
2019-2020 CH ƯƠ NG TRÌNH HỔ TRỢ (PHỤ GI ÚP) NĂN G LƯỢNG I OWA  
Chú ý: QUÝ VỊ CẦN GIÚP ĐỞ (HỔ TRỢ) 

VỚI TIỀN ĐIỆN VÀ GA? 
Chương trình Hỗ trợ Năng lượng cho gia đình có thu nhập thấp 2019-2020 (LIHEAP) đã được thiết kế để giúp trả một phần chi 
phí sưởi ấm cho mùa đông cho các chủ nhà và người thuê nhà ở Iowa có điều kiện thu nhập thấp. 

 
Khoản hỗ trợ này dựa trên thu nhập của mỗi gia đình, số người trong mỗi gia đình, loại nhiên liệu và loại nhà ở. 

 
Nếu bạn không chắc chắn nên ghi danh ở đâu, vui lòng truy cập https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply để liên hệ với cơ 
quan trong cộng đồng địa phương của bạn hoặc viết thư cho: 

 
LIHEAP 
Bộ Nhân quyền Iowa 
Capitol Complex 
Des Moines, IA 50319 

 
KHI NÀO NÊN GHI DANH : 

• Người cao tuổi (60 tuổi trở lên) và / hoặc bị khuyết tật: 
Ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 

• Tất cả các gia đình khác: 
Ngày 1 tháng 11 năm 2019 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 

 
NHỮNG GÌ NÊN MANG THEO KHI GHI DANH: 

• Bằng chứng lợi tức thu nhập (đối với tất cả các thành viên trong gia đình từ 19 tuổi trở lên) 
Bảng lương (ngân phiếu) từ 30 ngày trước đó, thư báo về lợi tức từ Sở An Sinh Xã Hội hoặc tờ khai thuế năm 2018 

• Số an sinh xã hội cho tất cả các thành viên trong gia đình (yêu cầu mang theo tài liệu) 
• Hóa đơn sưởi trong các tháng gần đây 
• Hóa đơn tiền điện trong các tháng gần đây 

 
NHỮNG NGƯỜI VẨN CÒN ĐI LÀM: 
Xin vui lòng mang theo bản sao cuống séc (cùi ngân phiếu lương) của bạn trong khoảng thời gian 30 ngày trước ngày nộp đơn, 
hoặc bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang của bạn. 
THU NHẬP CỐ ĐỊNH: 
Thu nhập này có thể bao gồm: Trợ cấp An sinh Xã hội, Thu nhập An sinh Bổ sung, Chương trình Đầu tư (trợ cấp ) Gia đình , Trợ 
cấp Cựu chiến binh, Bảo hiểm thất nghiệp và lương hưu. Vui lòng mang theo bản sao cuống séc của bạn từ 30 ngày trước đây . 
TỰ LÀM / NÔNG DÂN: 
Vui lòng mang theo bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang gần đây nhất của quý vị. 
NHỮNG NGƯỜI NHẬN TRỢ CẤP CHÍNH PHỦ (FIP): 
Vui lòng mang theo tờ thông báo quyết định DHS của quý vị (đang sử dung) hoặc liên hệ với văn phòng địa phương của bạn để 
biết thông tin tài liệu có thể chấp nhận được. 

 
Nếu quý vị đang được cấp dưỡng hoặc được cấp dưỡng cho con cái,quý vị cũng phải sử dụng để xác minh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIHEAP Vietnamese version 

INCOME MAXIMUMS 
Household Annual 

Size Gross Income 
1 $21,858 
2 $29,593 
3 $37,328 
4 $45,063 
5 $52,798 
6 $60,533 
7 $68,268 
8 $76,003 

For households with more than eight members, 
add $7,735 for each additional member. 
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