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ກັນຍາ 2017 

 
 
 

ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລະວັງການສໍ້ໂກງ: 
 ການຫຼອກລວງສໍ້ໂກງກ່ຽວກັບໄພພິບັດຈາກ 

ເຮີຣິເຄນຮາວີ, ມາເອີ ແລະ ມາເຮຍ  
  
ກະຊວງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ (HUD) ແລະຫ້ອງການ
ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ (OIG) ເຕືອນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸເຮີຣິ
ເຄນຮາວີ, ມາເອີ ແລະ ມາເຮຍ ໃຫ້ຄອຍລະວັງການແຜນການ ສໍ້ໂກງ ຂຶ້ນເກີດທີ່ມັກ

ກຫຼັງຈາ ໄພພິບັດ ທີ່ຜູ້ໂກງສໍ້ພວກຈາກ ຈະສວຍໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ສັບສົນ
ຫຼັງຈາກເກີດໄພພິບັດຄັ້ງໃຫຍ່. 

 
ລະວັງຄົນມາຫຼອກລວງວ່າເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາເຮືອນ.  ພວກສໍ້ໂກງອາດຈະ
ປອມຕົວເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນຂອງ
ລັດຖະບານກາງ (FEMA) ຫຼື ອົງການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ພວກສໍ້
ໂກງເຫຼ່ານີ້ຈະມາຂໍເອົາຂໍ້ມູນທະນາຄານ ຮ້ອງຂໍເອົາຄ່າທຳນຽມ ຫຼື 
ພະຍາຍາມແນະນຳໃຫ້ທ່ານໄປຫາບໍລິສັດສ້ອມແປງ. 
ບາງພວກອາດຈະຊອກເອົາຂໍ້ມຸນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດລັກເອົາໄປໃຊ້
ແປງຕົວຕົນຂອງທ່ານ. 
  

ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ 
 ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາທີ່ແທ້ຈິງມີເລກທະບຽນ 9 ເລກຕົວ ແລະ ຂໍ້

ແລ້ວ ແລະຢູ່ຂອງທ່ານອື່ນຕົວສ່ວນມູນ ເອົາຖາມການຕ້ອງບໍ່ຈະ
ອີກກ່າວງດັ່ມູນຂໍ້  .  

 ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາບັນທຶກຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບເຮືອນຂອງທ່ານ; 
ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຈັດຫາ ຫຼື ແນະນຳການສ້ອມແປງໃດໆ. 

 ໃຫ້ຂໍເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທຸກເທື່ອກ່ອນ
ທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. 

   
ລະວັງຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ຫຼອກລວງ .  
ຈະມີຜູ້ຮັບເໝັາສໍ້ໂກງທີ່ັ້ຟ້າວຟັງກອບໂກສຍເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກເຈົ້າຂອ
ງເຮືອນ  
ພວກສໍ້ໂກງເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຂໍເອົາການຈ່າຍເງິນລ່ວງຫນ້າຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ 
ຈາກນັ້ນຈະເຮັດວຽກຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຫຼື ຫາຍຕົວໄປເລີຍມ 
ເພາະວ່າຜູ້ຮັບເໝັາທີ່ຟ້າວເຂົ້າມາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນໃນທ້ອງຸຖິ່
ນ, ທ່ານຈະບໍ່ມີທາງໄດ້ໍຊອກຫາພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ 
ເຖຶງແມ້ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕາມທີ່ສັນຍາໄວ້ກັບທ່ານ  
ພວກສໍ້ໂກງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ຖາວອນ , 

ຂ່າວເລື່ອງຄວາມຊື່ສັດ
ສຸດຈະຫຼິດ 
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ແລະພວກເຂົ້າເຈົ້າກໍບໍ່ຮັບໂທລະສັບ.  ພວກສໍ້ໂກງບາງຄົນເຫຼົ່ານີ້ 
ບາງເທື່ອຈະສະເຫີລາຄາຕ່ຳ ແລະ ເພີ່ມຄ່າທຳນຽມເມື່ອທ່ານເຊັນສັນຍາແລ້ວ.   
 
 ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ : 

 ພຽງແຕ່ຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ທ່ານສາມາດມີການອ້າງອີງຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ . 
 ໃນ Florida, 

ຜູ້ຮັບເຫມົາທົ່ວໄປຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຈິ່ງປະມູນວຽກໄດ້, 
ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາທາງອອນລາຍໄດ້ 
https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=1&SID=&brd=&typ= if 
they have a license 

 ລັດ Texas ບໍ່ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ຜຸ້ຮັບເໝົາທົ່ວໄປ 
ຈະໃຫ້ສະເພາະຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ເຊັ່ນວ່າ ຊ່າງໄຟຟ້າ, 
ຊ່າງເຮັດລະບົບທໍ່ນ້ຳ, ແລະຊ່າງເຮັດແອແລະຣີດເຕີ. 
ນອກນັ້ນລັດ Texas 
ຜຸ້ຮັບເໝົາທົ່ວໄປບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິ
ດຊອບ ຫຼື ການຊົດເຊີຍແຮງງານ. 
ໃຫ້ຂໍເບິ່ງຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. 
ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຜຸ້ຮັບເໝົາໃນທ້ອງຸຖິ່ນ
ທີ່ມີທຸລະກິດແທ້ 
ໃຫ້ຂໍຖ່າຍຮູບເອົາໃບຂັບຂີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື 
ບັດປະຈຳຕັວອື່ນທີ່ມີຮູປຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

 
 ລະມັດລະວັງຕໍ່ກັບຜູ້ຮັບເຫມົາທີ່ມາເຄາະປະຕູຂອງ

ທ່ານເພື່ອຂໍເຮັດວຽກ. 
ນີ້ແມ່ນວິທີການທົ່ວໄປທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີຕົ
ວຕົນຈິງແທ້. 
ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າເງິນລ່ວງຫນ້າທັງ
ຫມົດ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຊື້ວັດສະດຸ. 
ໃຫ້ທ່ານເຈລະຈາວ່າທ່ານຈະຊື້ວັດສະດຸຕ່າງໆ ດ້ວຍຕົນເອງ. 
ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຕົກລົງເຫັນດີນຳ, ກໍຄວນຍ່າງອອກມາ 
ບໍ່ຕ້ອງຕົກລົງນຳ. 

 
 ລະມັດລະວັງຖ້າຜູ້ຮັບເຫມົາຈະບໍ່ເຮັດສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ແລະບອກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ວາງໃຈພຽງການຈັບມືກັບທ່ານ. 
ຕ້ອງມີສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ລະບຸວ່າຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໃດຫ
ນື່ງທີ່ແນ່ນອນ 
ແລະມີຕາຕະລາງການຈ່າຍເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ເວລາ 
ແຕ່ອິງໃສ່ ຂອງເຊັນເປີ ວຽກທີ່ເຮັດສຳເລັດຢ່າງພໍໃຈສະເຫມີ. 
  

 ການປ່ຽນແປງໃນວຽກທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການປ່ຽນແປງວຽກງານ 
ຫມາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຕໍ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນ, ເພາະສະນັ້ນ 
ຄວນລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະຕົກລົງກັບການປ່ຽນແປງໃດໆ. 
ຖ້າທ່ານຍອມຮັບຄໍາອະທິບາຍຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາ 

https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=1&SID=&brd=&typ=%20if%20they%20have%20a%20license
https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=1&SID=&brd=&typ=%20if%20they%20have%20a%20license
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ວ່າເປັນຫຍັງບັນຫາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນມີຜິດພາດແຕ່ໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນ, ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບສັນຍາການປັບປຸງ 
ຫຼືຄໍາສັ່ງເຮັດວຽກທີ່ທ່ານແລະຜູ້ຮັບເຫມົາເຊັນ. 
ຄໍາສັ່ງເຮັດວຽກຄວນອະທິບາຍບັນຫາ, ການແກ້ໄຂ, 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານແລະຄ່າວັດສະດຸ, 
ແລະຕາຕະລາງການຈ່າຍທີ່ປ່ຽນແປງໃຫມ່. 

 
 ລະວັງຖ້າຜູ້ຮັບເໝົາບອກວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ

ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ທາງເມືອງໄດ້ຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງສຳລັບ
ໄພພິບັດ   ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ
ກໍ່ສ້າງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ທາງເມືອງຕ້ອງດຳເນີນການກກວດກາ
ຊົ່ວຄາວ ແລະ ສຸດທ້າຍທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ກັບໜ້າວຽກຂອງຜູ້ຮັບ
ເໝົານັ້ນໆ .ກວດເພື່ອແຜນການກກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຫ້ອງການແນພະຫາໂທ

ອະນຸຍາດໃບມີຕ້ອງເປັນຈຳທ່ານວ່າສອບ ໃດແດ່. 
 

