ທ່ ານຮູ້ ບ່ ?

ຜູ້ ຄົນທີ່ ເຂົູ້າຮີ່ ວມການໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທີ່ ຢີ່
ູ້ີ ລວມທັງໝ
ອາໄສໂດຍສະເລີ່ ຍ ຈະມີໜ
ົ ດ
ໜູ້ອຍກວ່ າ $11,300.
Sharpen Your Financial Focus, Roll
and Moulton (2016)

ການໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທ່ີ ຢ່
ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸມັດແມ່ ນ
ແຫ່ ງຄວາມຊ່ ວຍເຫຼື ອທ່ີ ເຊ່ຼື ອ
ຖຼືໄດູ້ ຂອງທ່ ານ.
ເຮັດໃຫູ້ ຜູ້ ຊົມໃຊູ້ ສາມາດຕັດສິນໃຈແບບມ
ຂູ້ ມນຄົບຖູ້ ວນກີ່ ຽວກັບທີ່ ຢີ່ ອາໄສ. ການໃ
ຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທີ່ ຢີ່ ອາໄສທີ່ HUD
ອະນຸ ມັດຊີ່ ວຍຜູ້ ຄົນຫຼາຍກວີ່ າໜີ່ຶ ງລູ້ ານຄົວ
ເຮືອນໃນແຕີ່ ລະປ.

ການອະນຸ ມັດຂອງໜີ່ ວຍງານໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທີ່ ຢີ່ ອາໄສບີ່ ປະກອບ
ເປັນ ຫື ຼ ໝາຍເຖິງການຮັບປະກັນ ຫື ຼ ການຮັບຮອງຈາກ HUD ກີ່ ຽວກັບ
ໜີ່ ວຍງານທີ່ ໄດູ້ ຮັບອະນຸ ມັດ ຫື ຼ ພະນັກງານຂອງຕົນຕີ່ ກັບລກຄູ້ າທີ່ ເປັນ
ໄປໄດູ້ ຫື ຼ ຕີ່ ກັບອົງການຈັດຕູ້ັ ງ ຫື ຼ ບຸ ກຄົນໃດໜີ່ຶ ງ. ການອະນຸ ມັດໝາຍ
ເຖິງວີ່ າໜີ່ ວຍງານນັູ້ນໄດູ້ ຕອບສະໜອງໄດູ້ ຕາມຄຸ ນວຸ ດທິ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂ
ທີ່ ທາງ HUD ການົດໄວູ້ ເທົີ່ານັູ້ນ.

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

ຜູ້ ຊູ້ຼື ເຮຼືອນຄູ້ັ ງທາອິດ

ກ່ຽວກັບເງິນ

ຫາເງິນຈາກ
ເລ່ຼື ອງນູ້ີ

ຖາມຜູ້ ໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທ່ີ ຢ່ ອາໄສຂອງ
ທ່ ານກ່ ຽວກັບ
 ຄີ່ າທານຽມ ແລະ ຄີ່ າໃຊູ້ ຈີ່າຍໃນຂະບວນການຊືູ້ເຮືອນ
 ການຄິດໄລີ່ ຄີ່າໃຊູ້ ຈີ່າຍລາຍເດືອນໃນການເປັນເຈົູ້າຂອງເຮືອນ
 ສິນເຊີ່ື ອຂອງທີ່ ານສາມາດສີ່ົ ງຜົນກະທົບຕີ່ ກາລັງຊູ້ື ຂອງທີ່ ານໄດູ້ ແນ

