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MORTGAGE NA HINDI ABOT-KAYA O ANG BALANSE NG UTANG AY MAS 

MALAKI KAYSA HALAGA NG BAHAY? ANG KEEP YOUR HOME 

CALIFORNIA AY MAKAKATULONG SA PAMAMAGITAN NG $100,000 NA 

TULONG SA MORTGAGE 

SACRAMENTO — Ang mga may-ari ng bahay sa California na may mortgage na hindi 

abot-kaya o ang balanse ng utang ay mas malaki kaysa halaga ng bahay ay maaaring 

makatanggap ng hanggang $100,000 na libreng tulong sa mortgage mula sa Keep Your 

Home California, pero sila ay hinihimok na mag-aplay sa madaling panahon habang ang 

pederal na pinopondohang programa ay may natitira pang mga pondo.  

Ang Programang Pagbawas sa Prinsipal (Principal Reduction Program) — ang iisa lamang 

sa limang programa ng Keep Your Home California na nag-aalay ng pinakamalaking 

pagpopondo na $100,000 na may iisang pagbabayad — ay pinalawak upang tulungan ang 

mas maraming may-ari ng bahay na humaharap sa mortgage na hindi abot-kaya o ang 

balanse ng utang ay mas malaki kaysa halaga ng bahay, o sa maraming kaso ay pareho.  

Libu-libong may-ari ng bahay na kuwalipikado para sa programa ang nakapagpabawas ng 

balanse ng prinsipal sa kanilang unang mortgage, samantalang marami ang nakakuha rin ng 

mas murang buwanang mga pagbabayad sa mortgage. Ang mga may-ari ng bahay na 

inaprobahan para sa programa ay nakatanggap ng average na $75,000 na pagbawas sa 

prinsipal at isang 14% na pagbaba sa kanilang buwanang pagbabayad.  

“Ang pagbawas sa prinsipal at pagbaba sa buwanang pagbabayad ay maaaring makagawa 

ng malaking epekto sa maraming may-ari ng bahay, at maaaring magpasiya kung 

mapapanatili o mawawala ang bahay,” sabi ni Tia Boatman Patterson, Tagapagpaganap na 

Direktor ng Ahensiya ng Pagtustos sa Bahay ng California, ang ahensiya ng estado na 

nangangasiwa ng Keep Your Home California. “Maraming may-ari ng bahay na 

nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang mortgage ang maaaring makatanggap ng tulong na 

kailangan nila mula sa Programang Pagbawas sa Prinsipal, magkakaloob sa kanila ng 

pangmatagalan, maipagpapatuloy na solusyon.” 

Ang Keep Your Home California ay nagsimulang tumulong sa mga may-ari ng bahay 

noong Pebrero 2011, matapos makatanggap ang estado ng halos $2 bilyon mula sa Pondo 

sa Pinakamatinding Naapektuhan (Hardest Hit Fund) ng Tesorerya ng Estados Unidos. 

http://keepyourhomecalifornia.org/press-releases/keep-your-home-california-expands-criteria-of-programs-to-help-homeowners-attain-affordable-mortgage-payments/
http://keepyourhomecalifornia.org/press-releases/keep-your-home-california-expands-criteria-of-programs-to-help-homeowners-attain-affordable-mortgage-payments/
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Halos $1.2 bilyon na pagpopondo ang inisyu sa higit sa 57,000 sambahayan, na may 

karagdagang $100 milyon na nakatakdang ibayad. Ang programang ito ay inaasahang 

gagamit ng lahat ng mga pondo nito bago ang huling araw na ika-31 ng Disyembre, 2017. 

Sa pangkaraniwan, ang Keep Your Home California ay nakapagbigay ng higit sa $33 

milyon na pagpopondo kada buwan sa mga kuwalipikadong may-ari ng bahay, sa nakalipas 

na 12 buwan. Ang pangkaraniwang iyon ay lumundag sa higit sa $36 milyon kada buwan 

sa nakalipas na anim na buwan. Nitong Oktubre, nagkaloob ang Keep Your Home 

California ng higit sa $40 milyon na tulong, ang pinakamalaki sa iisang buwan mula noong 

simulan ang programa. 

Sa kasalukuyang tulin, ang mga pondo ng Keep Your Home California ay mauubos bago 

lumampas ang unang bahagi ng 2017, ibig sabihin ang programa ay maaaring tumigil sa 

pagtanggap ng mga aplikasyon bago matapos ang 2016. 

Sa limang programa ng Keep Your Home California, ang nakaranas ng pinakamataas na 

paglaki ay ang Programang Pagbawas sa Prinsipal. Halos $34 na milyon sa pagpopondo ng 

Programang Pagbawas sa Prinsipal ang inisyu sa ikalawang kuwarto ng 2015, at sa 

programa ginagamit ang 50% ng kasalukuyang linya ng transaksiyon.  

