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Your Rights & Resources After Receiving a Notice to Vacate For Non 
Payment of Rent 

အမ်ိင ြောှားခ မပ ှားမှုပ  ြောင့်် ဖယရ် ြောှားဖိ ့် အပ  ြောငှ်ား  ြောှားစြော ရရ ိပ  ှားပ ြော  ်သင့််၏ ရ ိ ငခ်ွင့််မ ြောှား န င့်် 

အရငှ်ားအမမစမ် ြောှား 

ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် ဤသတင််းအချက်အလက်မျ ်းက ်ု သင်ို့ထသံ ်ု ို့ ပပ်းပ ်ု ို့ရန ်San Antonio မမ  ြို့အစ ်ု်းရ အလ ်ုရ  ပါသည်။  

သငသ်ထိြောှားရမ ြော ။  

• ဖယရ် ြောှားဖိ ့် အသပိ ှားစြောသည် န ငထ် တမ်ခငှ်ား မဟ တ ်ါ။ န ငထ််ုတ်ခခင််း လ်ုပ်ငန််းစဥ်၏ ပထမဆံ်ု်း ပခခလ မ််းသ ခြစ်မပ ်း သငခ်ျက်ချင််း 

ထကွ်သွ ်းြ ်ု ို့ ဆ ်ုလ ်ုတ  မဟ်ုတ်ပါ။ ထ ်ုခပဿန  ပခြရ င််းြ ်ု ို့ သင်ို့မ   အချ နရ်  ပသ်းသည်။ သငပ်နအ မ်မ  ယခ်ုထကွ်သွ ်းစရ  မလ ်ုသည်ို့အခပင ်

အ မ်ပ ်ုငရ် ငအ် ်း အရငမ်ပခပ ထ ်းဘနဲဲ ို့လည််း မထကွ်သွ ်းသင်ို့ပါ။ 

• သင၏် ရ ိ ငခွ်င့််မ ြောှား န င့်် ပ ြော ်ပမခလ မ်ှားမ ြောှား ိ  ထ ်ပလ့်လြော ါ။ Bexar County မ ခပဋ္ဌ န််းထ ်းသည်ို့ ပအ က်ပါ 

က ်ုယ်ို့အ ်းက ်ုယ်က ်ု်း ဥပပေပရ်းရ  သတင််းအချက်အလက်မျ ်းက ်ု က ်ု်းက ်းပါ။ 

https://www.bexar.org/DocumentCenter/View/22596/Self-Help-Legal-Information-Packet- 
When-an-Eviction-Case-Has-Been-Filed-Against-You-PDF 

ယခ  သငလ်  ်လိ ့်ရသည့်် ပမခလ မ်ှားမ ြောှား။ 

• ပ ှားပ ြောငရ်မည့်် ပငပွ  ှားသပ ြောတညူ မှုတစ်ခ  ရရ ိပရှား က  ိှားစြောှားအပမဖရ ြောရ ်  အမ်ိ ိ ငရ် ငအ်ြောှား ခ  ခ် ငှ်ား  သ်ယွ ်ါ။ 

ပငပွ က်းသပဘ တူည မှုမျ ်းက ်ု စ ခြင်ို့ပရ်းသ ်း၍ သငန် င်ို့သင်ို့အ မ်ပ ်ုငရ် င ်န စ်ဥ ်းစလံ်ု်းက လက်မ တ်ပရ်းထ ်ု်း ကရမည။် 

• အ အူည  ရ ိ ါသည်။ သငအ်ကူအည လ ်ုအပ်ပါက ရရ  န ်ုငသ်ည်ို့ အရင််းအခမစ်မျ ်း ရ  ပါသည်။  

• သင၏်ရ ိ ငခွ်င့််မ ြောှား န င့်် အရငှ်ားအမမစ်မ ြောှား ပမှားမမ ်ှားရ ်။ 210-207-5910 (City of San Antonio) က ်ုပခေါ်ဆ ်ုပါ။  

• အမ်ိင ြောှားခ၊ ပရမ ှားခ၊ အခပ  ှားပငမွ ြောှား န င့်် လိ အ ် ါ  ပ  ွှေ့ပမ ြောငှ်ားရြောတငွ ်   ်  စရိတမ် ြောှား န င့််  တသ် ပ်  ှား 

အ အူည ရရ ိရ ်။ 

 
၁။ City of San Antonio: 210-207-5910 က ်ုပခေါ်ဆ ်ုပါ သ ်ု ို့မဟ်ုတ် 

www.sanantonio.gov/emergencyhousingassistance.က ်ုသွ ်းပါ။  

 

၂။ Guadalupe Community Center: 210-226-6178 က ်ုပခေါ်ပါ။  

 
အ မ်င  ်းခ န င်ို့ ပရမ ်းခအကူအည မျ ်းအတွက် ပငပွ က်းပထ က်ပံို့မှု ကန် ို့သတ်ထ ်းသည်။ 

ဖယရ် ြောှားဖိ ့် အပ  ြောငှ်ား  ြောှားစြော ရရ ိပ  ှားပ ြော  ် ြောမဖစ်လြောနိ ငသ်လ?ဲ 

ြယ်ရ  ်းြ ်ု ို့ အပ က င််း က ်းစ  ပပ်းပ ်ု ို့မပ ်းပန က် အ မ်ပ ်ုငရ် ငသ်ည် တရ ်းရံ်ု်းသ ်ု ို့ တရ ်းစဲွ အမှုတငသ်ွင််းမ   ခြစ်သည်။ ပံ်ုမ်ုနအ် ်းခြင်ို့ အမှုတငသ်ွင််းမပ ်း 

