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အချက်အလက်စာရ ွက ် # 17  

တရားမျှတသောအိမ်ရာ ဆုိေည်မှာ အဘယ်ေည်း? တရားမျှတသောအိမ်ရာ ဆိုေည်မှာ 

တရားမဝင်ခွဲခခားဆက်ဆံမှုမှ ကင်းလွတသ်ော အိမ်ရာသရွးချယ်ရေ် အခွင့်အသရးခြစ်ပါေည်။ 

ြယ်ဒရယ်ခပည်သထာင်စု၏ တရားမျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥပသဒ Fair Housing Act 

နှင့် Indiana ၏ တရားမျှတသောအိမ်ရာ ဥပသဒများေည် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား လူမျိုး၊ 

အေားသရာင်၊ ကုိးကွယ်သောဘာော၊ လိင်၊ မူလနိုင်ငံ၊ မိေားစုအသခခအသေ၊ ေုိမ့ဟုတ် 

မေေ်စွမ်းမှု၊ စေည်တိုအ့သပါ်မူတည်ပပီး အိမ်ရာဆုိင်ရာ ခဲွခခားဆက်ဆံမှုမှ ကာကွယ်သပး 

ထားပါေည်။ ငှားရမ်းခခင်းများ၊ သရာင်းဝယ်ခခင်းများ၊ သငွသချးခခင်း၊ အာမခံခခင်း၊ 

နှင့်သေရာေတ်မှတခ်ခင်း၊ စေည့်လုပ်ငေ်းများ နှင့်ပတ်ေက်သော ခဲွခခားဆက်ဆံမှုေည် 

တရားမဝင်ပါ။ 

"မှီခိုကင်းသောသေထုိင်မှု independent living" ေည် သဆးကုေမှု ေိုမ့ဟုတ ်

အခခားအသထာက်ကူ ဝေ်သဆာင်မှုများ မရိှသော ေက်ကကီးရွယ်အို စုသပါင်းသေထုိင်ရာ 

အေုိင်းအဝိုင်းများအား သြာ်ခပရေ်အေုံးခပုသော သဝါဟာရခြစ်ပါေည်။ ေိုသ့ော် 

၎င်းသဝါဟာရေည် အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင်များမှ သေထုိင်ေူများအား "မီှခိုကင်းမဲ့စွာ" ေုိမ့ဟုတ် 

ပံ့ပိုးကူညီမှုမရိှဘဲသေထုိင်ရေ် တရားမဝင်ေတမ်ှတ်ခခင်းများအခြစ် မကကာခဏ ေားလည်မှု 

လွှဲသစတတ်ပါေည်။ တစ်ကုိယ်သရခပုစုသစာင့်သရှာက်မှု၊ အိမ်မှုသဝယျာဝိစ္စများ၊ အသဆာင်ခေ်း 

ထိေ်းေိမ်းမှုများ၊ စေည့်ကိစ္စများအတွက် အကူအညီလုိပပီး မေေ်စွမ်းမှုရိှသော 

သေထုိင်ေူများကုိ မီှခိုမှုကင်းသောသေထုိင်မှု အေိုင်းအဝိုင်းမှ ြယ်ထုတခ်ခင်းမခပုရပါ။ 

ခပင်ပမှအကူပုဂ္ဂိုလ်များကို သေစ့ဉ်အလုပ်များတွင် ကူညီရေ်အတွက်လည်း သခါ်ခွင့်သပးရမည်။ 

ထုိအ့ခပင် သေထုိင်ေူတစ်ဦးတစ်သယာက်အသေခြင့် အိမ်ရာငှားသေစဉ်ကာလအတွင်း 

မေေ်မစွမ်းခြစ်လာခခင်း၊ ေိုမ့ဟုတ ် ေူတို၏့သရာဂါအသခခအသေများ ပုိဆိုးလာခခင်း 

များခြစ်သပါ်လာပါက "မီှခိုကင်းသောသေထုိင်မှု" ေတ်မှတ်ချက်အရ ေူတိုက့ိုထွက်ေွားခိုင်း 

ခခင်း ေိုမ့ဟုတ ်အတင်းအဓမ္မထွက်ေွားခိုင်း၍ မရပါ။ 

တရားမျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥပသဒတွင် ခပင်ဆင်ခြည့်စွက်ထားေည့်အတိုင်း လုပ်ငေ်း 

