COUNTY OF LOS ANGELES

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

PASYA SA BIGLAANG PANGANGAILANGAN SA PABAHAY/TULONG SA PAGKAIN NG WALANG
TAHANAN SA GENERAL RELIEF
LAYUNIN NG FORM NA ITO: Ang form na ito ay nagsasabi sa iyo tungkol sa alok sa iyong tulong sa biglaang pangangailangan.
Mayroon kang opsyon na tanggapin ang lahat, bahagi o wala sa alok na ito. Ang iyong desisyon ay hindi makakaapekto sa iyong
aplikasyon sa General Relief.
District Stamp

Pangalan ng Aplikante/Kalahok:
Numero ng Kaso:

ID:

OO

HINDI

Ang Department of Public Social Services (DPSS) ay maaaring magbigay ng:
Pang-emergency na Pabahay.
1.
Pang-emergency na Tulong sa Pagkain.
2.
Pera para sa transportasyon sa tanggapan ng DPSS kung alinman sa:
3.
o Ang pang-emergency na pabahay o ang pasilidad ng pang-emergency na tulong sa pagkain ay higit sa 1 milya mula sa iyong
tanggapan ng DPSS; o
o Hindi ka maaaring maglakad ng 1 milya.
Narito ang ilang mga bagay na dapat mong malaman habang nagpapasya ka kung tatanggapin ang alok na ito:
Maaari kang magpasiya na tanggapin o tanggihan ang alok na ito.
1.
Ang iyong desisyon ay hindi makakaapekto sa iyong mga aplikasyon sa General Relief (GR) o CalFresh.
2.
Kung tinanggap mo ang pang-emergency na pabahay o tulong sa pagkain, KUNG GAGAMITIN MO MAN ITO O HINDI, dapat
3.
mong bayaran ang bahagi nito.
Kung nakatanggap ka ng GR, ang iyong unang tseke ay babaan ng halaga na iyong dapat bayaran. Ang halagang dapat mong
4.
bayaran ay:
o Para sa pang-emergency na pabahay:
•
1 tao: $4.53 bawat gabi.
•
2 tao: $7.70 bawat gabi.
o Para sa tulong na pagkain (mga voucher o pera) para sa 3 beses bawat araw:
•
1 tao: $2.17 bawat araw.
•
2 tao: $4.35 bawat araw.
•
3 tao: $6.52 bawat araw.
Kung tumatanggap ka ng hanggang 90 araw na pabahay, hindi mo kailangang magbayad ng $4.53 kada gabi pagkatapos
5.
maaprubahan ang iyong GR;
Kung tatanggap ka ng anumang bahagi ng alok na ito, PINAPALAYA MO ANG COUNTY NG LOS ANGELES mula sa lahat ng
6.
pananagutan sa iyo, para sa anumang pagkawala o pinsala. Kabilang dito, ngunit hindi limitado sa: pinsala at sira sa iyong mga
gamit.

SEKSIYON 1

PANG-EMERGENCY NA PABAHAY

A.

Mayroong pang-emergency na pabahay sa: _________________________________________________________________________

B.

Kung may tsek ang kahong ito, walang pang-emergency na pabahay sa tanggapan ng DPSS na ito. Ang pabahay ay nasa isa pang lugar
ng DPSS.

C.

Inalok ako ng pang-emergency na pabahay at nauunawaan ko na ito ay aking kagustuhan na tanggapin o hindi tanggapin.

Pangalan at Direksiyon ng Pasilidad

_____ TINATANGGAP KO

_____ HINDI KO TINATANGGAP

__________________________________________________
Lagda

Petsa

SEKSIYON 2 HANGGANG SA 90 ARAW NA PABAHAY (Para lamang sa mga aplikante na may kapansanan o mas mababa sa 26 na taong gulang)
A.

Mayroong pabahay na maaaring mamalagi ng mas matagal sa: _________________________________________________________

B.

Kung may tsek ang kahong ito, walang pabahay na maaaring mamalagi ng mas matagal sa tanggapan ng DPSS na ito. Ang pabahay ay
nasa isa pang lugar ng DPSS.

C.

Inalok ako ng pang-emergency na pabahay at nauunawaan ko na ito ay aking kagustuhan na tanggapin o hindi tanggapin.

Pangalan at Direksiyon ng Pasilidad

_____ TINATANGGAP KO

_____ HINDI KO TINATANGGAP

_______________________________________________
Lagda

SEKSIYON 3
A.

Petsa

PANG- EMERGENCY NA TULONG SA PAGKAIN

Mayroong pang-emergency na tulong sa pakain sa: __________________________________________________________________
Pangalan at Direksiyon ng Pasilidad

B.

Inalok ako ng pang-emergency na tulong sa pagkain at nauunawaan ko na ito ay aking kagustuhan na tanggapin o hindi tanggapin.

_____ TINATANGGAP KO

_____ HINDI KO TINATANGGAP

_______________________________________________
Lagda
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COUNTY OF LOS ANGELES

SECTION 4

DEPARTMENT OF PUBLIC SOCIAL SERVICES

COUNTY USE ONLY

CHECK ALL THAT APPLY:








Applicant/participant has declared that he/she does not want emergency or 90-day housing and would not fill out/sign
this form
Applicant/participant has declared that he/she does not want emergency food assistance and would not fill out/sign
this form
Applicant/participant refused emergency or 90-day housing and chooses to remain homeless
Emergency housing voucher was issued
Extended stay housing voucher was issued
Emergency food assistance was issued
_____________________________________________________________
District Staff Person’s Signature and Title
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