ທ່ ານຮູ້ ບໍ?

ມູ ນຄ່ າສຸ ດທິຂອງເຈົ້ າຂອງເຮືອນແມ່ ນ
ຫຼາຍກວ່ າມູ ນຄ່ າຂອງຜູົ້ ເຊ່ າເຖິງ

45 ເທ່ າ
- Federal Reserve

ການໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ ານທ່ ຢ່
ອາໄສທ່ HUD ອະນຸມັດແມ່ ນ
ແຫ່ ງຄວາມຊ່ ວຍເຫຼື ອທ່ ເຊຼື່ອ
ຖຼືໄດູ້ ຂອງທ່ ານ.
ເຮັດໃຫົ້ ຜູົ້ຊມໃຊົ້ ສາມາດຕັດສິນໃຈແບບມີ
ຂົ້ ມູ ນຄບຖົ້ ວນກ່ ຽວກັບທີ່ຢູ ່ ອາໄສ. ການໃ
ຫົ້ ຄາປຶກສາດົ້ ານທີ່ຢູ ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸ ມັດ
ຊ່ ວຍຜູົ້ ຄນຫຼາຍກວ່ າໜ່ຶ ງລົ້ ານຄວເຮືອນໃນ
ແຕ່ ລະປີ.

ການອະນຸ ມັດຂອງໜ່ ວຍງານໃຫົ້ ຄາປຶກສາດົ້ ານທີ່ຢູ ່ ອາໄສບ່ ປະກອບ
ເປັນ ຫື ຼ ໝາຍເຖິງການຮັບປະກັນ ຫື ຼ ການຮັບຮອງຈາກ HUD ກ່ ຽວກັບ
ໜ່ ວຍງານທ່ີ ໄດົ້ ຮັບອະນຸ ມັດ ຫື ຼ ພະນັກງານຂອງຕນຕ່ ກັບລູ ກຄົ້ າທ່ີ ເປັນ
ໄປໄດົ້ ຫື ຼ ຕ່ ກັບອງການຈັດຕົ້ັ ງ ຫື ຼ ບຸ ກຄນໃດໜ່ຶ ງ. ການອະນຸ ມັດໝາຍ
ເຖິງວ່ າໜ່ ວຍງານນົ້ັ ນໄດົ້ ຕອບສະໜອງໄດົ້ ຕາມຄຸ ນວຸ ດທິ ແລະ ເງ່ື ອນໄຂ
ທີ່ທາງ HUD ການດໄວົ້ ເທ່ ານັົ້ນ.

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

ຜູ້ ຊູ້ຼື ເຮຼືອນຄູ້ັ ງທໍ າອິດ

ເງິນກູ້ ຊູ້ຼື ເຮຼືອນ
101

ບ່ ອນເລ່ ມຕູ້
ນ

ຖາມຜູ້ ໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ ານ
ທ່ ຢ່ ອາໄສຂອງທ່ ານກ່ ຽ
ວກັບ
 ການຊອກຫາເງິນກູ ົ້ ທ່ີ ເໝາະສມ ຫື ຼ

ຜູົ້ ລິເລ່ີ ມໃຫົ້ ເງິນກູ ົ້
 ທ່ ານສາມາດຊືົ້ເຮືອນໄດົ້ ໃນລາຄາເທ່ າໃດ
 ເອກະສານທີ່ທ່ ານຈະຕົ້ ອງມີ
 ຄະແນນສິນເຊື່ອຂອງທ່ ານ
 ທ່ ານຈາເປັນຕົ້ ອງມີເງິນມັດຈາເທ່ າໃດ

ທໍ າຄວາມເຂູ້ າໃຈກ່ ຽວ
ກັບ ເງິນກູ້ ຊູ້ຼື ເຮຼືອນ

ບາດກູ້ າວຕໍ່ໄປ
1. ການໄດົ້ ຄຸນວຸ ດທິກ່ ອນລ່ ວງໜົ້ າ ຫື ຼ
ການອະນຸ ມັດກ່ ອນລ່ ວງໜົ້ າ
2. ການຮົ້ ອງຂເງິນກູ ົ້
3. ການຕີລາຄາເຮືອນ
4. ເງິນມັດຈາ
5. ຕອນປິດ

ພວກເຮາສາມາດຊ່ ວຍ
ໄດົ້ ແນວໃດ

ມາໂອູ້ ລມກ່ ຽວກັບ
 ປະເພດຂອງເງິນກູ ົ້ ຊືົ້ເຮືອນ
 ການທາຄວາມເຂົ້ າໃຈກ່ ຽວກັບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນເງິນ

ມັດຈາ

 ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດງບປະມານ
 ຂົ້ ການດການກູ ົ້ ເງິນຊົ້ື ເຮືອນທ່ີ ທ່ ານຈາເປັນຕົ້ ອງຮູ ົ້
 ການຫີ ຼ ກລົ້ ຽງແຜນຫຼອກລວງໃນຂະບວນການຊືົ້ເຮືອນ

ຜູ້ ໃຫູ້ ຄໍາປຶກສາດູ້ ານ
ທ່ ຢ່ ອາໄສຕະຫອດ
ແນວຊາຍຝ່ັ ງ

ມໜ່ ວຍງານທ່
HUD ອະນຸ ມັດ
ຫາຍພັນໜ່ ວຍງານ
ທ່ ວປະເທດ!

