ថវិកាជំនួយម្ចាសផ្
់ ទះ រដ្ឋម្ច៉ាសសាជូសសត្ដ

សំណរួ ដដ្លសោទសួរញឹកញាប់ អំពអ
ី ក
ន ខ្ចប្រី ាក់ Mass HAF
8/24/22
1. សត្ើខ្ម្ច
្ញំ នសិទទ
ធិ ទួលជំនយ
ួ តាមរយៈ Mass HAF ឬសទ?
អនកអាចនឹងម្ចនសិទធិទទួល ថវិកាជំនួយម្ចាសផ្
់ ទះ រដ្ឋម្ច៉ាសសាជូសសត្ដ (Massachusetts Homeowners

Assistance Fund, Mass HAF) សបើសិនអនកសមប្រសបតាមការត្ប្រមូវទំងអស់ សៅខាងសប្រកាម៖
•

អនកម្ចនផ្ទះខ្លួនឯង និងរស់សៅកនញងផ្ទះប្ររួសារសទល, ផ្ទះកុនដ្ូ, ឬផ្ទះប្ររួសារ 2- 3- ឬ 4 នាក់ ឋិត្កនញងរដ្ឋ
ម្ច៉ាសសាជូសសត្ដ។ ផ្ទះសនះប្រត្ូវដត្ជាលំសៅដ្ឋាន ជាបឋមរបស់អក
ន ។

•

ពីសប្ររះដត្ជំងឺ COVID-19 រាត្ត្សាត្ ប្រាក់ចណ
ំ ូលរបស់អនកានធ្លាក់ចុះ ឬការចំណាយសលើការរស់សៅ
ានសកើនស

ើង សៅចំថ្ថៃ ឬបនាាប់ពីថ្ថៃទី 21 ដខ្មករា 2020។ អនកអាចជាានាត្់បង់ការងាររបស់អនក,

ម្ចនសម្ច៉ាង ស្វើការត្ិចជាង, បង់ថ្ថលដថទំកូនសប្រចើនស

ើង, ានឈឺថ្កាត្,់ ឬមិនអាចសៅស្វើការាន ពីសប្ររះដត្

អនកប្រត្ូវសមើល ដថសម្ចជិកប្ររួសារ។

•

អនកានខានបង់ប្រាក់បុលផ្ទះ យ៉ាងសោច 3 ដ្ង ឬសប្រចើនជាង ោប់តាំងពីថ្ថៃទី 21 ដខ្មករា 2020 មក។
ការបង់ប្រាក់មិនោច់ជាប់ៗគ្នាសទ។ ដត្យ៉ាងណាមិញ ានខានបង់ប្រាក់ ប្រត្ូវដត្ម្ចនជំរក់យង
៉ា សោច 3
ដ្ង ឬសប្រចើនជាង សៅសពលដ្ឋក់រកសយសុ។
ំ

•

ប្រាក់បុលផ្ទះរបស់អនក សៅបចចញបសបននសនះ រឺមិនឋិត្កនញង ការពសយួរបង់ប្រាក់សដ្ើម ឬាត្់បង់ការបនធូរបនថយ។

•

ប្រាក់បុលផ្ទះរបស់អនក សៅសពលសពលោប់សផ្ដើមខ្ចី ម្ចនប្រាក់សដ្ើមជំរក់សៅសល់ ដដ្លមិនហួសពីកប្រមិត្ការ
បញ្ជាក់ប្រាក់កមចី Fannie Mae។ សូមសមើលសំណួរទី 3 សំរាប់ព័ត្៌ម្ចនបដនថម។

•

សបើសិនអនកយឺត្បង់ប្រាក់បុលផ្ទះរបស់អនក យ៉ាងសោចចំនួនបីដខ្ អនកអាចនឹងម្ចនសិទធិទទួលជំនួយ
សដ្ឋយម្ចនការទរថ្ថលប្រទពសយខ្លះ ដ្ូចជាជំរក់ការបង់ពនធប្រទពសយ, ការធ្លនារា៉ាប់រង, ឈនួលផ្ទះកុនដ្ូ, ត្ថ្មល
របស់ប្រកុង ដ្ូចជា ថ្ថលទឹក និងលូទឹកសអញយ។ កមមវិ្ីមន
ិ ធ្លនា ថ្កត្ថ្មលទំងសនះ នឹងានរា៉ាប់រងសទ
សហើយបំណុលខានបង់ ប្រត្ូវដត្ទក់ទងនឹងការររ នូវការរឹបអូសយកផ្ទះរបស់អនក។

•

អនកប្រសបតាមការត្ប្រមូវប្រាក់ចំណូលជាក់លាក់។ សដ្ើមសបីដែកសមើល ថ្កសត្ើអនកប្រសបតាមការត្ប្រមូវប្រាក់ចំណូល
សៅត្ំបន់របស់អនក ចុចកដនលងសនះ។

