ကိ်းို ကွ ယ် ယံို က ည် ြှု အြော်း လံ်းို ြှ ရ ွှေ့ ရခ ြော င််း လို ် သြော်းြ ြော်း၊
ေို ကခ သ ည် ြ ြော်း နှ င ်ို့ လူ ြ ြော်း အြော်း လံ်းို အ တွ က်
တ ေ် ြိို်း ြျှတ အိ ြ် ရြော ရ ိို င် ြွ င်ို့ ြ ြော်း
အြ က် အ လ က် စြောရွ က် # 1 5
ခွဲခခာြားဆက်ဆံခခင်ြားကိိုတာြားခြစ်ထာြားသည့်် ခြည်နယ်နင
ှ ့်် ဖက်ဒရယ် တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာဥြဒဒကိို နိင
ို င
် ဆ
ံ ိုင
ိ ရ
် ာဇစ်ခြစ်၊
ကိိုြားကယ်ြှုနင
ှ ့်် ဘိိုြားဒဘြားြ ာြားကိို ကိိုြားကယ်ခခင်ြားသာြက အခခာြားကာကယ်ထာြားသည့်် အဖွဲွဲ့ြ ာြားဒြေါ်တင် အဒခခခံထာြား
ြါသည်။

ကာကယ်ဒြြားြှုတင်

ငှာြားရြ်ြားြှု၊

ဒရာင်ြားခ ြှုြ ာြား၊

အငှာြားခ ခခင်ြား၊

အာြခံနင
ှ ့််

နယ်ဒခြသတ်ြှတ်ခခင်ြား

တိြါဝင်
ို ့်
သည့်် အိြ်ရာနှငဆ
့်် က်စြ်ဒနသည့်် အလိုြ်ဒဆာင်ရက်ခခင်ြားအြ ိ ြားအစာြားအာြားလံိုြား ြါဝင်ြါသည်။ တန်ဖိိုြားြျှတ

ဒကကာင့်် သင်အ
ှ ်ခခင်ြား။
့် ာြားပခိြ်ြားဒခခာက် (သိ)ို ့် ဒနှာက်ယက
တရာြားဥြဒဒနှငြ
့်် ညီသည့်် ဒနှာက်ယှက်ြှု (သိ)ို ့် ပခိြ်ြားဒခခာက်ြှုြ ာြားတင် ဒအာက်ြါတိြါဝင်
ို ့်
ြါသည် -



ြည်ခဖစ်ြါသည်။ သင်၏ရ ွှေ့ရခ ြောင််းခြင််းဆိိုငရ
် ြောအရခြအရေ၊ နိင
ို င
် ဆ
ံ ိုင
ိ ရ
် ြောဇစ်ခြစ် (သိ)ို ို့ ကိို်းကွယ်ြရ
ှု ကြောင်ို့ အိြ်ရြော

ိိုငရ
် ှ င် (သိ)ို ို့

ံို့ ိို်းရ ်းသူြှ သင်အ
်ို့ ညီခြင််းခြစ် ါသည်။ သင်၏
ို့ ြော်း ကွွဲခ ြော်းစွြော ဆက်ဆခံ ြင််းသည် တရြော်းဥ ရေနှငြ

ကိို်းကွယ်ြှုကိိုသရ
ိ ှိ ရေ် အိြ်ရြော ိိုငရ
် ှ ငြ
် ှ သင်အ
ို့ ြော်းရြ်းခြေ််းခြင််းသည်လည််း တရြော်းဥ ရေနှင်ို့ ြညီခြင််းခြစ် ါသည်။
အိြ်ြ ာြား (သိ)ို ့် တိိုက်ခန်ြားြ ာြား ငှာြားရြ်ြားခခင်ြားတင်ြါဝင်ဒနသည့််လူြ ာြားသည် ဒအာက်ြါတိကိ
ို ့် ို ခြ လိုြ်၍ြရဟိုဆိုလ
ိ ိိုခခင်ြား

သင်၏ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားြှုဆိုင
ိ ရ
် ာအဒခခအဒနဒကကာင့်် ရွဲ (သိ)ို ့် ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားြှုဆိုင
ိ ရ
် ာ အာဏာြိိုငြ
် ာြားကိို သင်အ
့် ာြား
တိိုငက် ကာြားြည်ဟို ပခိြ်ြားဒခခာက်ခခင်ြား၊

အိြ်ရာဥြဒဒသည် သင်၏ ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားလိုြ်သာြားဟူသည်အ
့် ဒခခအဒနကိို လစ်လ ျူရှု ထာြားကာ သင်အ
့် ာြားကာကယ်ဒြြား



သင်အ
ှ ဒ
် ဏ်ဒြြားလိြ့််ြည်ဟဒ
ို ခြာကကာြားခခင်ြား၊
့် ာြားခြည်နင



သင်၏နိင
ို ်ငသ
ံ ခြန်
ိုိ ့် သာြားရန်ဒခြာကကာြားခခင်ြား၊



သင်ြဒခြာင်ြားြါက ဒစာ်ကာြားသည့််အသံိုြားအနှုနြား် (သိ)ို ့် ပခိြ်ြားဒခခာက်သည့််အသံိုြားအနှုနြား် ြ ာြားကိို အသံိုြားခြ ၍ သင်

ခဖစ်ြါသည် -

(သိ)ို ့် သင်၏ြိသာြားစိုကိိုထိခိိုကဒ
် စခခင်ြားအြါအဝင် သင်၏အိြ်တင် င်္ရက်ဖစ်တီဒဆြားခခယ်ခခင်ြား (သိ)ို ့် စာြ ာြား



ဒရြားသာြားခခင်ြား၊

သင်သည် ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားလိုြ်သာြား (သိ)ို ့် ဒိုကခသည်ခဖစ်ဒနခခင်ြားဒကကာင့်် (သိ)ို ့် သင်၏ ကိိုြားကယ်ယံိုကကည်ြှုဒကကာင့််
သင်အ
့် ာြား ငှာြားရြ်ြားရန်ခငင်ြားဆန်ခခင်ြား၊



အသံိုြားအနှုနြား် ြ ာြားခဖင့်် ဒအာ်ဟစ်ခခင်ြား၊ (သိ)ို ့်



သင်သည် အဒြရိကန်ခြည်ဒထာင်စိုြှြဟိုတ်ခခင်ြားဒကကာင့်် သင်အ
့် ာြား ငှာြားရြ်ြားရန်ခငင်ြားဆန် ခခင်ြား၊



