
 
Chương Trình Hoàn Trả Cho Chủ Nhà 

Đơn Đề Nghị dành cho Chủ Nhà 
CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TRẢ CHO CHỦ NHÀ          HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN 

1. Thông tin của người làm đơn: Trong phần này, quý vị phải điền đầy đủ vào chỗ trống. Nếu có nội 
dung không thích hợp, chọn Không áp dụng. 

2. Thông tin của người đồng sở hữu: Chỉ sử dụng phần này nếu có người đồng sở hữu cũng cư ngụ tại 
nhà bị hư hỏng. Nếu có, điền đầy đủ vào chỗ trống hoặc chọn Không áp dụng. Nếu có người đồng sở 
hữu nhưng họ không sống tại nhà, không điền phần này. 

3. Thông tin về điều kiện hội đủ: Quý vị phải trả lời mọi câu hỏi trong phần này. Để đủ điều kiện tham gia 
Chương Trình Hoàn Trả Cho Chủ Nhà, quý vị phải sử dụng tiền của chính mình để sửa chữa liên quan 
trực tiếp đến những thiệt hại do Bão Harvey gây ra. Quý vị cũng phải đóng thuế tài sản đầy đủ hoặc 
đang tham gia chương trình thanh toán hiện tại. Nếu quý vị phải trả tiền trợ cấp nuôi con, quý vị cũng 
phải hiện đang tham gia chương trình thanh toán. Mọi công việc sửa chữa mà quý vị yêu cầu hoàn trả 
phải hoàn thành khi nộp đơn. 

4. Thành phần và đặc điểm hộ gia đình: Trong phần này, quý vị phải cung cấp thông tin về tất cả các 
thành viên trong hộ gia đình của quý vị. Tất cả các thành viên: bao gồm mọi người đang sống trong 
nhà dù có liên quan hay không. Quý vị sẽ bắt đầu với bản thân là Chủ hộ. 

a. Tên của thành viên: Trong phần này, quý vị cung cấp tên và họ của các thành viên trong hộ gia 
đình. 

b. Tình trạng hôn nhân: Cung cấp thông tin về tình trạng hôn nhân của từng thành viên gia đình. 
c. Quan hệ với chủ hộ: Mô tả mối quan hệ của thành viên gia đình với quý vị. 
d. Ngày sinh: Trong phần này, quý vị cung cấp ngày sinh của từng thành viên gia đình. 
e. Người phụ thuộc: Trong phần này, quý vị sẽ chọn Có hoặc Không cho từng thành viên gia đình 

nếu họ là người phụ thuộc của quý vị. 
f. Thu nhập hàng năm: Đối với từng thành viên gia đình, quý vị phải báo cáo thu nhập hàng năm 

của họ. Nếu thành viên gia đình không có thu nhập, chọn Không áp dụng. Quý vị sẽ phải cung 
cấp hồ sơ thuế mới nhất của mỗi thành viên gia đình. 

5. Thông tin nhân khẩu hộ gia đình: Cung cấp thông tin chi tiết sau đây của tất cả các thành viên gia đình 
được liệt kê trong phần 4 theo thứ tự như trên. 

a. Sắc tộc: Cung cấp thông tin sắc tộc của từng thành viên gia đình là một trong những sắc tộc 
sau đây: Người Mỹ gốc Tây Ban Nha/Người La-tinh, không phải người Mỹ gốc Tây Ban 
Nha/Người La-tinh, hoặc Khác. 

b. Chủng tộc: Cung cấp thông tin chủng tộc của từng thành viên gia đình. 
c. Giới tính: Cung cấp thông tin giới tính của từng thành viên gia đình là Nam hay Nữ. 
d. Chủ hộ độc thân (chưa kết hôn) với trẻ: Mục này chỉ áp dụng nếu quý vị là Chủ hộ nữ độc thân 

chưa kết hôn với trẻ. 
e. Học sinh toàn thời gian: Chọn Có nếu thành viên gia đình là học sinh toàn thời gian hoặc Không 

nếu không phải. 
f. Cựu chiến binh: Đối với từng thành viên gia đình, trả lời Có hoặc Không để cho biết họ có phải 

là cựu chiến binh của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không. 

