
 

 

Checklist ng Aplikasyon para sa  
Mga Umuupa 

Cook County  
Pang-
Emergency na 
Tulong sa Upa 

 
 

Pinaplano mo bang mag-apply para sa Programa sa Pang-Emergency na Tulong sa Upa ng Cook County? Simulang 
kolektahin ang iyong mga sumusuportang dokumento ngayon para handa ka na. Magbubukas ang mga aplikasyon sa 
Oktubre 4, 2021 at tatanggapin hanggang Oktubre 29, 2021. 

 

PAANO AKO MAGHAHANDA? 
 Step 1: Tingnan Kung Eligible Ka  

   

  Umuupa ka ba at nakatira sa suburban Cook 
County? 

 May katibayan ka ba ng pinansyal na kahirapan sa 
panahon ng COVID-19? 

 Nahihirapan ka bang magbayad ng upa o mga 
utilidad? 

 Mayroon ka bang taunang kita ng sambahayan na 
katumabas o mas mababa sa mga kinakailangang ito? 

 

   

 Laki ng sambahayan 1 2 3 4 5 6 7 9  

 Kita $52,200 $59,650 $67,100 $74,550 $80,550 $86,500 $92,450 $98,450  

   
 Kung sumagot ka ng oo sa lahat ng apat na tanong, eligible ka para mag-apply.  
   

 Step 2: Kolektahin ang Lahat ng Kinakailangang Dokumento  
   

 Check 
Box Kinakailangang Pagberipika Mga Tinatanggap na Dokumento 

 

  ID na may litrato ID Mula sa Pamahalaan 
• State ID O  • Lisensya sa pagmamaneho  O  • Passport  O  • Ibang ID 

 

  Isang listahan ng taong 
nakatira sa iyong sambahayan 
at beripikasyon ng 
kasalukuyang kita ng 
sambahayan kada buwan 

• W-2 o mga paghain ng buwis O 
• Mga benepisyo sa kawalan ng trabaho O 
• Mga paystubs o bank statement 

 

  Katibayan ng pinansyal na 
emergency na kaugnay ng 
COVID 

• Claim sa kawalan ng trabaho na may petsang pagkatapos ng Marso 
13, 2020 O 

• Abiso mula sa iyong employer sa letterhead ng kompanya na 
nagsasabi na inalis ka sa trabaho o na-furlough, o binawasan ang 
iyong oras ng trabaho O 

• Mga kopya ng mga medikal na bill, gastos sa pangangalaga sa bata, 
o ibang malaking gastos ng sambahayan mula Marso 13, 2020 

• Kung self-employed ka: Mga paystubs o bank statement na 
nagpapakita ng mas mababang kita pagkatapos ng Marso 1, 2020 

 

  Pinakabagong bill ng utilidad 
(kung humihiling ng tulong sa 
utilidad) 

• Gas at/o electric bill 
  

Paano kung may iba akong pangangailangang 
kaugnay ng pabahay? 
Maaaring eligible ka ring makatanggap ng tulong sa 
ibang gastos, kabilang ang mga gastos sa paglipat, 
security deposit, singil para sa pagiging huli, at mga 
pansamantalang solusyon sa pabahay. 

Kapag nag-a-apply, mag-submit din ng katibayan ng 
ibang pangangailangang kaugnay ng pabahay. 

  Ang pangalan at email 
address ng iyong landlord  

  
  

Para malaman ang higit pa at mag-apply, bisitahin ang 
cookcountyil.gov/recovery Kailangan ng tulong sa pag-
apply? Tawagan ang helpline sa 833-221-9821 

 




