မွ ် တအိ မ ္ ယ ာ ဥပေဒမ်ားႏွ င
မိ သ ားစု အဆင္ ့ အ တန္ း ကာကြ ယ ္ ျ ခင္ း မ်ား
အေၾကာင္ း အခ်က္ စာရြ က ္ နံ ပ ါတ္ ၃
အင္ ဒ ီ ယ ာန ာ၊ မ ွ ် တအိ မ ္ ယ ာ စ င ္ တ ာမ ွ ထု တ ္ ျ ပန ္ သ ည


မိသားစုအဆင့္အတန္းကို အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို
ဖက္ဒရယ္အစုိးရႏွင့္ အင္ဒီယာနာ ျပည္နယ္ မွ်တအိမ္ယာဥပေဒမ်ားမွ
တားျမစ္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳျခင္းသည္ မိဘႏွစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးရွိေသာမိသားစုမ်ား၊



ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာ၍ (သို႔) ေမြးစားလိုက္၍
အိမ္ငွားကို ေနအိမ္မွဖယ္ရွားလိုျခင္း၊
မိသားစုမ်ား၏ အိမ္ယာေရြးစရာမ်ားအား ၎တို႔ကို သီးျခားပိုင္ဆိုင္မႈ

အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ရွိေသာသူမ်ားပါဝင္သည့္ မိဘ-

(သို႔) သီးသန္႔အေဆာက္ဦမ်ား (သို႔) အထပ္တစ္ခုကိုသာ ခြင့္ျပဳမည္

တစ္ဦးတည္းရွိေသာ ေနအိမ္မ်ားအား အျခားေနအိမ္ရလိုသူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္

(စတီယာရင္ လုပ္ျခင္းဟုလည္းေခၚသည္) ဟုကန္႔သတ္ျခင္း၊

သူမ်ားႏွင့္ညီတူစြာ ဆက္ဆံမႈျပဳလုိျခင္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ား

ကံအေၾကာင္းမလွသည္မွာ အိမ္ယာဆုိင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားထဲတြင္

(သို႔)

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

မိသားစုႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည္ အဆင့္အတန္း ခႊဲျခားမုိ႔သည္

ကေလးမ်ားပါသည့္မိသားစုမ်ားအား

ခ်မွတ္ျခင္းသည္လည္း

မွ်တ

မညီမွ်သည့္

အိမ္ယာ

ဥပေဒမ်ားကို

ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာမ်ားထဲမွာ ဤအရာမ်ားပါဝင္သည္ -

အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေသးသည္။



ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္မ်ားကို လူၾကီးမ်ားအတြက္

သင့္ျမတ္အိမ္ယာအက္ဥပေဒကို မိသားစုမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအား

လုပ္ေပးထားေသာ ေရကူးကန္မ်ား (သို႔) ကလပ္ေနအိမ္မ်ား

ကာကြယ္ရန္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္

ကဲ့သို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားမႈမ်ားအား

၂ဝ ေက်ာ္ကျပင္ဆင္ခ့ဲ ေသာ္လည္း၊အိမ္ေထာင္သည္္တုိ႔၏



ကေလးအေရအတႊက္ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပျခင္းသည္ ဥပေဒ
ခ်ိဳေဖာက္႔မႈျဖစ္သည္ကုိ မ်ားစႊာေသာလူး သတိမျပဳမိၾကေသးေခ်။



ဤအေၾကာင္းအခ်က္စာရြက္မွ အင္ဒီယာနာတြင္
ကေလးမ်ားႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားပါရွိသည့္ ေနအိမ္ ရလိုသူမ်ားအား
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ တာဝန္မ်ားကို



နားလည္ေစရန္ကူညီပါမည္။

တစ္ဦးခ်င္းေနထုိင္သူမ်ား (သို႔) ဥပေဒအရ အုပ္ထိန္းသူ(မ်ား) (သုိ႔) မိဘ
(မ်ား) ႏွင့္အတူေနထိုင္ေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ထိုအထဲတြင္

