
အခန္းေဖာ္ (သို့မဟုတ္) အိမ္ငွားေဖာ္ အတြက္ ေၾကာ္ျငာ 
ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သိသင့္သိထုိက္ေသာ တာ၀န္ ၀တ္တရားမ်ားနွင့္ 
မွ်တေသာအိမ္ငွားမွဴနွင့္ ပက္သက္ေသာ ဥပေဒ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
စာ၇ြက္နံပါတ္ ႏွင့္ ရႈွင္းလင္းထားပါသည္။ လူအမ်ားသည္ အခန္းေဖာ္ 
(သို့မဟုတ္) အိိမ္ငွားေဖာ္ နွင့္ ပက္သက္ေသာ ခြျဲခားဆက္ဆံမွဴ ဥပေဒ 
မ်ားကို နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။  
 

မွ်တေသာ အိမ္ရာငွား ဥပေဒ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 
ဗဟိုအစုိးရနွင့္ အင္ဒီယားနား မွ်တေသာ အိမ္ရာငွား ဥပေဒမ်ား 
က ျပည္သူမ်ားကို လူမ်ိဴး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဴးဆက္၊ 
လိင္၊ မသန္မစြမ္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး (ကေလးရွိျခင္း)၊ မ်ိဴးရုိး 
(အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္ အတြက္သာ)၊ အသက္အရြယ္
(အင္းဒီယားနားပုိလစ္/ေမရီယာန္ ေခါင္တီ အတြက္သာ) နွင့္/သို့္မဟုတ္ 
စစ္မွဴးတမ္းေဟာင္းျဖစ္ျခင္း(အင္းဒီယားနားပုိလစ္/ေမရီယာန္ ေခါင္တီ 
အတြက္သာ) ျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမွဴမ်ားမွ ကာကြယ္ေပး 
ထားသည္။ အရာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားေသာ အဆင့္မ်ား 
ဟုေခၚဆုိသည္။ ဥပေဒမ်ားသည္ အိမ္ရာငွားျခင္းနွင့္ ပက္သက္ေသာ 
အေရာင္းအ၀ယ္(ငွားရန္ျခား၊ ေရာင္းျခင္း၊ ေငြေခ်းျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊ 
နယ္ပယ္ပုိင္းျခားျခင္း (သို့) အျခားေသာ အိမ္ရာငွားရန္းျခင္းနွင့္ 
ပက္သက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဴမ်ား) အမ်ားစုအတြက္ အက်ံဴး၀င္သည္။ 
ပုိíငယ္ေသာ အိမ္ရာငွား ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားနွင့္ အျခားေသာ 
အကန့္အသန့္ရွိ အိမ္ရာငွားျခင္း မ်ားအတြက္ မွ်တေသာ အိမ္ရာငွား 
ဥပေဒမ်ားသည္ ခ်ိဳ့ယြင္းခ်က္မ်ား ရိွသည္။  

ထံုးစံအတိုင္းဆိုလွ်င္ အိမ္ငွားေဖာ္ (သို့) အခန္းငွားေဖာ္ လိုခ်င္သူမ်ားသည္ 
မွ်တေသာ အိမ္ရာငွား ဥပေဒမ်ားမွ သိသာထင္ရွားစြာ ခံစားပုိင္ခြင့္ 
ရွိေသာ္လဲ အိမ္ရာငွား ပုိင္းရွင္မ်ားတြင္မူ အိမ္ရာငွား ေၾကာ္ျငာျခင္းန့ဲ 
ပက္သက္í လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရေပးမည္။  

ဖယ္ဒရယ္ မွ်တေသာ အိမ္ရာ အက္ဥပေဒ ရိွ ေအာက္ပါ ျပဌန္းခ်က္အရ 
“ေရာင္းရန္းျခင္း (သို့) ငွားရန္းျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ လူမ်ိဴး၊ အသားအေရာင္၊ 
ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဴးဆက္၊ လိင္၊ မသန္မစြမ္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ 
မ်ိဴးရုိး ေပၚတြင္ မူတည္လွ်က္ အသာေပးျခင္း၊ အကန့္သန့္ေပးျခင္း၊ (သို့) 
ခြျဲခားျခင္း (သို့) သတိေပးျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္း 
(သို့္) ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစျခင္း (သို့) ထုတ္လုပ္၊ ပုံနိွပ္၊ ထုတ္ေ၀၊ 
(သို့္) ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ပုံနွိပ္ျခင္း၊ (သို့) ထုတ္ေ၀ျခင္း တို့သည္ ဥပေဒနဲ့ 
မကိုက္ညီေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။  

ဥပမာအားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ အဆင့္သက္သက္ေၾကာင့္ 
(ခ်ိဳ့ယႊင္းခ်က္သည္ ပုိၿပီး ငယ္ေသာ အိမ္ရာငွား ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ားကို 
ခြင့္ျပဳထားသည္)့ မ်ားေသာအေျခေနတြင္ အိမ္ငွားေဖာ္၊ အခန္းငွားေဖာ္ 
ရွာေနသူ တစ္ဦးသည္ တျခားသူတစ္ဦးကို အိမ္ငွားမေပးဘ ဲျပဳမူနုိင္သည္၊ 
သို့ေသာ္ ထိုသူတို့သည္ ေၾကာ္ျငာျခင္းနွင့္ ပက္သက္ေသာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အသာေပးျခင္း (သို့) ခြျဲခား 
ဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္နုိင္ေသာ ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားကုိ တင္ထားျခင္း မျပဳနိုင္ပါ။ 

မည္သ့ုိေသာ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားကုိ ပါ၀င္ ထည့္သြင္းထားသနည္း။ 
အားလံုးေသာ ေၾကာ္ျငာ အမ်ိဴးမ်ိဴးျဖစ္ေသာ အြန္လိုင္းမွ ေၾကာ္ျငာ၊ 

သတင္းစာမွ ေၾကာ္ျငာ၊ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာ၊ 

ဆိုင္းဘုတ္တြင္တင္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာ (သို့္) ပါးစပ္ျဖင့္ေၾကာ္ျငာ 

စသည္မ်ားကို ထည့္သြင္း ပါ၀င္ထားသည္။ စာျဖင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း နွင့္ 

ႏုွတ္ျဖင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းတို့သည္ ေၾကာ္ျငာျခင္းတြင္ လိုအပ္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပေဒမ်ားသည္ ၁၉၆၈ ခုနွစ္တြင္ 

စတင္ ျပဌန္းထားကာ၊ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းတြင္ အိမ္ရာငွားျခင္းနွင့္ 

ပက္သက္ေသာ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ မရွင္းလင္းခ်က္ 

မ်ားလည္း ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။  

အဘယ္အရာမ်ားကုိ မေၾကာ္ျငာနုိင္ပါသနည္း။ 
အထက္စာမ်က္နွာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ 
အေလွ်ာက္ကာကြယ္ေပးထားေသာ အဆင့္နွင့္ ဆက္စက္ေသာ အရာမ်ား 
အားလံုးကို မေၾကာ္ျငာရပါ။ 

ေရခ်ိဴးခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္ (သို႔) အျခား အတူတူ 
သံုးေဆာင္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ အတူတကြ ငွားရန္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ 
လိင္န့ဲ ပက္သက္ေသာ အေျခအေနတြင္သာလွ်င္ မိမိ၏ 
နွစ္သက္မွဴကုိ ေဖၚျပနုိင္သည္။ သ့ုိေသာ္ငွားလဲဘဲ လိင္တူ 
မ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာရာတြင္ 
အတူ ေနထိုင္ရမည့္ ေနရာ ပါရိွေနပါက မိန္းကေလး 
အခ်င္းခ်င္း၊ ေယာက်ာၤး အခ်င္းခ်င္း ရွာေဖြျခင္းသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳသည္။ ထိုသ့ုိ 
အတူေနထိုင္ရမည့္ ေနရာ ပါရိွေနေသာ အေျခေနတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္ပိုင္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လိင္မတူ ေၾကာ္ျငာ ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို မူ ခြင့္မျပဳပါ။ 
အကယ္í အတူေနထိုင္ရမည့္ ေနရာ မပါရိွပါက လိင္အေၾကာင္းကို 
ထည့္တြင္း ေၾကာ္ျငာရန္ မလိုအပ္ပါ။  

