
FRONT DOOR 
Một trang web của Chính quyền DC hỗ trợ các chủ nhà hiện 
tại và trong tương lai ở DC 

 

Khám phá các nguồn trợ giúp của Chính 
quyền DC cho nơi mà quý vị gọi là nhà.  
Điều hướng hơn 50 nguồn trợ giúp của DC để giúp quý vị phát triển 
thànhmột chủ nhà ở DC—cho dù bây giờ quý vị đang là một chủ nhà 
hay muốn trở thành một chủ nhà trong tương lai. Hiển thị nguồn trợ 
giúp cho tôi để... 
 

 
làm cho 
ngôi nhà 
của tôi 
an toàn 

hơn 

● Loại bỏ các tác nhân gây hen suyễn và các mối 
nguy hại cho sức khỏe trong nhà của tôi 

● Giảm sơn chì trong nhà của tôi 
● Thay thế các ống chì kết nối với nhà của tôi 
● Tìm hiểu cách bảo vệ gia đình tôi khỏi chì 
● Thêm các tính năng an toàn vào ngôi nhà của tôi 
● Thực hiện điều chỉnh an toàn cho ngôi nhà của tôi 

thông qua Medicaid 
● Sửa mái nhà của tôi và giúp ngôi nhà của tôi dễ 

tiếp cận hơn 
● Nhận trợ giúp lắp đặt camera an ninh gia đình 
● Nhận giảm giá cho camera an ninh mà tôi đã lắp 

đặt 

 
thanh 
toán 

khoản 
thế chấp 
của tôi 

● Ngăn chặn tình trạng tịch biên nhà 
● Nhận trợ giúp thanh toán khoản thế chấp của tôi 

trong giai đoạn COVID-19 
● Nhận trợ giúp thanh toán thuế và phí cho nhà 

của tôi 
● Nhận trợ giúp thanh toán khoản thế chấp, thuế 

và phí khác cho nhà của tôi 
● Hưởng lãi suất thấp hơn cho khoản thế chấp với 

tư cách là nhân viên Chính quyền DC 
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quản lý 

tài chính 
của tôi 

● Nhận trợ giúp giải quyết vấn đề với một tổ chức 
tài chính 

● Tiết kiệm tiền cho một mục tiêu 
● Đặt mục tiêu tài chính, ngân sách và kế hoạch trả 

hết nợ 
● Nói chuyện với ai đó về các câu hỏi tài chính của 

quý vị 
● Tìm hiểu cách thức hoạt động của thuế bất động 

sản 

 
chuẩn bị 
mua nhà 

● Tiết kiệm tiền cho một mục tiêu 
● Nhận hỗ trợ tài chính để mua nhà 
● Mua nhà được giảm giá  
● Giảm thuế khi mua nhà 
● Giảm thuế bất động sản của tôi 
● Vay lên tới $52,500 để mua nhà 
● Mua nhà một căn hộ từ chủ nhà của tôi 
● Hưởng lãi suất thấp hơn cho khoản thế chấp của 

tôi 
● Vay lên tới $25,000 để mua nhà 
● Hưởng lãi suất thấp hơn và trợ giúp thanh toán 

bằng tiền mặt 
● Nhận trợ giúp đồng mua nhà 
● Nhận trợ giúp mua nhà với tư cách là nhân viên 

công đoàn 
● Tìm hiểu cách mua một căn nhà 

 
tiết kiệm 
tiền thuế 

● Thanh toán thuế bất động sản của tôi vào một 
ngày khác            

● Khiếu nại định giá giá giá trị tài sản của tôi 
● Giảm thuế thu nhập của tôi 
● Giảm thuế khi tôi mua nhà 
● Giảm thuế bất động sản của tôi 
● Giảm thuế bất động sản của tôi với tư cách là chủ 

nhà dài hạn 
● Nhận khấu trừ thuế thu nhập để thanh toán thu 
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gom rác của tôi 
● Tìm hiểu cách thức hoạt động của thuế bất động 

sản 

 
sửa 

chữa và 
cải tạo 

ngôi nhà 
của tôi 

● Sửa mái nhà của tôi và giúp ngôi nhà của tôi dễ 
tiếp cận hơn 

● Thay thế thiết bị sưởi hoặc thiết bị làm mát bị 
hỏng  

● Loại bỏ các tác nhân gây hen suyễn và các mối 
nguy hại cho sức khỏe trong nhà của tôi 

● Giảm sơn chì trong nhà của tôi 
● Thay thế các ống chì kết nối với nhà của tôi 
● Thêm các tính năng an toàn vào ngôi nhà của tôi 
● Sửa chữa phần ngoại thất ngôi nhà của tôi 
● Thực hiện điều chỉnh an toàn cho ngôi nhà của 

tôi với Medicaid 
● Tạo một nơi cho thuê trên bất động sản của tôi 

 
tiết kiệm 
dịch vụ 
tiện ích 
của tôi 

● Kết nối lại dịch vụ tiện ích 
● Thay thế thiết bị sưởi hoặc thiết bị làm mát bị hỏng 
● Nhận trợ giúp thanh toán dịch vụ tiện ích của tôi 
● Giảm sử dụng năng lượng trong nhà tôi 
● Tiết kiệm tiền hóa đơn tiền nước của tôi 
● Tiết kiệm hóa đơn tiền nước của tôi để đổi lấy việc 

giảm nước ô nhiễm trên sông 
● Tiết kiệm hóa đơn tiền điện của tôi bằng năng 

lượng mặt trời 
● Lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời miễn phí 

tại nhà tôi 

 
làm cho 
nhà tôi 

thân 

● Tiết kiệm hóa đơn tiền điện của tôi bằng năng 
lượng mặt trời 

● Lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời miễn 
phí tại nhà tôi 

● Giảm sử dụng năng lượng trong nhà tôi 
● Tìm hiểu về sử dụng năng lượng mặt trời 
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thiện với 
môi 

trường 

● Nhận trợ giúp lắp đặt và thanh toán cho các 
thùng nước mưa, cây cối, vườn mưa và công 
trình bảo tồn cảnh quan tại nhà của tôi 

● Nhận hoàn tiền cho một thùng nước mưa để 
giảm lượng nước ô nhiễm trên sông 

● Nhận hoàn tiền cho một vườn mưa để giảm 
lượng nước ô nhiễm trên sông 

● Nhận hoàn tiền khi thay thế bê tông hoặc nhựa 
đường bằng vật liệu lát thấm hoặc thảm thực vật 

● Nhận hoàn tiền khi trồng cây trong bất động sản 
của tôi 

● Nhận hoàn tiền cho một mái nhà xanh để giảm 
lượng nước ô nhiễm trên sông 

● Tiết kiệm hóa đơn tiền nước của tôi để giảm 
nước ô nhiễm trên sông 

● Nhận hoàn tiền cho thùng rác để biến thức ăn 
thừa thành phân ủ 

● Gom đưa thức ăn thừa của tôi để biến thành 
phân ủ 

 

Ai quản lý Front Door? 

 

Đọc các chính sách về khả năng tiếp cận và 
quyền riêng tư của chúng tôi 
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