
ဩဂုတ်လ 3 ရက်၊ 2021 တွင် ရောဂါထိန်းချုပ်မှု စင်တာများ (C.D.C) သည် COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်းကုိ ကာကွယ်တားဆီးရန် အမေရိကန်ပြ ည်ထောင်စုရိှ အိမ်ငှားများအား နေအိမ်

မှ နှင်ထုတ်မှုကုိ တရားဝင်ဆုိင်းင့ံထားကြောင်း နုိင်ငံတော်အဆင့်  ထုတ်ပြ န်ချက်အသစ်တစ်ခု ကြေညာခ့ဲသည်။ ညွှန်ကြေားချက်အမိန့်သည် COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်း သိသိသာသာ မြေ င့် မား

နေသော ကောင်တီများတွင် နေထုိင်သည့် အိမ်ငှားများအတွက် ဩဂုတ်လ 3 ရက်၊ 2021 မှ အောက်တုိဘာလ 3 ရက်၊ 2021 အထိ အကျိုးသက်ရောက်ပါမည်။ ဇူလုိင်လ 31 ရက်တွင် 

သက်တမ်းကုန်ဆံုးမည့် ယခင် CDC တရားဝင်ဆုိင်းင့ံမှုအောက်တွင် ထုတ်ပြ န်ချက်ပေးပုိ့ထားသော အိမ်ငှားများအနေဖြေ င့်  ပြ န်လည်ပေးပုိ့ရန် မလုိအပ်ပါ။ ညွှန်ကြေားချက်အမိန့်သည် ပုိမုိ

ခုိင်မာသော ပြ ည်နယ် သုိ့မဟုတ် ဒေသတွင်း နှင်ထုတ်ခြ င်းမှ ကာကွယ်မှုများကုိ အစားထုိးခြ င်း သုိ့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်း မဟုတ်ပါ၊ အိမ်ငှားများနှင့်  ရှ ့နေများသည် ခုိင်မာသော ဒေသ

တွင်း၊ ပြ ည်နယ်နှင့်  ဖက်ဒရယ် ကာကွယ်မှုများအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ကွန်ဂရက်သည် ပြ ည်နယ်နှင့်ကောင်တီများမှတစ်ဆင့် အိမ်ငှားခနှင့်  အများသံုး ဝန်ဆောင်မှ 

တွင် $40 ဘီလီယံကျာ် အကူအညီပေးခ့ဲသည်။ သင်နေထုိင်ရာ ဒေသတွင် မည်သုိ့လျှောက်ထားရမည်ကုိ သိရိှရန် https://bit.ly/CFPBERAP သုိ့ သွားပါ။

သင္ သိထားရမည့ ္အရာမ်ား-

• ညွှန်ကြေားချက်အမိန့် တွင် COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်း သိသိသာသာ မြေ င့် မားနေသည့် 

ကောင်တီတွင်းရိှ လံုးချင်းအိမ်များ၊ လူနေအိမ်အဖြ စ် သံုးနုိင်သော နောက်တဲွယာဉ်

များနှင့်  တုိက်ခန်းများ အပါအဝင် အငှားချထားသည့် အဆောက်အအံုများ အားလံုး

နီးပါး အကျုံးဝင်သည်။ အိမ်ငှားများနှင့်  အိမ်ရှင်များအနေဖြေ င့်  မိမိတုိ့နေထုိင်ရာ 

ဒေသသည် ညွှန်ကြေားအမိန့်အတွင်း အကျုံးဝင်ခြ င်းရိှ၊ မရိှကုိ https://covid.cdc.

