
 

 
 

ທ່ານຮ ູ້ບ ່ ? 
ຜ ູ້ ຄົນທ ີ່ ເຂົູ້ າຮີ່ວມການໃຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້ານທ ີ່ ຢ ີ່

ອາໄສໂດຍສະເລີ່ຍ ຈະມີໜີູ້ ລວມທັງໝົດ 

ໜູ້ ອຍກວ່າ $11,300. 
Sharpen Your Financial Focus, Roll 
and Moulton (2016) 

 
 
 

ການໃຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້ານທ່ີຢ ່

ອາໄສທ່ີ HUD ອະນຸມັດແມ່ນ

ແຫ ່ ງຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທ່ີເຊຼື່ ອ

ຖຼື ໄດູ້ຂອງທ່ານ. 
ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ ຊົມໃຊູ້ສາມາດຕັດສິນໃຈແບບມ 

ຂ ູ້ ມ ນຄົບຖູ້ວນກີ່ຽວກັບທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສ. ການໃ

ຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້ານທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່  HUD 

ອະນຸມັດຊີ່ວຍຜ ູ້ ຄົນຫຼາຍກວີ່ າໜຶີ່ ງລູ້ານຄົວ

ເຮືອນໃນແຕີ່ລະປ . 

 
 

 
ຜ ູ້ ຊຼືູ້ ເຮຼື ອນຄັູ້ ງທ າອິດ 

ກ່ຽວກັບເງິນ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ການອະນຸມັດຂອງໜີ່ວຍງານໃຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້ານທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສບ ີ່ ປະກອບ

ເປັນ ຫືຼ ໝາຍເຖິງການຮັບປະກັນ ຫືຼ ການຮັບຮອງຈາກ HUD ກີ່ຽວກັບ

ໜີ່ວຍງານທ ີ່ ໄດູ້ ຮັບອະນຸມັດ ຫືຼ ພະນັກງານຂອງຕົນຕ ີ່ ກັບລ ກຄູ້າທ ີ່ ເປັນ

ໄປໄດູ້  ຫືຼ ຕ ີ່ ກັບອົງການຈັດຕັູ້ ງ ຫືຼ ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ ງ. ການອະນຸມັດໝາຍ

ເຖິງວີ່າໜີ່ວຍງານນັູ້ ນໄດູ້ຕອບສະໜອງໄດູ້ຕາມຄຸນວຸດທິ ແລະ ເງືີ່ ອນໄຂ

ທ ີ່ ທາງ HUD ກ ານົດໄວູ້ ເທົີ່ ານັູ້ ນ. 

 
 
 
 
 
 

hud.gov/housingcounseling  

1-800-569-4287 



 

 
 

