ໍ້ ນການຂຄວາມຊ່ວຍເຫອ
ຼື ນາ FHA ເມຼື່ອເກີດໄພພິບດ
ັ
ຂມູ
ໍ້
ຂັນຕອນທ
າອິດ - ລົງທະບຽນກັບ ອົງການ FEMA

ໍ້
ໍ້ ່ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ນຟນຟູ
ຼື ໍ້ ຈາກໄພພິບດ
ັ ໄດໍ້ຮບ
ັ ການປະກາດໂດຍປະທານປະເທດແລໍ້ວ, ທາງອົງການຟີມາ FEMA (ອົງການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງເຫດການສຸ ກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ) ຈະໄດໍ້ຈດ
ັ ຕັງສູ
ັ ຂນໃນພຼື
ັ ຜົນກະທົບ. ການໃຫໍ້ຄວາມຊ່ ວຍເຫອ
ຼື ຈະມີໃຫໍ້ທ່ານ
ເມຼື່ອໄພພິບດ
ນທີ
ີ າເປນ
ັ ທີ່ຮຽບຮໍ້ອຍ. ທ່ ານສາມາດລົງທະບຽນໂດຍຕົງຢູ່ນາສູນຟນຟູ
ຼື ໍ້ ຈາກໄພພິບດ
ັ ຫ ຼື ລົງທະບຽນຜ່ານທາງ ເວັບໄຊທ໌ www.FEMA.gov ຫ ຼື ໂທລະສັບເບີ 800-621-3362.
ແລະ ຄອບຄົວ ພາຍຫງັ ທີ່ທ່ ານໄດໍ້ລງົ ທະບຽນກັບອົງການຟມ

ຼື ຂອງທ່ ານ
ຕິດຕ່ ຜູໃໍ້ ຫ ໍ້ກູຢໍ້ ມ

ຼື ຂອງທ່ ານຮັບຮູ ວ
ີ າ ໃຫໍ້ເຂົາ ແລະ ຖໍ້າຈາເປນ
ັ ແມ່ ນໃຫໍ້ແກໍ້ໄຂເບີຕດ
ຼື ຂອງທ່ ານໄວເທົ່າໃດທ່ ານກ່ ມີສດ
ໍ້ ່ າທ່ ານໄດໍ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ . ເອົາເລກລະຫັດຜົນກະທົບທີ່ໄດໍ້ຈາກຟມ
ິ ຕ່ ຂອງທ່ ານເອງໃຫໍ້ຖກ
ຼື ຕໍ້ອງ. ການທີ່ທ່ ານຕິດຕ່ ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ກຢ
ິ
ບອກໃຫໍ້ຜູໃໍ້ ຫໍ້ກຢ
ູ ໍ້ ມ
ູ ໍ້ ມ
ັ ການຊົ່ວຄາວໄດໍ້ບ ເພຼື່ອທີ່ທ່ ານຈະມີເວລາໃນການຈັດລຽງສິ່ງຕ່ າງ.. ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ກຢ
ຼື ຫາຍຄົນອາດຈະລະງ ັບການຈ່ າຍເງ ິນຄຼືນທີ່ລ່ າຊໍ້າ
ັ ທາງເລຼືອກໃນການຊ່ ວຍເຫອ
ຼື ຫາຍທາງ. ລອງຖາມເບິ່ງວ່ າທ່ ານມີສດ
ິ ທີ່ຈະຂອະນຸຍາດເລຼື່ອນການຈ່ າຍຄ່ າເຮຼືອນເປນ
ທີ່ຈະໄດໍ້ຮບ
ູ ໍ້ ມ
ໍ້ ດລົງ, ໃຫໍ້ຕດ
ໍ້ ່ ອປກສາກ່ ຽວກັບການຈ່ າຍຄ່ າຈານອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ ານ. ເຖິງວ່ າທ່ ານຈະບ່ ມີປະສົບການໃນເລຼື່ອງ
ຼື ອີກຄັງເພຼື
ົ ກະທົບທາງລົບຕ່ ກັບຜູ ປ
ໍ້ ່ ອຍສິນເຊຼື່ອໃນໄລຍະນີ.ໍ້ ເມຼື່ອການເລຼື່ອນຊາລະສິນສຸ
ິ ຕ່ ຫາຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ກຢ
ແລະ ຈະບ່ ມີການເຮັດບົດລາຍທີ່ມີຜນ
ູ ໍ້ ມ
ັ ໄດໍ້ສາໍ້ ງຜົນກະທົບຕ່ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຄ່ າບໍ້ານເຮຼືອນ; ຕົວຢ່າງ, ຖໍ້າຫາກທ່ ານສູນເສຍການຈ ໍ້າງງານຖາວອນ ຫ ຼື ຊົ່ວຄາວ ຫ ຼື ເຮັດໃຫໍ້ຊ່ ວໂມງເຮັ
ົ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍ້ານເຮຼືອນ, ຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ກອ
ູ ໍ້ າດຈະສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໄດໍ້ຖາໍ້ ຫາກວ່ າໄພພິບດ
ດວຽກຫຸ ດລົງ
ັ .
ຍໍ້ອນໄພພິບດ

