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आफूलाई िव�ीय �पमा सुरि�त राख्नुहोस् 
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-
coronavirus/  

वािश�टनका िनवासीह�का लािग िधतोस��ी सहायता 
• तपाईं आफ्नो घरको ऋण रकम (िधतो) ितन� स�ु�� वा केही भाग मात्र ितन� स�ु�न्छ भने, तु��ै 

आफूलाई ऋण िदने संस्थामा स�क�  गनु�होस्।  
• वािश�टनका िनवासीह�लाई घरको �ािम�स��ी परामश� तथा सहायता उपल� 

गराइन्छ, उ� काय�मा ऋण क-कसले िलएका वा िदएका छन् भ�े कुरालाई �ान िदइँदैन। आफ्नो 
िधतो रा�खिदने संस्थामा स�क�  गन� काय�मा सहायता प्रा� गन� तथा िवक�ह�का बारेमा थप कुरा 
जा�का िन�� घरका मािलकह� DFI को टोल-िफ्र न�र 1-877-RING-DFI (746-4334) मा फोन गन� 
सक्छन्। हाउिजङ परामश�दातासँग काम गन�, वािश�टन होमओनिस�प हटलाइनमा 1.877.894.HOME 
(4663) मा फोन गनु�होस्। दोभाषे सेवाह� यी दुवै न�रमा उपल� छन्। 

संघीय �पमा घरका ऋणह�मा सहायताप्रा� घरका मािलकह�का लािग कोरोना भाइरसस��ी 
सहायता, राहत तथा आिथ�क सुर�ा (CARES) ऐनमा दुईवटा सुर�ाका अवस्था उ�ेख ग�रएका छन्: 
1. तपाईंको ऋणदाता वा ऋण िदने संस्थाले िडसे�र 31, 2020 को अ��म समयस� तपाईंमािथ प्रितब� 

लगाउन स�ैनन् वा स�ैन – अ�ाविधक जानकारी प्रा� गन� www.hud.gov मा जानुहोस्। िवशेषगरी, 
CARES ऐनअनुसार ऋणदाता तथा संस्थाह�लाई यस समयाविधमा तपाईंको िव��मा अदालती वा गैर-
अदालती Foreclosure (फोर�ोजर) सु� गन� काय� वा Foreclosure (फोर�ोजर) स��ी िनण�यलाई 
अ��म �प िदने काय� गन� िदँदैन। (Foreclosure (फोर�ोजर) भनेको कानूनी प्रिक्रया हो जसमा 
ऋणदाताले स��ीमािथ िनय�ण प्रा� गछ� न्, घरको मािलकको अिधकार प्रा� गछ� न् र घरको 
मािलकले पूण� भु�ानी ितन� नसकेका ख�मा घर िबक्री गछ� न्।) 

2. तपाईंले कोरोना भाइरस महामारीका कारण िव�ीय किठनाईको सामना गनु�भयो भने, तपाईंसँग 180 
िदनस� �माको अनुरोध गन� अिधकार �न्छ। तपाईंसँग फे�र 180 िदनस� एक पटक िव�ारको 
अनुरोध गन� अिधकार पिन �न्छ। यो �माको अनुरोध गन�का िन�� तपाईंले आफ्नो ऋण िदने संस्थामा 
स�क�  गनु� पछ� । तपाईंको खातामा कुनै पिन अित�र� शु�, ज�रवाना वा अित�र� �ाज (िनधा��रत 
रकमबाहेक) जोिडने छैन। तपाईंको िधतो रा�खिदने संस्था, तपाईंको ऋणको िववरण पठाउने तथा 
तपाईंको ऋण �वस्थापन गन� क�नी वा ऋणदाताले तपाईंलाई सीिमत समयाविधस� तपाईंका 
भु�ानीह� नितन� वा घटाउन अनुमित िदएका बेलामा �मा प्रा� �न्छ। �माले तपाईंले ितनु� पन� रकम 
माफी �ँदैन। तपाईंले भिव�मा कुनै पिन छुटेका वा घटाइएका भु�ानीह� पुनः ितनु� पन� �न्छ।  

घोटाला  
COVID-19 स��ी लगानीमा ग�रने घोटालाह� लगानीस��ी कुनै पिन मु� िनण�य गनु�अिघ, 
लगानीकता�ह�ले अनुस�ान गनु� पछ�  र आफूले इजाजतप्रा� िव�ीय पेशेवरह�सँग काम ग�ररहेको कुरा 
पुि� गनु� पछ� । सहायता प्रा� गन� 877-RING-DFI (746-4334) मा फोन गनु�होस्।  
छल रो�े उपायह� 

• सरकारी िनकायह�ले तपाईंलाई लाभह� वा रकमका बारेमा फोन गन� वा पाठ स�ेश पठाउने 
छैनन् र ितनीह�ले आफ्ना लाभह� प्रा� गन�का लािग िडपोिजट गन�, शु� ितन� वा अ� भु�ानी 
गन� अनुरोध गन� छैनन्। 

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
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• सरकारी िनकायह�ले तपाईंलाई तपाईंको सामािजक सुर�ा न�र, ब�क खाता न�र वा के्रिडट 
काड�  न�र मा�े छैनन्। 

• आफूलाई थाहा नभएका इमेल, कल तथा पाठ स�ेशह�प्रित सावधान रहनुहोस्। 
कोरोना भाइरस: िव�ाथ�स��ी ऋण िलने ���ह�का लािग जानकारी 
आफ्नो िव�ाथ�स��ी ऋण प्रा� गन� काय�मा सहायता प्रा� गन�, Washington Student Achievement 
Council को वािश�टनको िव�ाथ�स��ी ऋण स�ाहकारलाई loanadvocate@wsac.wa.gov मा 
स�क�  गनु�होस् वा हाम्रो िव�ाथ�स��ी शैि�क ऋण िदने संस्थागत टोलीको सद�सँग कुराकानी गन� DFI 
लाई 877—746-4334 मा फोन गनु�होस्। 


	आफूलाई वित्तीय रूपमा सुरक्षित राख्नुहोस्
	https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
	वाशिङ्गटनका निवासीहरूका लागि धितोसम्बन्धी सहायता
	संघीय रूपमा घरका ऋणहरूमा सहायताप्राप्त घरका मालिकहरूका लागि कोरोना भाइरससम्बन्धी सहायता, राहत तथा आर्थिक सुरक्षा (CARES) ऐनमा दुईवटा सुरक्षाका अवस्था उल्लेख गरिएका छन्:

	घोटाला
	COVID-19 सम्बन्धी लगानीमा गरिने घोटालाहरू लगानीसम्बन्धी कुनै पनि मुख्य निर्णय गर्नुअघि, लगानीकर्ताहरूले अनुसन्धान गर्नु पर्छ र आफूले इजाजतप्राप्त वित्तीय पेशेवरहरूसँग काम गरिरहेको कुरा पुष्टि गर्नु पर्छ। सहायता प्राप्त गर्न 877-RING-DFI (746-4334) मा ...
	छल रोक्ने उपायहरू

	कोरोना भाइरस: विद्यार्थीसम्बन्धी ऋण लिने व्यक्तिहरूका लागि जानकारी

