
အမိ ္င္ွားခ၊အမိေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြခ္္ေ ငေြ္ကေ္ ေွား ၿ ္္္နိ ိေ္ ငအေမွားအေငေမ ငွား 

ေေ ွားးဇွားငြပဳ္ေလ င္ေလ္ င္ တ ရ္ၿ ္ ေပိတ စ္စီစင္ခ ွ္ား မငြပလြိမ္္ီ္ ေအငေြ္ပတိိေ္ိအိရ ေ္တြ္ပရၿ ္

ေမွားခ ၿွ္ား ၁၊ ေိဗိစ-္၁၉ ၿ ္္္ြတ ္ေေ္ င အမိ ္င္ွားခ၊အမိေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြခ္ၿ ္္္္ေရေိွိားမွီားေိွိား္ေ ငေြ္ကင္ခ ွ္ား 

အစအီစဥ ္ည ္ဘငငေစြ္ပ လဲ။ 

အေငေ ၁၊ ေိိဗစ္-၁၉ ၿ္ ္္ြတ ္ေ္ေ င အိမ္ ္ငွားခ၊အိမ္ေခ ွားေ  ငြၿ္နြခ္ၿ္ ္္္္ေရေိွိားမီွားေိိွား 

္ေ ငေ္ြက္ငခ ္ွားအစအီစဥ ္ည ္ေိိဗစ္-၁၉ေ ေင ္္ နိိွားရ ငွားစ င  ိခိေိ္ခကရေ င အိမ္ေ င ္စိမ ငွားအငွား 

ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွားေ ေူညေီ ငေ္ြကေ္ြွား ည္္အစအီစဥ္ ငေစ္ြပ ည္။ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၊ ေိဗိစ-္၁၉ ၿ ္္္ြတ ္ေေ္ င အမိ ္င္ွားခ၊အမိေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြခ္ၿ ္္္ ္္ေရေိွိားမွီားေိွိား ္ေ ငေြ္ကင္ခ ွ္ား 

အစအီစဥတ္  ြ္ပဝ ခ္  ္္ရရၿအ္ၿမိ္္နကိွားလိအိြခ္ ေမ္ ငွားေ ဘငမ ငွားငေစြ္ပ လဲ။ 

အေငေ ၊ ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္တ  ္ွားေၿ ိ ိ္ ူမ ငွား ေိိဗစ္-၁၉္ေ ေင ္္ အလိြ ္ိခိေိ္ငခ ွ္ား ဝ ္ေ   ိခိေိ္ငခ ္ွား  

ငေစ္ေင္ေၿအိမ္မ္ ၿ္  ္ိတ္ခကရမည္္ အႏၱရငယ္ၿ္ ္္္ေၿအမိန္ကိွားရ္ကပွားမည္္အႏၱရငယ္ ေကပရငခ ္ွား မ ငွားငေစ္ြပ ည၊္ 

(၁)္ေလ င္ေလ္ ္ငရ ္္မ ငွားအငွား ဦွားရငစၿစ္ငေ ္္လေ္ခကြပမည္၊ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၊ မည ္မူ ငွား ည္္ ေလ င္ေရ္ၿမ္  ္္ေတင္ မူ ငွားငေစြ္ပ လဲ။ 

အေငေ ၊ (၁) တဥွီားခ  ွ္ားစီေ င္  ္ွား၊မ ိငွားစိမ ငွားေ င္  ္ွား ငြည ္ူြိိ အ္ိမယ္ငမ ငွားတ  ္ေၿ ိိ င္ခ ္ွား( ိိ္္) 

အိမ္ ္ငွားခ္ေ ငေ္ြက္ေ  ငေ ္္ေၿ ိိ ္ငခ ္ွား၊ 

( ) အိမ္ေ င စ္ိအေၿငေ ္္ အငခငွား႒ငၿ တခိခမိ္ ဗဟိအိစိွိားရေ ငေ္ြ္ကေ   ရရ္ိငြီွားငေစ္ငခ ္ွား၊ 

( ) မိ ငွားစိမ ငွားေၿ ိိ  ္ည္္အိမ္မ္င မိမိ မြိိ န္ိိ ဘ္ဲ္ ေန မ ိပွားၿီွားစြမ္ ငွား ေ 

