
Landlord Checklist

Are You Eligible To Apply For CA COVID-19 Rent Relief? (Must check all to be eligible)
Are you the property owner or the property management/agency who has legal authority to lease the unit?

Do you have one or more eligible tenants with unpaid rent between April 1, 2020 and March 31, 2021, due to a 
COVID-19 related event?

Do you have a tenant lease or written agreement with the eligible tenant(s)?

Do you agree to waive 20% of the unpaid rent for the above time period?

If you checked ALL of the above, you are eligible to apply. Before applying, you’ll need the following items. (A 
full list of acceptable paperwork can be found at HousingIsKey.com)

 IRS W-9 Form

 To verify Residence (need ONE of the following)

• Lease agreement

• State issued program id with license

• Official	letter	from	third	party	showing	name	and	address

• Government issued library card

• Utility statements from provider

 To verify Ownership (need ONE of the following)

• Property deeds

• Mortgage note

• Property tax forms

• Homeowner insurance

 To verify Rent Owed (need ONE of the following)

• A	current	lease,	signed	by	the	applicant	and	the	landlord	that	identifies	the	unit	where	the applicant 
resides and establishes the rental payment amount.

• In the absence of a signed lease, evidence of the amount of a rental payment may include:

• Bank statements

• Check stubs, or other documentation that reasonably establishes a pattern of paying rent

• Written	attestation	by	a	landlord	who	can	be	verified	as	the	legitimate	owner	or	management
agent of the unit

Once you’ve put together the required information above, visit HousingIsKey.com
and click on COVID-19 Rent Relief to apply.

* * *
Paperwork is subject to cross-referencing across other government and, where applicable, third-party 

databases. This review is to verify the validity of the submitted items and the information included. 

* * *



Lista de Verificación
del Propietario

¿Es usted elegible para aplicar para recibir ayuda con la renta de COVID-19 de 
California? (Debe marcar todos los siguientes artículos para ser elegible)

  ¿Es usted el dueño de la propiedad o la agencia/administración de la propiedad que tiene autoridad legal
 para rentarla?

 ¿Tiene uno o más inquilinos elegibles con renta atrasada entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 debido a 
un evento relacionado con COVID-19?

  ¿Tiene un contrato de renta para inquilinos o un acuerdo por escrito con los inquilinos elegibles?

  ¿Está de acuerdo en renunciar al 20% del alquiler atrasado durante el período anterior?

Si marcó TODAS las opciones anteriores, es elegible para aplicar. Antes de aplicar, necesitará los siguientes 
artículos. (Puede encontrar una lista completa en HousingIsKey.com)

   Formulario W-9 del IRS

   Para verificar la residencia (necesita UNO de los siguientes)

 • Contrato de renta

	 •		 Carta	oficial	de	un	tercero	que	muestre	su	nombre	y	dirección

 •  Tarjeta de biblioteca proveída por el gobierno

 •  Facturas de servicios públicos

   Para verificar la propiedad (necesita UNO de los siguientes)

 • Escrituras de propiedad

 • Nota hipotecaria

 • Declaración de impuestos sobre la propiedad

 • Copia de la declaración de seguro de propiedad 

   Para verificar la renta atrasada (necesita UNO de los siguientes)

	 •	 Un	contrato	de	renta	actual	firmado	por	el	inquilino	y	propietario	que	identifica	donde	vive	el	inquilino	y		
 muestra la cantidad del pago de la renta.

	 •		 Si	no	tiene	un	contrato	de	renta	firmado,	la	prueba	de	cantidad	de	su	renta	puede	incluir:

	 	 •	 Estado	de	cuenta	bancario,	talón	de	cheque	u	otra	prueba	que	muestre	pagos	de	renta

	 	 •	 Confirmación	por	escrito	de	un	propietario	que	puede	ser	verificado	como	el	propietario	real	o	el		
  agente de administración del lugar donde renta

* * *
La información proporcionada está sujeta a referencias cruzadas con otras bases de datos gubernamentales y, 

posiblemente, de terceros. Esta revisión es para verificar la validez de los elementos enviados y la información incluida. 

* * *

Una vez que tenga la información requerida, visite HousingIsKey.com y haga clic para aplicar.



房東資格一覽表

您是否有資格申請加州新冠病毒租房援助？
(若以下回答皆為”是”，方有資格進行申請）

您是否為該出租單位的法定所有人或物業管理公司？

於2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期間，您的租客中是否有人受新冠病毒或其他相關的影響，

