
• Huduma za upatanishi 
• Ulinzi wa kifedha wa Mtumiaji (pamoja na 

            udanganyifu wa kifedha na msaada wa 
            kufukuzwa) 

• Na huduma zingine za kuunga mkono 
 

NAMNA YA KUZUIYA AO KU   
KUJADILI UTOLEAJI 

 
Mara tu unapoanza kurudi nyuma juu ya malipo ya deni ya nyumba au kupata 
Ilani ya Pamoja ya kufungiwa kutoka kwa Mdhamini wa Umma, wasiliana na 
Ofisi ya Uwezeshaji wa Fedha na Ulinzi. Tutakuelekeza kwenye rasilimali ya 
utabiri na makazi, na huduma zingine za kusaidia zinazopatikana Denver. 

 

Utuite kwa 720-944-2498 au tuma email ku FEC@denvergov.org kwa msaada. 
 

  
 

 
 
 

 
NYONGEZO YA KUSAIDIYA JUU YA UTOLEAJI  

Idara ya makaaji ya Denver 
 (HOST)  
HOST hu pana  kusaidia wakaaji wa Denver 
kupata nyumba mpya, kukaa katika nyumba 
yao ya sasa, kupata makao, kulipa nyumba, 
matumizi, na bili za rehani, na kuelewa utabiri 
na michakato ya kufukuzwa. 
Habari zaidi iko katika 
Denvergov.org/Housing. 
Piga simu kwa 720-913-1534 au barua pepe 
ya makazi housingstability@denvergov.org kwa 
msaada. 
 

Ofisi ya Uwezeshaji na Ulinzi wa Fedha ya Denver, Kitengo cha 
Ulinzi wa Fedha za Mtumiaji 
 Ofisi ya Uwezeshaji na Ulinzi wa Fedha ya Denver hutoa urambazaji wa jiji kwa watu 
binafsi, familia, na biashara ndogo ndogo ambazo ni pamoja na: 
 
 • Msaada wa kufukuzwa 

• Msaada wa Nyumba 
• Msaada wa upangaji 
• Huduma za kisheria 

 
(Tafadhali kumbuka: OFEP haiwezi na haitoi ushauri wa kisheria, lakini inaweza kusaidia wakaaji kuungana na huduma 
za kisheria katika jamii.) 
 

OFFISI YA WENYE MADARAKA 
Mwenye madaraka ataandika kuonyesha 
utoleaji na inasimamia mchakato huo kwa njia 
ya kisheria na ya uwazi. Mdhamini wa Umma 
anaweza: kuelezea mchakato wa utabiri kwa 
wenye nyumba; toa orodha ya rasilimali za nje 
kwa wamiliki wa nyumba; kutoa habari ya tiba 
ya utabiri kwa wamiliki wa nyumba; na 
kushikilia na kutolewa fedha zilizozidi. Piga 
simu 720-865-8400 au barua pepe 
foreclosures@denvergov.org kwa habari zaidi. 
 (" Tafadhali kumbuka: Mdhamini wa Umma hawezi kutoa 
ushauri wa kisheria kwa wamiliki wa nyumba, 
kusimamia  masikilizano ya upunguzaji wa deni , ao 
kushimamiya uchunguzi mpya.) 
 
   



 
 
Mmiliki wa nyumba huponya mkopo (analipa chaguo-msingi bora ya rehani) Mchakato wa tiba unaweza kutokea wakati wowote baada ya NED 
kuwasilishwa, na malipo ya tiba yanaweza kufanywa hadi saa sita mchana, siku moja kabla ya uuzaji. 

 Mwenye Nyumba ana rudi nyuma juu ya kulipa nyumba. ** 

 
Vikartasi inapokelewa na ofisi ya madaraka kutoka kwa mkopeshaji. 

 

Dhamana ya Umma inarekodi NED ndani ya siku 10 za biashara, 
ikianza rasmi mchakato wa utangazaji. Tarehe ya mnada 
imepangwa na Mdhamini wa Umma kwa tarehe isiyo chini ya siku 
110 za kalenda au zaidi ya siku 125 za kalenda baada ya tarehe ya 
kurekodi NED 
 

 

 

Barua ya wenye madaraka Ilani ya Pamoja ndani ya siku 20 za 
kalenda ya kurekodi NED. 

