ທ່ ານຮູ້ ບໍ່່?

ຫຼາຍກວ່ າເຄ່ ງໜ່ ງຂອງບັນຄົນຜູ້ ທ່ ໄດູ້ ຮັບ
ຄາປືກສາ ຊືູ້ ເຮືອນພາຍໃນ 1 ປີ.
- ຫູ້ ອງການພັດທະນາ ແລະ ຄົູ້ນຄວູ້ າວໄຈ
ນະໂຍບາຍຂອງ HUD

ການໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ ານທ່ີ ຢ່
ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸມັດ
ແມ່ ນແຫ່ ງຄວາມຊ່ ວຍ
ເຫື ອທ່ີ ເຊ່ື ອຖືໄດູ້ ຂອງທ່ ານ.
ເຮັດໃຫູ້ ຜູ້ ຊົມໃຊູ້ ສາມາດຕັດສນໃຈແບບມ
ຂູ້ ມນຄົບຖູ້ ວນກ່ ຽວກັບທ່ ຢ່ ອາໄສ. ການໃ
ຫູ້ ຄາປກສາດູ້ ານທ່ ຢ່ ອາໄສທ່ HUD
ອະນຸ ມັດຊ່ ວຍຜູ້ ຄົນຫຼາຍກວ່ າໜ່ ງລູ້ ານຄົວ
ເຮືອນໃນແຕ່ ລະປ.

ການອະນຸ ມັດຂອງໜ່ ວຍງານໃຫູ້ ຄາປກສາດູ້ ານທ່ ຢ່ ອາໄສບ່ ປະກອບ
ເປັນ ຫື ຼ ໝາຍເຖງການຮັບປະກັນ ຫື ຼ ການຮັບຮອງຈາກ HUD ກ່ ຽວກັບ
ໜ່ ວຍງານທ່ ໄດູ້ ຮັບອະນຸ ມັດ ຫື ຼ ພະນັກງານຂອງຕົນຕ່ ກັບລກຄູ້ າທ່ ເປັນ
ໄປໄດູ້ ຫື ຼ ຕ່ ກັບອົງການຈັດຕູ້ັ ງ ຫື ຼ ບຸ ກຄົນໃດໜ່ ງ. ການອະນຸ ມັດໝາຍ
ເຖງວ່ າໜ່ ວຍງານນັູ້ນໄດູ້ ຕອບສະໜອງໄດູ້ ຕາມຄຸ ນວຸ ດທ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ທ່ ທາງ HUD ການົດໄວູ້ ເທົ່ານັູ້ນ.

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

ຜູ້ ຊູ້ື ເຮືອນຄູ້ັ ງທໍ າອິດ

ທ່ີ ຢ່ ອາໄສ
ການໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາ ແລະ ທ່ ານ

ເຮືອນເລ່ີ ມຕູ້ ນຢ່
ທ່ີ ນູ້ີ

ມາໂອູ້ ລມກ່ ຽວກັບ
 ທ່ ານສາມາດຊືູ້ເຮືອນໄດູ້ ໃນລາຄາເທົ່າໃດ
 ທ່ ານຈາເປັນຕູ້ ອງມເງນມັດຈາເທົ່າໃດ
 ຂະບວນການກູ້ ເງນຊູ້ື ເຮືອນ
 ການຈັດງົບປະມານສາລັບການຊາລະເງນກູ້ ຊູ້ື

ເຮືອນຂອງທ່ ານ
 ສ່ ງທ່ ຄາດຫວັງເມື່ອປດການເຮັດທຸ ລະກາ
 ແລະ ອກຫຼາຍໆ!

ພວກເຮາຈະ
ນໍາທ່ ານໄປຫາ
ເຮືອນ

ພວກເຮາ
ສາມາດຊ່ ວຍ
ໄດູ້ ແນວໃດ

ແມ່ ນໃຜມີສິດໄດູ້ ຮັບການໃ
ຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ ານທ່ີ ຢ່ ອາໄສ


ຜູ້ ຊືູ້ເຮືອນຄັູ້ງທາອດ
ເຈູ້ົ າຂອງເຮືອນທ່ ມເຮືອນຢ່ ແລູ້ ວ



ຜູ້ ເຊົ່າ



ທຸ ກໆຄົນ!



ເປັນຫຍັງການໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ ານທ່ີ ຢ່ ອາໄ
ສທ່ີ HUD ອະນຸ ມັດຈ່ຶ ງແມ່ ນສໍາລັບທ່ ານ
 ພວກເຮົາຢ່ ທ່ົ ວປະເທດ!
 ຄາແນະນາຟຣ ຫື ຼ ລາຄາຕ່ າ
 ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານໃນການໃຫູ້ ຄາປກສາດູ້ ານທ່ ຢ່ ອາໄສທ່ ມປະສົບກາ

