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မာတိကာ။
အခန္း (၁)၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး

၆

အခန္း (၂)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈ

၁၄

အခန္း (၃)၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီးစဥ္

၂၆

အခန္း (၄)၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္း

၄၄

အခန္း (၅)၊ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း

၅၆

အခန္း (၆)၊ ရပ္ရြာကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၆၈

အခန္း (၇)၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

၈၀

အခန္း (၈)၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

၉၀

အခန္း (၉)၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

၁၀၈

အခန္း (၁၀)၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

၁၂၆

အခန္း (၁၁)၊ အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က အခြင့္အေရးနဲ႔တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ၁၄၄
အခန္း (၁၂)၊ အလုပ္အကုိင္

၁၆၀

အခန္း (၁၃)၊ အဂၤလိပ္စာသင္ယူျခင္း

၁၈၂

အခန္း (၁၄)၊ ပညာေရး

၁၉၆

အခန္း (၁၅)၊ ခ်ီတက္ဆဲခရီးရွည္

၂၁၂

အခ်ပ္ပုိး

၂၂၀

(က)၊ အဓိက အေျဖမ်ား

၂၂၀

(ခ)၊ 		 အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အသုံးအႏႈန္းမ်ား၏အနက္အဓိပၸာယ္
(ဂ)၊ 		 ခံစားခ်က္မ်က္ႏွာမ်ား

၂၂၃
၂၂၆

၄

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔

၁

အခန္း (၁)
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းခရီး။
အျခားဒုကၡသည္ေတြလုိပါပဲ။ သင္လဲအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ၿပီး ဘ၀သစ္တစ္ခု စတင္ထူေထာင္ဖုိ႔
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခဲ့တာပါပဲ။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ျပန္လည္အေျခခ်
ေနထုိင္ေရးဆုိတာဟာ၊ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ကေတာ့
အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာဖုိ႔ပါ။ ဒီလုိနဲ႔ တစ္ေန႔က်ရင္ေတာ့
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာဖုိ႔ပါပဲ။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဟာ ရွည္လ်ားတဲ့ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။
သင့္ရဲ႕ဘ၀ကုိ ေျပာင္းလဲပစ္မွာျဖစ္သလုိ၊ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔
အခြင့္အလမ္းေတြကုိလည္း ယူေဆာင္ေပးလာမွာပါ။
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အေတြ႔အႀကဳံေတြ ကေတာ့ မတူၾကပါဘူး။
သင့္ရဲ႕ဒီခရီးရွည္အတြက္ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ စိတ္လွႈပ္ရွားမႈေတြ၊
စုိးရိမ္တုန္လႈပ္မႈေတြ ခံစားမိတာကေတာ့ ပုံမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ကိစၥပါပဲ။

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့
»» သင့္ကုိပထမဆုံးလမ္းညႊန္ျပသေပးမယ့္
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးအဖဲြ႔က ၀န္ထမ္းရဲ႕အခန္းက႑
»» သင့္ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိအားကုိးဖုိ႔
အဓိကက်တဲ့အေၾကာင္း

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုင
ိ ေ
္ ရးဆုတ
ိ ာဟာ စိနေ
္ ခၚမႈ
ေတြန႔ဲ အခြငအ
့္ လမ္းေတြေရာျပြမး္ ေနတဲ၊့ ရွညလ
္ ်ားလွ
တဲျ့ ဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခပ
ု ါပဲ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စက
ု ို
ေရာက္ခါစလပုင
ိ း္ ေတြမာွ ေတာ့ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထုင
ိ ေ
္ ရးဆုင
ိ ရ
္ ာ၀န္ထမ္းေတြဟာ
သင့အ
္ တြက္ အဓိကလမ္းညႊနျ္ ပသေပးမယ့သ
္ ေ
ူ တြ
ပါပဲ။

အခန္း

၁

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားကုိ
အသုံးျပဳပါတယ္။ ေလ့လာဆည္းပူးရာမွာ ဒီစကားလုံးေတြဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

သတၱိ

courage

ရဲရင့္ၿပီး၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အရာေတြ ဒါမွမဟုတ္ အႏၱရာယ္ေတြ
အခက္အခဲေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရဲတာလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

determination

goals

independent

journey

resettlement

self-reliance

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၇

၁

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး

ဆႏၵနဲ႔ စုိးရိမ္မႈမ်ား
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
၀န္ထမ္းေတြဟာ သင့္ကို
အနာဂါတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔
အဓိကလမ္းညႊန္ျပသေပးမယ့္သူေတြ
ျဖစ္တဲ့ အတြက္
စုိးရိမ္မိတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားထဲမွာ
သင္သိခ်င္တဲ့ေမးခြန္းေတြ၊
စာေရးသား၍လည္းေကာင္း၊ ပုံဆဲြ၍လည္းေကာင္းေဖာ္ျပပါ။
စုိးရိန္ပူပန္မိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ
သူတုိ႔သိေအာင္ေျပာျပပါ။
ဆႏၵ

စုိးရိမ္မႈ

ဆႏၵ

စုိးရိမ္မႈ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဘ၀ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာေတြ
ၾကားသိထားပါသလဲ။ သင္ၾကားသိထားတဲ့ အရာေတြကုိ
ပုံဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေအာက္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးပါ။ ဒီစာအုပ္ကုိဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ၊ ဒီ
စာမ်က္ႏွာကုိတစ္ေခါက္ျပန္လာၾကည့္လွည့္ပါ။ သင့္အတြက္
မွန္ေနေသးတဲ့အရာေတြကုိ ၀ုိင္းၿပီးအမွတ္အသားျပဳပါ။
သင့္အတြက္ မမွန္ေတာ့တဲ့အရာေတြကုိေတာ့ ၾကက္ေျခခတ္ၿပီး
ပယ္ဖ်က္လုိက္ပါ။

၈

အခန္း

၁

အေမရိကားမွာေနရတဲ့ ဘ၀ဟာ မလြယ္ကူပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အစပုိင္းမွာပါ။ ဒါေပမဲ့
သင့္ရဲ႕ဘ၀ကုိ စတင္ႏုိင္ဖုိ႔ကူညီမယ့္သူေတြ အဲဒီမွာရွိေနမွာပါ။ အေမရိကားကုိေရာက္ခါ
စလပုိင္းေတြမွာေတာ့ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔က ၀န္ထမ္းေတြဟာ သင့္ကုိ
အဓိကညႊန္ၾကား သင္ျပေပးမယ့္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး၊ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး
စတဲ့ ဌာနအသီးသီးကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ သူတုိ႔က သင္နဲ႔အတူ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ၾကမွာပါ။ သူတုိ႔မွာ
သင့္ကုိကူညီႏုိင္ေလာက္တဲ့ ဗဟုသုတနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕
ေမးျမန္းခ်င္တဲ့ အရာေတြနဲ႔ စုိးရိမ္ပူပန္မိတဲ့ အရာေတြကုိ သူတုိ႔ကုိေျပာျပပါ။

တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဘ၀ဟာအခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကဳံႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းျမင္
စိတ္နဲ႔ေနႏုိင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားပါ။ စိတ္ထဲမွာ အမွတ္ရေနဖုိ႔ကေတာ့ အေျခအေနေတြ
ေကာင္းမြန္လာမယ္ဆုိတာပါပဲ။
သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥမွာ သင္ကုိယ္တုိင္အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္မတုိင္မီ ဒုကၡသည္ ၃ သန္းေလာက္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀ေတြကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကုိ ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါ၀င္ေနၾကၿပီ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႔ေရာ အဲဒီလူေတြလို ေကာင္းက်ိဳးျပဳမွာပါလား။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဒုကၡသည္ဘ၀ကေနစတင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာခဲ့သူေတြအေၾကာင္းကုိ ဒီေနရာမွာ ဥပမာေပးခ်င္ပါတယ္။

မယ္ဒလင္း ေအာဘ႐ုိက္:
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊
သူမဟာ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံကလာခဲ့သူ။
(ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံဟာ
ယခင္ခ်က္ကုိဆလုိဗက္ကီးယား ျဖစ္ပါတယ္။)

ဇုိဟရာ ေဒါက္: အေမရိကန္ေရာက္အာဖဂန္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကူညီေရးအသင္း
ပူးတဲြထူေထာင္သူ၊ သူမဟာ
အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံကလာသူ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၉

၁

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး

အဲလ္ဘတ္ အုိင္းစတုိင္း ႏုိဘယ္ဆုရွင္၊
သိပၸံပညာရွင္။ သူဟာ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံကလာသူ။

ဂလုိရီယာ အက္စတဲဖန္
နာမည္ေက်ာ္အဆုိေတာ္။ သူမဟာ
က်ဴးဘားႏုိင္ငံကလာသူ။

ေဂ်ဘရယ္ မုိဟာမက္ ဟာစီ
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအသစ္ေတြကုိ
ကူညီတဲ့အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕
အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး။ သူဟာ
ဆုိမားလီးယားႏုိင္ငံကလာသူ။

၀ွိက္ကလက္ ဂၽြန္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့
အႏုပညာရွင္၊ အဆုိေတာ္။
ေဟတီႏုိင္ငံကလာသူ။

စီခ်န္ စ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး။
ကေမၻားဒီးယားႏိုင္ငံကလာသူ။

ကူးမား ဟာ သူ႔ရဲ႕ကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ မန္ေနဂ်ာနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး
ကၽြမ္းက်င္သူတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းစုံစမ္းၿပီး အလုပ္တစ္ခုခုရရွိဖုိ႔ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ဘယ္လုိ
ရွာရမယ္ဆုိတဲ့ နည္းလမ္းကုိ ေလ့လာ ဆည္းပူးပါတယ္။ ခရစ္ရွနာ ကေတာ့ အလုပ္တစ္ခုခု
ရရွိဖုိ႔ကုိအိမ္မွာျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရး ႐ုံးမွာျဖစ္ေစ၊ အကူအညီေပးမယ့္
၀န္ထမ္းေတြကုိ ထုိင္ေစာင့္ေနတတ္ ပါတယ္။ ဘယ္တစ္ေယာက္က အလုပ္အရင္
ရလိမ့္မယ္လုိ႔ သင္ထင္ပါသလဲ။ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ဘယ္တစ္ေယာက္က ပုိၿပီး
ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ပါသလဲ။

၁၀

အခန္း

၁

ေအာင္ျမင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ သင္ဟာနာမည္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားသူ
ျဖစ္စရာမလုိပါဘူး။ တိက်ခုိင္မာတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ဆီကုိဦးတည္ၿပီး
ႀကိဳးပမ္းျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ား ေန႔တုိင္းေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုိယ့္မိသားစုကုိ လုံၿခဳံက်န္းမာေအာင္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာ၊ ကုိယ္ဖာသာကုိယ္ဖူလုံမႈရွိေအာင္
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြတာ၊ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ယူတာ၊ ဒါ့အျပင္
ကုိယ္ရဲ႕ ခေလးေတြနဲ႔ ကုိယ့္ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ကူညီေထာက္ပံ့တာ
စတာေတြကုိ အာ႐ုံစုိက္လုပ္ကုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္မွာရွိတဲ့
ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး၊ ဗဟုသုတ၊ အစြမ္းသတၱိ နဲ႔ ခုိင္မာတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိ႔
နဲ႔အတူ သင္လည္းေအာင္ျမင္မႈရရွိမွာပါ။

ေနာ္ေဖါဟာ သူရ
႔ ႕ဲ မူရင္းတုင
ိ း္ ျပည္မာွ ေနတုနး္ က အတြငး္ ေရးအရာရွအ
ိ ျဖစ္
အလုပလ
္ ပ
ု ခ
္ ဖ
့ဲ းူ ေပမဲ၊့ အေမရိကားကို သူရ
႔ ႕ဲ ခေလး ၃ ေယာက္နေ
႔ဲ ရာက္ လာခ်ိနမ
္ ာွ ေတာ့
သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးအလုပသ
္ မားအျဖစ္ အလုပလ
္ ပ
ု ရ
္ ပါတယ္။ သူရ
႔ ႕ဲ အလုပက
္ ုိ သူမႀကိဳက္ေပမဲ့
မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ သူ လုပခ
္ ပ
့ဲ ါတယ္။ သူအဂၤလပ
ိ စ
္ ကားကို နည္းနည္းသိေပမဲ့
သူေကာင္းေကာင္း ဆက္သယ
ြ ႏ
္ င
ို ျ္ ခင္း မရွပ
ိ ါဘူး။ ၆ ႏွစေ
္ လာက္ ၾကာၿပီးတဲေ
့ နာက္
ဒီကေန႔မာွ ေတာ့ သူသန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးလုပခ
္ တ
့ဲ ့ဲ ႐ုးံ မွာပဲ ႀကိဳဆုျိ ပန္ၾကားေရး ၀န္ထမ္းအျဖစ္
အလုပလ
္ ပ
ု ေ
္ နႏုင
ိ ပ
္ ါၿပီ။ ဒါ့အျပင္သဟ
ူ ာ အတြငး္ ေရးအရာရွတ
ိ စ္ဦး ျဖစ္လာဖု႔ိ ေလ့လာ
သင္ၾကားေနပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ သူဟာ ႐ုးံ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦး ျဖစ္လာလိမမ
့္ ယ္လ႔ို
ေမွ်ာ္မန
ွ း္ ထားပါတယ္။ ေနာ္ေဖါဟာ ေအာင္ျမင္တသ
့ဲ တ
ူ စ္ဦး ျဖစ္လာဖုအ
႔ိ တြက္ ဘာေတြ
လုပေ
္ ဆာင္ခပ
့ဲ ါသလဲ။

သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား
အခုအခ်ိန္ဟာ သင့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ပန္းတုိင္အေၾကာင္း စဥ္းစားရမယ့္အခ်ိန္ေကာင္းပါပဲ။ သင္ဘယ္ေနရာကုိ
ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ဘယ္ကုိဆက္လက္ ထြက္ခြာမယ္ဆုိတာ စဥ္းစားပါ။ သင္ဆက္လက္ထြက္ခြာမယ့္
ခရီးရွည္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားထဲမွာ ပုံဆဲြၿပီးရွင္းျပပါ။
သင္ဘယ္သူလဲ

သင္ ကေလးဘ၀တုန္းက
သင့္ရဲ႕ မူရင္းႏုိင္ငံမွာ ဘာေတြ
လုပ္ခဲ့ပါသလဲ။

သင္အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ
သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံမွာဘာေတြလုပ္
ခဲ့ပါသလဲ။

သင္ခုိလံႈခြင့္ရယူထားတဲ့
ႏုိင္ငံမွာ ဘာလုပ္ခဲ့ပါသလဲ။

သင္ျပန္လည္အေျခခ်ေန
ထုိင္တဲ့ ပထမလအတြင္း
ဘယ္အရာကို
ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါလဲ။

သင္ျပန္လည္အေျခခ်ေန
ထုိင္တဲ့ပထမႏွစ္အတြင္း
ဘယ္အရာကိုျဖစ္ေျမာက္
ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါလဲ။

သင္ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ၿပီး
၅ ႏွစ္အတြင္း ဘယ္အရာကို
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါလဲ။

သင္ျပန္လည္အေျခခ်ေန
ထုိင္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္အတြင္း
ဘယ္အရာကို ျဖစ္ေျမာက္
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၁

၁

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
အႏွစ္ခ်ဳပ္*
အမွန္၊ အမွားေရြးပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
သင္ဘယ္ေလာက္ သိရွိထားတယ္ထင္ပါသလဲ။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိေျဖၾကည့္ၿပီး
သင့္ရဲ႕ဗဟုသုတအေနအထားကုိ စမ္းစစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စာေၾကာင္းေတြကုိ
ဖတ္ၿပီး မွန္တယ္ထင္ရင္ အမွန္ဆုိတဲ့စာလုံးကုိကြင္းပါ။ မွားတယ္ထင္ရင္ေတာ့ အမွားဆုိတဲစာလုံးကုိ
ကြင္းပါ။

၁။

သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရး ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္
သင္ဟာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မွန္၊

မွား

၂။

ကမၻာအႏွံ႔က လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ေနထုိင္ၾကပါတယ္။

မွန္၊

မွား

၃။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ရပ္ရြာလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြဟာ
တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အေတာ္ဆင္တူၾကပါတယ္။

မွန္၊

မွား

၄။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ကုိက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေနထုိင္ရာမွာ
လြယ္ကူေစဖုိ႔၊ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔နဲ႔
ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

မွန္၊

မွား

၅။

သင္ေနထုိင္ရမယ့္ရပ္ရြာအတြင္း၊ သင့္အတြက္
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔၊
အစုိးရေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ ရွိေနမွာပါ။

မွန္၊

မွား

၆။

သင္အေမရိကားကုိေရာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ၊
သင္ကား၀ယ္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသင့္ရဲ႕ရပ္ရြာအတြင္း သင္လွည့္လည္
သြားလာႏုိင္မွာပါ။

မွန္၊

မွား

၇။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးေတြ အလုပ္လုပ္ရပါမယ္။

မွန္၊

မွား

၈။

သင္ အဂၤလိပ္စာသင္ဖုိ႔ မလုိပါဘူး။

မွန္၊

မွား

၉။

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေက်ာင္းေတြဟာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒအရ
အသက္ ၆ ႏွစ္ ကေန ၁၆ ႏွစ္အတြင္း ခေလးေတြဟာ
ေက်ာင္းတက္ရပါမယ္။

မွန္၊

မွား

၁၀။ ဆရာ၀န္ဟာ သင့္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သင့္ရဲ႕အေၾကာင္းေတြကုိ
သင္ကလဲြရင္ အျခားဘယ္သူ႔ကုိမွ ေျပာခြင့္မရွိပါဘူး။

မွန္၊

မွား

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၂

အခန္း

၁၁။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဒုကၡသည္အပါအ၀င္ လူအားလုံးဟာ
အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။

မွန္၊

မွား

၁၂။ သင့္ရဲ႕မူလယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ တန္ဖုိးတခ်ိဳ႕ကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီး၊
အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ တန္ဖုိးေတြကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။

မွန္၊

မွား

၁

သင့္အေနနဲ႔ အေျဖမွန္အားလုံးကုိမသိဘူးဆုိရင္လည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။ ဒီစာအုပ္က ျပန္လည္အေျခခ်
ေနထုိင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးမွာပါ။ ဒါ့အျပင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေနထုိင္တဲ့အခါ ႀကဳံေတြ႔ရႏုိင္တာေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔
အကူအညီေပးမွာပါ။
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Chapter Two
အေမရိ
ကန္ျပည္ေထာင္
စုႏွင့္အေမ
The United
States
ရိ
ကန္ယ
ဥ္ေက်းမႈ
and
American
Culအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စဟ
ု ာ အရြယအ
္ စားနဲလ
႔ ဦ
ူ းေရအရ

ture

ကမၻာေပၚမွာ တတိယအႀကီးဆုးံ ႏုင
ိ င
္ ံ ျဖစ္ပါတယ္။
မတူညတ
ီ ရ
့ဲ ာသီဥတုန႔ဲ ေဒသအေနအထားေတြရတ
ိွ ႏ
့ဲ င
ို င
္ ံ
တစ္ႏင
ို င
္ ျံ ဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ ကုးိ ကြယယ
္ ၾံု ကည္မႈ နဲ႔ ဘာသာစကား
စတဲေ
့ နာက္ခသ
ံ မုင
ိ း္ မတူညသ
ီ ေ
ူ တြ ေနထုင
ိ တ
္ ႏ
့ဲ င
ို င
္ လ
ံ ည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတပ
္ ါတယ္။ ဒီႏင
ို င
္ ဟ
ံ ာ လူတင
ုိ း္ အားလုးံ တန္းတူတ့ဲ
ႏုင
ိ င
္ ၊ံ အေမရိကန္တရ
႔ို ႕ဲ အမ်ိဳးသားႏုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ေတြဟာ ကမၻာအႏွက
႔ံ လာတယ္ ဆုေ
ိ ပမဲ၊့
အေမရိကန္ေတြမာွ တူညတ
ီ အ
့ဲ ေျခခံလပ
ု န
္ ည္းလုပဟ
္ န္ေတြန႔ဲ
ယုၾံ ကည္မေ
ႈ တြ အခုင
ိ အ
္ မာရွပ
ိ ါတယ္။ အဲဒယ
ီ ၾံု ကည္မန
ႈ ႔ဲ
လုပန
္ ည္းလုပဟ
္ န္ေတြဟာ သင့မ
္ ာွ ရွခ
ိ ဖ
့ဲ းူ တဲ့ ယံၾု ကည္မ၊ႈ
လုပႏ
္ ည္းလုပထ
္ းုံ ေတြန႔ဲ ကဲျြ ပားျခားနားေကာင္း ျခားနားႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့
United States
»» ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈ
မ်ား
and Territories
»» အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တန္ဖုိးမ်ား
Alaska

Continental
United states

Hawaii

American
samoa

puerto
rico
U.s. virgin
Islands

guam

northern
mariana
Islands
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အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားကုိ
အသုံးျပဳပါတယ္။ ေလ့လာဆည္းပူးရာမွာ ဒီစကားလုံးေတြဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

ယဥ္ေက်းမႈ

culture

ေယးယာ တို႔မိသားစုဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဒါေဖာယဥ္ေက်းမႈကို
ဂုဏ္ယူၾကသလို အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာဖို႔လည္း
စိတ္အားထက္သန္ၾကပါတယ္။

community

customs

diversity

identification

language

newcomers

population

tradition

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၅

၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့
ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း
ေတြဟာ တေနရာနဲ႔တေနရာ
မတူၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
အျခားသူေတြဆီကေနၾကားထားတဲ့
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
အေၾကာင္း အရာေတြဟာ
သင့္အတြက္ မွန္ခ်င္မွမွန္မွာပါ။

ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား
ကြဲျပားျခားနားမႈ
အေမရိကန္ေတြက ေမးခြန္းေမးတဲ့သူေတြကုိ ေလးေလးစားစား
ဆက္ဆံပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြေမးတယ္ ဆုိတာ သင့္အေနနဲ႔
နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔နဲ႔ ေလ့လာသင့္ယူဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္ ဆုိတာကို
ေဖာ္ျပတယ္လို႔ သူတုိ႔က ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုကုိ
မလုပ္တတ္ဘူးဆုိရင္ ေမးျမန္းဖုိ႔မေၾကာက္ပါနဲ႔။ အေမရိကန္အမ်ားစုက
သင့္ကုိ ကူညီရလုိ႔ ၀မ္းသာၾကမွာပါ။

ဒီနာရဲ႕ ေမာင္ႏွမ၀မ္းကြဲနဲ႔ သူ႔ရဲ႕မိသားစုဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္က
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စတင္အေျခခ် ေနထုိင္ပါတယ္။
သူတုိ႔က အိမ္အႀကီးႀကီးနဲ႔ေနပါတယ္။ ဒီနာ ေရာက္လာတဲ့အခါ
သူနဲ႔သက္တူရြယ္တူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ
အိပ္ခန္းသုံးခန္းပါတဲ့ တုိက္ခန္းအိမ္မွာ သူ႔အတြက္အခန္းတစ္ခန္း
စီစဥ္ေပးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီနာက စိတ္မေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။
သူထင္တာက သူလည္း သူ႔ရဲ႕ေမာင္ႏွမ၀မ္းကဲြလုိပဲ
အိမ္နဲ႔ေနရသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီနာ
အတြက္ ေနစရာအိမ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေမာင္ႏွမ၀မ္းကဲြရဲ႕ ေနစရာအိမ္ဟာ
ကြာျခားရတာပါလဲ။ သူဘာကုိသေဘာေပါက္ နားလည္သင့္ပါသလဲ။

၁၆

အခန္း

၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေျမပုံ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ျပည္နယ္အတုိေကာက္
ပစိဖိတ္
3 PM

တူညီေသာေဒသစံေတာ္ခ်ိန္အပိုင္းအျခား
ေတာင္တန္း
4 PM

ေဒသအလိုက္ရာသီဥတု

အလယ္ပိုင္း
5 PM

အေရွ႕ပိုင္း
6 PM

အလက္စ္ကာ
2 PM
ေအးျမေသာ
အပူအေအးမွ်တေသာ သို႔မဟုတ္ သမပိုင္းဇံု
ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ
ပူအိုက္စြတ္စိုေသာ
ဟာ၀ိုင္အီ
1 PM