 ລະວັງຖ້າມັນເປັນຂໍ້ສະເຫນີທີ່ມີໃຫ້ຄັ້ງດຽວ 
ມື້ອນີ້ມື້ອດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫຼື 
ຂໍ້ສຳເໜີພິເສດກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ເຫຼືອມາຈາກວຽກອື່ນ. 
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວິທີການກົດດັນເພື່ອໃຫ້ທ່ານຕົກລົງເຊົນສັ
ນຍາໄດ້. 
 

 ລະວັງເວລາມີການສະເຫນີລາຄາສູງຫຼາຍ. ພວກສໍ້
ໂກງຈະອ້າງວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດຈະສູງ. 
ຊອກເອົາການສະເຫນີລາຄາອີກບ່ອນ ຫຼື ສອງບ່ອນສະເຫມີ 
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລາຄາສູງ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານກໍາລັງຢາກໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນການ
ສ້ອມແປງ, ການໃຊ້ເວລາເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ 
ກໍ່ອາດຊ່ວຍປະຢັດເງິນຂອງທ່ານແລະຄວາມອຸກອັ່ງໃຈໃນໄລຍະຍາວໄດ້. 
 

ລະວັງໂຄງການບັນເທົາທຸກປອມ. ລະວັງພວກຫຼອກລວງທີ່ອ້າງວ່າມາຈາກໜ່ວຍ
ງານລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການບັນເທົາທຸກອື່ນໆ   . ປອມທີ່ໜ້າເຈົ້າ ຈະຂໍເອົາ
ເງິນຄ່າສະໝັກ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມເພື່ອຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຫຼື ເງິນກູ້
ແກ່ທ່ານ .ມາແບບເງິນບໍລິຈາກຂໍຮ້ອງລາຍ ຫຼື ການອອນທາງກຸສົນການລະວັງ

ເຮືອນປະຕູເຖິງ  . ຫຼາຍຮ້ອຍເວັບໄຊໃໝ່ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃນອາທິດກ່ອນທີ່
ເຮີຣິເຄນຮາວີຈະໂຈມຕີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມບັນເທົາທຸກທີ່ເປັນ
ໄປໄດ້ວ່າປອມ.  ເວັບໄຊເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ມັນຍາກທີ່ຮູ້ວ່າ
ອນໃດເປັນຂອງແທ້ ແລະ ອັນໃດແມ່ນການຕົ້ມຕົວະຫຼອກລວງ. 
 
 ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ 

 ໜ່ວຍງານລັດຖະບານບໍ່ຮຽກເກັບຄ່າສະໝັກ. 
 

 ຮູ້ວ່າພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດ ບໍ່ຮ້ອງຂໍເອົາ ຫຼື ຮັບ
ເອົາເງິນໃດໆ. 

 

 ຂໍເບິ່ງບັດປະຈຳຕົວຂອງຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າມາຈາກໜ່ວຍງານ
ລັດຖະບານທຸກເທື່ອ. 



4                                                                                Laotian 
 

 

 ກວດເບິ່ງການກຸສົນຕ່າງໆກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການບໍລິຈາກ .ທ່ານຖ້າ
ກຸສົນການຂອງກົດໝາຍຕາມຖືກຕ້ອງກັບຄວາມກ່ຽວວ່າໃຈແນ່ບໍ່

ທີ່ຢູ່ມັນເບິ່ງກວດໃຫ້ໜຶ່ງ ໃດ Charity Navigator ,Charity Watch,  
ແລະ Give.org.  

ລະວັງລົດທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ເອົາມາຂາຍຕໍ່ . ຖ້າທ່ານ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ທ່ານ
ຮູ້ຈັກສູນເສຍລົດເນື່ອງຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຮີບຮ້ອນປ່ຽນລົດໃໝ່  ,ຈົ່ງ

ມາ ຜ່ານຖ້ວມນໍ້າຖືກທີ່ລົດສະອາດຄວາມທຳຈະອາດທີ່ຜູ້ຫຼອກລວງພວກລະວັງ
ມັນພວກຂາຍແລະ ພະຍາຍາມ.  

 
ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ 
 ປ້ອນຫມາຍເລກປະຈຳຕົວລົດທີ່ VINCheck. 

