Index Number (if known/applicable):
County and Court (if known/applicable):

ေင�ေခ်းျျ��ပီးး�အိိမ�ေ�ပါါင္္ထားး�၀ယ္္သူူထံံသိုု�႔ အသိေေ�ပးးခ််က္္ COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈကာာလအတ�င္းး�၌ သင္္ ဝင္ေေ�င�ဆံုးး��ရွံုးး��ခဲ့့�လွ််�င္္ သိုု�မဟုုတ္္ ကုုန္္က််စရိိတ္္
မ�း� တိုးျျ���မႇႇင့္္�ခဲ့့�လွ််�င္္၊ ထိုု�အျျပင္္ ဤအခက္္အခဲဲ �ၾကျျငာာခ််က္္ �ဖာာင္္ပံုု�စံံကိုု� သင္္ လက္္မွွတ္္ထိုးး��ၿပီးး� အ�ပါါ
င္္ခံေေ�င�ေခ်းး�သူူထံံ သိုု�မဟုုတ္္ အျျခ�ေ�သာာ အ�ၾက�း မေေပ�ု��င္ေေ�သ�ေၾကာာင့္္� အိိမ္ျျ�ပန္္သိိမ္းး�မည့္္�သူူမ�း� ထံံ
သိုု�႔ သင္ေေ�ပးးပိုု�ခဲ့့�ၿပီးျျ��ဖစ္္ပါါက သင့္္�အားး� ဩဂုုတ္္လ 31 ရက္္၊ 2021 ခုႏွွ��စ္္ မေေရာာက္ေေ�သးး သည့္္�ခ်ိိ�န္္အထိိ
အိိမ္ျျ�ပန္္သိိမ္းျျ��ခင္းး� မျျပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္္ပါါ။ အကယ္္၍ သင္္၏ အ�ပါါင္္ခံေေ�င�ေခ်းး�သူူ သိုု�မဟုုတ္္ အျျခ�ေ�သာာ အ�ၾ
က�းမေေပ�ု��င္္ �သ�ေၾကာာင့္္� အိိမ္ျျ�ပန္္သိိမ္းး�မည့္္�သူူမ�း�မွွ သင့္္�အားး� ယခုေေ�ဖာာင္္ပံုု�စံံကိုု� �ပးးအပ္္ထားး�ခဲ့့�ပါါက
အဆိုု�ပါါ �ဖာာင္္ပံုု�စံံအားး� သင္္ ျျပန္္လည္္ �ပးးပိုု�႔�ု�င္္ရန္္ စာာတိုု�က္္လိိပ္္စာာ �ွင့္္� အီးေေ��မးးလ္္လိိပ္္စာာမ�း�ကိုု�လ
ည္းး� သင္္၏ အ�ပါါင္္ခံေေ�င�ေခ်းး�သူူ သိုု�မဟုုတ္္ အျျခ�ေ�သာာ အ�ၾက�းမေေပ�ု��င္္ �သ�ေၾကာာင့္္� အိိမ္ျျ�ပန္္သိိမ္းး�
မည့္္�သူူမ�း�က သင့္္�အားး� �ပးးထားး�ရမည္ျျ�ဖစ္္ပါါသည္္။