ວໃດ
 ການເລືອກປະເພດຂອງເງິນກູ້ ຊືູ້ເຮືອນທີ່ ເໝາະສົມກັບງົບປະ

ມານຂອງທີ່ ານ

ເຮືອນໃນຝັນຂອງທີ່ ານແບບຊາວອາເມຣິກາຈະເສຍຄີ່ າໃຊູ້
ຈີ່ າຍເທົີ່າໃດ? ທີ່ ານອາດຈະຢາກໄດູ້ ເຮືອນໃນຝັນຂອງທີ່ ານ,
ແຕີ່ ມັນສາຄັນຫຼາຍໃນການກວດສອບໃຫູ້ ແນີ່ ໃຈວີ່ າ ທີ່ ານສາ
ມາດຊືູ້ມັນໄດູ້ . ການຈັດງົບປະມານອາດຈະເປັນເລືີ່ອງຍາກ,
ແຕີ່ ໜີ່ວຍງານໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທີ່ ຢີ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸ ມັດ
ຂອງທີ່ ານສາມາດຊີ່ ວຍນາທາງທີ່ ານ ແລະ ຊີ່ ວຍທີ່ ານວາງ
ແຜນໄດູ້ ຢີ່າງ ຖືກຕູ້ ອງ, ໂດຍອງຕາມສະຖານະການທາງການ
ເງິນທີ່ ບີ່ ຄືໃຜຂອງທີ່ ານ. ອີ່ ານເພີ່ ມຕືີ່ມເພືີ່ອເບິີ່ງວິທການທີ່ ທີ່ ານ
ຈະສາມາດໄດູ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ ສຸ ດຈາກເງິນ ຂອງທີ່ ານ.

 ທີ່ ານຈາເປັນຕູ້ ອງມເງິນມັດຈາເທົີ່າໃດ

ບັນຫາເລ່ຼື ອ
ງເງິນ

ພິຈາລະນາຄ່ າໃຊູ້ ຈ່ າຍທັງໝ
ົ ດ
 ຜູ້ ໃຫູ້ ກູ້ ຢືມເງິນຫຼາຍຄົນການົດໃຫູ້ ທີ່ານມເງິນສົດຈານວນໜ
ຶີ່ ງສາ

ຮອງໄວູ້

 “ຄວາມຈາເປັນ” ກັບ “ຄວາມຕູ້ ອງການ”
 ທີ່ ຕູ້ັ ງຂອງເຮືອນທີ່ ານ
 ປະເພດຂອງເຮືອນທີ່ ທີ່ ານຕູ້ ອງການ
 ການປະກັນໄພເຈົູ້າຂອງເຮືອນ

ພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ ວຍ
ໄດູ້ ແນວໃດ

ມາໂອູ້ ລົມກ່ ຽວກັບ
 ລາຍຈີ່ າຍໃນປະຈຸ ບັນຂອງທີ່ ານ ກັບ

ລາຍຈີ່ າຍໃນອະນາຄົດຂອງທີ່ ານ
 ການປັບປີ່ ຽນສາລັບການສູ້ ອມແປງ, ເຫດການສຸ ກເສນ ແລະ

ເຫດການໃນຊວິດ
ູ້ ຂອງທີ່ ານ
 ການຊາລະໜ
 ຂູ້ ການົດຂອງເງິນກູ້
ູ້ ສິນຕີ່ ລາຍຮັບຂອງທີ່ ານ ແລະ ອືີ່ນໆອກ!
 ອັດຕາສີ່ ວນໜ

ຜູ້ ໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ າ
ນທ່ີ ຢ່ ອາໄສຕະຫອ
ດ ແນວຊາຍຝ່ັ ງ

ມີໜ່ ວຍງານທ່ີ
HUD ອະນຸ ມັດຫາຍພັນ
ໜ່ ວຍງານທົ່ວປະເທດ!