ການຊືູ້ເຮືອນຫັ ຼ ງທາອດຂອງທ່ ານເປັນເລື່ອງໜູ້ າຕື່ນເຕັູ້ນ,
ແຕ່ ກຍັງສາມາດເປັນເລື່ອງທ່ ໃຫຍ່ ຫຼວງໄດູ້ . ມັນບ່ ຈາເປັນ
ຕູ້ ອງເປັນເລື່ອງທ່ ໃຫຍ່ ຫຼວງ. ພວກເຮົາພູ້ ອມຊ່ ວຍທ່ ານ
ເຮັດໃຫູ້ ຄວາມຝັນຂອງທ່ ານເປັນຄວາມຈງໄດູ້ .
ອ່ ານເພ່ ມຕື່ມ
ເພື່ອຮຽນຮູ້ ວ່າເປັນຫຍັງການວາງແຜນຂະບວນການຊືູ້
ເຮືອນຂອງທ່ ານກັບໜ່ ວຍງານໃຫູ້ ຄາປກສາດູ້ ານທ່ ຢ່ ອາ
ໄສທ່ HUD ອະນຸ ມັດໃນທູ້ ອງຖ່ ນຂອງທ່ ານຈ່ ງເປັນການ
ເຄື່ອນຍູ້ າຍທ່ ຖືກຕູ້ ອງ.

ບາດກູ້ າວທາອດສ່ ເຮືອນຫັ ຼ ງໃໝ່ ຂອງທ່ ານເລ່ ມຕົູ້ນ
ດູ້ ວຍການເດນທາງໄປຫາໜ່ ວຍງານໃຫູ້ ຄາປກສາ
ດູ້ ານທ່ ຢ່ ອາໄສທ່ HUD ອະນຸ ມັດໃນທູ້ ອງຖ່ ນຂອງ ທ່ ານ.
ເມື່ອທ່ ານຕັດສນໃຈວ່ າການເປັນເຈົູ້າຂອງ
ເຮືອນແມ່ ນຕົວເລືອກທ່ ຖືກຕູ້ ອງສາລັບທ່ ານ, ຜູ້ ໃຫູ້ ຄາ
ປກສາດູ້ ານທ່ ຢ່ ອາໄສຈະປກສາຫາລືບາດກູ້ າວຕ່ ໄປ
ເຊັ່ນ: ການຊອກຫາເຮືອນທ່ ເໝາະສົມໃຫູ້ ທ່ານ,
ການເລືອກຜູ້ ໃຫູ້ ກູ້ ຢືມເງນ, ປະເພດເງນກູ້ ຊືູ້ເຮືອນ
ແລະ ອື່ນໆອກຫຼາຍຢ່ າງ.
ຄວາມຮູ້ ແມ່ ນສະຕປັນຍາ. ການເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບໜ່ ວຍ
ງານໃຫູ້ ຄາປກສາດູ້ ານທ່ ຢ່ ອາໄສທ່ HUD ອະນຸ ມັດຂອງ
ທ່ ານເຮັດໃຫູ້ ທ່ານສາມາດເຮັດການຊູ້ື ເຮືອນຫັ ຼ ງທາອດ
ຂອງທ່ ານດູ້ ວຍປະສົບການທ່ ດ. ທ່ ານຈະມສ່ ງທ່ ໃຊູ້ ເພ່ື ອເຮັດ
ການເລືອກທ່ ຖືກຕູ້ ອງໃນການຊູ້ື ແລະ ໃນການເປັນ
ເຈູ້ົ າຂອງເຮືອນທ່ ມຄວາມຮັບຜດຊອບ.

ນ ແລະ ເປັນກາງ
 ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນເພ່ື ອຊອກຫາເຮືອນທ່ ເໝາະສົມໃຫູ້ ທ່ານ
 ຮັບເຄັດລັບການຈັດງົບປະມານ, ປົກປູ້ ອງສນເຊ່ື ອ,

ປູ້ ອງກັນການຍດເອົາຊັບສນມັດຈາ ແລະ ອ່ື ນໆ!

ຜູ້ ໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ ານ
ທ່ີ ຢ່ ອາໄສຕະຫອດ
ແນວຊາຍຝ່ັ ງ

ມໜ່ ວຍງານທ່ HUD
ອະນຸ ມັດຫຼາຍພັນໜ່ ວຍ
ງານທ່ົ ວປະເທດ!

ເສັູ້ນທາງໄປຫາເຮືອນແມ່ ນການເດນທາງ, ແຕ່ ທ່ານບ່ ຈາເປັນ
ຕູ້ ອງຍ່ າງລາພັງຄົນດຽວອກຕ່ ໄປ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ ເພ່ ມຕື່ມ
ກ່ ຽວກັບຂະບວນການຊືູ້ເຮືອນ ຫື ຼ ເພື່ອຊອກຫາໜ່ ວຍງານ
ໃຫູ້ ຄາປກສາດູ້ ານທ່ ຢ່ ອາໄສທ່ HUD ອະນຸ ມັດ, ໃຫູ້ ເຂົູ້າໄປທ່
hud.gov/housingcounseling ຫື ຼ ໂທ 1-800-5694287. ພວກເຮົາພູ້ ອມຊ່ ວຍນາທ່ ານໄປຫາເຮືອນ!

