
 

ဂေဟာလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် တရားမျှတဂော 

အိမ်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ  

 

အ ချ က ်အ လက ်စ ာရ ွက ်# 18  

တရားမျှတဂောအိမ်ရာ ဆုိေည်မှာ အဘယ်နည်း?  တရားမျှတဂောအမိ်ရာ 

ဆုိေည်မှာ တရားမဝင်ခွခဲခားဆက်ဆံမှုမှ ကင်းလွတ်ဂော အိမ်ရာဂရွးချယ်ရန် 

အခွင့်အဂရးခြစ်ပါေည်။ ြယ်ဒရယ်ခပည်ဂောင်စု၏ တရားမျှတဂောအမိ်ရာ 

အက်ဥပဂဒ Fair Housing Act နှင့် Indiana ၏ တရားမျှတဂောအမိ်ရာ 

ဥပဂဒများေည် လူပုေ္ဂိုလ်များအား လူမျိုး၊ အေားဂရာင်၊ ကုိးကွယ်ဂောဘာော၊ လိင်၊ 

မူလနိုင်ငံ၊ မိေားစုအဂခခအဂန၊ ေုိမ့ဟုတ် မေန်စမွ်းမှု၊ စေည်တုိ ့ အဂပါ်မူတည်ပပီး 

အိမ်ရာဆုိငရ်ာ ခဲွခခားဆက်ဆံမှုမှ ကာကွယ်ဂပးေား ပါေည်။ ငှားရမ်းခခင်းများ၊ 

ဂရာင်းဝယ်ခခင်းများ၊ ဂငွဂချးခခင်း၊ အာမခံခခင်း၊ နှင့်ဂနရာ ေတ်မှတ်ခခင်း၊ စေည့် 

လုပ်ငန်းများ နှင်ပ့တ်ေက်ဂော ခဲွခခားဆက်ဆံမှုေည် တရားမဝင်ပါ။ ဂနေုိငခ်ွင့် 

ရက်ဂပါင်း ကန်ေ့တ်ချက်ရှိဂော အိမ်ရာဂေဟာများ ေုိမ့ဟုတ် ြယ်ဒရယ်အစိးုရ 

၏ဂောက်ပံဂ့ ကး ရရိှဂောအိမ်ရာဂေဟာများေည် တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒ 

များကုိ လိက်ုနာရမည်ခြစပ်ါေည်။ 

ဘာောဂရး အြွဲ အ့စည်းများ။ ဘာောဂရးအြွဲအ့စည်းများနှင့် ၎င်းအြွဲ အ့စည်းမှ 

စီမံခန်ခ့ွဲဂော အကျို းအခမတ်မရှိ အြွဲ အ့စည်းများအား ဘာောချင်းတူေူများ အတွက် 

အိမ်ရာ ေုိမ့ဟုတ် ဂေဟာများေီးေန်ေ့ားဂပးရန်၊ ေိုမ့ဟုတ် မိမတိို၏့အြွဲ ေ့ားများကုိ 

ဦးစားဂပးရန်အတွက်  ခွင့်ခပုေားပါေည်။ ေုိရ့ာတွင် ဘာောဂရးအြွဲတ့စ်ြွဲ အ့ဂနခြင့် 

အကာအကွယ်ဂပးေားဂော အခခားအစုအြွဲ  ့ မှနေ်မျှအား ခွဲခခားဆက်ဆံနိငု်ေည်ဟု 

ဆုိလုိခခင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအဂနခြင့် (HIV+ ရှိဂောေူ ေုိမ့ဟုတ် မူးယစ်ဂဆး 

ဝါးစွခဲခင်းမှ လွတ်ဂခမာက်လာေူ၊ စေည့်ပေု္ဂိုလ်များကဲ့ေုိ)့ မေန်စွမ်းမှု၊ (အစိးုရ 

ဂောက်ပံဂ့ ကးရရိှပါက ေိုမ့ဟုတ် Indiana ၏ ဂဒေခံအုပ်ချုပ်မှုစည်းမျဉ်း 

ဂအာက်တွင် ရိှပါက) ြို၊ မ တိမ်းဂစာင်းမှု၊ ေိုမ့ဟုတ် ြုိ၊ မ ဆုိငရ်ာကုိယ်ပိုငလ်က္ခဏာ၊ 

စေည်တိုကုိ့အဂခခခံပပီး ဂလျှာက်လွှာတင်ေူများ ေိုမ့ဟုတ် ဂနေုိငေ်ူများအား 

ခွဲခခားဆက်ဆံခခင်းကို ခွင်မ့ခပုပါ။   

ဂနေုိငေ်ူများအား ဘာောဂရးဆုိငရ်ာ ဝတ်ခပုဆုဂတာင်းခခင်း အစီအစဉမ်ျားကုိ 

တက်ဂရာက်ရမည်ဟု ေတ်မှတ်ခခင်းေည် တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများကုိ 