သင်လာခွဲ့်သည့််ဒနရာ၊ သင်၏ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားခခင်ြားဆိုင
ိ ရ
် ာအဒခခအဒနတိဒကကာင်
ို ့်
့် (သိ)ို ့် သင်၏ ကိိုြားကယ်ယံိုကကည်



သင်သည် ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားလိုြ်သာြား၊ ဒိုကခသည်ခဖစ်ဒနခခင်ြားဒကကာင့်် (သိ)ို ့် သင်၏ကိိုြားကယ်ြှုဒကကာင့်် သင်အ
့် ာြား ြူြားတွဲ

ကိို်းကွယ်ြှုဆင
ိုိ ရ
် ြော စစည််းြ ြော်းကိို

ကျွန်ို ် အရေခြင်ရ
်ို့ ရှိ ဟို
ို့ ြြော်ခ ြွငြ

ကျွန်ို ် ၏အိြ်ရြော ိိုငရ
် ှ ငြ
် ှ

ကျွန်ို ် အြော်း

ရခ ြော ကြော်းနိင
ို ် ါသလြော်း။ ြဟိုတြ
် ါ။ U.S အိြ်ရာဌာနနှင့်် ပြိ ွဲ့တင်ြားဖံွဲ့ ပဖိ ြားတိြားို တက်ြှု (HUD) ၏ လြ်ြားညန်ခ က်၏

လက်ြှတ်ဒရြားထိြားို ဒြြားြည့််သူလိိုအြ်ဒကကာင်ြား ဒတာင်ြားခံခခင်ြား၊

ြထြခြင်ဆင်ခဖည့််စက်ခ က်တင်



အနံထ
ို ခ် ခင်ြားဒကကာင့်် သင်ကကိ က်သည့််အစာြားအစာကိိုခ က်ြစာြားရန်ဒခြာခခင်ြား၊
့် က်လာနိင



သင် (သိ)ို ့် သင်၏ြိသာြားစိုဝင်အခ ိ ွဲ့က အင်္ဂလိြ်စကာြားြဒခြာတတ်ခခင်ြားဒကကာင့်် သင်အ
့် ာြားငှာြားရြ်ြားရန် ခငင်ြားဆန်

ကျွန်ြ
ို ်တ၏အစိ
ိို ့်
ိုြားရသည်

လတ်လြ်စာကိိုြားကယ်ခင်န
ှ ြ
့်် တ်သက်၍
့် င

ဝင်ဒရာက်

စက်ဖက်နင
ိို ခ် ခင်ြားြရှိြါဟို ဒဖာ်ခြထာြားြါသည်။

ခခင်ြား၊

ကိိုြားကယ်ြှုဆိုင
ိ ရ
် ာဒဖာ်ခြြှုြ ာြားကိို ကိြားို ကယ်ြှုဘာသာအာြားလံိုြားြှလူြ ာြားအတက် ရရှိနင
ိို ရ
် န် တူညီသည့််အခင်အ
့် ဒရြားကိို
ခြ လိုြ်ဒြြားထာြားသည့်် အိြ်ရာအဒခခအဒနြ ာြားတင် ခင်ခ့် ြ ထာြားြါသည်။ .



သင်၏တိိုက်ခန်ြားအခြင်ဘက်တင် အင်္ဂလိြ်စကာြားဒခြာရြည်ဟို သင်အ
့် ာြားဒခြာကကာြားခခင်ြား၊



တစ်နင
ိို င
် တ
ံ ည်ြားြှလာသူြ ာြား၊ သင်ကသ
ွဲ့် ိုိ ့် တူညီသည့််ဘာသာစကာြားကိဒ
ို ခြာဆိိုသူြ ာြား (သိ)ို ့် ကိြားို ကယ်ြှုတူသူ
ြ ာြား နှငန
့်် ြားီ သည့််တိိုကခ
် န်ြားကိိုဒရြားခ ယ်ရန် သင်အ
့် ာြားတန်ြားအာြားဒြြားခခင်ြား၊ (သိ)ို ့်



သင်၏အိြ်၊ သင်နင
ှ သ
့်် က်ဆိုင
ိ သ
် ည်ြ ာြား (သိ)ို ့် သဒဘာက သည့််ဒနရာြ ာြား (ဒရကူြားကန် (သိ)ို ့် ြင်ြင်ြားဧရိယာ
ကွဲသ
့် )ိုိ ့် သိို ့်ဝင်ဒရာက်ခင်က
့် ိိုြိတ်ြင်ခခင်ြား။ .

ြှုဒကကာင့်် သင်အ
ို ိိုဒကာက်ခံခခင်ြား (သိ)ို ့် ြိိုြိိုြ ာြားခြာြားသည့်် လံခို ခံ ဒရြားစဒြေါ်ဒင ဒကာက်ခံခခင်ြား၊
့် ာြား ငှာြားရြ်ြားခြိြ



သင်နင
ှ ့်် သင်၏ြိ သာြားစိုကိို လူြ ိ ြားဒရြားဆိိုငရ
် ာ၊ ဇာတိဆိုင
ိ ရ
် ာ (သိ)ို ့် ကိိုြားကယ်ြဆ
ှု ိုင
ိ ရ
် ာ ဒစာ်ကာြားသည့််

အိြ်ြေ််း ိိုငရ
် ှ ငြ
် ှ ကျွန်ို ် သည် အမြွဲ တြ် ်းရေထိင
ို ခ် ြင််းကိိုအတည်ခ ြုရေ် အင်္ဂ လိ ် စကြော်း ရခ ြောရြည်ဟိုရခ ြောလြောလျှင်
ြည်သလို
ိုိ ို့ ် ရ ါြည်လွဲ။ ကန်သတ်
ထာြားသည့််အင်္ဂလိြ်စာကျွြ် ြားက င်ြှု (LEP) ြိုင်္ိ္ လ်ြ ာြားသည် အဒရြားကကီြားသည့််
့်
အိြ်ရာနှငဆ
့်် က်နယ်ဒနသည့််ကိစစရြ်ြ ာြားနှငြ
့်် တ်သက်၍

ဆက်သယ်ဆက်ဆံရန်

အင်္ဂလိြ်စကာြားကိို

ဒရလည်စာ

သင်သည် ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားလိုြ်သာြား (သိ)ို ့် ဒိုကခသည်ခဖစ်ခခင်ြားဒကကာင့်် (သိ)ို ့် သင်၏ကိိုြားကယ်ြှုဒကကာင့်် သင် (သိ)ို ့်

