
စက္တင ္ဘာလ 1 ရက္ေန႔က ေရာဂါထိန္းခဳ်ပ္မႈ ဗဟုိဌာန (C.D.C) သည္ ကုိဗစ္-19 ျပန္႔ပြားမႈကုိ ကာကြ ယ္ႏုိင္ေရးအတြ က္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြ င္းရိွ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားအားလုံး

ကုိ ငွားရမ္းေနထုိင္ရာအိမ္မ ွ ဖယ္ရာွးျခင္း ဆုိင္းင့ံမႈဆုိင္ရာ အမဳိ်းသားအဆင္႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခ ဲ႔ပါသည္။ အဆုိပါ အမိန္႔သည္ 2020 ျပည့ ႏ္ွစ္၊ စက္တင ္ဘာလ 4 ရက္ေန႔မွ 2021 ခုႏွစ္၊ ဇြ

န ္လ 30 ရက္ေန႔ထိ အသက္ဝင္မည္ျဖစ ္သည္။ အမိန္႔အား ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြ င္း အျခားေသာ ပုိမုိအားေကာင္းသည့ ္ေနအိမ္မ ွ ဖယ္ရာွးျခင္းဆုိင္ရာ အမိန္႔မ်ားျဖင့္ အစားမထုိးမခ်င္း 

သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ ်က္မႈ မလုပ္မခ်င္း အသက္ဝင္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားႏွင့္  ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြ င္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္  ဖက္ဒရယ္ ကာကြ ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြ က္ ဆက္

လက္ လုပ္ေဆာင ္သြားရမည္ျဖစ ္သည္။

သင္ သိထားရမည့ ္အရာမ်ား-
 y အမိန္႔စာအရ မိသားစုတစ္ခုတည္းရိွသည့ ္အိမ္်မ ား၊ ေရြ႕ေျပာင္းသြားလာသည့ ္

အိမ္်မ ားႏွင့္  တုိက္ခန္းမ်ား အပါအဝင္ အားလုံးေသာ ငွားရမ္းေနထိုင ္သည့  ္အေဆာက္အ

ဦမ်ား အထိ အက်ဳံးဝင ္သည္။

 y အမိန္႔စာအရ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ CDC ၏ ေၾကညာခ်

က္ (ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကိ ု ၾကည့ ္ပါ) ကုိ ၎တုိ႔၏ အိမ္ရငွ္်မ ားထံ တင္ျပပါက 

2021 ခုႏွစ္၊ ဇြ န္လ 30 ထိ ငွားရမ္းခ မေပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ငွားရမ္းေနထိုင ္ူသ မ်ား

အား ငွားရမ္းထားသည့ ္ေနရာမွ ဖယ္ရာွးျခင္း ျပဳလုပ္ခြ င့္မ ရိွ။

 y ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသက အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ကိ ု ၎တုိ႔၏ ေျမပုိင္ရငွ ္ထံ သုိ႔ ျပသလုိက္သ

ည္ႏွင့္  တၿပဳိင္နက္ ေျမပုိင္ရငွ ္အေနျဖင့္  ငွားရမ္းေနထိုင ္ူသအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေ

သာ ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ ေသာ ္လည္းေကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာ

က္ၿပီးေသာ ္လည္းေကာင္း ေနအိမ္မဖွယ္ခိ ုင္းျခင္း အပါအဝင္ ငွားရမ္းထားသူမ်ားကုိ 

ဖယ္ရာွးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 2021 ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင ္လ မတုိင္ခင ္ထိ ငွားရမ္းခ မေပးေဆာင္ႏုိင္ျ

ခင္းေၾကာင့္ ဖယ္ရာွးျခင္းစသည့ ္မည္သည့  ္လုပ္ေဆာင္မႈကုိမ်ွ လုပ္ေဆာင္ခြ င့္မ ရိွ။ 

 y ၎သည္ ငွားရမ္းခ အေၾကြးတင္ျခင္းကုိ ပယ္ဖယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရပ ္တန္႔ျခ

င္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးက်န ္သည့  ္ငွားရမ္းခ တုိးျခင္းကုိ ရပ ္တန္႔ျခင္း မဟုတ္ပါ၊ 