သဆာင်ရွက်ချက် အမျိုးမျိုးတွင် ခွဲခခားဆက်ဆံမှုကို တားခမစ်ထားပါေည်။ ခွဲခခားဆက်ဆံမှု 

တားခမစ်ထားရာတွင် ကေ်ေ့တ်မထားဘဲ "သေထုိင်ရေ်သေရာများ" ဟုရည်ညွှေ်းပပီး 

အိမ်ရာပုိင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများနှင့် ေက်ဆိုင်သော အသရာင်းအဝယ်များ၊ ငှားရမ်းမှုများ၊ 

သကကာ်ခငာများနှင့် သငွသချးခခင်းများ ပါဝင်ပါေည်။  ေက်ကကီးရွယ်အို၏ အိမ်ရာအမျိုးအစား 

အားလံုးေီးပါးေည် တရားမျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥပသဒ၏  အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆုိချက်အရ 

သေထုိင်ရေ်သေရာ တစ်ခုအခြစ် ကုိက်ညီမှုရိှပါေည်။ ၎င်းသေရာများေည် ကေ်ေ့တ်မှုမရိှဘဲ 

မှီခိုမှုကင်းသောသေထုိင်မှု အေုိင်းအဝုိင်းများ၊ ကူညီပံ့ပိုးမှုခြင့် သေထုိင်ရေ်သေရာများ၊ 

သေထုိင်ေူခပုစုသစာင့်သရှာက်သော သေရာများ၊ စဉ်ဆက်မခပတ် ခပုစုသစာင့်သရှာက်မှုသပးသော 

အပငိမ်းစား လူစုအေုိင်းအဝိုင်းများ၊ နှင့် ကျွမ်းကျင်သော ကျေ်းမာသရးသစာင့်သရှာက်မှု 

သဂဟာများပါဝင်ေည်။ ထုိသ့ကကာင့် ေက်ကကီးရွယ်အိုအတွက် အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင် အများ 

စုေည် အဆုိပါအက်ဥပသဒ၏ ေတ်မှတခ်ျက်များနှင့် ေက်ဆုိင်ပပီး လူထုအတွက် 

ောမေ်အိမ်ရာ စီစဉ်သပးသောေူများက့ဲေို ့တာဝေ်ချင်း အသတာ်များများတူပါေည်။ 

သေထုိင်ေူတစ်ဦးတစ်သယာက်မှ သေစ့ဉ်သေထုိင်သရးအတွက် သောက်ထပ်အကူအညီ လုိအပ် 

သောအသခခအသေများတွင် အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင်အသေခြင့် မေေ်စွမ်းမှုရိှေူ ေက်ကကီးရွယ်အိုမှ 

သပးသော ခပင်ပအကူအညီ ေိုမ့ဟုတ ် ေူတုိက့ိုယ်တိုင်အတွက် ရယူသော  ခပင်ပအကူအညီ 

ပမာဏကုိ ကေ်ေ့တ်ခခင်းမခပုရပါ။ အချိေ်ပိုင်းသစာင့်သရှာက်မှု၊ အချိေ်ခပည့်သစာင့်သရှာက်မှု၊ 

ေိုမ့ဟုတ ် မိမိအိမ်ရာတွင် ဆက်သေနုိင်ရေ်အတွက် အိမ်သေသစာင့်သရှာက်ေူကိုပါ လုိအပ်လျှင် 

လုိအပ်နိုင်သောသကကာင့် စေည့်သစာင့်သရှာက်မှုများကုိ ခွင့်ခပုပပီး အကျိုးေင့်အသကကာင်းေင့် 

ညှိနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုများ လုပ်သပးရေ် မေေ်စွမ်းမှုရိှသော ေက်ကကီးရွယ်အိုများတွင် 

အခွင့်အသရးရိှပါေည်။ အေိသပးလုိသောမှတခ်ျက်။ အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင်မှ ောမေ်အားခြင့် 

