ျမိဳ႕ေတာ္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေျဖမ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္
ျမိဳ႕ေတာ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ား
Omaha ျမဴနီစီပယ္ ေျမယာဘဏ္ (402-800-1240)
•

ေျမယာဘဏ္သည္ လြတ္ေနသည့္ ေျမကြက္မ်ား ႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ေပသည္ (OMLB
၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား ၾကည့္ရႈပါ)

•

အကယ္၍ ဖြ႕ဲ စည္းမႈတစ္ခုအား ျမိဳ႕ေတာ္မွ ျဖိဳဖ်က္ခဲ့လွ်င္ ျမိဳ႕ေတာ္သည္ ၎ေျမယာ၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား
ရယူျခင္း မဟုတ္ေပ။

ျမိဳ႕ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေျမယာဘဏ္မွ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း မဟုတ္သည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား •

•

ပိုင္ရွင္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါ
o

Dogis ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား အသံုးျပဳပါ

o

ေကာင္တီ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးသူ

o

ပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

အိမ္ျခံေျမ ေအးဂ်င့္တစ္ဦးထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါ

ျမိဳ႕ေတာ္မွပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
ျပစ္ဒဏ္ေပးရႈတ္ခ်ထားသည့္ ေနအိမ္မ်ား မွန္သမွ်အား ျမိဳ႕ ေတာ္အေနႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ မပိုင္ဆိုင္ေပ။
•

ျမိဳ႕ေတာ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာေပၚရွိ ဖြ႕ဲ စည္းမႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖိဳဖ်က္ခံရရန္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေလ့ရွိသည္။

အကယ္၍ ဖြ႕ဲ စည္းမႈတစ္ခုအား ျမိဳ႕ေတာ္မွ ျဖိဳဖ်က္ခဲ့လွ်င္ ျမိဳ႕ေတာ္သည္ ၎ေျမယာ၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား ရယူျခင္း
မဟုတ္ေပ။

•

စီမံကိန္းဌာန o

စီမံကိန္းဌာနသည္ 45th လမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ ကိုသာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္သည္—Cuming St. ၏
ေျမာက္ပိုင္း တစ္ခုလံုး နီးပါး။

o

စီမံကိန္းဌာနမွပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္လြတ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ အား ခတၱရပ္နားထားသည္ ▪

အမ်ားစုအား Omaha ျမဴနီစီပယ္ ေျမယာဘဏ္သို႔ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္
(402-800-1240)

▪

က်န္ရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားအား ျပန္လည္ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္၊ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ
ဥယ်ာဥ္ပန္းျခံမ်ားအတြက္ ထားရွိထားမည္ျဖစ္သည္။
•

ရပ္ရြာ ဥယ်ာဥ္ပန္းျခံ ဆိုဒ္ေနရာမ်ား (402-444-5150 လိုင္းခြဲ 2021)

•

အမ်ားျပည္သူပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ (402-444-5244)
o

Cole Creek ႏွင့္ Papio Creek တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမိဳ႕ေတာ္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
▪

ပံုမွန္အားျဖင့္ ကမ္းနားေျမျပန္႔မွ ဖြ႕ဲ စည္းမႈမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္အတြက္ FEMA
ဂရန္႔တစ္ခုႏွင့္အတူ ရယူရသည္

o

•

အမ်ားျပည္သူပိုင္ တရား၀င္ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ နီးကပ္ရာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ

ပန္းျခံမ်ား ဌာန
o

အိမ္ရာဌာနခြဲ ပံုမွန္ဧရိယာမ်ားရွိ ျမိဳ႕ေတာ္မွပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ပန္းျခံမ်ားဌာန၏
တာ၀န္၀တၱရားျဖစ္သည္။
▪

ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎သည္ ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ (ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမိဳ႕ေတာ္၏
တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခ်ိန္က ျဖစ္လာခဲ့သည္)

ကုဒ္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား
•

အိမ္ရာ ကုဒ္ တိုက္တြန္းလိုက္နာေစမႈ 402-444-5371

•

ေပါင္းပင္မ်ား ႏွင့္ အမႈိက္ (402-444-5910)

•

အျခားေသာ ျပသနာမ်ား (ပူးတြထ
ဲ ားသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ျပသနာမ်ား—မည္သို႔ ေခၚဆိုရမည္နည္းအား
ၾကည့္ရႈပါl)

ျမိဳ႕ေတာ္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေျဖမ်ား လမ္းညႊန္ခ်က္
ေစ်းႏႈန္းတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ အိမ္ရာ အစီအစဥ္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အိမ္ရာ ပိုင္ဆိုင္မအ
ႈ တြက္ငွာ
ေစ်းႏႈန္းတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ အိမ္ရာမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးသည္ •

လူသားမ်ား ေနထိုင္ရာ အိမ္ရာမ်ားအတြက္ ၎တိ႔ထ
ု ံသို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ပါ (402-457-5657)

•

GESU Housing မွ ေဆာက္လုပ္သည့္ အိမ္ရာအသစ္မ်ားအတြက္မူ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္
ေအးဂ်င့္ျဖစ္သည့္
Catrina Houghton, NP Dodge Real Estate ထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ (402-612-0709)

•

Holy Name Housing Corporation ထံ၌ စီနီယာ အိမ္ရာ ငွားရမ္းမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ
မိသားစုတစ္စုတည္း ငွားရမ္းမႈ အိမ္ရာမ်ား ရွိသည္။ (402-453-6100)

အိမ္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ
ျမိဳ႕ေတာ္၌ အိမ္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အစီအစဥ္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိေပသည္
•

အိမ္ပိုင္ရွင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အစီအစဥ္မ်ား (402-444-5150, လိုင္းခြဲ 2018)

•

ငွားရမ္းမႈ ျပ္နလည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ အစီအစဥ္ (402-444-5150, လိုင္းခြဲ 2034)
Omaha အိမ္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္မမ
ြ ္းမံမႈ ႏွင့္ က်န္းမာေသာ ေနအိမ္မ်ား အရင္းအျမစ္ လမ္းညႊန္ခ်က္
(ပူးတြထ
ဲ ားေသာ)
o

ျမိဳ႕ေတာ္ အစီအစဥ္မ်ား (စာမ်က္ႏွာ 1-8)

o

အျခားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 9-25)

ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ိဳ႕ ယြင္းသူမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ မြမ္းမံျပင္ဆင္မႈမ်ား
လူသားဂုဏ္သိကၡာ သမၼဂအဖြဲ႕အစည္း (402-595-1256)

