KING ေ ကာင္တီ အိမာ္ ွားရမ္ ွားမႈဆိင္
ို ာရ ပပံ့ပိိုွားေ ထာက္မႈ
ပ ံ့
အကူအညီလွိိုအပ္လ်က္ရွိေ သာ အွိမရာွားတွိင
ို ္ ွားအာွား ေ ထာက္ေ
ပ ံ့ ပ္ွားရ န္အ တတက္ ရန္္ပ ေ
ို ငင မရွိေ ပ္။
အွိမရာွားဆွိင
ို ာ္ အရည္အခ်င္ ွား ပ္ည္ မီံ့ မႈမ်ာွားေ ၾကာင္ ံ့ ဤပ္ပံ့ပ္ွိိုွားေ ထာက္မႈအာွား
ပ ံ့
က်န္ွိ ွားေ သလကခရ
ပ ရွိႏွိ ွိ င
ို ည္
မ ဟု
အာမခပေ ပ္ွားထာွား ခင္ ွား မရေ
ွိ ပ္။
အစီအစဥ္

ခပ င္ပ ေ
ို လံ့လာခ်က္ -

တတ္တြမ္ ွား ွိႏ ွိ င
ို မ
သ ် အွိမ္ေ ထာငြုအမ်ာွားအ ပ္ာွားအတတက္ အလ်ငျအ မန္ ၀န္ေ ဆာငမႈေ ပ္ွားွိႏ ွိ င
ို ္ န္အ တတကာရ King
ေ ကာငတေ
ီ အနွိႏ င္ ံ့ အမ်ွားမွိ ွား် ေွိ သာ ခ်ဥ္ ွားကပ္္ေ ဆာင္င္ကမႈနည္ ွားလမ္ ွားမ်ာွားကွိို အသပ ို ွား ပ္တသာွားမည္

ဖစ္သ ည။္

အွိမာရ ွားရမ္ ွားမႈဆွိိုငာ္ ပ္ပပ္
ပ ံ့ အစ္ီအစ္ဥသ ည္ အရည္အခ်င္ ွား ပ္ည္ မီံ့ ေ သာ အွိမာရ ွားမ်ာွားအတတက္
ံ့ ွိိုွားေ ထာက္မႈ
အခ်ေေသာ
ွိ
ၾကီွားမာွားသည္ ံ့ လူေ နအွိမ္ ေ

မရင္ုွိ ငမာ် ွား ွိႏ င္ ံ့ စ္က္ပ ထ
ို တ
ို ္ ေ နအွိမ္ ခပ၀င္ ွားမ်ာွားတွိို႔ကွိို

အလပ ို ွားအရင္ ွား ေ ပ္ွားေ ခ်မႈပ္ပ စ္
ို ပအာွား ဖင္ ံ့ ေ ပ္ွားေ ေခ်ပ္ွားတသာွားမည္

ဖစ္သ ည္။ ထွိ႔
ို အ ပ္င္

ေ ကာငတေ
ီ အနွိႏ င္ ံ့ ထီကစ္
ပ မ္ ွားမႈလိုပ္န္ ွားစ္ဥမတ
ပ ံ့
အရည္အခ်င္ ွား ပ္ည္ မီံ့ ေ သာ
ံ့ ွိိုွားေ ထာက္မႈအတတက္
ရ စ္ဆင္ ံ့ ပ္ပပ္
အွိမာရ ွားမ်ာွား၏ ေ

မရငယမ်ာွားထသ
ပ ို႔
ွိ အွိမာရ ွားဆိုင
ွိ ာ္ ပ္ပပ္
ပ ံ့ ာွားအာွားလည္ ွား
ံ့ ွားွိို ေ ထာက္မႈမ်

ဖန္ေ႔ေ၀ဆာင္င္ကကသာွားမည္

ဖစ္သ ည္။ King ေ ကာငတအ
ီ တတင္ ွားရွိ အကူအညီလအ
ွိို ပ္မႈ အ မင္ မာွားဆပ
ို ွားေ သာ ဧရွိယာမ်ာွားအတတက္
ံ့
အဓွိကထာွား ပ္ီွား ရန္္ပ ေ
ို ငငအာွား အသပ ို ွား ပ္တသာွားမည္