ပုဂလိက ကလပ္ (သို႔) ဘာသာေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ား (သို႔) 
သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား အတြက္ ျပဳလုပ္ကန့္သန့္ထားေသာ အိမ္ရာမ်ားမွာမူ 
ခ်ိဳ့ယႊင္းခ်က္ တစ္ခ်ိဴ့တစ္ေလ ရွိနုိင္သည္။ 

မိမိ၏ ေၾကာ္ျငာတြင္ အဘယ္သ့ုိေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းနုိင္ပါသနည္း။ အုိးအိမ္ ပုိင္ဆိုင္ျခင္း စာရြက္စာတမ္းတြင္ 
ပါရိွေသာ အရာမ်ား၊ အိမ္ရာငွားရာတြင္ ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္ စသည္ 
အားလံုးကို ေထာက္ထား ထည့္သြင္းနုိင္ပါသည္။ အကယ္ျဖင့္ 
အတူေနထိုင္ရမည့္ ေနရာ ပါရိွပါက လိင္အေၾကာင္းကို 
ထည့္တြင္း ေၾကာ္ျငာနုိင္ပါသည္။ သ့ုိေသာ္လည္းဘ ဲလိင္နွင့္ 
ပက္သက္ျခင္းကိုသာ ေထာက္ထား ထည့္သြင္းသင့္သည္။ သင္၏ 
အခန္းေဖာ္ (သို႔) အိမ္ငွားေဖာ္၏ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မွဴ၊ လူမ်ိဴး၊ 

 

အခန္းေဖာ္ (သ့ုိမဟုတ္) 
အိမ္ငွားေဖာ္အတြက္ ေၾကာ္ျငာျခင္း 

အေၾကာင္းအခ်က္ စာရြက္ နံပါတ္ ၂ 
အင္ဒီယာနာ၊ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာမွ ထုတ္ျပန္သည္ 



အသားအေရာင္ (သို႔) ကာကြယ္ေပးထားေသာ အဆင့္ စသည္တို႔ကုိိမူ 
ထည့္သြင္းထားျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ အေကာင္းဆံုးေသာ စည္းကမ္းမွာ 
အုိးအိမ္ေျမ အေၾကာင္းကိုသာ ေဖာ္ျပျပီး လူအေၾကာင္း 
ကို ေဖာ္ျပမထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကား 
အသံုးအနုွန္းမ်ားသည္ ဥပေဒနွင့္ မညီညႊတ္ပါ။ 

 လူမ်ိဴး (သုိ႔) အသားအေရာင္။ ။ “လူျဖဴ အိမ္နီးနား 
ခ်င္း” ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ “လူျဖဴ ပုိလိုခ်င္သည၊္” “မိမိသည္ 
လူမ်ိဴးခြျဲခားေသာ သူ မဟုတ္ေသာ္ငွားလည္းလ ဲလူျဖဴကိုသာ 
ပါနွစ္သက္သည၊္” “လူမဲ အမ်ိဴးသမီးသည္ သူနွင့္တူေသာ သူကုိသာ 
ပုိနွစ္သက္သည္၊” (သို႔) “လူမဲ မနွစ္သက္ပါ” ဟု ေဖာ္ျပျခင္း 
စသည္မ်ား။ 

 ဘာသာေရး။ ။ “ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္သာ ပုိႏွစ္သက္သည”္ 
ဟု ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ “မူစလင္မ်ားကို မနွစ္သက္ပါ၊” “ဂ်ဴးလူမ်ိဴးကုိသာ 
အခန္းေဖာ္ျဖင့္ ပုိနွစ္သက္သည္၊” “ ကက္သလစ္ အမ်ိဴးသမီး 
အခန္းေဖာ္ ရွာေနသည္၊” စသည္ျဖင့္။ 

 လူမ်ိဴးရင္း/မ်ိဴးရုိး၇င္း။ ။ “လာတင္နုိလူမ်ိဴး ကုိသာ 
နွစ္သက္သည္၊” “ လူမ်ိဴးျခား လက္မခံပါ၊” “ အိႏိ´ယ 
အမ်ိဴးသမီးသာ၊” “ စပိန္လူမ်ိဴး အိမ္နီးနားျခင္း ျဖစ္သည္- သင့္ကို 
မၾကိဳဆုိပါ၊” စသည္ျဖင့္။ 

