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INANUNSYO NG KEEP YOUR HOME CALIFORNIA ANG  

SINUSUBUKANG PROGRAMA NG TULONG PARA SA REVERSE MORTGAGE 

(PANGHIHIRAM NG PERA NA SALUNGAT SA HALAGA NG KANILANG BAHAY) 

UPANG TULUNGAN ANG MGA MATATANDANG NAHAHARAP SA 

FORECLOSURE (PAGREREMATA) 

SACRAMENTO – Ngayong araw na ito, inanunsyo ng Keep Your Home California ang isang 

sinusubukang programa upang tulungan ang mga matatandang may-ari ng bahay na mayroong 

mababa at katamtamang kita na iwasan ang foreclosure sa kanilang mga reverse mortgage. 

Siniguro ng mga matatandang may-ari ng bahay na nanganganib na mawalan ng kanilang 

bahay dahil sa foreclosure sanhi ng napabayaang mga gastos sa ari-arian na kaugnay sa 

kanilang Federal Housing Administration (FHA) na magiging karapat-dapat ang mga reverse 

mortgage para sa katumbas na $25,000 tulong. 

Ang Sinusubukang Programa ng Tulong para sa Reverse Mortgage ay nilalayong tulungan ang 

mga nahihirapang magbayad na may-ari ng bahay na may edad na 62 taon o mas matanda pa 

na mayroong FHA Home Equity Conversion Mortgage (HECM). Ginagamit kasabay ng 

espesyal na pagpapayo na nagbibigay ng mga serbisyo upang pahintulutan ang mga 

matatandang may-ari ng bahay na matasa ang pangkalahatang kalagayan ng kanilang badget, 

binuo ang programang ito upang tulungan ang mga karapat-dapat na matatanda na pamahalaan 

ang kanilang mga napabayaang gastos sa ari-arian. Kasama sa mga gastos na ito ang mga 

buwis sa ari-arian at insurance ng may-ari ng bahay, pati rin ang hanggang 12 buwan na 

karagdagang tulong para sa mga karagdagang gastos sa ari-arian upang masiguro na 

makakabawi muli ang mga may-ari ng bahay. 

Ang Sinusubukang Programa ng Tulong para sa Reverse Mortgage ay ang pinakabagong 

pagpapalawak ng Keep Your Home California, isang libre, pinopondohan ng pamahalaan na 

programa para sa tulong sa mortgage ng California Housing Finance Agency (CalHFA).  

“Maraming matatandang may-ari ng bahay na nangangailangan ng tulong upang makabawi 

muli sa kanilang mga gastos kaugnay ng reverse mortgage,” sinabi ng Tagapagpaganap na 

Direktor ng CalHFA na si Tia Boatman Patterson. “Ayaw naming mawalan ng mga bahay ang 

mga matatandang ito, na karamihan ay mayroong nakapirming kita, nang dahil sa ilang mga 

nalampasang pagbabayad dulot ng pinansyal na kahirapan na lampas sa kanilang kontrol.” 



 

 

 

“Ang paggamit sa Hardest Hit Funds (Pondo ng Pinakamatinding Naapektuhan) ng California 

upang tulungan ang mga hindi makabayad na may-ari ng bahay dahil sa mga reverse mortgage, 

ay isang makabagong pamamaraan upang tulungan ang mga nahihirapang matatanda na 

masakop ang ilan sa mga gastos sa kanilang bahay,” sinabi ng Pinuno sa Pananalapi ng Estados 

Unidos at Opisyal sa Pagpapanatili ng Pagmamay-ari ng Bahay na si Mark McArdle. 

“Mahalaga sa aming mga pagsusumikap na maiwasan ang mga foreclosure at gawing matatag 

ang mga komunidad na mayroong mga programang katulad nito upang tulungan ang mga may-

ari ng bahay na nakakaranas ng pansamantalang pinansyal na kahirapan na maiwasan ang 

permanenteng kawalan.” 

Kailangan matugunan ng mga matatandang may-ari ng bahay ang mga limitasyon sa kita ng 

bawat county at napagtiisan ang pinansyal na kahirapan – gaya ng pagbawas sa kita, diborsiyo, 

kamatayan sa pamilya o mga pambihirang medikal na bayarin – upang maging karapat-dapat 

para sa tulong. Kailangan nakatira rin ang mga may-ari ng bahay sa bahay na sasailalim sa 

reverse mortgage at magagawang bayaran ang mga kinakailangang gastos sa ari-arian sa 

hinaharap.  

Libu-libo sa mga matatanda sa California ang gumamit ng HECM na produkto ng FHA, at 

karamihan sa kanila ay nakaranas ng pagbabago sa kalagayan na nagdulot sa kanilang 

makaranas ng pinansyal na kahirapang magbayad. Mataas ang bilang ng mga may-ari ng bahay 

na may mga reverse mortgage sa Central Valley, ang bahagi ng Chico/Redding ng Hilagang 

California at ang Mataas na Disyerto ng Katimugang California. Lubhang naapektuhan ang 

mga lugar na ito ng pagbagsak ng ekonomiya ng pabahay at nakaranas ng mas mabagal na 

panunumbalik sa ekonomiya sa mga kamakailang taon. 

“Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa Keep Your Home California sa kakaibang 

programang ito upang tulungan ang mga matatandang may-ari ng bahay,” sinabi ni Joy Cianci, 

Nakatataas na Bise-Presidente ng Credit Portfolio Management para sa Fannie Mae. “Isa itong 

makabagong paggamit para sa Hardest Hit Fund na tutulong sa mga karapat-dapat na 

matatanda upang maiwasan ang foreclosure at manatili sa kanilang mga bahay.” 

Naglaan ang Keep Your Home California ng $25 milyon para sa Sinusubukang Programa ng 

Tulong para sa Reverse Mortgage at tinatayang humigit-kumulang na 1,400 may-ari ng bahay 

ang magbebenepisyo mula sa programa. 

Ang mga may-ari ng bahay na nangangailangan ng tulong ay kailangang makipag-ugnayan sa 

kanilang reverse mortgage servicer upang simulan ang proseso ng pag-a-apply para sa 

Sinusubukang Programa ng Tulong para sa Reverse Mortgage. Sa ngayon, anim na reverse 

mortgage servicer ang nakatala sa programa - ang Champion, Financial Freedom, James B. 

Nutter, Residential Mortgage Solutions (RMS), SunWest at Wells Fargo.  

Ang lahat ng kalahok na servicer ay nakalista sa web page ng Sinusubukang Programa ng 

Tulong para sa Reverse Mortgage, kasama ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para bawat 



 

 

 

servicer: www.keepyourhomecalifornia.org/reverse-mortgage-assistance-program/. Inaasahan 

na mas maraming mga reverse mortgage servicer ang sasali sa programa sa kalaunan. 

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

halos $2 bilyon mula sa Hardest Hit Fund ng Pananalapi ng Estados Unidos. Mahigit 49,000 

may-ari ng bahay ang nakatanggap ng kabuuang $920 milyon mula sa programang 

pinopondohan ng pamahalaan. Upang malaman pa ang tungkol sa mga programa ng Keep 

Your Home California, mangyaring bisitahin ang www.KeepYourHomeCalifornia.org. 

Mayroon ring bersyon ang website na nasa wikang Espanyol sa 

www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 
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