အိိမ္္င��းသိုု�႔ အသိေေ�ပးးခ််က္္ COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈကာာလအတ�င္းး�၌ သင္္ ဝင္ေေ�င�မရွိေေ��တာ့့�လွ််�င္္ သိုု�မဟုုတ္္ ကုုန္္က််စရိိတ္္
မ�း� တိုးး��လာာ ခဲ့့�လွ််�င္္၊ သိုု�မဟုုတ္္ လွ််�င္္လည္းး� �ရႊႊ႕ေျျ�ပာာင္းျျ��ခင္းး�က သင္္ သိုု�မဟုုတ္္ သင့္္�မိိသားး�စုုဝင္္တစ္္ဦးး
အတ�က္္ ျျပင္းး�ထန္ေေ�သာာဖ�း�နာာမႈႈမွွ တိုးး��လ�ေသာာအႏၲၲ�ရာာယ္ေေ�ၾကာာင့္္� သိိသ�ေသာာ က််န္းး�မ�ေရးးအႏၲၲ�ရာာယ္္
ကိုု� ျျဖစ္ေေ�ပၚေေစခဲ့့�လွ််�င္္ သိုု�မဟုုတ္္ �ရာာဂါါအခံံရွိိ�ထားး� သည့္္�အတ�က္္ COVID-19 မွေေ�သဆံုးး��မႈႈ ျျဖစ္ေေ�ပၚေေစခဲ့့့�
လွ််�င္္၊ ထိုု�႕အျျပင္္ ဤအခက္္အခဲဲရွိေေ��ၾကာာင္းး�အသိေေ�ပးးခ််က္္ �ဖာာင္္ပံုု�စံံကိုု� သင္္ လက္္မွွတ္္ထိုးး��ၿပီးး� အိိမ္္ပိုု�င္္ရွွ
င္္ထံံသိုု�႔ သင္ေေ�ပးးပိုု�ခဲ့့�ၿပီးျျ��ဖစ္္ပါါက င��းရမ္းး�ခအတ�က္္ �ၾက�းမဆပ္္မႈႈ အတ�က္ေေ�ၾကာာင့္္� သိုု�မဟုုတ္္ သင္္၏အိိ
မ္္င��းစာာခ်ဳဳ�ပ္္ သတ္္မွွတ္္ရက္ေေ�က်ာ္္��လ�န္္ၿပ��ေနာာက္္ လက္္ဝယ္္ထားး�ရွိိ�မႈႈ အတ�က္ေေ�ၾကာာင့္္� သင့္္�အားး� အ
နည္းး�ဆံုးး�� ဩဂုုတ္္လ 31 ရက္္၊ 2021 ခုႏွွ��စ္္ အထိိ �ွင္္ထုုတ္ျျ�ခင္းး� မျျပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္္ပါါ။ အျျခ�းအိိမ္္ငွါးး��မ�း�အ�
ပၚ ထပ္္တလဲဲလဲႏွွ��င့္္� မတန္္တဆ က်ဴးး��လ�န္္ �ဖာာက္္ဖ််က္္သည့္္� အျျပဳဳအမူူမ�း� သိုု�မဟုုတ္္ �နထိုု�င္္သူူ
မ�း�တိုု�႔၏ �ပ�္�ရႊႊင္္မႈႈ အတ�က္္ အသံုးျျ���ပဳျျ�ခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ အျျခ�းသူူမ�း� သိုု�႔ �ဘးးကင္းး�လံုု�ၿခံဳဳ�မႈႈဆိုု�င္္ရာာ အႏၲၲ�
ရာာယ္္ကိုု� ျျဖစ္ေေ�ပၚေေစျျခင္းး� တိုု�အားျျ��ဖင့့္္�� သင္္၏ အင��းစာာခ်ဳဳ�ပ�ေ�ပၚ စည္းး�ကမ္းး�ခ���ေ�ဖာာက္္မႈႈ ျျပဳဳပါါက သင့္္�
အားး� �ွင္္ထုုတ္ျျ�ခင္းျျ��ပ�ု��င္္သည္္။
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ေနာာက္္ထပ္္ တရ�ေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ အရင္းး�အျျမစ္္အခ််က္္အလက္္မ�း�ကိုု� ရယူႏိုု���င္္ရန္္အတ�က္္ www.nycourts.gov/evictions/nyc/ တ�င္္ သင္္ ဝင္ေေ�ရာာက္္ၾကည့္္�ရ��ု��င္္သည္္၊ သိုု�မဟုုတ္္ New York ၿမိဳဳ�႕ထဲဲတ�
