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CHƯƠNG TRÌNH GIỮ LẠI NGÔI NHÀ CỦA QUÝ VỊ TẠI CALIFORNIA 

CHO THẤY NHỮNG BƯỚC TIẾN LỚN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢM 

NỢ CHÍNH 

Kêu Gọi Các Chủ Nhà Nộp Đơn Ngay Bây giờ Để Được Trợ Cấp Tài Sản Thế 

Chấp Miễn Phí Lên Đến $100,000  

SACRAMENTO – Chương trình hỗ trợ tài sản thế chấp miễn phí của California đã báo cáo 

một mức gia tăng đáng kể các chủ nhà được phê chuẩn năm ngoái cho chương trình giảm 

nợ chính, một nổ lực trợ giúp các chủ nhà giảm đi các khoản thế chấp âm lên đến khoảng 

$100,000. 

Chương trình Giữ lại Ngôi Nhà Của Quý Vị tại California đã phê chuẩn cho 1,619 chủ nhà 

với Chương Trình Giảm Nợ Chính vào năm 2013, theo báo cáo quý cuối cùng trong năm.  

Vào cuối năm 2012, có tổng số 940 chủ nhà nhận được trợ cấp giảm nợ chính thông qua 

chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị tại California. 

Với 1,619 chủ nhà được bổ sung vào năm 2013, con số luỹ tích lên đến 2,559, tăng 272 

phần trăm.  Tính theo số tiền mỹ kim được cung cấp, mức gia tăng thậm chí còn đáng kinh 

ngạc hơn. Số tiền $158.4 triệu trong tổng các quỹ giảm nợ chính đã được cung cấp vào cuối 

năm 2013, tương đương mức tăng 384 phần trăm tính từ cuối năm 2012. 

Nhờ có một số thay đổi trong chương trình giúp các chủ nhà dễ dàng nộp đơn hơn, 70 phần 

trăm các đơn xin Chương Trình Giảm Nợ Chính từ khi bắt đầu vào tháng Hai năm 2011, 

được nhận vào năm 2013. Các viên chức chương trình Giữ lại Ngôi Nhà Của Quý Vị tại 

California đang khuyến khích các chủ nhà đang gặp khó khăn nộp đơn sớm nhất có thể với 

Chương Trình Giảm Nợ Chính. 

 Giám Đốc Điều Hành Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở California Claudia Cappio nói, “Nhiều 

chủ nhà California đang tiếp tục gắng sức với các khoản thế chấp của họ và cần trợ giúp tài 

chính, cho dù thị trường bất động sản đã được cải thiện nhiều." Cơ quan tiểu bang giám sát 

chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị tại California, bắt đầu vào tháng Hai năm 

2011. “Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi trong năm qua, và tất nhiên đang thanh toán 

hết mức tăng khổng lồ các chủ nhà được phê chuẩn nhận trợ cấp và số lượng các công ty 

dịch vụ thế chấp có tham gia chương trình." 
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Hiện có khoảng 120 công ty dịch vụ được ghi danh vào Chương Trình Giảm Nợ Chính, so 

với con số dưới 50 vào cuối năm 2012. Và các công ty dịch vụ - bao gồm Wells Fargo, 

Bank of America, Chase và Citibank – đang phê chuẩn tỉ lệ cao hơn số lượng các chủ nhà 

cho chương trình, khoảng 73 phần trăm vào tháng Giêng so với 49 phần trăm vào tháng 

Bảy. 

Các chủ nhà cũng đang được phê chuẩn nhanh hơn- khoảng 70 ngày trong quý thứ thư, so 

với 110 ngày từ khi chương trình bắt đầu. Một chủ nhà trung bình được phê chuẩn với 

chương trình nhận được $77,000 tiền giảm nợ chính - và mức giảm 23 phần trăm trong 

khoản tiền thế chấp hàng tháng của họ, tiết kiệm khoảng $360 mỗi tháng. 

Bà Cappio nói, “Thị trường nhà ở đã cải thiện, nhưng vẫn có những vùng thuộc tiểu bang 

còn nhiều chủ nhà có các tài sản thế chấp âm." 

