
Mag aplay sa NebraskaHAF.com

Ang pondo ay ipamimigay hanggang sa maubos, Hindi
kailangan bayaran. Nalalapat ang mga limitasyon sa
kita. Matuto pa nang higit sa NebraskaHAF.com

Ikaw ba o may kakilala na nanganganib na mawalan ng
bahay? Ang Tulong ay makukuha na ngayun sa pamamagitan
ng Nebraska Homeowner Assistance Fund (NHAF). 

Nakalipas na Amortisasyon
Darating na bayaring Amortisasyon para sa aplikante na
mayroon nakalipas o pinagpaliban na balanse
Nakalipas na bayarin sa pangkalahatang gastusin at internet
Nakalipas na bayarin sa  buwis ng lupa
Nakalipas na bayarin ng may-ari ng bahay sa asosasyon
Nakalipas na bayarin ng May-ari ng bahay o bayarin ng
seguradong -pangkalamidad
Pag clearing ng mga prenda mula sa ari-arian ng isang may-ari
ng bahay  

Ang NHAF ay may program na tumutulong sa may-ari ng bahay na
nakaranas o nakakaranas pa din ng kahirapan sa pera na kaugnay sa
pandemia covid 19 pagkatapos ng Enero 21, 2020

Ang mga kwalipikadong may-ari ng bahay ay maaring 
 makatanggap ng hanggang $40,000 dolyar bilang tulong.

Mga Dokumentong kailangan

Ang proyektong Ito sinusuportahan  sa kabuuan o bahagi ng  federal award number HAF0006 at  pinagkaloob ng  the State of Nebraska by the U.S. Department of Treasury.

Mag aplay na sa Nebraska
Homeowner Assistance Fund 

Kung ikaw ay may tanong o
kailangan ng tulong sa pag
kumpleto ng aplikasyon
tumawag sa 1-844-565-7146.

Wastong Anyo ng pagkakakilanlan ng

larawan (Tulad ng lisensya sa pagmamaneho)

Pahayag ng pag kakautang sa Amortisasyon

(Iyong servicer, numero ng utang  at iba pang

impormasyon)

Pangunahing pagpapatunay ng paninirahan

(gaya ng kamakailang mga bayarin pang

utilidad o telepono) 

Dokumentasyon sa pagpapatunay ng kita

(gaya ng pinakahuling kita o pagbabalik ng

buwis)

At Iba pang dokumento upang

matugunan ang mga naaangkop na

kinakailangan ng NHAF

Sa oras na ito ang sumusunod na
dokumentasyon na kailangan: 

Ang Pondo ay maaring magamit
sa mga may-ari ng bahay na
apektado ng Pandemia 


