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င ောှားရမ်ှားထောှားသ ောအမ်ိရောမ ောှားန င ပ်တ ်က၍် အဆငသ် ပသေ ြငှ်ားပရိိုဂရမ်  ြ ြုံင ို  ိုှား ပ်ြ ကန် င  ်

သမှားသ  ရ ိသ ောသမှားြွန်ှားမ ောှား 

7/24/2020 အရ သတင််းအချကအ်လကမ်ှနက်နပ်ါသည ်

 

အဓိကက သ ောဖိုန်ှားန ပါတမ် ောှားန င  ်ဝဘေ်ောမ ကန် ောမ ောှား- 

 Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူည ီ(VLA)/ Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာဝနဒ်ဆာငမ်ှုမျာ်း (LSV) 

အဝငဖ်ိုန််းလ ိုင််း- 1-800-889-2047 

 Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူည ီ/ Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာဝနဒ်ဆာငမ်ှုမျာ်း 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူညဒီပ်းခခင််းဝဘဆ် ိုက-် https://vtlawhelp.org/money-for-past-due-rent 

 အဒရ်းဒပေါ်အ မ်ရာ- အကျ  ်းခစံာ်းခငွ မ်ျာ်းဆ ိုငရ်ာဝနဒ်ဆာငမ်ှုစငတ်ာ 1-800-479-6151 or 2-1-1 

 ငာှ်းရမ််းထာ်းဒသာအ မ်ရာမျာ်းနငှ ပ်တသ်က၍် အဆငဒ်ခပဒစခခင််းပရ ိုဂရမ် ဒလ ာကထ်ာ်းမှု- 

https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/ 

 VT အ မ်ပ ိုငရ်ှငမ်ျာ်းအသင််းအဖွ ွဲ့- 802-985-2764 or 888-569-7368 

 VSHA ဒငဒွပ်းဒချမှုစံနှုန််းမျာ်း- https://www.vsha.org/wp/wp-

content/uploads/2020/02/FY2020-Voucher-Payment-Standards_.pdf 

 

အရညအ်ချင််းခပည မ်ီမှု 

ဘယ ်ကူအရညအ်ြ ငှ်ား ပည မီ်တောပါ ။ဲ 

၎င််းတ ို  ၏ အ မ်ငာှ်းရမ််းခ သ ို  မဟိုတ ်ဒခမယာငာှ်းရမ််းခဒပ်းရနဒ်နာကက်ျဒနဒသာ အ မ်ဒထာငစ်ိုမျာ်းသည ်

ဒငဒွ က်းအကအူညအီတကွ ်အရညအ်ချင််းခပည မ်ီပါသည။် “အ မ်ဒထာငစ်ို” သည ်သငန်ငှ  ်သင မ် သာ်းစို၊ 

သ ို  မဟိုတ ်သငန်ငှ  ်သင၏်အခန််းဒဖာ်မျာ်း ခဖစ်န ိုငပ်ါသည။် သငတ် ို  က ို “အ မ်ငာှ်း” ဟိုဒခေါ်ဆ ိုပါသည။် 

 

ပိိုကဆ် သတကွဘယက်ိိုသရောက ်ေွာှားတောပါ ။ဲ 

၎င််းတ ို  က အချ  ွဲ့ဒသာစည််းမျဉ်းမျာ်းက ိုသဒဘာတလူ ိုကပ်ါက လကရ်ှ  သ ို  မဟိုတ ်ဒနာငတ်ငွခ်ဖစ်လာမည  ်

အ မ်ပ ိုငရ်ှင ်သ ို  မဟိုတ ်ဒခမယာပ ိုငရ်ငှမ်ျာ်းထ ံပ ိုကဆ်ကံ ို တ ိုကရ် ိုကဒ်ပ်းဒချပါလ မ် မည။် ပ ိုကဆ်သံည ်

ခပနဒ်ပ်းစရာမလ ိုဒသာ ခငွ ခ်ပ သည အ်ရာခဖစ်ပါသည။် 

 

 

 

https://www.vsha.org/rental-housing-stabilization-program/
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/FY2020-Voucher-Payment-Standards_.pdf
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/FY2020-Voucher-Payment-Standards_.pdf
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ြွင  ်ပြုံသငအွတကွ ်မည ်ည အ်သ ြအသနမ ောှားက အရညအ်ြ ငှ်ား ပည မီ်တောပါ ။ဲ 

1. ငာှ်းရမ််းခမဒပ်းထာ်းဒသာအ မ်ငာှ်းသည ်ဒငရွလ ိုပပီ်း အ မ်ငာှ်းက ိုထာ်းထာ်းလ ိုဒသာအ မ်ပ ိုငရ်ှငန်ငှ အ်တ ူ

ဒလ ာကထ်ာ်းပါသည။် 

 ရပါသည ်– ဤအဒခခအဒနသညအ်ကအူညအီတကွ ်အရညအ်ချင််းခပည မ်ပီါသည။် 

2. လံိုခခ ံဒရ်းစဒပေါ်ဒငကွ ိုလ ိုအပ်ပပီ်း တ ို်းလာဒသာငာှ်းရမ််းခဒ ကာင  ်ပ ို၍တတန် ိုငဒ်သာအ မ်ခန််းသ ို  ဒခပာင််းရန ်

လ ိုအပ်ဒနဒသာအ မ်ငာှ်းသည ်၎င််းတ ို  က ိုငာှ်းရမ််းရနအ်သင ခ်ဖစ်ဒနဒသာ အ မ်ပ ိုငရ်ှငအ်သစ်နငှ အ်တ ူ

ဒလ ာကထ်ာ်းသည။် 

 ရပါသည ်– ဤအဒခခအဒနသညအ်ကအူညအီတကွ ်အရညအ်ချင််းခပည မ်ပီါသည။် 

3. အ မ်ပ ိုငရ်ှငသ်ည ်အ မ်ငာှ်းခရရနရ်ှ ဒသာ်လည််း အ မ်ငာှ်းသည ်၎င််းတ ို  က ို တံို  ခပနဒ်ခပာဆ ိုခခင််းမရှ ဘ  

