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CHƯƠNG TRÌNH GIỮ LẠI NGÔI NHÀ CỦA QUÝ VỊ TẠI CALIFORNIA THÔNG 

BÁO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM TRỢ CẤP THẾ CHẤP ĐẢO NGƯỢC ĐỂ GIÚP 

NGƯỜI CAO NIÊN ĐỐI PHÓ VỚI VIỆC BỊ TỊCH THU TÀI SẢN 

SACRAMENTO – Hôm nay, chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California đã 

thông báo một chương trình thí điểm mới để giúp những chủ nhà có thu nhập thấp và vừa 

không bị tịch thu tài sản do những thế chấp đảo ngược của họ. Những chủ nhà cao niên có 

nguy cơ mất nhà vì bị tịch thu tài sản do chậm trễ trong việc thanh toán các chi phí tài sản liên 

quan đến những thế chấp đảo ngược có bảo hiểm của họ thuộc Cơ Quan Quản Lý Nhà Liên 

Bang (Federal Housing Administration - FHA) có thể hội đủ điều kiện để được trợ cấp lên đến 

$25,000. 

Mục đích của Chương Trình Thí Điểm Trợ Cấp Thế Chấp Đảo Ngược là giúp các chủ nhà 

California khó khăn về tài chính từ 62 tuổi trở lên mà có Thế Chấp Chuyển Đổi Theo Giá Trị 

Nhà (Home Equity Conversion Mortgage - HECM) thuộc FHA.  Được áp dụng cùng với dịch 

vụ tư vấn đặc biệt cung cấp dịch vụ giúp các chủ nhà cao niên đánh giá tình hình ngân sách 

chung của họ, chương trình này được thiết lập để giúp người cao niên quản lý các chi phí tài 

sản trễ hạn của họ. Các chi phí này bao gồm các loại thuế tài sản và bảo hiểm của chủ nhà, 

cũng như tối đa 12 tháng trợ cấp bổ sung đối với các chi phí tài sản trong tương lai để bảo đảm 

các chủ nhà có thể phục hồi hoàn toàn. 

Chương Trình Thí Điểm Trợ Cấp Thế Chấp Đảo Ngược là phần mở rộng mới nhất của chương 

trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California, một chương trình trợ cấp thế chấp do liên 

bang tài trợ thuộc sự quản lý của Cơ Quan Tài Chính Nhà Ở California (California Housing 

Finance Agency - CalHFA).  

Giám Đốc Điều Hành CalHFA, Tia Boatman Patterson nói, “Có nhiều chủ nhà cao niên cần 

được trợ giúp để có thể phục hồi khả năng chi trả các chi phí liên quan đến những thế chấp đảo 

ngược của họ." “Chúng tôi không muốn những người cao niên này, mà nhiều người trong số 

đó sống dựa vào một thu nhập cố định, phải mất nhà vì không thể trả một số khoản thanh toán 

do gặp khó khăn tài chính ngoài tầm kiểm soát." 

Mark McArdle, Trưởng Ban Bảo Tồn Sở Hữu Nhà Ở thuộc Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ nói, “Việc 

sử dụng Quỹ Hỗ Trợ Tài Chính cho Những Trường Hợp Khó Khăn Nhất của California để trợ 

giúp các chủ nhà gặp khó khăn với những thế chấp đảo ngược là một bước tiến mới trong việc 



 

 

 

trợ giúp người cao niên đang gặp khó khăn trong việc chi trả các chi phí nhà ở của họ."  “Điều 

quan trọng trong những nỗ lực của chúng tôi là ngăn ngừa việc bị tịch thu tài sản thế chấp và 

làm ổn định các cộng đồng mà những chương trình như chương trình này có thể giúp các chủ 

nhà đang gặp phải khó khăn tài chính tạm thời tránh được mất mát lâu dài." 

Các chủ nhà cao niên phải đáp ứng các mức thu nhập tính theo quận của chương trình và đã 

gặp khó khăn tài chính - như thu nhập giảm, li dị, gia đình có người tử vong hoặc hoá đơn y tế 

bất thường - thì mới hội đủ điều kiện được trợ cấp. Các chủ nhà cũng phải cư ngụ tại ngôi nhà 

thuộc phần thế chấp đảo ngược đó và có thể thực hiện các thanh toán chi phí tài sản theo yêu 

cầu trong tương lai.  

Hàng ngàn người cao niên California đã tận dụng sản phẩm FHA HECM, và nhiều người trong 

số đó đã có hoàn cảnh thay đổi, gây nên tình trạng khó khăn tài chính cho họ. Có sự tập trung 

cao những chủ nhà có thế chấp đảo ngược tại Central Valley, vùng Chico/Redding thuộc miền 

Bắc California và Hoang mạc Trên cao tại miền Nam California. Những khu vực này bị ảnh 

hưởng nặng từ sự suy thoái nhà ở và chịu thiệt hại do nền kinh tế chậm phục hồi hơn. 

Joy Cianci, Phó Chủ Tịch Cao Cấp Quản Lý Danh Mục Tín Dụng cho Fannie Mae nói, "Chúng 

tôi mong muốn làm việc với Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California về chương trình đặc 

biệt này để hỗ trợ những chủ nhà cao tuổi." “Đây là một cách sử dụng mới đối với Quỹ Hỗ Trợ 

Tài Chính Cho Những Trường Hợp Khó Khăn Nhất để giúp những người cao niên hội đủ điều 

kiện tránh được tình trạng nhà bị tịch thu và được ở lại trong ngôi nhà của mình." 

Chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California đã dự trữ $25 triệu cho Chương 

Trình Thí Điểm Trợ Cấp Thế Chấp Đảo Ngược và dự tính khoảng 1,400 chủ nhà có thể hưởng 

lợi từ chương trình này. 

Các chủ nhà cần được trợ cấp nên liên lạc nhà cung cấp dịch vụ chương trình thế chấp đảo 

ngược để bắt đầu quy trình nộp đơn xin Chương Thí Điểm Trợ Cấp Thế Chấp Đảo Ngược. 

Hiện nay, có 6 nhà cung cấp dịch vụ thế chấp đảo ngược ghi danh vào chương trình - 

Champion, Financial Freedom, James B. Nutter, Residential Mortgage Solutions (RMS), 

SunWest và Wells Fargo.  

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ có tham gia chương trình được liệt kê tại trang mạng của 

Chương Trình Thí Điểm Trợ Cấp Thế Chấp Đảo Ngược, cùng với thông tin liên lạc của mỗi 

nhà cung cấp dịch vụ: www.keepyourhomecalifornia.org/reverse-mortgage-assistance-

program/. Theo dự kiến sẽ sớm có thêm nhiều nhà cung cấp dịch vụ thế chấp đảo ngược tham 

gia chương trình. 

Chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California đã được thiết lập vào năm 2011 

sau khi tiểu bang nhận được gần $2 tỉ từ Quỹ Hỗ Trợ Tài Chính Cho Những Trường Hợp Khó 

Khăn Nhất (Hardest Hit Fund) của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Hơn 49,000 chủ nhà đã nhận được 

tổng cộng $920 triệu từ chương trình do liên bang tài trợ. Để biết thêm thông tin về mọi 

http://www.keepyourhomecalifornia.org/reverse-mortgage-assistance-program/
http://www.keepyourhomecalifornia.org/reverse-mortgage-assistance-program/


 

 

 

chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California, vui lòng vào xem trang mạng 

www.KeepYourHomeCalifornia.org. Một bản tiếng Tây Ban Nha cũng được cung cấp tại trang 

mạng www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 
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