
Mô tả
Cùng phối hợp với Tòa án Gwinnett, United Way of 
Greater Atlanta, và HomeFirst Gwinnett, Quận Gwinnett 
sẽ tiếp nối thành công của Dự án RESET với Dự án 
RESET 2.0, THỜI ĐẠI Hy vọng. 

Dự án RESET 2.0 sẽ cung cấp trợ cấp thuê nhà, dịch vụ 
tiện ích và dịch vụ Internet cho các gia đình thuê nhà 
hội đủ điều kiện, hiện có tình trạng gia cư không ổn 
định do ảnh hưởng trực tiếp của COVID-19. Tiền trợ cấp 
sẽ được trả trực tiếp cho chủ nhà và các bên cung cấp 
dịch vụ tiện ích cho các khoản tiền còn thiếu nợ cũng 
như số tiền chi trả hiện tại và sau này. 

Tìm hiểu thêm và xem phần các thắc mắc thường 
gặp để được giải đáp các thắc mắc tại  GCGA.us/
RentalAssistance.

Tiêu chuẩn điều kiện
Gia đình phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây: 

• Có lợi tức thấp hơn 80 phần trăm lợi tức trung 
bình của khu vực 

• Bị ảnh hưởng bởi COVID-19
• Ưu tiên các gia đình có lợi tức bằng hoặc thấp 

hơn 50 phần trăm mức lợi tức trung bình của khu 
vực và các gia đình có người thất nghiệp hơn 90 
ngày vào thời điểm nộp đơn xin 

Chủ nhà phải cung cấp các chứng từ sau đây: 
• Thư của Ban Quản lý/Chủ khu nhà  
• Hợp thồng thuê nhà đã ký 
• Mã số thuế (Tax ID #) 

Văn phòng Project RESET 2.0: 
One Justice Square
446 West Crogan Street, Suite 250
Lawrenceville, GA 30046
ProjectResetInfo@HomeFirstGwinnett.org
770.822.7501

CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP THUÊ NHÀ KHẨN CẤP 

Các bước thực hiện
• Người thuê nhà hoặc chủ nhà nộp đơn xin qua 

mạng trực tuyến cho Dự án RESET 2.0
• Bên kia nhận được email gửi tự động về việc điền 

đơn xin riêng của họ 
• Nhân viên Dự án RESET 2.0 kiểm tra xem đơn 

xin đã đầy đủ hay chưa, sau đó sẽ duyệt xét tình 
trạng hội đủ điều kiện 

• Sau khi gia đình được xác định là hội đủ điều 
kiện, chương trình sẽ thu xếp ngày giờ chi trả các 
khoản tiền thuê nhà, dịch vụ tiện ích và/hoặc dịch 
vụ internet còn thiếu nợ 

THỜI ĐẠI Hy vọng 

Dự án này được đài thọ toàn bộ qua ngân khoản trợ cấp liên bang số ERA290 mà Bộ Ngân khố Hoa Kỳ dành cho Chính quyền 
Quận Gwinnett. 

G
W

IN
NETT COUNTY

M
A

GISTRATE COU
R

TJUSTICE 
FOR ALL

Nộp đơn xin tham gia  
Project RESET 2.0
Scan mã QR ở dưới hoặc truy cập 
trang mạng   
GCGA.us/ProjectRESET2.

DỰ ÁN  RESET 2.0

SCAN MÃ


