
April 8, 2015 
 
 

 FOR IMMEDIATE RELEASE         

Contact: Steve Gallagher 

Phone: 916-326-8612 

skgallagher@calhfa.ca.gov 

www.KeepYourHomeCalifornia.org 

 

 

PINALAWAK NG KEEP YOUR HOME CALIFORNIA ANG MGA 

PAMANTAYAN NG PROGRAMA UPANG TULUNGAN ANG MGA MAY-ARI 

NG BAHAY NA MAKAKUHA NG ABOT-KAYANG MGA PAGBABAYAD NG 

UTANG SA PAGBILI NG BAHAY 

SACRAMENTO – Ang Keep Your Home California ay nagpahayag ngayon ng mga pagbabago 

upang makatulong sa maliit at kainaman ang kita na mga may-ari ng bahay, na nahihirapang 

bayaran ang kanilang mga buwanang bayad sa utang sa pagbili ng bahay, na manatili sa kanilang 

mga bahay bilang bahagi ng libreng programang tulong sa utang sa pagbili ng buhay. 

Ang mga pagbabago ay tutulong sa mga may-ari ng bahay na dumanas ng paghihirap sa pananalapi 

na makakuha ng abot-kayang buwanang bayad sa utang sa bahay at magkaloob sa kanila ng 

pagkakataon upang malutas ang kanilang mga problema sa utang sa pagbili ng bahay, bago sila 

maging atrasado sa kanilang mga pagbabayad. Para sa mga may-ari ng bahay na atrasado na sa 

kanilang mga buwanang pagbabayad, higit sa pagdoble ang ginawa ng Keep Your Home California 

sa halaga ng pagpopondo na makukuha upang tulungan ang mga may-ari ng bahay na makahabol sa 

pagbabayad ng hindi nabayarang mga utang sa pagbili ng bahay. Ang programa ng estado, na 

pinangangasiwaan ng California Housing Finance Agency (CalHFA), ay maaaring magkaloob ng 

hanggang $100,000 na tulong sa mga karapat-dapat na may-ari ng bahay.  

“Sa kabila ng bumubuting ekonomiya at pamilihan ng trabaho, marami pa ring may-ari ng bahay na 

nahihirapan bawat buwan o nangangailangan ng kaunting tulong lamang upang makabalik sa 

kanilang mga pagbabayad,” sabi ni Tia Boatman Patterson, Tagapagpaganap na Direktor ng 

CalHFA. “Ang aming hangarin ay tulungan ang mga may-ari ng bahay sa California na pigilan ang 

maiiwasang mga pagkaremata, at ang mga pagbabago sa programa ay ang pinakabago sa pagsisikap 

na iyon.” 

Ang mga pagbabago sa mga pamantayan ng programa ay nakakaapekto sa Programang Pagbawas 

sa Prinsipal, na nagpapahintulot sa mga may-ari ng bahay na may hindi abot-kayang buwanang mga 

pagbabayad sa utang sa pagbili ng bahay na mag-aplay para sa hanggang $100,000 na tulong upang 

mabawasan ang balanse ng prinsipal. Ang mga pagbawas sa prinsipal ay madalas na nauuwi sa mga 

natitipid ng mga may-ari ng bahay na daan-daang libong dolyar bawat buwan sa mga pagbabayad 

ng utang sa pagbili ng bahay.  

Ang programang pinamamahalaan ng estado ay gumawa rin ng higit sa pagdoble ng limitasyon sa 

pagpopondo para sa Programang Tulong sa Pagpapanumbalik ng Utang sa Pagbili ng Bahay. Ang 

mga may-ari ng bahay na atrasado ng hindi kukulangin sa dalawang buwan sa kanilang mga 

pagbabayad ay makatatanggap ngayon ng hanggang $54,000 upang tulungan silang makahabol sa 



 

 

kanilang hindi nabayarang mga pagbabayad sa utang sa pagbili ng bahay. Ang dating pinakamataas 

ay $25,000. Ang mga may-ari ng bahay ay dapat na nakabangon na sa kanilang paghihirap sa 

pananalapi at nakagagawa na ng kanilang mga buwanang pagbabayad sa utang sa pagbili ng bahay 

upang maging karapat-dapat sa programa. 

