Đôi Nét Về Chiến Dịch Cảnh Báo Lừa Đảo
Các vụ lừa đảo điều chỉnh nợ ngày càng tăng với một tốc độ nhanh chóng. Mỗi ngày,
những nghệ sĩ lừa đảo cứ quấy rầy giày vò những chủ nhà nhẹ dạ đang phải đối diện với
việc bị tịch biên nhà. Những người chủ nhà này mất hàng ngàn đôla và nhà của họ - bị
cám dỗ bởi lời hứa hẹn giúp đỡ điều chỉnh nợ.
Để chiến đấu chống lại vấn đề này, Quốc Hội Hoa Kỳ yêu cầu tổ chức NeighborWorks
America phát động một chiến dịch giáo dục công chúng quốc gia. Chiến dịch sẽ cho phép
chủ nhà tự bảo vệ mình trước các lừa đảo điều chỉnh nợ, tìm kiếm sự hỗ trợ đáng tin cậy
và báo cáo hoạt động bất hợp pháp lên các cơ quan chính quyền.
Tổ chức NeighborWorks America đang phối hợp làm việc với các đối tác quốc gia, tiểu
bang và địa phương trong dân chúng và 235 công ty liên kết cộng đồng. Cùng nhau,
chúng ta sẽ cảnh báo được hàng ngàn chủ nhà trong hàng trăm cộng đồng có nguy cơ
bằng những câu chuyện lừa đảo có thật, bằng các tờ rơi, các bưu thiếp, thiệp điện tử, các
tờ in quảng cáo, PSA địa phương, các sự kiện, truyền miệng và hoạt động phương tiện
truyền thông xã hội.

Đôi nét về tổ chức NeighborWorks America
NeighborWorks America là một tổ chức phi lợi nhuận của quốc gia do Quốc Hội Hoa Kỳ
thành lập để hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và đào tạo cho các nỗ lực hồi sinh cộng đồng.
Tổ chức NeighborWorks bao gồm một mạng lưới quốc gia 235 tổ chức dựa trên cộng
đồng tại 50 tiểu bang, nỗ lực tạo dựng nên các cộng đồng vững mạnh bằng một công việc
của hàng ngàn cư dân, doanh nhân, các viên chức chính phủ và các đối tác khác.

Cùng Nhau Làm Việc
Tổ chức NeighborWorks America đang phối hợp hoạt động với nhiều cơ quan chính phủ
và các tổ chức phi lợi nhuận trong một lực lượng nhiều đại lý để thẳng tay dẹp bỏ các lừa
đảo điều chỉnh nợ.
Các đối tác của chúng tôi gồm có:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ủy Ban Thương Mại Liên Bang Hoa Kỳ
Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD)
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ
Bộ Tài Chính Hoa Kỳ
Bộ Trưởng Tư Pháp
Liên Minh Quốc Gia Về Gia Cư Công Bằng
Quỹ Bảo Vệ Chủ Gia Cư
Fannie Mae
Freddie Mac
Ủy Ban Dân Quyền Theo Luật của Luật Sư

Nhiều tổ chức quốc gia, tiểu bang và địa phương khác đóng góp nhiều thời gian và
chuyên môn của mình vào chiến dịch của chúng tôi.