အကယ္္၍ သင္္၏ �ုတ္ေေ�ရ�းခ�င့္္� ပိိတ္္ပင္ျျ�ခင္းး�ကိုု�

စတင္္ �ဆာာင�ြ�က���း�ၿပီးျျ��ဖစ္္ပါါက ဤ �ဖာာင္္ပံုု�စံံကိုု� တရ�းရံုးး��ထံံသိုု�႔ သင္္ ျျပန္္လည္ေေ�ပးးပိုု�႔ �ု�င္္သည္္။ သ
င့္္�ကိုု�ယ္္ပိုု�င္္မွွတ္္တမ္းး� အတ�က္္ လက္္မွွတ္္ထိုးး��ထားး�သည့္္� �ဖာာင္္ပံုု�စံံ၏ မိိတၲဴဴ� တစ္ေေ�စာာင္္ သိုု�မဟုုတ္္ ဓါါတ္္
ပံုု�ရိုု�က္္ ထားး�သင့္္�သည္္။ သင�ေ�ပ�ေဆာာင�ေ�သးးသည့္္� အ�ပါါင္ေေ�ခ��ေင� �ပ�ေဆာာင္္မႈႈမ�း�အတ�က္္ �ွင့္္� ဥ
ပေေဒမွွခ�င့္ျျ��ပဳဳထားး�သည့္္� အခေေၾကးးမ�း�ကိုု� သင္္၏ �င�ထုုတ္ေေ�ခ်းး�သူူအားး� �ၾက�းတင္္ �နဆဲျျ�ဖစ္္ပါါသည္္။ သ
င္္မွွ �ပ�ေဆာာင္္ခဲ့့�သည့္္�အရာာမ�း�အတ�က္္ �ွင့္္� သင္္မွွ �ပ�ေဆာာင္္ရန္္ က််န္္ရွိေေ��နေေသးးသည့္္� အ�ၾက�းမ�း�
ကိုု�လည္းး� �သခ�ာဂရုုစိုု�က���ာ သင္္ မွွတ္္တမ္းး�တင္္ထားး�သင့္္�ပါါသည္္။

ေင�ေခ်းျျ��ပီးး�အိိမ�ေ�ပါါင္္ထားး�၀ယ္္သူူ ၏ COVID-19 ႏွွင့္္�ဆက္္စ
ပ္္သည့္္� အခက္္အခဲဲအသိေေ�ပ�ေၾကျျငာာခ််က္္
ကၽြႏ္ုပ္သည္ (အိမ္ရာ၊တိုက္ခန္း၏လိပ္စာ) ၌ရွိေသာ ေျမ၊အိမ္ရာ အေပါင္းခံထားသူ ျဖစ္ပါသည္ -

