rSswonfh tdrif Sm;jcif; qdki&f m ar;avh&Sdonfh ar;cGef;rsm;
အေၾကာင္းအခ်က္ စာရြက္ နံပါတ္ ၇

အင္ဒီယာနာ၊ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာမွ ထုတ္ျပန္သည္

ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ခန္း တစ္ခန္းမွာ ေနထုိင္ေသာ လူအေရအတြက္ကုိ လူၾကီးႏွစ္ေယာက္
ႏွင့္ကေလးႏွစ္ေယာက္သာ

ထိသာ

လက္ခံဖုိ႔

ကန္႔သတ္ျခင္းတယ္။

ဒီကစၥႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ျပသာနာမ်ား ရွိႏုိင္ပါသလား။ HUD ရဲ့ လက္ရွိ အေတႊေတႊ လမ္းညႊန္း
မႈ၀ါဒ

အရ၊

သာမန္

သတ္မွတ္ထားပါသည္။
မဟုတ္ဘဲ၊

အိပ္ခန္း

လူႏွစ္ေယာက္သာ

ေနထုိင္ရန္

ဒီလုိသတ္မွတ္ခ်က္ သည္ တရားဥပေဒ အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ယူနစ္တစ္ခု၏

ယူနစ္အိမ္ခန္း

တစ္ခန္းတြင္

တခု၏

အိ္ပ္ခန္း

ရွိသင္႔သည့္

အက်ယ္အ ၀န္း၊
ပမာဏ

ေတႊကုိ

ပုစံ

ကန္႔သတ္ထားေသာ

အေျခခံျပီးမွ

သတ္မွတ္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
ဒီကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ

သတ္မွတ္ထားသည့္

လူၾကီးမ်ား၊

က

ေလးမ်ားအတႊက္သာ

မရည္ရႊယ္ဘဲ အိမ္ငွားေနထုိင္သူ အားလုံးအတႊက္ ရည္ရႊယ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္-

အိမ္ခန္းတစ္ခန္းတြင္

ေနထုိင္ေသာ

ကေလး

အေရအတြက္ကုိ

မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ လူၾကီးအေရအတြက္ကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။
ကြ်န္ုပ္သည္

သက္ၾကီးရြယ္အိုကို

အိမ္ရာငွားေလ့၇ိွသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္

ထိုသို့

ဆက္မလုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။ ယခု အိမ္ရာငွားထားသူမ်ားတြင္ ကေလးပါရိွမည္ဆိုလွ်င္
စိတ္ပ်က္မိပါမည္။

သင္၏

အိမ္ရာသည္

သက္ၾကီးရြယ္အို

သူအတြက္သာ

သပ္သပ္

ျပင္ဆင္ထားေသာ

အိမ္ရာမဟုတ္ပါက

သက္ၾကီးရြယ္အိုကုိသာ

အကယ္

ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသူ တစ္ဦးသည္ မသန္မစြမ္းျခင္းကို အေၾကာင္းခံလ်က္

ငွားေပးရမည္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ကာကြယ္မွဴ ရထားေသာ အဆင္အတန္းမ်ား(သို့္)

အထူးစီစဥ္ေပးခ်က္ကို ေတာင္းဆိုေနလွ်င္ အိမ္ရာငွားေပးသူမွ

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမွဴေပၚတြင္ မူတည္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရိွပါသလား။

ယခုငွားထားေသာ သူ၏ ၾကိဳက္နွစ္သက္မွဴေပၚတြင္

အိမ္ရာငွားေပးသူသည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူမ်ားကို အထူးစီစဥ္ေပးမွဴ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ရန္

မူတည္လွ်က္ အိမ္ရာငွားရန္းျခင္း မျပဳလုပ္နိုင္ပါ။
မ်ားမၾကာမီက

မိမိ၏

အိမ္ရာမ်ားကို

ေဆးသုပ္ထားသည္။

မသန္မစြမ္း ျဖစ္ေနျခင္းကို ေထာက္ခံသည့္ စာရြက္စာတမ္း

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္

မ်ားကို ေမးျမန္း ေတာင္ခံနိုင္သည္။ တိက်ေသာ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္လ်က္

ကိုအသံုးျပဳလွ်က္ ေဆးသုပ္ထားေသာ နံရံမ်ားကို ပ်က္ဆီးေစနိုင္ေသာ သူမ်ားကို မိမိ
လက္ခံနိုင္ပါသလား။

လက္ခံနိုင္ပါသည္။

ေဘာင္၀င္ထားေသာ

အိမ္ငွားရာတြင္ မညင္းပယ္နိုင္ပါ။ အကယ္
ပ်က္စီးျခင္းထက္

ပိုၾကီးမားေနပါက

ဆရာ၀န္ (သို့) ေဆးပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ေတာက္ပံ့ေပးသူမ်ား (သို့)

