တရားမျှတသောအိ မ ် ရ ာနှ င ် ့ ပြစ် မ ှု ဆ ိ ု င ် ရ ာ
သောက် ခ ံ အသကကာင် း စစ် သ ဆးပခင် း
အချက် အ လက် စ ာရွ က ် # 16
တရားမျှတသောအိမ်ရာဆိုေည်မှာ အဘယ်ေည်း?
တရားမျှတသောအိမ်ရာ

ဆိုေည်မှာ

ဘက်မလိုက်ြုံသြါ်သေပြီး အားလုံးအတွက်ညီတူညီမျှ အေုံးပြုေည့်တိုင် ခွဲပခားဆက်ဆံမှု

တရားမဝင်ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမှ

ကင်းလွတသ် ော

အိမ်ရာသရွးချယ်ရေ် အခွင့်အသရးပြစ်ြါေည်။ ြယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ တရားမျှတသောအိမ်ရာ
အက်ဥြသဒ Fair Housing Act နှင့် Indiana ၏ တရားမျှတသောအိမ်ရာ ဥြသဒ
များေည် လူြုဂ္ဂိုလ်များအား လူမျိုး၊ အေားသရာင်၊ ကိုးကွယ်သောဘာော၊ လိင်၊ မူလနိုင်ငံ၊
မိေားစုအသပခအသေ၊

ေို ့မဟုတ်

မေေ်စွမ်းမှု၊

စေည်တုိ ့အသြါ်မူတည်ပြီး

အိမ်ရာနှင့်

အကျိုးေက်သရာက်ပြီး ဥြသဒအရ ခိုင်လုံသောတရားမျှတမှုအသြါ် အသပခခံပခင်းမရှိြါက
တရားမျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥြသဒကို ချိုးသြာက်နိုင်ြါေည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာသောက်ခံအသကကာင်း

စစ်သဆးပခင်း

ေို ့မဟုတ်

မူဝါဒတွင်

ဘယ်အရာကို

ထည့်ေွင်းစဉ်းစားေင့်ြါေေည်း?

ြတ်ေက်သော ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမှ ကာကွယ်သြးထားြါေည်။ ငှားရမ်းပခင်းများ၊ သရာင်းဝယ်

• အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်တစ်ဦး အသေပြင့် သလျှာက်လွှာတင်ေူအားလုံးကို လူမျိုး၊ အေားသရာင်၊

ပခင်းများ၊ သငွသချးပခင်း၊ အာမခံပခင်း၊ နှင့်သေရာေတ်မှတ်ပခင်း၊ စေည့်လုြ်ငေ်းများနှင့်

ကိုးကွယ်သောဘာော၊ လိင်၊ မူလနိုင်ငံ၊ မိေားစုအသပခအသေ၊ ေို ့မဟုတ် မေေ်စွမ်းမှု၊ စေည်

ြတ်ေက်သော ခွဲပခားဆက်ဆံမှုေည် ဥြသဒနှင့်မညီြါ။

တို ့ကိုမသရွးဘဲ တေ်းတူညီမျှစွာ ဆက်ဆံရမည်။

ဧပြီလ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၆ တွင် အိမ်ရာနှင့်ပမို ့ပြ ြွံ ့ပြိုးတိးု တက်သရးဌာေ U.S. Department

• ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်း မူများေည် သေထိုင်ေူ၏သဘးကင်းမှုနှင့်/ေို ့မဟုတ် အိမ်ရာ

of Housing and Urban Development(HUD) မှ အိမ်ရာနှင့်အသဆာက်အအုံ

ြစ္စည်း၏လုံပခုံမှုအတွက် အန္တရာယ်ရှိသကကာင်း သြာ်ပြသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုြ်ရြ်နှင့် အန္တရာယ်

ဆိုင်ရာလုြ်ငေ်းရှင်များ အသေပြင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတတ
် မ်းများကို အေုံးပြုရာတွင် တရားမျှတ
သောအိမ်ရာ အက်ဥြသဒ စံနှုေ်းများလိုက်ောသဆာင်ရွက်ရေ် အသထွသထွသရှ ့သေရုံး၏ လမ်း
ညွှေ်ချက် ကို ထုတ်ပြေ်သကကညာခဲ့ြါေည်။ ဤလမ်းညွှေ်ချက်ေည် အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်များမှ

မရှိသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုြ်ရြ်များအကကား မှေ်ကေ်စွာ ခွဲပခားတတ်ရမည်။

ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို အေုံးပြုပခင်းအသြါ် တရားမျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥြသဒ

များကို အကာအကွယ်သြးရာတွင် အမှေ်တကယ် အသထာက်အကူ ပြစ်သကကာင်းနှင့် ပြစ်မှု

၏အကျိုးေက်သရာက်မှု မည်ေို ့ရှိသကကာင်း တင်ပြထားပြီး အထူးေပြင့် အိမ်ရာငှားရမ်းရေ်

ဆိုင်ရာမှတတ
် မ်းများ နှင့်ြတ်ေက်၍ သယဘုယျသကာက်ချက်ချပခင်း ေို ့မဟုတ် ြုံသေ

ေို ့မဟုတ် ေက်တမ်းတိးု ရေ်အတွက် လူတစ်ဦးချင်း၏ ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်းကို
အသပခခံသော ဆေ် ့ကျင်မှုလုြ်ရြ်များေည် အဆိုြါအက်ဥြသဒအား ချိုးသြာက်ရာကျနိုင်
သကကာင်း တင်ပြထားြါေည်။ ဤအချက်အလက်စာရွက်ေည် HUD ၏ လမ်းညွှေ်ချက်

ေတ်မှတပ် ခင်းများကို အလွယ်တကူအသပခခံပခင်း မဟုတသ် ကကာင်း ေက်သေပြနိုင်ရမည်။

အကျဉ်းချုြ်အပြစ် အေုံးပြုနိုင်သော်လည်း လမ်းညွှေ်ချက်အပြည့်အစုံကိုြါ ပြေ်လည်ြတ်ရှု
ရေ် ကျွန်ုြ်တုိ ့အကကံပြုြါေည်။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာသောက်ခံအကကာင်းများ

မှတစ်ဆင့် မိမိ၏မူေည် သေထိုင်ေူ၏သဘးကင်းမှုနှင့်/ေို ့မဟုတ် အိမ်ရာြစ္စည်း၏ လုံပခုံမှု

• မူဝါဒတစ်ရြ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း၏ ပြစ်ဒဏ်ချမှတပ် ခင်း ေသဘာေဘာဝနှင့် ပြစ်ဒဏ်
ကကီးသလးမှုနှုေ်းကို ထည့်ေွင်းစဉ်းစားသြးရမည်။
• မူဝါဒတစ်ရြ်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွေ်ပခင်း ပြစ်ြွားပြီးသောက် သကျာ်လွေ်ခဲ့သောအချိေ်ကို
ထည့်ေွင်းစဉ်းစားသြးရမည်။

စစ်သဆးရေ်

တရားမျှတသောအိမ်ရာ

အက်ဥြသဒမှ

မည်ေို ့အကျိုးေက်သရာက်ေေည်း?

ပြစ်မှုဆိုင်ရာသောက်ခံအသကကာင်း စစ်သဆးပခင်း ေို ့မဟုတ် မူဝါဒတွင် ဘယ်အရာများကို ထည့်

မတွကေ
် င့်ြါေေည်း?

တရားမျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥြသဒေည် အိမ်ရာနှင့်ဆိုင်သော ခွဲပခားဆက်ဆံမှုနှင့် အကာ
အကွယ် သြးထားသောအစုအြွဲ ့ တစ်စုအသြါ် မတရားခွဲပခားဆက်ဆံမှုအကျိုး ေက်သရာက်
သစော အိမ်ရာကျင့်ထုံးများကို တားပမစ်ထားြါေည်။ U.S. ၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားစီရင်မှု
စေစ်တင
ွ ်

• အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင် တစ်ဦးအသေပြင့် ယုံကကည်စိတခ
် ျရသော ေက်သေအသထာက်အထား

