
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

အမိရ္ာ အရငး္အ မမမ္္ား 
အိမ္ရာ အေ  ခ္်တ္ ငိမ္ေရးေားဌာန (Department of Housing Stability) သတ္ ခ္း္ဌာနးမာာ၍  ိိုင္ ခံ့ေသာ အိမ္ရာအား ်တ္ေဆာခ္ေ းခာ Denver အား ခူတီ  ္ိ် ္ဆခ္ ေ းသတ္္။ 
ဤေားဌာနသတ္ သင္ံ့အား အိမ္ ိိုင္  င္ံ့ ေးဌာနနိိုင္္ိႏိုင္ေမရး္ဌာနေစရန္၊ အိမ္ရာမ ံ့ အေ ြ်႕ အၾခခဳမ္ားအား လ ္င္ မး္ဌာနမြာ ေ  ရ င္းေဆာင္ရြခ္ေ းရး္ဌာန ္ႏ င္ံ့ သင္ံ့အား ်း္ဌာန ိိုးသင္ံ့ အိမ္ရာ အ ြင္ံ့အလမ္းမ္ား  င္ံ့ 
 ္ိ်္ဆခ္ေ းရး္ဌာန အမရ ိသတ္်ိို႔အ ြ်ခ္င ာ အရင္းအ မမ္မ္ား ရင္း္ႏ ီး မ ဳ ္္ႏ ခနား  ီးေစရန္၊ မူ၀ါဒမ္ား နို်္  း္ဌာန း္ဌာန်ီးေ းခာ အ  ားေသာ အ ြ ႕အမတ္းမ္ား ်ိို႔  င္ံ့ 
 ူးေ ါင္းေဆာင္ရြခ္သတ္္။ ေးဌာနာခ္န ္ေသာ အ ္ခ္အလခ္မ္ား ရရ ိရး္ဌာနအ ြ်ခ္ 3-1-1 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟို်္ အြး္ဌာနလိိုင္းေ ခ denvergov.org/housing သိို႔ ၀င္ေရာခ္ ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ Para 
información en español visite denvergov.org/housing/. 

သငသ္တ ္ မၥတး္ ြးဌာန ္သခသ္ာေရးအ်ြခ ္အရတအ္ ္ငး္  တ္ံ့မီ ါသလား္။ 

Denver ၏  မၥတး္အ ြးဌာန ္ သခသ္ာေရးအမအီမစဥ ္(Property Tax Relief Program) သတ္ အရတ္အ ္င္း  တ္ံ့မီေသာ အိမ္င ားမ္ား ္ႏ င္ံ့ အိမ ္ိိုင္ရ င္မ္ားအ်ြခ္ 
၎်ိို႔ ေ းေ ္ရေသာ  မၥတ္းအ ြးဌာန္ မ္ား၏ ်မ္မိ် ္် မ ္ိိုင္းခိို ေငြ  းဌာန္အမ္းေ းသတ္ေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု  ္အိမင္ ားရမ္းမ ် ြငလ္တ္း အလား်ူ ေဆာငရ္ြခေ္ းသတ္္။ 

္ႏ မ္မစဥ္ ေမလ 1 ရခမ္  မ်င္  ီး ေလ ္ာခလ္လာမ္ားအား ်ငသ္ြင္းေခာင္း ်ငသ္ြင္း္ႏိိုင္မတ ္  မသ္တ္္။ 720.944.4347 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု  ္အြးဌာနလ္ိိုင္းေ ခ 
denvergov.org/propertytaxrelief သိို႔ သြားေရာခ္ ါ္။ 

Colorado   တး္ဌာနနသ္တ္ သခ္ၾခီးမီးဌာနနီာမ္ား ္ႏ င္ံ့ ်ာ၀းဌာနန္မ္းေဆာငလ္္ခ္ရ ေိသာ မမဘ္ခဆ္ိိုငရ္ာ ၀းဌာနန္မ္းမ္ား ်ိို႔အ်ြခ္  မၥတး္ ြးဌာနေ္ းေ ္မ   ်ေၱရလ႕ဆိိုငး္ေရး 
အမအီမစဥ ္ခိိုသာမခ သခ္ၾခီးမးီဌာနနီာမ္ား ္ႏ င္ံ့ မသးဌာနမ္ြမ္း မမမ္ နမ္းေဟာင္းမ္ား်ိို႔အ်ြခ္ အ ြးဌာန္  ေ းေ ္မ  ခင္းလလ် ္ေရး အမအီမစဥ္် မ္ ိုခိို ါ 
ခမ္းလ မး္ ေနာခ္ ခံ့ေ းနားသတ္္။   

