သင္ေ
့ ဖာင္ကို ေမးလ္ပရ
႔ို န္ သုမ
႔ိ ဟုတ္ သင္၏
အေရးဆုမ
ိ က
ႈ ို စံစ
ု မ္းေမးျမန္းရန္ ေနရာ

လိပ္မူရန္ေနရာ:

အာကန္ဆက္စ၊္ လူဝစ္စယ
ီ ားနား၊ နယူးမကၠစက
ီ ၊ို
အုက
ိ လာဟုးိ မားArkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma
ႏွင့္ Texas တကၠစက္အတြက-္
ေဖာ့တယ
္ ါ့သ္ ေဒသတြငး္ ရံးု FORT WORTH REGIONAL OFFICE
(Complaints_office_06@hud.gov)
U.S. Dept. of Housing and Urban Development
801 Cherry Street
Suite 2500, Unit #45
Fort Worth, TX 76102-6803
ဖုနး္ (817) 978-5900 သုမ
႔ိ ဟုတ္ 1-888-560-8913
ဖက္စ္ (817) 978-5876/5851 * TTY (817) 978-5595
အီးေမးလ္ Complaints_office_06@hud.gov

နယူးဂ်ာစီ၊ နယူးေယာက္၊ ပ်ဴတုရ
ိ က
ီ N
ို ew Jersey, New York, Puerto
Rico ႏွင့္ ယူအက္စ္ ဗာဂ်င္က်ြ န္းစုU.S. Virgin Islands အတြက-္
နယူးေယာက္ေဒသတြငး္ ရံးု NEW YORK REGIONAL OFFICE
(Complaints_office_02@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
ဖုနး္ (212) 542-7519 or 1-800-496-4294
ဖက္စ္ (212) 264-9829 * TTY (212) 264-0927
အီးေမးလ္ Complaints_office_02@hud.gov

အုင
ိ အ
္ ဝ
ို ါ၊ ကန္ဆက္စ၊္ မစ္ဆရ
ူ Iီ owa, Kansas, Missouri ႏွင့္
Nebraska နက္ဘရာစကာ အတြက-္
ကန္ဆက္စၿ္ မိဳ႕ေဒသတြငး္ ရံးု KANSAS CITY REGIONAL OFFICE
(Complaints_office_07@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor
Kansas City, KS 66101-2406
ဖုနး္ (913) 551-6958 သုမ
႔ိ ဟုတ္ 1-800-743-5323
ဖက္စ္ (913) 551-6856 * TTY (913) 551-6972
အီးေမးလ္ Complaints_office_07@hud.gov

ဒဲလဝ
္ ါ၊ ကုလ
ိ ဘ
ံ ယ
ီ ာ ခရုင
ိ ၊္ မယ္ရလ
ီ န္း၊ ပင္ဆယ္လေ
္ ဗးနီးယား၊
ဗာဂ်ီးနီးယားDelaware, District of Columbia, Maryland, Pennsylvania,
Virginia ႏွင့္ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားWest Virginia အတြက-္
ဖီလာဒဲလဖ
္ းီ ယား ေဒသတြငး္ ရံးု PHILADELPHIA REGIONAL OFFICE
(Complaints_office_03@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
ဖုနး္ (215) 861-7646 သုမ
႔ိ ဟုတ္ 1-888-799-2085
ဖက္စ္ (215) 656-3449 * TTY (215) 656-3450
အီးေမးလ္ Complaints_office_03@hud.gov
အယ္လဘ
္ ားမား၊ ဖေလာ္ရစ္ဒါ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ကန္တာကီ၊ မစၥစပီ၊
ေျမာက္ကယ္ရလ
ို င
ို း္ နား၊ ေတာင္ကယ္ရလ
ို င
ို း္ နားAlabama,
Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina,
South Carolina, ႏွင့္ Tennessee တန္နစီ အတြက-္
ATLANTA REGIONAL OFFICEအတၱလႏၱတ
ိ ္ ေဒသတြငး္ ရံးု
(Complaints_office_04@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Five Points Plaza
40 Marietta Street, 16th Floor
Atlanta, GA 30303-2808
ဖုနး္ (404) 331-5140 (သု)႔ိ 1-800-440-8091 x2493
ဖက္စ္ (404) 331-1021 * TTY (404) 730-2654
အီးေမးလ္ Complaints_office_04@hud.gov