2. សត្ើចំណាយប្របសេទអវី អាចនឹងានរា៉ាប់រងសដ្ឋយ Mass HAF?
អនកដ្ឋក់រកសយសសនើសុំប្រត្ូវដត្ខ្កខានការទូទត្់ប្រាក់កមចីទិញផ្ទះយ៉ាងសោចណាស់ 3 [ដខ្] ឬសប្រចើនជាងសនះ
ោប់តាំងពីថ្ថៃទ2
ី 1 ដខ្មករា ឆ្ា2ំ 020 សដ្ើមសបីទទួលានសិទធិសប្រម្ចប់កមមវិ្ី Mass HAF។ ការខ្កខានទូទត្់ទំងសនះ
ប្រត្ូវដត្មិនទន់សងសៅសពលដ្ឋក់រកសយសសនើសុំ។ អនកនឹងប្រត្ូវានសសនើឱសយដ្ឋក់រាយការណ៍បញ្ជាំរបស់អនក
ជាដផ្នកថ្នរកសយសសនើសុំរបស់អនក។ ប្របសិនសបើប្រត្ូវានអនុម័ត្ ប្ររួសារម្ចនសិទធិទទួលានជំនួយរហូត្ដ្ល់
50,000 ដ្ុលាារ។
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ថវិកាជំនួយម្ចាសផ្
់ ទះ រដ្ឋម្ច៉ាសសាជូសសត្ដ

ការចំណាយសផ្សេងសទៀត្ ដ្ូចជា៖ ការធ្លនារា៉ាប់រង ថ្ថលខ្ុនដ្ូ និងការបង់ថ្ថលសសវាកមមឱសយរដ្ឋាលប្រកុង
អាចម្ចនសិទធិកង
នញ សាានភាពហិរញ្ញវត្ថម្ច
ញ នកំណត្់ សៅសពលដដ្លម្ចនឯកសិទសធិ លើប្រទពសយសមសបត្ដិ
ឬអាចម្ចនឯកសិទធសិ ដ្ឋយសារការមិនទន់បង់ថ្ថលទទ
ូ ត្់សផ្សេងសទៀត្។ ជំនួយកនញងការជួយដ្ល់ការទូទត្់ថ្ថលទំងអស់សនះ
ប្រត្ូវដត្ទក់ទងនឹងការការររពីការរឹបអូសផ្ទះរបស់អនក។
3. សត្ើកមចទ
ី ញ
ិ ផ្ទះប្របសេទណាខ្លះ ដដ្លម្ចនសិទទ
ធិ ទួលានជំនយ
ួ តាមរយៈ Mass HAF?
ប្រាក់កមចីទិញផ្ទះរបស់ម្ចាស់ផ្ទះមិនអាចសលើសពីអវីដដ្លសរសៅថ្ក "ការអនុសលាមតាមដដ្នកំណត្់ប្រាក់កមចី។"
ប្រាក់កមចីទិញផ្ទះដដ្លម្ចាស់ផ្ទះកំពុងដ្ឋក់រកសយមិនអាចសលើសពីដដ្នកំណត្់ដដ្លានរាយសៅទីសនះ
សៅសពលពួកសរយកប្រាក់កមចីសនាះសទ (ចំនួនសដ្ើមថ្នប្រាក់កមចីទិញផ្ទះ)៖ សូមចុចទីសនះ
សប្រម្ចប់បញ្ជីថ្នការអនុសលាមតាមដដ្នកំណត្់ប្រាក់កមចីតាមឆ្ាក
ំ មចីដ្ំបូង។
ប្រាក់កមចីដដ្លបចចញបសបននសថិត្កនញងការសលើកដលង ឬមិនទន់ដ្ល់ការកំណត្់សង រឺមិនម្ចនសិទធិសសនើសុំសនាះសទ
រហូត្ដ្ល់ការសលើកដលងសនាះានបញ្ចប់។

4. សត្ើឯកសារដបបអវី ានប្រត្វូ ការមកជាមួយ រកសយសុរំ បស់ខ្?្ញំ
ប្របសេទថ្នឯកសារខាងសប្រកាម អាចនឹងានសូម សៅកនញងរកសយសុំ អាប្រស័យសៅសលើជំនួយដដ្លអនកសសនើ៖

•

ឯកសារប្រាក់ចំណូល៖

o ឯកសារប្រាក់ចំណូលទទួលយកាន រួមម្ចន បងាាន់ថ្ដ្សបើកប្រាក់, ការស្វើពនធ, រាយការណ៍
ការដ្ឋក់ប្រាក់ចូលសាាប័ន (ឬ្នាគ្នរ) ដដ្លបញ្ជាញប្រាក់ចំណូលសទៀត្ទត្់, ឬរាយការណ៍
ប្រាក់ចំណូល មកពីនិសយជក

o សំបុប្រត្សំសរចអត្ថប្របសយជន៍ មកពី ប្រកសួងជំនួយបសណាដះអាសនន (Department of
Transitional Assistance, DTA) ានប្ររប់ប្ររង កមមវិ្អ
ី ត្ថប្របសយជន៍ ដដ្លបំសរើប្រកុមប្ររួសារ
150% AMI ឬទបជាង, រួមទំង SNAP, TAFDC, EAEDC, SSI, SSP
o សំបុប្រត្សិទធិទទួល សំរាប់ MassHealth
o ប្រាក់សូសសាល់សឹរសយួរិទ,ី ប្រាក់ឧបត្ថមភកូន, ប្រាក់អត្់ស្វើការ, និងរាយការណ៍ ប្រាក់ចំណូល
សផ្សេងសទៀត្ ជា្រម្ចន