導致無法支付租金？

您是否有與符合資格的租客簽訂租約或書面協議？

您是否同意免除上述期間中未付租金的 20%？

若您對以上問題的回答皆為”是”，您則符合申請資格。在申請之前，請準備好以下材料。（您可以在 
HousingIsKey.com 上找到所有可接受的文檔材料）

 國稅局（IRS）W-9 表格

 居住證明（需提供以下任一材料）

• 租賃協議

• 由州政府核發的相關證件（Program ID）與許可證

• 顯示姓名和地址的第三方公函

• 由政府核發的圖書證（Library Card）

• 公用事業供應商所提供的帳單

 房屋產權證明（需提供以下任一材料）

• 房產契約（Property deeds）

• 抵押票據（Mortgage note）

• 房產納稅申報表

• 屋主保險（Homeowner insurance）

 逾期未付租金證明（需提供以下任一材料）

• 由申請人及房東或轉租租客簽訂的現行租約，該租約用於確認申請人居住的公寓號碼及租金金額

• 若未簽訂長期租約，租金金額可用以下方式證明：

• 銀行帳單

• 支票存根，或其他在合理範圍內能證明支付租金的方式

• 由法定所有人或物業管理公司所出示的書面證明

收集完上述材料後，請訪問 HousingIsKey.com ，點選「新冠病毒租房援助 」進行申請，
並上傳所有上述材料。

* * *
您所提交的材料將會與其他政府或第三方資料庫進行對照檢錄，以保證

申請材料與信息的真實性。

* * *

Chinese

加州新冠病毒
租房援助



Danh mục kiểm tra điều kiện 
dành cho chủ nhà

Liệu Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Ghi Danh Tham Gia Chương Trình Trợ giúp Thuê Nhà trong 
dịch COVID-19 Của Tiểu Bang California Không? (Phải hội đủ tất cả các mục dưới đây để đủ 
điều kiện tham gia)

Quý vị có phải là chủ sở hữu bất động sản hoặc văn phòng/đại lý quản lý bất động sản có thẩm quyền hợp pháp để cho 
thuê bất động sản không?

Quý vị có người thuê nhà hội đủ điều kiện mà chưa thanh toán tiền thuê nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 
năm 2021 do một sự kiện liên quan đến COVID-19 không?

Quý vị có hợp đồng thuê nhà hoặc thỏa thuận bằng văn bản với (những) người thuê nhà đủ điều kiện không?

Quý vị có đồng ý miễn 20% tiền thuê nhà chưa thanh toán trong khoảng thời gian trên không?

Nếu quý vị đã chọn TẤT CẢ những mục trên, quý vị đủ điều kiện để ghi danh tham gia chương trình trợ giúp 
thuê nhà trong dịch COVID-19 của tiểu bang California. Trước khi ghi danh tham gia, quý vị sẽ cần những giấy tờ 
sau. (Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ về những giấy tờ được chấp nhận tại HousingIsKey.com)

 Mẫu IRS W-9

 Để xác minh Nơi cư trú (cần MỘT trong những giấy tờ sau)

• Hợp đồng thuê nhà

• ID hoặc Bằng lái xe do Tiểu bang cấp

• Thư chính thức từ bên thứ ba, có tên và địa chỉ

• Thẻ thư viện do chính quyền cấp

• Hóa đơn điện/ nước từ công ty điện/nước

 Để xác minh Quyền sở hữu (cần MỘT trong những giấy tờ sau)

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng bất động sản

• Phiếu thế chấp

• Mẫu đơn thuế bất động sản

• Bảo hiểm chủ nhà

 Để xác minh Tiền thuê còn nợ (cần MỘT trong những giấy tờ sau)

• Hợp đồng thuê nhà hiện tại, có chữ ký của người nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà và chủ nhà hoặc người cho thuê lại
tại nơi người nộp đơn đang cư ngụ và cho biết số tiền thuê nhà.

• Trong trường hợp không có hợp đồng thuê nhà có chữ ký của các bên, bằng chứng về tiền thuê nhà có thể bao gồm:

• Sao kê ngân hàng

• Cùi chi phiếu hoặc bằng chứng khác cho thấy quá trình và cách thức trả tiền thuê nhà

• Xác nhận bằng văn bản của chủ nhà người mà có thể được xác minh là chủ sở hữu thực sự hoặc người quản lý
của nơi quý vị thuê nhà

Sau khi quý vị đã tổng hợp các thông tin theo yêu cầu trên, vui lòng truy cập HousingIsKey.com và nhấp vào
mục COVID-19 Rent Relief (Chương Trình Trợ giúp Thuê Nhà Do Ảnh Hưởng Của COVID-19) để ghi danh.

* * *
Giấy tờ mà có thể được đối chiếu giữa các cấp chính quyền khác và cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, nếu có. Đánh giá này 

được dùng để xác minh tính hợp lệ của những giấy tờ được nộp và thông tin có trong những giấy tờ đó.  

* * *
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Talaan Para sa Nagpapaupa

Karapat-dapat Ka Bang Mag-Apply para sa COVID -19 Paluwagan sa Renta sa CA? 
(Dapat i-tsek ang lahat upang maging karapat-dapat)

Ikaw ba ay nagmamay-ari ng gusaling paupahan o namamahala/ahensya ng gusaling paupahan na mayroong ligal 
na karapatang ipaupa ang unit?

Ikaw ba ay mayroong isa o mas marami pang karapat-dapat na umuupang  hindi pa nakakabayad ng upa sa pagitan ng 
Abril 1, 2020 at Marso 31, 2021, dahil sa pangyayaring  may kinalaman  sa COVID-19?

Mayroon ka bang tenant lease o nakasulat na kasunduan sa mga karapat-dapat na umuupa ?