ນີ້ແມ່ນບໍລິການຟຣີຈາກສໍານັກງານອາຊະຍາກອນປະກັນໄພແຫ່ງຊາດ 
ທີ່ສາມາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ 
ແລະກຳມະສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງລົດຜູ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ 
ຈາກສະຖານທີ່ທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມ Carfax ແລະ AutoCheck 
ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ດີ. 

 
 ເຮັດການສືບສວນຂອງທ່ານເອງ! 

 ກິ່ນເໜັນອັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຊື້ອລາຍັງມີຢູ່ . 
 ການໃຊ້ນໍ້າຫອມຫຼາຍເກີນໄປຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຂາຍອາດຈະ

ກຳລັງເຊື່ອງຊ້ອນບາງຢ່າງທີ່ໜ້າສົງໄສ  
 ກວດເບິ່ງການປູພົມທີ່ປະກົດວ່າໃໝ່ເກີນໄປ  ,ສີ ປ່ຽນ

ນໍ້າຄາບຫຼື ມີ   
 ທົດລອງລະບົບໄຟຟ້າ, 

ກວດເບິ່ງນ້ໍາໃນໂຄມໄຟແລະໜ້າປັດເຄື່ອງວັດ 
ແລະກວເບິ່ງ ໃນຂີ້ຕົມ ທໍ່ອາກາດແລະບ່ອນອື່ນໆ 
ທີ່ເຮັດສະອາດໄດ້ຍາກ ຢູ່ໃນລົດ. 

ລະວັງການຫຼອກລວງເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ. 
ເຮືອນຫຼາຍແສນຫຼັງທີ່ລັດຖະບານກາງຮັບປະກັນໄດ້ຖືກທໍາລາຍແລະໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ ບາງຫຼັງອາດຈະບໍ່ມີປະກັນໄພນ້ໍາຖ້ວມ. 
ເນື່ອງຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນຫຼາຍຫຼັງອາດຈະມີການສູນເສຍລາຍໄດ້ຊົ່ວຄາວ ຫຼື 
ຖາວອນເນື່ອງຈາກໄພພິບັດ, 
ພວກເຂົາເຈົ້າອາດພົບຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ຈະຈ່າຍເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ. 

ຖ້າທ່ານສົງໃສການສໍ້ໂກງໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, 
ໃຫ້ໂທຫາສາຍດ່ວນໄພພິບັດຂອງ FEMA ຢູ່ 866-720-5721. 
ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, 
ສົງໃສວ່າມີການຫຼອກລວງເລື້ອງສ້ອມແປງເຮືອນ, 
ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ, 
ຫຼືເຊື່ອວ່າທຸລະກິດໃດຫນຶ່ງກໍາລັງເຮັດໂກງລາຄາ, ໂທຫາ 

 ສຳນັກງານທະນາຍຄວາມທົ່ໄປຂອງລັດ Texas: 800-252-8011 ຫຼື 
 ສາຍດ່ວນແຈ້ງລາຍງານການສໍ້ໂກງຂອງລັດ Florida: 866-966-7226. 

  
 
 
 

 

http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=1004
http://www.charitywatch.org/ratingguide.html
http://give.org/
http://give.org/
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ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼີກລຽງການ ຢຶດຊັບຖືກ ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ, 
ຜູ້ລອດຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການ ເລື່ອງຫຼອກລວງ ກາ
ນການ ຢຶດຊັບຖືກ ເຮືອນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງເງິນກູ້. 
 

ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ 
 ຈົ່ງຮູ້ວ່າເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ລັດຖະບານກາງຮັບປະກັນໃນ

ພື້ນທີ່ໄພພິບັດແມ່ນມີໄລຍະຜ່ອນຜັນການຖືກຢຶດຊັບ 90 ວັນ 
ຫຼັງຈາກເກິດໄພພິບັດ.  

 ລະວັງບໍລິສັດທີ່ອ້າງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍທ່ານ
ຫຼີກລຽງການຖືກຢຶດຊັບເຮືອນ  ຫຼື  
ຂໍໃຫ້ທ່ານມີການປ່ຽນແປງເງິນກູ້ໄດ້ ໂດຍປົກກະຕຶແລ້ວ 
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເກັບຕ່າທຳນຽມຂຳນວນຫຼາຍຂາກທ່ານ ແລະ 
ໜີຫາຍໄປພ້ອມກັບເງິນຂອງທ່ານ  

 ຕິດຕໍ່ຫາບໍລິສັດເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານເພື່ອຕັດສິນ
ກຳນົດທາງເລືອກຕ່າງໆຖ້າເຮືອນຂອງທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພນໍ້າ
ຖ້ວມ ຫຼື ຖ້າທ່ານກຳລັງມີບັນຫາໃນການເຮັດການຊຳລະເງິນກູ້
ທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ. 

