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တရားမျှတဂောအိမ်ရာ ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း?
တရားမျှတဂောအိမ်ရာ
ဆိုေည်မှာ တရားမဝင်ခခွဲ ခားဆက်ဆံမှုမှ ကင်းလွတ်ဂော အိမ်ရာဂရွးချယ်ရန်
အခွင့အ
် ဂရးခြစ်ပါေည်။
ြယ်ဒရယ်ခပည်ဂောင်စု၏
တရားမျှတဂောအိမ်ရာ
အက်ဥပဂဒ Fair Housing Act နှင့် Indiana ၏ တရားမျှတဂောအိမ်ရာ
ဥပဂဒများေည် လူပုေ္ဂိုလ်များအား လူမျိုး၊ အေားဂရာင်၊ ကိုးကွယ်ဂောဘာော၊ လိင်၊
မူလနိုင်ငံ၊ မိေားစုအဂခခအဂန၊ ေို ့မဟုတ် မေန်စမ
ွ ်းမှု၊ စေည်တို ့ အဂပါ်မူတည်ပပီး
အိမ်ရာဆိုငရ
် ာ ခွဲခခားဆက်ဆံမှုမှ ကာကွယ်ဂပးေား ပါေည်။ ငှားရမ်းခခင်းများ၊
ဂရာင်းဝယ်ခခင်းများ၊ ဂငွဂချးခခင်း၊ အာမခံခခင်း၊ နှင့ဂ် နရာ ေတ်မှတ်ခခင်း၊ စေည့်
လုပ်ငန်းများ နှငပ
့် တ်ေက်ဂော ခွဲခခားဆက်ဆံမှုေည် တရားမဝင်ပါ။ ဂနေိုငခ
် ွင့်
ရက်ဂပါင်း ကန် ့ေတ်ချက်ရှိဂော အိမ်ရာဂေဟာများ ေို ့မဟုတ် ြယ်ဒရယ်အစိးု ရ
၏ဂောက်ပဂံ့ ကး ရရှိဂောအိမ်ရာဂေဟာများေည် တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒ
များကို လိက
ု ်နာရမည်ခြစ်ပါေည်။
ဘာောဂရး အြွဲ ့အစည်းများ။ ဘာောဂရးအြွဲ ့အစည်းများနှင့် ၎င်းအြွဲ ့အစည်းမှ
စီမံခန် ့ခွဲဂော အကျိုးအခမတ်မရှိ အြွဲ ့အစည်းများအား ဘာောချင်းတူေူများ အတွက်
အိမ်ရာ ေို ့မဟုတ် ဂေဟာများေီးေန် ့ေားဂပးရန်၊ ေို ့မဟုတ် မိမတ
ိ ို ့၏အြွဲ ့ေားများကို
ဦးစားဂပးရန်အတွက် ခွင့ခ် ပုေားပါေည်။ ေို ့ရာတွင် ဘာောဂရးအြွဲ ့တစ်ြွဲ ့အဂနခြင့်
အကာအကွယ်ဂပးေားဂော အခခားအစုအြွဲ ့ မှနေ
် မျှအား ခွဲခခားဆက်ဆံနင
ို ်ေည်ဟု
ဆိုလိုခခင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအဂနခြင့် (HIV+ ရှိဂောေူ ေို ့မဟုတ် မူးယစ်ဂဆး
ဝါးစွခဲ ခင်းမှ လွတ်ဂခမာက်လာေူ၊ စေည့်ပေ
ု ္ဂိုလ်များကဲ့ေို ့) မေန်စွမ်းမှု၊ (အစိးု ရ
ဂောက်ပဂံ့ ကးရရှိပါက ေို ့မဟုတ် Indiana ၏ ဂဒေခံအုပ်ချုပ်မှုစည်းမျဉ်း
ဂအာက်တွင် ရှိပါက) ြိ၊ု မ တိမ်းဂစာင်းမှု၊ ေို ့မဟုတ် ြို၊ မ ဆိုငရ
် ာကိုယ်ပိုငလ
် က္ခဏာ၊
စေည်တို ့ကိုအဂခခခံပပီး ဂလျှာက်လွှာတင်ေူများ ေို ့မဟုတ် ဂနေိုငေ
် ူများအား
ခွဲခခားဆက်ဆံခခင်းကို ခွငမ
့် ခပုပါ။
ဂနေိုငေ
် ူများအား ဘာောဂရးဆိုငရ
် ာ ဝတ်ခပုဆုဂတာင်းခခင်း အစီအစဉ်များကို
တက်ဂရာက်ရမည်ဟု ေတ်မှတ်ခခင်းေည် တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများကို
ချိုးဂြာက်ရာ ကျနိုင်ပါေည်။ လုပ်ငန်းရှင်များအဂနခြင့် ေူတို ့၏ဂရှ ့ဂနများနှင့်
