မွ်တအိမ၇
္ ာငွားျခင္း ႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မွဴ ႏွင့္
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မွဳ
အေၾကာင္းအခ်က္ စာရြက္ နံပါတ္ ၆
အင္ဒီယာနာ၊ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာမွ ထုတ္ျပန္သည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ

“

”

အိမ္ယာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ႔ခံရသူမ်ား ကုိ အိ္မ္ငွားေပျခင္းသည္
တျခားအိမ္ငွားသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လုံျခဳံေရးကုိ ထိခက္မႈရွိမွာ
စုိးရိမ္မ႔ရ
ႈ ွိျခင္းသည္ သင့္ျမတ္အိမ္ယာ ဥပေဒကုိ က်ဴံးလြန္းႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ
အေနျဖင့္၊ အိမ္ယာပုိင္ရွင္တေယာက္သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ႔ခံရသူ
တေယာက္ကုိ အိမ္မငွားဘဲ တျခားေသာ္ ျပစ္ဒဏ္ဓါးစားခံမ်ားကုိ
အိမ္ငွားေနပါက ထုိအိမ္ယာပုိင္ရွင္အား လူမႈ႔ခြဲျခားေရး အမႈျဖင္႔
အေရးယူႏုိင္သည္။
က်န္မားေရးႏွင္႔ လုံျခဳံေရးအတြက္ေၾကာင့္ ရဲကုိတယ္လီဖုန္းေခၚျခင္း (သုိ႔)

victim

ရဲေတြ႔၏လႈပ္ရွပ္းမႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္ (သုိ႔) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ (သုိ႔)
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခက္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အဖမ္းခံျခင္းမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္

အိမ္ငွားပုိင္ရွင္သည္ အိမ္ငွားထားသူမ်ားအား ႏွင္းထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။

ယူေဆာင္ ျပသသင္႔သည္။

ဥပမာအားျဖင့္- အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ဒုခခံသူသည္ အကူအညီကုိ
လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ရဲကုိဆက္သြယ္ေခၚယူျပီး ေစာင့္ဆုိင္းေနခ်ိန္တြင္
မိမိကုိယ္ကုိယ္ သူကုိဒုခေပးရန္ ၾကဳိးစားေနသူ အား တုန္ျပန္႔မႈေၾကာင္႔

အိမ္ယာငွားပိုင္ရွင္မ်ားက

အဖမ္းခံႏုိင္သည္။ရဲကုိ ဆက္သြယ္ေခၚယူျခင္းေၾကာင္႔ ႏွင္းထုတ္ခံျခင္းသည္

အိမ္တြင္း

အၾကမ္းဖက္

ဒုကၡခံသူမ်ား အားကူညီပံပုိးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား။

အိမ္ယာငွားျခင္းႏွင္႔ က်၊မ ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆုိေသာ္
အိမ္တြင္းအၾကမ္ဖက္ဒုခခံျခင္းသာလွ်င္ ရဲကုိ ဆက္သြယ္ေခၚယူျခင္း ျဖစ္သည္။



ဒုကၡခံခဲ့သူ သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကုိ တုိင္းၾကားျခင္းျဖင့္

အုိးအိမ္ေျမကုိ အလင္းေရာင္ လု႔ံေလာက္စြာ ႏွင့္ လုံ႔ျခဳံစိတ္ခ်စြာ ထားပါ၊
ပ်က္စီးေနေသာ ျပတင္းေပါက္၊ေသာ္မ်ားကုိ အခ်ိန္မီပုံမွန္ ျပင္းထားရမည္။

အႏွင္းထုတ္ခံရန္ ေၾကာက္ရႊံေနပါက ထုိသူသည္ မတရားဆက္ဆံထားျခင္းကုိ



လွ်ဳိ႔၀ွက္ထားေနသည္ အလားလားမ်ားျပီး

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း ကာကြယ္ျခင္း အမိန္႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျပီး

အကူညီမေတာင္းဆုိဘဲ ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မတရားက်င္႔သူ၏

အေကာင္းအထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရႊက္ပါ။ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကုိ ေနအိမ္

ဖ်က္ဆီးဆုံးရွံးမႈေၾကာင္႔ ဒုခခံသူကုိ ေလွ်ာ္ေၾကးေတာင္းရန္တြင္ အိမ္ယာငွား

အနီးအနား

ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားသည္ သတိရွိရွိေဆာင္ရႊက္သင္႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္

တရားစဲရ
ြ န္တြင္ အကူညီ ေပးပါ။

ဤသု႔ေ
ိ သာ္ ဖ်က္ဆီးဆုံးရွံးျခင္းသည္ က်မႏွင္႔ ပတ္သက္ျခင္းေၾကာင္႔ (သုိ႔)



အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင္႔ (သုိ႔) ျဖစ္ပါက

သူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္

မရွိဘဲ

က်ဳံးလႊန္းသူမ်ားကုိ

မတရားအက်င့္ခံထားေသာ

(သုိ႔) စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သူတပါးဆီသုိ႔

မွ်တအိ္မ္ယားဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိ႔ေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

မေပးေဆာင္ပါႏွင့္၊

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ အိမ္ယာငွားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ

HUD အရ၊ ပုဒ္မ(၈)၊ ပုဒ္မ (၈၁၁)၊ ျမဳိ႔ျပ ဖြဲ႔ျဖဳိးတု႔တ
ိ က္ေရးႏွင္႔အျခား ဗဟုိ႔
အၾကမ္းဖက္မႈ

အိမ္ယာငွားသူ၏

ရာဇ၀တ္မႈ

ဒုကၡခံသူမ်ား၏ ေနရာလိမ္စာကုိ သတင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ မေဖာ္ျပပါႏွင့္