ခပုခပင်ထိေ်းေိမ်းသရး ေုိမ့ဟုတ ် အသထာက်အကူသပးသော အခခားဝေ်သဆာင်မှုများ တစ်ခုမှ 

မလုပ်သပးပါက လုိအပ်သော အကူအညီများရရိှရေ် ခပင်ပမှပ့ံပိုးကူညီေူများနှင့် 

ေင့်သလျာသ်ော ညိှနှိုင်းမှုများ စီစဉ်ရေ် ပုံမှေ်အားခြင့် ငှားသေေူ၏ တာဝေ်ခြစ်ပါေည်။ 

အကျိုးေင့်အသကကာင်းေင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုများ ဆိုေည်မှာ အဘယ်ေည်း? တရား 

မျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥပသဒေည် ေက်ကကီးရွယ်အိုများ လုိအပ်နုိင်သော သစာင့်သရှာက်မှု 

ေိုမ့ဟုတ ်အကူအညီများရရိှရေ် အဟေ်အ့တားခြစ်သစမည့် မူဝါဒများ ေိုမ့ဟုတ ်ကျင့်ထံုးများ 

အသပါ် အကျိုးေင့်အသကကာင်းေင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုများ သတာင်းဆိုရေ်အတွက် 

မေေ်စွမ်းမှုရိှသော ေက်ကကီးရွယ်အိုများ၏ အခွင့်အသရးကို ကာကွယ်သပးပါေည်။ 

အကူအညီသပးေူ ေုိမ့ဟုတ် ဝေ်သဆာင်မှုများ လုိအပ်သကကာင်း အတည်ခပုရေ်အတွက် အိမ်ရာ 

လုပ်ငေ်းရှင်တစ်ဦးမှ ေင့်သလျာသ်ော စာရွက်စာတမ်းများ သတာင်းဆိုနုိင်ပါေည်။ 

သေထုိင်ရေ်သေရာ ေုိမ့ဟုတ ် အများေံုးသေရာတစ်ခုခုကို အေံုးခပုရေ်နှင့် အကျိုးခံစားရေ် 

အတွက် မေေ်စွမ်းမှုရိှေူတစ်ဦးအား တေ်းတူညီမျှသောအခွင့်အသရး သပးရေ်အတွက် တရား 

မျှတသော အိမ်ရာဥပသဒများမှ အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင်များ၏ စည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများ၊ 

ကျင့်ထံုးများ ေုိမ့ဟုတ ် ဝေ်သဆာင်မှုများအသပါ် အကျိုးေင့်အသကကာင်းေင့် ညိှနှိုင်း 

သဆာင်ရွက်မှုများ လုပ်သပးရမည်ဟု ေတ်မှတ်ထားပါေည်။ လက်သတွက့ျပပီး ခြစ်နိုင်သော 

အခါ ညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုေည် "အကျိုးေင့်အသကကာင်းေင့်" ရိှပါေည်။  ညှိနှိုင်း 

သဆာင်ရွက်မှု တစ်စုံတစ်ရာကို ခငင်းပယ်မည်ဆိုပါက လုပ်ငေ်းရှင်တစ်ဦး အသေခြင့် 

၎င်းညိှနှိုင်းမှုသဆာင်ရွက်မှုေည် ကကီးသလးလွေ်းသော ဝေ်ထုပ်ဝေ်ပိုး ေိုမ့ဟုတ ် အကျိုးေင့် 

အသကကာင်းေင့် မရိှောအရာခြစ်သကကာင်း ေက်သေခပရပါလိမ့်မည်။ (အပုိဒ် 504 အရ 

အစုိးရစီစဉ်သပးသော အိမ်ရာများေည် အကျိုးေင့်အသကကာင်းေင့် ညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုများ 

ကို ခွင့်ခပုရမည်။) 

သတာင်းဆိုချက်တစ်ခု တင်မည်ဆိုပါက သေထုိင်ေူေည် တရားမျှတသော အိမ်ရာဥပသဒများ 

အရ မေေ်စွမ်းမှုဟူသော အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆိုချက်နှင့် ကုိက်ညီမှုရိှရမည်။ အလွယ်တကူ 

ေိခမင်နိုင်သောမေေ်စွမ်းမှု မရိှပါက အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင် တစ်ဦးေည် မေေ်စွမ်းမှုရိှသကကာင်း 

အတည်ခပုချက် သတာင်းဆုိနိုင်ပါေည်။ သတာင်းဆိုလာသော ညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုနှင့် 

