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Chương trình hỗ trợ chủ 
Ứng Scholars tiêu thụ 
 

                     Phần này sẽ được hoàn thành bởi người nộp đơn/đồng nộp đơn 
 

1. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP ĐƠN 
Người nộp đơn là người đứng đầu gia đình, cho mục đích của ứng dụng này. 

Tên đầu 
tiên: 

  Tên đệm:   Họ:                                           

Tài sản bị hư hỏng địa chỉ: 
(bị hư hại bởi Hurricane Harvey) 

  
Hư hỏng bất sản thành phố, tiểu 
bang, Zip: 
(Bị hư hại bởi Hurricane Harvey) 

  

Là địa chỉ tài sản bị hư hỏng ở trên nơi 
bạn nhận được thư? ☐Có ☐Không 

Địa chỉ gửi thư hiện tại: 
(Nếu khác với địa chỉ bị hư hỏng ) 

  

Thành phố gửi thư hiện tại, tiểu bang, Zip: 
(Nếu khác với hư hỏng  thành phố, tiểu 
bang, zip) 

  

Điện thoại 
nhà: 

  
Điện thoại ban 
ngày: 

  
Điện thoại 
di động: 

  

Địa chỉ email:   Ngày sinh:   

Tình trạng hôn nhân ☐Kết hôn ☐Duy nhất ☐Ly dị ☐Widow 

2. THÔNG TIN ĐỒNG NỘP ĐƠN 
Danh sách các thành viên khác của hộ gia đình giữ nhiều trách nhiệm cho tài sản như người 
nộp đơn. Người này thường được gọi là đồng chủ sở hữu của tài sản. 

☐KHÔNG ÁP DỤNG 

Tên đầu 
tiên: 

  Tên đệm:   Họ:   

Địa chỉ hiện tại: 
(nơi đồng nộp đơn cư trú)   

Thành phố hiện tại, tiểu bang, Zip: 
(Nơi đồng nộp đơn cư trú)   

Địa chỉ gửi thư: 
(nếu khác với địa chỉ hiện tại)   

Thành phố gửi thư, tiểu bang, Zip: 
(Nếu khác từ hiện tại thành phố, tiểu bang, 
zip) 

  

Điện thoại 
nhà: 

  
Điện thoại ban 
ngày: 

  Ô Phmột:   

Địa chỉ email:   Ngày sinh:   

Mối quan hệ với đương 
đơn: ☐Chồng ☐Cha mẹ ☐Trẻ em ☐Khác:   

3. Giao tiếp hoặc liên hệ thay thế (If áp dụng) ☐KHÔNG ÁP DỤNG 
(Nếu bạn chỉ định một người có quyền truyền thông hoặc (các) liên hệ thay thế, hãy hoàn tất biểu mẫu chỉ định giao tiếp  cho mỗi 
liên hệ có quyền/thay thế.) 
Tên đầu 
tiên   Tên đệm:   Họ:   

Địa chỉhiện tại: 
 

  

Thành phố, tiểu bang, Zip:   
Hư hỏng bất sản thành phố, tiểu bang, Zip: 
(Nếu khác từ hiện tại thành phố, tiểu bang, 
zip) 

  

Điện thoại 
nhà: 

  Điện thoại ban 
ngày: 

  Ô Phmột:   
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Địa chỉ email:   

Mối quan hệ với đương 
đơn: ☐Chồng ☐Cha mẹ ☐Trẻ em ☐Cháu 

☐Anh chị 
em 

☐Bạn bè ☐Khác: _____________ 

 

4. TRƯỞNG phòng gia đình thông tin nhân khẩu cho báo cáo HUD (chỉ kiểm tra một) 

Chủng tộc trưởng của hộ gia đình: 
☐Mỹ gốc Ấn Độ hoặc Alaska bản địa ☐Mỹ/Alaska bản địa và trắng 
☐Châu á ☐Mỹ da đỏ/Alaska bản địa và đen/African American 
☐Đen/African American ☐Châu á và trắng 
☐Native Hawaiian hoặc other  Thái Bình Dương khác ☐đen/African American và trắng 
☐Trắng☐ khác______________________________________________ 

Dân tộc trưởng của hộ gia đình: 
☐Hispanic/Latino – một người của Mexico, Cuba, Puerto Rico, Nam hay Trung Mỹ, hoặc văn hóa Tây Ban Nha hoặc nguồn gốc, bất kể chủng tộc. 
☐Non-Hispanic/Latino – một người  không phải  của Mexican, Cuba, Puerto Rican, Nam hay Trung Mỹ, hoặc văn hóa Tây Ban Nha hoặc nguồn 
gốc khác, bất kể chủng tộc. 