ြိိ ္နိိ ္ေ ငေၿရငငေစ္ငခ ္ွား ္ေန မ ပိွားၿီွားစြ္ဟနိိိရငတ  ္(္ေ  ွား ငွားေတင္စြ္ငခ ွ္ား၊ 

 ိမ္ွားငမငွားငခ ွ္ားေ ေင ္္ေတင္စြ္ငခ ္ွားၿ္ ္္ ္ ္ေမ ွားစငွားငခ ္ွားေ ေင ္္ေတင္စြ္ငခ ွ္ား) တိိ္္ 

ြပဝ  ္ည္။္ေန မ ပိွားၿီွားစြန္ိ ိည္မ္င းၿီွား ခ ္ြ ၿွ္ား၊  မဘိ 

(မိေ  ွားြေ  ွားအြပအဝ ္)၊ ငွား မီွား(လ ္ြပမယငွားြပ ငွား မွီားအြပအဝ ္)၊ညအီေိိ္ေမင ္ႏ္စ္မ 

(အေေတူအေမေ  ဲအေမတအူေေေ ဲ အြပအဝ ္)၊ အေိိွားအေ ငွား၊္ေငမွား ၿ ္္္္ေယငောမ္ေယငေ္ေ မရီွား 

မတ္ ခယအ္ိိ္ေယင ွ္ားမ တိိ္္ြပ ြပဝ  ္ည္။ 



( ) ဒပွားလတ္စ္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြေ္ရွားရကိွားတ  ္အလြိ္လြိ္ မူ ငွားၿ္ ္္  ္ွားတိိ္္ ေန မ ပိွားၿီွားစြ္ မူ ငွားေလ္္္ ငေ္ဳ မရြပ၊  

ေန မ ပိွားၿီွားစြ္ဟနိိိရငတ  ္(္ေ  ွား ငွားေတင္စြ္ငခ ွ္ား၊  ိမွ္ားငမငွားငခ ွ္ားေ ေင ္္ေတင္စြ္ငခ ွ္ားၿ္ ္္္ 

္ေမ ွားစငွားငခ ္ွားေ ေင ္္ေတင္စြ္ငခ ္ွား)တိိ္ ္ ြပဝ  ္ည္။ ္ေန မ ိပွားၿီွားစြ္နိ ိညမ္္င းၿွီား ခ ြ္ ၿွ္ား၊ မိဘ 

(မိေ  ွားြေ  ွားအြပအဝ ္)၊  ငွား မီွား(လ ္ြပမယငွားြပ ငွား မွီားအြပအဝ ္)၊ညအီေိိ္ေမင ္ႏ္စ္မ 

(အေေတူအေမေ  ဲအေမတအူေေေ ဲ အြပအဝ ္)၊ အေိိွားအေ ငွား၊္ေငမွား ၿ ္္္္ေယငောမ္ေယငေ္ေ မရီွား မတ ္

ခယအ္ိိ္ေယင ္ွားမတိိ္ ္ြပ ြပဝ  ္ည္။ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၊ေ ငေြ္္က္ေ  တိေိရ္ိေိ ္ရၿပိ ြ္ပ လငွား၊ 

အေငေ ၊ မရၿိပ ္ြပ၊္ေ ငေြ္က္ေ  ေိ ိအိမ ္္ငွားခငေစ္ြပေ အိမ္ရ္  ္ိိ္္တိေိ္ရိေိ္ေြွားမည္ငေစ္ဳ 

အိမ္ေခ ွားေ  ငြၿန္ြခ္ငေစ္ြပေ္ေ  ေခ ွား အူငွားတိေိ္ရိေိန္ြ္ေြွားမည္ငေစ္ငြီွား္ေရေိိွားမွီားေိွိားငေစ္ြပေ္ေရ 

မီွား္ေရင ွ္ားခ  ေူိိ တိေိ္ရိေိေ္ြွားမည္ငေစြ္ပ ည္၊   ္ွားတိိ္္အေၿငေ ္္ ဒပွားလတ္စ္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွား 

