COVID-19 Recovery Resources
A Collaborative COVID-19 Relief Effort

The City of Garland and other community partners
are facilitating access to recovery programs for
residents who have been impacted by COVID-19.
Those impacted by COVID-19 may apply for
assistance with rental and mortgage payments
during the pandemic. Rental assistance is available
through the following partners:

Catholic Charities of Dallas Inc.

Leave a message at 214-257-0674 with questions or
to meet one-on-one for assistance with the
application process, and a representative will contact
you as soon as possible; visit GarlandTX.gov and
click “Recovery Resources” for a link to the
application.

Salvation Army

For mortgage assistance, call the Salvation Army
at 214-637-8204 or email
mark.sliter@usssalvationarmy.org.

Visit GarlandTX.gov and click on “Recovery Resources”.
Visite GarlandTX.gov y haga clic en “Recovery Resources".

Hãy vào trang GarlandTX.gov và nhấp chuột vào
“Recovery Resources” (Các Nguồn Hỗ trợ Phục hồi).

Recursos de Recuperación de COVID-19
Un esfuerzo colaborativo de asistencia
para los afectados por COVID-19
La Ciudad de Garland y otros socios comunitarios están
facilitando acceso a programas de recuperación para aquellos
habitantes que han sido impactados por COVID-19.
Las personas que han sido afectadas por COVID-19 pueden
solicitar ayuda con sus pagos del arriendo o hipoteca. La
asistencia para el arriendo está disponible a través de los
siguientes socios:

Catholic Charities of Dallas Inc.

Deje un mensaje al 214-257-0674 con sus preguntas, o para pedir
una reunión individual para asistencia con el proceso de solicitud;
un representante se comunicará con usted lo antes posible. Para
completar la solicitud visite GarlandTX.gov y haga clic en el
enlace “Recovery Resources” (Recursos de recuperación).

Salvation Army

Para asistencia con su hipoteca, llame al Salvation Army al
214-637-8204 o envíe un correo electrónico a
mark.sliter@usssalvationarmy.org.

Các Nguồn Hỗ trợ Phục hồi cho COVID-19
Một Nỗ lực Hợp tác Cứu trợ COVID-19
Thành phố Garland và các đối tác cộng đồng khác sẽ tạo điều
kiện tiếp cận với các chương trình phục hồi cho các cư dân
đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể nộp đơn xin
hỗ trợ các khoản thanh toán tiền thuê nhà và tiền thế chấp
nhà trong thời kỳ đại dịch. Hỗ trợ tiền thuê nhà hiện có sẵn
thông qua các đối tác sau:

Catholic Charities of Dallas Inc.

Hãy để lại tin nhắn với các câu hỏi qua số 214-257-0674 hoặc
gặp hỗ trợ trực tiếp về quy trình nộp đơn, một người đại diện
sẽ liên lạc với quý vị càng sớm càng tốt; vào trang
GarlandTX.gov và nhấp chuột vào “Recovery Resources”
(Các Nguồn Hỗ trợ Phục hồi) để được liên kết đến đơn xin.

Salvation Army

Điện thoại: 214-637-8204,
Email: mark.sliter@uss.salvationarmy.org
(Có sẵn hỗ trợ không liên quan đến COVID)

