
စက္တ င ္ဘာလ 1 ရက္ေန႔က ေရာဂါထိန္းခဳ်ပ္မႈ ဗဟုိဌာန (C.D.C) သည္ ကုိဗစ္-19 ျပန္႔ပြားမႈကုိ ကာကြ ယ္ႏုိင္ေရးအတြ က္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
အတြ င္းရိွ ဌားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားအားလုံးကုိ ဌားရမ္းေနထုိင္ရာအိမ္မ ွ ဖယ္ရာွးျခင္း ဆုိင္းင့ံမႈဆုိင္ရာ အမဳိ်းသားအဆင္႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခ ဲ႔ပါသည္။ 
အဆုိပါ အမိန္႔သည္ 2021 ျပည့ ႏ္ွစ္၊ စက္တ င ္ဘာလ 4 ရက္ေန႔မွ မတ်လ 31 ရက္ေန႔ထိ အသက္ဝင္မည္ျဖစ ္သည္။ အမိန္႔အား ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒ
သတြ င္း အျခားေသာ ပုိမုိအားေကာင္းသည့ ္ေနအိမ္မ ွ ဖယ္ရာွးျခင္းဆုိင္ရာ အမိန္႔မ်ားျဖင့္ အစားမထုိးမခ်င္း သုိ႔မဟုတ္ ပယ္ ်က္မႈ မလုပ္မခ်င္း အသ
က္ဝင္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားႏွင့္  ေရွ႕ေနမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြ င္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္  ဖက္ဒရယ္ ကာကြ ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြ က္ ဆက္
လက္ လုပ္ေဆာင ္သြားရမည္ျဖစ ္သည္။

သင္ သိထားရမည့ ္အရာမ်ား-
• အမိန္႔စာအရ မိသားစုတစ္ခုတည္းရိွသည့ ္အိမ္်မ ား၊ ေရြ႕ေျပာင္း

သြားလာသည့ ္အိမ္်မ ားႏွင့္  တုိက္ခန္းမ်ား အပါအဝင္ အားလုံးေသာ 
ငွားရမ္းေနထိုင ္သည့  ္အေဆာက္အဦမ်ား အထိ အက်ဳံးဝင ္သည္။

• အမိန္႔စာအရ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ CDC ၏ 
ေၾကညာခ်က္ (ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကိ ု ၾကည့ ္ပါ) ကုိ 
၎တုိ႔၏ အိမ္ရငွ္်မ ားထံ မတ်လ 2021 ႏွစ ္ကုန္ပိုင္းအထိ ငွားရမ္းခ မေ
ပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ငွားရမ္းေနထိုင ္ူသ မ်ားအား ငွားရမ္းထားသည့ ္
ေနရာမွ ဖယ္ရာွးျခင္း ျပဳလုပ္ခြ င့္မ ရိွ။

• ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသက အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ကိ ု ၎တုိ႔၏ ေျမပုိင္
ရွင ္ထံ သုိ႔ ျပသလုိက္သည္ႏွင့္  တၿပဳိင္နက္ ေျမပုိင္ရ ငွ ္အေနျဖင့္  ငွားရမ္းေန
ထိုင ္ူသအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေသာ ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အတင္းအၾကပ္ ေသာ ္လည္းေကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေသာ္
လည္းေကာင္း ေနအိမ္မဖွယ္ခိ ုင္းျခင္း အပါအဝင္ ငွားရမ္းထားသူမ်ား
ကုိ ဖယ္ရာွးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 2021 ခုႏွစ္၊ ပြီ လ မတုိင္ခ င ္ထိ ငွားရမ္း
ခ မေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္ရာွးျခင္းစသည့ ္မည္သည့  ္
လုပ္ေဆာင္မႈကုိမ်ွ လုပ္ေဆာင္ခြ င့္မ ရိွ။ 

• ၎သည္ ငွားရမ္းခ အေၾကြးတင္ျခင္းကုိ ပယ္ဖယ္ျခင္း သုိ႔မ
ဟုတ္ ရပ ္တန္႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးက်န ္သည့  ္ငွားရမ္းခ တုိးျ
ခင္းကုိ ရပ ္တန္႔ျခင္း မဟုတ္ပါ၊ ၎သည္ အမိန္႔စာ သက္တ မ္းကုန္
သည့ ္အခိ်န္ ေနာက္တ ြ င္ သတ္မတွ္်ခိ န္ ေစ႔မည္ျဖစ ္သည္။ 