gov/covid-data-tracker/#county-view တွင် စစ်ဆေးနုိင်ပါသည်။

• ညွှန်ကြေားချက်အမိန့် တွင် အိမ်ငှားများက CDC ထုတ်ပြ န်ချက် (ထုတ်ပြ န်

ချက်ကုိ အောက်တွင် ကြေ ည့်ပါ) ကုိ ၎င်းတုိ့၏ အိမ်ရှင်များထံ ပေးပုိ့ထားပါက 

အောက်တုိဘာလ 3 ရက်၊ 2021 အထိ အိမ်ရှင်များကုိ သတ်မှတ်ချက်မီသော နေရာ

များရိှ အိမ်ငှားများအား ငှားရမ်းခ မပေးခြ င်းကြောင့်  နှင်ထုတ်ခြ င်းမပြေုရန် တားမြ စ်

ထားသည်။

• အိမ်ငှားများသည် ၎င်းတုိ့၏ အိမ်ရှင်ထံ ထုတ်ပြ န်ချက် ပေးပုိ့ပြေီ းသည်နှင့်  အိမ်ရှင်

များသည် အောက်တုိဘာလ 3 ရက်၊ 2021 မတုိင်မီ တရားစဲွဆုိ၍ အိမ်ငှားအား 

နေအိမ်မှ နှင်ချခြ င်း သုိ့မဟုတ် အိမ်ငှားအား ထွက်သွားစေရန် အနှာင့်အယှက်

ပေးခြ င်း၊ ခြေိ မ်းခြောက်ခြ င်းက့ဲသုိ့ လုပ်ရပ်များအပြ င် ထုိအိမ်ငှားအား ငှားရမ်း

ခ မပေးခြ င်းကြောင့်  နှင်ထုတ်ရန် ဆောင်ရွက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် နှင်ထုတ်ခြ င်းတုိ့ 

လုပ်ဆောင်၍ မရပါ။

• ၎င်းသည် အကြွေးတင်နေသော ငှားရမ်းခများကုိ ပယ်ဖျက်ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ရပ်ဆုိင်း

ခြ င်း သုိ့မဟုတ် ညွှန်ကြေားချက်အမိန့်  သက်တမ်းကုန်ဆံုးပြေီ းနောက် ပေးဆပ်ရမည့် 

အကြွေးတင်နေသော ငှားရမ်းခများကုိ ရပ်ဆုိင်းခြ င်းတုိ့ ပြေုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။

• ညွှန်ကြေားချက်အမိန့်သည် အောက်တုိဘာလ 3 ရက်၊ 2021 မတုိင်မီတွင် အိမ်ငှား

ခမပေးသော အကြောင်းရင်းမှလဲွ၍ (ပြ ည်နယ် သုိ့မဟုတ် ဒေသတွင်း ဉပဒေက 

“နှင်ထုတ်မှု” အတွက် ပုိ၍ ခုိင်မာသော ကာကွယ်မှုများ ပ့ံပုိးမပေးလျှင်) အခြေား

တိကျသော အကြောင်းရင်းများကြောင့်  သတ်မှတ်ချက်မီသော အိမ်ငှားအား နေအိမ်မှ 

နှင်ချရန် ခွင့်ပြေုထားသည်။ ငွားရမ္းေနထုိင ္သည့  ္ေနရာတြေ င္ရ ွိ စဉ္ ျပစ္မႈကဴ်းလြေ န္သည့  ္လႈ

ပ္ရ ာွးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အျခား ေနထိုင ္ူသ မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ

ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပုိင ္ဆိ ုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခ်က္်ခ င္း သိသိသာသာ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ျပ

ဌာန္းထားေသာ အေဆာက္အ ဦ စည္းကမ္းခ်က္်မား၊ က်န္းမာေရး အစဉ္အ လာမ်ား သုိ႔မဟု

တ္ က်န္းမာေရးႏွင့္  ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကဲ႔သုိ႔ေသာ စည္းမ်ဉ္းဉပေဒမ်ား

ကုိ ခဳိ်းေဖာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္းခ အခိ်န္မီ မေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေ

နထုိင္မႈဆုိင္ရာ က်သင္႔ေငြ မ်ား (ေငြေ ပးေဆာင္မႈ မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခေၾကးေ

ငြေ၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္်မားကုိ ေပးေဆာင္ရန္ ေနာက္က် ျခင္း အပါအဝင္) 

မေပးႏိုင္ျခင္းမဳိ်းထက္ အျခားေသာ ကန ္ထ႐ိုက္ တာဝန္်မားကုိ ခဳိ်းေဖာက္ျခင္း။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အက် ဳးဝင္ပါသလား။

ငွားရမ္းေနထိုင ္ူသသည္ ေအာက္ပါအခ်က္်မားႏွင့္ ျပည့ ္မီ ပါက အက်ဳံးဝင္ပါသည္-

• CDC က ရောဂါပျံ ့နံှ့မှုနှုန်း သိသိသာသာ မြေ င့် မားနေသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော 

ကောင်တီများ- https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view

• ဝင္ေငြေ နည္းပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကုန ္က်စရိတ္်မားေၾကာင့္ ငွားရမ္းခေ

ပးရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္း

• 2021 ခုႏွစ ္တြေ င္ တစ္ေယာက္်ခ င္းအားျဖင့္  $99,000 သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု တစ္ခုအားျဖင့္  

$198,000 ထက္ မပုိေသာ အခေၾကးေငြေ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏႈိးေဆာ္စစ္ေဆးမႈ တစ္ခု လ

က္ခံ ရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 2020 ျပည့ ႏ္ွစ္ အခြေ န္ရ င္ွးတမ္း တစ္ခု မရိွျခင္း

• ရရိွႏိုင ္သည့  ္အစုိးရ ငွားရမ္းမႈ အေထာက္အ ပံ႔ ရန္ပံ ုေငြ မ်ားကုိ ရရိွရန္ ႀကဳိးစားျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ႀကဳိးစားခဲ႔ျခင္း

• ျဖစ္ႏုိင္ပါက ၎တုိ႔တတ္ႏုိင ္သည့  ္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပိ ုင္း ငွားရမ္းခမ်ား 

အပါအဝင္ ငွားရမ္းခေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရ ွိသည္ကိ ု နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

• ငွားရမ္းသည့ေ္နရာမွ ဖယ္ရာွးခံရလ်င္ အဆုိပါ ငွားရမ္းေနထုိင္ရသူအေနျဖင့္  အိမ္ရာမဲ႔ ျ

ဖစ ္သြေားႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူထူထပ ္သည့  ္အမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္

ရိွသြေားႏုိင္ျခင္း

အဆုိပါ ကာကြေယ္မ ႈမ်ားကုိ ရရိွႏိုင္ရန ္အတြေ က္ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ  — ႏွင့္  အိမ္ေထာင္စုအတြေ င္းရိွ 

အရြေ ယ္ေရာက္ေသာ ေနထိုင ္ူသ မ်ားအားလုံး — အေနျဖင့္  လက္မတွ္ထ ိ ုးထားသည့ ္ေၾကညာ

ခ်က္ တစ္ခု (ေအာက္တ ြေ င္ ၾကည့ ္ပါ) ကုိ ၎တုိ႔၏ ေျမပုိင္ရငွ ္ထံ သုိ႔ သူတုိ႔သည္ တရားဝင္ျ

ဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္  တရားဉပေဒႏွင့ ္အညီ အမွန ္ကို ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင ္သြေ င္းေဖာ္ျပရ

မည္။ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားအေနျဖင့္  အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ မိတဴၱ တစ္ေစာင္ႏွင့္  ေျမပုိင္ရင္ွႏွ

င့ ္အတူ ေဆာင္ရြေက္သ ည့  ္စာရြေက္စ ာတမ္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ ္သည္။