ချို းဂြာက်ရာ ကျနိုင်ပါေည်။ လုပ်ငန်းရှင်များအဂနခြင့် ေတူို၏့ဂရှ ဂ့နများနှင့် 

တိုင်ပင်ေင့်ပါေည်။ ြယ်ဒရယ်အစိးုရ ဂောက်ပံဂ့ ကးရရိှဂော လုပ်ငန်းရှင်ခြစပ်ါက 

ဘာောဂရး ဝတ်ခပုဆုဂတာင်းခခင်းများကို တက်ဂရာက်ခခင်းအဂပါ် မူတည်ဂော 

အိမ်ရာ ေုိမ့ဟုတ် ဂေဟာများ ဂပးအပ်မှုကုိ ခွင့်မခပုပါ။ ြယ်ဒရယ်အစိုးရ 

ဂောက်ပံဂ့ ကး မပါေည့်တိုင် မိမိဘာောဂရးကုိ လက်ခံရန်ေိမ်းေွင်းခခင်းနှင့် 

ဆက်စပ်ဂော အခပုအမူမှန်ေမျှအား "အကျပကုိ်ငမ်ှု" အခြစ် ယူဆနိုင်မည့် 

အန္တရာယ်ရှိပပီး တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒမှ တားခမစ်ေားနိုင်ပါေည်။ 

မိမဘိာောဂရး အယံုအ ကည်များနှင့် ပဋိပက္ခခြစခ်ခင်း၊ ေုိမ့ဟုတ် ဘာောဂရးဆုိငရ်ာ 

အယုံအ ကည်မရှိပါက ဂနေုိငေ်ူများအားလံုးအတွက် ဝတ်ခပုဆုဂတာင်းခခင်းများ 

တက်ဂရာက်ခခင်းမှ ကင်းလွတ်နိုငဂ်ော ဂရွးချယ်ပိငု်ခငွ့် ရှိေင့်ပါေည်။  

ကင်းရှင်းပပီး ေံုးစွခဲခင်းမရှိဂောအိမ်ရာ။  လူတစ်ဦးတစ်ဂယာက် အရက်ခြတ်ဂောအခါ 

တွင် အရက်စွဲခခင်းအား ကာကွယ်ေားဂော မေန်စွမ်းမှုတစ်ရပ်အခြစ် ေတ်မှတ်ပပီး 

လူတစ်ဦးတစ်ဂယာက်အား အိမ်ရာ ဂပးအပ်ခခင်းမှ ခငင်းပယ်ရေည့် အဂ ကာင်းခပချက် 

မခြစရ်ပါ။ "ကင်းရှင်းပပီးေံုးစဲွခခင်းမရိှ" အစီအစဉ၏် ေတ်မှတ်ချက်ေည် ဂနေုိငေ်ူ 

များအား အိမ်ရာအဂဆာက်အအံုေဲတွင် မူးယစ်ဂဆးဝါးများ ေုိမ့ဟုတ် အရက်များ 

မေားရဟု ေတ်မှတ်ေားနုိငပ်ါေည်။ ေုိမ့ဟုတ် အရက်၊ ဂဆးများ မူးယစ်ဂနခခင်းကို 

တားခမစ်ေားဂော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရှိနိုင်ပါေည်။ တရားမဝင် မူးယစ်ဂဆး 

လတ်တဂလာ အေံုးခပုခခင်းေည် မေန်စမွ်းမှုတစ်ရပ်အခြစ် ေတ်မှတ်ခခင်းမရိှဂ ကာင်း 

ေတိခပုပါ။ ေုိဂ့ ကာင့် မူးယစ်ဂဆးကုိ မီှဝဲဂနရဂော ခပဿနာ ရိှေည့်တိုင် တရားမဝင် 

မူးယစ်ဂဆးကုိ လက်ရှိေုံးစဲွခခင်းကုိ အဂခခခံပပီး တစ်ဦးတစ်ဂယာက်အား အိမ်ငှားရန် 

ခငင်းပယ်ခခင်းေည် တရားဥပဂဒနှင့် ကုိက်ညီပါေည်။  တရားမျှတဂော 

အိမ်ရာဥပဂဒများေည် ယခငက် အရက်စွဲခဲေ့ူနှင့် မူးယစ်ဂဆးေံုးစွခဲဲ့ေူများကုိ 

ကာကွယ်ေားေည့်အတွက် အရက်၊ မူးယစ်ဂဆးစွခဲဲ့ဂော လူတစ်ဦး၏ ေမုိငး်ဂ ကာင်း 

ဂ ကာင့် အိမ်ရာနှင့်ပတ်ေက်ပပီး ဘယ်အချနိ်မှ ခငင်းပယ်ခံရခခင်း မခြစ်ေင့်ပါ။ ဥပဂဒ 

အမှုရင်ဆုိငရ်ခခင်းကုိ ဂရှာင် ကဉ်ရန်အတွက် အားလံုးခခုံပပီး စားဂောက်ဂပျာ်ပါးမှု 

ဂရှာင် ကဉ်ရန် စည်းမျဉ်းများအစား ဂနေုိငေ်ူများ၏ အခပုအမူကို အဂခခခံဂော 

စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ေားခခင်းကုိ တရားမျှတဂော အိမ်ရာဂရှ ဂ့နများမှ အ ကံခပု 

