
င  ှားရမ ှားခ ပ ှားပချေရန   ျေက ကွက ခခင ှားပ က င   ဥ ပေအရန င ထတု ခခင ှား ဆ ုင ရ သတင ှားအချေက အလက မျေ ှား 

(Eviction Information For non-payment for rent) 

သင ၏အခွင  အပရှားမျေ ှားက သု  ါ (Know Your Rights) 

အ ိုငအ် ိုဝါ၌ ဆ ိုင််းင ံ့ထ ်းသညံ့် ဥပဒေအရ နငှထ်ိုတ်ခြင််းအ ်း ၂၀၂၀ ြိုနစ်ှ၊ ဒေလ ၂၇ ဒ ံ့ရက်၌ အဆ ို်းသတ်လ ိုက်ပပြီခြစ်သည်။ 

အ ေ်ငါှ်းတစ်ဥြီ်း၏အြွငံ့အ်ဒရ်းေ  ်းနငှံ့ ်ပတ်သက်၍ သ သငံ့သ်ညံ့် အြ က်အလက်ေ  ်းအ ်း ဒအ က်တွငဒ်ြ ်ခပထ ်းပါသည်။ 

အကယ်၍ သင၏်အ ေ်ရှငေှ် သငံ့အ် ်း - 

• အ ေ်ေှဒခပ င််းဒ  ွှေ့ရ  ်ဒခပ ဆ ိုြ ံ့လျှင၊် (သ ို ံ့)

• င ှ်းရေ််းေှုသဒ  တူညြီြ က်အ ်း သက်တေ််းတ ို်းခြင််းေရှ သခြငံ့ ်အ ေ်ေှဒခပ င််းဒရွွှေ့ဒပ်းရ  ်လ ိုအပ်သည်ဟို 

ဒခပ ဆ ိုလ ြ ံ့လျှင ်၊ (သ ို ံ့) 

• အိုပ်ြ ျုပ်ဒရ်းေ ်းေှ နငှထ်ိုတ်ခြင််းဆ ိုင််းင ံ့ထ ်းေှုက ို ိုပ်သ ေ််းလ ိုက်ဒသ ဒ က ငံ့ ်

အ ေ်ေှဒခပ င််းဒရွွှေ့ဒပ်းရေည်ဟိုဒခပ ဆ ိုလ ြ ံ့လျှင၊်

သင ်အ ေ်ေှ ဒခပ င််းဒ  ွှေ့ဒပ်းရ  ်ေလ ိုပါ။  

တရ ်းသူကကြီ်းတစ်ဦ်းတည််းသ  အ ေ်င ှ်းက ို တရ ်း၀ငန်ငှထ်ိုတ်ခြင််းခပျုန ိုငသ်ည်။ 

အ ငု အ ၀ုါ ဥ ပေမ  ခ ဌ န ှားထ ှားပသ လ အု  ချေက မျေ ှား (IOWA LAW REQUIRES) 

အ ေ်င ှ်းြက ိုအြ   ေ်ြီေဒပ်းဒသ အ ေ်င ှ်းအ ်း အ ေ်ရှငေှ် အသ ဒပ်း/အဒ က င််း က ်းစ  (notice) ဒပ်းရေည်။ 

၁။ အဒ က င််း က ်းစ သည် စ ခြငံ့ဒ်ရ်းသ ်းရေည်။ 

၂။ အ ေ်င ှ်းြက ို (၃) ရက်အတွင််း ဒပ်းဒဆ ငခ်ြင််းေခပျုလျှင ်အ ေ်င ှ်းစ ြ ျုပ် ရပ်စ သွ ်းေည်ဟို အသ ဒပ်းစ တွင ်

ဒြ ်ခပထ ်းရေည်။ 

၃။ ဤအသ ဒပ်း/အ က င််း က ်းစ က ို သငံ့အ် ်း သငံ့ဒ်လျှ ်ဒသ  ည််းလေ််းခြငံ့ ်စ စ်တက ဒပ်းခြင််း ခြစ်ရေည်။ 

၄။ ဤ (၃) ရက်တ က လသည် သငံ့အ် ်း ၎င််း (၃) ရက်အတွင််းအ ေ်င ှ်းြဒပ်းန ိုငရ်  ်အြ   ဒ်ပ်းခြင််း ခြစ်သည်။  