6. Thông tin về tài sản bị thiệt hại: Trong phần này, quý vị sẽ được hỏi về thông tin liên quan đến nhà ở 
bị thiệt hại. Quý vị phải trả lời mọi câu hỏi trong phần này. Sau đây là nội dung mô tả để giúp quý vị trả 
lời các câu hỏi trong đơn đề nghị. 

a. Một phòng ở riêng lẻ tương tự như nhà ở có nhà để xe hoặc tòa nhà riêng biệt tọa lạc trên 
khuôn viên tài sản của quý vị do người thuê nhà cư ngụ. 

b. Nơi cu ngụ chính của quý vị là nhà ở chính mà quý vị đã sống ở đó suốt thời gian vào năm 
2017 
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c. Các hoạt động thương mại hoặc cửa hàng không bao gồm việc điều hành một văn phòng tại 
nhà hoặc cất giữ các vật dụng cho công việc kinh doanh của quý vị tại nhà. 

d. Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn trên nước nếu nó trên các trụ cầu và bao bọc toàn bộ 4 
phía xung quanh nhà là nước khi thủy triều lên. 

7. Thông tin hỗ trợ và bảo hiểm nhà ở: Trong phần này, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết về 
khoản tiền hỗ trợ hoặc bảo hiểm liên quan đến bão mà quý vị nhận được. Quý vị phải điền đầy đủ 
phần này. 

a. Hỗ trợ liên quan đến bão: Ba câu hỏi đầu tiên sẽ về FEMA, SBA, và hỗ trợ liên quan đến xây 
dựng. Cung cấp số Đăng ký IA Hỗ trợ cá nhân FEMA và số Đơn đề nghị và khoản vay SBA của 
quý vị, nếu thích hợp. Nếu quý vị nhận được hỗ trợ xây dựng từ DAHLR, PREPS, HAP, và/hoặc 
Khác, đánh dấu chọn vào các ô tương ứng trong phần này. 

b. Câu hỏi liên quan đến bảo hiểm: Quý vị cần cho biết quý vị có bất cứ hợp đồng bảo hiểm nào 
sau đây khi xảy ra bão không: Bảo hiểm lũ lụt, Bảo hiểm giông bão, và/hoặc Bảo hiểm chủ nhà. 
Đối với từng hợp đồng bảo hiểm, quý vị cần cung cấp thông tin và hồ sơ sau đây: 

i. Tên của hãng bảo hiểm 
ii. Số hợp đồng bảo hiểm 

iii. Tên của đại lý 
iv. Số điện thoại 
v. Số tiền đã thanh toán cho cấu trúc, phần bên trong, ALE, và khác. 

8. Thông tin hỗ trợ và bảo hiểm nhà ở: Trong phần này, cung cấp số tiền đã nhận từ từng nguồn. Nếu 
không nhận được khoản tiền nào, chọn Không áp dụng. 

Đối với các phần còn lại, vui lòng đọc từng nội dung trình bày và cung cấp thông tin yêu cầu. Phải điền 
đầy đủ tất cả các phần trong đơn đề nghị để được xem xét. 
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Phải điền đầy đủ tất cả các chỗ trống hoặc chọn "Không áp dụng" 
1. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI LÀM ĐƠN: 
Tên của người làm đơn:  
Địa chỉ đường phố:  
Thành phố/Tiểu bang/Mã Zip: Hạt:  
Email chính: Số điện thoại nhà:  
Email thứ hai:  Số điện thoại di động:  
Phương thức liên lạc ưu tiên: 
Ngôn ngữ ưu tiên: 
2. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐỒNG SỞ HỮU: (Nếu thích hợp) 
Tên của người làm đơn: 
Địa chỉ đường phố: 
Thành phố/Tiểu bang/Mã Zip: Hạt: 
Email chính: Số điện thoại nhà: 
Email thứ hai: Số điện thoại di động: 
Phương thức liên lạc ưu tiên: 
Ngôn ngữ ưu tiên: 
3. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ: Vui lòng trả lời tất cả câu hỏi sau đây: 
Quý vị có sử dụng tiền của chính mình để trang trải chi phí liên quan đến thảm họa vượt 
quá số tiền mà quý vị nhận được từ các nguồn khác (như FEMA, SBA, Bảo hiểm, hoặc tổ 
chức Phi lợi nhuận) không? 

