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Thành Viên Hội đồng Thomas Khen Ngợi Chương Trình Hỗ Trợ Cho Thuê 
 
HOUSTON, TX — Sau khi thông qua sắc lệnh  cung cấp 15 triệu đô la hỗ trợ tài chính 
cho chủ sở hữu căn hộ và người thuê nhà trong tháng 4 và tháng 5, Thành viên Hội 
đồng Thomas, Chủ tịch Ủy ban Nhà ở và Cộng đồng, đã đưa ra tuyên bố sau: 
 
“Cảm ơn ông Mayer Turner, Bộ Phát triển Nhà ở và Cộng đồng, và Baker Ripley cho 
chương trình rất cần thiết này,” Thành viên Hội đồng Thomas nói. “Phần mềm sẽ cung 
cấp $ 1,056 mỗi tháng cho các cá nhân có thu nhập thấp đến trung bình đủ điều kiện, 
những người phạm pháp trong tiền thuê nhà tháng Tư và tháng Năm, do đó ngăn 
không cho nhiều người trong cộng đồng của chúng ta bị đuổi. Với số lượng lớn các 
căn hộ và người thuê nhà ở một gia đình cư trú tại Quận F, đây là loại cứu trợ mà rất 
nhiều thành phần của chúng tôi đã yêu cầu.” 
 
“Bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 lúc 10 giờ sáng,  một cổng thông tin trực tuyến  sẽ có sẵn 
cho các chủ sở hữu căn hộ để xin hỗ trợ tài chính từ Baker Ripley, sẽ trả tiền thuê 
nhà cho những người thuê nhà chậm thanh toán vào tháng Tư và tháng Năm. Tất cả 
những người thuê nhà với hợp đồng thuê sẽ có thể nộp đơn qua cổng bắt đầu từ 
ngày 13 tháng Năm. Tôi kêu gọi tất cả các chủ nhà và người thuê nhà đã bị ảnh 
hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 tham gia vào chương trình này. Hơn 6.800 
hộ gia đình sẽ được hưởng lợi.” 
 
“Có rất nhiều nhu cầu hiện tại ở cả hai phía của tình huống này. Và chúng tôi nhận 
thức được rằng có những nhu cầu to lớn phía trước. Chương trình này là bước đầu 
tiên trong việc đặt nền tảng để cung cấp hỗ trợ bổ sung trong tương lai gần.” 
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