ັ
ການຕິດຕ່ ຫາອົງການໃຫ ໍ້ຄາປກສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸມດ

ໍ້ ານ ແລະ ການສກສາ ຍັງໃຫໍ້ຄາແນະນາກ່ ຽວກັບການເງ ິນກູຊຼື
ໍ້ ອນຫງັ ໄພພິບດ
ັ ຜູ ທ
ໍ້ ່ ໃຫໍ້
ີ ຄາປກສາໃນການຊຼືບໍ້
ໍ້ ເຮຼື
ັ ອີກດໍ້ວຍ. ທ່ ານຢ່າຟາໍ້ ວຕັດສິນໃຈຫ ຍັງໝົດກ່ ຽວກັບສິນເຊຼື່ອບໍ້ານ ຈົນກວ່ າຈະໄດໍ້ໂອໍ້ລມ
ົ ກັບທີ່
ອົງການໃຫໍ້ຄາປກສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸມດ
ໍ້ ນອຼື່ນ. ແລະ ຍັງມີຂມູ
ໍ້ ນອຼື່ນ.ທີ່ອາດຈະຊ່ ວຍທ່ ານ
ັ ຄາແນະທາງດໍ້ານກົດໝາຍ, ການເງ ິນ ແລະ ອາກອນຕ່ າງ.. ທີ່ປກສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສຍັງສາມາດໃຫໍ້ຄາແນະນາກ່ ຽວກັບບັດເຄດິດ, ສິນເຊຼື່ອສາລັບນັກຮຽນ ແລະ ເລຼື່ອງໜີສິ
ປກສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ ອາໄສ ແລະ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້
ຼື ໍ້ ຕວ
ັ ຕໍ້ອງມີສນ
ໍ້ ງກັນການຢດຊັບ. ເພຼື່ອຊອກຫາທີ່ຕັງຂອງ
ົ ເອງ. ທ່ ານບ່ ຈາເປນ
ິ ເຊຼື່ອຂອງ FHA ໃນການພົວພັນກັບອົງການໃຫໍ້ຄາປກສາທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸມດ
ັ ແລະ ກ່ ບ່ ມີຄ່າທານຽມໃດ.ໃນການໃຫໍ້ຄາປກສາໃນການປອ
ໄດໍ້ໃນຊ່ ວງໄລຍະທີ່ທ່ ານກາລັງຟນຟູ
ໍ້ ດຕະໂນມັດ (Automated Housing Counselor Locator) ຂອງອົງການ HUD ໄດໍ້ທ່ ເບີ
ີ 1-800-569-4287 ຫ ຼືໂທຫາ FHA ໄດໍ້ທ່ ເບີ
ີ 1-800-Call FHA (800ອົງການໃຫໍ້ຄາປກສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສໃກໍ້ບໍ້ານທ່ ານ, ສາມາດໂທຫາລະບົບບອກທີ່ຕັງອັ
ໍ້ ່ ງໄດໍ້ທ່ ເວັ
ຼື າມາດເຂົາເບິ
ີ ບໄຊທ໌ www.hud.gov/fha.gov (ປຸ່ ມເຊຼື່ອຕ່ ໄປຍັງ Counselor Locator ແມ່ ນຢູ່ ດໍ້ານຊໍ້າຍ).
225-5342) ຫສ