5. THÀNH PHẦN HỘ GIA ĐÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM 
Liệt kê tất cả các thành viên trong gia đình và cung cấp thông tin yêu cầu. "Hộ gia đình" được định nghĩa là tất cả những 
người sống trong cùng một đơn vị cư ngụ, bất kể mối quan hệ hay tuổi. 

Tên thành viên gia đình 
Mối quan hệ với 
trưởng gia đình 

Giới 
Ngày sinh 

m/dd/yyyy 
Phụ thuộc 

(Y/N) 

Bị vô hiệu 
hoá 

(Y/N) 

Cựu chiến 
binh 
(Y/N) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

a. trong mười hai (12) tháng tiếp theo, bạn có mong đợi một tăng hoặc giảm thu nhập? ☐Tăng ☐Giảm 
☐Không thay 
đổi 

Nếu Yes, xin vui lòng giải 
thích:___________________________________________________________________________________________ 

b. trong mười hai (12) tháng tiếp theo, bạn có mong đợi tăng hoặc giảm trong các thành viên hộ gia 
đình? ☐Có ☐Không ☐Biết 

Nếu Yes, xin vui lòng giải 
thích:___________________________________________________________________________________________ 

6. THÔNG TIN CHUNG 

a. tài sản này có duy trì thiệt hại từ cơn bão Harvey? ☐Có ☐Không 

b. bạn sở hữu tài sản này vào ngày 25 tháng tám, 2017? ☐Có ☐Không 

c. đây là nơi cư trú chính của bạn vào ngày 25 tháng 8, 2017? ☐Có ☐Không 

d. có bất kỳ thành viên hộ gia đình nào chịu trách nhiệm thanh toán hỗ trợ nuôi con? ☐Có ☐Không 
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 Nếu có, là bên chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán hỗ trợ nuôi con? ☐Có ☐Không 

 Là bên chịu trách nhiệm về một kế hoạch thanh toán được chấp thuận cho hỗ trợ nuôi con? ☐Có ☐Không 

e. thuế tài sản hiện tại cho các tài sản bị hư hỏng? ☐Có ☐Không 

 Nếu không, là thuế trên một kế hoạch thanh toán được phê duyệt? ☐Có ☐Không 

 Là một bản sao của kế hoạch thanh toán bao gồm trong ứng dụng này? ☐Có ☐Không 

f. các tài sản bị hư hỏng có bất kỳ yêu cầu của Hiệp hội chủ nhà về hạn chế hành động? ☐Có ☐Không 

7. THÔNG TIN TÀI SẢN BỊ HỎNG 

a. có tài sản bị hư hỏng được phá hủy? ☐Có ☐Không  

b. bạn có một thế chấp mà bạn hiện đang trả tiền cho tài sản bị hư hỏng của bạn? ☐Có ☐Không  

 Nếu có, bạn có hiện tại trên các khoản thanh toán thế chấp? ☐Có ☐Không  

c. bạn hiện cũng đang sống và trả tiền thuê nhà tại một địa chỉ khác từ tài sản bị hư hỏng? ☐Có ☐Không  

d. là tài sản bị hư hỏng hiện đang trong Foreclosure? ☐Có ☐Không  

e. có bất kỳ liens trên tài sản bị hư hỏng? ☐Có ☐Không ☐Biết 

f. bạn có một hành động về tài sản bị hư hỏng? ☐Có ☐Không  

 Nếu có, cung cấp thông tin dưới đây cho tất cả các bên được liệt kê trên hành động (bao gồm bất kỳ thực thể, ví dụ, một Trust): 
_________________________________________________________________________________________ 

g. loại cấu trúc là tài sản bị hư hỏng? 
☐Đơn tách rời ☐Multi-Unit ☐nhà ở đơn vị ☐Modular-detached ☐Townhouse ☐Condo 
☐Khác:________________________________________________ 

h. nếu tài sản bị hư hỏng là một  MHU, bạn có một tuyên bố hợp lệ về vị trí (Sol) nộp? ☐Có ☐Không  

Tôi. Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ cho một đơn vị nhà ở được sản xuất, bạn có sở hữu đất? ☐Có ☐Không  

8. DI DỜI tạm thời & hỗ trợ vận chuyển và lưu trữ 

a. bạn đang sống trong tài sản bị hư hỏng? ☐Có ☐Không  

b. nếu bạn đang sống trong các tài sản bị hư hỏng và bạn được yêu cầu phải di chuyển như là kết quả 
của công việc sửa chữa, bạn sẽ cần phải di chuyển và hỗ trợ lưu trữ? ☐Có ☐Không  

c. nếu bạn được yêu cầu di chuyển như là kết quả của công việc sửa chữa, bạn đã thực hiện sắp xếp 
cho một nơi để sống tạm thời? ☐Có ☐Không  

 Nếu có, ở đâu?____________________________________    
 Nếu không, bạn sẽ cần hỗ trợ nhà ở tạm thời? ☐Có ☐Không  

d. If bạn không sống trong tài sản bị hư hỏng, là bạn nhận được hỗ trợ nhà ở tạm thời?    