အ မ်ပ ိုငရ်ှင၏် VSHA ဒလ ာကထ်ာ်းပ ိုငခ်ငွ န်ငှ ပ်တသ်က၍် အဒ ကာင််းမခပနပ်ါ။ 

 ရပါသည ်– အ မ်ပ ိုငရ်ှငသ်ည ်ရရနရ်ှ ဒသာ အ မ်ငာှ်းခပ ိုကဆ်တံစ်ဝကက် ိုရယကူာ အ မင်ာှ်းခခင််းက ို 

အဆံို်းသတန် ိုငပ်ါသည။် အ မင်ာှ်းသည ်နငှထ်ိုတခ်ခင််းလိုပ်ငန််းစဉပပီ်းသည ဒ်နာကတ်ငွ ်

ဒခပာင််းဒရ ွဲ့ဒပ်းရပါလ မ် မည။် 

4. Vermont နယသ်ာ်းမျာ်းသည ်ဒပါင််းစည််းထာ်းဒသာဝငခ်ငွ ပ်ရ ိုဂရမ်နငှ ပ်တသ်က၍် လိုပ်ဒဆာငပ်ပီ်းဒနာက ်

မတလ်ကတည််းက မညသ်ည လ်တငွမ်ဆ ို အဒထဒွထအွကအူညမီှဒငဒွပ်းဒချထာ်းဒသာ မ ိုတယတ်ငွ ်

ဒနထ ိုငပ်ါသည။် 

 ရပါသည ်–211 သ ို  ဖိုန််းဒခေါ်ဆ ိုပါ သ ို  မဟိုတ ်ဒပါင််းစည််းထာ်းဒသာဝငခ်ငွ ပ်ရ ိုဂရမ်က ိုရှာဒဖွကာ 

အကအူညရီယရူနအ်တကွ ်helpingtohousevt.org သ ို  သာွ်းပါ။ 

 

ဤပိိုကဆ် ကိိုရရ ိရန် ဝငသ်ငကွန်   တြ် ကရ် ိပါ  ောှား။ 

မရှ ပါ။ ဤအကအူညအီတကွ ်ဝငဒ်ငစွစ်ဒဆ်းမှုမရှ ပါ။ 

 

အရညအ်ြ ငှ်ား ပည မီ်ရန်အတကွ ်ကျွန်ိုပ် ည ်COVID သ ကောင  ်ဝငသ်ငဆွ ိုှားရ  ှား ြငှ်ားမ ိြုံှား ဖေထ်ောှားရန် 

 ိိုအပ်ပါ  ောှား။ 

မလ ိုပါ။ သငသ်ည ်ဤဒငဒွ က်းဆ ိုငရ်ာအကအူညကီ ိုရရှ ရနအ်လ ို  ငာှ COVID-နငှ ဆ်ကစ်ပ်ဒနဒသာ 

အဒ ကာင််းရင််းအတကွ ်ဝငဒ်ငဆွံို်းရှု ံ်းမှုရှ ထာ်းစရာမလ ိုပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ် ည ်COVID သ ကောင  ်သငသွ ကှားြကြ်ဲမ န င ရ်ငဆ်ိိုငသ်နရသ ော် ညှ်ား ေိုထောှားသ ောပိိုကဆ် မ ောှား  ိို  မဟိုတ ်

သြ ှားထောှားသ ောပိိုကဆ် မ ောှားကိို  ိုှားကော ကျွန်ိုပ်၏င ောှားရမ်ှားြကိို သပှားသြ ြဲ ပါ ည။် ကျွန်ိုပ် ည ်အရညအ်ြ ငှ်ား 

 ပည မီ်ပါ  ောှား။ 

မခပည မ်ီပါ။ ဤပရ ိုဂရမ်မတှဆင  ်ခပနလ်ညင်ာှ်းရမ််းမှုအကအူညအီတကွ ်အရညအ်ချင််းခပည မီ်ရန၊် သငန်ငှ  ်

https://helpingtohousevt.org/
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သင၏်အ မ်ပ ိုငရ်ှငတ် ို  သည ်သင အ်ဒနခဖင  ်လကရ်ှ တငွ ်ငာှ်းရမ််းခဒပ်းရနရ်ှ ဒနဒ ကာင််းက ို အသ အမှတခ်ပ  

ဒခပာ ကာ်းရမညခ်ဖစက်ာ ထ ိုပ ိုကဆ်ကံ ို သင၏်အ မ်ပ ိုငရ်ငှထ် ံတ ိုကရ် ိုကဒ်ပ်းဒချပါသည်။ ကမံဒကာင််းစွာပင၊် 

သငသ်ည ်အခခာ်းဒသာရနပံ်ိုဒငမွျာ်းက ိုသံို်းထာ်းကာ လကရ်ှ တငွင်ာှ်းရမ််းခဒပ်းရနမ်ရှ ပါက၊ သငသ်ည ်

ဤခငွ ခ်ပ ချကအ်တကွ ်အရညအ်ချင််းမခပည မီ်ပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်၏တိိုကြ်န်ှားကိို ပြုံ ပငရ်န် ိိုအပ်သနပါ ည။် ကျွန်ိုပ် ည ်အရညအ်ြ ငှ်ား ပည မီ်ပါ  ောှား။ 

ငာှ်းရမ််းထာ်းဒသာအ မ်ခန််းမျာ်းသည် Vermont ငာှ်းရမ််းထာ်းဒသာအ မ်ရာစည််းမျဉ်းနငှ က် ိုကည်ပီါက သ ို  မဟိုတ ်

ရက ်30 အတငွ််းတငွ ်က ိုကည်မီညခ်ဖစ်ပါက အကအူညအီတကွ ်အရညအ်ချင််းခပည မီ်ပါသည။် သ ို  ရာတငွ၊် 

သင၏်အ မ်ခန််းတငွ ်ခပင််းထနဒ်သာအသကအ်နတရာယဒ်ဘ်းကင််းမှုစည််းမျဉ်းက ို ချ  ်းဒဖာကမ်ှုမျာ်းရှ ဒနပါက၊ 

ခပ ခပငမ်ှုမျာ်းမလိုပ်မချင််း ပ ိုကဆ်ရံရှ မညမ်ဟိုတပ်ါ။ ချ  ်းဒဖာကမ်ှုစာရင််းမှာ ဒလ ာကလ် ာဒပေါ်တငွပ်ါရှ ပပီ်း 

