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ငငွေင  ားအရ သငံ့ ်  ယသ်င ်   ွေယပ်ါ 

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-
coronavirus/  

Washington (ဝါရှငတ်န်) တွေင ်ငန   ငသ်မူျ ားအတွေ  ်အငပါငစ် ချျုပ်ဆ  ငရ်  

အင   အ်ပ ံ့ 

• သင၏် အမိ်ခ  ျေးခငွေ (အခပေါငစ်ာ  ျုပ်) အတွေက် ခငွေမခပျေးနိိုငပ်ေါက သိို ို့မဟိုတ် တစ်  ိျု ျို့တစ်ဝတ်ကသာ 

ခပျေးနိိုငပ်ေါက သင၏် ခ  ျေးခငွေ ဝနခ် ာငမ်ှုထ ံ  က်  ငျ်ေး  က်သွေယ်ပေါ။  

• Washington (ဝါရှငတ်န်) တွေင ်ငန   ငသ်မူျ ားအတွေ  ်အ မ်ပ  ငဆ်  ငမ်ှုဆ  ငရ်  အ   ငပားခခငာ်းနငှံ့ ်

အင   အ်ပ ံ့    ရန  ငပ်ပ ား ပိိုငရ်ှင ်သိို ို့မဟိုတ် ခ  ျေးခငွေထိုတ်ခပျေးသမူှာ မညသ်ဖူြစ်သညက်ိို ထညို့မ် 

စဉျေးစာျေးပေါ။ အမိ်ပိိုငရ်ှငမ် ာျေးသည ်DFI ၏ ခ ေါ် ိိုသအူ မ ို့နပံေါတ် 1-877-RING-DFI (746-4334) သိို ို့ 

ခ ေါ် ိို၍ ၎ငျ်ေးတိို ို့၏ အခပေါငစ်ာ  ျုပ် ဝနခ် ာငမ်ှုခပျေးသထူ ံ က်သွေယ်ရန ်အကူအည ီရယူရနိိုငသ်ည ်

သိို ို့မဟိုတ် ခရွေ ျေး  ယ်စရာမ ာျေးအခ ကာငျ်ေး ခနာက်ထပ် ခလို့လာနိိုငပ်ေါသည။် အမ်ိရာအ ကံခပျေးနငှို့ ်

အတူလိုပ်ခ ာငရ်န ်Washington (ဝေါရှငတ်န)် အမိ်ပိိုင ်ိိုငမ်ှု ခဟာို့လိိုငျ်ေး ြိုနျ်ေး 1.877.894.HOME 

(4663)ကိို ြိုနျ်ေးခ ေါ်ပေါ။ ဤနပံေါတ်နစှ် ိုလံိုျေးအတွေက် စကာျေးဖပနဝ်နခ် ာငမ်ှုမ ာျေး ရနိိုငပ်ေါသည။် 

   ရ  န ဗ  ငာ်းရပ်စ ်အ အူည ၊  ယဆ်ယင်ရားနငှံ့ ်စ ားပွေ ားငရား ဖူလ  မှု (CARES) အ ဥ်ပငေ သည ်

ြက်ဒရယ်က ခထာက် ံခပျေးထာျေးသညို့ ်အမိ်ရာခ  ျေးခငွေမ ာျေးရှိခနသညို့ ်အမိ်ပိိုငရ်ှငမ် ာျေးအတွေက် 

ကာကွေယ်မှုနစှ်ရပ်ကိို   မှတ်ထာျေးပေါသည-် 

1. သင၏် ခ  ျေးငာှျေးသ ူသိို ို့မဟိုတ် ခ  ျေးခငွေထိုတ်ခပျေးသကူ  သဂိုလတ် 31 ရက်၊ 2020 ခနာက်ပိိုငျ်ေးမတိို 

င ်ငအ်ထ ိသင၏် အခပေါငခ်ရွေ ျေးနိုတ် ွေငို့ကိ်ို ပိတ်မည ်မဟိုတ်ပေါ - ဖပင ်င ် က်မ ာျေးအတွေက် 

www.hud.gov ကိို ဝင ်ကညို့ပ်ေါ။ အထျူေးသဖြငို့ ်CARES အက်ဥပခဒသည ်ယ ိုအ  ိနအ်တွေငျ်ေး 