တိုင်ပင်ေင့်ပါေည်။ ြယ်ဒရယ်အစိးု ရ ဂောက်ပဂံ့ ကးရရှိဂော လုပ်ငန်းရှင်ခြစ်ပါက
ဘာောဂရး ဝတ်ခပုဆုဂတာင်းခခင်းများကို တက်ဂရာက်ခခင်းအဂပါ် မူတည်ဂော
အိမ်ရာ ေို ့မဟုတ် ဂေဟာများ ဂပးအပ်မက
ှု ို ခွင့မ
် ခပုပါ။ ြယ်ဒရယ်အစိုးရ
ဂောက်ပဂံ့ ကး မပါေည့်တိုင် မိမိဘာောဂရးကို လက်ခံရန်ေိမ်းေွင်းခခင်းနှင့်
ဆက်စပ်ဂော အခပုအမူမှန်ေမျှအား "အကျပ်ကိုငမ
် ှု" အခြစ် ယူဆနိုင်မည့်
အန္တရာယ်ရှိပပီး
တရားမျှတဂော
အိမ်ရာဥပဂဒမှ
တားခမစ်ေားနိုင်ပါေည်။
မိမဘ
ိ ာောဂရး အယုံအ ကည်များနှင့် ပဋိပက္ခခြစ်ခခင်း၊ ေို ့မဟုတ် ဘာောဂရးဆိုငရ
် ာ
အယုံအ ကည်မရှိပါက ဂနေိုငေ
် ူများအားလုံးအတွက် ဝတ်ခပုဆုဂတာင်းခခင်းများ
တက်ဂရာက်ခခင်းမှ ကင်းလွတ်နိုငဂ် ော ဂရွးချယ်ပင
ို ်ခင
ွ ့် ရှိေင့်ပါေည်။
ကင်းရှင်းပပီး ေုံးစွခဲ ခင်းမရှိဂောအိမ်ရာ။ လူတစ်ဦးတစ်ဂယာက် အရက်ခြတ်ဂောအခါ
တွင် အရက်စဲွခခင်းအား ကာကွယ်ေားဂော မေန်စွမ်းမှုတစ်ရပ်အခြစ် ေတ်မှတ်ပပီး
လူတစ်ဦးတစ်ဂယာက်အား အိမ်ရာ ဂပးအပ်ခခင်းမှ ခငင်းပယ်ရေည့် အဂ ကာင်းခပချက်
မခြစ်ရပါ။ "ကင်းရှင်းပပီးေုံးစွဲခခင်းမရှိ" အစီအစဉ်၏ ေတ်မှတ်ချက်ေည် ဂနေိုငေ
် ူ
များအား အိမ်ရာအဂဆာက်အအုံေဲတွင် မူးယစ်ဂဆးဝါးများ ေို ့မဟုတ် အရက်များ
မေားရဟု ေတ်မှတ်ေားနိုငပ
် ါေည်။ ေို ့မဟုတ် အရက်၊ ဂဆးများ မူးယစ်ဂနခခင်းကို
တားခမစ်ေားဂော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရှိနုင
ိ ်ပါေည်။ တရားမဝင် မူးယစ်ဂဆး
လတ်တဂလာ အေုံးခပုခခင်းေည် မေန်စမ
ွ ်းမှုတစ်ရပ်အခြစ် ေတ်မှတ်ခခင်းမရှိဂ ကာင်း
ေတိခပုပါ။ ေို ့ဂ ကာင့် မူးယစ်ဂဆးကို မှီဝဲဂနရဂော ခပဿနာ ရှိေည့်တိုင် တရားမဝင်
မူးယစ်ဂဆးကို လက်ရှိေုံးစွဲခခင်းကို အဂခခခံပပီး တစ်ဦးတစ်ဂယာက်အား အိမ်ငှားရန်
ခငင်းပယ်ခခင်းေည်
တရားဥပဂဒနှင့်
ကိုက်ညီပါေည်။
တရားမျှတဂော
အိမ်ရာဥပဂဒများေည် ယခင်က အရက်စဲခ
ွ ေ
ဲ့ ူနှင့် မူးယစ်ဂဆးေုံးစွခ
ဲ ဲ့ေူများကို
ကာကွယ်ေားေည့်အတွက် အရက်၊ မူးယစ်ဂဆးစွခ
ဲ ဲ့ဂော လူတစ်ဦး၏ ေမိုငး် ဂ ကာင်း
ဂ ကာင့် အိမ်ရာနှင့ပ
် တ်ေက်ပပီး ဘယ်အချိန်မှ ခငင်းပယ်ခံရခခင်း မခြစ်ေင့်ပါ။ ဥပဂဒ
အမှုရင်ဆိုငရ
် ခခင်းကို ဂရှာင် ကဉ်ရန်အတွက် အားလုံးခခုံပပီး စားဂောက်ဂပျာ်ပါးမှု
ဂရှာင် ကဉ်ရန် စည်းမျဉ်းများအစား ဂနေိုငေ
် ူများ၏ အခပုအမူကို အဂခခခံဂော

စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ေားခခင်းကို တရားမျှတဂော အိမ်ရာဂရှ ့ဂနများမှ အ ကံခပု
ေားပါေည်။ အဂခပာင်းအလဲကာလ အတွက် အိမ်ရာအစီအစဉ်ေည် ကင်းရှင်းပပီး