ຫາເງິນຈາກ 

ເລຼື່ ອງນີູ້  

ຖາມຜ ູ້ ໃຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້ານທ່ີຢ ່ອາໄສຂອງ

ທ່ານກ່ຽວກັບ 

 ຄີ່າທ ານຽມ ແລະ ຄີ່າໃຊູ້ຈີ່າຍໃນຂະບວນການຊືູ້ ເຮືອນ 

 ການຄິດໄລີ່ຄີ່າໃຊູ້ຈີ່າຍລາຍເດືອນໃນການເປັນເຈົູ້ າຂອງເຮືອນ 

 ສິນເຊືີ່ ອຂອງທີ່ານສາມາດສົີ່ ງຜົນກະທົບຕ ີ່ ກ າລັງຊືູ້ ຂອງທີ່ານໄດູ້ແນ

ວໃດ 

 ການເລືອກປະເພດຂອງເງິນກ ູ້ ຊືູ້ ເຮືອນທ ີ່ ເໝາະສົມກັບງົບປະ 

ມານຂອງທີ່ານ 

 ທີ່ານຈ າເປັນຕູ້ອງມ ເງິນມັດຈ າເທົີ່ າໃດ 

ເຮືອນໃນຝັນຂອງທີ່ານແບບຊາວອາເມຣິກາຈະເສຍຄີ່າໃຊູ້ 

ຈີ່າຍເທົີ່ າໃດ? ທີ່ານອາດຈະຢາກໄດູ້ເຮືອນໃນຝັນຂອງທີ່ານ, 

ແຕີ່ມັນສ າຄັນຫຼາຍໃນການກວດສອບໃຫູ້ແນີ່ ໃຈວີ່ າ ທີ່ານສາ 

ມາດຊືູ້ ມັນໄດູ້ . ການຈັດງົບປະມານອາດຈະເປັນເລືີ່ ອງຍາກ, 

ແຕີ່ໜີ່ ວຍງານໃຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້ານທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່  HUD ອະນຸມັດ 

ຂອງທີ່ານສາມາດຊີ່ວຍນ າທາງທີ່ານ ແລະ ຊີ່ວຍທີ່ານວາງ 

ແຜນໄດູ້ຢີ່າງ ຖືກຕູ້ອງ, ໂດຍອ ງຕາມສະຖານະການທາງການ 

ເງິນທ ີ່ ບ ີ່ ຄືໃຜຂອງທີ່ານ. ອີ່ານເພ ີ່ ມຕືີ່ ມເພືີ່ ອເບິີ່ ງວິທ ການທ ີ່ ທີ່ ານ 

ຈະສາມາດໄດູ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທ ີ່ ສຸດຈາກເງິນ ຂອງທີ່ານ. 

 
 

ບັນຫາເລຼື່ ອ

ງເງິນ 

 

ພິຈາລະນາຄ່າໃຊູ້ ຈ່າຍທັງໝົດ 

 ຜ ູ້ ໃຫູ້ກ ູ້ ຢືມເງິນຫຼາຍຄົນກ ານົດໃຫູ້ທີ່ ານມ ເງິນສົດຈ ານວນໜຶີ່ ງສ າ

ຮອງໄວູ້  

 “ຄວາມຈ າເປັນ” ກັບ “ຄວາມຕູ້ອງການ” 

 ທ ີ່ ຕັູ້ ງຂອງເຮືອນທີ່ານ 

 ປະເພດຂອງເຮືອນທ ີ່ ທີ່ ານຕູ້ອງການ 

 ການປະກັນໄພເຈົູ້ າຂອງເຮືອນ 

ຢີ່າຟູ້ າວເອົາບັນດາຜູ້ າກັູ້ ງໃໝີ່ ເຫົຼີ່ ານັູ້ ນອອກ ຫືຼ ທາສ ຝາຜະໜັງ 

ເຫົຼີ່ ານັູ້ ນເທືີ່ ອ! ທີ່ານມ ເຮືອນທ ີ່ ຈະຕູ້ອງຈີ່າຍເງິນ. ທີ່ານຈ າເປັນ

ຕູ້ອງມ ເງິນມັດຈ າເທົີ່ າໃດ? ທີ່ານມ ຈ ານວນເງິນທ ີ່ ທູ້ອນໄວູ້  

ສ າລັບການສູ້ອມແຊມໃນຄົວເຮືອນຫືຼບ ີ່ ? ມ ຄີ່າໃຊູ້ຈີ່າຍໃນການ 

ກວດສອບ ຫືຼ ຄີ່າທ ານຽມປິດການເຮັດທຸລະກ າເທົີ່ າໃດ? ໂຊກດ , 

ມ ວິທ ການທ ີ່ ສະຫຼາດທ ີ່ ຈະຕູ້ອງກະກຽມສ າລັບສິີ່ ງເຫົຼີ່ ານ ູ້  ແລະ 

ຄ າຖາມກີ່ຽວກັບການຈັດງົບປະມານອືີ່ ນໆທ ີ່ ຈະມ ໃນລະຫວີ່ າງຂະບ

ວນການຊືູ້ ເຮືອນ. ພຽງແຕີ່ກ ານົດເວລາການນັດໝາຍກັບ 

ໜີ່ວຍງານໃຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້ານທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່  HUD ອະນຸມັດ 

ຂອງທີ່ານ. 

