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TÀI LIỆU NCAPA COVID-19:
Gia Hạn Thanh Toán Thế Chấp Nhà/Bảo Vệ Người
Thuê Nhà
Là một phần của Điều Luật CARES được thông qua bởi Quốc Hội và ký thành luật vào ngày 27 tháng 3,
2020, chính phủ liên bang sẽ cung cấp sự bảo vệ quan trọng và cấp bách cho người thuê nhà và chủ
nhà. [1]

NHỮNG LỢI ÍCH:
Gia hạn thanh toán thế chấp nhà:
Gia hạn các khoản thanh toán thế chấp nhà đến 6 tháng, với sự có thể gia hạn thêm 6 tháng nữa
mà không cần phải trả phí, tiền phạt, hoặc lãi suất thêm. [2]
Để biết thêm chi tiết xin nhấp vào đây.
Các chế độ bảo vệ người thuê nhà:
Hạn chế chủ nhà khai lệnh trục xuất mới dưới những điều kiện nhất định. Cấm đòi tiền phí, tiền
phạt hoặc các chi phí khác cho việc không trả tiền thuê nhà [3]
Chủ nhà không được trục xuất người thuê sau khi lệnh hoãn trả nợ hết hạn trừ khi có thông báo
trước 30 ngày - có thể sẽ không được đưa ra cho đến sau giai đoạn hoãn trả nợ. [4]
Người thuê nhà nếu không thể trả tiền thuê nhà được bảo vệ không bị trục xuất trong vòng 4 tháng.
Chủ nhà không thể đưa ra thông báo 30 ngày cho người thuê ra khỏi nhà cho đến khi giai đoạn
hoãn nợ 4 tháng kết thúc.

ĐIỆU KIỆN HỢP LỆ:
Gia hạn thanh toán thế chấp nhà:
Tất cả các khoản thế chấp được bảo đảm bởi liên bang hoặc Fannie Mae hoặc Freddie Mac. [5]
Kiểm tra điều kiện hợp lệ tại đây.
Các chế độ bảo vệ cho người thuê nhà:
Phụ cấp tiền nhà của liên bang, như Mục 8, hoặc thuê từ chủ nhà có khoản thế chấp được bảo
đảm từ liên bang hoặc Fannie Mae/Freddie Mac
Để biết thêm thông tin xin nhấp vào đây.

TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ:
Nếu quý vị có câu hỏi hay cần sự trợ giúp, xin tìm người tư vấn về nhà cửa tại đây.
Nếu quý vị tin rằng ngân hàng của quý vị đã bị rút tiền một cách bất hợp pháp, hãy liên lạc với
người tư vấn về nhà cửa với đường link ở trên, hoặc nộp đơn khiếu nại tại đây.
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