“Ang mga pinakahuling pagbabago sa programa ng California ay nagpapahintulot sa mga 

nahihirapang may-ari ng bahay na makuha ang kailangan nilang tulong sa pagbabayad sa utang sa 

pagbili ng bahay. “Bagaman ang pamilihan ng bahay ay nakakabangon na, marami pa ring may-ari 

ng bahay na nahihirapang gumawa ng kanilang pagbabayad sa utang sa pagbili ng bahay. Ang mga 

pagbabagong ito ay magkakaloob ng kaluwagan sa mga unang-unang nangangailangan nito.” 

Sinabi ni Boatman Patterson na maraming may-ari ng bahay sa California ay nakabalik na trabaho, 

pero ang ilan ay nasa mga posisyon na maliit ang suweldo at nahihirapang gumawa ng kanilang 

mga buwanang pagbabayad o paghabol sa kanilang utang sa pagbili ng bahay.. Ang isang abot-

kayang pagbabayad ng utang sa pagbili ng bahay – ang pundasyong bato ng isang matatag na 

kalagayan sa pananalapi – ay pinakikinabangan ng mga may-ari ng bahay, ng kanilang mga 

komunidad at ng estado. 

“Ang pagkakaroon ng abot-kayang bayad sa utang sa pagbili ng bahay ay ang unang hakbang 

upang maiwasan ang pagkaremata,” sabi ni Ms. Boatman Patterson. “Para sa maraming may-ari ng 

bahay na nakaranas ng mga paghihirap sa pananalapi, darating ang panahon na magiging atrasado 

sila sa kanilang mga pagbabayad, na sa huli ay mauuwi sa pagkaremata. Sa mga pagbabagong ito, 

kami ay gumagawa ng pro-aktibong pagharap at pagtulong sa mga may-ari ng bahay nang mas 

maaga, bago magsimulang tumunog ang orasan para sa nalalapit na pagkaremata.”  

Ang mga may-ari ng bahay ay dapat makatugon sa mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat, kabilang 

ang pagdanas ng paghihirap sa pananalapi – tulad ng pagkawala ng trabaho, pagbawas sa suweldo, 

diborsiyo, pagkamatay o hindi pangkaraniwang mga gastos na medikal – at makatugon sa mga 

iniaatas ng county (ang isang kumpletong listahan ng limitasyon sa kita ay makukuha sa 

http://keepyourhomecalifornia.org/income-limits/). Ang matinding negatibong equity – isang 

proporsiyon ng utang sa halaga na 120% o higit –ay itinuturing na isang paghihirap sa pananalapi 

sa ilalim ng Programang Pagbawas sa Prinsipal. 

Ang mga pagbabago sa mga programang Tulong sa Pagpapanumbalik ng Utang sa Pagbili ng 

Bahay at Pagbawas sa Prinsipal ay ang ikaapat sa loob ng apat na buwan para sa Keep Your Home 

California.  

Bilang karagdagan sa mga iniaatas sa pagiging karapat-dapat sa programa, ang isang mortgage 

servicer – ang kompanyang sumisingil ng buwanang bayad – ay dapat lumahok 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 iniaalok. Mga 220 mortgage servicer, kasama ang Bank of America, Wells 

Fargo at Chase ang lumalahok sa Keep Your Home California. 

Ang Keep Your Home California ay nagsimulang tumulong sa mga may-ari ng bahay noong 

Pebrero 2011 matapos makatanggap ang estado ng halos $2 bilyon mula sa Pondo ng Tesorerya ng 

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


 

 

Estados Unidos para sa mga Pinakamatinding Naapektuhan ng Krisis sa Ekonomiya (Hardest Hit 

Fund). Higit sa 50,000 may-ari ng bahay ang nakatanggap ng kabuuang $950 milyon mula sa 

programa. 

Ang mga may-ari ng bahay na naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa 

ng Keep Your Home California ay dapat tumawag sa 888-954-KEEP (5337) sa pagitan ng 7 a.m. at 

7 p.m. tuwing karaniwang araw at 9 a.m. hanggang 3 p.m. tuwing Sabado o bisitahin ang 

www.KeepYourHomeCalifornia.org. Ang mga kinatawan ay maaaring sumagot sa mga tanong at 

kumuha ng mga aplikasyon sa anumang wika sa pamamagitan ng isang serbisyong pagsasalin at 

walang bayad para sa anumang mga serbisyo ng Keep Your Home California. Ang isang bersiyon 

ng website sa wikang Espanyol ay makukuha rin sa www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 
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