ត្រូ�ូវការជំំនួួយក្នុុ�ងការបង់់ប្រា�ក់់កម្ចីី �ទិិញផ្ទះះ�
របស់់អ្ននកមែ�នទេ�?
ិ
ថវិកាជំំ
នួួយម្ចាាស់់ផ្ទះះ�រដ្ឋឋ Massachusetts គឺឺនៅ�ទីីនេះ�ះ។
អំំពីី MASS HAF
ថវិ ិកាជំំនួួយម្ចាាស់់ផ្ទះះ�រដ្ឋឋ ម៉ាាសាជូូ សេ�ត (Massachusetts Homeowner Assistance Fund, Mass HAF) គឺឺមានសម្រា�ប់់ផ្ដដល់់ជូូន
ដល់់ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ដែ�លខកខានក្នុុ�ងការបង់់កម្ចីី �របស់់ពួួកគេ�ដោ�យសារតែ�ជំំងឺឺរាតត្បាាត COVID-19 ។ ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�វូ បានឯកភាព ក្រុ� ុម
គ្រួ�ួ សារមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានជំំនួួយរហូូ តដល់់ 50,000 ដុុល្លាារ។ គោ�លដៅ�របស់់ HAF គឺឺដើ�ើម្បីី�បង្កាារការដកហូូ តទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ � វិ ិញ និិងការ
បណ្ដេ�េញចេ�ញនូូ វម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានជំំនួួយ។ Mass HAF គឺឺត្រូ�វូ បានផ្ដដ ល់់ថ វិ ិកាដោ�យច្បាាប់់ស្ដីី �ពីីផែ�នការសង្គ្រោះ��ះ�ពលរដ្ឋឋ
អាមេ�រិ ិក (American Rescue Plan Act, ARPA)។
អ្នន កអាចនឹឹងមានលក្ខខ ណៈៈសម្បបត្តិិ �គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ�ងការទទួួ លបាន
Mass HAF ប្រ�សិិនបើ�ើ៖
•	អ្នន កជាម្ចាាស់់កម្មម សិិទ្ធិិ� និិងរស់់នៅ�ក្នុុ�ងខុុនដូូ ផ្ទះះ �គ្រួ�ួ សារ
ទោ�ល ឬអចលនទ្រ�ព្យយគ្រួ�ួ សារ 2- 3- ឬ 4 ខ្នន ង នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ
Massachusetts
•	អ្នន កខកខានក្នុុ�ងការបង់់ប្រា�ក់់កម្ចីី �ទិិញផ្ទះះ �របស់់អ្ននក
យ៉ាាងតិិច 3 ខែ�
•	អ្នន ក ឬនរណាម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សាររបស់់អ្ននកមាន ប្រា�ក់់ចំំណូូល
ទាបជាងមុុន ឬថ្លៃ�ៃចំំណាយលើ�ើការរស់់នៅ� មានការ
កើ�ើនឡើ�ើង បន្ទាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី 21 ខែ�មករា ឆ្នាំំ� 2020 ដោ�យសារតែ�
ជំំងឺឺរាតត្បាាត COVID-19 ។ ករណីីនេះ�ះរួ ួមមានការបាត់់បង់់
ការងារ ម៉ោ�ោ ងធ្វើ�ើ�ការតិិចជាងមុុន ការចំំណាយច្រើ��ើនជាងមុុន
លើ�ើការថែ�ទាំ ំក្មេ�េ ង ជំំងឺឺ ឬមិិនអាចធ្វើ�ើ �ការបានដោ�យសារតែ�
ូ
អ្នន កចាំំបាច់់ត្រូ�វមើ�
ើលថែ�សមាជិិកគ្រួ�ួ សារ
•	អ្នន កបំំពេ�ញតាម ដែ�នកំំណត់់ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់កម្មម វិ ិធីី
(ដែ�នកំំណត់់ប្រា�ក់់ចំំណូូលគឺឺ 150% នៃ� AMI - ប្រា�ក់់ចំំណូូល
ជាមធ្យយមក្នុុ�ងតំំបន់់)

ចុះះ�បើ�ើខ្ញុំំ�ជំំពាក់់ច្រើ��ើនជាង 50,000 ដុុល្លាារ?

Mass HAF នឹឹងបង់់រហូូ តដល់់ 50,000 ដុុល្លាារ ហើ�ើយ ក្រុ� ុមហ៊ុុ�ន
ទារបំំណុុលរបស់់អ្ននក អាចនឹឹងផ្ដដ ល់់ជាផែ�នការមួួ យដើ�ើម្បីី�ជួួយ
អ្នន កក្នុុ�ងការបង់់បរិ ិមាណទឹឹកប្រា�ក់់នៅ�សល់់ដែ�លអ្នន កជំំពាក់់។
ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នទារបំំណុុលរបស់់អ្ននក គឺឺជានរណាដែ�លអ្នន កបង់់ប្រា�ក់់
កម្ចីី �ទៅ�កាន់់។

