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CHƯƠNG TRÌNH KEEP YOUR HOME CALIFORNIA NHẬN THÊM $383.3 
TRIỆU TÀI TRỢ ĐỂ GIÚP THÊM NHIỀU CHỦ NHÀ  

Dành lên đến $100,000 cho mỗi chủ nhà 

SACRAMENTO—Chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California (Keep 
Your Home California) sẽ nhận được thêm $383 triệu tài trợ từ chính quyền liên bang, cho 
phép chương trình hỗ trợ nợ thế chấp giúp thêm nhiều chủ nhà đang bị chật vật về tài chánh 
tránh không bị tịch biên nhà. 

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đã công bố khoản tài trợ bổ sung hôm Thứ Tư, giai đoạn tài trợ bổ 
sung thứ nhì được duyệt cho chương trình Quỹ Trợ Giúp Trường Hợp Khó Khăn Nhất 
(Hardest Hit Fund) trong suốt hai tháng qua.  

Khoản kết hợp $383.3 triệu này sẽ cho phép chương trình do tiểu bang quản lý giúp đỡ 
thêm ít nhất hơn 12,000 chủ nhà. Các chủ nhà hội đủ điều kiện có thể nhận được lên đến 
$100,000 khoản hỗ trợ thanh toán nợ thế chấp từ chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý 
Vị Tại California. 

Thủ Quỹ tiểu bang John Chiang cho biết, “Công bố của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ về việc tài 
trợ thêm cho chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California xác nhận những 
thử thách liên tục mà nhiều người dân California đang trải nghiệm về quyền sở hữu nhà của 
họ. Chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội để giúp đỡ nhiều chủ nhà California hơn nữa, 
những người đang phải chật vật với nợ thế chấp của họ vì không có khả năng trả định kỳ, 
thất nghiệp, nợ nhiều hơn vốn và những khó khăn tài chánh khác.” 

Khi chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California được phát động năm 2011, 
gần $2 tỷ được dành cho các chủ nhà California để giúp ngăn chặn tình trạng tịch biên nhà. 
Khoản tài trợ bổ sung mang lại cấp khoản tổng cộng lên đến $2.36 tỷ trợ cấp thanh toán nợ 
thế chấp dành cho các chủ nhà California có mức thu nhập từ thấp đến vừa phải. Cho đến 
nay, chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California đã hỗ trợ hơn 62,200 chủ 
nhà và cấp phát khoảng $1.34 tỉ kể từ khi chương trình bắt đầu. 

Mark McArdle, Thư Ký Phụ Tá về Ổn Định Tài Chánh cho Phó Thủ Quỹ, cho biết, “Công 
bố hôm nay tiếp tục cam kết của Bộ Ngân Khố để cứu trợ các chủ nhà chật vật và giúp ổn 
định khu dân cư trong những khu vực bị thiệt hại nặng. Trong khi thị trường gia cư tiếp tục 
phục hồi, chúng ta biết một số chủ nhà và một số khu vực vẫn còn đang trải qua các tác hại 
của cuộc khủng hoảng gia cư. Với khoản tài trợ bổ sung này, các tiểu bang sẽ được trang bị 
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để tiếp tục công việc tuyệt vời của họ trong việc đưa các nguồn lực quan trọng đến với 
những người cần nhất.” 

Có thêm $383.3 triệu tài trợ liên bang sau khi gần đây chương trình đã trình báo hai tam cá 
nguyệt tốt nhất kể từ khi chương trình bắt đầu vào Tháng Hai 2011. Chương trình đã cấp 
phát hơn $95 triệu tài trợ trong các quý thứ ba và thứ tư trong năm 2015 – hay tổng cộng là 
$190 triệu cho giai đoạn sáu tháng. 

Theo nhiều báo cáo, vẫn còn một loạt các thách thức đối với thị trường gia cư California. 
Ví dụ, hơn 1 triệu dân California thất nghiệp trong Tháng Ba, bao gồm nhiều chủ nhà 
không có việc làm, theo Bộ Phát Triển Việc Làm của tiểu bang. Vào cuối năm 2015, 
khoảng 50,000 chủ nhà trong tiểu bang đã chậm trễ ít nhất 90 ngày trong việc thanh toán 
nợ thế chấp của họ, mà thường dẫn đến việc tịch biên nhà. Và, California đã bị tình trạng 
nợ nhiều hơn vốn sở hữu hơn bất kỳ tiểu bang nào khác ở mức $65 tỷ – hay là 13 phần 
trăm của các khoản thế chấp với nợ nhiều hơn vốn trên toàn quốc – vào cuối quý thứ ba 
trong năm 2015, theo dữ liệu từ Zillow. 

Tia Boatman Patterson, Giám Đốc Điều Hành Cơ Quan Tài Chính Gia Cư California, cơ 
quan tiểu bang giám sát chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California, cho 
biết, “Nhu cầu chủ nhà cần hỗ trợ và số liệu từ các báo cáo ngành công nghiệp gia cư cho 
thấy rõ ràng nhu cầu cần phải tiếp tục chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại 
California. Mục tiêu chính của chúng tôi là giúp các chủ nhà đang chật vật với vấn đề nợ 
thế chấp của họ, nhưng tất cả mọi người, từ các khu phố cho đến chính quyền tiểu bang, 
đều được lợi từ chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California.” 

Với khoản tài trợ bổ sung, chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California giờ 
đây sẽ tiếp tục cho đến ngày 31 Tháng Mười Hai, 2020, hoặc cho đến khi số tiền được sử 
dụng, tuỳ sự kiện nào xảy ra trước. Hạn chót trước kia cho chương trình này là ngày 31 
Tháng Mười Hai, 2017.  

Các chủ nhà đang muốn tìm thêm thông tin về chương trình Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị 
Tại California 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 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 Giữ Lại Ngôi Nhà Của Quý Vị Tại California. Một bản 
tiếng Tây Ban Nha cũng được cung cấp tại trang mạng 
www.ConservaTuCasaCalifornia.org. 
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