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တၢ်ကတိၣၤလ ညါ 
တၢ်ဒ ၢးအိၣ်ထီ် တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက ၤ ပ ၤအိၣ်ပ ၤဆိၣၢးအလီၢ် တၢ်ဆီ်ထ ွဲမၤစ ၤ တၢ်တိၣိာ်က ၤ (Relocation Assistance 
Program) လ ကသူၣ်ထီ် တၢ်မၤအက ၤအက လ  အဒ်သိၣၢးလိၣိာ်အသၢးလ  တၢ်မၤစ ၤတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက ၤ လ  ကမၤ 
လီၤတံၣၢ် တၢ်ပ ဘၣ်တၢ်ဖၣိၣၢးသွဲစၢးဒီၢး တၢ်ဟ ်တၢ်မၤစ ၤလ  အထွဲသိၣၢးတ ၤသိၣၢး, အက ၢးအဘၣ်, ဒီၢးအလွဲၤသၢးတပယူၣိာ်ဃီ 
ဆူၣပ ၤလ ဘၣ်တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အီၤခီဖၣ  တၢ်တိၣိာ်က ၤတဖၣ်လ ဘၣ်တၢ်ပ ဆ  အီၤလ  ဝ်ၡ့ၣ်တ ်ကီၢ်စွဲ် ဝံၣစိၣိာ်တီဆ   
ဝွဲၤက ၤ (Washington State Department of Transportation (WSDOT)) န်လီၤ. 

တၢ်တိၣိာ်က ၤအံၣၤ ဘၣ်တၢ်ပ ဆ  ရွဲ်က ၤအီၤဒ် တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  လ အဒ်သိၣၢးလိၣိာ်သၢး အတၢ်ဆီ်ထ ွဲမၤစ ၤ (Uniform 
Relocation Assistance) ဒီၢး 1970 တၢ်ပ ၤဆါတၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ် ဖၣီလစံၣ်သွဲစၢး (Real Property Acquisition Policies 
Act of 1970), ဒ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ ီဘၣ်အီၤဒ် (Uniform Act မ တမ ၢ် URA). 

လံၣိာ်ရွဲ်ဖၣိၣအံၣၤ တၢ်က ွဲၢးဒ ၢးအိၣ်ထီ်အီၤလ  ကစံၣၢးဆ တၢ်သံၣက ၢ်တနီၤလ အဘၣ်ဃၢးဒီၢး နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အခ ွဲၢးအယိာ် 
တဖၣ်န်လီၤ. တၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ၤ လီၤတံၣၢ်လီၤဆွဲၢးဘၣ်ထ ွဲ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်ဆီ်ထ ွဲမၤစ ၤန် ပ်ဃ ိာ်လ  သွဲစၢး 
တၢ်ဘၣ  အပူၣၤလီၤ. တၢ်ဂ ိာ်က ၢးစ ၢးမၤလီၤတံၣၢ်လ  လံၣိာ်ရွဲ်ဖၣိၣအံၣၤ အိၣ်ဒီၢးတၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ၤ လီၤတံၣၢ်လီၤဆွဲၢးအဖၣ မ ၢ် တကတီၢ် 
ဃီ, တၢ်အံၣၤတအိၣ်ဒီၢး သွဲစၢး အတၢ်မ ဆူၣ်ဒီၢး တၢ်မၤဘၣ်ဒိၣဘၣ်န်လီၤ. တၢ်လီၤဆီ မ တမ ၢ် တၢ်ကမ် မ ၢ်အိၣ်ထီ် 
တမံၣၤမံၣၤအဃိၣ, သွဲစၢး ကမ ၢ် တၢ်လ  အရ ဒိၣ်ကတ ၢ်န်လီၤ. သွဲစၢးန် ပ်ဃ ိာ်လ  တၢ်က ၢ်ကဒါက ၤ ဝ်ၡ့ၣ်တ ် 
တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘၣ   (Revised Code of Washington (RCW)) အဆ ဒိၣ် 8.26 ဒီၢး ဝ်ၡ့ၣ်တ ် ပ ဆ  တၢ် 
အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ (Washington Administrative Code (WAC)) 468-100 အပူၣၤန်လီၤ. 

နတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်န် အရ ဒိၣ်လ ပဂီၢ်ဒီၢး ပတၢ်ပညိၣ်န် မ ၢ်ဒ်သိၣၢး ကမၤစ ၤလီၤ တၢ်တံၣိာ်တိာ်တဖၣ်ဒီၢး တၢ်ဒိၣဘၣ် 
အဂၤလ  တၢ်တိၣိာ်က ၤအံၣၤအဖၣီခိၣ်န်လီၤ. တၢ်ဘၣ ၢးဒိၣ်မၢးလ  နဟံၣၢးနၢ် တၢ်ဆ ကတီၢ်လ  ကဖၣၢးလံၣိာ်ရွဲ်ဖၣိၣအံၣၤန်လီၤ. 
ပသၢးခ စံၣၢးဘၣ ၢးဘၣ်နၤလ  နနၢ်ပ ၢ်ဒီၢး တၢ်ပ်ဃ ိာ် မၤသကိၣၢးတၢ်အဃိၣလီၤ. 
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တၢ်ဟ ် ကူ်ၣ  တၢ်သ ၢးလၢီ်သ ၢးက  တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤ (Relocation Advisory 
Services) 
တၢ်မ ၢ်သ ၢးနလီၢ်နက  ခီဖၣ  WSDOT ကမ  ၢ် တၢ်ဖၣံၣၢးတၢ်မၤ အတၢ်တိၣိာ်က ၤတဖၣ်အဃိၣ, တၢ်ကဟ ်နၤ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  
အတၢ်ဆီ်ထ ွဲမၤစ ၤတဖၣ် လ အိၣ်ဒီၢးတၢ်ပညိၣ်လ  တၢ်ဃ နၢ် တၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ် လ အက ၢးအဘၣ်န်လီၤ. တၢ်အံၣၤမ ၢ် ပ 
တၢ်ပညိၣ်ဒီၢး ပတၢ်မ ၢ်လၢ်လ  ကမၤတၢ်လ ပဂီၢ်, ဒီၢးဆီ်ထ ွဲမၤစ ၤတၢ်လ  က လ အက ၢးအဘၣ်လ  ကမၤစ ၤနၤလ  
နသ ၢးလီၢ်သ ၢးက ကကွဲထီ်လိၣ်ထီ်အဂီၢ်လီၤ. 

တၢ်လ အပိၣိာ်ထ ွဲထီ်အခံၣလ လိာ်တဖၣ်အံၣၤမ ၢ်ဝွဲဒ် တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက တၢ်ဟ ်ကူၣ် အတၢ်မၤစ ၤလ  နကနၢ်ဘၣ်အီၤ 
ဖၣွဲနမ ၢ်ဘၣ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အဃိၣန်လီၤ. တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အပ ၤသ ပ ၤဘၣ် ကသံၣက ၢ်စံၣၢးဆ နၤလ  အနီၢ်ကစၢ်ဒ်သိၣၢးက- 

• ဟ ်နၤ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  တၢ်ဟ ်ကူၣ် တၢ်မၤစ ၤအဂီၢ်. 

• ဆ တွဲိာ်လ  မ ၢ်နအိၣ်ဒီၢးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ ဒီၢးတၢ်အွဲ်ဒိၣၢးတဖၣ်. 

• တွဲနၢ်ပ ၢ်ဘၣ်ဃၢး တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်မၤက ၤက , တၢ်ခ ွဲၢးတၢ်ယိာ်, ဒီၢးတၢ်ဟ ်ဘၣူၣၢးလွဲတဖၣ်. 

• မ ၢ်လိၣ်အဃိၣ ဟ ်၀ံစိၣိာ်တီဆ  တၢ်မၤစ ၤ. 

• တခ ၢးလ  တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက န် မၤလီၤတံၣၢ်ဆိၣပိာ်လ  ကအိၣ်ဒီၢး အစ ၤကတ ၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်က လ  
တၢ်ကလွဲၤအိၣ်လွဲၤဆိၣၢးအီၤလ  တၢ်ထိၣ်သတီၤက ၢ်အီၤသ အစ ၤကတ ၢ်တခါလီၤ. 

• ဟ ်တၢ်လီၢ်လ  ကဘၣ်လွဲၤဆူၣညါလ  တၢ်လီၢ်တၢ်က လ  တၢ်ထိၣ်သတီၤက ၢ်တၢ်အဂီၢ်. 

• ဟ ်ဟံၣ်ဃီလ  တၢ်ကသ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်ခ ွဲၢးတၢ်ယိာ်တၢ်နၢ်ဘၣ ၢး အအါကတ ၢ်ဒီၢး ဂံၣၢ်ခီ်ထံၣၢးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လ  
တၢ်ကဆ တွဲိာ်တၢ်အဂီၢ် ခီဖၣ  တၢ်က ွဲၢးအီၤလ လံၣိာ် အသီ 90 မ တမ ၢ် တခ ၢးလ  မ ၢ်နံၣၤလ  ကဘၣ်ဟၢးထီ်န်လီၤ. 

• သမံၣသမိၣၢးက ၢ် ဟံၣ်ဃီလ  တၢ်ပိာ်လီၤ လီၢ်က လ  အက ၢးအဘၣ်, အပူၣၤဖၣ ၢး, ဒီၢးတၢ်ကဆ ွဲကဆ ီ (DSS) 
လ တၢ်တူၣၢ်လိၣိာ်အီၤသ . 

• ဟ ်တၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ၤဘၣ်ဃၢး ဖၣွဲ်ဒရ ်, ကီၢ်စွဲ်, ဒီၢးလီၢ်က၀ ၤ အတၢ်တိၣိာ်က ၤလ  အဟ ် တၢ်ဆီ်ထ ွဲ မၤစ ၤဆူၣ 
ပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက အအိၣ်. 

• ဟ ်ကူၣ်လ  ကမၤနၢ် ပ ၤသ ပ ၤဘၣ် အတၢ်သမံၣသမိၣၢးက ၢ်တၢ်ဖၣွဲ အပ ၤတၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ်အခါ. 
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တၢ်ဆီ် ထ ွဲမၤစ ၤ ပ ၤအိ်ၣ ဆိၣၢးအလၢီ် 

တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အပ ၤသ ပ ၤဘၣ် ကဆွဲၢးက ၢးနၤလ ကတွဲနၢ်ပ ၢ်နၤဘၣ်ဃၢး တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤလ  
အအိၣ်, တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲအကလ ိာ်လ  တၢ်ဟ ်အီၤတဖၣ်, တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်ဃ ထ တဖၣ်, 
တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မန ၤလ  ကဒိၣၢးနၢ် တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲလ  အဘၣ်ထ ွဲဒီၢးနၤ. ဖၣွဲတၢ်သံၣက ၢ်စံၣၢးဆ  
အခီ်ထံၣၢးတဘၣျီန်, တၢ်ကသံၣသမိၣၢးက ၢ် နဟံၣ်ဃီအတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီၢး တၢ်မ ၢ်လၢ်လ  ကသမံၣသမိၣၢးစ ၢ်ကီၢး နတၢ်လိၣ်ဘၣ် 
တဖၣ်လ  တၢ်ဆီ်ထ ွဲမၤစ ၤအဂီၢ် ခီဖၣ  တၢ်မၤ၀ံၤ တၢ်န ိာ်လီၤအိၣ်ဆိၣၢး အတၢ်သံၣက ၢ်စံၣၢးဆ လီၤ. မ တမ ၢ်ဘၣ်လ  တၢ် 
ဟ ်နၤ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အလီၢ်အဂၤတခါလ  နကထိၣ်သတီၤအီၤ, ဒီၢးတၢ်က ွဲၢးလီၤတံၣၢ်နၤ အစ ၤကတ ၢ် အသီ 90 
တခ ၢးလ  နကဘၣ်ဟၢးထီ် နလီၢ်နက အဃိၣ, နတလိၣ်ဘၣ်လ  နကဘၣ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  ဘၣ်လီၤ. WSDOT ကဟ ် 
တၢ်မၤလီၤတံၣၢ်တၢ်အံၣၤလ  တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အလံၣိာ်ပရ လ  အပိာ်ဖၣ ါထီ်, “တၢ်ဘၣိၣၢးဘၣ်သ ်ညါ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  
အတၢ်က ၢးတၢ်ဘၣ်, တၢ်နၢ်ဘၣ ၢးအတၢ်ခ ွဲၢးတၢ်ယိာ်ဒီၢး တၢ်မၤလီၤတံၣၢ်တၢ်အသီ 90.” တၢ်မ ၢ်ဟ ်အခ ွဲၢးလ  တၢ်ပ ဘၣ် 
တၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ် အါနၢ်ဒံၣၢး နံၣၤသီလ  WSDOT လိၣ်ဘၣ်ဝွဲအဃိၣ, နကလိၣ်ဘၣ်လ  နကဆွဲၢးလီၤမံၣၤလ  တၢ်ဒိၣၢးလွဲ 
တၢ်အ ်လီၤဒီၢး ဟ ် WSDOT အလွဲန်လီၤ. 