 မသန္မစြမ္း။ ။ “တြန္းလည္းျဖင့္ လူမ်ား လက္မခံ၊” “ 
မ်က္မျမင္မ်ားကို လက္မခံ၊” စသည္ျဖင့္။ 

 မိသားစု အေျခအေန။ ။ “ကေလးမ်ား မလုိလားပါ၊” “ 
စင္ကယ္လ္ သာလက္ခံ၊” “ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားမ်ားသာ ပုိနွစ္သက္သည္၊” စသည္ျဖင့္။ 

 လိင္။ ။ “အမ်ိဴးသားမ်ားသာ၊” “ လိင္ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ 
အခမဲ့ငွားေပးသည္၊” “စရံေငြသည္ နီးစပ္မွဴ ေပၚတြင္မူတည္သည္၊” 
စသည္ျဖင့္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေၾကာ္ျငာရာတြင္ 
မညင္းပယ္နုိင္ေသာ္လည္း အိမ္ရာငွားျခင္းတြင္မူ 
ညင္းပယ္နုိင္သနည္း။ ေၾကာ္ျငာျခင္းသည္ အိမ္ရာငွား ဥပေဒမ်ားနွင့္ 
ပက္သက္လာလွ်င္ တင္းက်ပ္ေသာ အပုိင္း ျဖစ္ျပီး လူအမ်ားအား 
ထိခိုက္နွစ္နာ ေစနုိင္သည္။ အိမ္ရာငွား ေစ်းကြက္သည္ ပြင့္လင္းí 
လြတ္လပ္မွဴ၊ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း 
ရွိမရွိကို ေၾကာ္ျငာျခင္းက ေထာက္ျပေပးနုိင္သည္။ ကာကြယ္မွဴကုိ 
ရထားေသာ အဆင့္နွင့္ ပက္သက္ေသာ 
စာေစာင္ပါေသာ ေၾကာ္ျငာျခင္းသည္ ထိုသ့ုိေသာ သူမ်ားအား 
အိမ္ငွားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိနုိင္ေရးအတြက္ 
အဟန့္အတားေပးသည္။  

ထို့ကဲ့သ့ုိေသာ ခြျဲခားဆက္ဆံမွဴပါေသာ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားသည္ 
ထိုေၾကာ္ျငာကို ဖတ္ရွုသူမ်ားအား၊ အိမ္ငွားရန္ ရွာေဖြသူျဖစ္ေစ၊ 
အိမ္ငွားေပးသူျဖစ္ေစ၊  တရား၀င္ေသာ စကားလံုးမ်ား 
သံုးထားျခင္း ျဖစ္သည္ကို သိျမင္နုိင္ေသာေၾကာင့္ 
ထိုသ့ုိေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ဆက္လက္ သံုးရန္ အားေပးျခင္း 
လညး္ ျဖစ္သည္။ လူထုသည္ ေၾကာ္ျငာျခင္းတြင္ မိမိတို့ေတြ႔ရွိေသာ 
စကားလုံးမ်ားကို တရား၀င္ေသာ အသံုးနွဳန္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ 
ရယူ သံုးစြတဲတ္ၾကသည္။ ထုိသို့ျဖင့္ ျပည္သူ လူထုသည္ ထိုသို့ေသာ 
စကားအသံုးအနွဳန္းမ်ားကို တရား၀င္သည္ဟု လြယ္ကူစြာ 
ထင္ျမင္တတ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါက ထိုသို႔ေသာ 
ကြျဲခားဆက္ဆံေသာ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားသည္ လြယ္ကူစြာ တိုးပြားလာျပီး 
ခြျဲခားဆက္ဆံေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားလ ဲဆက္လက္ျပီး ရွင္သန္ၾကီးထြား 
သံုးေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ 

