
MABISANG GUMAGANA ANG CALIFORNIA MORTGAGE RELIEF. 

Pinondohan sa pamamagitan ng American Rescue Plan Act ng Homeowner Assistance Fund ng 2021,
ang California Mortgage Relief Program ay pinatatakbo ng CalHFA. Homeowner Relief

AT MAY TULONG PARA SA MGA MAY-ARI NG BAHAY.

MGA KAILANGAN PARA MAGING KARAPAT-DAPAT
Alamiin pa ang dagdag na tuntunin sa pagiging karapat-dapat sa CaMortgageRelief.org/who-is-eligible.

*Ang mga kwalipikadong aplikante ay maaaring mag-apply sa karagdagang pondo; pinakamataas na
$80,000 sa kabuuang tulong sa bawat karapat-dapat na sambahayan. 

Kaluwagan sa

Mortgage

Mga Buwis sa
 Ari-

arian Reverse

Mortgage Bahagyang

Paghahabol/Pagpaliban

ng Utang

Dapat humaharap sa pananalapaing paghihirap kaugnay ng pandemya matapos ang Enero 21, 2020

Mga Kailangan para maging Karapat-dapat

X X X X
Pinagsamang kita ng sambahayan ang nakatira ay 18 pataas ang edad ay  o mababa sa  150% AMI (ng county) X X X X
Ang mga may-ari ng bahay dapat ay walang salapi o pinanghahawakang ari-ariang (maliban
ang  mga naiipon sa retirement account) na pantay o higit sa pondong kailangan +$20,000

X X X X

Ang di nababayarang pangunahing balanse  ng pangunahing mortgage loan ng may-ari ng bahay sa panahon
ng pinagmulan ay di dapat hihigit sa "conforming loan limit" (ma malalaman  sa ilalim ng tadhana ng Housing
and Economic Recovery Act of 2008) na umiiral sa panahon ng pinagmulan. 

X X X

Dapat na nakaligtaan ang di bababa sa dalawang bayarin nang Marso 1, 2023 at kasalukuyang nahuhuli X
Dapat na nakaligtaan ang di bababa sa isang bayarin bago  Marso 1, 2023 at kasalukuyang nahuhuli X

Maaaring magkaroon ng ari-arian nang hanggang  apat na unit sa kinalalagyan,

X X X X

Maramihang paggawad ng pondo/aplikasyon para sa kuwalipikadong aplikasyon,
hanggang $80,000 in

X X X X

Dapat ay pangunahing tinitirhan at nagmamay-ari ng isa lang na arian arain 

X X X X

Bawasan o tanggalin ang may kaugnayan sa COVID na bahagyang paghahabol sa mga pangalawang
mortgage  at pinapalibang utang  (tinanggap nang o pagkaraan ng Enero 2020)

X

Ang mortgage/loan servicer ng may-ari ng  bahay ay dapat kasali sa  California
Mortgage Relief Program X

CaMortgageRelief.org
MAG-APPLY NGAYON ONLINE SA

Pebrero 2023

KALUWAGAN SA MORTGAGE

Hanggang $80,000 para
sa nakalampas na mga

bayarin sa mortgage

MGA BUWIS SA ARI-ARIAN

Hanggang $20,000 para
sa mga napabayaang

buwis sa ari-arian 

BAHAGYANG PAGHAHABOL/PAGPALIBAN NG UTANG

Hanggang $80,000 para mabawasan o
matanggal ang isang may kaugnayan

sa COVID na bahagyangpaghahabol sa
pangalawang mortgage o
pagpapaliban ng utang 

REVERSE MORTGAGE

Hanggang $80,000 upang
makatulongsa nahuhuling buwis
at insurance ng mga may-ari ng
bahay sa mga reverse mortgage

X X

1-888-840-2594
TUMAWAG PARA SA MGA KATANUNGAN

LUNES-BIYERNES IKA 8 A.M. - IKA 6 P.M.

https://camortgagerelief.org/who-is-eligible/