☐ Có 
☐ Không  

Quý vị hiện có đang trả tiền thuế tài sản hay tham gia chương trình thanh toán thuế tài 
sản không? 

☐ Có 
☐ Không 

Nếu quý vị phải trả tiền trợ cấp nuôi con, quý vị hiện có đang thanh toán hoặc tham gia 
chương trình thanh toán không? 

☐ Có 
☐ Không 
☐ Không áp dụng 

Tất cả các công việc sửa chữa mà quý vị yêu cầu hoàn tiền trong đơn đề nghị này đã hoàn 
thành chưa? 

☐ Có 
☐ Không 

4. THÀNH PHẦN VÀ ĐẶC ĐIỂM HỘ GIA ĐÌNH: Liệt kê tất cả các thành viên hiện tại trong hộ gia đình 
Tên của thành 

viên 
Tình trạng hôn 

nhân 
Quan hệ với chủ hộ Ngày sinh Người phụ 

thuộc 
(Có/Không) 

Thu nhập hàng 
năm 

1.   Chủ hộ    
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Tổng số thành viên trong hộ gia đình:  
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5. THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỘ GIA ĐÌNH:  
 Sắc tộc Chủng tộc Giới tính Chủ hộ độc thân (chưa 

kết hôn) với trẻ? 
Học sinh toàn 

thời gian? 
Cựu chiến binh? 

1 (Chủ 
hộ) 

   ☐ Có        ☐ Không   

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
6. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN BỊ THIỆT HẠI: 
Tài sản có loại 
cấu trúc nào? 

☐ Nhà ở một 
gia đình 

☐ Nhà ở nhiều 
gia đình 

☐ Nhà di động (MHU) ☐ Chung cư 
hoặc tòa 
nhà tập thể 

☐ Khác  
Mô tả dưới đây: 
  

Địa chỉ đường của tài sản bị thiệt hại:  Năm xây dựng:   
Thành phố/Tiểu bang/Mã Zip:  Hạt:   
Vui lòng trả lời tất cả câu hỏi sau đây: 

Quý vị hiện có sở hữu tài sản bị hư hỏng do Bão Harvey không? ☐ Có 
☐ Không 

Quý vị có sở hữu tài sản bị thiệt hại khi xảy ra thảm họa không? ☐ Có 
☐ Không 

Nhà do người thuê/người mướn sử dụng hay do chủ nhà sử dụng? 
☐ Chỉ chủ nhà sử dụng 
☐ Chỉ người thuê sử dụng 
☐ Chủ nhà và người thuê sử dụng 

Có bao nhiêu phòng ở trong cấu trúc này? ☐ Một 
☐ Nhiều hơn một 

Khi xảy ra bão tài sản có phải là nơi cư ngụ chính của quý vị không? ☐ Có 
☐ Không 

Tài sản hiện tại có phải là nơi cư ngụ chính của quý vị không? ☐ Có 
☐ Không 

Có bất cứ phần nào trong tài sản là phòng ở riêng biệt dành riêng cho các hoạt 
động thương mại/cửa hàng không? 