တရားရုံးအားလုံးသည္ ဤ CDC အမိန္႔ကုိ အဓိပၸါယ္တစ္်မိဳ းတည္း ေကာက္ယူမည္မဟုတ္သ

ည့ ္အျပင္ တရားစီရင္ပိ ုင္ခြေ င့္န ယ္ေျမအခဳိ်႔တြေ င္ ဤအကာအကြယ္်မ ားႏွင့္  သက္ဆိ ုင္မည္ မဟုတ္
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ေ◌နအမိ'( ◌ႏ◌ွင-.တ0ရံမႈ အကာအ6ကယ္ေ◌ပးေ◌ရး ေ◌ၾကညာခ်က္ 

ေ◌ရာဂါ ထနိ္◌းခ်ပဳ္ တားဆးီေ◌ရးစင6ာ (CDC) က သင္ေ◌နထိ=င္ေ◌နသည္◌ေ့◌နရာမ ွ◌ႏ◌ငွCDတEခေံရစရန ္သိ=႔မဟ=တ ္ဖယK Lားမခေံရစရန္ ကာMကယ္ေ◌ပးႏ◌◌ိ=ငEည္◌ ့အမိန္႔တစODကိ= 

ထ=တ္◌ျပQOဲသ့ည္။ ဆိ#လိ#သညမ်)ာ သငသ်ည ်သတမ်)တခ်ျကြ်ပည့မီ်ပါက ေအာကတ်ိ#ဘာလ 3 ရက၊် 2021 အထ ိသငေ်နထိ#ငလ်ျကA်)ိသည့ ်ေနရာတငွ ်ဆက၍် ေနထိ#ငD်ိ#ငပ်ါသည။် 

ေဤဖာင&◌ံ)စကံိ) အသ◌ံ)◌း◌ျပဳပံ◌) 

1. CDC အမိန္႔အရ သငTည ္အမိEL ◌ႏ◌ငွCDတOရံမႈ အကာအMကယV Dိ ခစံားြခင္◌ရိွ့၊ မရိွ ၾကည္◌ပ့ါ။ ပညာရွငCမံ ွအကZအညကီိ= လိ=အပ\L်င္ (800) 569-4287 ကိ= ဆfကT ယgါ 

သိ=႔မဟ=တ ္ေ◌ဒသႏ◌ရၲ HUD ြခင္◌◌့ျပဳခက်K အမိKာ အတိ=ငgငOထံမံ ွဆfကT ယKန္ အခက်l လကEာ်းကိ= ရယZလိ=လွင်္ https://www.hudexchange.info/programs/housing-

counseling/rental-eviction/ ကိ= ဆfကT ယgါ။ 

2. ေ◌နာက6 စEက်္◌ႏ◌◌ွာရိွ သင ္သတELတOက်္◌ျပည္◌မ့ီေ◌သာ ေ◌ၾကညာခက်V Dိ လကELတC Dိးပါ။ 

3. လကELတC Dိးထားသည္◌ ့ေ◌ၾကညာခက် ္စာမ်က္◌ႏ◌◌ွာကိ= သင္၏အမိK Lင္ သိ=႔မဟ=တ ္သင္◌က့ိ= အမိnLားထားသည္◌ ့က=မၸဏ ီ(ေအဆာကl အ◌ံ= စမီံခန္႔qခမဲႈ၊ ေ◌◌ျမပိ=ငK Lင္၊ 

စသrVဲသ့ိ=႔) ထ ံေ◌ပးပါ။ သင္၏ မတွ6 မ္◌းအျဖစ္ ႐=ပgံ◌= သိ=႔မဟ=တ ္မိတၱကဴိ= သမိ္◌းထားၿပီး ◌ျပႆနာတစODခ= ရိွလွင်္ သင္၏ ကMၽမ္◌းကင်gညာရွငVိ D ဖ=န္◌း◌ျပန္ေ◌ခၚပါ။ 

 