ေားပါေည်။ အဂခပာင်းအလဲကာလ အတွက် အိမ်ရာအစီအစဉေ်ည် ကင်းရှင်းပပီး 

ေုံးစဲွခခင်းမရိှ ဟူဂော အစီအစဉ၏် ေတ်မှတ်ချက်အဂပါ် စိန်ဂခါ်မှု ေွက်ဂပါ်လာဂော 

အခါတွင် ကင်းရှင်းပပီးေံုးစွခဲခင်းမရိှဘဲ ခပန်လည်ေူဂောင်မှု အစီအစဉအ်ခြစ ်

ဆက်လက် ေိန်းေိမ်းေားနိုင်ပါက ၎င်းအစီအစဉက်ို ခုခကံာကွယ်ရန် ပိုလွယ်ကူပါ 

လိမ်မ့ည်။ ဂနေုိငေူ်တစ်ဦးေည် စည်းမျဉ်းချို းဂြာက်ပပီး မေန်စမွ်းမှုအတွက် 

ညိှနှိုင်းဂဆာင်ရွက်မှု တစ်ရပ်အခြစ ် ၎င်းအစီအစဉ၏်ေတ်မှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ရန် 

ဂတာင်းဆုိဂောအခါ ၎င်းဂတာင်းဆုိချက်ေည် အစီအစဉ၏် ေဂဘာေဘာဝကို 

အဂခခခံအားခြင့် ဂခပာင်းလဲမည့်အတွက် အစီအစဉစ်ီမံခန်ခဲွ့ေူမှ အကျို းေင့် 

အဂ ကာင်းေင့် မဟုတ်ဂ ကာင်း ခငင်းပယ်နိုင်ပါေည်။ ညိှနှိုင်းဂဆာင်ရွက်မှုများ/

ခပုခပင်မွမ်းမံမှုများနှင့် ပတ်ေက်ပပီး လမ်းညွှန်ချက်များ ပုိမိုရရှိလုိပါက ဂကျးဇူးခပု၍ 

FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 4 ကိုခပန်လည်ြတ်ရှုပါ။  

မခြစမ်ဂန ကင်းရှင်းမှုဆုိင်ရာ ေတ်မှတ်ချက်များ။  အရက်စွဲခခင်း ေုိမ့ဟုတ် 

မူးယစ်ဂဆးစွခဲခင်းမှ ကင်းရှင်းဂအာင် ဂဆာင်ရွက်ဂနဂော ပုေ္ဂို လမ်ျားအား အိမ်ရာ 

ေိုမ့ဟုတ် ဂေဟာအစီအစဉမ်ှ ကင်းရှင်းမှုနငှ့်ေက်ဆုိင်ဂော ဝန်ဂဆာင်မှုများ ေုိမ့ဟုတ် 

အစုအြွဲ မ့ျားတွင် ပါဝင်ရန် ေတ်မှတ်ခခင်းေည် လက်ခံြွယ်ရှိပါေည်။ ေုိဂ့ော် 

"အေက်စမွ်းအား" အယူအဆ ပါဝင်ပပီး အဆင့် ၁၂ ဆင့်ရှိဂောအစီအစဉ် 

တွင်ပါဝင်ရန် ေတ်မှတ်ေားပါက ဂနေုိငေ်ူတစ်ဦးမှ ေုိအစီအစဉအ်ဂပါ် ဘာောဂရး 

ဂ ကာင့် (ေုိမ့ဟုတ် ဘာောဂရး မရှိဂောဂ ကာင့်) ဂနရေုိငး်ရခက်ေည်ဟု 

ခံစားရဂောအခါ ေုိအစီအစဉန်ှင့်ညီမျှဂော ကင်းရှင်းမှုဆုိငရ်ာ အခခားအစီအစဉ် 

တစ်ခုတွင ် ပါဝင်ဂ ကာင်း အတည်ခပုနိုငလ်ျှင ် ဂနေုိငေ်ူမှ ကင်းလွတ်ခွင့် 

ရယူနိငု်ပါေည်။  

မူးယစ်ဂဆး စစ်ဂဆးခခင်း။ တရားမျှတဂောဥပဂဒများအရ ဂလျှာက်လွှာတင်ေူတုိငး် 

ေိုမ့ဟုတ် ဂနေုိငေူ်တိုငး်ကုိ စစ်ဂဆးမည်ဆုိပါက အိမ်ရာနှင့်ဂေဟာ အစီအစဉမ်ျားတွင်  

မူးယစ်ဂဆး စမး်ေပ်စစ်ဂဆးရန် ဥပဂဒနှင်က့ိုက်ညီမှုရှိပါေည်။ အဂခပာင်းအလဲကာလ 

အိမ်ရာများတွင်  မူးယစ်ဂဆး  ကုံရာကျပန်း စစ်ဂဆးခခင်းအား လက်ရိှ ခပဿနာများ 

မရှိပါ။ ေုိဂ့ော် အစုိးရဂောက်ပံဂ့ ကးရရှိဂော အြဲွမ့ျားမှ မူးယစ်ဂဆး 

စစ်ဂဆးခခင်းေည် ဂနေုိငေူ်၏ ဆိတ်ပငိမြ်ုံးကွယ်မှုဆုိငရ်ာ ြွဲ စ့ည်းပုံအဂခခခံဥပဂဒ 

အခွင့်အဂရး ခပဿနာ ေွက်ဂပါ်လာဂစပါေည်။ ဆုိလုိခခင်းေည် ၎င်းကျင့်ေံုးကုိ 

တရားရုံးတွင် စိန်ဂခါ်လာပါက အစိးုရ (ေိုမ့ဟုတ် အစိးုရဂောက်ပံဂ့ ကး 

ရရိှဂောအစီအစဉ်)မှ လူေုဂဘးကင်းလံုခခုံမှုက့ဲေို ့ စစ်ဂဆးရခခင်း၏ ပုိမိုကကီးမားဂော 

အကျို း ရိှဂ ကာင်း ခပေနုိငမ်ှော အဆုိပါကျင့်ေံုးကုိ ေိန်းေိမ်းနိုင်မည် ခြစ်ပါေည်။ 

 ကုံရာကျပန်း စစ်ဂဆးမှုခပုဂော လုပ်ငန်းရှင်များေည် (၁၂ ဂယာက်ဂခမာက်စစ်ဂဆးမှု 

ေိုမ့ဟုတ် အပတ်စဉစ်စ်ဂဆးမှု၊ စေည့်စစ်ဂဆးမှုက့ဲေို)့ ေူတိုအ့ေုံးခပုဂော 

လုပ်ေံုးလုပ်နည်းမှနေ်မျှ ခွဲခခားဆက်ဆံမှု ခြစန်ိုင်ဂခခအန္တရာယ် မရှိဂစရန် 

အလွန်ေတိေားေင့်ပါေည်။ ေုိေုိစ့စ်ဂဆးမှုများ လုပ်ဂောလုပ်ငန်းရှင်များေည် 

ဂလျှာက်လွှာတင်ေူများနှင့် ဂနေုိငေ်ူများအား စစ်ဂဆးမှုရလဒ်များအဂပါ် အကျို း 

ေက်ဂရာက်နိငု်ဂောဂ ကာင့် ေူတိုဂ့ောက်ေံုးဂနဂောဂဆး၏ ဆရာဝန်ဂဆးညွှန်းနှင့် 

ပတ်ေက်ပပီး အချက်အလက် မျှဂဝတင်ခပရန် အခွင့်အလမ်းများ ဂပးေင့်ပါေည်။ 

စစ်ဂဆးမှုများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဂနေုိငေ်ူများေံမှ ဂတာင်းခံခခင်း မခပုေင့်ပါ။ 