☐ Có 
☐ Không 

Cấu trúc có được xây dựng hoàn toàn trên nước không? ☐ Có 
☐ Không 

Cấu trúc có phải là nhà di động hoặc nhà xe? ☐ Có 
☐ Không 
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Nhà di động hoặc nhà xe có được xây dựng trên khung cố định không? ☐ Có 
☐ Không 

Nếu là nhà di động hoặc nhà xe, tất cả các bánh xe có chuyển động không? ☐ Có 
☐ Không 

Nếu là nhà di động hoặc nhà xe, quý vị có sở hữu đất không? ☐ Có 
☐ Không 

Nếu là nhà di động hoặc nhà xe, nhà có gắn liền với nền cố định không? ☐ Có 
☐ Không 

Nếu là nhà di động, quý vị có Giấy chủ quyền hợp lệ nộp lên Bộ Phụ trách Các Vấn 
đề về Nhà ở và Cộng đồng Texas không? 

☐ Có 
☐ Không 

Tài sản bị thiệt hại hiện có bị tịch thu không? ☐ Có 
☐ Không 

 
7. THÔNG TIN HỖ TRỢ VÀ BẢO HIỂM NHÀ Ở: 
Quý vị có nộp đơn đề nghị hỗ trợ liên quan đến bão cho ngôi nhà bị thiệt hại từ bất cứ nguồn nào (địa phương, tiểu 
bang, liên bang, hoặc tư nhân) hoặc nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với thiệt hại liên quan đến bão không? 
Nếu có, tiếp tục với phần này.  

Quý vị có Số đơn đề nghị/đăng ký FEMA IA đối với Bão 
Harvey không? 

☐ Có 
Nếu có, điền số Đơn đề nghị/đăng ký FEMA của quý vị: 
 
☐ Không 

Quý vị có được hỗ trợ liên quan đến thảm họa từ SBA (ví 
dụ như vay SBA) cho tình trạng thiệt hại cấu trúc của ngôi 
nhà không? 

☐ Có 
Nếu có, điền số Đơn đề nghị FEMA của quý vị:  
 
và số khoản vay SBA:  
 
☐ Không 

Quý vị có được hỗ trợ liên quan đến thảm họa từ USDA (ví 
dụ như vay USDA) cho tình trạng thiệt hại cấu trúc của 
ngôi nhà không? 

☐ Có 
Nếu có, điền số Đơn đề nghị USDA của quý vị:  
 
và số khoản vay USDA:  
 
☐ Không 

Quý vị có nhận được bất cứ nguồn hỗ trợ nào khác để sửa 
chữa nhà không? 

☐ DALHR 
☐  PREPS 
☐  HAP 
☐  Khác  Nếu Khác, mô tả: 
    ☐ Không áp dụng 

Quý vị có dự kiến nhận THÊM bất cứ số tiền khôi phục liên 
quan đến bão Harvey nào từ FEMA hay bất cứ nguồn nào 
khác mà chưa được báo cáo trong đơn đề nghị này không?  

☐ Có 
☐ Không 

Vui lòng trả lời tất cả câu hỏi liên quan đến bảo hiểm lũ lụt sau đây: 

Quý vị có phải mua Bảo hiểm lũ lụt cho cấu trúc như là một 
điều kiện để được hỗ trợ từ thảm họa trước không? 

☐ Có 
☐ Không 
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Có hợp đồng Bảo hiểm lũ lụt có hiệu lực cho tài sản khi xảy 
ra bão không?  

☐ Có 
Nếu có, điền số hợp đồng bảo hiểm lũ lụt của quý vị: 
  
☐ Không 

Tên của hãng Bảo hiểm lũ lụt và số hợp đồng bảo hiểm của 
quý vị là gì, nếu thích hợp? 

Tên của hãng bảo hiểm:  
Số hợp đồng bảo hiểm:  

Cung cấp tên và số điện thoại của đại lý Bảo hiểm lũ lụt của 
quý vị, nếu thích hợp? 

Tên của đại lý:  
Số điện thoại:  

Quý vị có nộp đơn yêu cầu bồi thường với hãng Bảo hiểm 
lũ lụt, nếu thích hợp không? 