ဖစ္သ ည္။ အစ္ီအစ္ဥအာွား အ ပ္ည္ အ၀
ံ့

စ္တငြမ
ီ ပလည္္တန္မ
ခ် ွိစ္
ီ အနွိႏ င္ ံ့ အစ္ီအစ္ဥသ ည္ ရင္ပ္္ာအဖဖြဲေအစ္ည္ ွား၏
ရ ၍ သပ ို ွားပ္တအၾကာတတင္ King ေ ကာငတေ
လွိိုအပ္ခ်ကမ်ာွား၊ ထွိ႔
ို ပ္င္ ၎အစ္ီအစ္ဥ္၏ ရကည္္ယခ်ကမ်ာွား ွိႏ င္ ံ့ ပ္န္ ွားတွိိုငာမ် ွားတွိို႔ ဖင္ ံ့
ပ္ည္ မီံ့ ကက
ွိို ည ီမႈရွိေ ၾကာင္ ွား ေ သခ်ာေ စ္ရ န္အ တတကရာ ၎၀န္ေ ဆာငမႈေ ပ္ွားလ်က္ရွိေ သာ အွိမ္ေ ထာငြုမ်ာွား၏
ေအ ခေအနအာွား

ပ္န္လ ည္က
ၾ ည္ ရႈစ္စ္္
ေ ဆွားတသာွားမည္
ံ့

ဖစ္သ ည္။

အိမ္ာွားဆိင္
ို ာရ အရည္အခ်င္္ ွား ပည္ မီံ့ မႈ - အွိမာရ ွားမ်ာွားသည္ ေ အာက္ေ ဖာ ္ ပ္ပ္ါ အရည္အခ်င္ ွား ပ္ည္ မီံ့ မႈဆွိိုငာ္
သတမရတခ်က္ ွိႏ စ္ခုစ္လပ ို ွား ဖင္ ံ့ ပ္ည္ မီံ့ ကွိိုကညီမႈရရ
ွိ မည္

ဖစ္သ ည္ -

1. တလန္ခသည္
ြဲ ံ့
ံ့ ရက္ 60 ကာလအတတင္ ွား ဧရွိယာအလွိိုက္ အလယအလတ္ ၀င္ေ ငငသတမတ
ရ ခ်က္၏ 50%
သွိို႔မဟိုတ္ ေ၎အာက္ ၀င္ေ ငငရွိသူမ်ာွား၊ ွိႏ င္ ံ့
2. အနည္ ွားဆပ ို ွား တစ္လစ္ာ အွိမာရ ွားရမ္ ွားခအာွား ေမပ္ွားေ ခ်ေရသွားသူမ်ာွား သွိို႔မဟိုတ္ မတလ 1 ရက္၊ 2020
ကတည္ ွားကစ္တင္ ပ္ီွား ေ ပ္ွားေ ခ်ရျ ခင္ ွားမရွိေ သွားသူမာ် ွား
ထွိ႔
ို ပ္င္ အွိမရာွားမ်ာွားသည္ ေ အာက္ေ ဖာ ္ ပ္ပ္ါ သတမရတက
ခ် မ်ာွားထြဲမ တစ္ခု သွိို႔မဟိုတ္ တစ္ခုမက ဖင္ ံ့
ပ္ည္ မီံ့ ကက
ွိို ည ီမႈရရ
ွိ မည္

