
031523 

LIHEAP & LIHWAP COMBINED 
LOW INCOME  

HOME ENERGY & HOUSEHOLD WATER 
ASSISTANCE PROGRAMS 

(LIHWAP EXPIRES AUGUST 2023) 
Helping Alameda County Residents Pay Their Energy (PG&E, Alameda Municipal Power) and Water Bills: 

Alameda County Water District (ACWD) • California Water Service • Castro Valley Sanitary District 
City of Pleasanton • Dublin San Ramon Services District • East Bay Municipal Utility District (EBMUD) 

 Hayward Water System • Livermore Municipal Water 

 

 

 

 

 

MAIL the completed application with REQUIRED DOCUMENTS to: 

Spectrum Community Services 
LIHEAP/LIHWAP Program 

P.O. Box 4317 
Hayward, CA 94540-4317 

www.SpectrumCS.org 

510-881-0300

DO NOT USE WHITE-OUT

Completed application must include:

� Complete application (all forms must be completed and signed). 

� Copy of all pages of energy bill. 

� Copy of all pages of water and/or wastewater bill. (Bills from Castro Valley Sanitary District 
and Dublin San Ramon Services District must be overdue; all others can be current bills.)  

� Proof of income for all adults 18 years or older living in the dwelling; OR form CSD 43B 
Certification of Income & Expense is required for all adults listed on the application who DO 
NOT or CANNOT submit proof of income.  

� Copy of government-issued ID. 

Vietnamese



  
   

v.12.13.22a 

LIHEAP & LIHWAP Eligibility Applicant Agreement 
Because of significant funding cuts, the federal government enacted a law requiring that states target 
households with low incomes and high energy costs, taking into consideration households with seniors 
(60+ years old) and persons with disabilities, and children under six. This means there could be 
households that receive assistance in the past and will no longer receive assistance because they fall into 
a low priority group and are not considered among the neediest of the needy. 

Eligibility is based on the household’s total gross monthly income, which cannot exceed the 2023 Low 
Income Guidelines listed below.  This chart shows the gross income guidelines for this program: 

 

2023 Monthly Gross Income Guidelines* 
HOUSEHOLD SIZES MONTHLY PRE-TAX INCOME 

1 $2,700.17 
2 $3,531.00 
3 $4,361.83 
4 $5,192.75 
5 $6,023.59 
6 $6,854.43 
7 $7,010.21 
8 $7,166.00 
9 $7,321.78 

10 $7,477.56 
*Monthly gross income means before any deductions including taxes. 

 

Please remember LIHEAP and LIHWAP are not entitlement programs.  Spectrum also offers weatherization 
services to help households lower their utility bills. All applicants are encouraged to continue paying on 
their utility bills. 

I understand and have read the LIHEAP / LIHWAP Eligibility 
Agreement above. 
 
 
 
 
   
Signature  Date 

 

QUESTIONS? Please visit our website SpectrumCS.org, or call us at (510) 881-0300 
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Tên  Tên lót viết tắt Họ Ngày sinh 
   MM/DD/YY 

 
 

ĐỊA CHỈ DỊCH VỤ – Địa chỉ nơi quý vị sinh sống (vui lòng không ghi Hộp thư P.O.) 
Địa chỉ dịch vụ  Số đơn vị 

 
 

Thành phố nhận dịch vụ Quận nhận dịch vụ Bang nhận dịch vụ Mã Zip nơi nhận dịch vụ 
 
 

Quý vị có sinh sống tại nơi cư trú này trong suốt 12 tháng vừa qua không? …………………………………………………………......  ☐ Có       ☐ Không         
Địa chỉ dịch vụ của quý vị có giống với địa chỉ gửi thư không?......................................................................................... ☐ Có       ☐ Không    
Đó là nhà quý vị sở hữu hay thuê?.......................................................................................................................... ☐ Sở hữu    ☐ Nhà thuê                                                                                                             
Địa chỉ gửi thư     Số đơn vị 

 
 

Thành phố Quận Bang Mã Zip 
 
 

Số An Sinh Xã Hội (SSN):              Số Điện Thoại (             )                                   

Địa chỉ email:                                                                                                                                                                                              
 

 

 
 
CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH  
NHẬP THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY CHO TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH.    
Nếu quý vị có hơn 6 người trong hộ gia đình, vui lòng liệt kê thông tin trên một tờ giấy riêng. 
 
 
 

Sở Dịch vụ và Phát triển Cộng đồng Mục dành riêng cho cơ quan chức năng: 
Mẫu đơn Tiếp nhận về Yêu cầu Năng lượng Điểm ưu tiên  
CSD 43 (10/2022) A.C.C.  
Đại lý:                                         Tên viết tắt của người tiếp nhận:                                 
Ngày tiếp nhận: 

Ngày chứng nhận đủ 
điều kiện 

 

NGƯỜI SỐNG TRONG HỘ GIA 
ĐÌNH 
Nhập tổng số người sống trong hộ gia 
đình, bao gồm cả quý vị 

 THU NHẬP 
Nhập tổng số người nhận thu nhập   

                    

 

Nhân khẩu: Nhập số người trong hộ gia đình tương ứng 
điều kiện sau: 

Nhập tổng thu nhập gộp hàng tháng của tất cả những người 
sống trong hộ gia đình: 

Từ 0 – 2 tuổi    TANF / CalWorks $ 

Từ 3 – 5 tuổi  SSI / SSP $ 

Từ 6 – 18 tuổi  SSA / SSDI $ 

Từ 19 - 59 tuổi   Tiền lương $ 

Từ 60 tuổi trở lên  Quan tâm $ 

Người khuyết tật  Lương hưu $ 

Người Mỹ bản xứ  Khác $ 

Nông dân làm theo mùa hoặc 
nhập cư  

Tổng thu nhập hàng 
tháng 

$ 
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NGƯỜI NỘP ĐƠN (THÀNH VIÊN SỐ 1)  
Tên 
 
 

Tên lót viết tắt  Họ Mối quan hệ với người nộp đơn 
Bản thân 

Ngày sinh:  Chủng tộc: ☐ Người Mỹ gốc Ấn hoặc Thổ dân Alaska      
☐ Châu Á          ☐ Người Mỹ gốc Phi hoặc Da đen 
☐ Người Hawaii bản địa hoặc Người các đảo Thái 
Bình Dương khác      ☐ Da trắng     ☐ Đa chủng tộc 
☐Khác               ☐Không xác định/Từ chối xác nhận                                            

Quý vị có phải là người gốc 
Latinh hoặc Tây Ban Nha không? 
☐ Có             ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối khai báo                                                                                                 

Giới tính: ☐ Nữ          ☐ Nam   
             ☐ Khác   
        ☐ Không biết/Từ chối khai báo   

Tổng thu nhập hàng tháng (trước thuế): 
 

Nguồn thu nhập: 

 
THÀNH VIÊN SỐ 2  
Tên 
 
 

Tên lót viết tắt  Họ Mối quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc: ☐ Người Mỹ gốc Ấn hoặc Thổ dân Alaska      
☐ Châu Á          ☐ Người Mỹ gốc Phi hoặc Da đen 
☐ Người Hawaii bản địa hoặc Người các đảo Thái 
Bình Dương khác      ☐ Da trắng     ☐ Đa chủng tộc 
☐Khác               ☐Không xác định/Từ chối xác nhận 

Quý vị có phải là người gốc 
Latinh hoặc Tây Ban Nha không? 
☐ Có             ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối khai báo                                                                                                

