တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ မွ်တအိမ္ယာဥပေဒမ်ား
အေၾကာင္းအခ်က္ စာရြက္ နံပါတ္ ၅
အင္ဒီယာနာ၊ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာမွ ထုတ္ျပန္သည္
ဖက္ဒရယ္ မွ်တအိမ္ယာ အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ မသန္စြမ္းမႈ (ဒုကၡိတ) ကို

အေထာက္အကူေပး တိရစာၦန္မ်ားအား မွ်တအိမ္ယာအက္ဥေဒ ပုဒ္မ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ “ဘဝ၏အဓိက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တစ္ခု

၅ဝ၄ ေအာက္တြင္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ တိရစာၦန္မ်ားအျဖစ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိုမွ်မကကို သိသိသာသာ အကန္႔အသတ္ျပဳႏိုင္သည့္ ရုပ္ပိုင္း

အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ ထိုသို႔ ေနထိုင္စရာတစ္ခုအျဖစ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ စိတ္ပိုင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း တစ္ခု၊ ထိုသို႔ေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခု

အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေစရန္၊ အေထာက္အကူေပး တိရစာၦန္သည္

မွတ္တမ္းတစ္ခု၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိုသ႔ေ
ို သာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တစ္ခုရွိသည္ဟု

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ထိုသူအား ေနထိုင္သူတစ္ဦး (သို႔)

ယူႏိုင္ေသာဟု ျဖစ္သည္။” အေျခအေနအေပၚမူတည္၍၊ ၎ထဲတြင္ ယာယီ

အိုးအိမ္ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔) အစီအစဥ္မွာ ေက်နပ္ေနႏိုင္ေစရန္ တူညီေသာ

မသန္စြမ္းမႈလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေစႏိုင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ လူ၏မသန္စြမ္းမႈႏွင့္
တိရစာၦန္ကလုပ္ေပးသည့္ ေထာက္ကူမႈတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး (သိ႔)ု

မသန္စြမ္းမႈမ်ားရွိသူတ႔သ
ို ည္ ၎တို႔အား သူတို႔၏ မသန္စြမ္းမႈမ်ားကို

ဆက္စပ္မႈ တစ္ခုရွိရမည္။ အကယ္၍ အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီပါက၊

ရင္ဆိုင္ရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္သည့္

အိုးအိမ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ အစီအစဥ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ၎မွ

တိရစာၦန္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ မွ်တအိမ္ယာဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္၊

မလိုလားအပ္ေသာ ေငြေၾကး (သို႔) စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး က်ေရာက္ေစသည္

မသန္စြမ္းသူ တစ္ဦး သည္ သူတ႔၏
ို မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ တိရစာၦန္လိုအပ္ခ်က္၏

(သို႔) အိုးအိမ္အစီအစဥ္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈ သဘာဝကို

“ဆက္စပ္မႈ” ကိုျပႏိုင္ပါက၊ အိုးအိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးသူထံ “အိမ္ေမြး

အေျခခံက်က် ေျပာင္းသြားေစႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါက၊ အေထာက္အကူ

အလိုမရွ”ိ ေပၚလစီမ်ားထဲတြင္

တိရစာၦန္ ေနထိုင္စရာ တစ္ခု ခြင့္ျပဳေပးရမည္။”4

သင့္ျမတ္ေသာ ေနထိုင္စရာတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ေနထိုင္စရာကို ျငင္း
ဆိုရန္၊ အိမ္ရွင္မွ ထိုသို႔ေသာ ေနထိုင္စရာတစ္ခုသည္

မသန္စြမ္းမႈမ်ားလူကို ေထာက္ကူသည့္ရွိေသာ တိရစာၦန္မ်ားကို

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိ (သို႔) အိမ္ရွင္အေပၚ မဆီေလ်ာ္သည့္ ဝန္ထုပ္

၎တိ႔၏
ု ပိုင္ရွင္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္၊ တစ္ေကာင္ခ်င္း

ဝန္ပိုးတစ္ခုျဖစ္ေစသည္ကို သက္ေသျပႏိုင္ရမည္။

သင္တန္းေပးထားႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ တိရစာၦန္မ်ားမွာ
အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္မ်ား ရထားျပီး၊ အခ်ိဳ႕က ရမည္မဟုတ္ပါ။

တိရစာၦန္မ်ားမွ လူမ်ားကို ၎တိ႔အ
ု ား မသန္စြမ္းမႈမ်ား၏ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္

