คำถำมที่พบบ่ อย (FAQs)
เกี่ยวกับหน่ วยบรรเทำค่ ำเช่ ำในช่ วงโควิด-19 ของแอลเอเคำน์ ตี ้
อัปเดตเมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2020

คำถำมที่พบบ่ อยของผู้เช่ ำ
1. ผู้เช่ ำที่อยู่อำศัยจะสมัครขอรับกำรบรรเทำค่ ำเช่ ำโควิด-19ได้ อย่ ำงไร?
2. ใครมีสิทธิ์เข้ าร่วมโปรแกรมบ้ าง?
3. ชาวเมืองลอสแองเจลิสมีสิทธิ์เข้ าร่วมโปรแกรมนี ้หรื อไม่?
4. อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีสิทธิ์ได้ รับความช่วยเหลือด้ านค่าเช่าหรื อไม่?
5. กรณีที่ใดบ้ างที่เกิดจากโควิด-19 แต่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าให้ ได้ ?
6. ฉันจะรู้ได้ อย่างไรว่ารายได้ ของฉันอยู่ที่ 30% ของรายได้ เฉลี่ย?
7. ฉันจะรู้ได้ อย่างไรว่ารายได้ ของฉันอยู่ที่ 50% ของรายได้ เฉลี่ย?
8. ผู้สมัครจะได้ รับคัดเลือกเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าอย่างไร?
9. รหัสไปรษณีย์ใดที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า?
10. หากฉันได้ รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าของรัฐบาลกลาง เช่น บัตรกานัลตัวเลือกที่อยู่อาศัยส่วนที่ 8 หรื อ Veterans Affairs
Supportive Housing (VASH) หรื ออาศัยอยู่ในส่วนที่ 8
ตามโครงการหรื อที่อยูอ่ าศัยสาธารณะฉันจะมีสิทธิ์ได้ รับความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับโควิด-19
ของแอลเอเคาน์ตี ้เพื่อบรรเทาค่าเช่าหรื อไม่?
11. เงินช่วยเหลือค่าเช่าจ่ายให้ ใคร?
12. เจ้ าของทรัพย์สินของฉันต้ องทาอะไรเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าหรื อไม่?
13. ฉันจะต้ องให้ ข้อมูลประเภทใดเพือ่ ยืนยันสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าจากหน่วยบรรเทาค่าเช่าในช่วงโควิด19ของแอลเอเคาน์ตี ้?
14. หากผู้เช่าได้ รับเลือกให้ รับเงินช่วยเหลือค่าเช่า ผู้เช่าจะได้ รับเงินค่าเช่าที่จา่ ยให้ กบั เจ้ าของทรัพย์สินคืนหรื อไม่?
15. ฉันมีผ้ ใู หญ่หลายคนอาศัยอยู่ในบ้ านของฉัน เราแต่ละคนควรส่งใบสมัครหรื อไม่?
16. แอปพลิเคชันออนไลน์มีให้ บริการในภาษาอื่นหรื อไม่?
17. คุณต้ องเป็ นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรื อไม่ถงึ จะสมัครได้ ?
18. ฉันสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ หรื อไม่?
19. เจ้ าของทรัพย์สินจะต้ องเสียภาษีจากการรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าหรื อไม่?
20. ในฐานะผู้เช่า ฉันจาเป็ นต้ องมีค่าเช่าค้ างชาระก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้ าร่วมโปรแกรมใช่หรื อไม่?
21. คนที่เป็ นเจ้าของบ้านแบบโมบาย โฮม แต่จ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กบั เจ้าของที่ดินมีสิทธิ์สมัครหรื อไม่
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22. คนที่เช่าห้องมีสิทธิ์สมัครหรื อไม่