နမ ၢ်လိၣ်ဘၣ်အဃိၣ, တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အပ ၤဘၣ်မူၣဘၣ်ဒါစွဲ်နီၤ ကဟ ်နၤ စရီလ ကတီၢ်ခွဲအံၣၤဒီၢး တၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ်လ  
အကလီတဖၣ်ဒီၢး ဟ ်၀ံစိၣိာ်တီဆ  လ  ကလွဲၤက ၢ်ဟံၣ်ဃီတဖၣ်န်လီၤ. 

တၢ်မၤလီၤတံၣၢ်တၢ် အသီ 90 န် တၢ်တက ၢး သၢးဒ ဒီအီၤဒီၢး တၢ်ဘၣိၣၢးဘၣ်သ ်ညါ အသီ 20 လ ကပိာ်ပတ ိာ် နတၢ်ဒိၣၢးလွဲ 
တၢ်အ ်လီၤ, လ ဘၣ်တၢ်ပ ဆ  အီၤလ  WSDOT အ တၢ်ပ ဆ  တၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ် အတၢ်တိၣိာ်က ၤ (Property 
Management Program) န်ဘၣ်. 

 

လ နၢီ်ကစၢ်တၢ်ဆွဲၢးက  တဖၣ် အမွဲိာ်ညါ 
တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အဝွဲၤဒ ၢးတဖၣ်န် အိၣ်ထိၣၢးဖၣွဲတၢ်ဆ ကတီၢ်လ  အညီအဘၣ ါ လ ပ ၤအါဂၤအဂီၢ်, လ အပ်ဃ ိာ်ဒီၢး ဟါခ ီ
အဆ ကတီၢ် ဖၣွဲအလိၣ်ဘၣ်အခါန်လီၤ. ပ ၤဘၣ်မူၣဘၣ်ဒါလ  အမၤတၢ်ဖၣွဲ တၢ်သ ၢးထီ်သ ၢးလီၤ လီၢ်က ဝွဲၤဒ ၢးတဖၣ် က 
မၤစ ၤနၤလီၤ. ဝွဲၤဒ ၢးကဆ  နၤ မ တမ ၢ် ဆ  နၤဆူၣ ပ ၤ/တၢ်ကရ ကရိၣလ  အက ၢးအဘၣ် လ ကမၤနၢ်တၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ၤလ  
အက ၢးအဘၣ် လ အဘၣ်ထ ွဲဒီၢး- 

 
• တၢ်လ အအိ်ၣ အစရတီဖၣ် • စ အအ ်အယူၣိာ်ဒီၢး တၢ်ဆီတလွဲ တၢ်သူ်ၣ ထီ် 

အတၢ်ပိာ်ပနီ်တဖၣ် • VA ဒီၢး FHA တၢ်ဟံၣၢးလိၣၢ်ကဒ ွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ် 

• လီၢ်က၀ ၤ ဟံၣ်ဃ ီအတၢ်သိၣ်တၢ်သတီၢ်ဘၣ  တဖၣ်   • တၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိ်ၣ  အခိၣသ ွဲတဖၣ် 

• တၢ်သူၣ်ထီ် အတၢ်ဘၣ  တဖၣ် • တၢ်ဟ ်တၢ်နၢ်ပ ၢ် ပ ၤပ ၤစူၣၢးကါတၢ် အလံၣိာ်က လွဲၢ်က တဖၣ် 

• ပ ၤတ၀  တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤ ဘၣ်ထ ွဲ တၢ်ပိာ်လၤီဟံၣ်ဃီ 

• တၢ်ဟ ်လီၤဆိၣပိာ်စ ၤစ တဖၣ် 
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ပ ၤတ၀ တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤလ  ဘၣ်တၢ်ဟ ် အၤီလ  ကရ ခ ်စၢးတဖၣ် 

နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အပ ၤသ ပ ၤဘၣ် နွဲ်ဃီၤနၤဆူၣ တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤလ  ဘၣ်တၢ်ဟ ်အီၤခီဖၣ  ကမ  ၢ်ဒီၢး နီၢ်တဂၤ အခ ်စၢး 
ကရ  အဂၤတဖၣ်လ  အအိၣ်လ နပ ၤတ၀ အပူၣၤန်လီၤ. နမ ၢ်အိၣ်ဒီၢး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအဃိၣ, တၢ်ပိာ်လီၤလီၢ်က  
အပ ၤသ ပ ၤဘၣ်လီၤဆီ ကဂ ိာ်က ၢးစ ၢးမၤတၢ်ကိၣၢးမံၣၤဒွဲၢးလ  ကမၤနၢ် တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤလ  ကရ ခ ်စၢးတဖၣ် လ အအိ်ၣ ဒီၢး 
ပ ၤဘၣ်မူၣဘၣ်ဒါလ  တၢ်ဟ ်အီၤတၢ်မၤလိၣလ  ကမၤစ ၤနၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. နက ၢးတွဲသကိၣၢးတၢ်ဒီၢး နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  
အပ ၤသ ပ ၤဘၣ် ဘၣ်ထ ွဲနတၢ်သၢးလီ တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤတဖၣ်အ ၤလီၤ. 

 

အိ်ၣ ဆိၣၢးလ  ကီၢ်အမွဲရကၤ (United States) အပူၣၤ ဖၣိၣၢးသွဲစၢး 

ဖၣွဲ်ဒရ ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘၣ   လိၣ်ဘၣ် တၢ်အ ်သၢးလ တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိၣၢးလီၢ်အတၢ်အိၣ်သၢးန်လီၤ. တၢ်ကလိၣ်ဘၣ်လ  
နဆွဲၢးလီၤမံၣၤလ  လံၣိာ်က ီ်ဒိၣအပူၣၤ လ အပိာ်ဖၣ ါ နအိၣ်လ  ကီၢ်အမွဲရကၤ ဖၣိၣၢးသွဲစၢး တခ ၢးလ  တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  စၢးထီ် 
ဘၣ် န်လီၤ. 

 

အိ်ၣ ဆိၣၢးလ  ကီၢ်အမွဲရကၤ (United States) အပူၣၤ တဖၣိၣၢးသွဲစၢး 

ပ ၤတဂၤလၢ်လၢ်လ  အကွဲပ ၤတခီဘၣီမ ၢ်ဒီၢး တအိၣ် ဖၣွဲကီၢ်အမွဲရကၤအပူၣၤ ဖၣိၣၢးသွဲစၢးတဖၣ်န် တမၤနၢ် တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  
တၢ်ဟ ်ကူၣ် အတၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤ, မ တမ ၢ်ဘၣ်လ  တၢ်တက ၢးတဘၣ်တဖၣ်န် တဒ ၢးအိၣ်ထီ်အီၤ တၢ်ကီတၢ်ခွဲလ  
အနၢးဆူၣ မါ မ တမ ၢ် ၀ၤ, မိၣၢ်ပၢ်, မ တမ ၢ် ဖၣိၣလ အက ၢးအဘၣ် ဒ်တၢ်ပိာ်ဖၣ ါထီ်အီၤလ  WAC 468-100-208 
အပူၣၤအသိၣၢးဘၣ်န်လီၤ. 

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=468-100-208
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တၢ်သ ၢးလၢီ်သ ၢးက  အဘၣူၣၢးအလွဲတဖၣ် 
၀ံသၢးစူၣၤ တဘၣ်သ ၢးနလီၢ်နက  တခ ၢးနတွဲသကိၣၢး နတၢ်သ ၢးလၢီ်သ ၢးက  အတၢ်ရွ်ဲ တၢ်က ၤဒၢီး နတၢ်သ ၢးလၢီ်သ ၢးက  
အပ ၤသ ပ ၤဘၣ်ဒၢီး ဆွဲၢးလၤီမံၣၤလ  “တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤအတၢ်အ ်လၤီ” အပူၣၤ အဃိၣဘၣ်န်လၤီ. 
မ တမ ၢ်လ  နတွဲဘၣ်ဆိၣ  WSDOT လ  နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  ဘၣ်အဃိၣ နဒ ၢးအိၣ်ထီ်တၢ်ကီတၢ်ခွဲလ  နကဒိၣၢးနၢ် 
တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်နၢ်ဘၣ ၢးအခ ွဲၢးအယိာ် န်လီၤ. 

ဒ်ပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက တဂၤအသိၣၢး, နတၢ်ခ ွဲၢးတၢ်ယိာ် အိၣ်လ  နကဃ က ၤ နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အပ ၤအဘၣ်ဒီၢး 
တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤလ  အအိၣ်ထီ်လ  အဘၣ်ထ ွဲ ဒီၢးတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အံၣၤ န်လီၤ. တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အက ၤအက  
ဒီၢး တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤ အါကလ ိာ်န် ဒိၣၢးသနၤထီ်အသၢးလ  တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အကလ ိာ် တခါ 
မ တမ ၢ် သ ခါလ လိာ်-  

 

မ ၢ်က ၤဝွဲၤက ိာ် အတၢ်သ ၢးလၢီ်သ ၢးက  

နမ ၢ်သၢးလီလ  ပ ၤသ ပ ၤဘၣ် လ အသ ၢးလီၢ်သ ၢးက တဂၤ သ ၢးနနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ပီၢးတၢ်လီအဃိၣ, နကဘၣ်ဒိၣၢးလွဲဒီၢးရွဲ်က ၤလ  
ပ ၤသ ၢးနၢ်နနီၢ်က ဘၣိၣ်ထီ်, တီ်ထီ်, သ ၢးထီ်သ ၢးလီၤ, ဒီၢးစိၣိာ်လီၤ နနီၢ်ကစၢ် တၢ်ပီၢးတၢ်လီ တဖၣ် န်လီၤ. 
ဖၣွဲတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက ၀ံၤန်, WSDOT မၤ တၢ်ဟ ် တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲ လိၣၤလိၣၤဆူၣ တၢ်သ ၢးထီ်သ ၢးလီၤ ခီပနံၣိာ် ဖၣွဲနဃ ထီ် 
အခါန်လီၤ. 

တၢ်ဟ ်ကဒါက ၤစ န် တၢ်ကပိာ်ပနီ်အီၤ တ ၤလ  အအါကတ ၢ် တၢ်ဒ ်စ ၤ 50-မံၣၢးလိာ် န်လီၤ. 
တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲလ အဘၣ်ထ ွဲတဖၣ် ပ်ဃ ိာ်ဒီၢး- 

• တၢ်ဘၣိၣ်ထီ်တၢ် ဒီၢးတၢ်ဃ ်လီၤတၢ်ဘၣိၣ်. 

• တၢ်ဃ ်လီၤဒီၢး ထီထီ်ကဒါက ၤ ဟံၣ်ဃီ တၢ်ပီၢးတၢ်လီတဖၣ်. 

• တၢ်ဆွဲၢးက  ကဒါက ၤ တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲလ  ထံၣမ ်အူၣပ ၤ ဖၣွဲတၢ်လီၢ်လ  အလွဲၤသ ၢးအိၣ်အလီၢ် (အဒိၣ, လီတွဲစိၣ, 
ခ ဘၣ ်(လ)ပ ၤ, လီမ ်အူၣ). 

• တၢ်သ ၢးထီ်သ ၢးလီၤ အတၢ်အ ်ကီၤသၢးဖၣွဲ တၢ်ဆ  နတၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ်အခါ. 

• တၢ်အဘၣူၣၢးအလွဲအဂၤလ  အဘၣ်ထ ွဲတဖၣ်. 
 