ခ  ျေးငာှျေးသမူ ာျေးနငှို့ ်ခငွေထိုတ်ခပျေးသမူ ာျေးအာျေး သငို့အ်ခပေါ် တရာျေးခရျေးရာ သိို ို့မဟိုတ် တရာျေးခရျေးရာအ 

ရမဟိုတ်သညို့ ်အခပေါငခ်ရွေ ျေးနိုတ် ွေငို့ပိ်တ်ဖ ငျ်ေး သိို ို့မဟိုတ် အခပေါငခ်ရွေ ျေးနိုတ် ွေငို့ကိ်ို အ ံိုျေးသတ်ဖ ငျ်ေး 

သိို ို့မဟိုတ် ခရာငျ်ေး  ဖ ငျ်ေး မဖပျုလိုပ်ရန ်တာျေးဖမစ်ထာျေးသည။်(အငပါငင်ရွေ ားန တခ်ွေငံ့ပ် တခ်ခငာ်း သည ်

ခ  ျေးငာှျေးသကူ အမိ်ရာကိို လ  ခဖပာငျ်ေးထနိျ်ေး  ျုပ်ရယူပပီျေး အမိ်ရှငက်ိို နငှထ်ိုတ်ကာ အမိ်ပိိုငရ်ှငက် 

ခငွေခပျေးခ  မှု အဖပညို့ ်မခပျေးနိိုငလ်ျှင ်အမိ်ကိို ခရာငျ်ေး  သညို့ ်လိုပ်ငနျ်ေးစဉတစ် ို ဖြစ်သည။်) 

2. ကိိုရိိုနာဗိိုငျ်ေးရပ်စ် ကမ္ာို့ကပ်ခရာဂေါခ ကာငို့ ်ခငွေခ ကျေးအ က်အ    ကံျုခတွေျို့ခနရပေါက ရက်ခပေါငျ်ေး 

180 အထ ိခစာငို့ ်ိိုငျ်ေးခပျေးပေါရန ်ခတာငျ်ေး ိို ွေငို့ ်သငို့တ်ွေငရိှ်သည။် ခနာက်ထပ် ရက်ခပေါငျ်ေး 180 အထ ိ

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/protect-yourself-financially-from-impact-of-coronavirus/
http://www.hud.gov/
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တိိုျေး   ျို့ကာလကိို ခတာငျ်ေး ိို ွေငို့လ်ညျ်ေး သငို့တ်ွေငရိှ်ပေါသည။် ဤခစာငို့ ်ိိုငျ်ေးခပျေးရန ်ခတာငျ်ေး ိိုမှုကိို 

ဖပျုလိုပ်ရန ်သင၏် ခ  ျေးခငွေထိုတ်ခပျေးသထူ ံ က်သွေယ်ရမည။် သငို့အ်ခကာငို့တ်ွေင ်ထပ်တိိုျေးလာမညို့ ်

ထပ်ခ ာငျ်ေးအြိိုျေးအ မ ာျေး၊ ဖပစ်ဒဏမ် ာျေး သိို ို့မဟိုတ် ထပ်ခ ာငျ်ေးအတိိုျေး (သတ်မှတ်ပမာဏမ ာျေးကိို 

ခက ာ်လွေနခ်သာ) ရှိမည ်မဟိုတပ်ေါ။ ငစ ငံ့ဆ်  ငာ်းမှု သည ်သင၏် ခ  ျေးခငွေရှငျ်ေးတမ်ျေးကိို ထိုတ်ခပျေးပပီျေး 

သငို့ခ်  ျေးခငွေကိို စီစဉသညို့ ်ကိုမပဏဖီြစ်ခသာ သင၏် အခပေါငစ်ာ  ျုပ်ထိုတ်ခပျေးသ ူသိို ို့မဟိုတ် 

ခငွေခ  ျေးသကူ ကန ို့သ်တ်အ  ိနက်ာလတစ် ိုအထ ိသင၏် ခငွေခပျေးခ  မှုမ ာျေးကိို ခ တတ ရပ်ရန ်

သိို ို့မဟိုတ် ခလျှာို့  ရန ် ွေငို့ဖ်ပျုခပျေးပေါသည။် ခစာငို့ ်ိိုငျ်ေးမှုက သငခ်ပျေးရမညို့ခ်ငွေကိို ြ က်သမိ်ျေးဖ ငျ်ေး 