តើ�ើ MASS HAF អាចជួួយខ្ញុំំ�បានដោ�យរបៀ�ៀបណា?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតសម្រា�ប់់ Mass HAF អ្នន កនឹឹង
ទទួួ លបានជំំនួួយដើ�ើម្បីី�បង់់ប្រា�ក់់កម្ចីី �ដែ�លហួួ សកាលកំំណត់់។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានការបង់់ប្រា�ក់់ពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយ ធានារ៉ាាប់់រង
ឬថ្លៃ�ៃ ម្ចាាស់់កម្មម សិិទ្ធិិ�/ខុុនដូូ ដែ�លហួួ សកាលកំំណត់់ អ្នន កអាចនឹឹង
មានលទ្ធធភាពទទួួ លបានជំំនួួយបន្ថែ�ែ ម។

តើ�ើខ្ញុំំ�នឹឹងទទួួ លបានលុុយដោ�យផ្ទាាល់់ដែ�រឬទេ�
ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួួ លបានការអនុុញ្ញាាត លុុយនឹឹងត្រូ�ូវបាន
បង់់ដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�កាន់់ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នទារបំំណុុលប្រា�ក់់កម្ចីី �ទិិញផ្ទះះ �
របស់់អ្ននក (ក្រុ� ុមហ៊ុុ�នដែ�លទទួួ លការបង់់ប្រា�ក់់កម្ចីី �ទិិញផ្ទះះ �របស់់
អ្នន ក)។ អ្នន កនឹឹងទទួួ លបានការជូូ នដំំណឹឹងអំំពីីបរិ ិមាណទឹឹកប្រា�ក់់
ជំំនួួយដែ�លត្រូ�ូវបានផ្ដដ ល់់ជូូន និិងថាតើ�ើទឹឹកប្រា�ក់់នោះ�ះត្រូ�វូ បាន
បង់់ទៅ�លើ�ើអ្វីី �។

តើ�ើខ្ញុំំ�នឹឹងចាំំបាច់់ត្រូ�វូ សងប្រា�ក់់នោះ�ះត្រ�ឡប់់ទៅ�វិ ិញ
ដែ�រឬទេ�?
ទេ� ជំំនួួយគឺឺជាអំំណោ�យ មិិនមែ�នជាឥណទានទេ�។
អ្នន កនឹឹងមិិនចាំំបាច់់សងប្រា�ក់់នោះ�ះត្រ�ឡប់់មកវិ ិញទេ�។

តើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ដោ�យរបៀ�ៀបណា?

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានទូូទៅ�អំំពីី Mass HAF ឬការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពថ្មីី�ៗលើ�ើស្ថាានភាពការដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�របស់់អ្ននក អ្នន កអាចហៅ�
ទូូ រសព្ទទទៅ�កាន់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលផ្ដដ ល់់ព័័ត៌៌មានរបស់់ HAF តាមរយៈៈលេ�ខ (833) 270 – 2953 ថ្ងៃ�ៃ ចន្ទទ -សៅ�រ៍៍ ពីីម៉ោ�ោ ង 8 ព្រឹ�ឹក – 7 ល្ងាាច
(មានសេ�វាកម្មម បកប្រែ��ភាសាសម្រា�ប់់ផ្ដដល់់ជូូន)។ អ្នន កក៏៏អាចធ្វើ�ើ �ការសហការជាមួួ យទីីភ្នាាក់់ងារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ផ្នែ�ែកលំំនៅ�ដ្ឋាានមិិន
ស្វែ�ែ ងរកប្រា�ក់់ចំំណេ�ញ ដែ�លអាចជួួ យអ្នន កក្នុុ�ងការដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�បានផងដែ�រ។ បញ្ជីី�ទីីភ្នាាក់់ងារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ផ្នែ�ែកលំំនៅ�ដ្ឋាាន
អាចរកបាននៅ�លើ�ើ massmortgagehelp.org។

massmortgagehelp.org
គម្រោ��ងនេះ�ះត្រូ�ូវបានគាំំទ្រ�ទាំ ំងស្រុ� ុង ឬដោ�យផ្នែ�ែក ដោ�យសេ�ចក្ដីី �សម្រេ��ចផ្ដដល់់ជូូនរបស់់សហព័័ន្ធធលេ�ខ
HAF0174 ដែ�លត្រូ�ូវបានផ្ដដ ល់់ជូូ Massachusetts សេ�តដោ�យក្រ�សួួ ងរតនាគារសហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិក។

ភាសាខ្មែរ

 រដាក់់ពាក្យយសុំំ�គឺឺធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមរយៈៈអនឡាញ។ ស្វែ�ែ ងយល់់បន្ថែ�ែម និិងដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ� ដោ�យចូូ លទៅ�កាន់់
កា
massmortgagehelp.org។
អ្នន កក៏៏អាចបំំពេ�ញការត្រួ�ួ តពិិនិិត្យយខ្លីី �តាមអនឡាញបានផងដែ�រ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងថាតើ�ើអ្ននកមានលក្ខខ ណៈៈសម្បបត្តិិ �គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួលបាន
ដែ�រឬអត់់។