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ျပန္သံုးသပ္ရန္၊ တည္ရွိဆဲ ေဒတာရင္းျမစ္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္၊ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္း ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းျဖည့္စြက္ရန္အခ်ိန္အပါအဝင္ ဤေဖာင္ကုိျဖည့္ရန္ ပ်မ္းမွ် မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။
အိုးအိမ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနသည္ Title VIII of the Civil Rights Act of 1968, Fair Housing Amendments Act of 1988
မွ ျပင္ဆင္ထားခ်က္အရ, (P.L. 100-430); Title VI of the Civil Rights Act of 1964, (P.L. 88-352); Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, ျပင္ဆင္ခ်က္အရ, (P.L. 93-112); Section 109 of Title I- Housing and Community Development Act of 1974,
ျပင္ဆင္ခ်က္အရ(P.L. 97-35); Americans with Disabilities Act of 1990, (P.L. 101-336); and the Age Discrimination Act of 1975,
ျပင္ဆင္ခ်က္, (42 U.S.C. 6103) မ်ားအရ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အိမ္ရာေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အသံုးျပဳပါမည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ ဌာနထံ ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအတြက္ တရားမမႈအျဖစ္ တုိင္ၾကားရာ၌
အသံုးျပဳရန္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ၿပီး ထုိသုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ က်ဴးလြန္သူ ပုဂၢိဳလ္(မ်ား)အား တရားစြဲဆုိျခင္းတြင္
အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီေသာ တရားမွ်တေရး အိမ္ရာဥပေဒမ်ားကုိ
စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း တရားမွ်တေရး အိမ္ရာေအဂ်င္စီမ်ားထံသုိ႔လည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။
ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ အားလံုးကုိေပးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက HUD မွ ကူညီေပးႏုိင္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစႏုိင္သည္
သုိ႔မဟုတ္ ဤအခ်က္အလက္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္

စာပုိ႔ခ ထည့္ပါ

အိမ္ရာေရးရာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ သားေကာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။

ကြနန
္ က္တးီ ကပ္၊ ေမးနီ၊ မဆာခ်ဴးဆက္၊ နယူးဟမ္ရင
ႈိ း္ ယား၊
ရုဒအ
္ င
ို လ
္ န္ႏင
ွ ့္ ဗားေမာင္C
့ onnecticut, Maine , Massachusetts,
New Hampshire, Rhode Island ႏွင့္ Vermont အတြက-္
ေဘာ့စတြနB
္ OSTON ေဒသတြငး္ ရံးု
(Complaints_office_01@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Thomas P. O’Neill Jr. Federal Building
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
ဖုနး္ (617) 994-8300 သုမ
႔ိ ဟုတ္ 1-800-827-5005
ဖက္စ္ (617) 565-7313 * TTY (617) 565-5453
အီးေမးလ္ Complaints_office_01@hud.gov

အီလႏ
ီ ဳိြ က္စ၊္ အင္ဒယ
ီ ားနား၊ မီခ်ီဂန္၊ မင္နဆုတ
ိ ာ၊
အုဟ
ိ င
ို း္ ယုIိ llinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio ႏွင့္
Wisconsin ဝစ္စက
္ န
ြ စ
္ င္ အတြက-္
ခ်ီကာဂုိ ေဒသတြငး္ ရံးု CHICAGO REGIONAL OFFICE
(Complaints_office_05@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Room 2101
Chicago, IL 60604-3507
ဖုနး္ 1-800-765-9372
ဖက္စ္ (312) 886-2837 * TTY (312) 353-7143
အီးေမးလ္ Complaints_office_05@hud.gov