ဖစ္သ ည္။

1. အွိမာရ ွားဆွိိုငာ္ ၀န္ထ ုပ္္၀န္္ုွိ ွား ဖစ္မႈ - အွိမာရ ွားရမ္ ွားခအာွား ေ ပ္ွားေ ခ်ရ န္အ တတကာရ လက္ွိရ လစ္ာ၀င္ေ ငင၏ 50%
သွိို႔မဟိုတ္ အထကအာွား လွိိုအပ္္ေ နလ်ကွိသ
္ရ ည္။
2. အ ခာွားသူမ်ာွား၏အွိမ္ မတင္ ယာယီေ နထွိင
ို ္ ခင္ ွား/အခန္ ွားေမ်ေ၀နထွိင
ို ္ ခင္ ွား အစ္ရသ
ွိ ည္ ံ့
ေအတတေအၾကပ မ်ာွား အပ္ါအ၀င္ တလန္ခေ
ြဲ ံ့ သာ ငါွားွိႏ စ္တာကာလအတတင္ ွား ယခငက
အွိမ္ေ

ခရာမြဲံ့ ဖစ္သ ူမ်ာွား။

3. တလန္ခေ
ြဲ ံ့ သာ ခိုွိႏ စ္္ ွိႏ စ္တာကာလအတတင္ ွား ေ နအွိမမရ ွိႏ ငထ ုတခပရဖူွားသည္ ံ့
ေ နာက္ေ ၾကာင္ ွားသမွိိုင္ ွားရွိသူ။
4. အွိမ္ေ ထာငြု၀င္၏ လူမွား် ၊ွိ တွိိုင္ ွားရင္ ွားသာွား၊ လွိငမ
အ ွားအစ္ာွား၊
် ွိ
လွိငတ
ြွိ ယ
ခပ ူခ်က္ သွိို႔မဟိုတ္
ဘာသာေ ရွားခပယူခ်က္ အစ္ရသ
ွိ ည္တွို႔အတတက္ေ ၾကာင္ ံ့ အွိမ္ာေ နထွိင
ို ႈမ ဆွိင
ို ာ္
ေ

ွိႏ

ာင္ ယ
ပ သူမ်ာွား။
ံ့ ကခရ

5. CDC အရ

ပ္င္ ွားထန္ေ သာ ဖ်ာွားနာမက်န္ ွား ဖစ္မႈ အွိႏ ရာယ္ ဖစ္္ ွိႏ ွိ င
ို ္ေ

ခ

မင္ မာွား
ံ့ သူမ်ာွား

(အသက္ 62 ွိႏ စ္္ သွိို႔မဟိုတ္ ၎အထကမ်ာွား၊ ငိုပ္်ွားေ
လရ ွိ ေနသာ ေ ရာဂါအခပရွိသူမ်ာွား)။
6. အွိမ္ေ ထာငြု၀ငတစ္္ဥွားီ ဦွား၏ မသင္န္ြမ္ ွားမႈ။ ဤတတင္ အရက္ေ သစ္ာ သွိ႔
ို မဟိုတ္ ေ ဆွား၀ါွား
ဖစ္ြဲလန္ ွားမႈေ ၾကာင္ ံ့ ခ်ေတြဲ
ွိ အ
ံ့ ာွားနည္ ွားမႈမ်ာွား၊ စ္ွိတဏ္
ဒ ာ္ ရရွိေ သာ
သွိို႔မဟိုတ္ ဦွားေ

ွိႏ

ဖစ္္ ပ္အျ ပ္ီွား စ္ွိတစ္
ဖွိ ီွားမႈ မူမမန္မႈမ်ာွား

ာကထွိခက
ွိို ဒဏ္္ာရရွိမႈ အစ္ရွိသည္တွို႔ အပ္ါအ၀င္ ရိုပ္ွို္ င္ ွားဆွိိုငာ္ ၊ ငဖပေ

ဖွိွားတွိွားို တကမႈပ္ွိိုင္ ွားဆွိင
ို ာ္ ၊ စ္ွိတ္ွိုင္ ွားဆိုင
ွိ ာ္ သွိို႔မဟိုတ္ စ္ွိတခပစ္ာွားခ်က္ွိုင္ ွားဆွိင
ို ာ္ ခ်ေတြဲ
ွိ အ
ံ့ ာွားနည္ ွားမႈမ်ာွား
ပ္ါ၀ငသ ည္။ HIV/AIDS ရွိသည္ ံ့ ပ္ိုဂ လ
ွိ တ စ္္ဦွားအာွား မသင္န္ြမ္ ွားတစ္္ဦွားအ ဖစ္္ သတမတ
ရ ္ေ ပ္သည္။
ေ