သင့္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းေတြကုိ စဥ္းစားပါ။

 သင္ဘယ္ဘာသာစကားေတြေျပာပါသလဲ။
 ဘယ္လုိအစားအစာေတြစားပါသလဲ။
 သင့္ရဲ႕အိမ္ကဘယ္လုိအိမ္ပါလဲ။
 ဘယ္အရာေတြဟာ သင့္ရဲ႕အေရးအႀကီးဆုံးဓေလ့ထုံးတမ္းနဲ႔ ႐ုိးရာေတြပါလဲ။
သင့္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းေတြကုိ ေအာက္ဘက္မွာပုံဆဲြ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ ဥပမာ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ ႐ုိးရာ ဒါမွမဟုတ္ အစားအစာတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၇

၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈ

အေမရိကန္ေတြဟာ
ကုယ
ိ အ
့္ ားကုယ
ိ က
္ းို ၿပီး
ကုယ
ိ ေ
့္ ျခေထာက္ေပၚ
ကုယ
ိ ရ
္ ပ္တည္ေရး၊ အလုပ္
ႀကိဳးစားလုပက
္ င
ို ေ
္ ရး၊ ဒါ့အျပင္
မသိလေ
႔ို မးျမန္းသူေတြ ကုိ
ေလးေလးစားစားဆက္ဆေ
ံ ရး
စတာေတြကို တန္ဖးုိ ထားပါတယ္။
အေမရိကန္ေတြကသိတသ
့ဲ က
ူ ျို ဖစ္ေစ၊
မသိတသ
့ဲ က
ူ ို ျဖစ္ေစ
ႏႈတဆ
္ က္တအ
့ဲ ခါမွာ
ၿပဳံးျပေလ့ရပ
ိွ ါတယ္။

သင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတြ႔တဲ့သူတခ်ိဳ႕ဟာ
သင့္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္းေတြကုိ
ေလ့လာဖုိ႔စိတ္၀င္စားတာမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင္
ၿပီးခဲ့တဲ့စာမ်က္ႏွာမွာ ဘာေတြေရးခဲ့တယ္ ဒါမွမဟုတ္
ဘာပုံေတြဆဲြခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ
သင့္ရဲ႕အေဖာ္ကုိေျပာျပျခင္းအားျဖင့္ ေလ့က်င့္ပါ။

အေမရိကန္နဲ႔
အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ တမ်ိဳးတည္းေသာယဥ္ေက်းမႈဆတ
ို ာ မရွပ
ိ ါဘူး။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စဟ
ု ာ အျခားတုင
ိ း္ ျပည္ေတြက ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြ
ေနထုင
ိ တ
္ တ
့ဲ င
ို း္ ျပည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒေ
ီ ျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြဟာ
သူတန
႔ို အ
႔ဲ တူ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲျြ ပားတဲ့ ႐ုးိ ရာ ယဥ္ေက်းမႈေတြန႔ဲ ဓေလ့ထးံု တမ္းေတြ
သယ္ေဆာင္လာခဲၾ့ ကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္အမ်ားစုလက္ခထ
ံ ားတဲ၊့
ဒါ့အျပင္ ေမွ်ာ္လင့ထ
္ ားတဲ့ ျပဳမူေနထုင
ိ ပ
္ အ
ံု ဆင့အ
္ တန္းေတာ့ တိတက
ိ ်က်ရွပ
ိ ါတယ္။
အဲဒါေတြဟာ သင့ႏ
္ င
ို င
္ ၊ံ သင့ယ
္ ဥ္ေက်းမႈန႔ဲ ကဲျြ ပားျခားနားႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။
သင့အ
္ ေနနဲ႔ သင့ရ
္ ႕ဲ ပတ္၀န္းက်င္မာွ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဆုတ
ိ ာကုိ
ေစာင့ၾ္ ကည့ေ
္ လ့လာေနၿပီး၊ နည္းလမ္းအသစ္ေတြအတြက္ တံခါးဖြငထ
့္ ားမယ္ဆရ
ို င္
ဒါ့အျပင္၊ သင့အ
္ ေနနဲ႔ မရွငး္ လင္းတဲအ
့ ျပဳအမူေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းစုစ
ံ မ္းဖု႔ိ
ဆႏၵရမ
ိွ ယ္ဆရ
ို င္ သင္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ ေအာင္ျမင္မႈ
ပုမ
ိ ရ
ို ရွႏ
ိ င
ို ပ
္ ါတယ္။
အေမရိကန္ေတြရ႕ဲ တန္ဖးို ေတြ၊ အမူအက်င့ေ
္ တြ၊
ကုယ
ိ ႏ
္ တ
ႈ အ
္ မူအယာေတြနပ
႔ဲ တ္သက္ၿပီး သိသင့တ
္ ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြကို
ေအာက္မာွ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ကုယ
ိ အ
့္ ားကုယ
ိ က
္ းို ျခင္း
အေမရိကန္အမ်ားစုဟာ
ကုယ
ိ အ
့္ ားကုယ
ိ က
္ းို ၿပီး
အလုပႀ္ ကိဳးစားတာကုိ တန္ဖးို ထားပါတယ္။
အသစ္ ေရာက္လာသူေတြအေနနဲ႔
အလုပတ
္ စ္ခက
ု ို
ျမန္ႏင
ို သ
္ မွ်ျမန္ျမန္ရေအာင္ရာွ ၿပီး
သူတမ
႔ုိ သ
ိ ားစုန႔ဲ သူတက
႔ို ယ
ို သ
္ တ
ူ ႔ို
ၾကည္ရေ
ူ စာင့ေ
္ ရွာက္ဖက
႔ို လ
ို ည္း သူတက
႔ို ေမွ်ာ္လင့ၾ္ ကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
အသစ္ေရာက္လာသူေတြအေနနဲ႔ အဂၤလပ
ိ စ
္ ာမတတ္ဘးူ ဆုရ
ိ င္လည္း
ျမန္ႏင
ို သ
္ မွ်ျမန္ျမန္ သင္ယဖ
ူ က
႔ို လ
ို ည္း သူတက
႔ို ေမွ်ာ္လင့ၾ္ ကပါတယ္။
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း အေမရိကန္ေတြက
ေမးခြန္းေမးတဲ့သူေတြကုိ
ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံပါတယ္။
ေမးခြန္းေတြေမးတယ္ ဆုိတာ
သင့္အေနနဲ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔နဲ႔
ေလ့လာသင့္ယူဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္
ဆုိတာကို ေဖာ္ျပတယ္လို႔ သူတုိ႔က
ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔
တစ္ခုခုကုိ မလုပ္တတ္ဘူးဆုိရင္
ေမးျမန္းဖုိ႔မေၾကာက္ပါနဲ႔။ အေမရိကန္အမ်ားစုက သင့္ကုိ ကူညီရလုိ႔
၀မ္းသာၾကမွာပါ။

၁၈

အခန္း

၂

ဘီကရ္ွ ဟာေဒသဆုင
ိ ရ
္ ာျပတုက
ိ တ
္ စ္ခရ
ု ႕ဲ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းအလုပသ
္ မားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒျီ ပတုက
ိ ္ မွာသူထ
႔ က္အသက္အရြယႀ္ ကီးတဲေ
့ စတနာ့၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနဲ႔
ေတြဆ
႔ ပ
ံု ါတယ္။ အဲဒအ
ီ မ်ိဳးသမီး ဟာ သေဘာေကာင္းၿပီး ဘီကရွအ
္ ေၾကာင္းနဲ႔ ဘီကရွတ
္ ရ
႔ို ႕ဲ
ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းေတြကို ေလ့လာလုပ
ိ ါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒအ
ီ မ်ိဳးသမီးႀကီးေမးတဲ့
ေမးခြနး္ တခ်ိဳ႕ဟာ ဘီကရွအ
္ တြကေ
္ တာ့ သိပၿ္ ပီးကုယ
ိ ေ
္ ရးကုယ
ိ တ
္ ာ ဆန္လန
ြ း္ ပါတယ္။
ဘီကရွဘ
္ ယ္လခ
ို စ
ံ ားရမယ္လ႔ို သင္ ထင္ပါသလဲ။ ဘီကရွေ
္ နရာမွာ သင္သာျဖစ္မယ္ဆရ
ို င္
ဘာလုပမ
္ လဲ။

သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔အတူ အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး ေလ့က်င့္ပါ။ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ကုိ
ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

rr သင္ဘယ္ကလာတာပါလဲ။
rr ဒီမွာေနတာဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ။
rr ဘယ္သူနဲ႔အတူေနလဲ။
rr သင့္မွာသားသမီးေတြရွိလား။
သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာေတြသိခ်င္ပါသလဲ။ သင့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ေမးခြန္းနဲ႔ေမးပါ။
ဒီေနရာမွာ တူညီတဲ့အေမရိကန္တန္ဖုိး၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းနဲ႔ အျပဳအမူတခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
အလြတ္သေဘာေဆာင္မႈ အေမရိကန္ေတြဟာ တခါတရံ အျခားႏုိင္ငံကသူေတြထက္
အလြတ္သေဘာေဆာင္ ျပဳမူတတ္ပါတယ္။ လူမူေရးက႑မွာဆုိရင္လည္း သူတုိ႔ဟာ
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရွ႕နံမည္ကုိ ေခၚေ၀ၚအသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းပုိင္းမွာ
တည္တည္တန္႔တန္႔ မိတ္ဆက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရွ႕ကဂုဏ္ပုဒ္နဲ႔အတူ ေနာက္ဆုံးအမည္ကုိ
ေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းၿပီး ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြက ေရွ႕ဆုံးအမည္ကုိပဲ ေခၚခ်င္ၾကပါတယ္။

ေမာင္သိန္းဟာ သူ႔ႏုိင္ငံမွာတုန္းက သူ႔ရဲ႕အသုိင္းအ၀ုိင္း မွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကားမွာ ရွိတဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္းအသစ္ကုိ သူေရာက္လာတဲ့အခါ၊ သူ႔ထက္
အသက္အမ်ားႀကီးငယ္တဲ့၊ သူ႔ကိစၥေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေက့စ္မန္ေနဂ်ာ
အမ်ိဳးသမီးက သူ႔ကုိေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ၿပီး နာမည္ကုိလည္း ေမာင္သိန္းလုိ႔ပဲေခၚပါတယ္။
တန္းတူရည္တူပဲဆက္ဆံပါတယ္။ ေမာင္သိန္းေနရာမွာ သင္သာ ျဖစ္ခဲ့ရင္
ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ သင္ဘာလုပ္မလဲ။

ႏႈတ္ဆက္ျခင္း အေမရိကန္ေတြဟာ အလြန္ၿပဳံးျပတတ္ပါတယ္။ သိတဲ့သူကုိျဖစ္ေစ၊
မသိတဲ့သူကုိျဖစ္ေစ ႏႈတ္ဆက္တဲ့အခါမွာ ၿပဳံးျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
မိတ္ဆက္တဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ မိတ္ဆက္တဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားေရာ
အမ်ိဳးသမီးပါ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၉

၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈ

အခ်ိန္တိက်ေရးက
အေမရိကန္ေတြအတြက္
အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္
အလုပ္ကုိ အၿမဲေနာက္က်ပါက
အလုပ္ျပဳတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
သင္အိမ္ကေနထြက္ၿပီး
အျပင္သြားတုိင္း မွတ္ပုံတင္
ကဒ္ျပားကုိ သင္နဲ႔အတူ
ယူေဆာင္သြားပါ။ သင္
အဂၤလိပ္လုိ မေျပာတတ္ပါက
သင့္ရဲ႕တယ္လီဖုန္း နံပါတ္နဲ႔
အိမ္လိပ္စာကုိ ယူေဆာင္သြားပါ။

အခ်ိနတ
္ က
ိ ်မႈ အခ်ိနတ
္ က
ိ ်မႈဟာ
အလြနအ
္ ေရးႀကီးတယ္လ႔ို
အေမရိကန္ေတြက
ယုၾံ ကည္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြက
အခ်ိနတ
္ က
ိ ်ေအာင္ႀကိဳးစားသလုိ
သူတစ္ပါးကုလ
ိ ည္း
အခ်ိနအ
္ တိအက်ျဖစ္ဖ႔ို ေမွ်ာ္လင့ပ
္ ါတယ္။
ေတြဆ
႔ ခ
ံု ်င္ရင္ႀကိဳတင္ခ်ိနး္ ဆုဖ
ိ လ
႔ို အ
ို ပ္သလု၊ိ ခ်ိနး္ ဆုထ
ိ ားတဲအ
့ တုင
ိ း္
လုပဖ
္ လ
႔ို ည္း လုအ
ိ ပ္ပါတယ္။ သင္ဟာ တစ္စတ
ံု စ္ေယာက္ကို ႐ုးံ မွာသြားေတြဖ
႔ ႔ို
ႀကိဳတင္ခ်ိနး္ ဆုထ
ိ ားျခင္း မရွဘ
ိ းူ ဆုရ
ိ င္၊ အဲဒသ
ီ ဟ
ူ ာ သင့က
္ လ
ို က္ခေ
ံ တြဆ
႔ ႏ
ံု င
ို မ
္ ာွ
မဟုတပ
္ ါဘူး။ သင္ဟာ ခ်ိနး္ ဆုထ
ိ ားတဲအ
့ တုင
ိ း္ မလာႏုင
ိ ဘ
္ းူ ဆုရ
ိ င္၊
ဒါမွမဟုတ္ ၁၅ မိနစ္ထက္ပၿို ပီး ေနာက္က်မယ္ဆရ
ို င္ သင္ သူက
႔ ို ဖုနး္ ေခၚၿပီး
ေနာက္က်မယ့အ
္ ေၾကာင္း ရွငး္ ျပပါ၊ ေတာင္းပန္ပါ။ ဒါ့အျပင္ သင့ရ
္ ႕ဲ အလုပက
္ ို
ေန႔တင
ို း္ အခ်ိနအ
္ တိအက်ေရာက္ဖလ
႔ို ည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ မၾကာခဏ
အလုပေ
္ နာက္က်တယ္ဆရ
ို င္ သင္ အလုပ္ျပဳတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
ကုယ
ိ ေ
္ ရးကုယ
ိ တ
္ ာပုင
ိ န
္ က္
အေမရိကန္ေတြဟာ ပုဂဳၢ လ
ိ ေ
္ ရး
ကိယ
ု ေ
္ ရးကုယ
ိ တ
္ ာ ပုင
ိ န
္ က္ကို
အလြနတ
္ န္ဖးို ထားပါတယ္။
ဖိတၾ္ ကားခံရျခင္းမရွဘ
ိ ၊ဲ
ဒါမွမဟုတႀ္ ကိဳတင္ဖန
ု း္ ဆက္
အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွဘ
ိ ဲ
တစ္ေယာက္အမ
ိ တ
္ စ္ေယာက္ မၾကာခဏသြားေရာက္လည္ပတ္တာမ်ိဳး
မလုပၾ္ ကပါဘူး။ ေငြေရးေၾကးေရးကိစေ
ၥ တြကို ကုယ
ိ ေ
္ ရးကုယ
ိ တ
္ ာကိစေ
ၥ တြအျဖစ္
ထည့သ
္ င
ြ း္ စဥ္းစားပါတယ္။ လစာ၀င္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရသလဲလေ
႔ို မးဖု႔ိ
ဆုတ
ိ ာမ်ိဳးဟာ လုးံ ၀မျဖစ္ႏင
ို တ
္ အ
့ဲ ရာလု႔ိ အေမရိကန္ေတြ က ထင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အိမလ
္ ခ၊ ကားဖုးိ ဘယ္ေလာက္ေပးရသလဲ ဆုတ
ိ ာမ်ိဳးေတြဟာ
မေမးသင့တ
္ အ
့ဲ ရာေတြလ႔ို အေမရိကန္ေတြက ထင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အခုမေ
ွ တြတ
႔ သ
့ဲ ၊ူ မရင္းႏွးီ ေသးသူကို အသက္၊ ေငြေၾကးနဲ႔
ပုဂဳိၢ လ္ေရးဘ၀အေၾကာင္းေတြကို မေမးျမန္းရဘူးလု႔ိ အေမရိကန္ေတြက
ယူဆပါတယ္။

အန္နာ တစ္ေယာက္လမ္းထဲမာွ ရွတ
ိ ့ဲ အိမန
္ ားနီးခ်င္း ေတြန႔ဲ
အသိမတ
ိ ေ
္ ဆြျဖစ္ရတဲအ
့ တြက္ ၀မ္းသာေန ပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့
သူအ
႔ မ
ိ အ
္ ျပန္လမ္းမွာ အဲဒမ
ီ တ
ိ ေ
္ ဆြေတြ အိမက
္ ၀
ို င္လည္ဖ႔ို သူတ႔ုိ
အိမေ
္ ရွ႕တခါးကအခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းကုိ ႏွပ
ိ လ
္ က
ို ပ
္ ါတယ္။
အိမရ
္ င
ွ ေ
္ တြက ထြကလ
္ ာၿပီး၊ ဒီအခ်ိနဟ
္ ာလာလည္ဖ႔ို မသင့ေ
္ တာ္ပါဘူး။
ဘာျဖစ္လလ
႔ို ဆ
ဲ ေ
ို တာ့ သူတည
႔ို စာထမင္းစားေနပါတယ္
လု႔ိ အန္နာ့ကထ
ို က
ြ ေ
္ ျပာလုက
ိ ပ
္ ါတယ္။ အန္နာအလြန္
အံအားသင့သ
္ ာြ းသလုိ နာက်ဥ္ခစ
ံ ားမႈလည္း ျဖစ္သာြ းပါတယ္။
ဒီအမ
ိ န
္ ားနီးခ်င္းေတြဟာ အန္နာ့ကို အေပါင္းအသင္းမလုပခ
္ ်င္ေတာ့ဘးူ
လု႔ိ ထင္ပါသလား။ အန္နာေနရာမွာသင္သာဆုလ
ိ ်ွ င္ ဘာလုပမ
္ လဲ။
ေဘာက္စးူ အေမရိကန္ေတြဟာ
စားေသာက္ဆင
ို ၀
္ န္ထမ္းေတြကျို ဖစ္ေစ၊
တကၠဆေ
ီ မာင္း သမားေတြကျို ဖစ္ေစ၊
ဆံပင္ညပ
ႇ သ
္ မားေတြကျို ဖစ္ေစ
က်သင့ေ
္ ငြရ႕ဲ ၁၅ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ကေန၊
၂၀ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ အထိ ေဘာက္စးူ ေငြ
ေပးေလ့ရပ
ိွ ါတယ္။ သင့ရ
္ ႕ဲ

၂၀

အခန္း

၂

ခရီးသြားအိပေ
္ တြကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကူညသ
ီ ယ္မေပးတယ္ဆရ
ို င္ တစ္အပ
ိ က
္ ို တစ္ေဒၚလာေလာက္ေတာ့
ေဘာက္စးူ ေပးလိမမ
့္ ယ္လ႔ုိ ေမွ်ာ္လင့ၾ္ ကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရဲေတြ၊ အစုးိ ရ၀န္ထမ္းေတြကေ
ို တာ့
ေဘာက္စးူ မေပးရပါဘူး။ ဘာျဖစ္လလ
႔ို ဆ
ဲ ေ
ို တာ့ လာဘ္ေပးတယ္လ႔ုိ ယူဆခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အရက္ႏွင့္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အရက္နဲ႔
ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အရက္
ေသာက္မယ္မေသာက္ဘူး ဆုိတာကေတာ့ ကုိယ္ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေရြးခ်ယ္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အရက္ေသာက္ဖုိ႔ ျငင္းဆုိတာမ်ိဳးဟာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔လည္း
မရွိပါဘူး။ အရက္ေသာက္ၿပီးကားေမာင္းရင္ေတာ့ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာေတြ
(ဥပမာ - စားေသာက္ဆုိင္) မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နဲ႔
ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အေဆာက္အဦးနားကပ္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ အေမရိကန္
အေတာ္မ်ားမ်ားက ေဆးလိပ္မေသာက္ၾကပါဘူး၊ အျခားသူေတြကုိလည္း သူတုိ႔အိမ္ထဲမွာ
ေဆးလိပ္မေသာက္ေစခ်င္ၾကပါဘူး။ (အခန္း ၁၁ မွာ အေမရိကန္ဥေပဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ပုိမုိေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။)

မုိးေအာင္ဟာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ တေန႔ေတာ့ စမစ္ နဲ႔မိသားစုက သူ႔ကုိအိမ္လည္လာၿပီး
ညစာစားဖုိ႔ သူ႔ကုိဖိတ္ေခၚပါတယ္။ သူေရာက္သြားတဲ့အခါ ညစာစားရင္းေသာက္ဖုိ႔
၀ုိင္အရက္တစ္ခြက္ကုိ တုိက္ပါတယ္။ မုိးေအာင္ဘာလုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္ သြားပါတယ္။
အဲဒီ၀ုိင္အရက္ကုိေသာက္လုိက္ရင္ မုိးေအာင္ဟာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ပါသလား။ မုိးေအာင္
အဲဒီ၀ုိင္အရက္ကုိေသာက္ဖုိ႔ လက္ခံ သင့္ပါသလား။

လုံၿခဳံစြာေနထုိင္ျခင္း သင္ဘယ္ေနရာမွာေနတယ္ဆုိတာ အဓိကမဟုတ္ပါဘူး၊
လုံၿခဳံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကုိလုပ္ဖုိ႔ အဓိကလုိအပ္ပါတယ္၊ ဥပမာ
သင့္ရဲ႕ကားတုိ႔အိမ္တုိ႔ကုိ ေသာ့ခတ္ပါ၊ ေငြသားအမ်ားႀကီးကုိ ဘယ္ေတာ့မွယူမသြားပါနဲ႔။
ဒါ့အျပင္ သင္ေနထုိင္ရာရပ္ရြာအတြင္း ညဘက္မသြားသင့္တဲ့ေနရာေတြကုိ သိထားျခင္း
စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

မွတပ
္ တ
ံု င္ယေ
ူ ဆာင္သာြ းျခင္း အေမရိကန္ေတြဟာ အစုးိ ရအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းေတြန႔ဲ
ဆက္စပ္ ေဆာင္ရက
ြ တ
္ အ
့ဲ ခါ ကုယ
ိ ေ
္ ရးအခ်က္အလက္ေတြ နဲပ
႔ တ္သက္ၿပီး သတ္မတ
ွ ထ
္ ားတဲ့
စနစ္တစ္ခက
ု ုိ အသုးံ ျပဳပါတယ္။ သင့အ
္ ေနနဲ႔ ျပည္၀င္ခင
ြ မ
့္ တ
ွ တ
္ မ္းနဲ႔ အလုပလ
္ ပ
ု က
္ င
ို ခ
္ င
ြ က
့္ ဒ္ျပား
မိတဴၱ ေတြကုိ ကုယ
ိ န
္ အ
႔ဲ တူ အၿမဲယေ
ူ ဆာင္သာြ းပါ။ ထုအ
႔ိ တူ သင့ရ
္ ႕ဲ ျပန္လည္အေျခခ်
ေနထုင
ိ ျ္ ခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာ အဖဲအ
႔ြ စည္းရဲ႕အမည္၊ ေနရပ္လပ
ိ စ
္ ာနဲ႔ ဖုနး္ နံပါတ္တက
႔ို လ
ို ည္း
ယူေဆာင္သာြ းပါ။ သင့အ
္ ေနနဲ႔ အဂၤလပ
ိ လ
္ ုိ မေျပာတတ္ဘးူ ဆုရ
ိ င္ သင့ရ
္ ႕ဲ ဖုနး္ နံပါတ္ နဲ႔
လိပစ
္ ာတုက
႔ိ ို ယူေဆာင္သာြ းပါ။ ဒါမွမဟုတ္ သင္ သြားေရာက္ေတြဆ
႔ မ
ံု ယ့သ
္ ရ
ူ ႕ဲ လိပစ
္ ာနဲ႔
ဖုနး္ နံပါတ္တက
႔ို ုိ ယူေဆာင္သာြ းပါ။ သင့ရ
္ ႕ဲ မွတပ
္ တ
ံု င္ကဒ္ မူရင္းကုေ
ိ တာ့ ယူေဆာင္မသြားပါနဲ။႔
လုၿံ ခဳံတတ
့ဲ စ္ေနရာရာမွာ သိမး္ ထားပါ။

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားအားလုိက္နာျခင္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသေတြကုိ လုိက္နာဖုိ႔
အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ေတြက ယုံၾကည္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တန္းစီရမယ့္ေနရာမွာ
တန္းစီဖုိ႔ နဲ႔ ကားေမာင္းသြားစဥ္ ရပ္ ဆုိတဲ့ဆုိင္းဘုတ္ေတြ႔ရင္ရပ္ဖုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀ နဲ႔ ၂၁ မွာေဖာ္ျပထားတဲ့တန္ဖုိးေတြ၊
ေျပာဆုိေနထိုင္ပုံနဲ႔ အျပဳအမူေတြထဲမွာ သင့္ရဲ႕အရင္ကအေတြ႔အႀကဳံေတြနဲ႔
ကြဲျပားျခားနားေနတာရွိရင္ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီးအမွတ္အသား ျပဳပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၁

၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈ

စာမ်က္ႏွာ ၁၈ ကေန ၂၁ အတြင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတဲ့အထဲက သင့္အေနနဲ႔
လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔အေရးမွာ ဘယ္တန္ဖုိးေတြက သင့္အတြက္
အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ေနပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္တန္ဖုိးေတြ၊
ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြနဲ႔ အျပဳအမူေတြက
လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ႔
အခက္ခဲဆုံးျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။

သူတုိ႔နဲ႔ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါ ေယာက်္ားေတြကုိေရာ
မိန္းမေတြကုိပါ က်ေနာ္/က်မ က
လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္မယ္လုိ႔ ထင္ၾကလိမ့္မယ္။

ဒီအေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ
ျဖစ္ေအာင္ သင့္ကုိယ္သင္
ဘယ္လုိကူညီႏုိင္ပါမလဲ။

က်ေနာ္/က်မ သူတုိ႔ကုိ ၿပဳံးျပၿပီးႏႈတ္ဆက္ပါမယ္။
သူတုိ႔ကုိ က်ေနာ့္နံမည္ ေျပာျပၿပီး
က်ေနာ္ဘယ္က လာတယ္ဆုိတာကုိ
ေျပာျပပါမယ္။

မာယန္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ တန္ဖုိးေတြ၊
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းအသစ္ေတြနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္လာေအာင္ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။
သူမဖာသာအမွီအခုိကင္းကင္းနဲ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္၊ ခ်ိန္းဆုိထားတာရွိရင္လည္း
အခ်ိန္အတိအက်ေရာက္ ေအာင္၊ တစ္ခါတစ္ေလေစာေရာက္ႏွင့္ေအာင္ သြားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္သူ႔အိမ္နားနီးခ်င္းေတြရဲ႕ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကုိလည္း အေလး
ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေန႔တုိင္းသူမရဲ႕ မူရင္းတုိင္းျပည္ ကုိ အလြန္ပဲ လြမ္းဆြတ္သတိရၿပီး
၀မ္းနည္းပူေဆြး ပါတယ္။ မာယန္ဘာေၾကာင့္ မေပ်ာ္ႏုိင္တာလဲလုိ႔ သင္ထင္ပါသလဲ။
မာယန္ေနရာမွာသင္သာျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘာလုပ္မလဲ။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာေနထိုင္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ထိခိုက္ခံစားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔
ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို သင့္ရဲ႕အေဖာ္မြန္ကို ေျပာျပပါ။

၂၂

အခန္း

၂

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျဖကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အားလုံးတူညီၾကပါသလား။
က. တူတယ္
ခ.