မ္ေြွား   ္ွားငခ ္ွားေိိ လိိလငွားစ ငလေ္ခကမ္ပရ္ိရြပမည္။ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၊္ေ ငေြ္ကင္ခ ွ္ားအစအီစဥေ္ိရိရ္ရိၿ ္စငရ ေစ္ငတၿွ္ားမ ငွားလိအိြြ္ပ လငွား၊ 

အေငေ ၊ လိိြပ ည၊္   ္္အေၿၿ္ ္္ အၿည္ွားနကိွား္ေအငေြ္ပစငရ ေ္စငတၿ္ွားမ ငွားရ္ ိငွားမ ္င္ေလ င္ေလ္ ္င 

တ ္ရၿ ္ ေိပတ ္စီစစ္ငခ ္ွားေိိ အ တ္ငၿေ္မ္  ္ွား ေကိွားမ္  ္ွား္ေလ္္ ငေ ္ငွားၿပိ ္မည္ငေစ္ြပ ည္၊ 

   ေိပတ ္စီစစ္ငခ ္ွားအတ ေ္္ ေအငေ္ြပစငရ ေစ္ငတၿ္ွားမ ငွားလိအိြ ္ည္၊  

၁၊္ေလ ္ငေလ္ ္ငရ္  ္ည္ ေိဗိစ္-၁၉ေ ေင ္္ နိိွားရ ငွားစ င ခိိိေ္ခကရမပ္ အေငခအေၿေိိ တ ္ငြၿိပ ္မည.္ 

စငရ ေ္စငတမ္ွားွား မ ငွား ႏ္ ္္္ေအငေ္ြပ အခ ေအ္လေ္မ ငွား အေၿ္္္အ တ္မရ္ိ ြပဝ  ္ည္၊   ္ွားတိိ္္မ္င  

ေ. အလိြလ္ိြ္ေၿေ ေင ္ွား ေ္ေ ၊ ဝ ္ေ  နကိွားရ္ကပွားေ ေင ္ွား ေ္ေ ၊ယငယ ီ( ိိ္ ္) အငမတဲၿ္ွား။ 

ခ. အလိြလ္ိြ္ခ ိၿ္ေရငၿ္ည္ွားငခ ္ွား။ဝ ္ေ  ေရင္ၿည္ွားငခ ္ွား တိိ္ ္  ေ္ေ  

၈. ေ ၿ္ွားမငေရွားႏ္ ္္မိ ငွားစအိ ကိွားစရတိ္မ ငွားဳ  ဝ ေ္  မလကိေလငေ္ ငေ ္္ အိမ္ ္ငွားခ၊ အိမ္ေခ ွားေ  ငြၿန္ြ္ခ  

    မလကိေလငေ္ငခ ္ွား ( ဥြမင္ေေ င ္ွားမ ငွားြတိ ္ငွားဳ ေေလွား ိၿ္ွားလ ြိေိိၿ္ငခ ္ွား) 



 ၊ လိိအြ္ေ င မတိၱဇမ ငွား မင္  ေတ္ၿ္ွားမေိၿန္ကိွားေ ွားေ င ၿိ ိ္ ကေူွားလေမ္္တ္(  ိိ္ ္) ငြည္ၿယ္မတ္္ြကိတ ္ 

အိိ ္ဒ ီေဒ္ ( ိိ္္) ဒရိိ ဘ္ငလိိ ္စ ေ္ဒ၊္(အမိ္ေ င ္စိရ္ ိအရ ယ္ေရငေ ္ူမ ငွား အငွားလကိွား) 

 ၊ ေေလွားတိိ ္ွား ေမ ွားစငရ ွ္ား  မတ္ရ္ၿမ္င္ အခ ိိ္္အစီအစဥမ္ ငွားတ  ္ အိမ္ေ င ္စဝိ ္အငွားလကိွား ေမ ွားစငရ ္ွား  

လည္ွားလိအိြ္ ည္၊ 

 ၊ ဝ ေ္  ရရ္ိေ ေင ွ္ားအေ ငေအ္ ငွား တစကိတရင (အလိြလ္ေမ္ဲ္ေ ငေြ္က္ေ ေွား၊အလြိ္ဝ ္ေ  ၊ 

