
Quý vị đang gặp  
khó khăn với   

Khoản tiền  
vay mua nhà?

có một số cách thức để  
quý vị có thể giải quyết

   Are you having problems with your home mortgage?      Vietnamese



Quý vị gặp khó khăn với 
khoản tiền vay  

mua nhà?
Quý vị có gặp khó khăn với khoản tiền vay trả nợ mua 
nhà do quý vị:

n bị ốm hoặc bị mất việc?

n chia tay với người bạn đời của quý vị?

n thay đổi khác nào đó trong hoàn cảnh của quý vị?

Hoặc quý vị có nhận được các giấy tờ từ người cho 
vay như:

	 thư nợ khất lại hoặc thông báo chính thức  
về nợ xấu?

	 các mối đe dọa về hành động pháp lý?

	 Đơn Khiếu Kiện từ Tòa Án?

	 Thông Báo Di Rời nhà của quý vị từ Quận 
Trưởng?

Hoặc quý vị có cho rằng có điều gì đó bất công hoặc 
phi lý với khoản vay của mình không?
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a practical guide for people having trouble with their mortgage

Thông tin thêm về những việc mà 
quý vị có thể thực hiện sẵn có trong  

Sổ Tay Áp Lực Nợ Vay Mua Nhà. 
Đây là ấn bản miễn phí để hỗ trợ 

những người đang gặp khó khăn 
với khoản tiền vay mua nhà. Sổ tay 

này là chỉ dẫn thuận tiện cho người 
dùng, giải thích các lựa chọn được 

cung cấp và nơi yêu cầu được trợ 
giúp nếu cần thiết. 

Hãy nhớ rằng chẳng bao giờ là quá muộn        hay quá sớm để nhận lời khuyên!

Sổ Tay Áp Lực Nợ Vay Mua Nhà



Quý vị có thê làm gì?
Nhận lời khuyên 
Chẳng bao giờ là quá sớm hoặc quá muộn để nhận lời 
khuyên. Vui lòng xem các chi tiết về nơi nhận sự trợ giúp.

Thương lượng 
Trao đổi với người cho vay của quý vị về việc thay đổi hoặc giảm 
khoản thanh toán của quý vị trong một khoảng thời gian hoặc 
thương lượng một số giải pháp khác như cần thêm thời gian để 
bán nhà của quý vị. 

Đệ đơn kiện bằng EDR 
Quý vị có thể khiếu nại lên chương trình Hòa Giải Tranh Chấp Từ 
Bên Ngoài (EDR) nếu quý vị và bên cho vay không tìm được giải 
pháp chung. EDR là chương trình miễn phí và phù hợp với người 
dùng. Tùy theo việc công ty cho vay của quý vị thuộc chương 
trình EDR nào, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên Cơ Quan Đặc 
Trách Khiếu Nại Tài Chánh Úc (Australian Financial Complaints 
Authority) (AFCA) 1800 931 678 www.afca.org.au. Khi quý vị 
thuộc chương trình EDR, bên cho vay không thể thực hiện bất 
kỳ hành động pháp lý nào chống lại quý vị về khoản tiền mà quý 
vị nợ cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Nếu quý vị nhận được thông báo về nợ xấu hoặc khiếu 
kiện pháp lý đã được thực hiện thì vấn đề của quý vị trở 

nên rắc rối. Hãy nhận lời khuyên ngay lập tức.

Sổ Tay bao gồm:
	 những lựa chọn của quý vị khi gặp khó khăn với khoản tiền 

vay mua nhà
	 cách thay đổi khoản chi trả tiền vay mua nhà nếu quý vị 

lâm vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính
	 cách xin Tòa Tối Cao tạm đình hoãn nếu nhà của quý vị sắp 

bị lấy lại
	 những giấy tờ mẫu

Để có bản sao, hãy truy cập www.legalaid.nsw.gov.au/
publications, gửi email đến publications@legalaid.nsw.gov.
au, hoặc đọc trực tuyến tại địa chỉ www.legalaid.nsw.gov.au. 

Hãy nhớ rằng chẳng bao giờ là quá muộn        hay quá sớm để nhận lời khuyên!



Quý vị có thể tìm trợ giúp ở đâu? 
Trung Tâm Pháp Lý Các Quyền Về Tài Chính
Chuyên trách về các vấn đề tín dụng và nợ nần. Muốn được 
tư vấn luật pháp, hãy gọi cho Đường Dây Nóng về Nợ Nần 
Quốc Gia ở số 1800 007 007 hoặc truy cập  
www.financialrights.org.au 

Legal Aid NSW 
Để biết văn phòng Legal Aid gần quý vị nhất hoặc để nhận 
sự trợ giúp pháp lý miễn phí qua điện thoại, hãy gọi điện 
đến LawAccess NSW: điện thoại 1300 888 529
www.lawaccess.nsw.gov.au 
www.legalaid.nsw.gov.au

Các nhân viên tư vấn tài chánh  
Trợ giúp về các vấn đề nợ nần. Muốn tìm nhân viên tư vấn 
tài chánh gần quý vị nhất, hãy gọi cho Đường Dây Nóng về 
Nợ Nần Quốc Gia ở số 1800 007 007 hoặc truy cập 
www.ndh.org.au

© Legal Aid NSW 2018. 
Ấn phẩm này là một hướng dẫn chung theo luật pháp. Quý 
vị không nên dựa vào đây như một lời khuyên pháp lý và 
chúng tôi đề nghị quý vị nên nói chuyện với luật sư về tình 
huống của mình.

Các thông tin chính xác tại thời điểm in. Tuy nhiên các 
thông tin có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin xin liên hệ 
LawAccess NSW theo số 1300 888 529.

Đặt lấy các tờ thông tin trực tuyến tại www.legalaid.nsw.gov.
au/publications hoặc gửi email tới địa chỉ: publications@
legalaid.nsw.gov.au
Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của Legal Aid NSW:

Quý vị có cần trợ giúp để liên lạc với chúng tôi?
Nếu quý vị cần thông ngôn viên, hãy gọi cho Dịch Vụ 
Thông Ngôn và Phiên Dịch (TIS National) theo số  
131 450 (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) và xin nối máy 
với Law Access NSW.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, 
hãy gọi cho Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia (NRS) theo số  
133 677 và xin nối máy với LawAccess hoặc truy cập 
www.relayservice.gov.au
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