
ຂ ໍ້ມນູການຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອນ າ FHA ເມຼື່ ອເກດີໄພພບິດັ  

ຂັ ໍ້ນຕອນທ າອດິ - ລງົທະບຽນກບັ ອງົການ FEMA 
ເມຼື່ ອໄພພບິດັໄດ ໍ້ຮບັການປະກາດໂດຍປະທານປະເທດແລໍ້ວ, ທາງອງົການຟີມາ FEMA (ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງເຫດການສຸກເສນີຂອງລດັຖະບານກາງ) ຈະໄດ ໍ້ຈດັຕັ ໍ້ງສູນຟຼື ໍ້ນຟູຈາກໄພພບິດັຂ ໍ້ນໃນພຼື ໍ້ນທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົ.  ການໃຫ ໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອຈະມໃີຫ ໍ້ທ່ານ 
ແລະ ຄອບຄວົ ພາຍຫ ງັທີ່ ທ່ານໄດ ໍ້ລງົທະບຽນກບັອງົການຟີມາເປນັທີ່ ຮຽບຮໍ້ອຍ.  ທ່ານສາມາດລງົທະບຽນໂດຍຕງົຢູ່ນ າສູນຟຼື ໍ້ນຟູຈາກໄພພບິດັ ຫ ຼື ລງົທະບຽນຜ່ານທາງ ເວບັໄຊທ ໌www.FEMA.gov ຫ ຼື ໂທລະສບັເບ ີ800-621-3362. 
 

ຕດິຕ ່ ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຢຼືມຂອງທ່ານ 
ບອກໃຫໍ້ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຢຼືມຂອງທ່ານຮບັຮູ ໍ້ວ່າທ່ານໄດ ໍ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ.  ເອາົເລກລະຫດັຜນົກະທບົທີ່ ໄດ ໍ້ຈາກຟມີາ ໃຫ ໍ້ເຂາົ ແລະ ຖໍ້າຈ າເປນັແມ່ນໃຫ ໍ້ແກ ໍ້ໄຂເບຕີດິຕ ່ ຂອງທ່ານເອງໃຫ ໍ້ຖຼືກຕ ໍ້ອງ.  ການທີ່ ທ່ານຕດິຕ ່ ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຢຼືມຂອງທ່ານໄວເທົ່ າໃດທ່ານກ ່ ມສີດິ
ທີ່ ຈະໄດ ໍ້ຮບັທາງເລຼືອກໃນການຊ່ວຍເຫ ຼືອຫ າຍທາງ.  ລອງຖາມເບິ່ ງວ່າທ່ານມສີດິທີ່ ຈະຂ ອະນຸຍາດເລຼື່ ອນການຈ່າຍຄ່າເຮຼືອນເປນັການຊົ່ ວຄາວໄດ ໍ້ບ  ເພຼື່ ອທີ່ ທ່ານຈະມເີວລາໃນການຈດັລຽງສິ່ ງຕ່າງ..  ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຢຼືມຫ າຍຄນົອາດຈະລະງບັການຈ່າຍເງນິຄຼືນທີ່ ລ່າຊ ໍ້າ 
ແລະ ຈະບ ່ ມກີານເຮດັບດົລາຍທີ່ ມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ ່ ກບັຜູ ໍ້ປ່ອຍສນິເຊຼື່ ອໃນໄລຍະນີ ໍ້.  ເມຼື່ ອການເລຼື່ ອນຊ າລະສິ ໍ້ນສຸດລງົ, ໃຫ ໍ້ຕດິຕ ່ ຫາຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຢຼືມອກີຄັ ໍ້ງເພຼື່ ອປ ກສາກ່ຽວກບັການຈ່າຍຄ່າຈ ານອງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານ. ເຖງິວ່າທ່ານຈະບ ່ ມປີະສບົການໃນເລຼື່ ອງ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງບ ໍ້ານເຮຼືອນ, ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ ໍ້ຖໍ້າຫາກວ່າໄພພບິດັໄດ ໍ້ສ ໍ້າງຜນົກະທບົຕ ່ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າບ ໍ້ານເຮຼືອນ; ຕວົຢ່າງ, ຖໍ້າຫາກທ່ານສູນເສຍການຈ ໍ້າງງານຖາວອນ ຫ ຼື ຊົ່ ວຄາວ ຫ ຼື ເຮດັໃຫ ໍ້ຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກຫ ຸດລງົ
ຍ ໍ້ອນໄພພບິດັ.   
 