လက္ရွိအားျဖင့္ တိရစာၦန္တစ္ေကာင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊

သူတ႔၏
ို ပါတ္ဝန္းက်င္ အဟန္႔အတား မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ကူညီႏိုင္သည္။

အေထာက္အကူျပဳ၊ ေဆးကုသမႈ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အကူျပဳ၊ (သို႔)

တာဝန္မ်ားအရ တိရစာၦန္မွ လုပ္ေဆာင္မည္၊ ၎တိရစာၦန္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ၊

အေဖၚအျဖစ္အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္ကို

အကူအညီ၊ ေဆးကုသမႈအလို႔ငွာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အကူအတြက္၊

စမ္းသပ္နည္းမ်ား ျပည္နယ္ (သို႔) ႏိုင္ငံ စံခ်ိန္ကိုက္ မရွိေသးသျဖင့္

(သို႔) အေဖၚတိရစာၦန္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ရန္ ေခၚႏိုင္သည္၊

“ေအာင္လက္မွတ”္ မလိုအပ္ပါ။ တိရစာၦန္ပိုင္ရွင္တြင္ ၎၏အမူအယာအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈတိရစာၦန္မ်ားသည္ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

တာဝန္ရွိသည္။ တိရစာၦန္မ်ားသည္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိသူမ်ားအတြက္၊ တိက်စြာ ရုပ္ပိုင္းတာဝန္မ်ား

လိုက္နာရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တို႔အားကိုင္တြယ္သူမ်ား၏ ေအာက္မွာရွိရမည္။

ထမ္းေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အကူအညီ၊ ေဆးကုသမႈအလို႔ငွာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ

၎တိ႔၏
ု အမူအယာသည္ အေႏွာင့္အယွက္ (သို႔) ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး မရွိေစရ။

အေထာက္အကူ (သိ႔)ု အေဖၚတိရစာၦန္မ်ားသည္ အသိစိတ္၊ ဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊

သိ႔ရ
ု ာတြင္ တိရစာၦန္မ်ားသည္ မသန္စြမ္းမႈရွိေသာလူ၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွ

လႈပ္ရွားႏိုင္မႈ တိုးျမင့္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေကာင္းစြာ

စိတ္ဓါတ္က်ေနေသာ၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားေနေသာသူမ်ား၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ (သို႔) အျခား

သင္ၾကားေပးထားၾကေပသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ အေထာက္အကူ လိုေသာသူမ်ားအား ေထာက္ကူသည္။

အိမ္ေမြးမ်ားႏွင့္

မသန္စြမ္းမႈမ်ားရွိသူမ်ားအတြက္

လိုအပ္ေသာ

တိရစာၦန္မ်ား ျခားနားခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ အရာေတြနည္း။
ဝန္ေဆာင္မႈတိရစာၦန္တစ္ေကာင္သည္ ေအဒီေအ မွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ

အိမ္ေမြးမ်ားသည္ မသန္စြမ္းမႈမ်ားရွိသူ (သို႔) မရွိသူမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္

“တစ္ေကာင္ခ်င္းကို အလုပ္လုပ္ရန္ (သို႔) မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုရွိသူတစ္ဦးအတြက္

တိရစာၦန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပး၊ အေထာက္အကူျပဳ၊ ေဆးကုသမႈ၊

တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည့္ ေခြးတစ္ေကာင္”

စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အကူျပဳ၊ (သိ႔)ု အေဖၚအျဖစ္ တိရစာၦန္မ်ားသည္

ကို ဆိုလိုသည္။ ၎တိ႔အ
ု ား အလုပ္လုပ္တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္

မသန္စြမ္းမႈမ်ား ရွိသူမ်ားအား ၎တိ႔၏
ု ေန႔စဥ္ေနထိုင္ေရးမွာ ကူညီၾကျပီး၊

အိမ္ေမြးမဟုတ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ၎ ဝန္ေဆာင္မႈ သည္ ၎တိ႔အ
ု ား

အလုပ္လုပ္ေသာ တိရစာၦန္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ အိမ္ေမြးမ်ားအျဖစ္

လူအမ်ား သံုးစြရ
ဲ န္ ေနရာမ်ားသိ႔ု ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အက်ံဳးဝင္သည္။ ေအဒီေအ

သေဘာမထားအပ္ေခ်။ မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ေသာ

မွ “ဝန္ေဆာင္မႈတိရစာၦန္” အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ေခြးမ်ားကိုသာ