အြနလ
္ ငို း္ ျဖင့္ ဆက္သယ
ြ တ
္ ငို ၾ္ ကားရန္
Burmese

ေကာ္လရ
ို ာဒု၊ိ မြနတ
္ ာနာ၊ ေျမာက္ဒကုတ
ိ ာ၊ ေတာင္ဒကုတ
ိ ာColorado,
Montana, North Dakota, South Dakota, Utah ႏွင့္ ဝူးမင္း
Wyoming အတြက-္
ဒန္ဗာ ေဒသတြငး္ ရံးု DENVER REGIONAL OFFICE
(Complaints_office_08@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
ဖုနး္ (303) 672-5437 သုမ
႔ိ ဟုတ္ 1-800-877-7353
ဖက္စ္ (303) 672-5026 * TTY (303) 672-5248
အီးေမးလ္ Complaints_office_08@hud.gov
အရီဇးို နား၊ ကယ္လဖ
ီ းို နီးယား၊ ဟာဝုင
ိ အ
္ A
ီ rizona, California, Hawaii
ႏွင့္ Nevada နဗားဒါ အတြက-္
ဆန္ဖရန္ဆစၥကို ေဒသတြငး္ ရံးု SAN FRANCISCO REGIONAL OFFICE
(Complaints_office_09@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
ဖုနး္ 1-800-347-3739
ဖက္စ္ (415) 489-6558 * TTY (415) 489-6564
အီးေမးလ္ Complaints_office_09@hud.gov

အိမရ
္ ာေရးရာ ခြျဲ ခားဆက္ဆခ
ံ ရ
ံ သည့္

သားေကာင္တစ္ဥးီ
ျဖစ္ပါသလား။

အိမ္ရာေရးရာ တရားမွ်တေရး
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ အိမ္ရာသည္ သင္၏
သားေကာင္တစ္ဦး
္ င
ို ခ
္ င
ြ တ
့္ စ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ပါသလား။ လုပပ

အလက္စကာ၊ အီဒါဟု၊ိ ေအာ္ရဂ
ီ န
ြ A
္ laska, Idaho, Oregon ႏွင့္
ဝါရွငတ
္ န္Washington အတြက္
ဆီတလ
ဲ ္ ေဒသတြငး္ ရံးု SEATTLE REGIONAL OFFICE
(Complaints_office_10@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Seattle Federal Office Building
909 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104-1000
ဖုနး္ (206) 220-5170 သုမ
႔ိ ဟုတ္ 1-800-877-0246
ဖက္စ္ (206) 220-5447 * TTY (206) 220-5185
အီးေမးလ္ Complaints_office_10@hud.gov
အနီးဆံးု ေဒသတြငး္ ရံးု ထံ ဆက္သယ
ြ ၿ္ ပီးသည္အ
့ ခ်ိနအ
္ ထိ
ေမးခြနး္ မ်ား ရွေ
ိ နေသးလွ်င္ - HUD ရံးု ထံ ေအာက္ပါ လိပစ
္ ာအတုင
ိ း္
ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
ို သ
္ ည္U.S. Dept. of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 7th Street, S.W., Room 5204
Washington, DC 20410-2000
ဖုနး္ 1-800-669-9777
ဖက္စ္ (202) 708-1425 * TTY 1-800-927-9275

႔ိ ာြ းေရာက္ပါ။ •
www.hud.gov/fairhousing သုသ

အေရးေပၚ ေခၚဆုရိ န္ဖနု း္ 1-800-669-9777

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အုိးအိမ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဌာန
Burmese

အိမရ
္ ာအတြက္ ခြျဲ ခားဆက္ဆခ
ံ ရ
ံ ျခင္းကုိ သင္မည္သ႔ို အသိအမွတျ္ ပဳပါသလဲ။

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ အိမ္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီပါ-

