သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနထိုင္စရာမ်ားႏွင့္
အေၾကာင္းအခ်က္ စာရြက္ နံပါတ္ ၄
အင္ဒီယာနာ၊ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာမွ ထုတ္ျပန္သည္

မွ်တအိမ္ယာ ဥပေဒမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏
စည္းကမ္းမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (သိ႔)ု

တစံုတရာမရွိပါ။”
4.

၄။ ဤေပၚလစီ (သို႔) အတားအဆီးသည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲတြင္ မသန္စြမ္းသည့္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးအား ေနထိုင္စရာ

အခြင့္အေရးမ်ား (သို႔) သင့္အိုးအိမ္တြင္ေက်နပ္မႈအား မည္သို႔

ယူနစ္ (သို႔) အမ်ားသံုး ေနရာတစ္ခုမွာ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖင့္

အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္ကို ေဖၚျပပါ။ ဥပမာ -“ကြ်ႏ္ုပ္သည္

သံုးရန္ႏွင့္ ေက်နပ္ေစရန္ သင္ျမတ္သည့္ ေနထိုင္စရာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္

ကြ်ႏ္ုပ္၏ကားတြင္ဘီးတပ္ကုလားထိုင္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရြ႕ရန္လိုအပ္ေ

လိုအပ္သည္။ ေနထိုင္စရာမ်ားသည္ လက္ေတြ႔လုပ္ရာႏွင့္ အသံုးဝင္ရာတိ႔တ
ု ြင္

သာေၾကာင့္ အပုိေနရာလိုအပ္သျဖင့္ ပံုမွန္အရြယ္အစား

“သင့္ျမတ္ရမည္”။ ေနထိုင္စရာမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔တြင္
“က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္”

ကားရပ္စရာမ်ားမွာ ကားရပ္ရန္ မတတ္ႏိုင္ပါ။”
5.

၅။ ရွင္းလင္းျပီး တိက်သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္၊ ေပၚလစီ၊ စည္းမ်ဥ္း (သို႔)

ရမည္။ ေနထိုင္စရာတစ္ခုကို ျငင္းပယ္ရန္၊ ေထာက္ပံ့ေပးသူတဦးမွ ၎မွာ

အတားအဆီးထဲတြင္ သင္ေျပာင္းေစလိုေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေဖၚျပပါ။

မေလ်ာ္ေသာဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစမည္ (သို႔) က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိ

ဥပမာ - “ကြ်ႏ္ုပ္သည္ သင့္အား ကားရပ္ရန္ေနရာ၏

ဆိုသည္ကို ျပသရမည္။ (ပုဒ္မ ၅ဝ၄ ေအာက္ရွိ၊ အစိုးရအိုးအိမ္မွ

အေနာက္ထက္ေဘး၊ အကန္႔အသတ္အနီးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေနထိုင္စရာမ်ား ခြင့္ျပဳရမည္။)

ကားရပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာ တစ္ခုကို ေတာင္းခံေနပါသည္။”

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေနထိုင္စရာမ်ားသည္ ယူနစ္(သို႔)အမ်ားဆိုင္

6.

ကိုးကားပါ။ ေနထိုင္စရာမ်ား အသံုးျပဳမႈအတြက္ - “အကယ္၍

ဧရိယာတစ္ခုမွာ မသန္စြမ္းမႈ တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္သည့္

ထိုသ႔ေ
ို သာပုဂၢိဳလ္သည္ ပရဝုဏ္အား

ရုပ္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

အျပည့္အဝ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ရန္ ေနထိုင္စရာ လိုအပ္ပါက၊ ဖက္ဒရယ္

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာမြမ္းမံမႈဆိုသည္မွာ အငွားေနသူ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ မသန္စြမ္းမႈ တစ္ခုရွိသူအား အေဆာက္အဦ

တစ္ဦးေျပာင္းေရြ႕သြားျပီးေနာက္ျပဳလုပ္ထားေသာ၊မြမ္းမံမႈမလိုအပ္သာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ား (သိ႔)ု ေပၚလစီမ်ား၏ သင့္ျမတ္သည့္ ေနထိုင္စရာ

အျခားတစ္ဦးအတြက္ ယူနစ္အား လက္ခံႏိုင္ေစရန္ ခ်န္ထားသည္ကို

တစ္ခုကို ျငင္းဆိုရန္မွာ အိုးအိမ္ အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီ

ဆိုလိုသည္။ သီးသန္႔အိုးအိမ္ထဲတြင္၊ အိုးအိမ္ေထာက္ပံ့ေပးသူမွ အငွားေနသူမွ
မြမ္းမံစရိတ္ ေပး ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရံပံုေငြကို ယူနစ္အား

႕႕႕။”
7.