လူမျိုးနှင့်လူမျိုးစုများ၏

ကွာဟချက်များ

ြျံ ့နှံ ့သေသောသကကာင့်

အိမ်ရာနှင့်

ြတ်ေက်ပြီး ပြစ်မှုေမိုင်းသကကာင်းကို အသပခခံသော ကေ် ့ေတ်ချက်များေည် အာြရိကေ်
မျိုးနွယ်ြွား အသမရိကေ်ေား များကိုလည်းသကာင်း၊ စြိေ်/လက်တင်ေားများ ကိုလည်း

• ပြစ်ဒဏ်ချမှတပ် ခင်းများမရှိသော ြမ်းဆီးမှုများအား စစ်သဆးရေ်အတွက် အေုံးပြုသော
ကိရိယာတစ်ခုအပြစ်

အေုံးမပြုြါနှင့်။

ပြစ်ဒဏ်ချမှတပ် ခင်းမရှိသော

ြမ်းဆီးမှုများကို

အသပခခံပြီး လူတစ်ဦးတစ်သယာက်အား ပငင်းြယ်သော အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်တစ်ဦးအသေပြင့်
အဆိုြါပငင်းြယ်မှုသကကာင့် သေထိုင်ေူ၏သဘးကင်းမှုနှင့်/ေို ့မဟုတ် အိမ်ရာြစ္စည်း၏လုံပခုံမှု
ကို အမှေ်တကယ်ကာကွယ်ရေ် အသထာက်အကူပြစ်သကကာင်း ေက်သေပြ၍မရြါ။

သကာင်း၊ မေေ်စွမ်းမှုရှိေူများနှင့် အပခားေူများကိုလည်းသကာင်း၊ စေည်တုိ ့အား အချိုးမကျ

•

သော ဝေ်ထုြ်ဝေ်ြိုး ပြစ်သစမည့် အလားအလာရှိြါေည်။ ၎င်းအက်ဥြသဒေည် အိမ်ရာ

ြိတ်ြင်ပခင်းများေည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ တရားဝင်ခိုင်လုံသော အကျိုးစီးြွားရရှိရေ်

လုြ်ငေ်းရှင်များအား အိမ်ရာနှင့်ေက်ဆိုင်သောဆုံးပြတ်ချက်များ ချမှတရ
် ာတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ

အဆိုြါမူဝါဒလိုအြ်သကကာင်း မသထာက်ပြနိုင်ြါ။ အသပခအသေများကို တစ်ဦးချင်းအလိုက်

ေမိုင်းသကကာင်း အချက်အလက်များကို ထည့်ေွင်းစဉ်းစားပခင်းအသြါ် တားပမစ်ထားပခင်း

စိစစ်ေုံးေြ်ရေ် လိုြါလိမ့်မည်။

မရှိသော်လည်း လမ်းညွှေ်ချက်တင
ွ ် သြာ်ပြေည့်အတိုင်း တစ်ြက်ေတ်ဆေ်ပြီး အကျယ်ချဲ ့

• တရားမဝင်သဆးဝါးထုတလ
် ုြ်ပခင်း ေို ့မဟုတ် ထိေ်းချုြ်ထားသော မူးယစ်သဆးဝါးများ

လွေ်းသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ေမိုင်းသကကာင်းကို အသပခခံသော ကေ် ့ေတ်ချက်များ ေို ့မဟုတ်

ပြေ် ့ပြူးသရာင်းချပခင်းများပြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတပ် ခင်းခံခဲ့ရသော ြုဂ္ဂိုလ်များကို ြယ်ထုတပ် ခင်း

ြိတ်ြင်မှုများ

ေည် တရားဥြသဒရင်ဆိုင်ရမည့် တာဝေ်ကင်းြါေည်။ မှတခ
် ျက်။ ဤအသပခအသေတွင်

ချမှတပ် ခင်းေည်

ဥြသဒအရ

ခိုင်လုံသောတရားမျှတမှု

ကင်းမဲ့သော

အားလုံးပခုံပြီး

ြိတ်ြင်ပခင်းများ/တားပမစ်ပခင်းများကို

မလုြ်ြါနှင့်။

အလားအလာ ရှိသောသကကာင့် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုအပြစ် သမးခွေ်းထုတစ
် ရာ ပြစ်နိုင်ြါေည်။

မူးယစ်သဆးြိုင်ဆိုင်ပခင်း ေို ့မဟုတ် ြမ်းဆီးခံရပခင်းများ မြါဝင်ြါ။

အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်

ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်း၏

တစ်ဦးအသေပြင့်

တရားမျှတသောအိမ်ရာ

ရှုသထာင့်များမှတစ်ဆင့်

အကျိုးေက်သရာက်မှုကို

စစ်သဆးရေ်

အဆင့်

အားလုံးပခုံပြီး

၃

ဆင့်ရှိသော

ေူတုိ ့၏ စစ်သဆးသရးမူကို အဘယ်သကကာင့် ပြေ်လည်ေုံးေြ်ေင့်ေေည်း?

