
1400 South Flores, San Antonio, TX 78204  www.sanantonio.gov/nhsd  (210) 207-5910

NOTICE OF TENANTS’ RIGHTS—FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

အမိ်င  ှားမ  ှား ရပိိုငခ်ွင့်် အကက  ငှ်ားက  ှားစ —မက  ခဏကမှားက ့်ရ ိသည့််ကမှားခွနှ်ားမ  ှား 

အမိန် ့်ပပနတ်မ်ှား Ordinance #2020-06-25-0453 အရ အမ်ိပိိုငရ် ငမ်  ှားသည် အမ်ိင  ှားခ မကပှားမှုကက  င့်် ဖယ်ရ  ှားဖိို ့် အကက  ငှ်ားက  ှားစ  

ကပှားပိို ့်သည့််အခါ အင်္ဂ ိပ် န င့်် စပိန ်န စ်ဘ သ ပဖင့်် ကရှားသ ှားထ ှားကသ  အမ်ိင  ှားမ  ှား ရပိိုငခ်ွင့်် အကက  ငှ်ားက  ှားစ ပါ ပ ှားတွွဲပိို ့်က  ငရ်န ်

 ိိုအပ်သည်။  

အ ိိုပါ  ိုပ်ငနှ်ားစဥ်တစ်က  ် သင့်် ိိုအကထ  ်အ   ပဖစ်ကစမည့်် မက  ခဏကမှားက ့်ရ ိကသ ကမှားခွနှ်ားတခ ိ ျို့ ိို ကအ  ်တွင ်

ကဖ ်ပပထ ှားသည်။ အ ယ်၍ သင့််မ   ကမှားစရ မ  ှား သိို ့်မဟိုတ် စိိုှားရိမ်စရ မ  ှား ရ ိခွဲ့်ရင ်က  ှားဇ ှားပပ ပပ ှား ဤ ိပ်စ သိို ့်   ်သွယ်ပါ 

housingpolicy@sanantonio.gov 

• ဤအမိန် ့်ပြန်တမ််းသည် မည်သည့််အခ ိန်မှစပြ ်း သက်ရ ောကမ်ှု ရိှလောမည်နည််း?

o ၂၀၂၀ ခိုန စ်၊ ဇ  ိိုင ် ၂၅ ရ ်

• ဤအမိန် ့်ပြန်တမ််း၏  ည် ွယ်ခ ကက် ဘောလဲ?

o ဖယ်ရ  ှားဖိို ့် အကက  ငှ်ားက  ှားစ  သ ်သ ်သည် န ငထ်ိုတ်ပခငှ်ားမဟိုတ်ကက  ငှ်ား ကနထိိုငသ် မ  ှားအ ှား ကသကသခ  ခ   

သကဘ ကပါ ်ကစရန၊်

o အမ်ိင  ှားမ  ှား န င့်် အိမ်ပိိုငရ် ငမ်  ှားအက  ှား အပပနအ်  န ်က ွှားကနှွားမှုမ  ှား  ွယ်  ကခ  ကမွျို့ကစရန၊် 

o အမ်ိပိိုငရ် ငမ်  ှား န င့်် အိမ်င  ှားမ  ှား ိို ကငကွက ှားအ  အည မ  ှား ိိုငရ်  အရငှ်ားအပမစ်မ  ှားန င့်် ခ ိတ်  ်ကပှားရန၊်

• အမ်ိငေှာ်းမ ော်း  ြိိုငခွ်င့်် အရကကောင််းကကော်းစော ြံိုစံကိို အကျွန်ိုြ်ဘယ်မှော ရှောရတွွေ့ နိိုငမ်ည်နည််း?

o အ ိိုပါ ပံိုစံ ိို အွန ်ိိုငှ်ားပဖင့်် https://www.sanantonio.gov/NHSD/Programs/FairHousing မ  ရနိိုငပ်ါသည်။