ေုံးစွဲခခင်းမရှိ ဟူဂော အစီအစဉ်၏ ေတ်မှတ်ချက်အဂပါ် စိန်ဂခါ်မှု ေွက်ဂပါ်လာဂော
အခါတွင် ကင်းရှင်းပပီးေုံးစွခဲ ခင်းမရှိဘဲ
ခပန်လည်ေူဂောင်မှု အစီအစဉ်အခြစ်
ဆက်လက် ေိန်းေိမ်းေားနိုင်ပါက ၎င်းအစီအစဉ်ကို ခုခက
ံ ာကွယ်ရန် ပိုလွယ်ကူပါ
လိမမ
့် ည်။ ဂနေိုငေ
် ူတစ်ဦးေည် စည်းမျဉ်းချိုးဂြာက်ပပီး မေန်စမ
ွ ်းမှုအတွက်
ညှိနင
ှို ်းဂဆာင်ရွက်မှု တစ်ရပ်အခြစ် ၎င်းအစီအစဉ်၏ေတ်မှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ရန်
ဂတာင်းဆိုဂောအခါ ၎င်းဂတာင်းဆိုချက်ေည် အစီအစဉ်၏ ေဂဘာေဘာဝကို
အဂခခခံအားခြင့်
ဂခပာင်းလဲမည့်အတွက်
အစီအစဉ်စီမံခန် ့ခွဲေူမှ
အကျိုးေင့်
အဂ ကာင်းေင့် မဟုတ်ဂ ကာင်း ခငင်းပယ်နိုင်ပါေည်။ ညှိနင
ှို ်းဂဆာင်ရွက်မှုများ/
ခပုခပင်မွမ်းမံမှုများနှင့် ပတ်ေက်ပပီး လမ်းညွှန်ချက်များ ပိုမုရ
ိ ရှိလိုပါက ဂကျးဇူးခပု၍
FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 4 ကိုခပန်လည်ြတ်ရှုပါ။
မခြစ်မဂန ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာ ေတ်မှတ်ချက်များ။
အရက်စဲခွ ခင်း ေို ့မဟုတ်
မူးယစ်ဂဆးစွခဲ ခင်းမှ ကင်းရှင်းဂအာင် ဂဆာင်ရွက်ဂနဂော ပုေု္ဂိ လ်များအား အိမ်ရာ
ေို ့မဟုတ် ဂေဟာအစီအစဉ်မှ ကင်းရှင်းမှုနင
ှ ့်ေက်ဆိုင်ဂော ဝန်ဂဆာင်မမ
ှု ျား ေို ့မဟုတ်
အစုအြွဲ ့များတွင် ပါဝင်ရန် ေတ်မှတ်ခခင်းေည် လက်ခံြွယ်ရှိပါေည်။ ေို ့ဂော်
"အေက်စမ
ွ ်းအား" အယူအဆ ပါဝင်ပပီး အဆင့် ၁၂ ဆင့်ရှိဂောအစီအစဉ်
တွင်ပါဝင်ရန် ေတ်မှတ်ေားပါက ဂနေိုငေ
် ူတစ်ဦးမှ ေိုအစီအစဉ်အဂပါ် ဘာောဂရး
ဂ ကာင့် (ေို ့မဟုတ် ဘာောဂရး မရှိဂောဂ ကာင့်) ဂနရေိုငး် ရခက်ေည်ဟု
ခံစားရဂောအခါ ေိုအစီအစဉ်နှင့ည
် ီမျှဂော ကင်းရှင်းမှုဆိုငရ
် ာ အခခားအစီအစဉ်
တစ်ခုတွင်
ပါဝင်ဂ ကာင်း
အတည်ခပုနိုငလ
် ျှင်
ဂနေိုငေ
် ူမှ
ကင်းလွတ်ခွင့်
ရယူနင
ို ်ပါေည်။
မူးယစ်ဂဆး စစ်ဂဆးခခင်း။ တရားမျှတဂောဥပဂဒများအရ ဂလျှာက်လွှာတင်ေူတိုငး်
ေို ့မဟုတ် ဂနေိုငေ
် ူတိုငး် ကို စစ်ဂဆးမည်ဆိုပါက အိမ်ရာနှင့ဂ် ေဟာ အစီအစဉ်များတွင်
မူးယစ်ဂဆး စမ်းေပ်စစ်ဂဆးရန် ဥပဂဒနှငက
့် ိုက်ညီမှုရှိပါေည်။ အဂခပာင်းအလဲကာလ
အိမ်ရာများတွင် မူးယစ်ဂဆး ကုံရာကျပန်း စစ်ဂဆးခခင်းအား လက်ရှိ ခပဿနာများ
မရှိပါ။
ေို ့ဂော်
အစိုးရဂောက်ပဂံ့ ကးရရှိဂော
အြွဲ ့များမှ
မူးယစ်ဂဆး
စစ်ဂဆးခခင်းေည် ဂနေိုငေ
် ူ၏ ဆိတ်ပငိမြ
် ုံးကွယ်မှုဆိုငရ
် ာ ြွဲ ့စည်းပုံအဂခခခံဥပဂဒ
အခွင့အ
် ဂရး ခပဿနာ ေွက်ဂပါ်လာဂစပါေည်။ ဆိုလိုခခင်းေည် ၎င်းကျင့်ေုံးကို
