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COVID Rent Relief Program
Expanded Applicant Attestation: High Rent Burden
A. িনেদশাবলী
িসওিভড র িরিলফ া ােমর (িসআরআরিপ) জন আেবদনকারীেদর এই ফম ট স
করেত হেব যখন
া াম ারা ফান, ইেমইল অথবা মইেলর মাধ েম জানােনা হয়। আপনার আেবদন
য়া করার জন
েয়াজনীয় অিতির তথ দান এবং সহায়তার জন আপনার যাগ তা যাচাই করার জন আেবদনকারী িহেসেব
আপনােক এই ফম ট স
করেত হেব। আপনার আেবদেন, আপিন জািনেয়েছন য COVID এর আেগ আপনার
মািসক ভাড়া পিরেশাধ আপনার মািসক আেয়র ৬০ শতাংশ ছািড়েয় গেছ (১ এি ল, ২০২০ এর আেগ)।

অনু হ কের ল
ক ন: এই ফম ট অবশ ই ইংের জেত স
করেত হেব। আপনার যিদ
ব াখ া সহ এই ফম ট পূরেণ সাহােয র েয়াজন হয়, তাহেল দয়া কের যাগােযাগ ক ন (833)
499-0318.
COVIDRRP ওেয় টং িলে আপনার ান িন ত করেত, আেবদনকারীেদর অবশ ই সম
েয়াজনীয় িবভাগ স ণ
ূ করেত হেব এবং এই ফম পাওয়ার তািরেখর সাত (সাত)
ক ােল ারিদেনর মেধ িফের যেত হেব। এই ফম ট
া াম থেক পাওয়া ইেমইেল
িনেদশঅনুযায়ী আেবদনকারী পাটাল ব বহার কের ফরত িদেত হেব, অথবা েয়াজেন
মইেলর মাধ েম। আপিন যিদ িন ত না হেয় থােকন িকভােব জমা িদেত হয়, অনু হ কের
কল ক ন (833) 499-0318.

B. আেবদনকারীর তথ ( েয়াজনীয়)
আেবদনকারীর নাম:

______________________

আেবদনকারীর ঠকানা:

_______________________
_______________________

ফান ন র:
ইেমল:

_______________________
_______________________

COVIDRRP অ াি েকশন কনফােমশন না ার: _______________________
( ধুমা যিদ আপিন COVIDRRP ওেয়বসাইট ব বহার কের আপনার আেবদন জমা দন)

আপিন িকভােব আপনার আেবদন প

জমা িদেলন? ____ কাগজ

____ অনলাইন পাটাল

অধ ায় C: ভাড়ার বাঝা (আপিন যিদ ৬০% এর বিশ ভাড়ার বাঝা িরেপাট কেরন)
আিম সা টিফেকট িদই য আিম ব
ভাড়া পিরেশাধ কির:

গতভােব উপেরা

ঠকানার জন

িত মােস িন িলিখত

$_______________.
আিম সা টিফেকট
রােখ না, যার মেধ
রা বা ফডােরল

অধ ায় D.

া

দান কির য অন কান ব
বা িত ান এই ভাড়া পিরেশােধ অবদান
মেমট, পিরবােরর সদস , দাতব /অলাভজনক সং া, অথবা কান ানীয়,
া ােমর মেধ সীমাব নয়।.

র ( েয়াজনীয়)

সা টিফেকট:
আিম এর মাধ েম আইন ারা দ জিরমানার অধীেন সা টিফেকট দান কির য দ
তথ সত এবং স ূণ। আিম বুঝেত পেরিছ এবং একমত য যিদ আিম সম আয় বা
ভাড়া পিরেশাধ কাশ করেত ব থ হই, তাহেল আমােক িনউ ইয়ক রােজ র পুেরা বিনিফেটর
পুেরা পিরমাণ পিরেশাধ করার জন দায়ী করা হেত পাের, সােথ য কান সুেদর চাজ।

__________________________________
ভাড়ােট/পিরবােরর সদস

____________________
তািরখ