တရားမွ်တေရး အိမရ
္ ာအက္ဥပေဒအရ ေအာက္ပါတုက
႔ိ ို

• လူမ်ိဳး

ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းသည္ ဥပေဒကုိ ဆန္က
႔ ်င္ျခင္းျဖစ္သည္-

• အသားအေရာင္
• မူရင္းေနရပ္ႏုိင္ငံ

• 	 သင့္အား အိမ္ငွားရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ျငင္းဆုိျခင္း

• ဘာသာ

• အိမ္သည္ အမွန္တကယ္ လူေနျခင္းမရွိေသာ္လည္း လူေနထုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း

• လိင္

• သတ္မွတ္ထားေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားရွိသည့္ေနရာတြင္သာ သင့္အတြက္ အိမ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္

• မိသားစုအေျခအေန (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရွိေသာ မိသားစု)

တုိက္ခနး္မ်ားကုိသာ ျပသျခင္း

• မသန္စြမ္းသူ

• ေနအိမ္တစ္လံုးအား ေရာင္းခ်မႈ သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းမႈအတြက္ မတူညီေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊
အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြင့္ထူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ျခင္း
• မတူညီေသာ အိမ္ရာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
• မိမိႏွစ္သက္သည့္ အုပ္စုမ်ားထံတြင္သာ အိမ္ရာအေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း

သင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆပါက…
•H
 UD သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း တရားမွ်တေရး အိမ္ယာေအဂ်င္စီသည္ သင္၏

• အေပါင္ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ ျငင္းဆုိျခင္း၊

တုိင္ၾကားခ်က္အတြက္ ကူညီေပးရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။

အေပါင္ေငြေခ်းရန္ ျငင္းဆုိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အေပါင္ေငြေခ်းျခင္းအတြက္ မတူညီေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ား ျပဌာန္းျခင္း

•သ
 င္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိၿပီးေနာက္ HUD သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း
တရားမွ်တေရး အိမ္ယာေအဂ်င္စီသည္ သင့္ျပႆနာကုိ ေဆြးေႏြးရန္ သင့္ထံ ဆက္သြယ္ပါမည္။

• ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္း အာမခံေပးရန္ ျငင္းဆုိျခင္း
• ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းကုိ တန္ဆုိးျဖတ္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ပံုစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• အိမ္ကုိ အျပည့္အဝအသံုးခ်ႏုိင္ရန္ သင့္ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ အမ်ားသံုး ေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္
သင္ေနထုိင္မည့္ေနရာကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးရန္ ျငင္းဆုိျခင္း။
(သင့္ေလ်ာ္ပါက ေျမပုိင္ရွင္သည္ သင္ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္အခါ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းကုိ

သင္၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာအတြက္ ဤအခ်က္အလက္ကုိ သိမ္းထားပါ။

/

HUD ထံ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ ရက္စြဲအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္ လိပ္စာ-

/

မူရင္းအေျခအေနအတုိင္း ျပန္္လည္ထားရွိမည္ဟု သေဘာတူပါက ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္
ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။)
• သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အိမ္ကုိအသံုးျပဳရန္ လုိအပ္လွ်င္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊
က်င့္ဆံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္
ေနရာထုိင္ခင္းေပးရန္ ျငင္းဆုိျခင္း
• ဝင္ေရာက္သံုးစြဲႏုိင္သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ အိမ္ကုိ ဒီဇုိင္းဖြဲ႔ တည္ေဆာက္မႈ မျပဳလုပ္ျခင္း
• သူ/သူမ၏ တရားမွ်တေရး အိမ္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ ၎တုိ႔ကုိ ကူညီရန္ ၾကိဳးစားေနသူ
သို႔မဟုတ္ ကူညီေပးေနသူတစ္ဦးဦးကို ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိအားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း