1. က"ၽႏ◌္◌'ပ) ည္ သတ./တ0က်္◌ႏ◌ငွ္◌ ့ကိ'က6 ပီါသလား။ 
တိ=ငlသးီသးီရိွ အနည္◌းဆ◌ံ=◌း အMကက6 zစVကV Dိ ေ◌{|းခယ်္◌ႏ◌◌ိ=ငTr}ိDလွင်္ သငTည ္သတELတOက်္◌ႏ◌ငွ္◌ ့ကိ=က~ ပီါသည္။ 

တိ)င္ က 

c ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ 2020 ◌ျပည္◌◌့ႏ◌စွ္ သိ=႔မဟ=တ ္2021 ခ=ႏ◌zွစ6င္ 

ေ◌ထာကgံေ့◌ြင ခက်\ ကELတ္ (စးီြပားေ◌ရး ထခိိ=ကEႈအMတက္ 

ေ◌ထာကgံေ့◌ြင) ကိ= ရရိွထားသZ◌ျဖစTည္။ 

c ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ 2020 ◌ျပည္◌◌့ႏ◌zွစ6င္ မrTည္◌ဝ့င္ေ◌ြငအMတကEL ်IRS ထ ံ

တင္◌ျပရန္ မလိ=ပါ။ 

c ေဖာ်ြပပါ အကျိDးခစံားခငွ့ ်တစခ်#ခ#ကိ# လကခ်ရံ��ိြခင ်

• ◌ျဖည္◌ြ့စက္ အာဟာရ ေအထာကl ကZ◌ျပဳ အစအီစဥ ္(SNAP) 

• ◌◌ိ႕ဳငဲေ့◌သာ မိသားစ=မ်ားအMတက ္ယာယ ီအကZအည ီ(TANF) 

• ◌ျဖည္◌ြ့စက္ အာမခ ံဝင္ေ◌ြင (SSI) 

• ◌ျဖည္◌ြ့စက္ အာမခ ံမသ{Q�မ္◌း ဝင္ေ◌ြင (SSDI) 

c 2020 ◌ျပည္◌◌့ႏ◌စွ္ သိ=႔မဟ=တ ္2021 ခ=ႏ◌zွစ6င္ ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ 

တစ္ဦးတည္◌းဝင္ေ◌ြငအျဖစ္ $99,000 ေ◌အာက ္သိ=႔မဟ=တ ္ပZး�တ ဲ

ဝင္ေ◌ြငတင္◌ျပသZအျဖစ္ $198,000 ေ◌အာက ္ရရိွခဲသ့ည္ (သိ=႔မဟ=တ ္

ရရိွရန ္ေ◌မွ်ာ◌္မနွ္◌းထားသည္) 

အထကaါ တစbcမ်ွ မဟ#တaါ — သင#ည္ သတ()တ*က္် မျပည္◌မီ့ပါ။ 

ထိ# ့ြပင ် တိ)င္ ခ 

ေ◌အာကgါ ေအၾကာင္◌းရင္◌းေ◌ၾကာင္◌ ့ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ အမိnLားခကိ= 