Giới tính: ☐ Nữ          ☐ Nam   
             ☐ Khác   
        ☐ Không biết/Từ chối khai báo   

Tổng thu nhập hàng tháng (trước thuế): 
 

Nguồn thu nhập: 

THÀNH VIÊN SỐ 3 
Tên 
 
 

Tên lót viết tắt  Họ Mối quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc: ☐ Người Mỹ gốc Ấn hoặc Thổ dân Alaska      
☐ Châu Á          ☐ Người Mỹ gốc Phi hoặc Da đen 
☐ Người Hawaii bản địa hoặc Người các đảo Thái 
Bình Dương khác      ☐ Da trắng     ☐ Đa chủng tộc 
☐Khác               ☐Không xác định/Từ chối xác nhận          

Quý vị có phải là người gốc 
Latinh hoặc Tây Ban Nha không? 
☐ Có             ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối khai báo                                                                                      

Giới tính: ☐ Nữ          ☐ Nam   
             ☐ Khác   
        ☐ Không biết/Từ chối khai báo   

Tổng thu nhập hàng tháng (trước thuế): 
 

Nguồn thu nhập: 

THÀNH VIÊN SỐ 4  
Tên 
 
 

Tên lót viết tắt  Họ Mối quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc: ☐ Người Mỹ gốc Ấn hoặc Thổ dân Alaska      
☐ Châu Á          ☐ Người Mỹ gốc Phi hoặc Da đen 
☐ Người Hawaii bản địa hoặc Người các đảo Thái 
Bình Dương khác      ☐ Da trắng     ☐ Đa chủng tộc 
☐Khác               ☐Không xác định/Từ chối xác nhận               

Quý vị có phải là người gốc 
Latinh hoặc Tây Ban Nha không? 
☐ Có             ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối khai báo                                                                                         

Giới tính: ☐ Nữ          ☐ Nam   
             ☐ Khác   
        ☐ Không biết/Từ chối khai báo   

Tổng thu nhập hàng tháng (trước thuế): 
 

Nguồn thu nhập: 

THÀNH VIÊN SỐ 5  
Tên 
 
 

Tên lót viết tắt  Họ Mối quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc: ☐ Người Mỹ gốc Ấn hoặc Thổ dân Alaska      
☐ Châu Á          ☐ Người Mỹ gốc Phi hoặc Da đen 
☐ Người Hawaii bản địa hoặc Người các đảo Thái 
Bình Dương khác      ☐ Da trắng     ☐ Đa chủng tộc 
☐Khác               ☐Không xác định/Từ chối xác nhận                 

Quý vị có phải là người gốc 
Latinh hoặc Tây Ban Nha không? 
☐ Có             ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối khai báo                                                                                               

Giới tính: ☐ Nữ          ☐ Nam   
             ☐ Khác   
        ☐ Không biết/Từ chối khai báo   

Tổng thu nhập hàng tháng (trước thuế): 
 

Nguồn thu nhập: 
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THÀNH VIÊN SỐ 6 
Tên 
 
 

Tên lót viết tắt  Họ Mối quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc: ☐ Người Mỹ gốc Ấn hoặc Thổ dân Alaska      
☐ Châu Á          ☐ Người Mỹ gốc Phi hoặc Da đen 
☐ Người Hawaii bản địa hoặc Người các đảo Thái 
Bình Dương khác      ☐ Da trắng     ☐ Đa chủng tộc 
☐Khác               ☐Không xác định/Từ chối xác nhận               

Quý vị có phải là người gốc 
Latinh hoặc Tây Ban Nha không? 
☐ Có             ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối khai báo                                                                                            

Giới tính: ☐ Nữ          ☐ Nam   
             ☐ Khác   
        ☐ Không biết/Từ chối khai báo   

Tổng thu nhập hàng tháng (trước thuế): 
 

Nguồn thu nhập: 

 
 

 

Quý vị hoặc thành viên trong gia đình có ĐANG nhận CalFresh (Phiếu thực phẩm) không?                 ☐ Có            ☐ Không         

THANH TOÁN HÓA ĐƠN  
Quý vị muốn sử dụng quyền lợi LIHEAP cho hóa đơn năng lượng nào (CHỈ CHỌN MỘT MỤC)?  (Đính kèm bản sao hoàn chỉnh của hóa đơn 
hoặc biên nhận gần đây nhất)     
☐ Khí tự nhiên ☐ Điện ☐ Gỗ ☐ Propane ☐ Dầu nhiên liệu ☐ Dầu hỏa ☐ Gỗ tròn sản xuất ☐ Viên nén ☐ Nhiên liệu khác     

Nhập tên công ty năng lượng và số tài khoản:   
 

Tên công ty: ___________________________________________ Số tài khoản: _______________________________________ 
Dịch vụ tiện ích của quý vị có bị khóa không?          ☐ Có         ☐ Không        
Quý vị có thông báo quá hạn nào không?                ☐ Có         ☐ Không        
Các tiện ích của quý vị có được bao gồm trong tiền thuê nhà hay đồng hồ phụ không?        ☐ Có          ☐ Không        

Các tiện ích của quý vị có sử dụng điện toàn bộ không?         ☐ Có         ☐ Không        
Công ty cung cấp Khí tự nhiên và Công ty cung cấp Điện của quý vị có phải là một không?           ☐ Có        ☐ Không        
DỊCH VỤ GỖ, PROPANE HOẶC DẦU NHIÊN LIỆU (WPO) 
Hiện tại nhà quý vị có đang hết nhiên liệu không?   (Gỗ, Propane, Dầu, Dầu hỏa, Nhiên liệu khác)     ☐ Có ☐ Không ☐ Không áp dụng 
Liệt kê số ngày gần đúng cho đến khi nhà quý vị hết nhiên liệu (Gỗ, Propane, Dầu, Dầu hỏa, Nhiên liệu khác).  