คำถำมที่พบบ่ อยของเจ้ ำของทรั พย์ สิน
1. ฉันสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าในนามของผู้เช่าได้ หรื อไม่ ?
2. ฉันสามารถใช้ เงินช่วยเหลือค่าเช่าสาหรับค่าเช่าที่ค้างชาระหรื อค่าเช่าปัจจุบนั ที่ค้างชาระได้ หรื อไม่ ?
3. เงินช่วยเหลือค่าเช่าจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมล่าช้ าหรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ด้ วยหรื อไม่?
4. ผู้เช่าของฉันจะได้ รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าหรื อไม่?
5. ฉันจะได้ รับ 1099 หรื อไม่?
6. ฉันจะต้ องจัดเตรี ยม W-9 ไว้ ให้ หรื อไม่?
7. ข้ อกาหนดของโปรแกรมทีเ่ จ้ าของทรัพย์สินต้ องยอมรับมีอะไรบ้ าง?
8. ฉันจะได้ รับการชาระเงินในครัง้ เดียวหรื อเป็ นรายเดือน?

คำถำมที่พบบ่ อยของผู้เช่ ำ
1. ผู้เช่ ำที่อยู่อำศัยจะสมัครขอรั บกำรบรรเทำค่ ำเช่ ำโควิด-19ได้ อย่ ำงไร?
ผู้เช่าต้ องกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://211la.org/lacounty/rentrelief
ซึง่ จะเปิ ดรับใบสมัครตังแต่
้ วนั จันทร์ ที่ 17 สิงหาคมถึงวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม
หากผู้เช่าไม่มคี อมพิวเตอร์ ผู้เช่าสามารถโทรไปที่ 2-1-1
และตัวแทนสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ในนามของตนได้ สายด่วนจะให้ บริการตังแต่
้ 8.00 - 20.00
น. ของทุกวันในช่วงเวลาของการสมัครและจะมีตวั แทนคอยให้ ความช่วยเหลือในภาษาต่างๆ
2. ใครมีสิทธิ์เข้ ำร่ วมโปรแกรมบ้ ำง?
่ รายได ้ซึงได
่ ้ร ับผลกระทบทางการเงินจากกา
จะมีการให ้ความช่วยเหลือแก่คร ัวเรือนทีมี
รระบาดใหญ่ของ COVID-19 โดย จากัด เฉพาะ:

• ผู้ที่ปัจจุบนั มีรายได้ อยู่ที่ 30% ของรายได้ เฉลี่ยจะได้ รับเงินสูงถึง $10,000
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• ผู้ที่ปัจจุบนั มีรายได้ อยู่ที่ 50% ของรายได้ เฉลี่ยจะได้ รับเงินสูงถึง $7,500
3. ชำวเมืองลอสแองเจลิสมีสิทธิ์เข้ ำร่ วมโปรแกรมนีห้ รื อไม่ ?
ผู้ท่อี ยู่อาศัยในเมืองลอสแองเจลิสไม่มีสิทธิ์เข้ าร่วมโปรแกรมนี ้ โปรดอ้ างอิง MyLA311
สาหรับแหล่งข้ อมูลโดยโทร 311 หรือ (213) 473-3231 หรือไปทีเ่ ว็บไซต์ www.lacity.org/myla311
4. อสังหำริมทรั พย์ เชิงพำณิชย์ มีสิทธิ์ได้ รับควำมช่ วยเหลือด้ ำนค่ ำเช่ ำหรื อไม่ ?
ไม่ อสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์ไม่มีสิทธิ์ได้ รับความช่วยเหลือผ่านหน่วยบรรเทาค่าเช่าของแอลเอ
เคาน์ตี ้ในช่วงโควิด-19 โปรแกรมนี ้มีไว้ ให้ สาหรับอสังหาริ มทรัพย์สาหรับอยู่อาศัยโดยเฉพาะ
สาหรับความช่วยเหลือทางธุรกิจโปรดติดต่อไปทีศ่ นู ย์ช่วยเหลือภัยพิบตั ิของแอลเอเคาน์ตี ้โดยโทรไปที่
(833) 238-4450 หรือไปที่เว็บไซต์ lacountyhelpcenter.org
5. กรณีท่ ใี ดบ้ ำงที่เกิดจำกโควิด-19 แต่ ไม่ สำมำรถจ่ ำยค่ ำเช่ ำให้ ได้ ?
• สูญเสียรายได้ เนื่องจากการปิ ดสถานที่ทางานหรื อลดชัว่ โมงทางาน
• สูญเสียรายได้ หรือค่าดูแลเด็กที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากสถานรับเลี ้ยงเด็กหรือโรงเรียนปิ ด
• ค่ารักษาพยาบาลของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยจากโควิด-19
• สูญเสียรายได้ เนื่องจากมาตรการฉุกเฉินที่รัฐบาลสัง่ หลังจากวันที่ 13 มีนาคม 2020
6. ฉันจะรู้ ได้ อย่ ำงไรว่ ำรำยได้ ของฉันอยู่ท่ ี 30% ของรำยได้ เฉลี่ย?
หากรายได้ รวมของครัวเรือนรวมของคุณรวมถึงรายได้ ของผู้ใหญ่ทกุ คนที่มีอายุ 18
ปี ขึ ้นไปที่อาศัยอยู่ในบ้ านอยู่ที่หรือต่ากว่าจานวนเงินดอลล่าร์ สาหรับขนาดครัวเรือนที่ระบุไว้ ในแผนภูมิ
ด้ านล่างคุณอาจจะผ่านคุณสมบัติ
ขนำดครัวเรือน