၂။

မတူဘူး

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြထဲက ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ အေမရိကန္ေတြဟာ မသိတဲ့သူစိမ္းေတြကုိ
ႏႈတ္ဆက္ေလ့ရွိပါသလဲ။
က. ေပြ႔ဖက္ျခင္းအားျဖင့္
ခ.

ၿပဳံးျပျခင္း

ဂ.

လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ျခင္း

ဃ. ပါးျပင္ကုိနမ္းျခင္းအားျဖင့္
င.

ခ ႏွင့္ ဂ နည္းလမ္းႏွစ္ခုလုံးျဖင့္

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈ

၃။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘယ္အရာဟာ အေမရိကန္ေတြ တန္ဖိုးအထားဆုံးပါလဲ။
က. ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးျခင္း
ခ.

ေမးခြန္းေမးျခင္း

ဂ.

စကားက်ယ္က်ယ္ေျပာျခင္း

ဃ. အခ်ိန္တိက်ျခင္း
ခ.
၄။

နံပတ္ က၊ ခ နဲ႔ ဃ တုိ႔သုံးခုစလုံး

ေအာက္ေဖာ္ျပပါလူေတြထဲက ဘယ္သူဟာ ကုိယ့္အားကုိယ္မကုိးတဲ့သူပါလဲ။
က. အဂၤလိပ္စာကုိခ်က္ခ်င္းစတင္သင္ယူသူ။
ခ.

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔မိသားစုကုိ ရပ္ကြက္ထဲမွာ အလုပ္ေခၚတဲ့ေနရာေတြ ရွိမရွိ သိသလားလုိ႔
ေမးျမန္းတဲ့သူ။

ဂ.

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြဖုိ႔စိတ္မ၀င္စားဘဲ၊ သူ႔အတြက္လုိအပ္သမွ်ကုိ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရး ဆုိင္ရာအဖဲြ႔က ကူညီေထာက္ပံ့ရမယ္လို႔ယူဆသူ။

ဃ. ကုိယ္တုိင္ေလ့လာသလုိ၊ ေမးျမန္းစုံစမ္းၿပီး အေမရိကားေရာက္ဘ၀အေၾကာင္းကုိ
ေလ့လာသင္ယူသူ
၅။

သင့္ရဲ႕အေမရိကန္အိမ္နားနီးခ်င္းေတြက သူတုိ႔အိမ္ကုိအလည္အပတ္ဖိတ္ၾကားၿပီး
အရက္တစ္ခြက္ တုိက္တယ္လုိ႔ ေတြးထင္ၾကည့္ပါ။ သင္ကအရက္မေသာက္တဲ့အတြက္
ဒါဟာ သင့္အတြက္ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ ဆုိပါဆုိ႔။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အဲဒီအရက္ကုိမေသာက္ဖုိ႔ ျငင္းဆုိမယ္ဆုိရင္ ႐ုိင္းတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါသလား။
က. ဟုတ္ကဲ့၊ ႐ုိင္းပါတယ္
ခ.

၂၄

မဟုတ္ဘူး၊ မ႐ုိင္းပါဘူး
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ည္အေျခခ်ေနထု
Statesိင္ေand
ရးခရီAmerican
း
Cultur
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အခန္း (၃)
Chapter
One
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး
The resettlement
journey

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိသြားေရာက္ဖုိ႔
သင့္ကုိလက္ခံၿပီးတဲ့ေနာက္၊ သင္ခရီးမထြက္ခြာမီ
လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အဆင့္ေတြ ရွိပါတယ္။
အဲ
ဒီလ
ုပ္ေဆာင္
ရမယ့
္အဆင့္ေတြ
ထhave
ဲမွာ ေဆးစစ္
ုိ႔နဲ႔ decision
Like
many
other
refugees,
you
madeဖthe
လုံၿခဳံေရးအရ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းမရွင္း စစ္ေဆးဖုိ႔လည္း
to resettle and start a new life in the United States of
ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီေစာင့္ဆုိင္းေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္
America.
Resettlement
is the first step to becoming
အဂၤ
လိပ္စာစတင္
သင္ၾကားပါ။
a permanent resident and, for many, a citizen of
ဒီ
အUnited
ခန္းမွStates
ာေဆြ
းေႏြးမယ့
္
the
someday.
Resettlement
is a long
process
that will
change your
and it will bring
အေၾကာင္
းအရာေတြ
ကlife,
ေတာ့
many challenges and opportunities. The experience
»» ေဆးစစ္ျခင္းနဲ႔ လုံၿခဳံေရးအရေနာက္ေၾကာင္းရွင္းမရွင္း
is different
for
စစ္ေဆးျခင္
း every person. It is normal to feel both
»excited
» သင့္အand
တြက
္တာ၀န္ေas
ပးထားတဲ
့ ျပန္လည္
ေျခခ်ေနထု
ိင္ျခင္း
nervous
you prepare
forအyour
journey.
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း
»» ခရီးသြားလာေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ
»» အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔သြားတဲ့သင့္ရဲ႕ခရီး
စဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္

သင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိမသြားခင္၊
က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ဖုိ႔နဲ႔
လုံၿခဳံေရးအရေနာက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေၾကာင္း
စစ္ေဆးခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
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အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ထြက္ခြာလာတဲ့ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားကုိ
အသုံးျပဳပါတယ္။ ေလ့လာဆည္းပူးရာမွာ ဒီစကားလုံးေတြဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

အိတ္မ်ား

bags

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

departure

identification

luggage

medical

occupation

passport

travel
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို
ေရာက္ရင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔
လုိအပ္မယ့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
အခ်က္အလက္ေတြကုိ
က်န္းမာေရးေဆးစစ္တဲ့ သူေတြက
သင္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ျပန္လည္အေျခခ်
ေနထုိင္ေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြကုိ
ေပးအပ္ပါလိမ့္မယ္။

က်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္း
သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္အားလုံး
က်န္းမာေရးေဆးစစ္ဖုိ႔
လုိအပ္ပါတယ္။ အခမဲ့က်န္းမာေရး
ေဆးစစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ရဲ႕
ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရး
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း
တာ၀န္ရွိသူေတြက သင္ သြားေရာက္
စစ္ေဆးရမယ့္ ေန႔ရက္ကုိ
ခ်ိန္းဆုိေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ
သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထုိင္ေရးကုိ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔
အဖဲြ႔အစည္းေတြကုိပဲ အသိေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု မ
ို ေရာက္ခင္
ကတည္းက သင့္ရဲ႕အမည္၊ အသက္၊
လူမ်ိဳး၊ အသုံးျပဳတဲ့ဘာသာစကား
က်န္းမာေရးေဆးစစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ၃ ရပ္ရွိပါတယ္။
စတဲ့အခ်က္အလက္ ေတြကုိ
rr သင့္မွာ၊ ဒါမွဟုတ္ သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးမွာ
သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရး
ေဆး၀ါးကုသဖုိ႔လုိအပ္တဲ့ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိမရွိ
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းက သိထားမွာပါ။
ရွာေဖြစစ္ေဆးဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
rr သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြအတြင္း အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ

သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းကေန
သင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ
အသုံးျပဳၿပီး၊ သင္
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ရမယ့္ေနရာကုိ
ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကူးဆက္ႏုိင္တဲ့ေရာဂါ မရွိဘူးဆုိတာ ေသခ်ာေအာင္စစ္ေဆးဖုိ႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ သင့္ကုိ ဒါမွမဟုတ္သင့္ရဲ႕
မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း
၀င္ေရာက္ဖုိ႔ကုိ တားျမစ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။

rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္တဲ့အခါ
ေဆး၀ါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ပါက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊
လုိအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ သင္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးအဖဲြ႔ကုိ ေပးအပ္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္မိတ္ဆက္ျခင္း
ဒုကသ
ၡ ည္အမ်ားစုဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု မ
ို လာမီ၊
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုင
ိ ေ
္ ရးဆုင
ိ ရ
္ ာ ကူညေ
ီ ထာက္ပေ
့ံ ရးဌာနတာ၀န္ရသ
ိွ ေ
ူ တြက
ရွငး္ လင္းပုခ
႔ိ ်တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ို ရ
္ ာ ႀကိဳတင္မတ
ိ ဆ
္ က္ေရး အစီအစဥ္ (Cultural
Orientation [CO]) ေတြကို တက္ေရာက္ခၾ့ဲ ကပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ေတြမာွ
ဤစာအုပပ
္ ါအခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စေ
ု ရာက္
ဘ၀ေတြန႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို
ရွငး္ လင္းေျပာျပေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ရ႕ဲ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ကေတာ့
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စေ
ု ရာက္ဘ၀နဲပ
႔ တ္သက္ၿပီး လက္ေတြက
႔ ်တဲ့
ေမွ်ာ္လင့ခ
္ ်က္ေတြ ထားႏုင
ိ ေ
္ အာင္၊ ဒါ့အျပင္ ေရာက္ရၿိွ ပီးလအနည္းငယ္အတြငး္
ေတြႀ႔ ကဳံရမယ့္ အေတြအ
႔ ႀကဳံေတြနပ
႔ဲ တ္သက္ၿပီး သေဘာေပါက္ႏင
ို ေ
္ အာင္
ကူညေ
ီ ဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးဖု႔ိ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၈

အခန္း

၃

လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာေနာက္ေၾကာင္းရွင္းလင္းမႈ
ဒုကၡသည္အားလုံး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိမသြားမီ၊ အေမရိကန္အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက
ျပဳလုပ္တဲ့လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈကုိခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ
ရွင္းလင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးမႈကုိ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးဌာနရဲ႕ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမတုိင္မီ ျပဳလုပ္ေလ့
ရွိပါတယ္။ တခါတေလ ခရီးစတင္မထြက္ခြာမီ အျခားလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းလင္းမႈ
စစ္ေဆးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

တာ၀န္ေပးအပ္ႏွံျခင္းခံရတဲ့
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ သြားေရာက္ဖုိ႔လက္ခံထားၿပီးသား ဒုကၡသည္ေတြကုိ ခရီးစတင္
မထြက္ခြာမီ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔ ဆက္သြယ္
တာ၀န္ေပးအပ္ပါတယ္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဌာနကေန သင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔ထံ
ေပးပုိ႔ပါလိမ့္မယ္။

rr သင့္ရဲ႕အမည္၊ အသက္၊ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္။
rr သင့္နဲ႔အတူလုိက္ပါမယ့္ မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕အမည္၊ အသက္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္။

rr သင့္ရဲ႕ လူမ်ိဳး၊ မူရင္းႏုိင္ငံ၊ ဘာသာစကား နဲ႔ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ။
rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္တဲ့အခါ ကုသဖုိ႔လုိအပ္မယ့္ က်န္းမာေရးျပႆနာ
rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ သင့္ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း သုိ႔မဟုတ္
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာနဲ႔ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ရမယ့္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
သင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ကေန သင္ေနထုိင္ရမယ့္ေနရာကုိ
ေရြးခ်ယ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အနီးကပ္မိသားစု၀င္(အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သားသမီး၊
မိဘ၊ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ) တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ေရာက္ႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္လွ်င္၊ သူ႔ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔လိပ္စာ၊ ဒါမွမဟုတ္ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခုကုိ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဌာနကုိ ေပးထားမယ္ဆုိရင္၊
သင့္ကုိသူတုိ႔ရွိရာၿမိဳ႕မွာ အေျခခ်ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒီအဖဲြ႔က ႀကိဳးပမ္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ အနီးအနားမွာ အေျခခ်ေနထုိင္ဖုိ႔ မဟုတ္ဘဲ၊
သင့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ အနီးအနားမွာ အေျခခ်ေနထုိင္ဖုိ႔
ေတာင္းဆုိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ အဲဒီေနရာမွာ
သင့္အတြက္ လုိအပ္တဲ့လုပ္ငန္းဌာနေတြရွိမရွိနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြလုိ႔ရမရ ဆုိတာေတြကုိ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အနီးကပ္မိသားစု၀င္မဟုတ္ဘဲ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြထဲက
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေျခခ်ေနထုိင္မယ္လုိ႔စဥ္းစားရင္၊ ရပ္ရြာတစ္ခုထဲမွာ အတူတကြ
အေျခခ်ေနထုိင္ဖုိ႔ သင္ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္းဆုိတဲ့အတုိင္း ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ေတာ့
အာမမခံႏုိင္ပါဘူး။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၉

၃

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ ရွတ
ိ ့ဲ
သင္ရ႕ဲ မိသားစု၀င္ေတြ၊
သူငယ္ခ်င္းေတြနန
႔ဲ းီ တဲ့ ေနရာမွာ
အေျခခ် ေနထုင
ိ လ
္ တ
ို ယ္ဆရ
ို င္၊
သူတန
႔ို ႔ဲ ပတ္သက္တ့ဲ လက္ရိွ
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ
ေပးအပ္ထားဖု႔ိ အေရးႀကီးပါတယ္။

သင့အ
္ ေနနဲခ
႔ ရီးထြကခ
္ ာြ ဖု႔ိ
ေစာင့ဆ
္ င
ို း္ ေနစဥ္ကာလမွာ
သင့ရ
္ ႕ဲ မိသားစုအတြငး္
တစုတ
ံ ရာအေျပာင္းအလဲ ရွပ
ိ ါက
IOM တာ၀န္ရသ
ိွ ေ
ူ တြ ဒါမွမဟုတ္
ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိင
ု ေ
္ ရးဆုင
ိ ္
ရာ၀န္ထမ္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ
အေၾကာင္းၾကားထားဖုလ
႔ိ ပ
ို ါတယ္။
အဲဒလ
ီ မ
ို မ
ွ ဟုတရ
္ င္
သင့အ
္ ေနနဲစ
႔ စ
ီ ဥ္ထားတဲ့ အခ်ိနအ
္ တုင
ိ း္
ခရီးစတင္ထက
ြ ႏ
္ င
ို မ
္ ာွ မဟုတပ
္ ါဘူး။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ သင့္ရဲ႕ မိသားစု၊
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုေနာက္ဆုံး အခ်ိန္မွာရွိေနတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း ဆုိင္ရာအဖဲြ႔က
ရရွိမထားဘူးဆုိရင္၊ သင္ဟာ သူတုိ႔နဲ႔ေ၀းတဲ့ အရပ္ေဒသက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိ
ေရာက္ရွိၿပီး အဲဒီမွာ အေျခခ်ေနထုိင္ရႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔
တတ္ႏုိင္သမွ် သတင္းေတြကုိ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း ဆုိင္ရာ
ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဌာနကုိ ေပးအပ္ပါ။ ဒါမွ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွန္ကုိ
ေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ
ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ
အေျခအေနေပၚမွာ ထိခုိက္မွာမဟုတ္သလုိ၊ သင္ခရီးထြက္ခြာတဲ့
အခါမွာလည္း ထိခုိက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြဟာ
သင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္တဲ့အခါ သင္ ဘယ္ေနရာမွာ
အေျခခ်ေနထုိင္မွာလဲဆုိတဲ့ ကိစၥနဲ႔သာ သက္ဆုိင္ပါတယ္။
ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးအပ္တာဟာ သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိဖုိ႔ပါပဲ။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔က သင္ေနထုိင္ဖုိ႔ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိ
ေရြးခ်ယ္ၿပီးၿပီဆုိတာနဲ႔၊ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဌာနကေန ခရီးသြားလာဖုိ႔ကိစၥအတြက္ သင့္ကုိ
ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမွာပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္တဲ့အခါ
သင္ဘယ္အရပ္ေဒသမွာ ေနထုိင္ရမယ္ဆုိတာကုိ သင္ခရီးမထြက္ခြာမီ
သင့္ကုိေျပာျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႔ သိရွိၿပီးျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာမွာ
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ျဖည့္ပါ။
တခ်ိဳ႕သတင္းေတြကုိေတာ့ သင္အေမရိကားကုိမေရာက္ေသးခင္
သင္သိရွိဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး။
က်ေနာ္/က်မရဲ႕ ၿမိဳ႕အသစ္						

IOM ကေပးတဲ့ အိတထ
္ မ
ဲ ာွ ပါတဲ့
စာရြကစ
္ ာတမ္းနဲ႔
အေထာက္အထားေတြဟာ
အလြနေ
္ ရးႀကီးပါတယ္။ သင္
ခရီးသြားစဥ္ကာလ တေလွ်ာက္လးံု
အဲဒအ
ီ တ
ိ က
္ ို ကုယ
ိ န
္ မ
႔ဲ ကြာ
ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္ထားပါ။

က်ေနာ္/က်မရဲ႕ျပည္နယ္အသစ္ 					
က်ေနာ္/က်မရဲ႕ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႔ 		
က်ေနာ္/က်မရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အတြက္
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ 						

ခရီးအတြက္စီမံေဆာင္ရြက္မႈ
သင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ သြားေရာက္မယ့္ခရီးအတြက္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔ (IOM) ကေန
စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ခရီးသြားဖုိ႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ကာလမွာ
သင့္ရဲ႕မိသားစုအတြင္း အေျပာင္းအလဲတစ္စုံတစ္ရာရွိခဲ့ရင္၊
ဥပမာ လက္ထပ္ျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ခေလးေမြးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ခဲ့ရင္
(IOM) သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဌာန၀န္ထမ္းေတြကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမယ္။
တကယ္လုိ႔မလုပ္ခဲ့ရင္ သင္အခ်ိန္မီ ခရီးထြက္ခြာႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
သင့္ရဲ႕ခရီးစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာႏုိင္ပါတယ္။

၃၀

အခန္း

၃

ခရီးစရိတ္ေခ်းေငြ
သင့္ရဲ႕မိသားစုအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိသြားတဲ့ ခရီးစရိတ္ေပးဖုိ႔အတြက္
ေငြေခ်းယူခြင့္ ရွိပါတယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတဲ့ မိသားစု၀င္တုိင္း ေငြေခ်းယူခြင့္ရွိပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ သင့္အေနနဲ႔ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးရပါမယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္အရ သင္ဟာ
ေခ်းယူထားတဲ့ ခရီးစရိတ္ေခ်းေငြကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ရွိၿပီး ၃ ႏွစ္အတြင္း
ျပန္လည္ ေပးဆပ္ပါမယ္လုိ႔ ကတိျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။

လအနည္းငယ္ၾကာတဲ့အခါ ပူဂ်ာတုိ႔မိသားစုဟာ IOM ကုိ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ဆရာရွိတဲ့
ေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးေတာင္းခံစာတစ္ေစာင္ လက္ခံရရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥပတ္သက္လုိ႔
လက္မွတ္ထုိးခဲ့ရတာကုိေတာ့ ပူဂ်ာ မွတ္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာအတြက္လဲ ဆုိတာကုိေတာ့
ေသေသခ်ာခ်ာ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ ဘာအတြက္ ေတာင္းခံတဲ့စာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သင္ ပူဂ်ာ့ကုိ
ဘယ္လုိရွင္းျပမလဲ။ တကယ္လုိ႔ ပူဂ်ာက ေမးစရာေမးခြန္းေတြ ရွိတယ္ဆုိရင္ သူ ဘယ္သူ႔ကုိ
ေမးသင့္ပါသလဲ။

သင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ရွိၿပီး လအနည္းငယ္အတြင္း သင္ေခ်းယူထားတဲ့ေငြထဲက
တခ်ိဳ႕တ၀က္ကုိ လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔ ေတာင္းခံစာ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ သင့္ရဲ႕
ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ကေန ေပးပုိ႔ပါလိမ့္မယ္။ သင္ျပန္လည္ေပးဆပ္လုိက္တဲ့
ေငြေတြဟာ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ လာမယ့္ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီဖုိ႔ထားတဲ့
ရန္ပုံေငြထဲကုိ ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ ဒီေခ်းေငြကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအားျဖင့္၊
သင့္ရဲ႕ ေခ်းေငြမွတ္တမ္း (Credit history) ကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ စတင္တည္ေဆာက္လုိက္တာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ (ေခ်းေငြမွတ္တမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခန္း (၉) မွာ ပုိမုိေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။)
လစဥ္ေပးေဆာင္ရမယ့္ လစဥ္ေၾကးပ်က္ကြက္ပါက သင့္ရဲ႕ေခ်းေငြမွတ္တမ္း ညံ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင္ဟာ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ လစဥ္ေၾကးမေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