နၢီ်ကစၢ် အတၢ်သ ၢးလၢီ်သ ၢးက - တၢ်ဟ ် တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲ လ အသံၣ 

နဃ ထ လ  နကဟ ်တၢ် ဒိၣၢးသနၤထီ်အသၢးလ  တၢ်သ ၢးထီ်သ ၢးလီၤ တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲလ အသံၣ လ တၢ်ရွဲ်က ၤအီၤ 
ဒ်တၢ်ပိာ်ဖၣ ါအီၤလ လိာ်အသိၣၢးလီၤ. တၢ်ဆ ကတီၢ် အတၢ်ရွဲ်တၢ်က ၤအံၣၤ ဒိၣၢးသနၤထီ်အသၢးလ  မ ၢ်တၢ်လီၢ်လ  
နလွဲၤသ ၢးအသၢးန် ဒ ၢးအိၣ်ပ ွဲၤဖၣ  ်ဒီၢး မ ၢ်အိၣ်ဒီၢး လီၢ်ဆ ်နီၤပီၢးလီတဖၣ်ဧါ တအိၣ်ဧါလီၤ. ဒ ၢးလ အက ၢးအဘၣ် 
အနီ်ဂံၣၢ်န် ဘၣ်တၢ်ဆ တွဲိာ်အီၤ ခီဖၣ  တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အပ ၤသ ပ ၤဘၣ်န်လီၤ. ညီန ၢ်န်, တၢ်တထ န ိာ်လီၤ 
တၢ်လ ၢ်ထံၣဒ ၢးတဖၣ် ဖၣွဲတၢ်ဂံၣၢ်ဒ ၢးနီ်ဂံၣၢ်တဖၣ်အခါဘၣ်န်လီၤ. နမ ၢ်ဃ ထ  တၢ်ဃ ထ အံၣၤအဃိၣ, နတမၤနၢ်လ ၤ 
တၢ်ခ ွဲၢးတၢ်ယိာ်လ  နကမၤနၢ်ကဒါက ၤ စ တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လၢ်စ ၤ လ တၢ်က ွဲၢးရွဲ်လီၤအီၤလ  မ ၢ်က ၤဝွဲၤက ိာ် အတၢ် 
သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  (Commercial Move) အဖၣီလိာ်ဘၣ်န်လီၤ. တၢ်သ ၢးထီ်သ ၢးလီၤ အဘၣူၣၢးအလွဲလ  တၢ်ရွဲ်က ၤအီၤန် 
တၢ်ဒ ၢးအိၣ်ထီ်အီၤလ  ကက  ၢ်ဘၣ  တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲတဖၣ်န်လီၤ. 
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တၢ်သ ၢးလၢီ်သ ၢးက  အတၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲလ အသံၣ အတၢ်ဆ ကတၢီ် တၢ်ရွ်ဲ တၢ်က ၤ 
 

ဒ ၢးလ အက ၢးအဘၣ် အနီ် ဂံၣၢ် တၢ်ဟ ် တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲ ဆူၣပ ၤအိ်ၣ ဆိၣၢးလ  အအိ်ၣ ဒၢီး ဟံ်ၣ ဃပီၢီးလတီဖၣ် 

1 $800* 

2 $1,100 

3 $1,400 

4 $1,700 

5 $2,000 

6 $2,300 

7 $2,600 

8 $2,900 

*ပ်ဃ ိာ်ဒီၢး $500 တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤ လ တၢ်ထီထီ် လီမ ်အူၣပီၢးလီတဖၣ်ဒီၢး တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤ 
ကစွဲၢးကစီၢးအဂၤတဖၣ်. 
တိၣၢ်နီ် - နီ်ဂံၣၢ်လ အအိၣ်လ  လံၣိာ်ကဘၣ ၢးပၤအံၣၤ အဖၣီခိၣ်န် တၢ်ဘၣ ီဘၣ်မၤသီထီ်အီၤဖၣွဲ လါအီကူၣၢး 2021 န်လီၤ. 
တိၣၢ်နီ် - တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤဒီၢး တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲဆူၣ ပ ၤတဂၤလ အိၣ်ဒီၢး နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဖၣိၣတၢ်လံၣၤ 
အစ ၤကတ ၢ်လ  အအိၣ်ဒီၢး ဒ ၢးလ အလီၤဂိာ်ဒီၢး ဘၣီဒ ်ဒ ၢး လ ဘၣ်တၢ်နီၤအိၣ်သကိၣၢးလ  ပ ၤခံၣဂၤ မ တမ ၢ် အါနၢ်အန်လ  
အတၢ်ဘၣ်ထ ွဲလိၣိာ်အသၢးန် တၢ်ပိာ်ပနီ်အီၤတ ၤလ  $100 န်လီၤ. 

တိၣၢ်နီ် - တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤဒီၢး တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲဆူၣ ပ ၤတဂၤလ အိၣ်ဒီၢး နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဖၣိၣတၢ်လံၣၤ 
အစ ၤကတ ၢ်လ  အအိၣ် (ဒိၣၢးလွဲ) ဒ ၢးလ  တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိၣၢးအလီၢ်လ  အနီၤလီၤအိၣ်သကိၣၢးအသၢးန်မ ၢ်ဝွဲ $500 ပိာ်ဖၣ ိၣ် 
အသၢးဒီၢး $100 လ ဒ ၢးလ  အအါထီ် တဖၣ  ်စ ိာ်စ ိာ်အဂီၢ်လီၤ. 

 
နၢီ်ကစၢ် အတၢ်သ ၢးလၢီ်သ ၢးက - တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲနၢီ်ကီၢ် 

တၢ်သ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢး အတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤ နီၢ်ကီၢ်န်မ ၢ်ဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်ကဒါက ၤ တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲနီၢ်ကီၢ်လ  
အအိၣ်ထီ်ဖၣွဲ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အခါ, လ ဘၣ်တၢ်ဆီ်ထ ွဲမၤစ ၤအီၤဒီၢး တၢ်ဒိၣၢးနၢ်စ လံၣိာ်ဖၣ ီတွဲိာ် မ တမ ၢ် တၢ်ဃ စ လ  
တၢ်ဖၣံၣၢးတၢ်မၤဒီၢး တၢ်ပီၢးတၢ်လီတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣအလွဲလ  တန်ရံၣ်စ ိာ်စ ိာ်အဂီၢ် အယူၣိာ်န် တဘၣ်အါနၢ်ဒံၣၢး 
တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲလ  တၢ်ဟ ်အီၤခီဖၣ  မ ၢ်က ၤဝွဲၤက ိာ် အပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက  ဟ ်အဝွဲသ ် အပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣဘၣ်လီၤ. 
ပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣအလွဲအယူၣိာ်န် ကဘၣ်တၢ်အ ်ကီၤဆိၣအီၤလ  WSDOT န်လီၤ. တၢ်ဒိၣၢးလွဲ တၢ်ပီၢးတၢ်လီ အဘၣူၣၢးအလွဲန် 
ကဘၣ် ဒိၣၢးသနၤထီ်အသၢးလ  တၢ်ဒိၣၢးလွဲ တၢ်ပီၢးတၢ်လီ အဘၣူၣၢးအလွဲနီၢ်ကီၢ် ဘၣ်ဆ် တဘၣ်အါနၢ်ဒံၣၢး တၢ်အပ ၤလ  
တၢ်ဟ ်အီၤခီဖၣ  မ ၢ်က ၤဝွဲၤက ိာ် အပ ၤသ ၢးတၢ်ဖၣိၣဘၣ်န်လီၤ. တၢ်ပိာ်ပနီ်အီၤလ  တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  တၢ်ဒ ်စ ၤ 
အအါကတ ၢ် 50 မံၣၢးလိာ်အဂီၢ်လီၤ. 

 

တၢ်ပိာ်ကၤီတၢ် အတၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲတဖၣ် 

တၢ်ပိာ်ကီၤတၢ်ပီၢးတၢ်လီ တစိၣၤတလီၢ် တ ၤလ  12 လါ, ဖၣွဲတၢ်မ ၢ်ဆ တွဲိာ်လ  တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤနီၢ်ကီၢ် အခါလီၤ. 
နကဘၣ်က ွဲၢးဃ ထီ် တၢ်ပိာ်ကီၤတၢ်ဖၣိၣတၢ်လံၣၤအလီၢ်ဒီၢး ကဘၣ်တၢ်အ ်လီၤအ ်ကီၤဆိၣအီၤလ  WSDOT လီၤ. 
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ဟံ်ၣ လ အသ ၢးလၢီ်သ ၢးက သ တဖၣ် 

ဟံၣ်လ အသ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢးသ  (Mobile homes), ဒ်တၢ်ပိာ်ဖၣ ါအခီပညီလ  WAC 468-100-002(17) န်, တၢ်က 
ဆ တွဲိာ်အီၤလ  ကမ ၢ် ဟံၣ်ဃီတၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ် နီၢ်ကီၢ် မ တမ ၢ် နီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဖၣိၣတၢ်လံၣၤ ဖၣွဲတၢ်သမံၣသမိၣၢးတၢ် 
အဆ ကတီၢ်အခါန်လီၤ. 

ဟံၣ်သ ၢးထီ်သ ၢးလီၢ်သၢးသ  အကစၢ်/မ တမ ၢ် ပ ၤလ အိၣ်ဆိၣၢးဖၣွဲ ဟံၣ်လ အသ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢးသ  (Mobile homes) 
လ ဘၣ်တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက န် ဘၣ်သ ်သ ် ကက ၢးကဘၣ်လ  ကမၤနၢ် တၢ်ဟ ်တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲ လ ဟ ်အီၤလ  
ကမၤနၢ်က ၤဟံၣ်ဃီလ  တၢ်ဘၣ်သ ၢးဟံၣ်ဃီ လီၢ်က အဂီၢ် ဒိၣၢးသနၤထီ်အသၢးလ  တၢ်အိၣ်သၢးလ အလီၤဆီတဖၣ် 
လ အဘၣ်ထ ွဲဒီၢး တၢ်ကွဲအကစၢ် ဒီၢးတၢ်အိၣ်လ ဟံၣ်ဃီအပူၣၤအဖၣီခိၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲအကစၢ် ဒီၢးတၢ်အိၣ်လ ဟံၣ်ဃီအပူၣၤ 
အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လ  ကမၤနၢ် တၢ်ဆီတလွဲဟံၣ်ဃီ အတၢ်နၢ်ဘၣ ၢးတဖၣ် ဒ်အမ ၢ် ပ ၤလ အအိၣ်ဒီၢး ဟံၣ်လ  
အသ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢးသ  (Mobile homes)/ပ ၤဒိၣၢးလွဲအိၣ်တၢ်န် မ ၢ်တၢ်တမံၣၤဃီဒီၢး ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်သၢးလ  အညီန ၢ် 
တဖၣ် အတၢ်အိၣ်သၢး အဖၣီခိၣ်လီၤ. ဟံၣ်ကစၢ်/ပ ၤဒိၣၢးလွဲအိၣ်ဟံၣ်လ အိၣ်လ ဟံၣ်ပူၣၤ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န် 
မ ၢ်တၢ်လ အညီန ၢ်, ပ ၤအိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်က လ  တၢ်ဘၣ ီထီ်အီၤတဖၣ်န် တၢ်စူၣၢးကါအီၤသ ဒီၢး ပ ၤလ အအိၣ်လ ဟံၣ်လ  
တၢ်သ ၢးထီ်သ ၢးလီ သၢးသ  ကိၣၢးကပၤဒွဲၢးန်လီၤ. 

ဟံ်ၣ ဃလီ  အသ ၢးထီ်သ ၢးလၤီသၢးသ  (Mobile Home) န် တၢ်ပိာ်ပနီ်အၤီဒ ်တၢ်စ လၢီ်ခီ် ခိၣ်နၢီ်ကီၢ် (Real 
Estate) 

WSDOT အတၢ်မၤက ၤက အိၣ်အသိၣၢး တၢ်ကမၤနၢ် ဟံၣ်ဃီ လ  အ သ ၢးထီ်သ ၢးလီၤ သၢးသ  ဒ်တၢ်မၤနၢ် တၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ် 
အက ၤအက အိၣ်အသိၣၢးလီၤ. 

ဟံ်ၣ ဃလီ  အသ ၢးထီ်သ ၢးလၤီသၢးသ  (Mobile Home) န် တၢ်ပိာ်ပနီ်အၤီဒ ်နီၢ်ကစၢ် တၢ်စ လၢီ်ခီ် ခိ်ၣ  

ဟံၣ်ဃီလ  အသ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢးသ  WSDOT တပ ၤအီၤဘၣ်. နကမၤနၢ်ဘၣ် တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲ အက ၢးအဘၣ်လ  သ ၢး 
ဟံၣ်ဃီလ  အသ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢးသ အလီၢ်, လ အပ်ဃ ိာ်ဒီၢး တၢ်ဃ ်လီၤအီၤ, တၢ်သ ၢးအီၤ, တၢ်ထီထီ်ကဒါက ၤ, 
တၢ်ထီထီ် ယူၣ်နံၣၢးတဖၣ်, ဒီၢးတၢ်ထီထီ် ထံၣ်မ ်အူၣ အပ ၤတဖၣ်န်လီၤ. 