1 คน

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน

6 คน

7 คน

8 คน

ขีดจำกัดรำยได้

$23,700

$27,050

$30,450

$33,800

$36,550

$39,250

$41,950

$44,650
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7. ฉันจะรู้ ได้ อย่ ำงไรว่ ำรำยได้ ของฉันอยู่ท่ ี 50% ของรำยได้ เฉลี่ย?
หากรายได้ รวมของครัวเรือนรวมของคุณรวมถึงรายได้ ของผู้ใหญ่ทกุ คนที่มีอายุ 18
ปี ขึ ้นไปที่อาศัยอยู่ในบ้ านอยู่ที่หรือต่ากว่าจานวนเงินดอลล่าร์ สาหรับขนาดครัวเรือนที่ระบุไว้ ในแผนภูมิ
ด้ านล่างคุณอาจจะผ่านคุณสมบัติ
ขนำดครัวเรือน

1 คน

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน

6 คน

7 คน

8 คน

ขีดจำกัดรำยได้

$39,450

$45,050

$50,700

$56,300

$60,850

$65,350

$69,850

$74,350

8. ผู้สมัครจะได้ รับคัดเลือกเพื่อรั บเงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำอย่ ำงไร?
ผู้อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่ในรหัสไปรษณีย์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกขับไล่และช่องโหว่ทางเศรษฐกิจและสั
งคมอื่นๆจะได้ รับการติดตามเพื่อให้ ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากพวกเขามีรายได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 50%
หรือต่ากว่า เงินทุนประมาณ 50%
จะได้ รับการจัดการโดยการช่วยเหลือผู้สมัครที่ตรงตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ทันที
สาหรับพื ้นที่อื่นๆทังหมดที
้
่ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการถูกขับไล่หรื อความเปราะบางทางเศรษฐกิจแ
ละสังคมอื่นๆ ผู้เช่าที่มีรายได้ อยู่ที่ 50%
ของรายได้ เฉลี่ยหรื อต่ากว่าจะสามารถสมัครได้ และจะถูกกาหนดให้ เป็ นพื ้นที่วางแผนบริการ (SPA)
ตามรหัสไปรษณีย์ สูตรที่ใช้ สาหรับโครงการ Federal Community Development Block Grant
ที่คานึงถึงจานวนประชากรความยากจนและที่อยู่อาศัยที่แออัดจะถูกนามาใช้ เพื่อจัดสรรเงินทุนที่เหลือ
อีก 50% ที่ SPA มีให้ การจับสลากของผู้สมัครที่มีสิทธิ์จะดาเนินการเมื่อสิ ้นสุดขันตอนการสมั
้
คร
9. รหัสไปรษณีย์ใดที่ถือว่ ำมีควำมเสี่ยงสูงกว่ ำ?
โปรดคลิกที่นเี่ พื่อดูรายการของรหัสไปรษณีย์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า
10. หำกฉันได้ รับเงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำของรัฐบำลกลำง เช่ น บัตรกำนัลตัวเลือกที่อยู่อำศัยส่ วนที่ 8