ေုံးေြ်ချက်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှေ်ချက်ကို အေုံးပြုပခင်း

အကာအကွယ်

အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်မှ

ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်းကို အသပခခံပြီး လူြုဂ္ဂိုလ်များအား ြယ်ထုတသ် ော မူဝါဒများ

ခွဲပခားဆက်ဆံြါက

ေည် ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ တရားဝင်ခိုင်လုံသော အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်၏ အကျိုးစီးြွား

တရားမျှတသော အိမ်ရာအက်ဥြသဒကို ချိုးသြာက်ပခင်းပြစ်ေွားနိုင်ြါေည်။ ဥြမာအားပြင့်

ရရှိပခင်းေို ့ ဦးတည်ရေ် စီမံထားရမည်ပြစ်သကကာင်း ဤလမ်းညွှေ်ချက်မှ သြာ်ပြထားပြီး

အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင် တစ်ဦးေည် အိမ်ရာရရှိနိုင်ခွင့်ရှိသော သလျှာက်လွှာတင်ေူ လက်တင်

အထက်ြါသြာ်ပြထားသော အသကကာင်းရင်းများကို ထည့်ေွင်းစဉ်းစားရမည် ပြစ်ြါေည်။

လူမျိုးတစ်ဦးအား ပြစ်မှုမှတ်တမ်းသကကာင့် ပငင်းြယ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ပြစ်မှုမှတ်တမ်း

အချို ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတခ
် ျက် အမျိုးအစားရှိသော ြုဂ္ဂိုလ်များကိုော ြယ်ထုတသ် ော မူဝါဒ

ချင်းဆင်တရ
ူ ှိပြီး

အိမ်ရာရရှိနိုင်ခွင့်ရှိသော

လက်ခံပခင်းများ

မလုြ်ရြါ။

နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော

သြးထားသောအစုအြွဲ ့များ
ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်း

ပြစ်သောသကကာင့်
ရှိေူများအား

သလျှာက်လွှာတင်ေူ

လူပြူတစ်ဦးအား

ေို ့မဟုတ်

ပြစ်မှုဆိုင်ရာသောက်ခံအသကကာင်း

စစ်သဆးသရးမူတင
ွ ်

တစ်စုံတစ်ရာပြစ်သစသော

ကျင့်ထုံးရှိသောအခါတွင်
မူဝါဒ

ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းဆိုင်ရာ
ေို ့မဟုတ်

ကျင့်ထုံးေည်

အကျိုးေက်သရာက်မှု
တရားမျှတသကကာင်း

အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်

တစ်ဦးအသေပြင့်

အဆုံးအပြတ်သြးရာတွင်

ေက်သေခံရမည့်တာဝေ်

တစ်ဦးချင်းအသပခအသေအသြါ်

အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်များ

အသေပြင့်

ရှိြါေည်။

အသပခခံရမည်။

မိမိ၏ကိုယ်ြိုင်ဆုံးပြတ်ခွင့်များ

ထိုကဲ့ေို ့

ဆိုလိုရင်းေည်

ြိုမိုအေုံးချပခင်းနှင့်

သော ထုတပ် ြေ်ချက်များ၊ စေည်တုိ ့ကို ြယ်ထုတြ
် ါ။



နှင့် အိမ်ရာငှားရမ်းခွင့်ရှိသကကာင်း အတည်ပြုပြီးမှော ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်း

သလျှာက်လွှာတင်ေူအားလုံးကို တေ်းတူညီမျှဆက်ဆံပခင်း များအကကား နှစ်ြက်ညီမျှမှုကို
ရှာသြွရေ်လိုြါေည်။
အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်မှ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုကို မရည်ရွယ်ေည့်တိုင် လုြ်ငေ်းရှင်၏မူဝါဒ ေို ့မဟုတ်