၎သည္ အမိန္႔စာ သက္တ မ္းကုန ္သည့ ္အခိ်န္ ေနာက္တ ြ င္ သတ္မတွ္်ခိ န္ ေစ႔မည္ျဖစ ္သည္။ 

 y အမိန္႔အရ ငွားရမ္းခ မေပးႏုိင္ျခင္းမဳိ်း မဟုတ္ဘ ဲ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္်မား (ျပ

ည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြ င္း ဥပေဒက ထုတ္ျပန ္ထားသည့ ္ပုိမုိအားေကာင္းေ

သာ ကာကြ ယ္ေရးအတြ က္ “ဖယ္ရာွးရန္ ခုိင ္လံ ုသည့  ္အခ်က္်မားေၾကာင့္” အပါ

အဝင္ တိက်သခ်ာသည့ ္အေၾကာင္းျပခ်က္်မားရိွပါက အဆုိပါ အခ်က္်မားႏွင့္  အ

က်ဳံးဝင ္သည့  ္ငွားရမ္းသူမ်ားကုိ ဇူလုိင ္လ မတုိင္ခင္ ဖယ္ရာွးႏိုင ္သည္-

 y ငွားရမ္းေနထုိင ္သည့  ္ေနရာတြ င္ရ ွိ စဥ္ ျပစ္မႈကဴ်းလြ န္သည့  ္လႈပ္ရ ာွးမႈကုိ လုပ္ေဆာ

င္ျခင္း၊ အျခား ေနထိုင ္ူသ မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကုိ ၿခိမ္းေျ

ခာက္ျခင္း၊ ပုိင ္ဆိ ုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခ်က္်ခ င္း သိသိသာသာ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ျပ

ဌာန္းထားေသာ အေဆာက္အ ဦ စည္းကမ္းခ်က္်မား၊ က်န္းမာေရး အစဥ္အ လာမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္  ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကဲ႔သုိ႔ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ခဳိ်းေဖာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္းခ အခိ်န္မီ မေ

ပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ က်သင္႔ေငြ မ်ား (ေငြ ပးေ

ဆာင္မႈ မရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြ၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား သုိ႔မဟု

တ္ အျမတ္်မားကုိ ေပးေဆာင္ရန္ ေနာက္က် ျခင္း အပါအဝင္) မေပးႏိုင္ျခင္းမဳိ်း

ထက္ အျခားေသာ ကန ္ထ႐ိုက္ တာဝန္်မားကုိ ခဳိ်းေဖာက္ျခင္း။

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အက် ဳးဝင္ပါသလား။
ငွားရမ္းေနထိုင ္ူသသည္ ေအာက္ပါအခ်က္်မားႏွင့္ ျပည့ ္မီ ပါက အက်ဳံးဝင္ပါသည္-

 y ဝင္ေငြ နည္းပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကုန ္က်စရိတ္်မားေၾကာင့္ ငွားရ

မ္းခေပးရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္း

 y 2021 ခုႏွစ ္တြ င္ တစ္ေယာက္်ခ င္းအားျဖင့္  $99,000 သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု တစ္ခု

အားျဖင့္  $198,000 ထက္ မပုိေသာ အခေၾကးေငြ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏႈိးေဆာ္စစ္ေ

ဆးမႈ တစ္ခု လက္ခံ ရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 2020 ျပည့ ႏ္ွစ္ အခြ န္ရ င္ွးတမ္း တစ္ခု မ

ရိွျခင္း

 y ရရိွႏိုင ္သည့  ္အစုိးရ ငွားရမ္းမႈ အေထာက္အ ပံ႔ ရန္ပံ ုေငြ မ်ားကုိ ရရိွရန္ ႀကဳိးစားျခ

င္း သုိ႔မဟုတ္ ႀကဳိးစားခဲ႔ျခင္း 

 y ျဖစ္ႏုိင္ပါက ၎တုိ႔တတ္ႏုိင ္သည့  ္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပိ ုင္း ငွားရ

မ္းခမ်ား အပါအဝင္ ငွားရမ္းခေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရ ွိသည္ကိ ု နားလည္သေဘာေပါက္ျ

ခင္း 

 y ငွားရမ္းသည့ေ္နရာမွ ဖယ္ရာွးခံရလ်င္ အဆုိပါ ငွားရမ္းေနထုိင္ရသူအေနျဖင့္  အိမ္

ရာမဲ႔ ျဖစ ္သြားႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူထူထပ ္သည့  ္အမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာတစ္ခုသုိ႔ 