ဒခြာဆိိုြည်ခဖစ်ြါသည်

သင်၏ြိသာြားစိုအာြားစည်ြားြ ဥ်ြားြ ာြားခ ြှတထ
် ာြားဒသာ်လည်ြား အခခာြားြည်သကိ
ူ ့် ိုြှ အဆိိုြါစည်ြားြ ဥ်ြားြ ိ ြား ခ ြှတ်

အိြ်ရာတင် LEP ြိုင်္ိ္ လ်ြ ာြားနှင့်် ဆက်သယ်ဆက်ဆံရန် ြ က်စိစံိုြိတ
ှ ်ခငင်ြားဆိုခိ ခင်ြားသည် HUD အရ စစ်ြှနသ
် ည့််

ြထာြားခခင်ြား။

ဆက်သယ်ဆက်ဆံဒရြားကိစစရြ်ြ ာြားတင် တက်ကကြှုြရှိခခင်ြားနှငတ
့်် ူညီြါသည်။

သင်၏ြံိုြန်ြားသင်ခြင်၊

ဒခြာြံဆ
ို ိုြ
ိ ံို (သိ)ို ့်

ြတ်သက်၍

အိြ်ရာြိိုငရ
် ှငြ
် ှ

အခ ိ ွဲ့ဒသာ

အိြ်ရာြိိုငရ
် ှငြ
် ာြား၊

ဝတ်စာြားဆင်ယင်ြံိုတဒကကာင်
ိို ့်
့် သင်၏ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားခခင်ြား အဒခခအဒနနှင့််

သင်အ
့် ာြားဒြြားခန်ြားြ ာြားဒြြားခြန်ြားခခင်ြားသည်
ြိိုငရ
် ှငြ
် ာြား၊

အိြ်ခခံဒခြဒအြားင်္ င်ြ
့် ာြား၊

တရာြားဝင်ခခင်ြားရှိ၊ ြရှိဒြြားခြန်ြားခခင်ြား၊ သင်၏အစိြ်ြားကတ် (သိ)ို ့်
သင်၏လူြှုဖူလံိုဒရြားကိိုယ်ြိိုငန
် ြ
ံ ါတ်ကိို

ဒတာင်ြားခံခခင်ြားတိို ့်

ဗီဇာကိို

တရာြားဥြဒဒနှင့််
စသည်တြှ
ိို ့်

ြညီခခင်ြားခဖစ်ြါသည်။

သင်သည်

ဤနိင
ို င
် တ
ံ င်

ကကည့််လဒ
ိို ကကာင်ြားဒတာင်ြားခံခခင်ြား၊ (သိ)ို ့်

ခြ လိုြ်နင
ိို ြ
် ါသည်။

ဒြြားခြန်ြားြှုသည်

လူတိိုငြား် ကိို

(သိ)ို ့်

လိိုအြ်ြါက

ခွဲခခာြားဆက်ဆံသည့််ကိစစရြ်ြ ာြားတင်

အကူအညီဒြြားနိင
ို ြ
် ည့််

အိြ်ဒထာင်စိုဝင်တစ်ဦြားရှိြည်ခဖစ်ြါသည်၊

"အိြ်ငာှ ြားအာြားလံြားို သည်အင်္ဂလိြ်စကာြားဒခြာဆိိုရြည်"

ြ က်စိြိတ်ဒဖာ်ခြခ က်ြ ာြားြါဝင်သည့််ဒကကာ်ခငာြ ာြား (သိ)ို ့်

အင်္ဂလိြ်စာကျွြ်ြားက င်ြှုြရှိသည့််

ဆိိုသည်ကသ
ွဲ့် ဒသာ
ိုိ ့်
ဒလျှာက်ထာြားသူြ ာြား

အာြားလံိုြားကိဒ
ို ရှာင်ဖယ်ခခင်ြားတြါဝင်
ိို ့်
ြည်ခဖစ်ြါသည်။ အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူ (သိ)ို ့် အပြွဲတြ်ြားဒနထိိုင် သူသည် အခြွဲ့် (သိ)ို ့်
နည်ြားြါြားသည့််ကိုနက
် စရိတ်ခဖင့််

ဘာသာစကာြားအကူအညီဝန်ဒဆာင်ြှုြ ာြားကိို

ဆက်သယ်ဆက်ဆံရန်ခငင်ြားဆိိုခခင်ြားအတက်

ရရှိနင
ိို ြ
် ါက

ြှနက
် န်ဒအာင်စီရင်ခခင်ြားဒြေါ်တင်

LEP

အဒခခခံထာြားသည့််

ြိုင်္ိ္ လ်ြ ာြားနှင့််
ြည်သည့််

ညီြျှစာခြ လိုြ်ခခင်ြားခဖစ်ပြီြား ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားခခင်ြားဆိိုငရ
် ာအဒခခအဒန၊ နိင
ို င
် အ
ံ လိိုက်ဇစ်ခြစ် (သိ)ို ့် ကိိုြားကယ်ြှု စသည့််

ကိုနက
် စရိတ်ကိိုြဆိို ခ က်ခ င်ြားသံသယရှိြည်ခဖစ်ြါသည်။ ထြ်ြံ၍ အပြွဲတြ်ြားဒနထိိုငသ
် ူြ ာြားသည် ၎င်ြားတိ၏ကကာြား
ို ့်

သီြားခခာြားအဒကကာင်ြားအရာကိို သီြားသန် ့် သတ်ြှတ်ခခင်ြားြဟိုတ်သဒရ ွဲ့ အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူသည် တရာြားဝင်အဒခခအဒန

တင် (သိ)ို ့် ၎င်ြားတိ၏ဧည်
ို ့်
့်သည်ြ ာြားနှင့်် ဒခြာဆိိုဒနသည့််ဘာသာစကာြားြ ာြားသည် ြည်သည့််တရာြားဝင်နည်ြားလြ်ြားနှငြ
့်် ဆိို

ကွဲသ
့် ိုိ ့်ဒြြားခြန်ြားြည် ခဖစ်ြါသည်။

အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူ

သင်သည်အိြ်တစ်လံိုြားဝယ်လိိုက်ြါက (သိ)ို ့် အဒြါင်စာခ ြ်ရရန် ကကိ ြားစာြားဒနြါက၊ သင်၏ ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားခခင်ြားဆိုင
ိ ရ
် ာ
အဒခခအဒန၊