မဟိုတ်ပေါ။ လွေ သွောျေးခသာ သိို ို့မဟိုတ် ခလျှာို့ခပျေးထာျေးခသာ ခငွေခပျေးခ  မှုမ ာျေးကိို ခနာက်ပိိုငျ်ေးတွေင ်

ဖပနခ်ပျေးခ  ရမည။်  

အတ အလ မ်မျ ား  

COVID-19 ရငာ်းနှ ားခမ ျုပ်နှ မှု အတ အလ မ်မျ ား- အခရျေးပေါခသာ ရငျ်ေးနှျီေးဖမ ျုပ်နှမံှု  ံိုျေးဖြတ်  က်တစ် ို ို 

မ  မှတ်မီ ရငျ်ေးနှျီေးဖမ ျုပ်နှသံမူ ာျေးသည ်လိိုငစ်ငရ် ခငွေခ ကျေး ိိုငရ်ာ ကျွမ်ျေးက ငသ်မူ ာျေးနငှို့ ်လိုပ်ကိိုငခ်န 

ဖ ငျ်ေးဖြစ်ခ ကာငျ်ေး သိုခတသနလိုပ်ပပီျေး အတညဖ်ပျုရပေါမည။် အကူအညအီတွေက ်877-RING-DFI  

(746-4334) ကိို ြိုနျ်ေးခ ေါ် ိိုပေါ။  

လ မ်လညမ်ှု    ငရှ င ် ဉ်ရန် အ   ဉ ဏ်မျ ား 

• အစိိုျေးရခအဂ ငစ်ီမ ာျေးသည ်အက ိျုျေး ံစာျေး ွေငို့မ် ာျေး သိို ို့မဟိုတ် ခငွေခ ကျေးနငှို့ ်ပတ်သက်၍ သငို့ထ် ံ

ြိုနျ်ေးခ ေါ် ိို သိို ို့မဟိုတ် စာတိိုပိို ို့မည ်မဟိုတ်ဘ  သငို့အ်က ိျုျေး ံစာျေး ွေငို့မ် ာျေး ရရှိရန ်အလိို ို့ငာှ သငို့အ်ာျေး 

စရနခ်ငွေမ ာျေး၊ အြိိုျေးအ မ ာျေး သိို့မဟိုတ် တဖ ာျေးခငွေခပျေးခ  မှုမ ာျေး ခတာငျ်ေး ိိုမည ်မဟိုတ်ပေါ။ 

• အစိိုျေးရခအဂ ငစ်ီမ ာျေးသည ်သင၏် လူမှုြူလံိုခရျေး နပံေါတ်၊ ဘဏအ်ခကာငို့န်ပံေါတ် သိို ို့မဟိုတ် 

 ရက်ဒစ်ကတ်နပံေါတ်တိို ို့ကိို ခမျေးဖမနျ်ေးမည ်မဟိုတ်ပေါ။ 

• သငမ်သရိှိသညို့ ်ရငျ်ေးဖမစ်မ ာျေးမှ အျီေးခမျေးလ်မ ာျေး၊ ခ ေါ် ိိုမှုမ ာျေးနငှို့ ်စာတိိုမ ာျေးကိို သတိဖပျုပေါ။ 

   ရ  န ဗ  ငာ်းရပ်စ-် င ျ ငာ်းသ ား ငချားငငွေ ရယသူမူျ ားတွေ  ်အချ အ်လ  ်

ခက ာငျ်ေးသာျေးခ  ျေးခငွေမ ာျေး ိိုငရ်ာ အကူအညအီတွေက ်Washington (ဝါရှငတ်န်) င ျ ငာ်းသ ား ငချား 

ငငွေအ   ငပား Washington Student Achievement Council ြိုနျ်ေး loanadvocate@wsac.wa.gov သိို ို့ 

 က်သွေယ်ပေါ သိို ို့မဟိုတ် DFI ြိုနျ်ေး 877—746-4334 ထ ံခ ေါ် ိိုပပီျေး ကျွန်ိုပ်တိို ို့၏ ခက ာငျ်ေးသာျေး ပညာခရျေး 

ခ  ျေးခငွေ ဝနခ် ာငမ်ှုခပျေးခရျေးအြွေ ျို့ဝငန်ငှို့ ်တိိုငပ်ငခ် ွေျေးခနွေျေးပေါ။ 

mailto:loanadvocate@wsac.wa.gov