တရားရုံးတွင် စိန်ဂခါ်လာပါက အစိးု ရ (ေို ့မဟုတ် အစိးု ရဂောက်ပဂံ့ ကး
ရရှိဂောအစီအစဉ်)မှ လူေုဂဘးကင်းလုံခခုံမှုကဲ့ေို ့ စစ်ဂဆးရခခင်း၏ ပိုမုကိ ကီးမားဂော
အကျိုး ရှိဂ ကာင်း ခပေနိုငမ
် ှော အဆိုပါကျင့်ေုံးကို ေိန်းေိမ်းနိုင်မည် ခြစ်ပါေည်။
ကုံရာကျပန်း စစ်ဂဆးမှုခပုဂော လုပ်ငန်းရှင်များေည် (၁၂ ဂယာက်ဂခမာက်စစ်ဂဆးမှု
ေို ့မဟုတ် အပတ်စဉ်စစ်ဂဆးမှု၊ စေည့်စစ်ဂဆးမှုကဲ့ေို ့) ေူတို ့အေုံးခပုဂော
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းမှနေ
် မျှ
ခွဲခခားဆက်ဆံမှု
ခြစ်နိုင်ဂခခအန္တရာယ်
မရှိဂစရန်
အလွန်ေတိေားေင့်ပါေည်။ ေိုေို ့စစ်ဂဆးမှုများ လုပ်ဂောလုပ်ငန်းရှင်များေည်
ဂလျှာက်လွှာတင်ေူများနှင့် ဂနေိုငေ
် ူများအား စစ်ဂဆးမှုရလဒ်များအဂပါ် အကျိုး
ေက်ဂရာက်နင
ို ်ဂောဂ ကာင့် ေူတို ့ဂောက်ေုံးဂနဂောဂဆး၏ ဆရာဝန်ဂဆးညွှန်းနှင့်
ပတ်ေက်ပပီး အချက်အလက် မျှဂဝတင်ခပရန် အခွင့အ
် လမ်းများ ဂပးေင့်ပါေည်။
စစ်ဂဆးမှုများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဂနေိုငေ
် ူများေံမှ ဂတာင်းခံခခင်း မခပုေင့်ပါ။
ပုေလ
္ဂ ိကဂောက်ပဂံ့ ကးများကိုော လက်ခံရရှိဂော အစီအစဉ်ေည် ဥပဂဒအရ
ရင်ဆိုငရ
် ဂောခပဿနာချင်း တူညီပမ
ုံ ရှိပါ။ အိမ်ရာေိုငခ
် င်းကို အစိးု ရဂောက်ပံ့ေည်
ခြစ်ဂစ၊ ပုေလ
္ဂ ိကဂောက်ပေ
ံ့ ည်ခြစ်ဂစ၊ မူးယစ်ဂဆးကို ကုံရာကျပန်း စစ်ဂဆးချင်
ဂော အဂခပာင်းအလဲကာလ အိမ်ရာအစီအစဉ် မှနေ
် မျှမှ ဂလျှာက်လွှာတင်ေူများအား
မဂရွှ ့ဂခပာင်းလာမီ မူးယစ်ဂဆး ကုံရာကျပန်း စစ်ဂဆးမှုေည် အစီအစဉ်အစိတ်အပိုင်း
တစ်ခုခြစ်ဂ ကာင်း ကကိုတင် အဂ ကာင်း ကားေင့်ပါေည်။ ဂနေိုငေ
် ူများအား
ဘယ်မူးယစ်ဂဆးမျိုးကို စစ်ဂဆးမည့်အဂ ကာင်းနှင့် စမ်းေပ်ရန်နမူနာပစ္စည်းများအား
တိကျစွာဂြာ်ခပေားဂော မူးယစ်ဂဆးများ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဂဆးရန်အတွက်ော ခြစ်ဂ ကာင်း
အေိဂပး အဂ ကာင်း ကားေင့်ပါေည်။ အမှားရှိဂောရလဒ်နှုန်း များေည့်အတွက်
မူးယစ်ဂဆးရှိဂ ကာင်း ရလဒ်ေွက်ဂပါ်ဂော စမ်းေပ်ခံပစ္စည်းများအား ရလဒ်များကို
အတည်ခပုရန် ဂနာက်ေပ်စမ်းေပ်စစ်ဂဆးမှု လုပ်ေင့်ပါေည်။ မူးယစ်ဂဆးရှိဂ ကာင်း
ရလဒ်ေွက်ဂပါ်လာခခင်းဂ ကာင့် မည်ေူမဆို အိမ်ရာဆုံးရှုံးနိုင်ဂော အန္တရာယ်ခြစ်လာ

ပါက တရားဝင်နှင်ေုတ်ဂော လုပ်ငန်းစဉ်များမစမီ ေက်ဂေအဂောက်အေား
ကားနာရန်နှင့်
ဂချပခွင့ရ
် ရှိရန်
တရားရုံးကကီး ကပ်မှု
မဟုတ်ဂော
စစ်ဂဆး
ကားနာခခင်းကို ရရှိခင
