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Sự hạn chế đại dịch vi rút Corona COVID-19 sẽ làm cho rất nhiều gia đình bị giảm hoặc 

mất thu nhập. Kết quả là làm cho việc đóng tiền nhà gặp sự khó khăn dành cho một 

số gia đình.  

 

Có nguồn dành sẵn để giúp đỡ người thuê và chủ nhà ở vùng Philadelphia đối mặt với 

vấn đề nhà cửa. Cũng có các bước chúng ta có thể thực hiện để giúp đỡ thị trường nhà 

cửa vì sự va chạm của vi rút COVID-19. 

 

Toàn thể  

Một số đại lý tư vấn về nhà cửa do chính quyền thành phố tài trợ đang hoạt động từ 

xa. Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết trong phần dưới đây, xin liên lạc với 

một trong những đại lý của họ. Thông tin về một số vấn đề nhà cửa có sẵn trong 

hướng dẫn về nguồn nhà cửa của bộ phận xây dựng và nhà cửa. 

 

Vô gia cư  

Dành cho những người trải nghiệm qua hoặc đang đối mặt với vấn đề vô gia cư, trung 

tâm nhận người vô gia cư của thành phố có mở cửa. Có nguồn riêng biệt sẵn dành 

cho những người sống sót sau bạo lực gia đình và thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. 

 

Vụ đuổi nhà  

Tất cả vụ kiện đuổi nhà và khoá cửa đều bị đình chỉ ít nhất cho đến ngày 29 tháng 3. 

Một số bị đình chỉ lâu hơn. Dịch vụ pháp lý cộng đồng có một sự khái quát toàn diện 

về địa vị của vụ kiện đuổi nhà. Chính quyền nhà cửa thành phố Philadelphia cũng 

được cập nhật chính sách đuổi nhà của họ.  

https://www.phila.gov/departments/division-of-housing-and-community-development/neighborhood-resources/housing-counseling/
https://www.phila.gov/departments/division-of-housing-and-community-development/neighborhood-resources/housing-counseling/
https://www.womenagainstabuse.org/get-help/pdvh
http://philadelphiaofficeofhomelessservices.org/services/
https://clsphila.org/housing/housing-utilities-pandemic/
http://www.pha.phila.gov/media/187516/covid-19_briefing_update_v.2_03132020_final.pdf


 

Tịch thu nhà  

Phần lớn của vụ kiện về thế chấp và tịch thu nhà có thuế được đình chỉ. Sự bán nhà 

đấu giá dành cho những hoạt động này cũng đều được đình chỉ. Sự khái quát CLS về 

dịch vụ pháp lý công cộng cũng bao gồm thông tin về việc tịch thu nhà. 

 

Thế chấp và việc tịch thu nhà có thuế và sự bán nhà đấu giá sẽ bắt đầu trở lại ở một 

thời điểm nào. Chủ nhà lo lắng về việc tịch thu nhà có thể gọi đường dây nóng 

SaveYourHomePhilly do chính quyền thành phố tài trợ số 214-334-HOME (4663) 

 

Những người đối mặt với sự khó khăn có thể tìm người cho vay thế chấp có sẵn lòng 

điều chỉnh số tiền nộp hàng tháng. Nếu bạn không có khả năng thanh toán thế chấp 

của bạn, liên lạc người cho vay của bạn để xem lựa chọn gì họ có thể có. 

 

Nghành dịch vụ công cộng (Utilities) 

Sẽ không có sự đóng hoặc tắt khí ga, điện, nước hoặc điện thoại bàn trong thành phố 

Philadelphia cho đến ít nhất là ngày 1 tháng 5. Ngoài ra, cục nước Philadelphia sẽ 

hoàn lại dịch vụ cho khách hàng được vi phạm luật mà dịch vụ của họ bị cắt đứt. Tiền 

thù lao sẽ được từ bỏ. Công ty PGW và PECO đang từ bỏ phí dụng thanh toán muộn 

cho đến ít nhất là ngày 1 tháng 5. 