 
Nếu có, ai đang cung cấp sự hỗ trợ?  
☐FEMA ☐bảo hiểm ☐phi lợi nhuận ____________☐khác____________ 

   

 Bạn cũng nhận được hỗ trợ di chuyển và lưu trữ cho hỗ trợ nhà ở tạm thời của bạn? ☐Có ☐Không  

e. bạn có sẵn sàng di dời trong quá trình phục hồi hoặc tái tạo tài sản không? * 
* Xin lưu ý rằng con đường phục hồi và tái tạo yêu cầu di dời. ☐Có ☐Không  

f. các tài sản bị hư hỏng có một người thuê tại chỗ như của ngày 25 tháng 8, 2017? ☐Có ☐Không  

g. có tài sản bị hư hỏng có một người thuê nhà bất cứ lúc nào kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2017? ☐Có ☐Không  

9. THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG 
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a. là tài sản này được xây dựng  sau  ngày 01 tháng 1 1978? ☐Có ☐Không  

b. thành phố Houston có cung cấp nước uống không? ☐Có ☐Không ☐Biết 

c. có bể chứa khí hoặc nhiên liệu được kết nối với tài sản này được sử dụng để sưởi ấm hoặc nấu ăn 
không? ☐Có ☐Không ☐Biết 

d. có mùi hăng, hôi, hoặc độc hại thường đáng chú ý tại tài sản này? ☐Có ☐Không  

e. là khu vực sân của tài sản này được xóa các mảnh vụn, xe không làm việc, các thiết bị không làm 
việc, Bể chứa và/hoặc trống với các vật liệu nguy hiểm tiềm tàng? ☐Có ☐Không  

 Nếu không,  bạn có thể rõ ràng các tài sản bị hư hỏng cho một kiểm tra môi trường để được 
tiến hành? ☐Có ☐Không  

Lịch sử trang web của tài sản bị hư hỏng là gì? 
☐Residential ☐Farm ☐Business ☐khác:___________________________________ 

Đã làm các trang web lịch sử bao gồm bất kỳ sau đây? 
☐Hệ thống tự hoại ☐nước Vâng ☐ngầm lưu trữ bể ☐không rõ ☐khác:___________________________ 

10. TRỢ GIÚP LIÊN BANG TRƯỚC 

Did tài sản bị hư hại duy trì thiệt hại  do bất kỳ liên bang tuyên bố disaster giữa ngày 01 tháng 1, 
1994, và 31 tháng mười hai, 2016? ☐Có ☐Không ☐Biết 

 
 



Trang 6 của 7 
Ứng dụng tiêu thụ 
Phiên bản 1,0 25 tháng 3 năm 2020 
 

11. Phát hành và chứng nhận nộp đơn 
Tên người nộp đơn:  Địa chỉ tài sản bị hư hỏng: 

(Đường phố, thành phố, tiểu 
bang, zip) 

  Tên đồng nộp đơn: 
(Nếu áp dụng) 

  

Phát hành 

1. I/chúng tôi cho phép các văn phòng tổng đất Texas (GLO) thay mặt  cho thành phố Houston/hcdd để sử dụng các bức ảnh của 
tôi/tài sản của chúng tôi trong  GLO,  thành phố Houston và hcdd liên kết vật liệu quảng cáo. Tôi/chúng tôi cũng hiểu rằng 
tôi/chúng tôi có thể chọn không tham gia hoặc trong số này phát hành bức ảnh bằng văn bản bất cứ lúc nào. Vui lòng xác nhận 
rằng bạn đồng ý hoặc không hợp ý với những tuyên bố này: 

a. ☐Tôi đồng ý 
b. ☐Tôi không đồng ý 

2. I/chúng tôi cho phép các    GLO trên danh nghĩa của  thành phố Houston và bất kỳ đại diện ủy quyền của mình để xác minh tất 
cả các thông tin được cung cấp trên ứng dụng này, bao gồm cả việc thu thập thông tin về tôi/chúng tôi, tôi/hộ gia đình của 
chúng tôi, và các thành viên, đó là cần thiết để xác   

3. Tôi/chúng tôi hiểu các yêu cầu sau đây có thể được thực hiện để thu thập thông tin của bên thứ ba cho bất kỳ điều nào sau đây: 
a. Hỗ trợ thiên tai (FEMA, SBA, bảo hiểm, vv); 
b. Thu nhập (Tất cả các nguồn); 
c. Tài sản (Tất cả các nguồn); 
d. Ưu tiên Occupancy (nhu cầu đặc biệt, nếu áp dụng); 
e. Xác minh thanh toán hỗ trợ nuôi con; 
f. Xác minh thanh toán thuế tài sản. 