หรือ Veterans Affairs Supportive Housing (VASH) หรื ออำศัยอยู่ในส่ วนที่ 8
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ตำมโครงกำรหรื อที่อยู่อำศัยสำธำรณะฉันจะมีสิทธิ์ได้ รับควำมช่ วยเหลือที่เกี่ยวกับโควิด-19
ของแอลเอเคำน์ ตเี ้ พื่อบรรเทำค่ ำเช่ ำหรือไม่ ?
ผู้เช่าที่ได้ รับตัวเลือกที่อยู่อาศัยส่วนที่ 8 หรื อ VASH หรืออาศัยอยู่ในส่วนที่ 8
ตามโครงการหรือที่อยู่อาศัยสาธารณะไม่ มีสิทธิ์เข้ าร่วมโปรแกรม
11. เงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำจ่ ำยให้ ใคร?
เงินช่วยเหลือค่าเช่าจะจ่ายให้ กบั เจ้ าของทรัพย์สินโดยตรง
เงินช่วยเหลือค่าเช่าจะไม่จ่ายให้ กบั เจ้ าของทรัพย์สินเว้ นแต่ผ้ เู ช่าจะผ่านคุณสมบัติโดยการให้ เอกสารเ
พื่อพิสจู น์คณ
ุ สมบัติและเจ้ าของทรัพย์สินก็ยินยอมที่จะเข้ าร่วมในโปรแกรม
12. เจ้ ำของทรัพย์ สินของฉันต้ องทำอะไรเพื่อรับเงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำหรือไม่ ?
เพื่อให้ เจ้ าของทรัพย์สินได้ รับเงินช่วยเหลือค่าเช่า เจ้ าของทรัพย์สินจะต้ องตกลงที่จะ:
• ไม่คิดดอกเบี ้ยหรื อค่าธรรมเนียมล่าช้ าสาหรับค่าเช่าที่ค้างชาระ
• ไม่ขบั ไล่ผ้ เู ช่าเป็ นเวลา 6 เดือนหลังจากการพักชาระหนี ้การขับไล่ชวั่ คราวของเทศมณฑลสิ ้นสุดลง
• ไม่กาหนดขึ ้นค่าเช่าในระหว่างระยะเวลาการชาระคืนหลังจากการพักชาระหนี ้การขับไล่ชวั่ คราวข
องเทศมณฑลสิ ้นสุดลง
13. ฉันจะต้ องให้ ข้อมูลประเภทใดเพื่อยืนยันคุณสมบัติของฉันในกำรรั บเงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำจำก
หน่ วยบรรเทำค่ ำเช่ ำในช่ วงโควิด-19 ของแอลเอเคำน์ ตี?้
ผู้เช่าจะต้ องเตรี ยม
• หลักฐานการเช่า เช่น สัญญาเช่าหรือประกาศที่ออกโดยเจ้ าของทรัพย์สินปัจจุบนั เป็ นต้ น
• แบบฟอร์ มที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยเฉพาะสาหรับโปรแกรมนี ้จะต้ องกรอกเพื่อบันทึกรายได้ ของทุกคนในครั
วเรือนที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไปและครัวเรือนได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19
อย่างไรซึง่ ส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี ้ค่าเช่า
14. หำกผู้เช่ ำได้ รับเลือกให้ รับเงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำ
ผู้เช่ ำจะได้ รับเงินค่ ำเช่ ำที่จ่ำยให้ กับเจ้ ำของทรั พย์ สินคืนหรื อไม่ ?