• အမိန္႔အရ ငွားရမ္းခ မေပးႏုိင္ျခင္းမဳိ်း မဟုတ္ဘ ဲ ေအာက္ေဖာ္ျ
ပပါ အခ်က္်မား (ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြ င္း ဥပေဒက ထု
တ္ျပန ္ထားသည့ ္ပုိမုိအားေကာင္းေသာ ကာကြ ယ္ေရးအတြ က္ 
“ဖယ္ရာွးရန္ ခုိင ္လံ ုသည့  ္အခ်က္်မားေၾကာင့္” အပါအဝင္ တိက်
သခ်ာသည့ ္အေၾကာင္းျပခ်က္်မားရိွပါက အဆုိပါ အခ်က္်မားႏွင့္  
အက်ဳံးဝင ္သည့  ္ငွားရမ္းသူမ်ားကုိ ပြီ လ  မတုိင္ခင္ ဖယ္ရာွးႏိုင ္သည္-
• ငွားရမ္းေနထုိင ္သည့  ္ေနရာတြ င္ရ ွိ စဥ္ ျပစ္မႈကဴ်းလြ န္ ည့  ္လႈပ္ရ ာွး

မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အျခား ေနထိုင ္ူသ မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွ
င့္ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပုိင ္ဆိ ုင္မႈ ပစၥည္း
မ်ားကုိ ခ်က္်ခ င္း သိသိသာသာ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ျပဌာန္းထားေ
သာ အေဆာက္အဦ စည္းကမ္းခ်က္်မား၊ က်န္းမာေရး အစဥ ္အ လာ
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္  ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွ
င္းေရးကဲ႔သုိ႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ခဳိ်းေဖာက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္းခ အခိ်န္မီ မေပးေဆာင္ႏုိင္ျခင္း သုိ႔မ
ဟုတ္ ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ က်သင္႔ေငြ မ်ား (ေငြ ပးေဆာင္မႈ မရိွျ

ခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြ၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား သုိ႔မ
ဟုတ္ အျမတ္်မားကုိ ေပးေဆာင္ရန္ ေနာက္က် ျခင္း အပါအဝင္) 
မေပးႏိုင္ျခင္းမဳိ်းထက္ အျခားေသာ ကန ္ထ႐ိုက္ တာဝန္်မားကုိ 
ခဳိ်းေဖာက္ျခင္း။

ကၽြႏု ပ ္အေနျဖင့္ အက် ဳးဝင္ပါသလား။
ငွားရမ္းေနထိုင ္ူသသည္ ေအာက္ပါအခ်က္်မားႏွင့္ ျပည့ ္မီ ပါက အက်ဳံးဝင္ပါ
သည္-
• ဝင္ေငြ နည္းပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကုန ္က်စရိတ္

မ်ားေၾကာင့္ ငွားရမ္းခေပးရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္း
• 2021 ျပည့ ႏ္ွစ ္တြ င္ တစ္ေယာက္်ခ င္းအားျဖင့္  $99,000 သုိ႔မဟု

တ္ မိသားစု တစ္ခုအားျဖင့္  $198,000 ထက္ မပုိေသာ အခေၾ
ကးေငြ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏႈိးေဆာ္စစ္ေဆးမႈ တစ္ခု လက္ခံ ရရိွျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ 2020 အခြ န္ရ င္ွးတမ္း တစ္ခု မရိွျခင္း

• ရရိွႏိုင ္သည့  ္အစုိးရ ငွားရမ္းမႈ အေထာက္အပံ႔ ရန္ပံ ုေငြ မ်ားကုိ ရရိွ
ရန္ ႀကဳိးစားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႀကဳိးစားခဲ႔ျခင္း 

• ျဖစ္ႏုိင္ပါက ၎တုိ႔တတ္ႏုိင ္သည့  ္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး တစ္စိ
တ္တစ္ပိ ုင္း ငွားရမ္းခမ်ား အပါအဝင္ ငွားရမ္းခေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရ ွိ
သည္က ိ ု နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း 

• ငွားရမ္းသည့ေ္နရာမွ ဖယ္ရာွးခံရလ်င္ အဆုိပါ ငွားရမ္းေနထုိင္ရသူ
အေနျဖင့္  အိမ္ရာမဲ႔ ျဖစ ္သြားႏိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူထူထပ ္သည့  ္
အမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာတစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရ ွိသြားႏုိင္ျခင္း