ဒုခခံသူကုိ ေလွ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆုိျခင္း မျပဳသင္.၊ ျပဳပါက

အိမ္ယာငွားျခင္း။အိမ္တြင္း

မခ်န္းကပ္ေစႏွင့္။

ခ်ိဳေဖာက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္ အသိအမွတ္ ျပဳပါ။

ဒုကၡခံသူျဖစ္ျခင္း၊ခ်ိန္ေတြ႔

အၾကမ္းဖက္မႈဒုကၡခံယူျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္ ဒုကၡခံသူျဖစ္ျခင္းတုိ႔သည္ ပံပုိးကူညီျခင္း

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္

မရရွိႏုိင္ျခင္း

အၾကမ္းမက္တုိက္ခုက္မႈ ထင္းရွားေသာ္ မွ်တအိမ္ယာငွား

အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

မတရားျပဳျခင္း

ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားသည္

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ

ျပန္ေလခ်ဳိ႔ေဖာက္သည္ဟု

အိမ္ငွားထားရျခင္းႏွင႔္
အျဖစ္အပ်က္မ်ား

အိ္မ္ယာငွား

မသက္မွတ္သင့္ေပ၊

အကူအညီမ်ားကုိ

အေၾကာင္းေကာင္းအျဖစ္
စီမံခန္းခြသ
ဲ ူမ႔ွ

မျဖစ္သင့္ေပ။ထုိျပင္႔

မထင္မွတ္သင္႔ေပ။



အၾကမ္းဖက္မႈ




အိမ္ယာငွားပုိင္ဆုိင္သူႏွင္႔

သုိ႔ေသာ္

VAWA

ဥပေဒေအာက္႔၌

ဟုဆုိေသာ္
ပါရွိေသာ

အိမ္ယာငွားအခြင္းအေရးမ်ားကုိ
အိိမ္ယားငွားသူသည္

ေသခ်ာကန္႔ကြက္ေပးထားႏုိင္ရန္အတြက္

တျခားေသာ

ပါတီမွ

မတရားက်င္႔

စာရႊက္စာတမ္းမ်ား၊တရားရုံးမွတ္တမ္းမ်ား၊ရဲထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ား
မတရားဒုကၡခံမွ

အကူညီေတာင္းခံရေသာ

ၾကြမ္းက်င္႔သူမ်ား၊

ေရွ့ေနမ်ား၊

ရုံးလုပ္သားမ်ားက

ဒုကၡခံအကူညီေပးသူ၊

လက္မွတ္ထုိးထားေသာ

(သုိ႔)

(သုိ႔)

အမႈမ်ား။

ျဖတ္ေတာင္းျခင္း
အိမ္တြင္း

စာရႊက္စာတမ္းမ်ားကုိ
ေတာင္းဆုိႏုိင္သည္၊

(သုိ႔)

မတရားက်င္႔မႈ





Alvera et al v. C.B.M. et al (Oregon)
Bouley v. Young-Sanbourin (Vermont)
Warren v. Ypsilanti Housing Commission
(Michigan)
ACLU v. St. Louis Housing Authority (Missouri)
Blackwell v. Urban Property Management
(Colorado)
ACLU v. Northend Village (Michigan)

မွ်တေသာ

အိမ္ယာငွားျခင္းႏွင္႔

ပတ္သက္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ား

ပုိမုိ႔

ေဆးပုိင္ဆုိင္ရာ

သိရွိလုိပါက အၾကမ္းဖက္ခံသူ ျဖစ္၍ မွ်တအိမ္ယာငွား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

ကုိယ္စားလွယ္၊

ရယူလုိပါက

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ

အေၾကာငး္

FHCCI

ကုိဆက္သြယ္ပါ။

ေမးခြန္းရွိလွ်င္

အိမ္တြင္း

(သုိ႔)

အၾကမ္းဖက္ျခင္း

တေယာက္ေယာက္သည္

ဗဟို အင္ဒီယာနာ၏ မွ်တအိမ္ယာ စင္တာ (FHCCI) မစ္ရွင္မွာ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ အာဏာသက္ေရာက္ေစျခင္း၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ ဆိုင္ရာသို ႔ေရာက္ရွိေစေရး နည္းမ်ားမွတဆင့္
အိုးအိမ္ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈကို ပေပ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ညီမွ်ေသာ အိုးအိမ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္သည္။ FHCCI သည္ 615 N. Alabama St., Suite 426, Indianapolis, IN 46204
မွာတည္းရွိသည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 317-644-0673 (သို႔) 855-270-7280 ျဖစ္သည္။ Relay: 711. Email: info@fhcci.org Web: www.fhcci.org
ဤထုတ္ေဝျခင္းအတြက္
ရံပံုေငြေပးျခင္းမွ

အေျခခံကို

ေထာက္ပံ့သည့္အလုပ္အား

ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ဤအလုပ္၏

ယူအက္စ္

အႏွစ္သာရႏွင့္

အိုးအိမ္ႏွင့္
ရံပံုေငြ

ျမိဳ ႕ျပဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးဌာနႏွင့္
ေပးျခင္းမ်ားသည္

ဂရန္႔/သမဝါယမ

တစ္ခုေအာက္တြင္

အမ်ားျပည္သူအတြက္

ရည္ရြယ္သည္။

ထုတ္ေဝခ်က္ထဲမွာပါသည့္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘာသာျပန္ျခင္း မ်ား၏ တိက်မႈ ေရးသားသူႏွင့္ ထုတ္ေဝသူတို ႔တြင္ လံုးဝတာဝန္ရွိသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္သည္
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