ການຕດິຕ ່ ຫາອງົການໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່  HUD ອະນຸມດັ 
ອງົການໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່  HUD ອະນຸມດັຜູ ໍ້ທີ່ ໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາໃນການຊຼື ໍ້ບ ໍ້ານ ແລະ ການສ ກສາ ຍງັໃຫ ໍ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັການເງນິກູ ໍ້ຊຼື ໍ້ເຮຼືອນຫ ງັໄພພບິດັອກີດ ໍ້ວຍ.  ທ່ານຢ່າຟໍ້າວຕດັສນິ ໃຈຫຍງັໝດົກ່ຽວກບັສນິເຊຼື່ ອບ ໍ້ານ ຈນົກວ່າຈະໄດ ໍ້ໂອ ໍ້ລມົກບັທີ່
ປ ກສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ໄດ ໍ້ຮບັຄ າແນະທາງດ ໍ້ານກດົໝາຍ, ການເງນິ ແລະ ອາກອນຕ່າງ..  ທີ່ ປ ກສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສຍງັສາມາດໃຫ ໍ້ຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັບດັເຄ ດດິ, ສນິເຊຼື່ ອສ າລບັນກັຮຽນ ແລະ ເລຼື່ ອງໜີ ໍ້ສນິອຼື່ ນ. ແລະ ຍງັມຂີ ໍ້ມູນອຼື່ ນ.ທີ່ ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານ
ໄດ ໍ້ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ ທ່ານກ າລງັຟຼື ໍ້ນຟູຕວົເອງ. ທ່ານບ ່ ຈ າເປນັຕ ໍ້ອງມສີນິເຊຼື່ ອຂອງ FHA ໃນການພວົພນັກບັອງົການໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່  HUD ອະນຸມດັ ແລະ ກ ່ ບ ່ ມຄ່ີາທ ານຽມໃດ.ໃນການໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາໃນການປໍ້ອງກນັການຢ ດຊບັ.  ເພຼື່ ອຊອກຫາທີ່ ຕັ ໍ້ງຂອງ
ອງົການໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສໃກ ໍ້ບ ໍ້ານທ່ານ, ສາມາດໂທຫາລະບບົບອກທີ່ ຕັ ໍ້ງອດັຕະໂນມດັ (Automated Housing Counselor Locator) ຂອງອງົການ HUD ໄດ ໍ້ທີ່ ເບ ີ1-800-569-4287 ຫ ຼືໂທຫາ FHA ໄດ ໍ້ທີ່ ເບ ີ1-800-Call FHA (800-
225-5342) ຫ ຼືສາມາດເຂົ ໍ້າເບິ່ ງໄດ ໍ້ທີ່ ເວບັໄຊທ ໌www.hud.gov/fha.gov (ປຸ່ມເຊຼື່ ອຕ ່ ໄປຍງັ Counselor Locator ແມ່ນຢູ່ດ ໍ້ານຊ ໍ້າຍ).  
 