303.866.2441 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟို်္ Colorado.gov/pacific/treasury/senior-and-veteran-property-tax-programs သိို႔ ၀င္ေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

္ႏ ငန္ိ်ု  ္ခရ  ငး္အား ခာခြန္် ားဆးီရးဌာနအ္်ြခ ္င ားရမး္  (သိို႔) အေနြေနြအသခိုးမရိ် မ္္ားအား ေ းေ ္ရာရာ၌ အခအူတလီိိုအ  ္ါသလား္။ 

နာန ီင ားရမး္မ  ္ႏ င္ံ့ အေနြေနြအသခိုးမရိ် ဆ္ိိုငရ္ာ ခတူေီနာခ ္ခံ့မ  အမအီမစဥ ္(TRUA) သတ ္အရတ္အ ္င္း  တ္ံ့မသီူမ္ားအ်ြခ္ အေရးေ ခ အိမင္ ားရမ္းမ  ္ႏ င္ံ့ 
အေနြေနြအသခိုးမရိ် ္ ေ းေ ္မ မ္ား်ိို႔ခိို ေနာခ ္ခံ့ေ း္ိႏိုင္ ါသတ္္။ 3-1-1 သိို႔ ေ ခဆိို  ီးေစရန္၊ 6 အား ္ႏ  ိ္ ါ္။ 

Denver Human Services (Denver လသူား ္င္းေနာခ္ ံ့ခမ  ၀းဌာန္ေဆာငမ္ မ္ားေားဌာန) သတ္ မိမိ် ိို႔၏ အိမ္ရာအား ဆခိုးရခ းရေ်ာံ့မတ္ံ့ အ္ႏၱရာန္္ႏ င္ံ့ ရင္ဆိိုင္ေးဌာနရ  ီးေစရန္၊ 
၀င္ေငြသ်မ္ ် ္ ္ခ္် ိို႔  င္ံ့ အရတ္အ ္င္း  တ္ံ့မီသမူ္ားအ်ြခ ္္ႏ ငန္ိ်ု  ္ခရ  ငး္ ္ႏ င္ံ့ င ားရမး္မ ဆိိုငရ္ာ  ခံ့ ိိုးခတူမီ အား ခမ္းလ မး္ေနာခ္ ခံ့ေ းသတ္္။ 720.944.4DHS 

(4347) သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာန္လိိုင္းရာ၌ denvergov.org/humanservices သိို႔ ၀င္ေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

AIDS ေရာာါရ သိမူ္ားအ်ြခ ္အမိရ္ာဆိိုငရ္ာ အ ြင္ံ့အလမး္မ္ား (HOPWA) အခအူတီအား Colorado ခ္းဌာန္းမာေရးခြးဌာနန္ခ္မ ် ဆင္ံ့ Denver 

အ်ြခ္ ေ း ိို႔ေနာခ ္ခံ့ေ းနား  ီးေစရန္၊ ဤ်ြင္ အိမ္င ားရမ္းမ ေစရန္၊ မးူနမ္ေဆး၀ါးေစရန္၊အရခ ္မြ လးဌာန္းမ  ္ႏ င္ံ့ မိ် ္ိိုင္းဆိိုငရ္ာ ခ္းဌာန္းမာေရး်ိို႔အ်ြခ ္၀းဌာနေ္ဆာငမ္ မ္ားလတ္း  ါ၀င္ 
ေ သတ္္။ 303.837.0166 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာနလ္ိိုင္းရာ၌ coloradoaidsproject.org သိို႔ ၀င္ေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

၀ငေ္ငြးဌာနတး္သမူ္ားအ ြ်ခ ္မြမး္အင ္ ခံ့ ိိုးေနာခ ္ခံ့ေ းမ  အမအီမစဥ ္(LEAP) သတ္ အရတအ္ ္င္း  တ္ံ့မီသူ အရ သ္ားမ္ားအ်ြခ္ ေဆာင္းရာသခီာလ (္ႏိို၀ငဘ္ာ-ဧ  ီ) 
၎်ိို႔၏ အိမ္အ ေူ း  င္းဆိိုင္ရာ ေငြေ်ာင္း ခလလာေဘလ္၏ ်မ္မိ် ္် မ္ ိိုင္းခိို ခတူီေဆာင္ရြခ္ေ းေသာ  န္ဒရန္ အမီအမစဥ္်မ္ ို   မသ္တ္္။ 1.866.HEAT.HELP 