ပ ၤလ အိၣ်ဒီၢး ဟံၣ်ဃီလ  အသ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢးသ  လ တၢ်သ ၢးအလီၢ်အက တဖၣ်န် အက ၢးအဘၣ်လ  ကမၤနၢ် 
တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲ လ ကသ ၢးအနီၢ်ကစၢ် အတၢ်စ လီၢ်ခီ်ခိၣ်လ  အအိၣ်လ  ဟံၣ်ဃီလ  အသ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢးသ  အပူၣၤဒီၢးအခ   
ဖၣွဲတၢ်လီၢ်လ  တၢ်ပိာ် ဟံၣ်ဃီလ  အသ ၢးထီ်သ ၢးလီၤသၢးသ   ခီဖၣ တၢ်စူၣၢးကါ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်ဃ ထ တဖၣ်လ  
တၢ်ပိာ်ဖၣ ါထီ်တ ၢ်အီၤ လ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အတၢ်ဟ ်တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲ အကူၣိာ်လ အအိၣ်ဖၣွဲ လံၣိာ်ရွဲ်ဖၣိၣအံၣၤအပူၣၤဒီၢးလ  
တၢ်ဟ ်ကူၣ်တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=468-100-002
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တၢ်ဆီတလွဲပိာ်လၤီနၢ်ဟံ်ၣ ဃ ီတၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲတဖၣ် 
နမ မ ၢ်ပ ၤလီၢ်အိၣ်ကမ ံၣဖၣိၣတဂၤန်, တၢ်ကက ွဲၢး ဘၣိၣၢးဘၣ်သ ်ညါနၤဘၣ်ဃၢးတၢ်လွဲလိၣိာ်ကဒါက ၤလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိၣၢးအါကတ ၢ်အ 
တၢ်ဟ ်တၢ်ဆီတလွဲဟံၣ်ဃီအလွဲ (Replacement Housing Payment) လ တၢ်ကစူၣၢးကါဝွဲလ နတၢ်အိၣ်သၢးအဂီၢ်န်လီၤ. 
တၢ်ကဟ ်လီၤလံၣိာ်ဘၣိၣၢးဘၣ်သ ်ညါအစ ၤကတ ၢ် 90 သီတခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲနံၣၤသီလ နဘၣ်သ ၢးလီၢ်သ ်သ ်အခါန်လီၤ. 

တလိၣ်နသ ၢးလီၢ်မ တမ ၢ်ဘၣ်လ နအိၣ်ဒီၢး “တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ တၢ်ထိၣ်သတီၤသ ” (“comparable 
replacement property”) လ အအိၣ်ဝွဲလ နဂီၢ်အစ ၤကတ ၢ်တတီၤန်လီၤ. 

နကနၢ်ပ ၢ်ဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်တၢ်ဆီတလွဲဟံၣ်ဃီအလွဲ အဂ ၢ် ဂ ၤဒိၣ်ထီ် ဖၣွဲလ နမ ၢ်မၤသ ်ညါညီန ၢ်ထီ်နသၢးဒီၢး တၢ်ကတိၣၤဖၣ  ် 
အခီပညီလ လိာ်တဖၣ်အံၣၤန်လီၤ. 

တၢ်ထိ်ၣ သတၤီသ  

တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ တၢ်ထိၣ်သတီၤသ  ကဘၣ်မ ၢ်တၢ်ဖၣံၣၢးတၢ်မၤအက လီၤဂိာ်လိၣိာ်သၢးဒီၢး နတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ် 
ဖၣွဲကတီၢ်အံၣၤန်လီၤ. အလီၢ်တအိၣ်လ ကဘၣ်လီၤဂိာ်ဒီၢးနတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ဖၣွဲကတီၢ်အံၣၤဒ်လွဲိာ်, တၢ်ဆီတလွဲ ကဘၣ် 
အိၣ်ဒီၢး တၢ်အက ၢ်ဂီၤတနီၤနီၤ- 

• လီၤဂိာ်ဒ်သိၣၢးဒီၢးဒ ၢးတဖၣ်အနီ်ဂံၣၢ်ဒီၢးတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးအလီၢ်န်လီၤ. 

• အိၣ်ဆီလီၤအသၢးဖၣွဲခိၣ်ဃ ၤတၢ်အိၣ်သၢးလ အတမ ိာ်တလၤအဖၣီလိာ်ဘၣ်န်လီၤ. 

• အါတက ၢ်တအိၣ်ဆီလီၤသၢးဖၣွဲတၢ်လီၢ်လ တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤစ ၤအါနၢ်ဒံၣၢးနလီၢ်နက ဖၣွဲကတီၢ်အံၣၤဃ ိာ်ဒီၢးတၢ်ပိာ်ကွဲကမ  ၢ်
မ ်အူၣက ၤထံၣက ၤဒီၢးပနံၣိာ်တၢ်ကၤဒီၢးကမ  ၢ်တၢ်သူၣ်ထီ်တဖၣ်န်လီၤ. 

• ကတီၢ်အံၣၤအိၣ်ဝွဲလ နဂီၢ်န်လီၤ. 

• ဟီ်ခိၣ်လီၢ်အလွဲၢ်အါတက ၢ်အလွဲၢ်လ လီၤဂိာ်လိၣိာ်သၢးဒီၢးတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ အိၣ်သူၣ်လီၤသၢးဖၣွဲတၢ်လီၢ်တတီၤဃီ 
မ တမ ၢ် ခိၣ်ဃ ၤတၢ်လီၢ်လ လီၤဂိာ်လိၣိာ်သၢး မ တမ ၢ် ခိၣခိၣ်ဒူၣသဝီတၢ်လီၢ်န်လီၤ. 

• ဖၣွဲလ ပ ၤလီၢ်အိၣ်ကမ ံၣတဂၤဂၤအက ်စ ဂ ၢ်ဝီအခီပညီတဖၣ်အကတီၢ်ပူၣၤန်လီၤ. 

• နမ ၢ်ဃ ထ ပ ၤဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ အတလီၤဂိာ်လိၣိာ်သၢးဒီၢးနတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အလီၢ်ဘၣ်န်ဖၣွဲန် 
တၢ်ဟ ်တၢ်ဆီတလွဲဟံၣ်ဃီအလွဲ (RHP) ကဘၣ် တၢ်လွဲလိၣိာ်ဘၣ ီဘၣ်အီၤက ၢ်က ၢ်န်လီၤ. အဒိၣ, တၢ်မ ၢ်ပိာ်ပနီ် 
ဟံၣ်ဖၣိၣဃီဖၣိၣတဒူၣ်အတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ အတလီၤဂိာ်လိၣိာ်သၢးဒီၢးဟံၣ်ဖၣိၣဃီဖၣိၣအါဒူၣ်အတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးအလီၢ်ဘၣ်န်လ  
တၢ်န်အဃိၣတအိၣ်ဒီၢးတၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ၤလ တၢ်စူၣၢးကါတၢ်ဒ ၢးနၢ် RHP ပ ွဲၤပ ွဲၤလ တၢ်ပ ၤဝွဲဒ် နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  
အလီၢ်န်လီၤ. 
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တၢ်က ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲ, ပူၣၤဖၣ ၢး, ဒၢီးကဆ ွဲကဆ  ီ(DSS)   
တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ကဘၣ်မ ၢ် DSS, အခီပညီမ ၢ်ဝွဲကဘၣ်တ ၤထီ်ဘၣၢး တၢ်ပိာ်ပနီ်လီၤတၢ်လိၣ်ဘၣ် 
အစ ၤကတ ၢ်ခီဖၣ ဖၣွဲ်ဒရ ်ကီၢ်စ ဖၣ ိၣ်ဒီၢးကီၢ်စွဲ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီၢးကဘၣ်ဖၣိၣၢးမံၣလိၣိာ်သၢးဒီၢးဟံၣ်ဃီဒီၢးတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်
အတၢ်ဘၣ  တဖၣ်န်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ကဘၣ်မ ၢ်- 

 

• တၢ်သူၣ်ထီ်ဆီလီၤကဘၣ်ဆူၣ်ဒီၢးက  ၤမၢးဝွဲဒီၢးတူၣၢ်ကလံၣၤသီ်ဂီၤနၢ်ဒီၢးတၢ်ဘၣ ီဘၣ်အက ၢ်ဂီၤလ အဂ ၤန်လီၤ. 

• တၢ်ဖၣံၣၢးမၤလီမ ်ပ ၤအက ၤက တဖၣ်ပူၣၤဖၣ ၢးဒီၢးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဒီၢးလ ပ ွဲၤဝွဲဒီၢးတၢ်ကပီၤဒီၢးလ တၢ်ပိၣၢးတၢ်လီအဂၤ 
တဖၣ်အဂီၢ်န်လီၤ. 

• တၢ်မၤနၢ်တၢ်ကိၣၢ်တၢ်ခ ်အတၢ်မၤက ၤက လ အက ၢးအဘၣ်ဒီၢးဂ ၤလ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် (70 ဒံၣၢ်ကရံၣ် 
ဃ်ဃ်) န်လီၤ. 

• အိၣ်ဒီၢးဒ ၢးအဒိၣ်အလွဲၢ်လ ပ ွဲၤဒီၢးတမ ံၣၤအိၣ်သကိၣၢးလီၢ်လွဲၢ်ဝွဲလ ပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက တဂၤဂၤအဂီၢ်န်လီၤ. 
ပ ၤနီ်ဂံၣၢ်နီ်ဒ ၢးလ တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အဒ ၢးတဖၣ  ်စ ိာ်စ ိာ်တၢ်စူၣၢးကါဝွဲလ တၢ်မံၣအဂီၢ်ဒီၢးတဘၣ်အါတလ နၢ်ဒံၣၢးလီၢ်
ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အတၢ်ဘၣ  တဖၣ်အတၢ်ပ ဘၣ်န်လီၤ. 

• ကဘၣ်အိၣ်ဒီၢးတၢ်လ ၢ်ထံၣဒ ၢးလ တၢ်ကပီၤဖၣ ါဂ ၤ, ဟ ်တၢ်ဘၣံၣ်တၢ်ဘၣ လ ပ ၤစူၣၢးကါဝွဲအဂီၢ်, အိၣ်ဃ ိာ်ဒီၢး တၢ်ပိၣၢးတၢ်လီ 
ဒ်အမ ၢ်တၢ်ပ ၢ်မွဲိာ်လီၢ်, တၢ်လ ၢ်ထံၣခ ၢး မ တမ ၢ် တၢ်လ ၢ်ထံၣလီၢ်, ဒီၢးတၢ်ဟၢးလီၢ်န်လီၤ. တၢ်ခွဲလ ိာ်မၤတၢ် 
ဂ ၤဂ ၤဘၣ်ဘၣ် ဒီၢးဘၣ ၢးစွဲလိၣိာ်သၢးဒီၢးထံၣဒီၢးတၢ်ပ ၢ်လီၤထံၣဘၣ်အ က ၤလ အက ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲန်လီၤ. 

• ဝံၣသၢးစူၣၤဆီတလွဲက ၤဒီၢးတၢ်အံၣၤ- 
အိၣ်ဃ ိာ်ဒီၢးဖၣ်ကပူၣၤလ အပ ွဲၤဒီၢးတၢ်သ လီခီလီၢ်လ တၢ်စူၣၢးကါသ ဒီၢးဘၣ ၢးစွဲလိၣိာ်သၢးဒီၢးထံၣကိၣၢ်ထံၣခ ်အက ၤလ တၢ်အီ
သ ဂ ၤဂ ၤဘၣ်, ဒီၢးတၢ်ပ ၢ်လီၤထံၣဘၣ်အ က ၤလ အက ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲန်လီၤ. 
ကဘၣ်အိၣ်ဒီၢးတၢ်လီၢ်လ လ ပ ွဲၤပ ွဲၤဒီၢးတၢ်ဒ ၢးဘၣ ၢးစွဲမ ်အူၣက ၤလ ဖၣ်ကပူၣၤဒီၢးတၢ်ခ ်ဒ အဂီၢ်န်လီၤ. 

• ကဘၣ်အိၣ်ဒီၢးတၢ်ဟၢးထီ်က ၤလီၤအကစီၤထီ်အလီၢ်လ အပူၣၤဖၣ ၢးလ တအိၣ်ဒီၢးတၢ်နိၣၢးတၢ်ဘၣ ၢးန်လီၤ. 

• ပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက လ အအိၣ်ဒီၢးနီၢ်ခိၣက ၢ်ဂီၤတလ ပ ွဲၤ- 
ပူၣၤဖၣ ၢးဒီၢးတၢ်မၤတံၣိာ်တိာ်တၢ်လွဲၤထီ်က ၤလီၤအက ကစီၤထီ်အလီၢ်, မ တမ ၢ် တၢ်စူၣၢးကါတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ် 
က ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲန်လီၤ. 

