ຊ່ ວຍທ່ ານປະຫຍັດ

ເງິນ

200,000 ຄົວເຮືອນຕໍ່ ປີໄດ້ ປັບປຸ ງຄວາມ
ສາມາດດ້ ານການເງິນຂອງເຂົາເຈ້ົ າແລ້ ວ.

ການໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້ ານທໍ່ີ ຢໍ່ ອາໄສ
ທໍ່ີ HUD ອະນຸມັດແມໍ່ ນແຫໍ່ ງ
ຄວາມຊໍ່ ວຍເຫື ອທໍ່ີ ເຊໍ່ື ອຖືໄດ້ .

ເຮັດໃຫ້ ຜ້ ຊົມໃຊ້ ສາມາດຕັດສິນໃຈແບບມີຂ້ ມນຄົ
ບຖ້ ວນກໍ່ ຽວກັບທີໍ່ຢໍ່ ອາໄສ. ຜ້ ໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້ ານ
ທີໍ່ຢໍ່ ອາໄສທີໍ່ HUD ອະນຸ ມັດຊໍ່ ວຍຜ້ ຄົນຫາຍກວໍ່ າ
ໜໍ່ຶ ງລ້ ານຄົວເຮືອນໃນແຕໍ່ ລະປີ.

1-800-569-4287

hud.gov/makehomehappen

ການໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້ ານທໍ່ີ ຢໍ່ ອາໄສ

ດາເນີນການ
ຢ່າງສະຫຼາດ!

ການໃຫ້ ຄາປຶກສາ
ດ້ ານທ່ີ ຢ່ ອາໄສແມ່
ນສາລັບທຸກໆຄົນ
ຄາຕອບ, ຂ້ ມນ,
ການຮັບຮ້

ທຸ ກໄວອາຍຸ , ທຸ ກລາຍຮັບ
 ຜ້ ຊື້ເຮືອນຄັ້ງທາອິດ
 ເຈົ້າຂອງເຮືອນ

 ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນທໍ່ີ ມີຄວາມສໍ່ ຽງຖືກຍຶດຊັບສິນມັດຈາ

 ເງິນກ້ ເງິນຊ້ື ເຮືອນແບບໃຊ້ ທໍ່ີ ຢໍ່ ເປັນຫັ ກຊັບຄ້ າປະກັນ
 ຜ້ ເຊົໍ່າ

 ບໍ່ ມີເຮືອນຢໍ່

ຮ້ ຈັກມັນທັງໝ
ົ ດ
 ການຊື້ເຮືອນ – ເລືໍ່ອງລາວທັງໝ
ົ ດ

 ຂ້ ຕົກລົງທີໍ່ແທ້ ຈິງກໍ່ ຽວກັບການເຊົໍ່າ

 ເງິນກ້ ຊ້ື ເຮືອນແບບໃຊ້ ທໍ່ີ ຢໍ່ ອາໄສເປັນຫັ ກຊັບຄ້ າປະກັນເໝາະສົ

ມສາລັບທໍ່ ານຫື ບໍ່ ?
້ີ
 ການຈັດການກັບການບໍ່ ໃຊ້ ໜ
 ການປ້ ອງກັນການຍຶດເອົາຊັບສິນມັດຈາ
 ການເພີໍ່ມສະຖານະການເງິນຂອງທໍ່ ານໃຫ້ ສງສຸ ດ

ຄວາມຮ້ ແມ່ ນສ
ະຕິປັນຍາ

ຢ່ ທີ່ໜ່ວຍງານໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້
ານທີ່ຢ່ ອາໄສຂອງທ່ ານ
 ການໃຫ້ ຄາປຶກສາແບບສອງຕໍ່ ສອງ

 ໃນຫ້ ອງຮຽນ, ການປະຊຸມສົນທະນາວຽກ, ວິດີໂອທໍ່ີ ໃຫ້ ຂ້ ມນ
 ແຫໍ່ ງຂ້ ມນ ແລະ ການອ້ າງອີງ
 ຄາແນະນາຟຣີ ຫື ລາຄາຕໍ່ າ

ມາສ້ າງເຮືອນຢ່
ກັນເທາະ

ມີໜ່ ວຍງານທ່ີ
HUD ອະນຸ ມັດ
ຫຼາຍພັນໜ່ ວຍງານ
ທົ່ວປະເທດ!

ບໍ່ ວໍ່ າທໍ່ ານຈະຢໍ່ ບໍ່ອນໃດໃນຂະບວນການຊື້ເຮືອນ, ທໍ່ ານຈະປະ
ເຊີນກັບການຕັດສິນໃຈທີໍ່ສາຄັນ ແລະ ມີຫາກຫາຍຄາຖາມ.
ມັນຈະບໍ່ ດີກວໍ່ າບ ຖ້ າມີຜ້ ຊໍ່ ຽວຊານທີໍ່ເຊືໍ່ອໄດ້ ແລະ ບໍ່ ລາອຽງ
ຊໍ່ ວຍຫັນໄປຫາຄວາມຮ້ ແລະ ຄາຊີ້ນາທີໍ່ເຮັດໃຫ້ ທໍ່ານສາມາດ ດາ
ເນີນການຢໍ່ າງເໝາະສົມສາລັບທໍ່ ານ – ທຸ ກບາດກ້ າວ
ໃນເສັ້ນທາງ? ທໍ່ ານເຮັດໄດ້ ! ຜ້ ໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້ ານທີໍ່ຢໍ່ ອາໄສ
ຂອງທໍ່ ານ ແມໍ່ ນຜ້ ແນະນາດ້ ານທີໍ່ຢໍ່ ອາໄສສໍ່ ວນຕົວຂອງທໍ່ ານ
ທີໍ່ມີຄວາມຫວັງດີຕໍ່ ທໍ່ ານຢໍ່ າງແທ້ ຈິງ.