☐ Có 
☐ Không 
☐ Không áp dụng 

Số yêu cầu bồi thường Bảo hiểm lũ lụt của quý vị là gì, nếu 
thích hợp? Số yêu cầu bồi thường bảo hiểm:  

Vui lòng trả lời tất cả câu hỏi về bảo hiểm giông bão sau đây: 

Có hợp đồng Bảo hiểm giông bão có hiệu lực cho tài sản 
khi xảy ra bão không? 

☐ Có 
☐ Không 

Tên của hãng Bảo hiểm giông bão và số hợp đồng bảo 
hiểm của quý vị là gì, nếu thích hợp? 

Tên của hãng bảo hiểm:  
Số hợp đồng bảo hiểm:  

Cung cấp tên và số điện thoại của đại lý Bảo hiểm giông 
bão của quý vị, nếu thích hợp. 

Tên của đại lý:  
Số điện thoại:  

Quý vị có nộp đơn yêu cầu bồi thường với hãng Bảo hiểm 
giông bão, nếu thích hợp không? 

☐ Có 
☐ Không 
☐ Không áp dụng 

Số yêu cầu bồi thường bảo hiểm giông bão của quý vị là gì, 
nếu thích hợp? Số yêu cầu bồi thường bảo hiểm:  

Vui lòng trả lời tất cả câu hỏi về bảo hiểm chủ nhà/nguy hiểm sau đây: 
Có hợp đồng Bảo hiểm chủ nhà/nguy hiểm có hiệu lực cho 
tài sản khi xảy ra bão không? 

☐ Có 
☐ Không 

Tên của hãng Bảo hiểm chủ nhà/nguy hiểm và số hợp đồng 
bảo hiểm của quý vị là gì, nếu thích hợp? 

Tên của hãng bảo hiểm:  
Số hợp đồng bảo hiểm:  

Cung cấp tên và số điện thoại của đại lý Bảo hiểm chủ 
nhà/nguy hiểm của quý vị, nếu thích hợp. 

Tên của đại lý:  
Số điện thoại:  

Quý vị có nộp đơn yêu cầu bồi thường với hãng Bảo hiểm 
chủ nhà/nguy hiểm, nếu thích hợp không? 

☐ Có 
☐ Không 
☐ Không áp dụng 

Số yêu cầu bồi thường bảo hiểm chủ nhà/nguy hiểm của 
quý vị là gì, nếu thích hợp? Số yêu cầu bồi thường bảo hiểm:  
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8. THÔNG TIN HỖ TRỢ VÀ BẢO HIỂM NHÀ Ở:  
Vui lòng điền số tiền đã nhận cho từng mục dưới đây. Nếu quý vị không có bất cứ quyền lợi nào, chọn Không áp dụng. 

Nguồn Số tiền nhận được 

Hỗ trợ sửa nhà FEMA: $  

Hỗ trợ tiền thuê nhà FEMA: $  

Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu FEMA (hoặc Khác): $  

Khoản vay SBA - Hỗ trợ sửa chữa/thay thế bất động sản: $  

Khoản vay SBA – Hỗ trợ giảm nhẹ: $  

USDA – Hỗ trợ sửa chữa/xây lại nhà: $ 

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm lũ lụt cho yêu cầu bảo hiểm cấu trúc: $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm lũ lụt cho yêu cầu bảo hiểm nội dung bên trong: $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm lũ lụt đối với quyền lợi Chi phí Tăng vì Yêu cầu Tuân thủ Pháp luật (ICC): $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm lũ lụt đối với ALE, hay bất kỳ yêu cầu bảo hiểm nào khác: $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm giông bão cho yêu cầu bảo hiểm phòng ở: $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm giông bão cho yêu cầu bảo hiểm tài sản cá nhân: $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm giông bão đối với ALE, hay bất kỳ yêu cầu bảo hiểm nào khác: $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm chủ nhà cho yêu cầu bảo hiểm cấu trúc: $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm chủ nhà cho yêu cầu bảo hiểm nội dung bên trong: $  

