
 
 

 

ທ່ານຮ ູ້ ບໍ? 
ມູນຄ່າສຸດທິຂອງເຈ ົ້ າຂອງເຮືອນແມ່ນ 

ຫຼາຍກວ່າມູນຄ່າຂອງຜູົ້ ເຊ ່ າເຖິງ 

45 ເທ ່ າ 
- Federal Reserve 

 
 

ການໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ານທ ່ ຢ ່

ອາໄສທ ່  HUD ອະນຸມັດແມ່ນ

ແຫ ່ ງຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທ ່ ເຊຼື່ ອ

ຖຼື ໄດູ້ຂອງທ່ານ. 
ເຮັດໃຫົ້ຜູົ້ ຊ ມໃຊົ້ສາມາດຕັດສິນໃຈແບບມີ

ຂ ົ້ ມູນຄ ບຖົ້ວນກ່ຽວກັບທ່ີຢູ່ອາໄສ. ການໃ

ຫົ້ຄ າປຶກສາດົ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸມັດ

ຊ່ວຍຜູົ້ ຄ ນຫຼາຍກວ່າໜ່ຶງລົ້ານຄ ວເຮືອນໃນ

ແຕ່ລະປີ. 

 
 

ຜ ູ້ ຊຼືູ້ ເຮຼື ອນຄັູ້ ງທໍາອິດ 

ເງິນກ ູ້ຊຼືູ້ ເຮຼື ອນ 
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ການອະນຸມັດຂອງໜ່ວຍງານໃຫົ້ຄ າປຶກສາດົ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສບ ່ ປະກອບ

ເປັນ ຫືຼ ໝາຍເຖິງການຮັບປະກັນ ຫືຼ ການຮັບຮອງຈາກ HUD ກ່ຽວກັບ

ໜ່ວຍງານທ່ີໄດົ້ ຮັບອະນຸມັດ ຫືຼ ພະນັກງານຂອງຕ ນຕ ່ ກັບລູກຄົ້າທ່ີເປັນ

ໄປໄດົ້  ຫືຼ ຕ ່ ກັບອ ງການຈັດຕັົ້ ງ ຫືຼ ບຸກຄ ນໃດໜ່ຶງ. ການອະນຸມັດໝາຍ

ເຖິງວ່າໜ່ວຍງານນັົ້ ນໄດົ້ຕອບສະໜອງໄດົ້ຕາມຄຸນວຸດທິ ແລະ ເງ່ືອນໄຂ

ທ່ີທາງ HUD ກ ານ ດໄວົ້ ເທ ່ ານັົ້ ນ. 

 
 
 
 
 

 

hud.gov/housingcounseling  

1-800-569-4287



 
 
 

 

ບ່ອນເລ ່ ມຕ ູ້
ນ 

ຖາມຜ ູ້ ໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ານ

ທ ່ ຢ ່ອາໄສຂອງທ່ານກ່ຽ

ວກັບ 

 ການຊອກຫາເງິນກູົ້ ທ່ີເໝາະສ ມ ຫືຼ 

ຜູົ້ ລິເລ່ີມໃຫົ້ເງິນກູົ້  

 ທ່ານສາມາດຊືົ້ ເຮືອນໄດົ້ໃນລາຄາເທ ່ າໃດ 

 ເອກະສານທ່ີທ່ານຈະຕົ້ອງມີ 

 ຄະແນນສິນເຊ່ືອຂອງທ່ານ 

 ທ່ານຈ າເປັນຕົ້ອງມີເງິນມັດຈ າເທ ່ າໃດ 

ບາດກົ້າວສ າຄັນໃນເສັົ້ ນທາງໄປຫາເຮືອນແມ່ນການທ າ 

ຄວາມເຂ ົ້ າໃຈຂະບວນການກູົ້ ເງິນຊືົ້ ເຮືອນ. ໃນສ່ວນຂອງ 

ການເດີນທາງນີົ້ ອາດຈະຫຍຸົ້ ງຍາກ ແລະ ສັບສ ນເປັນບາງ 

ເວລາ, ແຕ່ມັນບ ່ ຈ າເປັນຕົ້ອງເປັນແນວນັົ້ ນ. ໜ່ວຍງານ 

ໃຫົ້ຄ າປຶກສາດົ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸມັດຂອງທ່ານ 

ພົ້ ອມຊ່ວຍນ າທາງທ່ານ ແລະ 

ຊ່ວຍທ່ານຮຽນຮູົ້ຂ ົ້ ມູນພືົ້ ນຖານ, 

ເພ່ືອໃຫົ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈແບບມີຂ ົ້ ມູນ 

ຄ ບຖົ້ວນໃນເວລາຊອກຫາເງິນກູົ້ . 

ອ່ານເພ່ີມຕ່ືມເພ່ືອເບ່ິງບ ດຮຽນຂັົ້ ນຕ ົ້ ນໂດຍຫຍ ົ້ ກ່ຽວກັບຂັົ້ ນ

ຕອນການກູົ້ ເງິນຊືົ້ ເຮືອນ.