မရွ င္္ိ ိုင္ရာ သတ္မတ္
ခ် စည္ ွားကမ္ ွားမ်ာွား ္ က

ရန္္ပ ေ
ို ေငငထာက္မႈအာွား
ပ ံ့
လကခပရယူရ န္အ တတက္ သတမရတက
ခ် ည
ြ ္ ွားမ်ဥ္ ွားတစ္ခုေအနွိႏ င္ ငံ့ ာ
ေ

မပ္ွိင
ို င
္ရ ာမ် ွားေအနွိႏ င္ ံ့ ေ အာက္ေ ဖာ ္ ပ္ပ္ါတွိ႔
ို အာွား ေသဘာတူလက
ွိို နာရမည္

ဖစ္သ ည္ -

1. ပ္ါ၀ငသကဆွိုင္ေ ေနသာ အွိမရာွား၏ ကွိိုယြာွား - (a) သပ ို ွားလစ္ာအတတက္ စ္ိုစ္ိုေ ပ္ါင္ ွား သကဆွိုင္ာ
အွိမရာွားရမ္ ွားခ၏ 80% အာွား ဖစ္္ေ စ္၊ သွိို႔မဟိုတ္ (b) သပ ို ွားလစ္ာအတတက္ ေ စ္်ွားတကကအတတင္ ွား
မ်ေတသာ အွိမရာွားရမ္ ွားခအာွား ဖစ္္ေ စ္ ၎တွိို႔ွိႏ စ္မွားမ
် ွိ တစ္ခုခိုထက္ ပ္ွိိုနည္ ွားေ သာွိႏႈန္ ွားထာွား ဖင္ ံ့
အွိမရာွားရမ္ ွားခဆွိင
ို ာ္ ပ္ပံ့ပ္ွိိုွားေ ထာက္မႈ
ပ ံ့ သပ ို ွားလစ္ာအာွား လကခပရမည္

ဖစ္သ ည္။ သပ ို ွားလထက္ွို ပ္ီွား

အွိမရာွားမ ေအၾတကွားတငကန
် ္ေ ေနသာ အွိမရာွားခေအၾတကွားမ်ာွား မန္သမ်ကွိိုမူ ငခင္ လႊတ္
ေ ပ္ွားရမည္
ံ့
အကယ္၍ အွိမရာွားရမ္ ွားခေအၾတကွားသည္ သပ ို ွားလစ္ာေ အာက္ ဖစ္လရ်ငူမ သတမရတက
္ မတင
ွိို မီ
ေ ပ္ွားေ ခ်ရ န္ကန္
် ေ
ွိ္ရ နသည္မ်ာွား၊ ွိႏ င္ ံ့ ဒီဇငဘာလ 2020 ထေကမက်ာ ္တလန္ေ သာ သပ ို ွားလစ္ာအထွိ
အနာဂါတ္ အွိမရာွားရမ္ ွားခတွိို႔အတတက္ ပ္ပံ့ပ္ွားွိို ေ ထာက္မႈအာွား
ပ ံ့
ေ ပ္ွားေ ေခ်ကာင္ ွား
ေ ပ္ွားေ ေခ်ပ္ွားတသာွားမည္

ဖစ္သ ည္။

ဖစ္သ ည္။

2. မတလ 31 ရက္၊ 2021 အထွိ ေအၾကာင္ ွားအရင္ ွားခွိင
ို လပ မ
ို ႈမ်ာွားမရွိဘြဲ ပ္ါ၀ငသကဆွိုင္ေ သာ အွိမာရ ွား၏
အွိမရာွားကာလ သကတမ္ ွားတွိွားို မႈအာွား ဖ်ကသွိမ္ ွား ခင္ ွား သွိို႔မဟိုတ္

