
Đăng ký quỹ chủ sở hữu nhà
ỏ Nebraska
Quỹ có sẵn cho các chủ nhà
bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Tiền sẽ được phân phối cho đến khi hết và không
cần phải trả lại. Giới hạn thu nhập được áp dụng.
Tìm hiểu thêm tại NebraskaHAF.com.

Bạn hoặc ai đó mà bạn biết có nguy cơ mất nhà
không? Trợ giúp hiện có sẵn thông qua Quỹ hỗ trợ
chủ sở hữu nhà ở Nebraska (NHAF).

Nếu bạn có thắc mắc hoặc
cần hỗ trợ hoàn thành
một ứng dụng qua điện thoại,
hãy gọi 1-844-565-7146.

Các khoản thanh toán thế chấp quá hạn

Các khoản thanh toán thế chấp trong tương lai cho những

người nộp đơn có số dư quá hạn hoặc hoãn lại

Tiện ích và internet quá hạn

Thuế bất động sản quá hạn

Phí hiệp hội chủ nhà quá hạn

Chủ nhà quá hạn hoặc bảo hiểm lũ lụt

Xóa quyền cầm giữ tài sản của chủ nhà

Chương trình NHAF hỗ trợ những chủ sở hữu nhà ở Nebraska đã
hoặc đang tiếp tục gặp khó khăn về tài chính liên quan đến đại
dịch COVID-19 sau ngày 21 tháng 1 năm 2020. Hình thức nhận dạng ảnh hợp lệ

(chẳng hạn như bằng lái xe)
Giấy báo vay thế chấp (nhà cung
cấp dịch vụ của bạn, số khoản vay
và thông tin khác)
Xác minh nơi cư trú chính (chẳng
hạn như hóa đơn tiện ích hoặc
điện thoại gần đây)
Tài liệu xác minh thu nhập
(chẳng hạn như cuống phiếu lương
gần đây nhất hoặc khai thuế)

Trong lần này, các tài liệu sau đây là
bắt buộc:

Những chủ nhà hội đủ điều kiện có thể nhận
được tới $40,000 hỗ trợ cho:

Dự án này đang được hỗ trợ, toàn bộ hoặc một phần, bởi giải thưởng liên bang số HAF0006 được trao cho Bang Nebraska bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Đăng ký at NebraskaHAF.com

Tài liệu cần thiết