၂၁ ရက်အတွင််း တရ ်းရံ်ု်းမ  အမှု က ်းန မည်ို့ ရက်က ်ု သတ်မ တ်ပပ်းမ   ခြစ်သည်။ တရ ်းရံ်ု်းက သငလ် ပရ က် အစစ်ပဆ်းခံမယ်ို့ ရက်က ်ု စ ခြင်ို့ 

အပ က င််း က ်းမ   ခြစ်သည်။ 

အမှု က ်းန မှုတွင ် သင၏်ရပ ်ုငခ်ွင်ို့မျ ်းအတွက် လ ပရ က် ပချပန ်ုငသ်ည်။ အမှု က ်းန မပ ်းမ  တရ ်းရံ်ု်းက စ ရငခ်ျက် ထ်ုတ်ခပနမ်   ခြစ်သည်။ 

အကယ်၍ သငပ်ရ က်မလ ပါက တရ ်းသူကက ်းသည် န ငထ််ုတ်ခခင််းက ်ု သငဘ်က်က မကန် ို့ကွက်ဟ်ု ပက က်ချက်ချမပ ်း အ မ်ပ ်ုငရ် ငအ်တွက် 

စ ရငခ်ျက် ထ်ုတ်ခပနမ်   ခြစ်သည်။ သငသ်ည် အယူခံဝင ်ပ ်ုငခ်ွင်ို့ရ  သည်။ 

အကယ်၍ န ငထ််ုတ်ခခင််းအမှု စတငမ် က ်းန မ   သင် န င်ို့ သင်ို့အ မ်ပ ်ုငရ် ငတ် ်ု ို့ သပဘ တူည မှု တစ်ခ်ု ရရ  န ်ုငပ်ါက ၎င််းသပဘ တူည မှုစ ချ ပ်က ်ု 

တရ ်းရံ်ု်းသ ်ု ို့ ခပပါ။ အမှု က ်းန မှု မတ ်ုငခ်ငက် တငရ်  ပသ  ပပ်းစရ အ ်းလံ်ု်း ပပ်းပချပါက ထံ်ု်းစံအရ အ မ်ပ ်ုငရ် ငသ်ည် အမှုက ်ု ပယ်ချမ   

ခြစ်သည်။  

https://www.bexar.org/DocumentCenter/View/22596/Self-Help-Legal-Information-Packet-When-an-Eviction-Case-Has-Been-Filed-Against-You-PDF
https://www.bexar.org/DocumentCenter/View/22596/Self-Help-Legal-Information-Packet-When-an-Eviction-Case-Has-Been-Filed-Against-You-PDF
http://www.sanantonio.gov/emergencyhousingassistance
http://www.sanantonio.gov/emergencyhousingassistance


June 25, 2020  

 

အကယ်၍ အမှု က ်းန မပ ်း ၅ ရက်အတွင််း သငဘ်က်က ပခပ င််းပရ ြို့ ခခင််း သ ်ု ို့မဟ်ုတ် အယူခံဝငခ်ခင််း တစ်စံ်ုတစ်ရ  မလ်ုပ်ပါက အ မ်ပ ်ုငရ် ငသ်ည် 

တရ ်းရံ်ု်းသ ်ု ို့ န ငထ််ုတ်ခွင်ို့အမ န် ို့စ  ပတ င််းခံန ်ုငသ်ည်။ သငန် ငို့တ်ကွ သင၏်ပ ်ုငဆ် ်ုငမ်ှု အ ်းလံ်ု်းက ်ု ပနအ မ်မ  န ငထ််ုတ်ြယ်ရ  ်းခခင််း မပဆ ငရွ်က်မ   

အပ က င််း က ်းစ  တစ်ပစ ငက် ်ု သင၏်အ မ်တံခါ်းမ   ၂၄ န ရ  ကက  တငက်ပ်ထ ်းမ   ခြစ်သည်။ 

သင့်မ် ြော ပရွှားခ ယ ိ် ငခွ်င့် ်ရ ိသည့််အမ င ်သင့် ်ိ   ူည နိ ငတ်ဲ့်လမူ ြောှားလ ဲရ ိပ  ြောငှ်ား ိ  သတရိ ါ။  

သပဘ တူည မှု ရရ  ြ ်ု ို့ လ်ုပ်ငန််းစဉ် တစ်ပလ  က် သင၏်အ မ်ပ ်ုငရ် ငန် ငို့ ်ဆက်သွယ်ခခင််းသည် အ ကံဥ ဏပ်က င််း တစ်ခ်ုခြစ်သည်။ 

အကအူညီြ ်ု ို့ပပ်းရန ်စ မံထ ်းသညို့် မမ  ြို့ဝနပ်ဆ ငမ်ှု၊ ရပ်ကွက်ဝနပ်ဆ ငမ်ှု၊ သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ရပ်ရွ ဝနပ်ဆ ငမ်ှုမျ ်းလည််း ရ  သည်။ 

ပ ထိ ငသ်၏ူ  ြောမည်။     

 

လ ်ိစြော/အခ ်ှား။    

 

ပပေးပ  ို့သညို့့်ပ ့်။    

 

ပ ှား ိ ့်သည့််  ံ စံ။    

Translated into Burmese on July 2020


