
 
Ch!"ng Trình Ng!#i Mua Nhà L$n %$u 

Department of Neighborhood Development
The Boston Home Center 

Danh Mục Cần Kiểm Tra Khi Nộp Đơn 

Đơn Xin Chương Trình Trợ Cấp Tài Chính đã hoàn tất và ký tên 

¨ Bản Sao Chứng Nhận Người Mua Nhà 101 của nhà cung cấp được CHAPA

phê duyệt https://www.chapa.org/

¨ Một bản sao Hợp Đồng Mua và Bán, hoặc Thư Đề Nghị Mua Nhà Đã Ký và

Được Chấp Thuận

¨ Một bản sao Thư Chấp Thuận Trước hoặc Sơ Tuyển từ Tổ Chức Cho Vay

Tham Gia Trung Tâm Nhà Ở Boston

¨ Một mẫu giấy W-9 đã hoàn tất, ký tên có tại: https://www.irs.gov/pub/irs-

pdf/fw9.pdf

¨ Bản Khai Không Có Trợ Cấp Trẻ Em đối với bất kỳ thành viên nào trong gia 

đình dưới 18 tuổi mà người nộp đơn hay đồng nộp đơn không được nhận 

trợ cấp trẻ em  

Cung cấp giấy tờ sau của tất cả các thành viên hộ gia đình từ 18 tuổi trở lên dự 
định sống trong bất động sản này:  

¨ Bản sao của Tờ Khai Thuế Liên Bang đã ký trong 3 năm gần nhất với tất

cả các bảng kê

¨ Bản sao của mẫu giấy W-2 trong 3 năm gần nhất

¨ Cuống chi phiếu tiền lương trong 30 ngày qua

¨ Nếu tự kinh doanh, Báo cáo Lãi và Lỗ trong một năm

¨ Chứng minh thu nhập từ tất cả các nguồn khác như Thư Cấp An Sinh

Xã Hội, Tiền Bồi Thường Thất Nghiệp, Hưu Bổng, vv.

¨ Các bảng sao kê tài sản 3 tháng hiện tại từ tất cả các Tổ Chức Tài Chính,

bao gồm ngân hàng, 401k, cổ phiếu, trái phiếu, liên minh tín dụng, vv.

¨ Bản sao Học Bạ đối với sinh viên, học sinh toàn thời gian từ 18 tuổi trở

lên.

¨ Bản Khai Không Có Thu Nhập  đối với những người từ 18 tuổi trở lên và 

hiện đang thất nghiệp. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
boston.gov/sites/default/files/file/2020/11/No%20Child%20Support%20Affidavit_Vietnamese.pdf
boston.gov/sites/default/files/file/2020/11/No%20Income%20Affidavit_Vietnamese.pdf


Hướng Dẫn Nộp Đơn và Thanh Toán Trực Tuyến 

Xin đặt tên tài liệu của quý vị theo định dạng quy tắc đặt tên của BHC: 
APPđịa chỉ hay PAYđịa chỉ (ví dụ: APP23MainStreet, PAY229MainStreet). Xin 
gửi hồi đáp của quý vị dưới dạng một file PDF đơn lẻ nếu có thể. Nếu quý vị 
phải gửi nhiều giấy tờ, xin thêm vào tên giấy tờ một con số để chỉ tất cả các 
phần của giấy tờ đó (ví dụ: APPđịa chỉ.1 và APPđịa chỉ.2).   

Làm theo hướng dẫn ghi bên dưới để tải lên giấy tờ của quý vị 

Hướng Dẫn Tải Giấy Tờ Lên 

● Trong trình duyệt, nhập URL:  https://transfer.boston.gov (một hình đồ
họa và từ ngữ sẽ xuất hiện - "File Server - Serv-U").

● Nhập Tên người dùng:  " BHC_FirstTimeHomeBuyers”  và mật khẩu:
"buyahome#"; Bấm “Login”

● Chọn "Tải lên - Upload"; bấm vào "Chọn Tệp-Choose File"; chọn tệp để
tải lên; bấm vào "Mở-Open"; bấm vào "Tải Lên-Upload";

● Sau khi đã tải tệp lên, quý vị sẽ quay trở lại màn hình "Chọn Tệp-Choose
File”; hãy bấm vào “Đóng-Close”.