အစီရင်ခံစာကိုရယူရေ် အချိေ်သရွှ ့ထားြါ။



ပြစ်ဒဏ်ချမှတခ
် ျက်များကို

အေုံးပြုရေ်

စစ်သဆးမှုကျင့်ထုံးများ

ေို ့မဟုတ်

ဝေ်သဆာင်မှုများကို ပြုပြင်မွမ်းမံြါ။ အြမ်းခံရသော မှတတ
် မ်းများကိုော ထုတသ် ြာ်

ကျင့်ထုံးေည် မတရားခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းဆိုင်ရာ အကျိုးေက်သရာက်မှု တစ်စုံတစ်ရာရှိသော

ပြသောစေစ်များကို အေုံးမပြုြါနှင့်။

အခါတွင် တရားမျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥြသဒ Fair Housing Act ကို ချိုးသြာက်ရာ
ကျြါေည်။ အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်အသေပြင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်းကို အေုံးပြုပခင်းေည်

သငွသချးသောစေစ်အစီရင်ခံစာ၊ မည်ေူမည်ဝါပြစ်သကကာင်း အသထာက်အထား၊ ဝင်သငွ၊



သေထိုင်ေူကို သရွးချယ်ရေ် ေတ်မှတခ
် ျက်များ၊ ေမူောပြနိုင်သော အန္တရာယ်များ နှင့်

အဆိုြါအက်ဥြသဒကို ချိုးသြာက်ရာကျသော ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းဆိုင်ရာ အကျိုးေက်သရာက်

သေထိုင်ေူ၏သဘးကင်းမှုနှင့်/ေို ့မဟုတ် အိမ်ရာြစ္စည်းလုံပခုံမှုများ၏ ဆက်စြ်မှုများကို

သစမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ေုံးေြ်ရေ်အတွက် HUD မှ အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိသောလုြ်ငေ်းစဉ်တစ်ခု

ြုံသြာ်ပြြါ။

ထုတထ
် ားသြးြါေည်။



ဤအကျဉ်းချုြ်ကိုကကည့်ြါ။

အထက်သြာ်ပြြါ အသပခအသေများကို ေတိထားပြီး တစ်ဦးချင်းအသြါ် စစ်သဆးမှုများ
လုြ်ြါ။

၁. ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ေမိုင်းသကကာင်း မူဝါဒ ေို ့မဟုတ် ကျင့်ထုံးေည် ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းဆိုင်ရာ



သလျှာက်လွှာတင်ေူများ

ေို ့မဟုတ်

သေထိုင်ေူများအား

ဆေ် ့ကျင်ဘက်အကျိုး

အကျိုးေက်သရာက်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်သဆးေုံးေြ်ပခင်း။ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ အကျိုး

ေက်သရာက်မည့် သဆာင်ရွက်ချက်မလုြ်မီ အပြစ်သလျာ့ြါးသစမည့် အသပခအသေများကို

ေက်သရာက်မှုများ ေုံးေြ်ချက်ြထမအဆင့်တွင် တရားလို(ေို ့မဟုတ် အုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာ

တင်ပြရေ် အခွင့်အသရးသြးြါ။

အသရးယူသဆာင်ရွက်ချက် တစ်ခုခုတွင် HUD) မှ ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်း မူဝါဒေည်
ခွဲပခားဆက်ဆံပခင်းဆိုင်ရာ
တစ်ေည်းအားပြင့်
သြးထားသော

အကျိုးေက်သရာက်မှုရှိသကကာင်း

လူြုဂ္ဂိုလ်တစ်စု၏
အပခားအစုအြွဲ ့

လူမျိုး၊

မူလနိုင်ငံ၊

ေက်သေပြရမည်။

ေို ့မဟုတ်

ပြစ်သေေည့်အတွက်သကကာင့်



ထည့်ေွင်းြါ/အေုံးပြုြါ (တစ်ေည်းအားပြင့် ပြေ်လည်ကကည့်ရှုသော အချိေ်ကာလများ

အကာအကွယ်

ကွာပခားလွေ်းသော

ထိခိုက်မှုတစ်ရြ် ပြစ်သစသော မူဝါဒကို ဆိုလိုြါေည်။

ငှားရမ်းမှုေတ်မှတ်ချက် ချမှတရ
် ာတွင် ေင့်သလျာ်သော အချိေ်ကေ် ့ေတ်ချက်များကို
ဟုလည်း ေိရြါေည်)။



