
 

Vietnamese 

Loan Scam Alert Campaign Radio PSA :15 seconds, :30 seconds and :60 seconds 

Loan Scam Alert Campaign Radio PSA (:15) 

ANNOUNCER VO (:15) 

 Nếu quý vị đang có nguy cơ bị tịch thu nhà thế nợ, hãy cảnh giác với các chiêu lừa 

điều chỉnh khoản vay. Hãy tìm hiểu thông tin tại w-w-w châ.m-loan-scam-alert- 

châ.m-org. Để được giúp đỡ qua các tổ chức đã được chính phủ phê chuẩn và báo cáo 

lừa đảo, xin gọi 1-8-8-8, 9-9-5, HOPE. 

Loan Scam Alert Campaign Radio PSA (:30) 

CUSTOMER 1 VO (:05) 

“Tôi đã có nguy cơ bị tịch thu nhà thế nợ. Họ cam đoan với tôi là họ có thể điều chỉnh 

khoản vay.” 

CUSTOMER 2 VO (:04) 

“Tôi trả lệ phí cho họ - nhưng sau đó thì họ mất hút.” 

ANNOUNCER V  (:21) 

Bất kỳ ai cũng có thể bị lừa về điều chỉnh khoản vay. Nhưng quý vị có thể tránh được 

việc đó. Biết các dấu hiệu, hãy tìm hiểu thông tin. Xin tới trang mạng w-w-w- châ.m -

loan-scam-alert-châ.m-org.   

Để được giúp đỡ qua các tổ chức đã được chính phủ phê chuẩn và báo cáo lừa đảo, xin 

gọi 1-8-8-8, 9-9-5, HOPE. 

 

 

 

 

 



 

Loan Scam Alert Campaign Radio PSA (:60) 

CUSTOMER 1 VO (:05) 

“Tôi đã có nguy cơ bị tịch thu nhà thế nợ. Tôi cầu viện giúp đỡ ở bất kỳ nơi nào có thể 
được.” 

CUSTOMER 1 VO (:05) 

“Họ cam đoan với tôi là họ sẽ giúp tôi điều chỉnh khoản vay. Nghe có vẻ như hợp lệ.” 

CUSTOMER 1 VO (:04) 

“Tôi trả lệ phí cho họ - nhưng sau đó thì họ mất hút.” 

CUSTOMER 2 VO (:04) 

“Tôi mất hàng ngàn đô la – và cả căn nhà nữa.” 

ANNOUNCER VO (:37) 

Hàng ngày, những kẻ lừa đảo về điều chỉnh khoản vay nhắm tới các gia chủ lo lắng về 
việc bị tịch thu nhà thế nợ. Bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân – nhưng quý vị có thể 
tránh được việc đó. 

Tránh bất kỳ cá nhân hay công ty nào yêu cầu trả lệ phí trước... bất kỳ ai cam đoan là 

họ có thể giúp quý vị tránh bị tịch thu nhà thế nợ hoặc điều chỉnh khoản vay... hoặc 

khuyên quý vị ngừng trả tiền cho hãng cho vay thế chấp của quý vị. 

Để được giúp đỡ qua các tổ chức tín nhiệm đã được chính phủ phê chuẩn và báo cáo 

lừa đảo, xin gọi 1-8-8-8, 9-9-5, HOPE. 

Quý vị cũng có thể tới trang mạng w-w-w-châ.m-loan-scam-alert-châ.m-org.   

CUSTOMER 1 VO (:02) 

Thông tin là lá chắn tốt nhất. 

CUSTOMER 2 VO (:02) 

Biết các dấu hiệu. Tìm hiểu thông tin. 