Ghi Chú:  Quý vị sẽ không nhận được xác nhận đã tải lên thành công. Khi đã 
tải lên, quý vị sẽ không thể truy cập vào các tệp đã tải lên. Nếu cần chỉnh sửa 
giấy tờ quý vị sẽ phải nộp lại giấy tờ theo những hướng dẫn từ đầu.  

Để xác nhận tài liệu đã được nhận bởi transfer.boston.gov, xin gửi yêu cầu 
qua email đến HomeCenter@Boston.gov 



TRANG 1 I. Thông Tin Ng!"i N#p $%n

Ng!"i N#p $%n:______________________________________________________ 
Tên  Tên !"m                     Vi#t T$t              H% 

S! An Sinh Xã H"i SS#_____________________ Email____________________ 

#$a Ch%: ___________________________________________________________  
!&'ng Ph( Thành Ph(  Ti)u Bang           Mã Zip 

Ngày Sinh: ________________ #i&n Tho'i:_________________________ 
     C*m Tay 

____________________________        _________________________ 
Nhà Riêng  N+i Làm Vi"c 

Công Dân M(?  Có Không Công Dân N)*c Ngoài?     Có          Không 

$&ng N#p $%n: ______________________________________________________ 
Tên  Tên !"m     Vi#t T$t  H% 

S! An Sinh Xã H"i SS#_____________________ Email____________________ 

#$a Ch%: ___________________________________________________________  
!&'ng Ph( Thành Ph(  Ti)u Bang  Mã Zip 

Ngày Sinh: ________________ #i&n Tho'i:_________________________ 
     C*m Tay 

____________________________        _________________________ 
Nhà Riêng  N+i Làm Vi"c 

Công Dân M(?  Có Không Công Dân N)*c Ngoài?     Có          Không 



II. B!t "#ng S$n M%c Tiêu

Xin tr! l"i nh#ng câu h$i bên d%&i v' b(t )*ng s!n )ang )%+c mua. 

,-a Ch. B(t ,*ng S!n: 
___________________________________________________________ 

Khu Ph/: _________________________ Boston, Mã Zip MA: ______________ 

Lo0i B(t ,*ng S!n. Xin ch! "ánh d#u m$t ô:  

£ M*t Gia ,ình 
£ Hai Gia ,ình  
£ Ba Gia ,ình  
£ Condo  

Ngày Xây D1ng C2a B(t ,*ng S!n: _____________________ 

Ngày D1 Ki3n Hoàn T(t Mua T4:  

Th$a Thu5n Mua & Bán: _____________________  
ho!c  
Chào Mua ,ã K6 & ,%+c Ch(p Thu5n: ________________________ 

Giá Mua: __________________________________________ 

T7 Ch8c Tín D9ng Nh5n Th3 Ch(p: ________________________________________ 
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TRANG 3 III. Thông Tin Thu Nh!p H" Gia #ình

S! ng"#i d$ %&nh ' trong c(n nhà: _______ 

Xin li)t kê bên d"*i: 

H! Tên Thành 
Viên Gia "ình 

Ngày Sinh Quan H# V$i 
Ng%&i N'p "(n 

T)ng Thu Nh*p 
Hàng N+m 

Ng"#i n+p %,n 

T)ng Thu Nh*p H' Gia "ình: _______________ 



TRANG 4 IV. Thông Tin Tài S$n C%a Gia #ình

Ti!n M"t, Tài Kho#n Ngân Hàng, Tài Kho#n $%u T&, vân vân.
H! Tên Ch, Tài 

Kho-n 
T) Ch.c Tài 

Chính 
S/ Tài Kho-n S/ D% Tài Kho-n 

        T)ng S/: ___________ 
Tài Kho#n H&u Trí và 401(k) 

H! Tên Ch, Tài 
Kho-n 

T) Ch.c Tài 
Chính 

S/ Tài Kho-n S/ D% Tài Kho-n 

        T)ng S/: ___________ 



TRANG 5 V. Thông Tin Tài Chính B&t Bu"c Khác

Tr"*c %ây ng"#i n+p %,n %ã t-ng nh.n h/ tr0 t- S' Phát Tri1n Khu Ph! c2a 
Thành Ph! Boston ch"a? 

