
DSS-8205 (09/09) 
Dịch Vụ Gia Đình và Kinh Tế  
Bản gốc: Chủ nhà 
Bản sao: Hồ Sơ 

Thư Xác Nhận Của Chủ Nhà 
 

Sở Dịch Vụ Xã Hội Của Hạt        
 

Tên        ID Hồ Sơ FSIS:      
 

Địa chỉ       Số Nhân Viên:       
 

        Ngày:        
 

        Về việc:        
 

                  
 

Kính Gửi Chủ Nhà: 
 

Để xác định sự hội đủ điều kiện cho các phúc lợi Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm của người có tên ở trên, 
tôi cần xác minh một số thực trạng về sắp xếp cuộc sống, thu nhập, và các tình huống khác của hộ gia đình.  Xin 
vui lòng điền dưới đây: 
 
1. Liệt kê những người sống trong nhà với người có tên ở trên. 
 

(1)         (5)         
 

(2)         (6)         
 

(3)         (7)         
 

(4)         (8)         
 
2 Có ai có tên ở trên đang làm việc không?    Có        Không   
 

 Nếu CÓ, ai là người tuyển dụng?            
 

 Người đó làm việc ở đâu?             
 
3 Hộ gia đình phải trả bao nhiêu tiền thuê nhà?  ____________ $ mỗi tháng; hoặc $__________ mỗi tuần. 
 

 HUD/Phần 8 hoặc một cơ quan hoặc một cá nhân khác có trả bất kỳ phần tiền thuê nhà nào ở trên 
không? 

 

  Có   Không    Nếu CÓ, họ trả bao nhiêu? $______________ 
 

4. HUD/Phần 8 hoặc cơ quan khác có thanh toán cho các chi phí tiện ích không?    Có     Không   
 

 Nếu CÓ, chi phí tiện ích nào?  __________  Tổng số séc là gì?  ___________ 
 

5. Loại nhiên liệu nào được sử dụng để sưởi ấm nhà? ______ Nhà ở có máy điều hòa không?  
   Có  Không   

 
Chữ Ký Của Chủ Nhà:        Số Điện Thoại:       
 
Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.  Vui lòng gửi lại mẫu này cho tôi muộn nhất vào ngày  _________________. 
 
                
        Chữ Ký Của Nhân Viên Phụ Trách: 