IOM ကေပးတဲ့အိတ္နဲ႔ ဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္မွာေပးရမယ့္အိတ္
သင္မထြက္ခြာမီ IOM ၀န္ထမ္းေတြက သင့္ကုိ IOM ပလပ္စတစ္အိတ္တစ္ခု ေပးပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီအထဲမွာ ခရီးသြားျခင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားေတြ ထည့္ထားတဲ့စာအိတ္တစ္အိတ္နဲ႔အတူ
အျခားစာအိတ္ေသးေသးေလးေတြ ပါပါတယ္။ အဲဒီစာအိတ္ေတြထဲမွာ သင့္အတြက္
I-94 (အုိင္ႏုိင္တီဖုိး)၊ အေကာက္အခြန္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ၊ က်န္းမာေရးေဆးစစ္ပုံစံ နဲ႔
X-rays (အိပ္ဇေရး) သုိ႔မဟုတ္ CD (စီဒီဓာတ္ျပား)၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
မူရင္းအေထာက္အထား၊ ေလယာဥ္စီးနင္းခြင့္အတြက္စာ၊ ဒါ့အျပင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္တုိ႔
ပါ၀င္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ၀င္ေရာက္ဖုိ႔နဲ႔ သင့္ရဲ႕ခရီးလမ္းဆုံးေရာက္ေအာင္
သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီအေထာက္အထားေတြ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕ IOM အိတ္နဲ႔
အေထာက္အထားေတြကုိ သတိႀကီးစြာထားပါ။ ကုိယ္နဲ႔မကြာ အၿမဲသိမ္းထားပါ။
စာအိတ္ေတြကုိလည္း မဖြင့္ပါနဲ႔။ ဒါ့အျပင္ IOM အိတ္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္
အထဲမွာပါတဲ့ပစၥည္းေတြကုိျဖစ္ေစ သင့္ရဲ႕လက္စဲြအိတ္ ဒါမွမဟုတ္ ေလယာဥ္နဲ႔အတူ ထည့္လုိက္မယ့္
ခရီးေဆာင္အိပ္ေတြထဲကုိ မထည့္ပါနဲ႔။ တုိင္းျပည္အတြင္းကုိ စတင္၀င္ေရာက္မယ့္ေလဆိပ္ကုိ
ေရာက္တဲ့အခါ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ဆုိက္ေရာက္တဲ့ ပထမဆုံးေလဆိပ္)၊ သင့္ကုိ
IOM ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက လာေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး ေလဆိပ္လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥေတြ
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြကုိ IOM ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔
အေမရိကန္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိေတြပဲ ဖြင့္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ သတိမေမ့ပါနဲ႔။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၃၁

၃

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး

သင္ယူေဆာင္သြားလုိမယ့္
အခ်ိဳ႕စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား နမူနာေတြကုိ
ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ IOM အိတ္ထဲမွာပါတဲ့
အေထာက္အထားေတြအျပင္ သင္ယူေဆာင္သြားမယ့္
သင့္ရဲ႕မိသားစုနဲ႔ဆုိင္တဲ့
စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားေတြကုိ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး
မွတ္သားပါ။

ကုိယ္သြားမယ့္တုိင္းျပည္အတြင္း
သယ္ေဆာင္ သြားခြင့္မရွိတဲ့ပစၥည္း
အမ်ိဳးအစားေတြကို တိတိက်က်
သတ္မွတ္ထားတာရွိပါတယ္။
အထုပ္အပုိးေတြ မျပင္ဆင္ခင္မွာ
အဲဒီပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
သိရွိေအာင္လုပ္ထားပါ။

ေဆးစာမ်ား

ပညာေရးဆုိင္ရာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ဘဲြ႔နဲ႔
ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ
ဘဲြ႔လက္မွတ္မ်ား၊
ေအာင္လက္မွတ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမွတ္တမ္း

ေမြးစာရင္း

လက္ထပ္စာခ်ဳပ္

အဂၤလပ
ိ လ
္ ဘ
ို ာ
သာျပန္ထားတဲ့
အေရးႀကီးစာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ား

ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား

သင္ လုိအပ္မယ့္ အျခား အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြကုိ ပုံဆဲြၿပီး သုိ႔မဟုတ္
စာေရးၿပီး ေဖာ္ျပပါ။

၃၂

အခန္း

၃

အေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထားေတြကုိ ကုိယ္နဲ႔အတူ
သယ္သြားမယ့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ထဲမွာ ထည့္ဖုိ႔ သတိမေမ့ပါနဲ႔။

ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ား
လူတစ္ဦးခ်င္းစီသယ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အိတ္အရြယ္အစား၊ အေလးခ်ိန္နဲ႔ အေရအတြက္ေတြကုိ
ေလေၾကာင္းလုိင္းက ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ သင္ဘယ္ကုိသြားမယ္
ဆုိတာရယ္၊ ဒါ့အျပင္ ဘယ္ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိစီးမွာလဲ ဆုိတာရယ္ စတာေတြအေပၚ
မူတည္ပါတယ္။ သင္မထြက္ခြာမီ ဘယ္ႏွစ္အိတ္သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္မယ္ဆုိတာ သင့္ကုိေျပာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကယ္ရီးအြန္ လုိ႔ေခၚတဲ့ ကုိယ္နဲ႔အတူ သယ္ေဆာင္သြားမယ့္
အိတ္တစ္အိတ္ သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ကုိယ္နဲ႔အတူသယ္ေဆာင္မယ့္အိတ္ ဆုိတာဟာ
ကုိယ္တုိင္ေလယာဥ္ထဲကုိ သယ္ေဆာင္သြားမယ့္အိတ္ကုိ ဆုိလုိတာပါ။ ဒါ့အျပင္
ခ်က္ဘက္ လုိ႔ေခၚတဲ့ စစ္ေဆးၿပီးေလယာဥ္ထဲကုိ ထည့္ေပးလုိက္မယ့္အိတ္၊ တစ္အိတ္
သယ္ေဆာင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ေလယာဥ္ထဲကုိ ထည့္ေပးလုိက္မယ့္အိတ္ဟာ၊ ေလယာဥ္ရဲ႕
အတြင္းပုိင္းပစၥည္းေတြသုိေလွာင္ရာေနရာမွာ ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္အတြင္း
သင့္ရဲ႕ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းမရွိေအာင္ သင့္ရဲ႕အိတ္ကုိေသေသခ်ာခ်ာ လုံၿခဳံေအာင္ပိတ္ပါ။

ပေရးမိဟာ သူမရဲ႕အထုပ္အပုိးေတြကုိေသခ်ာထုပ္ပုိးခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ခေလး
၃ ေယာက္က ေလယာဥ္ ေပၚမွာခ်မ္းတယ္လုိ႔ ညည္းညဴေျပာဆုိတဲ့အခါ သူဘယ္လုိ
လုပ္ရမယ္ဆုိတာမသိေတာ့ပါဘူး။ ခေလးေတြ ေလယာဥ္ေပၚမွာမခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္၊
ပေရးမိအေနနဲ႔ ကုိယ္နဲ႔အတူယူသြားမယ့္အိပ္ထဲမွာ ဘာေတြ ထည့္လာသင့္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ယူေဆာင္သြားခြင့္ မရွိတဲ့ပစၥည္းမ်ား
အေမရိကန္ ဥပေဒေတြအရ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ယူေဆာင္လာခြင့္
မျပဳပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္း ယူေဆာင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဓါးတုိ႔ ကပ္ေၾကးတုိ႔လို
ခၽြန္ထက္တဲ့ အရာေတြကုိလည္း သင္နဲ႔အတူ သယ္ေဆာင္သြားမယ့္အိတ္ထဲမွာ ထည့္သြင္းယူေဆာင္
သြားခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီပစၥည္းမ်ိဳးေတြကုိ ေလယာဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းသယ္ေဆာင္မယ့္ အိတ္ထဲမွာ
ထည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း သယ္ေဆာင္သြားလုိ႔မရတဲ့ အျခားပစၥည္းေတြကေတာ့
အပင္ေတြ၊ အသီးအႏွံေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ၊ အသားစိမ္းငါးစိမ္းေတြ၊ ေဆးနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ၊
သယ္ေဆာင္သြားခြင့္မရွိပါဘူး၊ ဆရာ၀န္ေဆးလက္မွတ္နဲ႔ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေဆး၀ါးကုိေတာ့
သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေဆးေတြကုိလည္း ဗူးထဲမွာထည့္ၿပီး အမွတ္တံဆိပ္
ကပ္ထားရပါမယ္။ အဲဒီဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔၀ယ္ယူထားတဲ့ ဘယ္ေဆးမ်ိဳးကုိမဆုိ ကုိယ္နဲ႔အတူ
သယ္ေဆာင္လာပါက၊ ဆရာ၀န္ေရးေပးထားတဲ့ ေဆးလက္မွတ္ပါ တပါတည္း ယူေဆာင္လာရပါမယ္။

ဖရာ့ဟာ သူမရဲ႕သုိးေမႊးထုိးအပ္ေတြကုိ ကုိယ္နဲ႔အတူ သယ္ေဆာင္သြားတဲ့အိပ္ထဲမွာ
ထည့္သယ္လာခဲ့ ပါတယ္။ ေလယာဥ္ကြင္းတာ၀န္ရွိသူေတြက အဲဒီ အပ္ေတြကုိ
ယူေဆာင္သြားခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ သူအေတာ္ေလးစိတ္ညစ္သြားပါတယ္။ ဖရာ့ဟာ
အဲဒီလုိမဟုတ္ဘဲ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့သင့္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ဘာေတြ သယ္ယူသြားႏုိင္မယ္ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင့္မွာ ေမးစရာ
ေမးခြန္းရွိတယ္ဆုိရင္ IOM ၀န္ထမ္းေတြကုိေမးပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၃၃

၃

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး

ဒီစာမ်က္ႏွာနဲ႔ ေနာက္စာမ်က္ႏွာပါ ႐ုပ္ပုံေတြဟာ အုပ္စုအားျဖင့္ ၃မ်ိဳး
ခဲြျခားႏုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ နံပတ္ (၁) အုပ္စုအတြင္းမွာ
စစ္ေဆးၿပီးေလယာဥ္နဲ႔အတူ ထည့္ေပးလုိက္ရမယ့္ အိတ္ေတြထဲမွာ
ထည့္သြင္းယူေဆာင္ရမယ့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေတြကုိ ေရးပါ။ နံပတ္ (၂)
အုပ္စုအတြင္း ကုိယ္နဲ႔အတူ သယ္ေဆာင္သြားမယ့္အိတ္ထဲမွာ
ထည့္သြင္းယူေဆာင္ရမယ့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေတြကုိ ေရးပါ။ နံပတ္ (၃)
အေနနဲ႔ ယူေဆာင္သြားလုိ႔မရတဲ့ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေတြကုိ ေရးပါ။ *
၁။

ဒီပစၥည္းေတြဟာ ေလယာဥ္နဲ႔အတူ
သယ္ေဆာင္သြားမယ့္အိတ္ထဲမွာ ထည့္သင့္ပါတယ္။

၂။

ဒီပစၥည္းေတြကေတာ့ ကုိယ္နဲ႔အတူသယ္ေဆာင္သြားမယ့္အိတ္ထဲမွာ
ထည့္သင့္ပါတယ္။

၃။

ဒီပစၥည္းေတြ ယူသြားလုိ႔မရပါဘူး။

က.
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔
အျခားအေရးႀကီး
စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ပလပ္စတစ္ အၾကည္အိတ္အတြင္း
ထည့္သြင္းထားတဲ့
အရည္အနည္းငယ္

မုန္႔ပဲသြားရည္စာ

အစားအစာ၊ ေရဗူးနဲ
ကေလးဒုိင္ဘာအႏွီး

အေႏြးထည္

ေငြ

ထီး

ႀကိဳဆုိေရးလမ္းညႊန္စာအုပ္

အသံမျမည္တဲ့
ကေလးကစားစရာ

ေဆးလိပ္ သုိ႔မဟုတ္
ေဆးလိပ္ေသာက္ေဆး
အနည္းငယ္၊

စာအုပ္ႏွင့္မဂၢဇင္းမ်ား

ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္း
ႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ား

လက္ပတ္နာရီ

လက္၀တ္ရတနာမ်ား

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၃၄

အခန္း

ခ.
အသီးအႏွံႏွင့္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

ေရႏွင့္ အခ်ိဳရည္မ်ား

လက္နက္ သုိ႔မဟုတ္
လက္နက္အျဖစ္
အသုံးျပဳႏုိင္ေသာပစၥည္း

ေက်းငွက္တိရစာၦန္နဲ႔
မ်ိဳးပင္မ်ား

တရားမ၀င္ ခုိးကူးထားတဲ့
ကြန္ျပဴတာ
ေဆာ့ဝဲယားမ်ား၊ သီခ်င္းနဲ႔
႐ုပ္ရွင္မ်ား

တရားမ၀င္
မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား

ဂက္စ္မီးျခစ္ ႏွင္
ယမ္းမီးျခစ္မ်ား

အမ်ိဳးအမည္မသိေဆး
၀ါးမ်ား

ႏွစ္ပုလင္းထက္မမ်ားတဲ့
အမွတ္တံဆိပ္ပါ
အဖုံးပိတ္အရက္ပုလင္း

ဓာတ္ပုံႏွင့္ အမွတ္တရ
ပစၥည္းမ်ား

အေမႊးနံ႔သာမ်ား

ခၽြန္ထက္ေသာအရာမ်ား

၃

မ်ိဳးေစ့ႏွင့္
ဟင္းခတ္အေမႊး
အႀကိဳင္မ်ား

ဂ.

တူရိယာပစၥည္းမ်ား

စာအုပ္မ်ား

အ၀တ္အစားမ်ား

ေရဒီယုိ

ေဆာင္းရာသီ၀တ္
အေႏြးထည္အထူ

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၃၅

၃

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး

ေလယာဥ္ပ်ံအတြင္းမွာ
ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိပါဘူး။

ေလယာဥ္ပ်ံအတြင္းမွာ
ေကၽြးတဲ့အစားအစာေတြကုိ စားပါ။ ဒါမွ
ေလယာဥ္စီးေနရစဥ္ကာလတေလွ်ာက္
သင္ အားရွိၿပီးက်န္းမာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ သင္ဘာေတြ
ထုတ္ပုိးသယ္ေဆာင္မယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဇယားထဲကေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖပါ။ စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အ႐ုပ္ဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ႏွစ္မ်ိဳးလုံးေရးသား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖပါ။

ဘယ္အရာေတြက သင္နဲ႔အတူ
သယ္ေဆာင္သြားမွာလဲ။

ဘယ္အရာေတြက သင္မယူဘဲ
ထားရစ္ခဲ့မွာလဲ။

သင့္ရဲ႕ခရီး
ေလေၾကာင္းခရီး
ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ခရီးသြားတာဟာ သင့္အတြက္ ဒီတစ္ႀကိမ္ဟာ ပထမဆုံးအႀကိမ္
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ခရီးသြားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ ဒါမွမဟုတ္သင့္ရဲ႕
မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးမွာရွိတဲ့ စုိးရိမ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဒီစုိးရိမ္မႈေတြကုိ သင္ေလယာဥ္နဲ႔ခရီးမထြက္ခြာမီ
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္မိတ္ဆက္တဲ့ သင္တန္းမွာ သင္
တင္ျပေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။
ဒီမွာ အေရးႀကီးတဲ့ မွတ္သားစရာတခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ေလယာဥ္ထုိင္ခုံခါးပတ္ ေလယာဥ္တက္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔
ဆင္းတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သင့္အေနနဲ႔ ခါးပတ္
ပတ္ထားရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလယာဥ္အတြင္း
ခါးပတ္ ပတ္ထားဖုိ႔အခ်က္ျပသေကၤတမီး
လင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ခါးပတ္
ပတ္ထားရပါမယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ခါးပတ္ကုိ
အခ်ိန္ျပည့္ပတ္ထားတာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ဘယ္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မွာမဆုိ
ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

၃၆

အခန္း

၃

ေလယာဥ္အမႈထမ္း ေလယာဥ္အမႈထမ္းေတြက ခရီးသည္ေတြ
သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈရွိမရွိ
ေသခ်ာေအာင္စစ္ေဆးပါတယ္။ ေလယာဥ္အမႈထမ္းေတြ
ေျပာတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ေသာက္ေရ
သုိ႔မဟုတ္ ၿခဳံေစာင္ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခုလုိအပ္ပါက ေလယာဥ္အမႈထမ္းေတြထံ
ေတာင္းပါ။.

၀င္းထြန္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိလာတုန္းက ေလယာဥ္ေပၚမွာ
အခမဲ့ေကၽြးတဲ့အစားအစာေတြကုိ မစားခဲ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ စားေနက်
အစာေတြမဟုတ္တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကားကုိ ေလယာဥ္ဆုိက္ေတာ့ သူအေတာ္ကုိ
ဆာေလာင္ေနပါတယ္။ အဲလုိအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မႀကဳံရေအာင္ သင္ဘယ္လုိေရွာင္ရွားႏုိင္ပါမလဲ။
ေလယာဥ္ေပၚမွာ ဗုိက္ဆာရင္ ဒါမွမဟုတ္ေရဆာရင္ သင္ဘယ္သူ႔ကုိ အကူအညီ
ေတာင္းခံသင့္ပါသလဲ။

အစားအစာ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္းေတြမွာ
စားစရာနဲ႔ေသာက္စရာေတြဟာ အခမဲ့ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္အၾကာႀကီးပ်ံသန္းရတဲ့ ကာလအတြင္း သင့္ကုိစားစရာေသာက္စရာေတြ
မၾကာခဏဆုိသလုိ တုိက္ေၾကြးပါလိမ့္မယ္။ သင့္ကုိေကၽြးတဲ့ အစားအစာေတြကုိ
စားျဖစ္ေအာင္စားပါ။ ဒါမွ အခ်ိန္အၾကာႀကီးသြားရတဲ့ ခရီးရွည္အတြင္း
သင့္အေနနဲ႔ အားရွိၿပီးက်န္းမာေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေရ ေလယာဥ္ပ်ံအတြင္း ေလထုဟာ ေျခာက္ေသြ႔ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
သင့္အေနနဲ႔ ေရေသာက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္
သင္ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ပုိမုိပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ ႏုိင္ပါတယ္။
အရက္ ေလယာဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သင့္အေနနဲ႔
အရက္တစ္ခြက္ေလာက္ေတာ့ ၀ယ္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလယာဥ္ထဲမွာ
အရက္ေသာက္ဖုိ႔ဟာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ကူးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အရက္ဟာ သင့္ရဲ႕ခႏၶာကုိယ္ထဲက ေရဓာတ္ကုိ
ခန္းေျခာက္ေစတဲ့အတြက္ ေျခာက္ေသြ႔လာႏုိင္ပါတယ္။
ေလ့က်င့္ခန္း သင္ဟာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ထုိင္ေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္
ေလယာဥ္အတြင္း မတ္တပ္ရပ္တာ၊ အေညာင္းဆန္႔တာ၊
လမ္းေလွ်ာက္တာေတြကုိ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေပးရင္ ေကာင္းပါတယ္။
ေလထုဖိအားအေျပာင္းအလဲ ေလထုဖိအားအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္
သင့္ရဲ႕နားေတြဟာ ေပါက္ထြက္ေတာ့မလုိ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။
အဲဒါသက္သာဖုိ႔ဆုိရင္ ပီေက၀ါးပါ၊ သန္းပါ၊ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။
ထုိင္ခုံအေျပာင္းအလဲ ေလယာဥ္ေပၚမွာလုိက္ပါလာသူ အားလုံးအတြက္
ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္လုံး သူ႔ေနရာနဲ႔သူ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီးသားပါ။
သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းေတြက
သေဘာတူတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင္သူတုိ႔နဲ႔ ေနရာခ်င္းလဲႏုိင္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၃၇

၃

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး

က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့၊
လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္တဲ့
ဒုကၡသည္ေတြကုိ IOM
တာ၀န္ရွိသူေတြက လုိက္ပါ
ေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာပါ။

သင့္ရဲ႕ခရီးလမ္းဆုံး
ေလယာဥ္ကြင္းကုိ ဆုိက္ေရာက္
တဲ့အခါ ေဆြးမ်ိဳးဒါမွမဟုတ္၊
သူငယ္ခ်င္း ဒါမွမဟုတ္၊
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔က ၀န္ထမ္း တစ္ဦးဦး
လာေရာက္ႀကိဳဆုိေနမွာပါ။

ကေလးငယ္ အသက္ ၂ ႏွစေ
္ အာက္ကေလးေတြဟာ
ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လုံး မိဘေပါင္ေပၚမွာ
ထုိင္မယ္ဆုိရင္ ေလယာဥ္ခကုိ
အထူးတလည္ေလ်ာ့ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးအတြက္ အစားအစာနဲ႔
ဒုိင္ဘာေအာက္ခံအႏွီး ယူလာဖုိ႔မေမ့ပါနဲ႔။

အိမ္သာ ေလယာဥ္ေပၚမွာ အိမ္သာ ပါ ပါတယ္။
အိပ္သာထဲကုိ အိမ္သာသုံးစကၠဴတမ်ိဳးပဲ
ပစ္ခ်ခြင့္ ရွိပါတယ္။ လက္ေဆးကန္အတြင္းက
ေရဟာလည္း လက္ေဆးဖုိ႔ သက္သက္ပဲျဖစ္ၿပီး
ေသာက္သုံးဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။
ေလယာဥ္မူးျခင္း/လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္မူးျခင္း
ေလယာဥ္ေပၚမွာ မူးေ၀ၿပီး ေအာ့အန္ခ်င္ရင္
သင့္ရဲ႕ေရွ႕မွာရွိတဲ့ ထုိင္ခုံရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဘက္က
အိတ္ထဲမွာ ေအာ့အန္ရင္အသုံးျပဳတဲ့
အိတ္ေတြရွိပါတယ္။ ေအာ့အန္ၿပီးတဲ့အခါ
အိမ္သာထဲက အမိႈက္ပုံးထဲကုိ သြားထည့္ပါ။

ေလယာဥ္ကူးေျပာင္းရာေနရာ
အခ်ိဳ႕ဒုကၡသည္ေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ မေရာက္မီ
လမ္းမွာၾကားခံေလယာဥ္ကူးေျပာင္းရာ ေနရာတစ္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္
ႏွစ္ေနရာေလာက္ ရပ္နားရပါတယ္။ ေလယာဥ္ကူးေျပာင္းရာ
ေနရာဆုိတာဟာ ၾကားခံေလဆိပ္တစ္ခုမွာ ေခတၱရပ္နားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေလယာဥ္ေနာက္တစ္စင္း
ေျပာင္းစီးရပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ သင့္အေနနဲ႔
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဂိတ္ကုိ ျဖတ္သန္းရေကာင္းျဖတ္သန္းဖုိ႔
လုိပါလိမ့္မယ္။ IOM က ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦး၊
ဒါမွမဟုတ္ ေလေၾကာင္းလုိင္းက တာ၀န္ရွိသူကျဖစ္ေစ
ေနာက္ေျပာင္းစီးရမယ့္ ေလယာဥ္ကုိေရာက္ေအာင္သြားဖုိ႔
သင့္ကုိကူညီပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ
ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ IOM ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ပထမဆုံး
ဆုိက္ေရာက္တဲ့ေလဆိပ္မွာ သင့္ကုိေစာင့္ႀကိဳေနမွာျဖစ္ၿပီး
ေလယာဥ္ဆုိက္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကုိ
ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေရာက္တဲ့ညမွာ အိပ္ဖုိ႔ေနရာ
လုိအပ္တယ္ဆုိရင္လည္း သူတုိ႔က သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ သင့္ အေျခခ်ေနထုိင္မယ့္ေနရာကုိ သြားမယ္ဆုိရင္လည္း
အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္မွာ က်န္းမာေရးအရျပႆနာရွိတယ္ဆုိ
ရင္လည္း သင့္ခရီးစဥ္အတြင္း တစ္စုံတစ္ေယာက္က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔
IOM က ေသခ်ာေအာင္စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃၈

အခန္း

၃

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္
အေမရိကန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ အရာရွိေတြက သင့္ရဲ႕ဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္မွာျပရမယ့္
စာအိတ္ကုိ ဖြင့္ၿပီးစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။
တုိင္းျပည္အတြင္း စတင္၀င္ေရာက္ရာဆိပ္ကမ္းမွာ သက္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး အမွားအယြင္းရွိတယ္ဆုိတာ အလြန္ကို ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဥပမာ သင့္ရဲ႕အမည္ကုိ ေရးသားရာမွာ စာလုံးေပါင္းမွားတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
အဲဒီအေထာက္အထားေတြေပၚမွာ တစ္စုံတစ္ရာလဲြေခ်ာ္ေနတာကုိ
သင္သတိထားမိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခရီးလမ္းဆုံးကုိေရာက္တဲ့အခါ
အဲဒီမွားယြင္းေနတဲ့အေၾကာင္းကုိ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔ကုိ
ေျပာျပတာဟာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွ အဲဒီအဖဲြ႔က တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဒီအမွားကုိ
ျပဳျပင္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