 
 

ພວກເຮົາ

ສາມາດຊ່ວຍ

ໄດູ້ແນວໃດ 

ມາໂອູ້ ລົມກ່ຽວກັບ 

 ລາຍຈີ່າຍໃນປະຈຸບັນຂອງທີ່ານ ກັບ 

ລາຍຈີ່າຍໃນອະນາຄົດຂອງທີ່ານ 

 ການປັບປີ່ ຽນສ າລັບການສູ້ອມແປງ, ເຫດການສຸກເສ ນ ແລະ 

ເຫດການໃນຊ ວິດ 

 ການຊ າລະໜ ູ້ ຂອງທີ່ານ 

 ຂ ູ້ ກ ານົດຂອງເງິນກ ູ້  

 ອັດຕາສີ່ວນໜ ູ້ ສິນຕ ີ່ ລາຍຮັບຂອງທີ່ານ ແລະ ອືີ່ ນໆອ ກ! 

ບາດກູ້າວທ າອິດຂອງທີ່ານເລ ີ່ ມຕົູ້ ນດູ້ວຍການເຂົູ້ າໄປຫາ 

ໜີ່ວຍງານໃຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້ານທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່  HUD ອະນຸມັດ 

ໃນທູ້ອງຖິີ່ ນຂອງທີ່ານ. ຮັບຂ ູ້ ມ ນສ າຄັນທ ີ່ ທີ່ ານຈ າເປັນຈະຕູ້ອງ 

ຮ ູ້ກີ່ອນ ແລະ ຫັຼງຈາກການຊືູ້ ເຮືອນຂອງທີ່ານ. ຮຽນຮ ູ້ເພ ີ່ ມຕືີ່ ມ 

ກີ່ຽວກັບຂະບວນການກ ູ້ ຢືມເງິນ, ຄີ່າໃຊູ້ຈີ່າຍໃນການເປັນເຈົູ້ າ 

ຂອງເຮືອນທ ີ່ ບ ີ່ ໄດູ້ຄາດຄິດໄວູ້ , ການສູ້າງ ແລະ ການຈັດງົບປະ 

ມານຂອງທີ່ານ ແລະ ການເຮັດການຊ າລະເງິນກ ູ້ ຊືູ້ ເຮືອນຂອງ 

ທີ່ານໃຫູ້ຖືກທັນເວລາ. ເຄືີ່ ອງມືສ າລັບການເປັນເຈົູ້ າຂອງເຮືອນ 

ທ ີ່ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນພຽງການຄລິກ ຫືຼ ໂທໄປ! 

 

 

ຜ ູ້ ໃຫູ້ຄ າປຶກສາດູ້າ

ນທ່ີຢ ່ອາໄສຕະຫ ອ

ດ ແນວຊາຍຝ່ັງ 

ເສັູ້ ນທາງໄປຫາເຮືອນແມີ່ນການເດ ນທາງ, ແຕີ່ທີ່ ານບ ີ່ ຈ າເປັນ

ຕູ້ອງຍີ່ າງລ າພັງຄົນດຽວອ ກຕ ີ່ ໄປ. ເພືີ່ ອຮຽນຮ ູ້ເພ ີ່ ມຕືີ່ ມກີ່ຽວກັບ 

ການຈັດງົບປະມານ ຫືຼ ເພືີ່ ອຊອກຫາໜີ່ ວຍງານໃຫູ້ຄ າປຶກສາ 

ດູ້ານທ ີ່ ຢ ີ່ອາໄສທ ີ່  HUD ອະນຸມັດ, ໃຫູ້ເຂົູ້ າໄປທ ີ່  

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

ພວກເຮົາພູ້ ອມຊີ່ວຍນ າທີ່ານໄປຫາເຮືອນ! 

 

  

 

ມີໜ່ວຍງານທ່ີ  

HUD ອະນຸມັດຫ າຍພັນ

ໜ່ວຍງານທ່ົວປະເທດ! 

 

 


