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உங்கைள ெபா�ளாதார ர�ீயாக பா�காத்�க் 
ெகாள்�ங்கள் 
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-
coronavirus/ 

வா�ங்டன் ����ப்பாளரக்�க்� அடமான உத� 
• உங்களால் �ட்�க்கடன் ெதாைகைய ெச�த்த��ய�ல்ைல, அல்ல� 

��ப்�ட்ட ெதாைக மட்�ேம ெச�த்த���மானால், உங்கள் கடன் 
ேசைவயாளைர உடன�யாக ெதாடர�்ெகாள்ள�ம்.  

• வா�ங்டன் ����ப்பாளரக்�க்� �ட்� உரிைம ஆேலாசைன 
மற்�ம் உத� வழங்கப்ப�ம், கடன் ெச�த்�பவரக்ள் மற்�ம் கடன் 
ேசைவயாளரக்�க்�ம் இ� ெபா�ந்�ம். அடமானக் கடன் 
ேசைவக்�ம், அதைனப்பற்� ேமல் �வரங்கள் அ�ய�ம் 1-877-RING-
DFI (746-4334) என்ற DFI-ன் எண்ைண ெதாடர�்ெகாள்ள�ம். �ட்�க்கடன் 
ஆேலாசக�டன் இைணய, வா�ங்டன் �ட்�ரிைமயாளர ்ேநர� 
ெதாைலேப� எண் 1.877.894.HOME (4663) ெதாடர�்ெகாள்ள�ம். இவ்�� 
எண்களி�ம் ெமா�ெபயரப்்� ேசைவகள் வழங்கப்ப�ம். 

ெகாேரானா ைவரஸ் உத�, �ட்�, மற்�ம் ெபா�ளியல் பா�காப்� 
சட்டமான� (CARES) இரண்� வைகயான பா�காப்�கைள �ட்�க்கடன் 
ெபற்ற �ட்�ரிைமயாளரக்�க்� வழங்��ற�: 
1. நீங்கள் ெபற்ற கடைன ஆகஸ்ட் 18, 2020 �ன் கடன் ெபற்றவரிடம் 

��ப்� ெச�த்த ேதைவ�ல்ைல –ேமல் �வரங்க�க்� www.hud.gov 
என்ற இைணயதளத்ைத நாட�ம். ��ப்பாக, CARES சட்டம் 
கடனாளைர�ம் கடன் ேசைவயாளைர�ம் சட்டத்�க்� உட்பட்ேடா 
அல்ல� சட்டத்�க்� �றம்பாகேவா �ன்�ட்� கடன் 
ெச�த்�வைத�ம், �ற்க�ம் இந்த காலத்�ல் தைட ெசய்�ற�. 
(�ன்�ட�்ேய கடன் ��த்�க்ெகாள்வ� என்ப� கடன் வழங்�பவர ்
ஒ� ெசாத்�ன் கட்�ப்பாட்ைட எ�த்�க்ெகாள்வ�, �ட்� 
உரிைமயாளைர ெவளிேயற்�வ� மற்�ம் �ட்� உரிைமயாளர ்��க் 
கடைன ெச�த்த ��யாமல் ேபான �ற� �ட்ைட �ற்�ம் சட்ட 
ெசயல்�ைற ஆ�ம்.)  

2. ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்�ேநாயால் நீங்கள் நி� ெந�க்க�ைய 
சந்�த்தால், 180 நாட்கள் வைர கால அவகாசம் ேகார உங்க�க்� 
உரிைம உண்�. ேம�ம் ஒ� நீட்�ப்ைப 180 நாட்கள் வைர ேகார 
உங்க�க்� உரிைம உண்�. இந்த கால அவகாசதை்த ேகார உங்கள் 
கடன் ேசைவயாளைர நீங்கள் ெதாடர�் ெகாள்ள ேவண்�ம் உங்கள் 
கணக்�ல் ��தல் கட்டணம், அபராதம் அல்ல� ��தல் வட்� 
(�ட்ட�டப்பட்ட ெதாைகக�க்� ேமல்) ேசரக்்கப்படா� கால 
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அவகாசம் என்ப� ஒ� ��ப்�ட்ட காலத்�ற்� உங்கள் அடமான 
ேசைவயாளர,் உங்கள் கடன் அ�க்ைகைய அ�ப்�ம் மற்�ம் உங்கள் 
கடைன நிரவ்�க்�ம் நி�வனம், அல்ல� கடன் வழங்�பவர ்உங்கள் 
�ரை்வகைள இைடநி�த்தேவா �ைறக்கேவா அ�ம�ப்பதா�ம். கால 
அவகாசம் என்ப� உங்கள் கடன் ெதாைகைய �ைறக்கா�. நீங்கள் 
தவற�ட்ட அல்ல� �ைறக்கப்பட்ட �ரை்வகைள எ�ரக்ாலத்�ல் 
��ப்�ச ்ெச�த்த ேவண்�ம்.  

ேமாச�கள்  
ேகா�ட்-19 �த�ட்� ேமாச�கள்: எந்தெவா� ெபரிய �த�ட்� 
���கைள�ம் எ�ப்பதற்� �ன், �த�ட்டாளரக்ள் உரிமம் ெபற்ற நி� 
நி�ணரக்�டன் இைணந்� பணியாற்��றாரக்ளா என்பைத ஆராய்ந்� 
சரிபாரக்்க ேவண்�ம். உத�க்� 877-RING-DFI (746-4334) என்ற எண்ைண 
ெதாடர�்ெகாள்ள�ம்.  
ேமாச�ைய த�ரக்்�ம் வ�கள் 

• உங்களிடம் ைவப்�, கட்டணம் அல்ல� �ற கட்டணம் ��த்� 
அரசாங்க நி�வனங்கள் உங்க�க்� ெதாைலேப� அல்ல� 
��ஞ்ெசய்� �லமாக ெதாடர�் ெகாள்ள மாட்டாரக்ள். 

• உங்கள் ச�க பா�காப்� எண், வங்� கணக்� எண் அல்ல� கடன் 
அட்ைட எண்ைண அர� நி�வனங்கள் உங்களிடம் ேகட்கா�. 

• உங்க�க்�த ்ெதரியாத �கவரி���ந்� வ�ம் �ன்னஞ்சல்கள், 
அைழப்�கள் மற்�ம் உைரகள் ��த்� எசச்ரிக்ைகயாக இ�ங்கள். 

ெகாேரானாைவரஸ்: மாணவர ்கடன் 
வாங்�பவரக்�க்கான தகவல் 
மாணவர ்கடன்க�க்கான உத�க்�, Washington Student Achievement Council 
வா�ங்டன் மாணவர் கடன் வழக்க�ஞைர ெதாடர�் ெகாள்�ங்கள்  
loanadvocate@wsac.wa.gov  அல்ல� மாணவர ்கல்� கடன் ேசைவயாளர ்
���ன் உ�ப்�ன�டன் ேபச DFI ஐ 877—746-4334 என்ற எண்ணில் 
அைழக்க�ம். 
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