 ຖ້າທ່ານມີເງິນກູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ, 
ໃຫ້ໂອ້ລົມກັບບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມຂອງທ່ານທັນທີ. 
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກູ້ຢືມເງິນ, 
ໃຫ້ໂທຫາ HUD counselor ກ່ຽວກັບທາງເລືອກຂອງທ່ານ. ກົດ ຫຼື 
ໃຊ້ລິ້ງນີ້ (https://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc/). 
ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການໂຈະຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານໄດ້ 12 
ເດືອນໂດຍບໍ່ມີການ ສຸດເມື່ອສິ້ນໃໝປັບ ເວລານັ້ນກໍໄດ້. 

 ໂທຫາບໍລິສັດປະກັນໄພອັນຕະລາຍ ຫຼື ປະກັນໄພເຈົ້າຂອງເຮືອນຂອງ
ທ່ານມັນສຳຄັນໃນການເລີ່ມກຽມເອກະສານສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ
ທີ່ທ່ານອາດຈະມີ. 

 ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ໂທຫາ FEMA ແລະສະຫມັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ. ໂທຫາ 800-621-
3362 ຫຼືເຂົ້າໄປ disasterassistance.gov. 

 
ຢ່າຖືກຊັກຈູງໃຫ້ເຮັດການສໍ້ໂກງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ .  ເມື່ອມີການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຂອງລັດຖະບານເຂົ້າມາແລ້ວ ,ທ່ານອາດຈະມີຄົນມາບອກທ່ານວ່າມັນບໍ່
ເປັນຫຍັງໃນການບອກການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງທ່ານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ໃຊ້ເງິນ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. 

ປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ  

 ສະຫມັກຂໍເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະທີ່ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ
ເທົ່ານັ້ນ .  

 ຢ່າພະຍາຍາມອ້າງເຮືອນພັກຮ້ອນ ຫຼື ເຮືອນເຊົ່າວ່າເປັນ
ບ່ອນຢູ່ອາໄສຖາວອນ. 

https://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc/
https://www.hud.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fc/
http://disasterassistance.gov/
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 ຢ່າອ້າງເອົາປະກັນຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກ່ອນແລ້ວ. 

 ຢ່າສະຫມັກຂໍເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັບຊ້ອນກັນ (ເຊັ່ນວ່າ 
ໃບວາວເຊ ຊ່ວຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ເງິນຄ່າສ້ອມແປງ) ງານໜ່ວຍຈາກ
ລັດຖະບານຕ່າງໜ່ວຍກັນ 

 ຢ່າເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າສ້ອມແປງ ຫຼື ຄ່າຍົກເຮືອນ
ໄປໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ. 

 ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານກາງສຳລັບໄພພິບັດ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດປະກັນໄພນໍ້າຖ້ວມຕາມທີ່ກຳນົດ
ໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ  ,ຮັບໄດ້ສິດມີບໍ່ຈະອາດທ່ານ ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ເພີ່ມເຕີມອີກ 
 

 
ຜູ້ລະເມີດເຮັດຜິດທີ່ພະຍາຍາມສໍ້ໂກງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຈະຖືກ
ລົງໂທດຈຳຄຸກ ແລະ/ຫຼື ປັບໃຫມ. ເຂົ້າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂ: 
ຢ່າສໍ້ໂກງຜູ້ຄົນທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, 
ແລະຖ້າທ່ານເຫັນໄຜສໍ້ໂກງເອົາກັບຄວາມໂຊກຮ້າຍຂອງຄົນອື່ນ, 

ໃຫ້ລາຍງານແດ່. 
 
 
 
 
 
 
 

ຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າມີການສໍ້ໂກງ, ໃຫ້ໂທຫາ ຫຼື 
ຂຽນຫາສາຍດ່ວນ HUD OIG 

ອີເມວ:  hotline@hudoig.gov 
ໂທ:   1-800-347-3735 
ແຟັກ:  202-708-4829 
ຂຽນ:   HUD Inspector General Hotline (GFI) 
   451 7th Street SW 451 
   Washington, DC 20410 
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