င္္ သင္ေေ�နထိုု�င္္ပါါက 718-557-1379 သိုု�႔ ဖုုန��ေခၚေေဆိုု�ပါါ သိုု�မဟုုတ္္လွ််�င္္လည္းး� www.nycourts.gov/
evictions/outside-nyc/ တ�င္္ ဝင္ေေ�ရာာက္္ၾကည့္္�ရွဳဳ�ပါါ သိုု�မဟုုတ္္ New York ၿမိဳဳ�႕အျျပင္္ဘက�ြ�င္္ �နထိုု�
င္္ပါါက �ဒသဆိုု�င္္ရာာ ဘားး� အသင္းး�အဖ�ဲ႕ သိုု�မဟုုတ္္ တရ�ေ�ရးးဆိုု�င္္ရာာ ဝန္ေေ�ဆာာင္္မႈႈ ပံ့့�ပ���ေပးးသူူ ထံံသိုု�႔
ဖုုန��ေခၚဆိုု�ပါါ။ င��းရမ္းး�မႈႈအတ�က္္ သက္္သာာမႈႈအတ�က္္ သင္္ ရရွိေေ��ကာာင္းး� ရရွိႏိုု����င္္ၿပီးး� သင္္၏ �ဒသဆိုု�င္္ရာာ
အိိမ္္ရာာကူူညီေေ�ထာာက္္ပံ့့�မႈႈရံုးး��သိုု�႔ သင္္ ဆက�ြ�ယ္္သင့္္�ပါါသည္္။
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Index Number (if known/applicable):
County and Court (if known/applicable):

COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈကာာလအတ�င္းး�
အိိမ္္င��းသူူ၏ အခက္္အခဲဲအသိေေ�ပ�ေဖ�ျ�ပခ််က္္
ကၽ��ု�ပ္္သည္္ အိိမ္္င��းသူူ၊ တရ�းဝင္ေေ�နသူူ၊ သိုု�မဟုုတ္္ င��းရမ္းး�မႈႈ၊ အသံုးျျ���ပဳဳမႈႈ �ွင့္္� �နထိုု�င္္မႈႈ အတ�က္္ �
ပ�ေဆာာင္္ရန္္ တာာဝန္္ရွိေေ��သာာ အျျခ�း သူူတစ္္ဦးး၊ သိုု�မဟုုတ္္ အင��းစာာခ်ဳဳ�ပ္္ သိုု�မဟုုတ္္ အင��းကာာလ စာာခ်ဳဳ�
ပ္္ (အိိမ္္ရာာ၊တိုု�က္္ခန္းး�၏လိိပ္္စာာ) �အာာက�ြ�င္္ အျျခ�ေ�သာာ �င�ေၾကးးဆိုု�င္္ရာာ မွွန္္သမွ််�အတ�က္္ တာာဝန္္ရွိိ�
သူူ ျျဖစ္္ပါါသည္္။

ႏွွင္္ထုုတ္ျျ�ခင္းး�မွွကာာက�ယ္္ရန္္အတ�က္္ သင္္ ၏ အရည္္အခ််င္းး�မ�း� တ�င္္ �ရ�းခ််
ယ္္မႈႈ “က” သိုု�မဟုုတ္္ “ခ” သိုု�မဟုုတ္္ �ွစ္္ခုုစလံုးး�� အားး� �ရ�းခ််ယ္ျျ�ခင္းး�အားျျ��ဖင့္္�
ေအာာက�ြ�င္္ သင္္ �ဖ�ျ�ပရပါါမည္္။
က။ ေေအာာက္ေေ�ဖ�ျ�ပပါါ အ�ၾကာာင္းး�ရင္းး� တစ္္ခုု သိုု�မဟုုတ္္ ထိုု�႔ထက္္ပိုေေ��သာာ အ�ၾကာာင္းး�ရင��ေၾကာာင့္္�
ကၽ��ု�ပ္္သည္္ �င�ေၾကးးဆိုု�င္္ရာာ အခက္္အခဲဲ ႀကံဳေေ��တ�႕ေေနရၿပီးး� ကၽ��ု�ပ္္၏ အိိမ္္င��းခအတ�က္္ မေေ