ရံုး		

ဖုန္း

လမ္း

ၿမိဳ႕

ျပည္နယ္

ဇစ္ကုဒ္

ဤေဖာင္ကုိ ေမးလ္ပုိ႔ၿပီး သံုးပတ္အတြင္း HUD သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း တရားမွ်တေရး
အိမ္ရာ ေအဂ်င္စီထံမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိလွ်င္ သင္၏ တုိင္ၾကားခ်က္အေျခအေနကုိ စံုစမ္းရန္
ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္ပါသည္။
ေနာက္ေက်ာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ စာရင္းကုိ ၾကည့္ပါ။

Burmese

ဤေနရာတြင္ ျဖတ္ပါ။ ေခါက္ၿပီး ေကာ္ သုိ႔မဟုတ္ တိပ္ျဖင့္ ကပ္ပါ (ခ်ဳပ္စက္ျဖင့္ မခ်ဳပ္ပါႏွင့္)

‘အိမ္’ ဟုေခၚဆုိႏုိင္သည့္ လံုျခံဳၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာတစ္ခု ရွိေရးဟူသည့္
အေမရိကန္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အိမ္မက္သည္ ဤႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္သူအားလံုး လက္လွမ္းမီႏုိင္သည့္
အခြင့္အေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိရမည္ဟူေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚ
ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ တရားမွ်တေရး အိမ္ရာဥပေဒမ်ားအရ လူတုိင္းသည္
လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာ၊ လိင္၊ မူရင္းေနရပ့္ႏုိင္ငံ၊ မိသားစု အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္
မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ခန္းတြင္
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝတစ္ခု တည္ေဆာက္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေသခ်ာေစပါသည္။

.......................................................................................................................................................................

အိမရ
္ ာေရးရာ ခြျဲ ခားဆက္ဆခ
ံ ရ
ံ သည့္ သားေကာင္တစ္ဥးီ ျဖစ္ပါသလား။

အိမ္ရာအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း အခ်က္အလက္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အိုးအိမ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဌာန
ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား-

(စာရုိက္ထည့္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ပရင့္ထုတ္ပါ) ဤေဖာင္ကုိ ဂရုတစုိက္ဖတ္ရႈပါ။

ေမးခြန္းအားလံုးကုိ ႀကိဳးစားေျဖဆုိပါ။ အေျဖမသိပါက သုိ႔မဟုတ္ ေမးခြန္းသည္ သင့္အတြက္ အက်ံဳးမဝင္ပါက
ကြက္လပ္ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ရက္မွစ၍ တုိင္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ တစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ရွိပါသည္။
သင့္ေဖာင္တြင္ လက္မွတ္ထုိးၿပီး ရက္စြဲတပ္ပါ။

တရားမွ်တေရးအိမ္ရာႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရံုး

၂)

အိမ္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၏ သားေကာင္အျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္ထင္ပါသနည္း။
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသလား•

လူမ်ိဳး • အသားအေရာင္ • မူရင္းေနရပ္ႏုိင္ငံ • ဘာသာ • လိင္ • မိသားစားအေျခအေန (အသက္ ၁၈

ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရွိေသာ မိသားစု) • မသန္စြမ္းသူ
ဥပမာ - သင္၏ လူမ်ိဳးေၾကာင့္ အိမ္ယာေပးရန္ သင္ ျငင္းဆုိခံရပါသလား။ သင္၏ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာေၾကာင့္
အေပါင္ေခ်းေငြေပးရန္ ျငင္းဆုိခံရပါသလား။ သုိ႔မဟုတ္ သင့္တြင္ ကေလးမ်ားရွိသည့္အတြက္ တုိက္ခန္းကုိ

သင့္အမည္

ျပန္သိမ္းယူျခင္း ခံရပါသလား။
သင္၏ အုိးအိမ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျငင္းဆုိခံရသည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ထင္သည္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင့္လိပ္စာ

