
Quý vị có muốn vay đến $52,500 để mua 
nhà không? 

  
 

Tìm hiểu về nguồn trợ giúp này. 
Những người muốn mua nhà có thể được nhận một khoản vay để giúp 

thanh toán phần tiền trả trước và các khoản phí hoàn tất hồ sơ mua 

nhà. Khoản vay được phép trả sau, nghĩa là quý vị không phải trả lại số 

tiền này cho đến 30 năm sau, khi quý vị chuyển nhà, khi quý vị bán nhà 

hoặc khi quý vị tái cấp tài chính, tùy điều kiện nào xảy ra trước. Khi 

người mua nhà nhận được khoản vay này, khoản thế chấp của họ 

được tài trợ thông qua Cơ quan Tài chính Gia cư DC. 

  

Khoản vay để giúp thanh toán phần tiền trả trước chi trả cho khoản tiền 

chênh lệch giữa giá mua nhà và số tiền quý vị được chấp thuận vay để 

thế chấp. Ví dụ, nếu giá mua nhà của quý vị là $400,000 và quý vị được 

chấp thuận một khoản thế chấp $350,000, DC có thể cung cấp một 

khoản vay lên đến $50,000. Ngoài ra, quý vị có thể được vay thêm đến 

$2,500 cho chi phí hoàn tất hồ sơ mua nhà, bao gồm thuế, bảo hiểm và 

các khoản phí khác mà quý vị phải trả khi hoàn tất hồ sơ mua nhà (tìm 

hiểu về quy trình mua nhà), bên cạnh khoản vay để giúp thanh toán 

phần tiền trả trước khi mua  nhà được đề cập ở trên. 

  

Chương trình này được gọi là DC Open Doors và được cung cấp bởi 

Cơ quan Tài chính Gia cư DC. 
 

Kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện hay 
không.  
Quý vị đủ điều kiện nếu tất cả các câu này là đúng: 

● Quý vị có điểm tín dụng tối thiểu là 640. 

● Tổng thu nhập hàng năm của quý vị (thu nhập trước khi nộp thuế) 

là từ $151,200 trở xuống. Tổng thu nhập bao gồm tiền từ việc làm, 
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hỗ trợ của chính quyền, hỗ trợ nuôi con và bất kỳ nguồn nào khác 

cho tất cả những người sẽ được ghi là người vay trên khoản vay 

thế chấp. 

● Tỷ lệ nợ/thu nhập của quý vị dưới 50%. Tỷ lệ này có nghĩa là các 

khoản thanh toán nợ hàng tháng của quý vị (ví dụ như thanh toán 

tiền xe hơi, số dư thẻ tín dụng tối thiểu và các khoản thanh toán 

tiền vay dành cho sinh viên) thấp hơn một nửa thu nhập hàng 

tháng của quý vị. 

● Quý vị đang mua một ngôi nhà cho một gia đình, chung cư hoặc 

bất động sản khác có tối đa bốn căn hộ (ví dụ như căn hộ 2 tầng) 

ở DC để làm nơi cư trú chính của mình. 

● Quý vị không sở hữu ngôi nhà nào khi nộp đơn tham gia chương 

trình. 

 

Quý vị không nhất thiết phải là cư dân DC hiện tại hoặc người mua nhà 

lần đầu mới được nộp đơn. 
 

Nộp đơn.  

1. Liên hệ với một bên cho vay được chấp thuận là đối tác của DC 
Open Doors. 

2. Bên cho vay của quý vị sẽ xác minh xem quý vị có đủ điều kiện 
tham gia chương trình hay không. 

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị sẽ tìm thấy một bên cho vay 
trước khi bắt đầu tìm mua nhà, và họ có thể chấp thuận cho quý vị tham 
gia chương trình. Bên cho vay hợp tác với chương trình phải xác minh 
sự hội đủ điều kiện của quý vị và nộp đơn thay mặt quý vị ít nhất 5 
(năm) ngày trước khi quý vị hoàn tất hồ sơ mua nhà (tìm hiểu về quy 
trình mua nhà). 
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Thu thập thêm thông tin. 
Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp đơn? 

1. Quý vị đưa ra đề xuất về một bất động sản và đề xuất đó được 
chấp nhận. Điều đó có nghĩa là quý vị chấp nhận mua một ngôi 
nhà! 

2. Bên cho vay của quý vị cung cấp cho quý vị thông tin về khoản vay 
để ký hợp đồng. 

3. Bên cho vay bảo lưu mức lãi suất thế chấp của quý vị trong cổng 
thông tin của chương trình. 

4. Bên cho vay nộp đơn cho khoản vay để giúp thanh toán phần tiền 
trả trước trong cổng thông tin của chương trình, ít nhất 5 ngày 
trước khi hoàn tất hồ sơ mua nhà. 