ပုေ္ဂလိကဂောက်ပံဂ့ ကးများကုိော လက်ခံရရှိဂော အစီအစဉေ်ည် ဥပဂဒအရ 

ရင်ဆုိငရ်ဂောခပဿနာချင်း တူညီပုမံရှိပါ။ အိမ်ရာေုိငခ်င်းကုိ အစိးုရဂောက်ပ့ံေည် 

ခြစဂ်စ၊ ပုေ္ဂလိကဂောက်ပံေ့ည်ခြစဂ်စ၊ မူးယစ်ဂဆးကုိ  ကုံရာကျပန်း စစ်ဂဆးချင် 

ဂော အဂခပာင်းအလဲကာလ အိမ်ရာအစီအစဉ ် မှနေ်မျှမှ ဂလျှာက်လွှာတင်ေူများအား 

မဂရွှ ဂ့ခပာင်းလာမ ီ မူးယစ်ဂဆး ကုံရာကျပန်း စစ်ဂဆးမှုေည် အစီအစဉအ်စိတ်အပိုင်း 

တစ်ခုခြစဂ် ကာင်း ကကိုတင် အဂ ကာင်း ကားေင့်ပါေည်။ ဂနေုိငေ်ူများအား 

ဘယ်မူးယစ်ဂဆးမျို းကုိ စစ်ဂဆးမည့်အဂ ကာင်းနှင့် စမး်ေပ်ရန်နမနူာပစ္စည်းများအား 

တိကျစွာဂြာ်ခပေားဂော မူးယစ်ဂဆးများ ရိှ၊ မရှိ စစ်ဂဆးရန်အတွက်ော ခြစ်ဂ ကာင်း 

အေိဂပး အဂ ကာင်း ကားေင့်ပါေည်။ အမှားရှိဂောရလဒ်နှုန်း များေည့်အတွက် 

မူးယစ်ဂဆးရိှဂ ကာင်း ရလဒ်ေွက်ဂပါ်ဂော စမး်ေပ်ခံပစ္စည်းများအား ရလဒ်များကုိ 

အတည်ခပုရန် ဂနာက်ေပ်စမ်းေပ်စစ်ဂဆးမှု လုပ်ေင့်ပါေည်။ မူးယစ်ဂဆးရိှဂ ကာင်း 

ရလဒ်ေွက်ဂပါ်လာခခင်းဂ ကာင့် မည်ေူမဆုိ အိမ်ရာဆံုးရှုံးနိုင်ဂော အန္တရာယ်ခြစ်လာ 



ပါက တရားဝင်နှင်ေုတ်ဂော လုပ်ငန်းစဉမ်ျားမစမီ ေက်ဂေအဂောက်အေား 

 ကားနာရန်နှင့် ဂချပခွင့်ရရိှရန် တရားရံုးကကီး ကပ်မှု မဟုတ်ဂော စစ်ဂဆး 

 ကားနာခခင်းကို ရရိှခငွ့်ဂပးေားရန်အတွက်လည်း အ ကံခပုပါေည်။  

မရှိမခြစ ် ကိစ္စအဂ ကာင်းအရာ စီမံခန်ခ့ွဲမှု။ ဂနေုိငေ်ူများအား ကိစ္စရအဂ ကာင်းအရာ 

စီမံခန်ခ့ွဲခခင်း၊ ပ့ံပိုးကူညီဂောအပု်စုများ၊ စေည်တိုကုိ့ အေုံးခပုရန် ေတ်မှတ်ေားခခင်း 

နှင့်ပတ်ေက်ပပီး တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများကုိ ချို းဂြာက်ရာကျနုိငေ်ည့် 

အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များအဂနခြင် ့ အလွန်ေတိေားေင့်ပါေည်။ ေုိကဲ့ေိုဂ့ော 

ေတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ေားဂော လုပ်ငန်းရှင်များေည် အနည်းဆံုးအဆင့် 

ဂနေုိငေ်ူတုိ၏့ တစ်ဦးချင်းလုိအပ်ချက်နှင့် ဝန်ဂဆာင်မှုများ လုိက်ဂလျာညီဂေွမှု 

ရှိရမည်  ဥပမာအားခြင့် အဂခပာင်းအလဲကာလ အိမ်ရာအစီအစဉမ်ှ ဂနေုိငေ်ူတစ်ဦးအား 

အလုပ်လုပ်ရမည့်အချနိ်နငှ့် တစ်ပပိုင်နက် ပံ့ပုိးကူညီမှုအုပ်စုဂဆးွဂနွးပွဲ တက်ဂရာက်ရန် 

ေတ်မှတ်ေားခခင်းဂ ကာင့် အလုပ်ဆံုးရှုံနိုင်ဂော အန္တရာယ်ခြစဂ်စခခင်းေည် လက်ခံြွယ် 

မရှိပါ။ ေုိအ့တူ မေန်စမွ်းမှုဝင်ဂငွရရိှဂော ဂနေုိငေ်ူတစ်ဦးအား အလုပ်ရှာဂြွခခင်း 

ေင်တန်းများတက်ဂရာက်ရန် ေတ်မှတ်ေားခခင်း ေုိမ့ဟုတ် အလုပ်အကိုငရ်ှာဂြွရန် 

ေတ်မှတ်ေားခခင်းများလည်း လက်ခံြွယ်မရှိပါ။  

ြို၊ မ ဆုိငရ်ာခွဲခခားဆက်ဆံမှု။ အိမ်ရာကိစ္စတွင် လိင်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ခွဲခခားဆက်ဆံမှုေည် 

