
တရားမွ်တေသာ အိမ္ရာ ဗဟိုဌာန 

အေမရိကန္ႏိုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ၊ ဒုကၡသည္ ႏွင့္ ဘာသာမေရြး 
ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ သူတို႔ကို  ကာကြယ္ေသာ တရားမွ်တသည့္ အိမ္ရာ ဥပေဒ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ တရားမွ်တေသာ အိမ္ရာ ဥပေဒ သည္ ႏူိင္ငံသား၊ 
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ ၊ မိ်ဳးရိုး ကု ိအေျခခံၿပီး ခြျဲခား ဆက္ဆံမႈ ကု ိတားျမစ္ပါသည္။ ခြျဲခား 
ဆက္ဆံမႈမ်ားကု ိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ - လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ 
ႏုိင္ငံသား၊ လိင ္(က်ား/မ) ၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ ၊ ကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု အဆင့္အတန္း၊ 
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ/ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ မ်ိဳးရုိးဗြီဇ၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ အသက္၊ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈ၊ က်ား/မ ၀ိေသသ လကၡဏာ သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ တရား၀င္ရရိွေသာ 
၀င္ေငြ (ဥပမာ- section 8 ကု ိလက္ခံရန္ ျငင္းဆုိျခင္း) တုိ႔ျဖစ္သည္။  

တရားမွ်တေသာ အိမ္ရာ ဥပေဒသည္ အေမရိကန္ႏိုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ၊ ဒုကၡသည္ ႏွင့္ 
ဘာသာမေရြး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူတုိ႔ကု ိကာကြယ္ေပးသည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သ ူ(သုိ႔မဟုတ)္ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ၊ 
မူလဇာတ ိေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊  (သုိ႔မဟုတ္) သင္၏ ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ခြျဲခား 
ဆက္ဆံျခင္း ခံရပါက Connecticut Fair Housing Center ဖံုးနံပါတ ္၈၆၆-၂၄၇-၄၄၀၁ သုိ႔ 
ေခၚယူဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

တရားမွ်တေသာ အိမ္ရာ ဥပေဒသည္ မည္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေစ 
ကာကြယ္ေပးသည္။  

အိမ္ရွင္သည္ သင့္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အေျခအေန ၊ ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာကုိးကြယ္မႈမ်ား 
ေၾကာင္ ့မတူညီစြာ ဆက္ဆံပါက တရား၀င္ျခင္း မရိွပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ အိမ္ငွားရာတြင္ 
အိမ္ရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ မျပဳမူသင့္ပါ။ 

 သင့္ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊  (သုိ႔မဟုတ္) 
သင္၏ ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အိမ္ငွားရန္ၿငင္းဆိုျခင္း။ 

 သင့္ကုိ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ငွားရန္ၿငင္းဆိုျခင္း။ 



 သင့္ကုိ မူလဇာတ ိေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ သင္၏ 
ယံုၾကည ္ကုိးကြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အိမ္ငွားခ သို႔မဟုတ ္အိမ္စေပၚ ပို၍ ေကာက္ခံျခင္း။ 

 သင့္ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊  (သုိ႔မဟုတ္) 
သင္၏ ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အသိသက္ေသ လိုအပ္ျခင္း။ 

 သင့္ကုိ အနံ႔အသက္ေၾကာင့္ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အစားအစာမ်ား မခ်က္ျပဳတ္ရန ္
ေျပာဆိုုျခင္း 

 သင ္သို႔မဟုတ္ သင္၏ မိသားစု၀င္မ်ား အဂၤလိပ္စကား မေျပာေသာေၾကာင့္ အိမ္ငွားရန္ 
ျငင္းဆိုျခင္း။ 

 သင့္ကုိ ေနထိုင္ရာ အိမ္ခန္း ၿပင္ပတြင္ အဂၤလိပ္စကား ေၿပာရန္ ေျပာဆိုျခင္း။ 
 သင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတူ၊ ေျပာဆိုရာ စကားတူ၊ သို႔မဟုတ ္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတူ မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ 

အိမ္းခန္းကိ ုေရြးခ်ယ္ရန္ သင့္ကုိ အတင္း အဓမၼ တိုက္တြန္းျခင္း။ 
 သင့္ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ (သုိ႔မဟုတ္) ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊  (သုိ႔မဟုတ္) 

သင္၏ ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သင ္သို႔မဟုတ္ သင္၏မိသားစုကိ ု
စည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာရန္ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ သို႔ေသာ္ အျခားမည္သူ႕ကိုမ ွ
စည္းကမ္းလိုက္နာရန္ အၾကပ္္ကိုင္မွဳ မရွိျခင္း။ 

