
Check Your Email

Log in to the email you used to submit your rent relief application. You will be sent a notification with your ERAP Award or denial notification
which includes a website link to begin the appeal submission process. 

Appeals Roadmap

A California Emergency Rental Assistance Program (ERAP) determination is the program’s decision on the application submitted by a tenant
and/or the landlord/owner. If you disagree with any part of the decision, you have the right to submit an appeal. You have 30 calendar days
from when you receive your ERAP award notification or denial notice to submit a one-time appeal. 

If you have questions contact our call center: 833-430-2122. If you need to request help submitting an appeal or need language assistance,
please call 833-687-0967. 

Visit www.HousingIsKey.com for more information. 
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Access The CA COVID-19 Rent Relief Appeal System Link

Review your ERAP determination letter sent to your email. If you do not agree with the decision (for example, the amount you received or if
your application was denied) you may begin the appeal submission process, please click the link provided in the email “CA COVID-19 Rent
Relief Appeal System Link”.

Register Your Information in the Appeal System
Enter the email you used to login to your rent relief application. 
Enter your application CASE ID.
Select your language preference and click "log in".

Receive Email Verification

You will receive a notification to verify your email. Check your email inbox.

Receive Welcome Email to Complete Your Appeals Request
You will receive a link to access the appeal form. Click the link “Click here to access the appeal form." Please have all your paperwork and
information ready.

Fill Out the Appeal Form

Provide Your Applicant Signature7

Select a reason why you wish to appeal and write a response to state the reasons you are appealing in the box section.
Click on “Click here to upload file” and then click “Upload selected file”.
Upload up to five (5) documents to support your appeal. We recommend submitting new documents not included in your original
application that help support your appeal. 

Click on the box next to the question: “Are you the appeal’s applicant?”
Please enter your full name in the box and sign your full name above the line. If you need to erase your signature to re-sign, you may click
the button “clear signature”.
Verify all your information is correct. Click submit.

Receive Appeal Submission Confirmation Email

You will receive an email confirmation with the information you submitted in your appeal request. Our goal is to complete appeal
determinations within 30 days, however, each appeal is unique and may take longer. 
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This project is being supported, in whole or in part, by federal award number 
ERA0003 and ERAE0060 awarded to the State of California by 

the U.S. Department of the Treasury.





查看你的邮件

登录您⽤于提交租⾦减免申请的电⼦邮件。您将收到包含 ERAP 裁决或拒绝通知的通知，其中包括开始上诉提交流程的⽹站链接。

上诉路线图

加州紧急租⾦援助计划 (ERAP) 决定是该计划对租⼾和/或房东/业主提交的申请的决定。如果您不同意该决定的任何部分，您有权提出上诉。

⾃收到 ERAP 奖励通知或拒绝通知后，您有 30 个⽇历⽇使⽤ CA COVID-19 租⾦减免上诉系统提交⼀次性上诉。 

如果您有任何疑问，请联系我们的呼叫中⼼：833-430-2122。如果您需要帮助提交上诉或需要语⾔帮助，请致电 833-687-0967。
 

访问 www.HousingIsKey.com 了解更多信息。
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访问 CA COVID-19 租⾦减免上诉系统链接

查看发送到您的电⼦邮件的 ERAP 确定信。如果您不同意该决定（例如，您收到的⾦额或您的申请被拒绝），您可以开始上诉提交流程，请点
击“CA COVID-19 租⾦减免申请系统链接”电⼦邮件中提供的链接.

在上诉系统中注册您的信息

输⼊您⽤于登录租⾦减免申请的电⼦邮件。 
输⼊您的申请案例 ID。
选择您的语⾔偏好并单击“登录”。

接收电⼦邮件验证

您将收到验证电⼦邮件的通知。检查您的电⼦邮件收件箱。

接收欢迎电⼦邮件以完成您的上诉请求

您将收到访问申诉表的链接。单击链接“单击此处访问申诉表。”请准备好所有⽂书⼯作和信息。

填写申诉表

提供您的申请⼈签名7

选择您希望上诉的原因并在⽅框部分写下您上诉的原因。
单击“单击此处上传⽂件”，然后单击“上传所选⽂件”。
最多上传五 (5) 份⽂件以⽀持您的上诉。我们建议您提交原始申请中未包含的新⽂件，以帮助⽀持您的上诉。

单击问题旁边的框：“您是上诉的申请⼈吗？”
请在⽅框中输⼊您的全名，并在横线上⽅签署您的全名。如果您需要擦除签名重新签名，您可以点击“清除签名”按钮。
验证您的所有信息是否正确。点击提交。