Có Không 

N3u có, xin ghi rõ ngày __________, m4c %ích_______________________  

___________________________________________________________________,và %&a ch5 c(n 

nhà ________________________________________________. 

VI. Thông Tin Ti'p Th( Có Ch% #ích

Xin hoàn t6t ph7n sau %ây %1 giúp chúng tôi hoàn thành các yêu c7u ti3p th& có 
ch2 %ích. Câu tr8 l#i c2a qu9 v& là t$ nguy)n và s: không 8nh h"'ng %3n %,n c2a 
qu9 v&. 

Ch,ng T'c C,a Ng%&i N'p "(n: 

Ng"#i M; Da <=   
ho?c Th> Dân Alaska 

Th> Dân Hawaii 
ho?c C" Dân <8o Thái 
Bình D",ng khác

Châu Á  Da Tr@ng 

Da <en ho?c Ng"#i M; G!c Phi Khác:______________________ 

Ng%&i N'p "(n Nói Ti0ng Tây Ban Nha ho1c G/c La Tinh?      Có  Không 

Ng%&i N'p "(n b2 khuy0t t*t?       Có  Không 

Ng%&i N'p "(n là ph3 n4 ch, h' gia 5ình?       Có  Không 

Ng%&i N'p "(n t6 62 tu)i tr7 lên?        Có  Không 



TRANG 6 Qu8 v2 bi0t v9 ch%(ng trình này nh% th0 nào (5ánh d:u t:t c- 
nh4ng m3c thích h;p)? 

Qu8ng Cáo Trên Báo  L*p HAc Homebuyer 101  

Trang web Trung Tâm Nhà B Boston BCn Bè 

B"u Thi3p TCi Nhà L*p HAc Tr0 C6p Tài Chính 

Qu8ng Cáo Trên Web  Khác: ___________________ 

VII. K) Tên và Ghi Ngày

Tôi tuyên b! và sDn sàng ch&u phCt n3u khai man rEng thông tin bên trên là %úng, 
xác %áng, %7y %2 và chính xác vF mAi m?t. Tôi hi1u rEng theo Lu.t Ch!ng Kê Khai 
L-a <8o, 31U.S.C§§ 3279-3733, nhGng ng"#i c! tình n+p, ho?c khi3n ng"#i khác ho?c 
t> chHc khác, n+p kê khai man trá %1 nh.n tiFn t- các qu; c2a chính ph2, thì ph8i 
ch&u trách nhi)m g6p ba l7n thi)t hCi c2a chính ph2 c+ng v*i nhGng hình phCt dân 
s$ cho m/i kê khai man trá. 

________________________        ________________________    ________ 
Ng!"i N#p $%n 
(tên vi&t ch' in hoa) 

  Ch' K( C)a 
Ng!"i N#p $%n 

      Ngày            

___________________________       _______________________     _____ 
Ng!"i $*ng N#p $%n Chữ Ký Của Người        Ngày  
(tên vi&t ch' in hoa)   Đồng Nộp Đơn   

B!ng vi"c #ánh d$u vào ô này, tôi công nh%n r!ng vi"c #ánh máy tên tôi là hình th&c 

thay th' ch( k) chính th&c trong tài li"u này. 