တိရစာၦန္တစ္ေကာင္အတြက္ “အိမ္ေမြးအတြက္ စေဘာ္ေငြေပးရန္” မလိုပါ

ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း၊ ဒီအိုေဂ် မွ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွ မွ်တအိမ္ယာ

လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေထာက္အကူတိရစာၦန္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အား မသက္ေရာက္ (သို႔) ကန္႔သတ္မထား ႕႕႕။

အိုးအိမ္ေထာက္ပံ့ေပးသူ တစ္ဦးမွ အိမ္ေမြး (သို႔) မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုအတြက္
လိုအပ္ေသာ တိရစာၦန္မွ ျဖစ္ေစမည့္ က်ိဳးေၾကာင္း မဆီေလ်ာ္သည့္

အိုးအိမ္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးဌာန သင္တန္းတက္သည္ျဖစ္ေစ

အိုမင္းပ်က္စီးမႈမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ႏိုင္သည္။

တက္မထားသည္ျဖစ္ေစ “ေခြးမွလြ၍
ဲ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၎ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ တိရစာၦန္မရွိေသာ ေနစရာအိမ္မ်ားအား

စစ္ေဆးျခင္းထက္ပို၍ တင္းၾကပ္လြန္းျခင္း မရွိေစရ။ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္

လူတစ္ဦးအား “လူၾကီးမင္း ဘာမ်ားလြမ
ဲ ွားပါလဲ” ဟု ေမးႏိုင္ပါသလား။ မေမးရပါ။

အိမ္ရွင္၏ ဝင္ေရာက္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အိမ္ငွားတစ္ဦးသို႔ သင့္မွ်ေသာ

ဖက္ဒရယ္ဥပေမွ

အသိေပးခ်က္အတြက္ ျပည္နယ္၏ အိမ္ရွင္/အိမ္ငွား ဥပေဒကိုလည္း

ကာကြယ္ထားပါသည္။

လိုက္နာရမည္။

မလုိအပ္သကဲ့သ႔ို

ဆူညံျခင္း (သိ႔)ု ေႏွာင္ယွက္ျခင္း ျပဳေနပါက တိရစာၦန္ (အိမ္ေမြး ျဖစ္ေစ (သို႔)

သရုပ္လုပ္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ။

မသန္စြမ္းမႈတစ္ခုအတြက္

တိရစာၦန္မွာ

ဖယ္ရွားေစဘိ႔ု

လိုအပ္ေသာ)

ေတာင္းဆိုရန္

(သို႔)

တစ္ေကာင္ကို

အပိုေဆာင္း

သင္တန္းေပးရန္

အိုးအိမ္ေထာက္ပံ့ေပးသူ တစ္ဦးမွာ အခြင့္အေရးရွိသည္။

မသန္စြမ္းမႈမ်ား

ရွိေနသူမ်ား၏

၎တိ႔မ
ု ွ

၎တို႔၏

ဝန္ေဆာင္မႈေပး

အခန္းတြင္းမွာ

သီးသန္႔ေနမႈကို

မသန္စြမ္းမႈကို

ရွင္းျပရန္

တိရစာၦန္ဘာအတြက္လိုသည္အားလည္း
“ရႈတ္ပြသြားေအာင္”

လုပ္ႏိုင္ပါသလာ:။

၎တိရစာၦန္မ်ားအား အေကာင္းဆံုးအျပဳအမူမ်ား လုပ္တတ္ေစရန္ ေရြးခ်ယ္ျပီး
သင္တန္းေပးထားပါသည္။
မသန္စြမ္းမႈမ်ားရွိသူတ႔အ
ို တြက္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွ်တအိမ္ယာ

ဖက္ဒရယ္ (ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားစြာ) ၏ ဥပေဒမ်ားမွ ရုပ္ပိုင္း မသန္စြမ္းမႈမ်ား
ရွိသူမ်ားအတြက္

၎တိ႔၏
ု

မသန္စြမ္းသူ

အမ်ားသူငါအတြက္ဖြင့္ထားရာ

မည္သည့္ေနရာသိ႔မ
ု ဆို

ဝန္ေဆာင္မႈေပး

အခြင့္အေရးကို

တိရစာၦန္မ်ား၏

အဓိကက်ေသာ အမႈမ်ား

ပါတနာမ်ားႏွင့္အတူ

ဂရင္း ႏွင့္ ကလပ္ကာမတ္စ္ ေကာင္တီ အိုးအိမ္အာဏာပိုင္၊ ၉၄၄ အက္ဖ္၊

လိုက္ပါရန္

အာမခံသည္။

ဆပ္၊ ၁၂၅၃ ( ဒီ၊ အိုး၊ ၁၉၉၈)။ နားမၾကားသည့္ကေလးအတြက္

အျခား

“နားအၾကား”