ပ�ေဆာာင္ႏိုု���င္္ပါါ သိုု�မဟုုတ္္ အင��းစာာခ်ဳဳ�ပ္္ �အာာက္္၌ အျျခ�ေ�သာာ �င�ေၾကးးဆိုု�င္္ရာာတာာဝန္္မ�း�
အတ�က္္ အျျပည့္္�အဝ မေေပ�ေဆာာင္ႏိုု���င္္ပါါ သိုု�မဟုုတ္္ အျျခ�း သင့္ေေ��လ်ာ္္��သည့္္�အၿမဲဲတမ္းး�အိိမ္္ကိုု�
မရရွိႏိုု����င္္ပါါ - ။
1. COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈ ကာာလအတ�င္းး�၌ မိိသားး�စုုဝင္ေေ�င� သိိသာာစ�ာ ဆံုးး��ရွံဳးျျ����ခင္းး�။။
2. COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈ ကာာလအတ�င္းး�၌ မရွိိ�မျျဖစ္္လိုု�အပ္ေေ�သာာ အလုုပ္္လုုပ္ေေ�
ဆာာင္္မႈေေ�ၾကာာင့္္� သိုု�မဟုုတ္္ က််န္းး�မ�ေရ�ွ�င့္္�ဆက္္စပ္္သည့္္� အက်ိဳးး���သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈမ��ေ�ၾကာာ
င့္္� အိိတ္္ကပ္္စိုု�က္္ အသံုးး��စရိိတ္္မ�း� တိုးး��မ�း�လာျျ�ခင္းး�။။
3. COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈ ကာာလအတ�င္းး�၌ က�လးေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈ တာာဝန္္မ�း�
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သိုု�မဟုုတ္္ သက္္ႀကီးး�သူူ၊ မသန္္မစ�မ္းျျ��ဖစ္္သူူ သိုု�မဟုုတ္္ ဖ�း�န�ေသာာ မိိသားး�စုုဝင္္ တစ္္ဦးး
အားး� ျျပဳဳစုေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္ရန္္ တာာဝန္္မ��ေ�ၾကာာင့္္� ကၽ��ု�ပ္္၏ စ�မ္းး�ရည္္အားး� သိုု�မဟုုတ္္ ကၽ��ု�
ပ္္၏မိိသားး�စုုဝင္္တစ္္ဦးးအားး� အ�ရးးႀကီးေေ��သာာ အလုုပ္္အကိုု�င္္ ရရွိႏိုု����င�ြ�မ္းး� သိုု�မဟုုတ္္ ဝင္ေေ�င�
ရရွိႏိုု����င�ြ�မ္းး�အားး� ထိိခိုု�က္္နစ္္နာာမႈျျ�ဖစ္ေေ�စသည္္ သိုု�မဟုုတ္္ အိိတ္္ကပ္္စိုု�က္္ အသံုးး��စရိိတ္္မ�း�ကိုု�
တိုးး��မ�း�လ�ေစျျခင္းး�။။
4. COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈ ကာာလအတ�င္းး�၌ ကၽ��ု�ပ္္၌ လံုု�ၿခ��ေသာာ အျျခ�းအိိမ္္ရာာ
ေရႊႊ႕ေျျ�ပာာင��ေရးး ကုုန္္က််စရိိတ္္မ�း� �ွင့္္� အခက္္အခဲဲမ�း�က ကၽ��ု�ပ္္အားး� အျျခ�ေ�နထိုု�င္္ရာာတ
စ္ေေ�နရာာသိုု� ျျပန္္လည္ေေ�နရာာခ််ရန္္ အခက္္အခဲျျ�ဖစ္ေေ�စပါျျ�ခင္းး�။
5. COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႏွွ��င့္္� ဆက္္စပ္္သည့္္� အျျခ�ေ�သာာအ�ျခအ�နမ�း�သည္္
အ�ရးးႀကီးေေ��သာာ အလုုပ္္အကိုု�င္္ ရရွိႏိုု����င�ြ�မ္းး� သိုု�မဟုုတ္္ ဝင္ေေ�င� ရရွိႏိုု����င�ြ�မ္းး�အားး� ထိိခိုု�က္္နစ္္
နာာမႈျျ�ဖစ္ေေ�စသည္္ သိုု�မဟုုတ္္ ကၽ��ု�ပ္္၏ မိိသားး�စုုဝင္ေေ�င�ကိုု� သိိသာာစ�ာ �လ်ာ့့��နည္းး�သ��ေ�စ
သည္္ သိုု�မဟုုတ္္ ကၽ��ု�ပ္္၏ အသံုးး��စရိိတ္္မ�း�အားး� သိိသာာစ�ာ တိုးး��မ��ေ�စျျခင္းး�။။

ကၽ��ု�ပ္္၏ မိိသားး�စုုဝင္ေေ�င� ဆံုးး��ရွံဳးး���သ�း�သည့္္�အျျပင္္ သိုု�မဟုုတ္္ အသံုးး��စရိိတ္္မ�း�တိုးျျ���မႇႇင့္္�လာာခဲ့့�သည့္္�အျျပင္္
COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈကာာလ စတင္္ကတည္းး�က ကၽ��ု�ပ္္လက္္ခံံရရွိိ�ခ�ေ�သာာ ျျပည္္သူူ႕ကူူညီေေ�
ထာာက္္ပံ့့�မႈႈ၊ အလုုပ္္မဲ့့� အာာမခံံ အပါါအဝင္္၊ ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈ အလုုပ္္လက္္မဲ့့� ကူူညီေေ�ထာာက္္ပံ့့�မႈႈ၊ မသန္္
မစ�မ္းျျ��ဖစ္ျျ�ခင္းး� အာာမခံံ သိုု�မဟုုတ္္ လစာာရ မိိသားး�စုုခ�င့္္� စသည္္တိုု�သည္္ ကၽ��ု�ပ္္မိိသားး�စုုဝင္ေေ�င� ဆံုးး��ရွံဳးး���မႈႈအ
တ�က္္ သိုု�မဟုုတ္္ တိုးျျ���မႇႇင့္္�လ�ေသာာ ကုုန္္က််စရိိတ္္မ�း�အတ�က္္ အျျပည့္္�အဝ မေေပ�ေဆာာင္ႏိုု���င္္ပါါ။
ခ။ အ�ဆာာက္္အအံုု�မွွထ�က���ျ��ခင္းး� �ွင့္္� အၿမဲဲတမ္းး� အိိမ္္ရာာအသစ္ေေ�နရာာသိုု�႔ �ျပာာင��ေရႊႊ႕ျျခင္းး�သည္္
သိိသ�ေသာာ က််န္းး�မ�ေရးး အႏၲၲ�ရာာယ္္ကိုု� ျျဖစ္ေေ�စႏိုု��င္္သည္္၊ အ�ၾကာာင္းး�မွာာ� ကၽ��ု�ပ္္ သိုု�မဟုုတ္္
ကၽ��ု�ပ္္၏ မိိသားး�စုုဝင္္ တစ္္ဦးး သိုု�မဟုုတ္္ ထိုု�အထက္္ သည္္ အသက္္ �ျခာာက္္ဆယ္္-င��ွ�စ္္အ
ထက္္၊ မသန္္မစ�မ္းျျ��ဖစ္ေေ�နျျခင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ �ရာာဂါါအခံျျ�ဖင့္္� �ဆးးကုုသမႈႈ ဆိုု�င္္ရာာ အ�ျခအ�နတ�
င္္ရွိျျ��ခင္းး�၊ ခုုခံံအားး�က််ဆင္းး�သည့္္� လူူနာာမ�း�အပါါအဝင္္ကန္္သတ္္ထားျျ��ခင္းး�မရွိိ� စသည္္ တိုု�႔ေေၾကာာင့္္�
COVID-19 ေၾကာာင့္္� ျျပင္းး�ထန္ေေ�သာာ ဖ�း�နာာမႈႈ သိုု�မဟုုတ္္ �သဆံုးး��မႈႈ အႏၲၲ�ရာာယ္္ ပိုု�မ�း�လာာသည္္။