▪ ထိို ိိုဒသ်ိို ့် ကရ  ်ကသ အခါ “Evictions & Notice of Rights” ဟိုကရှားမ တ်ထ ှားသည့်် သက ဂတအထ ိ

ကအ  ် ွွဲခ ပါ။ 

• ကျွန်ိုြ်သည် ၎င််းြံိုစံကိို အနည််းငယ/်စိတက်ကြိိုက ်ပြြိုပြင ်နိိုငသ်လော်း?

o ၎ငှ်ားပံိုစံ ိို အမ်ိင  ှား  သိို ့် ပ တိအတိိုငှ်ား ကပှားပိို ့်ရန ် ိိုအပ်သည်။ 

• လိိုကန်ောမှုရိှရကကောင််းကိို မည်ကဲ့်သိို ့် မှတတ်မ််းတင ် မည်နည််း?

o ကပှားပိို ့်ကက  ငှ်ား မ တ်တမ်ှားတငဖိ်ို ့်  ်မ တ်ကရှားထိိုှားပပ ှား ရ ်စွွဲတပ်ပါ၊ မိတတ ူတစ်စံို   ှားပါ၊ 

o အကက  ငှ်ားက  ှားစ  ိို အိမ်င  ှား၏ တံခါှား၌  ပ်ထ ှား  င ်ဓ တ်ပံိုရိို ်ပါ၊ 

o အမ်ိင  ှား  အ ှားကမှား ်ပဖင့််  ်သွယ်ပါ  ၎ငှ်ားအကက  ငှ်ားက  ှားစ  မိတတ ူတစ်စံို အ ှားကမှား ် ပိို ့်ပါ၊ 

o သင့််မ တ်တမ်ှားအဖိို ့် မိတတ ူတစ်စံို သမ်ိှားထ ှားပါ
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• ကျွန်ိုြ် အမိန် ့်ပြန်တမ််း မလိိုကန်ောြါက ဘောပြစ်လောမည်နည််း?

o အ ိိုပါ အမိန် ့်ပပနတ်မ်ှား ိို ်န ဖိို ့် ပ ် ွ ်ပါ  ပထမအက ိမ် ခ ိ ှားကဖ  ်မှုအတွ ် သတိကပှား ခံရမည်ပဖစ်သည်၊ 

o ်  ်ခ ိ ှားကဖ  ်မှုမ  ှားအတွ ် ခ ိ ှားကဖ  ်မှုအ ိို ် ပပစ်ဒဏက်ပှားပခငှ်ား ခံရမည်ပဖစ်သည် 

• ခ ိြို်းရြောကမ်ှုအတကွ ်မည်သည့််ပြစ်ဒဏ်မ ော်း ရိှြါသနည််း? ၎င််းပြစ်ဒဏ်မ ော်းကိို မည်သိို ့်မည်ြံို အရ ်းယရူ ောင ွ်ကသ်နည််း? 

o ပပစ်ဒဏမ်  ှားတွင ်တစ်က ိမ် ခ ိ ှားကဖ  ်မှုအတွ ် ဒဏက်င ွကဒေါ်   ၅၀၀ အထ ိပါဝငသ်ည် 

o အမှုမ  ှား ိို Code Enforcement ဌ န  စံိုစမ်ှားစစ်က ှားမ  ပဖစ်ပပ ှား ပမိ ျို့နယ်တရ ှားရံိုှားတွင ်အမှုစစ်က ှား နိိုငသ်ည်

o ိို ်န မှုမရ ိပခငှ်ားအတွ ်  တိိုငစ် မ  ှား ိို Code Enforcement သိို ့်မဟိုတ် Neighborhood and Housing Services

ဌ နမ်  ှားမ တ င့်် ပမိ ျို့နယ်ရံိုှားသိို ့် စံိုစမ်ှားစစ်က ှားရန ်တငသ်ွငှ်ားနိိုငပ်ါသည်  
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