မသန္စြမ္းသူမ်ားကို

၀န္ေဆာင္မွဴျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီသည့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ စသည့္ စရြက္စာတမ္းမ်ားကို

ပ်က္စီး ဆံုးရွံဴးမွဴသည္ သာမန္ေဟာင္းနြမ္း

သင္သည္

စေဖာ္ေငြကို

လက္ခံရရိွနိုင္ပါသည္။ သို့ေသာ္လည္းဘဲ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား

အိမ္ရာပ်က္စီးမွဴနဲ့အညီ

(သို့) ေဆးပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဇာ၀င္အမွတ္အတမ္း အားလံုးကို အိမ္ရာငွားသူမွ

ရယူသိမ္းစီးနိုင္ပါသည္။

အိမ္ရာပိုင္ရွင္အား ေပးရမည္ဆိုသည္မွာ မလိုအပ္ေပ။ အထူးစီစဥ္ေပးျခင္း
လိုအပ္ေနသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ စသည့္ အထူးစီစဥ္ေပးျခင္းသည္

နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္က အိမ္ငွားရန္ အိမ္ရာကိုလာၾကည့္သည္။

အကူအညီတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ စသည့္ အထူး စီစဥ္ေပးျခင္းသည္

ထို့လူငယ္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါရိွဟု ထင္မိပါသည္။ မည္သို့ပင္ျဖစ္ေစ ထိုလူငယ္ကို

လိုအပ္ေနသနည္း၊ စသည္တို့ကို သက္ေသျပေနေသာ စာရြက္စာတမ္း

ကြ်န္ုပ္ အိမ္ရာကို ငွားရန္းေပးမည္ေလာ။

မ်ားကိုသာ ျပနိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ FHCCI စာရြက္ အမွတ္-၄ မွ စသည္

ငွားကိုငွားေပးရပါမည္။ ေဘာင္ ၀င္ထားေသာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါသည္

အထူးစီစဥ္ေပးျခင္းကို ေတာင္းဆိုရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ အရာမ်ား

တစ္ဦးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ငွားရာတြင္ ညင္းပယ္မထားနိုင္ပါ။

ညႊန္းၾကားေပးထားသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ရိွေနျခင္း
(သို့္) ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါသည္ဟု ယံုၾကည္မွဴေၾကာင့္ အိမ္ငွားရာတြင္

အိမ္ရာငွားျခင္းကို

ညင္းပယ္မထားနိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို့ေသာ သူမ်ားသည္
မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ ပက္သက္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဴကို ကာကြယ္ေပးထားေသာ

ရိွပါသနည္း။

ဥေပေဒမွ တာ၀န္ယူထားသည္။ ယခု ေဆးပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အရဆိုလွ်င္

ကေလးမ်ားသည္

သည္

စည္းကမ္းမဲ့စြာ

ထိုသို့ေသာ

မိသားစုသည္
မိသားစုသည္
အိမ္ရာငွား
ကို

မိသားစုကို

အိမ္ရာငွား

အိမ္ရာကို

အိမ္ရာငွားရန္

လာစံုစမ္းသည္။

ဆူညံၾကသည္၊

အခန္းၾကား

ငွားကိုငွားေပးရမည္လား။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

ကေလးမ်ားကို

မထိန္းနိုင္ဟု

ေနာက္ခံရာဇာ၀င္

ျပန္လည္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္

ေမာင္းထုတ္ပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ အိမ္ရာငွားေနသူသည္ အိမ္ရာငွားျခင္း

လုပ္ေဆာင္ေနတေရြ့ ထိုအရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။ သို့ေသာ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို
တင္ျပတိုင္ၾကားထားမွဴသည္
တင္ျပတိုင္ၾကားသူကို

ယံုၾကည္ပါက

စာရြက္စာတမ္းနဲ့
ညင္းပယ္နိုင္ပါသည္။

အကယ္

မလိုက္နာနိုင္

အေထာက္အထား

မရိွေသာ္လည္းဘဲ

တံု့ျပန္မွဴ

သက္သက္သည္

မိမိ၏ အိမ္ရာအေပၚထပ္မ်ား ၀ါရန္တာမ်ားရိွသည္။ ကေလးမ်ား ေဆာ့ကစားရန္

(သို့)