အျပည္◌ ့ေမပးေ◌ခႏ်◌◌ိ=ငgါ သိ=႔မဟ=တ ္အမိKာအMတက ္ကသ်င္◌ေ့◌ြငကိ= 

အျပည္◌အ့ဝ ေမပးေ◌ခႏ်◌◌ိ=ငgါ- 

c ကMၽႏ◌္◌=ပ္ မိသားစ=၏ ဝင္ေ◌ြငသည္ အမ်ားအျပား 

ကဆ်င္◌းMသားသည္ 

c ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ အလ=ပ ္◌ျပဳfတT ားပါသည္ 

c ကMၽႏ◌္◌=ပ္၏ အလ=ပO်Qိ Eာ်း သိ=႔မဟ=တ ္လ=ပlားခမ်ား အျဖတOရံသည္ 

c ကMၽႏ◌္◌=zပ6င္ ေ◌ဆးက=သရQlMတက္ မိမိအတိC မဲ ွအMလQlကMၽ ံ

စိ=ကT ◌ံ=◌းေရြငမ်ား ရိွပါသည1္ 

အထကaါ တစbcမ်ွ မဟ#တaါ — သင#ည္ သတ()တ*က္် မျပည္◌မီ့ပါ။ 

သင#ည္ တိ)င*သးီသးီ-တင္ အနည္◌းဆ◌ံ)◌း အခ်က6 စ8က်9 :ိ ေ◌<=းခ်ယ8ဲပ့ါသလား။ သင္◌ဝ့င္ေ◌ြငပမာဏသည္ သတJKတ8က္်◌ႏ◌င္ွ◌ ့ကိ)ကN ပီါသည္။ 

[ေ◌နာက�ာမ်က္◌ႏ◌◌ွာရိွ ပထမဆ◌ံ=◌း အMကကV Dိ အမနွ္◌ျခစgါ]

 
1 တစ္◌ႏ◌စွ(ာအ+တက္ က+ၽႏ◌္◌.ပ္၏ ခ်4ိ 5ႇ◌ ိစ.စ.ေ◌ပါင္◌းဝင္ေ◌ြင၏ 7.5% ◌ႏ◌ငွ္◌အ့ထကC DသိFGH သတIDတJ ားသည္ 
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2. က6ၽႏ◌္◌CပD ည္ သတ'(တ0က်္◌ႏ◌ငွ္◌ ့ကိCကG သီIJ. က6ၽႏ◌္◌Cပ္၏ ေ◌ၾကညာခ်က္ 
ေ◌အာကgါ အMကကEာ်းကိ= အမနွ္◌ျခစ္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌ ့ေ◌ဖာ◌္◌ျပခက်္ တစODခင်္◌းစသီည္ မQွVန္ေ◌ၾကာင္◌း ကMၽႏ◌္◌=ပ္ ေ◌ၾကညာအပgါသည္။  

c အထfက6 င ္ရွင္◌း◌ျပထားသည္◌ ့ေအၾကာင္◌းရင္◌းမ်ားေ◌ၾကာင္◌ ့ကMၽႏ◌္◌=ပ္၏ ဝင္ေ◌ြင ပမာဏသည ္

အရrlခင်္◌း ◌ျပည္◌မ့ီပါသည္ 

c က�Q်=ပ်သည ်လZထ=အMကား SARS-CoV-2 ကZးစကQ်�နး်အဆင့ ်သသိသိာသာ ြမင့မ်ားေနေသာ2 

အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်= ေကာငတ်တီစခ်=တငွ ်ေနထိ=ငသ်ည ်

c ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ တတ္◌ႏ◌◌ိ=ငTမွ် ေ◌ြငအျပည္◌န့းီပါး အခ်Qိ E ီေ◌ပးေ◌ခႏ်◌◌ိ=ငKန �� ပင္ ကMၽႏ◌္◌=ပ္၏ အမိnLားခ 

သိ=႔မဟ=တ ္အမိKာအMတက ္ကသ်င္◌ေ့◌ြငမ်ားကိ= ေ◌ပးေ◌ခရ်န္ အစိ=းရ၏ အကZအညရီယZရန ္ႀကိ ဳးစား 

အားထ=တOဲပ့ါသည္။3 

c ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ အမိEL ◌ႏ◌ငွCDတOရံပါက ကMၽႏ◌္◌=zပ6င္ တျခား အမိKာ ေ◌{|းစရာမ်ား မရိွပါ။ သိ=႔ျဖစgါ၍ 