အိမ္ရွင္မွ သငက္ိုးကြယ္သည့္ ဘာသာကု ိေမးျမန္းျခင္းမွာ တရားမ၀င္ပါ။ 

အိမ္ရွင္မွ သင္ပ့ံုစံ ၊ စကားေၿပာဆိပုုံ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ပုံမ်ားေၾကာင့္ သင္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ 
အေျခအေန ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းမွာ တရားမ၀င္ပါ။ 

အခ်ိဳ႕ အိမ္/ေျမ/အခန္း ငွားစားသူမ်ား၊ အိမ္/ေျမ/အခန္း ပုိင္ရွင္မ်ား ၊ အိမ္/ေျမ/အခန္း ပြစဲားမ်ား 
အစရိွသူတို႔သည ္သင့္အား အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ေနထုိင္သ ူျဖစ္ေၾကာင္း သိႏုိင္ရန္ အလုိ႔ဌာ 
သင္၏ ဂရင္းကဒ္ (green card)၊ ဗီဇာ (visa) ၊ သု႔ိမဟုတ္ ဆုရိွယ္နံပါတ ္(social security number) 
ကု ိေမးႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘ ဲသင္ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ႏုိင္ငံေၾကာင့္ သင္၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အေျခအေန ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးလာပါက Connecticut Fair 
Housing Center သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ တရားမွ်တေသာ အိမ္ရာ ဥပေဒသည္ သင့္အိမ္/ အိမ္ခန္း တြင္ 
ေနထုိင္သည ္အထ ိကာကြယ္ေပးပါသည္။ အိမ္/ေျမ/အခန္း ငွားစားသူမ်ား၊ အိမ္/ေျမ/အခန္း 
ပုိင္ရွင္မ်ား ၊ အိမ္/ေျမ/အခန္း ပြစဲားမ်ားမွ စ၍ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် သင့္အား ေအာက္ပါ 
အျပဳအမူမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ 



 ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းအုပ္ပ၀ါ၊ အေဆာင္း စသည္ႏွင့္ အျခား ဘာသာတရားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္သည့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကုိ မ၀တ္ဆင္ရန္ ေျပာဆုိျခင္း၊ 

 သင္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ အယ၀ူါဒေၾကာင့္၄င္း ၊ သင္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ 
အေျခအေနေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ သင္သည္ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၄င္း ႏွင္ထုတ္ျခင္း။ 

 သင္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ အယ၀ူါဒေၾကာင့္၄င္း ၊ သင္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ 
အေျခအေနေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ သင္သည္ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၄င္း သင့္အား 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္း။ 

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္းဆုိရာတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား အက်ံဳး၀င္သည္။ 

 သင္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရိွမ်ားထံ 
သုိ႔မဟုတ္ ရဲထံသုိ႔ တုိင္ၾကားမည္ဟ ုၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။ 

 ႏုိင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္မည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း။ 
 သင့္တိုင္းျပည္သုိ႔ ျပန္သြားရန္ ေျပာဆုိျခင္း။ 
 သင္ေျပာင္းေရႊ႕မသြားပါက သင့္အိမ္နံရ႔ံတြင္  သင ္သုိ႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုအား ဆဆဲု ိ

ႀကိမ္းေမာင္း၊ ေျခာက္လန္႔သည္ ့ပံုမ်ားဆြဲသားျခင္း၊ စာမ်ား ေရးသားျခင္း။ 
 သင ္သုိ႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုကု ိလူမ်ိဳးေရး၊ ဇာတိမ်ိဳးႏြယ္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး 

ဆေဲရးတုိင္းထြာျခင္း။ 
 သင့္အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ခန္း၊ သင ္ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) သင္ 

အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အရာမ်ား (ဥပမာ - ေရကူးကန္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္ရန္ ေနရာ အစရိွသည္) တုိ႔ 
အား ၀င္ထြက္သြားလာျခင္း မျပဳႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း။ 

ဤဥပေဒသည ္သင ္အိမ္၀ယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အိမ္၀ယ္ရန ္ေငြေခ်းသည္အထိ 
ကာကြယ္ေပးပါသည္။ အကယ္၍ သင္ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ အယ၀ူါဒေၾကာင့္၄င္း ၊ သင္၏ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ေသာ၄္င္း၊ သင္သည္ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္၄့င္း 
အိမ္၀ယ္ယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေခ်းရန္ တားျမစ္ျခင္းခံရသည္ဟ ုထင္ပါက Connecticut Fair Housing 
Center သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

အခ်ိဳ႕အရာမ်ားမွာ တရားမွ်တေသာ အိမ္ရာ ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသည္။ အကယ္၍ 
သင့္အိမ္ရွင္သည္ အဆုိပါ ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခံထားရသည္ဟ ုယူဆပါက Connecticut Fair 
Housing Center သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ၊ ခုိလံုေနထုိင္မႈ ဆုိင္ရာ အျခားျပႆနာမ်ား အတြက ္အကူအညီလုိပါက 