လိိအြ္ေ ငမ ိငွားစိမ ငွားအတ ေ္ယငယီေ ငေ္ြက္ေ   စ ငေ ္္၊ 

 ၊အိမ ္အူိမ ္ငွားအငွားလကိွား အတေူၿ ိ ိ္ေ ေင ္ွား ေ္ေ  

ေလ္ ငေလ္ ္ငအေငခအေၿစီစစ္မ္ပ ငြီွားေငမငေ္ေစရၿ္ေၿငေ ္ြ္ စငရ ေ္စငတမ္ွားလိိအြ္ေေင ္ွားလိအိြ္ၿိပ  ္ည၊္ 

၆၊အိမ ္္ငွားခေ ငေ္ြက္ေ ေွားေလ ္ငေ ္ငွား ူမ ငွား အတ ေ ္

ေ၊ အိမစ္ငခ ပြမ္ိတဇၱ (လေရ္္ိ) ၿ္ ္ ္ 

ခ၊လစဥ္အမိ္လခေြွားရၿ္ေၿငေေ္ ဳရရ္ ိည္္စင ( ိိ္္) အိမ္မ္ၿ္  ္တိ္ေ ငစင( အမိ္ေ င စ္ိ အေၿငေ ္္ 

ေိိဗစ္-၁၉ေ ေင ္္ နိိွားရ ငွားစ င  ိခိေိ္ခကမပ္ေိိ္ ေေဖငြ ည္္ မည္ ည္္စငရ ေစ္ငတမ္ွားမနိိ) 

၇၊အိမေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြ္ခ္ေလ ္ငေ ္ငွား ူမ ငွားအတ ေ္  

ေ၊ မ ေငေ ွားခ ေ္ အိမ္ေခ ွားေ  ငြၿ္နြ ္ည္္ရ္ ္ွားတမ္ွား စငရ ေ ္

ေမွားခ ၿ္ွား၆၊ ေ  ၿိ္ြ ္တ   ္အ တ္ငၿေရ္္ ိည ္အမိ ္င္ွားခ/အမိေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြခ္ ေိ ိမည ္ိိ္ ္ေလ င္ေရ္ြပမညလဲ္။ 

အေငေ ၆၊္ေမလ   ရေေ္ၿ္္မ ္စဳ www.dallascityhall.com တ  ္  ငွားေရငေ္ဳ  ေိပတ ္စီစစင္ခ ္ွားအတ ေ ္

ေလ္ ငေလ္ ္ငငေည္္ြပ၊ 

၁၊ စမတ္ေကိွားေိ ိကိွားဳ  ွ္ား တေဘ္လေ္ ( ိိ္္) ေ ၿ္ြ ပတင ငေ ္္  ္ွား္ေလ္ ငေ္ရၿ ္

 ၊ေလ္ ငေ္လ င္တ  ္ ဘင ငစေငွားအမ ပိွားမ ိပွား ရရ္ၿိိပ  ္ည္၊ 

 

ေမွားခ ၿွ္ား ၇၊ ေ  ၿိ္ြ ္တ   ္အ တ္ငၿေ ္မရ္ြိပ အမိ ္င္ွားခ/အမိေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြခ္ ေိ ိမည ္ိိ္ ္ေလ င္ေရ္ြပမညလဲ္။ 

http://www.dallascityhall.com/


အေငေ ၇၊  ္္တ  ္ အ တ္ငၿေ္ မရ္လိ္  ္္ေမလ   ရေ္ေၿ္္မစ္ဳ ေကိွားၿကြပတ္  ၆၉-၇ ၉-၆ ဝဝ  ိိ္္္ေခဖနိိဳ  

ေကိွားငေ ္္္ေလ္ ငေလ္ ္င  ေပိတ စ္ီစစ္ငခ ္ွားအတ ေ ္တၿလၤငမေ္ င ေင ိ ၿကၿေ ္၉ၿငရမီည္ေၿ ၿငရအီ ိ၊ 

*ေကိွားေခဖနိိမပ္ အလ ၿ္မ ငွားငြငွား ငေ ္္ေကိွားလေ္ခကေငေ ေငွားမပ္ ရရၿ္ေစင ္္နိိ ္ွားခ ိၿ္မ္င  ငမၿ ္ေ္ ြိိဳ  ေငၿိပ ္ငခ ္ွား 