ဒိုကခသည်အဒခခအဒန

(သိ)ို ့်

သင်၏ကိိုြားကယ်ြှုအရ

သင်အ
့် ာြား

ခငင်ြားြယ်ခခင်ြား

(သိ)ို ့်

ကွဲခြာြားစာ

ဆက်ဆံခခင်ြားြှ သင်အ
့် ာြားကာကယ်ဒြြားြည်ခဖစ်ြါသည်။

ခြည်နယ်နင
ှ ့်် ဖက်ဒရယ် တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာဥြဒဒသည် သင်အာြား အိြ်တင် (သိ)ို ့် တိိုကခ
် န်ြားတင် ဒနထိိုငသ
် ည်နင
ှ ့််
တစ်ပြိ င်နက်

သင်အာြားဆက်လက်ကာကယ်ဒြြားြည်ခဖစ်ြါသည်။

အိြ်ရာဒဆာင်ရက်ြှုတင်ြါဝင်ဒနသည့််

အိြ်ရာြိိုငရ
် ှင၊် အိြ်ခခံဒခြဒအြားင်္ င့်် (သိ)ို ့် ြည်သူြဆိို ဒအာက်ြါ တိကိ
ို ့် ို ဒဆာင်ရက်၍ြရြါ -



သင်၏ဒခါင်ြားခခံ ြိုဝါ၊ ဟီင်္ က်ဘ၊် အကက ရှည်၊ ဒခါင်ြားဒြါင်ြားြိုဝါ၊ အဝတ်ဦြားထိုြ်၊ အခခာြား
ဆိိုငရ
် ာအဝတ်အစာြား (သိ)ို ့် အခခာြားဘာသာဒရြားဆိိုငရ
် ာသဒကဂတကိိုဖယ်ရှာြားရန် ဒခြာကကာြားခခင်ြား၊



သင်၏ကိိုြားကယ်ြှု၊

သင်၏ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားြှုဆိုင
ိ ရ
် ာအဒခခအဒန

(သိ)ို ့်

သင်၏ဒိုကခသည်ဆိုင
ိ ရ
် ာ

သင်၏ကိိုြားကယ်ြှု၊

သင်၏ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားြှုဆိုင
ိ ရ
် ာအဒခခအဒန

အက ိ ြားသက်ဒရာက်ြှုြရှိြါ။

ထိဒကကာင်
ို ့်
့်

ြိိုငဆ
် ိုင
ိ ြ
် ှုဒြေါ်တင်

တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာဥြဒဒဒအာက်တင် စီရင်ဆိုြားံ ခဖတ်ြှုအာြား ထည့််သင်ြားစဥ်ြားစာြားထာြားခခင်ြားြရှိြါ။
အင်္ဂလိြ်စကာြားကျွြ်ြားက င်ြှုသည် ဒရာင်ြားသူ-ဝယ်သူဒခြာဆိိုဆက်ဆံဒရြားတင် ြလိအ
ို ြ်ြါ၊ အဘယ်ဒကကာင်ဆ
ိ သာ်
့် ိုဒ
ထိိုကိစစရြ်တင်

လက်ရှိခဖစ်ြ က်ဒနသည်ဆ
့် က်ဆံဒရြားြြါဝင်ခခင်ြား၊

သိြဟို
ို ့် တ်

ဆက်သယ်ဆက်ဆဒ
ံ ရြားြ ာြားသည်

သီြားခခာြားအာြားခဖင့်် ရှု ြ်ဒထြား (သိ)ို ့် ြံိုြှနခ် ဖစ်ြဒနသည်ဒ
့် နရာတင် အိြ်ရှင-် အိြ်ငာှ ြား ဒခြာဆိို ဆက်ဆံဒရြားတင် ြလိိုအြ်ြါ။
အိြ်ရှငသ
် ည်

တစ်နည်ြားအာြားခဖင့််

ဘာသာစကာြားအြ ာြားအခြာြားဒခြာဆိိုနင
ိို သ
် ည့််ဝန်ထြ်ြားရှိသည့််

ဘာသာစကာြားအကူအညီကခ
ိို င်ခ့် ြ ဒြြားနင
ိို သ
် ည့််

စီြံအိုြ်ခ ြ်ြှုကိုြပဏီ

စီြံအိုြ်ခ ြ်ြှုကိုြပဏအ
ီ ာြား

(သိ)ို ့်

ခန်အြ်
ိို ်ခခင်ြား။
့် လက

အလာြားတူြင် ဘာသာခြန်ထာြားသည့််အဒြါင်စာခ ြ်ရရှိရန် ငှာြားရြ်ြားသည့်် LEP ကိို ခင်ခ့် ြ ရန်ခငင်ြားဆိိုခခင်ြား၊ (သိ)ို ့်
အဒခခအဒန

ငှာြားရြ်ြားသူ (သိ)ို ့် အဒြါင်ထာြားသူအဒနခဖင့်် အလယ်တကူရနိင
ို သ
် ည့်် ဘာသာခြန်ဆိုထ
ိ ာြားဒသာ စာရက်စာတြ်ြားြ ာြားကိို
ငှာြားရြ်ြားသူအာြားဒြြားရန် ခငင်ြားဆိိုခခင်ြားသည် တည်ပြွဲြှု၊ တရာြားဝင်ြှု၊ ခွဲခခာြားဆက်ဆံြှုြရှိသည့််အက ိ ြားအခြတ်ြ ာြားကိို

ဒကကာင့်် သင်အ
် ိုတ်ခခင်ြား၊ (သိ)ို ့်
့် ာြားနှငထ



အိြ်နြားီ ခ င်ြားြ ာြားဒြေါ်တင်

ြဟိုတ်သည့််ဘာသာစကာြားြ ာြားဒခြာဆိိုခခင်ြားအတက် အိြ်ငာှ ြားကိို ဒဖာ်ခြခ က်ြ ာြားခဖင့်် သဒရာ်ဒစာ်ကာြားခခင်ြားအတက်

ဥြြာ၊
ဘာသာဒရြား

(သိ)ို ့်

အင်္ဂလိြ်စကာြားြဟိုတ်သည့််ဘာသာစကာြားြ ာြားကိဒ
ို ခြာဆိိုသည့်် အိြ်ငာှ ြားြ ာြားကိို တာြားခြစ်ခခင်ြား (သိ)ို ့် အင်္ဂလြ
ိ ်စကာြား

