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ူ ှားစ ရင်ှား- https://www.commerce.wa.gov/serving-

communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/
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https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-evictionrent-assistance-program/
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ု ခ
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် ည်ှားသညံ့် အိမ်င ှားမ ှားသည် အိမ်မနင်
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တ
ို ်ခရမှု က ကွေယ်ထရှား စစ်ထဆှားမှုြိုနှား် လိိုငှား် ကိို 855-657-8387 တွေင်
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မ ထလံ့လ လိိုက်ပါ

Office of the Attorney General (ရ ှေ့ရနခ ျုပ်ရုံး) သည် ဤအစြီအစဉ်မ ှားနင ်ံ့ အဖခ ှား အိမ်ရင်၊ အိမ်င ှား ဖပဿန မ ှားအထ က င်ှား
ဥပထေထရှားရ နင ်ံ့ မူဝါေထရှားရ အခ က်အလက်မ ှားကိို ဘ သ ကစ ှားမ ိြုှားစိုဖြင ်ံ့ atg.wa.gov/landlord-tenant တွေင ်
ပံ့ပိိုှားထပှားလ က်ရိပါသည်။
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