WA Dept. of Financial Institutions
ຂ້ໍ ມູ ນ & ການຊ່ ວຍເຫລືອດ້ ານເງິນລູ ກຄ້ າ ໃນຊ່ ວງພະຍາດໂຄວິດ 19.
ປົກປ້ອງການເງິນດ້ ວຍຕົວທ່ ານເອງ

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-ofcoronavirus/

ການຊ່ ວຍເຫລືອດ້ ານການຈໍານອງບ້ານ ສໍາລັບປະຊາຊົນລັດວໍຊິງຕັນ

ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ສາມາດເຮັດການຊໍາລະເງິນກູ ້ ບ້ ານຂອງທ່ ານ (ການຈໍານອງ) ຫລື ສາມາດຈ່ າຍສ່ ວນໜ່ຶ ງ,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ ບໍລິການເງິນກູ ້ ຂອງທ່ ານ ທັນທີ່.
• ຈະມີການໃຫ້ ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫລືອດ້ ານກໍາມະສິດບ້ານ ແກ່ ປະຊາຊົນລັດວໍຊິງຕັນ
ໂດຍບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງວ່ າຜູ້ ໃດເປັນເຈ້ົ າຂອງ ຫລື ໃຫ້ ບໍລິການເງິນກູ ້ . ເຈົ້າຂອງບ້ ານ ອາດຈະໂທຫາ ໝາຍ
ເລກໂທຟຣີຂອງ DFI 1-877-RING-DFI (746-4334) ເພື່ອເອົາການຊ່ ວຍເຫລືອໃນການຕິດຕ່ໍ ກັບຜູ້ ໃຫ້
ບໍລິການຈໍານອງບ້ ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເພື່ອສຶກສາເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບທາງເລືອກຕ່ າງໆ. ເພື່ອເຮັດວຽກ
ກັບທີ່ປຶກສາບ້ ານຈັດສັນ, ໂທຫາສາຍດ່ ວນກໍາມະສິດບ້ ານ ລັດວໍຊິງຕັນ ທີ່ໝາຍເລກ 1.877.894.HOME
(4663). ມີການບໍລິການລາມແປພາສາຢູ ່ ສອງໝາຍເລກດັ່ງກ່ າວ.
້ັ ນຄົງດ້ ານເສດຖະກິດ, ການບັນເທົາ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫລືອໃນຊ່ ວງ
ລະບຽບຄວາມໝ
ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ (CARES) ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນການປົກປ້ ອງສອງດ້ ານ ສໍາລັບເຈົ້າຂອງບ້ ານ
ທ່ີ ມີເງິນກູ ້ ບ້ ານທ່ີ ຊ່ ວຍເຫລືອໂດຍລັດຖະບານກາງ:
1. ເງິນກູ ້ ຂອງທ່ ານ ຫລື ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການເງິນກູ ້ ອາດຈະບ່ໍ ຍືດຊັບສິນທ່ີ ຈໍານອງໄວ້ ຈາກທ່ ານ ຈົນກວ່ າ ຫລັງຈາກ
ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 - ເຂົ້າເບ່ິ ງເວັບໄຊ www.hud.gov ເພື່ອຂໍ້ມູ ນໃໝ່ ໆ. ໂດຍສະເພາະ, ລະບຽບການ
CARES ຈະຫ້ າມໃຫ້ ຜູ້ໃຫ້ ກູ້ ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ ຈາກການເລ່ີ ມຍືດຊັບສິນທ່ີ ຈໍານອງຕາມກົດໝາຍ ຫລື
ບໍ່ຕາມກົດໝາຍ ຕ່ໍ ກັບທ່ ານ ຫລື ຈາກການສະຫລຸບຄໍາຕັດສິນການຍືດຊັບສິນທ່ີ ຈໍານອງໄວ້ ຫລື ການ
ຂາຍຊັບສິນ ໃນຊ່ ວງໄລຍະເວລານີ້. (ການຍືດຊັບສິນທີ່ຈໍານອງໄວ້ ຈະເປັນ ຂ້ັ ນຕອນທາງກົດໝາຍ
ທ່ີ ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ເຂ້ົ າຄວບຄຸມຊັບສິນ, ຂັບໄລ່ ເຈ້ົ າຂອງບ້ ານ ແລະ ຂາຍບ້ ານ ຫລັງຈາກເຈ້ົ າຂອງບ້ ານບ່ໍ ສາມາດຊໍາ
ລະເງິນໄດ້ ທັງໝົດ.)
2. ຖ້ າທ່ ານພົບບັນຫາຂ້ໍ ຫຍຸ້ງຍາກດ້ ານການເງິນ ເນ່ື ອງຈາກການແພ່ ລະບາດພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ,
ທ່ ານມີສິດໃນການຂໍການຜ່ ອນຜັນ ເປັນເວລາເຖິງ 180 ວັນ. ທ່ ານຍັງມີສິດໃນການຂໍການຂະຫຍາຍ
ເວລາອີກຄ້ັ ງ ເພື່ອເພີ່ມອີກຮອດ 180 ວັນ. ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຕິດຕ່ໍ ກັບຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການເງິນກູ ້ ເພ່ື ອຂໍການ
ຜ່ ອນຜັນດ່ັ່ ງກ່ າວນີ້. ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຕິດຕ່ໍ ກັບຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການເງິນກູ ້ ຂອງທ່ ານ ເພ່ື ອຂໍການຜ່ ອນຜັນ
ດ່ັ ງກ່ າວນ້ີ . ຈະບ່ໍ ມີຄ່ າທໍານຽມ, ຄ່ າປັບໄໝ ຫລື ດອກເບ້ັ ຍເພ່ີ ມເຕີມ (ນອກເໜືອຈາກມູ ນຄ່ າທ່ີ ກໍານົດໄວ້ )
ທ່ີ ເພ່ີ ມຢູ ່ ໃນບັນຊີຂອງທ່ ານ. ການຜ່ ອນຜັນ ແມ່ ນເປັນເວລາທ່ີ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຈໍານອງບ້ ານຂອງທ່ ານ,
ບໍລິສັດທ່ີ ຈະສົ່ງລາຍງານການເງິນຂອງທ່ ານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນກູ ້ ຂອງທ່ ານ ຫລື ຜູ້ ໃຫ້ ກູ້ຈະໃຫ້ ທ່ານ ຢຸດ
ຫລື ຫລຸດການຊໍາລະຂອງທ່ ານ ໃນໄລຍະເວລາຈໍາກັດ. ການຜ່ ອນຜັນຈະບ່ໍ ລົບລ້ າງກັບສ່ິ ງທ່ີ ທ່ ານເປັນໜ້ີ .
ທ່ ານຈະຕ້ ອງໄດ້ ຊໍາລະຄືນເງິນຊໍາລະທ່ີ ຂາດໄປ ຫລື ຫລຸດລົງໃດໜ່ຶ ງ ໃນອະນາຄົດ.
•