 

Mmiliki wa nyumba 
huponya mkopo 
(analipa chaguo-
msingi bora ya rehani) 
Mchakato wa tiba 
unaweza kutokea 
wakati wowote baada 
ya NED kuwasilishwa, 
na malipo ya tiba 
yanaweza kufanywa 
hadi saa sita 

  
   

 
   
 

Faili za mmiliki wa 
nyumba Sura ya 13 au 
Sura ya 7 kufilisika na 
kufungiwa hukaa au 
kufutwa. Ikiwa kufilisika 
kumefunguliwa: 

 

Dhamana ya Umma ya 
Barua ya pili ya Pamoja, 
kati ya siku 60 na 45 
kabla ya mnada 

 

Ilani inachapishwa kwa 
wiki tano, ikianza siku 60 
na 45 kabla ya uuzaji 
uliopangwa wa mnada 

 

 

Uuzaji wa utabiri 
unafanyika. Haki za 
mmiliki wa nyumba za 
kukomeshwa. Mmiliki 
mpya wa nyumba ana 
haki ya kukuuliza 
uondoke kwenye mali 
hiyo. 

 

 

Mchakato wa 
utangazaji unakaa kwa 
agizo la korti na 
inaweza kuanza tu 
wakati wa kumalizika 
muda ao 

  
  

 

Foreclosure Timeline 

… kabla ya mauzo, 
lakini ofisi ya Mdhamini 
wa Umma haijulikani 
juu ya kufungua hadi 
baada ya uuzaji, uuzaji 
huo ni batili, na fedha 
yoyote ya mtu wa tatu 
inarejeshwa kwa 
chama hicho 

 
 Wakati afueni ya 
kukaa kufilisika 
inapewa na korti ya 
kufilisika, mnada wa 
utabiri hubadilishwa 
tarehe mpya, na 
mchakato wa 
utangazaji 
unaendelea kutoka 
mahali ulipoishia. 

 

… kabla ya kukamilika 
kwa machapisho yote 
5, Mdhamini wa Umma 
huiweka faili hiyo. 

 

 Wakati afueni kutoka 
kwa kukaa kufilisika 
inapewa na korti ya 
kufilisika, kufungiwa 
lazima kuanzishwe 
upya tangu mwanzo. 

 

… baada ya kukamilika 
kwa machapisho 5, 
Mdhamini wa Umma 
anaweka faili hiyo. 

 

 Wakati afueni ya 
kukaa kufilisika 
inapewa na korti ya 
kufilisika, mkopeshaji 
lazima aombe kupanga 
tarehe ya kuuza. Mara 
tu Mdhamini wa Umma 
anapopokea ombi 
hilo, walipanga uuzaji, 
kuchapisha ilani 
kwenye gazeti, na 
kutuma barua moja. 

 

** Wasiliana na Ofisi ya 
Uwezeshaji wa Fedha na 
Ulinzi kwa msaada na 
marejeleo kwa rasilimali 
zinazofaa kwa kupiga simu 
720-944-2498 au kwa 
barua pepe 
FEC@denvergov.org 

 

Hoja iliyowasilishwa kortini chini ya Kanuni ya 120 ikiamuru agizo 
linaloidhinisha Mdhamini wa Umma kufanya mauzo hayo, agizo 
lipatikane si chini ya siku 16 kabla ya kuuzwa. 

 

Ikiwa mali inauzwa kwa 
mnada kwa zaidi ya 
inadaiwa kwa 
mkopeshaji 
anayekamata, mmiliki wa 
nyumba anapaswa 
kuwasiliana na Mdhamini 
wa Umma ili 

   
  

 
 

1 Mchakato wa tiba ni kitu kinachopitia Mdhamini wa Umma. Mmiliki wa nyumba anaweza kuchagua kuweka kando mchakato huo na kurudisha 
mkopo moja kwa moja na mkopeshaji wao. Walakini, ikiwa hiyo imefanywa, Ofisi ya Mdhamini wa Umma haiwezi kuhakikisha kuwa mchakato wa 
utabiri utasimama. Ikiwa mmiliki wa nyumba atapona kupitia Ofisi ya Mdhamini wa Umma, ofisi inahakikishia kuwa mchakato wa utabiri 
utasimama. 
 

Mchakato wa 
utangazaji unasimama 

 