Số ngày: ___________ ☐ Không áp dụng     
THÔNG TIN VỀ NĂNG LƯỢNG 
Các câu hỏi dưới đây là BẮT BUỘC.   Vui lòng kiểm tra tất cả các nguồn năng lượng được sử dụng để sưởi ấm ngôi nhà của quý vị.  
Yêu cầu bắt buộc cung cấp một bản sao của tất cả các hóa đơn năng lượng gần đây và/hoặc biên lai cho bất kỳ chi phí năng lượng nào 
trong nhà.  
GHI CHÚ:  Hãy gửi kèm một bản sao hóa đơn tiền điện ngay cả khi quý vị không sử dụng điện để sưởi ấm nhà. 
Nhiên liệu chính được sử dụng để SƯỞI ẤM ngôi nhà của quý vị là gì? BẮT BUỘC chọn một nguồn nhiên liệu sưởi ấm.      
☐ Khí ga tự nhiên ☐ Điện ☐ Gỗ ☐ Propane ☐ Dầu nhiên liệu ☐ Dầu hỏa ☐ Gỗ tròn sản xuất ☐ Viên nén ☐ Nhiên liệu khác   
Ngoài nguồn sưởi ấm chính, quý vị có bao giờ sử dụng bất kỳ nhiên liệu nào sau đây để sưởi ấm ngôi nhà không (quý vị có thể chọn 
nhiều mục):   
☐ Khí ga tự nhiên ☐ Điện ☐ Gỗ ☐ Propane ☐ Dầu nhiên liệu ☐ Dầu hỏa ☐ Gỗ tròn sản xuất ☐ Viên nén ☐ Nhiên liệu khác  ☐ Không áp dụng 
Quý vị có phải là chủ tài khoản:   Hóa đơn tiền điện        ☐ Có              ☐ Không        Hóa đơn khí tự nhiên    ☐ Có                  ☐ Không        
Thông tin trong đơn đăng ký này sẽ được sử dụng để xác định và xác minh tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ của tôi.  Bằng cách ký tên dưới đây, tôi đồng 
ý (cho phép) CSD, các nhà thầu, chuyên gia tư vấn, các cơ quan liên bang hoặc tiểu bang khác (Các đối tác CSD) và công ty tiện ích của tôi cũng như 
các nhà thầu của họ chia sẻ thông tin về tài khoản tiện ích, mức năng lượng tiêu thụ và/hoặc thông tin khác cần thiết để cung cấp các dịch vụ và 
quyền lợi cho tôi theo như mô tả ở cuối mẫu đơn. Sự đồng ý của tôi sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian bắt đầu từ 24 tháng trước và tiếp tục trong 
36 tháng sau ngày ký tên dưới đây.  Tôi hiểu rằng nếu đơn xin đăng ký dịch vụ hoặc quyền lợi LIHEAP/DOE của tôi bị từ chối, hoặc nếu tôi nhận được 
phản hồi không kịp thời hoặc hoạt động không đạt yêu cầu, tôi có thể gửi đơn khiếu nại tới nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương và đơn khiếu nại của 
tôi sẽ được xem xét chậm nhất tối đa 15 ngày sau ngày khiếu nại được tiếp nhận. Nếu tôi không hài lòng với quyết định của nhà cung cấp dịch vụ địa 
phương, thì tôi có thể khiếu nại lên Sở Dịch vụ Cộng đồng và Phát triển theo Đề mục 22, Bộ luật Quy định của California, mục 100805. Nếu có thể, tôi 
cho phép lắp đặt miễn phí các biện pháp tiết kiệm điện năng cho nơi ở của mình. Theo hình phạt về tội khai man, tôi xin xác nhận rằng thông tin 
trong đơn đăng ký này là đúng, chính xác và số tiền nhận được sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thanh toán chi phí năng lượng của tôi.  
 

 

X 
  

* * * CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƠN * * * Ngày tháng 
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TÊN ĐẠI LÝ: Dịch vụ và Phát triển Cộng đồng (CSD).  ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO TRÌ:  Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Gia đình (HEAP).  CƠ 
QUAN: Bộ luật Chính phủ Mục 16367.6 (a) quy định CSD là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý HEAP.  MỤC ĐÍCH: Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý vị 
cung cấp để quyết định xem quý vị có đủ điều kiện nhận thanh toán LIHEAP và/hoặc dịch vụ sửa chữa tiết kiệm điện năng hay không.  CUNG CẤP 
THÔNG TIN: Chương trình này là tự nguyện.  Nếu chọn nộp đơn xin hỗ trợ, quý vị phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu.  THÔNG TIN KHÁC: 
CSD sử dụng các định nghĩa thống kê từ bản cập nhật hàng năm của Sổ tay hướng dẫn về Chuẩn nghèo theo Thu nhập Liên Bang, Thu nhập trung bình 
của Tiểu Bang của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.  Trong quá trình xử lý đơn đăng ký, nhà thầu phụ được chỉ định của CSD có thể cần yêu cầu quý vị 
cung cấp thêm thông tin để quyết định quý vị có đủ điều kiện cho một trong hai hoặc cả hai chương trình không.  QUYỀN TRUY CẬP: Nhà thầu phụ 
được chỉ định của CSD sẽ giữ đơn đăng ký đã hoàn thành của quý vị cùng các thông tin khác, nếu được sử dụng, để xác định tính đủ điều kiện của quý 
vị.  Quý vị có quyền truy cập tất cả các hồ sơ chứa thông tin về quý vị. CSD không phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ dựa trên chủng tộc, tín 
ngưỡng tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tình trạng khuyết tật về thể chất, tâm thần, tình trạng y tế, tình trạng hôn nhân, giới tính, tuổi 
tác hoặc khuynh hướng tình dục. 

NGƯỜI NỘP ĐƠN:   KHÔNG ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI.    PHẦN NÀY DÀNH RIÊNG CHO CƠ QUAN CHỨC NĂNG. 
Hỗ trợ Tiện ích được cung cấp theo chương trình nào  ☐ HEAP        ☐ Fast Track        ☐ HEAP WPO        ☐ ECIP WPO  
Hỗ trợ cơ bản $_______________             Hỗ trợ bổ sung $_______________            Tổng giá trị hỗ trợ $ _______________         
     
Tổng chi phí năng lượng $____________________           Tỷ trọng chi phí năng lượng _________________________ 
Các dịch vụ năng lượng được khôi phục sau khi ngắt kết nối:           ☐ Có           ☐ Không  
Ngăn chặn việc ngắt kết nối các dịch vụ năng lượng:           ☐ Có             ☐ Không          
Nhà được giới thiệu cho WX:                        ☐                       Nhà đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện năng:                          ☐ 
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Quý vị sở hữu nhà riêng hay thuê nhà?............................................................................................... ☐ Sở hữu nhà riêng      ☐ Thuê nhà                                                                          

 

 

SỐ THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH  
NHẤP THÔNG TIN BÊN DƯỚI CHO MỌI THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐỊNH.    
Nếu hộ gia đình quý vị có hơn 7 thành viên, vui lòng liệt kê thông tin tên trên một tờ giấy riêng. 
 

NGƯỜI NỘP ĐƠN (THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 1)  
Tên 
 
 

Tên đệm 
viết tắt  

Họ Quan hệ với người nộp đơn 
Bản thân 

Ngày sinh:  Chủng tộc:  ☐ Da đỏ Mỹ hoặc Thổ dân Alaska  ☐ Châu Á 
☐ Da đen hoặc Mỹ gốc Phi 
☐ Thổ dân Hawaii hoặc Dân các đảo Thái Bình 
Dương khác   ☐ Da trắng  ☐ Đa chủng tộc   
☐Khác  ☐Không biết/Từ chối trả lời 

Mỹ gốc Tây Ban Nha/Mỹ 
gốc Latinh/Tây Ban Nha? 
☐ Đúng ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối trả 
lời 

Giới tính:  ☐ Nữ  ☐ Nam   
                   ☐ Khác   
                   ☐ Không biết/Từ chối trả lời   

THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 2 
Tên 
 
 

Tên đệm 
viết tắt  

Họ Quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc:  ☐ Da đỏ Mỹ hoặc Thổ dân Alaska  ☐ Châu Á 
☐ Da đen hoặc Mỹ gốc Phi 
☐ Thổ dân Hawaii hoặc Dân các đảo Thái Bình 
Dương khác   ☐ Da trắng  ☐ Đa chủng tộc   
☐Khác  ☐Không biết/Từ chối trả lời 

Mỹ gốc Tây Ban Nha/Mỹ 
gốc Latinh/Tây Ban Nha? 
☐ Đúng ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối trả 
lời 

Giới tính:  ☐ Nữ  ☐ Nam   
                   ☐ Khác   
                   ☐ Không biết/Từ chối trả lời   

THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 3 
Tên 
 
 

Tên đệm 
viết tắt  

Họ Quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc:  ☐ Da đỏ Mỹ hoặc Thổ dân Alaska  ☐ Châu Á 
☐ Da đen hoặc Mỹ gốc Phi 
☐ Thổ dân Hawaii hoặc Dân các đảo Thái Bình 
Dương khác   ☐ Da trắng  ☐ Đa chủng tộc   
☐Khác  ☐Không biết/Từ chối trả lời 