ဒဖာ်ခပပါက  သ ို  ဒသာခပဿနာမျာ်း ပါဝငပ်ါသည-် 

 ဒလာငစ်ာဆယီ ိုစ မ် မှုမျာ်း 

 ဒရလ ံခခင််း 

 ဒရပူမရှ ခခင််း 

 အ မ်သာမရှ ခခင််း 

 ဓာတလ် ိုကခ်ခင််း သ ို  မဟိုတ ်မီ်းဒလာငခ်ခင််းက ိုခဖစ်ဒစန ိုငဒ်သာ လ ပ်စစ်ဆ ိုငရ်ာခပဿနာမျာ်း 

 စသညခ်ဖင  ်

သင၏်ဒလ ာကလ် ာတငွ၊် သင၏်အ မ်ခန််း၌ ခပင််းထနဒ်သာအသကအ်နတရာယဒ်ဘ်းကင််းမှုစည််းမျဉ်းက ို 

ချ  ်းဒဖာကမ်ှုမျာ်းရှ ဒနဒ ကာင််း မှတခ်ျကခ်ပ ခ  ပါက၊ သင က် ို ဒေသတငွ််း ပမ  ွဲ့ကျန််းမာဒရ်းအရာရှ နငှ  ်Vermont 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူညထီ ံလ  ဒခပာင််းဒပ်းပါလ မ် မည။် 

 

အသ ကောငှ်ားအရောရ ိ “အမ်ိရောမဲ ” ဆိို ညမ် ော ဘောကိိုဆိို ိိုတောပါ ။ဲ 

ဤပရ ိုဂရမ၏်ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ၊် တစ်စံိုတစ်ဦ်းသည ်မတလ် 2020 ကတည််းက မညသ်ည လ်တငွမ်ဆ ို DCF 

စီ်းပွာ်းဒရ်းနငှ ဆ် ိုငဒ်သာဝနဒ်ဆာငမ်ှုမျာ်းမှတဆင  ်အဒရ်းဒပေါ်အ မ်ရာအကအူညကီ ိုရရှ ထာ်းပါက ၎င််းတ ို  က ို 

“အ မ်ရာမ  ” ဟို စဉ်းစာ်းသတမ်ှတပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်၏အမ်ိရ င ်ည ်တရောှားရ ို ှားတငွ ်န ငထ်ိုတ ်ြငှ်ားအမ တွကဲိို တငထ်ောှားပပီှား ဖေပ်ါ ည။် ကျွန်ိုပ် ည ်

အရညအ်ြ ငှ်ား ပည မီ်သနဆ ဲဖေပ်ါ  ောှား။ 

ခပည မီ်ပါသည။် အမှနတ်ကယတ်ငွ၊် သင၏်အ မ်ရငှသ်ည ်ခငွ ခ်ပ ဒသာပ ိုကဆ်ကံ ိုလကခ်ပံါက၊ ၎င််းတ ို  သည ်

ဒဆာငရွ်ကဆ် ခဖစ်ဒသာနငှထ်ိုတခ်ခင််းအမှုတွ တစစ်ံိုတစရ်ာက ို ရိုတသ် မ််းရပါမည။် 
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ဒလ ာကထ်ာ်းမှု 

ကျွန်ိုပ် ည ်အမ်ိင ောှားအသန ဖင  ်ဘယ ်ိိုသ  ောကထ်ောှားရမ ောပါ ။ဲ 

ငာှ်းရမ််းခမညမ် ဒပ်းဒချရမညဆ် ိုသညက် ိုအတညခ်ပ ခခင််းနငှ  ်ဒလ ာကထ်ာ်းခခင််းနငှ ပ်တသ်က၍် သင၏်အ မ်ရငှန်ငှ  ်

စကာ်းဒခပာဆ ိုခခင််းခဖင စ်တငလ်ိုပ်ဒဆာငရ်န ်အ ကခံပ ပါသည။် အ မ်ငာှ်းတစ်ဦ်းအဒနခဖင ၊် သငသ်ည ်Vermont 

ခပညန်ယ ်အ မရ်ာအာဏာပ ိုင ်(VSHA) ဝဘဆ် ိုကတ်ငွဒ်တွွဲ့ န ိုငဒ်သာ ဒလ ာကလ် ာက ို ဒေါင််းလိုေဆ်ွ ခခင််း၊ သ မ််းခခင််း 

နငှ  ်ခဖည ခ်ခင််းခဖင  ်ဒလ ာကထ်ာ်းန ိုငပ်ါသည-် https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/ 

RENTAL-HOUSING-STABILIZATION-PROGRAM-TENANT-APPLICATION.._.pdf။  

 

သင၏်အ မ်ရငှသ်ည ်VSHA ဝဘဆ် ိုကတ်ငွဒ်တွွဲ့ န ိုငဒ်သာ အ မ်ရငှအ်သ အမှတခ်ပ လ ာက ိုလည််း ခဖည ်ဒပ်းရပါမည-် 

https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/RENTAL-HOUSING-STABILIZATION-

PROGRAM-Landlord-APPLICATION.._-002.pdf။  

 

ဤဒလ ာကလ် ာမျာ်းဒပေါ်တငွစ်ာရင််းခပ စိုထာ်းဒသာ ခပနလ်ညင်ာှ်းရမ််းခပမာဏမျာ်းမှာ က ိုကည်သီင ပ်ါသည။် 

VSHA Vermont ခပညန်ယ ်အ မ်ရာအာဏာပ ိုငသ်ည ်ထ ိုဒဖာငန်စ်ှခိုစလံို်းက ိုလကခ်ရံရှ သညန်ငှ ၊် 10 ရကအ်တငွ််း 

တငွ ်ဆံို်းခဖတခ်ျကခ်ျမှတပ်ါလ မ် မည။် 

 

ကျွန်ိုပ် သ  ောကထ်ောှားြဲ ပါက ကျွန်ိုပ်၏အမ်ိရ ငက်ိိုသ ပော ပပါမည ်ောှား။ 

သငဒ်ပ်းဒချရနရ်ှ ဒသာငာှ်းရမ််းခပမာဏက ိုအတညခ်ပ ရန ်ဒလ ာကထ်ာ်းခခင််းမခပ မီတငွ ်သင၏်အ မ်ရငှန်ငှ  ်စကာ်း 