ສູນບ ລກິານ FHA ແຫ່ງຊາດ 
ຖໍ້າທ່ານມສີນິເຊຼື່ ອຂອງ FHA ຢູ່ແລ ໍ້ວທ່ານສາມາດຕດິຕ ່ ຫາສູນບ ລຫິານ FHA ແຫ່ງຊາດໄດ ໍ້ທີ່ ເບ ີ1-877-622-8525 (TDD 1-877-833-5342) ເຊິ່ ງພວກເຂາົສາມາດຊ່ວຍເຫ ຼືອທ່ານໄດ ໍ້ໃນເລຼື່ ອງຂອງສນິເຊຼື່ ອທີ່ ທາງຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ່ ຈາກ FHA ຂອງທ່ານ ບ ່ ສາມ
ໃຫ ໍ້ຄ າຕອບໄດໍ້ ຫ ຼື ໃນກ ລະນທີີ່ ທ່ານມຄີ າຖາມກ່ຽວກບັຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຈາກ FHA ຂອງທ່ານເອງ.  ຖໍ້າຫາກທ່ານຍງັບ ່ ມສີນິເຊຼື່ ອຈາກ FHA ທ່ານສາມາດຕດິຕ ່ ຫາຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຂອງທ່ານໄດ ໍ້ໂດຍທນັທ ີຫ ຼື ສາມາດຕດິຕ ່ ຫາທີ່ ປ ກສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສ. 
 

ທີ່ ຢູ່ອາໄສຊົ່ ວຄາວ 
ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັທີ່ ຢູ່ອາໄສຊົ່ ວຄາວສາມາດຊອກຫາໄດ ໍ້ຈາກຫ າຍ.ແຫ ່ ງຂ ໍ້ມູນລວມທງັສູນຟຼືນຟູຈາກໄພພບິດັ FEMA (FEMA Disaster Recovery Center), ອງົການການເງນິດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສາຂອງລດັ, ເມຼືອງ ຫ ຼື ອງົການເຂດ, ອງົການກາແດງ, Salva-
tion Army, ໂບດຕ່າງ.ຕາມທໍ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ, ແລະ ໜ່ວຍກູ ໍ້ໄພຈາກໄພພບິດັ. 
 