Mỹ gốc Tây Ban Nha/Mỹ 
gốc Latinh/Tây Ban Nha? 
☐ Đúng ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối trả 
lời 

Giới tính:  ☐ Nữ  ☐ Nam   
                   ☐ Khác   
                   ☐ Không biết/Từ chối trả lời   

THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 4 
Tên 
 
 

Tên đệm 
viết tắt  

Họ Quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc:  ☐ Da đỏ Mỹ hoặc Thổ dân Alaska  ☐ Châu Á 
☐ Da đen hoặc Mỹ gốc Phi 
☐ Thổ dân Hawaii hoặc Dân các đảo Thái Bình 
Dương khác   ☐ Da trắng  ☐ Đa chủng tộc   
☐Khác  ☐Không biết/Từ chối trả lời 

Mỹ gốc Tây Ban Nha/Mỹ 
gốc Latinh/Tây Ban Nha? 
☐ Đúng ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối trả 
lời 

Giới tính:  ☐ Nữ  ☐ Nam   
                   ☐ Khác   
                   ☐ Không biết/Từ chối trả lời   

THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 5 
Tên 
 
 

Tên đệm 
viết tắt  

Họ Quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc:  ☐ Da đỏ Mỹ hoặc Thổ dân Alaska  ☐ Châu Á 
☐ Da đen hoặc Mỹ gốc Phi 
☐ Thổ dân Hawaii hoặc Dân các đảo Thái Bình 
Dương khác   ☐ Da trắng  ☐ Đa chủng tộc   
☐Khác  ☐Không biết/Từ chối trả lời 

Mỹ gốc Tây Ban Nha/Mỹ 
gốc Latinh/Tây Ban Nha? 
☐ Đúng ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối trả 
lời 

Giới tính:  ☐ Nữ  ☐ Nam   
                   ☐ Khác   
                   ☐ Không biết/Từ chối trả lời   

Sở Phát Triển Và Dịch Vụ Cộng Đồng Chỉ sử dụng chính thức: 
Phụ Lục Đơn Đăng Ký Nhận Trợ Cấp LIHWAP    
CSD 43 -A (04/2022) A.C.C.  
Cơ quan:                          Chữ ký tắt nhận trợ cấp:               Ngày nhận trợ cấp: Ngày chứng nhận đủ điều kiện  
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THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 6 
Tên 
 
 

Tên đệm 
viết tắt  

Họ Quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc:  ☐ Da đỏ Mỹ hoặc Thổ dân Alaska  ☐ Châu Á 
☐ Da đen hoặc Mỹ gốc Phi 
☐ Thổ dân Hawaii hoặc Dân các đảo Thái Bình 
Dương khác   ☐ Da trắng  ☐ Đa chủng tộc   
☐Khác  ☐Không biết/Từ chối trả lời 

Mỹ gốc Tây Ban Nha/Mỹ 
gốc Latinh/Tây Ban Nha? 
☐ Đúng ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối trả 
lời 

Giới tính:  ☐ Nữ  ☐ Nam   
                   ☐ Khác   
                   ☐ Không biết/Từ chối trả lời   

THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH 7 
Tên 
 
 

Tên đệm 
viết tắt  

Họ Quan hệ với người nộp đơn 
 

Ngày sinh:  Chủng tộc:  ☐ Da đỏ Mỹ hoặc Thổ dân Alaska  ☐ Châu Á 
☐ Da đen hoặc Mỹ gốc Phi 
☐ Thổ dân Hawaii hoặc Dân các đảo Thái Bình 
Dương khác   ☐ Da trắng  ☐ Đa chủng tộc   
☐Khác  ☐Không biết/Từ chối trả lời 

Mỹ gốc Tây Ban Nha/Mỹ 
gốc Latinh/Tây Ban Nha? 
☐ Đúng ☐ Không 
☐Không biết/Từ chối trả 
lời 

Giới tính:  ☐ Nữ  ☐ Nam   
                   ☐ Khác   
                   ☐ Không biết/Từ chối trả lời   

 
 
Quý vị hoặc ai đó trong hộ gia đình mình HIỆN có đang nhận trợ cấp từ chương trình CalWorks (Trợ cấp tiền mặt)? 
    ☐ Rồi         ☐ Chưa     
Quý vị hoặc ai đó trong hộ gia đình mình đã nhận được trợ cấp LIHEAP trong 120 ngày qua chưa?           ☐ Rồi         ☐ Chưa     
 
HÓA ĐƠN THANH TOÁN  
Quý vị muốn áp dụng trợ cấp LIHWAP cho hóa đơn nào, kể cả các bản kê khai thuế bất động sản, (CHỈ CHỌN MỘT)?  (Đính kèm đầy đủ 
bản sao hóa đơn hoặc biên lai gần nhất)     
☐ Hóa đơn tiền nước     ☐ Hóa đơn tiền nước thải     ☐ Tiền nước và tiền nước thải được kết hợp trong một hóa đơn             

Nhập tên công ty cấp nước/nước thải và số tài khoản:   
 

Tên công ty: ___________________________________________ Số tài khoản: _______________________________________ 
Dịch vụ công của quý vị có bị ngưng cung cấp?                                                               ☐ Có          ☐ Không        
Quý vị có nhận thông báo quá hạn hoặc số dư quá hạn trên hóa đơn?                     ☐ Có          ☐ Không        
Các dịch vụ công của quý vị có được bao gồm vào tiền thuê nhà hoặc được tính bằng đồng hồ phụ không?     ☐ Có          ☐ Không        

 
Thông tin trên đơn đăng ký này sẽ được dùng để xác định và xác minh tình trạng đủ điều kiện nhận trợ cấp của tôi. Bằng cách ký tên dưới đây, tôi 
đồng ý (cho phép) CSD, các nhà thầu, nhà tư vấn, cơ quan liên bang hoặc tiểu bang khác (Đối tác của CSD), cũng như công ty dịch vụ công của tôi và 
các nhà thầu liên quan, chia sẻ thông tin về tài khoản dịch vụ công của hộ gia đình tôi và/hoặc những thông tin cần thiết khác để cung cấp các dịch vụ 
và trợ cấp cho tôi như mô tả ở cuối đơn đăng ký. Tôi hiểu rằng nếu đơn đăng ký trợ cấp hoặc dịch vụ LIHWAP của tôi bị từ chối, hoặc nếu tôi nhận 
được phản hồi không kịp thời hoặc kết quả không thỏa đáng, tôi có thể bắt đầu gửi đơn khiếu nại đối với nhà cung cấp dịch vụ địa phương và đơn 
khiếu nại của tôi sẽ được xem xét không quá hơn 15 ngày sau khi được nhận. Nếu tôi không hài lòng với quyết định của nhà cung cấp dịch vụ địa 
phương, tôi có thể gửi đơn khiếu nại lên Sở Phát Triển Và Dịch Vụ Cộng Đồng theo Mục 22, Phần 100805 của Bộ Luật Quy Định California. Theo hình 
phạt về tội khai man, tôi xin tuyên bố rằng thông tin trong đơn đăng ký này là đúng sự thật và chính xác, đồng thời số tiền trợ cấp nhận được sẽ chỉ 
dùng cho mục đích thanh toán hóa đơn tiền nước hoặc nước thải của tôi.           
 