ဆီေလ်ာ္သည့္ ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးမႈမွလြ၍
ဲ ၊ မြမ္းမံမႈမ်ားမလုပ္မီက

(သို႔) ေနထိုင္မည့္ရွိဆဲ ပရဝုဏ္ မ်ားသည္အကယ္၍

ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုလုပ္ရန္၊ ေနထိုင္သူမွ မွ်တအိုးအိမ္ဥပေဒေအာက္တြင္

ထိုသ႔ေ
ို သာပုဂၢိဳလ္မွအျပည့္အဝ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ရန္

မသန္စြမ္းမႈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ ေထာက္ပံ့ေပးသူမွာ

သင့္ျမတ္သည့္မြမ္းမံမႈတစ္ခု လိုအပ္သည္ကို ျငင္းဆိုရန္မွာ

မည္သည္တ႔ို လိုအပ္မည္ထင္သည္ မဟုတ္ဘဲ၊ မည္သည့္ ေတာင္းခံမႈမဆို

ဖက္ဒရယ္အိုးအိမ္အက္ဥပေဒေအာက္တြင္၊ ဥပေဒႏွင့္မညီ ႕႕႕။”

လုပ္ရန္မွာ ေနထိုင္သူ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။

၇။ ေရးသားထားသည့္ တုန္႔ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို

အိုးအိမ္ေထာက္ပံ့ေပးသူမွ ေနထိုင္စရာမ်ား/မြမ္းမံမႈမ်ား အားလံုးကို

သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ ေတာင္းယူပါ။ ဥပမာ - “ေက်းဇူးျပဳ၍

မျပဳလုပ္မီမွာ အတည္ျပဳရမည္။ FHCCI တြင္ ရိုးရွင္းသည့္ပုံစံမ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္၏ေတာင္းဆိုမႈကို ဤစာပါေန႔စြဲေနာက္ ၁ဝ

ရႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔သည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေနထိုင္စရာ (သို႔)
မြမ္းမံမႈ ေတာင္းခံမႈ တစ္ခုအတြက္

သတိရပါ။ ေတာင္းဆိုမႈအား ျငင္းဆိုပါက၊ သင့္အခြင့္အေရးကို

သင္သည္ မွ်တအိုးအိမ္ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည့္
ကိုက္ညီသူတစ္ဦး

ျဖစ္သည္ကို

ညႊန္ျပရမည္။

သင့္မသန္စြမ္းမႈ၏သဘာဝႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကိုမူထုတ္ေဖၚျပရန္ မလိုအပ္ပါ။
သင့္ဆရာဝန္မွ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုဟာလိုအပ္သည္ကို ရွင္းျပထားသည့္
မွတ္ခ်က္တစ္ခု (မိတၲဴတစ္ခု သိမ္းထားပါ) ပါဝင္ရမည္။ ဥပမာ -

2. “ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ၁၉၈၈ ဖက္ဒရယ္ အိုးအိမ္ အက္ဥပေဒ ျမင္ဆင္ခ်က္မ်ားမွာ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ မသန္စြမ္းမႈ တစ္ခု ရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္
အရည္အခ်င္းျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။”
3.

၃။

ေပၚလစီ၊

ဗိသုကာဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္း

(သို႔)

အတားအဆီးကို

၈။ ေတာင္းဆိုမႈအား ေန႔စႏ
ြဲ ွင့္ လက္မွတ္ထိုးပါ။ သင့္ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္
မည္သည့္ပူးတြခ
ဲ ်က္မဆို မိတၲဴတစ္ခုကိုသိမ္းထားရန္

မိတၲဴတစ္ခုသိမ္းထားရန္ ေသခ်ာေစပါ။
မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုႏွင့္

ရက္အတြင္း ေရးသားခ်က္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ပါ။”
8.

အၾကံျပဳ ေဖၚမက္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖည့္သြင္းေရးသား၍

မြမ္းမံမႈမ်ားအတြက္ဥပေဒကို ေအာက္ပါအတိုင္းကိုးကားပါ၊ “စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ကုမၸဏီတစ္ခုမွ မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုရွိသူတစ္ဦးအား ၎ပုဂၢိဳလ္ေနထိုင္ဆဲ

မူလအေျခအေန အတိုင္း ျပန္ရေစရန္အတြက္ ခ်န္ထားရန္လိုအပ္ႏိုင္သည္။

1.

