Hành Trình Người Nộp Đơn
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TẠ O T I Ể U S Ử
Truy cập HAF.LACovidHousing.com và nhấp vào NỘP ĐƠN NGAY để truy cập cổng thông tin nộp đơn. Sau khi trả
lời các câu hỏi sàng lọc trước, quý vị sẽ được nhắc đăng ký với một tên người dùng và mật khẩu duy nhất. Khi
quý vị đã đăng ký, quý vị sẽ có thể điền và nộp đơn.
Trong suốt quá trình, quý vị sẽ có thể truy cập đơn đăng ký của mình và kiểm tra trạng thái bất kỳ lúc nào bằng
cách đăng nhập vào cổng thông tin nộp đơn.
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NỘP ĐƠN
Nộp đơn trực tuyến cho phép quý vị nhanh chóng nhập thông tin về quý vị và tài sản của quý vị. Để xem hướng
dẫn nộp đơn và các tài liệu hỗ trợ khác, vui lòng truy cập trang Tài Nguyên trên HAF.LACovidHousing.com. Khi tất
cả thông tin đã được nhập và đơn của quý vị cho thấy đã hoàn tất 100%, hệ thống sẽ nhắc quý vị nộp đơn.
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Đơn của quý vị sẽ được giao cho người quản lý hồ sơ để xem xét khả năng đủ điều kiện. Người quản lý hồ sơ sẽ
liên hệ với những chủ nhà nộp đơn qua cổng thông tin nộp đơn để lấy bất kỳ tài liệu bổ sung nào cần thiết cho
hoàn tất quá trình xử lý.
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KIỂM TRA TRẠNG THÁI CỦA QUÝ VỊ
Quý vị sẽ có thể đăng nhập vào cổng thông tin bất cứ lúc nào để kiểm tra trạng thái đơn của mình và xem khi
nào đơn đã được phê duyệt.
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CHUYỂN TIỀN
Trong hầu hết các trường hợp, những đơn vị dịch vụ thế chấp sẽ nhận thanh toán trực tiếp thay cho chủ nhà.

T R U Y C Ậ P H A F. L A C O V I D H O U S I N G . C O M Đ Ể T Ì M H I Ể U T H Ê M VÀ B ẮT
Đ Ầ U N Ộ P Đ Ơ N N G AY H Ô M N AY !
Chương trình Quỹ Hỗ Trợ Chủ Nhà Louisiana là một chương trình trợ cấp tài chính miễn phí của liên bang
dành cho những chủ nhà bị ảnh hưởng về mặt tài chính bởi COVID-19, những người đang đứng sau các
khoản thế chấp của họ và có nguy cơ bị vỡ nợ và/hoặc bị tịch thu nhà. Chương trình được tài trợ thông
qua Bộ Tài Chính Hoa Kỳ và được quản lý bởi Văn Phòng Phát Triển Cộng Đồng Louisiana.