o ការបដ្ិសស្ន៍ មកពីការត្ប្រមូវឯកសារទំងសនះ អាចនឹងម្ចន សបើសិនវាប្រត្ូវានសំសរចថ្កការ
ពនសយល់របស់អនកខ្ចីប្រាក់ រឺសមសហត្ុផ្លលមម សដ្ើមសបីបញ្ជាក់វាឲសយប្រត្ឹមប្រត្ូវ
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ថវិកាជំនួយម្ចាសផ្
់ ទះ រដ្ឋម្ច៉ាសសាជូសសត្ដ

•

រាយការណ៍ប្រាក់បុលផ្ទះ ឬឯកសារប្រាក់បល
ុ ផ្ទះ សផ្សេងសទៀត្

•

រាយការណ៍ពនធប្រទពសយ មកពីប្រកុង ឬទីប្រកុងរបស់អនក

•

វិកកយប័ប្រត្ទឹកសេលើង (សំរាប់ទឹកសេលើង ដដ្លរាំងរាការខ្ចីប្រាក់ស

•

អត្ដសញ្ជាណប័ណណ ដ្ូចជា ID រដ្ឋ, អាជាាប័ណណអនកសបើកបរ, ឬ លិខ្ិត្ែលងដដ្ន

ើងវិញ)

ឯកសារបដនថម អាចនឹងានសសនើសុំ ប្របសយជន៍សដ្ើមសបីបញ្ជាក់សិទធិទទួលរបស់អនក។

5. សត្ើរកសយសុរំ បស់ខ្្ញំ អាចោត្់ទក
ុ ជាចំបង សំរាប់ការរិត្រូរឆ្ប់រហ័សជាង ឬសទ?
សៅបចចញបសបននសនះ ភាពចំបងរឺសំរាប់ដត្អនកខ្ចីប្រាក់ ដដ្លប្របឈមមុខ្នឹងការរឹបអូសយកប្រទពសយមកលក់ មិនទន់ដ្ឋច់
សប្រសច (ដ្ូចជា កាលបរិសចេទលក់ឡាយ

ញង)។ សយើងរំពឹងម្ចនកាលៈសទសៈពិសសសខ្លះ នឹងសកើត្ស

ើងតាមរយៈការ

ោត្់ដចងករណី ដដ្លនឹងានោត្់ទុកជាចំបង តាមប្រត្ូវការ។

6. សត្ើអម្ច
វី នសិទទ
ធិ ទទួល ជាឥទធព
ិ លថ្ន COVID?
អនកប្រត្ូវដត្ានជួបប្របទះ សដ្ឋយផ្ទាល់ ឬមិនសដ្ឋយផ្ទាល់ នូវលំាកខាងប្រាក់កាស ដ្ូចជា ប្រាក់ចំណូលចុះថយ
ឬសកើនចំណាយសលើការរស់សៅ ជាលទធផ្លថ្នជំងឺកូរុណាវើរុសរាត្ត្សាត្។ ការសនះអាចរួមម្ចន បុដនដមិនកប្រមិត្ចំសរះ
ាត្់បង់ការងារ, ការបនថយសម្ច៉ាងស្វើការ, សកើនត្ថ្មល សដ្ឋយសប្ររះការដថទំកន
ូ , ការឈឺថ្កាត្,់ ឬប្រត្ូវការសដ្ើមសបីដថទំ
សម្ចជិកប្ររួសារ ោប់តាំងពីថ្ថៃទី 21 ដខ្មករា 2020។ ការសនះអាចរួមម្ចន លំាកដដ្លានោប់សផ្ដើម សៅមុនថ្ថៃទី

21 ដខ្មករា 2020 និងានបនតបនាាប់ពីថ្ថៃសនាះ បុដនដត្ថ្មលានសកើនស ើង បនាាប់ពីថ្ថៃទី 21 ដខ្មករា 2020 រឺម្ចន
សិទធិទទួលជំនួយ HAF។
7. ចុះសបើខ្ជ
្ញំ រ
ំ ក់សប្រចន
ើ ជាង 50,000 ដ្ុលារា ?
Mass HAF នឹងបង់ប្រាក់រហូត្ដ្ល់ 50,000 ដ្ុលារា សហើយអនកផ្តល់សសវារបស់អនក (អនកផ្តល់សសវារបស់អនក
រឺជាអនកណាដដ្លអនកបង់ប្រាក់បញ្ជាំរបស់អនក)
អាចម្ចនលទធភាពផ្ដល់ជំនួយជាមួយនឹងដផ្នការសដ្ើមសបីជួយអនកឱសយដ្ឹងពីចំនួនសៅសល់ដដ្លអនកជំរក់។
ដផ្នការមួយអាប្រស័យសលើអវីដដ្លអនកផ្តល់សសវារបស់អនកកំពុងផ្តល់ជូន
បុដនតអាចរួមបញ្ចូលការដ្ឋក់ប្រាក់មួយចំនួនដដ្លអនកជំរក់សៅចុងបញ្ចប់ថ្នប្រាក់កមចីទិញផ្ទះរបស់អនក
សហើយការពនសារសពលសប្រម្ចប់ឆ្ាំបដនថមមួយចំនួន។ សប្រម្ចប់ម្ចាសផ្
់ ទះភារសប្រចើន
អនកផ្ដល់សសវារបស់អនកនឹងទក់ទងសៅអនក សហើយដសវងរកដផ្នការសប្រម្ចប់សមត្ុលសយដដ្លសៅសល់។
ចំណា៖
ំ វាមិនប្រត្វូ ានធ្លនាសនាះសទ អនកផ្តលស់ សវានឹងជួយចំសរះសមត្ុលសយជំរក់ដដ្លសៅសល់របស់អក
ន ។
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8. សត្ើខ្ប្រ្ញំ ត្វូ សងជំនយ
ួ អវម
ី យ
ួ ដដ្លខ្្ទ
ញំ ទួល ឬសទ?
សទ ជំនួយអវីមួយដដ្លានទទួលតាមរយៈ Mass HAF រឺមិនដមនជាប្រាក់កមចីសទ សហើយនឹងមិនប្រត្ូវានសងសទ។

