
Ano ang dapat 
mong gawin kung 
nahihirapan kang 

magbayad ng upa dahil 
sa COVID-19



Ang mga bagong batas ay 
nangangahulugang hindi 
ka maaaring mapalayas 
sa iyong inuupahan dahil 
hindi mo mabayaran ang 
iyong upa sa kadahilanang 
nawalan ka ng trabaho o 
malaki ang nabawas sa iyong 
kita dahil sa COVID-19.
Hindi ka maaaring mapaalis sa anumang 
kadahilanan kung walang utos mula sa husgado 
(VCAT). Mabibigyan ka ng karapatang pumunta 
sa korte upang ipaglaban ang iyong kaso kung 
ang may-ari o ahente ng iyong inuupahan ay 
sumusubok na makakuha ng kautusan. May 
mga taong maaring makatulong sa iyo.

Kung ang may-ari o ahente ng iyong inuupahan 
ay nagpadala ng “abiso ng pagpapalayas” 
o “notice to vacate” mula noong ika-29 ng 
Marso 2020- maaari mo itong balewalain.



Sumulat sa may-ari o ahente ng iyong 
inuupahan sa lalong madaling panahon 
upang humiling ng pagbawas sa upa.
 
Magmungkahi ng bagong kasunduan batay sa iyong kasalukuyang 
sitwasyon sa pananalapi. Inirerekomenda ng Justice Connect 
na mag-alok upang magbayad ng hindi hihigit sa 30% ng iyong 
kasalukuyang kita patungo sa upa. Para sa halimbawa ng liham 
o “letter template” at para sa karagdagang  mga impormasyon, 
makipag-ugnayan sa Migrant Workers Centre, Tenants Victoria 
at Justice Connect. Maari mo ring suriin ang website ng: 
tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19/#rent 



Magrehistro sa 
Consumer Affairs 
Victoria (CAV)
Kapag gumawa ka ng bagong 
kasunduan, irehistro ito sa CAV. 

Maaari mo itong magamit bilang 
katibayan upang ma-access 
ang DHHS Rent Relief Grant.



Kung ikaw at ang may-ari 
ng iyong inuupahan 
ay hindi makagawa ng 
bagong kasunduan.
Kung ikaw at ang may-ari o ahente ng iyong 
inuupahan ay hindi makagawa ng bagong 
kasunduan, maaari kang magpatulong sa 
CAV upang sila ay mamagitan at tiyakin na 
makakamit  ang mga patas na kasunduan. 
Maaari kang magparehistro para sa 
pamamagitan o “mediation”, punan mo 
lamang ang form na: online.justice.vic.
gov.au/cav-forms/covidcomplaint.doj

Karapatan mong mag-access ng 
pamamagitan o “mediation” kahit ayaw ng 
may-ari ng iyong inuupahan. Ang CAV ay 
maaaring gumawa ng isang nagbubuklod na 
pagpapasya upang mapilitan ang may-ari 
ng iyong inuupahan na bawasan ang iyong 
upa kung naghihirap ka dahil sa COVID-19.



Suriin mo ang iyong pagiging 
karapat-dapat o “eligibility” 
para sa DHHS rent relief grant
Mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat:

• May ipon na mas mababa sa 5,000 dolyar 
(hindi kasama ang superannuation)

• Ang pinagsamang kita ng lahat ng tao sa iyong 
bahay ay dapat na mas mababa sa 1,903 
dolyar bawat linggo bago ang buwis.

• Nagbabayad ng mahigit 30% ng iyong kita sa upa.
 
Walang pangangailangan o “requirement” na ikaw ay 
dapat na mamayan o permanenteng residente. Ang 
iyong pinansiyal na kalagayan ay kailangan ding  
naapektuhan ng malaki dahil sa COVID-19 sa 
pamamagitan ng pagkawala ng trabaho, pagbawas  
sa oras ng trabaho o ang iyong sahod ay nabawasan 
ng 20% o mahigit pa. Para sa karagdagang mga  
impormasyon o upang mag-aplay ng rent relief  
grant pumunta sa:  
rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/



Para sa mas 
marami 
pang mga 
katanungan at 
mga kasagutan
justiceconnect.org.au/
resources/how-does-covid-1 
9-affect-victorian-renters/