ငင္ ွားဆန္ ခင္ ွားမ်ာွား မ ပ္လိုေပ္္ပ္။

3. ဤအစ္ီအစ္ဥအာွား ဖင္ ံ့ ေ ထာက္ေ
ပ ံ့ ပ္ွားထာွားေ သာ လက္အ
ွိရ မ
ွိ ာရ ွား(မ်ာွား) ေအပ္ၚ
အွိမရာွားခတွိွားို မင္ မႈမ်
ံ့ ာွားအာွား မတလ 31 ရက္၊ 2021 အထွိ မ ပ္လိုေပ္္ပ္။
အကယ္၍ အိမ္ာွားသည္ အရည္အခ်င္္ ွား ပည္ မီံ့ ခင္္ ွား မရွ ိလင္
ွ် ္၊ ထိ႔
ို ပင္္/သိ႔
ို မဟိုတ္္ အကယ္၍
ေ

မရွ င္တစ္ဦွားသည္ ဤသတ္မတ္
ခ် ာမ် ွားအာွား ေသဘာတ္ူလကခပ ခင္္ ွား မရွ ိလင္
ွ် ္ အိမေ
္ ထာင္စိုအတတ္က္
္ က

၀န္ေ ဆာင္မႈေ ထာက္ ံ့ ေ
ပ ပွားမည္ မဟိုတ္္ေ ပ။

အိမ္ာွားရမ္ ွားမႈဆိင္
ို ာရ ပပံ့ပိိုွားေ ထာက္မႈအာွား
ပ ံ့
စိတ္္၀င္စာွားၾကသည္ ံ့ အိမ္ာွားမ်ာွား
အကယ္၍ သငသ ည္ အရည္အခ်င္ ွား ပ္ည္ မီံ့ မႈဆွိင
ို ာ္ ကန္႔သတခ်ကမ်ာွား ဖင္ ံ့ ပ္ည္ မီံ့ ကွိိုကညီမႈရွိလ်င္
ေဤလ်ာကလႊ ာေ ဖာငအာွား

ဖည္ ငစ္က္
ခင္ ွားအာွား ဖင္ ံ့ King ေ ကာငတ၏
ီ အွိမာရ ွားရမ္ ွားမႈဆွိင
ို ာ္
ံ့

ပ္ပံ့ပ္ွိိုွားေ ထာက္မႈအစ္ီ
ပပ
အစ္ေဥအပ္ၚ စ္ွိတ္ါ၀ငြာွားေ ၾကာင္ ွား တမ္ ငသင္ ွားေ ပ္ွားပ္ါ။ ဤစာရြကစာတ္မ္ ွားသည္
ေ လွာ် ကလႊ ာတ္စခို မဟိုတ္္ေ ပ။ အပ္တြဥ္ ထီကစ္
ပ မ္ ွားမႈအာွား ဖင္ ံ့ အွိမရာွားမ်ာွားအာွား ေ င္ရွားခ်ယ္ေ ပ္ွားတသာွားမည္
ဖစ္သ ည္။ ထီကပစ္မ္ ွားမႈအာွား စ္ကတငဘာလ 14 ရက္၊ 2020 တတင္ စ္တင္ေ ဆာင္င္ကမည္
ထီကပစ္မ္ ွားမႈ၌ ေ င္ရွားခ်ယခပရလ်င္ ေ လ်ာကလႊ ာအာွား သင္

ဖစ္သ ည္။ အကယ္၍ သငသ ည္

ဖည္ ငစ္ကဖ
ွို႔ အကူအညီေ ပ္ွားမည္ ဖစ္သ ည္ ံ့
ံ့

ရင္ပ္္ာအဖဖြဲေအစ္ည္ ွား ေအ ခခပေ သာ အဖဖြဲေအစ္ည္ ွားတစ္ခုမ သင္ အာွား
ဆကကသယလာမည္
ံ့

ဖစ္သ ည္။

အကယ္၍ ထီကပစ္မ္ ွားမႈမတစ္ဆင္ ံ့ သင္ ေ င္ရွားခ်ယခပရျ ခင္ ွား မရွိသည္ တွိ
ံ့ ိုင္ သငသ ည္ စ္ွိတ္ါ၀ငြာွားလ်က္ရွိေ သာ
အွိမာရ ွားအိုပ္ြုအတတင္ ွား ဆကလက္ က်န္ေ
ွိ္ရ နမည္

