ທ່ ານຮູ້ ບ່ ?
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ແມ່ ນຄະແນນ
ສິນເຊ່ ອສະເລ່ ຍຂອງຜູ້
ຊູ້ ເຮອນຄູ້ ງທຳອິດ.

- Urban Institute

ການໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທ່ ຢ່
ອາໄສທ່ HUD ອະນຸມັດ
ແມ່ ນແຫ່ ງຄວາມຊ່ ວຍ
ເຫຼື ອທ່ ເຊ່ຼື ອຖຼືໄດູ້ ຂອງທ່ ານ.
ເຮດໃຫູ້ ຜູ້ ຊົມໃຊູ້ ສຳມຳດຕດສິນໃຈແບບມີ
ຂູ້ ມນຄົບຖູ້ ວນກ່ ຽວກບທີ່ຢ່ ອຳໄສ. ກຳນໃ
ຫູ້ ຄຳປຶກສຳດູ້ ຳນທ່ີ ຢ່ ອຳໄສທ່ີ HUD
ອະນຸ ມດຊ່ ວຍຜູ້ ຄົນຫຼຳຍກວ່ ຳໜ່ຶ ງລູ້ ຳນຄົວ
ເຮອນໃນແຕ່ ລະປີ.

ກຳນອະນຸ ມດຂອງໜ່ ວຍງຳນໃຫູ້ ຄຳປຶກສຳດູ້ ຳນທ່ີ ຢ່ ອຳໄສບ່ ປະກອບ
ເປນ ຫຼ ໝຳຍເຖິງກຳນຮບປະກນ ຫຼ ກຳນຮບຮອງຈຳກ HUD ກ່ ຽວກບ
ໜ່ ວຍງຳນທີ່ໄດູ້ ຮບອະນຸ ມດ ຫຼ ພະນກງຳນຂອງຕົນຕ່ ກບລກຄູ້ ຳທີ່ເປນ
ໄປໄດູ້ ຫຼ ຕ່ ກບອົງກຳນຈດຕູ້ ງ ຫຼ ບຸ ກຄົນໃດໜຶ່ງ. ກຳນອະນຸ ມດໝຳຍ
ເຖິງວ່ ຳໜ່ ວຍງຳນນູ້ ນໄດູ້ ຕອບສະໜອງໄດູ້ ຕຳມຄຸ ນວຸ ດທິ ແລະ ເງ່ ອນໄຂ
ທີ່ທຳງ HUD ກຳນົດໄວູ້ ເທົ່ຳນູ້ ນ.

hud.gov/housingcounseling
1-800-569-4287

ຜູ້ ຊູ້ຼື ເຮຼືອນຄູ້ັ ງທາອິດ

ຄະແນນສິນເຊ່ຼື ອ 101

ເປັນຫຍັງ
ຄະແນນສິນເຊ່ຼື ອຂອ
ງທ່ ານຈ່ິ ງສາຄັນ

ເຄັດລັບຫຍູ້ ສາລັບຄະແນນສິນເຊ່ຼື ອທ່
ດ
 ຊຳລະໜ
ີູ້ ຂອງທ່ ຳນໃຫູ້ ຫຼຳຍເທົ່ຳທີ່ສຳມຳດຊຳລະໄດູ້
 ຊຳລະໃບບິນຂອງທ່ ຳນໃຫູ້ ທນເວລຳ
 ກວດສອບກຳນລຳຍງຳນສິນເຊ່ ອຟຣີຂອງທ່ ຳນ
 ພິຈຳລະນຳຈຳນວນບນຊີໃໝ່ ທີ່ທ່ ຳນເປີດຢ່ ຳງຮອບ

ຄອບ
 ໃຊູ້ ບດສິນເຊ່ ອຂອງທ່ ຳນຢ່ ຳງມີຄວຳມຮບຜິດຊອບ
 ແກູ້ ໄຂບນຫຳດູ້ ຳນສິນເຊ່ ອໂດຍທນທີ
 ຫີ ຼ ກລຽງກຳນຫຼອກລວງແກູ້ ໄຂສິນເຊ່ ອ

ຄະແນນສິນເຊ່ຼື ອ
ຂອງທ່ ານ

ອັດຕາຄະແນນສິນເຊ່ຼື ອ
750 ຂູ້ຶ ນໄປ ດີເລີດ
700-749 ດີ
650-699 ດີພໃຊູ້ ໄດູ້
550-649 ບ່ ດີພ
549 ລົງມຳ ບ່ ດີ

ພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ ວຍ
ໄດູ້ ແນວໃດ

ມາໂອູ້ ລົມກ່ ຽວກັບ
 ກຳນກວດສອບຄະແນນຂອງທ່ ຳນຄນ
 ກຳນວຳງແຜນ ແລະ ກຳນຈດງົບປະມຳນ

ູ້ີ ບດສິນເຊ່ ອ
 ກຳນຈດກຳນໜ
 ກຳນປບປຸ ງສິນເຊ່ ອຂອງທ່ ຳນໃຫູ້ ດີຂູ້ຶ ນ

ຜູ້ ໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານ
ທ່ ຢ່ ອາໄສຕະຫອດ
ແນວຊາຍຝ່ັ ງ

ມີໜ່ ວຍງຳນທ່ີ HUD
ອະນຸ ມດຫຼຳຍພນໜ່ ວຍ
ງຳນທົ່ວປະເທດ!

