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HSH Aplikasyon sa Permanenteng Pabahay 
Pormularyo H: Kasunduan sa Pagbabayad ng Upa sa Ikatlong Partido/Bahagyang Binagong 
Pagbabayad 
 
Ako, (naka-print na pangalan), si _______________________________________, ipinanganak noong 
DOB ___________________, ay nalaman na isang pangangailangan ang paglahok sa isang Third Party 
Rent Payment Program o Modified Payment Program para sa paglalagay sa yunit kung saan ako 
isinasangguni, at hindi ako maaaring lumagda sa isang pagpapaupa nang hindi sumasang-ayon na 
magbayad ng upa sa pamamagitan ng isang programa alinsunod sa tinukoy sa ibaba. 
 
Para sa Legacy Direct Access to Housing (DAH) na mga yunit: 
Lagyan ng tsek ang isa: 
☐  Ibibigay ko ang aking bayad sa upa sa pamamagitan ng Third Party Rent Payment Program na 

pinapamahalaan ng Lutheran Social Services. Tingnan ang kalakip na pahina parasa mga paraan 
ng pagbabayad. 

☐  Ibibigay ko ang aking bayad sa upa sa pamamagitan ng Third Party Rent Payment Program na 
pinapamahalaan ng Conard House (angkop sa Plaza Apartments). 

☐  Naayos ko nang magkaroon ng Payee/Money Management Service na may kakayahan, at 
bibigyan ko ng tagubilin, para ipadala ang eksaktong halaga ng buwanang upa sa Property 
Management kung mag-aalok sa akin ng pangungupahan. 

 
 Pangalan ng Payee/Money Management Service: __________________________________ 

Kontak na Tao: __________________________________________________________ 

Numero ng Telepono: _______________________  Numero ng Fax: ______________________ 

 
Para sa Legacy HSH Master-Leased na mga yunit: 
Lagyan ng tsek ang isa: 
☐  Ibibigay ko ang aking bayad sa upa sa pamamagitan ng Modified Payment Program na 

pinapamahalaan ng Tenderloin Housing Clinic (THC). Kung isa akong resipyente ng CAAP, ang 
aking mga benepisyo ay mapupunta sa THC para sa bayad ng upa. 

 
☐  Ibibigay ko ang aking bayad sa upa sa pamamagitan ng Third Party Rent Payment Program na 

pinapamahalaan ng Conard House (angkop sa McAllister Hotel at Aranda Hotel).  
 
Lagda ng Kliyente: ______________________________________ Petsa: _______________ 
  
 
Lagda ng Housing Navigator: ____________________________________   

Petsa: _______________ 
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