Giá nhà trung vị hiện tại của California đã tăng 21 phần trăm lên $404,250 vào tháng Hai, 

so với cách đây một năm - mức tăng thứ 24 liên tiếp ở mức hai con số mỗi năm, theo Hiệp 

Hội Các Chuyên Gia Bất Động Sản California. Mặc dù tăng ớ mức hai con số, nhưng 

khoảng 15 phần trăm chủ nhà thuộc tiểu bang có tài sản thế chấp âm hoặc rất gần với tài 

sản âm, theo hệ thống theo dõi công nghiệp Corelogic. 

Vào tháng 11, các viên chức của chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị tại California 

thông báo rằng những chủ nhà có tỉ lệ vay-trị giá từ 140 phần trăm trở lên đáp ứng các tiêu 

chuẩn khó khăn tài chính với Chương Trình Giảm Nợ Chính.  Đây là một thay đổi quan 

trọng bởi vì tất cả chủ nhà phải chứng minh họ có khó khăn tài chính để hội đủ điều kiện 

được trợ cấp từ chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà của Quý Vị tại California.  Những loại khó 

khăn tài chính hội đủ điều kiện khác bao gồm mất việc, giảm thu nhập, li dị, chi phí y tế bất 

thường, v.v...  

Bà Cappio nói, "Chúng tôi luôn tìm cách làm cho chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý 

Vị tại California dễ dàng tiếp cận nhất có thể.” “Chúng tôi muốn hướng đến nhiều chủ nhà 

khó khăn nhất có thể, và cho họ biết rằng việc trợ giúp tài sản thế chấp miễn phí có thể 

được cung cấp." 

Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị tại California – được thành lập với $2 tỉ thông qua Quỹ Tài 

Trợ Những Vấn Đề Khó Khăn Nhất (Hardest Hit Fund) của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ - gồm 4 

chương trình được thiết kế để tập trung vào các phương diện khác nhau của khủng hoảng 

tài sản thế chấp.  Mục tiêu là giúp các chủ nhà đang gặp khó khăn đề phòng bị tịch thu tài 

sản thế chấp có thể tránh được. 

Chương trình được liên bang tài trợ bao gồm Chương Trình Hỗ Trợ Tài Sản Thế Chấp Thất 

Nghiệp, cung cấp lên đến $3,000 mỗi tháng trong tối đa 12 tháng cho những chủ nhà không 

có việc làm hội đủ điều kiện với bảo hiểm thất nghiệp từ Bộ Phát Triển Việc Làm. Chương 

Trình Hỗ Trợ Hồi Phục Tài Sản Thế Chấp cung cấp tối đa $25,000 để giúp các chủ nhà 



   

 

"theo kịp" các số tiền thế chấp còn thiếu của họ. Và Chương Trình Hỗ Trợ Chuyển Tiếp 

cho những chủ nhà có chứng thư thay cho tịch biên tài sản hoặc bán khống được phê chuẩn 

tối đa $5,000 để hỗ trợ tái định cư. 

Các chủ nhà cũng phải đáp ứng các giới hạn thu nhập theo quận, trong phạm vi từ $69,500 

đến $126,600, và công ty dịch vụ thế chấp của họ phải tham gia chương trình. Hơn 95 phần 

trăm trường hợp thế chấp tại tiểu bang được cung cấp bởi một công ty có tham gia chương 

trình. 

Hơn 38,000 chủ nhà đã được phê chuẩn cho một trong bốn chương trình, trong đó một số 

hội đủ điều kiện với nhiều chương trình. 

Nếu quý vị có thắc mắc gì thêm hoặc muốn nộp đơn với chương trình, xin gọi số 888-954-

KEEP (5337) hoặc truy cập trang mạng www.KeepYourHomeCalifornia.org (Người nói 

tiếng Tây Ban Nha cần truy cập trang mạng www.conservatucasacalifornia.org). Trung tâm 

tư vấn mở cửa từ 7:00 sáng đến 7:00 tối vào ngày thường và 9:00 sáng đến 3:00 chiều vào 

các ngày Thứ Bảy. Có người phiên dịch, vì vậy các phần tư vấn có thể được thực hiện gần 

như bằng bất cứ ngôn ngữ nào. 
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