คำถำมที่พบบ่ อย (FAQs)
เกี่ยวกับหน่ วยบรรเทำค่ ำเช่ ำในช่ วงโควิด-19 ของแอลเอเคำน์ ตี ้
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ไม่ ไม่มีการชาระเงินคืนหรื อการจ่ายเงินคืน
เงินช่วยเหลือนี ้มีไว้ สาหรับผู้เช่าที่มีภาระค่าเช่าและจะใช้ กบั ภาระผูกพันค่าเช่าที่ค้างชาระตังแต่
้ วนั ที่ 1
มีนาคม 2020 หรือการชาระค่าเช่าในอนาคต
15. ฉันมีผ้ ใู หญ่ หลำยคนอำศัยอยู่ในบ้ ำนของฉัน เรำแต่ ละคนควรส่ งใบสมัครหรื อไม่ ?
ไม่ คุณควรส่งเพียงหนึง่ ใบสมัครต่อหนึ่งหน่วยที่เช่า
การส่งใบสมัครหลายครัง้ อาจจะถือว่าใบสมัครนันถู
้ กตัดสิทธิ์
รายได้ ครัวเรื อนทังหมดของคุ
้
ณรวมถึงรายได้ ของผู้ใหญ่ทุกคนที่มีอายุ 18
ปี ขึ ้นไปที่อาศัยอยู่ในบ้ านจะถูกใช้ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของคุณสาหรับโปรแกรมนี ้
16. แอปพลิเคชั่นออนไลน์ มีให้ บริกำรในภำษำอื่นหรือไม่ ?
มี แอปพลิเคชันออนไลน์จะมีให้ บริการในภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ
สาหรับความช่วยเหลือในภาษาอื่นๆ เราขอแนะนาให้ คณ
ุ โทรติดต่อ 2-1-1 เพื่อขอความช่วยเหลือ
17. คุณต้ องเป็ นพลเมืองของสหรัฐอเมริกำหรือไม่ ถึงจะสมัครได้ ?
โปรแกรมนี ้เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ช่าทุกคนโดยไม่คานึงถึงสถานะการย้ ายถิ่นฐาน
เราจะไม่ขอสถานะการย้ ายถิ่นฐานและไม่นาคุณสมบัติมาพิจารณา
18. ฉันสำมำรถยื่นใบสมัครออนไลน์ ได้ หรือไม่ ?
แอปพลิเคชัน่ ออนไลน์จะเปิ ดให้ บริการตังแต่
้ วนั ที่ 17 สิงหาคมถึง 31 สิงหาคม 2563 ในทุกช่วงเวลา
เบอร์ โทรศัพท์จะมีคนมาให้ บริการตังแต่
้ เวลา 8.00 - 20.00 น. ในทุกวัน
19. เจ้ ำของทรัพย์ สินจะต้ องเสียภำษีจำกกำรรับเงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำหรื อไม่ ?
ใช่ มันเหมือนกับที่ต้องเสียภาษีสาหรับรายได้ ค่าเช่าปกติ เจ้ าของทรัพย์สินจะต้ องส่งแบบฟอร์ ม IRS1099
20. ในฐำนะผู้เช่ ำ ฉันจำเป็ นต้ องมีค่ำเช่ ำค้ ำงชำระก่ อนจึงจะมีสิทธิ์เข้ ำร่ วมโปรแกรมใช่ หรือไม่ ?

คำถำมที่พบบ่ อย (FAQs)
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ไม่ใช่ ผู้เช่าไม่จาเป็ นต้ องค้ างชาระค่าเช่า แต่จาเป็ นต้ องได้ รับรายได้ ลดลงจากโควิด-19
และเป็ นไปตามข้ อกาหนดคุณสมบัติของรายได้ ครัวเรือน
่ นเจ้าของบ้านแบบโมบาย โฮม
21. คนทีเป็
้ ให้
่ กบ
่ นมีสท
์ ครหรือไม่
แต่จ่ายค่าเช่าพืนที
ั เจ้าของทีดิ
ิ ธิสมั

มี หากพวกเขามีหลักฐานมายืนยันการเช่าหรื อสัญญาเช่าที่ออกให้ โดยเจ้ าของทรัพย์สิน
และผู้ที่ได้ รับการรับรองว่าเป็ นเจ้ าของ
่ าห้องมีสท
์ ครหรือไม่
22. คนทีเช่
ิ ธิสมั

มี หากพวกเขามีหลักฐานยืนยันการเช่าหรือสัญญาเช่าที่ออกให้ โดยเจ้ าของห้ อง
นี่ไม่เหมือนกับการจัดการแบบเป็ นกลุม่ บุคคลในฐานะที่เป็ นเพื่อนร่วมห้ องที่แบ่งอพาร์ ทเมนต์
หรือบ้ านที่มีข้อตกลงการเช่า/สัญญาเช่า 1 ฉบับ ในกรณีนนั ้
เราจาเป็ นต้ องดูที่รายได้ ของผู้สมัครที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า