ေခြးတစ္ေကာင္ကို

တိရစာၦန္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာမူ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ား မတူေစကာမူ ဤအက်ိဳး

မိသားစုတစ္ခုအား

ခံစားခြင့္ရရန္ အၾကံဳးမဝင္ေခ်။

အိုးအိမ္အာဏာပိုင္မွ

ဖယ္ရွားေစရန္

တိရစာၦန္အတြက္

မည္သ႔သ
ို ိႏိုင္မည္နည္း။
သင္တန္းမေပးမီႏွင့္

တရားရံုးမွ

ဝန္ေဆာင္မႈေပး

အမ်ားဆံုးေမးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္

လံုျခံဳမႈရွိသည္ကို

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္
မသန္စြမ္းမႈမ်ား

ရွိသူမ်ားႏွင့္

တရားရံုးမွ
သတ္မွတ္ရန္

တိရစာၦန္အား

သင္တန္းေပးထားရန္ႏွင့္

တိရစာၦန္မ်ားအား

အက္ဥပေဒကို

ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

တိရစာၦန္တစ္ေကာင္အျဖစ္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ

ကြ်ႏ္ုပ္

ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္

မွ်တအိမ္ယာ

ခ်ိဳးေဖါက္သည္ကို



ရယူထားျပီးေနာက္တြင္

တစ္ေကာင္ျခင္း

မသန္စြမ္းသူအက်ိဳးငွာ

အလုပ္

လုပ္ေပးရန္သာျဖစ္သည္ဟု တရားရံုးမွ ေတြ႔ရွိသည္။

အတူမထားမီမွာ

ဓေလ့စရိုက္ႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈအတြက္ သတိထားျပီး ဆန္ကာတင္စစ္ေဆးမည္။
အိတ္ခ်္ယူဒီ ႏွင့္ ဒူထရာ၊ အက္ဖ္အိတ္ခ်္-အက္ဖ္အယ္လ္ အာပီတီအာရ္၊

ဤပညာပိုင္း တိရစာၦန္မ်ားမွ လူသားအေဖၚႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု အလုပ္ကိုသာ အာရံု
စူးစိုက္ေစမည္။

၂၅၁၂၄ (ႏိုဝဘၤာ ၁၂၊ ၁၉၉၆)။ မသန္စြမ္းသူေယာက္်ားကို ၎က

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္

တိရစာၦန္ႏွင့္ ေနေသာအိမ္ငွားအတြက္ ေငြၾကိဳတင္ထားျခင္း (သို႔) အပိုေဆာင္း

ႏွစ္မ်ားစြာ

အာမခံ

တိရစာၦန္တစ္ေကာင္အျဖစ္

လႊမ္းျခံဳမႈ

လိုအပ္ပါသလာ:။

မသန္စြမ္းမႈရွိေသာသူတစ္ဦး
၎အိမ္ငွား

မလိုအပ္ပါ။

ေနထိုင္မႈအတြက္

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွ

မသန္စြမ္းမႈ

အလားတူအေျခအေနထက္ပို၍

ေမြးထားခဲ့ေသာ

သူ၏

ေၾကာင္ကို

စြန႔မ
္ ျပစ္ပါက ဖယ္ရွားေစရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရသည္။

အကယ္၍

တစ္ခု

ဝန္ေဆာင္မႈေပး

မရွိေသာသူအတြက္

ျခားနားေသာႏွင့္(သိ႔)ု

အတြင္းေရးမွဴး၊ အိတ္ခ်္ယူဒီ ႏွင့္ ပူရ္ကက္၊ အိတ္ခ်္ယူဒီေအေဂ် ဝ၉-၈၉-

ပိုဆိုးဝါးေသာ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး လိုက္နာရန္ ျဖစ္ပါက ဥပေဒမွ အပိုေဆာင္းဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး

၁၄၉၅-၁

ခ်မွတ္ရန္ကို တားျမစ္ထားပါသည္။

က်သင့္ျခင္းလုပ္ျပီး၊

(ဇူလိုင္

၃၁၊

၁၉၉ဝ)။

အိမ္ရွင္မွ

“အိမ္ေမြး
သူမ၏

စေဘာ္ေငြ”

