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ఆ��కం� �మ� ��  �� ర�ం��ం� 
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-
coronavirus/  

��ంగ �న్ ����ల� తన� �సం స�యం 
• �� గృహ �ణ ���ం� (తన�) �య�క��, �� �ంత ����  ��త� 

���ంచగ���, �ంట� � �ణ �వ��� సం�ప�ంచం�.  
• ఎవ� ����  క�� ఉ�� � �� ఎవ� ������� � అ�� పక� న���, 

��ంగ �న్ ����ల� గృహయజ�న�  సల� మ�� స�యం అం���� 
ఉ�� �. ఇం� యజ��� తమ తన� �వ��� సం�ప�ంచడం� స�యం 
�ంద���, ఎం�కల ��ం� మ�ంత ����వ���, DFI � సంబం�ం�న �ల్ 
�� నంబర్ 1-877-RING-DFI (746-4334) � �ల్ �యవ�� . ��ంగ్ ��� లర్ � 
ప��య���, ��ంగ �న్ �మ్  ఓనర్ �ప్ �ట్ �న్ � 1.877.894.HOME (4663) 
�� � �ల్ �యం�. ఈ సంఖ� ల �� � ఇంటర్ ��టర్ �వ� అం���� 
ఉ�� �. 

క���రస్ ఎ�డ్, ��ఫ్, మ�� ఎక��క్ ��� �� (CARES) చట�ం 
గృహయజ��ల� స�ఖ�  మద�� ఉన�  గృహ ��ల� �ం� ర�ణల� ఇ��ం�: 
1. � �ణ�త �� �ణ �వ�� ��ంబర్ 31, 2020 త�� త �� జ�� �య�� - 

న�కరణల �సం www.hud.gov � సంద�� ంచం�. �ప�� కం�, CARES చట�ం 
�ణ�త� మ�� స�� సర్ � �� వ� ��కం� �� య �� �� ��యల్ �� 
జ��� ��రం�ంచ���  �� ఈ సమయం� జ�� జ���ంట్ �� అమ� ���  
ఖ�� �య�ం� �����ం�. (జ��  అ�� �ణ�త ఒక ఆ��� 
�యం��ంచడం, ఇం� యజ��� �ల�ంచడం మ�� ఇం� యజ�� ��� 
���ం�� �య�న�� � ఇం�� ��క�ం� చట�పర�న �ప��య.) 

2. క���రస్ మహ�� � �రణం� �� ఆ� �క ఇబ� ం�ల� అ�భ���, 180 ��ల 
వర� సహ���  �ర��� �� హ��  ఉం�. 180 ��ల వర� ���ం�� 
అభ� � �ం� హ��  �� ఉం�. ఈ సహ���  అభ� � �ంచ��� �� �ణ �వ��� 
సం�ప�ం��. � ��� అదన� ���, జ���� �� అదన� వ�� 
(��� ల్ ��న ��� ల� �ం�) ఉండ�. చట�పర�న హ�� � 
ఉప��ంచ�ం� ఉండడం అం� � తన� �వ��, � �ణ �పకటన� 
పం�, మ�� � ����  �ర� �ం� సంస� �� �ణ�త � ���ం�ల� 
ప��త ���� �జ్ �య��� �� త� �ంచ��� �మ� ��  అ�మ���ం�. 
చట�పర�న హ�� � ఉప��ంచ�ం� ఉండడం �� ఇ�� �� న ��� ��  
�ల�ంచ�. భ�ష� ��� �� �స్ ��న �� త� �ం�న ���ం�ల� ��� 
���ం��.  

�� మ్�   
COVID-19 ���బ� �� మ్� : ఏ�� �ద� ���బ� �ర ��� ���� �ం�, 
���బ���� �� ��న్�  �ం�న ఆ� �క ���ల� క�� ప������ ర� 
ప���ం� ధృ�క�ం��. స�యం �సం 877-RING-DFI (746-4334) � �ల్ �యం�.  

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
http://www.hud.gov/
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�� మ్ � ���ంచ��� ��� � 
• �ప�త�  సంస�� �ప�జ�� �� డ��  ��ం� �మ� ��  �లవ� �� 

�క్� � �య� మ�� � �ప�జ�ల� �ంద��� �� �మ� ��  
���ట్, ��� �� ఇతర ���ం�ల �సం అడగ�. 

• �ప�త�  సంస�� � ���క భ�దత సంఖ� , �� ంక్ అ�ంట్ నంబర్ �� 
���ట్ �ర్ � నంబర్ �సం �మ� ��  అడగ�. 

• �� ��య� �ర్�  ల �ం� ఇ���� , �ల్�  మ�� �క్� � ల ��ం� 
��గత�� ఉండం�. 

క���రస్: ��� � � �ణ్రగ�తల స��రం 
� ��� � � ��ల స�యం �సం, Washington Student Loan Advocate � సం�ప�ంచం� 
loanadvocate@wsac.wa.gov �� � Washington Student Achievement Council �� � ��� � � 
�ద�  �ణ �� బృందం�� స�� �� ��� డ��� 877—746-4334 �� � DFI � �ల్ 
�యం�. 
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