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BABAGUHIN NG KEEP YOUR HOME CALIFORNIA ANG MGA 

PAMANTAYAN NG PROGRAMA NITO PARA TULUNGAN ANG MGA 

MAY-ARI NG BAHAY NA WALANG TRABAHO 

Palalawigin nang hanggang 18 buwan ang Tulong na Programa sa Mortgage 

para sa Walang Trabaho 

SACRAMENTO – Inanunsiyo ng Keep Your Home California ang mga pagbabago 

na makakatulong sa mas maraming may-ari ng bahay na mababa at katamtaman ang 

kita na maging karapat-dapat para sa katumbas ng $54,000 mula sa libreng tulong 

na programa sa mortgage. Makakaapekto ang mga pagbabago sa Tulong na 

Programa sa Mortgage para sa Walang Trabaho, ang kilalang-kilala sa apat na 

programa ng Keep Your Home California. 

Pinalawig ng programang pinamamahalaan ng estado ang Tulong na Programa sa 

Mortgage ng Walang Trabaho mula 12 buwan sa 18 buwan, nagbibigay ng 

kailangang tulong na pinansyal habang naghahanap ng trabaho ang mga may-ari ng 

bahay.  Ang pinakamalaking halaga ng tulong na maaaring maging karapat-dapat 

ang mga may-ari ng bahay ay itinaas rin sa $54,000. 

“Patuloy na gumaganda ang ekonomiya ng California, ngunit malayo pa tayo sa 

kumpletong panunumbalik at marami pa ring may-ari ng bahay ang nahihirapan,” 

sinabi ni Tia Boatman Patterson, Ehekutibong Direktor ng California Housing 

Finance Agency, na siyang namamahala sa Keep Your Home California. “Palagi 

kaming naghahanap ng mga paraan para pahusayin ang programa at kumpiyansa 

kami na matutulungan ng mga pagbabagong ito ang mas maraming may-ari ng 

bahay na makakuha ng kinakailangang tulong.” 

Sa kabila ng gumagandang ekonomiya, mayroong patuloy na ebidensiya ng 

pinansyal na kahiripan para sa maraming taga-California. Halos 17,000 bahay ang 

nasa unang yugto ng proseso ng foreclosure sa estado sa panahon ng pangatlong 

quarter, ayon sa DataQuick.  

http://www.keepyourhomecalifornia.org/


   

 

Sa pagpapalawig ng Tulong na Programa para sa Mortgage ng Walang Trabaho, 

ang mga karapat-dapat na may-ari ng bahay para sa mga benepisyo ng walang 

trabaho mula sa Kagawaran ng Pagpapaunlad sa Trabaho ay maaaring makatanggap 

ng katumbas ng $3,000 kada buwan para sa maximum na 18 buwan – o isang 

kabuuang $54,000. Dati, ang limitasyon ay 12 buwan at $36,000. Ang Tulong na 

Programa sa Mortgage ng Walang Trabaho ay ginawa para pahintulutang makatuon 

sa paghahanap ng trabaho ang mga may-ari ng bahay na walang trabaho kaysa mag-

alala sa kanilang bayad sa mortgage.  

Mayroong 1.36 milyong tao na walang trabaho sa estado noong Oktubre, na 

katumbas ng lahat ng tao sa San Diego, ayon sa Kagawaran ng Pagpapaunlad ng 

Trabaho. Mahigit isa sa bawat tatlong walang trabahong tao ang walang trabaho 

nang hindi bababa sa 27 linggo, ang itinuring na pangmatagalang walang trabaho. 

Ang mga may-ari ng bahay na kasalukuyang nakatala sa Tulong na Programa sa 

Mortgage ng Walang Trabaho ay maaaring palawigin ang kanilang pagiging 

karapat-dapat nang hanggang 18 buwan, habang ang mga dating bahagi ng 

programa ay maaari rin maging karapat-dapat kung natutugunan pa rin nila ang mga 

kinakailangan. Hinihikayat ang mga may-ari ng bahay na makipag-ugnayan sa 

Keep Your Home California para sa karagdagang impormasyon. 

“Natulungan ng Keep Your Home California ang mahigit 47,000 may-ari ng bahay, 

ngunit maraming ibang maaaring magbenepisyo mula sa libreng programa,” sinabi 

ni Boatman Patterson. “Gusto naming hikayatin ang mga may-ari ng bahay sa 

California na nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang mortgage sanhi ng kahirapan 

na makipag-ugnayan sa Keep Your Home California. Maaari namin kayong 

matulungan.” 

