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NỢ THẾ CHẤP KHÔNG TRẢ NỔI HOẶC NHIỀU HƠN GIÁ TRỊ CĂN NHÀ? 

CHƯƠNG TRÌNH KEEP YOUR HOME CALIFORNIA CÓ THỂ GIÚP TÀI TRỢ 

$100,000 CHO NỢ THẾ CHẤP 

SACRAMENTO — Các chủ nhà tại California với nợ thế chấp không trả nổi hoặc nhiều 

hơn giá trị căn nhà có thể nhận được tài trợ miễn phí lên đến $100,000 cho nợ thế chấp từ 

chương trình Keep Your Home California (Giữ Lại Nhà của Quý Vị tại California), nhưng 

họ nên nộp đơn sớm trong khi chương trình do liên bang tài trợ này vẫn còn ngân quỹ.  

Chương Trình Giảm Nợ Gốc — chương trình duy nhất trong số năm chương trình Keep 

Your Home California có tài trợ tối đa $100,000 giao một lần — đã được mở rộng để giúp 

thêm nhiều chủ nhà đối phó với nợ thế chấp không trả nổi hoặc nhiều hơn giá trị căn nhà, 

hoặc cả hai trong nhiều trường hợp.  

Hàng ngàn chủ nhà hội đủ điều kiện cho chương trình này đã giảm bớt được số dư nợ gốc 

về thế chấp đầu tiên của họ, với nhiều người cũng được hưởng các khoản thanh toán thế 

chấp hàng tháng thấp hơn. Các chủ nhà được phê duyệt cho chương trình này đã nhận được 

trung bình $75,000 để giảm nợ gốc và giảm bớt 14% khoản thanh toán hàng tháng của họ.  

"Giảm nợ gốc và hạ thấp khoản thanh toán hàng tháng có thể tạo ra một tác động rất lớn 

đối với nhiều chủ nhà, và là sự khác biệt giữa giữ được và mất đi căn nhà," theo lời Tia 

Boatman Patterson, Giám Đốc Điều Hành Cơ Quan Tài Trợ Gia Cư California, cơ quan 

này giám sát chương trình Keep Your Home California. "Nhiều chủ nhà đang gặp khó khăn 

với các khoản thanh toán thế chấp của họ có thể nhận được sự giúp đỡ họ cần từ Chương 

Trình Giảm Nợ Gốc, cung cấp cho họ một giải pháp lâu dài, bền vững." 

Chương trình Keep Your Home California bắt đầu giúp các chủ nhà vào Tháng Hai 2011, 

sau khi tiểu bang nhận được gần $2 tỉ từ Quỹ Hỗ Trợ Tài Chánh Cho Những Trường Hợp 

Khó Khăn Nhất (Hardest Hit Fund) của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Gần $1.2 tỷ tiền tài trợ đã 

được cấp cho hơn 57,000 hộ gia đình, với thêm $100 triệu được lên lịch trình giải ngân. 

Chương trình này đang đi đúng hướng để sử dụng toàn bộ ngân quỹ trước hạn chót là 31 

Tháng Mười Hai, 2017. 

Tính trung bình, chương trình Keep Your Home California mỗi tháng đã cung cấp hơn $33 

triệu tài trợ cho các chủ nhà hội đủ điều kiện, trong 12 tháng qua. Mức trung bình đó tăng 

vọt lên hơn $36 triệu mỗi tháng trong sáu tháng qua. Trong Tháng Mười, chương trình 

Keep Your Home California đã cung cấp hơn $40 triệu tiền tài trợ, tháng cao nhất từ trước 

đến nay kể từ khi chương trình này bắt đầu. 

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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Với mức độ hiện tại, quỹ Keep Your Home California sẽ hết vào đầu năm 2017, nghĩa là 

chương trình này có thể ngưng nhận đơn vào cuối năm 2016. 

Trong số năm chương trình Keep Your Home California, Chương Trình Giảm Nợ Gốc đã 

trải qua mức tăng trưởng lớn nhất. Ngân khoản gần $34 triệu trong Chương Trình Giảm Nợ 

Gốc được cấp phát trong quý thứ hai của năm 2015, và chương trình này chiếm 50% của 

mức độ giao dịch hiện tại.  

Vì thế, nhân viên phụ trách chương trình đang khuyến khích giới chủ nhà, nhất là những 

người có nợ thế chấp không trả nổi hoặc nhiều hơn giá trị căn nhà, nên nộp đơn xin chương 

trình Keep Your Home California càng sớm càng tốt. 

