
Giải đáp về Tịch thu nhà
Giới thiệu nguồn hỗ trợ về tịch thu nhà mà thành phố quý vị cung cấp



Văn phòng Ủy thác Công cộng
Chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì:
• Văn phòng Ủy thác Công cộng ở Denver là một

bộ phận của văn phòng Lục sự và Văn khố. 
• Chúng tôi quản lý quy trình tịch thu nhà như một

bên thứ 3 trung lập.
• Chúng tôi cũng cung cấp thông tin giải thích về

các quy trình tịch thu nhà mà chúng tôi quản lý



Văn phòng Ủy thác Công cộng
Nếu quý vị bị tịch thu nhà:
• Mở và đọc bất kỳ thư nào mà quý vị nhận được từ văn 

phòng Ủy thác Công cộng. Chúng tôi gửi thông báo cho quý 
vị về quyền của quý vị trong thời gian bị tịch thu nhà

• Liên hệ với chúng tôi để hỏi về Quy trình Giải cứu
• Liên hệ với chúng tôi để hỏi về cách sự Phá sản ảnh hưởng 

đến nhà bị tịch thu
• Cân nhắc tìm sự trợ giúp pháp lý

Ghi chú: Văn phòng Ủy thác Công cộng không thể tư vấn pháp lý. Dịch vụ Pháp lý 
Colorado trợ giúp pháp lý cho những người không có khả năng chi trả. Liên hệ với họ
theo số (303) 837-1313 để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận dịch vụ của họ
không



Cách Liên hệ với Chúng tôi
• Gọi cho chúng tôi theo số 720-865-2677
• Gửi email cho chúng tôi tại foreclosures@denvergov.org
• Đến gặp chúng tôi tại 201 W. Colfax Ave*

*Không khuyến khích đến văn phòng trong thời gian diễn ra đại
dịch COVID. Tuy nhiên, nếu quý vị cần đến văn phòng, chúng tôi có
nhân viên làm việc từ 8 giờ - 5 giờ, thứ Hai-thứ Sáu.



Cơ quan Tư vấn Gia cư được HUD Chấp thuận
 Quý vị có lo ngại về việc trả tiền thế chấp trong tương lai do vấn đề COVID 19 hoặc do các khó 

khăn tài chính khác không?
 Quý vị có lo lắng do chậm trễ trả tiền thế chấp, HOA và / hoặc thuế tài sản của mình không? 
 Quý vị có nhận được các cuộc gọi và/hoặc tài liệu qua thư mà không chắc về cách trả lời chúng 

không?
Thành phố và Quận Denver có bảy Cơ quan Tư vấn Nhà được HUD Chấp thuận. 

Mỗi cơ quan có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp thông tin về quy trình tịch thu tài sản, thay mặt 
quý vị vận động với bên cho vay, trợ giúp điều chỉnh và các đơn xin hỗ trợ khác. Chúng tôi cung cấp 
các giới thiệu cộng đồng và cho các nhu cầu khác. Chúng tôi hợp tác với OFEP. 

Khi tìm sự trợ giúp phòng ngừa tịch thu nhà, hãy luôn tìm đến làm việc với Cố vấn Gia cư được 
HUD Chứng nhận. Chúng được chứng nhận bởi HUD và miễn phí. 



Cách chuẩn bị cho cuộc hẹn với Cố vấn Gia cư
được HUD Chứng nhận
 Gửi email hay gọi đến một cơ quan tư vấn gia cư được HUD   chấp 

thuận ở Denver để lấy hẹn. 
 Chuẩn bị để hoàn tất các mẫu đơn lấy thông tin và nộp giấy tờ về thu 

nhập, bản sao kê thế chấp, ID của quý vị, và các thứ khác mà có thể
quan trọng với trường hợp của quý vị. 

 Chuẩn bị từ một đến hai giờ cho cuộc hẹn của quý vị. Các cơ quan 
của chúng tôi có thể cung cấp các cuộc hẹn qua điện thoại hay zoom. 