မေေ်စွမ်းမှုများအကကား ဆက်စပ်မှုအတည်ခပုချက်များ ေုိမ့ဟုတ ် အချက်အလက်များ 

ကိုလည်း အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင်မှ သတာင်းဆိုနုိင်ပါေည်။  ညှိနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ မည်ေည့် 

သတာင်းဆိုချက်များမဆုိ တင်ခပရေ်အတွက် သေထုိင်ေူ၏တာဝေ်ခြစ်ပပီး လုပ်ငေ်းရှင်ဘက်မှ 

ဘယ်အရာများလုိအပ်သကကာင်း ယူဆရမည့်တာဝေ်မဟုတပ်ါ။  မေေ်စွမ်းမှုရိှေူတစ်ဦးေည် 

ေူအ့သခခအသေအတွက် လုိအပ်သောညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှု(များ) အသကကာင်းနှင့်ပတ်ေက်ပပီး 

ေူကုိယ်တုိင်အေိဆုံး ခြစ်ပါေည်။ မေေ်စွမ်းမှုချင်းတူသော သေထုိင်ေူများအတွက် 

လုိအပ်သော ညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုချင်း တူလိမ့်မည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ အကျိုးေင့် 

အသကကာင်းေင့် ညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်ေက်သော အချက်အလက်များ 

ပိုမိုလုိအပ်ပါက FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 4 ကုိြတ်ရှုပါ။ 

ဝေ်သဆာင်မှု ေိုမ့ဟုတ ် စိတခ်ံစားမှုဆုိင်ရာ ပံ့ပိုးမှုသပးသောတိရစ္ဆာေ်များ အတွက် ညှိနှိုင်း 

သဆာင်ရွက်မှုများ။ မေေ်စွမ်းမှုရိှေူများေည် ေူတုိ၏့မေေ်စွမ်းမှုများကုိ ရင်ဆိုင်ရာနှင့်/

ေိုမ့ဟုတ ် သခြရှင်းရာတွင် အသထာက်အကူ ခြစ်သစရေ်အတွက် တိရစ္ဆာများကုိအေုံးခပုရေ် 

လုိအပ်နိုင်ပါေည်။  တရားမျှတသော အိမ်ရာဥပသဒများအရ မေေ်စွမ်းမှုရိှပပီး ၎င်းမေေ် 

စွမ်းမှုနှင့် တိရစ္ဆာေ်လုိအပ်မှုအကကား "ဆက်စပ်မှု" ကုိ ခပနုိင်သောေူတစ်ဦးေည် အိမ်ရာ 

လုပ်ငေ်းရှင်အား "အိမ်သမွးတိရိစ္ဆာေ်မထားရ" ဆုိေည့် မူဝါဒများအသပါ် အကျိုးေင့် 

အသကကာင်းေင့် ညှိနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုကို သတာင်းဆုိနိုင်ပါေည်။ ၎င်းညှိနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုကို 

ခငင်းပယ်ရေ်အတွက် အိမ်ရာပုိင်ရှင်မှ အဆုိပါညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုေည် အကျိုးေင့် 

အသကကာင်းေင့် မခြစ်သကကာင်း ေိုမ့ဟုတ ် အိမ်ရာပိုင်ရှင်အတွက် သလးလံလွေ်းသော 

ဝေ်ထုပ်ဝေ်ပိုးခြစ်သကကာင်း ေက်သေခပရမည်။ တရားမျှတသော အိမ်ရာဥပသဒများအရ 

"သေထုိင်ရေ်သေရာ" ဆုိေည့် အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆိုချက်နှင့် ကုိက်ညီမှုမရိှသော အိမ်ရာအသဆာက် 

အအံု ခြစ်သေပါက မေေ်စွမ်းမှုများရိှသော အသမရိကေ် အက်ဥပသဒ American with 

Disabilities Act နှင့်ေက်ဆုိင်မည့်အလားအလာ ရိှသကကာင်း အေိသပးလုိပါေည်။ 

တိရစ္ဆာေ်များနှင့်ပတ်ေက်၍ ADA ၏လမ်းညွှေ်ချက်ေည် တရားမျှတသော အိမ်ရာ 

လမ်းညွှေ်ချက်နှင့် ကွာခခားပပီး သရှ သ့ေတစ်ဦးတစ်သယာက်ကို တုိင်ပင်ရေ်လုိပါေည်။ 

တိရစ္ဆာေ်များနှင့်ပတ်ေက်သော အချက်အလက်များ ပိုမုိရရိှရေ် အတွက် FHCCI 

အချက်အလက်စာရွက် 5 ကုိကကည့်ပါ။ 

အိမ်သေအကူများနှင့် အခခားပ့ံပိုးကူညီမှုအတွက် ညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုများ။ အကျိုးေင့် 