Ch!"ng Trình Ng!#i Mua Nhà L$n %$u 
The Boston Home Center 

!"NH NGH#A 

Ng!"i Mua Nhà L#n $#u: Nh!ng ng"#i không có quy$n s% h!u trong m&t n'i 
c" trú chính trong th#i gian 3 n(m, k)t thúc vào ngày mua bán (ngày hoàn t*t) 
b*t +&ng s,n:  

• B*t k- cá nhân nào tr".c +ây có quy$n s% h!u nhà chung v.i ng"#i ph/i
ng0u trong th#i gian k)t hôn;

• B*t k- cá nhân nào là ng"#i n&i tr1 ch(m sóc gia +ình không có l"'ng;
cha m2 +'n thân; và

• B*t k- cá nhân nào ch3 s% h!u m&t n'i % chính không có n$n móng c/
+4nh, ho5c m&t b*t +&ng s,n không phù h1p v.i quy +4nh pháp lu6t c7a
Ti8u Bang, +4a ph"'ng v$ nhà %, ho5c mô hình xây d9ng và chi phí s:a
ch!a +8 phù h1p v.i quy +4nh pháp lu6t s; t/n kém h'n c, chi phí xây
d9ng m&t c*u trúc c/ +4nh m.i.

N%i C! Trú Chính Th&c T': N'i c" trú là n'i ng"#i mua th"#ng xuyên (n và 
ng7 và duy trì nh!ng v6y d<ng cá nhân và gia d<ng c7a mình; và +"1c s: 
d<ng, ho5c d9 ki)n s: d<ng, b%i ng"#i mua có nhà riêng c7a mình và không 
d9 +4nh dùng làm b*t +&ng s,n +=u t" ho5c nhà ngh3 ho5c +"1c s: d<ng 
ch7 y)u cho m<c +ích th"'ng m>i ho5c kinh doanh. Ng"#i mua ph,i c" trú 
trong b*t +&ng s,n này n(m (5) trong s/ b,y (7) ngày trong tu=n, và n)u h? 
+i v@ng vì lA do ngh3 mát, công tác ho5c b*t k- lA do nào khác, thì tBng s/
ngày +i v@ng không +"1c quá sáu m"'i (60) ngày liên t<c trong m&t n(m, trC
nDm viEn.

Thu Nh)p Hàng N*m: Th8 hiEn s/ ti$n m&t ng"#i ki)m +"1c trong m&t n(m 
tC t*t c, các nguFn tr".c khi trC thu).  

Thu Nh)p Hàng N*m H( Gia $ình: TBng thu nh6p c7a t*t c, m?i ng"#i d9 
+4nh s/ng trong c(n nhà. Các ngu+n thu nh)p bao g+m, nh!ng không gi,i 
h-n v,i:  

• TBng s/ ti$n l"'ng và ti$n công, tr".c b*t k- kho,n kh*u trC nào tC ti$n
l"'ng, ti$n làm thêm gi#, hoa hFng, lE phí, ti$n típ và ti$n th"%ng, và các
kho,n ti$n khác tr, cho các d4ch v< cá nhân;

• Lãi su*t, cB tGc, và các lo>i thu nh6p th9c t) khác c7a b*t k- lo>i b*t +&ng
s,n ho5c tài s,n cá nhân nào;

• TBng s/ ti$n +"1c nh6n +4nh k- tC An Sinh Xã H&i, niên kim, h1p +Fng
b,o hi8m, ti$n h"u trí, h"u bBng, các phúc l1i t: tu*t ho5c khuy)t t6t, và
các lo>i ti$n khác +"1c nh6n +4nh k-.

TRANG 7 



Hộ gia đình: Tại thời điểm nộp đơn đăng ký, Thành Viên Hộ Gia Đình sẽ 
được xác định là: 

• Những người thường xuyên chung sống, có quan hệ huyết thống,
kết hôn, nhận con nuôi, giám hộ hoặc theo quy định của pháp luật;

• Hoặc những người không có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng có
chung nguồn thu nhập và nguồn lực và có ý định chọn Đơn Vị DND
làm nơi thường trú chính của họ.

Các cặp vợ chồng kết hôn hợp pháp đều được coi là thành viên của một hộ 
gia đình. Tuy nhiên, nếu một người "ly thân", thì người vợ/chồng sẽ không 
được coi là thành viên của hộ gia đình nếu người nộp đơn đăng ký có thể 
chứng minh đầy đủ rằng người vợ/chồng đang sống riêng. 