Số tiền hỗ trợ bảo hiểm chủ nhà đối với ALE, hay bất kỳ yêu cầu bảo hiểm nào khác: $  

Khoản thanh toán bảo hiểm hợp lệ phát sinh do thiệt hại thảm họa: $  

Phúc lợi hỗ trợ tiền mặt từ thiện khác để sửa chữa cấu trúc: $  

Phúc lợi hỗ trợ tiền mặt từ thiện khác cho chỗ ở tạm thời: $  
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9. TIẾT LỘ THÔNG TIN SBA: 
Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ có sự cho phép của tôi, theo yêu cầu của Đạo luật về quyền riêng tư, tiết lộ 
thông tin cho Texas General Land Office (GLO), và những người được bổ nhiệm, nhân viên, đại lý, và nhà thầu của công ty 
theo đơn đề nghị này để hỗ trợ, cho vay hoặc phúc lợi khác liên quan đến việc khôi phục sau thảm họa. 

☐ Tôi đồng ý 
☐ Tôi từ chối  
 

Chữ ký của người làm đơn:  
 
 

Ngày:  

 
10. QUYỀN ĐĂNG KÝ: 
Tôi cung cấp và cho phép Texas General Land Office (GLO) và từng nhân viên, nhà cung cấp và nhà thầu tương ứng của 
công ty, "Quyền đăng ký" ra vào tài sản nói trên nhằm mục đích thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết để thực hiện 
Chương trình CDBG-DR. Tôi xác nhận rằng nhân viên hoặc viên chức sẽ xuất trình thông tin bao gồm giấy tờ nhận dạng có 
hình và nêu lý do tham quan khu vực để yêu cầu ra vào. Theo các hình thức phạt nếu khai không đúng sự thật, tôi/chúng 
tôi chứng nhận rằng thông tin được trình bày trong Bản khai có tuyên thệ này là chính xác và đúng sự thật với sự hiểu 
biết và tin tưởng của tôi. Tôi/chúng tôi hiểu thêm rằng việc trình bày sai sẽ cấu thành hành động gian lận. Thông tin 
không đúng sự thật, sai lệch hoặc không đầy đủ có thể khiến tôi không đủ điều kiện tham gia chưoơng trình này hay bất 
cứ chương trình nào khác chấp nhận Bản khai có tuyên thệ này. Tiêu đề 18, Phần 1001 của Bộ luật Hoa Kỳ quy định rằng 
một người phạm tội TRỌNG nếu người đó cố ý trình bày gian lận đối với bất cứ ban ngành nào của Chính phủ Hoa Kỳ. 

☐ Tôi đồng ý 
☐ Tôi từ chối 
 

Chữ ký của người làm đơn:  
 
 

Ngày:  

 
11. CHỨNG NHẬN TRỢ CẤP NUÔI CON: 
Người làm đơn chứng nhận rằng họ không vi phạm quy định trả tiền trợ cấp nuôi con quá 30 ngày theo lệnh có hiệu lực 
của tòa án, do đó, không bị ngăn cấm nhận phúc lợi tài trợ này theo Phần 231.006(a)(2) trong Luật gia đình Texas. Người 
làm đơn công nhận rằng điều kiện hội đủ được hỗ trợ có thể bị vi phạm nếu thông tin chứng nhận này là giả, hoặc nếu 
hành vi vi phạm được xác định trong thời gian được hỗ trợ. Tôi, là Người làm đơn dưới đây, chứng nhận sau đây:  
 
1) Tôi KHÔNG vi phạm nghĩa vụ trả tiền trợ cấp nuôi con quá 30 ngày và đủ điều kiện được nhận phúc lợi của chương 
trình này theo Phần 231.006(a)(2) trong Luật gia đình Texas).  
2) Tôi công nhận và hiểu rằng việc cung cấp thông tin sai trái cấu thành hành động gian lận và có thể bị phạt theo 18 U.S.C. 
Phần 1001. 
 