 

X 
  

* * *  CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN  * * * Ngày 
   TÊN CƠ QUAN: Sở Phát Triển Và Dịch Vụ Cộng Đồng (CSD). ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN: Chương Trình Trợ Cấp Tiền Nước Cho Hộ Gia 

Đình Có Thu Nhập Thấp (LIHWAP). THẨM QUYỀN: Phần 12087.2 (b) của Bộ Luật Chính Phủ chỉ định CSD là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý LIHWAP. 
MỤC ĐÍCH: Thông tin cung cấp của quý vị sẽ được dùng để quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp LIHWAP hay không. CUNG CẤP 
THÔNG TIN: Chương trình này là tự nguyện. Nếu chọn đăng ký để nhận trợ cấp thì quý vị phải cung cấp mọi thông tin cần thiết. THÔNG TIN KHÁC: 
CSD sử dụng các định nghĩa thống kê từ bản cập nhật hàng năm về Hướng Dẫn Thu Nhập Trung Bình Tiểu Bang Và Thu Nhập Thấp Liên Bang của Bộ Y 
Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh nhằm xác định tình trạng đủ điều kiện nhận trợ cấp từ chương trình. Trong quá trình xử lý đơn đăng ký, nhà thầu phụ được 
chỉ định của CSD có thể cần yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin để quyết định về tình trạng đủ điều kiện nhận trợ cấp của quý vị. QUYỀN TRUY 
CẬP: Nhà thầu phụ được chỉ định của CSD sẽ lưu giữ đơn đăng ký đã điền và các thông tin khác của quý vị (nếu đã sử dụng) để xác định tình trạng đủ 
điều kiện nhận trợ cấp của quý vị. Quý vị có quyền truy cập tất cả hồ sơ lưu giữ thông tin về quý vị. CSD không có sự phân biệt đối xử về việc cung cấp 
các dịch vụ dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, khuyết tật thể chất, khuyết tật tâm thần, tình trạng sức khỏe, tình 
trạng hôn nhân, giới tính, tuổi tác hoặc khuynh hướng tình dục. 
 



Trang 3/3 
 

NGƯỜI NỘP ĐƠN:   KHÔNG ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI.    PHẦN NÀY CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CHÍNH THỨC. 
 
Tổng tiền trợ cấp LIHWAP $_______________         
     
Tổng số tiền nước hoặc nước thải (chỉ áp dụng cho khối lượng nước) $_______________             Khối lượng nước _______________ 
Dịch vụ cấp nước được khôi phục sau khi bị ngưng:     ☐ Có    ☐ Không     Đã phòng ngừa tình trạng ngưng cấp nước:      ☐ Có    ☐ Không      
 

 



        Trang 1 trên 1 

Sở Phát Triển và Dịch Vụ Cộng Đồng 

Đơn Chấp Thuận và Ủy Quyền của Chủ Tài Khoản 
CSD Form 081 (Rev. 12/17) 

TÊN (CÁC) NGƯỜI ĐỨNG TÊN TÀI KHOẢN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI THƯ 
Tên Đầy Đủ của Chủ Tài Khoản 
  
 
Địa chỉ nhận thư của Chủ Tài Khoản (Đường) 
 
 

Số Căn Hộ (nếu có) 

(Thành Phố) 
 

Tiểu bang 
 

Mã bưu chính (Zip 
Code) 

Địa chỉ nhận dịch vụ tiện ích năng lượng có giống địa chỉ nhận thư của chủ tài khoản? Có         Không 

Tên Đầy Đủ của Người Nộp Đơn xin Phúc Lợi (từ Form 43) 

Địa chỉ nhận dịch vụ tiện ích (Đường) Số Căn Hộ (nếu có) 

(Thành Phố) 
 

Tiểu bang 

CA 
Mã bưu chính (Zip 
Code) 

THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH 
Vui lòng nhập tên công ty tiện ích và số tài khoản dịch vụ của quý vị bên dưới (quý vị có thể tìm số tài khoản trên hóa đơn của 
mình). Nếu các công ty khác cung cấp dịch vụ điện và gas của quý vị, vui lòng nhập tên và số tài khoản cho cả hai tiện ích. 

Tên Công Ty Tiện Ích  
 
 

Số Tài Khoản Dịch Vụ 

Tên Công ty Tiện ích (nếu quý vị có Công ty Tiện ích thứ hai) 
 
 

Số Tài Khoản Dịch Vụ 

ỦY QUYỀN VÀ ĐỒNG Ý 

Bằng cách ký tên vào mẫu này, quý vị (Chủ tài khoản) cho phép CSD, các nhà thầu, nhà tư vấn, các cơ quan liên bang hoặc 
tiểu bang khác (CSD Partners) và công ty tiện ích của quý vị và các nhà thầu của họ chia sẻ thông tin về tài khoản tiện ích của 
nhà quý vị, sử dụng đồng hồ và dữ liệu tiêu thụ năng lượng và các thông tin khác khi cần thiết cho giai đoạn bắt đầu 24 tháng 
trước và tiếp tục trong 36 tháng sau, ngày được ký bên dưới. Thông tin quý vị cho phép chúng tôi nhận và chia sẻ sẽ được sử 
dụng cho mục đích đánh giá mức sử dụng năng lượng tại nhà của người thụ hưởng chương trình để CSD có thể: a) đo lường 
tính hiệu quả của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bằng cách xác định tiền hóa đơn tiện ích của quý vị giảm được bao nhiêu và 
các dịch vụ của chúng tôi giảm bao nhiêu phát thải các-bon (ô nhiễm không khí), và b) báo cáo các kết quả này cho các cơ 
quan liên bang và tiểu bang tài trợ và giám sát các chương trình hỗ trợ năng lượng tại California. CSD, các nhà thầu, nhà tư 
vấn, các cơ quan liên bang hoặc tiểu bang khác và các chương trình liên kết (CSD Partners), hợp tác với công ty tiện ích và 
các nhà thầu, sử dụng thông tin này để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ gia đình có thu nhập thấp. hóa đơn năng lượng tại nhà và 
quản lý những nhu cầu năng lượng cho các mục đích nêu trong ủy quyền này. 

ỦY QUYỀN VÀ CHẤP THUẬN 
Quý vị đồng ý rằng sự chấp thuận của quý vị sẽ vẫn có hiệu lực trong 36 tháng kể từ ngày quý vị ký Giấy ủy quyền này, trừ khi 
bị thu hồi bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới: CSD Energy & Environmental Services Division, 2389 Gateway Oaks 
Drive, Suite 100, Sacramento, CA 95833. Việc thu hồi sẽ có hiệu lực ngay sau khi hồ sơ được nhận, nhưng sẽ không áp dụng 
cho bất kỳ thông tin nào đã được chia sẻ khi Ủy quyền này còn hợp lệ. 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

Một số chương trình CSD giám sát hoặc đối tác bao gồm: 

   - Chương trình Trợ Cấp Năng Lượng cho Gia Đình Thu Nhập Thấp Liên Bang của CSD (LIHEAP) 

   - Chương trình Hỗ Trợ Chống Chịu Thời Tiết của Cục Năng Lượng Liên Bang CSD (DOE WAP) 

   - Chương trình Chống Chịu Thời Tiết Thu Nhập Thấp của Tiểu Bang (LIWP) 

   - Chương trình Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD) Chương trình Kiểm soát Nguy cơ Chì và Ngôi nhà Lành mạnh  

- Công ty Tiện ích Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA)  

   - Công ty Tiện ích California Chương trình Năng lượng thay thế (CARE) 

Chữ ký của chủ tài khoản Ngày   Tên nhà thầu CSD / Tổ chức đối tác 
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PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR 
OWN RECORDS—WE DO NOT NEED 

TO COLLECT THIS FROM YOU 
 

 

BUDGET COUNSELING FORM 
Why a budget? 
A budget is a spending plan that makes you aware of where your money is going and what is important to 
you.  This is a one-month budget plan to give you an example of how to spend your money. Please fill out 
the budget information below so you can see for yourself where your money goes. If some of these items 
from the list below do not apply to you, you may put $0 as the amount.  