I-94 (အုိင္ႏုိင္တီဖုိး) နဲ႔ EAD (အီးေအဒီ) ကဒ္၊
သင့္ရဲ႕I-94 (အုိင္ႏုိင္တီဖုိး) ေခၚ ျပည္၀င္ခြင့္မွတ္တမ္းကုိ ယူၿပီး တံဆိပ္ႏွိပ္ကာ သင့္ကုိျပန္ေပးလုိက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အလုပ္
လုပ္ကုိင္ခြင့္ကဒ္ျပား (EAD ကဒ္) အတြက္ေတာ့ သင့္ကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၿပီး လက္ေဗြႏွိပ္ခုိင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕
အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ကဒ္ျပားအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း ဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔ထံကုိ ပုိ႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ I-94 (ျပည္၀င္ခြင့္မွတ္တမ္း) နဲ႔ EAD (အလုပ္သမားကဒ္) တုိ႔ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သင္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဒုကၡသည္တစ္ဦးအျဖစ္ ေနထုိင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္
ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ဒီကဒ္ျပားေတြက သက္ေသခံေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာက္အခြန္ဌာန
သင့္အေနနဲ႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိုင္ရာ ကိစၥေတြၿပီးၿပီဆုိရင္ သင့္ရဲ႕အိတ္ေတြကုိ ယူၿပီး အေကာက္ခြန္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကုိ
သြားရပါမယ္။ အေကာက္ခြန္အရာရွိေတြက သင္ ေရးသား ျဖည့္စြက္ထားတဲ့ အေကာက္ခြန္ေပးရန္ ရွိမရွိ ေဖာ္ျပခ်က္စာရြက္ကုိ
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးမွာျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ရဲ႕အိတ္ေတြကုိ ရွာေဖြေကာင္း ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အိတ္ထဲမွာ ပါတဲ့ ပစၥည္းေတြကို
အေကာက္ခြန္ဌာနက စစ္ေဆးၿပီးၿပီဆုိရင္ သင့္ခရီးစဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးပုိင္းအတြက္ သင္ဟာ အသင့္အေနအထားကုိ
ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ညအိပ္ရပ္နားျခင္း
သင့္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေလယာဥ္တစ္စင္းကုိ ခ်က္ခ်င္း မကူးႏုိင္ဘူးဆုိရင္၊ သင္ ဆုိက္ေရာက္ရာ ေလယာဥ္ကြင္းမွာ
ညအိပ္ရပ္နားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိအိပ္ရမယ္ဆုိရင္ သင္အိပ္ဖုိ႔ တည္းခုိခန္းနဲ႔ အစားအစာေတြကုိ IOM က
စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္စီးရမယ့္ ေလယာဥ္ခ်ိန္မတုိင္မခ်င္း စီစဥ္ေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးပိတ္ခရီးလမ္းဆုံး
ပထမဆုံးေရာက္ရွိရာ ေလဆိပ္မွာ IOM ကေပးတဲ့ ကဒ္ျပားကုိ သင္ လက္ခံရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီကဒ္ျပားမွာ အကူအညီလုိရင္ ေခၚဆုိႏုိင္တဲ့ အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေတြလည္း
ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီကဒ္ျပားမွာ ႀကိဳးတပ္ထားတဲ့အတြက္ သင့္လည္ပင္းမွာလည္း
ခ်ိတ္ဆဲြထား ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ခရီးလမ္းဆုံး ေလဆိပ္ကုိေရာက္တဲ့အခါ
သင့္ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရး
ဆုိင္ရာအဖဲြ႔က ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ခရီးေဆာင္အိတ္ေတြယူဖုိ႔ ေစာင့္ဆုိင္းရတဲ့ေနရာမွာ
သင့္ကုိႀကိဳဆုိေနၾကမွာပါ။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ သင့္ကုိႀကိဳဆုိမယ့္သူေတြ
ေရာက္မလာဘူးဆုိရင္ ေလဆိပ္က တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ အဲဒီသူက
သင့္ရဲ႕ IOM ကဒ္ျပားေပၚမွာပါတဲ့ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကုိ ဆက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႔၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ ဒါမွမဟုတ္ IOM တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ
ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၃၉

၃

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး

႐ုိင္မိသားစု သူတုိ႔ေနထုိင္ရမယ့္ၿမိဳ႕အသစ္ရဲ႕ ေလယာဥ္ ဆိပ္ကုိေရာက္တဲ့အခါ
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အေတာ္ေလး စိတ္လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
သူတုိ႔ကုိေလယာဥ္ကြင္းမွာ လာႀကိဳမယ့္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရွိပါဘူး။ ဒါဆုိရင္ ႐ုိင္တုိ႔
မိသားစုဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

ေလယာဥ္ဆုိက္လုိ႔ တစ္ေယာက္မွလာႀကိဳမယ့္သူ မရွိရင္
လည္း စိတ္မပူပါနဲ႔။ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး ေလယာဥ္ကြင္း
တာ၀န္က် ရဲအရာရွိေတြကုိ အကူအညီေတာင္းပါ။
သင့္ရဲ႕ေနာက္ဆုံးခရီးလမ္းဆုံးကုိ ေရာက္တယ္ဆုိရင္ သင္ဘယ္လုိခံစားရမယ္ဆုိတာကုိ
စဥ္းစားပါ။ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၆ ၊ အခ်ပ္ပုိ (ဂ) က စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်က္ႏွာမ်ား
ဆုိတာကုိသြားၾကည့္ၿပီး အဲဒီခံစားမႈဟာ ဘယ္မ်က္ႏွာပုံနဲ႔ ကုိက္မယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။
အဲဒီေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စက္၀ုိင္းမ်ားအတြင္း ပုံဆဲြၿပီးေဖာ္ျပပါ။

rr သင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနမွာလား။ ဆာေလာက္မြတ္သိပ္ေနမလား။
rr သင္ေပ်ာ္ေနမလား။ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနမလား။
rr သင္စိတ္လႈပ္ရွားေနမလား။ စုိးရိပ္ပူပန္ေနမလား။
rr သင့္ရဲ႕ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္တုိ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လာဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္
ၾကာမယ္လုိ႔ သင္ယူဆပါသလဲ။

သင္ခရီးအရွည္ႀကီးသြားၿပီးေနာက္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပါ
လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ေလာက္
ေနၿပီးတဲ့အခါ သက္သာလာပါလိမ့္မယ္။

၄၀

အခန္း

၃

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအေျဖကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္ စကားျဖစ္ပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

သင့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းဟာ ေဆးစစ္တာနဲ႔ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာစစ္ေဆးတာေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္တဲ့
အတြက္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ထြက္ခြာဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။
အဲဒီလုိအခ်ိန္မွာပဲ သူ႔ရဲ့ဇနီးသည္ဟာ ေနာက္ထပ္ကေလးတစ္ေယာက္ ထပ္ေမြးပါတယ္။
သူဘာလုပ္သင့္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္ေနပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ IOM ဒါမွမဟုတ္
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးကူညီေရးဌာန၀န္ထမ္းေတြကုိ မိသားစု၀င္တစ္ဦးထပ္တုိး
တဲ့ကိစၥကုိ ေျပာသင့္ပါသလား။
က. ေျပာသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔
အသိအေပးအေၾကာင္းၾကားတာမလုပ္ဘူး ဆုိရင္၊ သူျပည္ပကုိ ထြက္ခြာဖုိ႔ကိစၥ
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာႏုိင္ပါတယ္။
ခ.

၂။

မေျပာသင့္ပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရင္၊ သူ
ျပည္ပထြက္ခြာေရး အစီအစဥ္ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာသြားႏုိင္ပါတယ္။

သင့္အတြက္ IOM ကေပးထားတဲ့ အိတ္ကုိ ေလယာဥ္နဲ႔အတူ ထည့္လုိက္မယ့္ အိတ္ထုပ္ေတြထဲမွာ
ထည့္သင့္ပါသလား။
က. ထည့္သင့္တယ္။
ခ.

မထည့္သင့္ဘူး။

ဂ.

IOM အိတ္ကုိ ဘယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထည့္လို႔ရတယ္။ အေရးမႀကီးဘူး။

* အေျဖမွန္မ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၄၁

၃

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ခရီး

၃။

သင္ အထုပ္အပုိးေတြ ျပင္ဆင္တဲ့အခါ ဘယ္ပစၥည္းေတြကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း
ယူသြင္းလာခြင့္ မရွိတဲ့အတြက္ မထည့္ဘဲ ထားခဲ့ရပါမလဲ။
က. အပင္
ခ.

မီးျခစ္

ဂ.

တရားမ၀င္ေဆး၀ါး

ဃ. ဆရာ၀န္ေဆးညႊန္းအရ၀ယ္ထားတဲ့ ေဆး၀ါး (ေဆးလက္မွတ္နဲ႔အတူ)
ခ.
၄။

က၊ ခ၊ ဂ သုံးခုစလုံး

ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ေတြမွာ ေကၽြးတဲ့အစားအစာေတြအတြက္ သင္ပုိက္ဆံ
ေပးရပါသလား။
က. ေပးရတယ္
ခ.

၅။

မေပးရဘူး

သင့္အေနန႔ဲ ခရီးလမ္းဆုံး ေလဆိပ္ကုိေရာက္တဲ့အခါ လာေရာက္ႀကိဳဆုိေနသူေတြအျဖစ္ ဘယ္
သူေတြကုိ သင္ေတြ႔ပါမလဲ။
က. သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္
ခ.

ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္

ဂ.

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖြ႔ဲက ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး

ဃ. အားလုံး၊ ဒါမွမဟုတ္ အထက္ေဖာ္ျပပါထဲက တစ္ဦးဦး
၆။

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးျခင္းအားျဖင့္ ခရီးစရိတ္အတြက္ ေခ်းယူထားတဲ့ေငြေတြကုိ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း
အေၾကျပန္လည္ေပးဆပ္မယ္လုိ႔ သင္ သေဘာတူလုိက္တာပါလဲ။
က. ၁ ႏွစ္
ခ.

၃ ႏွစ္

ဂ.

၅ ႏွစ္

ဃ. ၁၀ ႏွစ္

၄၂

အခန္း

၃

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၄၃

၄

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔

1
၄

အခန္း (၄)
Chapter
One ိင္ျခင္း
ျပန္
လည္အေျခခ်ေနထု

The
resettlement
ဆု
ိင္ရာအဖဲ
ြ႔
journey

သင္ေနထုိင္ရမယ့္ ရပ္ရြာအသစ္ကုိေရာက္တဲ့အခါ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔က ၀န္ထမ္းေတြဟာ
Like many other refugees, you have made the decision
သင့္ကုိ အဓိကညႊန္ၾကားျပသေပးမယ့္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
to resettle and start a new life in the United States of
သူတုိ႔ သင့္ကုိ ေျပာတာေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ပါ။
America. Resettlement is the first step to becoming
သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ သူတုိ႔ကုိ
a
permanent
resident
and, for
citizen
ေပးႏု
ိင္သမွ်ေပးလု
ိက္ပါ။ အေမရိ
ကmany,
န္ျပည္ေaထာင္
စုကof
ုိ
the
United
States
someday.
Resettlement
is
a
long
ေရာက္လာတဲ့ဒုကၡသည္ေတြကုိ ေရာက္ခါစ သီတင္းပတ္ေတြနဲ႔
process
that
will
your life, and
it will
bring
လပုိင္းေတြ
အတြ
င္း change
ညႊန္ၾကားျပသေပးတဲ
့ အေတြ
႔အႀကဳံ
ေတြ
many
challenges
and
opportunities.
The
experience
သူတုိ႔မွာရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရပ္ရြာအသစ္မွာ
is different
person.
normal
toုံတ
feel
သင္
ေနထုိင္ရfor
မယ့every
္ဘ၀နဲ႔ပ
တ္သက္It
ၿပီးisတိ
က်ခုိင္လ
ဲ့ both
excited
and nervous
asတြyou
prepare
your
journey.
သတင္းအခ်က္
အလက္ေ
လည္
း သင့္ကfor
ုိေပးႏု
ိင္ပါတယ္
။

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့
»» သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔ရဲ႕အခန္းက႑
»» သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖြဲ႔က
ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္အရာေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒါေတြကုိ
သင္ရမရ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရန္
»» ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔နဲ႔ သင္
လက္တဲြလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ၊ သင့္မွာရွိတဲ့အခြင့္အေရးနဲ႔
သင့္ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရားေတြအေၾကာင္း

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႔က တာ၀န္
ရွိသူေတြ ေျပာျပတာေတြကုိ သင့္အေနနဲ႔ ေသခ်ာ
နားေထာင္ပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထုိင္
ရမယ့္ဘ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိက်ေသခ်ာတဲ့သတင္း
အခ်က္အလက္ေတြကုိ သူတုိ႔ကေျပာျပေပးမွာပါ။
44
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အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑အေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးရာမွာ ေအာက္ပါ
အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳပါတယ္။ ေလ့လာဆည္းပူးရာမွာ ဒီစကားလုံးေတြဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

အဖဲြ႔ သုိ႔မဟုတ္
ကုမၸဏီ

agency

ေအဂ်င္စီဆုိတာ အျခားလူပုဂၢိဳလ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီေတြကုိ
အကူအညီေပးတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ ကုမၸဏီေတြကုိ
ေခၚဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။

assistance

case manager/
caseworker

help

responsibilities

rights

services

staff

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၄၅

၄

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔

ဒုကၡသည္ေတြကုိ
ျပန္လည္အေျခခ်ေပးဖုိ႔အတြက္၊
အစုိးရဟာ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။
သင့္ကုိ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့
ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔က၊ အေျခခံလုိအပ္တဲ့
အသုံးစရိတ္ေတြကုိ
ကူညီေပးမွာျဖစ္သလုိ၊ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ရွိၿပီး
ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း
လိုအပ္တဲ့အရာေတြကုိလည္း
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမွာပါ။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း ဆုိင္ရာအဖဲြ႔ကုိ
သင္ေျပာျပအသိေပးသင့္တဲ့ သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕က ဘာေတြပါလဲ။ ဥပမာ
သင့္ရဲ႕အမည္၊ အသက္ စသည္ျဖင့္….

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔ရဲ႕အခန္းက႑
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ဒုကၡသည္ေတြကုိ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရက
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ တြဲဘက္လုပ္ကုိင္ပါတယ္။
အစုိးရက အဓိကလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ
ခ်မွတ္သလုိ၊ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္လုိအပ္တဲ့
လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ အျခား အဖဲြ႔အစည္းေတြက လုိအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ
လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္သလုိ၊ အျခားလုိအပ္တဲ့ အကူအညီေတြကုိလည္း
ေပးမွာပါ။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ေတြက သင္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ စတင္ေရာက္ရွိတဲ့ေန႔ကေန
ေရာက္ကာစလပုိင္းေတြ အတြင္း သင့္ရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔
လုိအပ္တဲ့လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးမွာပါ။
သင့္ရဲ႕ဘ၀သစ္ကုိစတင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့
အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအတြက္လည္း
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔က ဆက္သြယ္ေပးမွာပါ။
အမ်ိဳးသမီးငယ္ ဂ်န္းနက္ဟာ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စက
ု ေ
ို ရာက္တာတစ္လေက်ာ္ရပ
ိွ ါၿပီ။ ဒီအေတာအတြငး္ မွာ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုင
ိ ေ
္ ရး ဆုင
ိ ရ
္ ာအဖဲရ
႔ြ ႕ဲ တာ၀န္ရသ
ိွ ေ
ူ တြက
ဒုကသ
ၡ ည္အားလုးံ ကုိ အကူအညီေပးေနတဲအ
့ တုင
ိ း္ သူက
႔ လ
ုိ ည္း
လုပေ
္ ဆာင္ေပးပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ ဂ်န္းနက္ဟာ
သူက
႔ စ
ိ ေ
ၥ ဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးတဲမ
့ န္ေနဂ်ာကုဖ
ိ န
ု း္ ေခၚၿပီး ကုနစ
္ ဆ
ံု င
ို ္
လုက
ိ ပ
္ ဖ
႔ို ေ
႔ို ျပာပါတယ္။ အဲဒတ
ီ ာ၀န္ရသ
ိွ ူ မန္ေနဂ်ာက
ဒုကသ
ၡ ည္မသ
ိ ားစုအသစ္တစ္စက
ု ို ေဆးခန္းလုက
ိ ပ
္ ေ
႔ို နရတဲအ
့ တြက္
မအားလု႔ိ မလာႏုင
ိ ေ
္ ၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္သက
ူ
ဂ်န္းနက္ကေ
ို ျပာပါတယ္၊ သူနအ
႔ဲ တူ ကုနစ
္ ဆ
ံု င
ို က
္ ို အႀကိမအ
္ နည္းငယ္သာြ းခဲၿ့ ပီး
ျဖစ္တအ
့ဲ တြက္ အစားအစာလက္မတ
ွ န
္ ႔ဲ ဘယ္လို ေစ်း၀ယ္ရမယ္
ဆုတ
ိ ာ သူမသိၿပီးျဖစ္ေနၿပီလသ
႔ို တိေပး ေျပာဆုပ
ိ ါ တယ္။ ဒါ့အျပင္
ကုနစ
္ ဆ
ံု င
ို ဟ
္ ာေနတဲအ
့ မ
ိ န
္ ႔ဲ နီးတဲအ
့ တြက္ လမ္းေလွ်ာက္သာြ းလုရ
႔ိ တယ္ေလလု႔ိ
လည္းေျပာပါတယ္။ ဒီကစ
ိ ေ
ၥ တြကို ကုယ
ိ ဖ
့္ ာသာကုယ
ိ ္ လုပႏ
္ င
ို ေ
္ အာင္ႀကိဳး
စားလုပဖ
္ လ
႔ို ည္း ဂ်န္းနက္ကို သူေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အနီးအနားမွာေနတဲ့
သူအ
႔ စ္ကက
ို လ
ို ည္း အကူအညီေတာင္းႏုင
ိ ေ
္ ၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
ဒီလေ
ို ျပာတာကုိ ဂ်န္းနက္က စိတဆ
္ းို ပါတယ္။ အဲဒမ
ီ န္ေနဂ်ာက သူက
႔ ို
လစ္လ်ဴ႐ႈတယ္လလ
႔ို ည္း ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လ႔ို ဂ်န္းနက္က အဲဒက
ီ ည
ူ ီ
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးေရး မန္ေနဂ်ာကုိ လာေခၚေစခ်င္တာလဲ။ ဘာျဖစ္လ႔ို
အဲဒမ
ီ န္ေနဂ်ာဟာ ဂ်န္းနက္ကို ကုနစ
္ ဆ
ံု င
ို က
္ ို လုက
ိ မ
္ ပုႏ
႔ိ င
ို ရ
္ တာလဲ။ ဒီ
မန္ေနဂ်ာနဲပ
႔ တ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ေတြကို ဂ်န္းနက္က သင့က
္ ို
ေျပာလာမယ္ဆရ
ို င္ သင္ဘာလုပမ
္ လဲ။

၄၆

အခန္း

၄

ပထမရက္သုံးဆယ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ခါစရက္ ၃၀ အတြင္း သင့္အတြက္လုိအပ္တဲ့ အေျခခံကုန္က်
စရိတ္နဲ႔ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ေတြကုိ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ကေန
ေထာက္ပံ့ေပးမွာပါ။ တခ်ိဳ႕အဖဲြ႔အစည္းေတြက သင့္ကိုပိုက္ဆံ တိုက္႐ိုက္မေပးဘဲ ကုန္က်စရိတ္အတြက္
ေပးေဆာင္ရမယ့္ေနရာကို သင့္အတြက္ သူတို႔က ေပး ေပးပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သင့္ကုိ
တိုက္႐ိုက္ပုိက္ဆံေပးၿပီး ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။

ရက္ေပါင္း ၉၀ အထိ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုိအပ္မႈဟာ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း
မလုံေလာက္ဘူးဆုိရင္၊ သင္ စတင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ကေန ရက္ေပါင္း ၃၀ ကာလကုိ ရက္ေပါင္း ၉၀
အထိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ေတြဟာ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးတာကုိ တန္ဖုိးထားတယ္
ဆုိတာကုိ မေေမ့ပါနဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကုိအလုပ္လုပ္ၿပီး ကုိယ့္ဘ၀ကုိယ္ျမန္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆုံး
တာ၀န္ယူေစခ်င္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ဘ၀ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္
ေလ့လာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ထင္ဟပ္ေစတဲ့ အေရးႀကီးဆုံး ႐ုပ္ပုံ ၅ ခုကုိ
စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး မွတ္သားပါ။

အခြငအ
့္ ေရးနဲတ
႔ ာ၀န္၀တၱရား

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

ပညာေရး

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

အဂၤလိပ္စာသင္တန္း

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း ရပ္ရြာအတြင္းကလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ရဲ႕ အခန္းက႑
ေဆာင္တာမ်ား

က်န္းမာေရး

အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း

အလုပ္အကုိင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စအ
ု တြက္
ယဥ္ေက်းမႈဆင
ို ရ
္ ာ
လုက
ိ ေ
္ လ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္
ထိနး္ ညႇေ
ိ နထုင
ိ ေ
္ ရး

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၄၇

၄

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔

သင္ လုိအပ္တာေတြကုိ
လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔၊ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
တာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ေစတနာရွင္ေတြ၊
ေဆြမ်ိဳးေတြအျပင္ ရပ္ရြာအတြင္းက
မိတ္ေဆြသဂၤဟေတြနဲ႔
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးကုိ လည္း
သင္ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔ တဲြဘက္လုပ္ပါ။ သင္ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြကုိ
ေလ့လာခ်င္တယ္ဆုိတာကုိ သင့္ရဲ႕ ကိစၥကုိ
တာ၀န္ယူတဲ့မန္ေနဂ်ာနဲ႔ စကားေျပာတဲ့ပုံစံမ်ိဳး လုပ္ၾကည့္ပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာေၾကာင္းေတြကုိ ၿပီးေအာင္ဆက္ေရးပါ။

rr ______ အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ က်ေနာ္/က်မကုိ ထပ္ၿပီး
ေျပာျပေပးႏုိင္ပါမလား။

rr ______ အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္/က်မ ဇေ၀ဇ၀ါ
ျဖစ္ေနတယ္။

rr ______ အတြက္ က်ေနာ္/က်မကုိ သင္ကူညီႏုိင္ပါမလား။
rr ______ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္/က်မ
ေနာက္ထပ္သင္ယူခ်င္ပါေသးတယ္။

rr ______ ဘာကုိဆုိလုိတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္/က်မ
မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။

တစ္ေယာက္တလဲ ေျပာင္းေမးပါ.