ບດົລາຍງານການປ່ອຍສນິເຊຼື່ ອ 
ທ່ານຈະຕໍ້ອງຕດິຕ ່ ຫາສ ານກັງານເຮດັລາຍງານການປ່ອຍສນິເຊຼື່ ອແຫ່ງຊາດ, Experian, Equifax ແລະ TransUnion, ເພຼື່ ອຈດັວາງຂ ໍ້ມູນໃນບດົລາຍງານວ່າທ່ານໄດ ໍ້ຕກົເປນັຜູ ໍ້ເຄາະຮ ໍ້າຍຈາກໄພພບິດັໃນຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ຫ ຼື ຖໍ້າທ່ານມຄີວາມກງັວນົໃນເລຼື່ ອງຄວາມບ ່ ເໝ
າະສມົ ຫ ຼື ບ ່ ຖຼືກຕ ໍ້ອງກ່ຽວກບັກດິຈະກ າໃນບດົລາຍງານ. ເພຼື່ ອໃຫ ໍ້ໄດ ໍ້ຮບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ສາມາຕດິຕ ່ ຫາ ອງົການໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່  HUD ອະນຸມດັ.  ກດົໝາຍຂອງລດັຖະບານກາງອະນຸຍາດໃຫ ໍ້ທ່ານໄດ ໍ້ຮບັບດົລາຍງານການປ່ອຍສນິເຊຼື່ ອໜ ່ ງຄັ ໍ້ງຕ ່ ປ ີ
ສ າລບັ 03 ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງນີ ໍ້ - ຟ .ີ  ເພຼື່ ອສະເໜເີອາົບດົລາຍຂອງທ່ານ ສາມາດເຂາົໄປທີ່ ເວບັໄຊທ ໌www.annualcreditreport.com.   
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ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເລຼື່ ອງເງນິກູ ໍ້ຊຼື ໍ້ເຮຼືອນສ າລບັຜູ ໍ້ເປນັເຈົ ໍ້າຂອງເຮຼືອນເອງ 
ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼືອເລຼື່ ອງເງນິກູ ໍ້ຊຼື ໍ້ເຮຼືອນທີ່ ທ່ານຈະໄດ ໍ້ຮບັແມ່ນຂ ໍ້ນກບັປະເພດຂອງສນິເຊຼື່ ອທີ່ ທ່ານມ,ີ ລາຍຮບັ/ສະຖານະການຈ ໍ້າງງານ, ສະພາບຂອງເຮຼືອນ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ປດັໃຈອຼື່ ນ..  ກວດເບິ່ ງນ າຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຂອງທ່ານເພຼື່ ອເບິ່ ງວ່າຕວົເລຼືອກ
ໃດທີ່ ທ່ານອາດມສີດິ.  ດ ໍ້ານລຸ່ມນີ ໍ້ແມ່ນບນັດາຕວົເລຼືອກສ າລບັຜູ ໍ້ທີ່ ມສີນິເຊຼື່ ອ FHA.  ຜູ ໍ້ຖຼືສນິເຊຼື່ ອອຼື່ ນ. (ເຊັ່ ນ: ເງນິກູ ໍ້ທົ່ ວໄປ, ເງນິກູ ໍ້ອງົການຄຸ ໍ້ມຄອງນກັຮບົເກົ່ າ, ກະຊວງ USDA/ການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ເງນິກູ ໍ້ຊຼື ໍ້ເຮຼືອນອຼື່ ນຂອງອງົການເຄຫາຂັ ໍ້ນລດັ) 
ອາດຈະໃຫ ໍ້ການບ ລກິານທີ່ ຄ ໍ້າຍຄຼືກນັ ຫ ຼື ທາງເລຼືອກແບບອຼື່ ນ. 
  ແຜນການຊ າລະໜີ ໍ້ ຫ ຼື ພກັຊ າລະ: ເຮດັຂ ໍ້ຕກົລງົລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຢຼືມ ເພຼື່ ອເຮດັການຊ າລະເງນິຄຼືນບາງສ່ວນໃນຊ່ວງເວລາໃດໜ ່ ງ. 
  ການດດັແກ ໍ້ສນິເຊຼື່ ອ: ເປນັການປບັປ່ຽນຖາວອນຂອງໜ ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍເງ ຼື່ອນໄຂຂອງສນິເຊຼື່ ອ 