၅။ သ ို်းရက်အတွင််းအ ေ်င ှ်းြက ို အခပညံ့်အဝ ဒပ်းဒြ န ိုငပ်ါက အ ေ်ရှငေှ်သငံ့အ် ်း တရ ်း၀ငန်ငှထ်ိုတ်ခြင််း ေခပျုန ိုငပ်ါ။ 



အပရှားကက ှားပသ အချေက အလက မျေ ှား (IMPORTANT FACTS) 

အ ေ်င ှ်းရေ််းြအ ်း (၃)  ရက်အတွင််း ေဒပ်းန ိုငလ်ျှင ်သငသ်ည်ြ က်ြ င််းအ ေ်ေှဒခပ င််းဒရွွှေ့ဒပ်းရ  ်ေလ ိုအပ်ပါ။ 

အ ေ်ရှငေှ် တရ ်း၀ငန်ငှထ်ိုတ်ခြင််းခပျုလိုပ်န ိုငရ်  ်တရ ်း  ို်းသ ို ံ့ အေှုြွငံ့ရ်ေည်ခြစ်သည်။ 

တရ ်းသူကကြီ်းတစ်ဦ်းတည််းသ  အ ေ်င ှ်းက ို တရ ်း၀ငန်ငှထ်ိုတ်ခြင််းခပျုန ိုငသ်ည်။ 

အရင ှားအခမစ မျေ ှား (RESOURCES) 

IOWA LEGAL AID 

 Iowa Legal Aid (အ ိုငအ် ို၀ါ ဥပဒေဆ ိုငရ် အကူအညြီ) သည် နငှထ်ိုတ်ခြင််းနငှံ့ ်ရငဆ် ိုငဒ် ရသညံ့် ဝငဒ်င ွည််းဒသ  

အ ိုငအ် ို၀ါခပည်သူ/သ ်း (Iowans) ေ  ်းက ို အကူအညြီဒပ်းဒ ပါသည်။  

Iowa Legal Aid ေှအကူအညြီရယူန ိုငရ်  ်- 

• ၈၀၀-၅၃၂-၁၂၇၅ က ို ဒြေါ်ပါ။

• အသက် ၆၀ နငှံ့အ်ထက် အ ိုငအ် ို၀ါ ခပည်သူ/သ ်းေ  ်းသည် ၈၀၀-၉၉၂-၈၁၆၁ က ို ဒြေါ်ပါ။

• www. Iowalegalai.org တွင ်အွ လ် ိုင််းခြငံ့ ်ဒလျှ က်လ  တငပ်ါ။

HOME INC. 

HOME Inc သည် ဒ အ ေ်ေှ ဒခပ င််းဒ  ွှေ့ရ န်ငှထ်ိုတ်ခြင််း (သ ို ံ့) သငအ်ဒပါငထ် ်းသညံ့် အ ေ်တစ်လ ို်းက ို ဆ ို်း ှု  ်းခြင််းက ို 

ရငဆ် ိုငဒ် ရသူေ  ်းအ ်း လျှ ျုွှေ့ ဝှက်အ က ဒပ်းခြင််း (confidential counseling) ေ  ်းခြငံ့ ်အြေ ံ့ကူညြီဒပ်းဒ ပါသည်။ 

• ၅၁၅-၂၄၃-၁၂၇၇ က ို ဒြေါ်ပါ။

• HOME, Inc. လက်စွ စ အိုပ်က ိုြတ်ပါ။

EMBARC သည် ဒရွွှေ့ဒခပ င််းဒ ထ ိုငသ်ူေ  ်းနငှံ့ေ် ိုကခသည်ေ  ်း၏   သ စက ်းအြက်အြ အတွက် လူ ည််းစိုသ ို်း 

 သ စက ်းဒပါင််း ၂၄ ြိုဒက  ်က ိုပ ံ့ပ ို်းဒပ်းဒသ  ြို ််း (၁၀) လ ိုင််းေှတစ်ဆငံ့ ်တ ိုက်  ိုက်၀ ဒ်ဆ ငေ်ှုေ  ်း ဒပ်းဒ ပါသည်။ 

• Burmese - 515.207.9442

• Chin Dialects - 515.216.0974

• French - 515.216.0654

• Karen - 515.216.0143

• Karenni - 515.216.0712

• Kirundi - 515.207.9614

• Kunama - 515.216.0745

• Lingala - 515.216.4329

• Spanish - 515.344.3936

• Swahili - 515.216.0611
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