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CHƯƠNG TRÌNH GIỮ LẠI NGÔI NHÀ CỦA QUÝ VỊ MỞ RỘNG CÁC TIÊU CHÍ 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ GIÚP CHỦ NHÀ CÓ THỂ TRẢ NỢ HÀNG 

THÁNG VỚI GIÁ PHẢI CHĂNG 

SACRAMENTO – Hôm nay chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California công bố 

những thay đổi để giúp thêm các chủ nhà có thu nhập thấp và trung bình, những người đang phải 

vật lộn với các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của họ, ở lại nhà của họ như là một phần của 

chương trình hỗ trợ miễn phí nợ mua nhà. 

Những thay đổi này sẽ giúp các chủ nhà đã bị khó khăn về tài chính có thể trả nợ thế chấp hàng 

tháng với giá phải chăng và cung cấp cho họ một cơ hội để giải quyết những rắc rối về nợ thế chấp 

của họ, trước khi họ rơi vào tình trạng trả nợ không kịp thời hạn. Đối với các chủ nhà đã ở vào tình 

trạng trả nợ hàng tháng không kịp thời hạn, chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại 

California tăng hơn gấp đôi số tiền tài trợ có sẵn để giúp chủ nhà theo kịp các khoản nợ thế chấp 

phải trả hàng tháng. Chương trình này của tiểu bang, do Cơ Quan Tài Trợ Gia Cư California 

(CalHFA) giám sát, có thể cung cấp lên đến $100,000 tiền hỗ trợ cho các chủ nhà hội đủ điều kiện.  

“Mặc dù nền kinh tế và thị trường việc làm đang cải thiện, vẫn còn rất nhiều chủ nhà đang chật vật 

mỗi tháng hoặc chỉ cần một chút hỗ trợ để có thể trả nợ của họ đúng thời hạn,” bà Tia Boatman 

Patterson, Giám Đốc Điều Hành của CalHFA nói. “Mục tiêu của chúng tôi là giúp các chủ nhà 

California ngăn ngừa trường hợp bị tịch thu nhà có thể tránh được, và đây là những thay đổi mới 

nhất về chương trình này trong nỗ lực đó.” 

Những thay đổi về tiêu chí chương trình ảnh hưởng đến Chương Trình Giảm Nợ Vốn, cho phép chủ 

nhà với các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng vượt quá khả năng được dùng lên đến $100,000 

tiền hỗ trợ để giảm nợ vốn. Cắt giảm nợ vốn thường dẫn đến các khoản tiết kiệm hàng trăm đô la 

mỗi tháng đối với tiền thanh toán thế chấp của chủ nhà.  

Chương trình do tiểu bang quản lý này cũng tăng hơn gấp đôi giới hạn tài trợ cho Chương Trình Hỗ 

Trợ Phục Hồi Nợ Thế Chấp. Các chủ nhà đang trễ hạn thanh toán ít nhất hai tháng giờ đây có thể 

nhận được lên đến $54,000 để giúp họ theo kịp các khoản thanh toán thế chấp quá hạn của họ. Mức 

tối đa trước kia là $25,000. Các chủ nhà hẳn đã phục hồi qua được giai đoạn khó khăn tài chính của 

mình và có thể thực hiện các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng tiếp theo để có thể hội đủ điều 

kiện với chương trình. 

“Những thay đổi chương trình gần đây của California cho phép các chủ nhà chật vật nhận được sự 

giúp đỡ về nợ thế chấp mà họ cần,” ông Mark McArdle, Chánh Văn Phòng Bảo Tồn Quyền Sở Hữu 

Tư Gia tại Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ cho biết. “Mặc dù thị trường gia cư đang hồi phục, vẫn còn rất 

nhiều chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ thế chấp của họ. Những thay đổi này sẽ 

giải toả cho những người cần nó nhất.” 



 

 

Boatman Patterson nói rằng nhiều chủ nhà tại California đã đi làm lại, nhưng bây giờ một số có vai 

trò trả lương thấp hơn và đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ hàng tháng hoặc không theo 

kịp nợ thế chấp của họ. Một khoản thanh toán nợ thế chấp phải chăng – nền tảng của một tình trạng 

tài chính vững chắc – mang lại lợi ích cho các chủ nhà, cộng đồng của họ và tiểu bang. 

“Có một khoản thanh toán nợ thế chấp phải chăng là bước đầu tiên để tránh bị tịch thu nhà,” Bà 

Boatman Patterson nói. “Đối với nhiều chủ nhà đã trải qua những khó khăn tài chính, chỉ là vấn đề 

thời gian trước khi họ bị chậm trễ trong việc thanh toán định kỳ, mà cuối cùng sẽ dẫn đến việc bị 

tịch thu nhà. Với những thay đổi này, chúng tôi đang có một biện pháp chủ động và giúp các chủ 

nhà sớm hơn, trước khi đồng hồ căn thời hạn tịch thu nhà bắt đầu nhảy.”  

Các chủ nhà phải đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện của chương trình, bao gồm việc đã trải qua 

một tình trạng khó khăn tài chính - như mất việc, bị cắt giảm lương, li dị, tử vong, hoặc các chi phí 

y tế bất thường – và đáp ứng các yêu cầu thu nhập theo quận (một danh sách đầy đủ về mức giới 

hạn thu nhập có tại trang mạng http://keepyourhomecalifornia.org/income-limits/). Vốn chủ sở hữu 

thiếu hụt nghiêm trọng – với tỷ lệ tiền nợ đối với giá trị ở mức từ 120% trở lên – được coi là khó 

khăn tài chính theo Chương Trình Giảm Nợ Vốn. 

Những thay đổi trong các chương trình Hỗ Trợ Phục Hồi Nợ Thế Chấp và Giảm Nợ Vốn là lần thứ 

tư trong nhiều tháng qua đối với chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California.  

Ngoài các yêu cầu hội đủ điều kiện tham gia chương trình, nhà cung cấp dịch vụ thế chấp của chủ 

nhà – công ty mà thu tiền trả hàng tháng – phải tham gia chương trình. Các chủ nhà có thể vào trang 

mạng http://keepyourhomecalifornia.org/participating-servicers/ để xem nhà cung cấp dịch vụ thế 

chấp của họ có trong danh sách hay không và những chương trình gì được cung cấp. Khoảng 220 

nhà cung cấp dịch vụ thế chấp, bao gồm cả Bank of America, Wells Fargo và Chase, có tham gia 

vào chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California. 

Chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California bắt đầu giúp các chủ nhà vào Tháng 

Hai 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 50,000 chủ nhà đã nhận được 

tổng cộng $950 triệu từ chương trình. 

Các chủ nhà đang muốn tìm thêm thông tin về bất kỳ chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị 

Tại California nào nên gọi số 888-954-KEEP (5337) từ 7:00 sáng đến 7:00 tối vào các ngày thường 

và từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều vào Thứ Bảy hoặc vào xem trang mạng 

www.KeepYourHomeCalifornia.org. Nhân viên đại diện có thể trả lời những thắc mắc và nhận các 

đơn xin bằng hầu hết mọi ngôn ngữ thông qua dịch vụ dịch thuật và không bao giờ có tính phí đối 

với bất cứ dịch vụ nào thuộc chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California. Một bản 

tiếng Tây Ban Nha cũng được cung cấp tại trang mạng www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 
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