(1.886.432.8435) သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာနလ္ိိုင္းရာ၌ denvergov.org/LEAP သိို႔ ၀င္ေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

ေငြေ်ာငး္ ခလလာေဘလ ္ေ းေ ္မ ဆိိုငရ္ာ ခတူေီနာခ ္ခံ့မ  (Bill Payment Assistance) အား Energy Outreach Colorado မ ် ဆင္ံ့ မိမိ် ိို႔၏ေးဌာနအိမ္ မြမ္းအင ္

အသခိုးမရိ် ္မ္ားအ်ြခ္ ေငြေၾခးမ််္မြမ္း္ႏိိုငသ္မူ္ားနခသိို႔  ခံ့ ိိုးေနာခ ္ခံ့ေ းေခာင္း ေနာခ ္ခံ့ေ းသြားမတ္   မသ္တ္္။ 1.866.HEAT.HELP (1.866.432.8435) သိို႔ 
ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာနလ္ိိုင္းရာ၌   

https://www.energyoutreach.org/programs-for-individuals/bill-payment-assistance/ သိို႔ ၀င္ေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

သင္ံ့ ေးဌာနအမိသ္ိို႔ ၀ငေ္ရာခမ္ ဆိိုငရ္ာ မြမး္မခ  ငဆ္ငမ္ မ္ား   ဳလို  ္ိို႔ လိိုအ  ္ါသလား္။ 

 မိဳ႕ေ်ာ္မ   ခံ့ ိိုးေ းနား  ီးေစရန္၊ Denver  မိဳ႕      းဌာနလ္တအ္သမ္  ဳ  င္ေရး အာဏာ ိိုင္မ ် ဆင္ံ့  ခံ့ ိိုးေနာခ ္ခံ့ေ းနားေသာ အမိင္ ား/အမိ ္ိိုငရ္ င ္၀ငေ္ရာခမ္ ဆိိုငရ္ာ 
မြမး္မခ  ငဆ္ငမ္ မ္ား (Renter/ Homeowner Access Modification) အမီအမစဥ္သတ္ မသးဌာန္မြမ္းသမူ္ား မမိိ် ိို႔၏ ေးဌာနအိမ္သိို႔ ၀ငေ္ရာခ္္ႏိိုင္ေမရးဌာနအ္်ြခင္ ာ 
ေးဌာနအိမ္် မ္၀ိိုခ္ မြမ္းမခ  င္ဆင္မ မ္ား   ဳလို ေ္ းသတ္္။ ၎သတ္ ေးဌာနနိိုငသ္ူ သိို႔မဟိ်ု ္ ေ မ ိိုငရ္ င္အေ ခသိို႔ သခေ္ရာခ္မ  ရ သိတ္္။ 303.534.3872 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ 
သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာန္လိိုင္းေ ခ renewdenver.org သိို႔ ၀င္ေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အေ ါငသ္မိး္ ခရ  ငး္အား ေရ ာငရ္ ားလိို ါသလား္။ 

Colorado အေ ါငသ္မိး္ ခရ  ငး္ဆိိုငရ္ာ အခအူတ ီေဟာံ့် လ္ိိုငး္ (Colorado Foreclosure Hotline) သတ ္အခ္ိဳးအ မ်္မနူေသာ အိမရ္ာဆိိုင္ရာ အၾခခ  ဳေဆြးေ္ႏြး  င္း 
ေအာ္င္မမီ္ား  င္ံ့ လခ္် ြ ေဆာင္ရြခလ္္ခရ္ သိတ္္။  

1.877.601.HOPE သိို႔ ေ ခဆိို ါ္။ 

ၾခိဳ်င၀္နန္မူ ဆိိုငရ္ာ အၾခခ  ဳေဆြးေ္ႏြး  ငး္ ္ႏ င္ံ့ အေ ါငမ္ာ ္ဳ ဆ္ိိုငရ္ာ အၾခခ  ဳေဆြးေ္ႏြး  ငး္ (ေ ာခ ္္ခမ္  ္ႏ င္ံ့  ္ခခ္ြခ္မ ) ္ႏ မ္မ္ိဳးမလခိုးအား Colorado အိမရ္ာ 