(သိ)ို ့်

သင်၏ဒိုကခသည်ဆိုင
ိ ရ
် ာ

အဒခခအဒန

ရရှိရန်ြလိိုအြ်ြါ။ ထိိုနည်ြားတူစာ ငှာြားရြ်ြားသူ၏ စကာြားခြန်အသံိုြားခြ ြှုကိိုကန်သတ်
ခခင်ြား (သိ)ို ့် အင်္ဂလိြ်စကာြားဒခြာဆိိုသူ
့်

ြှ အဒြါင်စာခ ြ်ကိို ြူြားတွဲလက်ြှတထ
် ိိုြားရန်လိိုအြ်ခခင်ြားကိို ခိိုငလ
် ံိုဒကကာင်ြားအတည်ခြ ြည်ြဟိုတ်ြါ။

သင်၏လတ်လြ်သည့််ြါဝင်ြှု အတက် ၎င်ြား၏ကိိုယ်ြိိုင် စံစ
ို ြ်ြားစစ်ဒဆြားခခင်ြားကိို လိုြ်ဒဆာင်နင
ိို ြ
် ည်ခဖစ်ြါသည်။

ရလျှြောက်ထြော်းသူသည်

အရခြြော်အခြင်ရှိသည်ို့

လတ်တရလြောရ ွှေ့ရခ ြောင််းအလို ် သြြော်းခြစ်ကြော

လူြှုြူလံိုရရ်းကိယ
ို ် ိိုငေ
် ံ ါတ်လည််း

အိြ်ရှငသ
် ည်

ထိ ါ်းြှုဟို၎င််းတိစဥ်
ို ို့ ်းစြော်းထြော်းသည်ို့

အေံထွ
ို့ က်ရအြောင်ြ က်ခ ြုတ်ခြင််းကိို

ြရှိ ရသ်း ါက ြည်သလို
ိုိ ို့ ် ရဆြောင်ရြည်ေည််း၊ U.S. သြိိုင်း် တွင် အေည််းငယ် (သိ)ို ို့ ြေ်အ
ို့ ် ြှု (သိ)ို ို့ ငှြော်းရြ် ်း ြှုြရှိ ါ။

သင်အ
်ို့ ို ် ရဆြောင်နင
ိို ရ
် သြောရ ကြောင်ို့ စိတ် ူ ေ်ြှုခြင်တ
ိုိ ို့
ရွက်ရြည်ေည််း။ အနံထ
ို့ ရေနှငလ
ို့ က်လြော ါက ြည်သရဆြောင်
့် က်

ြ ာြားစာဒသာ အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူြ ာြားသည် လူြှုဖူလဒ
ံို ရြားကိယ
ို ်ြိိုငန
် ြ
ံ ါတ်၊ ယခင်အလိုြ်ခန်အြ်
ှ ့်် ငှာြားရြ်ြားြှုြှတ်တြ်ြား
့် ြှုနင

ခခင်ြားြှာ တကယ်အ
့် ဒကကာင်ြားအရာခဖစ်ြါသည်။ သင်သည် ခ က်ခြ တ်သည်အ
့် နံအသက်
ြ ာြားရှိဒနသည်ဟိုယဆ
ူ ခ က်
့်

တိကွဲ
ို ့် သ
့် ဒသာ
ိုိ ့်

သက်သက်အရသာ သင်သည် အိြ်ရာကိိုခငင်ြားဆိို၍ြရြါ (သိ)ို ့် အိြ်ရာတင် ကွဲခြာြားစာဆက်ဆံ၍ြရြါ။ အိြ်ရာ

သတင်ြားအခ က်အလက်ြ ာြားဒြေါ်ြူတည်သည့််

လတ်တဒလာဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားအလိုြ်သြာြားသည်
ဆံိုြားခဖတ်ရန်အတက်
ြှုြှတ်တြ်ြားနှင့််

စိစစ်သတ်ြှတခ
် က်ကိိုအသံိုြားခြ ကကြါသည်။

ငှာြားရြ်ြားခဒြြားဒဆာင်နင
ိို ပ် ြီြား

အခြန်အလှနစ
် ာရက်စာတြ်ြားြ ာြားကိရ
ို ရှိနင
ိို ြ
် ါသည်။

ခရက်ဒစ်ြှတ်တြ်ြား

စာရက်စာတြ်ြားစာရင်ြားအတက်

(သိ)ို ့်

FHCCI

ငှာြားရြ်ြားခဒြြားနိင
ို စ
် ြ်ြားတိကိ
ို ့် ို

ကိိုဆက်သယ်ြါ

(သိ)ို ့်

စည်ြားြ ဥ်ြားြ ာြားကိိုလည်ြားလိိုက်နာနိင
ို ြ
် ါက

ြံ့်ြိိုြားဒြြားသူသည် ၎င်ြားတိကိ
ို ့် ိုငတ
် ယ်ဒဆာင်ရက်နင
ိို သ
် ည့်် စီြားကရက်ဒငွဲ့ ြ ာြား၊ ဒရဒြြားအလန်ကျွံခဖန်ြားခခင်ြား၊ ကကက်သန်ခဖျူ

ဒလျှာက်ထာြားသူ၏သရိုြ်ြှန၊်

(သိ)ို ့်

ဆံိုြားခဖတ်ခခင်ြားတင်

ငှာြားရြ်ြား

အကူအညီဒြြားြည့််

ကျွန်ြ
ို ်တိို ့် ဝက်ဘဆ
် ိုက
ိ ်ရှိြညာဒရြားစာြ က်နာှ

ကိိုသာြားဒရာက်ြါ။

အသာြားြ ာြားြီြားကျွြ်ြားခခင်ြားတိကွဲ
ို ့် သ
့် ဒသာ
ိုိ ့်

အခခာြားအိြ်ရာယူနစ်ြ ာြား၏

စာရက်စာတြ်ြားြ ာြားဒတာင်ြားဆိိုရန်နင
ှ ့်် စံိုစြ်ြားဒြြားခြန်ြားြှုခြ လိုြ်ရန် ဒတာင်ြားဆိုခ
ိ င်ခ့် ြ ထာြားပြီြား အလာြားတူလိုြ်ငန်ြားစဥ်ကိို
ခဖစ်နင
ိို ဒ
် ခ ရှိသည့််ငာှ ြားရြ်ြားသူြ ာြားအာြားလံိုြားအတက်