9. សត្ើអត្ថប្របសយជន៍ដដ្លខ្្ទ
ញំ ទួល ប្រត្ូវានោត្់ទក
ុ ជាប្រាក់ចណ
ំ ល
ូ បង់ពនធ ឬសទ?
សទ ជំនួយអវីមួយដដ្លានទទួលតាមរយៈ កមមវិ្ី Mass HAF សំរាប់ជំនួយម្ចនសិទធិទទួល ការចំណាយទក់ទង
នឹងផ្ទះ រឺមិនោត្់ទុកជាប្រាក់ចំណូលបង់ពនធសទ។ អនកដ្ឋក់រកសយសុំដដ្លម្ចនសិទធិទទួល នឹងមិនានត្ប្រមូវឲសយបង់ពនធ
សលើជំនួយដដ្លម្ចនសិទធិទទួល ានទទួលតាមរយៈ Mass HAF ស

ើយ។

10. សត្ើ Mass HAF ជួយជាមួយការបង់ប្រាក់ផ្ទះចល័ត្ ឬសទ?
Mass HAF អាចជួយជាមួយការបង់ប្រាក់កមចីផ្ទះចល័ត្ សំរាប់បំណុលខានបង់ ទក់ទងសៅនឹងការជួលដ្ី
និងការបង់ ប្រាក់កមចីថ្ថលដ្ី។

11. សត្ើខ្អា
្ញំ ចដ្ឋក់រកសយសុំ សំរាប់ប្រទពសយទំងអស់របស់ខ្្ញំ ឬសទ?
សទ ថវិកា Mass HAF អាចានដចកោយសៅឲសយដត្អនកដ្ឋក់រកសយសុំ សំរាប់លំសៅដ្ឋានជាបឋមរបស់សរ ឋិត្សៅកនញង
រដ្ឋម្ច៉ាសសាជូសសត្ដ។

12. សត្ើខ្អា
្ញំ ចទទួលជំនយ
ួ កនង
ញ ការបញ្ជន
ូ រកសយសុរំ បស់ខ្្ញំ ដ្ូចសមដច?
Mass HAF ម្ចនកិចចសនសាជាមួយ ភាាក់ងារប្របឹកសាលំសៅ (Housing Counseling Agencies, HCA) សៅរស
សពញរដ្ឋ សដ្ើមសបីជួយអនកខ្ចីប្រាក់។ HCA អាចជួយជាមួយការបំសពញរកសយសុំ រួមទំងការសផ្ទរបញ្ចូលឯកសារ តាងនាម
របស់អនកផ្ង។ អនកអាចរកស

ើញ HCA សៅកនង
ញ ត្ំបន់របស់អនក និងព័ត្៌ម្ចនទំនាក់ទំនង សដ្ឋយទសសេនា

ឧបករណ៍រក HCA និងសដ្ឋយបញ្ចូល សុីបកូដ្របស់អនក។
សលើសពីសនះសទៀត្ Mass HAF Call Center អាចផ្ដល់សភាពការណ៍ សដីពីសាានភាពការដ្ឋក់រកសយសុំ និងជំនួយ
បសចចកសទស ការដ្ឋក់រកសយសុំ។ អនកអាចទក់ទង Mass HAF Call Center សលខ្ 833-270-2953 ពីថ្ថៃច័នទ-ថ្ថៃ
សៅរ៍ សម្ច៉ាង 8:00ប្រពឹក-7:00យប់។ សសវាអនកបកដប្រប រឺម្ចនជាសប្រចើនភាសា។ សំរាប់បញ្ជីថ្នភាសា សូមសមើលសំណួរទី

17។ អនកដ្ឋក់រកសយសុំដដ្លថលង់ ប្រត្សចៀក្ៃន់ សទើបានថលង់ ឬពិការសំដ្ី អាចចុចសលខ្ 711 សដ្ើមសបីត្ភាាប់។
សំរាប់ព័ត្៌ម្ចនដថមសទៀត្ សូមសមើលសំណួរទី 29 ។

