
Tin nhắn mẫu của WhatsApp

Tin nhắn mẫu #1 (Phiên bản dài): 
Xin chào, đây là [tên của bạn] từ [tổ chức của bạn]. Không cần phải trả 
lời điều này trong cuộc trò chuyện nhóm vì đó là một chủ đề nhạy cảm. 
Nhưng tôi muốn cho mọi người biết về chương trình mới này dành cho 
những người đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thế chấp nhà của họ. 
Nếu bạn hay bất kỳ ai bạn biết đang ở trong tình trạng đó, vui lòng cho 
họ biết về Washington Homeowner Assistance Fund (còn được gọi là 
Washington HAF). Điều tốt nhất nên làm là gọi cho Đường dây nóng Quyền 
sở hữu nhà tại 1-877-894-4663 để họ có thể tìm ra cách tốt nhất để giúp 
bạn, dù là trợ giúp tài chính hay pháp lý, v.v. Chúng tôi đã xem và nó hoàn 
toàn miễn phí, bảo mật, và an toàn để gọi. Hỗ trợ có sẵn bằng hơn 200 
ngôn ngữ, và bạn KHÔNG cần phải là công dân Hoa Kỳ để nộp đơn. Có 
rất nhiều trò gian lận ngoài kia, nhưng đây không phải là một trong số đó! 
Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi gọi đến đường dây nóng ngay lập 
tức, bạn có thể tìm hiểu thêm tại washingtonHAF.org/vi/. 

Tin nhắn mẫu #2 (Phiên bản ngắn): 
Cho tất cả các bạn biết về một chương trình mới dành cho người ở tiểu 
bang Washington đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thế chấp nhà của 
họ. Gọi 1-877-894-4663 hay truy cập washingtonHAF.org/vi/ để tìm hiểu 
thêm về cách nộp đơn xin tài trợ và giúp đỡ. Việc này hoàn toàn hợp pháp, 
an toàn, và bảo mật và KHÔNG đòi hỏi quốc tịch Hoa Kỳ! 

Cảm ơn bạn đã lan tỏa thông tin! Vui lòng tải xuống và chia sẻ Câu hỏi 
Thường Gặp và các tài liệu khác tại washingtonHAF.org/vi/.

Bạn có muốn dùng WhatsApp để quảng bá về 
Washington HAF không? Tuyệt vời! Đây là các 
câu mẫu mà bạn có thể sao chép và điều chỉnh: 
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