အဆုိပါ ကာကြ ယ္ ႈမ်ားကုိ ရရိွႏိုင္ရ န ္အတြ က္ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ  — ႏွင့္  
အိမ္ေထာင္စုအတြ င္းရိွ အရြ ယ္ေရာက္ေသာ ေနထိုင ္ူသ မ်ားအားလုံး 
— အေနျဖင့္  လက္မတွ္ထ ိ ုးထားသည့ ္ေၾကညာခ်က္ တစ္ခု (ေအာက္တ ြ
င္ ၾကည့ ္ပါ) ကုိ ၎တုိ႔၏ ေျမပုိင္ရ ငွ ္ထံ သုိ႔ သူတုိ႔သည္ တရားဝင္ျဖ
စ္ေၾကာင္း ႏွင့္  တရားဥပေဒႏွင့ ္အညီ အမွန ္ကိ ု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာ
င္း တင ္သြ င္းေဖာ္ျပရမည္။ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားအေနျဖင့္  အဆုိပါ ေၾ
ကညာခ်က္ မိတဴၱ တစ္ေစာင္ႏွင့္  ေျမပုိင္ရင္ွႏွင့ ္အတူ ေဆာင္ရြ က္ ည့  ္စာရြ
က္စာတမ္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ ္သည္။
သင္႔အေနျဖင့္  ငွားရမ္းေနထိုင ္သည့ ေ္နရာမွ ဖယ္ရာွးျခင္းခံရပါက ေၾ
ကညာခ်က္ႏွင့ ္အညီ ဥပေဒ အကူအညီ ရယူႏုိင္ရ န ္အလုိ႔ငွာ သင္၏ ေဒသ
တြ င္း ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့ ္အဖြဲ ႔အစည္း သုိ႔မဟု
တ္ ေဒသတြ င္း အသင္းအဖြဲ ႔ အုပ္စုထံသုိ႔ ဆက္သ ြ ယ္ ါ။
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ကုိဗစ္-19 ေနာက္ထ ပ္ ျပန္႔ပြားမႈ မျဖစ္ေစေရး ကာကြ ယ္ႏုိင္ရ န ္အတြ က္ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားအား ဖယ္ရာွးျခင္း
အား ယာယီ ဆုိင္းင့ံျခင္းဆုိင္ရာ CDC ေၾကညာခ်က္အေပၚ မုသားထြ က္ ုိျခင္း ျပစ္ဒဏ္ ေၾကညာခ်က္ 

CDC ၏ ေၾကညာခ်က္တ ြ င္ လက္မတွ္မေရးထုိးမီ ေၾကညာခ်က္ကိ ု ဂရုတစုိက္ ဖတ္ရႈၿပီး သင္႔အေနျဖင့္  သတ္မတွ္်ခက္်မားႏွင့္  ျပည့ ္မီ မႈ 
ရိွ/မရိွႏွင့္  ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္စရာမ်ားရိွပါက ေရွ႕ေနတစ္ဦးႏွင့္  တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။

ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ားအတြ က္ ညႊန္ၾကားခ်က္်မား
ယခုေၾကညာခ်က္သည္ ကုိဗစ္-19 ေနာက္ထ ပ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြ က္ ေရာဂါထိန္းခဳ်ပ္ေရး ႏွင့္  ကာကြ ယ္ေရး 
စင ္တာမ်ား (CDC) က ထုတ္ျပန ္သည့  ္ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ား (အိမ္ ေပါင္ႏွံမႈအား သိမ္းယူထားမႈ မပါဝင္ပါ) အား ေနရာမွ ဖယ္ရာွးျခင္းကုိ 
ယာယီ ရပ ္ဆိ ုင္းသည့ ္ေၾကညာခ်က္တ ြ င္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ မ်ား၊ အိမ္င ာွးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင ္ူသ မ်ားအတြ က္ ျ
ဖစ ္သည္။ CDC ၏ အမိန္႔အရ သင္႔အေနျဖင့္ သင္၏ ေျမပုိင္ရ င္ွ၊ ပုိင ္ဆိ ုင္မႈ မန္ေနဂ်ာ၊ အသုိင္းအဝုိင္း ပုိင္ရ င္ွ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္႔အား ေနထုိင္ရာေနရာမွ ဖယ္ရာွးႏုိင ္သည့  ္အခြ င့္အ ေရးရိွသူထံ ယခု ေၾကညာခ်က္ မိတဴၱ တစ္ေစာင ္ကိ ု ေပးရမည္ျဖစ ္သည္။ ေျ
မငွားစာခဳ်ပ္၊ ငွားရမ္းမႈ သေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေနအိမ္ ကန ္ထရုိက္ စာခဳ်ပ္ေပၚရိွ စာရင္းပါ အရြ ယ္ေရာက္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ 
အေနျဖင့္  ယခု ေၾကညာခ်က္ကိ ု ျဖည့ ္သြ င္းရမည္။ CDC ၏ အမိန္႔စာကုိ သက္တ မ္းတုိးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆုံးသ
တ္ျခင္း စသည့ ္အေျခအေနမ်ား မရိွဘဲ အမိန္႔စာက သင္႔အား 2020 ျပည့ ႏ္ွစ္၊ မတ်လ 31 ရက္ေန႔ထိ ငွားရမ္းေနထုိင္ရာ ေနရာ
မွ ဖယ္ရာွးခံရျခင္း မရိွေအာင္ ကာကြ ယ္ေပးမည္ ျဖစ ္သည္။ သုိ႔ေသာ ္လည္း သင္႔အေနျဖင့္  က်သင့ ္သည့  ္အိမ္င ာွးခကုိ ေပးေဆာင္ရန္ရ ွိဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး စာခဳ်ပ္၏ အခ်က္အလက္်မားႏွင့္  သင္ေနထုိင ္သည့ ေ္နရာက သတ္မတွ္ထ ားသည့ ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ ျဖစ ္သည္။ 
အိမ္င ာွးခ မေပးေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘ ဲ အျခားေသာ ခုိင ္လံ ုသည့  ္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သင့ ္အား ေနအိမ္မ ွ ဖယ္ရာွးလုိ႔ ရႏို
င္ပါေသးသည္။ ယခုေၾကညာခ်က္သည္ သက္ေသ ထြ က္ ုိျခင္းပုံစံ ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္မာွ သင့ ္အေနျဖင့္  လိမ ္လည္ထ ြ က္ ုိပါက အက်ဥ္းက်
ခံရမည္၊ လိမ ္ညာပါက၊ မွားယြ င္းထြ က္ ုိပါက သုိ႔မဟုတ္ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္ကိ ု ထိန္်ခန္ပါက ျပစ္ဒဏ္က ်ခံရမည္။ သင့ ္အတြ က္ မွတ္တ
မ္းက်န္ေစရန္ ယခု ေၾကညာခ်က္ မိတဴၱ တစ္ေစာင္ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံ ုရုိက္ၿပီး သိမ္းဆည္းထားပါ။ 

ေျမပုိင္ရငွ္်မ ား သုိ႔မဟုတ္ ငွားရမ္းေနထိုင ္ူသ မ်ားကုိ ဖယ္ရာွးခြ င့္ရ ွိ သူမ်ားအတြ က္ ညႊန္ၾကားခ်က္
ယခု ေၾကညာခ်က္ကိ ု လက္ခံ ရရိွၿပီးေနာက္ အမိန္႔တြ င္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြ င့္ ျပဳႏုိင ္သည့  ္အေၾကာင္းျပခ်က္မ ်ားမွလြဲ ၿပီး 
“ေနထုိင္စရာ ေနရာတစ္ခုတြ င္ ေနထုိင ္သည့  ္ေၾကညာခ်က္တ ြ င္ အက် ဳးဝင ္သည့  ္ငွားရမ္းေနထုိင ္ူသ အား ဖယ္ရာွးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ
ယ္ရာွးရန္ျပဳလုပ္ျခင္း” သည္ ယခု ေၾကညာခ်က္အား ခဳိ်းေဖာက္သည့  ္“လႈပ္ရ ာွးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း” ျဖစ ္သည္။ ၎တြ င္ ဖယ္ရာွးျ
ခင္းအတြ က္ အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ဖယ္ရာွးျခင္းဆုိင္ရာ အသနားခံစာကုိ တရားရုံးသုိ႔ တင ္သြ င္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိင ္ဆိ ုင္မႈ
အတြ က္ အာမခံတစ္ခု တင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင ္သည္။ ယခု ေၾကညာခ်က္တ ြ င္ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပထားသည့ ္CDC အမ့ိ န ္ကိ ု ခဳိ်းေဖာက္သည့  ္မည္
သူမဆုိ ခဳိ်းေဖာက္မႈသည္ ေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ အခဳ်ပ ္က် ျခင္း မဟုတ္ပါက $100,000 ထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြ ကုိ ျဖစ္ေ
စ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခ ုစလုံးကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ခဳိ်းေဖာက္မႈက ေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ အခဳ်ပ ္က် ျခင္း ဟုတ္ပါက $250,000 
ထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြ ကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခ ုစလုံးကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္က ိုျဖစ္ေစ က်ခံ
ရမည္။ ယခု အမိန္႔စာကုိ ေဖာက္်ဖက္သည့  ္အဖြဲ ႔အစည္းသည္ ခဳိ်းေဖာက္ပါက ခဳိ်းေဖာက္မႈသည္ ေသဆုံးျခင္း မျဖစ္ေပၚပါက ျပစ္
မႈ တစ္ခုစီအတြ က္ $200,000 ထက္ မပုိေသာ ဒဏ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ခဳိ်းေဖာက္မႈက ေသဆုံးျခင္း ျဖစ္ေပၚပါက ျပစ္မႈ တစ္ခုစီအတြ
က္ $500,000 ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္က ိုျဖစ္ေစ က်ခံရမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေ
ရး ဌာနအေနျဖင့္  သင္႔ေလ်ာ ္သည့  ္ျပစ္ဒဏ္ ေပးအပ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဲ ဆုိျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ ်ားကုိ လုပ္ေဆာင ္သြားမည္ျဖစ ္သည္ (18 U.S.C. 
3559, 3571; 42 U.S.C. 271; 42 CFR 70.18)။