လံုျခံဳေသာ ေနရာတစ္ခုဟု မထင္ပါ။ ကေလးမ်ားရိွေသာ မိသားစုမ်ားကို

မိသားစု၏

အိမ္ရာမ်ားအား

ငွားေပးရန္ ညင္းပယ္ ရမည္ေလာ။ ညင္းပယ္ မရပါ။ အိမ္ရာငွားခ်င္ေသာ မိဘမ်ားမွ

အခ်က္အလက္မ်ား
မိသားစုမွ

မွန္ကန္ေၾကာင္း
ထိုအေပၚ

တရားမ၀င္ ျပဳမူျခင္းျဖစ္သည္။

တြင္ ေျပးခုန္ ေအာ္ေနၾကသည္၊ မိဘမွလည္း ထိုသား/သမီးမ်ားကို ထိန္းခ်ဴပ္ထားျခင္း မရိွပါ။
ကြ်န္ုပ္

မေပးေဆာင္ေသာ
ေမာင္းထုတ္ပိုင္ခြင့္

မေပးေဆာင္းျခင္းနွင့္ ပက္သက္ေသာ မူ ၀ါဒမ်ားကို ေရွ့ေနာက္ကိုက္ညီစြာ ကိုင္သြယ္

ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ျခင္း အႏာရာယ္ မရိွပါ။
မိသားစုတစ္စု

အိမ္ငွားခကို

အိမ္ရာငွားပိုင္ရွင္မွ

တင္ျပတိုင္းၾကားထားျခင္း ရိွသည္ျဖစ္ေစ/မရိွသည္ျဖစ္ေစ အိမ္ရာပိုင္ရွင္သည္ အိမ္ငွားခ

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ရိွေသာ္လည္း တစ္ပါးအား သာမန္

ကေလးမ်ားရိွေသာ

တင္ျပတိုင္ၾကားထား

အိမ္ရာငွားသူမ်ားကို

မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ သင့္ေသာ္သည္ မသင့္ေသာ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္သာ

အိမ္ရာငွားျခင္း

မူတည္ပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာနိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္မွဴ ရိွပါက အိမ္ငွားရန္
ညင္းပယ္နိုင္ျပီး သို့္ေသာ္ မိသာစုမွ ကေလးမ်ားရိွေနျခင္း သက္သက္ေၾကာင့္ အိမ္ငွားျခင္း

မဒိန္းက်င့္မွဴ (သို့) ရာဇ၀တ္မွဴမ်ား ရိွခဲ့ေသာ သူမ်ားအား အိမ္ရာငွားေပးရန္

မညင္းပယ္နိုင္ပါ။

သင့္ေသာ္ပါသလား။ ယခုအခ်ိန္ထိဆိုလွ်င္ အင္ဒီယားနားနွင့္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ားက

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက၏

လိင္နွင့္ဆိုင္ေသာ

အိမ္ငွားရာတြင္ ညင္းပယ္နိုင္မည္ေလာ။
ရထားေသာ
မီရယာန္

မိမိကို

မဒိန္းက်င့္မွဴ (သို့) ရာဇ၀တ္မွဴမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ သူမ်ား (သို့္) ရာဇ၀တ္မွဴသမိုင္း

ေစာ္ကားေနပါက

ရိွေသာသူမ်ားကို ခြျဲ ခားဆက္ဆံနိုင္ရန္ အကာအကြယ္ေပးထားျခင္း မရိွပါ။

လိင္နဲ့ဆိုင္ေသာ အၾကိဳက္သည္ ကာကြယ္မွဴကို

အဆင့္အတန္းတစ္ခု
ေခါင္တီးတြင္

အၾကိဳက္သည္
အျဖစ္

ျပဌာန္းထားသည္။

အင္ဒီယားနားပိုးလစ္
သို့ေသာ္

ဗဟိုဥပေဒ

ျမိဳ့ႏွင့္
(သို့)

အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ ရိွ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း မရိွေပ။

ဗဟို အင္ဒီယာနာ၏ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာ (FHCCI) မစ္ရွင္မွာ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ ဆိုင္ရာသို ႔ေရာက္ရွိေစေရး နည္းမ်ားမွတဆင့္
အိုးအိမ္ခြျဲ 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
ရံပံုေငြေပးျခင္းမွ

အေျခခံကို

ေထာက္ပံ့သည့္အလုပ္အား

ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ဤအလုပ္၏

ယူအက္စ္

အႏွစ္သာရႏွင့္

အိုးအိမ္ႏွင့္
ရံပံုေငြ

ျမိဳ ႕ျပဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးဌာနႏွင့္
ေပးျခင္းမ်ားသည္

ဂရန္႔/သမဝါယမ

တစ္ခုေအာက္တြင္

အမ်ားျပည္သူအတြက္

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. P017.

