
Lista kontrolna do wniosku dla 
najemców 

Okręg Cook  
Pomoc w 
wynajmie 
mieszkań w 
sytuacjach 
kryzysowych 

 
 

Zamierzasz ubiegać się o pomoc w ramach programu pomocy w wynajmie mieszkań w sytuacjach kryzysowych Okręgu 
Cook? Już teraz zacznij gromadzić dokumenty uzupełniające, aby się przygotować. Przyjmowanie wniosków 
rozpoczyna się 4 października 2021 r. i potrwa do 29 października 2021 r. 

 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? 
 

Krok 1: Sprawdź swoją kwalifikowalność.  
   

  Czy jesteś najemcą mieszkającym na przedmieściach 
Okręgu Cook? 

 Czy jesteś w stanie udowodnić swoją trudną sytuację 
finansową podczas pandemii COVID-19? 

 Czy masz problemy z opłacaniem czynszu lub 
rachunków za media? 

 Czy roczny dochód Twojego gospodarstwa 
domowego jest na poziomie tych wymagań 
lub niższy? 

 

   

 Liczba osób w gospodarstwie 
domowym 

1 2 3 4 5 6 7 9  

 Dochód 52 200 
USD 

59 650 
USD 

67 100 
USD 

74 550 
USD 

80 550 
USD 

86 500 
USD 

92 450 
USD 

98 450 
USD 

 

   
 Jeżeli odpowiedź na wszystkie cztery pytania brzmi TAK, możesz się ubiegać.  
   

 
Krok 2: Zbierz wymagane dokumenty  

   

 Pole 
wyboru Wymagana weryfikacja Dopuszczalne dokumenty 

 

  Dowód tożsamości ze zdjęciem Dowód tożsamości wydany przez organ rządowy 
• Stanowy dokument tożsamości LUB • Prawo jazdy LUB • Paszport 

LUB • Inny dokument tożsamości 

 

  Lista wszystkich osób 
mieszkających w gospodarstwie 
domowym oraz weryfikacja 
aktualnego miesięcznego dochodu 
gospodarstwa domowego 

• W-2 lub zeznania podatkowe LUB 
• Świadczenia dla bezrobotnych LUB 
• Odcinki wypłaty lub wyciągi bankowe 

 

  Dowód nagłej potrzeby finansowej 
w związku z COVID 

• Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych z datą po 13 marca 2020 r. 
LUB 

• Zawiadomienie od pracodawcy na papierze firmowym, 
stwierdzające zwolnienie Cię z pracy lub zmniejszenie wymiaru 
godzin pracy LUB 

• Kopie rachunków za leczenie, wydatki na opiekę nad dziećmi lub 
inne znaczące koszty poniesione przez gospodarstwo domowe od 
13 marca 2020 r. 

• Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną: odcinki wypłat lub wyciągi 
bankowe wykazujące zmniejszone dochody po 1 marca 2020 r. 

 

  Ostatni rachunek za media 
(w przypadku ubiegania się o 
pomoc w opłacaniu rachunków za 
media) 

• Rachunek za 
gaz i/lub 
energię 
elektryczną 

  

Co zrobić, jeśli mam inne potrzeby związane z pomocą 
mieszkaniową? 
Możesz też kwalifikować się do otrzymania pomocy na pokrycie 
innych wydatków, w tym kosztów przeprowadzki, kaucji, opłat 
za zwłokę i tymczasowych rozwiązań mieszkaniowych. 

Przy składaniu wniosku przedstaw również dowód na inne 
potrzeby związane z mieszkaniem. 

  Imię, nazwisko i adres e-mail 
właściciela mieszkania  

  
  

Aby dowiedzieć się więcej i złożyć wniosek, odwiedź stronę 
cookcountyil.gov/recovery. Potrzebujesz pomocy przy składaniu 
wniosku? Zadzwoń na infolinię pod numer 833-221-9821 

 