 

Monthly Income   Monthly Expenses  

Monthly Gross Income: 
(Before taxes) $ 

  Rent/Mortgage  
$ 

 Food (Not bought with Food Stamps): $ 
(minus) Deductions & 

Taxes: $ (--                 )  Electric Utility: $ 
 Gas Utility: $ 

Total Net Income: $  Phone/Internet: $ 
 Water: $ 

   Garbage: $ 
   Insurance (auto, medical, life, etc.): $ 
   Medical (visits, prescriptions, etc.): $ 
   Transportation: $ 
   Entertainment: $ 
   Other: $ 
   TOTAL: $    

 

 

 

INCOME: $ 

EXPENSE: 
 $ 

REMAINING FUNDS: $ 
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Tear out and post on your 
refrigerator or other easy-to-see 

place for quick reference 

ENERGY SAVING TIPS - ENERGY EDUCATION 
Energy Savings 

• Replace your old refrigerator, washer/dryer, and dishwasher with an energy efficient model. Energy Star® 
appliances are recommended. 

• Turn off the lights when you leave a room. 
• Insulate the attic and crawl space (attic insulation and floor insulation). 
• Caulk windows, doors and air leaks on the exterior walls of your home. Do not caulk around water heater 

and furnace flue pipes. 
• Weather-strip around exterior windows and doors. 
• Insulate heating and cooling duct work.   
• Replace fluorescent and incandescent light bulbs with LED bulbs. 
• Turn off electronics and power strips when they are not in use. 
• Dry clothes outside whenever possible. 
• Avoid electricity peak hours from 4 PM – 9 PM.  Delay running dishwashers, washing machines, clothes 

dryers and other major appliances until after 9 PM or before 4 PM to avoid higher rates. 

  Heating 
• Set the furnace thermostat at 68 degrees or lower during the day. 
• Have a professional inspect and tune up your furnace. 
• Clean and replace furnace filter once a month. 
• Wear a sweater or clothing in layers to insulate your body and trap heat. 
• Close your fireplace damper when not in use. 
• Close windows and doors to keep the heat in during winter months. 
• Replace old windows with dual pane windows. 
• Never use the kitchen stove, oven or BBQ to heat your home. 
• When gathered in one room, consider using a space heater and/or ceiling fan to moderate the temperature 

and increase comfort while avoiding the use of central heating and air conditioning. Follow safety guidelines 
with all equipment. 

Cooling 
• Set the thermostat at 78 degrees in the summer or off. 
• Use a fan and natural ventilation first. 
• Wear cooler clothing. 
• Window coverings should be closed during the day in the summer to keep the heat out. 

Water 
• Turn down the water heater thermostat to 120°F. 
• Insulate old storage tank water heaters with a water heater blanket. 
• Install low-flow showerheads and faucet aerators, fix/replace leaky faucets. 
• Take shorter showers. 
• Wash full loads in your dishwasher and use air-dry option on your dishwasher if available. 
• Wash full loads and use cold water when washing clothes. 



Lead-Safe Energy Mold/Moisture Budget Counseling Radon

Date Time Date Time Date Time

Lead-Safe Energy Mold/Moisture Budget Counseling Radon

Date mailed

Self-Certification Option 

If the information was delivered but a signature was not obtainable, you may check the appropriate box below.

I certify that I attempted to deliver the following educational information to the dwelling listed above:

Radon Education - A copy of the pamphlet, A Citizen's Guide to Radon , informing me of the potential 

risk of radon and how to lower the radon level in my dwelling unit. 

State of California

DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT

CSD 321 (Rev. 12/05/11)

CLIENT EDUCATION CONFIRMATION OF RECEIPT

Attempted delivery dates and times

Signature (Agency Representative)

Signature (Agency Representative) Print name

Mailing Option: 

Refusal to Sign — I certify that I have made a good faith effort to deliver the information to the dwelling 

unit listed above at the date and time indicated and that the occupant refused to sign the confirmation of 

receipt. I further certify that I have left a copy of the information at the unit with the occupant.

Unavailable for Signature — I certify that I have made a good faith effort to deliver the information to 

the dwelling unit listed above and that the occupant was unavailable to sign the confirmation of receipt. I 

further certify that I have left a copy of the information at the unit by sliding it under the door.

I certify that I have mailed the following educational information to the dwelling listed above (attach copy of 

Certificate of Mailing for lead-safe education only):

Print name

Energy Education – Information regarding changes I can make in order to reduce the energy consumption 

of my household.

Budget Counseling - Information regarding personal financial management.

I have received the following information:

DateSignature of Recipient

Mold and Moisture Education - A copy of the pamphlet, A Brief Guide to Mold and Moisture In Your 

Home , informing me of how to clean up residential mold problems and how to prevent mold growth.

Confirmation of Receipt

Lead-Safe Education – A copy of the pamphlet, Renovate Right: Important Lead Hazard Information for 

Families, Child Care Providers, and Schools , informing me of the potential risk of the lead hazard 

exposure from weatherization/renovation activity to be performed in my dwelling unit. 

Name of Occupant Age of Dwelling

Address of Dwelling



Đóng dấu Công chứng dưới đây nếu cần (chỉ 
DOE) hoặc có Giám Đốc Điều Hành ký vào đây 

Sở Phát Triển và Dịch Vụ Cộng Đồng 
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GIẤY CHỨNG NHẬN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ   
 

 

Quý vị được yêu cầu hoàn tất mẫu đơn này vì quý vị đã làm hồ sơ xin hỗ trợ và nêu rõ rằng toàn bộ hộ gia đình của quý vị không thể cung 

cấp bằng chứng thu nhập. Tiểu bang California yêu cầu người nộp đơn phải báo cáo tất cả các nguồn thu nhập.  Mẫu đơn này sẽ giúp 

chúng tôi hiểu được quý vị đang trang trải chi phí từ những nguồn nào. Vui lòng xem xét thông tin bên dưới: 
 

Tên và Địa Chỉ                                                               

Tên:  

Ðịa Chỉ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 3:  Vui lòng cho chúng tôi biết cách quý vị thanh toán các khoản chi phí hàng tháng trong các tháng trước: 

CHI PHÍ 

CHI TIÊU 

HÀNG 

THÁNG 

CHI PHÍ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN NHƯ 
THẾ NÀO? 

NẾU NGƯỜI KHÁC THANH TOÁN CHO QUÝ VỊ, VUI LÒNG ĐIỀN VÀO: 

 
Tiền Thuê 

hoặc Thế 

chấp 

(Mortgage) 

$ 

 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

 
Hóa Đơn 

Tiện Ích $ 
 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

 

Thức ăn $ 
 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

Phần 4:  Nếu không có điều nào ở trên áp dụng cho quý vị, vui lòng giải thích chi phí hàng tháng của quý vị đã được thanh toán như thế nào: 

 

 

 

 

Ký Tên: 

Bằng cách ký vào mẫu này, tôi xác nhận rằng tôi tin rằng những thông tin này là chính xác và đúng sự thật. Tôi cho phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ xác 

minh thông tin này.   

Tôi có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật liên bang hoặc tiểu bang vì cố tình khai báo sai hoặc lừa đảo. 

 

 
 Ký Tên  Ngày 

 

Phần 1:  Quý vị có nguồn thu nhập mà quý vị quên báo cáo không? 