ဒခပာဆ ိုကာ သင အ် မ်ရှင၏်လိုပ်ငန််း၏ တရာ်းဝငအ်မညက် ို ဒမ်းခမန််းရန ်အ ကခံပ ပါသည။် သင၏်ဒလ ာကထ်ာ်းမှု 

မပပီ်းစ်ီးမီတငွ ်သင၏်အ မရ်ှငသ်ည ်စာရွကစ်ာတမ််းမျာ်းက ိုတငခ်ပရန ်လ ိုအပ်ပါသည။် သင၏် အ မ်ရငှသ်ည ်

ပရ ိုဂရမ်တငွမ်ပါဝငလ် ိုပါက၊ အကအူညအီတကွ ်Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူညကီ ို ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 

ကျွန်ိုပ် ည ်ဤသ  ောက ် ောကိိုပရင ထ်ိုတက်ော  ကမ် တထ်ိိုှားရန် ိိုအပ်ပါ  ောှား။ 

မလ ိုအပ်ပါ၊ သငသ်ည ်စာရွကက် ိုပရင ထ်ိုတက်ာ လကမှ်တထ် ို်းမည အ်စာ်း လကမ်ှတထ် ို်းသည လ် ိုင််းတငွ ်သင၏် 

အမညက် ို ရ ိုကထ်ည န် ိုငပ်ါသည။် ဒလ ာကလ် ာက ိုမခဖည မီ်တငွ ်သင၏်ကနွခ်ပြူတာ သ ို  မဟိုတ ်အခခာ်းဒသာ 

စကပ်စစည််းတငွ ်ဒလ ာကလ် ာက ိုဒေါင််းလိုေဆ်ွ ကာ သ မ််းထာ်းရန ်ဒသချာပါဒစ။ ခဖည ပ်ပီ်းသညန်ငှ ၊် သငသ်ည ်

rentrelief@vsha.org ထ ံအ်ီးဒမ်းလပ် ို  န ိုငပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်တငွအ်ြန်ှားသဖော်မ ောှားရ ိပါက၊ ကျွန်ိုပ်တိို  တေဦ်ှားြ ငှ်ားေ ီည ်သ  ောကထ်ောှားရန် ိိုအပ်ပါ  ောှား။ 

သင၏်အ မ်ဒထာငစ်ိုတငွ ်အ မ်ရှငန်ငှ  ်ငာှ်းရမ််းမှုသဒဘာတညူခီျကတ်စ်ခိုရှ ထာ်းပါက၊ သငသ်ည ်အခန််းဒဖာ် 

အာ်းလံို်းမှဒပ်းရနရ်ှ ဒသာငာှ်းရမ််းခအာ်းလံို်းပါဝငသ်ည  ်သ  ောက ် ောတေြ်ိုက ို တငခ်ပသင ပ်ါသည။် 

https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/%20RENTAL-HOUSING-STABILIZATION-PROGRAM-TENANT-APPLICATION.._.pdf
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/%20RENTAL-HOUSING-STABILIZATION-PROGRAM-TENANT-APPLICATION.._.pdf
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/RENTAL-HOUSING-STABILIZATION-PROGRAM-Landlord-APPLICATION.._-002.pdf
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/RENTAL-HOUSING-STABILIZATION-PROGRAM-Landlord-APPLICATION.._-002.pdf
mailto:rentrelief@vsha.org
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အမ်ိရ ငက် ဘယ ်ိိုသ  ောကထ်ောှားရမ ောပါ ။ဲ 

ဒလ ာကထ်ာ်းရန၊် အ မ်ရှငမ်ျာ်းသည ်အသ အမှတခ်ပ ဒဖာင၊် တ ိုကရ် ိုကစ်ဒပေါ်ဒငဒွဖာင၊် နငှ  ်W-9 ဒဖာငတ် ို  က ို 

ခပည စံ်ိုဒအာငခ်ဖည စွ်ကရ်ပါမည။် ၎င််းတ ို  အာ်းလံို်းက ို VSHA ဝဘဆ် ိုကတ်ငွ ်ဒတွွဲ့ န ိုငပ်ါသည-် https://www.vsha 

.org/rental-housing-stabilization-program/။ ၎င််းတ ို  သည ်VSHA အာ်း ချကလ်ကမ်ှတအ်လတွက် ိုလည််း 

ဒပ်းရပါမည။် VT အ မ်ရှငမ်ျာ်းအသင််းအဖွ ွဲ့ (802-985-2764 သ ို  မဟိုတ ်888-569-7368) သည ်ဒလ ာကထ်ာ်း 

ထာ်းဒသာအ မရ်ှငမ်ျာ်းက ို အကအူညမီျာ်းခဖည ဆ်ည််းဒပ်းဒနပါသည။် 

 

အမ်ိင ောှားမ  သ  ောကထ်ောှားထောှားပါက၊ အမ်ိရ ငပ်ါပါဝငရ်ပါမည ်ောှား။ မပါဝငပ်ါက ဘယ ်ိို ဖေမ် ောပါ ။ဲ 

အ မ်ရငှမ်ျာ်းသည ်ဤပရ ိုဂရမ်တငွမ်ပါဝငရ်န ်ဒရွ်းချယန် ိုငပ်ါသည။် ပါဝငခ်ခင််းအတကွ် ၎င််းတ ို  သည ်ဒနာကက်ျ 

ဒ က်းမျာ်းက ိုစွန်  လ တခ်ခင််းနငှ  ်အချ နအ်ချ  ွဲ့အတကွ ်ဒငဒွပ်းဒချမှုမရှ ခခင််းအတကွ ်နငှမ်ထိုတခ်ခင််းက  သ ို  ဒသာ အချ  ွဲ့ 

အရာမျာ်းက ို သဒဘာတရူနလ် ိုအပ်ပါသည။် သငသ်ည ်ခပနလ်ညင်ာှ်းရမ််းခဒပ်းရနရ်ှ ပပီ်း နငှထ်ိုတခ်ခင််းနငှ  ်ရငဆ် ိုင ်

ဒနရပါက၊ သငသ်ည ်အ ကဉံာဏရ်ယရူန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ထ ံVermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အကအူည ီ1-800-889-2047 