ေမြးစား

ကေလးမ်ား၊

ထိန္းေနသည့္ကေလးမ်ာႏွင္႔ ေျမးမ်ား၊ အလားတူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ (သို႔)
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ေယာက္အား ေမြးစားရန္ (သို႔)
ထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ မည္သူမဆိုတို႔လည္း ပါဝင္သည္။
မည္သည့္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္

ကႊဲျပားခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈဟု

မိသားစုအဆင့္အတန္း

ဥပေဒႏွင့္

အိမ္ယာကို

ျငင္းဆန္

မညီေခ်။

(သို႔)

ဥပမာမ်ားထဲတြင္

ဤအရာမ်ားပါဝင္သည္ -




ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ရွိသူမ်ားပါေနေသာ မိသားစုတစ္ခုအား
အိမ္ငွားရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊
အလားအလာရွိသည့္ အိမ္ငွား၊၀ယ္ယူျခင္းသူမ်ားတႊင္
ကေလးမ်ားရွိေနသည္ကို ေလ့လာသိရွိလာရျပီးမွ





ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ကာလသတ္မွတ္ထားျခင္း၊
ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အတြက္သာ သက္ေရာက္ေသာ
မလာရ (သို႔) ဆိပ္ျငိမ္ခ်ိန္မ်ား ရွိျခင္း၊
ေနႏိင
ု စ
္ ြမး္ ကန္႔သတ္မႈကို ယူအက္စ္




ထက္ပို၍ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊
လိင္မတူသည့္ ကေလးမ်ားအား အိပ္ခန္းတစ္ခန္းကို မွ်သံုးျခင္းအား
တားျမစ္ထားျခင္း၊
ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားပါရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကို
အိမ္ငွားခ (သို႔) လံုျခံဳေရးၾကိဳတင္ေပးေငြ ကေလးမပါမိသားစုမ်ားထက္
ပိုေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း၊

အိမ္ငွားပုိင္ရွင္

သုိ႔

မန္ေနဂ်ာ

တစ္ေယာက္မွ

“လူတစ္ဦးေပၚ”

က်သင့္ေငႊထက္ပုိမုိ ေတာင္းဆုိျခင္း သည္ တရားမ၀င္ပါ။ သုိ.ေသာ္လည္း

သတ္မွတ္ႏုိင္သနည္း။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္

ကေလးမ်ားပါရွိေနေသာေၾကာင့္
ကန္႔သတ္ျခင္းသည္

ပတ္ဝန္းက်င္ သာယာအဆင္ေျပမႈမ်ားသို႔ လူၾကီးမ်ားအတြက္သာ

အိမ္ယာဌာနႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံျဖိဳးေရးစံခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ တစ္ခန္းလွ်င္ လူႏွစ္ဦး

မိသားစု အဆင့္အတန္းဆိုတာဘာလဲ။ မိသားစု အဆင့္အတန္းဆိုသည္မွာ

ကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳရန္ ခြင့္မျပဳျခင္း၊

အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈအားမရႏိုင္ဟု ေျပာဆိုျခင္း၊

အိမ္ရာပုိင္ရွင္

သုိ႔

မန္ေနဂ်ာ

အေနျဖင့္

က်သင္႔ေငႊႏင
ွ ္႔ပတ္သတ္သည့္

လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပႏုိင္မွသာ တရား၀င္ပါမည္။ ဥပမာ
အေနျဖင္႔

လွ်ပ္စစ္မီးဆုိင္ရာအိမ္သံုးမ်ား

တုိင္းတာေသာမီးတာသုံးစႊဲမူ
မျပႏိုင္ပါက

တန္ဖိုးတက္ျခင္းသည္

တက္ျခင္းေၾကာင္း

တရားမဝင္ပါ။

ေနထိုင္မႈ

တခဳုဳိေသာကေလးမ်ားပါသည့္

ျဖစ္သည္ကုိ

သက္ေသ

အခေၾကးေငြတိုးျမင္႔ျခင္းသည္

မိသားစုမ်ားအေပၚ

မမွ်တမႈ႔ေၾကာင္း

အခ်ိဳးအစား

အခက္အခဲေပးႏုိင္ပါသျဖင့္

မွန္ကန္ေသာကုန္က်စရိတ္တက္မူကို
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ

