
समिट काउन्टी आपातकालीन भााँडा सहायता काययक्रम COVID-१९ महामारीको कारण हुने ऐततहातसक आतथयक मन्दीको आधारमा

   तिखर समे्मलन काउन्टी पररवार र तनवासीहरूलाई राख्न सहयोग गनयको लातग तडजाइन गररएको हो। आपतकालीन भाडा सहयोग काययक्रम स्थानीय 

   सरकार र सामुदातयक संगठनहरूको साझेदारी मार्य त प्रिातसत छ। 

आपतकाल भाडा सहायता काययक्रम भाडा, र / वा उपयोतगताहरूको लातग सहयोग प्रदान गदैछ। 

• भाडा सहायता एक महहना $ १५००.०० भन्दा बढी हुन हुदैन
• • सबै भुक्तान गरिएको ब्यालेन्सहरू प्रमाणीकिण हुनेछ ि भुक्तानी हुनु अहि कागजातमा

• आवेदक ि ििमाहलकको सहयोग आवश्यकता छ

• योग्यता िािदण्ळ
• सहमट काउन्टीको हनवासी;

• COVID-१९ द्वािा आहथिक प्रभाव पािेको एक ििको सदस्य;

• भुक्तान गरिएको भााँडा, वा उपयोहगता ब्यालेन्स; ि

• के्षत्र माध्यहमक आय (एएमआई) हदशाहनदेशको  ८०% मुहन वा यस भन्दा माहथ कूल आम्दानी

नोट: प्राथमिकता एएिआई ददशाननदेशको 30०% िा वा सो भन्दा कि 
घरपररवारलाई ददइन्छ, गभभवती िदहला, ६२ बर्भ भन्दा बदि को बामसन्दा र  

 वा घरबार अदालत खारेज सूचना, वा उपयोगगता शट-अफ नोदटस सदहत। 

यो कायभक्रि पदहलो आउनुहोस,् पदहलो-सेवा कायभक्रि हुन डिजाइन गररएको छैन। 
उपयोगगताहरू भााँिादार वा घरिामलकको नाििा हुनुपदभछ 
आवेदन प्रक्रक्रया १०-१५ हमनेट लाग्न सक्दछ। बाहसन्दाले भााँडा वा सुहवधा वा दुबैको लाहग मद्दतको

लाहग आवेदन हदन सक्छ। यो महत्त्वपूणि छ हक आवेदकहरूले आफ्नो ििपरिवाि, आम्दानी,  

ििमाहलक ि उपभोक्ताको जानकािीहरू भेला गनुभपने र साथ ै खाता नम्बि सहहत अनलाइन

आवेदन सुरू गनि वा २-१-१- मा कल गनि। 

कागजातको सम्बन्धमा थप हवविणहरू लागू गनि आवश्यक छ, ि अन्य कायिक्रम हवहशष्ट हवविणहरू 

 www.SummitCountyCares.org मा पाउन सहकन्छ। 

O U R P A R T N E R S 

QR-code 

  के तपाई ंCOVID-19 को कारणले तपाईकंो भााँडा वा सुतवधाहरू ततनय असमथय हुनुहुन्छ? 

HOUSEHOLD 
SIZE 30% 50% 80%

1 $16,050 $26,750 $42,750

2 $18,350 $30,550 $48,850

3 $21,720 $34,350 $54,950

4 $26,200 $38,150 $61,050

5 $30,680 $41,250 $65,950

6 $35,160 $44,300 $70,850

7 $39,640 $47,350 $75,700

8 $44,120 $50,400 $80,600

AREA MEDIAN INCOME GUIDELINES
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