Hàng chục ngàn chủ nhà trong tiểu bang có thể hội đủ điều kiện cho Chương Trình Giảm 

Nợ Gốc. Tiểu bang phục hồi kinh tế chưa đồng đều, với nhiều khu vực vẫn còn chật vật với 

khả năng chi trả và vốn sở hữu âm. 

Theo một báo cáo gần đây từ Center for American Progress, hơn một nửa số quận tại 

California – 31 trong số 58 – có 15% phần trăm hoặc hơn số nhà của họ mang nợ thế chấp 

với vốn sở hữu âm. Và năm quận tại California — Imperial, Kings, Del Norte, Lassen và 

Trinity — có ít nhất 25% số nhà của họ mang nợ thế chấp nhiều hơn giá trị căn nhà. 

“Nền kinh tế và thị trường nhà ở tại California đã được cải thiện, và một nhỏ đáng kể các 

gia đình và chủ nhà đang trên xu hướng ổn định tài chánh,” Boatman Patterson nói. 

“Nhưng vẫn còn nhiều chủ nhà cần giúp đỡ đôi chút, và sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp 

cho họ sự trợ giúp đó.” 

Chương trình Keep Your Home California có bốn chương trình khác, mỗi chương trình 

được thiết lập để giúp các chủ nhà về tình trạng thế chấp của họ: 

 Chương Trình Hỗ Trợ Tài Sản Thế Chấp Thất Nghiệp (Unemployment Mortgage 

Assistance Program): Các chủ nhà thất nghiệp mà hội đủ điều kiện nhận được 

hưởng phúc lợi thất nghiệp từ Bộ Phát Triển Việc Làm của tiểu bang có thể nhận 

được hỗ trợ nợ thế chấp tối đa $3,000 mỗi tháng lâu đến 18 tháng.  

 

 Chương Trình Hỗ Trợ Phục Hồi Tài Sản Thế Chấp (Mortgage Reinstatement 

Assistance Program): Các chủ nhà mà trễ hai tháng tiền nhà hoặc nhiều hơn có thể 

nhận được tối đa $54,000 để giúp họ "đuổi kịp" các khoản thanh toán nợ thế chấp 

đã quá hạn. Các chủ nhà hẳn đã phục hồi qua được giai đoạn khó khăn tài chánh 

của mình và có thể thực hiện các khoản thanh toán thế chấp tiếp theo để có thể hội 

đủ điều kiện với chương trình. 

 Chương Trình Hỗ Trợ Chuyển Tiếp (Transition Assistance Program): Các chủ nhà 

mà đã đạt được một thoả thuận về một chứng thư thay cho tịch biên tài sản hoặc 

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/
http://keepyourhomecalifornia.org/app/uploads/2012/12/UMA-Termsheet-03-2015.pdf
http://keepyourhomecalifornia.org/app/uploads/2012/12/MRAP-Termsheet-03-2015.pdf
http://keepyourhomecalifornia.org/app/uploads/2012/12/TAP-Termsheet-03-2015.pdf
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bán khống với nhà cung cấp dịch vụ thế chấp của họ, có thể nhận được tối đa 

$5,000 để hỗ trợ tái định cư. 

 

 Chương Trình Thí Điểm Hỗ Trợ Nợ Thế Chấp Đảo Ngược (Reverse Mortgage 

Assistance Pilot Program): Những chủ nhà cao niên có nguy cơ mất nhà vì bị tịch 

thu tài sản do chậm trễ trong việc thanh toán các chi phí tài sản liên quan đến những 

thế chấp đảo ngược có bảo hiểm của họ thuộc Cơ Quan Quản Lý Nhà Liên Bang 

(Federal Housing Administration) có thể hội đủ điều kiện để được trợ cấp lên đến 

$25,000. 

Các chủ nhà đang muốn tìm thêm thông tin về chương trình Keep Your Home California 

hoặc bất cứ chương trình nào trong số năm chương trình nên gọi số 888-954-KEEP (5337) 

từ 7:00 sáng đến 7:00 tối vào các ngày thường và từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều vào Thứ Bảy 

hoặc vào xem trang mạng www.KeepYourHomeCalifornia.org. Nhân viên đại diện có thể 

trả lời những thắc mắc và nhận các đơn xin bằng hầu hết mọi ngôn ngữ thông qua dịch vụ 

dịch thuật và không bao giờ có tính phí đối với bất cứ dịch vụ nào thuộc chương trình Keep 

Your Home California. Một bản tiếng Tây Ban Nha cũng được cung cấp tại trang mạng 

www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 
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http://keepyourhomecalifornia.org/reverse-mortgage-assistance-program/
http://www.keepyourhomecalifornia.org/
http://www.conservatucasacalifornia.org/