( ိိ္္) ေကိွားလိိ ္ွားမ ္အလိြ္မ ငွားေၿဳငြၿမ္ေငေၿိပ ္ငခ ္ွားတိိ္္ငေစ္ၿိပ ္ြပ ည၊္ 

 ၁၊ ေကိွားလေ္ခကေငေ ေငွား ူမ ငွား ေ အဂၤလိြဘ္င ငႏ္ ္္ စြၿိ္ဘင ငတိိ္္ငေ ္္အေအူညေီြွားၿိပ ္ြပ ည၊္ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၈၊္ေလ င္ေလ္ င္ ေပိတ စ္စီစရ္ငတ  ္   ္္အေၿငေ ္္ စငရ ေစ္ငတၿွ္ားမ ငွား္ေေငေခ္ကငခ ွ္ား ေိ ိ

တြပတညွ္ားလြိမ္ညင္ေစြ္ပ လငွား၊ 

အေငေ ၈၊မေေငေ္ခကြပ၊  ိိ္ ္ေ င္္ေလ ္ငေလ္္ ငရ္ ္အေၿငေ ္္ စငရ ေ္စငတမွ္ားမ ငွားေိိ လေ္ဝယအ္န  ္ ္္ 

 ငွားရ္ိငြီွားမ္္ေလ္္ ငေ္ြပရၿ၊္္ေလ ္ငေလ္ ္ငတ ္ရၿအ္ရညအ္ခ  ္ွားစစ္ငခ ္ွားေိိေအင ္ငမ ြ္ပေ 

ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွားမ္ အ ေ္ြပစငရ ေ္စငတမ္ွားမ ငွားေိိေေငေ္ခကြပမည္္ေလ္ ငေလ္ ္ငအေငခအေၿ 

စီစစ္မ္ပ ငြီွားေငမငေ္ေစရၿ္ေၿငေ ္ြ္ စငရ ေ္စငတမ္ွားလိိအြ္ေေင ွ္ားလိအိြ္ၿပိ  ္ည္၊ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၉၊ ေ  ၿိ္ြ ္ေလ င္ေလ္ င္ေစိိစၥ အခ ၿိဘ္ယေ္လငေ ္ေငမညင္ေစြ္ပ လဲ၊ 

အေငေ ၉၊္ေလ ္ငေလ္ ္ငေိစိစၥ ေငခ ိၿမ္္င္ေလ ္ငေလ္ ္ငရ္ ေ္ြဖတ  ္မတူည ္ည္၊ ြ မ္ွားမ ္္အငွားငေ ္္ 

စတ ္စီစစ္ခ ိၿ္မစ္ဳ္ေ ငေြ္္ကေ  ေိ ိအိမရ္္ /္ အိမ္ေိိွားေခ ွား ငွား ည္္ေ  ရ္ ္ /ေရမီွားေရင ္ွားခ  ူတိိ္ ္မ္ 

လေ္ခကရရ္ ိည ္အ ိ   ြတ္အ ိ  ေငၿိပ ္ြပ ည၊္  

ေမွားခ ၿွ္ား ၁ဝ၊  ေ  ၿိ္ြရ္ရိ္ ည္္ေ ငေြ္ကေ္ ေွားေိ ိငြၿေ္ြွားရမညလ္ငွား၊ 

အေငေ ၁ဝ၊ ငြၿ္ေြွားရၿ္ မလိြိပ၊္ေ ငေ္ြ္ကေ ေွား ည္္ ေခ ွားေ  မဟတိ္ြပ၊ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၁၁၊ ေ  ၿိ္ြ ္မ ိငွားစအိတ ေ္္ ေ ငေြ္ကေ္ ေွားဘယေ္လငေရ္ၿပိ ြ္ပ လဲ၊ 

အေငေ ၁၁၊္ေ ငေြ္္ကေ  ေိိ အိမ္ရ္ ္/ အိမ္ေိွိားေခ ွား ငွား ည္္ေ  ရ္ ္ /ေရမီွားေရင ္ွားခ  တူိိ္္အငွား 

တိေိ္ရိိေေ္ြွားမည ္ငေစ္ငြီွား အခိ ၿ္ေငလအငွားငေ ္္   လ မ္    လ အ  ိႏ္ ္္္ေ  ြမငြအေၿငေ ္ ္