Chữ ký của người làm đơn:  
 
 

Ngày:  
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12. CHỨNG NHẬN TỜ KHAI THUẾ: 
Quý vị phải cung cấp tờ khai thuế IRS mới nhất để xác định điều kiện hội đủ. Nếu quý vị không có tờ khai thuế, xin thực 
hiện theo đường liên kết này để bắt đầu quy trình yêu cầu một bản tờ khai thuế từ IRS: 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript  

IRS cho biết rằng mất khoảng 5 ngày để xử lý yêu cầu. Sau khi nhận một bản tờ khai thuế mới nhất của quý vị, tải hồ sơ lên 
ở đây. Nếu quý vị yêu cầu IRS và 5 ngày đã trôi qua mà không nhận được hồi âm từ IRS, quý vị có thể đánh dấu vào ô dưới 
đây để tiếp tục phần còn lại trong đơn đề nghị của mình. Sau đó, đối tác của GLO sẽ yêu cầu quý vị nộp một bản trong khi 
xem xét. Quý vị cần một bản sao tờ khai thuế để xử lý đơn đề nghị của mình. Nếu quý vị có một bản tờ khai thuế, vui lòng 
chuyển sang bước tiếp theo. 

1. Theo các hình thức phạt nếu khai không đúng sự thật, tôi chứng nhận rằng tôi đã yêu cầu một bản sao tờ khai 
thuế từ IRS, tuy nhiên, 5 ngày đã trôi qua mà không có hồi âm từ IRS. Vui lòng tiếp tục xử lý đơn đề nghị của tôi và 
tôi sẽ cung cấp tờ khai thuế khi có yêu cầu sau này. 

☐ Có 
☐ Không 

Nếu quý vị không phải nộp tờ khai thuế, vui lòng xác nhận lý do dưới đây liên quan đến hộ gia đình của quý vị. Nếu những 
điều kiện này áp dụng đối với quý vị, quý vị cần điền đầy đủ và tải lên mẫu Bảng tính AGI để xử lý đơn đề nghị của quý vị. 
Quý vị có thể tìm thấy mẫu này theo đường liên kết sau. 

http://recovery.texas.gov/files/resources/housing/s4-adjustedgrossincomeworksheet.xls  

Nếu quý vị cần hỗ trợ hoàn thành mẫu đơn này, vui lòng gửi email đến cdr@glo.texas.gov hoặc gọi theo số 1-844-893-8937 
hoặc 512-475-5000. 

2. Theo các hình thức phạt nếu khai không đúng sự thật, tôi chứng nhận rằng thu nhập của tôi bằng hoặc thấp hơn 
mức giảm tiêu chuẩn. 

☐ Có 
☐ Không 

3. Theo các hình thức phạt nếu khai không đúng sự thật, tôi chứng nhận rằng tôi ít nhất 65 tuổi, nhận thu nhập An 
Sinh Xã Hội trong năm và dưới ngưỡng thu nhập do IRS đề ra giúp tôi miễn nộp tờ khai thuế. 

☐ Có 
☐ Không 

4. Theo các hình thức phạt nếu khai không đúng sự thật, tôi chứng nhận rằng tôi là người phụ thuộc được nêu trong 
tờ khai thuế của một người và không kiếm được nhiều hơn ngưỡng thu nhập do IRS đề ra giúp tôi miễn nộp tờ 
khai thuế. 

