
COVID-19 ကြော��ာင့််� သင့်�၏ အလုပု်� သ့ုမ်ဟုတု်� ဝင့်�ကြောင့်� ဆုံးး�ုရှုံးး း�သ�ာ�လုှင့်� Allegheny County Emergency Rental COVID-19 ကြော��ာင့််� သင့်�၏ အလုပု်� သ့ုမ်ဟုတု်� ဝင့်�ကြောင့်� ဆုံးး�ုရှုံးး း�သ�ာ�လုှင့်� Allegheny County Emergency Rental 
Assistance (Allegheny County အကြော��ကြောပ်် အမ့�င့်�ာ��မ��မး အ�အူညီ)ီ ရှိ�့ကြောေပ်ါသညီ�။Assistance (Allegheny County အကြော��ကြောပ်် အမ့�င့်�ာ��မ��မး အ�အူညီ)ီ ရှိ�့ကြောေပ်ါသညီ�။

ကြောလုှာ��ထားာ�မး လုပု်�င့်ေ��စဉ် အလုပု်�လုပု်�ပ်းုကြောလုှာ��ထားာ�မး လုပု်�င့်ေ��စဉ် အလုပု်�လုပု်�ပ်းု
1.
လျှော�ာ�က်�်ာ�က်ု� အွွန်�်ု�င်း�်တွငွ်းသ်ာ� ရရှိိုနိုု�င်းသ်ာည်။် သာင်း ်အွွန်�်ု�င်း�်သား��၍ မရပါါက် သာု� �မဟု�တွ ်၎င်း�်က်ု� ဖြ�ည်�စ်ွကွ််လျှော�ာ�က်�်ာ�က်ု� အွွန်�်ု�င်း�်တွငွ်းသ်ာ� ရရှိိုနိုု�င်းသ်ာည်။် သာင်း ်အွွန်�်ု�င်း�်သား��၍ မရပါါက် သာု� �မဟု�တွ ်၎င်း�်က်ု� ဖြ�ည်�စ်ွကွ််
ရ�တွငွ်း ်အွက်အူွည် ီ�ု�အွပ်ါပါါက် 412-248-0021 သာု� �မဟု�တွ ်rentalassistance@actionhousing.org တွငွ်း ်ရ�တွငွ်း ်အွက်အူွည် ီ�ု�အွပ်ါပါါက် 412-248-0021 သာု� �မဟု�တွ ်rentalassistance@actionhousing.org တွငွ်း ်
ACTION-Housing က်ု� ဆက်သ်ာယွ်ပ်ါါ။ WiFi အွခမ့� သား��ခငွ်း�ရ်လျှောသာ� က်နွ်ပ်ါူ�တွ�မူ�� ထား��လျှောပါ�ထား��သာည်� ်န်��ခု�ရ� ACTION-Housing က်ု� ဆက်သ်ာယွ်ပ်ါါ။ WiFi အွခမ့� သား��ခငွ်း�ရ်လျှောသာ� က်နွ်ပ်ါူ�တွ�မူ�� ထား��လျှောပါ�ထား��သာည်� ်န်��ခု�ရ� 
စွင်းတ်ွ�မူ��မူ��က်ု��ည်�် လျှောက်�င်းတ်ွတီွစ်ွဝုို�က်တ်ွငွ်း ်�ွင်း�လ်ျှောပါ�ထား��ပါါမည်။် အွခူု��လျှောန်ရ�မူ��တွငွ်း ်န်ည်�်ပါည်�ပုါ�င်း�်ဆု�င်းရ်� စွင်းတ်ွ�မူ��မူ��က်ု��ည်�် လျှောက်�င်းတ်ွတီွစ်ွဝုို�က်တ်ွငွ်း ်�ွင်း�လ်ျှောပါ�ထား��ပါါမည်။် အွခူု��လျှောန်ရ�မူ��တွငွ်း ်န်ည်�်ပါည်�ပုါ�င်း�်ဆု�င်းရ်� 
က်ညူ်လီျှောပါ�မည်� ်ဝိုန်ထ်ားမ်�မူ��နိုငိ်း� ်စွက်န်�်တွစ်ွက်မ်ူ�� ရှိိုပါါသာည်။်က်ညူ်လီျှောပါ�မည်� ်ဝိုန်ထ်ားမ်�မူ��နိုငိ်း� ်စွက်န်�်တွစ်ွက်မ်ူ�� ရှိိုပါါသာည်။်