ယခု စာရြ က္ ာတမ္း မိတဴၱ တစ္ေစာင ္ကိ ု ကၽြႏုပ္၏ ေျမပုိင္ရင္ွ ႏွင့္ /သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏု ္ပ ္ေနထုိင္ရာ အေဆာက္အဦ ပုိင္ရ ငွ ္ထံ သုိ႔ ေအာက္ေ
ဖာ္ျပပါ နည္းလမ္း (မ်ား) မွတဆင္႔ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္ (အက်ဳံးဝင ္သည့  ္အခ်က္ကိ ု စစ္ေဆးပါ)-

 □ ပထမ အဆင္႔ လိပ္စာ ကုိ -       ရက္စြဲ  -   □ အတည္ျပဳ လိပ္စာ ကုိ -         ရက္စြဲ  -   
လမ္းေၾကာင္း နံပါတ္-        □ အီးေမးလ္ကို-          ရက္စြဲ  -   □ ဖက္စ ္ ကုိ- ( ) -   ရက္စြဲ  -     □ စာတုိ ကုိ- (  ) -   ရက္စြဲ  -     □ လက္လႊဲေပးျခင္းကုိ (အမည္)-        ရက္စြဲ  -   □ အျခား (ရွင္းျပပါ)-         ရက္စြဲ  -  
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ဥပဒေအရနငှထ်တုခ်ြင််း တရ ်းဝင ်ဒ ြေည ြျြေ ် 

Eviction Declaration 

COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရ ဘဂါရ ကဘငာ့ ်ရ ဘဂါထနိ််းခ ျုပ်ရ ်းစငတ်ဘမှ ဥပရေအ  နငှထ်တုခ်ခင််း (ရနထိငု ်ဘအမိ်မှ 

လမူ ဘ်းကိဖုယရ်ှဘ်းခခင််း) အဘ်း အခ ိျုျို့သမူ ဘ်းအတကွ ်၂၀၂၀ ခနုစ်ှ၊ ေဇီငဘ်ဘလ ၃၁  ကရ်န ာ့အထ ိဆိငု််းင ာ့ထဘ်းသည။် 

အဆိပုါရ ကညဘခ က ်သည ်လမူ ဘ်းအဘ်း ၎င််းတို ာ့သည ်သတမှ်တစ် နှုန််းနငှာ့ ်ကိကုည်ရီ ကဘင််း ရသခ ဘရစ န ်

ရလ ဘကလ် ဘ (form)ကိ ုခဖညာ့စ်ွကရ်စခခင််းခဖစ်သည။် ဤရန ဘ၌ ရုိ်းသဘ်း န ်အရ ်းကက်ီးသည။် လမိ်ညဘခခင််း၊ 

