कुनै फोरक्लोजर कसर� रोकथाम गन� वा
सो माफर्त कसर� अ�घ बढ्ने
तपा� मोटर् गेज भुक्तानीमा प�छ पनर् सुरु गन� �ब��कै वा सामुदा�यक ट्रस्ट�बाट फोरक्लोजरको संयुक्त सूचना प्राप्त गन�
�ब��कै, �व�ीय सशक्तीकरण तथा संर�ण कायार्लयमा सम्पकर् रा�ह
ु ोस ्। हामी तपा�लाई फोरक्लोजर र आवास स्रोत
साथसाथै डेनभरमा उपलब्ध सहयोगी सेवाहरूतफर् �नद� �शत गन�छ�।

मद्दतका ला�ग हामीलाई ७२०-९४४-२४९८ मा फोन गनह
ुर् ोस ् वा FEC@denvergov.org मा इमेल गनह
ुर् ोस ्।

आ�थर्क सशक्तीकरण तथा संर�णको डेनभर कायार्लय, उपभोक्ता आ�थर्क संर�ण
एकाइ

�व�ीय सशक्तीकरण तथा संर�णको डेनभर कायार्लयले व्यिक्तहरू, प�रवारहरू तथा साना व्यवसायहरूलाई
सहरब्यापी ने�भगेसन प्रदान गदर् छ जसमा �नम्न सामेल छन:्
• �नष्कासन सहयोग
• आवास सहयोग
• भाडा सहयोग

• कानुनी सहयोग

• मध्यस्थता सेवाहरू

• उपभोक्ता आ�थर्क संर�ण (आ�थर्क

जालसाजी र �नष्कासन सहयोग स�हत)

• र अन्य सहयोगी सेवाहरू

(कृपया नोट गनुर्होस:् ओएफइ�पले कानुनी सल्लाह �दन सक्तैन र �दँ दैन, तर बा�सन्दाहरूलाई समुदायमा कानुनी सेवाहरूमा जो�डन मद्दत

भने गनर् सक्छ।

अ�त�रक्त फोरक्लोजर स्रोतहरू
सामद
ु ा�यक ट्रस्ट�को कायार्लय

आवास स्थायीत्वको डेनभर �वभाग (होस्ट)

सामद
ु ा�यक ट्रस्ट�ले फोरक्लोजर प्रलेखहरूको रे कडर्

होस्टले डेनभर �नवासीहरूलाई नयाँ घर प�ा लगाउन,

सञ्चालन गदर् छ। सामद
ु ा�यक ट्रस्ट�ले �नम्न काम गनर्

�तनर्, य�ु ट�लट�, तथा मोटर् गज
े �बलहरू एवम ् फोरक्लोजर

घरमा�लकहरूलाई बा�हर� स्रोतहरूको सच
ू ी प्रदान गनर्;

प्रदान गदर् छ।

गनर्; र ओभर�बड रोक्न तथा जार� गनर्। बढ� जानकार�का

मद्दतका ला�ग ७२०-९१३-१५३४ मा फोन गनह
ुर् ोस ् वा

राख्दछ र प्र�क्रयालाई कानन
ु ी र पारदश� त�रकाले

आफ्नो वतर्मान घरमा बस्न, आश्रय प�ा लगाउन, भाडा

सक्छन ्: घरमा�लकहरूलाई जफत प्र�क्रया व्याख्या गनर्;

र �नष्कासन प्र�क्रयाहरूमा मद्दत गनर्का ला�ग स्रोतहरू

घरमा�लकहरूलाई फोरक्लोजर रोक्ने जानकार� प्रदान
ला�ग ७२०-८६५-८४०० मा फोन गनह
ुर् ोस ् वा

foreclosures@denvergov.org मा इमेल गनह
ुर् ोस ्।

(कृपया नोट गनह
ुर् ोस:् सामुदा�यक ट्रस्ट�ले घरमा�लकहरूलाई कानन
ु ी सल्लाह

�दन, ऋण न्यन
ू ीकरण सहम�तहरू सञ्चालन गनर्, वा अपीलहरू सञ्चालन गनर्
सक्दै न।)

बढ� जानकार� यहाँ छ Denvergov.org/Housing।।

housingstability@denvergov. org मा इमेल गनह
ुर् ोस ्।

फोरक्लोजर समयसीमा

** सहयोग तथा सान्द�भर्क

घरमा�लक घरको भुक्तानीहरू गनर् प�छ पनर् सुरु गछर् ।**

स्रोतहरूमा रे फरलका ला�ग ७२०-९४४२४९८ मा फोन गरे र वा

सामुदा�यक ट्रस्ट�ले ऋणदाताबाट फाइल प्राप्त गन�छ।

FEC@denvergov.org मा इमेल
गरे र आ�थर्क सशक्तीकरण र

जफत प्र�क्रयालाई आ�धका�रक रूपमा सुरु गद� , सामुदा�यक ट्रस्ट�ले एनइ�ड १० कायर् �दन�भत्रमा

संर�ण कायार्लयलाई सम्पकर्

रे कडर् गन�छ। �ललामीको �म�त सामुदा�यक ट्रस्ट�ले एनइ�ड रे कडर् गरे को ११० क्यालेन्डर �दन कम

गनह
ुर् ोस ्।

नगर� र १२५ क्यालेन्डर �दन भन्दा बढ� नगर� तय गन�छ।

एनइ�ड रे कडर् गरे को २० क्यालेन्डर �दन�भत्रमा सामुदा�यक ट्रस्ट�ले संयुक्त सूचना प्रे�षत गन�छ।

