
CÁCH TẢI GIẤY TỜ LÊN BẰNG ĐIỆN THOẠI
Đơn xin Quỹ Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà sẽ được hoàn tất trực tuyến với AgilePoint. Chương trình này cho phép quý vị điền biểu 
mẫu bằng máy tính, máy tính bảng, hoặc điện thoại di động. Khi điền vào đơn, quý vị sẽ được yêu cầu tải lên các giấy tờ sau:

Một bản hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê nhà đã ký Giấy tờ của chủ nhà (nếu có)
Giấy tờ các phúc lợi thất nghiệp (nếu có) Giấy tờ có ảnh của chủ hộ

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc điền bất kỳ biểu mẫu nào bên trên bằng điện thoại, hãy tải ứng dụng miễn phí Adobe 
Fill & Sign trên iPhone hoặc Android. Để sử dụng ứng dụng này, hãy làm theo các bước sau:
          

BƯỚC 3
Khi đã tải giấy tờ 
lên, biểu mẫu sẽ 
xuất hiện trong ứng 
dụng. Quý vị có thể 
điền bằng cách 
bấm vào các dòng. 
Quý vị sẽ được 
nhắc gõ câu trả lời. 
Sau khi gõ, quý vị 
sẽ có thể chỉnh to 
hơn hay nhỏ đi. 
Quý vị cũng có lựa 
chọn để di chuyển 
chúng quanh trang 
này. 
 

BƯỚC 1
Khi mở ứng dụng, không 
cần tạo đăng nhập. Bấm 
vào biểu tượng x trên 
trang đó, sau đó bấm vào 
biểu tượng dấu cộng để 
tải giấy tờ lên.

BƯỚC 2
 Chọn nơi để tải giấy tờ lên 
(Duyệt File, Web URL, Tệp 
Gắn Trong Email, vv.). Nếu 
đã tải xuống giấy tờ, chọn 
Duyệt File, sau đó tìm trong 
file của quý vị. Nếu chưa tải 
xuống, hãy dùng Web URL. 
Nếu khó sử dụng hai cách 
này, hãy chụp ảnh giấy tờ đó 
(rồi sử dụng tùy chọn 
Camera Roll), hoặc gửi nó 
qua email cho chính quý vị 
(và sử dụng tùy chọn Tệp 
Gắn Trong Email).

https://apps.apple.com/us/app/adobe-fill-sign-form-filler/id950099951
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.fas&hl=en_US


BƯỚC 6
 

BƯỚC 4
Quý vị có thể tạo chữ ký trong ứng 
dụng bằng cách bấm vào bút bên 
dưới thứ ba từ trái sang (có hình cái 
bút). Nó sẽ nhắc quý vị tạo chữ ký 
bằng ngón tay. Khi quý vị hài lòng 
với chữ ký, hãy bấm xong. 

Khi điền xong biểu mẫu, nó sẽ tự động lưu 
những thay đổi. Bấm nút bên phải (hình 
chiếc hộp có mũi tên hướng lên trên). Bạn 
có thể lưu biểu mẫu này vào tập tin của 
mình, sau đó tải lên qua AgilePoint. Nếu 
bạn gặp khó khăn khi tải lên, bạn có thể 
chọn ứng dụng email từ tùy chọn trên 
cùng, và gửi email giấy tờ này đến 
rrf@boston.gov.

BƯỚC 5
Giờ chữ ký này đã được lưu vào ứng dụng. Khi quý vị cần thêm một chữ 
ký, quý vị có thể bấm nút dưới cùng thứ ba từ trái sang (có hình cái bút) 
sau đó chọn chữ ký của mình. Như vậy một chữ ký khác đã được tạo và 
quý vị có thể duy chuyển quanh trang này và điều chỉnh kích thước.

CÁCH TẢI GIẤY TỜ LÊN BẰNG ĐIỆN THOẠI

mailto:rrf@boston.gov