ဝန္ေဆာင္မႈေပး

တိရစာၦန္ေၾကာင့္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ျခိမ္းေျခာက္ သျဖင့္ မသန္စြမ္းသူ
အမ်ိဳးသမီးအား ေဒၚလာ၆ဝဝဝဝ ေပးအပ္ေစသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ တိရစာၦန္တစ္ေကာင္အား မည္သို႔ မွတ္သားႏိုင္သနည္း။
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေခြးတစ္ေကာင္ အျဖစ္ မွတ္သားႏိုင္ေစရန္ အမ်ားစုတြင္
တက္၊

အဝတ္၊

ခ်ည္ၾကိဳး

(သိ႔)ု

ေက်ာပိုးအိတ္

တစ္ခု

နယူးလန္ဒန္ ျမိဳ႕ေတာ္၏ အိမ္ယာအာဏာပိုင္ ႏွင့္ တိုနီ တားရင့္၊ နံပါတ္

ပါရွိေနမည္။

၁၂၄၈ဝ၊ ၁၉၉၇ ကြန္၊ ဆူပါ၊ လက္ဆစ္ ၁၂ဝ (ကြန္၊ ဆူပါ၊ စီတီ၊ ၁-

မေသခ်ာေသးပါက ထိုသူအား ေမးျမန္းပါ။

၁၄-၉၇)။
ကြ်န္ေတာ္

တိရစာၦန္ေမြးႏိုင္ပါသလား။

မည္သည့္အခါမွ

မေမြးႏိုင္ပါ။

ပိုင္ရွင္၏

ခြင့္ျပဳခ်က္

အိမ္ေမြးလုပ္ျခင္သည္

ကိုးကားခ်က္မ်ား

လိုအပ္ပါသည္။ ၎တိ႔၏
ု ပါတနာကို အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္သျဖင့္ တိရစာၦန္အား ခရာ

1

(သို႔)

2

မသန္စြမ္းသူဟု

အာရံုေျပာင္းေအာင္
မထင္ရေခ်။

တိရစာၦန္လိုအပ္ပါသနည္း။
ရွိေနႏိုင္သည္။

ဥပမာ

မလုပ္ပါႏွင့္။

အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္

အဘယ္ေၾကာင့္

ပါတနာတြင္

သူတ႔ႏ
ို ွင့္အတူ

“ဝွက္ထားသည့္

အမည္အခ်ိဳ႕တပ္ရပါ

ကင္ဆာ၊

မသန္စြမ္းမႈ”

နာတာရွည္ခါးနာ၊

ဥာဏ္ရည္ မသန္စြမ္းမႈ၊ အတက္ေရာဂါ၊ (သိ႔)ု အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ။

သူမ၏သားအတြက္

အေထာက္အကူ

စိတ္ပိုင္း

တိရစာၦန္တစ္ေကာင္

လိုအပ္မႈအတြက္ သက္ေသမျပႏိုင္ျခင္း။

အာရံုေျပာင္းေစမည္၊

တိရစာၦန္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အာရံုစိုက္ေစရန္လိုအပ္ျပီး၊ လူအေဖၚလည္း
အသံမ်ားျဖင့္

အိမ္ငွားေနသူမွ

မသန္စြမ္းမႈႏွင့္

မပါဘဲ၊

ဖက္ဒရယ္ မွ်တအိမ္ယာ အက္ဥပေဒ §100.201
မွ်တအိမ္ယာ

သင့္ျမတ္သည့္

အက္ဥပေဒ

၊

ေမ

ေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္

၁၇၊

၂ဝဝ၄

ေအာက္ရွိ

အိတ္ခ်္ဒီယူႏွင့္

ဒီအိုေဂ်

ပူးတြထ
ဲ ုတ္ျပန္ခ်က္
3

ယူအက္စ္

တရားေရးဌာန

“ဝန္ေဆာင္မႈေပး

တိရစာၦန္မ်ား”

http://www.ada.gov/service_animals_2010.html

ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ ၾကီးမားသည့္ေဝဒနာ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ား ေဖါင္ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ေဝသည့္ အေထာက္အကူျပဳ တိရစာၦန္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွ ဘာသာစကားမ်ားပါဝင္သည္။ ဗဟို

အင္ဒီယာနာ၏

မွ်တအိမ္ယာ

စင္တာ

(FHCCI)

မစ္ရွင္မွာ

ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ေပးျခင္း၊

အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း၊

ပညာေပးေရးႏွင့္

ဆိုင္ရာသို႔

ေရာက္ရွိေစေရး

နည္းမ်ားမွတဆင့္
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