
Quỹ Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Thành Phố Boston
Bản Tự Khai Thu Nhập Hiện Tại (60 ngày qua)

Xin vui lòng điền biểu mẫu này nếu trong hai tháng trước, quý vị có thu nhập từ việc làm mà quý vị không
thể xác nhận bằng giấy tờ, như cuống chi phiếu tiền lương (ví dụ: tự kinh doanh, tiền lương trả bằng tiền
mặt, thu nhập từ một hãng đã đóng cửa, vv).

Xin chọn ô bên dưới mô tả chính xác nhất trường hợp của quý vị:

❏ Tự kinh doanh
❏ Thu nhập bằng tiền mặt
❏ Tiền lương từ một hãng đã đóng cửa
❏ Không có thu nhập (bao gồm các nguồn sau: tiền lãi, làm việc ngoài giờ, bán thời gian, tiền lương

Cựu Chiến Binh (VA), thu nhập từ cho thuê, các phúc lợi tiền mặt, các phúc lợi an sinh xã hội)

Nếu quý vị tự kinh doanh hoặc có thu nhập hoặc tiền lương bằng tiền mặt từ một hãng đã đóng cửa, xin
cho biết số tiền bên dưới:

Tháng Số tiền Nguồn/Chủ lao động

1.

2.

3.

4.

Tôi hiểu rằng tôi đang báo cáo thu nhập trước đây và hiện tại của tôi cho Quỹ Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà Thành
Phố Boston để xác định tôi có đủ điều kiện tham gia hay không và số tiền trợ cấp cần thiết. Tôi tuyên bố và xin
chịu trách nhiệm nếu khai man rằng những thông tin thu nhập bên trên của gia đình tôi là đúng, chính xác,
trung thực, và đầy đủ ở mọi khía cạnh.

Họ Tên _____________________________________________ Ngày _________________________________

Chữ Ký Điện Tử ___________________________________ Địa Chỉ ______________________________
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