ဥပဂဒနှင့်မကုိက်ညီပါ။ ဆုိလုိခခင်းေည် ဂနေုိငေ်ူတို၏့ ဆိတ်ပငိမြ်ုံးကွယ်မှု 

အခွင့်အဂရးကုိ အကျို းယုတ်ဂစမည့် မျှဂဝအေုံးခပုရေည့် ဂနရာများ၊ 

ဂရချိုးခန်းများနှင့်/ေုိမ့ဟုတ် အိမ်ောခန်းများမှလဲွ၍ လုပ်ငန်းရှင်များအဂနခြင့် 

ဂနေုိငေ်ူများအား ြို၊ မ အလုိက်ခွေဲားရန် ခွင့်ခပုချက်မရှိပါ။ လုပ်ငန်းရှင်များမှ 

မိေားစုတစ်စုအတွင်း အိပ်ရာေတ်မှတ်ခခင်း မခပုေင့်ပါ။ ဥပမာအားခြင့် ြို၊ မ 

မတူဂောကဂလးများအား အိပ်ရာတစ်ခုတည်းတွင် မအိပ်ရန်ကန်ေ့တ်ေားခခင်းေည် 

ဥပဂဒနှင့်မညီပါ။ HUD ၏စည်းမျဉ်းချမှတ်ချက်အရ ဤဆံုးခြတ်ချက်များကို မိဘ

(များ)ကုိယ်တိုင ် ချမှတ်ခွင့်ရှိဂ ကာင်း ရှင်းလင်းစွာ ဂြာ်ခပေားပါေည်။ အချို အ့ဂခခ 

အဂနများတွင် တစ်အိပ်ရာတည်း အတူအိပ်ခခင်းဂ ကာင့် လိင်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ မတရားခပုမှု 

များ ခြစ်နိငု်ဂခခရိှဂ ကာင်း လုပ်ငန်းရှင်များအဂနခြင့် စိးုရိမ်မှုများကုိ တင်ခပခ့ဲပါေည်။  

တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများေည် မေင့်ဂတာ်ဂော ခပုမူဂနေိငု်မှု ခြစလိ်မ်မ့ည်ဟု 

လုပ်ငန်းရှင်များမ ှ ယူဆခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ေင်ခမင်ခခင်း ဂ ကာင့် ၎င်းလုပ်ငန်းရှင်များအား 

အိပ်ရာများ စီစဉ်ချမှတ်ရန် ခွင့်ခပုချက်မရှိပါ။ ခြစ်နိငု်ဂခခရိှဂော ကဂလး မတရားခပုမှု 

နှင့်ပတ်ေက်၍ လုပ်ငန်းရှင်မှ စိးုရိမ်မှုများရိှပါက ကဂလးဝန်ဂဆာင်မှုများဌာန Indi-

ana Department of Child Services ကုိ ဆက်ေွယ်ေင့်ပါေည်။  

အိမ်တွင်းအ ကမ်းြက်မှု ဂေဟာအစီအစဉမ်ျား။ အိမ်တွငး်အ ကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ဂခမာက် 

လာေူများနှင့် ေူတို၏့ကဂလးများ၊ ေိုမ့ဟုတ် အခခားအမျိုးေမီးများနှင့် ကဂလးများ 

ကို ဂနေုိငခ်ွင့်ဂပးဂော အိမ်ရာနှင်ဂ့ေဟာ လုပ်ငန်းရှင်များေည် ၁၈ နှစဂ်အာက်အရွယ် 

ေားများရိှဂော အမျိုးေမီးများအား ဂနေုိငခ်ွင့်ခငင်းပယ်ခခင်း မခပုေင့်ပါ။ မျှဂဝအေုံး 

ခပုရန်အိပ်ရာ ေုိမ့ဟုတ် ဂရချိုးခန်းများ ေုိမ့ဟုတ် အိမ်ောခန်းများ မရိှဂနပါက 

ေုိကဲ့ေုိေ့ာမူများေည် ဥပဂဒနှင်မ့ကိုက်ညီဂော အလားအလာရိှပါေည်။ မျှဂဝ 

အေုံးခပုရန် အိပ်ရာ ေိုမ့ဟုတ် ဂရချို းခန်းများရိှဂနေည့်တိုင် လုပ်ငန်းရှင်များမှ 

ဆိတ်ပငိမြ်ုံးကွယ်မှုဂပးရန် အခန်းြွဲ စ့ည်းပုံ ခပုခပင်မွမ်းမံခခင်း ေုိမ့ဟုတ် အေုံးခပုချိန်များ 

ေတ်မှတ်ခခင်း၊ စေည့်နည်းများ စဉ်းစားဂပးေင့်ပါေည်။ ဂောက်ပံဂ့ ကးဂပးဂော 

အရင်းအခမစ်များမှ ဆိတ်ပငိမြ်ုံးကွယ်မှု ပိုမုိဂဆာင်ရွက်ဂပးရန် အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များ 