13. សត្ើខ្អា
្ញំ ចទទួលការដណនាំ សំរាប់ជន
ំ យ
ួ ជាមួយការបង់ប្រាក់បល
ុ ផ្ទះរបស់ខ្្ញំ សៅឯណា?
ម្ចនភាាកងា
់ រប្របឹកសាលំសៅ 40 កដនលង កនញងរដ្ឋម្ច៉ាសសាជូសសត្ដ ដដ្លអាចជួយ។ អងគការគ្នានកថ្ប្រមទំងសនះ ប្រត្ូវាន
ទទួលសាាល់សដ្ឋយប្រកសួង អេិវឌសឍន៍ទីលំសៅ និងទីប្រកុង (Housing and Urban Development, HUD)
សហរដ្ឋ អាសមរិក និងម្ចនបុរគលិក ម្ចនបទពិសសា្ន៍កនញងការជួយប្របជាជន ឲសយានការប្រត្ួត្ប្រតាស

ើងវិញ នូវចំណាយ
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សលើផ្ទះ សំដបងរបស់សរ។ អនកផ្ដល់សសវាទំងសនះ រឺម្ចនកាត្ពវកិចចផ្ដល់ការប្របឹកសា ការររការរឹបអូសយកប្រទពសយ
សដ្ឋយឥត្រិត្ថ្ថល។ អនកអាចសមើលបញ្ជី ថ្នភាាក់ងារប្របឹកសាលំសៅ កដនលងសនះ។

14. សត្ើប្រាក់ចណ
ំ ល
ូ ប្រកុមប្ររសា
ួ រ ចំនន
ួ បនា
ុ ន
ា ប្រត្វូ ានរិត្រូរ?
ប្រាក់ចំណូលប្រត្ូវានរិត្រូរ សំរាប់សម្ចជិកប្រកុមប្ររួសារ ដដ្លចុះរាយសៅសលើឯកសារប្រាក់បុលផ្ទះ និងកំពង
ុ រស់សៅ
កនញងផ្ទះ។ ប្រាក់ចំណូលសផ្សេងសទៀត្ របស់សម្ចជិកប្រកុមប្ររួសារ រឺមិនានបញ្ចូលសំរាប់សគ្នលបំណង ការដ្ឋក់រកសយ
សុំសទ។ អនកអាចសប្របើ ប្របដ្ឋប់រិត្សលខ្ ប្រាក់ចំណូលម្ចនសិទធិទទួល HAF សដ្ើមសបីសំសរច សបើសិនអនកប្រសបតាមការត្ប្រមវូ
ប្រាក់ចំណូលម្ចនសិទធិទទួល។

15. សត្ើ Mass HA អាចជួយជាមួយបំណល
ុ ខានបង់ ពីមន
ុ ថ្ថៃទី 21 ដខ្មករា 2020 ឬសទ?
សទ Mass HAF នឹងរា៉ាប់រងដត្ការជាប់ជំរក់បំណុលអវីមួយ សំរាប់អនកខ្ចីប្រាក់ម្ចនសិទធិទទួល បនាាប់ពីថ្ថៃទី 21
ដខ្មករា 2020។ ដត្យ៉ាងណាមិញ សបើសិនអនកម្ចនបំណុលខានបង់ប្រាក់បុលផ្ទះ ទំងសៅមុនថ្ថៃ និងបនាាប់ពី ថ្ថៃទី

21 ដខ្មករា 2020 សហើយប្រសបតាមលកខណៈសិទធិទទួល សនាះចំដណកថ្នបំណុលខានបង់ប្រាក់បុលផ្ទះរបស់ អនក
បនាាប់ពីថ្ថៃទី 21 ដខ្មករា 2020 អាចនឹងម្ចនសិទធិទទួលជំនួយ។
សបើសិនអនកប្រត្ូវការជំនួយ ជាមួយបំណុលខានបង់ មុនថ្ថៃទី 21 ដខ្មករា 2020 ភាាក់ងារប្របឹកសាលំសៅ (HCA)
ប្របដហលអាចជួយអនក សដ្ើមសបីរក្នធ្លន និងការដណនាំបដនថម។ Mass HAF ម្ចនកិចចសនសាជាមួយ HCA សៅរស
សពញរដ្ឋ សដ្ើមសបីជួយអនកដ្ឋក់រកសយសុំ។ សំរាប់ព័ត្ម្ច
៌ នដថមសទៀត្ អំពីរសបៀបទក់ទង ជាមួយ HCA កនញងត្ំបន់
សូមសមើលសំណរួ ទី 11។

16. សត្ើ Mass HAF នឹងជួយខ្្ឬ
ញំ សទ សបើសន
ិ ខ្្យ
ញំ ត្
ឹ បង់ពនធប្រទពសយ ឬឈនល
ួ ផ្ទះកុនដ្ូ បដុ នដពម្ច
ុំ នប្រាក់បល
ុ ផ្ទះ
ឬខ្្ម
ញំ ិនយឺត្បង់ប្រាក់បល
ុ ផ្ទះរបស់ខ្្ញំ?
សទ កមមវិ្ីមិនផ្ដល់ជូនជំនួយសនះ សៅសពលសនះសទ។ សបើសិនអនកកំពុងរកព័ត្៌ម្ចន អំពីបញ្ច្ញ្ជាសត្ថ្មលប្រាក់បុលផ្ទះ
សូមសមើលសំណរួ ទី 16។

