
Thêm thông tin liên lạc

Chương trình này là để làm gì? 
Chương trình này cung cấp các khoản thanh toán cho chủ sở hữu của các dự án Nhà Cho thuê Nông thôn hoặc Nhà ở Lao động Nông trại được USDA cấp vốn thay mặt cho 
người thuê có thu nhập thấp không có khả năng chi trả toàn bộ tiền thuê nhà của mình. 

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này? 

Hỗ trợ Thuê Nhà ở Nhiều Hộ gia đình

LƯU Ý: Do các trích dẫn và thông tin khác có thể thay đổi, vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn 
chương trình được liệt kê trong phần trên có tiêu đề "Luật nào Điều chỉnh Chương trình này?" Quý 
vị cũng có thể liên hệ với văn phòng địa phương để được hỗ trợ. Quý vị sẽ tìm thấy các mẫu, tài 
nguyên và thông tin chương trình bổ sung tại www.rd.usda.gov. USDA là một nhà cung cấp, 
doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo các quy định về cơ hội bình đẳng.

Cập nhật Mới nhất tháng 9 năm 2015

Tiền có thể được sử dụng như thế nào? 
Các khoản thanh toán được thực hiện thay mặt cho người thuê và trở thành 
một phần của thu nhập từ tài sản, là khoản thanh toán cho các chi phí vận 
hành. 

Chúng tôi bắt đầu như thế nào? 
Hỗ trợ Cho thuê được thực hiện song song với đơn xin cấp vốn xây dựng mới 
theo các chương trình Nhà Cho thuê Nông thôn hoặc Nhà ở Lao động Nông 
trại. Để nộp đơn, chủ dự án phải liên hệ với văn phòng Vụ PTNT địa phương 
của mình. 

Ai có thể giải đáp thắc mắc? 
Hãy liên hệ với văn phòng Vụ PTNT địa phương hoặc quý vị có thể tìm  
Tài sản Cho thuê Nông thôn. 

Luật nào điều chỉnh chương trình này? 
• Bộ pháp điển các Quy định Liên bang, 7 CFR 3560-Tiểu mục F 
• Chương trình này được cho phép theo Khoản V của Đạo luật Nhà ở 

năm 1949.

• Các chủ dự án như là một phần của đơn xin cấp vốn xây dựng mới Nhà Cho thuê Nông thôn hoặc Nhà ở Lao động Nông trại của họ 

• Các dự án phải được lập trên cơ sở phi lợi nhuận hoặc vì lợi nhuận ở mức giới hạn
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