Foreclosure Notice - Burmese

ကၽြႏ္ုပ္၏ မူလေနထိုင္ရာ အပါအဝင္၊ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ တစ္
ဆယ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္နည္း ေသာ ေနထိုင္ရာ အိမ္ရာ၊တိုက္ခန္း မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္၊ ထို႕အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္း
ရင္း တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုေသာ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အေပါင္စာခ်ဳပ္အတြက္ အျပည့္
အဝ မေပးေဆာင္ႏိုင္ျဖစ္ေစပါသည္ 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�ၾ
ကာာင့္္� သိုု�မဟုုတ္္ က််န္းး�မ�ေရ�ွ�င့္္�ဆက္္စပ္္သည့္္� အက်ိဳးး���သက္ေေ�ရာာက္္မႈႈမ��ေ�ၾကာာင့္္� အိိတ္္ကပ္္စိုု�
က္္ အသံုးး��စရိိတ္္မ�း� တိုးး��မ�း�လာျျ�ခင္းး�။
3. COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈ ကာာလအတ�င္းး�၌ က�လးေေ�စာာင့္ေေ��ရွာာ�က္္မႈႈ တာာဝန္္မ�း� သိုု�မဟုု
တ္္ သက္္ႀကီးး�သူူ၊ မသန္္မစ�မ္းျျ��ဖစ္္သူူ သိုု�မဟုုတ္္ ဖ�း�န�ေသာာ မိိသားး�စုုဝင္္ တစ္္ဦးးအားး� ျျပဳဳစုေေ�စာာ
င့္ေေ��ရွာာ�က္္ရန္္ တာာဝန္္မ��ေ�ၾကာာင့္္� ကၽ��ု�ပ္္၏ စ�မ္းး�ရည္္အားး� သိုု�မဟုုတ္္ ကၽ��ု�ပ္္၏မိိသားး�စုုဝင္္တစ္္ဦးး
အားး� မယ္္မယ္္ရရ အလုုပ္္အကိုု�င္္ ရရွိႏိုု����င�ြ�မ္းး� သိုု�မဟုုတ္္ ဝင္ေေ�င� ရရွိႏိုု����င�ြ�မ္းး�အားး� ထိိခိုု�က္္နစ္္နာာမႈျျ�
ဖစ္ေေ�စသည္္ သိုု�မဟုုတ္္ အိိတ္ေေ�ဆာာင္ေေ�င�အကုုန္္အက်် တိုးး��မ�း�လ�ေစျျခင္းး�။
4. COVID-19 ကပ္ေေ�ရာာဂါါကူးး�စက္္မႈႈ ကာာလအတ�င္းး�၌ ကၽ��ု�ပ္္၌ လံုု�ၿခ��ေသာာ ခက္္အခဲဲမ��ေ�ၾကာာင့္္�
ကၽ��ု�ပ္္အားး� အျျခ�ေ�နထိုု�င္္ရာာတစ္ေေ�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�က္္နစ္္နာာမႈျျ�ဖစ္ေေ�
စသည္္ သိုု�မဟုုတ္္ ကၽ��ု�ပ္္၏ မိိသားး�စုုဝင္ေေ�င�ကိုု� သိိသာာစ�ာ �လ်ာ့့��နည္းး�သ��ေ�စသည္္ သိုု�မဟုုတ္္
ကၽ��ု�ပ္္၏ အသံုးး��စရိိတ္္မ�း�အားး� သိိသာာစ�ာ တိုးး��မ��ေ�စျျခင္းး�။
6. ကၽ��ု�ပ္္၏ အိိမ္္င��းသူူ တစ္္ဦးး သိုု�မဟုုတ္္ ထိုု�အထက္္ သည္္ မတ္္လ 1 ရက္္၊ 2020 ခုႏွွ��စ္္ကတည္းး�
က မိိမိိတိုု�႔၏ အိိမ္္င��းခေေပ�ေခ််မႈႈ �င�ပမာာဏအားး� မေေပ�ေဆာာင္ႏိုု���င္္ခဲ့့�ပါါ။ ။
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။
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ျခ�ေ�သာာ ဥပေေဒက ခ�င့္ျျ��ပဳဳသည့္္� စည္းး�ကမ္းး�ခ််က္္မ�း�အားး�လံုးႏွွ����င့္္�အညီီ ကၽ��ု�ပ္္၏ အ�ပါါင္္စာာခ်ဳဳ�ပ္္ သ�
ဘာာတူူညီီ ခ််က္္ �အာာက္္၌ ကၽ��ု�ပ္္ လိုု�က္္နာာရမည္ျျ�ဖစ္ေေ�ၾကာာင္းး� ကၽ��ု�ပ္္န�းလည္္ပါါသည္္။ ထိုု�အျျပင္္ ကၽ��ု�
ပ္္၏ အ�ပါါင္္စာာခ်ဳဳ�ပ္္အတ�က္္ သတ္္မွွတ္္ထ�ေ�သာာ ဥပေေဒကခ�င့္ျျ��ပဳဳ ထားး�သည့္္� အျျပည့္္�အဝ မေေပ�ေဆာာ
င�ေ�သးေေ�သာာ 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။ အကယ္္၍ ကၽ��ု�
ပ္္သည္္ မေေဆာာင�ေ�သးေေ�သ�ေင� အားး� အျျပည့္္�အဝ သိုု�မဟုုတ္္ �ပ�ေခ််မႈႈမ�း�အခ်ိဳဳ��႕ �ွင့္္� ဥပေေဒကခ�င့္ျျ��ပဳဳ
ထားး�သည့္္� အခေေၾကးးမ�း�ကိုု�  ျျပန္္လည္ေေ�ပ�ေဆာာင္ျျ�ခင္းး� မျျပဳဳခဲ့့�လွ််�င္္ ကၽ��ု�ပ္္၏ အ�ပါါင္္ခံေေ�င�ေခ်းး�သူူ သိုု�မ
ဟုုတ္္ အျျခ�ေ�သာာ အ�ၾက�းမေေပ�ု��င္ေေ�သ�ေၾကာာင့္္� အိိမ္ျျ�ပန္္သိိမ္းး�မည့္္�သူူမ�း� သည္္ လာာမည့္္� ဩဂုုတ္္လ
31 ရက္္၊ 2021 ခုႏွွ��စ္္ �နတ�င္္ သိုု�မဟုုတ္္ ထိုု�႔ေေနာာက္္ပိုု�င္းး�တ�င္္ ကၽ��ု�ပ္္အားး� အ�ပါါင္ေေ�ရ��ု�တ�ြ�င့္္� ပိိတ္္ပင္္
မႈႈဆိုု�င္္ရာာ အ�ရးးယူူ �ဆာာင�ြ�က္္မႈႈ ျျပဳဳလုုပ္ႏိုု���င္ေေ�ၾကာာင္းး�ကိုု�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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