Sang-ayon ka bang ipaubaya na lang ang 20% ng hindi pa nababayarang upa  para sa panahong nabanggit  sa itaas?

Kung nilagyan mo ng tsek ang LAHAT ng nasa itaas, ikaw ay karapat-dapat para mag-apply. Bago gawin ito, 
kinakailangan mo ang mga sumusunod na bagay. (Isang buong listahan ng mga tinatanggap na papeles ay 
maaaring makita sa HousingIsKey.com)

 IRS W-9 Form

 Upang mapatunayan ang Lugar ng Tirahan
(kinakailangan ng ISA sa mga sumusunod)

• Kasunduan ng pagpapaupa
• State issued program ID na mayroong lisensya
• Opisyal na sulat mula sa third party na nagpapakita ng

pangalan at address
• Library card na pinagkaloob ng pamahalaan
• Mga utility statement mula sa provider

 Upang mapatunayan ang Pag-aari (kinakailangan ng ISA sa mga sumusunod)

• Mga property deed
• Mortgage note
• Mga form ng buwis sa lupa
• Homeowner insurance

 Upang mapatunayan ang Utang na Upa  (kinakailangan ng ISA sa mga sumusunod)

• Isang kasalukuyang upang nilagdaan  ng aplikante at kasero o sublessor na kinikilala ang unit kung saan
nakatira ang aplikante at tinatakda  ang halaga ng bayad sa upa

• Kung walang nilagdaang  kasunduan ng upa, maaaring ang mga sumusunod ang maging katunayan ang
halaga ng bayad sa upa :
• Mga kasulatan ng bangko
• Mga stub ng tseke, o iba pang mga kasulatang makatuwirang magpapatibay ng isang nakasanayang

pagbabayad ng upa o pattern of payment of rent.
• Patotoong kasulatan ng kasero na magpapatunay sa kanya bilang may-ari o ahenteng  nangangasiwa

ng unit.

Kung naipagsama-sama mo na ang mga kinakailangang kaalamang nakatala sa itaas, bisitahin ang HousingIsKey.com 
at pindutin ang COVID-19 Rent Relief upang mag-apply.

Ang papeles ay nababatay sa pag-cross-reference ng ibang database o talaan ng pamahalaan at, kung saan 
ito naaangkop, ng third party. Ang pagsusuri ay upang mapatotohanan ang mga isinumiteng mga bagay at 

mga kabilang na impormasyon.



귀하는 코로나(COVID)-19 임대 보조금을 신청할 자격이 되십니까? 
(아래 모든 항목에 해당되어야 자격이 있습니다.)

  귀하는 해당 주택을 임대할 수 있는 법적인 권한을 지닌 부동산 소유주거나 관리 대리인 또는 
에이전시입니까?

 귀하는 코로나-19 와 연관된 이유로 인해 2020 년 4 월1일부터 2021 년 3 월 31일 사이에 임대료를 
체납한 적격한 세입자가 한 명 이상 있습니까?

  귀하는 적격한 세입자와 체결한 임대차 계약서 또는 서면 계약서를 가지고 있습니까?
  위에 명시한 기간 동안 미납된 임대료 가운데 20%를 면제하는데 동의하십니까?   

위의 모든 항목에 해당된다면 귀하는 신청 자격이 있습니다.  신청하기에 앞서 아래의 항목들이 
필요합니다. (인정 받을 수 있는 서류의 전체 목록은 HousingIsKey.com에서 찾을 수 있습니다. )

   연방국세청(IRS)의 W-9 양식 

   거주지 확인용 (다음 중 하나 필요)
 • 임대 계약서
 • 주정부가 발행한 신분증  

 • 이름과 주소가 표시된 제3자의 공식 서한 

 • 정부 발행 도서관 카드 

 • 공과금 명세서

   소유권 확인용 (다음 중 하나 필요)
 • 부동산 재산 증서
 • 모기지 계약서류
 • 재산세 양식
 • 주택소유자 보험 

   체납된 임대료 확인용 (다음 중 하나 필요)
 • 신청인이 거주하고 임대료를 지불하고 있는 주택임을 식별하기 위해 신청인과 집주인 또는  

 전대인이 서명한 현재 임대 계약서 
 • 서명이 포함된 임대 계약서가 없다면 지불한 임대료를 증빙할 수 있는 아래와 같은 자료들:
  • 은행 거래 내역서
  • 수표 명세서 또는 임대료를 꾸준히 납부했음을 입증할만한 다른 서류들 

  • 해당 주택의 합법적인 소유자 또는 관리 대리인임을 확인할 수 있도록 소유주의 서명이 담긴  
  서면 증명서

위에 열거한 필수 자료들을 모두 갖췄다면 HousingIsKey.com 을 방문하여 ‘코로나-19 임대료 지원 
(COVID-19 Rent Relief)’ 항목을 클릭해 신청하세요. 

* * *
서류 검토 작업은 다른 정부 기관 및 필요에 따라 제3자 데이터 베이스를 상호 참조하게 됩니다.  

이 검토 작업은 제출된 항목과 정보의 유효성을 확인하기 위한 것입니다. 
* * *

임대인(집주인) 체크리스트
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가주 코로나-19
임대료 지원