CÓ KHÔNG Trong tháng trước quý vị có làm việc bán thời gian không? 

CÓ KHÔNG Trong những tháng trước, quý vị có tự làm chủ (tự làm việc kinh doanh riêng)? 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị có nhận được tiền cho bất kỳ công việc nào mà quý vị chỉ thực hiện một đôi lần, như công việc 

làm sân vườn, chăm sóc trẻ em, hiến máu, v.v.? 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị có nhận được bất kỳ tiền biếu tặng từ bất kỳ ai không?  Nếu có, vui lòng liệt kê tên và số điện 

thoại của người đã tặng tiền cho quý vị: 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị nhận được bất kỳ điều nào sau đây: (khoanh tròn bất kỳ mục nào áp dụng) 

BỒI THƯỜNG CHO N.VIÊN (WORKER’S COMP) TIỀN THẤT NGHIỆP PHÚC LỢI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ TÀI TRỢ   HỖ TRỢ NUÔI CON 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có nhận được bất kỳ điều nào sau đây (khoanh tròn bất kỳ mục nào áp dụng) 

 TIỀN THƯỜNG NIÊN TIỀN HƯU TIỀN THẮNG SÒNG BÀI TỪ 

CASINO CỦA THỔ DÂN 
THU NHẬP TỪ VIỆC CHO THUÊ PHÚC LỢI BẢO HIỂM 

Phần 2:  Quý vị có tiêu tiền tiết kiệm hoặc vay mượn tiền để trang trải 

chi phí hàng tháng không? 

CÓ KHÔNG 

Quý vị đang sử dụng khoản tiết kiệm hoặc khoản vay 

trên vốn giá trị nhà (home equity loan) ? 

Bao nhiêu? ____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị đang sử dụng một số muồn tiền khác? 

Bao nhiêu?____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có vay tiền từ thẻ tín dụng không? 

Bao nhiêu?____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có vay mượn từ một số nguồn khác không? 

Bao nhiêu?____________________________ 
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Quý vị được yêu cầu hoàn tất mẫu đơn này vì quý vị đã làm hồ sơ xin hỗ trợ và nêu rõ rằng toàn bộ hộ gia đình của quý vị không thể cung 

cấp bằng chứng thu nhập. Tiểu bang California yêu cầu người nộp đơn phải báo cáo tất cả các nguồn thu nhập.  Mẫu đơn này sẽ giúp 

chúng tôi hiểu được quý vị đang trang trải chi phí từ những nguồn nào. Vui lòng xem xét thông tin bên dưới: 
 

Tên và Địa Chỉ                                                               

Tên:  

Ðịa Chỉ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 3:  Vui lòng cho chúng tôi biết cách quý vị thanh toán các khoản chi phí hàng tháng trong các tháng trước: 

CHI PHÍ 

CHI TIÊU 

HÀNG 

THÁNG 

CHI PHÍ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN NHƯ 
THẾ NÀO? 

NẾU NGƯỜI KHÁC THANH TOÁN CHO QUÝ VỊ, VUI LÒNG ĐIỀN VÀO: 

 
Tiền Thuê 

hoặc Thế 

chấp 

(Mortgage) 

$ 

 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

 
Hóa Đơn 

Tiện Ích $ 
 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

 

Thức ăn $ 
 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

Phần 4:  Nếu không có điều nào ở trên áp dụng cho quý vị, vui lòng giải thích chi phí hàng tháng của quý vị đã được thanh toán như thế nào: 

 

 

 

 

Ký Tên: 

Bằng cách ký vào mẫu này, tôi xác nhận rằng tôi tin rằng những thông tin này là chính xác và đúng sự thật. Tôi cho phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ xác 

minh thông tin này.   

Tôi có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật liên bang hoặc tiểu bang vì cố tình khai báo sai hoặc lừa đảo. 

 

 
 Ký Tên  Ngày 

 

Phần 1:  Quý vị có nguồn thu nhập mà quý vị quên báo cáo không? 

CÓ KHÔNG Trong tháng trước quý vị có làm việc bán thời gian không? 

CÓ KHÔNG Trong những tháng trước, quý vị có tự làm chủ (tự làm việc kinh doanh riêng)? 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị có nhận được tiền cho bất kỳ công việc nào mà quý vị chỉ thực hiện một đôi lần, như công việc 

làm sân vườn, chăm sóc trẻ em, hiến máu, v.v.? 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị có nhận được bất kỳ tiền biếu tặng từ bất kỳ ai không?  Nếu có, vui lòng liệt kê tên và số điện 

thoại của người đã tặng tiền cho quý vị: 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị nhận được bất kỳ điều nào sau đây: (khoanh tròn bất kỳ mục nào áp dụng) 

BỒI THƯỜNG CHO N.VIÊN (WORKER’S COMP) TIỀN THẤT NGHIỆP PHÚC LỢI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ TÀI TRỢ   HỖ TRỢ NUÔI CON 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có nhận được bất kỳ điều nào sau đây (khoanh tròn bất kỳ mục nào áp dụng) 

 TIỀN THƯỜNG NIÊN TIỀN HƯU TIỀN THẮNG SÒNG BÀI TỪ 

CASINO CỦA THỔ DÂN 
THU NHẬP TỪ VIỆC CHO THUÊ PHÚC LỢI BẢO HIỂM 

Phần 2:  Quý vị có tiêu tiền tiết kiệm hoặc vay mượn tiền để trang trải 

chi phí hàng tháng không? 

CÓ KHÔNG 

Quý vị đang sử dụng khoản tiết kiệm hoặc khoản vay 

trên vốn giá trị nhà (home equity loan) ? 

Bao nhiêu? ____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị đang sử dụng một số muồn tiền khác? 

Bao nhiêu?____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có vay tiền từ thẻ tín dụng không? 

Bao nhiêu?____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có vay mượn từ một số nguồn khác không? 

Bao nhiêu?____________________________ 
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cấp bằng chứng thu nhập. Tiểu bang California yêu cầu người nộp đơn phải báo cáo tất cả các nguồn thu nhập.  Mẫu đơn này sẽ giúp 

chúng tôi hiểu được quý vị đang trang trải chi phí từ những nguồn nào. Vui lòng xem xét thông tin bên dưới: 
 

Tên và Địa Chỉ                                                               

Tên:  

Ðịa Chỉ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 3:  Vui lòng cho chúng tôi biết cách quý vị thanh toán các khoản chi phí hàng tháng trong các tháng trước: 

CHI PHÍ 

CHI TIÊU 

HÀNG 

THÁNG 

CHI PHÍ ĐÃ ĐƯỢC THANH TOÁN NHƯ 
THẾ NÀO? 

NẾU NGƯỜI KHÁC THANH TOÁN CHO QUÝ VỊ, VUI LÒNG ĐIỀN VÀO: 

 
Tiền Thuê 

hoặc Thế 

chấp 

(Mortgage) 

$ 

 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

 
Hóa Đơn 

Tiện Ích $ 
 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

 

Thức ăn $ 
 Tên: Số điện thoại: 

Ðịa Chỉ: 

Phần 4:  Nếu không có điều nào ở trên áp dụng cho quý vị, vui lòng giải thích chi phí hàng tháng của quý vị đã được thanh toán như thế nào: 

 

 

 

 

Ký Tên: 

Bằng cách ký vào mẫu này, tôi xác nhận rằng tôi tin rằng những thông tin này là chính xác và đúng sự thật. Tôi cho phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ xác 

minh thông tin này.   

