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ڕەنگە تۆ مەرجەکانی ئەم 
بەرنامەت هەبێت.

خاوەنخانوو دەبێت ئەم مەرجانەی خوارەوەی هەبێت:

دەبێ بێکار بێت یان نیوەبێکار )داهاتی سەدا 30 کەم 
بووبێتەوە(، تووشی کێشەیەکی تەندروستی بووبێت یان 

لەم دواییانە بە هۆی جیابوونەوە یان مردنی هاوسەرەکەی 
ژیانی دژوار بووبێت، وە بێ ئەوەی خەتای خۆی بێت، 

نەتوانێ پارەی مۆرگیج بدات یا لە مەترسیی داگیرکردنی 
مڵک )فۆرکلەوژر( دا بێت. ئەو ڕووداوە یان پێشهاتە کە 

 بووەتە هۆی بێکاربوون یان نیوەبێکاربوون، دەبێ لەدوای 
1ی جانوییەری 2008 ڕووی دابێت.

لە تێنێسی مۆرگیجی هەبێت بۆ ئاپارتمان یان خانوویەکی 
تاکەخێزانی )لکاو یان جودا( کە شوێنی سەرەکی ژیانی 
ئەوان بێت. ئەمە ئەو خانووە دروستکراوانەیش دەگرێتەوە 
کە بۆ هەمیشە لەسەر بنەڕەتێک لە ناو مڵکی تۆ جێگیر 

کراون.

بۆ ئەوەی کەسەکە شیاو بیت بۆ وەرگرتنی هەموو 
یارمەتیەکانی ئەم بەرنامە، پێویستە کۆی پارەی مۆرگیج، 
سوودی قەرز، باج و کرێی بیمە زیاتر بێت لە سەدا 31 ی 

داهاتی خێزانەکەی لە دوای لەدەسدانی کارەکەی یان 
کەمبوونەوەی داهاتەکەی.

 )reserves of liquid assets( زەخیرەی داراییە نەختەکانی
ئەو زیاتر لە شەش مانگ نەبێت، واتە، دارایی نەخت 

بەرابەر بێت لەگەڵ کۆی شەش مانگی پارەی مۆرگیج، 
سوودی قەرز، باج و کرێی بیمە.

داهاتی خێزانەکەی کەمتر لە 92680 دۆالر بێت.

 unpaid principal( کۆی باالنسی نەدراوی پارەی مۆرگیج
 balance( لە یەکەم مۆرگیجی ئەو دا زیاتر لە 275000 

دۆالر نەبێت.

بەاڵم  شیاوبوونن.  سەرەکیەکانی  مەرجە  ئەمانە 
ئەوەی  بۆ  گەرەنتی  نابێتە  مەرجانە  ئەم   هەبوونی 

بیت. تێنێسی هەوم” شیاو  مای  “کیپ  بەرنامەی  بۆ  تۆ 

زیندوو ڕاگرتنی 
خەونی ئەمریکی!



ڕەنگە تۆ کارەکەت لە دەست دابێت، هاوسەرەکەت مردبێت، 

یان لەم دواییانە لە هاوسەرەکەت جیا بووبێتیتەوە. ڕەنگە 

لە دانەوەی قەرەزەکەت دا دوا کەوتبێتی و مەترسی ئەوە 

هەبێت کە خانووەکەت داگیر بکرێت. بەرنامەی “کیپ مای 

تێنێسی هەوم” یارمەتیی مۆرگیج دەدات بۆ ئەو خاوەنخانووانە 

لە ناوچەی تێنێسی کە بێکار یان نیوەبێکار بوونە، بێ ئەوەی 

خەتای خۆیان بێت، وە توانای داراییان نییە کە قەرزەکانی 

مۆرگیجی خۆیان بدەن. بەرنامەی “کیپ مای تێنێسی هەوم” 

پارە دەدات بە خاوەنخانووەکان بۆ مۆرگیجی ئەوان یان ئەو 

خەرجییانە کە پەیوەندییان بە مۆرگیجی ئەوانەوە هەیە، 

وەکوو باجی مڵک، بیمەی خاوەنخانوو، پارەکانی ئەنجومەنی 

خاوەنخانوو، وە/یا ئەو پارانەی مۆرگیج کە هی ڕابردوون و لە 

ماوەیەکی بێکاری دا کەڵەکە بوونە. بەرنامەی “کیپ مای 

تێنێسی هەوم” لەالیەن ئاژانسی پەرەپێدانی خانووبەرەی 

تێنێسی )THDA( لە ناوچەی تێنێسی بەڕێوە دەچێت. بۆ 

زانیاریی زیاتر لەبارەی بەرنامەی نیشتمانی سەردانی 

ماڵپەڕی www.financialstability.gov بکە. 