Các cá nhân mua nhà cùng nhau, tức là những người mua chung, hiện 
đang sống trong các hộ gia đình riêng biệt, sẽ được coi là thành viên hộ gia 
đình trong đơn đăng ký. 

DND sẽ xem xét các trường hợp khác không đáp ứng định nghĩa này nếu 
được cung cấp đủ tài liệu và/hoặc bản khai tuyên thệ có công chứng. 

DND cũng có thể yêu cầu tài liệu bổ sung nếu cần để đảm bảo tuân thủ 
đúng mục đích của chương trình. 

Khả Năng Áp Dụng của Định Nghĩa này: Các chương trình sở hữu nhà ở 
của DND, bao gồm hỗ trợ tài chính và các đơn vị sở hữu nhà ở hạn chế hành 
động. Chính sách này áp dụng cho các giấy chứng nhận đủ điều kiện được 
thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình xổ số và mua hàng. 

Ch!"ng Trình Ng!#i Mua Nhà L$n %$u 
The Boston Home Center 
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Ch!"ng Trình Ng!#i Mua Nhà L$n %$u 
The Boston Home Center 

• Các kho,n ti$n thay cho ti$n l"'ng, nh" ti$n bFi th"#ng th*t nghiEp
ho5c khuy)t t6t, ti$n bFi th"#ng tai n>n lao +&ng và tr1 c*p thôi viEc;

• Các kho,n ti$n tr1 c*p phúc l1i;
• Các kho,n tr1 c*p +4nh k- và có th8 xác +4nh +"1c, nh" ti$n c*p d"Hng

và tr1 c*p nuôi con, và các kho,n +óng góp ho5c quà t5ng +4nh k- nh6n
+"1c tC các tB chGc ho5c nh!ng ng"#i không s/ng trong c(n nhà;

• T*t c, các kho,n ti$n +4nh k-, kho,n ti$n +5c biEt và tr1 c*p c7a m&t
thành viên L9c L"1ng VI Trang.

Tài S.n: Tài s,n bao gFm t*t c, các tài kho,n ngân hàng ho5c tài chính, cho 
dù bDng ti$n m5t, cB ph=n trong m&t b*t +&ng s,n, quJ +=u t", ho5c b*t k- v6t 
d<ng có giá tr4 nào khác. Ngo>i lE duy nh*t là các quJ h"u trí +"1c chính ph7 
phê duyEt và các ch"'ng trình ti)t kiEm h?c +>i h?c. N)u m&t ch"'ng trình 
h"u trí ho5c ti)t kiEm h?c +>i h?c +"1c thanh lA +8 hK tr1 mua nhà, thì khi +ó 
s; +"1c g&p vào +8 tính thành tài s,n. 

Các !i$u Kho%n và !i$u Ki&n 

L!u /, vi0c s1 d2ng s3 ít "tôi" ho4c "c5a tôi" bên d!,i, ph.i bao g+m c. s3 
nhi6u trong tr!"ng h7p có nhi6u h%n m(t ng!"i mua nhà.  

1. Trách nhiEm c7a lu6t s" c7a ng"#i nh6n th) ch*p là b,o vE quy$n l1i c7a
ng"#i nh6n th) ch*p.

2. Ng"#i th) ch*p có th8 thuê lu6t s" +8 +>i diEn cho quy$n l1i c7a mình trong
giao d4ch, bDng chi phí riêng c7a mình.

BDng v(n b,n này tôi, ________________________________________, n&p +'n xin Tr1 
C*p Tài Chính theo ch"'ng trình hK tr1 chi phí +5t c?c và hoàn t*t giao d4ch 
c7a Trung Tâm Nhà L Boston. BDng v(n b,n này tôi xác nh6n và cam +oan nh" 
sau. 