တၢ်ကဘၣ်မၤဝံၣၤဝွဲဒ် DSS 
တၢ်သမံၣသမိၣၢးခီဖၣ တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အပ ၤသ ပ ၤဘၣ်စွဲ်နီၢ်တခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲတၢ်မၤဝွဲဒ်တၢ်အ ်လီၤလ နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက တၢ်
အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အခါန်လီၤ. 

DSS တၢ်သမံၣသမိၣၢးတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အတၢ်ပညိၣ်မ ၢ်ဝွဲတၢ်ဆိၣမိၣ်ဆ တွဲိာ်တၢ်က ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲဒီၢး တၢ်ဟ ်တၢ်ဆီတလွဲ 
ဟံၣ်ဃီအလွဲ ဒီၢးတမ ၢ်တၢ်ပိာ်လီၤသၢး လ အကဘၣ်မ ၢ်လံၣိာ်အရ ဒိၣ်လ တၢ်အ ်ကီၤအဂီၢ်, ဒီၢးတၢ်အ ်ကီၤ 
တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အဝွဲန်ပူၣၤဖၣ ၢးဒီၢးတၢ်လီၤတူၣိာ်လီၤကၤအဂီၢ်ဘၣ်န်လီၤ. 

တၢ်ဟ ်ကူၣ်နၤလ နကသမံၣသမိၣၢးက ၢ်ဝွဲဒ်တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အဝွဲန်ဂ ၤဂ ၤဘၣ်ဘၣ်တခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲနပ ၤအီၤ
အခါန်လီၤ. 
တၢ်သမံၣသမိၣၢးဟံၣ်ဃီအပ ၤကလံၣၤတဖၣ်တၢ်ဟ ်လိၣၢးကဒါက ၤဒ်တၢ်ပ ၤဟံၣ်အတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤလ တၢ်ပိာ်သူၣ်ပိာ်
သၢးအဂီၢ်သ ဝွဲန်လီၤ. 

တၢ်နီၤဖၣၢးလီၤဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်တၢ်ဆီတလွဲဟံၣ်ဃီအလွဲ ခံၣကလ ိာ် ဒိၣၢးသနၤထီ်သၢး လ နမ ၢ်ဟံၣ်ကစၢ် မ တမ ၢ် ပ ၤငါဟံၣ် 
အဖၣီခိၣ်, ဒီၢးနအိၣ်ဆိၣၢးဖၣွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ဝွဲန်ယံၣိာ်ထွဲလွဲ်တခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲတၢ်ဂ ၢ်လိၣိာ်ဘၣ ီလိၣိာ်အခါန်လီၤ. 
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RHP တၢ်ဃ ထ တဖၣ်လ  ဟံ်ၣ ကစၢ်ကဘၣ်ပ ဘၣ်အၤီ အသ ီ90 မ တမ ၢ် အါနၢ်အန် 

တၢ်အပ ၤလၤီဆလီိၣိာ်သၢး 

နမ မ ၢ်ဟံၣ်ကစၢ်ဒီၢးပ ဘၣ်နဟံၣ်တပယူၣိာ်ဃီ 90 သီ မ တမ ၢ် အါနၢ်အန်တခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲတၢ်ဆ  န ိာ်ပိာ်ဖၣ ါတၢ်ပ ၤဝွဲဒ် နတၢ် 
အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ် (ဟံၣ်ကစၢ် 90 သ)ီ, ဘၣ်သ ်သ ်နက ၢးဝွဲဒီၢးတၢ်ဒိၣၢးနၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲ  လ  
အပ ၤကလံၣၤ အလီၢ်အိၣ်ဝွဲလ တၢ်ပ ၤဝွဲဒ် တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ တၢ်ထိၣ်သတီၤသ အဂီၢ်န်လီၤ. WSDOT 
ကဒ ၢးဝွဲဒ်တၢ်အဘၣူၣၢးလွဲလ နက ၢးဒိၣၢးနၢ်ဝွဲအအါကတ ၢ်ဒိၣၢးသနၤထီ်သၢးဖၣွဲတၢ်ထိၣ်သတီၤတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အါကတ ၢ်အဖၣီခိၣ်
လ  WSDOT ဃ ထ ဝွဲန်လီၤ. 

တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲ မ ၢ်ဝွဲစ နီ်ဂံၣၢ်လ  တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ တၢ်ထိၣ်သတီၤသ အါနၢ်ဒံၣၢး စ  
မိၣၢ်ပ ၢ်လ တၢ်ဒိၣၢးနၢ်ဝွဲလ တၢ်သ ၢးတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤန်လီၤ. 
တၢ်ဟ ်တၢ်ပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲဒီၢးတၢ်ဟ ်တၢ်ဘၣူၣၢးတၢ်လွဲအမံၣၤစရီလ လိာ်အံၣၤမ ၢ်ဝွဲတၢ်အါထီ်ခီဖၣ တၢ်ပ ၤဟံၣ်အပ ၤ
ကလံၣၤလ တၢ်ဟ ်ဝွဲလ နတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အဂီၢ်န်လီၤ. 

နမ ၢ်ဒိၣၢးနၢ်အါနၢ်ဒံၣၢးတၢ်တယိာ်လီၤအလ ၢ်အပ ၤလ ကတီၢ်အံၣၤနတၢ်အိၣ်လီၢ်အဂီၢ်ဖၣွဲ တၢ်သ ၢးက ၤတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  
အက ၢ်ဂီၤအပူၣၤန်, န တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲ ကစ ၤလီၤဝွဲန်လီၤ. 

•  တၢ်ပီ် လၤီစ  အ ်လၤီဆလီိၣိာ်သၢးအလွဲ (MIDP)– 
ဘၣ်သ ်သ ်တၢ်ကဟ ်လိၣၢးကဒါက ၤတၢ်ပီ်လီၤစ မိၣၢ်ပ ၢ်အအ ်အပ ၤကလံၣၤလ အအါထီ်တဖၣ်ဖၣွဲလ နစ အ ်
အနီ်ထိၣ်ဖၣွဲတၢ်ပီ်လီၤဟံၣ်သီအပူၣၤမ ၢ်အါနၢ်ဒံၣၢးနတၢ်ပီ်လီၤဖၣွဲကတီၢ်အံၣၤန်လီၤ. 
နတၢ်သ ၢးတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ကဘၣ်တၢ်တီဃိာ်အီၤခီဖၣ  တၢ်ပီ်လီၤအတၢ်အ ်လီၤလ အဂ ၤ (bona fide 
mortgage), လ တၢ်စူၣၢးကါအီၤ သ ဝွဲအစ ၤကတ ၢ် 180 သီတခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲတၢ်စၢးထီ် တၢ်ကတိၣၤဂ ၢ်လိၣိာ်ဘၣ ီလိၣိာ် 
အခါန်လီၤ. 

• တၢ်ပ ၤဟံၣ်အတၢ်လ ိာ်ဘၣူ်ၣ လ ိာ်စ ၤလ အကွဲထီ် သၢးသတူၣၢ်ကလိာ် – 
တၢ်ကဟ ်လိၣၢးကဒါက ၤစ ၢ်ကီၢးတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤအဂၤတဖၣ်ဒ်အမ ၢ်တၢ်အပ ၤကလံၣၤလ အိၣ်ဒီၢးအဂ ၢ်အက ၤ
လ အကွဲထီ်သၢးလ တၢ်သမံၣသမိၣၢးတၢ်အလ ၢ်အပ ၤ, ဟံၣ်ဃီ, တၢ်ဟၢးဃ ပ ၤတၢ်, တၢ်မၤနီ်မၤဃါတၢ်အလွဲ, 
ဒီၢးတၢ်ပံၣိာ်က ံၣိာ်တၢ်အပ ၤကလံၣၤတနီၤနီၤလ တၢ်ဟ ်လီၤခီဖၣ ပ ၤပ ၤတၢ်ဖၣိၣ, လ အပ်ဃ ိာ်ဒီၢးတၢ်ဟ ်ဆိၣပိာ် တၢ် 
လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ အလွဲဒ်အမ ၢ်တၢ်ထူၣၢးတၢ်တီၤအခိၣနီၢ်နီၢ်, တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အခိၣ, တၢ်ဟ ်ဆိၣစ အ ်, ဒီၢးဟံၣ်ကစၢ် 
တၢ်ဘၣ်ထ ွဲအလွဲတဖၣ်န်လီၤ. တၢ်ထံၣ်နၢ်ဝွဲဒ်တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤသ ်တဖၣ်အံၣၤဖၣွဲတၢ်ပံၣိာ်က ံၣိာ်လံၣိာ်တၢ်ပိာ်ဖၣ ါ 
အခီ်ထံၣၢးခီ်ဘၣိၣလ တၢ်ဟ ်လီၤဝွဲခီဖၣ ခီပနံၣိာ်လ အပ ဘၣ်ဝွဲန်လီၤ. တၢ်ဟ ်လိၣၢးကဒါက ၤတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤ 
တနီၤနီၤဒိၣၢးသနၤထီ်သၢးလ ကတီၢ်အံၣၤနတၢ်ပီ်လီၤစ လ အိၣ်တ ၢ်ဒံၣၢးအဖၣီခိၣ်ဖၣွဲနတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အလီၢ်န်လီၤ. 
နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  
ပ ၤသ ပ ၤဘၣ်စွဲ်နီၢ်ဟ ်လီၤနၤတၢ်ဟ ်လိၣၢးကဒါက ၤတၢ်တမံၣၤမံၣၤအမံၣၤစရီဒ်နဃ ထီ်အသိၣၢးသ ဝွဲန်လီၤ. တၢ်ဟ ်ကူၣ် 
ဝွဲဒ် သပ ၢ်ပ ၢ်လ တၢ်ကသမံၣသမိၣၢးဟံၣ်ဃီလီၤတံၣၢ်လီၤဆွဲၢးဖၣွဲတၢ်ပ ၤဝွဲဒ်တၢ်သ ၢးလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိၣၢးအခါန်လီၤ. 
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အဒိၣ - တၢ်ဒ ၢးက ၢ်ဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလၤီဆလီိၣိာ်သၢးအလွဲ အအါကတ ၢ် 

WSDOT ဒ ၢးက ၢ်ဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲ အအါကတ ၢ်ဒိၣၢးသနၤထီ်သၢးလ  DSS 
တၢ်ထိၣ်သတီၤတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက လ  WSDOT ဃ ထ ဝွဲလ အမ ၢ်ကတီၢ်အံၣၤတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ် လ နကပ ၤဝွဲ 
အဂီၢ်န်လီၤ. တၢ်ဂံၣၢ်ဒ ၢးက ၢ်တၢ်အဒိၣအတွဲိာ်တၢ်ပိာ်ဖၣ ါဝွဲဒ်လိာ်အံၣၤ- 

တၢ်ထိၣ်သတီၤတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤ $130,000 
နတၢ်ပ ၤဝွဲဒ်နတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤ -120,000 
တၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအအါကတ ၢ်  $ 10,000 

ဖၣွဲတၢ်အဒိၣအတွဲိာ်အံၣၤအပူၣၤ, တၢ်ဟ ် ဝွဲဒ်တၢ်အပ ၤလၤီဆလီိၣိာ်သၢးအအါကတ ၢ်အလွဲမ ၢ်ဝွဲ $10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

တၢ်အခီ် ထံၣၢးခီ် ဘၣိၣ 
စ မိၣၢ်ပ ၢ်အပ ၤကလံၣၤလ တၢ်ဒိၣၢးနၢ် 

$120,000 

တၢ်ဆတီလွဲအလၢီ် 
တၢ်ထိ်ၣ သတၤီတၢ်ဆတီလွဲလၢီ်အိ်ၣ လၢီ်ဆိၣၢး 

$130,000 
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အဒိၣ - တၢ်ဒ ၢးက ၢ်ဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလၤီဆလီိၣိာ်သၢးအလွဲ နီၢ်နၢီ် 

တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲဆံၣၢးအါလ နဒိၣၢးနၢ်တဖၣ်ဒိၣၢးသနၤထီ်သၢးလ နစူၣၢးကါပ ၤဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢး
လီၢ်ဆံၣၢးအါအဖၣီခိၣ်ဒီၢးတၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲအအါကတ ၢ်အနီ်ဂံၣၢ်နီ်ဒ ၢးအဖၣီခိၣ်န်လီၤ. 
တၢ်တယိာ်က ၢ်တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲအအါကတ ၢ်မ မ ၢ်ဝွဲဒ် $10,000, (ဒ်တၢ်ပိာ်ဖၣ ါအဒိၣလ ထၢးအသိၣၢး) 
နတၢ်နၢ်ပ ခ ွဲၢးယိာ်နီၢ်နီၢ်တၢ်ကဒ ၢးက ၢ်ဝွဲဒ်တၢ်ပိာ်ဖၣ ါဝွဲဖၣွဲတၢ်အဒိၣအတွဲိာ်ဒ်လိာ်အံၣၤ- 

 
အဒိၣ A  

တၢ်ပ ၤဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤ  $130,000 
နတၢ်ပ ၤနၢ်ဝွဲဒ်တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤ  $120,000 
တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤကလံၣၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲနီၢ်နီၢ်  $ 10,000 

အဒိၣ B 
 

     တၢ်ပ ၤဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤ $133,500 
နတၢ်ပ ၤနၢ်ဝွဲဒ်တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤ $120,000 
တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤကလံၣၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲနီၢ်နီၢ် $ 10,000 

နကဘၣ်ဟ ် အပ ၤအါထီ်  $  3,500 

အဒိၣ C 
 

     တၢ်ပ ၤဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤ $127,000 
နတၢ်ပ ၤနၢ်ဝွဲဒ်တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤကလံၣၤ $120,000 
တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤကလံၣၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးအလွဲနီၢ်နီၢ် $  7,000 

တၢ်ဟ ် စ ၤဟံ်ၣ လွဲ  

နမ ၢ်ဆ တွဲိာ်လ နတပ ၤဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ဒီၢးဃ ထ တၢ်ငါအိၣ်ဟံၣ်န်, ဘၣ်သ ်သ ်နကက ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲဒီၢးတၢ် 
တၢ် တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ န်လီၤ. 
နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အပ ၤသ ပ ၤဘၣ်စွဲ်နီၢ်တ ်ပီ်တွဲသကိၣၢးတၢ်ဂ ၢ်အံၣၤဒီၢးနၤသ ဝွဲဖၣွဲလ နမ ၢ်သၢးစွဲဝွဲဒ်တၢ်ဃ ထ အံၣၤန်လီၤ. 

