CITY

OF BATTLE CREEK

CITY MANAGER - COMMUNICATIONS
မတ်လ ၂၆၊ ၂၀၂၀

ချက်ချင််းထုတပ် ြန်ရန်
သတင််းအချက်အလက်မ ်း ပိိုမိိုသိလိိုပါက Community Development Manager Chris Lussier ကိို
cplussier@battlecreekmi.gov သိို ဆက်
သွယ်ပါ။
ို့

COVID-19 ရ

ဂါဖြစ်ကစဉ်အတွင်း် City ပရိိုဂ မ်သည် အရ ်းရပေါ် ဖပြုဖပင်မှုမ ်းကိို ကမ််းလှမ််းပါသည်။

BATTLE CREEK, Mich. — လ မညို့် က် သတတပတ်မ ်းတွင် အုပ်ချျုပ်ရ ်းမ်း၏ “Stay Home, Stay Safe” အမိနက
် ို့ ိို
လိိုက်န နိင
ို ် န် Battle Creek မမိြုြို့သည် အိမ်န်းခ င််းမ ်းအ ်း အရ ်းရပေါ် ဖပြုဖပင်မှုမ ်းဖပြုလိုပ်

တွင် ကူညရပ်း န် အရသ်းစ ်း

အိမ်ဖပြုဖပင်ရ ်း အစအစဉ်ကိို အသို်းဖပြုရနပါသည်။
လက်ရှိအမိနသ
် ို့ ည် ဧမပလ ၁၃ က်ရနအထိ
အက ြု်းဝင်ပါသည်။
ို့
ပ် ွ ြွြို့ မြိြု်းရ ်းဌ နသည် ဝင်ရငွနည််းသူမ ်းနှင်ို့ အလက်အလတ် ဝင်ရငွရှိရသ အိမ်ပိိုငရ
် င
ှ မ
် ်းအ ်း ရ ၊ လျှပ်စစ်နင
ှ ်ို့
အပူရပ်းစနစ်မ ်း အရ ်းရပေါ် ဖပြုဖပင်မှုမ ်းကိို ရဖြရှင်း် န်အတွက် Battle Creek ရှ အိမ်န်းခ င််းမ ်းကိို ဤအကူအညမ ်း
ကမ််းလှမ််းပါသည်။ ဝန်ထမ််းမ ်းက အဖခ ်းအရ ်းရပေါ် ဖပြုဖပင်မှုမ ်းကိို တစ်ဦ်းခ ငိ်းအလိိုက် စဉ််းစ ်းသွ ်းမည်ဖြစ်သည်။
ကန်ထရိိုက်တ (contractors) မ ်း ရှိနင
ိို မ
် ှုအရပေါ်မူတည်မပ်း မမိြုြို့ရတ ်က ဤအစအစဉ်မ ်းကိို ကမ််းလှမ််းမည်ဖြစ်သည်။
ဤအရ ်းရပေါ်အစအစဉ်ကိို ရထ က်ပို့ န်အတွက် မမိြုြို့ရတ ်သည် ၎င််း၏ အရသ်းစ ်းအိမဖ် ပြုဖပသ်ရ ်းအစအစဉ်ကိို
ဖပြုဖပင်မွမ််းမခို့ပါသည်။ ဤအခ ိနအ
် တတောအတွင်း် အိမ်ပုငရ
် ှငမ
် ်းသည် စမကိန်း် အတွက် ကိက
ို ်ညသညို့် န်ပိုရငွမ ်း
ရထ က်ပို့ရပ်း န် မလိိုပါ။ ဤအ

သည် ပိုမှန် လိိုအအ်ခ က်ဖြစ်ပါသည်။ အရ ်းရပေါ် ဖပြုဖပင်မှုကန
ို က
် စ ိတ်အ ်းလို်းကိို

