענטעל הילף פראגראם העלפט ארויס משפחות וואס זענען הינטערשטעליג מיט זייער
רענט צוליב פינאנציעלע שוועריקייטן וואס זיי גייען אדורך צוליב קאָ וויד 19-און זענען אין א געפאר פון ווערן היימלאז אדער
פון זיין אומסטאביל.
ווען זיי אַ ּפלייען וועלן מענטשן וואס דינגען א דירה דארפן צושטעלן:
•

פערזענליכע אידענטיפיקאציע פאר אלע הויזגעזונד מיטגלידער .אקצעפטירבארע סארטן אידענטיפיקאציע קענען
זיין :א בילד  ,IDדרייווער'ס לייסענס אדער נאָ נ-דרייווער'ס  IDארויסגעגעבן דורך די רעגירונג ,פאספארט,
/EBTבענעפיטס אינשורענס קארטל ,געבורט אדער בעּפטיסמעל סערטיפיקאט ,סקול רעגיסטראציע.

•

סאָ ושעל סעקיוריטי נומער פון אלע הויזגעזונד מיטגלידער וואס האבן איינס .מענטשן דארפן נישט האבן א
געזעצליכע אימיגראציע סטאטוס צו זיין בארעכטיגט פאר די פראגראם.

•

באווייז פון סכום פון רענט ,אונטערגעשריבענע ליס ,אפילו אויב עס איז שוין אפגעלאפן .אויב עס איז נישטא קיין
אוועילעבעל ליס ,קען א באווייז זיין א רענט רעסיט ,א געקענסעלטע טשעק אדער מאָ ני ארדער .אויב קיין שום
דאקומענטן זענען נישט אוועילעבעל ,וועט אן עדות פון די לענדלארד אנגענומען ווערן.

•

באווייז פון וואוינונג – אונטערגעשריבענע ליס ,רענט רעסיט ,יּוטיליטי ביל ,סקּול רעקארדס ,באנק סטעיטמענט,
ּפאסט מיט די נאמען פון דעם אַ ּפליקאנט ,אינשורענס ביל אדער דרייווער'ס לייסענס .די באווייז זאל זיין פון די
יעצטיגע צייט.

•

באווייז פון איינקונפט צו דאקומענטירן איינקונפט בארעכטיגונג:
o

דאקומענטן וואס ווייזן די חודש'ליכע איינקונפט פון די פארגאנגענע חודש ,למשל ּפעי סטאָ בס ,באנק
אקאַ ונט דעּפאזיט באשטעטיגונג ,אָ נעמּפלאָ ימענט בענעפיטן בריוו ,אדער אן אנדערע באווייז;
אדער

•

o

דאקומענטן וואס ווייזן די יערליכע איינקונפט פון  ,2020למשל א  W-2טעקס בויגן פון אן
ארבעטסגעבער ,א יערליכע סטעיטמענט פון פארדינסטן אדער א קאפיע פון אן אויסגעפילטע טעקס
ריטוירן ,צום ביישפיל א  1040EZ, 1099 ,1040טעקס בויגן אדער אנדערע באווייז פון  2020יערליכע
איינקונפט.

o

עדות אויף זיך אליינס פון איינקונפט איז ערלויבט אין געוויסע אומשטענדן ווען עס איז נישטא קיין שום
דאקומענטן ,צום ביישפיל אין געוויסע פעלער פון זעלבסט-באשעפטיגונג.

קאפיע פון גאז אדער עלעקטריציטעט יּוטיליטי ביל ,אויב איר אַ ּפלייט פאר הילף מיטן צאלן יּוטיליטי חובות ביי די
זעלבע דירה.

אַ ּפליקאנטן וועלן געבעטן ווערן צו עדות זאגן אז אנגעהויבן פון מערץ  2020 ,13און נאכדעם האט א מיטגלידער פון די
הויזגעזונד באקומען אָ נעמּפלאָ ימענט בענעפיטן אדער האט געהאט א פארמינערונג אין זייער איינקונפט ,געדארפט באצאלן
גר ויסע אויסגאבן אדער אריבערגעגאנגען פינאנציעלע שוועריקייטן ,דירעקט אדער אומדירעקט ,צוליב די קאָ וויד 19-מגיפה.
דער אַ ּפליקאנט וועט דארפן אונטערשרייבן די אפליקאציע בויגן און פארבינדענע באשטעטיגונגען צושטימענדיג אז די
אינפארמאציע וואס איז איבערגעגעבן געווארן אין די אפליקאציע איז ריכטיג.
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