Tôi có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật liên bang hoặc tiểu bang vì cố tình khai báo sai hoặc lừa đảo. 

 

 
 Ký Tên  Ngày 

 

Phần 1:  Quý vị có nguồn thu nhập mà quý vị quên báo cáo không? 

CÓ KHÔNG Trong tháng trước quý vị có làm việc bán thời gian không? 

CÓ KHÔNG Trong những tháng trước, quý vị có tự làm chủ (tự làm việc kinh doanh riêng)? 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị có nhận được tiền cho bất kỳ công việc nào mà quý vị chỉ thực hiện một đôi lần, như công việc 

làm sân vườn, chăm sóc trẻ em, hiến máu, v.v.? 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị có nhận được bất kỳ tiền biếu tặng từ bất kỳ ai không?  Nếu có, vui lòng liệt kê tên và số điện 

thoại của người đã tặng tiền cho quý vị: 

CÓ KHÔNG 
Trong tháng trước, quý vị nhận được bất kỳ điều nào sau đây: (khoanh tròn bất kỳ mục nào áp dụng) 

BỒI THƯỜNG CHO N.VIÊN (WORKER’S COMP) TIỀN THẤT NGHIỆP PHÚC LỢI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ TÀI TRỢ   HỖ TRỢ NUÔI CON 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có nhận được bất kỳ điều nào sau đây (khoanh tròn bất kỳ mục nào áp dụng) 

 TIỀN THƯỜNG NIÊN TIỀN HƯU TIỀN THẮNG SÒNG BÀI TỪ 

CASINO CỦA THỔ DÂN 
THU NHẬP TỪ VIỆC CHO THUÊ PHÚC LỢI BẢO HIỂM 

Phần 2:  Quý vị có tiêu tiền tiết kiệm hoặc vay mượn tiền để trang trải 

chi phí hàng tháng không? 

CÓ KHÔNG 

Quý vị đang sử dụng khoản tiết kiệm hoặc khoản vay 

trên vốn giá trị nhà (home equity loan) ? 

Bao nhiêu? ____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị đang sử dụng một số muồn tiền khác? 

Bao nhiêu?____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có vay tiền từ thẻ tín dụng không? 

Bao nhiêu?____________________________ 

CÓ KHÔNG 
Quý vị có vay mượn từ một số nguồn khác không? 

Bao nhiêu?____________________________ 
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Keep this page handy 
for quick reference 

ADDITIONAL RESOURCES 
LIHWAP PARTICIPATING WATER SYSTEMS IN ALAMEDA COUNTY 

 Alameda County Water District (ACWD) – website: ACWD.org • 510-668-4200 
 California Water Service, Livermore District -- website: Calwater.com • 925-447-4900  
 Castro Valley Sanitary District – website: CVSan.org • 510-537-0757 
 City of Pleasanton – website: CityOfPleasantonCA.gov • 925-931-5500 
 Dublin San Ramon Services District – website: DSRSD.com • 925-828-01515 
 East Bay Municipal Utility District (EBMUD) – website: EBMUD.com • 866-403-2683 
 Hayward Water System -- website: Hayward-CA.gov • 510-583-4600 
 Livermore Municipal Water, California -- website: LivermoreCA.gov • 925-960-4320 

 

ENERGY COMPANIES IN ALAMEDA COUNTY 

 Pacific Gas & Electric Company (PG&E) – website: PGE.com • 800-743-5000 
 Alameda Municipal Power (AMP) – website: AlamedaMP.com • 510-748-3900 
 East Bay Community Energy (EBCE) – website: EBCE.org • 833-699-3223 

 

SPECTRUM COMMUNITY SERVICES– SpectrumCS.org • 510-881-0300 

Utilities Assistance Programs 

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) – Helping low-income families in Alameda 
County pay their PG&E or Alameda Municipal Power bills.  

Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP) – Helping low-income families in 
Alameda County pay their water bills. 

Weatherization Program (WX) – Helping low-income families in Alameda County weatherize their 
homes with energy-saving measures and appliances. 

Seniors Programs (for all Alameda County residents who are 60 years old or older) 

Senior Meals – Congregate meals for active seniors at a dozen locations throughout northern, 
central and southern Alameda County. 

Meals on Wheels – Home-delivered meals in the Tri-Valley cities of Dublin, Pleasanton, Sunol, and 
Livermore. 

Fall Prevention – Classes virtually and in-person throughout northern and central Alameda County 
for at-risk, low-income seniors to reduce and prevent falls that can lead to devastating health 
complications. 

Connect – Wellness check-ins, reassurance calls and friendly visits to seniors in Alameda County to 
combat social isolation. 

http://www.calwater.com/
https://www.cityofpleasantonca.gov/gov/depts/os/service/pleasanton_water.asp
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Please review this list carefully. Any 
missing documents will cause a delay 
in processing your application 

 
 

APPLICATION CHECKLIST 
Low Income Home Energy & Home Water Assistance Programs 
 
Please REMEMBER to submit: 

� YOUR APPLICATION 

� COPY OF ALL PAGES OF PG&E or ALAMEDA MUNCIPAL POWER BILL, which must be within 30 days. 
Include your 15-day, 48-hour, or Shut-off notice if you have one. 

� COPY OF ALL PAGES OF CURRENT WATER or WASTEWATER BILL—If applying for both water and sewage 
bill assistance, both services must appear on the same bill, otherwise you must choose to apply to only 
one. Include any shut-off notices. (Bills from Castro Valley Sanitary District and Dublin San Ramon 
Services District must be past due.) 

� PROOF OF INCOME: All adults 18 or older in the household must provide copies of current income 
documents. See common examples below:  

a) PROOF OF EMPLOYMENT INCOME – Copy of consecutive pay statements or pay stubs within the 
last 30 days. If paid weekly, provide 4 consecutive stubs; if bi-weekly, provide 2. 

b) SSI/SSA - 2023 award letters, most recent bank statements if received as direct deposit. 
c) EDD - Last 4 weeks of pay stubs or payment history. 
d) GA (Government Assistance) –CalWORKs, CalFresh, food stamp notice of action letter or benefit, 

or verification letter within the last 30 days. 
e) Loans - If you are receiving monthly help from friends and relatives, provide a signed letter from 

the Lender with the specific amount, dates and their telephone numbers. 
f) Self-Employed – Signed and dated copy of your 2022 Federal Income Tax forms 1040 Schedule 

1 and Schedule C. (The 2021 version of these tax forms may be submitted only until, but not 
after, April 18, 2023.) If not available, a hand- or type-written copy of your ledger/journal within 
the last 30 days. 

g) Pensions, Annuities and IRAs – We will need the Award Letter for the last 30 days or Lifetime 
Award Letter. Bank statements cannot be accepted. 

h) Child Support – We will need a recent copy of the child support notice from the court within the 
last 30 days or a signed and dated letter from the parent stating the monthly amount.  

NO INCOME? Any adults in your household 18 years of age or older who do not or cannot provide proof 
of income must complete a Certification of Income and Expense Form.  If you have proof of your 
income, you do not need to complete the Certification of Income and Expense Form. 

 
� COPY OF VALID GOVERNMENT-ISSUED IDENTIFICATION (ID) -- Please submit one of the following:  State 

identification card, driver license, U.S. passport or passport card, U.S. military card (front & back), 
military dependent’s ID card (front & back), Permanent Resident Card, Certificate of Citizenship, 
Certificate of Naturalization, Employment Authorization Document. Expired government-issued ID is 
acceptable for a period of one year from expiration date. For seniors 60 and over, an expired 
government issued ID is acceptable regardless of expiration date. 
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