အသပြာင်းအလဲများ

အားလုံးကို

ဝေ်ထမ်းများနှင့်သေထိုင်ေူများ

အားလုံး

အား

အသကကာင်းကကားြါ။
၂. ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ တရားဝင်ခိုင်လုံသော အကျိုးစီးြွားရရှိရေ်အတွက် သမးခွေ်း
ထုတစ
် ရာ ပြစ်လာသော မူဝါဒ ေို ့မဟုတ် ကျင့်ထုံးကို လိုအြ်မှုရှိ၊ မရှိ ေုံးေြ်ပခင်း။
ေုံးေြ်ချက်၏ ဒုတယ
ိ အဆင့်ေည် သမးခွေ်းထုတစ
် ရာ ပြစ်သေသော မူဝါဒ ေို ့မဟုတ်
ကျင့်ထုံးေည် တရားမျှတမှုရှိြါသကကာင်း အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်မှ ေက်သေပြရေ်ပြစ်ြါေည်။
၃. ခွဲပခားဆက်ဆံမှု သလျာ့ေည်းသော အပခားေည်းလမ်း ရှိ၊ မရှိ ေုံးေြ်ပခင်း။ ေုံးေြ်ချက်၏
သောက်ဆုံးအဆင့်ေည် အိမ်ရာ လုြ်ငေ်းရှင်မှ ခွဲပခားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲ တရားဝင်ခိုင်လုံသော
အကျိုးစီးြွားရရှိရေ် မိမိ၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်း မူဝါဒ ေို ့မဟုတ် ကျင့်ထုံးလိုအြ်
သကကာင်း သအာင်ပမင်စွာေက်သေပြနိုင်မှော ေက်သရာက်မှုရှိမည်ပြစ်ြါေည်။
အိမ်ရာလုြ်ငေ်းရှင်များအတွက်

ဤကိစ္စအြိုင်းေည်

ရှုြ်သထွးသောအရာပြစ်နိုင်သကကာင်း

တရားမျှတသော အိမ်ရာဌာေ Fair Housing Center မှ

အေိအမှတပ် ြုြါေည်။

ထိုသကကာင့် သမးခွေ်းများ တစ်စုံတစ်ရာရှိြါက ကျွန်ုြ်တုိ ့ကိုဆက်ေွယ်ရေ် ေို ့မဟုတ် သရှ ့သေကို
ဆက်ေွယ်ရေ် ဝေ်မသလးြါနှင့်။



မူဝါဒများနှင့် ၎င်းတို ့၏သောက်ဆက်တဲွ လုြ်ထုံးလုြ်ေည်းများကို လူတုင
ိ ်းအတွက်
လူမျိုး၊ အေားသရာင်၊ ကိုးကွယ်သောဘာော၊ လိင်၊ မူလနိုင်ငံ၊ မိေားစုအသပခအသေ၊
ေို ့မဟုတ် မေေ်စွမ်းမှု၊ စေည်တုိ ့ကိုမသရွးဘဲ တေ်းတူညီမျှစွာ ချမှတရ
် မည်ပြစ်ပြီး
လူတုင
ိ ်းအတွက် ြုံမှေ် ဆက်ဆံမှုအရည်အသေွး ညီတည
ူ ီမျှရှိရမည်။

အချက်အလက်များ။

အထက်ြါသဆွးသနွးခဲ့သော အသကကာင်းအရာများနှင့် ဤသခါင်းစဉ်နှင့်ြတ်ေက်သော အပခား
အချက်အလက်များအား FHCCI ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်း Criminal History
စာမျက်နှာတွင် ြတ်ရှုနိုင်ြါေည်။
www.fhcci.org/programs/educational-resources/
ပြစ်မှုဆိုင်ရာေမိုင်းသကကာင်း Criminal History ေို ့ ညွှေ်းမည့်အချိတ်
အဆက်ကို သရွးြါ