၆။ သင့္အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္မည့္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဥပေဒကို

သင့္အတြက္
ေဖၚျပပါ။

ျပႆနာျဖစ္ေနသည့္
ဥပမာ

-“ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏

အကြက္ထဲမွာ အရန္လုပ္ထားသည့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သာ ကားထားရန္ေနရာ

ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ FHCCI သိ႔ဆ
ု က္သြယ္ပါ။
သင့္ျမတ္သည့္ ေနထိုင္စရာ ေတာင္းဆိုခ်က္ နမူနာ ဒီဇဘၤာ ၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၁
ဒယ္နီ ေသာမတ္စ္
အေဆာက္အဦမန္ေနဂ်ာ
၁၂၃၄ ေတာင္လမ္း၊
အင္ဒီယာနာပိုးလစ္ IN 46210
မစၥတာ ေသာမတ္စ္ ခင္ဗ်ား၊
ကြ်န္ေတာ္၊ ဂ်င္မ္ ေအာလ္ဆန္သည္ ဖက္ဒရယ္ အိုးအိမ္ အက္ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားေသာ မသန္စြမ္းသူ အရည္အခ်င္း ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ၁၂၃၄ ေတာင္လမ္း၊ နံပါတ္ ၁၅ တြင္ေနထိုင္ပါသည္။




ဤအေဆာက္အဦမွာ လူၾကီးမင္း၊ ဒယ္နီ ေသာမတ္စ္ ကစီမံခန္႔ခြဲျပီး၊ ဂ်ိန္း
အင္ဒါဆင္မွာ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အေဆာက္အဦ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္



အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မထားရ ေပၚလစီတစ္ခု ေဖၚျပထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏
မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ ဆရာဝန္တစ္ဦးမွကြ်ႏ္ုပ္၏ ေနတဓူဝေနေရးအတြက္

မယူျခင္း၊
ငွားခကို က်ေရာက္သည့္ေန႔မွာ အသိေပးစာတစ္ခု ထုတ္ေပးျခင္း၊
ပိုလြယ္ကူေသာ ေရြ႕ရွားမႈအတြက္
ငွားေနသူကို ေျမညီထပ္သို႔ ေရြ႕ေပးျခင္း၊
ေစာ္ကားမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ကြန္ျမဴနတီထဲမွ လူတစ္ဦးအား
အျခားအိမ္ငွားေနသူမ်ားကို အိမ္ငွားေနသူ၏ ေဝဒနာအေၾကာင္း

ဝန္ေဆာင္တိရိစာၦန္တစ္ေကာင္ ထားရွိရန္ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။

ပညာေပးရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း (သို႔) ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊

ကြ်ႏ္ုပ္၏မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ သင့္ျမတ္သည့္ ေနထိုင္စရာတစ္ခုလိုအပ္ခ်က္ကို

သင့္ျမတ္သည့္ မြမ္းမံမႈမ်ား နမူနာမ်ား

သက္ေသခံသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဆရာဝန္၏မွတ္ခ်က္ကို ပူးတြထ
ဲ ားပါသည္။
ကြ်ႏ္ု္အေနျဖင့္ လူၾကီးမင္း၏ အေဆာက္အဦ စည္းမ်ဥ္းထဲတြင္
ဝန္ေဆာင္တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ ခြင့္ျပဳရန္
သင့္ျမတ္ေသာ ေနထိုင္စရာတစ္ခု ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
“စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ မသန္စြမ္းမႈ တစ္ခုရွိသူတစ္ဦးအား




ဘီးတပ္ကုလားထိုင္တစ္ခုအတြက္ တံခါးသြားလမ္းကို ခ်ဲ႕ေပးျခင္း၊




တံခါးဘုအား လီဗာတံမ်ားပါသည္႔ အရာႏွင့္ လဲေပးထားျခင္း၊

ေရခ်ိဳးခန္းတစ္ခုထဲတြင္ ကိုင္စရာဘားမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းကို
ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊
ကြန္ဒိုတြင္ေနသူတစ္ဦးအတြက္ ၎တို႔၏
ယူနစ္သို႔ ေလ်ာဆင္းသြားလမ္းတစ္ခုတပ္ဆင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊

၎ပုဂၢိဳလ္ေနထိုင္ဆဲ (သို႔) ေနထိုင္မည့္ ရွိဆဲ အေဆာက္ အဦ စည္းမ်ဥ္း
(သို႔) ေပၚလစီသည္ အကယ္၍ ၎ေနထိုင္စရာသည္ ထိုသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မွ