ေဖာ္ျပႏိုင္မွသာလ်င္

ကႊဲျပားျခားနားမႈမရွိေသာ

ဆက္ဆံမႈဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

အိမ္ယာအသိုင္းအဝန္းမွ

အလားတူ

ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ား

(သို႔)

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္

ကေလးမ်ားႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကိုအလိုမရွိ (သို႔)

ရွိေသာမိသားစုမ်ားကုိ

လက္မခံဟု ေၾကာ္ျငာတြင္ေဖၚျပ ျခင္း (သို႔) ဆိုလိုျခင္း၊

တည္းသာရွိေသာ

ကေလးမ်ားပါသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား

အသက္အုပ္စုမ်ား

အရြယ္ေရာက္ျပီးေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ကြျဲ ပားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္သတ္

ဆယ္ေက်ာ္သက္

မွတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ရွိျခင္း၊

မိသားစု အဆင့္အတန္းအေျခခံ မွ်တအိမ္ယာ ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ရန္

ရည္ရႊယ္ျခင္း

အိ္မ္ေထာင္စုမ်ား
အတႊက္
မ်ား

မဟုတ္ဘဲ

(သို႔)

မိဘႏွစ္ဦး
မိဘ-တစ္ဦး

သီးျခားကန္႔သတ္ထားေသာ

ရည္ရႊယ္ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ကဲ့သို႔ေသာ

မည္သည့္

ဥပမာ--

အေျခအေနမဆုိသည္

အလားအလာ ရွိသည္။

ဟုေၾကာ္ျငာျခင္းကိုခြင့္ျပဳသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္
အျခားမည္သည့္ အတန္းအစား၏ အခြင့္အလမ္းကိုမွ

လံုျခံဳေရးအေျခခံျဖင့္ ဘယ္လို ကန့္သတ္ထားသလဲ၊ ဥပမာ အားၿဖင့္-

အိုးအိမ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ကာကြယ္ထားျခင္း

တိုက္ခန္းေအာက္ထပ္မွ ရွိေသာ္ ကေလးမ်ားပါသည့္ မိသားစု ေပၚတြင္

မျပဳေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာသာစကားမွ

ကန့္သတ္ခ်က္ စည္းကမ္း ဆိုသည္မွာ။ ကြန္ျမဴနတီတစ္ခုအတြက္

“အရြယ္ေရာက္သူမ်ားသာ ဦးစားေပး”၊ “ကေလးမ်ားမပါ”၊ “၃ ေယာက္တြက္

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ေနထိုင္သူမ်ား အားလံုးအေပၚ

$550၊ ၄ ေယာက္ဆို $650”၊ “တဦးတည္းသမားအတြက္ စံျပ”

အညီအမွ် သက္ေရာက္ေစရမည္။ အုိးအိမ္ဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဟု ေဖၚျပမထားျခင္းေၾကာင့္ (သို႔) အျခား ထိုသို႔ေသာ စည္းကမ္းမ်ားသည္

၎တို႔၏မိသားစုအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟူသည္ကို

မွ်တအိမ္ယာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ရန္မွာ မိဘမ်ား (သို႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ျပီး၊
ပိုင္ဆိုင္ ပစၥည္းတစ္ခု၏ ယူနစ္မ်ားအားလံုးကို မိသားစုအဆင့္အတန္းကို

ကေလးမ်ားပါသည့္ အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦးတည္းကို ဦးစားေပးျပီး၊

ပမာမထားဘဲ စဥ္းစားရန္မွာ ၎တို႔တြင္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။

မိသားစုတစ္ခုအား အိမ္ယာျငင္းဆိုျခင္း အေျခအေနမ်ားသည္ မွ်တ အိမ္ယာ

သတ္မွတ္ထားသည့္ အလားအလာရွိေသာ ကေလးမ်ားပါသည့္

ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္မႈ ကင္းပါသေလာ။

ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ ယူနစ္ (သို႔) တည္ေနရာ တစ္ခုအတြက္

