
 

 
 
 
  Đường ống nhà quý vị có bị rò rỉ không?     Có phải hệ thống điện của quý vị không an toàn không? 
  Mái nhà của quý vị có cần sửa chữa không?   Hệ thống lò sưởi có để quý vị phải chịu lạnh không?  
  Quý vị có hội đủ điều kiện theo lợi tức không?   Quý vị có phải là gia chủ ở Thành Phố Vancouver không?  
 
Nếu quý vị trả lời "có" cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận một khoản vay 
phục hồi gia cư.    
 
Chương Trình Cho Vay Phục Hồi Gia Cư là gì?  
Thành Phố Vancouver hiện đang cho chương trình Cho Vay Phục Hồi Gia Cư để trợ cấp (tới $25,000) cho các gia 
chủ có lợi tức thấp và hội đủ điều kiện (xem giới hạn lợi tức ở dưới) để tiến hành các công việc sửa chữa gia cư 
căn bản.    Ngân quỹ trợ cấp có thể được sử dụng thêm tùy theo từng trường hợp.   Trợ cấp hạn chế cho những 
căn nhà có sơn gốc chì.   Mục đích của chương trình là bảo vệ nguồn gia cư của Vancouver.  Ngân quỹ tài trợ 
cho chương trình này do Sở Gia Cư và Phát Triển Đô Thị (HUD) Hoa Kỳ cung cấp.  
 
Các điều khoản vay là gì? 
Đây là khoản vay lãi suất đơn 3%, không yêu cầu phải trả góp hàng tháng.   Khoản vay này sẽ được hoàn trả một 
khi căn nhà được tái tài trợ, chuyển đổi quyền sở hữu cho chủ khác hoặc chủ sở hữu không còn cư ngụ trong căn 
nhà đó nữa.   Đây là chương trình hoàn toàn tự nguyện và sẽ làm việc theo hình thức ai tới trước sẽ được phục 
vụ trước.   
 
Chương trình được cung cấp ở đâu?  Chương trình được cung cấp trong phạm vi ranh giới thành phố Vancouver. 
 
Làm thế nào để nộp đơn xin?   
Vui lòng liên lạc với ông Kevin Gillette, Trung Tâm Nguồn Gia Cư Cộng Đồng tại văn phòng của họ ở 103 E. 29

th
 

Street, Vancouver, WA. 98663, hoặc qua điện thoại tại số (360) 690-4496 x101, hoặc qua email tại 
Kevin@homecen.org .  Sau khi đơn xin được chấp thuận, một chuyên gia phục hồi gia cư sẽ đánh giá căn nhà 
của quý vị để xem cần sửa chữa những gì.  

 

MỨC GIỚI HẠN LỢI TỨC – 80% AMI  
(11 THÁNG MƯỜI HAI, 2012) 

 MỨC GIỚI HẠN TÀI SẢN  

Số người trong gia đình Lợi tức hàng năm tối 
đa 

 
Không có bất động sản đầu tư  

$25,000 tiền luân chuyển  
$200,000 Không phải tiền luân 

chuyển  
$200,000 tối đa  phần sở hữu 

1 người  
2 người  
3 người  
4 người  
5 người  

$38,850 
$44,400 
$49,950 
$55,500 
$59,950 

 
 
 
 
  

     *Có thể cung cấp thêm thông tin về mức lợi tức tối đa khác khi  
            có yêu cầu cho các hộ gia đình có 5 người trở lên  
 

Có thể áp dụng ngoại lệ trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi gia chủ đang tham gia các chương trình khác như Clark 
County Weatherization hay Clark Public Utilities Energy Savings. Chương trình này không thể trợ giúp các dạng bất 
động sản tạo ra lợi tức, ví dụ như nhà sinh sống tập thể, nhà chăm sóc người lớn, nhà dãy (duplex) và nhà cho thuê.    
 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với ông Peggy Sheehan (360) 487-7952 hoặc peggy.sheehan@cityofvancouver.us 

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY  
PHỤC HỒI GIA CƯ 
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