အသကကာင်းေင့် ညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သတာင်းဆိုချက်ထဲမှ အများစု သတာင်းဆုိသလ့ 

ရိှသော အရာတစ်ခုေည် အိမ်သေအကူများ ေိုမ့ဟုတ ်အိမ်တွင်းပံ့ပိုးကူညီမှုများ ခြစ်ပါေည်။ 

မေေ်စွမ်းမှုရိှသော ေက်ကကီးရွယ်အိုများ အားလံုးေည် ေူတို၏့ မီှခိုကင်းသောသေထုိင်မှုနှင့် 

သေအိမ်အတွင်း သကာင်းမွေ်စွာသေထုိင်ခခင်းကို အသထာက်အကူ ခြစ်သစရေ်အတွက် ေူတုိ ့

လုိအပ်သော သစာင့်သရှာက်မှုကို ရယူရေ်နှင့်အိမ်ထဲေို ့ သခါ်သဆာင်ရေ် အခွင့်အသရးရိှပါေည်။ 

အချို သ့ေထုိင်ေူများေည် လူမှုဆုိင်ရာဝေ်သဆာင်မှု သအဂျင်စီအြဲွမ့ျား ေုိမ့ဟုတ ်ကျေ်းမာသရး 

သစာင့်သရှာက်ေူများထံမှ ပ့ံပိုးမှု တစ်ခါတစ်ရံော လုိအပ်လျှင်လုိအပ်နိုင်သော်လည်း အချို မ့ှာ 

အချိေ်ခပည့်သစာင့်သရှာက်မှု ေိုမ့ဟုတ ်အိမ်သေအကူများ လုိအပ်နိုင်ပါေည်။ 



လူထုအတွက်အိမ်ရာများ၊ စီမံကိေ်းအသခခခံသော အိမ်ရာနှင့် (Section 8 ဟု သခါ်သလ့ 

ရိှသော) အိမ်ရာသရွးချယ်ခွင့် လက်မှတ ် Housing Choice Voucher အစီအစဉ် များ 

အတွက် HUD ၏ စည်းမျဉ်းဥပသဒများေည် သေထုိင်ေူများ၏ သေစ့ဉ်သေသရးထုိင်သရးတွင် 

အကူအညီလုိအပ်သောအခါ အိမ်သေအကူရယူခွင့်ကို အေိအမှတ်ခပုထားပါေည်။ HUD 

စည်းမျဉ်းမှ 24 C.F.R. §5.403 တွင် သြာ်ခပေည့်အတုိင်း အိမ်သေအကူ ဆုိေည်မှာ 

ေက်ကကီးရွယ်အိုတစ်ဦး ေုိမ့ဟုတ ် တစ်ဦးထက်ပိုသော ေက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ ေုိမ့ဟုတ် 

ေက်ကကီးရွယ်အို ခြစ်ခါေီးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ေုိမ့ဟုတ် မေေ်စွမ်းမှုရိှသောေူများနှင့် သေထုိင်သော 

ေူတစ်ဦးခြစ်ပပီး၊ 

 လူပုဂ္ဂိုလ်(များ)၏ သစာင့်သရာှက်မှုနှင့် သကာင်းမွေ်စွာသေထုိင်သရး အတွက် မရိှမခြစ် 

လုိအပ်သကကာင်း ေတ်မှတ်ထားသောေူ၊ 

 ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်(များ)အား ပ့ံပိုးကူညီရမည့်တာဝေ် ရိှပပီးေား မဟုတသ်ောေူများ၊ နှင့် 

 လုိအပ်သောပ့ံပိုးကူညီမှု ခပုသောဝေ်သဆာင်မှုများ သဆာင်ရွက်သပးရေ်မှလဲွ၍ အိမ်ထဲတငွ် 

မသေသောေူ ခြစ်ပါေည်။ 

အကူများ ေုိမ့ဟုတ ် အိမ်တွင်းပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် ေက်ဆုိင်သော အကျိုးေင့်အသကကာင်းေင့် 

