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 از لحاظ مالی از خودتان محافظت کنید
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-

coronavirus/  
 کمک در رابطھ با وام برای ساکنان واشنگتن

 توانید فقط بخشی از آن را پرداخت کنید، بالفاصلھتوانید پرداخت وام خانھ خود (وام خانھ) را انجام دھید یا میاگر نمی •
 دھنده وام خود تماس بگیرید. با سرویس

گیرنده صرف نظر از اینکھ چھ کسی مالک و سرویسمشاوره و کمک در زمینھ مالکیت خانھ برای ساکنان واشنگتن  •
برای دریافت کمک در رابطھ با  DFIةوانید با شماره تلفن رایگان وام است، در دسترس است. مالکان خانھ می

 RING-DFI (746-4334)-877-1 ھا بھ شمارهدھنده وام خانھ خود و برای اطالعات بیشتر درباره گزینھسرویس
تماس بگیرند. برای استفاده از خدمات مشاوره مسکن، با خط تلفن مالکیت خانھ واشنگتن بھ 

 ترجم شفاھی برای ھر دو شماره تلفن در دسترس است.تماس بگیرید. خدمات م HOME (4663).1.877.894 شماره
ھایی کھ وام خانھ فدرال برای مالکان خانھدو گزینھ محافظت را  )CARES(کمک، رھایی و امنیت اقتصادی کروناویروس 

 :کنددارند، ارائھ می
برای  –از شما سلب مالکیت نکند  2020دسامبر 31دھنده وام شما ممکن است تا بعد از دھنده یا سرویسوام .1

دھندگان را از دھندگان و سرویسوام CARESدیدن کنید. بھ طور خاص، قانون  www.hud.govروزرسانی، از بھ
کند. ع میشروع سلب مالکیت قضایی یا غیرقضایی علیھ شما یا نھایی کردن حکم سلب مالکیت یا فروش در این مدت من

ھای کامل را انجام تواند پس از آنکھ صاحبخانھ نتواند پرداختدھنده میروند قانونی است کھ طی آن وام سلب مالکیت(
 دھد، کنترل امالک را بدست بگیرد، صاحبخانھ را از خانھ بیرون کند و خانھ را بفروشد.)

روز حق درخواست مدارا دارید. شما  180تید، تا گیر کروناویروس دچار مشکالت مالی ھساگر بھ دلیل بیماری ھمھ .2
روز دیگر یک برنامھ تمدید را درخواست کنید. برای درخواست این دوره مدارا، باید با  180ھمچنین حق دارید برای 

ریزی شده) بھ دھنده وام خود تماس بگیرید. ھیچ ھزینھ اضافی، جریمھ یا سود اضافی (فراتر از مبلغ برنامھسرویس
ھای انجام شود. باید پرداختمدارا باعث از بین رفتن آنچھ کھ مالک آن ھستید، نمی مداراشود. شما اضافھ نمی حساب

 یافتھ را در آینده دوباره پرداخت کنید. نشده یا کاھش
 ھا کالھبرداری

ھای بزرگ، گذاریسرمایھگیری درباره قبل از انجام ھر گونھ تصمیم 19-گذاری کوییدھای سرمایھکالھبرداری
کنند. برای کمک، با گذاران باید تحقیق کنند و تأیید کنند کھ با متخصصان امور مالی دارای مجوز کار میسرمایھ
  تماس بگیرید.  RING-DFI (746-4334)-877شماره

 ترفندھایی برای جلوگیری از کالھبرداری
نخواھند گرفت و پیامی دریافت نخواھید کرد و برای دریافت ھای دولتی درباره مزایا یا پول با شما تماس آژانس •

 کنند.گذاری، ھزینھ و سایر موارد پرداختی را نمیمزایا از شما درخواست سپرده
 کنند.ھای دولتی شماره تأمین اجتماعی، شماره حساب بانکی یا شماره کارت اعتباری شما را درخواست نمیآژانس •
 شناسید، محتاط باشید.ھایی کھ منبع آنھا را نمیپیام ھا وھا، تماسنسبت بھ ایمیل •

 کروناویروس: اطالعات برای گیرندگان وام دانشجویی
 Washington Studentدر  مدافع وام دانشجویی واشنگتن ھای دانشجویی خود، بابرای کمک در رابطھ با وام

Council Achievement  بھ آدرسloanadvocate@wsac.wa.gov  تماس بگیرید یا باDFI  بھ شماره
 دھنده وام آموزش دانشجویی تماس بگیریدبرای صحبت با یکی از اعضای تیم سرویس 746-4334—877
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