Checklist ng Aplikasyon para sa
Mga Landlord

Cook County

PangEmergency na
Tulong sa Upa

Isa ka bang landlord na may mga umuupang naapektuhan ng COVID-19 na nahuhuli sa pagbabayad ng upa at/o mga
utilidad? Maaaring makatulong ang Pang-Emergency na Tulong sa Upa ng Cook County para makapagbayad sila.
Tatanggapinang mga aplikasyon mula Oktubre 4, 2021, hanggang Oktubre 29, 2021.

PAANO AKO MAGHAHANDA?
1. Ikalat ang balita iyong mga umuupa at ibahagi ang aming Checklist ng Aplikasyon sa kanila
2. Hilingin sa kanilang suriin ito para malaman kung kwalipikado sila at maghandang kolektahin ang
kanilang mga dokumento
3. Sabihin sa kanila ang iyong buong pangalan at email para tiyaking mayroon sila ng iyong tamang
buong pangalan at email
4. Kolektahin ang mga sumusunod na dokumento para sa iyong bahagi ng aplikasyon:
Check
Box

Kinakailangang Pagberipika

Mga Tinatanggap na Dokumento

ID na may litrato

ID Mula sa Pamahalaan
• State ID O • Lisensya sa pagmamaneho O • Passport O • Ibang
ID

W-9
Social Security card o IRS EIN
letter
Katibayan ng pagmamay-ari
•
Ledger ng umuupa

•
•

Kopya ng pag-upa

•

Ipinapakita ang kasaysayan ng pagbabayad ng umuupa para sa
2020 at 2021 AT
Kasalukuyang balanse na dapat bayaran
Mangyaring isama ang LAHAT ng pahina ng iyong upa – nang may
pirma at petsa ng umuupa at landlord/manager ng property
Kung ang unang upa ay kada buwan na ngayon, i-notate ito sa upa

Form ng direktang deposit
Kasunduan sa pamamahala
(management agreement) para
sa mga ahenteng nagtatrabaho
sa ngalan ng landlord

Para malaman ang higit pa at mag-apply, bisitahin ang
cookcountyil.gov/recovery Kailangan ng tulong sa pagapply? Tawagan ang helpline sa 833-221-9821

Anong mangyayari pagkatapos kong kumpletuhin ang aking
aplikasyon?
Para maisama sa mga maaaring makatanggap, dapat magsumite ka
at iyong mga umuupa ng mga kumpletong aplikasyon. Kung
mauna kang kumpletuhin ang iyong aplikasyon, makakatanggap
ang iyong mga umuupa ng mga instruksiyon para sagutan ang
kanilang aplikasyon. Kung inaprubahan ito, direktang ipapadala
ang mga pagbabayad sa iyo.

