
Trung Tâm Đông Nam Á - Chương Trình Trợ Giúp Tiền Sưởi và Tiền Điện 
 
Hỗ trợ tiền sưởi và tiền điện cho tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện đã bẳt đầu. Do sự quan tâm về sức khỏe và  

 an toàn của bạn và nhân viên của chúng tôi vì dịch COVID-19, xin lưu ý rằng bạn không cần phải đích thân  
đến xin hoặc gọi điện thoại. 

 
Vui lòng đọc hướng dẫn sau đây và điền bất kỳ thông tin cần thiết nào nếu có. 

 
Thông tin liên lạc:  

Số điện thoại: _____________________________ 
Email (nếu có): _____________________________ 

Giấy tờ cần thiết:  
Chứng minh thu nhập trong 30 ngày: 

○ Thư SSI và SSA năm 2021, hoặc tất cả các trang của bảng sao kê ngân hàng hiện tại của bạn. 
○ Tiền  AABD của bạn: $__________ vợ/chồng: $__________ 
○ Lá thư VA (Cựu quân nhân Mỹ) 
○ Tiền dưỡng lão (pension)  (cần có thư từ công ty)    
○ Cùi chi phiếu  tiền lương 
○ Tiền thất nghiệp 
○ Tiền mặt người ta tặng $__________   
○ Cấp dưỡng nuôi con $__________ 
○ TANF (tiền trợ cấp tạm thời cho gia đình) $__________ 

Hóa đơn sưởi và điện mới nhất 
Số tiền thuê nhà:$ __________           Số tiền Food Stamps/SNAP:$ __________  

  Nếu  tiền sưởi và tiền điện bao gồm trong tiền thuê nhà, thì cần hợp đồng thuê nhà hiện tại và biên lai 
tiền thuê nhà bao gồm tên và số điện thoại của chủ nhà. 
              Trang chữ ký phổ cập ( Universal Signature Page ) đính kèm cần được ký và gởi trở lại cho Trung tâm. 
  
Số an sinh xã hội và ngày sinh của tất cả các thành viên trong gia đình 
_________________________  ____________________ ____________________ 
Tên (Tên - Họ)   Ngày sinh (ngày-tháng-nảm)    Số an sinh xã hội 
_________________________  __________________ ____________________ 
Tên     Ngày sinh                 Số an sinh xã hội 
_________________________  __________________ ____________________ 
Tên     Ngày sinh                 Số an sinh xã hội 
_________________________  __________________ ____________________ 
Tên     Ngày sinh                 Số an sinh xã hội 
_________________________  __________________ ____________________ 

Tên     Ngày sinh                 Số an sinh xã hội 

Các thành viên khác, hãy sử dụng thêm tờ giấy rieng 
* Ứng viên mới phải nộp bản sao thẻ an sinh xã hội của họ * 

 
Vui lòng nộp tất cả các giấy tờ cần thiết cùng với tờ giấy này và Trang chữ ký phổ cập ( Universal Signature 
Page )  cho Trung Tâm Đông Nam Á. 
Để gửi đến, hãy chọn một trong ba cách:  

1. Gửi thư đến Trung tâm Đông Nam Á - Hỗ Trợ Sưởi và Điện, 5120 N Broadway, Chicago, IL. 60640 
2. Gửi tài liệu tại hộp thả thư của Trung tâm Đông Nam Á tại 5118 N. Broadway, Chicago. IL.  
3. Email tới seacdocrequest@gmail.com (vui lòng kèm các tài liệu rõ ràng và dễ đọc và viết tên và họ của 

bạn trong dòng chủ đề) 
 

Sau khi bạn nộp tất cả các giấy tờ yêu cầu, chúng tôi sẽ theo thứ tự nhận được mà làm đơn cho bạn. 

mailto:seacdocrequest@gmail.com