Bilang resulta, ang mga opisyal ng programa ay humihimok sa mga may-ari ng bahay, lalo 

na ang mga may mortgage na hindi abot-kaya o ang balanse ng utang ay mas malaki kaysa 

halaga ng bahay, na mag-aplay para sa Keep Your Home California sa pinakamaagang 

panahon na magagawa. 

Sampu-sampung libo ng mga may-ari ng bahay sa estado ang maaaring maging karapat-

dapat para sa Programang Pagbawas sa Prinsipal. Ang pagbangong pangkabuhayan ng 

estado ay hindi magkakapantay, maraming rehiyon ang nahihirapan pa rin sa negatibong 

equity at kakayahang magbayad. 

Alinsunod sa isang ulat kamakailan mula sa Center for American Progress, higit sa kalahati 

ng mga county sa California – 31 ng 58 – ay may mga mortgage na may negatibong equity 

na 15% porsiyento o higit ng kanilang mga bahay. At limang county sa California — 

Imperial, Kings, Del Norte, Lassen at Trinity — ang may hindi kukulangin sa 25% ng 

kanilang mga bahay na may mga mortgage na ang balanse ng utang ay mas malaki kaysa 

halaga ng bahay. 

“Ang ekonomiya at pamilihan ng bahay ng California ay bumuti, at may ilang pamilya at 

may-ari ng bahay na muling tumatag ang pananalapi,” sabi ni Boatman Patterson. “Pero 

marami pa ring may-ari ng bahay na nangangailangan ng tulong, at ang aming misyon ay 

magkaloob sa kanila ng tulong.” 

http://keepyourhomecalifornia.org/app/uploads/2013/01/HFA_CA_Q2_2015.pdf
https://www.americanprogress.org/issues/housing/report/2015/11/02/123537/the-uneven-housing-recovery/
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Ang Keep Your Home California ay may apat na ibang mga programa, ang bawat isa ay 

itinatag upang tulungan ang mga may-ari ng bahay sa kalagayan ng kanilang mortgage: 

 Programang Tulong sa Mortgage ng Walang Trabaho (Unemployment Mortgage 

Assistance Program): Ang mga may-ari ng bahay na walang trabaho na karapat-

dapat sa mga benepisyo ng walang trabaho mula sa Kagawaran ng Pagpapaunlad ng 

Trabaho ay maaaring makatanggap ng hanggang $3,000 kada buwan para sa 

hanggang 18 buwan na tulong sa mortgage.  

 

 Programang Tulong sa Hindi Nabayarang Mortgage (Mortgage Reinstatement 

Assistance Program): Ang mga may-ari ng bahay na atrasado ng dalawang buwan o 

higit sa kanilang mga pagbabayad ay maaaring makatanggap ng hanggang $54,000 

upang tulungan silang “makahabol” sa pagbabayad sa kanilang mortgage na lampas 

sa takdang petsa na dapat bayaran. Ang mga may-ari ng bahay ay dapat na 

nakabangon na sa paghihirap sa kanilang pananalapi at kayang gumawa ng mga 

pagbabayad sa mortgage upang maging karapat-dapat sa programa. 

 Programang Tulong sa Paglipat (Transition Assistance Program): Ang mga may-ari 

ng bahay na nakipagkasundo para sa isang paglipat ng pagmamay-ari ng bahay sa 

pinagkakautangan o short sale sa kanilang tagaserbisyo ng mortgage ay maaaring 

makatanggap ng hanggang $5,000 na tulong para sa relokasyon. 

 

 Pagsubok na Programang Tulong sa Reverse Mortgage (Reverse Mortgage 

Assistance Pilot Program): Ang mga nakatatandang may-ari ng bahay na 

nanganganib mawala ang kanilang bahay sa pagkaremata dahil sa napabayaang mga 

gastos sa ari-arian na kaugnay ng kanilang nakaseguro sa Federal Housing 

Administration na mga reverse mortgage ay maaaring maging kuwalipikado para sa 

hanggang $25,000. 

Ang mga may-ari ng bahay na naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Keep 

Your Home California o alinman sa limang programa nito ay dapat tumawag sa 888-954-

KEEP (5337) sa pagitan ng 7 a.m. at 7 p.m. tuwing karaniwang araw at sa pagitan ng 9 

a.m. at 3 p.m. tuwing Sabado o bisitahin ang www.KeepYourHomeCalifornia.org. Ang 

mga kinatawan ay maaaring sumagot sa mga tanong at kumuha ng mga aplikasyon sa 

anumang wika sa pamamagitan ng isang serbisyong pagsasalin at walang bayad para sa 

anumang mga serbisyo ng Keep Your Home California. Ang isang bersiyon ng website sa 

wikang Espanyol ay makukuha rin sa www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 
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