လ တၢ်က ၢးဝွဲဒီၢး တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ မ တမ ၢ် တၢ်ဟ ်တၢ်ဆီတလွဲဟံၣ်ဃီအလွဲ) အဂီၢ်, 
နကဘၣ်ငါအိၣ်ဟံၣ်/ပ ၤဟံၣ်ဒီၢးပ ဘၣ် DSS တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ဖၣွဲတနံၣ်အတီၢ်ပူၣၤဒီၢးဆ ိၣၢးထီ်ဝွဲဒ်န RSP/RHP ဖၣွဲ 
18 လါအတီၢ်ပူၣၤန်လီၤ. 

တိၣၢ်နီ်- တၢ်စၢးထီ်တၢ်ဆ ိၣၢးထီ်အကတီၢ် 18 လါဖၣွဲနသ ၢးလီၢ်ဆူၣတၢ်လီၢ်လ နဒိၣၢးနၢ်ဘၣ်ဝွဲအလီၢ်ဝံၣၤအလီၢ်ခံၣ မ တမ ၢ် 
ဖၣွဲနဒိၣၢးနၢ်တၢ်ဟ ် ဘၣူၣၢးလွဲအကတ ၢ်အနံၣၤ, ဖၣွဲအကတ ၤဝွဲဒ်လ ခံၣလ လိာ်တဘၣျီလၢ်လၢ်န်လီၤ. 
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RHP တၢ်ဃ ထ လ  ပ ၤဒိၣၢးလွဲဟံ်ၣ ဖၣိၣလ  ကဘၣ်ပ ဘၣ်အၤီ အသ ီ90 

တၢ်ဟ ် စ ၤဟံ်ၣ လွဲ 

နမ မ ၢ်ပ ၤငါအိၣ်ဟံၣ်လ အသ ၢးလီၢ်သ ၢးက ဖၣွဲ 90 သီ မ တမ ၢ် အါနၢ်အန်, ဘၣ်သ ်သ ်နကက ၢးဝွဲဒီၢး တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ 
န်လီၤ. လ တၢ်က ၢးဝွဲဒီၢး တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲအဂီၢ်, ပ ၤငါအိၣ်ဟံၣ်ဒီၢးဟံၣ်ကစၢ်တဖၣ် ကဘၣ်မ ၢ်ပ ၤပ ဘၣ်ဟံၣ် 
ဝွဲနၣ် နီၢ်နီၢ် 90 သီဒ်သွဲစၢးတၢ်ဘၣ  အသိၣၢးတခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲ WSDOT ဆ  န ိာ်ပိာ်ဖၣ ါတၢ်ပ ၤဝွဲဒ်ဟံၣ်ဝွဲန်အခါန်လီၤ. 

တၢ်ရွဲ်က ၤလီၤဝွဲဒ်တၢ်ဟ ်ဘၣူၣၢးလွဲအံၣၤမ ၢ်ဒ်သိၣၢးနငါအိၣ်ဟံၣ်လ တၢ်ထိၣ်သတီၤက ၢ်ဟံၣ်လ က ၢးဒီၢးအပ ၤ, ပူၣၤဖၣ ၢးဒီၢး 
တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် ဒီၢးကဆ ွဲကဆ ီဝွဲလ သ နံၣ်ဒီၢးတဝိာ်အကတီၢ်ပူၣၤ (42 လါ) န်လီၤ. နမ ၢ်ဃ ထ ငါအိၣ်ဟံၣ်ဖၣွဲ တၢ်ဆီတလွဲ 
တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ဒီၢးဟံၣ်လွဲအပ ၤမ ၢ်အါနၢ်ဒံၣၢးတၢ်အပ ၤလ နကဟ ်ဝွဲဖၣွဲကတီၢ်အံၣၤန်, ဘၣ်သ ်သ ်နကက ၢးဝွဲဒီၢး 
တၢ်ဟ ်စ ၤ ဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ န်လီၤ. 

တလါတဘၣျီနတၢ်ဟွဲန ိာ်ခွဲလ ိာ်ခွဲဆ ကလ ၢ်ဘၣ စိၣစ ၢ်ကီၢး တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ အစ နီ်ဂံၣၢ်န်လီၤ. 
နတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အပ ၤသ ပ ၤဘၣ်စွဲ်နီၢ်ကဟ ်ကူၣ်ဟ ်ဖၣၢးအါထီ်နၤဘၣ်ထ ွဲဒီၢးတၢ်ဂ ၢ်အံၣၤဆူၣညါန်လီၤ. 

နမ ၢ်ဘၣ်ဟ ်ဟံၣ်လွဲတဆံၣၢးတက ၢ် မ တမ ၢ် တလိၣ်ဟ ်ဟံၣ်လွဲဘၣ်န်, တၢ်ကဒ ၢးဝွဲဒ်န တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ ဟံၣ်လွဲအဘၣူၣၢးလွဲ 
ဒိၣၢးသနၤထီ်သၢးလ တၢ်ဆါတၢ်ပ ၤတၢ်ငါဟံၣ်က ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲအဖၣီခိၣ်ဒ်ပ ၤသမံၣသမိၣၢးတၢ်ဖၣိၣဆ တွဲိာ်ဝွဲအသိၣၢးန်လီၤ. 

WSDOT 
ကဒ ၢးဝွဲဒ်တၢ်အဘၣူၣၢးလွဲလ နက ၢးဒိၣၢးနၢ်ဝွဲအအါကတ ၢ်ဒိၣၢးသနၤထီ်သၢးဖၣွဲတၢ်ထိၣ်သတီၤတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အါကတ ၢ်အဖၣီခိၣ် 
လ  WSDOT ဃ ထ ဝွဲန်လီၤ. တၢ်ကဟ ်ဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ ဒ် WSDOT ဖၣီလစံၣ်အိၣ်ပိာ်အသိၣၢးန်လီၤ. 

လ တၢ်က ၢးဝွဲဒီၢး တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ အဂီၢ်, နကဘၣ်ငါအိၣ်ဟံၣ်/မၤလံၣိာ်ဃံၣၢးဃိာ်ဒီၢးပ ဘၣ် DSS တၢ်ဆီတလွဲ 
တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ဖၣွဲတနံၣ်အတီၢ်ပူၣၤဒီၢးဆ ိၣၢးထီ်ဝွဲဒ်န RSP/RHP ဖၣွဲ 18 လါအတီၢ်ပူၣၤန်လီၤ. 

တိၣၢ်နီ် - တၢ်ကတိၣၤဖၣ  ် “မ ်အူၣလွဲထံၣလွဲ” (“utilities”) အခီပညီမ ၢ်ဝွဲတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤလ လီမ ်အူၣ, ဂိာ်သဝံၣ, 
တၢ်မၤကိၣၢ်ထီ်တၢ်အဂၤတဖၣ်ဒီၢးတၢ်ဖၣီအီ်တ ၤအီ်အသိၣဒ ွဲ်, ထံၣ, ဒီၢးထံၣဘၣ်အ ယ ၤလီၤအက ၤအဂီၢ်န်လီၤ. 
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အဒိၣ- တၢ်ဒ ၢးက ၢ်ဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အအါကတ ၢ်  

တလါတဘၣျီဟံၣ်လွဲလီၤဆီလိၣိာ်သၢးဒီၢးတၢ်ပိာ်ဖၣ ိၣ်အါထီ်မ ်အူၣလွဲထံၣလွဲတဖၣ် $100 

တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အအါကတ ၢ်ထွဲသိၣၢးလိၣိာ်သၢးဒီၢး  

တလါတဘၣျီဟံၣ်လွဲလီၤဆီလိၣိာ်သၢးဒီၢးတၢ်ပိာ်ဖၣ ိၣ်အါထီ်မ ်အူၣလွဲထံၣလွဲတဖၣ် 42 စၢး $4,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

တၢ်အခီ်ထံၣၢးခီ် ဘၣိၣ 
ဟံ်ၣ လွဲဒီၢးမ ် အူၣလွဲထံၣလွဲအခီ် ထံၣၢးခီ် ဘၣိၣ 

$600 

 
ခ ်စၢးကရ အတၢ်ထိၣ်သတၤီ 

တၢ်ငါဝွဲဒ်တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလၢီ်ဒီၢးမ ် အူၣလွဲထံၣလွဲလ တၢ်ထိ်ၣ တၤီသ  
$700 

 
 

ဖၣွဲတၢ်အဒိၣတခါအံၣၤအပူၣၤ, ဘၣ်သ ်သ ်  တၢ်ဟ ် စ ၤဟံ်ၣ လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ   ထီ် ဘၣၢးတ ၤလ  $4,200 

 
အဒိၣ - တၢ်ဒ ၢးက ၢ်ဝွဲဒ် တၢ်ဟ ်စ ၤဟံ်ၣ လွဲ နီၢ်နီၢ် 

တၢ်ငါအိၣ်ဟံၣ်အခီ်ထံၣၢးခီ်ဘၣိၣ 
$600 လ တလါဘၣ်တလါအဂီၢ် (ပ်ဃ ိာ်ဒီၢးမ ်အူၣလွဲထံၣလွဲ) 

တၢ်ဆီတလွဲတၢ်ငါဟံၣ် $675 လ တလါဘၣ်တလါအဂီၢ် 
(ပ်ဃ ိာ်ဒီၢးမ ်အူၣလွဲထံၣလွဲ) 

ဖၣွဲတၢ်အဒိၣတခါအံၣၤအပူၣၤ, တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ   နီၢ်နီၢ်အါနၢ်ဒံၣၢး 3½ နံၣ် (42 လါ) လ အမ ၢ် $3,150 ($75 
တၢ်ဆ ကတီၢ်လီၤဆီလိၣိာ်သၢး 42 လါ) န်လီၤ. 
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တၢ်မၤစ ၤတၢ်ပိာ်လၤီဆိၣစ  (Down Payment Assistance) 

ဒ်ပ ၤလ အပ ဘၣ်တၢ်ငါဟံ်ၣ  90 သီတဂၤအသိၣၢး, ဘၣ်သ ်သ ်နစူၣၢးကါ တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ  အပ ၤပ ွဲၤပ ွဲၤသ ဝွဲ 
မ တမ ၢ် $7,200, လ အအါထီ်, 
ဒ်တၢ်ပိာ်ပနီ်ဟ ်လီၤဆိၣစ အသိၣၢးဒီၢးတၢ်ဟ ်ဝွဲဒ်တၢ်က ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲဒီၢးတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤကွဲထီ်သတူၣၢ်ကလိာ်တနီၤနီၤအလွဲ
လ တၢ်ပ ၤဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အဂီၢ်န်လီၤ. 

တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤသတူၣၢ်ကလိာ်ပ်ဃ ိာ်ဒီၢးတၢ်သမံၣသမိၣၢးတၢ်အပ ၤကလံၣၤလ အိၣ်ဒီၢးအဂ ၢ်အဝီ, တၢ်သမံၣသမိၣၢးဟံၣ်ဃီ, 
တၢ်ဟၢးဃ ပ ၤတၢ်, တၢ်မၤနီ်မၤဃါတၢ်အလွဲ, ဒီၢးတၢ်ပံၣိာ်က ံၣိာ်တၢ်အပ ၤကလံၣၤတနီၤနီၤလ တၢ်ဟ ်လီၤခီဖၣ ပ ၤပ ၤတၢ်ဖၣိၣ, 
ဘၣ်ဆ်တပ်ဃ ိာ်ဒီၢးတၢ်ဟ ်ဆိၣပိာ်တၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ အလွဲဒ်အမ ၢ်တၢ်ထူၣၢးတၢ်တီၤအခိၣနီၢ်နီၢ်, တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အခိၣ, 
တၢ်ဟ ်ဆိၣစ အ ်, ဒီၢးဟံၣ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်ထ ွဲအလွဲတဖၣ်န်လီၤ. 
နက ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲစ ၢ်ကီၢးဒီၢးတၢ်ဟ ်လိၣၢးကဒါက ၤစ လိၣၢ်အခီ်ထံၣၢးခီ်ဘၣိၣ မ တမ ၢ် တၢ်တယိာ်ပိာ်လီၤ တၢ်အလွဲတဖၣ်, 
မ မ ၢ်ဖၣွဲလ တၢ် 
အလွဲတဖၣ်န်မ ၢ်ဝွဲဒ်တၢ်ညီန ၢ်မၤသၢးလ တၢ်စ လီၢ်ခိၣ်အတၢ်ဖၣံၣၢးတၢ်မၤနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်ဖၣွဲနဟီ်ကဝီၤပူၣၤဒီၢးအဝွဲသ ်မ ၢ်တဖၣ ါ
ထီ်တၢ်ဟ ်စိၣပိာ်စ အ ်ဘၣ်န်လီၤ. 
တၢ်ပိာ်ဖၣ ိၣ်ဃ ိာ်ဝွဲဒ်တၢ်မၤစ ၤပိာ်လီၤဆိၣစ အဘၣူၣၢးလွဲဒီၢးတၢ်လ ိာ်ဘၣူၣ်လ ိာ်စ ၤသတူၣၢ်ကလိာ်တဖၣ်တဘၣ်အါတလ ကွဲ်ဆိၣၢး
နၢ်ဒံၣၢးတၢ်ဒ ၢးနၢ် တၢ်ဟ ်စ ၤဟံၣ်လွဲ အဘၣူၣၢးလွဲ   မ တမ ၢ် တၢ်မၤစ ၤပိာ်လီၤဆိၣစ အဘၣူၣၢးလွဲ $7,200, တဘၣျီလၢ်လၢ် ဖၣွဲ 
အအါဒိၣ်ထီ်ဝွဲန်လီၤ. 

တၢ်ဟ ်ကူၣ်ဝွဲဒ်သပ ၢ်ပ ၢ်လ တၢ်ကသမံၣသမိၣၢးတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက ဟံၣ်ဃီလီၤတံၣၢ်လီၤဆွဲၢးတခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲတၢ်ပ ၤဝွဲဒ်တၢ်ဆီ
တလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အခါန်လီၤ. 

မၤကဒီၢးတဘၣျီ, လ တၢ်ကက ၢးဒီၢး RHP အဂီၢ်, နကဘၣ်ပ ၤဟံၣ်ဒီၢးပ ဘၣ် DSS တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်ဖၣွဲ တနံၣ် 
အတီၢ်ပူၣၤဒီၢးဆ ိၣၢးထီ်ဝွဲဒ်နတၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အဘၣူၣၢးလွဲဖၣွဲ 18 လါအတီၢ်ပူၣၤန်လီၤ. 

တိၣၢ်နီ် - 
ဟံၣ်ကစၢ်လ အပ ဘၣ်တၢ်တဖၣ်တၢ်ပိာ်ပနီ်အစ နီ်ဂံၣၢ်နီ်ဒ ၢးဆူၣညါလ တဘၣ်အါနၢ်ဒံၣၢးတၢ်အပ ၤလီၤဆီလိၣိာ်သၢးလ အဝွဲသ 
်က ၢးဒိၣၢးနၢ်ဝွဲဖၣွဲလ တၢ်မ ၢ်နီၤဖၣၢးလီၤအဝွဲသ ်ဒ်ပ ၤပ ဘၣ်တၢ်ဖၣိၣတဖၣ်ဖၣွဲ 90 သီ မ တမ ၢ် အါနၢ်အန်န်လီၤ. 
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တၢ်လၢီ်လ ခံၣကတ ၢ် တတၤီ အတၢ်ပိာ်လၤီလၢီ်က  

အါတက ၢ်, တၢ်ကတီၤပိာ်ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ လ ပ ွဲၤပ ွဲၤလ တၢ်ကဆါဝွဲ မ တမ ၢ် တၢ်ကငါဝွဲအဂီၢ်- 
ဒီၢးတၢ်က ၢးဒီၢးခ ွဲၢးယိာ်လ တၢ်ဟ ်လီၤဝွဲတဖၣ်ကလ ပ ွဲၤဝွဲလ တၢ်သ ဆီတလွဲတၢ်လီၢ်လ တၢ်ထိၣ်သတီၤဟံၣ်ဃီသ အဂီၢ်န် 
လီၤ. ဒ်လွဲ်ဂ ၤ, ဘၣ်သ ်သ ်တၢ်တိၣိာ်က ၤတဖၣ်ဖၣွဲတၢ်လီၢ်တၢ်က တနီၤနီၤအပူၣၤလ အမ ၢ် တၢ်ကတီၤပိာ်တၢ်လီၢ် 
လ လ ပ ွဲၤပ ွဲၤလ တၢ်ဟ ်လီၤဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ ပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက တ ၢ်လံၣတဂၤဂၤအဂီၢ်န်လီၤ. 

ဟံၣ်ဃီလ တၢ်ထိၣ်သတီၤသ မ ၢ်တအိၣ်ဘၣ်, မ တမ ၢ် တၢ်ဟ ်တၢ်ဆီတလွဲဟံၣ်ဃီအလွဲ (Replacement Housing 
Payment) မ ၢ်အါနၢ်ဒံၣၢးတၢ် သိၣ်တၢ်သီပိာ်ပနီ်အအါကတ ၢ် $7,200 လ ပ ၤငါအိၣ်ဟံၣ် ပ ဘၣ်ဝွဲ 90 သီအဂီၢ် မ တမ ၢ် 
တၢ်သိၣ်တၢ်သီပိာ်ပနီ်အအါကတ ၢ် $31,000 လ ဟံၣ်ကစၢ်ပ  ဘၣ်ဝွဲ 90-သီအဂီၢ်, တၢ်ကဟ ်လီၤဟံၣ်ဃီ တၢ်အိၣ်ဆိၣၢး 
လီၢ်ဖၣွဲတၢ်ပ ဆ  ရွဲ်က ၤတၢ်ဖၣံၣၢးတၢ်မၤက ၤက အဖၣီလိာ်လ တၢ်ကိၣၢးဝွဲလ  Housing of Last Resort န်လီၤ. 

ပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက တဂၤဂၤလ အတမၤလ ပ ွဲၤထီ်ဘၣၢးဝွဲဒ်တၢ်ပ ဘၣ်တၢ်အဒိၣ်အလွဲၢ်လ တၢ်ပိာ်ပနီ်လီၤဝွဲတဖၣ်ဘၣ်န်, 
တၢ်မၤအါထီ်တၢ်တိၣစ ၤမၤစ ၤကအိၣ်ဝွဲခီဖၣ  Housing of Last Resor န်လီၤ. 

ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ အလီၢ်အိၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ ်သ ်တၢ်ကဟ ်လီၤဝွဲလ က တဘၣ ၢးဘၣိၣ, ဒ်အမ ၢ်- 

• တၢ်ပ ၤဝွဲဒ်ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ တၢ်ထိၣ်သတီၤသ ဒီၢးတၢ်ဒ ၢးငါလီၤဟံၣ်လ ပ ၤသ ၢးသ ၢးက ငါအိၣ်ဟံၣ်အဂီၢ်န်
လီၤ. 

• တၢ်ဆီတလွဲဒီၢးတၢ်မၤဂ ၤထီ်တၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက  (အလီၢ်မ ၢ်အိၣ်) လ တၢ်ဟ ်လီၤပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက  အနီၢ်ကစၢ် 
ဒ်ဝွဲ န်လီၤ. 

• တၢ်ပ ၤ, တၢ်မၤဂ ၤထီ်, ဒီၢး/မ တမ ၢ် တၢ်ဘၣ ီဘၣ်အါထီ်တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ အအိၣ်ပိာ်တဖၣ်လ  တၢ်ထိၣ်သတီၤ 
က ၢ်ဝွဲဒီၢးတၢ်သ ၢးလီၢ်သ ၢးက အလီၢ်တဖၣ်န်လီၤ. 

• တၢ်ပ ၤဟီ်ခိၣ်ကပံၣိာ်ဒီၢးတၢ်သူၣ်ထီ်ဘၣ ီထီ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အသီတဖၣ်တၢ်ထိၣ်သတီၤဝွဲဒီၢးတၢ်
ဆီတလွဲအလီၢ်ဖၣွဲလ တအိၣ်ဒီၢးတၢ်ထိၣ်သတီၤဒီၢးတၢ်လ အအိၣ်ပိာ်အဂၤတဖၣ်အခါန်လီၤ. 

• တၢ်ပ ၤဝွဲဒ်တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ အအိၣ်ပိာ်, တၢ်ထ ၢးက ံၣိာ်တၢ်ကီ တၢ်ခွဲဒီၢး/မ တမ ၢ် တၢ်မၤဂ ၤထီ် က ၤတၢ်သူၣ် 
ထီ်ဘၣ ီထီ်လ ပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက အတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အဂီၢ်ဖၣွဲလ အက ၢးဝွဲဒီၢးတၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ တၢ်ထိၣ်
သတီၤသ ဝွဲလ အတမ ၢ်တၢ်လ အအိၣ်ပိာ်ဝွဲန်လီၤ. 

• တၢ်ဟ ်တၢ်အပ ၤလ အအါနၢ်ဒံၣၢးတၢ်သိၣ်တၢ်သီပိာ်ပနီ်အအါကတ ၢ် $7,200 မ တမ ၢ် $31,000 တၢ်ပိာ်ပနီ် 
တၢ်ဟ ် ဘၣူၣၢးလွဲဆူၣပ ၤသ ၢးလီၢ်သ ၢးက တဂၤဂၤအအိၣ်လ အကဟ ်လီၤဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ် မ တမ ၢ် က ်စ လ  
အလီၢ်အိၣ်တဖၣ်န်လီၤ. 

• အိၣ်ဒီၢးတၢ်လွဲလိၣိာ်သၢးသ အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဖၣွဲတၢ်မၤဝွဲဒ် Housing of Last Resort တၢ်တိၣိာ်က ၤအပူၣၤန်လီၤ. 
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နအိၣ်ဒီၢးတၢ်သဘၣျ့လ နကဃ ထ ဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အဂီၢ်န်လီၤ. WSDOT တပိာ်ပနီ်ဝွဲဒ် ပ ၤသ ၢးလီၢ် 
သ ၢးက တဂၤလၢ်လၢ်, လ တအိၣ်ဒီၢးနီၢ်ကစၢ်အတၢ်အ ်လီၤအီလီၤအတၢ်က ွဲၢး, လ တၢ်တူၣၢ်လိၣိာ်ဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲ 
တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ် လ အဘၣ်တၢ်ဟ ်လီၤခီဖၣ  WSDOT န်လီၤ. နမ ၢ်ဆ တွဲိာ်လ နတတူၣၢ်လိၣိာ်ဝွဲဒ်တၢ်ဆီတလွဲ 
တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ  WSDOT ဆ  န ိာ်ပိာ်ဖၣ ါဝွဲဘၣ်န်, နဃ ထ တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်လ နနီၢ်ကစၢ်ဒ်နွဲသ , 
လ အထီ်ဘၣၢးဝွဲဒ် DSS ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အတီၤပတီၢ်အသိၣၢးန်လီၤ. နမ ၢ်က ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲဒီၢးတၢ်ဆီတလွဲ 
တၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ် လ အအိၣ်ဖၣွဲ Housing of Last Resort တၢ်တိၣိာ်က ၤအဖၣီလိာ်န်, တၢ်ကဒ ၢးသ ်ညါနၤ တၢ်ဂ ၢ် 
ခီဖၣ တၢ်ဆီတလွဲတၢ်အိၣ်ဆိၣၢးလီၢ်အပ ၤသ ပ ၤဘၣ်စွဲ်နီၢ်လ အကမ ၢ်ပ ၤတွဲနၢ်ပ ၢ်နၤတၢ်တိၣိာ်က ၤအဂ ၢ်အက ၤန်လီၤ. 