ဖစ္္ ပ္ီွား၊ ရန္္ပ ေ
ို ငငမ်ာွားအာွား

အာွားလပ ို ွားအသပ ို ွား ပ္ ပ္ီွားတသာွားသည္ အထွိ
ေ နာကဆကကတြဲ ေ ဆာင္င္ကကသာွားမည္ ဖစ္္ေ သာ
ံ့
ထီကပစ္မ္ ွားမႈမ်ာွားအတတက္ သင္ ဆကလက္ အရည္အခ်င္ ွား ပ္ည္ မီံ့ ေ နမည္

ဖစ္သ ည္။ ေ င္ရွားခ်ယရ
ခပ ျ ခင္ ွားမရွိေ သာ

အွိမရာွားမ်ာွားသည္ စ္ကတငဘာလ 14 ရက္၊ 2020 အထိ ေ သာၾကာေ န႔တွိိုင္ ွားတတင္ ၎တွိို႔၏ ေအ ခေအနအာွား
အသွိေ ပ္ွားေအၾကာင္ ွားၾကာွားေ သာ အီွားေ မွားလတစ္္ေ စ္ာငအာွား လကခရ
ပ ရွိမည္
အကယ္၍ သင္္၏ ေ

မရွ င္သ ည္ ေ

ဖစ္သ ည္။

မရွ င္္ိ ိုင္ရာ သတ္မတ္
ခ် စည္ ွားမ်ဥ္ ွားေအပၚ ေသဘာတ္ူလကခပ ခင္္ ွား
္ က

မရွ ိပါကမူ သင္သ ည္ အရည္အခ်င္္ ွား ပည္ မီံ့ မႈဆိင္
ို ာရ ကန္႔သတ္ခက
် ာမ် ွား ဖင္္ ံ့ ပည္ မီံ့ ကက
ိို ည ီ ပီွား၊ ထီကစ
ပ မ္ ွားမႈ၌
ေ ရြွားခ်ယရ
ခပ သည္ တ္ိ
ို ္ သင္္ အိ
္ ထာင္စိုအာွား ဤအစီအစဥမ္ ၀န္ေ ဆာင္မႈေ ပွားအပပသာွားမည္ မဟိုတ္္ေ ပ။
ံ့ င္
ံ့ မေ

အွိမ္ေ ထာငြုတစ္ြုလင
် ္ တစ္ၾကွိမထက္ွို ပ္ီွား ေဤလ်ာကလႊ ာေ ဖာငအာွား

ဖည္ ငစ္က္
ခင္ ွား မ ပ္ပ္ါွိႏ င္ ။ံ့
ံ့

အၾကွိမၾကွိမ္ တမ္ ငသင္ ွားမႈမ်ာွားအာွား ဖင္ ံ့ သင္၏ ပ္ပံ့ပ္ွားွိို ေ ထာက္မႈ
ပ ံ့ လကခရ
ပ ရွိႏွိ ွိ င
ို ္ေ
တွိိုွား မင္ လာမည္
မဟိုတ္ေ ပ္၊ ထွိ႔
ို ပ္င္ လိုပ္န္ ွားစ္ဥ္ေ ဆာင္င္ကႈမ အခ်န္ကွိ ုပ္င္
ံ့
ၾကန္႔ၾကာတသာွားေ စ္ွိႏ ွိ င
ို ါ္ သည္။
ေ မွားငခန္ ွားမ်ာွားရွိပ္ါသလာွား။ ဆကကသယ္န္ - CommerceRAgrant@kingcounty.gov

ခ အငခင္ ေအရွားမ်
ာွား
ံ့

