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Dapat tiyakin ang escrow credit sa bawat muling iksaminasyon at pansamantalang pagtatakda na isasagawa pagkatapos ng 
petsa ng pagkamay-bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS habang ang pamilya ay lumalahok sa programa ng FSS. 
Ulo ng pamilya na kalahok sa FSS 
 
 
 

Petsa 
 
 

1. Kasalukuyang Taunang Kita (Isulat ang halaga mula sa linya 7i ng form na HUD-50058.) 1.  1. 

 2. Naaangkop na Lower-Income Limit [Takda ng Higit na Mababang-Kita] (Isulat ang kasalukuyang takda ng higit 
na mababang kita para sa hurisdiksyon na tinitirahan ng pamilya na kalahok sa FSS.)  

2.  

 3. Current Adjusted Income [Kasalukuyang Itinamang Kita Pagkatapos Ibawas ang Mga Pinahihintulutang 
Bagay] (Isulat ang halagang nasa linya 8y ng form na HUD-50058.)  

 Kung higit ang linya 3 sa linya 2, hindi karapat-dapat itong pamilya para sa FSS credit.  

3.  

 4. Earned income [Sinahod na Kita] na kasama sa linya 1 (Isuma ang mga item ng kita na may kodigo na B, M, 
F, HA, at W sa hanay 7f ng form HUD-50058.)  

4.  

 5. Sinahod na Kita na kasama sa Taunang Kita sa petsa ng pagkamay-bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS  
 (Isulat ang halaga mula sa kontrata sa paglahok.) 

5.  

 6. Nadagdag sa sinahod na kita buhat ng petsa ng pagkamay-bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS.  
 (Ibawas ang linya 5 mula sa linya 4. Kung negatibo, isulat ang  0.)  

6.  

 7. Ibawas mula sa Kasalukuyang Taunang Kita ang nadagdag sa sinahod na kita buhat sa petsa ng pagkamay-
bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS. (Ibawas ang linya 6 mula sa linya 1.)  

7.  

 8. Tatlumpung porsyento ng kasalukuyang buwanang Itinamang Kita (Linya 3 hatiin nang 40.  
 Ang kinalkulang halaga ay dapat kapareho ng halagang nasa linya 9f ng form HUD-50058.)  

8.  

 9. Ibawas mula sa Kasalukuyang Itinamang Kita ang nadagdag sa sinahod na kita buhat sa petsa ng pagkamay-
bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS (Ibawas ang linya 6 mula sa linya 3.)  

9.  

 10. Ibawas sa 30% ng kasalukuyang buwanang Itinamang Kita ang nadagdag sa sinahod na kita buhat sa petsa 
ng pagkamay-bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS. (Linya 9 hatiin nang 40)  

10.  

 11. Ibawas mula sa 10% ng kasalukuyang buwanang Taunang Kita ang nadagdag sa sinahod na kita buhat sa 
petsa ng pagkamay-bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS. (Linya 7 hatiin nang 120)  

11.  

 12. Kung angkop, upa ng welfare (isulat ang halagang nasa linya 9g ng form HUD-50058) o ang pinakamataas na 
takda ng upa ng pambayang pabahay  (isulat ang halagang nasa linya 10c ng form HUD-50058)  

12.  

 13. Ibawas mula sa TTP (Total Tenant Payment [Kabuuang Bayad ng Nangungupahan]) na batay sa 
kasalukuyang Taunang Kita ang nadagdag sa sinahod na kita buhat sa petsa ng pagkamay-bisa ng Kontrata 
sa Paglahok ng FSS. (kung mga voucher para sa piniling pabahay, isulat ang halaga sa linya 10, kung hindi, 
isulat kung ano ang higit na malaking halaga: linya 10, 11, o 12.)  

13.  

 14. Ang natitira kapag ibinawas mula sa 30% ng kasalukuyang buwanang Itinamang Kita ang TTP na itinama 
para sa mga nagdagdag sa sinahod na kita. (Ibawas ang linya 13 mula sa linya 8. Isulat ang 0 kung negatibo.)  

14.  

 15. TTP (Isulat ang halaga sa linya 9j ng form HUD-50058 o, sa kaso ng mga voucher para sa piniling pabahay, 
isulat ang halagang nasa linya 8 nitong form.)  

15.  

 16. TTP sa petsa ng pagkamay-bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS o, sa kaso ng mga voucher para sa piniling 
pabahay, 30% ng buwanang Itinamang Kita sa petsa ng pagkamay-bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS.  

 (Isulat ang halaga mula sa kontrata sa paglahok.)  

16.  

 17. Ang natitira kapag ibinawas mula sa kasalukyang TTP ang TTP sa petsa ng pagkamay-bisa ng Kontrata sa 
Paglahok ng FSS. (Ibawas ang linya 16 mula sa linya 15. Isulat ang 0 kung negatibo.)  

17.  

 18. Isulat kung ano ang mas mababang halaga: linya 14 o linya 17.  18.  

 19. Naaangkop na Very Low-Income Limit [Takda ng Napakamababang Kita] (Isulat ang kasalukuyang takda ng 
napakamababang kita para sa hurisdiksyon na tinitirahan ng pamilya na kalahok sa FSS.)  

