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ANG KEEP YOUR HOME CALIFORNIA AY TATANGGAP NG 
KARAGDAGANG $383.3 MILYON SA PAGPOPONDO UPANG TULUNGAN 

ANG MAS MARAMING MAY-ARI NG BAHAY  

Hanggang $100,000 kada may-ari ng bahay 

SACRAMENTO—Ang Keep Your Home California ay tatanggap ng karagdagang $383.3 
milyon sa pagpopondo mula sa pederal na pamahalaan, nagbibigay ng kakayahan sa 
programang tulong sa utang sa pagbili ng bahay upang makatulong na pigilan ang 
pagkaremata para sa mas maraming may-ari ng bahay na dumaranas ng paghihirap sa 
pananalapi. 

Ang Kagawaran ng Tesorerya ng U.S. ay nagpahayag ng karagdagang pagpopondo noong 
Miyerkules, ang ikalawang yugto ng karagdagang pagpopondo na inaprobahan para sa 
programang Pondo sa Pinakamatinding Tinamaan sa nakalipas na dalawang buwan.  

Ang pinagsamang $383.3 milyon ay magbibigay ng kakayahan sa programang 
pinamamahalaan ng estado na tumulong sa hindi kukulangin sa 12,000 pang may-ari ng 
bahay. Ang mga kuwalipikadong may-ari ng bahay ay maaaring tumanggap ng hanggang 
$100,000 sa tulong sa pagbabayad ng utang sa pagbili ng bahay mula sa Keep Your Home 
California. 

“Ang pahayag ng Tesorerya ng US tungkol sa karagdagang pagpopondo para sa Keep Your 
Home California ay higit na nagpapatibay sa patuloy na mga hamon na nararanasan ng mga 
Taga-California sa pag-aari ng bahay,” sabi ni Tesorero ng estado John Chiang. 
“Ikinatutuwa namin ang pagkakaroon ng pagkakataon na matulungan ang marami pang 
may-ari ng bahay sa California na nahihirapan sa kanilang mga utang sa pagbili ng bahay 
dahil sa hindi abot-kayang mga pagbabayad, kawalan ng trabaho, negatibong equity at 
ibang mga paghihirap sa pananalapi.” 

Nang ilunsad ang Keep Your Home California noong 2011, halos $2 bilyon ang inihanda 
sa mga may-ari ng California upang makatulong na pigilan ang mga pagkaremata. Ang 
karagdagang pagpopondo ay nagbibigay ng kabuuang $2.36 na bilyon sa tulong sa 
pagbabayad ng utang sa bahay na makukuha ng maliit hanggang kainaman ang kita na mga 
may-ari ng bahay sa California. Sa ngayon, ang Keep Your Home California ay nakatulong 

http://www.keepyourhomecalifornia.org/
https://www.treasury.gov/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0434.aspx
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0434.aspx
https://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARP-Programs/housing/hhf/Pages/default.aspx


 
 

sa higit sa 62,200 may-ari ng bahay at nakapag-isyu ng mga $1.34 na bilyon mula nang 
simulan ang programa. 

“Ang pahayag ngayon ay nagpapatuloy sa pangako ng Tesorerya na magkaloob ng tulong 
sa mga nahihirapang may-ari ng bahay at tumulong na patatagin ang mga kapitbahayan sa 
mga lugar na matinding tinamaan,” sabi ni Mark McArdle, Kinatawang Katulong na 
Kalihim para sa Katatagan sa Pananalapi ng Tesorerya. “Habang ang pamilihan ng bahay 
ay patuloy na bumabangon alam natin na may mga may-ari ng bahay at lugar na 
nakakaranas pa rin ng mga nakakapinsalang epekto ng krisis sa bahay. Sa pamamagitan 
nitong karagdagang pagpopondo, ang mga estado ay magkakaroon ng kakayahan na 
ipagpatuloy ang kanilang magandang trabaho sa pagkuha ng mahahalagang tulong sa mga 
unang-unang nangangailangan.” 

Ang karagdagang $383.3 milyon sa pederal na pagpopondo ay dumating pagkaraang iulat 
kamakailan ng Keep Your Home California ang dalawang pinakamahusay na tatlong 
buwan nito na nagsimula noong Pebrero 2011. Ang programa ay nag-isyu ng higit sa $95 
milyon sa pagpopondo sa ikatlo at ikaapat na tatlong buwan ng 2015 – o isang 
pinagsamang $190 milyon para sa anim-na-buwang panahon. 

Alinsunod sa mga napakaraming ulat, marami pang hamon na kinakaharap ang pamilihan 
ng bahay sa California. Halimbawa, higit sa 1 milyong Taga-California ang walang trabaho 
noong Marso, kabilang ang maraming may-ari ng bahay, alinsunod sa Kagawaran sa 
Pagpapaunlad ng Pagtatrabaho ng estado. Sa katapusan ng 2015, mga 50,000 may-ari ng 
bahay sa estado ay hindi kukulangin sa 90 araw na atrasado sa kanilang mga pagbabayad sa 
utang sa pagbili ng bahay, na madalas na humahantong sa pagkaremata. At, ang California 
ay nagkaroon ng pinakanegatibong-equity sa alinmang estado na nasa $65 bilyon – o 13 
porsiyento ng negatibong-equity sa utang sa pagbili ng buhay sa buong bansa – sa 
katapusan ng ikatlong tatlong buwan noong 2015, alinsunod sa mga datos mula sa Zillow. 

“Ang paghingi ng tulong mula sa mga may-ari ng bahay at ang mga numero mula sa mga 
ulat sa industriya ng bahay ay malinaw na nagpapakita ng patuloy na pangangailangan para 
sa Keep Your Home California,” sabi ni Tia Boatman Patterson, Tagapagpaganap na 
Direktor ng Ahensiya ng Pagtustos sa Bahay ng California, ang ahensiya ng estado na 
nangangasiwa sa Keep Your Home California. “Ang aming pangunahing hangarin ay 
tumulong sa mga nahihirapang may-ari ng bahay sa kanilang mga problema sa utang sa 
pagbili ng bahay, pero ang bawat isa, mula sa mga kapitbahayan hanggang sa pamahalaan 
ng estado, ay nakikinabang mula sa Keep Your Home California.” 

Sa pamamagitan ng karagdagang pagpopondo, ang Keep Your Home California ay 
magpapatuloy ngayon hanggang Disyembre 31, 2020, o hanggang ang pera ay nagamit na, 
alinman ang mauna. Ang naunang huling-araw para sa programa ay Disyembre 31, 2017.  
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Ang mga may-ari ng bahay na naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Keep 
Your Home California ay dapat tumawag sa 888-954-KEEP (5337) sa pagitan ng 7 a.m. at 
7 p.m. tuwing karaniwang araw at 9 a.m. hanggang 3 p.m. tuwing Sabado o bisitahin ang 
www.KeepYourHomeCalifornia.org. Ang mga kinatawan ay maaaring tumanggap 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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