အသံိုြားခ နိင
ို ြ
် ါသည်။

ငှာြားရြ်ြားခဒြြားဒခ နိင
ို ြ
် ှုကိို

ဒသခ ာဒစရန်

အတက် စစ်ဒဆြားရန် အိြ်ြိိုငရ
် ှငသ
် ည် ဟိုတ်ြှနသ
် ည့််စာရက်စာတြ်ြားြ ာြားနှင့်် အဖွဲွဲ့အစည်ြားြှအသိအြှတ်ခြ ြှုြ ာြားအာြား
ဒတာင်ြားခံနင
ိို ြ
် ါသည်။ သိရာတ
ို ့်
င် ငှာြားရြ်ြားဒနထိိုငသ
် ူတစ်ဦြားအဒနခဖင့်် လူတစ်ဦြား၏ ငှာြားရြ်ြားခဒြြားဒခ နိင
ို ြ
် ှု (သိ)ို ့်
ကကံ့်ခိိုငြ
် ှုြှာ သူ (သိ)ို ့် သူြ၏ ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားခခင်ြားဆိုင
ိ ရ
် ာအဒခခ အဒနနှင့်် ဆက်သယ်ဒနရန်ြလိိုအြ်ြါ။
ကျွန်ို ် အရေခြင်ို့

ြွွဲခြြော်းဆက်ဆခံ ြင််းြံရ ါက

ကျွန်ို ်၏ရ ွှေ့ရခ ြောင််းခြင််းဆိင
ို ရ
် ြောအရခြအရေ

ကျွန်ို ်

အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူသည်

အဒနှာက်အယှက်ခဖစ်ဒစြည့််

အခခာြားတိိုကခ
် န်ြားြ ာြားအတင်ြား

(သိ)ို ့်

တန်ဖိိုြားသင်အ
် ာအဒခခအဒန
့် ိြ်ရာအက်ဥြဒဒခဖင့်် အကာအကယ်ဒြြားထာြားြါသည်။ လူတစ်ဦြား၏ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားခခင်ြား ဆိိုငရ
သည် သူ (သိ)ို ့် သူြ၏ဖက်ဒရယ်တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာ အခင်အ
့် ဒရြားြ ာြား (သိ)ို ့် တာဝန် ဝတတရာြားြ ာြားတင် သက်ဒရာက်ြှု

အဒခခခံထာြားသည့််

အခခာြားဒသာအိြ်ရာနှငဆ
့်် က်စြ်ဒနသည့််

တာြားခြစ်ထာြားြါသည်။

လိုြ်ဒဆာင်ခ က်ြ ာြားတင်

ထိိုသဒသာခ
ိုိ ့်
ွဲခခာြားဆက်ဆံခခင်ြားသည်

ခွဲခခာြားဆက်ဆံခခင်ြားကိို

ဒိုကခသည်၏ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားခခင်ြားဆိိုငရ
် ာအဒခခအဒနကိို

လစ်လ ျူရှု ကာ ဥြဒဒကိိုြလိိုက်နာခခင်ြားခဖစ်ြါသည်။ သင်သည် တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာကိို တိိုငက် ကာြားစာြိခွဲ
ို ့် ့်လျှင်ဒတာင်
HUD လြ်ြားညန်ြှုတင် HUD အတင်ြားရှိ
တိိုငက် ကာြားစာြ ာြားြိလာသည်
ို ့်
အ
့် ခါ

တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာနှင့်် သာတူညီြျှအခင်အ
့် ဒရြားဌာနသည်

ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားဒနထိိုငခ် ခင်ြားအဒခခအဒနနှငြ
့်် တ်သက်၍

လူြ ာြားြှ

ဒြြားခြန်ြားြည်ြဟိုတ်ြါဟို

ဒဖာ်ခြထာြားြါသည်။

မြိ ြု ွှေ့ ခ ဆိင
ို ရ
် ြောအြွငအ
်ို့ ရရ်းရကြော်ြရှ ငထ
် ံ

ကျွန်ို ်တ၏ရေသြံ
ိို ို့
တေ်ြိို်းြျှတအိြ်ရြောစင်တြော၊

အရ ကြောင််း ကြော်း ါက

အိြ်ရှင်

ြိ သြော်းစိုဝင်တစ်ဦ်း (သိ)ို ို့ သူငယ်ြ င််းြ ြော်းကိို ICE သိို ို့ အရ ကြောင််း

(သိ)ို ို့

အရင်ြားအခြစ်ြ ာြား -



FHCCI ၏ www.fhcci.org ရှိ ြညာဒရြားစာြ က်နာှ သိသ
ို ့် ာြားဒရာက်ပြီြား
ဘာသာဒရြားကဏ္ဍြ ာြားကိို

ဒအာက်ြါအရင်ြားအခြစ်ြ ာြားနှင့််

လူတစ်ဦြား၏
(သိ)ို ့်

အဒလ့်အက င့််

(သိ)ို ့်

ဒြ ာ်ရင်ြှုကိို

ဝင်ဒရာက်စက်ဖက်ခခင်ြားြ ိ ြားသည်

အိြ်ေီ်းြ င််းြှ

(သိ)ို ို့

နိင
ို င
် အ
ံ လိိုက်ဇစ်ခြစ် နှင/့်် (သိ)ို ့်

အခခာြားသတင်ြားအခ က်အလက်ြ ာြား

အတက်

ကူြားယူရန် အကကြ်ြားကူြားြါသည်။



HUD ကန်သတ်
ထာြားသည်အ
့် င်္ဂလိြ်စာကျွြ်ြားက င်ြှုဆိုင
ိ ရ
် ာလြ်ြားညန်ခ က်
့်



ကန်သတ်
ထာြားသည့််အင်္ဂလိြ်စာကျွြ်ြားက င်ြှုြါရှိသည့််ြိုင်္ိ္ လ်ြ ာြားအတက်
့်

HUD

တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာ

အက်ဥြဒဒကာကယ်ြှုြ ာြား



ဟင်ြားခ က်အနံြ ာြားနှင့်် နိင
ို င
် အ
ံ လိိုက်ဇစ်ခြစ်



ကိိုြားကယ်ြှုြစစညြား် ြ ာြားနှငြ
့်် တ်သက်၍ HUD ဒဖာ်ခြခ က်

ြှတ်ရန်

-

တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာဥြဒဒြှ

ခခင်ြားခ က်အခ ိ ွဲ့ ရှိြါသည်

-

သင်၏အိြ်ရှငသ
် ည်

ဥြဒဒြှ

လတ်ပငိြ်ြားခင်ရ
့် ဒနသည်ဟိုထင်ခြင်ြါက ဒက ြားဇူြားခြ ၍ FHCCI ကိိုဆက်သယ်ြါ။ သင်သည် ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားအလိုြ်သြာြား
(သိ)ို ့်