ກາລັງຈະຊື້ເຮືອນບໍ່ ? ເຮັດການເລືອກແບບມີຂ້ ມນຄົບຖ້ ວນໃນ
ທຸ ກບາດກ້ າວຂອງເສັ້ນທາງ. ເປັນເຈົ້າຂອງຢໍ່ ແລ້ ວບ? ປົກ
ປ້ ອງເງິນລົງທຶນຂອງທໍ່ ານ. ເງິນກ້ ຊື້ເຮືອນແບບໃຊ້ ທີໍ່ຢໍ່ ອາໄສ
ເປັນຫັ ກຊັບຄ້ າປະກັນເປັນທາງເລືອກທີໍ່ດີສາລັບທໍ່ ານຫື ບໍ່ ?
ກາລັງຈັດການກັບການ ບໍ່ ໃຊ້ ໜີ້ ຫື ການຍຶດເອົາຊັບສິນມັດ
ຈາບໍ່ ? ທໍ່ ານມີທາງເລືອກ. ຈະເຊົໍ່າບ? ຮ້ ຈັກສິດທິຂອງ ທໍ່ ານ
ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສັນ ຍາເຊົໍ່າ. ຮັບຂ້ ມນທັງໝົດທີໍ່ທໍ່ ານ
ຈາເປັນຈະຕ້ ອງຮ້ .

ຜ້ ໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້ ານທໍ່ີ ຢໍ່ ອາໄສແມໍ່ ນຜ້ ຊໍ່ ຽວຊານທໍ່ີ ມີປະສົບການ
ແລະ ຜໍ່ ານການຝຶກອົບຮົມ ທໍ່ີ ມີຄາຕອບທໍ່ີ ທໍ່ ານຕ້ ອງການສາ
ລັບການຕັດສິນໃຈກໍ່ ຽວກັບທໍ່ີ ຢໍ່ ອາໄສຂອງທໍ່ ານ. ຜ້ ໃຫ້ ຄາປຶກສາ
ດ້ ານທໍ່ີ ຢໍ່ ອາໄສຂອງທໍ່ ານຈະເຮັດວຽກຮໍ່ ວມກັບທໍ່ ານແບບສອງຕໍ່
ສອງ ເພໍ່ື ອໃຫ້ ຄາຊ້ີ ນາໃນການເຮັດການເລືອກທໍ່ີ ຖືກຕ້ ອງ
ຕາມສະພາບການ ແລະ ຄວາມຕ້ ອງການຂອງທໍ່ ານ.
ຍໍ່ິ ງໄປກວໍ່ ານ້ັ ນ, ຫາຍໆການບລິການຈາກໜໍ່ ວຍງານໃຫ້ ຄາປຶກ
ສາດ້ ານທໍ່ີ ຢໍ່ ອາໄສທໍ່ີ HUD ອະນຸ ມັດຂອງທໍ່ ານແມໍ່ ນຟຣີ ຫື
ລາຄາຕໍ່ າ.

ເສັ້ນທາງໄປຫາເຮືອນແມໍ່ ນການເດີນທາງ, ແຕໍ່ ທໍ່ານບໍ່ ຈາເປັນ
ຕ້ ອງຍໍ່ າງລາພັງຄົນດຽວອີກຕໍ່ ໄປ. ບໍ່ ວໍ່ າທໍ່ ານຈະຢໍ່ ບໍ່ອນ
ໃດໃນເສັ້ນທາງຂອງທໍ່ ານ, ຄາຕອບທີໍ່ທໍ່ ານຕ້ ອງການ ແມໍ່ ນ
ການຄລິກ ຫື ໂທໄປ.ເພືໍ່ອຮຽນຮ້ ເພີໍ່ມຕືໍ່ມກໍ່ ຽວກັບການໃຫ້
ຄາປຶກສາດ້ ານທີໍ່ຢໍ່ ອາໄສຂອງ HUD ຫື ເພືໍ່ອຊອກຫາໜໍ່ ວຍ
ງານໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້ ານທີໍ່ຢໍ່ ອາໄສທີໍ່ HUD ອະນຸ ມັດ, ໃຫ້ ເຂົ້າ
ໄປທີໍ່ hud.gov/makehomehappen ຫື ໂທ 1-800-5694287. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ ສ້ າງເຮືອນຢໍ່ ໄປພ້ ອມໆກັນ!