  ္္ေတင္ေ င မိ ငွားစိ အတ ေ္္ေဒဖလင ၁ ဝဝ   ိရရ္ိၿိပ ္ြပ ည္၊ အခိ ၿေ္ငလၿ ္္္ ႏ္ ္္္ေ  ြမငြမင္ 

ရရ္ိ ည္္္ေ ငေြ္က္မ္ပ အစအီစဥ္ အန ္္န ္္ေြဖမတူည္ ည္၊ 



ေမွားခ ၿွ္ား ၁ ၊ အမိ ္င္ွားခ၊အမိေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြခ္ၿ ္္္ ္္ေရေိွိားမွီားေိွိား ္ေၿငေေ္ ေ ေွားေိေိရင္ေ ငေြ္ကြ္ပမညလ္ငွား၊ 

အေငေ ၁ ၊ မေ ငေ္ြ္ကြပ၊္ေၿငေေ္ ေ ေွားမ ငွား ည္ ဤအစီအစဥ္ၿ္ ္္ မ ေန္ိိ ္ြပ၊ 

ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွားမ္ အိမ္ရ္ ္/ အိမ္ေိွိားေခ ွား ငွား ည္္ေ  ရ္ ္ /ေရမီွားေရင ္ွားခ  တူိိ္္အငွား 

 ိိေၿငေေ္ ေ ေွားမ ငွားေိိြယ္ေ ေ္ေြွားရၿ္္ေမွားေြွားလမိ္္မည္ငေစ္ြပ ည္၊  ိိ္္ရငတ  ္ အိမ္ရ္ ္/ 

အိမ္ေိိွားေခ ွား ငွား ည္္ေ  ရ္ ္ /ေရမီွားေရင ွ္ားခ  တူိိ္္မ္  ေဘငတူမည္မတူမည္ေိိ အငမမခကၿိပ ္ြပ။  

ေမွားခ ၿွ္ား ၁ ၊ေ  ၿိ္ြ ္ည ္အမိရ္ ္/္ အမိေ္ိွိားေခ ွား ငွား ည္္ေ  ရ ္ ္/ေရမွီားေရင ွ္ားခ   ငူေစ ္ည၊္ ေ  ၿိ္ြ ္ေိ ိ

ဘယလ္ိိ္ ေြွားနြမ္ညင္ေစြ္ပ လဲ၊ 

အေငေ ၁ ၊ ေ၊ အေယ္ဳ    ္ည္ အိမ္ရ္ ္/ အိမေ္ိိွားေခ ွား ငွား ည္္ေ  ရ္ ္ /ေရမွီားေရင ္ွားခ  ူ ငေစ္ငြီွား 

ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွားမ္္ေ  ေြွားေခ မ္ပေိိ လိလိငွားစ ငလေ္ခကမည္္ ူငေစ္လ္  ္ 

ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွား တ  ္္ေရင ္ွားခ   ူအငေစ္ စငရ ္ွား မ   ္ွားရေ ွားြပေ စငရ ္ွား   ္ွားြပ၊ ငြွီားလ္  ္ W9 

ြကိစကေိိြပငေည္္ဳ RentalAndMortgageAssistance@DallasCityHall.com ေိိ္ေလ ္ငေလ္ ္ငတ ္ြပ၊ 

  ္  အိမ္ ္ငွား/အိမေ္ခ ွားေ  ငြၿ္နြ္ရ ူ/ေရမီွား ကိွားစ  ဲတူိိ္္္ေ ငေ္ြကေ္ ေွား ရရ္ိရၿ ္ခ  ္္ငြပ ည္ၿ္ ္္ တငြပိ ္ၿေ္ 

  ္္အငွားနေ္  ယ္မည္ငေစြ္ပ ည၊္  

အေငေ ၁ ၊ခ၊ အေယ္ဳ    ္ည္ အိမ္ရ္ ္/ အိမေ္ိိွားေခ ွား ငွား ည္္ေ  ရ္ ္ /ေရမီွားေရင ္ွားခ  ူ ငေစင္ြီွား 

ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွားတ  ္ စငရ ွ္ားေြွား   ္ွား ငွားငြီွား ူငေစ္ြပေ   ္  အိမ္ င္ွား/ 