 ခံ့ ိိုးေနာခ္ ခံ့မ  ေခာ္ ိိုေရးရ င္း်ြင္ ရရ ္ိႏိိုငသ္တ္္။ 303.572.9445 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာနလ္ိိုင္းရာ၌ chaconline.org သိို႔ ၀ငေ္ရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

အခန္ာ၍ သငသ္တ္ ေ ါငး္ ိုခ  ် ္ေငြ်ိိုးေ ္းမားမ  သိို႔မဟိ်ု  ္ေငြေၾခး အိားမ္ားေသာ ၀းဌာနေ္ဆာငမ္ မ္ား်ိို႔္ႏ င္ံ့ ်သ္ခ္  ီး မိိုးရိမေ္းဌာနလ ္င ္Denver ၏ ေငြေၾခး 
အားသမေ္လာင္းေနာခ ္ခံ့မ  ္ႏ င္ံ့ ခာခြန္ေရး ရခိုး းဌာန္းသတ္ သင္ံ့အား mpowered မ ် ဆင္ံ့ အ မ ံ့ ေငြေၾခးဆိိုငရ္ာ လမ္းတလးဌာနး္ဌာနတ္း  ေ း  င္းသိို႔ တလးဌာန္းဆိို 
လလ ေ  ာင္း ေ း္ိႏိုင္သတ္္။   
720.944.2498 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာန္လိိုင္းရာ၌ mpoweredcolorado.org သိို႔ ၀င္ေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ 

အမိ ္  ဳ ငမ္ အ်ြခ ္အခအူတလီိို ါသလား္။ 

Denver  မိဳ႕      းဌာနလ္တ္အသမ္  ဳ  ငေ္ရး အာဏာ ိိုင္ (DURA)   င္ံ့  ူးေ ါင္းလခ္် ြ ခာ  မိဳ႕ေ်ာ္သတ ္အေရးေ ခ အိမ္ရာ   ဳ  ငမ္ မ္ားေစရန္၊ ်ိိုး်ခလ္ို ္ေဆာငမ္ မ္ား ္ႏ င္ံ့ 
အမိရ္ာသိို႔၀ငေ္ရာခ္္ႏိိုငမ္ ဆိိုငရ္ာ မြမး္မခ  ငဆ္ငမ္ မ္ား အမရ ိသတ္် ိို႔အ်ြခ္ အ်ိိုး္ႏ းဌာန္းးဌာနတ္းသတ္ံ့ ေ ္းေငြမ္ား ္ႏ င္ံ့ ာရးဌာန္႔မ္ား်ိို႔ခိို ခမ္းလ မ္း ြင္ံ့  ဳေ းသတ္္။ 
303.534.3872 သိို႔ ေ ခဆိို ါ သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာန္လိိုင္းရာ၌ renewdenver.org သိို႔ ၀င္ေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

အမိင္ ား သိို႔မဟိ်ု  ္ေ မ ိိုငရ္ င ္အၾခခေ းေဆြးေ္ႏြး  ငး္အား လိိုအ  ္ါသလား္။ 

လူငန္မ္ားေစရန္၊ လူၾခီးမ္ားေစရန္၊ သခ္ၾခီးမီးဌာနနီာမ္ားေစရန္၊ ေရလ႕ေ  ာင္းေးဌာနနိိုင္သမူ္ားေစရန္၊ ဒိုခၡသတ္ ိိုလခ သူမ္ားေစရန္၊ LGBTQ ္ႏ င္ံ့ မသးဌာနမ္ြမ္းသမူ္ား်ိို႔ အ ါအ၀င ္အိမင္ ားမ္ား အားလခိုး အ်ြခ္ 
Denver ၏ အ မ ံ့ အရ သ္ားေးဌာနနိိုငသ္ ူေ မရ င-္အမိင္ ား လမး္တလးဌာန ္အား ရရ ိ္ိႏိုင္ ါသတ္္။ denvergov.org/housing သိို႔ သြားေရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

Denver ရာ၌ မရိ် း္ဌာနတး္ သိို႔မဟိ်ု  ္အ မ ံ့ စဥ ေဒေရးရာ အရငး္အ မမမ္္ားအား ခမး္လ မ္းေနာခ ္ခံ့ေ းေသာ အမီအမစဥ္ ္ႏ မ ္ို ရ သိတ္္။ Colorado Affordable Legal 

