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Thông báo cho người tiêu dùng 
 

CẢNH CÁO VỀ CÁC GIAN LẬN CHO CÁC CHỦ NHÀ CÓ TÌNH TRẠNG KINH TẾ KHÓ 

KHĂN 

Khi chủ nhà bắt đầu cảm thấy bị ảnh hưởng tài chính từ những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan 

của coronavirus (COVID-19), thì sự lừa đảo về điều chỉnh tiền vay và ngăn chặn nhà bị tịch 

thu có thể bắt đầu lại. 

Họ tự gọi mình là chuyên gia tư vấn ngăn chặn nhà bị tịch thu, chuyên gia điều chỉnh tiền 

vay hoặc một số chức danh quan trọng, có những cá nhân hoặc công ty không chính đáng 

có thể xuất hiện vì môi trường chưa từng có này. Hầu hết là không có giấy phép, và một số 

tuyên bố sai là bất vụ lợi,được luật sư ủng hộ hoặc liên kết với chính phủ liên bang và tiểu 

bang. 

Mặc dù có những người và công ty điều chỉnh tiền vay hoặc giúp ngăn chặn việc tịch thu 

nhà được cấp phép, hợp pháp và đủ điều kiện, Sở địa ốc tiểu bang (DRE) khuyên tất cả 

các chủ nhà phải thận trọng. 

ĐIỀU CHỈNH HOẶC LÀ ĐÌNH LẠI TIỀN VAY (LOAN MODIFICATION OR 
FORBEARANCE) LÀ GÌ 

Do tình hình kinh tế hiện tại, bạn có thể không đủ khả năng thanh toán tiền nhà, hoặc bạn 
có thể phải đối mặt với việc bị tịch thu nhà. Bạn có thể có cơ hội xin điều chỉnh tiền nhà 
hoặc định lại tiền nhà.  

Điều chỉnh tiền vay hay đình lại tiền vay có nghĩa là bạn và người chủ nợ hoặc đại diện chủ 
nợ (loan “servicer”) đồng ý sửa đổi một hay nhiều điều khoảng trong khế ước cho vay. Các 
điều khoản có thể là lãi suất thấp hơn, kéo dài thời gian trả lại khoản vay, giảm hoặc hoãn 
một số khoản thanh toán của bạn hoặc bất kỳ thay đổi nào khác về điều khoản cho vay. 

Mục tiêu của việc sửa đổi hoặc đình lại tiền vay là giúp bạn giữ nhà và cung cấp cho bạn 
một sự điều chỉnh bền vững cho khoản vay mua nhà hiện tại phù hợp với tình hình tài 
chính của bạn.   

Tuy nhiên, sửa đổi khoản vay là không thể cho mọi chủ nhà. Nhiều người cho vay có điều 
kiện riêng của họ để sửa đổi hoặc định lại tiền vay.  Nếu tình hình tài chính của bạn đáp 
ứng các điều kiện, có thể sửa đổi khoản vay bằng cách ghi lại sự khó khăn tài chính của 
bạn. Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện của người cho vay, việc sửa đổi khoản vay có 
thể không thực hiện được.    

Đây là dịp mà những kẻ lừa đảo đến. Họ thường tuyên bố sai rằng họ có thể đảm bảo sửa 
đổi khoản vay hoặc cấm hoặc ngăn chặn việc tịch thu nhà của bạn. Họ tuyên bố táo bạo về 
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thành công của họ, họ yêu cầu trả tiền trước, sau đó lấy tiền của bạn và khiến bạn rơi vào 
tình trạng tồi tệ hơn trước. Hãy nhớ rằng, nếu các đại diện nghe có vẻ quá tốt là, thì có lẽ 
chúng không tốt.  
 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN CỦA BẠN KHỎI TRỞ THÀNH MỘT NẠN NHÂN 

A. Tự làm miễn phí - Liên hệ trực tiếp với người cho vay của bạn và yêu cầu sửa đổi hoặc 

đình lại tiền vay cho phù hợp với bạn và người cho vay của bạn. Ghi chú chi tiết về các 

cuộc gọi của bạn, bạn nói chuyện với ai, những gì đã nói, những gì bạn cần làm và những 

gì cung cấp được thảo luận. Bạn có thể tự làm điều này, mà không cần sự giúp đỡ từ bất 

cứ ai và không phải trả phí cho ai. 