ွ ့်ဂပးေားရန်အတွက်လည်း အ ကံခပုပါေည်။
မရှိမခြစ် ကိစအ
္စ ဂ ကာင်းအရာ စီမံခန် ့ခွဲမှု။ ဂနေိုငေ
် ူများအား ကိစရ
္စ အဂ ကာင်းအရာ
စီမံခန် ့ခွဲခခင်း၊ ပံ့ပုးိ ကူညီဂောအုပ်စုများ၊ စေည်တို ့ကို အေုံးခပုရန် ေတ်မှတ်ေားခခင်း
နှင့ပ
် တ်ေက်ပပီး တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများကို ချိုးဂြာက်ရာကျနိုငေ
် ည့်
အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များအဂနခြင့် အလွန်ေတိေားေင့်ပါေည်။ ေိုကဲ့ေို ့ဂော
ေတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ေားဂော လုပ်ငန်းရှင်များေည် အနည်းဆုံးအဆင့်
ဂနေိုငေ
် ူတို ့၏ တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်နှင့် ဝန်ဂဆာင်မမ
ှု ျား လိုက်ဂလျာညီဂေွမှု
ရှိရမည် ဥပမာအားခြင့် အဂခပာင်းအလဲကာလ အိမ်ရာအစီအစဉ်မှ ဂနေိုငေ
် ူတစ်ဦးအား
အလုပ်လုပ်ရမည့်အချိန်နင
ှ ့် တစ်ပပိုင်နက် ပံ့ပိုးကူညီမှုအုပ်စုဂဆွးဂနွးပွဲ တက်ဂရာက်ရန်
ေတ်မှတ်ေားခခင်းဂ ကာင့် အလုပ်ဆုံးရှုံနုင
ိ ်ဂော အန္တရာယ်ခြစ်ဂစခခင်းေည် လက်ခံြွယ်
မရှိပါ။ ေို ့အတူ မေန်စမ
ွ ်းမှုဝင်ဂငွရရှိဂော ဂနေိုငေ
် ူတစ်ဦးအား အလုပ်ရှာဂြွခခင်း
ေင်တန်းများတက်ဂရာက်ရန် ေတ်မှတ်ေားခခင်း ေို ့မဟုတ် အလုပ်အကိုငရ
် ှာဂြွရန်
ေတ်မှတ်ေားခခင်းများလည်း လက်ခံြွယ်မရှိပါ။
ြို၊ မ ဆိုငရ
် ာခွဲခခားဆက်ဆံမှု။ အိမ်ရာကိစတ
္စ ွင် လိင်ပိုငး် ဆိုငရ
် ာ ခွဲခခားဆက်ဆံမှုေည်
ဥပဂဒနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ဆိုလိုခခင်းေည်
ဂနေိုငေ
် ူတို ့၏
ဆိတ်ပငိမြ
် ုံးကွယ်မှု
အခွင့အ
် ဂရးကို
အကျိုးယုတ်ဂစမည့်
မျှဂဝအေုံးခပုရေည့်
ဂနရာများ၊
ဂရချိုးခန်းများနှင့်/ေို ့မဟုတ်
အိမ်ောခန်းများမှလွဲ၍
လုပ်ငန်းရှင်များအဂနခြင့်
ဂနေိုငေ
် ူများအား ြိ၊ု မ အလိုက်ခေ
ွဲ ားရန် ခွင့ခ် ပုချက်မရှိပါ။ လုပ်ငန်းရှင်များမှ
မိေားစုတစ်စုအတွင်း အိပ်ရာေတ်မှတ်ခခင်း မခပုေင့်ပါ။ ဥပမာအားခြင့် ြို၊ မ
မတူဂောကဂလးများအား အိပ်ရာတစ်ခုတည်းတွင် မအိပ်ရန်ကန် ့ေတ်ေားခခင်းေည်
ဥပဂဒနှင့်မညီပါ။ HUD ၏စည်းမျဉ်းချမှတ်ချက်အရ ဤဆုံးခြတ်ချက်များကို မိဘ
(များ)ကိုယ်တိုင် ချမှတ်ခွင့ရ
် ှိဂ ကာင်း ရှင်းလင်းစွာ ဂြာ်ခပေားပါေည်။ အချို ့အဂခခ
အဂနများတွင် တစ်အိပ်ရာတည်း အတူအိပ်ခခင်းဂ ကာင့် လိင်ပိုငး် ဆိုငရ
် ာ မတရားခပုမှု
များ ခြစ်နင
ို ်ဂခခရှိဂ ကာင်း လုပ်ငန်းရှင်များအဂနခြင့် စိးု ရိမ်မှုများကို တင်ခပခဲ့ပါေည်။
တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများေည် မေင့်ဂတာ်ဂော ခပုမူဂနေိင
ု ်မှု ခြစ်လိမမ
့် ည်ဟု
လုပ်ငန်းရှင်များမှ ယူဆခခင်း ေို ့မဟုတ် ေင်ခမင်ခခင်း ဂ ကာင့် ၎င်းလုပ်ငန်းရှင်များအား
အိပ်ရာများ စီစဉ်ချမှတ်ရန် ခွင့ခ် ပုချက်မရှိပါ။ ခြစ်နင
ို ်ဂခခရှိဂော ကဂလး မတရားခပုမှု
နှင့ပ
် တ်ေက်၍ လုပ်ငန်းရှင်မှ စိးု ရိမ်မှုများရှိပါက ကဂလးဝန်ဂဆာင်မှုများဌာန Indiana Department of Child Services ကို ဆက်ေွယ်ေင့်ပါေည်။
အိမ်တွင်းအ ကမ်းြက်မှု ဂေဟာအစီအစဉ်များ။ အိမ်တွငး် အ ကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ဂခမာက်
လာေူများနှင့် ေူတို ့၏ကဂလးများ၊ ေို ့မဟုတ် အခခားအမျိုးေမီးများနှင့် ကဂလးများ
ကို ဂနေိုငခ
် ွင့ဂ် ပးဂော အိမ်ရာနှငဂ့် ေဟာ လုပ်ငန်းရှင်များေည် ၁၈ နှစဂ် အာက်အရွယ်
ေားများရှိဂော အမျိုးေမီးများအား ဂနေိုငခ
် ွင့ခ် ငင်းပယ်ခခင်း မခပုေင့်ပါ။ မျှဂဝအေုံး
ခပုရန်အိပ်ရာ ေို ့မဟုတ် ဂရချိုးခန်းများ ေို ့မဟုတ် အိမ်ောခန်းများ မရှိဂနပါက
ေိုကဲ့ေို ့ောမူများေည် ဥပဂဒနှငမ
့် ကိုက်ညီဂော အလားအလာရှိပါေည်။ မျှဂဝ
အေုံးခပုရန် အိပ်ရာ ေို ့မဟုတ် ဂရချိုးခန်းများရှိဂနေည့်တိုင် လုပ်ငန်းရှင်များမှ
ဆိတ်ပငိမြ
် ုံးကွယ်မှုဂပးရန် အခန်းြွဲ ့စည်းပုံ ခပုခပင်မွမ်းမံခခင်း ေို ့မဟုတ် အေုံးခပုချိန်များ
ေတ်မှတ်ခခင်း၊ စေည့်နည်းများ စဉ်းစားဂပးေင့်ပါေည်။ ဂောက်ပဂံ့ ကးဂပးဂော
အရင်းအခမစ်များမှ ဆိတ်ပငိမြ
် ုံးကွယ်မှု ပိုမိုဂဆာင်ရွက်ဂပးရန် အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များ
ကို
ပံ့ပိုးကူညီမှုများဂပးရန်
စဉ်းစားေင့်ပါေည်။
အိမ်တွငး် အ ကမ်းြက်မှု
နှင့ပ
် တ်ေက်ဂော လမ်းညွှန်ချက်များ ေပ်မရ
ံ ယူရန်အတွက် FHCCI အချက်အလက်
စာရွက် 6 တွင်ြတ်ရှုပါ။

ဂနရာနှင့် လိုအပ်ဂော ဝန်ဂဆာင်မမ
ှု ျား မစီစဉ်ဂပးခခင်းေည် ခွဲခခားဆက်ဆံမှု ခြစ်ေွား
ပါလိမမ
့် ည်။
ဆယ်ဂကျာ်ေက်များတွင် အတိတ်မှြမ်းဆီးခံရခခင်းများ ေို ့မဟုတ်
ခပစ်မှုဆိုငရ
် ာ တရားစီရင်မှုစနစ်နှင့် အခခားခပဿနာများ ရှိနုင
ိ ်ဂ ကာင်း အချို ့လုပ်ငန်းရှင်
များမှ စိးု ရိမ်မှုများဂြာ်ခပခဲ့ပါေည်။ ခပစ်မှုဆိုငရ
် ာ ေမိုင်းဂ ကာင်းနှငပ
့် တ်ေက်ပပီး
လမ်းညွှန်မှု ပိုမိုရရှိလိုပါက FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 16 တွင်ြတ်ရှုပါ။
တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများအရ ြို၊ မ ဆိုငရ
် ာကိစေ
္စ ည် အကာအကွယ်