17. សត្ើបញ្ច្ញ្ជស
ា ត្ថ្មលប្រាក់បល
ុ ផ្ទះ ម្ចនសិទទ
ធិ ទួលជំនយ
ួ ឬសទ?
ាទ/ោស អនកខ្ចីប្រាក់ដដ្លម្ចនបញ្ច្ញ្ជាសត្ថ្មលប្រាក់បុលផ្ទះ រឺម្ចនសិទធិទទួលជំនួយ។ សដ្ើមសបីម្ចនសិទធិទទួល
អនកខ្ចីប្រាក់ប្រត្ូវដត្ ម្ចនការទរថ្ថលពនធប្រទពសយទីប្រកុង សំរាប់ម្ចាស់ផ្ះទ ដដ្លានខានបង់ ប្រាក់ថ្ថលពនធប្រទពសយរាល់ប្រត្ីម្ចស
ចំនួនដ្ីដ្ង ឬានទទួលសំបុប្រត្ទមទរ មកពីទីប្រកុង និង/ឬ ការទរបំណុលខានបង់ សំរាប់ថ្ថលទឹកសេលើងរបស់ទីប្រកុង
សដ្ឋយម្ចនសំបុប្រត្រឹបអូសយកប្រទពសយបចចញបសបនន។
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18. សត្ើរកសយសុម្ច
ំ នជាភាសាសផ្សេងសទៀត្ សប្រៅពីអង់សរលស ឬសទ?
ាទ/ោស។ រកសយសុំ Mass HAF តាមអនឡាញ រឺម្ចនជា 7 ភាសាសផ្សេងសទៀត្ សប្រៅពីអង់សរលស; ចិន, សហទីប្រកអូល, សអសសាញញល, ព័រទូហ,គី សវៀត្ណាម, ដខ្មរ, និង រុសសេញី។ សលើសពីសនះសទៀត្ ក៏ម្ចនសសវាអនកបកដប្រប ជាសប្រចើនភាសា
សំរាប់ Mass HAF Call Center (833-270-2953)។

19. សត្ើខ្ន
្ញំ ង
ឹ ប្រត្ូវានជំរាប ពីការទទួលរងាាន់ HAF ឬសទ?
អនកនឹងប្រត្ូវានជំរាប ពីការឲសយរងាាន់ HAF ផ្ទាចប្រ់ ព័ប្រត្ និងការបំដបក នូវថវិកាប្រត្ូវានសផ្្ើឲសយដ្ូចសមដច តាមរយៈអ៊ីដមល
ឬសដ្ឋយ

ញកចូលសៅ ប្រចកសរហទំពរ័ ។ អនកនឹងមិនទទួលប្រាក់ សដ្ឋយផ្ទាលស់ ទ។ រងាាន់នឹងសៅម្ចាស់កមចីប្រាក់បុលផ្ទះ

របស់អនកសដ្ឋយផ្ទាល់ ដដ្លបនាាប់មក នឹងអនុវត្ដវាសៅកនញងរណនី កមចីប្រាក់បុលផ្ទះ តាងនាមរបស់អក
ន ។

20. សត្ើវានឹងសប្របសើ ពលយូរបណា
ុ
ា សំរាប់ខ្្ញំសដ្ើមបស ទ
ី ទួលជំនយ
ួ បនាាបព
់ ខ្
ី ដ្ឋ
្ញំ ក់រកសយសុំ?
សយើងប្របសមើលការបង់ប្រាក់ ប្រត្ូវានរិត្រូរកនញងសពល 30 ថ្ថៃ ថ្នការទទួលរកសយសុំសពវប្ររប់ និងឯកសារទំងអស់
ដដ្លានត្ប្រមូវ។ សយើងនឹងទក់ទងសៅ ម្ចាស់កមចីប្រាក់បុលផ្ទះរបស់អនក កនញងប្រពឹត្ដិការណ៍ដដ្លសរមិនចូលរួមសៅស

ើយ

សហើយសយើងនឹងជំរាបអនក ពីការពនសារសពល កនញងការរិត្រូរ ានបណាដលសដ្ឋយសារបញ្ជាសនះ។

21. សត្ើម្ចស
ា ់កមចី ប្រត្ូវដត្ជាអនកចូលរួមកនង
ញ កមមវ្
ិ ី Mass HAF ឬសទ សំរាប់ខ្្ញំសដ្ើមបស ទ
ី ទួលជំនយ
ួ ?
ាទ/ោស សៅសពលសនះ ម្ចាស់កមចីប្រត្ូវដត្ជាអនកចូលរួមកនញងកមមវិ្ី Mass HAF សដ្ើមសបីទទួលជំនួយ។ Mass HAF
កំពុងដត្ស្វើការយ៉ាងសកមម សដ្ើមសបីឲសយម្ចាស់កមចីានចូលរួមយ៉ាងសប្រចើនបំផ្ុត្។ សបើសិនម្ចាស់កមចីរបស់អនក សៅបចចញបសបនន
សនះ មិនដមនជាអនកចូលរួមសទ អនកសៅដត្សាារមន៍ឲសយដ្ឋក់រកសយសុំ សហើយ Mass HAF នឹងស្វើការជាមួយម្ចាសក
់ មចី
របស់អនក សដ្ើមសបីជំរុញទឹកចិត្ដការចូលរួមរបស់សរ សៅកនញងកមមវិ្ី។

