
Ang programang eto ay mag bibigay ng pondo  para sa  bayaring  Upa at Sangla  
na  hinde  lalagpas   sa   $2,000   kada  buwan  (March - December 2020) sa
mga  karapatdapat  na  pamilya  o  doon  sa  mga 140%  mas  mababa ang  
 sinasahud   sa  karaniwan na   suweldo   na apektado ng COVID19.

PROGRAMANG
KAAGAPAY
SA UPA AT 

SANGLA

18 ang edad pa taas.

Naninirahan sa Hawai'i county na may

taglay na ID na mula sa pamahalaan.

Ang sino mang hinde nakatira sa

Hawai'i island ay hinde maaring

tanggapin.

Silang nawalan ng kita onabawasan

ang kitas dahil sa COVID 19.

Kabubuang sahud ng pamilya na

tumatapat o mas mababa sa 140% area

median income sa panahon ng pag sali.

Hinde tumanggap ng ano mang

benipisyo mula sa ibang organisayon

noong panahon ng pangyayari.

walang asset limit;

Mga pamilyang tumanggap na sa

Federal Housing Subsidies ( section 8 o

housing public participants ) ay hinde

na maaring sumali.

Limitado ang pondo at eto ay maaring

ibabahagi lamang hanggang sa

magamit at maubos.

Katunayan ng paninirahan (mag sumite ng isa

mula sa nabanggit)

Copya ng photo at valid ID ng aplikante

Federal or State Tax returns

Copya ng property tax statement

Katunayan ng Sahud ( isumite LAHAT ng na

uukol)

Ulat ng pinaka huling tanggap na sahud sa

Ulat ng pinaka huling sahud sa nakalipas na 2

buwan o mga ulat pang negosyo na galing sa

bangko mula sa mga kasama na may sariling

kita. 

Mga liham patnubay publico na iguinawad sa

mga kasamahan na  nawalan ng trabaho at yung

mga nakatanggap ng benipisyo.

Pagkawala ng Trabaho or Pandemic

Unemployment Assistance approval letter

Layoff letter mula sa employer

Paystubs sa bilang ng 30 na araw mula buwan ng

Febrero 2020 mula sa mga kasamahan  na may

sariling pinagkikitaan at natigil dahil sa COVID

19.   

2 months business bank statements ng buwan

Enero at Febrero 2020 para sa mga kasama na

may sariling kita na apektohan ng COVID 19

1.

2.

      30 na araw  o sa bawat kasama sa bahay. 

  3. Copya ng  patunay sa Pangungupahan at pag 

sanla sa pagsusuri ng titirhan.

  4. Katunayan ng paghihirap (isumite ang 1 sa mga 

nabanggit).   

Para sa mga katanungan maari pong

sumangguni sa  mga nasa ibaba:

Pakiusap, tiyakin lamang na ang inyong mga

dokumento ay mailakip sa inyong na

completong aplikasyon para ma pabilis ang pag

sang ayun.

HAWAI'I COUNTY
PARA SA

MGA ALIN-SUNURIN MGA DOCUMENTONG KAILANGAN*

PER HOUSEHOLDS LAMANG PO ANG MAARING MAG APLAY SA MGA
ORGANISASYON AT LAHAT  AY SUMASAILALIM SA BERIPIKASYON



PROGRAMANG
KAAGAPAY
SA UPA AT 

SANGLA

PAKIUSAP ,  T IYAKIN  LAMANG  NA  ANG  INYONG  MGA  DOKUMENTO  AY  MAILAKIP  SA

INYONG  NA  COMPLETONG  APL IKASYON  PARA  MA  PABIL IS  ANG  PAG  SANG  AYUN .

PROGRAMANG
KAAGAPAY
SA UPA AT 

SANGLA
HAWAI'I COUNTY
PARA SA

MGA ALIN-SUNURIN
18 ang edad pa taas.

Naninirahan sa Hawai'i county na may taglay na ID na mula sa

pamahalaan. Ang sino mang hinde nakatira sa Hawai'i island ay hinde

maaring tanggapin.

Silang nawalan ng kita onabawasan ang kitas dahil sa COVID 19.

Kabubuang sahud ng pamilya na tumatapat o mas mababa sa 140% area

median income sa panahon ng pag sali.

Hinde tumanggap ng ano mang benipisyo mula sa ibang organisayon

noong panahon ng pangyayari.

walang asset limit;

Mga pamilyang tumanggap na sa Federal Housing Subsidies (section 8 o

housing public participants ) ay hinde na maaring sumali.

Limitado ang pondo at eto ay maaring ibabahagi lamang hanggang sa

magamit at maubos.

PER HOUSEHOLDS LAMANG PO ANG MAARING MAG APLAY SA MGA
ORGANISASYON AT LAHAT  AY SUMASAILALIM SA BERIPIKASYON



PROGRAMANG
KAAGAPAY
SA UPA AT 

SANGLA

Para sa mga katanungan maari pong

sumangguni sa  mga nasa ibaba:

PROGRAMANG
KAAGAPAY
SA UPA AT 

SANGLA
HAWAI'I COUNTY
PARA SA

MGA DOCUMENTONG KAILANGAN*
Katunayan ng paninirahan (mag sumite ng isa mula sa nabanggit)

Copya ng photo at valid ID ng aplikante

Federal or State Tax returns

Copya ng property tax statement

Katunayan ng Sahud ( isumite LAHAT ng na uukol)

Ulat ng pinaka huling tanggap na sahud sa

Ulat ng pinaka huling sahud sa nakalipas na 2 buwan o mga ulat pang negosyo na

galing sa bangko mula sa mga kasama na may sariling kita. 

Mga liham patnubay publico na iguinawad sa mga kasamahan na  nawalan ng

trabaho at yung mga nakatanggap ng benipisyo.

Pagkawala ng Trabaho or Pandemic Unemployment Assistance approval letter

Layoff letter mula sa employer

Paystubs sa bilang ng 30 na araw mula buwan ng Febrero 2020 mula sa mga

kasamahan  na may sariling pinagkikitaan at natigil dahil sa COVID 19.   

2 months business bank statements ng buwan Enero at Febrero 2020 para sa mga

kasama na may sariling kita na apektohan ng COVID 19

1.

2.

      30 na araw  o sa bawat kasama sa bahay. 

  3. Copya ng  patunay sa Pangungupahan at pag 

sanla sa pagsusuri ng titirhan.

  4. Katunayan ng paghihirap (isumite ang 1 sa mga 

nabanggit).   