☐ Có 
☐ Không 
 

Chữ ký của người làm đơn:  
 
 

Ngày:  

 

 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
http://recovery.texas.gov/files/resources/housing/s4-adjustedgrossincomeworksheet.xls
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13. TIẾT LỘ ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ: 

Tên:  

Địa chỉ:  

Hướng dẫn dành cho Người làm đơn: Chữ ký của quý vị trong phần Tiết lộ điều kiện hội đủ này cho phép Texas General 
Land Office (GLO) và các nhà thầu cũng như đại lý của công ty nhận thông tin từ bên thứ ba về điều kiện hội đủ của quý 
vị và tiếp tục tham gia Chương Trình Hoàn Trả Cho Chủ Nhà (HRP) Trợ cấp khôi phục sau thảm họa phát triển cộng đồng 
(CDBG-DR) 

Tuyên bố Thông báo Luật về quyền riêng tư: Texas General Land Office (GLO) yêu cầu thu thập thông tin có trong mẫu 
này để xác định điều kiện hội đủ của người làm đơn tham gia Chương trình CDBG-DR. Thông tin này sẽ được sử dụng 
để thiết lập mức quyền lợi mà người làm đơn đủ điều kiện được nhận và xác minh tính chính xác của thông tin được 
cung cấp. Thông tin nhận được từ người làm đơn do xác minh điều kiện hội đủ của người làm đơn có thể được tiết lộ 
cho các cơ quan thích hợp của liên bang, tiểu bang và địa phương, hoặc cho nhân viên điều tra dân sự, hình sự hoặc 
pháp lý và cho công tố viên, nếu thích hợp. Nếu không cung cấp bất cứ thông tin nào có thể khiến chậm trễ hoặc từ 
chối chấp thuận điều kiện hội đủ của quý vị. 

Lưu ý: KHÔNG SỬ DỤNG SỰ CHẤP THUẬN CHUNG NÀY ĐỂ YÊU CẦU MỘT BẢN TỜ KHAI THUẾ.  

Thông tin được bao gồm: Có thể yêu cầu về tất cả các mục dưới đây. 

Mô tả 
Yêu cầu  

xác minh 
Chữ ký tắt của người làm đơn 

Hỗ trợ thảm họa (FEMA, SBA, Bảo hiểm, v.v.) X 
 

Thu nhập (tất cả các nguồn) X 
 

Ưu tiên cư ngụ (Nhu cầu đặc biệt) (nếu thích hợp) X 

 

Xác minh trợ cấp nuôi con X 

 

Khác (liệt kê): Thông tin của người phụ thuộc: X  

LƯU Ý:  Khi ký tên đơn đề nghị này, (những) người làm đơn cho phép tiểu bang hay bất cứ người đại diện được ủy 
quyền nào xác minh thông tin có trong đây, bao gồm phần này. Bất cứ ngưoời nào cố ý cung cấp thông tin yêu cầu bảo 
hiểm hoặc tuyên bố gian dối với Cơ quan phát triển nhà ở và đô thị (HUD) có thể chịu hình phạt dân sự hoặc hình sự 
theo 18 U.S.C. 287, 1001 và 31 U.S.C. 3729. Tiêu đề 18, Phần 1001 của Bộ luật Hoa Kỳ quy định rằng một người phạm 
tội trọng do cố ý trình bày gian lận đối với bất cứ ban ngành nào của Chính phủ Hoa Kỳ. 

14. CHỨNG NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ: 
Theo các hình thức phạt nếu khai không đúng sự thật, tôi/chúng tôi chứng nhận rằng thông tin được trình bày trong 
đơn đề nghị này là chính xác và đúng sự thật với sự hiểu biết và tin tưởng của tôi. Tôi/chúng tôi hiểu thêm rằng việc 
trình bày sai sẽ cấu thành hành động gian lận. Thông tin không đúng sự thật, sai lệch hoặc không đầy đủ có thể khiến 
tôi không đủ điều kiện tham gia chưoơng trình này hay bất cứ chương trình nào khác chấp nhận Bản khai có tuyên thệ 
này. Tiêu đề 18, Phần 1001 của Bộ luật Hoa Kỳ quy định rằng một người phạm tội TRỌNG nếu người đó cố ý trình bày 
gian lận đối với bất cứ ban ngành nào của Chính phủ Hoa Kỳ. 

Chữ ký của người làm đơn: Ngày:   