ရွင္းျပပါ။ အက်ံဳးဝင္သည္ဟု သင္ယံုၾကည္သည့္ အထက္ပါ အခ်က္(မ်ား)ကုိ ဝုိင္းပါ။

ၿမိဳ႕

ေခၚဆုိရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္

ျပည္နယ္

ေန႔ပုိင္း ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္

ဇစ္ကုဒ္

ညေနပုိင္း ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္

သင့္ထံ ဆက္သြယ္၍မရပါက အျခားမည္သူ႔ထံ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔
ဆက္သြယ္ႏုိင္ေသးသနည္း။

၁)

ဆက္သြယ္သူ၏ အမည္

ေခၚဆုိရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္

ေန႔ပုိင္း ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္

ညေနပုိင္း ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္

ဆက္သြယ္သူ၏ အမည္

ေခၚဆုိရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္

ေန႔ပုိင္း ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္

ညေနပုိင္း ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္

ဘာျဖစ္ပြားသနည္း။
သင့္အား မည္သုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံသနည္း။
ဥပမာ - အိမ္ဝယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္းရန္ အခြင့္အေရးကုိ ျငင္းဆုိခံရပါသလား။ ေခ်းေငြေပးရန္

၃)

သင့္အား မည္သူက ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု သင္ယူဆပါသနည္း။
ဥပမာ- ၎သည္ ေျမပုိင္ရွင္၊ ပုိင္ရွင္၊ ဘဏ္၊ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္၊ ပြဲစား၊ ကုမၸဏီ၊ သုိ႔မဟုတ္
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသလား။
သင့္အား မည္သူက ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ကုိ သတ္မွတ္ပါ။

သင့္အမည္

၄)

သင့္လိပ္စာ

စြပ္စြဲသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း။
ဥပမာ- ငွားရမ္းထားသည့္ အိမ္ထဲတြင္၊ တစ္မိသားစု ေနထုိင္သည့္ အိမ္၊ အမ်ားျပည္သူ သုိ႔မဟုတ္
အကူအညီေပးသည့္ အိမ္ရာ။ ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္။ ဘဏ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ငွားရမ္းသည့္အဖြဲ႕အစည္းေနရာတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသလား။
လိပ္စာ ေဖာ္ျပပါ။

ျငင္းဆုိခံရပါသလား။ အိမ္သည္ လူေနထုိင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း လူေနထုိင္သည္ဟုေျပာထားျခင္း။
အျခားအိမ္ရွာေနသူမ်ားႏွင့္မတူ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ရွိပါသလား။

သင့္လိပ္စာ

ၿမိဳ႕

ျဖစ္ပြားသည္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ။

၅)

ျပည္နယ္

ဇစ္ကုဒ္

ေနာက္ဆံုး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သနည္း။

/

ရက္စြဲထည့္ပါ
စြပ္စြဲေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသလား။

လက္မွတ္

သင္ႏင
ွ ့္ အနီးဆံးု ရွိ HUD သုမ
႔ိ ဟုတ္ တရားမွ်တေရး အိမရ
္ ာေအဂ်င္စထ
ီ ံ

ဟုတ္

/
မဟုတ္

ရက္စြဲ

ဤေဖာင္ကပ
ို ပ
႔ို ါ။ ဤေဖာင္ကို

ျပည္စ
့ ေ
ုံ အာင္ မျဖည္စ
့ က
ြ ႏ
္ င
ို ပ
္ ါက ရံးု ထံ တုက
ိ ရ
္ က
ို ဖ
္ န
ု း္ ေခၚႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။ ေက်ာဘက္စာမ်က္ႏာ
ွ တြင္ လိပစ
္ ာႏွင့္
ေဖာင္ HUD ၉၀၃.၁ (၂၀၁၁)

OMB ခြင့္ျပဳခ်က္နံပါတ္ ၂၅၂၉-၀၀၁၁ (သက္တမ္းကုန္မည့္ရက္ ၀၃/၃၁/၂၀၁၄)

ဖုနး္ နံပါတ္ စာရင္းကုိ ၾကည္ပ
့ ါ။

Burmese