ကို ပံ့ပုိးကူညီမှုများဂပးရန် စဉး်စားေင့်ပါေည်။ အိမ်တွငး်အ ကမ်းြက်မှု 

နှင့်ပတ်ေက်ဂော လမ်းညွှန်ချက်များ ေပ်မရံယူရန်အတွက် FHCCI အချက်အလက် 

စာရွက် 6  တွင်ြတ်ရှုပါ။ 

ဆယ်ဂကျာ်ေက်အရွယ် ေားများကုိ ဂနေုိငခ်ွင့်ခငင်းပယ်ခခင်းေည် လူဦးဂရနည်းပပီး 

အိမ်ရာ ေုိမ့ဟုတ်ဂေဟာ ပံ့ပုိးကူညီမှုများ အနည်းငယ်ောရိှဂော လူစအုေိုငး်အဝိုင်း 

များတွင် အေူးေခြင့်အန္တရာယ်ရှိဂော မူဝါဒတစ်ရပ်ခြစ်ပါေည်။ မိေားစုတစ်စုတွင် 

ဆယ်ဂကျာ်ေက်အရွယ် ေားများ ရိှေည့်အတွက် ဂနေုိငခ်ွင့်မဂပးဘဲ အခခားတည်းခိုရန် 

ဂနရာနှင် ့ လုိအပ်ဂော ဝန်ဂဆာင်မှုများ မစစီဉဂ်ပးခခင်းေည် ခွဲခခားဆက်ဆံမှု ခြစေ်ွား 

ပါလိမ်မ့ည်။  ဆယ်ဂကျာ်ေက်များတွင် အတိတ်မှြမ်းဆီးခံရခခင်းများ ေုိမ့ဟုတ် 

ခပစမ်ှုဆုိငရ်ာ တရားစီရင်မှုစနစန်ှင့် အခခားခပဿနာများ ရိှနိုင်ဂ ကာင်း အချို လု့ပ်ငန်းရှင် 

များမှ စိးုရိမ်မှုများဂြာ်ခပခ့ဲပါေည်။ ခပစမ်ှုဆုိငရ်ာ ေမိုင်းဂ ကာင်းနှင်ပ့တ်ေက်ပပီး 

လမ်းညွှန်မှု ပိုမုိရရိှလုိပါက FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 16 တွင်ြတ်ရှုပါ။  

တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများအရ ြုိ၊ မ ဆုိငရ်ာကိစ္စေည် အကာအကွယ် 

ဂပးေားဂောအစုအြွဲ  ့ခြစဂ် ကာင်းနှင့် အိမ်တွငး်အ ကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ဂခမာက်လာဂော 

အမျို းေားများလည်း လွတ်ဂခမာက်လာေူ အမျို းေမီးက့ဲေိုပ့င် အိမ်ရာဝန်ဂဆာင်မှုများ 

လုိပအ်ပ်ဂ ကာင်း ေတိဂပးလုိပါေည်။ အမျို းေမီးများအတွက် ဝန်ဂဆာင်မှုဂပးဂော 

အိမ်တွငး်အ ကမ်းြက်မှု ဂေဟာများေည် အရွယ်ဂရာက် အမျို းေားများအား 

အိမ်ရာခငင်းပယ်ရာတွင် ဆိတ်ပငိမြ်ုံးကွယ်မှုနှင့် အစီအစဉဆုိ်ငရ်ာ ခုိငလံု်ဂောအဂ ကာင်း 

ရင်းများ ရိှလျှငရ်ှိနိုင်ပါေည်။ ေုိဂ့ော် လူစအုေိုငး်အဝိုင်းများနှင် ့ ဂငွဂ ကးဂောက်ပံေ့ူ 

များအဂနခြင့် အိမ်တွငး်အ ကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ဂခမာက်လာေူ အမျို းေားများအား 

အခခားနည်းခြင့် တန်းတူညီမျှမှုရှိရှိ ဝန်ဂဆာင်မှုဂပးနုိငမ်ည့် ယန္တရားတစ်ခု 

ရှိေင့်ပါေည်။ (ဥပမာအားခြင့် အမျို းေားများအတွက် ေီးေန်အ့ဂဆာက်အအံု တစ်ခု 

ေိုမ့ဟုတ် တုိငပ်င်ခံ ဂဆွးဂနွးအ ကံဂပးဂော ဝန်ဂဆာင်မှုများ အပါအဝင် 

မိုတယ်အခန်းခ ဂပးဂောလက်မှတ်များ စီစဉ်ဂပးခခင်း)။  

အိမ်တွငး်အ ကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ဂခမာက်လာေူ ကျား၊ မ လိင်ကူးဂခပာင်းေူ များအတွက် 