သ ို   ဆကသ်ယွန် ိုငပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ် ညအ်မ်ိရောမဲ တေဦ်ှား ဖေပ်ါက သ  ောကထ်ောှားရန် မည ်ညက်ိို ိုပ်သဆောငရ်ပါမည ်။ဲ 

သငသ်ည ်လံိုခခ ံဒရ်းစဒပေါ်ဒငနွငှ  ်ဒခပာင််းဒရ ွဲ့လာရနင်ာှ်းရမ််းခနငှ ပ်တသ်က၍် အကအူညရီရနအ်တကွ ်ပ ိုကဆ်ကံ ို 

ဒလ ာကထ်ာ်းခခင််းခဖစ်ပါက၊ သငန်ငှ  ်သင၏်ဒနာငခ်ဖစ်လာမည အ် မ်ရငှ ်နစှ်ဦ်းစလံို်းသည ်ဒလ ာကလ် ာမျာ်းက ို 

ဒပ်းပ ို  ရန ်လ ိုအပ်ပါလ မ် မည။် ဒလ ာကလ် ာတငွဒ်ဖာ်ခပထာ်းသင သ်ညမှ်ာ- 

1. လံိုခခ ံဒရ်းစဒပေါ်ဒငပွမာဏ၊ နငှ  ်

2. အ မ်ဒခပာင််းလာရနလ် ိုအပ်ဒသာ တ ို်းလာသည င်ာှ်းရမ််းခပမာဏ။ 

ဒလ ာကလ် ာနစ်ှခိုစလံို်းတငွ ်ထ ိုပမာဏမှာ တဒူနသင ပ်ါသည။် 

သငသ်ည ်အ မ်ရာမ  ခဖစ်ပပီ်း ရှ ဒနဒသာငာှ်းရမ််းမှုဒထာကပံ် ဒငကွ ိုလ ိုအပ်ပါက၊ VSHA သည ်သင က် ို ဦ်းစွာ 

ဒပါင််းစည််းထာ်းဒသာဝငခ်ငွ န်ငှ အ်တလူိုပ်ဒဆာငရ်န ်ဒခပာ ကာ်းပါလ မ် မည။် ဒပါင််းစည််းထာ်းဒသာဝငခ်ငွ  ်

ပရ ိုဂရမ်က ို ရှာဒဖွရန ်211 ထဖံိုန််းဒခေါ်ဆ ိုပါ သ ို  မဟိုတ ်helpingtohousevt.org သ ို  သာွ်းပါ။ 

 

အမ်ိင ောှား ြငှ်ားအတကွ ်“ထန်ိှား မ်ိှားမထောှားနိိုငမ် ” ဆိို ညမ် ော ဘောကိိုဆိို ိိုတောပါ ။ဲ သ  ောက ် ောသပေါ် ရ ိ ထိို 

သဘောကေ်တ်ငွ ်မည ်ကူအမ တ ်ြေ ်င တ်ောပါ ။ဲ 

COVID-19 ဒ ကာင ခ်ဖစ်ဒသာ ဝငဒ်င ွသ ို  မဟိုတ ်ကိုနက်ျစရ တအ်ဒခပာင််းအလ မျာ်းက ို ထည သ်ငွ််းခခင််းမရှ ဘ  — 

သင၏်လကရ်ှ အ မ်ခန််းသည ်သင၏်အ မ်ဒထာငစ်ိုအတကွ ်တတန် ိုငဒ်သာအရာမဟိုတခ်  ပါက သင၏်အ မ်ငာှ်းခခင််း 

က ို “ထ န််းသ မ််းမထာ်းန ိုင”် ပါ။ သငသ်ည ်ပ ို၍တတန် ိုငဒ်သာအ မ်ခန််းက ိုဒတွွဲ့ ရှ ပါက ထ ိုအဒခခအဒနတငွရ်ှ မည ်

https://helpingtohousevt.org/
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ခဖစ်ဒသာ်လည််း၊ သငသ်ည ်အ မ်ဒခပာင််းရနလ် ိုအပ်ဒသာ လံိုခခ ံဒရ်းစဒပေါ်ဒငနွငှ  ်တ ို်းလာဒသာငာှ်းရမ််းခအတကွ ်

ပ ိုကဆ်လံ ိုအပ်ပါသည။် 

 

သငသ်ည ်ဝငဒ်ငနွည််းပပီ်း ပ ို၍တတန် ိုငဒ်သာအ မရ်ာက ို ရာှဒဖွ၍မရပါက၊ 211 သ ို   ဖိုန််းဒခေါ်ဆ ိုပါ သ ို  မဟိုတ ်

helpingtohousevt.org သ ို  သာွ်းပါ။ သငသ်ည ်ပ ိုမ ိုဒသာအ မ်ရာအကျ  ်းခစံာ်းခငွ မ်ျာ်းက ိုရရှ ရန ်သင က် ို 

ကညူဒီပ်းန ိုငသ်ည အ်ဖွ ွဲ့အစည််းက ို ရှာဒတွွဲ့ န ိုငဒ်သာဒ ကာင  ်အ မ်ရာအတကွ ်တတန် ိုငမ်ညခ်ဖစ်ပါသည။် 

 

သဖောငမ် ောှားကိို အဂဂ ပ်ိဘော ောမဟိုတသ် ော အ ြောှားဘော ောေကောှားမ ောှား ဖင  ်ရရ ိနိိုငပ်ါ  ောှား။ 

လကရ်ှ တငွ ်ဒဖာငမ်ျာ်းက ို အဂဂလ ပ်ဘာသာခဖင သ်ာ ရရှ န ိုငဒ်သာ်လည််း မ ကာမီတငွ ်အခခာ်းဘာသာစကာ်းမျာ်း 

တငွ ်ရရှ လာပါလ မ် မည။် Vermont ခပညန်ယ ်အ မရ်ာအာဏာပ ိုင ်(802-828-3295) တငွ ်စကာ်းခပနမ်ျာ်း 

ရှ ပါလ မ် မည။် သငသ်ည ်ဒလ ာကထ်ာ်းမှုနငှ ပ်တသ်က၍်ခပဿနာရှ ဒနပါက၊ Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူည ီ

