အိမ်င ှားမှု၊ အိမ်င ှားကိန
ို င်ချမှုနင့်် အိမ်ရ ဆိင
ို ရ
် အကူအညီ
အအ ရိမ်ှားဂျ်အက င်တီ

အအ ရိမ်ှားဂျ်အက င်တီ
အိမ်ရ ကိစ္စရပ်မျ ှားအတွကက
် ည
ူ အ
ီ ရှားဖိုန်ှားလိင
ို ှား်

အအရှားအပေါ် အိမ်ရ ကူညအ
ီ ရှား
• အာမြှုံ စာရေ်ရငွေ၊ ဝေ်ရ

ာင်မ (ရရ၊ မေး စသည်) အတွေက် စာရေ်ရငွေနင့််

အိမ်ငာေးမအတွေက် ရငွေရကကေးကူညရ ေးမ
• ရအာရိမ်ေးဂ ်ရကာင်တတွေင် ရေထိင
ို သ
် မ
ူ ာေးအတွေက်
• ဝင်ရငွေအရ ေါ်မူတည်ပ ေး ကေ်သတ်
မရိ ါတယ်
့်
အကူအညီရနိင
ို မ
် ှုရိမရိ အချက်အလက်မျ ှားနင့်် အလ က်လ တင်ခခင်ှား
www.orangecountync.gov/HousingAssistance
အလ က်လ နင့်် အအထ က်အထ ှား စ္ ရွ က်စ္ တမ်ှားမျ ှား
(အိမ်ငာေးစာြ ျု ်၊ ဝင်ရငွေအရထာက်အထာေး၊ စသည်) ကိို

EHA webpage: www.orangecountync.gov/HousingAssistance
လင်ြ
့် ်တွေင ် တိိုက်ရို ိက် အလ က်တင်ပါ။
သိမဟို
ို ့် တ်
အိမ်ရ ကိစ္စရပ်မျ ှားအတွက် ကူညအ
ီ ရှားဖိုန်ှားလိင
ို ှား် ကိို (၉၁၉) ၂၄၅ - ၂၆၅၅
(သိ)ို ့် housinghelp@orangecountync.gov မ တ

င့်် ဆက်သယ
ွ ပ် ပီှား

ရလျှာက်လွှာတင်ရေ် အကူအညရတာင်ေး ါ။
သိမဟို
ို ့် တ်
ရ ာင်ရလျှာက်တင် ိို ကူ
ို တ
် ွဲ့် ရအဂ င်စရတွေကိို
့် ညရ ေးနိင

• အရရေးရ ေါ် အိမ်ရာရာရ ွေခြင်ေး
• လိိုအ ်လျှင် ြိိုလှုံရာရေရာကိို ညွှေေး် ရ ေးခြင်ေး

အအဂျင်စ္ီ

• အာမြှုံ စရေ်ရငွေ၊ ဝေ်ရ

Community Empowerment Fund
Community Home Trust
Compass Center
El Centro
EmPOWERment Inc.
Refugee Community Partnership

နင်၊့် အိမ်ရာ

ာင်မ (ရရ၊ မေး စသည်) အတွေက် စရေ်ရငွေ

င
ိို ရ
် ာအကူအညမ ာေးရရိနင
ိို ရ
် ေ်

အအရှားအပေါ်အမ
ိ ်ရ ကူညအ
ီ ရှား နင့််
• အိမ်ငာေးနင်ြ မ
အခြာေးဝေ်ရ

က်သယ
ွေ ်ရ ေးခြင်ေး

င
ိို ရ
် ာအကူအည အ ါအဝင် လိိုအ ်လျှင်

ာင်မမ ာေးနင့်် ရိိုဂရမ်မ ာေးထှုံ ညွှေေး် ရ ေးခြင်ေး

၉၁၉-၂၄၅-၂၆၅၅

တေလလာ - ရသာကကာ (ေှုံေက် ၁၀ ောရမ မွေေေး် လွေွဲ ၄ ောရ)

housinghelp@orangecountync.gov
အေးရမေးလ်မ ာေးကိို ရှုံိုေး ွေငြ
့်် ိေမ
် ာ ခ ေ်ရ ေး ါတယ်

က်သယ
ွေ ် ါ။

ဖိုန်ှားနံပါတ်
(919) 200-0233
(919) 967-1545
(919) 968-4610
(919) 945-0132
(919) 967-8779
(919) 590-5910
အရရေးရ ေါ် အိမ်ရာကူညရရေး
ရိိုဂရမ်ကိို ရအာရိမ်ေးဂ ်ရကာင်တ၊
ြ ် ယ်ရ
ရ

ေးလ်၊ ကာဘိရ
ို ို ိ၊

ေးလ်ဘရ
ိုိ ို ိတမ
ိို ့် ရထာက် ့်ှုံ

ရ ေးထာေးပ ေး၊ ရအာရိမ်ေးဂ ်ရကာင်တ
အိမ်ရာနင်လ
့် ူအ
့် ွဲွဲ့ွေအစည်ေး ှုံွဲ့ွေ ပ ိျုေးရရေး
ဌာေမ စမှုံကကေးကက ် ါတယ်။

