Được tài trợ bởi Biện pháp A1của Hạt Alameda

Các nhà giáo dục ở Hạt Alameda

Quý vị đang cố gắng mua căn nhà đầu tiên?
Đăng ký ngay để được hỗ trợ thanh toán đặt cọc!
AC Boost, chương trình cho vay hỗ trợ thanh toán
đặt cọc trị giá 50 triệu đô la của Hạt Alameda, cung
cấp hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có thu
nhập trung bình để mua nhà tại Hạt Alameda.
Chương trình này cung cấp các khoản vay vốn cổ
phần được chia sẻ lên tới 150.000 đô la cho những
người mua nhà lần đầu sống, làm việc hoặc đã được
chuyển đến từ Hạt Alameda.
Các nhà giáo dục được ưu tiên trong quy trình bốc thăm của AC Boost!
AC Boost nhận ra rằng sự không thể chi trả về nhà ở là nguyên nhân hàng đầu khiến các nhà
giáo dục không thể mua nhà và số thành viên của lực lượng lao động quan trọng trong ngành
giáo dục này nên có khả năng chi trả để sống tại các cộng đồng mà họ phục vụ. AC Boost dành
riêng các quỹ cho các nhà giáo dục (và những người phản hồi đầu tiên) để tăng cơ hội cho
những người mua này.
Ai đủ điều kiện là một “Nhà giáo dục”?
Một hộ gia đình có ít nhất một thành viên làm giáo viên toàn thời gian, giáo vụ, nhân viên học
khu hoặc nhân viên làm việc cho bất kỳ trường công lập K-12 nào tại Hạt Alameda, bao gồm
các trường đặc cách và trường của hạt/giáo dục thường xuyên, hoặc cao đẳng cộng đồng, cao
đẳng công trong Hạt Alameda, bao gồm cả các cơ sở mở rộng hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc trẻ em được cấp phép toàn thời gian trong Hạt Alameda. Bằng cấp bổ sung bao gồm các
nhà giáo dục làm việc trong các cơ sở dân cư được cấp phép cho trẻ em/thanh niên nuôi
dưỡng.

Xem Tóm tắt chương trình AC Boost.
Tìm hiểu thêm và đăng ký tại acboost.org.
Hành động nhanh! Hạn chót nộp đơn.

Hãy chia sẻ cơ hội này với các đồng nghiệp của quý vị!
AC Boost, một chương trình của Hạt Alameda, được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Hello Housing.

Tóm tắt chương trình
Do Biện pháp A1 của Hạt Alameda tài trợ
MỤC ĐÍCH

Cung cấp các khoản vay hỗ trợ trả trước cho những người mua nhà lần đầu đủ điều kiện, có thu nhập trung để
mua nhà của chủ sở hữu tại Hạt Alameda.

NGƯỜI MUA ĐỦ
ĐIỀU KIỆN

• Phải là người mua nhà “lần đầu”, không sở hữu nhà ở trong 3 năm qua.
• Phải sống hoặc làm việc tại Hạt Alameda hoặc phải chuyển nhà khỏi Hạt Alameda trong vòng 10 năm qua.
• Thu nhập hộ gia đình không được vượt quá 120% thu nhập trung bình khu vực (AMI) và tài sản lưu động của
hộ gia đình không được vượt quá 300.000$ (không bao gồm các khoản tiền không thể sử dụng như tài
khoản hưu trí hoặc tài khoản 401 (k))
• Phải cung cấp khoản thanh toán trước không dưới 3% và không quá 50% giá mua.
• Phải đủ điều kiện cho khoản thế chấp đầu tiên ít nhất bằng 50% giá mua.
• Phải hoàn thành và có được chứng nhận hướng dẫn dành cho người mua nhà.

NHÀ ĐỦ ĐIỀU
KIỆN

• Nhà ở một gia đình tại Hạt Alameda, gồm nhà chung cư, nhà liền kề, gác xép và các căn hộ để sống/làm việc.
• Phải do chủ sở hữu ở hoặc bỏ trống ít nhất 90 ngày trước khi đóng, trừ khi người hiện đang thuê bất động
sản là người mua.
• Người mua phải sử dụng làm nơi cư trú chính trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua.

