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Rent Relief Grant là gì?
Chính phủ Victoria đã thành lập quỹ trợ cấp tiền thuê nhà dành cho người thuê nhà. Chính phủ Victoria đã thực
hiện chương trình tương tự, kết thúc vào khoảng đầu năm 2021.
Quỹ này dành cho người dân Victoria bị mất thu nhập do đại dịch coronavirus (COVID-19).
Người dân Victoria gặp khó khăn trả tiền thuê nhà có thể hội đủ điều kiện để nhận được tiền trợ cấp lên đến
$1,500.

Ai hội đủ điều kiện để nhận được Rent Relief Grant?
Để hội đủ điều kiện nhận được tiền trợ cấp này, quý vị sẽ cần:
•

đồng ý với chủ nhà về giảm tiền thuê nhà và nộp Tờ Khai Danh dự (Statutory Declaration) làm bằng
chứng

•

có thu nhập hàng tuần thấp hơn $1,208.85 (người độc thân) hoặc $1,813.46 (cặp vợ chồng)

•

đang trả tiền thuê nhà cho chủ nhà hơn 30% mức thu nhập của quý vị

•

có tiền tiết kiệm ít hơn $2,000.

Không đòi hỏi người nộp đơn phải có quốc tịch hoặc là thường trú nhân.

Làm cách nào để xin trợ cấp?
Quý vị có thể nộp đơn xin Rent Relief Grant tại trang mạng <https://rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/>.

Có thể dùng tiền trợ cấp này làm những gì?
Nếu đơn xin tiền trợ cấp của quý vị đã được chấp thuận thì tiền trợ cấp sẽ trả trực tiếp cho chủ nhà dưới dạng tín
dụng cho tiền thuê nhà của quý vị hoặc các khoản tiền trả theo hợp đồng thuê nhà trong tương lai.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Muốn biết thông tin cập nhật nhất về COVID-19 Rent Relief Grants, hãy truy cập
<https://www.housing.vic.gov.au/help-renting/rentrelief>
Nếu cần thông dịch viên giúp đỡ về bất kỳ thông tin nào ở trên, hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating
and Interpreting Service) (TIS Toàn quốc) số 131 450.
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