(1-800-889-2047) ထ ံဆကသ်ယွပ်ါ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  တငွလ်ည််း စကာ်းခပနမ်ျာ်းရှ ပါလ မ် မည။် 

 

ကျွန်ိုပ် ည ်သ  ောကထ်ောှားမ န င ပ်တ ်က၍် သမှား မန်ှား ိို ညမ် ောှားရ ိပါက မည ်ိို   ိုပ်ရပါမည ်။ဲ 

ဒလ ာကထ်ာ်းမှုနငှ ပ်တသ်က၍် အကအူညလီ ိုဒသာအ မင်ာှ်းမျာ်းသည ်Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူည ီ

အဝငလ် ိုင််းထ ံ1-800-889-2047 သ ို  ဆကသ်ယွန် ိုငပ်ါသည။် ဒမ်းဒလ ရှ သည ဒ်မ်းခနွ််းမျာ်းအပါအဝင၊် ပရ ိုဂရမ်နငှ  ်

ပတသ်ကသ်ည ပ် ိုမ ိုဒသာအချကအ်လကမ်ျာ်းက ို၊ VSHA ဝဘဆ် ိုကတ်ငွ ်ဒတွွဲ့ န ိုငပ်ါသည-် https://www.vsha 

.org/rental-housing-stabilization-program/။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူည ီဝဘဆ် ိုကတ်ငွလ်ည််း 

သတင််းအချကအ်လကအ်ချ  ွဲ့ ရှ ပါသည-် https://vtlawhelp.org/money-for-past-due-rent  

 

ပမာဏမျာ်း 

 ပန် ညင် ောှားရမ်ှားမ အတကွ ်ကျွန်ိုပ် ည ်ပိိုကဆ် မညမ်  ရရ ိနိိုငပ်ါ  ။ဲ 

သငင်ာှ်းရမ််းခဒပ်းရနလ် ိုသည လ်တစ်လစီတ ိုင််းအတကွ၊် VSHA သည ်သငဒ်ပ်းဒချရနရ်ှ ဒသာပမာဏ သ ို  မဟိုတ ်

VSHA ဒငဒွပ်းဒချမှုစံနှုန််း— မညသ်ည ပ်မာဏကပ ိုနည််းသညခ်ဖစ်ဒစ၊ က ို သင၏်အ မရ်ှငအ်ာ်း ဒပ်းပါလ မ် မည။် 

 

ကျွန်ိုပ်၏ ေဉ်င ောှားရမ်ှားြ ည ်VSHA သငသွပှားသြ မ ေ န န်ှား၏အထကတ်ငွရ် ိသနပါက မည ်ိို   ဖေမ် ောပါ ။ဲ 

ခငွ ခ်ပ ဒသာပ ိုကဆ်ကံ ိုလကခ်ခံခင််းခဖင ၊် သငသ်ည ်ထ ိုပမာဏထကပ် ိုကာ ဒပ်းဒချရမညဆ် ိုလ ငဒ်တာင ်သင၏် 

အ မ်ရငှသ်ည ်လတစ်လစတီ ိုင််းအတကွ ်VSHA ဒငဒွပ်းဒချမှုစံနှုန််း၏အမျာ်းဆံို်းပမာဏက ိုလကခ်ရံန ်သဒဘာတူ 

ပါသည။် သငသ်ညဒ်ငဒွပ်းဒချမှုစံနှုန််းထကပ် ိုသည  ်ဒပ်းရနလ် ိုဒသာပမာဏတစ်စံိုတစ်ရာက ို ဒပ်းဒချရလ မ် မည ်

မဟိုတပ်ါ။ 

https://helpingtohousevt.org/
https://www.vsha.org/wp/wp-content/uploads/2020/02/FY2020-Voucher-Payment-Standards_.pdf
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ကျွန်ိုပ် ည ်အပိိုသ ကှားမသပှား  င ်ကျွန်ိုပ်၏အမ်ိရ င ်ည ်ေောရွကေ်ောတမ်ှားကိို ဖည ေွ်ကရ်န်  သဘောတမူည် 

မဟိုတပ်ါ။ ကျွန်ိုပ်ဘော ိုပ် င ပ်ါ  ။ဲ 

အပ ိုဒ က်းဒပ်းခခင််းမျာ်းက ို ဤပရ ိုဂရမ်ဒအာကတ်ငွ ်ခငွ မ်ခပ ထာ်းပါ။ သင၏်အ မ်ရငှသ်ည ်သင က် ို လစဉအတကွ ်

VSHA ဒငဒွပ်းဒချမှုစံနှုန််းထကပ် ိုကာဒပ်းဒချရန ်မတ ိုကတ်နွ််းသင ပ်ါ။ သင၏်အ မ်ရှငသ်ည ်ပရ ိုဂရမ်စည််းမျဉ်းမျာ်း 

က ို သဒဘာမတပူါက၊ Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူညထီ ံ1-800-889-2047 သ ို  ဆကသ်ယွပ်ါ။ သငသ်ည ်

တရာ်းရံို်းအမှုတွ နငှ ပ်တသ်ကသ်ည  ်အဆံို်းသတခ်ခင််းအသ ဒပ်းစာ သ ို  မဟိုတ ်စာရွကစ်ာတမ််းမျာ်းက ို လကခ်ရံရှ  

ပါက ကျွန်ိုပ်တ ို  ထဖံိုန််းဒခေါ်ဆ ိုရန ်ဒသချာပါဒစ။ 

 

ကျွန်ိုပ် ည ်အမ်ိရောမဲ တေဦ်ှား ဖေပ်ါ ည။် အမ်ိရောအ ေန် င ပ်တ ်က၍် အကအူည ီဖေရ်န် ကျွန်ိုပ် ည ်

ပိိုကဆ် မညမ် ရရ ိနိိုငပ်ါ  ။ဲ 

သငသ်ည ်မတလ်ကတည််းက အချ နမ်ဒရွ်း အဒထဒွထအွကအူညမီှဒငဒွပ်းဒချဒသာအ မ်ရာတငွ ်ဒနထ ိုငပ်ါက၊ 

သငသ်ည ်လံိုခခ ံဒရ်းစဒပေါ်ဒငနွငှ  ်ပထမဆံို်းနငှ  ်ဒနာကဆ်ံို်းလ၏ငာှ်းရမ််းခအတကွ ်အရညအ်ချင််းခပည မီ်ပါမည။် 