ဒိုကခသည်ခဖစ်ခခင်ြားဒကကာင်၊့်

သင်လာသည်ဒ
့် နရာဒကကာင့််

FHCCI

(သိ)ို ့်

သင်၏ကိိုြားကယ်ယံိုကကည်ြဒ
ှု ကကာင့််

၏ဖိုနြား် နံြါတ်

317-644-0673

အာြား

ဖိုနြား် ဒခေါ် ခခင်ြား (သိ)ို ့် info@fhcci.org သိဒြြားလ်
ို ့်
ြိခခင်
ို ့် ြားခြ လိုြ်ြါ။

ကျွန်ို ် ၊

ကြော်းြည်ဟိုမြိြ််းရခြြောက်ြွဲို့ ါက ကျွန်ို ်

အရေခြင်ဘ
ိို ် ါသလွဲ။ ဖက်ဒရယ် တန်ဖိိုြားသင်အ
ိ ် ရာအက်ဥြဒဒြှ
ို့ ြောြ ြော်းလို ် ရဆြောင်နင
့် ြ
ကာကယ်ထာြားသည့််

HUD

ကွဲသ
့် ဒသာ
ိုိ ့်

ြှတ်ြိဒနရြည်ခဖစ်ြါသည်။

အိြ်ရာ၏ခွဲခခာြားဆက်ဆခံ ခင်ြားကိစစရြ်တင်ဒက
ို ခသည်ခဖစ်ခွဲ့်ြါက

အိြ်ရြောြှြွွဲခြြော်းဆက်ဆခံ ြင််းကိို

"အနံနှ့် ငြ
့်် တ်သက်သည့််တိိုငက် ကာြားြှု"

ဘာကိိုကိိုြားကယ်သည်၊ လူြ ိ ြား၊ အသာြားအဒရာင် (သိ)ို ့် ြိသာြားစိုအဒခခအဒနတိို ့် သက်ဒရာက်ြှုြရှိဒစသင်ဒ
့် ကကာင်ြားကိို

ြရှိြါ။ အက်ဥြဒဒသည် အဒရာင်ြား၊ ငှာြားရြ်ြားြှုနင
ှ ့်် ဒနထိင
ို ြ
် ှုအတက် ဒငဒကကြားဒထာက်ြခံ့် ခင်ြားနှင့်် လူြ ိ ြား၊ အသာြား
အဒရာင်၊ နိင
ို င
် ဆ
ံ ိုင
ိ ရ
် ာ ဇစ်ခြစ်၊ ကိြားို ကယ်ြှု၊ လိင/် က ာြား၊ ြ၊ ြိသာြားစိုအဒခခအဒနနှင့်် ြသန်စြ်ြားြှုတအဒြေါ်
ိို ့်

အဒခခအဒနတစ်ခိုခ င်ြားစီအလိက
ို ်

အဒကကာင်ြားအရာကိိုဒခြာကကာြားသင်ပ့် ြီြား ၎င်ြားတိအာြားဆက်
ို ့်
ဆံရာတင် ဒနထိိုငသ
် ူြည်သူခဖစ်သည်၊ ဘယ်ကလာသည်၊

ြည်သိုိ ို့

ဆက်ဆြ
ံ ံရသည်ဆသ
ိုိ ည်ို့အရ ေါ် သက်ရရြောက်ြှုရှိ ါသလြော်း။ အဒြရိ ကန်ခ ြည်ဒထာင်စိုရှိ လူတင
ိို ြား် အာြား ဖက်ဒရယ်

ဒနှာက်ယှက်ခခင်ြား

ဒြ ာ်ရင်ြှုကိို

အြ ာြားြိိုငဒ
် နရာြ ာြားကိို က ျူြားဒက ာ်ဝင်ဒရာက်ခခင်ြားနှင့်် ၎င်ြားတိ၏အနံ
ို ့်
ထ
ို ်ဒဆာင်ခင်ြ
့် က်သည်ကိစစရြ်ြ ာြားကိိုလြ
့် ရှိြါ။

အိြ်ရှငြ
် ာြားကိို ခဖစ်နင
ိို ဒ
် ခ ရှိသည့််ငာှ ြားရြ်ြားသူသည် ငှာြားရြ်ြားြှုအတက်စံနန
ှု ြား် နှငက
့်် ိိုက်ညီြှုရှိ၊ ြရှိ ဆံိုြားခဖတ်ရန် အတက်

ကျွန်ို ် တသည်
ိို ို့

အနံခြင်
့် ြားသည့််ကိစစရြ်ြ ာြားြါဝင်သည့််အခခာြားြည်သည့််အဒခခအဒနကိို

ြဆိို ကိိုငတ
် ယ်ဒဆာင်ရက်သင်ြ
ို ့်
င် ၎င်ြားတိသည်
ို ့်
ြည်သူြင်ခဖစ်ဒစ ြည်သည့််ဒနထိိုငသ
် ူတင်ြှ
့် ါသည်။ သိရာတ

အာြခံထာြားသည့််

အက ြ်ကိိုငခ် ခင်ြား၊

တရာြားဥြဒဒနှငြ
့်် ညီြါ။

(သိ)ို ့်

ပခိြ်ြားဒခခာက်ခခင်ြား၊

၎င်ြားတိြှ
ို ့်

အိြ်ရာ၏

ခွဲခခာြားဆက်ဆံြှုကိို HUD ထံအဒကကာင်ြားကကာြားြါက ထိက
ို ိစစရြ်တင် လူတစ်ဦြားကိို U.S. လူဝင်ြှုကကီြားကကြ်ဒရြား နှင့််
အဒကာက်ခန် အဖွဲွဲ့အစည်ြား

(ICE)

