
NGƯỜI THUÊ NHÀ: HÃY THANH TOÁN TIỀN THUÊ NHÀ 
THÁNG 7 ĐỂ ĐƯỢC Ở TRONG NHÀ QUÝ VỊ!
Cảnh quan đang thay đổi đối với những người thuê nhà ở Oregon bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch COVID-19. Lệnh cấm trục xuất (eviction moratorium) trên toàn 
tiểu bang của Oregon sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng Sáu năm 2021. Và điều 
đó có nghĩa là, bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, quý vị sẽ phải trả tiền thuê nhà 
hiện tại của mình mỗi tháng để tránh bị trục xuất ra khỏi nhà.

Quý vị KHÔNG phải trả ngay bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào mà quý vị đang 
có thể mắc nợ. Quý vị vẫn còn thời hạn cho đến tháng Hai năm 2022 để thanh 
toán bất kỳ khoản thuê nào bị thiết hụt từ tháng Tư năm 2020 đến tháng Sáu năm 
2021.

Nếu quý vị cần trợ giúp, bao gồm trợ giúp về việc thanh toán tiền thuê nhà, quý 
vị có thể tìm hiểu thêm hoặc đăng ký hỗ trợ sẵn có tại các trang mạng www.
oregonrentalassistance.org, www.portland.gov/phb/rentrelief hoặc www.multco.
us/rentrelief.

DÀNH CHO CHỦ NHÀ: HÃY TỰ GIÚP MÌNH BẰNG CÁCH 
GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI THUÊ NHÀ CỦA QUÝ VỊ
Lưu ý: Thứ Tư, ngày 23 tháng Sáu năm 2021, được xem là ngày cuối cùng các 
chủ nhà nộp đơn xin trợ giúp trực tiếp thông qua Quỹ Bồi Thường Dành Cho 
Chủ Nhà của Oregon (Landlord Compensation Fund). Truy cập trang mạng 
 lcf.oregon.gov.

Vui lòng làm việc với những người thuê nhà của quý vị để giúp họ ổn định tại 
chỗ để họ có thể xin trợ giúp thanh toán tiền thuê nhà còn thiếu cho quý vị. 
Những chủ nhà nào trục xuất người thuê nhà của họ vì không thanh toán vào 
tháng Bảy hoặc sau đó có thể gặp khó khăn hơn khi nhận được khoản thanh toán 
cho tiền thuê nhà còn thiếu mà họ sẽ được trả thông qua hỗ trợ tiền thuê nhà nếu 
không thực hiện việc trục xuất

Giúp người thuê của quý vị đăng ký hỗ trợ và chủ động chuẩn bị các giấy tờ cần 
thiết: 

• Cung cấp cho người thuê nhà địa chỉ email, số điện thoại, tên doanh nghiệp 
(nếu có) và địa chỉ hợp lệ và đang hoạt động của quý vị. Lưu ý rằng các thư 
điện tử có thể nằm trong thư mục rác/spam trong tài khoản thư của quý vị.

• Cung cấp bản sao hợp đồng thuê nhà hiện tại của họ. Nếu có thể, hãy gửi 
email cho người thuê nhà của quý vị kèm theo bản quét (scan) các tài liệu 
này.

• Nếu người thuê nhà của quý vị có thu nhập đủ tiêu chuẩn nhận nhà ở giá cả 
phải chăng hoặc trợ cấp thu nhập thấp khác, hãy chia sẻ bản sao của thư xác 
định tính đủ điều kiện với người thuê nhà đề ngày 1 tháng Giêng năm 2020 
hoặc sau đó

LỆNH CẤM TRỤC XUẤT ÁP DỤNG 
TẠI TIỂU BANG OREGON SẼ KẾT 
THÚC VÀO NGÀY 30 THÁNG SÁU

HỖ TRỢ 
HIỆN CÓ 
SẴN- NGAY 
CẢ KHI 
QUÝ VỊ 
NHẬN ĐƯỢC 
THÔNG BÁO 
TRỤC XUẤT
INếu quý vị nhận 
được thông báo trục 
xuất vì không trả 
tiền thuê nhà sau 
ngày 1 tháng Bảy 
năm 2021, hãy gọi 
ngay cho tổng đài 
211 nếu quý vị chưa 
làm việc với nhà 
cung cấp dịch vụ 
cộng đồng về việc 
nhận hỗ trợ tiền thuê 
nhà.

Tổng đài 211 có thể 
giúp quý vị tiếp cận 
chương trình hỗ trợ 
tiền thuê nhà thanh 
toán nhanh như một 
biện pháp bảo vệ 
cuối cùng chống lại 
việc bị trục xuất.
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