
*Ang mga residente ng Cook County, kabilang ang mga residente ng Lungsod ng Chicago, ay maaaring 
makatanggap ng court-based na tulong sa pag-upa sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng Cook County Legal 
Aid for Housing and Debt sa 855-956-5763 o sa pagpunta sa www.cookcountylegalaid.org.  
 

Programa ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa ng Illinois 
Naglilingkod sa mga Residente sa Labas ng Cook County* 
Mga Madalas Itanong (FAQs, akronim nito sa Ingles) 
Mga Nangungupahan [Tenant] 

Paunang sabi: Ang impormasyong kasama sa dokumentong ito ay binabago nang regular kapag 
naaangkop.  

Elihibilidad 

1. Sino ang karapat-dapat na makatanggap ng tulong mula sa Programa ng Court-Based na Tulong sa 
Pag-upa [Court-Based Rental Assistance Program]? 

Ang mga nangungupahan [tenant] sa Illinois na naninirahan sa labas ng Cook County ay maaaring eligible 
na makatanggap ng tulong ng CBRAP kung: 

• Sila ay mayroong nakabinbing pagpapaalis [eviction] dahil sa hindi pagbabayad. Kakailanganin 
ang dokumento ng patawag [summon] sa hukuman.  

• Ang sambahayan ay nakatira sa Illinois (labas ng Cook County) at umuupa ng kanilang tahanan 
bilang kanilang pangunahing tirahan.  

• Ang kabuuang kita ng sambahayan ay hindi lalampas sa 80% ng Area Median Income para sa 
lokasyon (hanapin ang county income limits sa www.IllinoisHousingHelp.org). 

• Ang sambahayan ay nakaranas ng paghihirap sa pananalapi, kasama na ang pagkawala ng kita o 
pagtaas ng gastos, dahil sa pandemyang COVID-19.  

2. Mayroon bang mga kinakailangan sa status sa imigrasyon para sa Programa ng Court-Based na 
Tulong sa Pag-upa? 

Wala, ang tulong ng CBRAP ay available sa lahat ng mga eligible na nangungupahan sa Illinois (labas ng 
Cook County) anuman ang status sa imigrasyon. Ang tulong ng CBRAP ay hindi isang benepisyong “public 
charge.”  

3. Kung ako ay WALA sa isang paglilitis sa pagpapaalis, maaari ba akong mag-apply para sa Programa 
ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa? 

Hindi, ang iyong aplikasyon ay hindi karapat-dapat para sa pagrerepaso. Ikaw ay dapat na nasa isang 
paglilitis ng hukuman sa pagpapaalis at magbigay ng dokumentasyon ng hukuman sa pagpapaalis para 
makatanggap ng tulong mula sa CBRAP. 

Aplikasyon 

4. Paano ako mag-a-apply para sa Programa ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa? 

Ang aplikasyon sa CBRAP ay isang pinagsamang aplikasyon sa pagitan ng nangungupahan at ng 
nagpapaupa [landlord]. Parehong maaaring simulan at kumpletuhin ng nangungupahan at nagpapaupa 
ang kanilang online na aplikasyon sa pamamagitan ng pagpunta sa www.IllinoisHousingHelp.org, 

http://www.cookcountylegalaid.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/
http://www.illinoishousinghelp.org/


pagkumpleto ng questionnaire sa pre-eligibility, paggawa ng CBRAP account, at pagbibigay ng mga 
kinakailangang impormasyon at dokumento. Ang lahat ng mga aplikasyon sa CBRAP ay dapat isumite 
online. Ang isang aplikasyon ay hindi maituturing na kumpleto hanggang sa makumpleto ng parehong 
nangungupahan at nagpapaupa ang kani-kanilang bahagi sa pinagsamang aplikasyon.  

Para sa mga nangungupahan o nagpapaupa na may mga hadlang sa pag-access sa online na aplikasyon, 
ang mga organisasyon ng Housing Stability Service (HSS) ay nakahanda upang tumulong. Bisitahin ang 
www.IllinoisHousingHelp.org o makipag-ugnayan sa CBRAP call center sa 866-IL-HELP1 (866-454-3571) 
para makakonekta sa isang available na ahensya ng HSS. 

5. Anong impormasyon ang kailangan ng mga nangungupahan para makapag-apply sa Programa ng 
Court-Based na Tulong sa Pag-upa? 

Kakailanganin ng mga nangungupahan ang mga sumusunod na impormasyon para makapag-apply: 

• Balidong mga email address para sa nangungupahan at nagpapaupa 
• Numero ng kaso sa hukuman 
• Buwanang upa at halagang hindi pa nabayaran. 

6. Anong dokumentasyon ang kailangang ibigay ng mga nangungupahan kapag nag-a-apply sa 
Programa ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa? 

Ang mga nangungupahan ay kailangang mag-upload ng mga sumusunod na dokumento sa panahon ng 
proseso ng aplikasyon: 

• Mga dokumento ng hukuman sa pagpapaalis (dokumento ng patawag ng hukuman sa kaso) 
• Photo ID na bigay ng gobyerno (anuman ang petsa ng pag-expire) 
• Bill sa kuryente at tubig o patunay ng adres na ang nakalagay na petsa ay 90 araw bago ang 

aplikasyon (kung ang adres sa inyong ID ay hindi ang inyong kasalukuyang adres) 
• Patunay ng kasalukuyang kita ng sambahayan 
• Patunay ng hindi nabayarang upa 
• Patunay ng pampublikong tulong (kung naaangkop) 
• Recertification ng kita (kung naaangkop) 

Ang listahan ng mga katanggap-tanggap na dokumento ay nasa www.IllinoisHousingHelp.org.  