အအျျခ�ေ�သာာ ဥပေေဒက ခ�င့္ျျ��ပဳဳသည့္္� စည္းး�ကမ္းး�ခ််က္္မ�း�အားး�လံုးႏွွ����င့္္�အညီီ ကၽ��ု�ပ္္၏ အိိမ္္င��ျ�ခင္းး�၊ အ
င��းစာာခ်ဳဳ�ပ္္ သိုု�မဟုုတ္္ အလားး�တူူ သ�ဘာာတူူစာာခ်ဳဳ�ပ္္မ��ေ�အာာက္္၌ ကၽ��ု�ပ္္ လိုု�က္္နာာရမည္ျျ�ဖစ္ေေ�ၾကာာ
င္းး� ကၽ��ု�ပ္္န�းလည္္ပါါသည္္။ ထိုု�အျျပင္္ ကၽ��ု�ပ္္၏ အိိမ္္င��ျ�ခင္းး�၊ အင��းစာာခ်ဳဳ�ပ္္ သိုု�မဟုုတ္္ အလားး�တူူ သ�
ဘာာတူူစာာခ်ဳဳ�ပ္္မ�း�မွွ သတ္္မွွတ္္ထ�ေ�သာာ ဥပေေဒကခ�င့္ျျ��ပဳဳထားး�သည့္္� အျျပည့္္�အဝ မေေပ�ေဆာာင�ေ�သးေေ�
သာာ အိိမ္္င��းခ၊ အခေေၾကးးမ�း�၊ ဒဏ္ေေ�င�မ�း� သိုု�မဟုုတ္္ အတိုးး��မ�း� သိုု�မဟုုတ္္ အျျခ�ေ�သာာ �င�ေၾကးးဆိုု�
င္္ရာာ တာာဝန္္မ�း� အတ�က္္ ဆက္္လက္ေေ�ပ�ေဆာာင္္ရႏိုု��င္ေေ�ၾကာာင္းး� သိုု�မဟုုတ္္ �ကာာက္္ခံံရႏိုု��င္ေေ�ၾကာာင္းး� �ွ
င့္္� ကၽ��ု�ပ္္အားး� �င�ေၾကးးဆိုု�င္္ရာာ ဆံုးျျ���ဖတ္္ခ််က္္ခ််ခံံရႏိုု��င္ေေ�ၾကာာင္းး� ကၽ��ု�ပ္္န�းလည္္ပါါသည္္။ ဩဂုုတ္္လ 31
ရက္္၊ 2021 ခုႏွွ��စ္္ �နာာက္္ပိုု�င္းး�တ�င္္ ကၽ��ု�ပ္္၏ အိိမ္္ပိုု�င္္ရွွင္္သည္္ �ွင္္ထုုတ္ျျ�ခင္းး�ကိုျျ��ပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္ေေ�ၾကာာင္းး�၊ ထိုု�အ
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ခ်ိိ�န္္၌ ဤ�ၾကျျငာာ ခ််က္္မွွတစ္္ဆင့္္� ရရွိႏိုု����င္ေေ�သာာသူူမ��ွ��င့္္� ဥပေေဒမွွ ကာာက�ယ္္မႈႈမ�း�အခ်ိဳဳ��႕ကိုု� စီီစဥ္ေေ�ပးျျ�ခ
င္းျျ��ပ�ေကာာင္းျျ��ပ�ု��င္ေေ�ၾကာာင္းး�လည္းး� ကၽ��ု�ပ္္ န�းလည္္ပါါသည္္။

လက္္မွွတ္္ စာာလံုးျျ���ဖင့္္� နာာမည္္ -္္
လက္္မွွတ္္ထိုးး��သည့္္� �နစ�ဲ -

သတိေေ�ပးးခ််က္္ - ဤ�ဖာာင္္ပံုု�စံံကိုု� ျျပစ္္မႈႈဆိုု�င္္ရာာ ဥပေေဒ �အာာက္္၌ သင္္ လက္္မွွတ္ေေ�ရးးထိုးး��ၿပီးး� တင���င္းး�
ထားး�သည္္။ ဆိုု�လိုု�သည္္မွာာ� မ��းယ�င္းး�သည္္ဟုု သင္္သိိလ််က္ျျ�ဖင့္္� ဤ�ဖာာင္္ပံုု�စံံကိုု�ထ�က္္ဆိုျျ��ခင္းး� သင္ျျ�ပဳဳလုု
ပ္္ပါါက ဥပေေဒအားး� ဆန္္က််င္ျျ�ခင္းး� ျျဖစ္္ပါါသည္္။
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