  ຮຽກຮໍ້ອງການປບັໄໝບາງສ່ວນ: ເມຼື່ ອຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຂອງ FHA ໄດ ໍ້ເບກີເງນິລ່ວງໜໍ້າອອກໄປເພຼື່ ອຈ່າຍຄຼືນເງນິກູ ໍ້ທີ່ ຖຼືກຈ່າຍລ່າຊ ໍ້າໃນການຈ ານອງເທຼື່ ອທສີອງ. 
  ການຂາຍໄລຍະສັ ໍ້ນ (ການຂາຍກ່ອນການຢ ດຊບັ): ເປນັຂ ໍ້ຕກົລງົກນັລະຫວ່າງທ່ານ ກບັ ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ ເຊິ່ ງທ່ານສາມາດຂາຍເຮຼືອນໃນລາຄາທີ່ ຕ າ່ກ່ວ່າເຮຼືອນທີ່ ທ່ານກ າລງັເປນັໜີ ໍ້ຢູ່. 
  ສະໂນດການຢ ດຊບັ: ເປນັຂ ໍ້ຕກົລງົລະຫວ່າງທ່ານ ກບັ ຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ ທີ່ ໄດ ໍ້ລງົລາຍເຊນັໄວ ໍ້ວ່າໄດ ໍ້ມອບເຮຼືອນໃຫ ໍ້ກບັພວກເຂາົ. 
ລະວງັການຫ ອກລວງ  
ລະວງັການຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນການກູ ໍ້ສນິເຊຼື່ ອຈ ານອງ, ການຫ ອກລວງ ແລະ ກນົລະຍຸດແບບລ່າເນຼື ໍ້ອ.  ຫ ກີລ ໍ້ຽງຜູ ໍ້ທີ່ ອ ໍ້າງວ່າພວກເຂາົສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ ໍ້ໃນການໃຊໍ້ເງນິກູ ໍ້ຂອງທ່ານ ຫ ຼື ສະໜອງການບ ລກິານສ ໍ້ອມແປງເຮຼືອນ ຫ ຼື ບ ລກິານອຼື່ ນ.ໂດຍຈ າເປນັຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້
ມຄ່ີາທ ານຽມກ່ອນ.  ລະວງັຜູ ໍ້ຮບັເໝາົທີ່ ບ ່ ມໃີບອະນຸຍາດ. ຢ່າເຊນັເອກະສານໃດ.ທີ່ ທ່ານບ ່ ເຂົ ໍ້າໃຈ.  ຖາມຄ າຖາມ ແລະ ຊອກຫາຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາ ກ່ອນການຕດັສນິໃຈໃດ..  ສ າລບັຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມສາມາເຂົ ໍ້າເບິ່ ງຢູ່ເວບັໄຊທ ໌www.HUD.gov, 
www.FEMA.gov ຫ ຼື www.loanscamalert.com . 
ການສ ໍ້າງຄຼືນໃໝ່, ການສ ໍ້ອມແປງຄຼືນ, ການຍກົຍ ໍ້າຍ 
ກວດສອບນ າໜ່ວຍງານບ ລຫິານທຸລະກດິຂະໜານ ໍ້ອຍ (www.SBA.gov) ສ າລບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອກ່ຽວກບັສນິເຊຼື່ ອ ບ ໍ້ານ ແລະ ທຸລະກດິ.  FHA ສະໜອງການບ ລກິານຫ າຍ.ຢ່າງເພຼື່ ອໃຫ ໍ້ທ່ານໄດ ໍ້ພຈິາລະນາໃນກ ລະນທີີ່ ທ່ານຕ ໍ້ອງການສໍ້າງໃໝ່, ສ ໍ້ອມແປງ
ຄຼືນ ລຼື ຍກົຍ ໍ້າຍ:  
  FHA 203(h):  ຖໍ້າທ່ານເປນັເຈ ົ ໍ້າຂອງເຮຼືອນເອງ ຫ ຼື ຜູ ໍ້ເຊົ່ າ ແລະ ເຮຼືອນຂອງທ່ານຖຼືກຜນົກະທບົ ຖຼືກທ າລາຍ ຫ ຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຈ າເປນັຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ມກີານກ ່ ສ ໍ້າງໃໝ່ ຫ ຼື ປ່ຽນໃໝ່, ດັ່ ງນ ັ ໍ້ນແລ ໍ້ວ ທ່ານອາດໄດ ໍ້ຮບັສດິນ າໃຊ ໍ້ເອກະສານ FHA 203(h) 