တၢ်ဟ ် တၢ်ဆတီလွဲလၢီ်က အလွဲတၢ်တပိာ်ပနီ်ဝွဲလ အမ ၢ်တၢ်ဟွဲန ိာ်ဘၣ် 
တၢ်ဟ ်တၢ်ဆီတလွဲလီၢ်က အလွဲတၢ်တပိာ်ပနီ်ဝွဲလ အမ ၢ်တၢ်ဟွဲန ိာ်လ အမ ၢ် 1986 ဒ ွဲပူၣၤတၢ်ဟွဲန ိာ်အခိၣအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ 
(Internal Revenue Code of 1986) အတၢ်ပညိၣ်အဂီၢ်န်လီၤ. 
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လ ခံၣကတ ၢ်... 
နမ ၢ်တတူၣၢ်လိၣိာ်ဝွဲဒ် WSDOT အတၢ်ဆ တွဲိာ်ဘၣ်န်မၤဒ်နတၢ်က ၢးဝွဲဘၣ်ဝွဲအသိၣၢး မ တမ ၢ် နတၢ်က ၢးဒီၢးတၢ်ဆီတလွဲ 
လီၢ်က အနီ်ဂံၣၢ်နီ်ဒ ၢး, ဒီၢးနဃ ထံၣ်နၢ်တၢ်ဆိၣမိၣ်က ၢ်ထံၣတၢ်ဆ တွဲိာ်ဒ်န်သိၣၢးတဖၣ်ဘၣ်ဂ ၢ်ဘၣ်ဝီကဒီၢးတဘၣျီခီဖၣ ဆ  ထီ် 
နတၢ်သူၣ်တမ ိာ်သၢးတမံၣအတၢ်ပရ ဖၣွဲ 30 သီအတီၢ်ပူၣၤဖၣွဲနဒိၣၢးနၢ်တၢ်ဆ တွဲိာ်ဒ်န်သိၣၢးတဖၣ်ဝံၣၤအလီၢ်ခံၣဆူၣ- 

Washington State Department of Transportation  
Acquisition Program Manager 
Real Estate Services  
PO Box 47338 
Olympia, WA 98504-7338 

 
တၢ်ခ ွဲၢးတၢ်ယိာ်လ  ကပတံၣသက ံၣၢ်ကညၢး WSDOT တၢ်ဆ တွဲိာ် 

နမ ၢ်တတူၣၢ်လိၣိာ်ဒ် Acquisition Program မွဲနၢ်က  ၢ်အတၢ်က ၢ်ထံၣဆိၣမိၣ်ဆ တွဲိာ်ကဒါက ၤတၢ်အသိၣၢးဘၣ်န်, နဃ ထီ် 
တၢ်ဒိၣကန်စံၣ်ညီ်ပီတ သ ဝွဲန်လီၤ. နအိၣ်စ ၢ်ကီၢးဒီၢးခ ွဲၢးယိာ်လ နကပတံၣသက ံၣၢ်ကညၢး WSDOT တၢ်ဆ တွဲိာ်လ  
အပ်ဃ ိာ်ဒီၢးတၢ်ဆီတလွဲလီၢ်က အပ ၤသ ပ ၤဘၣ်စွဲ်နီၢ်အတၢ်ဆ တွဲိာ်ဒီၢး Acquisition Program မွဲနၢ်က  ၢ် အတၢ် 
ဆ တွဲိာ်, ခီဖၣ ထ န ိာ်မၤပ ွဲၤတၢ်ဒိၣကန်စံၣ်ညီ်အလံၣိာ်ပတံၣတခ ၢးဒံၣၢးဖၣွဲတၢ်ရွဲ်က ၤဝွဲဒ် Office of Administrative 
Hearings တၢ်စံၣ်ညီ်အသွဲစၢးတၢ်ဘၣ  အခါန်လီၤ. 
နဆ  ထီ်လံၣိာ်ပတံၣထီ်လ တၢ်ဒိၣကန်စံၣ်ညီ်အဂီၢ်သ ခီဖၣ မၤတၢ်ဃ ထီ်တၢ်ဒိၣကန်စံၣ်ညီ်အမူၣဒါဒ် WAC 468-100-
010 ပိာ်လီၤဝွဲအသိၣၢးဖၣွဲတၢ်ဒိၣၢးနၢ် WSDOT တၢ်ဆ တွဲိာ် 60 သီအတီၢ်ပူၣၤလ နအွဲ်ဒိၣၢးပတံၣသက ံၣၢ်ကညၢးထီ် တၢ်ခီဖၣ  
တၢ်ပရ လ အိၣ်ဒီၢးတၢ်အ ်ကီၤ, တၢ်ပရ လ အိၣ်ဒီၢးတၢ်မၤနီ်မၤဃါ, မ တမ ၢ် တၢ်ဆ  ဖၣွဲနီၢ်ကစၢ်လီၢ်အိၣ်ဆိၣၢးထံၣၢးဆူၣ- 

Washington State Department of 
Transportation  
Office of the Secretary 
Transportation Building  
310 Maple Park Drive  
Olympia, WA 98504-7316 

https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=468-100-010
https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=468-100-010
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WSDOT တၢ်မၤစ ၤဘၣ်ထ ွဲ ဟံ်ၣ ဃ ီတၢ်သူ်ၣ ထီ်  ဝွဲၤဒ ၢးတဖၣ် 
 

1. မ ုၢ်န ုာ်ကလ ံၤစ ိးလ ုၢ်ကဝ ံၤ 
(Seattle/Everett/Bellingham)    
15700 Dayton Avenue N Seattle, WA 
98133-9710    
တုၢ်ဆ ှၢလ ုာ်ပရှၢလ ုၢ်ဆ ိးထ ိး- 
PO Box 330310 
Seattle, WA 98133-9710 
206-440-4160 

2. ကလ ံၤစ ိးလ ုၢ်ခှၢၣ်သိး လ ုၢ်ကဝ ံၤ 
(Wenatchee/Moses Lake/ 
Okanogan) 
2830 Euclid Avenue 
Wenatchee, WA 98801-5916 
509-667-3000 

3. Olympic လ ုၢ်ကဝ ံၤ  

(Tacoma/Olympia/Port Angeles/ 
Aberdeen) 
7407 31st Ave NE Lacey 
WA 98516 
တုၢ်ဆ ှၢလ ုာ်ပရှၢလ ုၢ်ဆ ိးထ ိး- 
PO Box 47440 
Olympia, WA 98504-7440 
360-357-2697 

4. မ ုၢ်န ုာ်ကလ ံၤထ ိး လ ုၢ်ကဝ ံၤ 
(Vancouver/Raymond/Chehalis/ 
Goldendale) 
11018 NE 51st Circle Vancouver, WA 
98682-6686 
360-905-2149 

5. ကလ ံၤထ ိးလ ုၢ်ခှၢၣ်သိး လ ုၢ်ကဝ ံၤ 
(Yakima/Ellensburg/Tri-Cities/ 
Clarkston) 
2809 Rudkin Road 
Union Gap, WA 98903-1648 509-
577-1650 

6. မ ုၢ်ထ ၣ် လ ုၢ်ကဝ ံၤ 
(Spokane/Colville/Ritzville/ 
Pullman/Republic) 
2714 N Mayfair Street Spokane, WA 
99207-2090 
509-324-6286 

7. လီၢ်ခ ်သၢး (HQ.) လီၢ်ခ ်သၢးဒၢီး Mega 
တၢ်တိၣိာ်က ၤတဖၣ် 
7345 Linderson Way SW Tumwater, 
WA 98501      
တုၢ်ဆ ှၢလ ုာ်ပရှၢလ ုၢ်ဆ ိးထ ိး- 
PO Box 47338 
Olympia, WA 98504-7338 
360-705-7307 
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ပ ၤအမွဲရကၤဖၣိၣလ အိၣ်ဒီၢးနီၢ်ခိၣက ၢ်ဂီၤတလ ပ ွဲၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ (Americans with Disabilities Act (ADA)) အတၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ၤ- 
လံၣိာ်အံၣၤတၢ်မၤအီၤသ လ အက ၢ်ဂီၤအကလ ိာ်ကလ ိာ်ခီဖၣ ဆ  အံၣမ (လ)ဆူၣ ခ ွဲၢးယိာ်ထွဲသိၣၢးတ ၤသိၣၢးအဝွဲၤဒ ၢး (Office of Equal Opportunity) ဖၣွဲ 
wsdotada@wsdot.wa.gov မ တမ ၢ် ကိၣၢးလီတွဲစိၣတလ ိာ်အပ ၤဖၣွဲ, 855-362- 4ADA(4232) တက ၢ်. ပ ၤတဂၤဂၤလ အမ ၢ်ပ ၤအ ၢးအၢး မ တမ ၢ် တနၢ်ဟူၣ 
တၢ်ဃ ထီ်တၢ်သ ခီဖၣ  Washington State Relay ဖၣွဲ 711 န်လီၤ. 

 
တၢ်ဂ ၢ်ခိၣ်တီ VI တၢ်ဘၣိၣၢးဘၣ်သ ်ညါဆူၣကမ  ၢ်အအိၣ်- မ ၢ်ဝွဲဒ် ဝ်ၡ့ၣ်တ ်ကီၢ်စွဲ် ဝံၣစိၣိာ်တီဆ   ဝွဲၤက ၤ (Washington State Department of 
Transportation (WSDOT)) ဖၣီလစံၣ်အတၢ်မၤလီၤတံၣၢ်ဝွဲဒ်တၢ်တဘၣ်က ၢ်တလီၤပ ၤတဂၤလၢ်လၢ်ခီဖၣ အကလ ိာ်တၢ်လီၤစ ၤ, ဖၣံၣၢးဘၣ ်အလ ွဲၢ်, ထံၣကီၢ်လ အဟွဲဝွဲ 
မ တမ ၢ် မ ်ခ ါသ ံၣ်ထံၣၢး, ဒ်တၢ်ဂ ၢ်ခိၣ်တီ VI ထံၣဖၣိၣကီၢ်ဖၣိၣခ ွဲၢးယိာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ 1964 (Civil Rights Act of 1964) ပိာ်ပနီ်လီၤဝွဲအသိၣၢး, တၢ်ပိာ်ကပၤက ံၣိာ် 
တၢ်ဖၣွဲတၢ်န ိာ်လီၤသကိၣၢးအပူၣၤ, တၢ်သမ တၢ်နၢ်ဘၣ ၢးတဖၣ်, မ တမ ၢ် တၢ်က ၢ်တလီၤအဂ ၤဂၤတဖၣ်လ အအိၣ်ဖၣွဲဖၣွဲ်ဒရ ်ကီၢ်စ ဖၣ ိၣ်စ ဆီ်ထ ွဲ တၢ်တိၣိာ်က ၤဒီၢး 
တၢ်ဟူၣၢးတၢ်ဂွဲၤတဖၣ်အဖၣီလိာ်န်လီၤ. ပ ၤတဂၤလၢ်လၢ်လ အနိာ်ဝွဲလ အတၢ်ဂ ၢ်ခိၣ်တီ VI တၢ်ဒီသဒ ဘၣ်တၢ်မၤကမ်တ ၢ်လံၣအဂ ၢ်, အဝွဲဆ  ထီ် တၢ်ဆ ိၣၢးထီ် 
အဂ ၢ်အက ၤဒီၢး WSDOT အ ခ ွဲၢးယိာ်ထွဲသိၣၢးတ ၤသိၣၢးအဝွဲၤဒ ၢး (Office of Equal Opportunity (OEO)) သ ဝွဲန်လီၤ. 
လ တၢ်သ ်ညါအါထီ်တၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ၤဘၣ်ထ ွဲဒီၢးတၢ်ဂ ၢ်ခိၣ်တီ VI တၢ်ဆ ိၣၢးထီ်တၢ်ဂ ၢ်အတၢ်မၤက ၤက တဖၣ်ဒီၢး/မ တမ ၢ် တၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ၤလ အဘၣ်ထ ွဲဒီၢး 
တၢ်တအိၣ်ဒီၢးတၢ်က ၢ်တလီၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဂ ၢ်, ဝံၣသၢးစူၣၤဆွဲၢးက ၢးဘၣ် OEO အ ခိၣ်တီ VI ပ ဆ  တၢ်မူၣဒါခိၣ်ဖၣွဲ (360) 705-7090 တက ၢ်. 
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