Ang Keep Your Home California ay itinatag noong 2011 matapos makatanggap ang 

estado ng halos $2 bilyon mula sa Pondo ng Pananalapi ng Estados Unidos para sa 

mga Pinaka-naapektuhan ng Krisis sa Ekonomiya (U.S. Treasury's Hardest Hit 

Fund). Mahigit 47,000 may-ari ng bahay ang nakatanggap ng kabuuang $863 

milyon mula sa programa. Ang Keep Your Home California ay mayroong tatlong 

iba pang programa bilang karagdagan sa Tulong na Programa sa Mortgage para sa 

Walang Trabaho: 

 Programa ng Pagbawas sa Prinsipal: Ang mga may-ari ng bahay na 

nagkakautang ng mahigit sa halaga ng kanilang bahay ay maaaring bawasan 

ang prinsipal ng kanilang mortgage nang katumbas ng $100,000 habang 



   

 

nakakatipid ng daan-daang dolyares kada buwan. Natamasa ng mga may-ari 

ng bahay na inaprubahan para sa programa ang isang humigit-kumulang na 

halos 20 porsiyento sa kanilang bayad buwan-buwan, mula $1,523 tungo sa 

$1,229. 

 

 Mortgage Reinstatement Assistance Program (Tulong na Programa 

para Bayaran ang Hindi Nabayarang Mortgage): Ang mga may-ari ng 

bahay na atrasado ng dalawang buan o mahigit pa sa kanilang mga 

pagbabayad ay maaaring makatanggap ng katumbas na $25,000 para 

tulungan silang “makahabol” sa kanilang mga pagbabayad sa mortgage na 

lampas sa takdang petsa na dapat bayaran. Makakabawi ang mga may-ari ng 

bahay mula sa kanilang pinansyal na kahirapan at makakabayad sa kanilang 

mga bayad sa mortgage magmula ngayon para maging karapat-dapat sa 

programa. 

 

 Tulong na Programa para sa Paglipat: Ang mga may-ari ng bahay na 

nagkasundo para sa isang deed-in-lieu of foreclosure (paglipat ng 

pagmamay-ari ng bahay sa pinagkakautangan) o short sale sa kanilang 

mortgage servicer (nagpapahiram) ay maaaring makatanggap ng hanggang 

$5,000 tulong para sa relokasyon. 

 

Para maging kwalipikado sa Keep Your Home California, kailangan matugunan ng 

mga may-ari ng bahay ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa 

programa, kasama ang nakaranas ng pinansyal na kahirapan – tulad ng nawala ng 

trabaho, nabawasang bayad, isang diborisyo, kamatayan o hindi pangkaraniwang 

mga benepisyong medikal – at natutugunan ang mga kinakailangan sa kita ayon sa 

bawat county (makakakuha ng isang kumpletong listahan ng limitasyon sa kita sa 

http://keepyourhomecalifornia.org/income-limits/ 

At saka, ang isang mortgage servicer – ang kumpanyang nangongolekta ng bayad 

buwan-buwan – ay kailangang sumali rin sa programa. Ang mga may-ari ng bahay 

ay maaaring pumunta sa http://keepyourhomecalifornia.org/participating-servicers/ 

para makita kung nasa listahan ang kanilang mortgage servicer at kung aling mga 

programa ang kanilang inaalok. Mahigit 200 mortgage servicer, kasama ang Bank 

of America, Wells Fargo at Chase ang kasali sa Keep Your Home California. 

Ang mga may-ari ng bahay na naghahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa 

programa ay dapat tumawag sa 888-954-KEEP (5337) sa pagitan ng 7 a.m. at 7 

http://keepyourhomecalifornia.org/income-limits/
http://keepyourhomecalifornia.org/participating-servicers/


   

 

p.m. tuwing karaniwang araw at 9 a.m. hanggang 3 p.m. tuwing Sabado o pumunta 

sa www.KeepYourHomeCalifornia.org. Masasagot ng mga kinatawan ang mga 

tanong at maaaring birtwal na kunin ang mga aplikasyon sa kahit anong wika sa 

pamamagitan ng isang serbisyo sa pagsasalin-wika at kailanman walang bayad para 

sa anumang mga serbisyo ng Keep Your Home California. Mayroong ring bersyon 

ng website na nasa Espanyol na wika sa www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 

 

http://www.keepyourhomecalifornia.org/
http://www.conservatucasacalifornia.org/