ສູນບລິການ FHA ແຫ່ ງຊາດ

ິ ເຊຼື່ອຂອງ FHA ຢູ່ແລໍ້ວທ່ ານສາມາດຕິດຕ່ ຫາສູນບລິຫານ FHA ແຫ່ ງຊາດໄດໍ້ທ່ ເບີ
ີ 1-877-622-8525 (TDD 1-877-833-5342) ເຊິ່ງພວກເຂົາສາມາດຊ່ ວຍເຫອ
ຼື ທ່ ານໄດໍ້ໃນເລຼື່ອງຂອງສິນເຊຼື່ອທີ່ທາງຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ກຈາກ
ຖໍ້າທ່ ານມີສນ
ູ່
FHA ຂອງທ່ ານ ບ່ ສາມ
່
່
່
່
່
່
່
່
ິ ເຊຼືອຈາກ FHA ທ່ ານສາມາດຕິດຕຫາຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ກຂອງທ່
ໃຫໍ້ຄາຕອບໄດໍ້ ຫ ຼື ໃນກລະນີທທ່ີ ານມີຄາຖາມກ່ ຽວກັບຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ກຈ
ູ ໍ້ າກ FHA ຂອງທ່ ານເອງ. ຖໍ້າຫາກທ່ ານຍັງບມີສນ
ູ ໍ້
ານໄດໍ້ໂດຍທັນທີ ຫ ຼື ສາມາດຕິດຕຫາທີປກສາດໍ້ານທີຢູອາໄສ.

ທີ່ຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວ

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວສາມາດຊອກຫາໄດໍ້ຈາກຫາຍ.ແຫ່ ງຂມູ
ໍ້ ນລວມທັງສູ ນຟນ
ຼື ຟູ ຈາກໄພພິບດ
ັ FEMA (FEMA Disaster Recovery Center), ອົງການການເງ ິນດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສາຂອງລັດ, ເມຼືອງ ຫ ຼື ອົງການເຂດ, ອົງການກາແດງ, Salvaຂມູ
ໍ້
ັ .
tion Army, ໂບດຕ່ າງ.ຕາມທໍ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸ ມຊົນ, ແລະ ໜ່ ວຍກູໄພຈາກໄພພິ
ບດ

ບົດລາຍງານການປ່ອຍສິນເຊຼື່ອ

ໍ້ ນໃນບົດລາຍງານວ່ າທ່ ານໄດໍ້ຕກ
ໍ້ ໍ້ ຫ ຼື ຖໍ້າທ່ ານມີຄວາມກັງວົນໃນເລຼື່ອງຄວາມບ່ ເໝ
ັ ຜູ ເໍ້ ຄາະຮໍ້າຍຈາກໄພພິບດ
ົ ເປນ
ັ ໃນຄັງນີ
ທ່ ານຈະຕໍ້ອງຕິດຕ່ ຫາສານັກງານເຮັດລາຍງານການປ່ອຍສິນເຊຼື່ອແຫ່ ງຊາດ, Experian, Equifax ແລະ TransUnion, ເພຼື່ອຈັດວາງຂມູ
ໍ້ ່ ປີ
ັ ການຊ່ ວຍເຫອ
ຼື ສາມາຕິດຕ່ ຫາ ອົງການໃຫໍ້ຄາປກສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸມດ
ັ . ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງອະນຸຍາດໃຫໍ້ທ່ານໄດໍ້ຮບ
ັ ບົດລາຍງານການປ່ອຍສິນເຊຼື່ອໜ່ ງຄັງຕ
າະສົມ ຫ ຼື ບ່ ຖຼືກຕໍ້ອງກ່ ຽວກັບກິດຈະກາໃນບົດລາຍງານ. ເພຼື່ອໃຫໍ້ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ໍ້ - ຟ.ີ ເພຼື່ອສະເໜີເອົາບົດລາຍຂອງທ່ ານ ສາມາດເຂົາໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ www.annualcreditreport.com.
ສາລັບ 03 ອົງການຈັດຕັງນີ
Laotian