收到上诉提交确认邮件

您将收到⼀封电⼦邮件确认，其中包含您在上诉请求中提交的信息。我们的⽬标是在 30 天内完成上诉裁定，但是，每次上诉都是独⼀⽆⼆的，
可能需要更⻓时间。
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该项⽬全部或部分得到美国财政部授予加利福尼亚州的联邦奖励编号ERA0003和ERAE0060的⽀持。



당신의 이메일을 확인하세요

임차료 보조 신청서 제출에 사용했던 이메일에 로그인하세요. 당신에게 ERAP 지불 통지서 또는 거부 통지서를 이의제기 절차 개시용 웹사이트 링크와 함께
발송할 것입니다.

이의제기 로드맵

캘리포니아 긴급 임차료 보조 프로그램(ERAP)은 세입자 그리고/또는 지주/소유자에게 제출한 신청서에 대한 프로그램의 결정입니다. 카운티의 조치에 동의하지 않는다면
청문회를 요청할 권리가 있습니다.

ERAP 지급 통지 또는 거부 통지를 받은 이후, CA COVID-19 임차료 보조 이의제기 시스템을 이용하여 일회성 이의제기를 제출할 수 있는 기간은 달력 기준 30일입니다. 

질문이 있다면 저희 콜센터에 연락 바랍니다: 833-430-2122. 이의제기 제출에서 도움 요청이 필요하거나 언어 도움이 필요하다면 이곳으로 전화 바랍니다: 833-687-0967. 

더 많은 정보가 필요하다면 www.HousingIsKey.com에 방문하세요.
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CA COVID-19 임차료 보조 이의제기 시스템 링크에 접근하세요

당신의 이메일로 발송된 ERAP 결정서를 살펴보십시오. 결정에 동의하지 않는다면(예를 들자면 받았던 금액에 대한 것 또는 당신의 신청이 거부된다면) 이
의제기 제출 절차를 시작할 수 있으므로 "CA COVID-19 임차료 보조 이의제기 시스템" 링크에 클릭하시기 바랍니다.

이의제기 시스템에 당신의 정보를 등록하세요
임차료 보조 신청 때 로그인에 사용했던 이메일을 입력하세요. 
당신의 신청서 케이스 ID를 입력하세요.
주로 사용하는 언어를 선택한 다음 "로그인"에 클릭하세요.

이메일 승인서 받기

당신의 이메일을 승인한다는 통지를 받을 것입니다. 이메일 수신함을 확인하세요.

환영 이메일을 받아서 이의제기 요청을 완성하세요
당신은 이의제기 양식에 접근 가능한 링크를 받을 것입니다. "이의제기 양식 접근을 위해 이곳에 클릭하세요" 링크에 클릭하세요. 모든 문서작성과 정보를
준비하시기 바랍니다.

신청서 양식을 작성하십시오.

당신의 신청인 서명을 제출하세요.7

이의제기를 하고싶은 이유를 선택하고 상자 안에 당신의 항변 이유를 언급하는 응답을 작성하세요.
"이곳에 클릭하여 파일 업로드"를 클릭한 다음 "선택 파일 업로드"에 클릭하세요.
당신의 이의제기를 뒷받침하는 문서를 최대 5개까지 업로드하세요. 처음 신청서를 제출할 때 포함되지 않았지만 당신의 이의제기를 뒷받침하는 내용의 새
로운 문서가 있다면 그것을 제출하도록 권유합니다.

질문 다음에 있는 네모에 클릭하세요: “당신은 이의제기를 하는 신청자입니까?"
상자 안에 당신의 전체 이름을 입력하고, 선 위에서 당신의 전체 이름으로 서명하시기 바랍니다. 서명을 다시 사기 위해 먼저 했던 서명을 지우고 싶다면, "서
명 지우기" 버튼에 클릭하면 됩니다.
당신의 모든 정보가 올바르다는 것을 확인하세요. 제출에 클릭하세요.

이의제기 제출 확인 이메일을 받으세요

당신은 이의제기 요청에서 제출했던 정보를 포함하여, 이메일 확인을 받을 것입니다. 저희들은 이의제기에 관한 결정을 30일 이내에 하는 것이 목표이지만,
각 이의제기는 고유하게 다르며 더 이상 걸릴 수 있습니다.
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이 프로젝트의 전부 혹은 일부분은 미국 재무부가 캘리포니아 주에 교부하는 연방 교부 번호 
ERA0003과 ERAE0060에 의한 지원을 받고 있습니다.