• Thông Tin Thu Nh6p H& Gia Mình bao gFm t*t c, nh!ng ng"#i d9 +4nh
sinh s/ng trong c(n nhà, mà tôi s; s: d<ng. Tôi +ã kê khai +& tuBi c7a
h?, m/i quan hE v.i tôi, các nguFn thu nh6p c7a h?, và tBng thu nh6p
hàng n(m hiEn t>i tC t*t c, các nguFn (c, thu nh6p ch4u thu) và không
ch4u thu)), bao gFm nh"ng không gi.i h>n v.i: thu nh)p t8 ti6n l!%ng,
làm ngoài gi", các kho.n phân chia IRA, làm thêm gi", các kho.n ti6n
th!9ng, c: t;c, lãi su<t, niên kim, h!u b:ng, Ti6n C&u Chi'n Binh (VA),
t:ng thu nh)p t8 cho thuê, ti6n hoa h+ng, thu nh)p ch)m, ti6n phúc
l7i, các phúc l7i an sinh xã h(i, ti6n khuy't t)t, ti6n c<p d!=ng, ti6n
tr7 c<p, tr7 c<p công c(ng, ti6n ngh> 3m, ti6n th<t nghi0p, và thu nh)p
nh)n ?!7c t8 các qu@ hA t!%ng, các ho-t ?(ng kinh doanh, và ?#u t!.

TRANG 9 



Ch!"ng Trình Ng!#i Mua Nhà L$n %$u 
The Boston Home Center 

• Tôi hi8u rDng tôi ph,i s: d<ng TB ChGc Tín D<ng Tham Gia +"1c Thành
Ph/ Boston phê duyEt và s,n phNm th) ch*p +ã +"1c phê duyEt phù
h1p v.i gi.i h>n kho,n vay Fannie Mae thích h1p.

• Tôi hi8u rDng, tr".c khi nh6n Tr1 C*p Tài Chính, tôi s; ph,i kA vào m&t
H/i Phi)u Nh6n N1 và Th) Ch*p +/i v.i toàn b& s/ ti$n tr1 c*p nh6n +"1c.

• Tôi ph,i s: d<ng c(n nhà tôi +ang mua làm n'i c" trú chính trong vòng
sáu m"'i (60) ngày k8 tC ngày hoàn t*t viEc mua bán trC khi có thOa
thu6n khác v.i S% Phát Tri8n Khu Ph/ (DND) c7a Thành Ph/ Boston và
tC +ó tr% +i ph,i liên t<c s: d<ng c(n nhà.

• Tôi cIng thiEn chí tin rDng tôi +ang chuy8n vào m&t c(n nhà tr/ng và
viEc s: d<ng c7a tôi không khi)n ng"#i thuê nhà ho5c ch7 nhà tr".c
ph,i chuy8n +i. Tôi hi8u rDng ít nh*t m&t c(n nhà ph,i còn tr/ng khi tôi
chuy8n vào.

• Tôi s; không t(ng ti$n thuê +/i v.i nh!ng ng"#i thuê nhà +8 khi)n h?
ph,i chuy8n khOi b*t +&ng s,n này trong n(m +=u tiên tôi s% h!u c(n
nhà.

• Tôi s; s/ng trong b*t +&ng s,n này và s: d<ng làm n'i c" trú chính c7a
tôi trong su/t th#i h>n c7a kho,n vay này.

• Tôi không s% h!u m&t b*t +&ng s,n nào trong ba (3) n(m qua.
• Tôi công nh6n không +"1c phép chuy8n +Bi c(n nhà thành condo trong

th#i gian th) ch*p.
• Tôi bi)t rDng n)u tôi h&i +7 +i$u kiEn v$ thu nh6p theo quy +4nh c7a

HUD, và tôi mua m&t b*t +&ng s,n +"1c xây tC tr".c n(m 1978, thì viEc
Ki8m Tra S'n Th9c T) c7a b*t +&ng s,n này ph,i +"1c th9c hiEn tr".c
khi hoàn t*t viEc mua bán.

• Tôi bi)t rDng trong vòng sáu (6) tháng k8 tC khi hoàn t*t viEc mua bán
tôi b@t bu&c ph,i hoàn thành l.p "Ch7 Nhà 201" do MAHA tB chGc.