ໍ້ ນເພີ່ມເຕີມເພຼື່ອຂຄວາມຊ່ວຍເຫອ
ຼື ເມຼື່ອເກີດໄພພິບດ
ັ
ຂມູ

ໍ້ ອນສາລັບຜູເໍ້ ປນ
ໍ້
ັ ເຈົາຂອງເຮຼື
ຼື ເລຼື່ອງເງ ິນກູຊຼືໍ້ ເຮຼື
ການຊ່ວຍເຫອ
ອນເອງ

ໍ້ ບປະເພດຂອງສິນເຊຼື່ອທີ່ທ່ ານມີ, ລາຍຮັບ/ສະຖານະການຈ ໍ້າງງານ, ສະພາບຂອງເຮຼືອນ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປດ
ັ ໃຈອຼື່ນ.. ກວດເບິ່ງນາຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ກຂອງທ່
ຼື ເລຼື່ອງເງ ິນກູຊ
ໍ້ ເຮຼື
ຼື ໍ້ ອນທີ່ທ່ ານຈະໄດໍ້ຮບ
ັ ແມ່ ນຂນກັ
ປະເພດຂອງການຊ່ ວຍເຫອ
ູ ໍ້
ານເພຼື່ອເບິ່ງວ່ າຕົວເລຼືອກ
ໍ້ ນບັນດາຕົວເລຼືອກສາລັບຜູ ທ
ໍ້ ດ)
ິ . ດໍ້ານລຸ່ ມນີແມ່
ໍ້ ່ ມີ
ີ ສນ
ິ ເຊຼື່ອ FHA. ຜູ ຖ
ໍ້ ສ
ຼື ນ
ິ ເຊຼື່ອອຼື່ນ. (ເຊັ່ນ: ເງ ິນກູທົ
ໍ້ ່ ວໄປ, ເງ ິນກູອົ
ໍ້ ງການຄຸ ມ
ໍ້ ຄອງນັກຮົບເກົ່າ, ກະຊວງ USDA/ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ເງ ິນກູຊ
ໍ້ ເຮຼື
ຼື ໍ້ ອນອຼື່ນຂອງອົງການເຄຫາຂັນລັ
ໃດທີ່ທ່ ານອາດມີສດ
ັ ຫ ຼື ທາງເລຼືອກແບບອຼື່ນ.
ອາດຈະໃຫໍ້ການບລິການທີ່ຄໍ້າຍຄຼືກນ







ໍ້ ກລົງລະຫວ່ າງທ່ ານ ແລະ ຜູໃໍ້ ຫໍ້ກູຢໍ້ ມ
ຼື ເພຼື່ອເຮັດການຊາລະເງ ິນຄຼືນບາງສ່ ວນໃນຊ່ ວງເວລາໃດໜ່ ງ.
ແຜນການຊາລະໜີ ໍ້ ຫ ຼື ພັກຊາລະ: ເຮັດຂຕົ
ັ ການປບ
ັ ປ່ຽນຖາວອນຂອງໜ່ ງ ຫ ຼື ຫາຍເງ່ ອນໄຂຂອງສິ
ຼື
ການດັດແກໍ້ສິນເຊຼື່ອ: ເປນ
ນເຊຼື່ອ
ັ ໄໝບາງສ່ ວນ: ເມຼື່ອຜູໃໍ້ ຫໍ້ກູຂອງ
ໍ້
ໍ້ ່ ຖຼື
ີ ກຈ່ າຍລ່ າຊໍ້າໃນການຈານອງເທຼື່ອທີສອງ.
ຮຽກຮໍ້ອງການປບ
FHA ໄດໍ້ເບີກເງ ິນລ່ ວງໜໍ້າອອກໄປເພຼື່ອຈ່ າຍຄຼືນເງ ິນກູທ
ໍ້ ກລົງກັນລະຫວ່ າງທ່ ານ ກັບ ຜູໃໍ້ ຫໍ້ກູ ໍ້ ເຊິ່ງທ່ ານສາມາດຂາຍເຮຼືອນໃນລາຄາທີ່ຕາ່່ກວ່ າເຮຼືອນທີ່ທ່ ານກາລັງເປນ
ັ ຂຕົ
ັ ໜີຢູໍ້ ່ .
ການຂາຍໄລຍະສັນໍ້ (ການຂາຍກ່ ອນການຢດຊັບ): ເປນ
ໍ້ ກລົງລະຫວ່ າງທ່ ານ ກັບ ຜູໃໍ້ ຫໍ້ກູ ໍ້ ທີ່ໄດໍ້ລງົ ລາຍເຊັນໄວໍ້ວ່າໄດໍ້ມອບເຮຼືອນໃຫໍ້ກັບພວກເຂົາ.
ັ ຂຕົ
ສະໂນດການຢດຊັບ: ເປນ