ဤပရိိုဂ မ်က ရပ်းမည်ဖြစ်သည်။
ခွငဖ်ို့ ပြုမပ်းရသ ်လည််း လိုပ်ငန််းခွငမ
် စရသ်းရသ လိုပ်ငန််းမ ်းအပါအဝင် အစအစဉ်အတွက် အရ ်းရပေါ်မဟိုတ်သညို့်
တလ ောက်လောမ ်းကိို ပိုမှနလ
် ည်ပတ်မှု ဖပန်လည်မရ

က်မခ င််း

ပ်ဆိိုင်း် ထ ်းပါသည်။

အရ ်းရပေါ် ဖပြုဖပင်မှုကိို ရှိ န် ရအ က်ပါ လိိုအပ်ခ က်မ ်းနှင်ို့ ကိိုက်ည မည်။
•

သင်ပိိုငဆ
် ိိုငမ် ပ်း သင် အရ ်းရပေါ် ဖပြုဖပင်ရ ်းအကူအညကိို ရတ င််းခသညို့်အိမတ
် ွငရ
် နထိိုငမ် ပ်း ၎င််းအိမ်သည်
Battle Creek မမိြုြို့၏ ကနသ
် ို့ တ်ခ က်အတွင်း် ရှိ မည်။

•

သငအ
်ို့ ိမ်သည် ရဖမငှ ်းစ ခ ြုပ်အ ဝယ်ယူထ ်းဖခင််းမဟိုတ် ။

•

သင်၏အိမိဖခရဖမအခွနမ
် ်း ဆို်းရှု ်းဖခင််း၊ အသိမ််းခလိိုက် ဖခင််း မရှိ ။ (တစ်နစ
ှ ် သိမဟို
ို ို့ တ် တစ်နစ
ှ ထ
် က်
ရန က်က ဖခင််း)

•

သငတ
်ို့ ွင် လက်ရအ
ှိ ိမ်ပိိုငရ
် င
ှ ် အ မခ ရပေါ်လစ ရှိ မည်။

•

သင်၏ အိမ်ရထ င်စို ဝင်ရငွသည် သငမ
်ို့ သ
ိ ်းစိုအ ွ ယ်အစ ်းအတွက် သတ်မှတ်ထ ်းသညို့် အတိင
ို ်း် အတ ရအ က်တွင်
ရှိ မည်။

အိမ်ထထောင်စု အထရအတွက်
ဝင်ရငွ ကနသ
် ို့ တ်ခ က်
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အရသ်းစ ်းအိမ်ဖပြုဖပင်ဖခင််းရလျှ က်လ ကိို http://www.battlecreekmi.gov/185/Minor-Home- Repair-Program.
သိို ို့ ယူနင
ိို ပ
် ါသည်။ စကကူမိတတူကိို စ ပိစနစ်
ို ို့
ဖြင်ို့ လိိုပါက ၂၆၉-၉၆၆-၃၃၂၃ သိို သတင်
်းပိပါ။
ို ို့ ဝန်ထမ််းမ ်းသည်
ို့
တတ်နင
ိို သ
် ရလ က် အဖမန်ဆို်းတဖပန်
ို ို့ မည်ဖြစ်ပါသည်။
မပ်းစ်းသညို့် ရလျှ က်လ ကိို sparker@battlecreekmi.gov,သိို ရပ်းပိ
ို ို့ မည်၊ သိိုမဟို
ို့
ို့ တ် 10 N. Division St. ရှိ မမိြုြို့ရတ ်ခန််းမ ၏
က ်း ပ်န ်း

ရန

ရှိ ရငွရပ်းရခ သညို့် drop box သိရပ်းနိ
ို ို့
င
ို ပ
် ါသည်။ ထိို drop box တွင် စ အိတ်မ ်းလည််း ရှိနင
ိို ပ
် ါသည်။

10 N. Division St.

Suite 206

Phone (269) 966-3378

Battle Creek

Fax (269)966-6654

www.battlecreekmi.gov

Michigan

49014