အိမ္ေခ ွားေ  ငြၿန္ြရ္ ူ/ေရမီွား ကိွားစ  ဲတူိိ္ ္္ေ ငေ္ြက္ေ ေွား ရရိ္ရၿ္ ခ  ္္ငြပ ည္ၿ္ ္္ တငြိပ ၿ္ေ ္

  ္္အငွားနေ္  ယ္မည္ငေစြ္ပ ည၊္  

အေငေ ၁ ၊ဂ၊အေယ္ဳ    ္ည္ အိမ္ရ္ ္/ အိမေ္ိိွားေခ ွား ငွား ည္္ေ  ရ္ ္ /ေရမီွားေရင ္ွားခ  ူ ငေစင္ြီွား 

ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွားမ္္ေ  ေြွားေခ မ္ပေိိ လေ္မခကြပေ   ္  အိမ္ ္ငွား/အိမေ္ခ ွားေ  ငြၿ္နြ္ရ ူ 

/ေရမီွား ကိွားစ  ဲတူိိ္္္ေ ငေ္ြကေ္ ေွားမရရ္ိၿိပ ြ္ပ၊ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၁ ၊ ၿပိ  ္က ငွားမဟတိ ္မူ ငွား အေၿငေ ္္္ေမွားခ ၿွ္ား   တ   ္ြပဝ  ္ည္္ စငရ ေစ္ငတမွ္ားမ ငွားမရ္ြိပေ  

ေိဗိစ-္၁၉ ၿ ္္္ြတ ္ေေ္ င အမိ ္င္ွားခ၊အမိေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြခ္ၿ ္္္ ္္ေရေိွိားမွီားေိွိား ္ေ ငေြ္ကင္ခ ွ္ား ေိ ိရ 

ၿီ ိြ္ပ လငွား၊  

mailto:RentalAndMortgageAssistance@DallasCityHall.com


အေငေ ၁ ၊ေ၊ ရၿိပ ္ြပ ည္၊ ဤအစအီစဥ္ တစတိ္တြိ ိ္ွား ည ္အေ ိပွားအငမတမ္ယ ူည္္အေ ဲ္ ္အစည္ွားမ ငွားၿ္ ္ ္

ြူွားေြပ ွ္ားလိြေ္နင ္မည္ငေစ္ဳ ္ေ ငေ္ြက္ေ ေွားရၿိိ ္ မရၿိ ိ ္ ညေ္ိ ိစီမကခၿ္္္ခ ဲရၿ ္__________________ 

အေ ဲ္ ္တိိ္္ၿ ္ ္္္ေနင ္ရ ေ္မည ္ငေစ္ြပ ည္။ ဒပွားလတ္စ္ငမိပၿယအ္တ  ္ွားေၿ ိိ  ္ူမ ငွား အေၿငေ ္ ္

 ိိစငရ ေ္စငတမွ္ား မ ငွား မရ္ေိ င္လည္ွား ြူွားေြပ ္ွားေနင ္ရ ေ ္ည္္ အေ ိပွားအငမတ္မယ ူည္္အေ ဲ္ ္အစည္ွားမ ငွားမ ္

တန ္္ အေရွားေြဖအေ ငေ္အြက္ ရၿိိ ြ္ပ ည္၊ ဒပွားလတ္စ္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွား မ္ ယကိ ေည္ေလငေ္ေ င 

ြူွားေြပ ွ္ားြပဝ ္ ေိပွားြမ္ွားမည္္အနေ္အ  ယ္ အေ ဲ္ ္အစည္ွားမ ငွားေိိ ရ္ငေေ ေၿြပ ည၊္ 

အေငေ ၁ ၊ခ၊ အေ ပိွားအငမတမ္ယ ူည္္အေ ဲ္ ္အစညွ္ားမ ငွားမင္ ဘယ ္မူ ငွားငေစြ္ပ လဲ၊ 

ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွားမ္ အေ ိပွားအငမတ္မယူ ည္္အေ ဲ္ ္အစည္ွားမ ငွားၿ ္္္နေ ္ ယလ္္ ေရ္္ိေၿငြွီား္ေၿငေ ္