ေရာက္ရ ွိသြားႏုိင္ျခင္း

အဆုိပါ ကာကြယ္မ ႈမ်ားကုိ ရရိွႏိုင္ရန ္အတြ က္ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ  — ႏွင့္  အိမ္ေထာင္စုအ

တြ င္းရိွ အရြ ယ္ေရာက္ေသာ ေနထိုင ္ူသ မ်ားအားလုံး — အေနျဖင့္  လက္မတွ္ထ ိ ုးထားသ

ည့ ္ေၾကညာခ်က္ တစ္ခု (ေအာက္တ ြ င္ ၾကည့ ္ပါ) ကုိ ၎တုိ႔၏ ေျမပုိင္ရငွ ္ထံ သုိ႔ သူ

တုိ႔သည္ တရားဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္  တရားဥပေဒႏွင့ ္အညီ အမွန ္ကို ေျပာဆုိျခင္းျဖ

စ္ေၾကာင္း တင ္သြ င္းေဖာ္ျပရမည္။ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားအေနျဖင့္  အဆုိပါ ေၾကညာ

ခ်က္ မိတဴၱ တစ္ေစာင္ႏွင့္  ေျမပုိင္ရင္ွႏွင့ ္အတူ ေဆာင္ရြက္သ ည့  ္စာရြက္စ ာတမ္းမ်ားကုိ သိမ္းဆ

ည္းထားရမည္ ျဖစ ္သည္။

တရားရုံးအားလုံးသည္ ဤ CDC အမိန္႔ကုိ အဓိပၸါယ္တစ္်မိဳ းတည္း ေကာက္ယူမည္မဟု

တ္သည့ ္အျပင္ တရားစီရင္ပိ ုင္ခြ င့္န ယ္ေျမအခဳိ်႔တြ င္ ဤအကာအကြယ္်မ ားႏွင့္  သက္ဆိ ုင္မည္ မ

ဟုတ္ပါ။ သင္႔အေနျဖင့္  ငွားရမ္းေနထိုင ္သည့ ေ္နရာမွ ဖယ္ရာွးျခင္းခံရပါက ေၾကညာခ်

က္ႏွင့ ္အညီ ဥပေဒ အကူအညီ ရယူႏုိင္ရန ္အလုိ႔ငွာ သင္၏ ေဒသတြ င္း ဥပေဒေရးရာ အကူ

အညီေပးသည့ ္အဖြဲ ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြ င္း အသင္းအဖြဲ ႔ အုပ္စုထံသုိ႔ 

ဆက္သ ြယ္ပ ါ။
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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။ သင္◌ေ့အ(ျဖင္◌ ့သတ-.တ/ ားသ2-်ားႏ◌ငွ္◌ ့ကိ8က9 လီွင်္ သင<က= .ေိ◌နထိ8င<က်= .ေိ◌သာ ေ◌နရာ၌ 2021 ခ8ႏ◌စွ္၊ ြဇ(< 30 ရကK ထ ိေ◌နထိ8င္◌ႏ◌◌ိ8င-ည္◌ေ့သဘာ◌ျဖစNါသည္။ 

ေ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. က6ၽႏ◌္◌BပC ည္ သတ'(တ0က်္◌ႏ◌ငွ္◌ ့ကိBကF 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 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) 

သငTည ္ေ◌အာကgါ အက် ိ ဳးခစံားြခင္◌မ့်ားကိ= ရရိွေ◌နသi◌ျဖစ<.င်္ 

ဤပမာဏေ◌အာကV Dိသာ ဝင္◌ႏ◌◌ိ=င္ေ◌◌ျခ ရိွသည-္ 

• ◌ျ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) 

အထကNါ တစnoမ်ွ မဟ8တNါ — သင#ည္ သတ()တ*က္် မျပည္◌မီ့ပါ။ 

 
1 တစ္◌ႏ◌စွ(ာအ+တက္ က+ၽႏ◌္◌.ပ္၏ ခ်4ိ 5ႇ◌ ိစ.စ.ေ◌ပါင္◌းဝင္ေ◌ြင၏ 7.5% ◌ႏ◌ငွ္◌အ့ထကC DသိFGH သတIDတJ ားသည္ 

!"င့ ် 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 

အထကNါ တစnoမ်ွ မဟ8တNါ — သင#ည္ သတ()တ*က္် မျပည္◌မီ့ပါ။ 

https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/
https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/
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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]