ညှိနှိုင်းသဆာင်ရွက်မှု အများစုတငွ် ဥပမာအခြစ် ပါဝင်သောအရာများ။ 

 ကူညီေူ ေုိမ့ဟုတ် အကူများအား အချိေ်နှင့်/ေုိမ့ဟုတ ် သေထုိင်ခွင့်ကာလ ကေ်ေ့တ် 

သော "ဧည့်ေည်" ေုိမ့ဟုတ ်"အလည်လာေူ" မူဝါဒများခြင့်  ကေ်ေ့တ်မထားခခင်း။ 

 ငှားရမ်းေူ/သေထုိင်ေူအား ေူတိုကုိ့ကူညီေူ/အကူ အတွက် သောက်ထပ်သော့တစ်စံု 

ထုတသ်ပးခခင်း။ 

 စရေ်သငွထပ်သတာင်းခခင်း ေုိမ့ဟုတ ် အိမ်ငှားရမ်းမှု သခပာင်းလဲသောစရိတမ်ျား 

သတာင်းဆိုခခင်းမခပုဘဲ အကူအညီသပးမည့်ေူအတွက် ညိှနှိုင်းသဆာင်ရွက်သပးရေ် 

ငှားရမ်းသေထုိင်ေူအား ပိုကကီးသောအခေ်းတစ်ခုေုိ ့သရွှ သ့ခပာင်းခခင်း။ 

အိမ်သေအကူများနှင့်ပတ်ေက်သော အခခားခပဿောများ။ 

 ငှားရမ်းသေထုိင်ေူ၏ အိမ်ခေ်းငှားနိုင်ခွင့် ေုိမ့ဟုတ ်ငှားရမ်းခများကုိ တွက်ချက်ရာတွင် 

အိမ်သေအကူများ၏ဝင်သငွကို ထည့်မတွက်ေင့်ပါ။ 

 သဆွမျိုးေားချင်းများေည် အိမ်သေအကူများအခြစ် ဝေ်သဆာင်မှုသပးနုိင်သော်လည်း 

လူထုအိမ်ရာ ေတ်မှတခ်ျက်များတွင် ကဲွခပားမှုများရိှနိုင်ပါေည်။ 

 အိမ်သေအကူများအား ခပစ်မှုဆိုင်ရာေမုိင်းသကကာင်းအတွက် စံနှုေ်းထားသောမူဝါဒများ 

လုိက်ောရေ် ေတ်မှတ်ထားနိုင်ေည်၊ ေုိမ့ဟုတ ် အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင်မှ တရားဝင် 

စီးပွားသရးလုပ်ငေ်း အသကကာင်းခပချက် ရိှသောအခါ  အခခားစံနှုေ်းထားသောမူများ 

ချမှတန်ိုင်ပါေည်။ ေိုသ့ော် အိမ်သေအကူများအတွက် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ေုိမ့ဟုတ ်

အပုိစံနှုေ်းထားမှုများ မချမှတေ်င့်ပါ။ အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင်များေည် ခပစ်မှုေမိုင်း 

သကကာင်း စစ်သဆးရာတွင် ရှင်းလင်းချက်နှင့် လမ်းညွှေ်ချက်များ ရရိှေ်ရေ်အတွက်  

အိမ်ရာနှင့် အသဆာက်အအံုဆိုင်ရာ လုပ်ငေ်းရှင်များအသေခြင့် ခပစ်မှုဆိုင်ရာမှတတ်မ်း 

များကုိ အေုံးခပုရာတွင် တရားမျှတသောအိမ်ရာ အက်ဥပသဒ စံနှုေ်းများချမှတ်ရေ်  

အသထွသထွသရှ သ့ေရံုး၏လမ်းညွှေ်ချက်  ဆုိေည့်သခါင်းစဉ်ခြင့် HUD မှ ချမှတထ်ားသော 

ဧပပီလ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၆ လမ်းညွှေ်ချက်ကို သေချာစွာြတ်ရှုရမည်။ ခပစ်မှုဆိုင်ရာ 

ေမုိင်းသကကာင်း အကျဉ်းချုပ်ြတ်ရှုရေ်အတွက် FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 16 