یارمەتیر=ت دەدەین!
تا 40000 دۆالر بۆ ماوەی تا 36 مانگ

لە هەموو 95 ناحیەکە ئەو دەستە لە خاوەنخانووەکان کە بۆ 
بەشداری لە بەرنامەی “کیپ مای تێنێسی هەوم” شیاون، 

دەتوانن تا 40000 دۆالر بۆ ماوەی تا 36 مانگ وەربگرن. ئەم پارە 
بۆ دانی قەرزە دواکەوتووەکانی مۆرگیج وە/یا بۆ دانی پارەی 

مانگانەی مۆرگیج بە کار دەهێنرێت. ئەم پارە ڕاستەوخۆ دەدرێت 
بە ئەو الیەنە کە قەرزەکەی داوە بە تۆ.

داواکردنی یارمەتی ئاسانە!
 باشترین ڕێگە بۆ داواکردنی یارمەتی لە بەرنامەی 

 “کیپ مای تێنێسی هەوم” ئەوەیە کە سەردانی ماڵپەڕی 
www.KeepMyTNHome.org بکەیت. لە سەر ئەم ماڵپەڕە 

هەنگاو بە هەنگاو ڕێنمایی دەکرێیت کە چۆن داواکاریی خۆت 
پێشکەش بکەیت. ئەگەر دەستت ناگات بە ئینتەرنێت، دەتوانی 

 تەلەفۆن بکەیت بۆ ژمارەی 8073-890-855-1 بۆ ئەوەی 
ڕاتسپێرن بۆ الی ئاژانسێکی خێرخوازی ڕاوێژکاریی خانووبەرە 

لە ناوچەکەت کە THDA پەسەندی کردبێت بۆ ئەوەی یارمەتیت 
بدات. دوای پڕکردنەوەی فۆرمی ئینتەرنێتی، ڕاوێژکارێکی 

شارەزایی خانووبەرە لەگەڵ تۆ کار دەکات بۆ ئەوەی 
 THDA ،پێداویستیەکانی تۆ هەڵسەنگێنێت. لە کۆتایی دا

داواکارییەکەی تۆ هەڵدەسەنگێنێت، و ئەگەر شیاو بیت ئەوا 
ڕێگە دەدات پارەکە ڕاستەوخۆ بدرێت بە ئەو الیەنە کە خزمەتی 

مۆرگیجی بۆ تۆ دابین کردووە.

www.KeepMyTNHome.org سەردانی ماڵپەڕی
بکە یان تەلەفۆن بکە بۆ ژمارەی 1-855-890-8073

ئایا من ناچارم کە ئەم پارەی یارمەتییە 
بدەمەوە؟

قەرزی “کیپ مای تێنێسی هەوم” قەرزێکە بە سوودی 
%0، بێزیادەخوازی )nonrecourse(ـە، ماوەدارە، دەکرێ 

ببەخشرێ، و لە جۆری پلەدووە. ئەم قەرزە هەر ساڵ بە 
ڕێژەی سەدا %20 دەبەخشرێت. ئەگەر بۆ ماوەی 5 ساڵ 

خانووەکەت وەکوو شوێنی سەرەکیی ژیانت بە کار بهێنیت، 
ئیتر ناچار نیت ئەم قەرزە بدەیتەوە.

تەنانەت ئەگەر تۆ شیاو نەبیت بۆ 
وەرگرتنی ئەم یارمەتیە، هەر دەتوانی 

ئامۆژگاریی خۆڕایی وەربگریت!
ئەگەرچی تۆ شیاو نەبیت بۆ ئەم بەرنامە، هەر دەتوانی 
پەیوەندی بکەیت بە ڕاوێژکارێکی پەسەندکراو لەالیەن 

THDA و سەبارەت بە پێشگری لە داگیرکردنی خانووەکەت 
ئامۆژگاری وەربگریت. بۆ زانیاریی زیاتر و بۆ دۆزینەوەی 

ڕاوێژکارێک لە نزیکی خۆت، سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە: 
http://www.thda.org/DocumentView.aspx?DID=52

“نازانم ئەگەر بەرنامەی “کیپ مای 
تێنێسی هەوم” نەبوایە، من چۆن 

ئەم کێشەم چارەسەر دەکرد.”
          - Jane Johnson,

            Maryville, TN