 

Hỗ trợ người mua nhà lần đầu tiên  

Chính quyền thành phố Philadelphia cung hiến sự giúp đỡ cho những người mua nhà 

lần đầu tiên qua chương trình Philly First Home của chính quyền này do PHDC quản 

lý. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan PHDC đóng cửa gì vi rút COVID-19, PHDC sẽ không 

nhận đơn Philly First Home. PHDC đã tiến hành tất cả những mẫu đơn được xác nhận. 

Cấp quỹ và tài liệu dành cho được xác nhận trước đây sẽ được gửi trực tiếp đến công 

ty chứng thư. Khách hàng có thể muốn liên lạc với người cho vay và công ty chứng thư 

của họ để hoãn lại sự thanh toán sổ sách (Settlement) nếu như cấp quỹ Philly First 

Home được cần thiết để kết toán (Closing). PHDC sẽ bắt đầu nhận mẫu đơn lập tức khi 

văn phòng của nó mở cửa. 

 

Chương trình sửa chữa nhà  

Chính quyền thành phố Philadelphia trợ giúp chủ nhà về công việc sửa chữa trong trường 

hợp khẩn cấp và hệ thống cơ bản qua chương trình sửa chữa hệ thống cơ bản. Chính 

quyền Philadelphia cũng giúp đỡ cư dân có khuyết tật để có quyền truy cập lớn hơn và sự 

di động trong nhà qua chương trình sửa đổi thích nghi. PHDC quản lý tất cả chương trình 

này. Trong lúc văn phòng PHDC đóng cửa do vi rút COVID-19, PHDC sẽ không nhận mẫu 

đơn dành cho những chương trình này. PHDC sẽ bắt đầu nhận mẫu đơn lập tức khi văn 

phòng của nó mở cửa. 

Vai trò của chính quyền liên bang và tiểu bang  

https://clsphila.org/housing/housing-utilities-pandemic/
http://saveyourhomephilly.org/
https://content.govdelivery.com/accounts/PAPHILAWATER/bulletins/28115e5
https://www.pgworks.com/residential/about-us/newsroom/pgw-supports-its-customers-during-coronavirus-pandemic
https://www.peco.com/News/Pages/Press%20Releases/PECOExpandsAssistanceProgramstoSupportAllCustomersDuringCoronavirusPandemic031320.aspx
https://phdcphila.org/residents/homebuyers-and-renters/philly-first-home/
https://phdcphila.org/residents/homebuyers-and-renters/philly-first-home/
https://phdcphila.org/residents/home-repair/basic-systems-repair-program/
https://phdcphila.org/residents/home-repair/adaptive-modifications-program/


Đại dịch COVID-19 sẽ gây ra sự va chạm thời gian ngắn và lâu dài đến cho người thuê 

nhà, chủ nhà, địa chủ và người hoặc động khai thác đất đai. Quốc hội và tổng thống 

cùng với cơ quan lập pháp và thống đốc tiểu bang Pennsylvania có thể thực hiện các 

bước ngay bây giờ để ủng hộ cư dân và kinh doanh của chúng ta. Sự hỗ trợ tạm thời, 

bảo hiểm thanh toán tiền thuê, WiFi miễn phí, tiền vay cho kinh doanh nhỏ và kinh phí 

dành cho thời gian lâu dài tất cả có thể ủng hộ thị trường nhà cửa. Chính quyền 

Philadelphia cũng giúp đỡ cư dân có khuyết tật để có quyền truy cập lớn hơn và sự di 

động trong nhà qua chương trình sửa đổi thích nghi  
 

➔ Hành động! Tìm ra cách bạn có thể giúp đỡ trong sự hướng dẫn hành 

động nhà cửa giá cả phải chăng COVID (trong tiếng anh). 

 

 

https://www.phila.gov/2020-03-20-robust-housing-actions-needed-in-response-to-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-20-robust-housing-actions-needed-in-response-to-covid-19/

