
 

 

COVID-19 RENT ASSISTANCE INFORMATION 

 
BURMESE (မြနြ်ာစာ) – MY 

 

COVID-19 အမိ်င  ှားခ ထ  ကပ် ံ့ထငွေကိို ရယူနိိုငပ်ါပပြီ 

 

အမိ်င  ှားခထပှားရန ်ရက်လွေနထ်နလျှငဖ်ြစ်ထစ၊ န င ်ိုတ်ခ ရနိိုငထ်ဖခ ရ ိထနလျှငဖ်ြစ်ထစ သငံ့တ်ွေင ်ထရွေ ှားစရ သ ိုှားခို ရ ိပါသည။် 

 အမ်ိင ောှားထ ောကပ် ံ့ထငွေ။ ဖပည်နယ်တစ်ဝနှ်ားရ ိ ထေသဆိိုငရ်  အြွေ ွဲ့အစညှ်ားမ  ှားက အမ်ိင  ှားခထ  က်ပ ံ့ထငွေမ  ှား ထပှားအပ်က  

ကူညြီထပှားထနပါသည။် သင ်သိို ံ့မဟိုတ် သငံ့အ်မ်ိရ ငသ်ည ်သငံ့ထ်က ငတ်ြီအတွေငှ်ားရ ိ ထေသဆိိုငရ်  အြွေ ွဲ့အစညှ်ားကိို ဆက်သွေယ်ပပြီှား 

မညသ်ိို ံ့ထလျှ က်  ှားရမည်ကိို ထမှားဖမနှ်ားနိိုငပ်ါသည။် 

အမ်ိင  ှားထ  က်ပ ံ့ထငွေ  ိုတ်ထပှားသမူ  ှားစ ရငှ်ား- https://www.commerce.wa.gov/serving-

communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/  

သငသ်ည ်အသက် 25 န စ်ထအ က် အမိ်င  ှားတစ်ဦှားဖြစ်လျှင ်ထေသတွေငှ်ား လူငယ်န ငံ့ ်အရွေယ်ထရ က်ပပြီှားသလူူငယ်မ  ှား 

အမိ်မ န င ်ိုတ်မခ ရထရှား အမိ်င  ှားခ ထ  က်ပ ံ့ထငွေ အစြီအစဉ်ကိို ထဆ ငရ်ွေက်သ ူ  ဆက်သွေယ်ပါ။ စ ရငှ်ား- 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-

rent-assistance-program/  

 

 အမ်ိမ န င ်တုခ် ရမှု ထ ြေရ ငှ်ားထရှား အစအီစဉ်။ သင ်သိို ံ့မဟိုတ် သငံ့အ်မ်ိရ ငသ်ည ်သငထ်န ိိုငရ် ထက ငတ်ြီရ ိ ထေသဆိိုငရ်  

အဖငငှ်ားပွေ ှားမှုထဖြရ ငှ်ားထရှားစငတ် ကိို ဆက်သွေယ်နိိုငပ်ါသည။် ဤစငတ် မ  ှားက အမ်ိမ န င ်ိုတ်ခ ရဖခငှ်ားန ငံ့ဆ်ိိုငထ်သ  

ဖပဿန မ  ှားကိို ကူညြီ ထဖြရ ငှ်ားထပှားနိိုငပ်ါသည။် စ ရငှ်ား- resolutionwa.org/locations  

 

 

 ဥပထေကျွမ်ှားကျငပ်ညောရ ငန် ငံ့ ်ထ ွေှားထနွေှားတိငုပ်ငခ်ွေငံ့ ်အစအီစဉ်။ အစိိုှားရထ  က်ပ ံ့ထ ကှားယူ  ှားရထသ  သိို ံ့မဟိုတ် တစ်ဦှားလျှင ်

န စ်စဉ်ဝငထ်ငွေ $25,760 ထအ က ်သိို ံ့မဟိုတ် မိသ ှားစိုဝင ်ထလှားထယ က်ရ ိထသ  မိသ ှားစိုတစ်စိုလျှင ်$53,000 ထအ က်ရ ိထသ  - 

ဝငထ်ငွေအလွေနန်ညှ်ားသညံ့် အမိ်င  ှားမ  ှားသည ်အမ်ိမ န င ်ိုတ်ခ ရသဖြငံ့ ်တရ ှားစွေ ဆိိုမှုမ  ှား ဖပြုလိုပ် ကစဉ် ထရ ွဲ့ထနတစ်ဦှားန ငံ့ ်အခမ ံ့ 

လက်တွေ ထဆ ငရ်ွေက်ခွေငံ့ရ် ိသည။် အမိ်မ န င ်ိုတ်ခ ရမှု က ကွေယ်ထရှား စစ်ထဆှားမှုြိုနှ်ားလိိုငှ်ား  ကိို 855-657-8387 တွေင ်

ဆက်သွေယ်ပါ သိို ံ့မဟိုတ် nwjustice.org/apply-online တွေင ်ထလျှ က်  ှားပါ။ 

 

RENT ASSISTANCE INFORMATION 
OCTOBER 2021 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/
https://www.resolutionwa.org/locations
https://nwjustice.org/apply-online


 

 

COVID-19 RENT ASSISTANCE INFORMATION 

 
BURMESE (မြနြ်ာစာ) – MY 

 

ပိိုမိိုသရိ ိလိိုပါက ဖပညန်ယ ်ထရ ွဲ့ထနခ ြုပ်  မ  ထလံ့လ လိိုက်ပါ 

Office of the Attorney General (ရ  ှေ့ရနခ ျုပ်ရ  ုံး) သည ်ဤအစြီအစဉ်မ  ှားန ငံ့ ်အဖခ ှား အမိ်ရ င၊် အမိ်င  ှား ဖပဿန မ  ှားအထ က ငှ်ား 

ဥပထေထရှားရ န ငံ့ ်မူဝါေထရှားရ  အခ က်အလက်မ  ှားကိို ဘ သ ကစ ှားမ ိြုှားစ ိုဖြငံ့ ်atg.wa.gov/landlord-tenant တွေင ်

ပ ံ့ပိိုှားထပှားလ က်ရ ိပါသည။် 

 

အဖခ ှားအသ ိုှားစရိတမ်  ှားန ငံ့ပ်တသ်ကပ်ပြီှား အကအူညြီလိိုလျှင ်2-1-1 ကိို ြိုနှ်ားထခေါ်ပါ 

မြီတ ခ၊ အစ ှားအထသ က်၊ အငတ် နက်ခအဖပင ်အဖခ ှားကိစစရပ်မ  ှားန ငံ့ပ်တ်သက်ပပြီှား ထငွေထပှားထခ ရနအ်ထ  က်အကူဖပြုမညံ့ ်

အခ က်အလက်မ  ှားထပှားနိိုငသ်ူ တစ်ဦှားဦှားန ငံ့ ်စက ှားထဖပ ဆိိုရန ်wa211.org တွေင ်ဝငထ်ရ က် ကညံ့်ရှုပါ သိို ံ့မဟိုတ် 2-1-1 သိို ံ့ 

ထခေါ်ဆိိုပါ။ 

https://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
https://wa211.org/