အိမ္ရွင္တစ္ဦးတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ အားလံုးအေပၚ

စိုးရိမ္မႈမ်ား တင္ျပခ်က္သည္သာ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈျဖစ္သည္။

သက္ေရာက္ေသာ ျငင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ အလားအလာရွိေသာ

ကေလးမ်ားပါသည့္ မိသားစု

ငွားရမ္းေနထိုင္မည့္သူကိုမဆို ျငင္းဆိုပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိသည္။ ဥပမာမ်ားတြင္

မ်ားသည္လည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားသည္ ကေလးမ်ားပါသည့္

ပါဝင္သည္မ်ားမွာ မိသားစုမ်ားအေပၚ မညီမွ်သည့္

မိသားစုမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ဘဲ၊ လူတိုင္း အေပၚ သက္ေရာက္ေစရန္

သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမရွိေသာ အေၾကြး အစီရင္ခံစာႏွင့္ အိမ္ငွားရာဇဝင္။

သတ္မွတ္ထားသည့္၊ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း၏ ၎စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားကို

သို႔ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္

လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။

ကေလးမ်ားပါျခင္းတခုတည္းေၾကာင့္ ျငင္းဆိုခံရလွ်င္ ၎သည္
မွ်တအိမ္ယာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။

မိသားစု အဆင့္အတန္း ခြျဲ ခားမႈဆိုသည္ ငွားရမ္းျခင္းမွာသာ
ဥပေဒႏွင့္မညီပါသလား။ မိသားစု အဆင့္အတန္း အေပၚအေျခခံသည့္

ဤဟာမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသေလာ။ မွ်တအိမ္ယာ ဥပေဒမ်ား၏

ခြဲျခားမႈဆိုသည္ အားလံုးေသာ အိုးအိမ္ အေပးအယူလုပ္ျခင္းမ်ားမွာ

မိသားစုအဆင့္အတန္း ကာကြယ္ေရးမွ ခြ်င္းခ်က္ေပးထားသည့္

ငွားရမ္းျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ အငွားခ်ျခင္း၊ အာမခံျခင္း၊ ဇုန္သတ္မွတ္ျခင္း

အိုးအိမ္လုပ္ျခင္းမွာ ၁၉၉၅ အသက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ ေနအိမ္

ႏွင့္ ေၾကာ္ညာျခင္းမ်ား အပါအဝင္သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိပါ။

အက္ဥပေဒထဲမွာ ပါရွိသည့္ အရည္အခ်င္းမီသည့္ စီနီယာ

သူတို႔၏ မိသားစု အဆင့္အတန္းေၾကာင့္သာ (သို႔) အငွားခ်သူမွ

အိုးအိမ္လုပ္ျခင္းသာျဖစ္ျပီး မွ်တအိမ္ယာ ဥပေဒမ်ား ေအာက္မွ

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္သာ

ခြ်င္းခ်က္ေပးထားသည့္ နမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္

အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ ကြန္ျမဴနတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ (သို႔)

အိုးအိမ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေၾကာ္ညာရာတြင္ ထိုကဲ့သို႔

တျခားနည္းျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ား အား ၾကိဳဆိုမႈမရွိလွ်င္ မွ်တအိမ္ယာ

ကေလးမ်ားပါသည့္ မိသားစုမ်ားအား ျငင္းဆိုရန္ႏွင့္ အျခားျပဌာန္းခ်က္

ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္မွာ လြန္စြာ အေရးၾကီးသည္။

ေၾကာ္ျငာျခင္းအတြက္ စည္းကမ္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါက၊ မွ်တအိမ္ယာ ဥပေဒမ်ား ေအာက္မွ ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္

အိုးအိမ္ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား

စဥ္းစားရန္ မလိုအပ္ေခ်။

ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းတစ္ခုမွ မၾကိဳဆိုပါဟူ၍ေဖၚျပရန္ (သို႔)