सामुदा�यक ट्रस्ट�लाई �बक्र� रो�करा� अ�धकार �दनका ला�ग �नयम १२० अन्तगर्त दायर ग�रएको
प्रस्तावमा, आदे श �बक्र�को कम्तीमा १६ �दन अ�घ नै प्राप्त गनुर् पन�छ।

घरमा�लकले ऋण चक्
ु ता गछर् न ्
(बाँक� रहे को मोटर् गेज रकम

भुक्तानी गछर् न ्)। सो चुक्ता

सामुदा�यक ट्रस्ट�ले �ललाम �बक्र�को

घरमा�लकले अध्याय १३ वा अध्याय

६० र ४५ �दन�भत्रमा दोस्रो संयुक्त
सच
ू ना प्रे�षत गन�छ।

कुनै प�न समयमा हुन सक्छ, र
चुक्ता रकम �बक्र�को अ�घल्लो

�दन मध्यान्ह सम्ममा भुक्तानी
गनर् स�कनेछ। 1

वा रफादफा ग�रनेछ। य�द �दवा�लया

प�रमाजर्न प�छ मात्र पुनः सुरु गनर्

फाइल ग�रयो भने:

स�कनेछ।

ग�रन्छ, जुन तय ग�रएको �ललाम
�बक्र�को ६० र ४५ �दन प�हले सुरु

... सम्पण
ू र् ५ प्रकाशनहरू परू ा हुनु
अ�घ, सामुदा�यक ट्रस्ट�ले फाइल
रोक्का गरे र रा�ेछन ्।

... सम्पण
ू र् ५ प्रकाशनहरू परू ा

भएप�छ, सामुदा�यक ट्रस्ट�ले
फाइल रोक्का गरे र रा�ेछन ्।

�बक्र� भैसकेप�छ सम्म प�न

अमान्य रहनेछ, र तेस्रो प�को

हुन्छ। घरका ला�ग घरमा�लकका
अ�धकारहरू अन्त्य ग�रन्छन ्। घरको

फन्ड सो प�लाई �फतार् ग�रनेछ।

नयाँ मा�लकसँग तपा�लाई सो घर
रहे को हुनेछ।

... �बक्र�भन्दा अ�घ, य�द

सामुदा�यक ट्रस्ट� कायार्लयलाई
सूचीत ग�रएन भने, सो �बक्र�

फोरक्लोजर �बक्र� प्र�क्रया सञ्चालन

खाल� गराउन आदे श �दने अ�धकार

य�द �दवा�लया अदालतले

�दवा�लया रोक्काबाट राहत प्रदान
गरे मा, फोरक्लोजर प्र�क्रया

आरम्भबाट सुरु गनुर् पन�छ।
य�द �ललामीमा सम्प�� फोरक्लोजर
गन� ऋणदातालाई �तनुर् पन�

रकमभन्दा बढ� रकममा �बक्र� भयो

भने, घरमा�लकले कुनै रकम आफूले
पाउने हो होइन जान्नका ला�ग

सामुदा�यक ट्रस्ट�सँग सम्पकर् गनुर्
पन�छ।

1

आदे शको म्याद समाप्ती वा

सूचना पाँच हप्ताका ला�ग प्रका�शत

हुनेछ।

फोरक्लोजर प्र�क्रया रो�कन्छ।

आदे शले रोक्का गनर् स�कन्छ र सो

फोरक्लोजर प्र�क्रया रोक्का ग�रनेछ

प्र�क्रया एनइ�ड दायर गरे प�छ

फोरक्लोजर प्र�क्रया अदालतको

७ �दवा�लया दायर गरे प�छ

�दवा�लया अदालतले �दवा�लया

रोक्काबाट राहत प्रदान गरे प�छ,

जफत �ललामी कुनै नयाँ
�म�तका ला�ग पन
ु ः तय ग�रनेछ,
र फोरक्लोजर प्र�क्रया जहाँ

रो�कएको �थयो त्यह�ँबाट सुरु
हुनेछ।

य�द �दवा�लया अदालतले

�दवा�लया रोक्काबाट राहत प्रदान
गरे मा, ऋणदाताले �बक्र� �म�त

पुनः गनर्का ला�ग अनुरोध गनुर्
पन�छ। सामुदा�यक ट्रस्ट�ले

अनुरोध प्राप्त गरे प�छ, उनीहरूले

�बक्र� तय गन�छन ्, समाचार पत्रमा
सूचना प्रका�शत गन�छन ्, र एउटा
पत्र हुलाकबाट पठाउनेछन ्।

चक्
ु ता प्र�क्रया त्यस्तो प्र�क्रया हो जन
ु सामद
ु ा�यक ट्रस्ट� भएर जान्छ। घरमा�लकले यो प्र�क्रयालाई छोडेर सोझै आफ्नो ऋणदातासँग पन
ु ः ऋण पन
ु स्थार्�पत गनर्

सक्नेछन ्। यद्य�प, यसो गरे मा, सामुदा�यक ट्रस्ट�को कायार्लयले फोरक्लोजर प्र�क्रया रो�कनेछ भनी ग्यारे न्ट� गनर् भने सक्नेछैन। य�द घरमा�लकले सामद
ु ा�यक ट्रस्ट�को
कायार्लय माफर्त चक्
ु ता गछर् न ् भने, कायार्लयले फोरक्लोजर प्र�क्रया रो�कनेछ भनी ग्यारे न्ट� गन�छ।