ລະວັງການຫອກລວງ

ໍ້ ຫກ
ັ ຕໍ້ອງໄດໍ້
ຼື ໃນການກູສ
ໍ້ ນ
ິ ເຊຼື່ອຈານອງ, ການຫອກລວງ ແລະ ກົນລະຍຸ ດແບບລ່ າເນຼືອ.
ີ ລໍ້ຽງຜູ ທ
ໍ້ ່ ອໍ້
ີ າງວ່ າພວກເຂົາສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໄດໍ້ໃນການໃຊໍ້ເງ ິນກູຂອງທ່
ໍ້
ລະວັງການຊ່ ວຍເຫອ
ານ ຫ ຼື ສະໜອງການບລິການສໍ້ອມແປງເຮຼືອນ ຫ ຼື ບລິການອຼື່ນ.ໂດຍຈາເປນ
ໍ້
ໍ້ ນເພີ່ມສາມາເຂົາເບິ
ໍ້ ່ ງຢູ່ເວັບໄຊທ໌ www.HUD.gov,
ໍ້ ບ
ັ ເໝົາທີ່ບ່ ມີໃບອະນຸຍາດ. ຢ່າເຊັນເອກະສານໃດ.ທີ່ທ່ ານບ່ ເຂົາໃຈ.
ມີຄ່າທານຽມກ່ ອນ. ລະວັງຜູ ຮ
ຖາມຄາຖາມ ແລະ ຊອກຫາຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ຄາປກສາ ກ່ ອນການຕັດສິນໃຈໃດ.. ສາລັບຂມູ
www.FEMA.gov ຫ ຼື www.loanscamalert.com .

ການສໍ້າງຄຼືນໃໝ່, ການສໍ້ອມແປງຄຼືນ, ການຍົກຍ ໍ້າຍ

ຼື ກ່ ຽວກັບສິນເຊຼື່ອ ບໍ້ານ ແລະ ທຸ ລະກິດ. FHA ສະໜອງການບລິການຫາຍ.ຢ່າງເພຼື່ອໃຫໍ້ທ່ານໄດໍ້ພຈ
ິ າລະນາໃນກລະນີທ່ ທ່ີ ານຕໍ້ອງການສໍ້າງໃໝ່ , ສໍ້ອມແປງ
ກວດສອບນາໜ່ ວຍງານບລິຫານທຸ ລະກິດຂະໜານໍ້ອຍ (www.SBA.gov) ສາລັບການຊ່ ວຍເຫອ
ຄຼືນ ລຼື ຍົກຍໍ້າຍ:



ໍ້
ໍ້
ັ ເຈົາຂອງເຮຼື
ັ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກ
ີ ານກ່ ສໍ້າງໃໝ່ ຫ ຼື ປ່ຽນໃໝ່ , ດັ່ງນັນແລໍ້
ັ ສິດນາໃຊໍ້ເອກະສານ FHA 203(h)
FHA 203(h): ຖໍ້າທ່ ານເປນ
ອນເອງ ຫ ຼື ຜູ ເໍ້ ຊົ່າ ແລະ ເຮຼືອນຂອງທ່ ານຖຼືກຜົນກະທົບ ຖຼືກທາລາຍ ຫ ຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຈາເປນ
ວ ທ່ ານອາດໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ອນໃໝ່ ໃນພຼືນທີ
ໍ້ ່ ອຼື່ນໃນເມຼືອງທີ່ທ່ ານຢູ່ ຫ ຼື ທຸ ກ.ບ່ ອນຢູ່ ໃນສະຫະລັດ. ຜູ ກ
່
ຼື ຕໍ້ອງໄດໍ້ລງົ ທະບຽນກັບ FEMA ແລະ ສະໜອງເງ່ ອນໄຂທີ
ໍ້ ຢ
ຼື
ສິນເຊຼື່ອຈານອງ. 203(h) ໃຫໍ້ການສະໜັບສະໝູນທາງການເງ ິນ 100% FHA (ດອກເບໍ້ຍ 0%) ເພຼື່ອຊຼືເຮຼື
ູ ໍ້ ມ
ຖຼືກຕໍ້ອງ.