ကြ်ႏ္ုပ္သည္

သက္ေရာက္ေစရန္ဟူသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေပ။

သားေကာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ကြ်ႏ္ုပ္က ယံုၾကည္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

“အရြယ္ေရာက္သူမ်ား” (သို႔) “ပညာရွင္မ်ား” ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္သာ

အိုးအိမ္ခဲြျခားဆက္ဆံမႈသည္

(သို႔) ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အလားအလာရွိေသာ ကေလးမ်ားပါသည့္

တိုင္တန္းခ်က္တခု

ငွားရမ္းေနထိုင္မည့္သူမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ

မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားမဆို

တားျမစ္ျခင္းသည္လည္း တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေပ။ ပံုႏွိပ္၊ အြန္လိုင္း ႏွင့္

(သို႔)

ႏႈပ္အားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း အားလံုးတို႔သည္ ေၾကာညာျခင္းပံုစံအတြက္

FHCCI သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

မိသားစု

အဆင့္အတန္း
ဥပေဒႏွင္မညီပါ။
ဖိုင္ဖင
ြ ့္ရန္

ထို႔ျပင္

သင့္မွာ

အခြင့္အေရးရွိသည္။

(သို႔)

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအတြက္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏

သင့္အခြင့္အေရးမ်ား

ေကာင္ဆယ္လင္း

ရရန္

ေက်းဇူးျပဳ၍

မွန္ကန္သည္။ ကြန္ျမဴနတီတစ္ခုမွ “မိသားစုမိတ္ေဆြျဖစ္”

ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္ ၂ဝဝ၈ ခု၊ မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔က HUD သတင္းမွ ထုတ္ျပန္သည့္ “လူတိုင္းသိသင့္ေသာ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အခ်က္ ငါးခ်က္” မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ပါဝင္သည္။ ဗဟို အင္ဒီယာနာ၏ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာ (FHCCI) မစ္ရွင္မွာ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ ဆိုင္ရာသို ႔ေရာက္ရွိေစေရး
နည္းမ်ားမွတဆင့္ အိုးအိမ္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ပေပ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ညီမွ်ေသာ အိုးအိမ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ FHCCI သည္ 615 N. Alabama St.,
Suite 426, Indianapolis, IN 46204 မွာတည္းရွိသည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 317-644-0673 (သို႔) 855-270-7280 ျဖစ္သည္။ Relay: 711. Email: info@fhcci.org Web:
www.fhcci.org
ဤထုတ္ေဝျခင္းအတြက္
ရံပံုေငြေပးျခင္းမွ

အေျခခံကို

ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ေထာက္ပံ့သည့္အလုပ္အား
ဤအလုပ္၏

ယူအက္စ္

အႏွစ္သာရႏွင့္

အိုးအိမ္ႏွင့္
ရံပံုေငြ

ျမိဳ ႕ျပဖြ႔ံျဖိဳးေရးဌာနႏွင့္
ေပးျခင္းမ်ားသည္

ဂရန္႔/သမဝါယမ
အမ်ားျပည္သူအတြက္

တစ္ခုေအာက္တြင္
ရည္ရြယ္သည္။

ထုတ္ေဝခ်က္ထဲမွာပါသည့္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္း မ်ား၏ တိက်မႈ ေရးသားသူႏွင့္ ထုတ္ေဝသူတို ႔တြင္ လံုးဝတာဝန္ရွိသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ သူ႔အလိုအားျဖင့္
ဥပေဒအၾကံေပးမဟုတ္ပါ၊

သတ္မွတ္ထားေသာ

အေျခအေန

တစ္ခုအတြက္

ဥပေဒအၾကံဥာဏ္အတြက္

ေရွ ႕ေနတစ္ဦးထံ

ဆက္သြယ္ပါ။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္

အျခားေသာ ေဖၚမက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။ © Fair Housing Center of Central Indiana 2012. FHCCI ၏ ထုတ္ေဖၚခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မသံုးစြဲပါႏွင့္။ Version 12/12.
P013.