ပြစ်မှုဆိုင်ရာ သောက်ခံအသကကာင်း စစ်သဆးရာတွင် တရားမျှတသော အိမ်ရာအတွက်
အသကာင်းဆုံးကျင့်ထုံးများ



စစ်သဆးပခင်းမူဝါဒပြင့်

သဆာင်ရွက်ရသော

ရည်ရွယ်ချက်

ဆိုင်ရာထုတပ် ြေ်ချက်

ထည့်သြးြါ။



အြမ်းခံရသော မှတတ
် မ်းများကို ရည်ညွှေ်းသောအရာများ ေို ့မဟုတ် ၎င်းမှတ်တမ်းကို
အေုံးပြုပခင်း၊

အားလုံးပခုံပြီးြိတ်ြင်ပခင်းများ

ေို ့မဟုတ်

တားပမစ်ပခင်းများ၊

ကျယ်ပြေ် ့စွာြိုင်းပခား ေတ်မှတထ
် ားသော ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုြ်ရြ်များ၊ ေို ့မဟုတ် မေဲကွဲ

Fair Housing Center of Central Indiana (FHCCI) ၏ ခံယူထားသောတာဝေ်ေည် သထာက်ခံအားသြးပခင်း၊ အသရးယူသဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ြညာသြးပခင်းနှင့် သဒေသကျာ်
ကမ်းလင့်သထာက်ကူပခင်းများ မှတစ်ဆင့် အိမ်ရာခွဲပခားဆက်ဆံမှုကို ြျက်ေိမ်းပခင်းပြင့် တေ်းတူညီမျှသော အိမ်ရာအခွင့်အသရးများ ရရှိသစရေ်သဆာင်ရွက်ြါေည်။ FHCCI
တည်ရှိသောသေရာ။ 445 N. Pennsylvania St., Suite 811, Indianapolis, IN 46204.
ြုေ်းေံြါတ်။ 317-644-0673 ေို ့မဟုတ် 855-270-7280. ဆင့်ကမ်းေတင်းြို ့စေစ်။ 711. Email: info@fhcci.org Web: www.fhcci.org
ဤစာကိုြုံနှိြ်ထုတသ် ဝသော အသပခခံစီစဉ်သဆာင်ရွက်ချက်အား U.S. Department of Housing & Urban Development ၏ သထာက်ြံ့သကကး/ြူးသြါင်းသဆာင်ရွက်မှု
ေသဘာတူညီချက် သအာက်မှ သငွသကကးသထာက်ြံ့မှုပြင့် ကူညီြံ့ြိုးခဲ့ြါေည်။ ဤလုြ်ငေ်း၏ အချက်အလက်များနှင့် သတွ ့ရှိချက်များေည် လူထုအတွက်ရည်စူးထားြါေည်။
ဤြုံနှိြ်ထုတသ် ဝမှုတင
ွ ် ြါဝင်သော ထုတပ် ြေ်ချက်များနှင့် အဓိြ္ပါယ်သကာက်နုတခ
် ျက်များ၏ မှေ်ကေ်မှုေည် စာသရးေူနှင့်ြုံနှိြ်ထုတသ် ဝေူမ ျား၏ တာဝေ်ောပြစ်ြါေည်။
ဤအချက်အလက်ေည် ဥြသဒဆိုင်ရာအကကံသြးပခင်း မဟုတြ
် ါ။ အသပခအသေတစ်စုံတစ်ခုအတွက် ဥြသဒဆိုင်ရာအကကံပြုချက် လိုအြ်ြါက သရှ ့သေကိုဆက်ေွယ်ြါ။ မေေ်စွမ်းေူများအတွက်
သတာင်းဆိုလာြါက အပခားြုံစံပြင့် ထုတသ် ဝနိုင်ြါေည်။ ဤြုံနှိြ်ထုတသ် ဝမှုတွင် ရှိသောအချက်အလက်အချို ့ေည် Fair Housing Center of West Michigan အြွဲ ့၏
ြုံနှိြ်ထုတသ် ဝသော စာများမှ ၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်ပြင့် ရယူပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ြါေည်။ © Fair Housing Center of Central Indiana 2018. FHCCI မှသြာ်ပြထားသောခွင့်ပြုချက်
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