ဂပးေားဂောအစုအြွဲ ့ ခြစ်ဂ ကာင်းနှင့် အိမ်တွငး် အ ကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ဂခမာက်လာဂော
အမျိုးေားများလည်း လွတ်ဂခမာက်လာေူ အမျိုးေမီးကဲ့ေို ့ပင် အိမ်ရာဝန်ဂဆာင်မမ
ှု ျား
လိုပအ
် ပ်ဂ ကာင်း ေတိဂပးလိုပါေည်။ အမျိုးေမီးများအတွက် ဝန်ဂဆာင်မှုဂပးဂော
အိမ်တွငး် အ ကမ်းြက်မှု
ဂေဟာများေည်
အရွယ်ဂရာက်
အမျိုးေားများအား
အိမ်ရာခငင်းပယ်ရာတွင် ဆိတ်ပငိမြ
် ုံးကွယ်မှုနှင့် အစီအစဉ်ဆိုငရ
် ာ ခိုငလ
် ုံဂောအဂ ကာင်း
ရင်းများ ရှိလျှငရ
် ှိနုင
ိ ်ပါေည်။ ေို ့ဂော် လူစအ
ု ေိုငး် အဝိုင်းများနှင့် ဂငွဂ ကးဂောက်ပေ
ံ့ ူ
များအဂနခြင့် အိမ်တွငး် အ ကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ဂခမာက်လာေူ အမျိုးေားများအား
အခခားနည်းခြင့်
တန်းတူညီမျှမှုရှိရှိ
ဝန်ဂဆာင်မဂှု ပးနိုငမ
် ည့်
ယန္တရားတစ်ခု
ရှိေင့်ပါေည်။ (ဥပမာအားခြင့် အမျိုးေားများအတွက် ေီးေန် ့အဂဆာက်အအုံ တစ်ခု
ေို ့မဟုတ်
တိုငပ
် င်ခံ
ဂဆွးဂနွးအ ကံဂပးဂော
ဝန်ဂဆာင်မမ
ှု ျား
အပါအဝင်
မိုတယ်အခန်းခ ဂပးဂောလက်မှတ်များ စီစဉ်ဂပးခခင်း)။
အိမ်တွငး် အ ကမ်းြက်မှုမှ လွတ်ဂခမာက်လာေူ ကျား၊ မ လိင်ကူးဂခပာင်းေူ များအတွက်
စီစဉ်ဂဆာင်ရွက်ဂပးေင့်ဂော ေီးေန် ့အိမ်ရာလိုအပ်ချက်များ ရှိနုင
ိ ်ပါေည်။ အမျိုးေား
နှင့အ
် မျိုးေမီးများအား ေီးေန် ့ခွဲေားဂော အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ေူအတွက် ဂေဟာနှင့်
ပတ်ေက်၍ ဝန်ေမ်းများအဂနခြင့် အိမ်ရာကိစစ
္စ လ
ုံ င်စွာ စီစဉ်ဂပးရန်အတွက် မဂေချာ
ပါက လွတ်ဂခမာက်လာေူအား အမျိုးေား ေို ့မဟုတ် အမျိုးေမီး ခြစ်၊ မခြစ်
ဂမးခမန်းနိုငပ
် ါေည်။ ဂမးခမန်းခဲ့မည်ဆိုပါက လွတ်ဂခမာက်လာေူမှ မိမခ
ိ ံယူေားဂော ြို၊
မ ဆိုငရ
် ာကိုယ်ပိုငလ
် က္ခဏာကို ဂခပာခပနိုငပ
် ါေည်။ ြို၊ မ ဆိုငရ
် ာကိုယ်ပင
ို ်လက္ခဏာနှင့်
ပတ်ေက်ပပီး လမ်းညွှန်ချက်ပမ
ို ိုေိရှိလိုပါက FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 10 တွင်
ဂကျးဇူးခပု၍ြတ်ရှုပါ။
မေန်စွမ်းမှုများရှိဂောေူအတွက် တိရ စ္ဆာန်များ။ တရားမျှတဂော အိမ်ရာဥပဂဒများ
အရ လူတစ်ဦးေည် မေန်းစွမ်းမှုဂြာ်ခပချက်နှင့် ကိုက်ညီပပီး ေိုေူကို အကူအညီဂပးရန်
တိရ စ္ဆာန်လိုအပ်ပါက ၎င်းတိရ စ္ဆာန်ကို ခွင့ခ် ပုရမည်။ မေန်စမ
ွ ်းမှုအတွက် လိုအပ်ဂော
တိရ စ္ဆာန်များအဂပါ် အရွယ်အစား၊ ကိုယ်အဂလးချိန်၊ နှင့အ
် မျိုးအစား ကန် ့ေတ်ချက်
များ ချမှတ်ေား၍မရပါ။ တိရ စ္ဆာန်များနှင့ပ
် တ်ေက်ပပီး လမ်းညွှန်ချက်များ ပိုမုေ
ိ ိရှိလို
ပါက FHCCI အချက်အလက်စာရွက် 5 တွင်ြတ်ရှုပါ။