စီစဉ်ဂဆာင်ရွက်ဂပးေင့်ဂော ေီးေန်အိ့မ်ရာလုိအပ်ချက်များ ရိှနိုင်ပါေည်။  အမျို းေား 

နှင့်အမျို းေမီးများအား ေီးေန်ခဲွ့ေားဂော အုိးမဲ့အိမ်မ့ဲေူအတွက် ဂေဟာနှင့် 

ပတ်ေက်၍ ဝန်ေမ်းများအဂနခြင့် အိမ်ရာကိစ္စစုလံင်စွာ စီစဉ်ဂပးရန်အတွက် မဂေချာ 

ပါက လွတ်ဂခမာက်လာေူအား အမျိုးေား ေုိမ့ဟုတ် အမျို းေမီး ခြစ်၊ မခြစ ်

ဂမးခမန်းနုိငပ်ါေည်။  ဂမးခမန်းခ့ဲမည်ဆုိပါက လွတ်ဂခမာက်လာေူမှ မိမခိံယူေားဂော ြို၊ 

မ ဆုိငရ်ာကုိယ်ပိုငလ်က္ခဏာကုိ ဂခပာခပနုိငပ်ါေည်။ ြို၊ မ ဆုိငရ်ာကုိယ်ပိငု်လက္ခဏာနှင့် 

ပတ်ေက်ပပီး လမ်းညွှန်ချက်ပိမုိုေိရှိလုိပါက FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 10 တွင် 

ဂကျးဇူးခပု၍ြတ်ရှုပါ။ 

မေန်စွမ်းမှုများရိှဂောေူအတွက် တိရ စ္ဆာန်များ။ တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများ 

အရ လူတစ်ဦးေည် မေန်းစွမ်းမှုဂြာ်ခပချက်နှင့် ကုိက်ညီပပီး ေုိေူကို အကူအညီဂပးရန် 

တိရ စ္ဆာန်လုိအပ်ပါက ၎င်းတိရ စ္ဆာန်ကို ခွင့်ခပုရမည်။ မေန်စမွ်းမှုအတွက် လုိအပ်ဂော 

တိရ စ္ဆာန်များအဂပါ် အရွယ်အစား၊ ကုိယ်အဂလးချိန်၊ နှင့်အမျို းအစား ကန်ေ့တ်ချက် 

များ ချမှတ်ေား၍မရပါ။ တိရ စ္ဆာန်များနှင့်ပတ်ေက်ပပီး လမ်းညွှန်ချက်များ ပုိမိုေိရှိလုိ 

ပါက FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 5 တွင်ြတ်ရှုပါ။ 

အေက်ပါဂဆွးဂနွးေားဂော အဂ ကာင်းအရာများနှင် ့ အခခားအချက်အလက်များကုိ 

ရှာဂြွြတ်ရှုရန်။              

www.fhcci.org/programs/educational-resources/  
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FHCCI တည်ရိှဂောဂနရာ။ 445 N. Pennsylvania St., Suite 811, Indianapolis, IN 46204. ြုန်းနံပါတ်။ 317-644-0673 ေုိမ့ဟုတ ် 
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ဤစာကုိပုံနှိပ်ေုတဂ်ဝဂော အဂခခခံစီစဉ်ဂဆာင်ရွက်ချက်အား U.S. Department of Housing & Urban Development ၏ ဂောက်ပံ့ဂ ကး/ပူးဂပါင်းဂဆာင်ရွက်မှု 

ေဂဘာတူညီချက် ဂအာက်မှ ဂငွဂ ကးဂောက်ပ့ံမှုခြင့် ကူညီပ့ံပိုးခဲ့ပါေည်။ ဤလုပ်ငန်း၏ အချက်အလက်များနှင့် ဂတွ ရိှ့ချက်များကုိ လူေုအတွက်ရည်စူးေားပါေည်။ 

ဤပံုနှိပ်ေုတဂ်ဝမှုတင်ွ ပါဝင်ဂောေုတခ်ပန်ချက်များနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဂကာက်နုတ်ချက်များ၏ မှန်ကန်မှုေည် စာဂရးေူနှင့်ပံုနှိပ်ေုတဂ်ဝေူများ၏ တာဝန်ောခြစ်ပါေည်။ ဤအချက်အလက်ေည် 

ဥပဂဒဆုိင်ရာ အ ကံဂပးခခင်းမဟုတပ်ါ။ အဂခခအဂနတစ်စုံတစ်ခုအတွက် ဥပဂဒဆုိင်ရာအ ကံခပုချက် လုိအပ်ပါက ဂရှ ဂ့နကုိဆက်ေွယ်ပါ။ မေန်စွမ်းေူများအတွက် ဂတာင်းဆိုလာပါက 

အခခားပံုစံခြင့် ေုတဂ်ဝနုိင်ပါေည်။ ဤပံုနှိပ်ေုတဂ်ဝမှုတငွ် ရိှဂောအချက်အလက်အချို ေ့ည် Fair Housing Center Partners of Washington State အြွဲ ၏့ 
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