အပိုေဆာင္း ရစရာမ်ား (at www.fhcci.org)

အျပည့္အဝေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွ်င္ျငင္းဆိုရန္မွာ ဖက္ဒရယ္



အိုးအိမ္ အက္ဥပေဒေအာက္တြင္၊ ဥပေဒႏွင့္မညီ ႕႕႕။”
ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏ သင့္ျမတ္ေသာ ေနထိုင္စရာတစ္ခု ေတာင္းဆိုခ်က္ကို
ဤစာေန႔စြဲ ေနာက္ဆယ္ရက္အတြင္း စာအားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္အေနျဖင့္
လူၾကီးမင္း၏ တုန႔ျ္ ပန္ခ်က္ကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္




သင့္ျမတ္ေသာ ေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ HUD ႏွင့္ DOJ
ပူးတြထ
ဲ ုတ္ျပန္ခ်က္
သင့္ျမတ္ေသာ ေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ HUD ႏွင့္ DOJ
ပူးတြထ
ဲ ုတ္ျပန္ခ်က္
FHCCI ၏ သင့္ျမတ္ေသာ ေနထိုင္စရာမ်ားႏွင့္ မြမ္းမံမႈမ်ား လမ္းညႊန္

ဤအေရးၾကီးသည္ကိစၥရပ္အေပၚ သတိျပဳျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ေလးစားစြာ၊

(လက္မွတ္)
ဂြ်န္ ပိုလ္ဆန္
သင့္ျမတ္ေသာ ေနထိုင္စရာမ်ား နမူနာမ်ား



မသန္စြမ္းသူအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အကူရေသာ၊
ကုသမႈသေဘာျဖစ္ေသာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အကူရေသာ (သို႔)



အေဖၚတိရစာၦန္ တစ္ေကာင္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊
အျမင္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ ေရွ႕တခါး (သိ႔)ု အျခား အမ်ားဆိုင္
ဧရိယာမ်ားတြင္ ၾကီးမားသည့္ပံုႏွိပ္ (သို႔) မ်က္မျမင္စာ နံပါတ္မ်ား





ထားရွိေပးျခင္း၊
လမ္းေဝးစြာမေလွ်ာက္ႏိုင္သူအတြက္ တံခါး (သို႔) ယူနစ္ တစ္ခုအနီးတြင္
ကားရပ္ရန္ သီးသန္႔ေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း၊
မီးခိုးစမ္းသပ္ကိရိယာမ်ားေပၚတြင္ ျမင္ႏိုင္သည့္ အသိေပးစရာစနစ္တစ္ခု
တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း၊
ပုဂၢိဳလ္ေရး ကူညီသည့္ အေစာင့္တစ္ေယာက္ကို အိမ္ငွားေနသူႏွင့္အတူ
ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ (သို႔) ေငြေပးဧည့္သည္ မဟုတ္၊ (သို႔) ညေနစရိတ္မ်ား

ဗဟို အင္ဒီယာနာ၏ မွ်တ အိမ္ယာ စင္တာ (FHCCI) မစ္ရွင္မွာ ေရွ႕ေနလိုက္ေပးျခင္း၊ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ ဆိုင္ရာသို႔ေရာက္ရွိေစေရး နည္းမ်ားမွတဆင့္
အိုးအိမ္ချြဲ ခားဆက္ဆံမႈကို 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 အေျခခံကို ေထာက္ပံ့သည့္အလုပ္အား ယူအက္စ္ အိုးအိမ္ႏွင့္ ျမိဳ ႕ျပဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ ဂရန္႔/သမဝါယမ တစ္ခုေအာက္တြင္ ရံပံုေငြေပးျခင္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
ဤအလုပ္၏

အႏွစ္သာရႏွင့္

ရံပံုေငြေပးျခင္းမ်ားသည္

အမ်ားျပည္သူအတြက္

ရည္ရြယ္သည္။

ထုတ္ေဝခ်က္ထဲမွာပါသည့္

ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္

ဘာသာျပန္ျ ခင္းမ်ား၏

တိက်မႈ ေရးသားသူႏွင့္ ထုတ္ေဝသူတို႔တြင္ လံုးဝတာဝန္ရွိသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္ သူ႔အလိုအားျဖင့္ ဥပေဒအၾကံေပးမဟုတ္ပါ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေန တစ္ခုအတြက္
ဥပေဒအၾကံဥာဏ္အတြက္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ပါ။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အျခားေသာ ေဖၚမက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။ © Fair Housing Center of Central Indiana
2012. FHCCI ၏ ထုတ္ေဖၚခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ မသံုးစြပ
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