Resident Update - December 4, 2020

Asistencia de
alquiler
extendida hasta
el 31 de marzo

Rental Assistance
Extended to March 31

የኪራይ ዕርዳታ
እስከ መጋቢት 31
ቀን ድረስ ተራዘመ

ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎر ﺣﺘﻰ
 ﻣﺎرس31

Hỗ trợ cho thuê
kéo dài đến
ngày 31 tháng 3

Түрээсийн тусламжийг
3-р сарын 31 хүртэл
сунгасан

Kính gửi cư dân,
Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục, AHC Inc. và AHC Management cam kết giúp bạn và gia đình bạn ở trong
nhà của bạn.
Để giúp bạn vượt qua cơn bão, chúng tôi đang mở rộng các nỗ lực hỗ trợ cho thuê đến hết ngày 31
tháng 3 năm 2021. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục miễn tất cả các khoản phí trễ hạn, đóng
băng tăng tiền thuê và đình chỉ tất cả các trường hợp trục xuất đối với tất cả cư dân gặp khó khăn về
kinh tế do COVID-19 .
Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bạn nên tiếp tục trả hết số dư tiền thuê nhà của mình càng nhiều
càng tốt.
Nếu bạn đang gặp khó khăn về kinh tế do COVID-19, nhóm Dịch vụ Thường trú của chúng tôi sẵn sàng
giúp bạn đăng ký các chương trình hỗ trợ khẩn cấp và trợ giúp về thực phẩm, hóa đơn hoặc tiện ích.
Cho đến nay, chúng tôi đã giúp cư dân nhận được gần $ 1,5 triệu tiền hỗ trợ tiền thuê nhà. Chúng tôi
khuyến khích bạn tận dụng những khoản tiền này khi chúng vẫn còn, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi
càng sớm càng tốt và hỏi cách AHC có thể giúp bạn tiếp cận hỗ trợ giảm tiền thuê nhà.
Đây là cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:
Liên hệ với Người quản lý cộng đồng của tòa nhà chung cư của bạn
Gọi cho Đường dây nóng Dịch vụ Thường trú của AHC theo số 703-486-0626 x 1112
Gửi email cho Giám đốc Dịch vụ Thường trú Susan Davidson của chúng tôi tại
susan.davidson@ahcinc.org
Tất cả các cuộc trò chuyện sẽ được bảo mật hoàn toàn. Nếu bạn muốn có một người phiên dịch hỗ trợ
bạn trong quá trình này, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi cũng sẵn lòng trợ giúp bạn. Chúng tôi
cam kết giúp bạn bằng mọi cách có thể.
Chúng tôi cầu chúc cho bạn và gia đình của bạn những điều tốt đẹp nhất trong thời gian khó khăn này.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để mang lại những ngôi nhà ổn định và sự an tâm cho tất cả cư
dân của chúng tôi.
Trân trọng,
Michael Werner, Phó chủ tịch cấp cao, Quản lý tài sản
Susan Davidson, Giám đốc, Dịch vụ Thường trú
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