အရ ်းကက်ီးရသဘ သတင််းအခ ကအ်လကမ် ဘ်းကိ ုထမိ်ခ နခ်ခင််း (သို ာ့) မှဘ်းယငွ််းရသဘ 

ထကွဆ်ိခု ကတ်စ်ခခုပျုလပ်ုခခင််းသည် အလနွ ်စို်း ိမ်စ ဘခဖစသ်ည။် အကယ၍် လမိ်ညဘရခပဘဆိပုါက 

ခပစ်ေဏရ်ပ်းခခင််းခ  နိငုသ်ည။် တစ်ခါတစ်   လမိ်ညဘရခပဘဆိခုခင််းရ ကဘငာ့ ်ရထဘငက် သညအ်ထခိဖစ်နိငုပ်ါသည။် 

ဤရလ ဘကလ် ဘ (form) သည ်တိကုခ်န််းမ ဘ်းနငှာ့အ်မ်ိမ ဘ်းအဘ်း ငဘှ်း မ််းသမူ ဘ်းအတကွသ်ဘခဖစ်ပပီ်း၊ 

အမိ်မ ဘ်းကိ’ုစဘခ ျုပ်’ခဖငာ့ ်ဝယရ်သဘသမူ ဘ်းအတကွလ်ည််း ခဖစ်နိငုသ်ည။် (ဆိလုိသုညမ်ှဘ 

ဘဏပ်ါဝငပ်တသ်ကခ်ခင််းမရှိဘဲ ရ ဘင််းခ သထူ မှ တိကုရုိ်ကဝ်ယယ်ခူခင််းခဖစသ်ည။်) ဤပ ုစ မိတတ ူကိ ု

သင၏်အမိ်ရငှ ်(သို ာ့) သင၏်အမိ်ငဘှ်းခကိ ုလကခ် သညာ့ ်ပဂု္ိျုလထ်  ရပ်း နလ်ိအုပ်သည။် ငဘှ်း မ််းခခင််း (သို ာ့) 

ငဘှ်း မ််းခခင််းဆိငု ်ဘ သရဘဘတညူခီ က၌်  ရဖဘ်ခပထဘ်းသညာ့ ်အ ွယရ် ဘကပ်ပီ်းသ ူတစဦ််းခ င််းစီမှ ရလ ဘကလ် ဘ 

(form) ကိခုဖညာ့စ်ွကပ်ပီ်း အမ်ိရငှ ်(သို ာ့) အမိ်ငဘှ်းခကိ ုလကခ် သညာ့ ်ပုဂိ္ျုလအ်ဘ်း မတိတ ူတစရ်စဘငရ်ပ်း မည။် 

ဤရလ ဘကလ် ဘ (form) ကိခုဖညာ့စွ်ကခ်ခင််းအဘ်းခဖငာ့၊် အမ်ိငဘှ်း မ််းခ အဘ်းလ ်ုးကိ ုသင ်မရပ်းရခ ခခင််းရ ကဘငာ့ ်

သင၏်အမိ်ရငှသ်ည ်သငရ်နထိငုသ်ညာ့ရ်နအမိ်မှ သငာ့အ်ဘ်း ၂၀၂၀ ခနုစှ်၊ ေဇီငဘ်ဘလ ၃၁  က ်ရန ာ့အထ ိနငှထ်တုခ်ခင််း 

မခပျုနိငုပ်ါ။ 

သင၏်ငဘှ်း မ််းမှုသရဘဘတညူခီ ကပ်ါ အခခဘ်းစည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ဘ်းနငှာ့ ်ပုိငဆ်ိငုမ်ှုအတကွစ်ည််းမ ဉ်းမ ဘ်းကို 

သငလ်ိကုန်ဘ နလ်ိအုပ်သည။် အကယ၍် သငသ်ည၎်င််းစည််းမ ဉ်းစည််းကမ််းမ ဘ်းကိခု ိျု်းရဖဘကပ်ါက 

သငင်ဘှ်း မ််းထဘ်းရသဘ တိကုခ်န််း (သို ာ့) အမိ်မှနငှထ်တုခ်ခင််း ခ  နိငုသ်ည။် ဤအခ ိနအ်ရတဘအတငွ််း အမိင်ဘှ်းခ (သို ာ့) 

အမိ်အတကွ ်ရငရွပ်းရခ ခခင််းနငှာ့ ်ဥပရေအ အခရ က်းရငရွပ်းရဆဘင ်နအ်တကွ် သင၌်တဘ၀နရ်ှိသည။် 