2. က6ၽႏ◌္◌BပC ည္ သတ'(တ0က်္◌ႏ◌ငွ္◌ ့ကိBကF သီLM. က6ၽႏ◌္◌Bပ္၏ ေ◌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 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။2 

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

ကMၽႏ◌္◌=ပTည္- 

• အမိ္ေ◌◌ျခမဲ ့◌ျဖzစTားႏ◌◌ိ=င္ေ◌◌ျခ ရိွပါသည ္သိ8႔မဟ8တ္ 

• အမိ္ေ◌◌ျခမဲတ့ိ=႔ ခိ=နားရာ ေ◌နရာသိ=႔ ေ◌ရႊ႕ရပါလမိ္◌မ့ည္ သိ8႔မဟ8တ္ 

• 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။ 

မ8သားသက္ေ◌သခံ◌ျခင္◌း၏ ◌ျပစuဏ္ေ◌အာvကw င္ ကxၽႏ◌္◌8ပz ည္ ေဤၾကညာခ်က| oိ လက-.တ/ oိးလိ8ကz ည္။ 3 ကxၽႏ◌္◌8ေပK(ျဖင္◌ ့အထကNါ ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က-ာ်းသည္ 

မွ(|န္ေ◌ၾကာင္◌း ကတ◌ိျပဳၿပီး လမိ9ာပါက ကxၽႏ◌္◌8ပ|ိ o ◌ျပစ-ႈဆိ8င=ာ ဥေပဒအရ အျပစ္ေ◌ပးႏ◌◌ိ8ငz2|ိo နားလေ2zဘာေ◌ပါကz ည္◌ေ့သဘာ◌ျဖစNါသည္။ 
 
ေ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။ 

အမိNိoင= .င-ာ်းသိ8႔- ေ◌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|ံျခင္◌းအပါအဝင္ ◌ျပစEႈဆိ=ငKာ ◌ျပစ�ဏEာ်းကိ= ခရံႏ◌◌ိ=ငgါသ

 
2 သင္◌အ့+တက္ ရႏ◌◌ိ.ငMမွ် အကOအညအီားလ◌ံ.◌းကိ. ရွာေ◌ြဖရန္ ေအကာင္◌းဆ◌ံ.◌း နည္◌းလမ္◌းမာွ သင္၏ ေ◌ဒသႏ◌ရၲ က+ၽမ္◌းကင်XညာရွငYိ H ဖ.န္◌းေ◌ခၚျခင္◌း ◌ျဖစXါသည္။ (800) 569-4287 သိ.႔ ဖ.Hန္◌းေ◌ခၚၿပီး  

ေ◌ဒသႏ◌ရၲ HUD ြခင္◌◌့ျပဳခက်C အမိCာ အတိ.ငXငl ံစာရင္◌းကိ. ရွာေ◌ြဖပါ။ 
3 သငMည ္အမိID ◌ႏ◌ငွJHတ္◌ျခင္◌းကိ. တရားဝင္ ဆိ.င္◌းငံေ့◌ၾကာင္◌း ေ◌ၾကညာခက်Y Hိ လကIDတJ Hိးထားၿပီးသား◌ျဖစnDင်္ ေ◌နာက( စlHကိ. ထပIံေ◌ပးပိ.႔ရန္ မလိ.အပXါ။ 

အမိ$%ားမ်ားအ)တက္ ◌ျပႆနာ 

ေ◌◌ျဖရွင္◌းရန္ နည္◌းလမ္◌းမ်ား  

ေအရးေ◌ပၚ အမိ�.ားခ အကiအညကီိ8 

ရွာေ◌ြဖပါ 

ေ◌ဒသႏ◌ရၲ HUD ြခင္◌◌့ျပဳခက်K အမိKာ 

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

569-4287 သိ=႔ ဖ=န္◌းေ◌ခၚပါ 

ေအ◌xႂကးေ◌ကာကnေံ◌ရးအxတက ္

◌ျပႆနာမ်ားေအၾကာင္◌း အစရီငnပံါ 

တိ=င�ကားစာကိ= CFPB  

cfpb.gov/complaint သိ=႔ ေ◌ပးပိ=႔ပါ 

�ခဲ◌ျခားဆက� မံႈကိ8 တင�ကားပါ 

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

ဖ=န္◌းေ◌ခၚပါ 

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