ဒလ ာကထ်ာ်းရန၊် သငန်ငှ  ်သင၏်ဒနာငလ်ာမည အ် မ်ရှငအ်သစ် နစှ်ဦ်းစလံို်း ဒလ ာကထ်ာ်းရပါမည။် သင၏် 

ဒလ ာကလ် ာမျာ်းတငွဒ်ဖာ်ခပထာ်းသင သ်ညမှ်ာ- 

1. လံိုခခ ံဒရ်းစဒပေါ်ဒငပွမာဏ၊ နငှ  ်

2. အ မ်ဒခပာင််းလာရနလ် ိုအပ်ဒသာ တ ို်းလာသည င်ာှ်းရမ််းခပမာဏ။ 

 

အကအူညအီတကွ ်သင၏်ဒလ ာကလ် ာက ို Vermont လသူာ်းဝနဒ်ဆာငမ်ှုမျာ်းဒအဂျငစီ်ထ ံဒပ်းပ ို  ပါလ မ် မည၊် 

သ ို  မဟိုတ ်သငသ်ည ်သင၏်ဒေသတငွ််း ဒပါင််းစည််းထာ်းဒသာဝငခ်ငွ အ်ဖွ ွဲ့အစည််းထ ံဆကသ်ယွန် ိုငပ်ါသည။် 

ဒပါင််းစည််းထာ်းဒသာဝငခ်ငွ ပ်ရ ိုဂရမ်က ိုရှာဒဖွရန ်211 သ ို  ဖိုန််းဒခေါ်ဆ ိုပါ သ ို  မဟိုတ ်helpingtohousevt.org 

သ ို  သာွ်းပါ။ 

 

အခခာ်း 

ကျွန်ိုပ် ည ်နိိုငင်  ောှားမဟိုတပ်ါက ဤပိိုကဆ် ကိိုရရ ိနိိုငပ်ါ  ောှား။ ကျွန်ိုပ် ည ်ဤနိိုငင် တငွ ်တရောှားဝင ်

သဖော ်ပြ က ်ဖင သ်နထိိုင ်ြငှ်ားမဟိုတပ်ါက မည ်ိို   ဖေမ် ောပါ ။ဲ 

န ိုငင်သံာ်းခဖစ်မှု သ ို  မဟိုတ ်ဒရ ွဲ့ဒခပာင််းဒနထ ိုငမ်ှုဒဖာ်ခပချကန်ငှ မ်သကဆ် ိုငဘ်  Vermont တငွ ်လကရ်ှ  ငာှ်းရမ််း 

ဒနထ ိုငဒ်နသအူာ်းလံို်းသည ်ငာှ်းရမ််းထာ်းဒသာအ မ်ရာမျာ်းနငှ ပ်တသ်က၍် အဆငဒ်ခပဒစခခင််းပရ ိုဂရမ်က ို 

ရရှ န ိုငပ်ါသည။်” 
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ကျွန်ိုပ်တိို  ကိိုအတည ်ပြုံသပှား ိိုကပ်ပီှား ကျွန်ိုပ်၏အမ်ိရ င ်ည ်ပိိုကဆ် ရရ ိ ေွာှားပါက၊ ၎ငှ်ား ည ်ကျွန်ိုပ်ကိို 

န ငထ်ိုတြ် ရ ြငှ်ားမ  ကောကယွသ်ပှားမ ောပါ ောှား။ အဒဲါက ဘယသ် ောက ်ကောရ ညြ် မ ောပါ ။ဲ 

သင၏်အ မ်ရငှသ်ည ်ခငွ ခ်ပ ဒပ်းဒသာပ ိုကဆ်ကံ ိုလကခ်ပံါက၊ ၎င််းတ ို  သည ်ဒဆာငရွ်ကဆ် ခဖစ်ဒသာ နငှထ်ိုတခ်ခင််း 

အာ်းလံို်းက ို ရိုတသ် မ််းခခင််း၊ ဒနာကက်ျဒ က်းအာ်းလံို်းက ို စွန်  လ တခ်ခင််း၊ နငှ  ်ခငွ ခ်ပ ချကန်ငှ အ်ကျံ ်းဝငဒ်သာလမျာ်း 

အတကွ ်သင၏် ခပနလ်ညင်ာှ်းရမ််းမှုအတကွ ်အခပည အ်ဝဒပ်းဒချမှုက ိုစဉ်းစာ်းဒပ်းခခင််းတ ို   ခပ လိုပ်ရပါမည။် 

သင၏်အ မ်ရငှသ်ည ်ခငွ ခ်ပ ဒငနွငှ အ်ကျံ ်းဝငသ်ည လ်မျာ်းအတကွ ်သ ို  မဟိုတ ်6 လအတကွ၊် မညသ်ည က်ာလက 

ပ ိုနည််းသညခ်ဖစ်ဒစ၊ ငာှ်းရမ််းခဒပ်းဒချမှုမရှ ခခင််းအတကွ ်နငှထ်ိုတခ်ခင််းမခပ ရနက် ိုလည််း သဒဘာတပူါသည။် 

သ ို  ရာတငွ၊် ခငွ ခ်ပ ဒငကွ ိုဒပ်းဒချလ ိုကပ်ပီ်းဒနာက ်က စစရပ်အသစ်ဒပေါ်ထကွလ်ာပါက “အဒ ကာင််းရင််းအတကွ”် 

(ဥပမာ၊ သငသ်ည ်သင၏်ငာှ်းရမ််းမှုစည််းကမ််းမျာ်းက ို ခပင််းထနစွ်ာချ  ်းဒဖာကပ်ါက) သင က် ို နငှထ်ိုတန် ိုငပ်ါသည။် 

အ မ်ရငှသ်ည ်ခပနလ်ညင်ာှ်းရမ််းခပ ိုကဆ်ကံ ိုလကခ်ပံပီ်း၊ စည််းကမ််းမျာ်းက ိုမလ ိုကန်ာပါက၊ အ မ်ရငှသ်ည ်ပ ိုကဆ်ကံ ို 

ခပနဒ်ပ်းရပါမည ်

 