ရအဘကပ်ါ အြျြေမ်ျ ်းအ ်းလ ်ုးသည ်မှနက်နရ် ကဘင််း သငသ်ရဘဘတသူညဟ် ုဤရလ ဘကလ် ဘ (form)မှ 

ည နခ်ပသည။် 

၁။ ဌဘ်း မ််းခရပ်းရခ နိငု ်နအ်တကွ ်အစို်း ထ မှ ရှိနိငုသ်ညာ့ ်အကအူညမီ ဘ်းအဘ်းလ ်ုးကိ ု  န ်သငက်ကျို်းစဘ်းခဲာ့သည။် 

(ဆိလုိသုညမ်ှဘ သငသ်ညအ်မိင်ဘှ်း မ််းခခင််းအတကွအ်ကအူည၊ီ အစုိ်း အမ်ိ ဘအက ိျု်းခ စဘ်းခငွာ့ ်(သို ာ့) 

အခခဘ်းအစီအစဉမ ဘ်းတငွ ်ရလ ဘကထ်ဘ်းခဲာ့ပပီ်း ခဖစ်သည။်) 
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၂။ ရအဘကပ်ါရဖဘ်ခပခ က ်(၃) ခ ုအနက ်(၁) ခ ုမှဘ မှနက်နသ်ည-် 

        က။ ၂၀၂၀ ခနုစှ်အတငွ််း ရေေါ်လဘ ၉၉၀၀၀ ရက ဘ် ၀ငရ်င ွ နမ်ရမ ဘ်လငာ့ပ်ါ (၂၀၂၀ခနုစှ် ဇနန်ဝါ ီလ မှ ၂၀၂၀  

        ခနုစှ် ေဇီငဘ်ဘလ) (သို ာ့) သငအ်မ်ိရထဘငရ်ှိသခူဖစ်ပါက ရေေါ်လဘ ၁၉၈၀၀၀ ရက ဘ် ၀ငရ်င ွ နမ်ရမ ဘ်လငာ့ပ်ါ။ 

        ခ။ ၂၀၁၉ ခနုစှ် အတကွ ်၀ငရ်ငခွနွ ်ရငှ််းတမ််းကိ ုရလ ဘကတ်င ်နမ်လိပုါ၊ (သို ာ့) 

        ဂ။ ၂၀၂၀ ခနုစှ်၌ စီ်းပွဘ်းရ ်းဆိငု ်ဘသကရ် ဘကမ်ှုအတကွရ်ပ်းရင ွ(EIP)  (stimulus check)  

              ကိသုင ်ရှိခဲာ့သည။် 

၃။ ရအဘကရ်ဖဘ်ခပပါမ ဘ်းထမဲ ှအခ ကတ်စ်ခရု ကဘငာ့ ်သင၏်အမိ်ငဘှ်းခကိ ုအခပညာ့အ်ဝ မရပ်းရခ နိငုပ်ါ- 

သင၏်ဝငရ်ငသွည ်မ ဘ်းစွဘက ဆင််းလဘသည။် ဥပမဘအဘ်းခဖငာ့ ်သငသ်ညအ်လပ်ုခ ိနမ် ဘ်းစွဘ မလပ်ု ရသဘရ ကဘငာ့ ်

(သို ာ့) ယခသုင၏်လစဘမှဘ ရလ ဘာ့နည််းလဘခခင််း၊ (သို ာ့) သငသ်ည ်အလပ်ုလကမဲ်ာ့ခဖစ်ခခင််း (သို ာ့) အခခဘ်းအမ ဘ်း 

ခပညသ်အူက ိျု်းခ စဘ်းခငွာ့မ် ဘ်းဆ ်ုးရှု  ်းခခင််းစသညတ်ို ာ့ရ ကဘငာ့ခ်ဖစ်သည။် 

         က။ သငသ်ည ်အလပ်ုမှ ရခတၱ ပ်နဘ်းခ  ခခင််း (laid off) (သို ာ့) 

           ခ။ သင၌်အဘမခ  (insurance)ရငခွဖငာ့ ်မလ ရုလဘကသ်ညာ့်  ခမငာ့မ်ဘ်းရသဘရဆ်းကသုမှုဆိငု ်ဘ 

ကနုက် စ ိတမ် ဘ်းရှိသည။် (ရဆ်းကသုမှုကနုက် စ ိတသ်ည ်သင်ာ့၀ငရ်င၏ွ ၇.၅% ထကပုိ်ရသဘအခါ 

“ခမငာ့မ်ဘ်းသည”် ဟ ုမှတယ်သူည။် ) 