ບາດກົ້ າວສາຄັນໃນເສັົ້ນທາງໄປຫາເຮືອນແມ່ ນການທາ
ຄວາມເຂົ້ າໃຈຂະບວນການກູ ົ້ ເງິນຊືົ້ເຮືອນ. ໃນສ່ ວນຂອງ
ການເດີນທາງນີົ້ອາດຈະຫຍຸົ້ ງຍາກ ແລະ ສັບສນເປັນບາງ
ເວລາ, ແຕ່ ມັນບ່ ຈາເປັນຕົ້ ອງເປັນແນວນັົ້ນ. ໜ່ ວຍງານ
ໃຫົ້ ຄາປຶກສາດົ້ ານທີ່ຢູ ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸ ມັດຂອງທ່ ານ
ພົ້ ອມຊ່ ວຍນາທາງທ່ ານ ແລະ
ຊ່ ວຍທ່ ານຮຽນຮູ ົ້ ຂົ້ ມູ ນພືົ້ນຖານ,
ເພື່ອໃຫົ້ ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈແບບມີຂົ້ ມູ ນ
ຄບຖົ້ ວນໃນເວລາຊອກຫາເງິນກູ ົ້ .
ອ່ ານເພີ່ມຕື່ມເພື່ອເບິ່ງບດຮຽນຂັົ້ນຕົ້ ນໂດຍຫຍົ້ ກ່ ຽວກັບຂັົ້ນ
ຕອນການກູ ົ້ ເງິນຊືົ້ເຮືອນ.
ເງິນກູ ົ້ ຊືົ້ເຮືອນຂອງທ່ ານແມ່ ນເງິນກູ ົ້ . ຖົ້ າທ່ ານບ່ ມີເງິນສດ
ເພື່ອຊືົ້ເຮືອນຂອງທ່ ານ, ທ່ ານຈາເປັນຈະຕົ້ ອງຢືມມັນ. ໃນ
ຊ່ ວງໄລຍະເວລາທີ່ການດໃຫົ້ ,
ທ່ ານຈະຕົ້ ອງຈ່ າຍເງິນທີ່ຕິດໜີົ້ນັົ້ນຄືນ.
ການສນທະນາບ່ ສິົ້ນສຸ ດພຽງເທ່ ານີົ້ – ມີເງິນກູ ົ້ ຊືົ້ເຮືອນ ແລະ
ຜູົ້ ໃຫົ້ ກູົ້ຢືມປະເພດຕ່ າງໆ. ໂອົ້ ລມກັບໜ່ ວຍງານ
ໃຫົ້ ຄາປຶກສາດົ້ ານທີ່ຢູ ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸ ມັດໃນທົ້ ອງຖິ່ນ
ຂອງທ່ ານ ເພື່ອທາຄວາມເຂົ້ າໃຈກ່ ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ
ໄປຫາເຮືອນຂອງທ່ ານ.

ບາດກົ້ າວທາອິດຂອງທ່ ານເລີ່ມຕົ້ ນດົ້ ວຍການເຂົ້ າໄປຫາໜ່
ວຍງານໃຫົ້ ຄາປຶກສາດົ້ ານທີ່ຢູ ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸ ມັດ
ໃນທົ້ ອງຖິ່ນຂອງທ່ ານ. ຮັບຂົ້ ມູ ນສາຄັນທີ່ທ່ ານຈາເປັນ
ຈະຕົ້ ອງຮູ ົ້ ກ່ອນ ແລະ ຫັ ຼ ງຈາກການຊືົ້ເຮືອນຂອງທ່ ານ.
ຮັບຄາແນະນາທີ່ເປັນກາງກ່ ຽວກັບເງິນກູ ົ້ ຊືົ້ເຮືອນຂອງ
ທ່ ານ, ການປົ້ ອງກັນການຍຶດເອາຊັບສິນມັດຈາ,
ການປກປົ້ ອງສິນເຊື່ອຂອງທ່ ານ ແລະ ອື່ນໆ.

ເສັົ້ນທາງໄປຫາເຮືອນແມ່ ນການເດີນທາງ, ແຕ່
ທ່ ານບ່ ຈາເປັນຕົ້ ອງຍ່ າງລາພັງຄນດຽວອີກຕ່ ໄປ.
ເພ່ື ອຮຽນຮູ ົ້ ເພ່ີ ມຕ່ື ມກ່ ຽວກັບເງິນກູ ົ້ ຊົ້ື ເຮືອນ ຫື ຼ
ເພ່ື ອຊອກຫາໜ່ ວຍ
ງານໃຫົ້ ຄາປຶກສາດົ້ ານທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸ ມັດ,
ໃຫົ້ ເຂົ້ າໄປທ່ີ hud.gov/housingcounseling ຫື ຼ
ໂທ 1-800-569-4287. ພວກເຮາພົ້ ອມຊ່ ວຍນາ
ທ່ ານໄປຫາເຮືອນ!