တွင်ကကည့်ပါ။ 

 အိမ်သေအကူများေည် ကျွမ်းကျင်စွာေင်တေ်း တက်သရာက်ခခင်း ေုိမ့ဟုတ ် လုိင်စင် 

လက်မှတ် ရိှရမည်ဟု ေတ်မှတခ်ျက်မရိှပါ။ 

 အေက် ၅၅ ေုိမ့ဟုတ ် ၆၂ နှင့်အထက် အရွယ်ရိှေူ လူစုအေိုင်းအဝုိင်းတွင်  အိမ်ရာ 

နှင့်ဆုိင်သောချွင်းချက် ရရိှနိုင်ခွင့်အသပါ် အကူ ေုိမ့ဟုတ ် ကူညီေူတစ်ဦးမှ အကျိုး 

ေက်သရာက်မှု မရိှပါ။ အေက်အရွယ် ကေ်ေ့တ်ချက်များလည်း ချမှတထ်ားခခင်းမရိှပါ။ 

 အိမ်သေအကူကို ခွင့်ခပုထားခခင်းတွင် သယဘုယျအားခြင့် ငှားရမ်းခတိုးခမှင့်ခခင်း၊ 

ဝေ်သဆာင်ခ ထပ်တုိးခခင်းများ၊ ေုိမ့ဟုတ ်ကုေ်ကျစရိတ ်ထပ်တိုးခခင်းများ မရိှေင့်ပါ။ 

မေေ်စွမ်းမှုနှင့်ဆုိင်သောအသခပာင်းအလဲများ။ သေထုိင်ေူတစ်ဦးေည် မှီခိုမှုကင်းစွာသေထုိင် 

ခခင်း၊ ေိုမ့ဟုတ ် ပံ့ပိုးမှုမရိှဘဲ အစဉ်မခပတ် သစာင့်သရှာက်မှုရိှသော အပငိမ်းစားလူစု 

အေုိင်းအဝိုင်းများ(CCRC) အပုိင်းတွင် သေထုိင်ပပီး မေေ်စွမ်းမှုခြစ်လာခခင်း ေိုမ့ဟုတ် 

ေူတို၏့သရာဂါအသခခအသေ ဆုိးလာခခင်းများ ရိှပါက အိမ်ရာလုပ်ငေ်းရှင် တစ်ဦးအသေခြင့် 

သေထုိင်ေူအား ၎င်းအေိုင်းအဝုိင်းမှ အကူအညီသပးသော သေထုိင်မှုအုပ်စုအပိုင်းေို ့

အတင်းအဓမ္မ သရွှ သ့ခပာင်းခိုင်း၍မရပါ။ သေထုိင်ေူ၏မေေ်စွမ်းမှုေည် CCRC ထံမှ 

ပံ့ပိုးကူညီသပးသော ဝေ်သဆာင်မှုအပိုများ မလုိအပ်ပါက CCRC မှ သေထုိင်ေူအား 

အကူအညီသပးသော သေထုိင်မှုအုပ်စုအပိုင်းေို ့ သရွှ သ့ခပာင်းခိုင်း၍မရပါ။ ထုိအ့ခပင် 

မေေ်စွမ်းမှုကုိအသခခခံပပီး လူပုဂ္ဂိုလ်များ ေီးေေ်ခ့ွဲထားခခင်းကို တရားမျှတသောအိမ်ရာ 