ဖူဘနဲ႔ စီတမာယာတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ အေမရိကန္ျပည္
ေထာင္စုကုိေရာက္ရင္ သိခ်င္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
မလာခင္ကတည္းက ေရးမွတ္ထားပါတယ္။ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥ၊
ကေလးေတြအတြက္ပညာေရး၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊
အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေနထုိင္ၿပီးေနာက္
သူတုိ႔ သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ေျပာင္းလဲလာတယ္
ဆုိတာ ဖူဘနဲ႔ စီတတုိ႔ သိလာပါတယ္။ အခုေတာ့
သူတုိ႔သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြက အလုပ္အကုိင္
ဘယ္လုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေရး၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ
စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ရပ္ရြာလုပ္ငန္းဌာနမ်ား။ ဒါ့အျပင္
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ မတူညီမႈေတြအေပၚ ဘယ္လုိ
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရမယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။
သူတုိ႔သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းလဲလာတယ္လုိ႔
ထင္ပါသလဲ။ သင့္အလွည့္က်ရင္ေကာ၊ အခ်ိန္အတုိင္းအတာအေပၚ
မူတည္ၿပီးေျပာင္းလဲလာမယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။ အဲဒီလုိ
သင္သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ေျပာင္းလဲလာမယ္ ဆုိရင္
အဲဒါေတြဟာ သင့္အတြက္စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္လာမွာလား။

၄၈

အခန္း

၄

လိုအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မ်ား
ဒီစာမ်က္ႏွာနဲ႔ ေနာက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့႐ုပ္ပုံေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ
ေရာက္ရွိလာတဲ့ ဒုကၡသည္အားလုံးကုိ ပထမရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာအဖဲြ႔ကေန လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က
ေထာက္ပံ့ေပးရမယ့္အရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကုိ ေလယာဥ္ကြင္းမွာလာေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး၊
သင္ေနရမယ့္ေနရာကုိ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း

လိုအပ္တဲ့ရာသီဥတုနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အ၀တ္အစားေတြ
ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔။

ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းၿပီး လုံၿခဳံတဲ့အုိးအိမ္ေနရာ
ထုိင္ခင္းေပးပါ။

သင္နဲ႔ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား မိသားစု၀င္တိုင္းကို
ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ေငြအနည္းငယ္ကို
ေပးရပါမယ္။

အေျခခံလုိအပ္တဲ့ပရိေဘာဂနဲ႔
အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကုိ
ေထာက္ပံ့ေပးရပါမယ္။ ဒီပစၥည္းေတြဟာ
အသစ္ျဖစ္စရာမလုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
သန္႔ရွင္းၿပီးေကာင္းတဲ့အေနအထားမွာ ျဖစ္ရပါမယ္။

အစားအစားလက္မွတ္ မရေသးမီ ဒါမွမဟုတ္
ကုိယ္တုိင္၀ယ္ယူႏုိင္တဲ့ အေျခအေန
မေရာက္ေသးခင္အထိ၊ အစားအစာ
သုိ႔မဟုတ္ အစားအစာ၀ယ္ယူဖုိ႔ ေငြေၾကးကုိ
ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ရပါမယ္။

ေငြ နဲ႔ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့
ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ သင့္ကိုကူညီရပါမယ္။

ဆုိရွယ္စီက်ဴရတီကဒ္ ေခၚ
မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားေလွ်ာက္ဖုိ႔အတြက္
သင့္ကုိကူညီပါလိမ့္မယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၄၉

၄

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ
ေရာက္ရွိၿပီး မၾကာမီကာလ
အတြင္းမွာပဲ
ကုိယ့္ကုန္က်စရိတ္
ကုိယ္ေပးႏုိင္ေအာင္
သင္အလုပ္တခုခု
ရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅၀

သင့္ေတာ္မယ္ဆုိရင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအတြက္
စာရင္းေပးဖုိ႔ သင့္ကုိ ကူညီပါမယ္။

အလုပ္လူေတြ႔ေမးေျဖ အင္တာဗ်ဴးသြားဖုိ႔နဲ႔
အလုပ္သင္တန္းသြားဖုိ႔ေတြကုိ
ကူညီပုိ႔ေဆာင္ေပးပါမယ္။

သင့္ေတာ္မယ္ဆုိရင္ သင့္ကုိအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးဌာ
နမွာ စာရင္းသြင္းေပးပါမယ္။

လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အားလံုးအတြက္
လိုအပ္တဲ့သြားလာေရးနဲ႔ စကားျပန္ရရွိေရး
လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမယ္။

က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
သင္လိုအပ္တဲ့ တျခားအကူအညီေတြကိုလည္း လိုက္လံ
ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။

သင္ဟာအသက္ ၁၈ ႏွစ္နဲ႔ ၂၅
ႏွစ္ၾကားအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္
သက္ဆိုင္ရာ စစ္မႈထမ္းဌာနမွာ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ဖို႔
အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။

သင့္ရဲ႕ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းအပ္ပါ။

သင္ေနထုိင္ရမယ့္ရပ္ရြာအသစ္နဲ႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ ဘ၀ေတြအေၾကာင္း
မိတ္ဆက္ ေျပာျပေပးပါ။

အခန္း

၄

ရွဒ နဲ႔သူ႔ရဲ႕မိသားစုေတြ သူတုိ႔ေနထုိင္ရမယ့္ အိမ္အသစ္ကုိ ေရာက္လာတဲ့အခါ
သူတုိ႔အသုံးျပဳရမယ့္ ပရိေဘာဂေတြဟာ သုံးၿပီးသားအေဟာင္းေတြျဖစ္ ေနတာကုိ
ေတြ႔ရတဲ့အခါ အေတာ္စိတ္ပ်က္သြား ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖဲြ႔ေတြ
အေနနဲ႔ သူတုိ႔အတြက္ အလုပ္အကုိင္အဆင့္သင့္ ရွာေဖြေပးမထားတာကုိ
သိလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အေတာ္အံအားသင့္သြားပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အလုပ္တစ္ခုခု
ရေအာင္ရွာေဖြရပါမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရွဒ အံအားသင့္သြားရတာပါလဲ။ ရွဒ ေနရာမွာ
သင္သာျဖစ္ခဲ့ရင္ သင္ဘာကုိအမွတ္ရပါမလဲ။

ဒီကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြဟာ သင့္ရဲ႕ဘ၀သစ္လမ္းေၾကာင္းကုိ စတင္ႏုိင္ေအာင္ကူညီဖုိ႔အတြက္
ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြကေပးတဲ့ အကူအညီေတြကုိ
သင့္အေနနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္အသုံးခ်ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိလဲဆုိေတာ့
ဒီကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြဟာ သင္ေရာက္ၿပီးရက္ေပါင္း ၃၀ အထိသာ ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။
ဒီကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြဟာ ရက္ေပါင္း ၉၀ အထိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္တယ္
ဆုိတာဟာလည္း ပထမရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း မၿပီးျပတ္မွသာ တုိးခ်ဲ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ရွိလာၿပီဆုိတာနဲ႔၊ သင့္ရဲ႕မိသားစုနဲ႔ သင္ကိုယ္တိုင္အတြက္
သင့္မွာတာ၀န္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကုိ ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္
စတင္ရွာေဖြဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔ သင့္အတြက္
အလုပ္ရွာေပးဖုိ႔တာ၀န္ မရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔
သင္ေပးေဆာင္ရမယ့္ ေရမီးနဲ႔အသုံးစရိတ္ေတြ၊ ခရီးစရိတ္ေခ်းေငြေတြကုိ ေပးေဆာင္ဖုိ႔တာ၀န္မရွိပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ လက္ကုိင္ဖုန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ကား၊ ကြန္ျပဴတာစတဲ့ အသုံးအေဆာင္ေတြအတြက္
ေငြထုတ္ေပးဖုိ႔လည္း တာ၀န္မရွိပါဘူး။ ဒီပစၥည္းေတြ ၀ယ္ဖုိ႔နဲ႔ သင့္ရဲ႕ အသုံးစရိတ္ေတြကုိ
ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ေပးဖုိ႔ အလုပ္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔နဲ႔
လက္တဲြလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ သင့္မွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔
သင့္ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရားေတြအေၾကာင္း
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔နဲ႔ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ သင့္မွာ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္
၀တၱရားေတြ ရွိပါတယ္။ သင့္မွာရွိတဲ့အခြင့္အေရးေတြကေတာ့.

rr သင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ရွိၿပီးရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း
ရသင့္ရထုိက္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိျခင္း။

rr ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြကေန
သင့္ကုိေလးေလးစားစားနဲ႔ မွ်မွ်တတ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း။

rr သင့္ရဲ႕ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္သိခြင့္ရွိျခင္း
rr သင့္ရဲ႕ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥအျဖစ္ အမ်ားမသိေအာင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္း။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔ သင္နဲ႔ သင့္မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕
ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သင္တို႔ကို
ကာကြယ္ဖို႔လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ကလြဲလို႔၊ သင္တို႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အျခားသူေတြကို
အသိေပးခြင့္မရွိပါဘူး။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၅၁

၄

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရး
ဆုိင္ရာအဖဲြ႔က
တာ၀န္ရွိ သူေတြနဲ႔
ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္တဲ့အခါ
ခ်ိန္းဆုိထားတဲ့ အခ်ိန္ကုိ
အတိအက်ေရာက္ေအာင္
သြားပါ။ ေနာက္ၿပီး
ေမးခ်င္တာရွိရင္၊
ပူပန္မိတဲ့အေၾကာင္းအရာ
ရွိရင္ေမးပါ။ ေျပာပါ။

တခ်ိဳ႕ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထိုင္ေရး
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ေတြဟာ
ဘာသာေရးအေပၚမွာ
အေျခခံေပမဲ့
ဒုကၡသည္ေတြကို
ဘာသာတခုခုထဲကို ၀င္ဖို႔
တိုက္တြန္း ေျပာဆုိတာမ်ိဳးကို
ခြင့္မျပဳပါဘူး။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔နဲ႔အတူ လက္တဲြလုပ္ကုိင္တဲ့အခါ သင့္မွာလည္း
တာ၀န္၀တၱရားေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီတာ၀န္၀တၱရားေတြထဲမွာေတာ့ -

rr ခ်ိန္းဆုိထားတဲ့အခ်ိန္အတုိင္း
အတိအက်ေရာက္ေအာင္ လာပါ။
rr အေရးတႀကီးမဟုတ္တဲ့အရာေတြအတြက္
အကူအညီေတာင္းခံတဲ့အခါ စိတ္ရွည္သည္းခံပါ။
rr ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔က
၀န္ထမ္းေတြကုိ ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံပါ။
rr သင့္ရဲ႕အေျခအေန အေျပာင္းအလဲေတြကုိ
အသိေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊
(ဥပမာ၊ သင္ အလုပ္အသစ္ေျပာင္းသြားတဲ့အခါ၊
ဒါမွမဟုတ္ အျပင္းအထန္ဖ်ားနာ ေနတဲ့အခါ)၊
ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းေတြ ေမးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သင့္ရဲ႕စုိးရိမ္မိတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ
ေျပာျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔က ၀န္ထမ္းေတြကုိ
အဆက္အသြယ္လုပ္ပါ။

အခြင့္အေရး

၅၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဒုကၡသည္တစ္ဦးအေနနဲ႔ စာမ်က္ႏွာ ၅၁ နဲ႔ ၅၂
မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားေတြထဲက သင့္အတြက္
အသစ္ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး ေဖာ္ျပေပးပါ။
သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔တုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး
အျပန္အလွန္ရွိၾကမယ့္ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားေတြအေၾကာင္းကုိ
သင့္ရဲ႕အေဖာ္ကုိေျပာျပပါ။
သင့္ရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔နဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီတဲ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးကုိ ျဖစ္ေပၚေစမွာပါ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္မွာရွိမယ့္အခြင့္အေရးနဲ႔ ၀တၱရားေတြအေၾကာင္းကုိ
ေနာက္စာမ်က္ႏွာက ဇယားကြက္ထဲမွာ စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ပုံဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးျပပါ။

တာ၀န္၀တၱရား

အခန္း

၄

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အမ်ိဳးအစားမ်ား
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ဟာ ဘာသာေရးအေျခခံ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုလည္း
ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လူမ်ိဳးစုအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု
လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာအဖဲြ႔ေတြဟာ ဘာသာေရးအေျခခံ
အဖဲြ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ေပမဲ့ သင့္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ လုိုက္ပါ
လုပ္ေဆာင္စရာ မလုိပါဘူး။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ေတြအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကုိ
ဘာသာတစ္ခုခုထဲကုိ၀င္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းတာမ်ိဳးကုိ ခြင့္မျပဳပါဘူး။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံဟာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ရဲ႕ပုံ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ ဘာေတြ႔ပါသလဲ။ သင္ ဘာသတိထားမိပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၅၃

၄

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔

သင္အေျခခ်ေနထုင
ိ ရ
္ မယ့ရ
္ ပ္ရာြ အတြငး္
ေနထုင
ိ ဖ
္ ၊႔ို ေကာင္းတဲအ
့ ေျခခံအေၾကာင္း
အခ်က္ေတြ အမ်ားအျပား ရွပ
ိ ါတယ္။

သင့အ
္ ေနနဲ႔ အျခားရပ္ရာြ တခုကုိ
ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆရ
ုိ င္ သင့ရ
္ ႕ဲ
ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုင
ိ ေ
္ ရးဆုင
ိ ရ
္ ာ
အဖြအ
႔ဲ စည္းကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔
သင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္တဲ့
ရပ္ရြာအတြင္း အနည္းဆုံး ၆
လကေန၊ ၁ ႏွစ္အထိ ေနထုိင္သင့္တဲ့၊
ေကာင္းတဲ့အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြ
ရွိပါတယ္။ သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕မိသားစုအတြက္
လုိအပ္တဲ့ အကူအညီ အေထာက္အပံ့နဲ႔
လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အားလုံးကုိ
ေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ရဲ႕
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ရဲ႕ ညႊန္ျပေပးမႈနဲ႔ အကူအညီေတြကုိလည္း
ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဘ၀ေတြအေၾကာင္း
စတင္ေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္ကုိ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္အေနနဲ႔
ေျပာင္းေရႊ႔ဖုိ႔စဥ္းစားတယ္ ဆုိရင္ေတာ့၊ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ
အဖဲြ႔အေနနဲ႔ သင့္ကုိ ေရႊ႔႕ေျပာင္းေပးဖုိ႔ တာ၀န္မရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ သင္
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မယ့္ေနရာက ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔အေနနဲ႔လည္း သင့္ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ဖုိ႔ တာ၀န္မရွိပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔
ေျပာင္းမယ္လုိ႔ စဥ္းစားရင္ေတာ့ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔ကုိ
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။ သင္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ဆုံးျဖတ္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့
ေရႊ႕တာေျပာင္းတာအျပင္ သင္ ေရာက္ရွိမယ့္ ရပ္ရြာအသစ္အတြင္း
လုိအပ္မယ့္အေထာက္အပံ့ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအတြက္ သင့္ဖာသာ
သင္ တာ၀န္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း
သင့္ရဲ႕လိပ္စာအသစ္ကုိ အေမရိကန္အစိုးရကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ၿပီး တလၾကာတဲ့ အထိ ေအာင္ခ်စ္ဟာ
အလုပ္အကုိင္ရွာလုိ႔မရ ေသးပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း ထြန္းေက်ာ္က အျခား
ျပည္နယ္တစ္ခုမွာ ေနပါတယ္။ ထြန္းေက်ာ္အလုပ္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာဆုိရင္ေတာ့
ေအာင္ခ်စ္လည္း အလုပ္ရ ေကာင္းရႏုိင္တယ္လုိ႔ ထြန္းေက်ာ္က ဆုိပါတယ္။
ေအာင္ခ်စ္နဲ႔ သူ႔မိသားစုေတြ၊ သူ႔ရဲ႕ တုိက္ခန္းမွာေနလုိ႔လည္း ရတယ္လုိ႔
ထြန္းေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေအာင္ခ်စ္တုိ႔မိသားစုေတြ အထုပ္အပုိးျပင္ၿပီး
ထြန္းေက်ာ္တုိ႔နဲ႔အတူေနဖုိ႔ ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ထြန္းေက်ာ္တုိ႔အခန္းမွာ
လူေတြ ျပည့္က်ပ္သြားပါတယ္။ ေဒသခံ ျပန္လည္အေျခခ်
ေနထုိင္ေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔လည္း ေအာင္ခ်စ္တုိ႔ကုိ အကူအညီမေပးႏုိင္ပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ ထြန္းေက်ာ္တုိ႔ အလုပ္ကလည္း ေအာင္ခ်စ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းအလုပ္မေပး
ႏုိင္ပါဘူး။ ေအာင္ခ်စ္အေနနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကုိခ်ခဲ့တယ္လုိ႔
သင္ထင္ပါသလား။ ေအာင္ခ်စ္ေနရာမွာ သင္သာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘာကုိ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္မွာလဲ။

သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔က
ေပးမယ့္အကူအညီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားပါ။

rr သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔ဟာ
ဘယ္လုိအေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။

rr သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔ရဲ႕ အကူအညီမပါဘဲ
ေနာက္ရပ္ရြာအသစ္ တစ္ခုကုိ ေျပာင္းေရႊ႕မယ္ဆုိရင္ အခက္အခဲ
စိန္ေခၚမႈေတြ ဘာေၾကာင့္ ႀကံဳရႏုိင္တာပါလဲ။

၅၄

အခန္း

၄

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
အမွန္လား၊ အမွားလား။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိေျဖၾကည့္ၿပီး သင့္ရဲ႕ဗဟုသုတ
အေနအထားကုိ စမ္းစစ္ၾကည့္ပါ။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စာေၾကာင္းေတြကုိဖတ္ၿပီး၊ မွန္တယ္ထင္ရင္
အမွန္ ဆုိတဲ့ စာလုံးကုိကြင္းပါ။ မွားတယ္ထင္ရင္ေတာ့ အမွား ဆုိတဲ့စာလုံးကုိကြင္းပါ။

၁.

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔
မွန္
သင္ ေရာက္ရွိၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သင့္ရဲ႕စား၀တ္ေနေရးနဲ႔
လုိအပ္တဲ့အသုံးစရိတ္ေတြအတြက္ အကူအညီေပးဖုိ႔
တာ၀န္ရွိပါတယ္။

မွား

၂.

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြက
သင့္အတြက္ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂအသစ္ေတြ
ေထာက္ပံ့ေပးရပါမယ္။

မွန္

မွား

၃.

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းေတြက
သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးရပါမယ္။

မွန္

မွား

၄.

သင့္ရဲ႕ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္မွာအေသးစိတ္သိခြင့္ ရွိပါတယ္။

မွန္

မွား

၅.

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔အစည္းကတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ သင္ ေနထုိင္ရမယ့္
ပတ္၀န္းက်င္အသစ္အတြက္ လမ္းညႊန္ျပသေပးမယ့္သူေတြ
ျဖစ္တာေၾကာင့္၊ သင္မသိတာရွိလုိ႔ ေမးခ်င္ရင္ အားနာမေနဘဲ
ေမးျမန္းသင့္ပါတယ္။

မွန္

မွား

၆.

သင့္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ရပ္ရြာအသစ္ကုိ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မယ္ဆုိရင္၊ သင့္ကုိကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔
ကူညီေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီရပ္ရြာအသစ္မွာရွိတဲ့
ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ဌာနေတြနဲ႔လည္း
ဆယ္သြယ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မွန္

မွား

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀ မွာရွိတဲ့ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၅၅

၄

အုိးအိ
ျပန္
လမည္
္ေအ
နရာထု
ေျခခ်ေနထု
ိင္ခင္း ိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔

1
၅
၄

အခန္း (၅)
Chapter
Oneိင္ခင္း
အုိးအိမ္ေနရာထု
The resettlement
journey

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္
ေစ်းႀကီးတတ္ပါတယ္။ သင့္ေတာ္မယ့္ ေနရာတစ္ေနရာရဖုိ႔
ရွာေဖြရတာလည္း ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ အစပုိင္းမွာ
သင့္ရဲ႕၀င္ေငြဟာ အကန္႔အသတ္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
Like many other refugees, you have made the decision
သင့္ရဲ႕ပထမဆုံးအိမ္ဟာ သင္စိတ္ကူးတဲ့အတုိင္း
to resettle and start a new life in the United States of
ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ရွိၿပီး
America. Resettlement is the first step to becoming
ပထမတစ္လအတြင္း ေနစရာ အုိးအိမ္ရွိဖုိ႔ကုိ သင့္ရဲ႕
a permanent resident and, for many, a citizen of
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔ကေန ေသခ်ာေအာင္
the United States someday. Resettlement is a long
စီစဥ္ေပးမွာပါ။ သန္႔ရွင္းၿပီးေစ်းသင့္ေလ်ာ္တဲ့၊ ဒါ့အျပင္
process
change
life,း and
will္ခ်ရတဲ
bring
အိမ္နားနီးthat
ခ်င္းနဲwill
႔ ပတ္
၀န္းက်င္your
ကလည္
လုံၿခဳံitစိတ
့
many
challenges
and
opportunities.
The
experience
အိမ္ေနရာမ်ိဳးကုိ သင့္ရဲ႕အဖဲြ႔အစည္းကေန ရွာေဖြေပးမွာပါ။
is different for every person. It is normal to feel both
excited and nervous as you prepare for your journey.

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့

»» အိမင
္ ာွ းစာခ်ဳပ္ သုမ
႔ိ ဟုတ္ ငွားရမ္းမႈသေဘာတူညခ
ီ ်က္
»» အိမ
္ တ
္ င
ြ း္ အႏၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု ေ
ို ရာက္ရၿိွ ပီး
ပထမတစ္လအတြငး္ သင့အ
္ တြက္ အုးိ အိမေ
္ နရာထုင
ိ ခ
္ င္းရွဖ
ိ ႔ို
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုင
ိ ျ္ ခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာအဖဲက
႔ြ ေသခ်ာေအာင္
လုပေ
္ ဆာင္ေပးပါလိမမ
့္ ယ္။
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၅

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စကားလုံးေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ အုိးအိမ္ ေနရာထိုင္ခင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ေဆြးေႏြးရာမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ ေလ့လာဆည္းပူးရာမွာ ဒီစကားလုံးေတြဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မွာပါ။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

တုိက္ခန္းအိမ္

apartment

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

bathroom
cost
furniture
home
house
landlord
lease
rent
room
safety
utilities

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၅၇

၅

အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း

သင္ ေရာက္လာလာခ်င္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အေျခခ်ႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္တဲ့ သင့္ရဲ႕
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြနဲ႔အတူ ေနႏုိင္ပါတယ္။
အဲဒီလုိမွမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ တုိက္ခန္းအိမ္ယာမွာ၊
ဟုိတယ္ခန္းမွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖဲြ႔ရဲ႕ႀကိဳဆုိေရးဌာနမွာ
သင့္ကုိ ထားေကာင္းထားႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သင္ဟာ
တစ္ဦးတည္း လူပ်ိဳအပ်ိဳျဖစ္ပါက အျခားတစ္ဦးတည္း
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔အတူ ထားႏုိင္ပါတယ္။

အမယ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု သ
ို ာြ းဖု႔ိ အဆင္သင့ျ္ ဖစ္ေနပါၿပီ။ အေမရိကားမွာ
သူနသ
႔ဲ တ
ိ သ
့ဲ ူ ႏွစဦ
္ း ရွပ
ိ ါတယ္။ တစ္ဦးကေတာ့ သူရ
႔ ႕ဲ ၀မ္းကဲြ ေမာင္ႏစ
ွ မ
္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး
အျခားတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ သူရ
႔ ႕ဲ ၀မ္းကဲေ
ြ မာင္ႏမ
ွ ေျပာတာကေတာ့
သူေရာက္လာရင္ အိမန
္ ေ
႔ဲ နရမယ္လ႔ို ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္းေျပာတာကေတာ့
တုက
ိ ခ
္ န္းေသးေသးမွာေနရမယ္လ႔ို ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့အ
္ မယ္အေနနဲ႔
အခုလအ
ို လြနက
္ ျြဲ ပားတဲ့ သတင္းမ်ိဳးကုိ အဲဒအ
ီ ေမရိကားမွာရွတ
ိ သ
့ဲ ူ ႏွစေ
္ ယာက္ဆက
ီ
ၾကားရတာပါလဲ။

သင္ ေနာက္ဆုံးေနခဲ့တဲ့အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

rr သင့္အိမ္က ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးပါလဲ။
rr ဘယ္အရာက သင့္အိမ္ကုိ သင့္အတြက္ အေရးပါေစပါသလဲ။
rr ဘာေၾကာင့္ အဲဒါကုိသင့္အိမ္လုိ႔ ေခၚႏုိင္ရတာပါလဲ။
ဘယ္အရာက သင့္အိမ္ကုိ (သုိ႔မဟုတ္ သင့္အိမ္ေတြကုိ) သင့္အတြက္ အေရးပါေစပါသလဲ။
ပုံဆဲြၿပီးေဖာ္ျပပါ။

သင္ ဘာပုံဆဲြခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ သင့္အေဖာ္ကုိ ေျပာျပပါ။ ဒီလုိေျပာျပျခင္းဟာ သင္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက လူေတြကုိေတြ႔တဲ့အခါ အရင္တုန္းကေနခဲ့တဲ့
အိမ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာျပဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းတဲ့ေလ့က်င့္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

၅၈

အခန္း

၅

အိမ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရပ္ရြာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အိမ္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါအိမ္အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့႐ုပ္ပုံေတြကုိ တဲြေပးပါ။*

၁. တုိက္ခန္းအိမ္

က.