၄။ သငသ်ည ်ငဘှ်း မ််းခကနုက် စ ိတက်ို တတန်ိငုသ်မ အခ ိနမ်ီ ရပ်းရခ နိငု ်နက်ကျို်းစဘ်းရနသည။် 

၅။ အကယ၍် သငသ်ည ်ငဘှ်း မ််းရနထိငု ်ဘအမိ်မှဖယရ်ှဘ်းခ  လ င ်အိ်ုးမဲာ့အမ်ိမဲာ့ခဖစ်လဘနိငုသ်ည။် 

     က။ အို်းမဲာ့အမ်ိမဲာ့ ေကုခရ ဘကသ်တူို ာ့ခိနုဘ်း ဘကသုိလုခ်ဖစ ိ်ပ်သဘသို ာ့ ရခပဘင််းရရ ျို့ နလ်ိအုပ်မည၊် (သို ာ့) 

       ခ။ လဦူ်းရ ထထူပ်သညာ့ ်ရနထိငု ်မညာ့ရ်န ဘအသစ်ဆသီို ာ့ ရခပဘင််းရရ ျို့ နလ်ိအုပ်မည။် 

၆။ သတင််းအခ ကအ်လကမ် ဘ်းကိလုမိ်ညဘခခင််း (သို ာ့) ထမိခ် နထ်ဘ်းခခင််းသည ်ဥပရေနငှာ့မ်ညသီညက်ိ ု

သငသ်သိည။် အကယ၍် သငသ်ည် ဤပ ုစ နငှာ့ပ်ါတသ်ကသ်ညာ့သ်တင််းအခ ကအ်လကမ် ဘ်းကို ခဖညာ့စ်ွက ်ဘ၌  

လမိ်ညဘခခင််း (သို ာ့) ထမ်ိခ နထ်ဘ်းခခင််းရှိပါက သငသ်ည ်ေဏရ်ငရွပ်းရဆဘင ်မည ်(သို ာ့) ရထဘငက် နိငုသ်ည။် 
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____________________________________________________         __________________ 

ရ ကညဘခ ကထ်တုခ်ပနသ်၏ူလကမ်ှတ ်   



DECLARATION OF ELIGIBILITY

I certify under penalty of perjury, pursuant to 28 U.S.C. 1746, that the foregoing are true and 
correct:

• I have used best efforts to obtain all available government assistance for rent or housing;1

• I either expect to earn no more than $99,000 in annual income for Calendar Year 2021 (or 
no more than $198,000 if filing a joint tax return), was not required to report any income in 
2020 to the U.S. Internal Revenue Service, or received an Economic Impact Payment (stim-
ulus check) pursuant to Section 2201 of the CARES Act;

• I am unable to pay my full rent or make a full housing payment due to substantial loss of 
household income, loss of compensable hours of work or wages, lay-offs, or extraordinary out-
of-pocket medical expenses;

• I am using best efforts to make timely partial payments that are as close to the full payment as 
the individual’s circumstances may permit, taking into account other nondiscretionary ex-
penses;

• If evicted I would likely become homeless, need to move into a homeless shelter, or need to 
move into a new residence shared by other people who live in close quarters because I have no 
other available housing options.3

• I understand that I must still pay rent or make a housing payment, and comply with other 
obligations that I may have under my tenancy, lease agreement, or similar contract. I further 
understand that fees, penalties, or interest for not paying rent or making a housing payment 
on time as required by my tenancy, lease agreement, or similar contract may still be charged 
or collected.

• I further understand that at the end of this temporary halt on evictions on March 31, 2021, 
my housing provider may require payment in full for all payments not made prior to and 
during the temporary halt and failure to pay may make me subject to eviction pursuant to 
State and local laws.

• I understand that any false or misleading statements or omissions may result in criminal and 
civil actions for fines, penalties, damages, or imprisonment.

Signature of Declarant Date

1 “Available government assistance” means any governmental rental or housing payment benefits available to the 
individual or any household member.

2 An “extraordinary” medical expense is any unreimbursed medical expense likely to exceed 7.5% of one’s adjusted 
gross income for the year.

3 “Available housing” means any available, unoccupied residential property, or other space for occupancy in any 
seasonal or temporary housing, that would not violate Federal, State, or local occupancy standards and that would not 
result in an overall increase of housing cost to you.