အေက်ပါဂဆွးဂနွးေားဂော အဂ ကာင်းအရာများနှင့် အခခားအချက်အလက်များကို
ရှာဂြွြတ်ရှုရန်။
www.fhcci.org/programs/educational-resources/

ဆယ်ဂကျာ်ေက်အရွယ် ေားများကို ဂနေိုငခ
် ွင့ခ် ငင်းပယ်ခခင်းေည် လူဦးဂရနည်းပပီး
အိမ်ရာ ေို ့မဟုတ်ဂေဟာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ အနည်းငယ်ောရှိဂော လူစအ
ု ေိုငး် အဝိုင်း
များတွင် အေူးေခြင့်အန္တရာယ်ရှိဂော မူဝါဒတစ်ရပ်ခြစ်ပါေည်။ မိေားစုတစ်စုတွင်
ဆယ်ဂကျာ်ေက်အရွယ် ေားများ ရှိေည့်အတွက် ဂနေိုငခ
် ွင့မ
် ဂပးဘဲ အခခားတည်းခိုရန်
Fair Housing Center of Central Indiana (FHCCI) ၏ ခံယူေားဂောတာဝန်ေည် ဂောက်ခံအားဂပးခခင်း၊ အဂရးယူဂဆာင်ရွက်ခခင်း၊ ပညာဂပးခခင်းနှင့်
ဂဒေဂကျာ် ကမ်းလင့်ဂောက်ကူခခင်း များမှတစ်ဆင့် အိမ်ရာခွဲခခားဆက်ဆံမှုကို ြျက်ေိမ်းခခင်းခြင့် တန်းတူညီမျှဂော အိမ်ရာအခွင့်အဂရးများ ရရှိဂစရန်ဂဆာင်ရွက်ပါေည်။
FHCCI တည်ရှိဂောဂနရာ။ 445 N. Pennsylvania St., Suite 811, Indianapolis, IN 46204. ြုန်းနံပါတ်။ 317-644-0673 ေို ့မဟုတ်
855-270-7280. ဆင့်ကမ်းေတင်းပို ့စနစ်။ 711. Email: info@fhcci.org Web: www.fhcci.org
ဤစာကိုပုံနှိပ်ေုတဂ် ဝဂော အဂခခခံစီစဉ်ဂဆာင်ရွက်ချက်အား U.S. Department of Housing & Urban Development ၏ ဂောက်ပံ့ဂ ကး/ပူးဂပါင်းဂဆာင်ရွက်မှု
ေဂဘာတူညီချက် ဂအာက်မှ ဂငွဂ ကးဂောက်ပံ့မှုခြင့် ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါေည်။ ဤလုပ်ငန်း၏ အချက်အလက်များနှင့် ဂတွ ့ရှိချက်များကို လူေုအတွက်ရည်စူးေားပါေည်။
ဤပုံနှိပ်ေုတဂ် ဝမှုတင
ွ ် ပါဝင်ဂောေုတခ် ပန်ချက်များနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဂကာက်နုတ်ချက်များ၏ မှန်ကန်မှုေည် စာဂရးေူနှင့်ပုံနှိပ်ေုတဂ် ဝေူများ၏ တာဝန်ောခြစ်ပါေည်။ ဤအချက်အလက်ေည်
ဥပဂဒဆိုင်ရာ အ ကံဂပးခခင်းမဟုတပ
် ါ။ အဂခခအဂနတစ်စုံတစ်ခုအတွက် ဥပဂဒဆိုင်ရာအ ကံခပုချက် လိုအပ်ပါက ဂရှ ့ဂနကိုဆက်ေွယ်ပါ။ မေန်စွမ်းေူများအတွက် ဂတာင်းဆိုလာပါက
အခခားပုံစံခြင့် ေုတဂ် ဝနိုင်ပါေည်။ ဤပုံနှိပ်ေုတဂ် ဝမှုတင
ွ ် ရှိဂောအချက်အလက်အချို ့ေည် Fair Housing Center Partners of Washington State အြွဲ ့၏
ပုံနှိပ်ေုတဂ် ဝဂောစာများမှ ၎င်း၏ခွင့်ခပုချက်ခြင့် ရယူပပီးခပင်ဆင်ခဲ့ပါေည်။ © Fair Housing Center of Central Indiana 2018. FHCCI ၏ ဂြာ်ခပေားဂော
ခွင့်ခပုချက်မရှိဘဲ အေုံးမခပုရ။ Version 1/2018. P028.