Những gì mong đợi từ tư vấn nhà ở:

Nhân viên tư vấn nhà ở giúp quý vị khám phá các lựa chọn
vẫn ở lại trong nhà của quý vị hay rời khỏi nhà của quý vị.
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Các Cơ quan Tư vấn được HUD Chấp thuận ở Denver 
Cơ quan Số Điện thoại Email Song ngữ
DHA 720-956-3806 homehip@denverhousing.org

NEDHC (303) 377-3334 info@nedenverhousing.org

CHAC 303 572 9445 Máy lẻ17 veronicac@chaconline.org

Hội đồng Cải tiến Tây Nam (303) 934-0923 lanceg@swic-denver.org

BRI 1-844-926-6632 coloradohousingconnects.org

Newsed 303-534-8342 Máy lẻ 133 veronicaacosta@newsed.org Có

Del Norte 303-377-4774 Máy lẻ10 rosine@delnortendc.org Có

mailto:info@nedenverhousing.org
mailto:veronicac@chaconline.org
mailto:lanceg@swic-denver.org
http://coloradohousingconnects.org/
mailto:veronicaacosta@newsed.org
mailto:rosine@delnortendc.org


Văn phòng Trao quyền và Bảo vệ Tài chính 

Chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì:
•Huấn luyện Tài chính Trực tiếp miễn phí không giới hạn
•Hỗ trợ Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Miễn phí
•Điều hướng hệ thống và vận động miễn phí
•Miễn phí dùng các sản phẩm ngân hàng an toàn và có 
giá hợp lý qua Bank On Denver



Văn phòng trao quyền và bảo vệ tài chính.

Các tình huống tịch thu nhà có thể phức tạp hơn nữa do gian lận
tài chính. Nếu bạn đã gặp bất kỳ loại gian lận nào sau đây, liên lạc
OFEP: (Văn phòng bảo vệ và trao quyền tài chính):

• Cho Vay không công bằng hoặc là thực hành nhà ở
• Ăn cắp tiền lương
• Gian lận công chứng
• Lạm dụng tài chính của người cao tuổi



Văn phòng Trao quyền và Bảo vệ Tài chính
Nếu quý vị bị tịch thu nhà:
•Nếu quý vị chưa liên hệ với Cơ quan Tư vấn Nhà ở được HUD chấp thuận, 
chúng tôi sẽ ngay lập tức giới thiệu trong ngày
•Sau đó, chúng tôi sắp xếp cuộc hẹn cho buổi huấn luyện tài chính trực tiếp 
miễn phí để giúp quý vị cải thiện tín dụng, giảm nợ, tăng khoản tiết kiệm, lập 
ngân sách và giới thiệu để chuẩn bị thuế miễn phí
•Chúng tôi cũng sẽ đánh giá tình hình tài chính của quý vị và đưa ra các giới 
thiệu phù hợp để nhận tài trợ tránh bị tịch thu nhà, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tiện 
ích, hỗ trợ thực phẩm, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ y tế, v.v. 
•Chúng tôi cũng sẽ đánh giá các sản phẩm ngân hàng của quý vị và hướng dẫn 
về các sản phẩm ngân hàng an toàn có giá hợp lý



Cách Liên hệ với Chúng tôi
•Gọi cho chúng tôi theo số 720-944-2498
•Gửi email cho chúng tôi tại FEC@denvergov.org
•Truy cập
tại: https://www.denvergov.org/Government/Departments/Human-
Rights-Community-Partnerships/Divisions-Offices/Office-of-
Financial-Empowerment-Protection

mailto:FEC@denvergov.org
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Human-Rights-Community-Partnerships/Divisions-Offices/Office-of-Financial-Empowerment-Protection


Truy cập www.denvergov.org để biết thêm thông tin và bản 
ghi của bài thuyết trình này.

Cám ơn đã tham gia với 
chúng tôi!
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