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COVID-19 Emergency Rental Assistance disponível em Westborough 

Em resposta ao impacto econômico e à perda de renda para os residentes de Westborough devido à pandemia de 
COVID-19, o Westborough Affordable Housing Trust criou o Programa de Assistência de Locação de Emergência Covid-
19 . O programa está sendo administrado pelo Metro West Collaborative Development e fornecerá subsídios de 
assistente de aluguel para famílias qualificadas. 

Prazo de inscrição 
• As inscrições serão analisadas na ordem em que forem recebidas 

Concessões de assistência para aluguel 
• Até quatro (4) meses de assistência 

• Pagamento mensal máximo: $ 500 - Studio; $ 600 - 1BR; $ 750 - 2BR; $ 900 - 3BR 

Famílias elegíveis 
• Demonstrar receita reduzida devido ao COVID- 19 

• A renda atual total do requerente e de todos os outros membros da família do requerente com idade superior a 
dezoito (18) não pode exceder 80% da Renda Mediana da Área para a área de Worcester, MA (HMFA) ajustada 
para o tamanho da família. 

Pessoas em casa 1 2 3 4 5 6 

Limite de renda 
80% AMI 

$ 55,350 $ 63,250 $ 71.150 $ 79,050 $ 85,400 $ 91,700 

• As famílias que atualmente recebem assistência habitacional ( por exemplo , inquilinos de Habitação Pública, 
RAFT, ERMA, Seção 8, MRVP ou outro suporte administrado localmente) não são elegíveis para se inscrever 

COMO APLICAR: 
• Entre em contato com Merkeisha Dickson em merkeisha@metrowestcd.org (método preferido)  

ou em 617-893-3979 

• Recebe seu link para o aplicativo e sua senha 

• Inscrição online completa ( assistência de tradução disponível) 

• As inscrições serão analisadas na ordem em que forem recebidas 
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Os candidatos têm o direito de solicitar uma acomodação razoável, que pode incluir uma mudança 

para uma política, procedimento , ou a prática de pagar uma pessoa com deficiência uma oportunidade igual 
de participar plenamente no programa habitacional. 
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