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NAKAKAKITA NG MALAKING PAG-UNLAD ANG KEEP YOUR HOME 

CALIFORNIA SA PROGRAMA NG PAGBAWAS SA PRINSIPAL 
 

Hinihikayat ang mga May-ari ng Bahay na Mag-apply Ngayon Para sa 

Katumbas na $100,000 Walang Bayad na Tulong para sa Mortgage 

SACRAMENTO – Ang programa ng California sa walang bayad na tulong para sa 

mortgage ay nag-ulat ng isang biglaang pagdami ng mga naaprubahang may-ari noong 

nakaraang taon para sa programa nito sa pagbawas sa prinsipal, isang pagsusumikap na 

tumutulong sa mga may-ari ng bahay na bawasan ang kanilang mga underwater mortgage 

(mas mataas na balanse ng hiniram na pera kaysa sa aktwal na halaga ng bahay) nang 

katumbas ng $100,000. 

Inaprubahan ng Keep Your Home California ang 1,619 na may-ari ng bahay para sa 

Programa ng Pagbawas sa Prinsipal noong 2013, alinsunod sa panghuling quarterly na ulat 

para sa taon.  Sa pagtatapos ng 2012, nagkaroon ng kabuuang 940 may-ari ng bahay ang 

nakatanggap ng pagbawas sa prinsipal sa pamamagitan ng Keep Your Home California. 

Sa 1,619 may-ari ng bahay na idinagdag noong 2013, ang naipon na bilang na iyon ay 

naging hanggang 2,559, isang 272 porsiyentong pagtaas.  Sa katumbas na ibinigay na mga 

dolyares, mas naging kamangha-mangha ang paglaki. Ang $158.4 milyon na kabuuang 

pondo ng pagbawas sa prinsipal na ibinigay sa pagtatapos ng 2013, ay nagpakita ng 384 

porsiyentong pagtaas mula sa pagtatapos ng 2012. 

Salamat sa ilang pagbabago sa programa na mas nagpadali sa pag-apply ng mga may-ari, 

70 porsiyento ng mga aplikasyon para sa Programa ng Pagbawas sa Prinsipal simula nang 

magsimula ito noong Pebrero 2011, ang natanggap noong 2013. Hinihikayat ng mga 

opisyal ng Keep Your Home California ang mga nahihirapang may-ari ng bahay na mag-

apply sa lalong madaling panahon para sa Programa ng Pagbawas sa Prinsipal. 

 “Marami sa mga may-ari ng bahay sa California ang nahihirapan sa mga pagbabayad ng 

kanilang mortgage at kailangan ng pinansyal na tulong, sa kabila ng mas gumandang 

merkado ng bahay at lupa,” sinabi ng Executive Director ng California Housing Finance 

Agency na si Claudia Cappio. Pinamamahalaan ng ahensiya ng estado ang programa ng 

Keep Your Home California, na nagsimula noong Pebrero 2011. “Gumawa kami ng ilang 

pagbabago noong nakaraang taon, at talagang nagkakaroon ito ng magandang resulta sa 
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malaking pagtaas sa mga naaprubahang may-ari ng bahay para sa tulong at ang bilang ng 

mga nangongolekta ng bayad sa mortgage na lumalahok sa programa.” 

Humigit-kumulang 120 nangongolekta ng bayad ang nakatala ngayon sa Programa ng 

Pagbawas sa Prinsipal, kumpara sa mas mababa sa 50 sa pagtatapos ng 2012. At ang mga 

nangongolekta ng bayad – kasama ang Wells Fargo, Bank of America, Chase at Citibank – 

ay inaaprubahan ang mas malaking porsiyento ng mga may-ari para sa programa, humigit-

kumulang 73 porsiyento noong Enero kumpara sa 49 na porsiyento noong Hulyo. 

Inaaprubahan din nang mas mabilis ang mga may-ari – humigit-kumulang 70 araw sa 

panahon ng pang-apat na quarter, kumpara sa 110 araw simula nang magsimula ang 

programa. Ang karaniwang may-ari ng bahay na naaprubahan para sa programa ay 

nakatanggap ng $77,000 pagbawas sa prinsipal – at 23 porsiyento pagbaba sa kanilang 

buwanang pagbabayad ng mortgage, na nakakatipid ng humigit-kumulang $360 kada 

buwan. 

“Bumuti ang merkado ng pabahay, nguni't mayroon pa ring mga rehiyon sa estado kung 

saan maraming may-ari ng bahay ang mayroong mga underwater mortgage,” sinabi ni Ms. 

Cappio. 