သိအဒကကာင်
ို ့်
ြားကကာြားြည်ဟို

ပခိြ်ြားဒခခာက်ခခင်ြားြါဝင်ြါသည်။

HUD

သည်

အိြ်ရာ၏ခွဲခခာြားဆက်ဆခံ ခင်ြားနှငြ
့်် တ်သက်သည့််တိိုငက် ကာြားခ က်ကိို စံိုစြ်ြားစစ်ဒဆြားသည့််အခါ ဒရ ွဲ့ဒခြာင်ြားခခင်ြားဆိိုငရ
် ာ
အဒခခအဒနနှငြ
့်် တ်သက်၍ ဒြြားခြန်ြားြည်ြဟိုတ်ြါ။ HUD (သိ)ို ့် အလာြားတူဒအင်္ င်စီသိုိ ့် တိိုငက် ကာြားရန် သင်တ
့် င်
အြှုတွဲရှိြါက (သိ)ို ့် တိိုငက် ကာြားရန်စဥ်ြားစာြားဒနဒသာ်လည်ြား သင် (သိ)ို ့် သင်အ
့် ိြ်ဒထာင်စို အတင်ြားြှတစ်စံိုတစ်ဦြားသည်
ICE

ထံသိုိ ့် အဒကကာင်ြားကကာြားခခင်ြားခံထာြားရြါက

ဒက ြားဇူြားခြ ၍

ICE

အတက်တရာြားဝင်ဒဆာင်ရက်ြဆ
ှု ိုင
ိ ရ
် ာပြိ ွဲ့ ခြအခင်အ
့် ဒရြားြ ာြားတိိုငက် ကာြား

၏

တစ်ဦြားခ င်ြားလိိုက်နာဒဆာင်ရက်ခခင်ြား

ခခင်ြား၏

ICE

ြူဝါဒကိို

ဒက ြားဇူြားခြ ၍

ဒဆြားဒနြားြါ။ သင်သည် တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာတိိုငက် ကာြားြှုကိိုခြ လိုြ်ပြီြားဒနာက် ICE နှငဆ
့်် က်သယ်ရန်လာဒရာက်ြါက
သင်သည် ICE ကိို ဘာဒကကာင့်် HUD နှငြ
့်် တ်သက်၍ တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာတိိုငက် ကာြားခ က်ကိို ခြ လိုြ်ခခင်ြားခဖစ်ဒကကာင်ြား
သိရှိြါဒစ။

သင်သည်တိိုငက် ကာြားခ က်ခြ လိုြ်

ရန်ဒကကာက်ရံ ွဲ့ဒနဒသြားြါက

သင်သည်

သင်၏ခွဲခခာြားဆက်ဆံခံရြှု

ကိစစရြ်ြ ာြားနှငြ
့်် တ်သက်၍ FHCCI ကိို အြည်ြဒဖာ်လသ
ိို ူအဒနခဖင်လ
ိို ြ
် ါသည်။ FHCCI သည်
့် ည်ြား ဆက်သယ်နင

Central Indiana ၏တန်ဖိိုြားြျှတအိြ်ရာစင်တာစီြံခ က် (FHCCI) သည် ဒထာက်ခြ
ံ ှု၊ စည်ြားကြ်ြားလိက
ို ်နာြှု၊ ြညာဒရြားနှင့်် လက်လှြ်ြားြီသည်န့် ယ်ြယ်တြှ
ိို ့် တဆင့်် အိြ်ရာတင်ခွဲခခာြားဆက်ဆခံ ခင်ြားကိိုဖယ်ရှာြားခခင်ြားခဖင့်် သာတူညြ
ီ ျှရှိသည်အ
့် ြ
ိ ်ရာအခင်အ
့် ဒရြားြ ာြားခဖစ်ဒကကာင်ြား
ဒသခ ာဒစြါသည်။ FHCCI သည် 445 N. Pennsylvania St., Suite 811, Indianapolis, IN 46204 တင်တည်ရှိြါသည်။

ဖိုနြား် - 317-644-0673 (သိ)ို ့် 855-270-7280. ရီဒလြား - 711. အီြားဒြြားလ် - info@fhcci.org ဝက်ဘ် - www.fhcci.org

ခန်အြ်
ွဲ့ င်ြားဖံွဲ့ ပဖိ ြားတိိုြားတက်ြှု သဒဘာတူညီခ က်ဒအာက်တင် ရန်ြံိုဒငရှာခခင်ြားြှ ဤခဖန်ဒဝခခင်
ြားအတက် ြံ့်ြိိုြားဒြြားထာြားသည်အ
့် ဒခခခံအလိုြ်ကိို ြံ့်ြိိုြားဒြြားထာြားြါသည်။ ဤအလိုြ်၏
့် ထာြားသည်/့် ြူြားဒြါင်ြားဒဆာင်ရက်သည့်် U.S. အိြ်ရာဌာနနှင့်် ပြိ တ
့်
တည်ပြွဲြှုနင
ှ ့်် ရှာဒဖခခင်ြားြ ာြားကိို လူထအ
ို တက်ရည်ရယ်ခခင်ြားခဖစ်ြါသည်။ စာဒရြားသာြားသူနင
ှ ့်် ထိုတ်ဒဝသူသည် ခဖန်ဒဝခခင်
ြားတင်ြါဝင်သည့်် ဒဖာ်ခြခ က်ြ ာြားနင
ှ ့်် စကာြားခြန်ဆခိို ခင်ြားြ ာြား၏တိက ြှုအတက် တာဝန်ရှိြါသည်။ ဤသတင်ြားအခ က်အလက်
့်
သည် တရာြားဝင်အကကံခြ ခ က်သာြဟိုတ်ဘွဲ သီြားသန်အဒခခအဒနနှ
ငြ
ို က်ဒြေါ်တင်ရရှိနင
ိို သ
် ည့်် အဆိြ
ို ါြသန်စြ်ြားြှုြ ာြားအတက် အခြန်အလှနြ
် ံိုစံ
့်
့်် တ်သက်သည့်် တရာြားဝင်အကကံခြ ခ က်အတက်ခဖစ်ခခင်ြားဒကကာင့်် ဒရှ ွဲ့ဒနကိိုဆက်သယ်ြါ။ ဒတာင်ြားဆိခ
ြ ာြား။ © Fair Housing Center of Central Indiana 2017. FHCCI ၏ ခင်ခ့် ြ ဒဖာ်ခြခ က်ြြါဘွဲ အသံြားို ြခြ ရြါ။ ဗာြားရှငြား် 2/17။ P025