B. Tham khảo ý kiến cố vấn miễn phí - Nếu bạn không thể tự thương lượng điều chỉnh 

khoản vay hoặc nếu bạn không muốn, Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) cung cấp 

tư vấn nhà ở miễn phí thông qua các cơ quan bất vụ lợi được HUD phê duyệt ở California. 

Truy cập trang web của HUD tại www.hud.gov để tìm nhân viên tư vấn. 

C. Làm việc với một người hoặc công ty hợp pháp, được cấp phép và đủ điều kiện - 

Nếu bạn không thể tự mình thương lượng sửa đổi khoản vay và quyết định không sử dụng 

các tư vấn miễn phí được cung cấp thông qua HUD, bạn có thể thuê một đại diện để 

thương lượng cho bạn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận - bạn cần tìm một người hợp pháp, được 

cấp phép và đủ điều kiện và kinh nghiệm. Hãy nhớ rằng bất kỳ ai (kể cả người được cấp 

phép DRE và luật sư được cấp phép) yêu cầu, lệ phí hoặc thu bất kỳ khoản tạm ứng, trả 

trước hoặc phí giữ lại, hoặc bất kỳ loại bồi thường trả trước nào khác, cho việc sửa đổi 

hoặc cấm vay dịch vụ đều là bất hợp pháp. 

1. Các nhà môi giới bất động sản được cấp phép ở California có thể thực hiện công việc 

sửa đổi khoản vay và những người bán bất động sản được cấp phép có thể thực hiện công 

việc đó dưới sự giám sát của người môi giới có trách nhiệm của họ. 

Bạn có thể truy cập trang web của DRE tại www.dre.ca.gov để đảm bảo rằng người đó 

được cấp phép và để tìm kiếm bất kỳ kỷ luật nào. 

2. Luật sư được cấp phép ở California cũng có thể thực hiện công việc sửa đổi khoản vay, 

với điều kiện những luật sư đó đã thực hiện sự điều chỉnh tiền vay. 

Bạn có thể kiểm tra các luật sư được cấp phép bằng cách truy cập trang web của California 

State Bar tại www.calbar.ca.gov để biết hồ sơ và lý lịch. Ở California là bất hợp pháp khi 

luật sư yêu cầu, tính phí hoặc thu bất kỳ khoản tạm ứng hoặc phí giữ lại hoặc bất kỳ loại bồi 

thường trả trước nào khác cho các dịch vụ sửa đổi hoặc đình lại tiến vay.  

Ngoài việc xem xét các hồ sơ giấy phép, hãy liên hệ với các tài nguyên như Văn phòng kinh 

doanh tốt (Better Business Bureau) tại www.bbb.org để xem họ có nhận được bất kỳ khiếu 

nại nào về người hoặc công ty không. 

Hãy hỏi các chuyên gia về sửa đổi khoản vay, các chuyên gia (cho dù là người được cấp 

phép DRE hoặc luật sư được cấp phép) trước khi bạn ký bất cứ điều gì. Hỏi về kinh nghiệm 

tài chính, và bất động sản của họ, cách họ đàm phán lại các khoản vay mua nhà, cách họ 

http://www.hud.gov/
http://www.dre.ca.gov/
http://www.calbar.ca.gov/
http://www.bbb.org/
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được cấp phép tích cực, liệu họ đã từng bị kỷ luật, họ có kinh nghiệm như thế nào, bằng 

chứng nào họ có về giao dịch thành công với người cho vay.   

 

D. Dấu hiệu sự gian lận và những điều dáng nghi ngờ 
 

 Người hoặc công ty không có giấy phép.  

 

 Người yêu cầu tiền tạm ứng. Hãy nhớ rằng, một khi những kẻ lừa đảo có tiền của 

bạn, nó có thể sẽ biến mất.  

 

 Hứa hẹn hoặc bảo đảm thành công, chẳng hạn như “Chúng tôi có thể cứu nhà của 

bạn,” “Tư vấn miễn phí,” “bảo đảm, trả lại tiền.”    