Ang umiiral na panggitnang presyo ng bahay sa California ay tumaas nang 21 porsiyento sa 

$404,250 noong Pebrero, kumpara noong nakaraang taon – ang ika-24 na sunud-sunod na 

dalawang numerong pagtaas taun-taon, alinsunod sa Samahan ng mga Realtor ng 

California. Sa kabila ng dobleng numerong tinubo, humigit-kumulang 15 porsiyento ng 

mga may-ari ng bahay sa estado na may mga mortgage ay alinman sa ang balanse ng 

hiniram na pera ay mas mataas kaysa sa aktwal na halaga ng bahay o ay masyadong 

malapit sa negatibong equity, alinsunod sa tracker ng industriya na Corelogic. 

Noong Nobyembre, inanunsyo ng mga opisyal ng Keep Your Home California na ang mga 

may-ari ng bahay na may 140 porsiyento o mas malaki pang ratio ng utang sa halaga ay 

tumutugon sa pamantayan ng Programa sa Pagbawas sa Prinsipal.  Naging mahalagang 

pagbabago ito dahil ang lahat ng may-ari ng bahay ay dapat ipakita na mayroon silang 

pinansyal na kahirapan upang maging kwalipikado para sa tulong ng Keep Your Home 

California.  Kasama sa ibang uri ng mga pinansyal na kahirapan ang kawalan ng trabaho, 

pagbaba ng kita, diborsiyo, pambihirang mga medikal na gastos, atbp.  

“Palagi kaming naghahanap ng mga paraan para gawing madaling makuha ang Keep Your 

Home California hangga't maaari,” sinabi ni Ms. Cappio. “Gusto naming maabot ang 

maraming nangangambang mga may-ari ng bahay hangga't magagawa namin, at ipaalam sa 

kanila na mayroong walang bayad na tulong para sa mortgage.” 

Keep Your Home California – itinatag nang may $2 bilyon sa pamamagitan ng Pondo ng 

Pananalapi ng U.S. para sa Pinaka-naapektuhan Mabuti – binubuo ng apat na programa na 



   

 

idinisenyo para matugunan ang iba't-ibang mga aspeto ng krisis sa mortgage.  Ang layunin 

ay tulungan ang mga nahihirapang may-ari ng bahay na iwasan ang mga foreclosure. 

Kasama sa programang pinopondohan ng pamahalaan ang Programa ng Tulong sa 

Mortgage para sa Walang Trabaho (Unemployment Mortgage Assitance Program), na 

nagbibigay ng katumbas na $3,000 kada buwan para sa hanggang 12 buwan para sa mga 

walang trabahong may-ari ng bahay na karapat-dapat para sa insurance ng walang trabaho 

mula sa Employment Development Department. Ang Programa para sa Tulong sa 

Mortgage Reinstatement (Mortgage Reinstatement Assitance Program) ay nagbibigay ng 

pinakamataas na $25,000 para tulungang “makahabol” ang mga may-ari ng bahay sa 

kanilang mga nalampasang pagbabayad ng mortgage. At ang Programa ng Tulong sa 

Paglipat (Transition Assitance Program) ay nagbibigay sa mga may-ari ng bahay ng isang 

aprubadong deed-in-lieu of foreclosure (paglipat ng pagmamay-ari ng bahay sa 

nagpapautang) o short sale (pagbebenta ng ari-arian sa mas mababang halaga) na hanggang 

$5,000 tulong para sa paglipat ng ibang lugar. 

Ang mga may-ari ng bahay ay dapat din matugunan ang mga limitasyon ng kita sa bawa't 

county, na nasa pagitan ng $69,500 hanggang $126,600, at ang nangongolekta ng bayad ng 

kanilang mortgage ay dapat lumahok sa programa. Mahigit sa 95 porsiyento ng mga 

mortgage sa estado ang kinokolekta ng kumpanyang lumalahok sa programa. 

Mahigit sa 38,000 may-ari ng bahay ang naaprubahan para sa isa sa apat na programa, ang 

ilan ay karapat-dapat sa maraming programa. 

Kung mayroon kayong karagdagang tanong o nais mag-apply para sa programa, tawagan 

ang 888-954-KEEP (5337) o puntahan ang www.KeepYourHomeCalifornia.org (Ang mga 

nagsasalita ng Espanyol ay dapat puntahan ang www.conservatucasacalifornia.org). Ang 

center para sa pagpapayo ay bukas ng karaniwang araw 7 a.m. hanggang 7 p.m. at 9 a.m. 

hanggang 3 p.m. tuwing Sabado. Mayroong magagamit na mga tagapag-salin sa ibang 

wika, kaya maaaring magsagawa ng mga birtwal na session ng pagpapayo sa kahit anong 

wika. 
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