2.
လျှော�ာ�က်�်ာ�ထား ့ဝိုင်းလ်ျှောရ�က်ရ်န် ်အွသား��ဖြပါ�သာအူွမည်န်ိုငိ်း� ်စွက်��ဝိုကိ်က််ု� �န်တ်ွ�ီရမည်။် ၎င်း�်က်ု� ��ပ်ါလျှောဆ�င်းရ်န် ်လျှော�ာ�က်�်ာ�ထား ့ဝိုင်းလ်ျှောရ�က်ရ်န် ်အွသား��ဖြပါ�သာအူွမည်န်ိုငိ်း� ်စွက်��ဝိုကိ်က််ု� �န်တ်ွ�ီရမည်။် ၎င်း�်က်ု� ��ပ်ါလျှောဆ�င်းရ်န် ်
သာင်းသ်ာည် ်အွ�ီလျှောမ��အ်ွလျှောက်�င်း� ်�ု�ပါါမည်။် အွ�ီလျှောမ�� ်မရှိိုဘူး�ူ���။ သာင်းသ်ာည် ်အွ�ီလျှောမ��အ်ွလျှောက်�င်း� ်�ု�ပါါမည်။် အွ�ီလျှောမ�� ်မရှိိုဘူး�ူ���။ bit.ly/gmailbit.ly/gmailforrentforrent သာု� �မဟု�တွ ်  သာု� �မဟု�တွ ် 
bbit.ly/yahooforrentit.ly/yahooforrent တွငွ်း ်အွခမ့� စွ�ရင်း�်သာငွ်း�်နိုု�င်းပ်ါါသာည်။် တွငွ်း ်အွခမ့� စွ�ရင်း�်သာငွ်း�်နိုု�င်းပ်ါါသာည်။်

3.
သာင်းသ်ာ� ဖြမင်းရ်မည်�လ်ျှောန်ရ�တွငွ်း ်သာင်း�အ်ွသား��ဖြပါ�သာအူွမည်န်ိုငိ်း� ်စွက်��ဝိုကိ်က််ု� လျှောရ�ထား��ပါါ။ စွ�ရွက်စ်ွ�တွမ်�မူ�� သာင်းသ်ာ� ဖြမင်းရ်မည်�လ်ျှောန်ရ�တွငွ်း ်သာင်း�အ်ွသား��ဖြပါ�သာအူွမည်န်ိုငိ်း� ်စွက်��ဝိုကိ်က််ု� လျှောရ�ထား��ပါါ။ စွ�ရွက်စ်ွ�တွမ်�မူ�� 
ထားည်�ရ်န်၊် သာင်း၏် ဆက်သ်ာယွ်ရ်န် ်အွခူက်အ်ွ�က်က််ု� လျှောဖြပါ�င်း�်ရန် ်သာု� �မဟု�တွ ်သာင်း�လ်ျှော�ာ�က်�်ာ�၏ အွလျှောဖြခအွလျှောန်ထားည်�ရ်န်၊် သာင်း၏် ဆက်သ်ာယွ်ရ်န် ်အွခူက်အ်ွ�က်က််ု� လျှောဖြပါ�င်း�်ရန် ်သာု� �မဟု�တွ ်သာင်း�လ်ျှော�ာ�က်�်ာ�၏ အွလျှောဖြခအွလျှောန်
က်ု� စွစ်ွလျှောဆ�ရန် ်လျှော�ာ�က်�်ာ�ထား ့ဖြပါန်ဝ်ိုင်း�်ု�သာည်�အ်ွခါ ၎င်း�်က်ု� �ု�ပါါမည်။် က်ု� စွစ်ွလျှောဆ�ရန် ်လျှော�ာ�က်�်ာ�ထား ့ဖြပါန်ဝ်ိုင်း�်ု�သာည်�အ်ွခါ ၎င်း�်က်ု� �ု�ပါါမည်။် 

4.
သာင်း�လ်ျှော�ာ�က်�်ာ�က်ု� လျှောပါ�ပုါ� �ပြီးပီါ�လျှောန်�က် ်၎င်း�်က်ု� အွဆင်း�င််းါ�ဆင်း�ဖ်ြ�င်း� ်လျှောဆ�င်းရွ်က်ပ်ါါမည်-်သာင်း�လ်ျှော�ာ�က်�်ာ�က်ု� လျှောပါ�ပုါ� �ပြီးပီါ�လျှောန်�က် ်၎င်း�်က်ု� အွဆင်း�င််းါ�ဆင်း�ဖ်ြ�င်း� ်လျှောဆ�င်းရွ်က်ပ်ါါမည်-်

• ကြောလုှာ��လုာာ�့ ုသး�ုသပ်�ခြ�င့်��

• အမ့�ရှိ�င့်� �မ��လုင့််�ကြောထားာ���မူး - လျှောန်�က်ထ်ားပ်ါ အွခူက်အ်ွ�က်မ်ူ��က်ု� �ု�အွပ်ါ�ာင်း ်တွစ်ွလျှောယ်�က်လ်ျှောယ်�က်က််သာင်း�ထ်ားး ဆက်သ်ာယွ်ပ်ါါမည်။်