22. សត្ើអក
ន ខ្ចប្រី ាក់ នឹងទទួលរងាានស់ ដ្ឋយផ្ទាល់ ឬសទ?
សទ អនកនឹងមិនទទួលប្រាក់ សដ្ឋយផ្ទាល់សទ។ រងាាន់នឹងឲសយសៅម្ចាស់កមចីប្រាក់បុលផ្ទះ របស់អនកសដ្ឋយផ្ទាល់ ដដ្លបនាាប់
មក នឹងអនុវត្ដវាសៅកនញងរណនីកមចីប្រាក់បុលផ្ទះរបស់អនក។ ឈនល
ួ ថ្នទីប្រកុង, ប្រកុមហុនធ្លនារា៉ាប់រង និងសម្ចរម
ម្ចាស់ផ្ទះ នឹងានបង់ប្រាក់ឲសយសដ្ឋយផ្ទាល់ សំរាប់ឈនួលអវីមួយថ្នប្រកុង ដដ្លម្ចនសិទធិទទួល, ថ្ថលពនធ, ការធ្លនារា៉ាប់រង,
និង/ឬ ឈនួលអាគ្នរ ប្រត្ូវានសចញសងសដ្ឋយកមមវិ្ីសនះ។

23. សត្ើខ្អា
្ញំ ចទទួលជំនយ
ួ សំរាប់ការបង់ប្រាក់សៅអនារត្ ឬសទ?
សៅសពលសនះ កមមវិ្ី Mass HAF មិនផ្ដល់ជំនួយ សំរាប់ការបង់ប្រាក់បុលផ្ទះ សៅអនារត្សទ។ កមមវិ្ីរឺានបង
ស្វើឲសយការជំរក់ប្រាក់បុលផ្ទះបចចញបសបនន ម្ចនត្ុលសយភាព។
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24. សបើសិនខ្្ប្រញំ ត្ូវការជំនយ
ួ បដនថម សត្ើខ្អា
្ញំ ចដ្ឋក់រកសយសុម
ំ ង
ដ សទៀត្ ឬសទ?
សៅសពលសនះ អនកខ្ចីប្រាក់មិនអាចដ្ឋក់រកសយសុំ ជំនួយមដងសទៀត្ានសទ។

25. ប្រាក់បល
ុ ផ្ទះរបស់ខ្្ញំ រឺឋត្
ិ កនង
ញ ការពសយរួ បង់ប្រាក់សដ្ើម ឬានចុះស្ាះកនញង រំសរាងាត្់បង់ការបនធរូ បនថយ។
សត្ើខ្អា
្ញំ ចដ្ឋក់រកសយសុំ សៅថ្ថៃសនះឬសទ?
គ្នានសៅសពលសនះសទ។ Mass HAF ានយកចិត្ដទុកដ្ឋក់ សៅសលើការជួយអស់អនក ដដ្លឋិត្កនញងោនិេ័យបំផ្ុត្ ថ្ន
ការរឹបអូសយកប្រទពសយ។ អនកប្រត្ូវដត្ម្ចនបំណុលខានបង់ នូវប្រាក់បុលផ្ទះរបស់អនក យ៉ាងសោច 3 ដខ្ សទើបម្ចនសិទធិ
ទទួល។ អនកដ្ឋក់រកសយសុំ ដដ្លម្ចនការពសយួរបង់ប្រាក់សដ្ើមប្រសាប់សហើយ និងម្ចនបំណុលខានបង់ យ៉ាងសោច 3 ដខ្
អាចនឹងដ្ឋក់រកសយសុំ។ អនកដ្ឋក់រកសយសុំ ដដ្លបចចញបសបននសនះ សៅកនញងការពសយួរបង់ប្រាក់សដ្ើម ឬសៅកនញងរំសរាងាត្់បង់
ការបនធូរបនថយ ប្រត្ូវានអសញ្ជើញឲសយដ្ឋក់រកសយសុំ បនាាប់ពីចប់ការពសយួរបង់ប្រាក់សដ្ើម។

Mass HAF នឹងមិនរា៉ាប់រង ការបង់ប្រាក់ានផ្ទាក ដដ្លានដថមសៅចុងបញ្ចប់ ថ្នប្រាក់បុលផ្ទះ ជាដផ្នកថ្នរំសរាង
ការពសយួរបង់ប្រាក់សដ្ើម។