ຢີ່ າຟູ້ າວເອົາບັນດາຜູ້ າກັູ້ງໃໝີ່ ເຫົີ່ ຼ ານັູ້ນອອກ ຫື ຼ ທາສຝາຜະໜັງ
ເຫົີ່ ຼ ານັູ້ນເທືີ່ອ! ທີ່ ານມເຮືອນທີ່ ຈະຕູ້ ອງຈີ່ າຍເງິນ. ທີ່ ານຈາເປັນ
ຕູ້ ອງມເງິນມັດຈາເທົີ່າໃດ? ທີ່ ານມຈານວນເງິນທີ່ ທູ້ ອນໄວູ້
ສາລັບການສູ້ ອມແຊມໃນຄົວເຮືອນຫື ຼ ບີ່ ? ມຄີ່ າໃຊູ້ ຈີ່າຍໃນການ
ກວດສອບ ຫື ຼ ຄີ່ າທານຽມປິດການເຮັດທຸ ລະກາເທົີ່າໃດ? ໂຊກດ,
ມວິທການທີ່ ສະຫຼາດທີ່ ຈະຕູ້ ອງກະກຽມສາລັບສິີ່ງເຫົີ່ ຼ ານູ້ ແລະ
ຄາຖາມກີ່ ຽວກັບການຈັດງົບປະມານອືີ່ນໆທີ່ ຈະມໃນລະຫວີ່ າງຂະບ
ວນການຊືູ້ເຮືອນ. ພຽງແຕີ່ ການົດເວລາການນັດໝາຍກັບ
ໜີ່ ວຍງານໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທີ່ ຢີ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸ ມັດ
ຂອງທີ່ ານ.

ບາດກູ້ າວທາອິດຂອງທີ່ ານເລີ່ ມຕູ້ົ ນດູ້ ວຍການເຂູ້ົ າໄປຫາ
ໜີ່ ວຍງານໃຫູ້ ຄາປຶກສາດູ້ ານທີ່ ຢີ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸ ມັດ
ໃນທູ້ ອງຖີ່ິ ນຂອງທີ່ ານ. ຮັບຂູ້ ມນສາຄັນທີ່ ທີ່ ານຈາເປັນຈະຕູ້ ອງ
ຮູ້ ກີ່ອນ ແລະ ຫັ ຼ ງຈາກການຊູ້ື ເຮືອນຂອງທີ່ ານ. ຮຽນຮູ້ ເພີ່ ມຕີ່ື ມ
ກີ່ ຽວກັບຂະບວນການກູ້ ຢືມເງິນ, ຄີ່ າໃຊູ້ ຈີ່າຍໃນການເປັນເຈູ້ົ າ
ຂອງເຮືອນທີ່ ບີ່ ໄດູ້ ຄາດຄິດໄວູ້ , ການສູ້ າງ ແລະ ການຈັດງົບປະ
ມານຂອງທີ່ ານ ແລະ ການເຮັດການຊາລະເງິນກູ້ ຊູ້ື ເຮືອນຂອງ
ທີ່ ານໃຫູ້ ຖືກທັນເວລາ. ເຄີ່ື ອງມືສາລັບການເປັນເຈູ້ົ າຂອງເຮືອນ
ທີ່ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນພຽງການຄລິກ ຫື ຼ ໂທໄປ!

ເສູ້ັ ນທາງໄປຫາເຮືອນແມີ່ ນການເດນທາງ, ແຕີ່ ທີ່ານບີ່ ຈາເປັນ
ຕູ້ ອງຍີ່ າງລາພັງຄົນດຽວອກຕີ່ ໄປ. ເພີ່ື ອຮຽນຮູ້ ເພີ່ ມຕີ່ື ມກີ່ ຽວກັບ
ການຈັດງົບປະມານ ຫື ຼ ເພີ່ື ອຊອກຫາໜີ່ ວຍງານໃຫູ້ ຄາປຶກສາ
ດູ້ ານທີ່ ຢີ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸ ມັດ, ໃຫູ້ ເຂູ້ົ າໄປທີ່
hud.gov/housingcounseling ຫື ຼ ໂທ 1-800-569- 4287.
ພວກເຮົາພູ້ ອມຊີ່ ວຍນາທີ່ ານໄປຫາເຮືອນ!