အြတ္မ ငွားတ  ္  တ ွ္ားအခ ေ္အလေ္မ ငွားြိိမိိရရ္ၿိိပ ္ြပမည္၊  

ေမွားခ ၿွ္ား ၁ ။ ဤအစအီစဥအ္တ ေ ္ဘယေ္လငေေ္  ရ္ြိပ လဲ 

အေငေ ၁ ၊ ္ေဒဖလင ၁   ၿ္ွား ၇  ိၿွ္ား ရ္ိြပ ည၊္ 

ေမွားခ ၿွ္ား ၁၆၊ ဤအစအီစဥအ္တ ေေ္  ဘယေ္ ရ လဲ၊ 

အေငေ ၁၆၊ အိမ ္္ငွားခ၊အိမေ္ခ ွားေ  ငြၿ္နြခ္ၿ္ ္္္္ေရေိွိားမီွားေိိွား ္ေ ငေ္ြက္ေ  အမ ငွားစ ိည္္ေအငေလ္ တ္္ေတင္ေ 

ရရိ္ငြီွား ေိိဗစ္-၁၉ အေရွားေြဖ္ေ ငေ္ြက္ေ  မ္ ငေစြ္ပ ည္၊ ဒပွားလတစ္္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွား အေၿၿ္ ္္ 

လိိအြ္ ည္္ေငေ္စ ေ္ရၿ္ေ  ေိိ  အငခငွားရရ္ိေ  မ ငွားမ္ ငြၿ္ဳ ေရ ္ ္္ေငြင ္ွားရယူြပ ည၊္ 

ဤအစီအစဥ္အတ ေ္ ဒပွားလတ္စ္ငမိပၿယအ္ိြ္ခ ပြ္ေရွားရကိွားမ္ HUD အိိွားအိမ္ၿ္ ္္ ငမိပ္ငြတိိွားတေ္ေရွားရကိွား  ိိ္္ ရၿ္ြကိေ     

မ ိပွား္ေရ  ္္္ေငြင ္ွားေြွားရၿ္္ ္တိိေတ္ ၿ္ွားေနင္ လ္ ေရ္္ိငြီွား  ိိမ ္င ေ  ၿိ္ြ္တိိ္ ္အေၿငေ ္ ္အြိိေ   

လေ္ခကရရ္ိမည္ငေစ္ဳ  အိမ္ ္ငွားခ၊အိမေ္ခ ွားေ  ငြၿန္ြ္ခၿ ္္္္္ေရေိိွားမီွားေိွိား  တိိ္္ေိိ 

ြိိမိိ္ေ ငေ္ြ္ကေြွားၿိပ ္မည္ငေစ္ြပ ည၊္  

 

 

 

 



 

 

   ္ည ္ဒပွားလတ္စ္တ  ္ေၿ ိိ  ္ူငေစ္ငြွီား ေိိဗစ္-၁၉္ေ ေင ္္ ဝ ္ေ   ိခိေိေ္င အမိ္မ္ႏ္ ္ ိတ္ခကရမည္္ ( ိိ္္) 

အိမ္အ ိမွ္ားခကရမည္္ အႏၱရငယ္ၿ္ ္္  ေကပေၿရြပ လငွား။ 

  ္္အေၿၿ္ ္္ အိမ ္္ငွားခ၊အိမေ္ခ ွားေ  ငြၿ္နြ္ခ္ေ ငေ္ြက္ငခ ္ွားေိ ိရရ္ိေေင ွ္ားရရ္ိၿိိ ြ္ပ ည္၊  

္ေလ္ ငေလ္ ္င  ေိပတ ္စီစစ္ၿပိ ္ရၿ္ DALLASCITYHALL.COM  ိိ္္ေလ ္ငေလ္ ္ငတ ္ြပ. အ တ္ငၿေ္မရ္ြိပေ 

ေကိွားၿကြပတ္  ၆၉-၇ ၉-၆ ဝဝ  ိိ္္ တၿလၤငမေ္ င ေင  ိၿကၿေ္ ၉ၿငရီမ္ညေၿ ၿငရီအ ၊ိ 

ေခဖနိိဳေလ ္ငေ ္ငွားၿိပ ္ြပ ည္၊  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 