ဤပိိုကဆ် ကိို ဝငသ်ငနွညှ်ားပါှား မူ ောှားအတကွသ်ပှားသ ောအက ိြုံှားြ ေောှားြွင မ် ောှား  ိို  မဟိုတ ်ကျွန်ိုပ်၏အြွန်အြမ ောှား 

အတကွ ်ထြိိိုကသ်ေနိိုငသ် ောဝငသ်ငအွ ဖေ ်မ တယ်ပူါ  ောှား။ 

ဤပ ိုကဆ်ကံ ို အ မ်ရငှထ်တံ ိုကရ် ိုကဒ်ပ်းပါသည။် ၎င််းသည ်သင၏်အ မ်ရာကိုနက်ျစရ တက် ို ဒလ ာ ချဒပ်းပါသည။် 

အကျ  ်းခစံာ်းခငွ ပ်ရ ိုဂရမ်သည ်သငဒ်ပ်းဒချသည အ် မ်ရာကိုနက်ျစရ တက် ို ထည သ်ငွ််းစဉ်းစာ်းဒပ်းပါက၊ ၎င််းသည ်

သင၏်အကျ  ်းခစံာ်းခငွ က် ို ထ ခ ိုကဒ်စန ိုငပ်ါသည။် အကျ  ်းခစံာ်းခငွ ပ်ရ ိုဂရမ်သည ်အ မ်ရာကိုနက်ျစရ တမ်ျာ်းက ို 

ထည သ်ငွ််းမစဉ်းစာ်းပါက၊ ၎င််းတငွ ်သကဒ်ရာကမ်ှုရှ မညမ်ဟိုတပ်ါ။ (ဥပမာ- Medicaid သည ်အ မ်ရာကိုနက်ျ 

စရ တမ်ျာ်းက ို ထည သ်ငွ််းမစဉ်းစာ်းဒသာဒ ကာင ၊် ၎င််းသည ်Medicaid က ို သကဒ်ရာကလ် မ် မညမ်ဟိုတပ်ါ။) 

 

Vermont ဥပသဒဆိိုငရ်ောအကအူညကီ ဒါနဲ  ပတ ်ကပ်ပီှား ကျွန်ိုပ်ကိို ဘယ ်ိိုကညူသီပှားနိိုငပ်ါ  ။ဲ 

လတူ ိုင််းသည ်ဒဖာ်ခပပါအတ ိုင််းလိုပ်ဒဆာငခ်ခင််းခဖင  ်ဤလိုပ်ငန််းစဉက ို စတငသ်င ပ်ါသည-် 

1. သင၏်အ မ်ရငှက် ိုဆကသ်ယွခ်ခင််း 

2. ဒပ်းရနရ်ှ သည ပ်မာဏက ိုအတညခ်ပ ခခင််း၊ နငှ  ်

3. ဒလ ာကထ်ာ်းခခင််း။ 

 

သငသ်ည ်ကနွခ်ပြူတာ သ ို  မဟိုတ ်စမတဖ်ိုန််းအသံို်းမခပ န ိုငပ်ါက၊ သင၏်အ မ်ရငှသ်ည ်သငန်ငှ အ်တဒူလ ာကထ်ာ်း 

ကာ ၎င််းတ ို  ၏ကနွခ်ပြူတာက ိုအသံို်းခပ လ ိုခခင််း ရှ  မရှ  ဒမ်းခမန််းပါ။ သ ို  မဟိုတ ်မ တဒ်ဆတွစ်ဦ်း၏ကနွခ်ပြူတာက ို 

သံို်းပါ။ လိုပ်ငန််းစဉအဒတာအတငွ််း ခပဿနာမျာ်းနငှ ရ်ငဆ် ိုငရ်ပါက၊ Vermont ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအကအူညထီ ံဖိုန််း 

ဒခေါ်ဆ ိုပါ။ သ ို  မဟိုတ၊် ဒလ ာကလ် ာတငွ ်မညသ်ည အ်ရာက ို ထည သ်ငွ််းရမညက် ို မဒသချာပါက၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ထသံ ို   

လည််း ဆကသ်ယွန် ိုငပ်ါသည။် 1-800-889-2047 သ ို  ဖိုန််းဒခေါ်ဆ ိုပါ။ 
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ကျွန်ိုပ် ည ်ပိိုမိိုမ ောှား ပောှားသ ောင ောှားရမ်ှား ည  ်မ ောှားန င ပ်တ ်က၍် အကအူညရီရ ိနိိုငသ်ေရန်အတကွ ်

သ  ောကထ်ောှားရန်သေောင ဆ်ိိုငှ်ားသန ြငှ်ားတငွ ်အက ိြုံှားသက ှားဇူှားရ ိပါ  ောှား။ 

ဤပရ ိုဂရမ်သည ်သတမှ်တထ်ာ်းဒသာပ ိုကဆ်ပံမာဏခဖင  ်အရငလ်ာဒရာကသ်ကူ ို အရငဝ်နဒ်ဆာငမ်ှုဒပ်းခခင််း 

ခဖစ်ပါသည။် သင၏်ဒလ ာကလ် ာက ို တတန် ိုငသ်မ အခမနဆ်ံို်း ရယသူင ပ်ါသည။် နစ်ှမကိုနမီ်တငွ ်ငာှ်းရမ််းခ 

မဒပ်းန ိုငခ်ခင််းမျ  ်း ထပ်ခဖစ်ပါက၊ သငသ်ည ်အကအူညအီတကွ ်ထပ်မံကာဒလ ာကထ်ာ်းန ိုငပ်ါသည။် 

 

ကျွန်ိုပ်၏အသပါငေ်ောြ ြုံပ်န င ပ်တ ်က်၍ အကအူညီ ိိုအပ်ပါ ည်. 

Vermont အ မ်ရာဒငဒွ က်းဒအဂျငစ်သီည ်အဒပါငစ်ာချ ပ်ဆ ိုငရ်ာအကအူညဒီငဒွ က်းအတကွ ်ပရ ိုဂရမက် ို 

လိုပ်ဒဆာငဒ်နပါသည။် ဒလ ာကလ် ာသည ်Vermont အ မရ်ာဒငဒွ က်းဒအဂျငစ်ီ (VHFA) 

ဝဘဆ် ိုကတ်ငွရ်ှ ပါသည-် http://www.vhfa.org/map. 

http://www.vhfa.org/map