ສນິເຊຼື່ ອຈ ານອງ.  203(h) ໃຫ ໍ້ການສະໜບັສະໝນູທາງການເງນິ 100% FHA (ດອກເບ ໍ້ຍ 0%) ເພຼື່ ອຊຼື ໍ້ເຮຼືອນໃໝ່ໃນພຼື ໍ້ນທີ່ ອຼື່ ນໃນເມຼືອງທີ່ ທ່ານຢູ່ ຫ ຼື ທຸກ.ບ່ອນຢູ່ໃນສະຫະລດັ. ຜູ ໍ້ກູ ໍ້ຢຼືມຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ລງົທະບຽນກບັ FEMA ແລະ ສະໜອງເງ ຼື່ອນໄຂທີ່
ຖຼືກຕ ໍ້ອງ. 

  FHA 203(k):  ບ ລກິານນີ ໍ້ຊ່ວຍໃຫ ໍ້ຜູ ໍ້ຊຼື ໍ້ເຮຼືອນ ຫ ຼື ເຈ ົ ໍ້າຂອງເຮຼືອນ ທີ່ ຈະຊຼື ໍ້ເຮຼືອນ ຫ ຼື ການຈດັສນິເຊຼື່ ອຈາກເຮຼືອນທີ່ ມຢູ່ີແລ ໍ້ວ ໂດຍລວມເອາົຄ່າໃຊ ໍ້ຈ່າຍຂອງການສໍ້ອມແປງ ຫ ຼື ປບັປຸງ ເຂົ ໍ້າໃນຈ ານວນເງນິກູ ໍ້. ນ າໃຊ ໍ້ເອກະສານ FHA 203(k) ເມຼື່ ອ
ຈ າເປນັຕ ໍ້ອງມກີານສ ໍ້ອມແປງທີ່ ສ າຄນັ ຫ ຼື ສ ໍ້ອມແປງໂຄງສ ໍ້າງ ແລະ ນ າໃຊ ໍ້ເອກະສານ FHA Streamlined (k) ເມຼື່ ອມກີານການສໍ້ອມແປງທ າມະດາ, ບ ່ ແມ່ນໂຄງສ ໍ້າງ ໃນງບົປະມານ $35,000 ຫ ຼື ໜໍ້ອຍກວ່ານັ ໍ້ນ.  FHA ຍງັນ າສະເໜ ີການຈ າ
ນອງພະລງັງານເພຼື່ ອປະສດິທພິາບ ຫ ຼື Energy Efficient Mortgage (EEM) ເພຼື່ ອການສໍ້ອມແປງ ແລະ ການປບັປຸງພະລງັງານໃຫ ໍ້ມປີະສດິທພິາບ.  ສາມາດເຂົ ໍ້າເບິ່ ງເວບັໄຊທ ໌www.hud.gov/fha ຫ ຼືໂທ 1-800-Call FHA (800-225-
5342) ເພຼື່ ອສອບຖາມຂ ໍ້ມູນເພີ່ ມເຕມີ ຫ ຼື ໂທຫາຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ຢຼືມທີ່ ໄດ ໍ້ຮບັອະນຸຍາດຂອງ FHA. 

  FHA Title I Second Mortgage:  ນີ ໍ້ແມ່ນການຈ ານອງບ ໍ້ານຄັ ໍ້ງທີ່ ສອງພາຍຫ ງັທີ່ ມກີານປບັປ່ຽນ ແລະ ສ ໍ້ອມແປງ ຫ ຼື ປບັປຸງພຼື ໍ້ນທີ່ ແລ ໍ້ວ.  ຈ ານວນເງນິກູ ໍ້ຢຼືມສູງສຸດສ າລບັບ ໍ້ານຄອບຄວົດ່ຽວແມ່ນ $25,000; $25,090 ສ າລບັບ ໍ້ານ
ປະກອບຢູ່ເທງິຖານແບບຖາວອນ; $7,500 ສ າລບັບ ໍ້ານປະກອບທີ່ ຈ າແນກເປນັຊບັສນິສ່ວນຕວົ. 

ຕດິຕ ່  FHA:  ສ າລບັຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກບັ FHA ແລະ FHA ໂປແກ ມ, ລວມໄປເຖງິການຊອກຫາທີ່ ຕັ ໍ້ງຂອງຜູ ໍ້ໃຫ ໍ້ກູ ໍ້ຢຼືມຂອງ FHA, FHA loan limits, ອງົການໃຫ ໍ້ຄ າປ ກສາດ ໍ້ານທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່  HUD ອະນຸມດັ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກໄພພບິດັ, 
ເຂົ ໍ້າເບິ່ ງໄດ ໍ້ທີ່ ເວບັໄຊທ ໌www.fha.gov, www.hud.gov ຫ ຼື ຕດິຕ ່ ຫາພວກເຮາົໄດ ໍ້ທີ່ ເບ ີ1-800-Call FHA (1-800-225-5342). 

   ຂ ໍ້ມນູເພີ່ ມເຕມີເພຼື່ ອຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອເມຼື່ ອເກດີໄພພບິດັ  

ສະໜອງໃຫ ໍ້ໂດຍສູນຂ ໍ້ມູນສ າລບັຜູ ໍ້ເປນັເຈ ົ ໍ້າຂອງເຮຼືອນໃນເດນັເວຂີອງອງົການ FHA.  ປບັປຸງຄັ ໍ້ງວນັທ ີ 9-2013 Laotian 

http://www.loanscamalert.com

