
Quý vị có muốn được trợ giúp thanh 
toán các khoản thuế và phí cho ngôi 

nhà của mình không? 
  
 

Tìm hiểu về nguồn trợ giúp này. 
Cư dân có thế chấp ngược, cho phép chủ nhà tiếp cận giá trị ngôi nhà 
của họ bằng tiền mặt và dừng các khoản thanh toán cho vay của họ, có 
thể nhận được trợ giúp thanh toán các khoản thuế và phí quá hạn. Quý 
vị có thể nhận được một khoản vay không lãi suất lên đến $25,000 từ 
chính quyền DC cho các khoản thuế bất động sản, bảo hiểm chủ sở 
hữu nhà, phí chung cư, và/hoặc phí hiệp hội chủ nhà bị quá hạn. Quý vị 
sẽ không cần phải hoàn trả khoản vay cho đến khi bán nhà hoặc không 
còn sống ở đó nữa. 
 
Chương trình này được gọi là Chương trình Thanh toán Thuế và Bảo 
hiểm Thế chấp Ngược DC (ReMIT) và được cung cấp bởi Cơ quan Tài 
chính Gia cư DC, hợp tác với Housing Counseling Services, một tổ 
chức phi lợi nhuận địa phương. 
 

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

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

bằng hoặc thấp hơn $77,540. Để tính thu nhập của quý vị, hãy 

cộng thu nhập của bất kỳ người nào được liệt kê trên khoản vay 

mua nhà thế chấp của quý vị và số tiền quý vị nhận được cho nhà 

ở từ bất kỳ người nào mà quý vị sống cùng. 

● Quý vị sở hữu ngôi nhà mà quý vị đang sống. 

● Nhà của quý vị ở DC. 

● Quý vị có một khoản thế chấp ngược cho ngôi nhà của mình dưới 

tên của quý vị, có nghĩa là quý vị có thể tiếp cận giá trị ngôi nhà 



của mình bằng tiền mặt và không phải thanh toán khoản thế chấp. 

Quý vị phải ít nhất 62 tuổi để có được khoản thế chấp ngược. 

● Quý vị có nguy cơ bị tịch biên nhà vì không thể nộp tất cả hoặc 

một phần khoản tiền thuế bất động sản, bảo hiểm chủ sở hữu nhà, 

hoặc phí hiệp hội chủ nhà hoặc chung cư của quý vị. 

● Quý vị có thể chứng minh mình có thu nhập để thanh toán các 

khoản tiền trong tương lai của mình. 
 

Nộp đơn.  
1. Gọi Housing Counseling Services, một tổ chức phi lợi nhuận địa 

phương, theo số (202) 265-2255 để lên lịch hẹn. Các cuộc hẹ n có 
thể được thực hiện qua điện thoại, trực tuyến hoặc trực tiếp. 

2. Tư vấn viên nhà ở có thể yêu cầu quý vị thu thập giấy tờ để giúp họ 
hiểu tình hình tài chính của và tình trạng thế chấp hiện tại của quý 
vị. Họ sẽ cho quý vị biết họ cần gì. 

3. Nói chuyện với nhân viên tư vấn nhà ở trong cuộc hẹn đã lên lịch 
để chuẩn bị đơn và hồ sơ. Việc này sẽ bao gồm cả kiểm tra tín 
dụng. Việc kiểm tra tín dụng sẽ không ảnh hưởng đến điểm tín 
dụng của quý vị. 

4. Nhân viên tư vấn nhà ở sẽ liên hệ với người cho vay thế chấp hoặc 
người cung cấp dịch vụ cho vay và/hoặc hiệp hội chủ nhà của quý 
vị để biết thông tin về các khoản thanh toán quá hạn của quý vị. 

5. Nhân viên tư vấn nhà ở tải hồ sơ xin vay của quý vị lên cổng thông 
tin của chương trình. 

Quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào. 
 

Thu thập thêm thông tin. 
Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp đơn? 

1. Chúng tôi, Chính quyền DC, sẽ xem xét đơn của quý vị trong vòng 
hai ngày làm việc sau khi nhân viên tư vấn nhà ở nộp đơn. 