คำถำมที่พบบ่ อยของเจ้ ำของทรัพย์ สนิ
1. ฉันสำมำรถขอรั บเงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำในนำมของผู้เช่ ำได้ หรื อไม่ ?
ไม่ได้ ผู้เช่าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติสาหรับโปรแกรมโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของครัวเรือนและรายได้
อย่างไรก็ตามเราได้ แชร์ ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมกับสมาคมอพาร์ ทเมนต์และขอแนะนาให้ เจ้ าของทรัพย์
สินแนะนาผู้เช่าของตนให้ สมัคร
2. ฉันสำมำรถใช้ เงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำสำหรับค่ ำเช่ ำที่ค้ำงชำระหรือค่ ำเช่ ำปั จจุบันที่ค้ำงชำระได้ ห
รือไม่ ?
เจ้ าของทรัพย์สินจะได้ รับแจ้ งเมื่อผู้เช่าของพวกเขาได้ รับการอนุมตั ิสาหรับโปรแกรมรวมไปถึงเดือนเฉพ
าะของค่าเช่าที่จะได้ รับเงินอุดหนุน
3. เงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำจะครอบคลุมค่ ำธรรมเนียมล่ ำช้ ำหรือค่ ำธรรมเนียมอื่น ๆด้ วยหรือไม่ ?

คำถำมที่พบบ่ อย (FAQs)
เกี่ยวกับหน่ วยบรรเทำค่ ำเช่ ำในช่ วงโควิด-19 ของแอลเอเคำน์ ตี ้
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ไม่ เจ้ าของทรัพย์สินต้ องยินยอมที่จะยกเว้ นค่าธรรมเนียมล่าช้ าดอกเบี ้ยหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ
เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ควรทราบถึงมาตรการคุ้มครองผู้เช่าฉุกเฉินโควิด-19
ที่ห้ามเรียกเก็บดอกเบี ้ยหรือค่าธรรมเนียมล่าช้ าจากค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้ ชาระเนื่องจากโควิด-19
4. ผู้เช่ ำของฉันจะได้ รับเงินช่ วยเหลือค่ ำเช่ ำหรือไม่ ?
ไม่ การชาระเงินช่วยเหลือค่าเช่าจะจ่ายให้ กบั เจ้ าของทรัพย์สินโดยตรงผ่านการมัดจาโดยตรง
5. ฉันจะได้ รับ 1099 หรือไม่ ?
ใช่ กฎของกรมสรรพากรกาหนดให้ ต้องมีการออก 1099 สาหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่า
6. ฉันจะต้ องจัดเตรี ยม W-9 ไว้ ให้ หรือไม่ ?
ใช่ เจ้ าของทรัพย์สินจะต้ องจัดเตรี ยม W-9 ไว้ ให้
7. ข้ อกำหนดของโปรแกรมที่เจ้ ำของทรัพย์ สินต้ องยอมรับมีอะไรบ้ ำง?
เจ้ าของทรัพย์สินต้ องยอมรับที่จะ
• ไม่คิดดอกเบี ้ยหรื อค่าธรรมเนียมล่าช้ าสาหรับค่าเช่าที่ค้างชาระ
• ไม่ขบั ไล่ผ้ เู ช่าเป็ นเวลา 6 เดือนหลังจากการพักชาระหนี ้การขับไล่ชวั่ คราวของเทศมณฑลสิ ้นสุดลง
• ไม่กาหนดขึ ้นค่าเช่าในระหว่างระยะเวลาการชาระคืนหลังจากการพักชาระหนี ้การขับไล่ชวั่ คราวข
องเทศมณฑลสิ ้นสุดลง
8. ฉันจะได้ รับกำรชำระเงินในครัง้ เดียวหรือเป็ นรำยเดือน?
เจ้ าของทรัพย์สินจะได้ รับเงินในครัง้ เดียว