ကMၽႏ◌္◌=ပTည္- 

• အမိ္ေ◌◌ျခမဲ ့◌ျဖzစTားႏ◌◌ိ=င္ေ◌◌ျခ ရိွပါသည ္သိ#႔မဟ#တ္ 

• အမိ္ေ◌◌ျခမဲတ့ိ=႔ ခိ=နားရာ ေ◌နရာသိ=႔ ေ◌ရႊ႕ရပါလမိ္◌မ့ည္ သိ#႔မဟ#တ္ 

• အမိ�ီးခင်္◌းရzပVကEာ်းMတင္ ေ◌နထိ=ငTည္◌ ့အျခားသZမ်ားရိွရာသိ=႔ ေ◌◌ျပာင္◌းေ◌ရႊ႕ရလမိ္◌မ့ည္။  

c လကELတC Dိးၿပီးေ◌နာက္ ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ ဤသrVိD နားလေrTဘာေ◌ပါကgါသည္- 

• ကMၽႏ◌္◌=ပ္၏ အမိK Lင္◌ႏ◌ငွ္◌ ့ေသဘာတZညခီက်Eရလွင်္ ကMၽႏ◌္◌=zပ6င္ ကMၽႏ◌္◌=ပ္၏ 

အမိnLားရမ္◌းမႈေ◌အာfက6 ငK Lေိ◌သာ အမိnLားခ၊ ေအ◌Mႂကးတင္ေ◌ေနသာ အမိnLားခႏ◌ငွ္◌ ့ကသ်င္◌ေ့◌ြင၊ 

ဒဏ္ေ◌ၾကး သိ=႔မဟ=တ ္အတိ=းကိ= ေ◌ပးရန္ တာဝQK Lေိ◌နပါေ◌သးသည္။ 

• ကMၽႏ◌္◌=ပ္၏ အမိnLားစာခ်ပဳgါ သတELတOက်Eာ်းကိ= လိ=က�ာရဦးမည္ ◌ျဖစgါသည္။ 

• ကMၽႏ◌္◌=ပ္၏ အမိK Lင္◌ႏ◌ငွ္◌ ့ေသဘာတZညခီက်္ မရဘ ဲကMၽႏ◌္◌=ပ ကV  သတELတC ားသည္◌ ့ပမာဏကိ= ေ◌ပးေ◌ခရ်န္ ပ်fကV က\L င်္ ဤအမိEL ◌ႏ◌ငွCDတ္◌ျခင္◌း 

ယာယရီပ6န္႔မႈ ၿပီးဆ◌ံ=◌းMသားခ်နိ္၌ ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ အမိEL ◌ႏ◌ငွCDတOရံႏ◌◌ိ=ငgါသည္။ 

• အမိnLားခ ေမပး◌ျခင္◌း သိ=႔မဟ=တ ္အမိKာအMတက ္ကသ်င္◌ေ့◌ြငကိ= ေမပးေ◌ချ်ခင္◌းေ◌ၾကာင္◌ ့မဟ=တ္ေ◌သာ အျခားေအၾကာင္◌းရင္◌းမ်ားေ◌ၾကာင္◌ ့

ကMၽႏ◌္◌=ပTည္ အမိEL ◌ႏ◌ငွCDတOရံႏ◌◌ိ=ငgါေ◌သးသည္။ 

မ#သားသက္ေ◌သခံ◌ျခင္◌း၏ ◌ျပစjဏ္ေ◌အာlကm င္ ကnၽႏ◌္◌#ပq ည္ ေဤၾကညာခ်ကt cိ လကuvတw cိးလိ#ကq ည္။ 4 ကnၽႏ◌္◌#ေပxDျဖင္◌ ့အထကaါ ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်ကuာ်းသည္ 

မွDtန္ေ◌ၾကာင္◌း ကတ◌ိျပဳၿပီး လမိ|ာပါက ကnၽႏ◌္◌#ပtိ c ◌ျပစuႈဆိ#င~ာ ဥေပဒအရ အျပစ္ေ◌ပးႏ◌◌ိ#ငq�tိc နားလေ�qဘာေ◌ပါကq ည္◌ေ့သဘာ◌ျဖစaါသည္။ 
 
ေဤနရာMတင္ လကELတC Dိးပါ- 

 
_____________________________________________________________  ရ¢က�-ဲ   

 