GIỚI HẠN VAY &
THU NHẬP

• Người mua có thu nhập dưới 100% AMI (thu nhập trung bình khu vực) có giới hạn vay là 150.000$.
• Người mua có thu nhập từ 100% đến 120% AMI có giới hạn vay là 100.000$.
*Giới hạn thu nhập dưới đây có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 và có thể thay đổi hàng năm

Quy mô hộ gia
đình

1

2

3

4

5

6

7

8

100% AMI*

73.100$

83.500$

93.950$

104.400$

112.750$

121.100$

129.450$

137.800$

120% AMI*

87.700$

100.250$

112.750$

125.280$

135.300$

145.350$

155.350$

165.400$

• Không có lãi và không có khoản thanh toán hàng tháng cho thời hạn 30 năm, miễn là người mua ở tại nhà.
• Cho vay trả một phần bằng giá trị tăng của tài sản được bảo đảm bằng chứng thư tín nhiệm. Các điều khoản
kích hoạt trả nợ bao gồm bán, chuyển nhượng quyền sở hữu, tái cấp vốn trái phép, chủ sở hữu không ở nữa
hoặc người mua không trả nổi khoản thế chấp đầu tiên.
ĐIỀU KHOẢN VAY • Số tiền trả nợ là số tiền gốc cộng với một phần tương ứng của giá trị tài sản tăng lên.
LỰA CHỌN
o Ví dụ: một người mua có được khoản vay AC Boost là 15% giá mua nhà sẽ hoàn trả số tiền gốc của
khoản vay cộng với 15% giá trị tài sản tăng lên.
• Người mua phải dành ít nhất 25% thu nhập cho tổng chi phí nhà ở và không quá 43% thu nhập cho tổng chi
phí nhà ở cộng với nợ tiêu dùng (hoặc tối đa 45% cho những người mua đang mua nhà trong bán kinh ½
dặm kể từ nơi họ làm việc hoặc ½ dặm kể từ tuyến giao thông công cộng đến trực tiếp nơi họ làm việc).

QUY TRÌNH
ĐĂNG KÝ

•
•
•
•
•

Tham khảo quy trình nộp đơn cho Người hướng dẫn và Người trả lời đầu tiên.
Phải gửi đơn đăng ký sơ tuyển trong thời hạn áp dụng (xem acboost.org để biết chu kỳ thời gian hiện tại).
Những người đăng ký sơ tuyển đủ điều kiện được tham gia số xổ số ngẫu nhiên vào cuối thời gian nộp đơn
sơ tuyển là 30 ngày.
Các hộ gia đình có kết quả số xố trúng được mời tham dự hội thảo bắt buộc.
Những người tham dự hội thảo được mời nộp đơn đăng ký đầy đủ kèm theo tài liệu hỗ trợ trong vòng 21
ngày kể từ ngày hội thảo. Các đơn đăng ký đầy đủ nộp trước sẽ được xem xét trước.
Vui lòng gọi (510) 500-8840 hoặc gửi email đến acboost@hellohousing.org để được hỗ trợ về ngôn ngữ.
AC Boost được Quỹ trái phiếu nhà ở giá rẻ biện pháp A1 tài trợ và do tổ chức phi lợi nhuận Hello Housing
quản lý thay mặt cho Hạt Alameda.

acboost.org
(510) 500-8840
acboost@hellohousing.org

Hạt Alameda và Hello Housing không phân biệt đối xử với bất kỳ người nào vì lý do chủng tộc, màu da,
tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, giới tính, giới, biểu hiện giới tính, khuynh hướng giới tính, tình
trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, nguồn thu nhập, thông tin di truyền, tình trạng y tế, khuyết tật thể
chất hoặc khuyết tật tâm thần hoặc bất kỳ danh mục nào khác được pháp luật bảo vệ.