 

 Tuyên bố rằng một công ty được hỗ trợ bởi luật sư - đặc biệt là khi không có luật sư 

hoặc công ty được xác định. Họ có thể dùng tên của bất cứ một luật sư nào.   

 

 Yêu cầu bạn cấp giấy ủy quyền “power of attorney” cho người sửa đổi khoản vay. Kẻ 

lừa đảo có thể sử dụng giấy ủy quyền để bán nhà.   

 

 Yêu cầu bạn chuyển giấy chủ quyền của bạn cho người sửa đổi khoản vay hoặc một 

đệ tam nhân. Đây là một thủ đoạn họ sẽ lấy tất cả vốn sở hữu còn lại trong nhà bạn.         

 

 Hứa rằng bạn có thể sửa chữa lịch sử tín dụng của mình bằng cách trả tiền thuê nhà 

cho người sửa đổi khoản vay hoặc cho đệ tam nhân.    

 

 Lừa đảo thuê/cho thuê lại, họ yêu cầu bạn chuyển giấy chủ quyền cho đệ tam nhân, 

thuê nhà lại và sau đó bạn được mua lại.  

 

 Yêu cầu bạn trả tiền cho cá nhân hay công ty không phải là chủ nợ.   

 

 Tuyên bố rằng công ty sửa đổi khoản vay sẽ nộp đơn phá sản hoặc một trường hợp 

phù phiếm khác để bạn buộc người cho vay để thương lượng sửa đổi khoản vay.   

 

 Họ quả quyết voi bạn rằng nên ký vào các tài liệu mà họ đã điền sẵn mà không cần 

xem lại trước, hoặc chỉ ký các tài liệu trống. Đọc kỹ và hiểu tất cả các tài liệu bạn ký.   

 

 Họ yêu cầu với bạn không nên liên hệ với người cho vay hoặc người phục vụ cho 

vay mua nhà, luật sư, kế toán hoặc nhân viên tư vấn nhà ở bất vụ lợi.   

 

 Họ khuyên bạn đừng trả tiền nhà để có triển vọng là sự điều chỉnh tiền vay được 

chấp thuận. Làm theo lời họ, nhà của bạn sẽ có cơ hội bị tịch thu. 

 

 Chiến thuật áp lực cao hoặc cảnh báo rằng bạn phải hành động ngay hôm nay.   
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 Tuyên bố rằng công ty được chính phủ hỗ trợ hoặc có quyền truy cập vào các 

chương trình đặc biệt. 

 

Không thể liệt kê tất cả mánh khóe gian lận, vì kẻ lừa đảo tìm đủ mọi phương pháp. Xin hãy 

cảnh giác, thận trọng, hoài nghi và tự làm dựa vào các nguồn đáng tin cậy và hợp pháp. 

 
BẠN LIÊN LẠC NẾU BẠN ĐÃ BỊ LỪA ĐẢO 

1. Liên lạc DRE tại www.dre.ca.gov nếu một người được cấp phép DRE hoặc một người 

không có giấy phép hành nghề địa ốc.  

2. Liên lạc Luật sư tiểu bang California (California State Bar) tai www.calbar.ca.gov  nếu có 

luật sư hoặc người không có giấy phép hành nghề luật sư.  

3. Tổng Trưởng lý California (California Attorney General) tại 

https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company  

4. Luật sư quận, cảnh sát trưởng, hoặc cảnh sát và công tố viện địa phương của bạn  

5. Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) tại www.ftc.gov  

6. Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại www.fbi.gov  

7. Tòa án Khiếu nại nhỏ tại địa phương của bạn, nơi bạn có thể giải quyết tranh chấp nhanh 

chóng và không tốn kém bởi một thẩm phán 

### 

 

Ngày phát hành: Tháng 4 năm 2020 

http://www.dre.ca.gov/
http://www.calbar.ca.gov/
https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company
http://www.ftc.gov/
http://www.fbi.gov/
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ISO 32000-1:2008


		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1						Document		Valid Document element		Passed		Document element passed.		

		2						Headings		No nested Headings		Passed		Heading tags are not nested inside one another.		

		3						Link Annotations		Link Annotations - Valid Tagging		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		4						Link Annotations		Link Destination		Passed		All Link destinations are valid		

		5						Links		Includes Link Annotation		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		6						List		Valid Children		Passed		All List elements passed.		