မ်ားမၾကာခဏ ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာသူမွ အခန္းေဖာ္/ 
အိမ္ငွားေဖာ္၏ အမ်ိဴး၊ အသားအေရာင္၊ အသက္အရြယ္ (သို႔) 
ကာကြယ္ေပးထားေသာ အဆင့္ 
စသည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေလ့ရိွတတ္သည္။ ထိုသို့ေသာ ကုိယ္ပိုင္ 
အမွတ္အသားမ်ား အသက္အရြယ္မ်ား၊ လူမ်ိဴးမ်ားကို သူတစ္ပါးအား 
သိေစျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ အရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အိမ္ငွားရန္ရွာေဖြသူမ်ား အိမ္မငွား လိုေတာ့ျခင္း 
မ်ားနွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္းျပဳလုပ္ရတြင္ စကားအသံုးအနွဴန္းမ်ားကို 
ဆက္လက္သုံးေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ 

မိမိ၏ ေၾကာ္ျငာျခင္းသည္ မွ်တေသာ အိမ္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ခ်ိဴးေဖာက္ေနပါက ဘယ္လုိျဖစ္လာနိုင္သနည္း။  အိမ္ရာငွားရာတြင္ 
ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ 
အိမ္ရာငွာရာတြင္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း ရွိေနပါက သင့္အား 
တရားစြနုိဲင္မည္ျဖစ္သည္။ ထံုးစံအတိုင္းဆိုရလွ်င္ အေမရိက 
အိမ္ရာငွားျခင္းနွင့္ ျမိဳ့ျပ ဖြဲ့ျဖိဴးတိုးတက္ေရးဌာန(HUD)၊ အေမရိကန္ 
တရားေရးဆိုင္ရာ ဌာန (DOJ)၊ အင္ဒီယားနား ျပည္သ့ူအခြင့္အေရးမ်ား 
ခူမီရွင္၊ နွင့္ ဗဟိုနွင့္ ျပည္နယ္ တရားေရးရုံးမ်ားက အိမ္ရာငွား ဥပေဒကို 
ၾကည့္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကသည္။ 

မွတ္သားခ်က္။ ။ အုိးအိမ္ေျမကိုသာ ေဖာ္ျပရန္၊ လူကိုယ္ပိုင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကို မေဖာ္ျပနဲ့။ 

အကယ္í အျခားေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက၊ FHCCI ကိုဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။ 

 

ဒီစာရြက္စာတန္းသည္ Housing Opportunities Made Equal of Virginia ၏အကူအညီျဖင့္ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဗဟို အင္ဒီယာနာ၏ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာ (FHCCI) 

မစ္ရွင္မွာ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ ဆိုင္ရာသို ႔ေရာက္ရိွေစေရး နည္းမ်ားမွတဆင့္ အိုးအိမ္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကို ပေပ်ာက္ျခင္းျဖင့္ 
ညီမွ်ေသာ အိုးအိမ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ FHCCI သည္ 615 N. Alabama St., Suite 426, Indianapolis, IN 46204 မွာတည္ရိွသည္။ 
ဖုန္းနံပါတ္ သို႔  ျဖစ္သည္။ Relay: 711. Email: info@fhcci.org Web: www.fhcci.org

ဤထုတ္ေဝျခင္းအတြက္ အေျခခံကို ေထာက္ပ့ံသည့္အလုပ္အား ယူအက္စ္ အုိးအိမ္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ ဂရန္႔ သမဝါယမ တစ္ခုေအာက္တြင္ 

ရံပုံေငြေပးျခင္းမွ ေထာက္ပ့ံေပးသည္။ ဤအလုပ္၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ရံပုံေငြ ေပးျခင္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ထုတ္ေဝခ်က္ထဲမွာပါသည့္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ဘာသာျပန္ျခင္း မ်ား၏ တိက်မႈ ေရးသားသူႏွင့္ ထုတ္ေဝသူတို ႔တြင္ လံုးဝတာဝန္ရိွသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ သူ႔အလိုအားျဖင့္ ဥပေဒအၾကံေပးမဟုတ္ပါ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ 

အေျခအေန တစ္ခုအတြက္ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္အတြက္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ပါ။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အျခားေသာ ေဖၚမက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ရႏုိင္ပါသည္။ © Fair 

Housing Center of Central Indiana 2012. FHCCI ၏ ထုတ္ေဖၚခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မသံုးစြဲပါႏွင့္။  Version 12/12. P012.  