3. ဤလက:;တ< =ိးထားေ◌သာ စာမ်က္◌ႏ◌◌ွာကိ) သင္၏ အမိD ;င္ သိ)႔မဟ)တ္ သင္◌က့ိ) အမိH;ားထားသည္◌ ့က)မၸဏီထ ံေ◌ပးပါ။ 

အမိaိcင~ vငuာ်းသိ#႔- ေ◌လးစားလိ=က�ာမႈအMတက ္ေ◌ကး်ဇZးတငgါသည္။ သငTည ္CDC ၏ အမိELႏ◌ငွCDတ္◌ျခင္◌း အမိန္႔ကိ= ခ် ိ ဳးေ◌ဖာက\L င်္ သင ္◌ႏ◌ငွ္◌/့သိ=႔မဟ=တ္ သင္◌လ့=ပnန္◌းသည ္

ဒဏ္ေ◌ၾကးမ်ားႏ◌ငွ္◌ ့ေ◌ထာငOခ်|ံျခင◌္းအပါအဝင္ ◌ျပစEႈဆိ=ငKာ ◌ျပစ¤ဏEာ်းကိ= ခရံႏ◌◌ိ=ငgါသ
 

 
2 COVID-19 စ.ေပါငး်ေကာငတ် ီအြမင-်https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/ ကိ. +ကည့ပ်ါ 
3 သင္◌အ့+တက္ ရႏ◌◌ိ.ငWမွ် အကXအညအီားလ◌ံ.◌းကိ. ရွာေ◌ြဖရန္ ေအကာင္◌းဆ◌ံ.◌း နည္◌းလမ္◌းမာွ သင္၏ ေ◌ဒသႏ◌ရၲ က+ၽမ္◌းကင်ည̀ာရွငaိ H ဖ.န္◌းေ◌ခၚျခင္◌း ◌ျဖစါ̀သည္။ (800) 569-4287 သိ.႔ ဖ.Hန္◌းေ◌ခၚၿပီး  

ေ◌ဒသႏ◌ရၲ HUD ြခင္◌◌့ျပဳခက်C အမိCာ အတိ.ငင̀q ံစာရင္◌းကိ. ရွာေ◌ြဖပါ။ 
4 သငWည ္အမိID ◌ႏ◌ငွJHတ္◌ျခင္◌းကိ. တရားဝင္ ဆိ.င္◌းငံေ့◌ၾကာင္◌း ေ◌ၾကညာခက်a Hိ လကIDတJ Hိးထားၿပီးသား◌ျဖစsDင်္ ေ◌နာက( စqHကိ. ထပIံေ◌ပးပိ.႔ရန္ မလိ.အပါ̀။ 

အမိ$%ားမ်ားအ)တက္ ◌ျပႆနာ 

ေ◌◌ျဖရွင္◌းရန္ နည္◌းလမ္◌းမ်ား  

ေအရးေ◌ပၚ အမိ�vားခ အက�အညကီိ# 

ရွာေ◌ြဖပါ 

ေ◌ဒသႏ◌ရၲ HUD ြခင္◌◌့ျပဳခက်K အမိKာ 

အတိ=ငgငOမံ်ား စာရင္◌းကိ= ရွာေ◌ြဖရန္ (800) 

569-4287 သိ=႔ ဖ=န္◌းေ◌ခၚပါ 

ေအ◌nႂကးေ◌ကာကbေံ◌ရးအnတက ္

◌ျပႆနာမ်ားေအၾကာင္◌း အစရီငbပံါ 

တိ=င¥ကားစာကိ= CFPB  

cfpb.gov/complaint သိ=႔ ေ◌ပးပိ=႔ပါ 

�ခဲ◌ျခားဆက� မံႈကိ# တင�ကားပါ 

တိ=င�ာပိ=႔ပါ။ HUD ကိ= (800) 669-9777 Mတင ္

ဖ=န္◌းေ◌ခၚပါ 

https://www.consumerfinance.gov/complaint/
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