Services (Colorado ေငြေၾခး််္မြမ္း္ႏိိုင္ေသာ စဥ ေဒေရးရာ ၀းဌာနေ္ဆာင္မ မ္ား) နခ 303.996.0010 သိို႔  ိုးဌာနး္ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာနလ္ိိုင္းရာ၌ 

coloradoaffordablelegal.com သိို႔ ၀ငေ္ရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ Colorado Legal Services (Colorado စဥ ေဒေရးရာ ၀းဌာန္ေဆာင္မ မ္ား) နခ 303.837.1313 သိို႔  ိုးဌာန္းေ ခဆိို ါေစရန္၊ 
သိို႔မဟိ်ု ္ အြးဌာနလ္ိိုင္းရာ၌ coloradolegalservices.org သိို႔ ၀ငေ္ရာခ္ၾခတ္ံ့ရ  ါ္။ 

ေငြေၾခး် ်မ္ြမး္္ိႏိုငေ္သာ အင ားအမိ္် မလ္ခိုး ရ ာေ ြေးဌာန ါသလား္။ 

ColoradoHousingSearch.com သတ္ Denver ေစရန္၊ ေဒသ ္ႏ င္ံ့   တ္းဌာနန္အ်ြင္း ေငြေၾခး််္မြမ္း္ႏိိုင္ေလာခ္ေသာ အင ားအိမ္မ္ားအား မာရင္း   ဳလို ္ ေ းနားသတ္ံ့ 
အ  တ္ံ့မခိုဆခိုးေသာ ေ ခ်န္၀ခဆ္ိိုဒ္် မ္ ို   မ္သတ္္။ ဤဆိိုဒ္် ြင္ အိမ္ရာ အာဏာ ိိုင္မ္ား ္ႏ င္ံ့  ိုာၢလခိ ေ မ ိိုင္ရ င္မ္ားနခမ  မာရင္းမ္ား  ါ၀ငသ္တ္္။ 

အရတ္အ ္င္း  တ္ံ့မီသူမ္ားအ်ြခ္ အိမ္ရာေရြး ္န္မ ဆိိုငရ္ာ ေဗာခ္ ္ာမ္ား ( ိုဒ္မ 8) အား Denver အိမရ္ာ အာဏာ ိိုင ္(DHA) မ ် ဆင္ံ့ ရရ ေိခာင္း 
ရရ ိ္ိႏိုင္ေ သတ္္။ ေခ္းးူး  ဳ  ီး 720.932.3000 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု  ္denverhousing.org သိို႔ သြားေရာခ ္ါ္။ 

၀နန္လူိို ါသလား္။ 

Denver ်ြင္ ၀င္ေငြခးဌာန္႔သ်န္ားေသာ အိမ္ရာ ိိုငဆ္ိိုငမ္  အိမ္အလခိုး 1,500 းဌာနီး ါး ရ သိတ္္။ ေဒသ ခ အခ္ိဳးအ မ်္မနေူသာ အ ြ ႕အမတ္းမ္ားမ ် ဆင္ံ့ အ မ ံ့ 
အမိ၀္နန္သူ ူအၾခခေ းေဆြးေ္ႏြး  ငး္အား ရရ ္ိိႏိုင္ ါသတ္္။ denvergov.org/housing သိို႔မဟို် ္hud.gov သိို႔ သြားေရာခ္ ါ္။ 

မရးဌာနေ္ းေ ္မ ဆိိုငရ္ာ  ခံ့ ိိုးေနာခ ္ခံ့မ  ္ႏ င္ံ့ အ  းီသ်ေ္ းေ ္မ  ခိုးဌာနခ္္မရိ် မ္္ားအ ြ်ခ ္ ခံ့ ိိုးခတူမီ  ်ိို႔အား Denver ၏ metroDPA မ ် ဆင္ံ့ ရရ ္ိိႏိုင္ ါသတ္္။ 
720.913.1534 သိို႔ ေ ခဆိို ါေစရန္၊ သိို႔မဟိ်ု ္ denvergov.org/housing သိို႔ သြားေရာခ ္ါ္။ 
မရးဌာနေ္ းေ ္မ ဆိိုငရ္ာ  ခံ့ ိိုးေနာခ္ ခံ့မ အား Colorado အိမရ္ာ  ခံ့ ိိုးေနာခ ္ခံ့မ  ေခာ္ ိိုေရးရ င္းေစရန္၊ 303.572.9445 သိို႔မဟိ်ု ္ chaconline.org မ လတ္း ရရ ိ္ိႏိုင္ ါသတ္္။ 