 



Kiểm tra Email của quý vị

Hãy đăng nhập vào email quý vị đã sử dụng để gửi đơn xin viện trợ tiền thuê nhà. Quý vị sẽ nhận được thông báo kèm theo Trợ cấp ERAP
hoặc thông báo từ chối, trong đó có liên kết đến trang web để bắt đầu quy trình gửi kháng nghị.

Lộ trình Kháng nghị
 

Quyết định của Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp California (ERAP) là quyết định của chương trình đối với đơn đăng ký của người thuê nhà và/hoặc
chủ nhà/chủ đất. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ phần nào của quyết định, quý vị có quyền gửi kháng nghị.

Quý vị có 30 ngày theo lịch kể từ khi nhận được thông báo trợ cấp ERAP hoặc thông báo từ chối để gửi kháng nghị một lần duy nhất bằng Hệ thống Kháng nghị
Viện trợ Tiền thuê nhà o COVID-19 của CA. 

Nếu quý vị có câu hỏi, xin hãy liên hệ với trung tâm cuộc gọi của chúng tôi: 833-430-2122. Nếu quý vị cần yêu cầu trợ giúp khi gửi kháng nghị hoặc cần hỗ trợ
về ngôn ngữ, xin vui lòng gọi đến số 833-687-0967. Hãy truy cập www.HousingIsKey.com để biết thêm thông tin.
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Truy cập Liên kết Hệ thống Kháng nghị Tiền thuê CA COVID-19

Xem lại thư quyết định ERAP được gửi đến email của quý vị. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định (ví dụ: số tiền quý vị nhận được hoặc
nếu đơn đăng ký của quý vị bị từ chối), quý vị có thể bắt đầu quy trình gửi kháng nghị, vui lòng nhấp vào liên kết được cung cấp trong email
“Liên kết Hệ thống Khiếu nại Viện trợ Thuê nhà CA COVID-19” .

Đăng ký thông tin của quý vị trong hệ thống khiếu nạif
Nhập email quý vị đã sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng viện trợ tiền thuê nhà. 
Nhập ID CASE đơn đăng ký của quý vị.
Chọn tùy chọn ngôn ngữ của quý vị và nhấp vào "đăng nhập".

Nhận Thư xác nhận Email

Quý vị sẽ nhận được một thông báo để xác nhận email của quý vị. Hãy kiểm tra hộp thư đến email của quý vị.

Nhận Email Chào mừng để Hoàn thành Yêu cầu Kháng nghị của quý vị
Quý vị sẽ nhận được liên kết để truy cập biểu mẫu kháng nghị. Hãy nhấp vào liên kết “Nhấp vào đây để truy cập biểu mẫu kháng nghị.” Vui
lòng chuẩn bị sẵn tất cả tài liệu và thông tin của quý vị.

Điền vào Biểu mẫu Kháng nghị

Cung cấp Chữ ký Người nộp đơn của quý vị 7

Chọn lý do tại sao quý vị muốn kháng nghị và viết phản hồi để cho biết lý do quý vị kháng nghị trong phần ô.
Nhấp vào “Nhấp vào đây để tải tệp lên” và sau đó nhấp vào “Tải tệp đã chọn lên”.
Tải lên tối đa năm (5) tài liệu để hỗ trợ kháng nghị của quý vị. Chúng tôi khuyên quý vị nên gửi các tài liệu mới không có trong đơn đăng ký
ban đầu của quý vị để hỗ trợ kháng nghị của quý vị.

Nhấp vào ô bên cạnh câu hỏi: "Quý vị có phải là người nộp đơn kháng nghị không?"
Vui lòng điền tên đầy đủ của quý vị vào ô và ký tên vào phía trên dòng kẻ. Nếu quý vị cần xóa chữ ký của mình để ký lại, quý vị có thể nhấp
vào nút “xóa chữ ký”.
Xác minh tất cả thông tin của quý vị là chính xác. Bấm gửi.

Nhận Email Xác nhận Gửi Kháng nghị

Quý vị sẽ nhận được email xác nhận với thông tin quý vị đã gửi trong yêu cầu kháng nghị. Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra quyết định về
kháng nghị trong vòng 30 ngày, tuy nhiên, mỗi kháng nghị lại là một trường hợp riêng và có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý.
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Dự án này đang được tài trợ, toàn bộ hoặc một phần, bởi mã số tài trợ liên bang 
ERA0003 và ERAE0060 do Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ trao cho Tiểu Bang California.

 