• Tôi hi8u rDng kho,n n1 s; +)n h>n và thanh toán khi:

A. Bán ho5c chuy8n giao b*t k- l1i ích s% h!u nào trong b*t +&ng s,n
ho5c tái th) ch*p +8 vay thêm ti$n +/i v.i b*t +&ng s,n này

B. N)u tôi không còn s: d<ng b*t +&ng s,n này làm n'i c" trú chính
c7a tôi.

C. N)u tôi vi ph>m b*t k- +i$u kho,n nào c7a h/i phi)u nh6n n1 ho5c
th) ch*p.
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Ch!"ng Trình Ng!#i Mua Nhà L$n %$u 
The Boston Home Center 

Xác Nh'n 

• Tôi ch"a bao gi# b4 bu&c t&i c/ A phá ho>i nhà c:a ho5c qu*y r/i ng"#i
thuê nhà ho5c có bDng chGng vi ph>m pháp lu6t Công BDng Gia C".

• Tôi hiEn nay không ph,i là b4 +'n trong m&t v< viEc c/ A phá ho>i nhà
c:a, và tôi cIng không ph,i là b4 +'n trong m&t v*n +$ Công BDng Gia
C".

• Tôi hiEn nay không ph,i là b4 +'n trong m&t v< hòa gi,i v.i Py Ban Công
BDng Gia C" Boston ho5c Py Ban Ch/ng Phân BiEt M/i X:
Massachusetts.

• Tôi không n1 các kho,n ti$n thu) b*t +&ng s,n +/i v.i Thành Ph/
Boston.

• Tôi xác nh6n rDng hiEn nay hay trong m"#i hai (12) tháng qua tôi, và b*t
k- thành viên tr9c ti)p nào trong h& gia +ình, không ph,i là m&t nhân
viên, +>i diEn, t" v*n viên, viên chGc, quan chGc dân c: ho5c +"1c bB
nhiEm c7a S% Phát Tri8n Khu Ph/ c7a Thành Ph/ Boston. V.i m<c +ích
c7a b,n mô t, này, "thành viên gia +ình tr9c ti)p" là cha m2, v1 chFng,
anh ch4 em ru&t, ho5c con cái, t"'ng Gng v.i n'i c" trú c7a h?.

• Tôi bi)t rDng thông tin trong v(n b,n này s; +"1c DND ho5c +>i diEn c7a
mình xác minh.

• BDng v(n b,n này tôi cho phép tB chGc cho vay c7a tôi ti)t l& nh!ng
thông tin bí m6t liên quan +)n kho,n n1 th) ch*p c7a tôi cho DND ho5c
+>i diEn t"'ng Gng, +8 xác minh thông tin ghi trong +'n này. M'n này
có th8 +"1c sao ch<p, và b,n sao +ó có hiEu l9c nh" b,n ch*p thu6n g/c
này.

• Tôi tuyên b/ và cam +oan ch4u trách nhiEm n)u khai man rDng nh!ng
thông tin bên trên là +úng, chính xác, +=y +7 theo hi8u bi)t t/t nh*t c7a
tôi. BDng v(n b,n này tôi cho phép Thành Ph/ Boston +&c l6p xác minh
thông tin cung c*p % +ây và +Fng th#i +i$u tra hF s' tín d<ng c7a tôi. Tôi
xác nh6n rDng tôi +ã +?c các Mi$u Kho,n và Mi$u KiEn c7a b,n Mô T,
Ch"'ng Trình này và tôi +Fng A v.i các Mi$u Kho,n và Mi$u KiEn +ó.

________________________ __________________ ____________ 
Ng!"i N#p $%n (Tên Vi&t Ch' In) Ch' K( Ng!"i N#p $%n Ngày 

________________________ ___________________ ____________ 
Ng!"i $)ng N#p $%n (Tên Vi&t Ch' In)  Ch' K( Ng!"i $)ng N#p $%n Ngày 

£ B!ng vi"c #ánh d$u vào ô này, tôi công nh%n r!ng vi"c gõ tên tôi là thay th& cho ch' 
k( chính th)c trên tài li"u này. 
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