၂. လုံးခ်င္းအိမ္

ခ.

၃. ဆဲြယူေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္တဲ့အိမ္

ဂ.

၄. တုိက္ခန္းအိမ္ သုိ႔မဟုတ္
လုံးခ်င္းအိမ္အတြင္းရွိအခန္း

ဃ.

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၅၉

၅

အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း

သင့္အတြက္လုိအပ္တဲ့
အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂနဲ႔
အုိးအိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကုိ
ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔အစည္းေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လံုးခ်င္းအိမ္ ဒါမွမဟုတ္ တုိက္ခန္းအိမ္
ငွားတယ္ဆုိတာ လူတုိင္း လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိပါတယ္။ အိမ္ သုိ႔မဟုတ္
တုိက္ခန္းအိမ္ယာေတြမွာ မီးဖုိတစ္ခုပါတဲ့ မီးဖုိေခ်ာင္၊ ပန္ကန္ေဆးစင္၊
ေရခဲေသတၱာ၊ ထမင္းစားခန္း၊ လူေနခန္း၊ အနည္းဆုံး အိပ္ခန္းတစ္ခန္း
ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခန္းထက္ပိုတဲ့အိပ္ခန္းေတြနဲ႔ ေရခ်ိဳးခန္းတစ္ခန္း၊
အ၀တ္အစားထားတဲ့အခန္းတုိ႔ ပါၾကပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ားထားရွိျခင္း
ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ေတြဟာ
ရပ္ရြာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူညီပါဘူး။

သင္နဲ႔သင့္မိသားစုေနထုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ တုိက္ခန္းအိမ္
သုိ႔မဟုတ္ လုံးခ်င္းအိမ္မွာ အေျခခံလုိအပ္တဲ့ ပရိေဘာဂေတြနဲ႔
အိမ္သုံးပစၥည္းေတြ ထည့္ေပးဖုိ႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာအဖဲြ႔မွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြထဲမွာ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၊
အိပ္ယာခင္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္သုံးပစၥည္း၊ တကုိယ္ရည္သုံးပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။
ပစၥည္းအသစ္ေတြ ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ အဖဲြ႔မွာ တာ၀န္မရွိပါဘူး။ ပစၥည္းေတြဟာ
အသစ္ျဖစ္စရာမလုိဘဲ ေကာင္းဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။

သင္တုိက္ခန္းအိမ္ယာငွားတဲ့အခါ
အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္မွာ
လက္မွတ္ေရးထုိးရပါမယ္။

အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ကုိ
လက္မွတ္ထုိးတာဟာ အိမ္ခန္းကုိ
အတိအက် သတ္မွတ္ထားတဲ့လေပါင္း
ဘယ္ေလာက္
အထိငွားမယ္ဆုိတာရယ္၊
အိမ္လခကုိအခ်ိန္မီ ေပးပါ
မယ္ ဆုိတာရယ္ကုိ
သေဘာတူလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဟဒဲလ္တုိ႔မိသားစုဟာ သူတုိ႔ေနထုိင္ရမယ့္ အိမ္အသစ္
ကုိေရာက္တဲ့အခါ ပရိေဘာဂေတြဟာ အစုံလုိက္
မဟုတ္ဘဲ တစ္ခုတစ္မ်ိဳးစီျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္
အေတာ္အံအားသင့္သြားပါတယ္။ ပရိေဘာဂေတြဟာ
အသစ္ေတြမျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ သူတုိ႔သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုဟာက
အစုံလုိက္မဟုတ္ဘဲ ကဲြျပားေနတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

အုိးအိမ္စရိတ္
အုိးအိမ္စားရိတ္ေတြဟာ ျပည္နယ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕နဲ႔တစ္ၿမိဳ႕
မတူၾကပါဘူး၊ ရပ္ကြက္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေတာင္မတူၾကပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔
ဘယ္ေနရာမွာေနေန အိမ္စရိတ္က လစဥ္ အမ်ားဆုံး ေပးရမယ့္
ကုန္က်စရိတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၆၀

အခန္း

၅

သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ သင္ခုိလံႈခြင့္ရယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံက အိမ္ငွားစရိတ္အေၾကာင္း
စဥ္းစားပါ။

rr သင္အရင္က အိမ္စရိတ္အတြက္ ကုန္က်ခဲ့ဖူးပါသလား။
rr အိမ္စရိတ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ သုံးခဲ့ရပါသလဲ။
rr သင့္အေနနဲ႔ ေရဖုိး၊ မီးဖုိး၊ အပူေပးစက္ဖုိး စတဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေပးခဲ့ဖူးပါသလား။
rr အျခားအိမ္စရိတ္ ဘာေတြ ကုန္က်ခဲ့ဖူးပါသလဲ။

အိမ္ငွားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ တုိက္ခန္းအိမ္ငွားသည္ျဖစ္ေစ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ ငွားသည္ျဖစ္ေစ
အိမ္ငွား စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ဆုိတာကေတာ့ အိမ္ငွားသူ
(သင္) နဲ႔ အိမ္ရွင္ (အေဆာက္အဦးပုိင္ရွင္) တုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ၀တၱရားေတြအေၾကာင္းကုိ
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားတဲ့ တရား၀င္ အေထာက္အထားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
စာခ်ဳပ္မွာ အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ခန္းအိမ္အတြက္ တစ္လကုိ
လခဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အိမ္ငွားခထဲမွာ ေရဖုိးမီးဖုိး
(အပူေပးစက္အတြက္ ဓာတ္ေငြ႔ သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ဆီဖုိး၊ မီးဖုိး၊ ေရဖုိးနဲ႔အမိႈက္က်ံဳးခ)
ေတြလည္း ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ေရဖုိးမီးဖုိးေတြကုိ
သီးျခားေပးေဆာင္ရႏုိင္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္မထုိးမီ အိမ္ငွားခထဲမွာ ေရးဖုိးမီးဖုိးပါမပါ
အိမ္ရွင္ကုိေမးဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

အိမ္ငွားရဲ႕၀တၱရားမ်ား
အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို သင္ သေဘာတူရပါတယ္။

rr အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ခန္းအိမ္မွာေနမယ့္ လူဦးေရစာရင္း
rr လစဥ္ေပးရမယ့္ အိမ္လခ
rr အိမ္လခေပးရမယ့္ ေနာက္ဆုံးရက္
rr တုိက္ခန္းအိမ္ရဲ႕အေနအထား (အၿမဲတမ္းသန္႔ရွင္းေနဖုိ႔နဲ႔ မပ်က္စီးဖုိ႔)
rr သင္ေနမယ့္ လအေရအတြက္ (ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ၁၂ လ)
rr စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္
ဒါဂ ဟာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ထြက္ခြာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ ဟုိေရာက္လုိ႔ သူတုိက္ခန္းငွားတဲ့အခါ
စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးရမယ္ဆုိတာ သူသိထားပါတယ္။ လက္မွတ္ထုိးမယ္ဆုိရင္
စာရြက္ေပၚမွာရွိတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြ အားလုံးကုိနားလည္ရမယ္လုိ႔ သူတက္ခဲ့တဲ့
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္မိတ္ဆက္ေရး သင္တန္းမွာ သင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့
အခ်က္အလက္ေတြက အလြန္မ်ားပါတယ္။ သူဘယ္လုိနားလည္ႏုိင္ပါမလဲ။
စာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ ဒါဂ ကုိ ဘယ္လုိရွင္းျပႏုိင္ပါသလဲ။ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္
သူ႔အေနနဲ႔ဘယ္ေနရာမွာ အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္ပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၆၁

၅

အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း

အိမ္မွာတပ္ဆင္ထားတဲ့
မီးသတိအခ်က္ေပးကိရိယာ ကုိ
ျဖဳတ္မပစ္ပါနဲ႔။ အဲဒီကိရိယာဟာ
အေဆာက္အဦး အတြင္းေနထုိင္တဲ့
သင္နဲ႔အျခားသူေတြကုိ
မီးအႏၱရာယ္ကေန ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္
တပ္ဆင္ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဖယ္ရွားခံရျခင္း
သင့္အေနနဲ႔
စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္ကုိ
ခ်ိဳးေဖာက္ရင္
ငွားထားတဲ့တိုက္ခန္းကေန
ဖယ္ရွားခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္
သင့္အေနနဲ႔အိမ္လခေပးဖုိ႔
ပ်က္ကြက္ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အုိးအိမ္
အေဆာက္အဦးကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြားပ်က္စီးေစခဲ့ရင္ သင္ ေနအိမ္ကေန
ဖယ္ရွားခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ရွင္ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
အိမင
္ ာွ းဆုင
ိ ရ
္ ာဥပေဒေတြဟာ အိမရ
္ င
ွ အ
္ တြကေ
္ ရာ၊ အိမင
္ ာွ းအတြကပ
္ ါ
အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ အိမရ
္ င
ွ ္ အေနနဲ႔ သူတရ
႔ို ႕ဲ အုးိ အိမအ
္ ေဆာက္အဦးဟာ
ငွားရမ္းဖုအ
႔ိ တြက္ လုၿံ ခဳံေရးနဲသ
႔ န္ရ
႔ င
ွ း္ မႈဆင
ို ရ
္ ာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
အဆင့အ
္ တန္းေတြကို ျပည့မ
္ မ
ီ ႈ ရွမ
ိ ရွၾိ ကည့ရ
္ ပါမယ္။ အိမရ
္ င
ွ အ
္ ေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မးီ ၊
ေရပုက
ိ န
္ ႔ဲ အပူေပးစနစ္ေတြ ေကာင္းမြနမ
္ ရ
ႈ ေ
ိွ အာင္ ေသေသခ်ာခ်ာလုပရ
္ ပါမယ္။
ဒါ့အျပင္ မီးခုးိ ထြကရ
္ င္ အခ်က္ေပးတဲ့ မီးအႏၱရာယ္အခ်က္ေပး
ကိရယ
ိ ာလည္း တပ္ဆင္ေပးရမွာျဖစ္သလု၊ိ ၾကြကတ
္ ၊႔ို ရွဥတ
့္ လ
႔ို ို ကုက
ိ ျ္ ဖတ္
ဖ်က္ဆးီ တဲအ
့ ေကာင္ေတြန႔ဲ အင္းဆက္ပးို မႊားေတြကလ
ို ည္း မရွေ
ိ အာင္
ဖယ္ရာွ းေပးထားရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ မူရင္းတုင
ိ း္ ျပည္တ႔ို
ကုၾိ ကည့ၿ္ ပီး လူေတြကို အိမင
္ ာွ းဖု႔ိ ျငင္းဆုတ
ိ ာမ်ိဳး အိမရ
္ င
ွ အ
္ ေနနဲ႔ မလုပရ
္ ဘူးလု႔ိ
အုးိ အိမဆ
္ င
ို ရ
္ ာဥပေဒက ျပဌာန္းထားပါတယ္။

တိုက္ခန္းမွာ လ အနည္းငယ္ ေနထိုင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေက်ာ္ဦးဟာ
ပန္းကန္ေဆးကန္အနီးမွာ ပုိးဟပ္ေတြ ရွိေနတာကုိေတြ႔ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕တုိက္ခန္းအိမ္ကလည္း ညစ္ပတ္လာပါတယ္။
အိမ္ခန္းသန္႔ရွင္းဖုိ႔ဆုိရင္ ဘယ္သူ႔မွာတာ၀န္ရွိပါသလဲ။ ပုိးဟပ္ေတြကုိ
သုတ္သင္ပစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ေကာ ဘယ္သူ႔မွာတာ၀န္ရွိပါ သလဲ။
ေက်ာ္ဦးအေနနဲ႔ တုိက္ခန္းပုိင္ရွင္ထံကေနေရာ ဘယ္လုိအကူအညီမ်ိဳး
ေတာင္းခံသင့္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အိမ္ရွင္နဲ႔အိမ္ငွားဆုိင္ရာ
အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ၀တၱရားေတြဟာ အရင္ သင္ ေတ႔ြႀကဳံခဲ့ရတဲ့
အေတြ႔အႀကဳံေတြနဲ႔ ဘယ္လုိတူညီမႈရွိတယ္ ဒါမွမဟုတ္
ကဲြျပားမႈရွိတယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

rr သင္အရင္က အိမ္ငွားဖူးပါသလား။
rr သင့္ အိမ္ရွင္ရဲ႕၀တၱရားေတြက ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။
rr အဲဒီတုန္းက အိမ္ငွားတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕၀တၱရားေတြကေရာ
ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။

rr သင့္ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကေရာ ဘာေတြပါလဲ။

၆၂

အခန္း

၅

အုိးအိမ္ဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေဘးကင္းေရး
သင့္အိမ္ကို လုံၿခဳံေဘးကင္းေအာင္ထားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုံၿခဳံေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးခ်က္မ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ပုံကုိ
ယွဥ္တဲြေပးပါ။*
က၊ သင့္ရဲ႕အိမ္မွာရွိတဲ့ မီးခုိးအခ်က္ေပးကိရိယာကုိ ျဖဳတ္ထားတာ၊
ဒါမွမဟုတ္ပိတ္ထားတာ မလုပ္ပါနဲ႔။ မီးခုိးထြက္လာရင္
သင့္အိမ္ထဲမွာ တစ္ခုခုမ်ားမီးေလာင္ေနမလားဆုိတာ သင္သိႏုိင္ဖုိ႔
အဲဒီကိရိယာက အခ်က္ေပးမွာပါ။
၁၊ တံခါးႏွင့္ျပတင္းေပါက္မ်ား

ခ၊ မီးစဲြေလာင္ႏုိင္တဲ့အ၀တ္စနဲ႔ အျခားပစၥည္းေတြကုိ အလုံပိတ္မီးဖုိနဲ႔
ေ၀းရာမွာထားပါ။ အလုံ ပိတ္မီးဖုိကုိျဖစ္ေစ၊ မီးဖုိကုိျဖစ္ေစ
ခ်က္ျပဳတ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီအတုိင္းထားမသြားပါနဲ႔။

၂၊ လူစိမ္းမ်ား

၃၊ မီးခုိးအခ်က္ေပးကိရိယာ

ဂ၊ သင္နဲ႔မသိတဲ့ လူစိမ္းေတြကုိ အိမ္ထဲအ၀င္မခံပါနဲ႔။ လူစိမ္းေတြ
သင့္အိမ္တံခါးအနီး ေရာက္လာပါက အိမ္ထဲကုိ၀င္ခြင့္မေပးခင္
သူတုိ႔ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘာအလုိရွိတာလဲဆုိတာကုိ အရင္ေမးပါ။
သင္ သူတုိ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္စကားေျပာလုိ႔မရဘူးဆုိရင္၊
ဒါ့အျပင္ သင့္အေနနဲ႔စိတ္ထဲမွာ မရွင္းဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိ
အိမ္ထဲေပးမ၀င္ပါနဲ႔။
ဃ၊ သင္အိမ္မွာ ရွိေနတယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ၊ သင့္အိမ္တံခါးေတြကို
အၿမဲၾကည့္ပါ။ သင္အိမ္အျပင္သြားတယ္ဆုိရင္
ျပတင္းေပါက္နဲ႔တံခါးေတြကုိ ေသာ့ခတ္ခဲ့ပါ။

၄၊ မီးသတ္ဗူး

၅၊ အလုံပိတ္မီးဖုိ

င၊ သင့္အိမ္အတြင္း ေလာင္တဲ့မီးေတာက္အနည္းငယ္အတြက္
မီးသတ္ဗူးကုိ အသုံးျပဳပါ။ (ဥပမာ ထမင္းဟင္းခ်က္ေနတုန္း)
ေလာင္တဲ့မီးမ်ိဳး။ အသားအဆီေတြ
မီးဆဲြေလာင္ေနရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေရနဲ႔မေလာင္းပါနဲ႔။
မီးအေတာ္မ်ားမ်ားေလာင္ရင္ေတာ့ အေဆာက္အဦးထဲကေန
အျမန္ဆုံးထြက္ပါ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၉၁၁ (911) ႏွိပ္ၿပီး
အေရးေပၚဌာနကုိေခၚပါ။ (911 ဖုန္းေခၚတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ပုိမိုေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔အခန္း (၆) ကုိၾကည့္ပါ။)

သင္အရင္တုန္းကအသုံးျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ
အႀကံျပဳခ်က္ေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါက စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး အမွတ္အသားျပဳေဖၚျပပါ။ ဒီနည္းလမ္းေတြကုိ
သင္ ဘယ္လိုအသံုးျပဳခဲ့တယ္ ဆိုတာကို သင့္ရဲ႕အေဖာ္ကို ေျပာျပပါ။ အဲဒီေနာက္ သင့္အတြက္
အသစ္ျဖစ္ေနတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိလည္း ေဖာ္ျပေပးပါ။
* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၆၃

၅

အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း

အစားအစာေတြကုိ
ဖုံးအုပ္ထားၿပီး၊ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ
သိမ္းထားပါ။ အစားအစာေတြကုိ
အျပင္မွာထားခဲ့ရင္
ၾကြက္နဲ႔အျခားပုိးမႊားေတြကုိ
ဖိတ္ေခၚသလုိျဖစ္ ေနပါလိမ့္မယ္။

အုိးအိမ္ထိန္းသိိမ္းျပဳျပင္ေရး
သင့္ရဲ႕အိမ္ကုိ သန္႔ရွင္းေနေအာင္နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနရွိေအာင္
အၿမဲထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

rr အစားအစာေတြကို ဖုးံ အုပၿ္ ပီး
ေရခဲေသတၱာထဲထည့ထ
္ ားပါ။
အစားအစာေတြကို မဖုးံ ဘဲ ထားခဲတ
့ ာ၊
ဒါမွမဟုတ္ စားပဲေ
ြ ပၚတင္ထားခဲတ
့ ာဟာ
ၾကြကန
္ အ
႔ဲ င္းဆက္ပးို မႊားေတြ ေရာက္လာေအာင္
ဆဲေ
ြ ဆာင္သလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

rr အမိက
ႈ ေ
္ တြကို အမိက
ႈ ပ
္ းံု ထဲ ထည့ပ
္ ါ၊
ပလပ္စတစ္အမိက
ႈ အ
္ တ
ိ န
္ ႔ဲ ထုပပ
္ းို ပါ။
ျဖစ္ႏင
ို ရ
္ င္ ေန႔တင
ို း္ အမိက
ႈ ေ
္ တြကို
အိမအ
္ ျပင္မာွ ရွတ
ိ အ
့ဲ မိက
ႈ ပ
္ းံု ၊ ဒါမွမဟုတ္
စုေပါင္းအမိက
ႈ ပ
္ းံု ႀကီးထဲကို သြားပစ္ပါ။ အမိက
ႈ ေ
္ တြ
အိမထ
္ မ
ဲ ာွ ရွေ
ိ နျခင္းဟာ ပုးိ ဟပ္ေတြ၊ ၾကြကေ
္ တြန႔ဲ
အင္းဆက္ပးို မႊားေတြ ေရာက္လာေအာင္
ဆဲေ
ြ ဆာင္သလုျိ ဖစ္ေနပါတယ္။

rr မီးဖုေ
ိ ခ်ာင္ထမ
ဲ ာွ ၾကက္ဥခြေ
ံ တြ၊ အ႐ုးိ ေတြ၊ သစ္
သီးနဲဟ
႔ င္းသီးဟင္းရြကအ
္ ခြေ
ံ တြကို ပန္ကန္ေဆး
ဇလုထ
ံ က
ဲ ေရထြကေ
္ ပါက္ထက
ဲ ၊ို ဒါမွမဟုတ္
အမိက
ႈ ေ
္ ခ်စက္အေပါက္ထက
ဲ ို မထည့ပ
္ ါနဲ။႔
ဒါ့အျပင္ ဆံပင္လုိ အမိက
ႈ မ
္ ်ိဳးေတြကို ေရခ်ိဳးဇလုထ
ံ ၊ဲ
ဒါမွမဟုတ္ ေရးခ်ိဳးခန္း ေရထြကေ
္ ပါက္ထက
ဲ ၊ို
ဒါမွမဟုတ္ အိမသ
္ ာထဲကမ
ို ထည့ပ
္ ါနဲ။႔
အဲဒအ
ီ ရာေတြကို အမိက
ႈ ေ
္ တာင္းထဲကို ထည့ပ
္ ါ။

rr အိမသ
္ ာသုးံ စကၠဴကလဲရ
ြ င္
အမ်ိဳးသမီးေအာက္ခဂ
ံ မ
ြ း္ စကၠဴေတြ၊
ခေလးေအာက္ခံ ဂြမး္ စကၠဴ (ဒုင
ိ ဘ
္ ာ)
ေတြကို အိမသ
္ ာထဲကမ
ို ထည့ပ
္ ါနဲ။႔
အိမသ
္ ာသုးံ စကၠဴကလဲရ
ြ င္ အျခား အရာေတြကို
အိမသ
္ ာထဲထည့ၿ္ ပီး ေရဆဲမ
ြ ခ်ဖုသ
႔ိ င့ရ
္ ႕ဲ
ကေလးေတြကလ
ို ည္း သင္ၾကားေပးထားပါ။

rr ေရးခ်ဳိးတဲေ
့ နရာက အကာတံခါးကုအ
ိ လုပ
ံ တ
ိ ပ
္ ါ၊
ဒါ့အျပင္ေရကာတဲက
့ န္လ
႔ န္က
႔ ာ အစကုလ
ိ ည္း
ေရခ်ိဳးကန္အတြငး္ ပုင
ိ း္ ထဲကေ
ို ရာက္ေအာင္
ထည့ပ
္ ါ။ ေရခ်ိဳးၿပီးထြကလ
္ ာတဲအ
့ ခါမွာလည္း
ေရခ်ိဳးကန္ရ႕ဲ အျပင္ဘက္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာရွတ
ိ ့ဲ
ေရခ်ိဳးခန္းသုးံ ေအာက္ခအ
ံ ခင္းကုသ
ိ းုံ ပါ။

rr သင့ရ
္ ႕ဲ မီးခုးိ အခ်က္ေပး ကိရယ
ိ ာဟာ မီးခုးိ မရွဘ
ိ ဲ
အသံျမည္ေနတယ္ဆရ
ို င္ ဓာတ္ခအ
ဲ သစ္လဖ
ဲ ႔ို
လုပ
ိ ါၿပီ။ ဓာတ္ခအ
ဲ သစ္ခ်က္ခ်င္းလဲပါ။
မီးခုးိ အခ်က္ေပး ကိရယ
ိ ာကုအ
ိ ၿမဲဖင
ြ ထ
့္ ားဖုန
႔ ိ ႔ဲ
ေကာင္းေနဖု႔ိ ေသေသခ်ာခ်ာလုပရ
္ မယ္ဆတ
ို ာ
မေမ့ပါနဲ။႔

၆၄

အခန္း

၅

ေတာမိ တစ္ေယာက္အလုပ္ကေန အိမ္ကုိျပန္ေရာက္ လာတဲ့အခါ မီးဖုိေခ်ာင္ထဲကေန
အနံ႔ဆုိးတစ္ခု ရပါတယ္။ ဒီအနံ႔ဘယ္ကလာတယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္
သူအေနနဲ႔ဘာေတြကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး သင့္ပါသလဲ။ ဒီလုိမီးဖုိေခ်ာင္ထဲက အနံ႔ဆုိးေတြ
ေနာင္မွာမရေတာ့ေအာင္ သူမအေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု သင့ရ
္ ႕ဲ ေနအိမအ
္ သစ္ဟာ ဟုအ
ိ ရင္သင္ေနခဲဖ
့ းူ တဲ့
အိမန
္ ဘ
႔ဲ ယ္ေလာက္အထိ ဆင္တပ
ူ ါသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ကဲျြ ပားျခားနားပါသလဲ။ တူညမ
ီ န
ႈ ႔ဲ
ကဲျြ ပားမႈေတြကို စာေရး၍ျဖစ္ေစ၊ ပုဆ
ံ ၍
ြဲ ျဖစ္ေစ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားအတြငး္ မွာ
ေရးသားေဖာ္ျပပါ။ ဥပမာ၊ အိမခ
္ န္းအမ်ိဳးအစားနဲအ
႔ ေရအတြက၊္ အိမမ
္ ာွ ပါတဲေ
့ ရခ်ိဳးခန္းပုစ
ံ ၊ံ
႐ုးိ ႐ုးိ ေရလား၊ ေရပူလား၊ သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေရးလုပတ
္ န
့ဲ ည္းလမ္းေတြ။

ဆင္တူမႈမ်ား

ကဲြျပားမႈမ်ား

ဒီဆင္တူမႈေတြနဲ႔ ကဲြျပားမႈေတြဟာ ျပဳျပင္ထိန္းညိႇမႈအတြက္ ပုိမုိလြယ္ကူေစမလား၊
ခက္ခဲေစမလား။ သင္ ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
သင့္ရဲ႕အိမ္အသစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြသိသင့္တယ္ဆုိတာကုိ သိရွိလာဖုိ႔အတြက္
သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔အတူ အိမ္ရွင္နဲ႔အိမ္ငွား စကားေျပာခန္းအျဖစ္ အစမ္းျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။
ဒီေမးခြန္းေတြကုိ ေမးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

rr အိမ္လခ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ။
rr အိမ္လခေပးရမယ့္ေနာက္ဆုံးရက္က ဘယ္ရက္လဲ။
rr ေရဖုိးမီးဖုိးေတြ ပါၿပီးသားလား။
rr ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာရွိရင္ ဘယ္သူ႔ကုိဖုန္းေခၚရမလဲ။
rr စာခ်ဳပ္က ဘယ္ေလာက္သက္တမ္းရွိသလဲ။
သင့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ေမးခြန္းေတြလည္း ေမးပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၆၅

၅

အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္ စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။

ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြထဲက ဘယ္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အိမ္ကုိ ၾကြက္နဲ႔
အင္းဆက္ပုိးမႊားေတြ ေရာက္လာႏုိင္ပါသလဲ။
က. အစားအစာေတြကုိ ဖုံးအုပ္မထားဘဲ စားပဲြေပၚမွာ ဒီအတုိင္းထားပစ္ခဲ့ရင္
ခ.

