☐Tôi là một người thuê trước đây ký vào mẫu đơn này để chủ nhà cũ của tôi có
thể xin miễn tiền thuê nhà thông qua Quỹ Bồi thường cho Chủ nhà Oregon.
Địa chỉ hiện tại của tôi là _________________________________________
___________________________________________________________.
Địa chỉ được liệt kê dưới đây là địa chỉ trước đây của tôi nơi tôi có khoản nợ
thuê nhà.
v
Điện thoại: ____________________________
Email: _______________________________

TUYÊN BỐ VỀ KHÓ KHĂN TÀI CHÍNH TRONG VIỆC BẢO VỆ KHỎI
TRỤC XUẤT
Đối với Đơn xin Quỹ Bồi thường cho chủ Nhà
Quý vị có thể gửi trực tiếp mẫu này cho chủ nhà, thư hạng nhất hoặc, nếu có, bằng
cách gửi một bản sao hoặc ảnh chụp bằng e-mail hoặc tin nhắn văn bản.
Tôi
,(tên của người thuê), là người thuê
nhà hiện tại hoặc trước đây tại
(địa chỉ của người thuê). Tôi không
thể thanh toán các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho thuê vì một hoặc nhiều lý do
dưới đây đã ảnh hưởng đến tôi kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2020:
• Mất thu nhập hộ gia đình;
• Chi phí y tế tăng lên;
• Mất việc hoặc tiền lương;
• Tăng trách nhiệm chăm sóc trẻ em hoặc trách nhiệm chăm sóc người khuyết tật
hoặc người già yếu, bị thương hoặc bệnh tật;
• Tăng chi phí chăm sóc trẻ em hoặc chăm sóc người khuyết tật hoặc người cao
tuổi, bị thương hoặc bị bệnh; hoặc
• Các hoàn cảnh khác đã làm giảm thu nhập của tôi hoặc làm tăng chi phí của tôi.
Bất kỳ hỗ trợ công nào, bao gồm bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch
và hỗ trợ công khác mà tôi đã nhận được vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 năm 2020,
không bù đắp đầy đủ cho tổn thất thu nhập hoặc chi phí gia tăng của tôi.
Tôi hiểu rằng tôi vẫn nợ tiền thuê nhà của mình, khoản tiền này phải được thanh toán
trước ngày 1 tháng 7 năm 2021.
Tôi hiểu rằng tôi phải tuân thủ các nghĩa vụ khác mà tôi có thể có theo hợp đồng thuê
nhà của mình.
Tôi xin cam đoan rằng tuyên bố trên là đúng theo sự hiểu biết và niềm tin của tôi và tôi
hiểu rằng nó có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa và phải chịu hình phạt
cho tội khai man.
_____________________________ Chữ ký của người thuê nhà (tên gõ là chữ ký điện tử)
(Ngày)
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