  

 

ບາດກູ້າວຕ່ໍໄປ 
1. ການໄດົ້ ຄຸນວຸດທິກ່ອນລ່ວງໜົ້ າ ຫືຼ 

ການອະນຸມັດກ່ອນລ່ວງໜົ້ າ 

2. ການຮົ້ອງຂ ເງິນກູົ້  

3. ການຕີລາຄາເຮືອນ 

4. ເງິນມັດຈ າ 

5. ຕອນປິດ 

 

ເງິນກູົ້ ຊືົ້ ເຮືອນຂອງທ່ານແມ່ນເງິນກູົ້ . ຖົ້າທ່ານບ ່ ມີເງິນສ ດ 

ເພ່ືອຊືົ້ ເຮືອນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈ າເປັນຈະຕົ້ອງຢືມມັນ. ໃນ 

ຊ່ວງໄລຍະເວລາທ່ີກ ານ ດໃຫົ້ , 

ທ່ານຈະຕົ້ອງຈ່າຍເງິນທ່ີຕິດໜີົ້ ນັົ້ ນຄືນ. 

ການສ ນທະນາບ ່ ສິົ້ ນສຸດພຽງເທ ່ ານີົ້  – ມີເງິນກູົ້ ຊືົ້ ເຮືອນ ແລະ 

ຜູົ້ ໃຫົ້ ກູົ້ ຢືມປະເພດຕ່າງໆ. ໂອົ້ລ ມກັບໜ່ວຍງານ 

ໃຫົ້ຄ າປຶກສາດົ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸມັດໃນທົ້ອງຖ່ິນ 

ຂອງທ່ານ ເພ່ືອທ າຄວາມເຂ ົ້ າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ 

ໄປຫາເຮືອນຂອງທ່ານ. 

 

 

 

 

 

ມາໂອູ້ລ ມກ່ຽວກັບ 

  ປະເພດຂອງເງິນກູົ້ ຊືົ້ ເຮືອນ 

 ການທ າຄວາມເຂ ົ້ າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນເງິນ

ມັດຈ າ 

 ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດງ ບປະມານ 

 ຂ ົ້ ກ ານ ດການກູົ້ ເງິນຊືົ້ ເຮືອນທ່ີທ່ານຈ າເປັນຕົ້ອງຮູົ້ 

 ການຫີຼກລົ້ຽງແຜນຫຼອກລວງໃນຂະບວນການຊືົ້ ເຮືອນ 

 

 

ບາດກົ້າວທ າອິດຂອງທ່ານເລ່ີມຕ ົ້ ນດົ້ວຍການເຂ ົ້ າໄປຫາໜ່

ວຍງານໃຫົ້ຄ າປຶກສາດົ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸມັດ 

ໃນທົ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ. ຮັບຂ ົ້ ມູນສ າຄັນທ່ີທ່ານຈ າເປັນ 

ຈະຕົ້ອງຮູົ້ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງຈາກການຊືົ້ ເຮືອນຂອງທ່ານ. 

ຮັບຄ າແນະນ າທ່ີເປັນກາງກ່ຽວກັບເງິນກູົ້ ຊືົ້ ເຮືອນຂອງ 

ທ່ານ, ການປົ້ອງກັນການຍຶດເອ າຊັບສິນມັດຈ າ, 

ການປ ກປົ້ອງສິນເຊ່ືອຂອງທ່ານ ແລະ ອ່ືນໆ. 

 

 

 

 

 

ມ ໜ່ວຍງານທ ່   

HUD ອະນຸມັດ

ຫ າຍພັນໜ່ວຍງານ

ທ ່ ວປະເທດ! 

 

ພວກເຮ າສາມາດຊ່ວຍ

ໄດົ້ແນວໃດ 

ທໍາຄວາມເຂ ູ້ າໃຈກ່ຽວ

ກັບ ເງິນກ ູ້ຊຼືູ້ ເຮຼື ອນ 
 

ຜ ູ້ ໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ານ

ທ ່ ຢ ່ອາໄສຕະຫ ອດ

ແນວຊາຍຝ່ັງ 

 

ເສັົ້ ນທາງໄປຫາເຮືອນແມ່ນການເດີນທາງ, ແຕ່

ທ່ານບ ່ ຈ າເປັນຕົ້ອງຍ່າງລ າພັງຄ ນດຽວອີກຕ ່ ໄປ. 

ເພ່ືອຮຽນຮູົ້ ເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບເງິນກູົ້ ຊືົ້ ເຮືອນ ຫືຼ 

ເພ່ືອຊອກຫາໜ່ວຍ 

ງານໃຫົ້ຄ າປຶກສາດົ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸມັດ, 

ໃຫົ້ເຂ ົ້ າໄປທ່ີ hud.gov/housingcounseling ຫືຼ 

ໂທ 1-800-569-4287. ພວກເຮ າພົ້ ອມຊ່ວຍນ າ

ທ່ານໄປຫາເຮືອນ! 

 