		7						List Item		LI - Valid Parent		Passed		All List Items passed.		

		8						List Item		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		9						List Item		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		10						Structural Issues		Alternate Text with no content		Passed		All tags with Alternate, Actual or Expansion Text have content associated with them.		

		11						Structural Issues		Empty Tags		Passed		No empty tags were detected in document.		

		12						Form Annotations		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		13						Other Annotations		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		14						RP, RT and RB		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		15						Ruby		Valid Children		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		16						Table		Valid Children		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		17						Table		Regularity		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		18						Table Cells		TD - Valid Parent		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		19						Table Rows		Parent and children are valid		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		20						THead, TBody and TFoot		Parent and children are valid		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		21						TOC		Valid Children		Not Applicable		No TOC elements were detected in this document.		

		22						TOCI		Valid Parent and Children		Not Applicable		No TOCI elements were detected in this document.		

		23						Warichu		Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		24						WT and WP		WT and WP - Valid Parent		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		
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WCAG 2.0 AA (Revised Section 508 - 2017)


		Serial		Page No.		Element Path		Checkpoint Name		Test Name		Status		Reason		Comments

		1		1,2,4		Tags->0->0->3,Tags->0->15->1,Tags->0->24->0->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "www.dre.ca.gov" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		2		2		Tags->0->12->4		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "www.hud.gov " is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		3		2,4		Tags->0->17->1,Tags->0->24->1->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "www.calbar.ca.gov" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		4		2		Tags->0->18->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "www.bbb.org" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		5		4		Tags->0->24->2->3->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "ttps://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		6		4		Tags->0->24->4->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "www.ftc.gov" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		7		4		Tags->0->24->5->1->1		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Passed		Please verify that Alt of "www.fbi.gov" is appropriate for the highlighted element.		Verification result set by user.

		8						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Lbl - Valid Parent		Passed		All Lbl elements passed.		

		9						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		LBody - Valid Parent		Passed		All LBody elements passed.		

		10						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Link Annotations		Passed		All tagged Link annotations are tagged in Link or Reference tags.		

		11						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Links		Passed		All Link tags contain at least one Link annotation.		

		12						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List Item		Passed		All List Items passed.		

		13						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		List		Passed		All List elements passed.		

		14						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Heading Levels		Passed		All Headings are nested correctly		

		15						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		ListNumbering		Passed		All List elements passed.		

		16						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Tabs Key		Passed		All pages that contain annotations have tabbing order set to follow the logical structure.		

		17				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Format, layout and color		Passed		Make sure that no information is conveyed by contrast, color, format or layout, or some combination thereof while the content is not tagged to reflect all meaning conveyed by the use of contrast, color, format or layout, or some combination thereof.		Verification result set by user.

		18				Doc		Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Minimum Contrast		Passed		Please ensure that the visual presentation of text and images of text has a contrast ratio of at least 4.5:1, except for Large text and images of large-scale text where it should have a contrast ratio of at least 3:1, or incidental content or logos
		Verification result set by user.

		19						Guideline 2.1 Make all functionality operable via a keyboard interface		Server-side image maps		Passed		No Server-side image maps were detected in this document (Links with IsMap set to true).		

		20						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Headings defined		Passed		Headings have been defined for this document.		

		21				MetaData		Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Metadata - Title and Viewer Preferences		Passed		Please verify that a document title of Thông báo cho người tiêu dùng is appropriate for this document.		Verification result set by user.

		22				MetaData		Guideline 3.1 Make text content readable and understandable.		Language specified		Passed		Please ensure that the specified language (vi) is appropriate for the document.		Verification result set by user.

		23						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Header/Footer pagination artifacts		Passed		All pages define page headers and footers appropriately		

		24						Guideline 3.2 Make Web pages appear and operate in predictable ways		Change of context		Passed		No actions are triggered when any element receives focus		

		25						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Figures		Not Applicable		No Figure or Formula tags with alternate representation were detected in this document.		

		26						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Formulas		Not Applicable		No Formula tags were detected in this document.		

		27						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Forms		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		28						Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Other Annotations		Not Applicable		No other annotations were detected in this document.		