• သတ်�မ�တ်��ျ�� ခြပ်ည်ီ�မီခြ�င့်�� ရှိ�့၊ မရှိ�့ ဆုံးး�ုခြ�တ်�မး - သာင်းသ်ာည် ်သာတွမ်တိွ ်စွးနိုနု်�်မူ��နိုငိ်း� ်က်ု�က်ည််�ီာင်း ်သာင်း�လ်ျှော�ာ�က်�်ာ�က်ု� လျှောန်�က်တ်ွစ်ွဆင်း�သ်ာု� � ပုါ� �
လျှောပါ�ပါါမည်။် မက်ု�က်ည််ပီါါက် သာင်းသ်ာည် ်ဖြင်းင်း�်ဆု�ခူက်စ်ွ�က်ု� �က်ခ်း ရရှိိုမည်ဖ်ြ�စ်ွက်� ထားု�အွတွကွ် ်သာင်း�ဘ်ူးက်က်် အွယ်ခူးဝိုင်းန်ိုု�င်းပ်ါါသာည်။်

• အမ့�ရှိ�င့်� �မ��လုင့််�ကြောထားာ���မူး

• ကြောင့်�ကြောပ်�ကြော�ျမး ကြောဆုံးာင့်�����ကြောပ်�ခြ�င့်��

ဖြပါန်�်ည် ်ဝိုင်းလ်ျှောရ�က်ပ်ြီးပီါ� ဤ��ပ်ါင်းန်�်စွဉ်ရှိို သာင်း�လ်ျှော�ာ�က်�်ာ� လျှောရ�က်ရ်ှိိုလျှောန်သာည်�လ်ျှောန်ရ�က်ု� အွခူုန်မ်လျှောရွ� ကြက်ည်�ရု်ှုနိုု�င်းပ်ါါသာည်။် ဖြပါန်�်ည် ်ဝိုင်းလ်ျှောရ�က်ပ်ြီးပီါ� ဤ��ပ်ါင်းန်�်စွဉ်ရှိို သာင်း�လ်ျှော�ာ�က်�်ာ� လျှောရ�က်ရ်ှိိုလျှောန်သာည်�လ်ျှောန်ရ�က်ု� အွခူုန်မ်လျှောရွ� ကြက်ည်�ရု်ှုနိုု�င်းပ်ါါသာည်။် 

5.
လျှောန်�က်�်�ပ်ါမည်�အ်ွဆင်း�မ်ူ��အွတွကွ် ်သာင်း�က််ု� ဆက်သ်ာယွ်ပ်ါါမည်။် သာင်း�က််ု� ဆက်သ်ာယွ်မ်ည်�သ်ာသူာည် ်ACTION-လျှောန်�က်�်�ပ်ါမည်�အ်ွဆင်း�မ်ူ��အွတွကွ် ်သာင်း�က််ု� ဆက်သ်ာယွ်ပ်ါါမည်။် သာင်း�က််ု� ဆက်သ်ာယွ်မ်ည်�သ်ာသူာည် ်ACTION-
Housing၊ Urban League of Greater Pittsburgh သာု� �မဟု�တွ ်YWCA of Greater Pittsburgh မ ိဖြ�စ်ွနိုု�င်း်Housing၊ Urban League of Greater Pittsburgh သာု� �မဟု�တွ ်YWCA of Greater Pittsburgh မ ိဖြ�စ်ွနိုု�င်း်
ပါါသာည်။် က်ွနို်�ပ်ါတွု� �အွ���း��သာည် ်အွတွတူွက် ွအွ��ပ်ါ��ပ်ါလျှောန်ကြက်လျှောသာ�လျှောကြက်�င်း� ်၎င်း�်တွု� �၏ ��န်�်က်ု� လျှောဖြ�ပါါ သာု� �မဟု�တွ ်ပါါသာည်။် က်ွနို်�ပ်ါတွု� �အွ���း��သာည် ်အွတွတူွက် ွအွ��ပ်ါ��ပ်ါလျှောန်ကြက်လျှောသာ�လျှောကြက်�င်း� ်၎င်း�်တွု� �၏ ��န်�်က်ု� လျှောဖြ�ပါါ သာု� �မဟု�တွ ်
၎င်း�်တွု� �၏ အွ�ီလျှောမ��က််ု� စွ�ဖြပါန်ပ်ါါ။၎င်း�်တွု� �၏ အွ�ီလျှောမ��က််ု� စွ�ဖြပါန်ပ်ါါ။

covidrentrelief.alleghenycounty.us

ကြောမ�ခြမေ��လု့သုညီ�မျာ� ရှိ�့ပ်ါသလုာ�။ ACTION-Housing �့ ု412-248-0021   ကြောမ�ခြမေ��လု့သုညီ�မျာ� ရှိ�့ပ်ါသလုာ�။ ACTION-Housing �့ ု412-248-0021   
သ့ုမ်ဟုတု်� rentalassistance@actionhousing.org တ်�င့်� ဆုံး��သ�ယ်�ပ်ါ။သ့ုမ်ဟုတု်� rentalassistance@actionhousing.org တ်�င့်� ဆုံး��သ�ယ်�ပ်ါ။


