Muhtasari wa mikopo ya Vermont
Upo nyuma ya malipo ya mkopo wa nyumba kwa sababu ya COVID-19 ?
Shirika ya Vermont ya makazi ya fedha (VHFA) inakubali maombi ya kusaidia wenyi nyumba stahifu kulipa
nyuma malipo yoyote ya mikopo walioikosa kwa sababu ya COVID-19. Kutokana na fedha ndogo, kutuma
maombi siyo dhamana kwamba utapokea msaada.

Nini kinatokea kama wewe unachaguliwa ?
•

Ikiwa umechaguliwa, VHFA itatuma malipo moja kwa moja kwa kampuni yako ya malipo ya mikopo kwa
hadi miezi sita (6) uliokosa kulipa kwa kiasi chako cha zamani, na mara moja kwenyi mji ikiwa fedha
zisoilipiwa ni mali ya ushuru.

•

Fedha yoyote ya mikopo itayopokelewa na kampuni ya mkopo kufatia mpango huyu ni ruzuku. Wewe
hautalazimishwa kulipa chochote baadaye.

•

Wewe unastahili hata kama mkopo wako upo kati ya ustahimili ao kati ya makubaliano ya upungufu.

•

Kama una mkopo, lakini unalipa kodi ya mali ya ushuru tafauti kwenye mji wako na zipo hazikulipiwa,
basi unaweza kuomba ruzuku kupitia mpango huyu.

•

Ruzuku ipo ya muda hadi miezi sita (6) ya mikopo haziyolipiwa na labda inaweza kuwa haitoshi kwa
kumaliza mkopo wako. Wewe na wakopaji wengine wote mutabaki kuwajibika kwa kiasi chochote
kinachobaki kuhusu mkopo isyolipiwa .

Nani anastahili ?
•

Wenye nyumba wa Vermont ambao wepo nyuma ya malipo kutokana na mikopo msingi yao ya nyumba
kwa sababu ya COVID-19.

•

Malipo ya mkopo husiyolipiwa inapashwa kuombewa kabla ya Machi 1, 2020. Malipo ya kodi ya mali ya
ushuru ni lazima ikuwe inaombewa baada ya Machi 1, 2020.

•

Wenye nyumba ambao wana jumla ya mapato chini ya $21,000 katika siku 90 iliyopita. Kwa wenye
nyumba katika eneo ya Chittenden jumla ya mapato mpaka ni $24,000.

Jinsi ya kutumia
Maombi yote lazima yakuwasilishwa kupitia tovuti ya VHFA katika
www.vhfa.org/map.
Kama unahitaji msaada zaidi na tafsiri Tafadhali wasiliana Aalv Inc. katika (802) 985-3106
ao info@aalv-vt.org ao Msaada wa Kisheria ya Vermont katika (800) 889-2047 ao
kuangalia tovuti yao katika www.vtlawhelp.org.

Mpango wa msaada wa mikopo wa nyumba wa
Vermont kwa ajili ya COVID-19
Muhtasari wa taarifa inayohitajika kwenye Maombi kwenye
www.vhfa.org/map
Muhtasari huu ni mwongozo wa kukusaidia kushindana na maombi ya lugha ya Kiingereza kwa mpango wa msaada
dharura wa mikopo hapa Vermont katika www.vhfa.org/map. Programu ya lugha ya Kiingereza tu itakubaliwa. Vifaa
vingine na mawasiliano yanayohusiana na programu hiyo itakuwa kwa Kiingereza.

Ustahifu

Uliza habari kuhusu wewe na mkopo wako kwa kuhakikisha eti wewe na wengine wote
wakopaji juu ya mkopo munaeneza mahitaji ya mpango.
Utahitaji kutambaza, kupiga picha ao ku skrini na kupakia:
1. Taarifa yako ya mkopo ya hivi karibuni inaonyesha kiasi chako cha sasa
kisiyolipiwa na nambari yako ya akaunti.

Maagizo na upakizi wa
waraka

2. Barua ya uthibitisho ya Ustahimili ambayo ni taarifa kutoka kwa huduma yako
kwamba umehurusiwa nao kuacha kwa muda malipo kutokana COVID-19.
Kuwasilishaa tu kama wewe umefikia makubaliaono na huduma yako.

3. Ikiwa kama unalipa kodi ya mali ya ushuru tofauti na mkopo wako na upo na
mikopo isiyolipiwa, toa bili wako wa sasa wa kodi ya mali ya ushuru.

Rehani

Mapato na ajira

Mali ya mada na
Taarifa ya mikopo

Rehani inamaanisha kuazima. Sehemu hii anauliza kwa ajili ya taarifa ya msingi ya
kutambua kuhusu wewe na wengine wakopaji juu ya mkopo.
Sehemu hii huuliza habari kuhusu jumla ya mapato yako kabla ya kodi na makato
mengine wakati wa siku 90 zilizopita. Fuata maagizo ya kuorodhesha vyanzo vyote vya
mapato ya wakopaji wote kwa siku za mwisho 90. Sehemu hii pia inakuuliza kuelezea
magumu yako ya Covid-19. Ugumu ina maana kwamba una matatizo ya kulipa mikopo
yako na bili nyingine. Sehemu hii inakuuliza kuelezea jinsi Covid-19 imeathirisha uwezo
wako wa kulipa mkopo yako, kwa mfano: kupoteza mapato, bili za matibabu,
kuongezeka kwa gharama ya utunzaji wa watoto,na kadhalika.
Sehemu hii inauliza kuhusu jinsi wewe uko nyuma kutokana na COVID-19. Malipo ya
mikopo ya kila mwezi inamaanisha malipo ya jumla unayofanya kila mwezi kwa
huduma yako ya mikopo. Huduma ya mkopo ni kampuni unayolipa mkopo wako kwa
kila mwezi.

Mkopo wa nyumba na
Taarifa ya kodi ya mali

Sehemu hii inakuuliza wewe kuorodhesha malipo yako ya kila mwezi, ni malipo
mangapi ambayo ulikosa, na ikiwa uko katika makubaliano ya kulipa nyuma kwa muda
kiasi cha pesa unachodaiwa.

Udhini
Kukiri na
Udhibitisho

Mpango huu itawasilishwa kwa kutumia saini ya elektroniki. Kwa kutia saini
kielektroniki, unakubaliana na masharti yaliyojumuishwa, unawapa VHFA na ntunwa
wako wa huduma ili kushiriki maelezo kuhusu mkopo wako wa nyumba, na unakubali
kwamba taarifa zote ni kweli na sahihi kama ya tarehe iliyowasilishwa.

Kukiri chini
Adhabu ya hatia

Bofya na shikilia kipanya chako cha ngamizi ao Tumia kidole chako kwenye skrini ya
mguso ili kusaini jina lako.

Hakiki na wasilisha

Rudilia maelezo yote uliyotoa ili uhakikishe kuwa ni sahihi.

Maombi yote lazima yakuwasilishwa kupitia tovuti ya VHFA katika www.vhfa.org/map. Kama unahitaji
msaada zaidi na tafsiri Tafadhali wasiliana Aalv Inc. katika (802) 985-3106 ao info@aalv-vt.org ao Msaada
wa Kisheria wa Vermont katika (800) 889-2047 ao kuangalia tovuti yao katika www. vtlawhelp.org.