2. Nhân viên tư vấn nhà ở sẽ gửi email cho quý vị để cho biết liệu 
đơn xin vay của quý vị có được chấp thuận hay không. 

3. Chúng tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ và sắp xếp ngày giờ để quý vị ký vào 
các giấy tờ của mình, bao gồm cả hợp đồng vay. 
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4. Chúng tôi sẽ chuyển khoản vay trực tiếp cho công ty xác nhận 
quyền sở hữu tài sản để họ có thể trả phí quá hạn cho quý vị. 

Nếu quý vị không được chấp thuận khoản vay, nhân viên tư vấn nhà ở 
sẽ gửi email cho quý vị để giải thích. Không có quy trình khiếu nại. 

Có phải tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện đều được nhận 
khoản vay không? 
Không, khoản vay được phân bổ trên cơ sở ai nộp đơn trước thì được 
xem xét trước. 

Có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào mà tôi cần biết không? 
Để hội đủ điều kiện cho khoản vay này, quý vị phải có nguy cơ bị tịch 
biên tài sản do các khoản quá hạn thanh toán thuế hoặc phí, đồng thời 
quý vị phải chứng minh mình có thể thanh toán các chi phí trong tương 
lai. Nhân viên tư vấn nhà ở sẽ thảo luận các yêu cầu này với quý vị và 
loại giấy tờ nào quý vị có thể cần trước khi nộp đơn. Quý vị có thể cần 
phải nộp một thông báo pháp lý hoặc thỏa thuận thanh toán sửa đổi từ 
bên dịch vụ cho vay hoặc bên cho vay, sao kê ngân hàng, phiếu lương, 
và các hồ sơ khác về các khoản tiền, thu nhập và ghi nợ của quý vị. 
 

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 Housing Counseling Services 
theo số (202) 265-2255, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 
chiều. Hoặc quý vị có thể gửi email cho nhóm theo địa chỉ 
info@housingetc.org với dòng tiêu đề “DC ReMIT”. 

Trước khi gọi điện, quý vị nên chuẩn bị sẵn bên mình các giấy tờ liên 
quan đến các khoản thanh toán quá hạn. Các giấy tờ này có thể bao 
gồm báo cáo thế chấp, hóa đơn thuế bất động sản, báo cáo của hiệp 
hội chủ nhà, hợp đồng bảo hiểm, báo cáo ngân hàng, phiếu lương, 
và/hoặc các hồ sơ khác về các khoản tiền, thu nhập và ghi nợ của quý 
vị. 

Tôi vẫn cần giúp đỡ để thanh toán khoản thế chấp của mình. Tôi 
nên làm gì? 
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Quý vị có thể tìm thông tin về các nguồn trợ giúp khác có thể giúp ích 
trên trang nguồn trợ giúp về thế chấp của chúng tôi. 
 

Các câu hỏi thường gặp: 
Khi nào tôi cần hoàn trả khoản vay? 
Khoản vay sẽ không phải thanh toán cho đến khi quý vị bán nhà hoặc 
không còn sống ở đó nữa. Khi việc đó xảy ra, quý vị có thể yêu cầu một 
bản kê thanh toán từ Cơ quan Tài chính Gia cư DC. Sau khi quý vị 
nhận được bản kê thanh toán, quý vị sẽ cần phải hoàn trả khoản vay 
vào ngày quý vị không sinh sống trong nhà đó nữa. 
 
Tôi cần biết gì về khoản vay thế chấp ngược trước khi nhận khoản 
vay đó? 
Nếu quý vị muốn được giúp đỡ để quyết định xem khoản thế chấp 
ngược có phù hợp với mình hay không, quý vị có thể nói chuyện với 
nhân viên tư vấn của Housing Counseling Services bằng cách gọi số 
(202) 265-2255 để lên lịch một cuộc hẹn. Các khoản thế chấp ngược 
rất phức tạp và các tư vấn viên của Housing Counseling Services là 
những người có chứng nhận chuyên môn để hướng dẫn các chủ nhà 
đang quan tâm đến thế chấp ngược. 
 
 

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