		29						Guideline 1.2 Provide synchronized alternatives for multimedia.		Captions 		Not Applicable		No multimedia elements were detected in this document.		

		30						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Form Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Form Annotations were detected in this document.		

		31						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Other Annotations - Valid Tagging		Not Applicable		No Annotations (other than Links and Widgets) were detected in this document.		

		32						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		RP, RT and RB - Valid Parent		Not Applicable		No RP, RB or RT elements were detected in this document.		

		33						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Ruby		Not Applicable		No Ruby elements were detected in this document.		

		34						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Cells		Not Applicable		No Table Data Cell or Header Cell elements were detected in this document.		

		35						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		THead, TBody and TFoot		Not Applicable		No THead, TFoot, or TBody elements were detected in this document.		

		36						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table Rows		Not Applicable		No Table Row elements were detected in this document.		

		37						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Table		Not Applicable		No Table elements were detected in this document.		

		38						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - Warichu		Not Applicable		No Warichu elements were detected in this document.		

		39						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Correct Structure - WT and WP		Not Applicable		No WP or WT elements were detected in the document		

		40						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Header Cells		Not Applicable		No tables were detected in this document.		

		41						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Summary attribute		Not Applicable		No Table elements were detected in the document.		

		42						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Scope attribute		Not Applicable		No TH elements were detected in this document.		

		43						Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Article Threads		Not Applicable		No Article threads were detected in the document		

		44						Guideline 1.4 Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from background.		Images of text - OCR		Not Applicable		No raster-based images were detected in this document.		

		45						Guideline 2.2 Provide users enough time to read and use content		Timing Adjustable		Not Applicable		No elements that could require a timed response found in this document.		

		46						Guideline 2.3 Do not design content in a way that is known to cause seizures		Three Flashes or Below Threshold		Not Applicable		No elements that could cause flicker were detected in this document.		

		47						Guideline 2.4 Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are		Outlines (Bookmarks)		Not Applicable		Document contains less than 9 pages.		

		48						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Required fields		Not Applicable		No Form Fields were detected in this document.		

		49						Guideline 3.3 Help users avoid and correct mistakes		Form fields value validation		Not Applicable		No form fields that may require validation detected in this document.		

		50						Guideline 4.1 Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies		4.1.2 Name, Role, Value		Not Applicable		No user interface components were detected in this document.		

		51		1,2,4		Tags->0->0->3->0,Tags->0->12->4->1,Tags->0->15->1->0,Tags->0->17->1->0,Tags->0->18->1->0,Tags->0->24->0->1->1->0,Tags->0->24->1->1->1->0,Tags->0->24->2->3->0->0,Tags->0->24->4->1->1->0,Tags->0->24->5->1->1->0		Guideline 1.1 Provide text alternatives for all non-text content		Alternative Representation for Links		Warning		Link Annotation doesn't define the Contents attribute.		

		52		1		Artifacts->2->0,Artifacts->2->1		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Warning		An untagged XObject element has been detected in this document. CommonLook has automatically placed those in an Artifact.		

		53		1,2,3,4		Artifacts->2->2,Artifacts->3->0,Artifacts->4->0,Artifacts->5->0,Artifacts->6->0,Artifacts->7->0,Artifacts->8->0,Artifacts->2->0,Artifacts->2->0,Artifacts->3->0,Artifacts->4->0,Artifacts->5->0,Artifacts->6->0,Artifacts->7->0,Artifacts->8->0,Artifacts->9->0,Artifacts->10->0,Artifacts->11->0,Artifacts->12->0,Artifacts->13->0,Artifacts->14->0,Artifacts->15->0,Artifacts->16->0,Artifacts->17->0,Artifacts->18->0,Artifacts->19->0,Artifacts->20->0,Artifacts->21->0,Artifacts->22->0,Artifacts->23->0,Artifacts->24->0,Artifacts->25->0,Artifacts->26->0,Artifacts->27->0,Artifacts->28->0,Artifacts->29->0,Artifacts->2->0,Artifacts->3->0,Artifacts->4->0,Artifacts->5->0,Artifacts->6->0		Guideline 1.3 Create content that can be presented in different ways		Meaningful Sequence		Warning		An untagged Text element has been detected in this document. CommonLook has automatically placed those in an Artifact.		
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