26. សត្ើ Mass HAF នឹងបង់បណ
ំ ល
ុ ខានបង់ សលើប្រាក់បល
ុ ផ្ទះរបស់ខ្ស្ញំ លើកទីពរី ឬសទ?
ាទ/ោស សបើសិនអនកម្ចនសិទធិទទួល និងយឺត្បង់ប្រាក់បុលផ្ទះទីពីរ ចំនួន 3 ដខ្ ឬសប្រចើនជាង អនកអាចនឹងម្ចន
សិទធិទទួលជំនួយ តាមរយៈ Mass HAF។

27. សត្ើខ្អា
្ញំ ចដ្ឋក់រកសយសុំ Mass HAF ឬសទ សបើសន
ិ ខ្្ម្ច
ញំ ន ឬធ្លាបម្ច
់ ន ប្រាក់សជឿសសមត្
ើ ថ្មលផ្ះទ (Home Equity Line of
Credit, HELOC) ពីមន
ុ ?
ាទ/ោស អនកអាចដ្ឋក់រកសយសុំ សបើសិនអនកម្ចនបំណុលខានបង់ យ៉ាងសោចបីដ្ង សលើ HELOC របស់អនក
កនញងរយៈសពលសិទធិទទួល HAF ដត្យ៉ាងណាមិញ អនកប្រត្ូវដត្បិទ HELOC មុនសពលដ្ឋក់រកសយសុំ ឬអំ

ញងសពល

វិ្ីការដ្ឋក់រកសយសុំ។

28. សត្ើខ្អា
្ញំ ចដ្ឋក់រកសយសុំ Mass HAF ឬសទ សបើសន
ិ ខ្្ា
ញំ នប្របកាស្នកសេយ
័ កនញងជំពក
ូ 13?
ាទ/ោស សបើសិនអនកប្រសបតាមការត្ប្រមូវសិទធិទទួល Mass HAF សផ្សេងសទៀត្ សនាះបំណុលខានបង់ ទក់ទងនឹង
ប្រាក់បុលទិញផ្ទះរបស់អនក រឺម្ចនសិទធិទទួល ឲសយានបង់សចញពី HAF។

29. សបើសិនខ្្ប្រញំ ត្ូវានបដ្ិសស្ សត្ើម្ចនវិ្ឧ
ី ទធរណ៍ ឬសទ?
ាទ/ោស សបើសិនអនកប្រត្ូវានបដ្ិសស្ សំរាប់ជំនួយ តាមរយៈ Mass HAF អនកអាចស្វើឧទធរណ៍ ឬត្វា៉ា កនញងសពល

14 ថ្ថៃ ថ្នការបដ្ិសស្ន៍។ អនកអាចស្វើតាមវិ្ីឧទធរណ៍ តាមរយៈប្រចកសរហទំពរ័ ដ្ឋក់រកសយសុំ Mass HAF ឬដសវងរក
7
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ថវិកាជំនួយម្ចាសផ្
់ ទះ រដ្ឋម្ច៉ាសសាជូសសត្ដ

ជំនួយ ការបញ្ជូនឧទធរណ៍ជាមួយ HCA។ អនកអាចរកសមើល HCA សៅកនញងត្ំបន់របស់អនក សដ្ឋយទសសេនា
ឧបករណ៍រក HCA។ ការសំសរចសលើឧទធរណ៍ នឹងជាការសឈវងយល់ផ្ទាច់ប្រព័ប្រត្ ថ្ន Mass Housing Partnership។

30. ខ្្រ
ញំ ជា
ឺ មនុសេស ថលង់ ប្រត្សចៀក្ៃន់ សទើបានថលង់ ឬពិការសំដ្។
ី សត្ើខ្អា
្ញំ ចទក់ទងជាមួយ Mass HAF ដ្ូចសមដច?
MassRelay ផ្ដល់ជំនួយឥត្រិត្ថ្ថល និងជាសំងាត្់។ ចុច 711 សដ្ើមសបីត្ភាាប់។ កាលណាានត្ភាាប់ ជាមួយអនកោត្់
ការ បណាដក់សារ អនករួរដត្ានប្រាប់រកសយសដ្ឋយ "NUMBERS PLS GA" ដដ្លម្ចនន័យថ្ក អនកោត្់ការរឺសប្រសច
ាច់ សំរាប់ឲសយអនកដ្ឋក់បញ្ចូល សលខ្ទូរស័ពទ ដដ្លអនកកំពង
ុ ពសាយមទក់ទង។
សលខ្ថ្នមជសឈមណឌលសៅ Mass HAF រឺ 833-270-2953។ សដ្ើមសបីបញ្ជាក់ថ្កអនកកំពុងដត្វាយអកសេរ ប្រត្ូវសរសសរ
រកសយ "GA" ដដ្លម្ចនថ្ក "សៅមុខ្សទៀត្"។

ដផ្នការសនះ រឺកព
ំ ង
ុ ដត្ានឧបត្ថមភ ជាទំងប្រសង
ុ ឬដផ្នកខ្លះ សដ្ឋយរងាាន់សហព័នធសលខ្ HAF0174

ានឲសយរងាាន់សៅ Commonwealth of Massachusetts សដ្ឋយប្រកសួងរត្នាគ្នរសហរដ្ឋអាសមរិក។
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