
2019-2020 IOWA PROGRAMA NA TULONG SA ENERHIYA 

PARA SA PAMAMAHAY 

ATTENCION: MGA PANGKALAHATANG PAROKYANO  

KAILANGAN BA NINYO NG TULONG SA IYONG PAGPAINIT NA BAYARAN ? 

Ang 2019-2020 IOWA PROGRAMA NA TULONG SA ENERHIYA PARA SA PAMAMAHAY 

(LIHEAP) ay itinatag upang matulungan ang kwalipikadong mga may-ari ng bahay sa Iowa na 

may mababang kita at upa magbayad para sa isang bahagi ng kanilang pangunahing mga 

gastos sa pagpainit para sa panahon ng taglamig. 

Ang tulong ay batay sa kita ng sambahayan, laki ng sambahayan, uri ng panggatong, at uri ng 

pamamahay. 

Kung hindi ka sigurado kung saan mag-aplay, mangyaring bisitahin ang 

https://humanrights.iowa.gov/dcaa/ kung saan mag-aplay upang makipag-ugnay sa iyong 

lokal na ahensya ng pagkilos ng komunidad, o sumulat sa: 

LIHEAP Iowa Department of Human Rights 

Capitol Complex  

Des Moines, IA  5031 

KAPAG IPINAGPATULOY: 

 - Matatanda (60 & over) at / o may kapansanan: 

    Oktubre 1, 2019 hanggang Abril 30, 2020 

- Lahat ng iba pang kabahayan:  

 Nobyembre 1, 2019 hanggang Abril 30, 2020 

ANO ANG GUMAGAMIT: 

- Katunayan ng Kita (para sa lahat ng miyembro ng sambahayan na may edad na 19, at higit pa) 

   Tingnan ang mga istudyo mula sa nakaraang 30 araw, gantimpala ng sulat mula sa Social Security o 

   2018 pagbabalik ng buwis. 

- Mga numero ng Social Security para sa lahat ng miyembro ng sambahayan (kinakailangang 

   dokumentasyon) 

- Kamakailang na koryente bayarin 

MGA SUMUSWELDO: 

Mangyaring magdala ng mga kopya ng iyong mga stub ng tseke para sa 30 araw na panahon 

bago ang petsa ng aplikasyon, o isang kopya ng iyong pagbalik ng federal income tax. 

TAMPOK NA SUWELDO:  

Ang kita na ito ay maaaring kabilang ang: Mga Benepisyo sa Social Security, Supplemental Security 

Income, Programa sa Pamumuhunan ng Pamilya, Tulong sa Beterano, Seguro sa Pagkawala ng Trabaho, 

at mga pensiyon. Mangyaring magdala ng mga kopya ng iyong mga stub ng tsek mula sa nakaraang 30 

araw. 

https://humanrights.iowa.gov/dcaa/


SA SARILI NAGTATRABAHO / MAGSASAKA:  

Mangyaring magdala ng kopya ng iyong pinakahuling bumalik na buwis sa pederal na kita. 

MGA TUMATANGGAP NG FIP:  

Mangyaring dalhin ang iyong kasalukuyang DHS Paunawa ng Desisyon o makipag-ugnay sa iyong lokal na 

tanggapan para sa katanggap-tanggap na impormasyon ng dokumento. 

Kung nakatanggap ka ng sustento o suporta sa bata, kakailanganin din itong napatunayan. 

PINAKAMATAAS NA SUWELDO 

BILANG SA PAMAMAHAY ANUWAL GROSA NG SUWELDO 

1 $21,858 

2 $29,593 

3 $37,328 

4 $45,063 

5 $52,798 

6 $60,533 

7 $68,268 

8 $76,003 

Para sa mga Pamamahay na may higit sa walong miyembro, magdagdag ng $ 7,735 para sa 

bawat karagdagang miyembro. 

*** 
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