7. Kailangan ba ng mga nangungupahan ng kasunduan sa pag-upa [lease] para makapag-apply? 

Ang mga nagpapaupa at mga nangungupahan ay dapat magbigay ng kasalukuyang kasunduan sa pag-
upa [lease] sa kanilang aplikasyon kung mayroon ito. Gayunpaman, kung walang kasalukuyang 
kasunduan sa pag-upa, maaari ka pa ring mag-apply para sa tulong.  

8. Kailangan ba ng mga nangungupahan ng Social Security Number para makapag-apply? 

Hindi, ang Social Security Number (SSN) o Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) ay hindi 
kinakailangan para sa mga nangungupahan. 

9. Ano ang mangyayari pagkatapos kong makumpleto ang aking bahagi sa aplikasyon? 

http://www.illinoishousinghelp.org/
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Pagkatapos makumpleto ng nangungupahan ang kanilang aplikasyon, ito ay itutugma sa kaukulang 
aplikasyon ng kanilang nagpapaupa, kung ito ay naisumite na, at maituturing na eligible para sa 
pagrerepaso. Kung hindi pa nakumpleto ng nagpapaupa ang kanilang aplikasyon, makakatanggap sila ng 
abiso sa email na nag-iimbita sa kanila na gumawa ng CBRAP account at mag-apply. Maaaring tingnan ng 
mga nangungupahan kung nakumpleto na ng kanilang nagpapaupa ang kanilang aplikasyon sa 
pamamagitan ng pag-log in sa kanilang CBRAP account at pagtingin sa kanilang status sa dashboard ng 
aplikasyon. 

Kung kailangan ng karagdagang impormasyon, makikipag-ugnayan sa inyo ang IHDA sa pamamagitan ng 
email na may karagdagang mga instruksiyon. 

Kung hindi nakumpleto ng nagpapaupa ang kanilang bahagi sa aplikasyon, ituturing silang hindi 
tumutugon, at ang aplikasyon ng nangungupahan ay dadaan sa isang hiwalay na proseso ng 
pagrerepaso. Ang mga nangungupahan ay maaaring direktang makatanggap ng pondo ng CBRAP at 
makikipag-ugnayan sa kanila ang IHDA para sa karagdagang mga instruksiyon. 

10. Paano ko titingnan ang status ng aking isinumiteng aplikasyon? 

Bisitahin ang www.IllinoisHousingHelp.org, ilagay ang iyong application ID at mag-log in sa iyong CBRAP 
account. Ililista ang iyong status sa dashboard ng aplikasyon.  

11. Kailan ako aabisuhan kung ang aking aplikasyon ay naaprubahan o tinanggihan? 

Inaasahan ng IHDA ang labis na mataas na pangangailangan para sa tulong ng CBRAP at rerepasuhin ang 
mga natapos na aplikasyon nang mabilis hangga’t maaari. Layunin namin na ipaalam sa mga aplikante 
ang elihibilidad sa pagpopondo sa loob ng 15 hanggang 30 araw.  

12. Paano ako aabisuhan kung naaprubahan ang aking aplikasyon? 

Ang lahat ng mga komunikasyon sa programa ay ipapadala sa mga email address na ibinigay sa 
aplikasyon. Mangyaring tiyakin na mapapanatili ninyo ang access sa mga email account na nauugnay sa 
aplikasyon sa buong proseso ng pagrerepaso at pag-apruba.  

Karagdagang Impormasyon 

13. Kanino ako makikipag-ugnayan para sa mga katanungan tungkol sa Programa ng Court-Based na 
Tulong sa Pag-upa? 

Kung kayo ay mayroong mga katanungan o kung kayo ay hindi sigurado tungkol sa anumang bagay 
hinggil sa inyong aplikasyon sa CBRAP, mangyaring pumunta sa www.IllinoisHousingHelp.org para sa 
listahan ng mga ahensya ng Housing Stability Service na nakahandang tumulong. Para sa karagdagang 
impormasyon, makipag-ugnayan sa CBRAP call center sa 866-IL-HELP1 (866-454-3571). Maaaring sagutin 
ng mga kinatawan ng call center ang mga katanungang may kaugnayan sa programa ng CBRAP at 
magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan. 

14. Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay ko ay may nagsusumite ng maling impormasyon sa 
IHDA kaugnay ng Programa ng Court-Based na Tulong sa Pag-upa? 

Sineseryoso ng IHDA ang lahat ng paratang ng pandaraya. Kung kayo ay mayroong dahilan upang 
maniwala na ang isang tao ay nagbibigay ng mapanlinlang na impormasyon sa pagtatangkang makakuha 
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ng pangkagipitang tulong sa pag-upa, mangyaring bisitahin ang ilrpp.ihda.org/Application/ReportFraud 
at magbigay ng mas maraming detalye hangga’t maaari upang ito ay maimbestigahan kaagad ng IHDA. 
Bilang kahalili, ang mga tao ay maaaring maghain ng reklamo online sa Opisina ng Executive Inspector 
General. 
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