ໍ້ ອນ ຫ ຼື ການຈັດສິນເຊຼື່ອຈາກເຮຼືອນທີ່ມີຢ່ ູແລໍ້ວ ໂດຍລວມເອົາຄ່ າໃຊໍ້ຈ່າຍຂອງການສໍ້ອມແປງ ຫ ຼື ປບ
ໍ້
ໍ້
ັ ປຸ ງ ເຂົາໃນຈ
ໍ້ ເຮຼື
ຼື ໍ້ ອນ ຫ ຼື ເຈົາຂອງເຮຼື
FHA 203(k): ບລິການນີຊ່ໍ້ ວຍໃຫໍ້ຜູຊ
ອນ ທີ່ຈະຊຼືເຮຼື
ານວນເງ ິນກູ.ໍ້ ນາໃຊໍ້ເອກະສານ FHA 203(k) ເມຼື່ອ
ໍ້ FHA ຍັງນາສະເໜີ ການຈາ
ັ ຕໍ້ອງມີການສໍ້ອມແປງທີ່ສາຄັນ ຫ ຼື ສໍ້ອມແປງໂຄງສໍ້າງ ແລະ ນາໃຊໍ້ເອກະສານ FHA Streamlined (k) ເມຼື່ອມີການການສໍ້ອມແປງທາມະດາ, ບ່ ແມ່ ນໂຄງສໍ້າງ ໃນງ ົບປະມານ $35,000 ຫ ຼື ໜໍ້ອຍກວ່ ານັນ.
ຈາເປນ
ໍ້ ່ ງເວັບໄຊທ໌ www.hud.gov/fha ຫ ຼືໂທ 1-800-Call FHA (800-225ັ ປຸ ງພະລັງງານໃຫໍ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ. ສາມາດເຂົາເບິ
ນອງພະລັງງານເພຼື່ອປະສິດທິພາບ ຫ ຼື Energy Efficient Mortgage (EEM) ເພຼື່ອການສໍ້ອມແປງ ແລະ ການປບ
ໍ້ ນເພີ່ມເຕີມ ຫ ຼື ໂທຫາຜູ ໃໍ້ ຫໍ້ຢມ
ຼື ທີ່ໄດໍ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດຂອງ FHA.
5342) ເພຼື່ອສອບຖາມຂມູ



ໍ້ ນການຈານອງບໍ້ານຄັງທີ
ໍ້ ່ ແລໍ້ວ. ຈານວນເງ ິນກູຢ
ໍ້ ່ ສອງພາຍຫງັ ທີ່ມີການປບ
ັ ປ່ຽນ ແລະ ສໍ້ອມແປງ ຫ ຼື ປບ
ັ ປຸ ງພຼືນທີ
ຼື ສູງສຸ ດສາລັບບໍ້ານຄອບຄົວດ່ ຽວແມ່ ນ $25,000; $25,090 ສາລັບບໍ້ານ
ໍ້ ມ
FHA Title I Second Mortgage: ນີແມ່
່
່
ັ
ປະກອບຢູເທິງຖານແບບຖາວອນ; $7,500 ສາລັບບໍ້ານປະກອບທີຈາແນກເປນຊັບສິນສ່ ວນຕົວ.

ຕິດຕ່ FHA:

ໍ້ ນກ່ ຽວກັບ FHA ແລະ FHA ໂປແກມ, ລວມໄປເຖິງການຊອກຫາທີ່ຕັງຂອງຜູ
ໍ້
ຼື ຂອງ FHA, FHA loan limits, ອົງການໃຫໍ້ຄາປກສາດໍ້ານທີ່ຢູ່ ອາໄສທີ່ HUD ອະນຸມດ
ັ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫອ
ຼື ຈາກໄພພິບດ
ັ ,
ສາລັບຂມູ
ໃໍ້ ຫໍ້ກຢ
ູ ໍ້ ມ
່
່
່
ໍ້ ງໄດໍ້ທເວັ
ີ ບໄຊທ໌ www.fha.gov, www.hud.gov ຫ ຼື ຕິດຕ່ ຫາພວກເຮົາໄດໍ້ທເບີ
ີ 1-800-Call FHA (1-800-225-5342).
ເຂົາເບິ
Laotian

ໍ້ ນສາລັບຜູ ເໍ້ ປນ
ໍ້
ໍ້ ນທີ 9-2013
ັ ເຈົາຂອງເຮຼື
ັ ປຸ ງຄັງວັ
ສະໜອງໃຫໍ້ໂດຍສູນຂມູ
ອນໃນເດັນເວີຂອງອົງການ FHA. ປບ