အက်ဥပသဒမှ တားခမစ်ထားပါေည်။ ၎င်းဥပသဒအရ ပူးသပါင်းသေထုိင်ကကသော 

လူစုအေိုင်းအဝိုင်းတွင် အချို သ့ေရာကိုော ပ့ံပိုးကူညီမှု ခပုသောဝေ်သဆာင်မှုများ 

သဆာင်ရွက်သပးခခင်း၊ ေုိမ့ဟုတ ် ၎င်းလူစုအေိုင်းအဝုိင်းတွင် အကူအညီသပးသော 

သေထုိင်မှုအပိုင်းများ ခဲွခခားထားခခင်းေည် တရားမဝင်သကကာင်း ေတ်မှတထ်ားပါေည်။ 

ဥပမာအားခြင့် သေထုိင်ေူတစ်ဦးမှ လမ်းသလျှာက်ရေ်အကူကိရိယာ ေိုမ့ဟုတ် 

ဘီးပါသောထုိင်ခုံကို စတင်အေံုးခပုသော်လည်း သောက်ထပ်အကူအညီများ မလုိအပ်ပါက 

ထုိသေထုိင်ေူအား လက်ရိှသေရာမှ အတင်းသရွှ သ့ခပာင်းခိုင်း၍မရပါ။ 

အထက်ပါသဆွးသနွးခဲ့သော အချက်အလက်များနှင့် အခခားအသကကာင်းအရာများကုိ FHCCI 

Disability မေေ်စွမ်းမှုစာမျက်နှာခြစ်သော www.fhcci.org/programs/

educational-resources/  တွင် ြတ်ရှုနုိင်ပါေည်။ 

Disability ဆိုေည့် မေေ်စွမ်းမှုအသကကာင်းေို ့သရွှ ့ကကည့်ပါ။ 

 

Fair Housing Center of Central Indiana (FHCCI) ၏ ခံယူထားသောတာဝေ်ေည် သထာက်ခံအားသပးခခင်း၊ အသရးယူသဆာင်ရွက်ခခင်း၊ ပညာသပးခခင်းနှင့် သဒေသကျာ် 

ကမ်းလင့်သထာက်ကူခခင်းများ မှတစ်ဆင့် အိမ်ရာခွဲခခားဆက်ဆံမှုကုိ ြျက်ေိမ်းခခင်းခြင့် တေ်းတူညီမျှသော အိမ်ရာအခွင့်အသရးများ ရရိှသစရေ်သဆာင်ရွက်ပါေည်။ FHCCI 

တည်ရိှသောသေရာ။ 445 N. Pennsylvania St., Suite 811, Indianapolis, IN 46204.   

ြုေ်းေံပါတ်။ 317-644-0673 ေုိမ့ဟုတ ်855-270-7280. ဆင့်ကမ်းေတင်းပိုစ့ေစ်။ 711. Email: info@fhcci.org Web: www.fhcci.org 

ဤစာကုိပုံနှိပ်ထုတသ်ဝသော အသခခခံစီစဉ်သဆာင်ရွက်ချက်အား U.S. Department of Housing & Urban Development ၏ သထာက်ပံ့သကကး/ပူးသပါင်းသဆာင်ရွက်မှု 

ေသဘာတူညီချက် သအာက်မှ သငွသကကးသထာက်ပ့ံမှုခြင့် ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါေည်။ ဤလုပ်ငေ်း၏ အချက်အလက်များနှင့် သတွ ရိှ့ချက်များေည် လူထုအတွက်ရည်စူးထားပါေည်။ 

ဤပံုနှိပ်ထုတသ်ဝမှုတင်ွ ပါဝင်သော ထုတခ်ပေ်ချက်များနှင့် အဓိပ္ပါယ်သကာက်နုတခ်ျက်များ၏ မှေ်ကေ်မှုေည် စာသရးေူနှင့်ပုံနှိပ်ထုတသ်ဝေူများ၏ တာဝေ်ောခြစ်ပါေည်။ 

ဤအချက်အလက်ေည် ဥပသဒဆုိင်ရာအကကံသပးခခင်းမဟုတပ်ါ။ အသခခအသေတစ်စုံတစ်ခုအတွက် ဥပသဒဆုိင်ရာအကကံခပုချက် လုိအပ်ပါက သရှ သ့ေကုိဆက်ေွယ်ပါ။ မေေ်စွမ်းေူများအတွက် 

သတာင်းဆိုလာပါက အခခားပံုစံခြင့် ထုတသ်ဝနုိင်ပါေည်။ ဤပံုနှိပ်ထုတသ်ဝမှုတွင် ရိှသောအချက်အလက်အချိုေ့ည် Fair Housing Center Partners of Washington State နှင့် 

Fair Housing Center of West Michigan အြွဲ မ့ျား၏ ပံုနှိပ်ထုတသ်ဝသောစာများမှ ၎င်းတို၏့ခွင့်ခပုချက်ခြင့် ရယူပပီးခပင်ဆင်ခဲ့ပါေည်။ © Fair Housing Center of Cen-

tral Indiana 2018. FHCCI ၏ သြာခ်ပထားသောခွင့်ခပုချက်မရိှဘဲ အေံုးမခပုရ။ Version 1/2018. P027. 