19.  

 20. Halaga na nakahihigit ang Itinamang Kita sa Takda ng Napakamababang Kita (Ibawas ang linya 19 mula sa 
linya 3.).  

20.  

 21. 30% ng halaga na nakahihigit ang Itinamang Kita sa Takda ng Napakamababang Kita (Linya 20 hatiin  
nang  40)   

21.  

 22. Escrow credit (Ibawas ang linya 21 mula sa linya 18.)  22.  

 
 
 
 

Opsyonal Itong form ng HUD at ginagamit dito para ipaliwanag ang proseso. Maaaring gumawa ang mga PHA ng sarili nilang Talaan ng Kalkulasyon 
para sa FSS.  
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Dapat makipagkasundo ang bawat Housing Agency (HA) sa isang kontrata sa paglahok sa bawat karapat-dapat na pamilyang nagdesisyong 

lumahok sa programa ng FSS. Dapat magkonsulta ang bawat HA sa mga lokal na opisyal para gumawa ng plano ng aksyon na naglalaman ng mga 
pagsasalarawan ng laki, mga katangian, at mga pangangailangan ng populasyong paglilingkuran ng iminumungkahing programa ng FSS; ang mga 
serbisyo at mga gawaing ipagkakaloob nito; kung paano isasagawa ang programa; ang mga pambayan at pribadong resources na magiging daan ng 
mga serbisyo at mga gawaing ipagkakaloob, isang timetable para sa pagsasagawa, at iba pang data na kailangan para makatiyak sa 
magkakatugmang pagsasagawa ng mga serbisyo at mga gawain ng programa.  

Ang tungkulin ng pagre-report ng publiko para sa pangongolektang ito ng impormasyon ay tinantyang karaniwan na 1.0 oras para sa bawat 
sagot, kasama ang oras para sa pagbabasa ng mga instruksyon, paghahanap ng mga kasalukuyang mapagkukunan ng mga data, pagtitipon at 
pagpapanatili ng data na kailangan, at pagkompleto at pagrerebyu ng pangongolekta ng impormasyon.  Ipadala ang mga puna tungkol sa tantya ng 
tungkulin o anumang iba pang aspekto nitong pangongolekta ng impormasyon, pati mga mungkahi para sa pagpapadali sa tungkuling ito sa Reports 
Management Officer, Paperwork Reduction Project (2577-0178), Office of Information Technology, U.S. Department of Housing and Urban 
Development, Washington, D.C. 20410-3600.  

Huwag ipadala itong form sa address na binabanggit sa itaas.  

Ang pagsagot sa pangongolektang ito ng impormasyon ay Inuutos ng batas (Seksyon 23 (c) & (g) ng U.S. Housing Act of 1937, tulad ng 
idinagdag ng Seksyon 554 ng Cranston-Gonzalez National Affordable Housing Act (PL 101-625) para sa paglahok sa programa ng FSS.  

Itinuturing na delikado ang impormasyong kinokolekta sa form na ito at protektado ito ng Akta ng Privacy. Inuutos ng Akta ng Privacy na itong 
mga record ay ingatan na may nararapat na mga pananggol na pang-administratibo, teknikal, at pisikal para matiyak ang seguridad at pagiging 
kompidensyal ng mga ito. Bukod dito, dapat pangalagaan itong mga record laban sa anumang inaasahang panganib sa seguridad o katapatan ng 
mga ito na maaaring magsanhi ng malaki-laking pinsala, kahihiyan, kaabalahan, o kawalang katarungan sa sinumang taong tinutukoy sa 
impormasyong iniingatan.  

Ang HUD ay hindi maaaring magsagawa o magtangkilik ng, at hindi inuutos sa isang tao na sumagot sa, isang pangongolekta ng impormasyon 
maliban kung nagpapakita ito ng isang kasalukuyang balidong control number ng OMB.  

 

 

Mga Instruksyon para sa Pagsagot nang Ganap sa Talaan ng mga Kalkulasyon para sa FSS Escrow Account 
Credit 
1. Dapat tiyakin ang escrow credit sa bawat muling iksaminasyon at pansamantalang pagtatakda na isasagawa pagkatapos ng petsa ng 

pagkamay-bisa ng Kontrata sa Paglahok ng FSS habang ang pamilya ay lumalahok sa programa ng FSS.  

2. Maaaring makalkula ang halaga ng escrow credit na gamit ang Form HUD-52652, o ibang dokumento na nagsasama sa mga pamamaraang 
nasa Form HUD-52652.  

3. Iba-iba ang halaga ng escrow credit batay sa level ng kita ng bawat pamilyang kalahok sa FSS at batay sa mga nadagdag sa sinahod na kita  
buhat sa petsa ng pagkamay-bisa ng kontrata sa paglahok. Kung higit ang itinamang kita ng pamilya sa takda ng higit na mababang kitat para 
sa hurisdiksyon na tinitirahan ng pamilya na kalahok sa FSS (ang halagang nasa linya 3 ay higit sa halagang nasa linya 2), hindi karapat-dapat 
ang pamilya para sa escrow credit. Sa ganitong mga kaso, hindi na sasagutin ang mga linya 4 - linya 22 ng Form HUD-52652. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