4. Tôi/chúng tôi thừa nhận và hiểu rằng: 
a. Một bản sao của mẫu này là hợp lệ như ban đầu; 
b. Tôi/chúng tôi có quyền để đánh giá thông tin nhận được bằng cách sử dụng bản phát hành này; 
c. Tôi/chúng tôi có quyền được một bản sao của thông tin cung cấp cho các thực thể và yêu cầu sửa chữa bất kỳ thông 

tin I/chúng tôi tin rằng không chính xác; 
d. Tài liệu nộp có thể trở nên vĩnh viễn điện tử. 

Chứng nhận 

1. I/chúng tôi xác nhận rằng tôi/chúng tôi là chủ sở hữu của nhà nằm ở trên địa chỉ tham khảo. 
2. Là người nộp đơn/đồng nộp đơn, tôi/chúng tôi thừa nhận trách nhiệm hoàn thành và trả lại tất cả các tài liệu cần thiết cho chương trình 

hỗ trợ chủ nhà trong khoảng thời gian nêu trên các tài liệu ứng dụng. Nếu tôi/chúng tôi không cung cấp các tài liệu này một cách kịp 
thời, hoặc nếu tôi/chúng tôi không đáp ứng bất kỳ yêu cầu được thực hiện bởi các chủ nhà chương trình hỗ trợ liên quan đến của 
tôi/ứng dụng của chúng tôi để được hỗ trợ, tôi/chúng tôi có thể bị loại từ tham gia chương trình này và nhận được lợi ích, hoặc 
tôi/chúng tôi có 

3. Tôi/chúng tôi hiểu có một giới hạn của tài trợ cho chương trình, và thậm chí nếu tôi/chúng tôi được xác định hội đủ điều kiện hỗ trợ, 
điều này không có nghĩa là một giải thưởng được đảm bảo. 

4. I/chúng tôi hiểu tôi/chúng tôi có thể chịu trách nhiệm thu thập và duy trì bảo hiểm nguy hiểm, lũ lụt và/hoặc bảo hiểm windstorm, nếu 
có, sau khi hoàn thành hỗ trợ theo yêu cầu của pháp luật. 

5. Tôi/chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp các báo cáo sai hoặc thông tin là sở để không đủ điều kiện và chấm dứt hỗ trợ nhà ở và bị trừng 
phạt theo luật liên bang. 

6. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng, để tốt nhất của tôi/kiến thức của chúng tôi, tất cả các tài liệu cần thiết và tài liệu I/chúng tôi đã hoàn thành 
và nộp cho tôi/ứng dụng của chúng tôi để được hỗ trợ là đúng và chính xác. 
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Cảnh báo: bất kỳ người nào cố ý khiếu nại sai hoặc tuyên bố cho HUD có thể bị phạt dân sự hoặc hình sự dưới 18 U.S.C. 287, 1001 và 31 U.S.C. 3729. Theo 
hình phạt về khai man, tôi/chúng tôi xác nhận rằng các thông tin được trình bày ở trên là đúng sự thật và chính xác đến tốt nhất của tôi/kiến thức và niềm 
tin của chúng tôi. Tôi/chúng tôi hiểu thêm rằng việc cung cấp các đại diện giả ở đây cấu thành một hành động gian lận. Thông tin sai, gây hiểu lầm hoặc 
không đầy đủ có thể dẫn đến không đủ điều kiện của tôi để tham gia vào chương trình này hoặc bất kỳ chương trình nào khác mà sẽ chấp nhận tài liệu 
này. Tiêu đề 18, phần 1001 của Hoa Kỳ mã tiểu bang rằng một người là tội lỗi của một FELONY nếu anh ta/bà cố ý và cố ý làm cho một tuyên bố sai cho bất 
kỳ bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ. 

      

Người nộp đơn – tên in Đương đơn – chữ ký Ngày 

      

Đồng nộp đơn – tên in (nếu áp dụng) Đương đơn – chữ ký (nếu áp dụng) Ngày 
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