5. Cơ quan Tài chính Gia cư DC xác nhận quý vị đủ điều kiện, trong 
vòng một đến hai ngày. 

6. Bên cho vay nhận hồ sơ để quý vị ký tên. 
7. Cơ quan Tài chính Gia cư DC chuyển khoản thanh toán đặt cọc 

của quý vị cho công ty xác nhận quyền sở hữu nhà. 
8. Hai đến ba ngày trước khi hoàn tất hồ sơ mua nhà, quý vị chuyển 

bất kỳ phần nào của khoản tiền đặt cọc hoặc chi phí hoàn tất hồ sơ 
mua nhà không được chương trình bao trả cho công ty xác nhận 
quyền sở hữu nhà. 

9. Quý vị đi đến thỏa thuận hoàn tất và ký tên vào chứng thư để hoàn 
tất hồ sơ mua nhà. 

10. Quý vị đã sở hữu ngôi nhà của mình! 

Có phải tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện đều được nhận 
khoản vay không? 
Có, tất cả những người nộp đơn hội đủ điều kiện đều có thể được nhận 
khoản vay. 

Có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào mà tôi cần biết không? 
● Quý vị phải sở hữu ngôi nhà trong ít nhất 5 năm. 
● Quý vị phải hoàn trả khoản vay nếu xảy ra bất kỳ việc nào sau đây: 

○ Đã 30 năm kể từ khi quý vị nhận được khoản vay. 



○ Quý vị bán hoặc chuyển nhượng bất động sản (dưới hình thức 
quà tặng hoặc hình thức khác) cho người khác, doanh nghiệp 
hoặc tổ chức khác. 

○ Căn nhà đó không còn là nơi cư trú chính của quý vị nữa. 
○ Quý vị đã tái cấp tài chính khoản vay thế chấp của mình. 

Tôi cần liên hệ với ai nếu có thắc mắc? 
Đầu tiên, quý vị hãy xem các câu hỏi thường gặp ở cuối trang. Nếu quý 
vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với nhóm DC Open Doors qua 
email singlefamilyprograms@dchfa.org. 
 
Tôi vẫn cần trợ giúp để chuẩn bị mua nhà. Tôi nên làm gì? 
Quý vị có thể tìm thông tin về các nguồn trợ giúp khác trên trang các 
nguồn trợ giúp về mua nhà của chúng tôi. 
 

Các câu hỏi thường gặp: 
Chương trình không bao gồm những chi phí mua nhà nào? 
Quý vị có thể cần thanh toán một phần tiền trả trước cho công ty xác 
nhận quyền sở hữu tài sản khi đề nghị của quý vị được chấp thuận để 
thể hiện là quý vị có ý định nghiêm túc. Số tiền của khoản thanh toán 
này, được gọi là tiền trả trước, có sự thay đổi tùy theo trường hợp. Đại 
lý bất động sản của quý vị có thể tư vấn về những gì cần đưa vào đề 
nghị của quý vị.  
Trong vòng vài tuần kể từ khi đề nghị của quý vị được chấp thuận, quý 
vị sẽ có tùy chọn thanh toán chi phí kiểm tra nhà để đảm bảo ngôi nhà 
an toàn và hoạt động tốt. 
Khi hoàn tất hồ sơ mua nhà (tìm hiểu về quy trình mua nhà), quý vị 
cũng có thể phải thanh toán các chi phí chuyển giao quyền sở hữu nhà, 
bao gồm thuế, bảo hiểm và các khoản phí khác mà chương trình không 
bao trả. 
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Thu nhập của ai được tính vào tiêu chí hội đủ điều kiện? 
Chỉ có thu nhập của một người vay hoặc những người vay mới được 
xem xét cho các tiêu chí đủ điều kiện. Thu nhập này không tính theo 
tổng thu nhập của hộ gia đình. Không có giới hạn về số người sống 
trong nhà. Thông tin về vợ/chồng không bắt buộc phải áp dụng trừ khi 
họ cũng là bên vay của khoản vay thế chấp. 
 
Tôi có thể sử dụng các chương trình hỗ trợ khác cùng với DC 
Open Doors không? 
Có. Quý vị có thể sử dụng các chương trình hỗ trợ mua nhà khác đồng 
thời với DC Open Doors. 
 
Trước đây tôi từng tham gia Chương trình DC Open Doors. Tôi có 
thể mua một căn nhà mới bằng khoản vay của chương trình 
không? 
Có. Quý vị có thể sử dụng chương trình lần nữa, miễn là quý vị không 
có nhà riêng khi hoàn tất hồ sơ mua nhà mới (tìm hiểu về quy trình mua 
nhà) với DC Open Doors. 
 
 

Trang này được cập nhật lần cuối vào tháng 2 năm 2021. 
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