ຂ້ໍ ມູ ນປອມ

ຂ້ໍ ມູ ນການລົງທຶນໃນຊ່ ວງພະຍາດໂຄວິດ 19: ກ່ ອນມີການຕັດສິນການລົງທຶນໃຫຍ່ ໃດໜຶ່ງ, ຜູ້ ລົງທຶນ
ຄວນຈະຄ້ົ ນຫາ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່ າ ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຊ່ ຽວຊານການເງິນທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດ. ໂທຫາໝາຍ
ເລກ 877-RING-DFI (746-4334) ເພື່ອການຊ່ ວຍເຫລືອ.

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

WA Dept. of Financial Institutions
ຂ້ໍ ມູ ນ & ການຊ່ ວຍເຫລືອດ້ ານເງິນລູ ກຄ້ າ ໃນຊ່ ວງພະຍາດໂຄວິດ 19.
ວິທີການຫລີກລ້ ຽງການສ້ໍ ໂກງ
• ອົງກອນພາກລັດຈະບໍ່ໂທຫາ ຫລື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາທ່ ານ ກ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ຫລື ເງິນ ແລະ
ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຂໍເງິນຝາກ, ຄ່ າທໍານຽມ ຫລື ການຈ່ າຍເງິນອ່ື ນໆ ເພ່ື ອຮັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ ານ.
• ອົງກອນພາກລັດ ຈະບໍ່ຂໍທ່ ານ ກ່ ຽວກັບເລກປະກັນສັງຄົມ, ເລກບັນຊີທະນາຄານ ຫລື
ເລກບັດເຄຣດິດ.
• ລະວັງອີເມວ, ເບີໂທ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ ຈາກແຫລ່ ງຕ່ າງໆ ທີ່ທ່ ານບໍ່ຮູ ້ .

ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ: ຂ້ໍ ມູ ນສໍາລັບຜູ້ ກູ ້ ເງິນທີ່ເປັນນັກສຶກສາ

ເພ່ື ອການຊ່ ວຍເຫລືອກັບເງິນກູ ້ ສໍາລັບນັກສຶກສາຂອງທ່ ານ, ຕິດຕ່ໍ ຫາ ຜູ້ ສະໜ
ັ ບສະໜູ ນເງິນກູ ້
່
ສໍາລັບນັກສຶກສາ ລັດວໍຊິງຕັນ ທີ Washington Student Achievement Council ທ່ີ ເວັບໄຊ
loanadvocate@wsac.wa.gov ຫລື ໂທໝາຍເລກ DFI ທ່ີ ເບີ 877—746-4334 ເພ່ື ອປຶກ
ສາກັບສະມາຊິກທີມງານໃຫ້ ບໍລິການເງິນກູ ້ ແກ່ ການສຶກສາຂອງນັກຮຽນພວກເຮົາ.
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