ກຳນເຂູ້ົ ຳໃຈສິນເຊ່ ອ ແລະ ເຂູ້ົ ຳໃຈວ່ ຳມນສ່ົ ງຜົນແນວໃດຕ່
ເສູ້ ນທຳງໄປສ່ ເຮອນຂອງທ່ ຳນແມ່ ນສຳຄນທ່ີ ສຸ ດ, ເນ່ ອງ
ຈຳກປະຫວດສິນເຊ່ ອຂອງທ່ ຳນແມ່ ນປດໃຈສຳຄນໃນກຳນ
ມີສິດໄດູ້ ຮບເງິນກູ້ ຊູ້ ເຮອນ. ມນສຳຄນໃນກຳນໄດູ້ ຮບຂູ້ ມນ
ທ່ີ ຖກຕູ້ ອງ, ຈຳກສະຖຳນທ່ີ ທ່ີ ຖກຕູ້ ອງ. ມີຂູ້ ສະເໜີປອມ
ຈຳນວນຫຼຳຍສຳລບກຳນລຳຍງຳນສິນເຊ່ຶ ອຟຣີ.
ໜ່ຶ ງແຫຼ່ງຂູ້ ມນ ທ່ີ ໜູ້ ຳເຊ່ ອຖໄດູ້ ແມ່ ນ
annualcreditreport.com.
ອ່ ຳນຂູ້ ມນພູ້ ນຖຳນເພ່ີ ມຕ່ ມກ່ ຽວກບສິນເຊ່ ອ ແລະ
ວິທີກຳນທ່ີ ທ່ ຳນຈະສຳມຳດເຮດໃຫູ້ ເສູ້ ນທຳງໄປຫຳເຮອນງ່ ຳຍ
ຂູ້ຶ ນດູ້ ວຍຄວຳມຊ່ ວຍເຫຼອຈຳກໜ່ ວຍງຳນໃຫູ້ ຄຳປຶກສຳດູ້ ຳນ
ທ່ີ ຢ່ ອຳໄສໃນທູ້ ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ ຳນ.

ຍງເອີູ້ນວ່ ຳຄະແນນ FICO®, ຄະແນນສິນເຊ່ ອຂອງ
ທ່ ຳນແມ່ ນສິ່ງທີ່ຜູ້ ໃຫູ້ ກູ້ ຢມໃຊູ້ ເພ່ ອກຳນົດຄວຳມໜູ້ ຳເຊ່ ອ
ຖຂອງທ່ ຳນເພ່ ອໃຫູ້ ກູ້ ຢມເງິນ. ຖູ້ ຳທ່ ຳນມີປະຫວດກຳນ
ຈ່ ຳຍບິນຖກທນເວລຳ, ຜູ້ ໃຫູ້ ກູ້ ຢມຂອງທ່ ຳນຈະສຳມຳດ
ຄຳດຄະເນໄດູ້ ຢ່ຳງສະບຳຍໃຈວ່ ຳທ່ ຳນຈະຈ່ ຳຍສິນເຊ່ ອຄນທີ່
ເພີ່ມຂຶູ້ນໃຫູ້ ທ່ຳນ. ສຳນກງຳນລຳຍງຳນສິນເຊ່ ອ
ໃຊູ້ ຂູ້ ມນຈຳກປະຫວດກຳນເງິນຂອງທ່ ຳນເພ່ ອຄິດໄລ່
ຄະແນນສິນເຊ່ ອຂອງທ່ ຳນ.

ຍ່ິ ງທ່ ຳນກວດເບ່ິ ງຄະແນນຂອງທ່ ຳນໃນຂະບວນກຳນຊູ້ ເຮອນຕູ້
ງແຕ່ ໄລຍະຕູ້ົ ນກຍ່ິ ງດີກວ່ ຳ ເພ່ ອໃຫູ້ ທ່ຳນສຳມຳດພິຈຳລະ
ນຳວ່ ຳມີບນຫຳໃດໆກບຄະແນນຂອງທ່ ຳນຫຼບ່ ກ່ ອນທ່ີ ຈະ
ເຮດກຳນຊອກຫຳເຮອນ. ຖູ້ ຳທ່ ຳນໄດູ້ ຮບທຸ ງສີແດງ ເຊ່ິ ງອຳດ
ຈະສ່ົ ງຜົນກະທົບໃນທຳງລົບຕ່ ຄະແນນຂອງທ່ ຳນ, ທ່ ຳນ
ສຳມຳດໂອູ້ ລົມກບໜ່ ວຍງຳນໃຫູ້ ຄຳປຶກສຳດູ້ ຳນທ່ີ ຢ່ ອຳໄສທ່ີ
HUD ອະນຸ ມດໃນທູ້ ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ ຳນກ່ ຽວກບກຳນປງປຸ ງ
ສິນເຊ່ ອຂອງທ່ ຳນໃຫູ້ ດີຂູ້ຶ ນ.

ເສູ້ ນທຳງໄປສ່ ເຮອນແມ່ ນກຳນເດີນທຳງ, ແຕ່ ທ່ຳນບ່ ຈຳເປນ
ຕູ້ ອງຍ່ ຳງລຳພງຄົນດຽວອີກຕ່ ໄປ. ເພ່ ອຮຽນຮູ້ ເພ່ີ ມຕ່ ມ
ກ່ ຽວກບສິນເຊ່ ອ ຫຼ ເພ່ ອຊອກຫຳໜ່ ວຍງຳນໃຫູ້ ຄຳປຶກສຳ
ດູ້ ຳນທ່ີ ຢ່ ອຳໄສທ່ີ HUD ອະນຸ ມດ, ໃຫູ້ ເຂົູ້ຳໄປທ່ີ
hud.gov/housingcounseling ຫຼ ໂທ 1-800-5694287. ພວກເຮົຳພູ້ ອມຊ່ ວຍນຳທ່ ຳນໄປຫຳເຮອນ!