အစားအစာေတြကုိ ေရခဲေသတၱာထဲ ထည့္ထားရင္

ဂ.

မီးဖုိေခ်ာင္ထဲက အမိႈက္ပုံးထဲမွာ အမိႈက္ေတြကုိ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာထားရင္

ဃ. နံပတ္ က နဲ႔ ဂ ႏွစ္ခုစလုံး

၂။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အိမ္ငွားသည္ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ခန္းအိမ္ငွားသည္ျဖစ္ေစ သင့္အေနနဲ႔
အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္၊ ငွားရမ္းမႈသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထုိးရမွာလား။
က. ထုိးရပါမယ္။
ခ.

မထုိးရပါဘူး။

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀ မွာရွိတဲ့ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၆၆

အခန္း

၃။

၅

သင့္ရဲ႕အိမ္တံခါးကုိ လူစိမ္းတခ်ိဳ႕ ေရာက္လာမယ္ဆုိရင္ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။
က. တံခါးဖြင့္ေပးၿပီး သူတုိ႔ကုိအထဲကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္ပါ။
ခ.

သင့္အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားတခ်ိဳ႕ ေျပာတတ္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဘယ္သူေတြလဲ၊
ဘာအလုိရွိသလဲဆုိတာ ေမးပါ။

ဂ.

သင့္အေနနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ အဆင္မေျပဘူးလုိ႔ခံစားရရင္ သူတုိ႔ကုိ အထဲေပးမ၀င္ပါနဲ႔။

ဃ. နံပတ္ ခ နဲ႔ ဂ တုိ႔ကုိေရြးပါတယ္။
၄။

သင္ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးတယ္ဆုိတာ သင္ ဘာကုိသေဘာတူတာပါလဲ။
က. လစဥ္အိမ္ငွားခ
ခ.

သင္ ေနထုိင္မယ့္လ အေရအတြက္

ဂ.

တိုက္ခန္းအိမ္ သို႔မဟုတ္ လံုးခ်င္းအိမ္မွာေနမယ့္ လူဦးေရစုစုေပါင္း

ဃ. အထက္ကေဖာ္ျပတဲ့ အခ်က္အားလုံး
၅။

သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔ သင့္ကုိ ပရိေဘာဂအသစ္ေတြ
ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ တာ၀န္ရွိပါသလား။
က. ရွိပါတယ္။
ခ.

မရွိပါဘူး။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၆၇

၆

ရပ္ရြာကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

1
၆

အခန္း (၆)
Chapter
ရပ္ရြာကူညOne
ီေစာင့္ေရွာက္ေရး
The
လုပ္ငresettlement
န္းမ်ား
journey

သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔အ
ျပင္ သင္
ေနထု
ိင္တဲ့ရပ္ရြာyou
အတြ
င္း အျခားကူ
ညီ decision
Like
many
other
refugees,
have
made the
ေထာက္
ပံ့ေရးလု
္ငန္းေတြ
ရွိပါေသးတယ္
သူတုိ႔ေပးႏု
ိင္တof
ဲ့
to resettle
andပstart
a new
life in the။United
States
အကူအညီResettlement
နဲ႔ သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္
ေပးႏု
ိင္ step
တာေတြ
ေတာ ့
America.
is the
first
to က
becoming
ေဒသတစ္
ခုနဲ႔တresident
စ္ခု ကဲြျပားျခားနားပါတယ္
a permanent
and, for many,။a citizen of
the United States someday. Resettlement is a long
process
change
life,
ဒီ
အခန္that
းမွာwill
ေဆြ
းေႏြyour
းမယ့
္ and it will bring
many
challenges
and opportunities.
The experience
အေၾကာင္
းအရာေတြ
ကေတာ့
is different for every person. It is normal to feel both
»excited
» အစုိးရကူ
ညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
and nervous as you prepare for your journey.

»» ပုဂၢလိကကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
»» အမ်ားျပည္သဆ
ူ င
ို ရ
္ ာ ကူညေ
ီ ထာက္ပေ
့ံ ရးလုပင
္ န္းမ်ား
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အခန္း

၆

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားလုံးနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ရွိတဲ့ ရပ္ရြာကူညီ ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီစကားလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ သင္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

ကေလးထိန္း၊
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး

child care

ဖတီမာတစ္ေယာက္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္း ESL
သြားတက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကေလးထိန္း ရွာေနပါတယ္။

community

emergency

library

parks

public

recreation

translation

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၆၉

၆

ရပ္ရြာကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အစုိးရလူမႈေထာက္ပ့ံေရး
ဌာနေတြအေနနဲ႔ကေတာ့
အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွိသူေတြကုိ
ေထာက္ပံ့ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕မူရင္းတုိင္းျပည္ သုိ႔မဟုတ္ ခုိလႈံခြင့္ယူခဲ့တဲ့တုိင္းျပည္မွာ
ဘယ္လုိ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ိဳးေတြ ရႏိုင္မလဲဆုိတာကုိ
စဥ္းစားပါ။

အစုိးရကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား
အစုိးရအေနနဲ႔
၀င္ေငြနည္းတဲ့မိသားစုေတြကုိ
မိသားစု အရြယ္အစားနဲ႔
၀င္တဲ့၀င္ေငြအေပၚမူတည္ၿပီး၊
အစားအစာေတြ
ကူညီေထာက္ပံ့ပါတယ္။

အစုိးရရဲ႕လူမႈကူညီေထာက္ပံ့ေရးဌာနေတြကေန
ရပ္ရြာအတြင္းရွိလူထုကုိ အကူအညီေတြ ေပးပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔
၀င္ေငြနည္းတဲ့သူေတြ၊ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြ၊ မသန္စြမ္းသူေတြ စတဲ့
အထူးတလည္ အကူအညီလုိတဲ့သူေတြကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ
ေပးပါတယ္။ အစုိးရအစီအစဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာက
တင္းက်ပ္တဲ့အခ်ိန္အကန္႔အသတ္နဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။
ရပ္ရြာအလုိက္ သူတုိ႔ေပးတဲ့အကူအညီေတြဟာ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ပမာဏေတြ
ကဲြျပားပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကုိ ကူညီတဲ့အစုိးရရဲ႕အစီအစဥ္တခ်ိဳ႕ကေတာ့
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့အစီအစဥ္
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြဖုိ႔
ခက္ခဲေနတဲ့သူေတြအတြက္
ယာယီေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့
အစီအစဥ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ကေလးရွိတဲ့
အကူအညီလုိအပ္တဲ ့မိသားစုေတြအတြက္
ယာယီ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး
အစီအစဥ္ (TANF) ဆုိတာရယ္၊
တစ္ဦးတည္းသမားေတြနဲ႔ လက္ထပ္ၿပီး
ကေလး မရွိေသးတဲ့သူေတြ အတြက္
ဒုကၡသည္ေငြေၾကးအကူအညီ (RCA) အကူအညီဆုိတာေတြ ရွိပါတယ္။
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးအတြက္
အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္
အလုပ္လုပ္လုိၿပီး ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့
အရင္လုိအပ္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကုိ
ေငြေၾကးတုိက္႐ုိက္ ေထာက္ပံ့မယ့္အစား၊
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေတာ္မ်ားမ်ားက
ဒီေထာက္ပ့ံမႈမ်ိဳး ကုိ ေပးၾကပါတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြက ဒီအစီအစဥ္မွာ
ဦးစြာစာရင္း ေပးသြင္းၿပီး အလုပ္တစ္ခုကုိ အျမန္ဆုံးရေအာင္ရွာဖုိ႔
ကတိျပဳရပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူတုိ႔ဟာ
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့နဲ႔ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးမႈေတြနဲ႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ရွိၿပီး ပထမ ၄ လကေန ၆ လအတြင္း
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြလည္း ရရွိပါတယ္။

၇၀

အခန္း

၆

ျဖည့္စြက္အာဟာရ အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရရဲ႕ ဒီအစီအစဥ္ဟာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေနထုိင္တဲ့ ၀င္ေငြနည္းသူေတြ အတြက္ အစားအစာ၀ယ္ယူဖုိ႔
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ ရရွိထားသူဟာ
လစဥ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ပမာဏရွိတဲ့ အစားအစာေတြ ၀ယ္ယူဖုိ႔အတြက္ ကဒ္ျပား
တစ္ခုရပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ အစားအစာအေထာက္အပံ့အတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ
အစုိးရ႐ုံးမွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ရရွိမယ့္အကူအညီ အနည္းအမ်ားကေတာ့ မိသားစု
အရြယ္အစားနဲ႔ ၀င္ေငြအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။
ျဖည့္စြက္၀င္ေငြ အေထာက္အပံ့ ဒီအစီအစဥ္ဟာ မ်က္စိမျမင္သူေတြ၊ မသန္စြမ္းသူေတြ၊
အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္သူေတြနဲ႔ ၀င္ေငြအနည္းငယ္ သုိ႔မဟုတ္ လုံး၀မရွိသူမ်ားကုိ
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးကူညီမႈအစီအစဥ္ တခ်ိဳ႕ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြမွာ
၀င္ေငြနည္းသူေတြအတြက္ အခမဲ့ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့ ကေလးထိန္းဌာနေတြ
ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အလုပ္ထြက္လုပ္ႏုိင္ မယ္၊
ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြႏုိင္ပါမယ္။
(ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခန္း (၁၂) မွာ ပုိမုိေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေျခခ်ေနထုိင္တဲ့အခါ အစုိးရရဲ႕ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ရရွိလိမ့္မယ္လုိ႔
အာဘာ က ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ သူ႔ကိစၥကုိတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္မန္ေနဂ်ာနဲ႔
ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ေတြ႔တဲ့အခါ၊ သူ႔ကုိေငြ သုိ႔မဟုတ္ ခ်က္လက္မွတ္ ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူဘာတစ္ခုမွမရပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔မရတာပါလဲ။ အစုိးရရဲ႕
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကုိ သင့္အေနနဲ႔ဘယ္လုိ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ လက္ခံရရွိႏုိင္ပါသလဲ။

ပုဂၢလိကကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ပုဂၢလိက ေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း ဒုကၡသည္ေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ
ေပးပါတယ္။ ေပးအပ္တဲ့အကူအညီ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ပမာဏေတြကေတာ့ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ
မတူညီၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ရပ္ရြာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေပးတဲ့ အကူအညီေတြကေတာ့
ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။
rr အႀကံေပးေဆြးေႏြးမႈ
rr လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ အကူအညီ
rr အဂၤလိပ္စာသင္တန္း
rr အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး အကူအညီ (အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေဆြးေႏြးမႈနဲ႔
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာသင္တန္း)
rr ဘာသာျပန္အကူအညီ

အဂၤလိပ္စာကုိစတင္သင္ယူရေတာ့မယ္ဆုိတာကုိ ဂုိပိ တစ္ေယာက္နားလည္လုိက္ပါတယ္။
ျပန္လည္အေျခ ခ်ေနထုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့အဖဲြ႔အေနနဲ႔
အဂၤလိပ္စာသင္မေပးဘူးဆုိတာကုိလည္း သူသိသြား ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအဖဲြ႔အေနနဲ႔
သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေတြကုိ
ကူညီရွာေဖြေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂုိပီ တစ္ေယာက္ ဘယ္ေနရာမွာ
သင္တန္းတက္မယ္ထင္ပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၇၁

၆

ရပ္ရြာကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြဟာ
အေထာက္အပံ့ ေတြနဲ႔
အားေပးကူညီမႈေတြကုိ
ေပးတတ္ပါတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔
အဲဒီအဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ
လုိက္နာ က်င့္ႀကံစရာမလုိဘဲ၊
အကူအညီေတြကုိ
လက္ခံရယူ ႏုိင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အေရးေပၚဌာန ၃ မ်ိဳးရွိ
ပါတယ္။ မီးသတ္ဌာန၊
ရဲဌာန နဲ႔ အေရးေပၚလူနာ
တင္ကားဌာနတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ရပ္ရြာအေျခခံအဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ
အေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းႏွစ္မ်ိဳးဟာ ပုဂၢလိက ေထာက္ပံ့ေပးေရး အဖဲြ႔အစည္း
ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား
ဒီအဖဲြ႔အစည္းေတြဟာ
ရပ္ရြာအတြင္းေနထုိင္သူေတြအတြက္
အပန္းေျဖနားေနေရး၊
လူမႈေရးနဲ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာ
အေထာက္အပံ့ေတြအတြက္
ရပ္ရြာအတြင္းေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့
အဖဲြ႔အစည္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ေနထုိင္တဲ့ ရပ္ရြာအတြင္း
ေနာက္ထပ္ေတြ႔ႏုိင္တဲ့ CBOs
အဖဲြ႔အစည္းတစ္မ်ိဳးကေတာ့
လူမ်ိဳးစုအေျခခံဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းမ်ိဳးေတြ (ECBOs)
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႔အစည္းမ်ိဳးေတြ ကေတာ့ အရင္ေရာက္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္တဲ့
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူေတြ စုဖဲြ႔ၿပီး ထူေထာင္ထားတဲ့
အဖဲြ႔အစည္းမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာရပ္ရြာအတြင္း ေနာက္ထပ္
ေရာက္လာသူေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္ဖုိ႔ ဖဲြ႔စည္းၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕အဖဲြ႔ေတြက သက္ႀကီးပညာေရးသင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသလုိ၊
အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔ေတြလည္း ဖဲြ႔ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အပန္းေျဖ
နားေနေရးဆုိင္ရာ ပဲြလမ္းသဘင္ေတြကုိလည္း ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ အေျချပဳအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေတြ၊ ဗလီေတြ၊ ဂ်ဴးဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေတြနဲ႔
အျခားဘာသာေရးအဖဲေ
႔ြ တြ ကလည္း အေထာက္အပံအ
့ မ်ိဳးမ်ိဳးေပးၾကပါတယ္။
တခ်ိဳ႕က အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြအတြက္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္း
ေပးၾကသလုိ၊ အသုံးျပဳၿပီးသား အ၀တ္အစားနဲ႔ ပရိေဘာဂေတြ ေပးကမ္း
ေထာက္ပံ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအဖဲြ႔အစည္းေတြကေပးတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြကုိ
ရယူတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္စရာမလုိပါဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ကုိယ္ကုိးကြယ္ခ်င္တဲ့ဘာသာကုိ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ေရြးခ်ယ္
ကုးိ ကြယခ
္ င
ြ ရ
့္ ပ
ိွ ါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ဘာသာမွ မကုးိ ကြယလ
္ ည္း
ရပါတယ္။

၇၂

အခန္း

၆

ေဇာ္မင္းနဲ႔ သူ႔မိသားစုအတြက္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုကေန ပုံးတစ္လုံးစာ အစားအစာ
ေတြကုိ အပတ္စဥ္ အလကားေပးမယ္လုိ႔ ကမ္းလွမ္း ပါတယ္။ ေဇာ္မင္းတုိ႔မိသားစုအေနနဲ႔လည္း
အစားအစာ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က ခရစ္ယာန္ေတြ မဟုတ္သလုိ
ျဖစ္လည္းမျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ ေဇာ္မင္း အေနနဲ႔ ဒီအစားအစာေတြကုိ လက္ခံသင့္ပါသလား။
ဘာေၾကာင့္လက္ခံ သင့္ပါသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ လက္မခံသင့္ဘူးလဲ။

ရပ္ရြာအတြင္းက အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ
ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ရပ္ရြာတုိင္းမွာ ရပ္ရြာအတြင္းေနထုိင္သူအားလုံးအတြက္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံေရး
လုပ္ငန္းေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အကူအညီလိုအပ္တဲ့အခါ ရယူႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဒါေတြကို သိထားသင့္
ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး အရာတခ်ိဳ႕ကို
ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
အေရးေပၚအကူအညီႏွင့္ ၉၁၁ နံပါတ္ကို ေခၚဆိုျခင္း
ရပ္ရြာတိုင္းမွာ မီးသတ္ဌာနနဲ႔ အေရးေပၚလူနာတင္ဌာနေတြ ရွိပါတယ္။ အေရးေပၚအကူအညီ ရရွိဖုိ႔ဆုိရင္
ဖုန္းနံပါတ္ ၉၁၁ ကုိေခၚပါ။ အဲဒီေနာက္ တယ္လီဖုန္းကုိ္င္တဲ့အရာရွိကုိ (ရဲဌာနကုိလား၊ မီးသတ္လား၊
အေရးေပၚလူနာတင္ဌာနကုိလား) သင္လုိတဲ့အကူအညီကုိ ေျပာပါ။ သင္ရွိေနတဲ့အရပ္ေဒသကုိလည္း
ေျပာပါ။ သင့္အေနနဲ႔ တယ္လီဖုန္းထဲမွာ အဂၤလိပ္လုိရွင္းမျပႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဟဲ့လ္ဖ္/Help (အကူအညီ)
ဒါမွမဟုတ္ အီမာဂ်န္စီ /Emergency (အေရးေပၚ) လုိ႔ေျပာပါ။ တယ္လီဖုန္းကုိျပန္မခ်လုိက္ပါနဲ႔။
ဖုန္းလုိင္းပြင့္ေနျခင္းအားျဖင့္ သင္ဘယ္မွာရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ တယ္လီဖုန္းကုိင္အရာရွိက
သိႏုိင္ပါတယ္။

ဂုိရီ မာယာ ထြန္းထားတဲ့ဖေယာင္းတုိင္ဟာ ေအာက္ကုိ က်ၿပီးေကာ္ေဇာကုိ မီးေလာင္ပါတယ္။
သူဟာ အဂၤလိပ္ စကားမေျပာတတ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းနံပတ္ ၉၁၁
ကုိေခၚရမယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သတိရပါတယ္။ တစ္ဘက္ကတာ၀န္ရွိသူ ဖုန္းကုိင္တဲ့အခါ ဂုိရီ
မာယာက “အဂၤလိပ္လုိမတတ္ ဘူး။ မီး မီး” လုိ႔ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သူမအေနနဲ႔
“မီး” လုိ႔ေျပာဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသလဲ။ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဂုိရီ မာယာ သတိရသင့္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေရးေပၚကူညီေရးဌာန အဓိက ၃ မ်ိဳးရွိပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနေတြနဲ႔ အသုံးျပဳတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားေတြ ကုိက္ညီေအာင္
မ်ဥ္းေၾကာင္းဆဲြၿပီး ဆက္သြယ္ေပးပါ။ *
၂။

၁။

က။ မီးသတ္ဌာန

၃။

ခ။ ရဲဌာန၊

ဂ။ အေရးေပၚလူနာတင္ဌာန

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၇၃

၆

ရပ္ရြာကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ရဲေတြဟာ အမ်ားျပည္သူ ကုိ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနေတြဟာ အေရးေပၚအေျခအေန ဟုတ္မဟုတ္
ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ။ အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္ဌာနကုိ
ဖုန္းေခၚရမယ္ဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ပါ။*

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး၊
အကူအညီေပးပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ေျပာတာကုိ

ဟုတ္တယ္၊ 911 ေခၚပါ
ဒီအေျခအေနဟာ အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္
သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသလား။**

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ၊

မီးသတ္

ရဲ

လူနာတင္
ကား

မဟုတ္ဘူး
911
မေခၚပါနဲ႔။

သူတုိ႔ကုိေၾကာက္စရာမလုိပါဘူး။
၁။ သင္ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္
အိပ္ယာႏုိးလာၿပီး၊ လမ္းတဘက္ျခမ္း
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အိမ္မွာ
မီးေလာင္ေနတာကို ေတြ႔ပါတယ္။

၂။ လမ္းထဲမွာေနတဲ့ အသက္ ၈
ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးဟာ
သင့္သားရဲ႕ ေဘာလုံးကုိ
ယူသြားပါတယ္။

၃။ သင့္ရဲ႕သမီး သစ္ပင္ေပၚက
လိမ့္က်ၿပီး အရမ္းနာေနပါတယ္။

၄။ သင့္ရဲ႕မီးသတိအခ်က္ေပးကိရိယာက
အသံမည္ေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ တုိက္ခန္းအိမ္ကုိ
စစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါမွာ
မီးေလာင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။

၅။ တညေတာ့
သင့္ရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းတုိက္ခန္းမွာ
အိမ္ရွင္ေတြမရွိတုန္း
လူစိမ္းတစ္ေယာက္က အိမ္ကုိ
ေဖာက္ထြင္းေနပါတယ္။

၆။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ လွီးေနတုန္း
မေတာ္မဆ ဓါးရွသြားပါတယ္။
ပလာစတာကပ္လုိက္ေတာ့
ေသြးတိတ္သြားပါတယ္။

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပုိ(က) မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
** ဒီေလ့က်င့္ခန္းဟာ အေရွ႕အာရွ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဌာန
(ႏုိင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ IRC) က ျပဳစုတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ယဥ္ေက်းမႈႀကိဳတင္ မိတ္ဆက္ျခင္းဆုိင္ရာ
ေက်ာင္းသားမ်ားလက္စဲြစာအုပ္မွ ရယူထားပါသည္။

၇၄

အခန္း

၆

ရဲ : ရဲအရာရွိေတြဟာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူကို
အကာကြယ္ေပးကာ၊ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ရဲအရာရွိေတြေျပာတာကုိ သင့္အနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။
သူတုိ႔ကုိ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ရဲအရာရွိတစ္ဦး သင့္အနားကုိကပ္လာၿပီး
သင့္ကုိရပ္ဖုိ႔ေျပာရင္ ရပ္လုိက္ပါ။ ထြက္ေျပးလုိ႔ရွိရင္ သင့္အေနနဲ႔
တစ္ခုခုမဟုတ္တာလုပ္လာတယ္လုိ႔ ဆုိလုိရာေရာက္ၿပီး၊
သင့္အတြက္ ျပႆာနာရွိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ရဲအရာရွိနဲ႔
ဆက္သြယ္စကားမေျပာတတ္ဘူးဆုိရင္၊ စကားျပန္ တစ္ဦးရဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါ။
ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရး ဆုိင္ရာအဖဲြ႔ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

တီးရယ္ တစ္ေယာက္ေစ်းဆုိင္ကုိ လမ္းေလွ်ာက္သြား ပါတယ္။ ဒါနဲ႔
သူဟာလမ္းကုိျဖတ္ကူးလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ သူျဖတ္ကူးရမယ့္လူကူးမ်ဥ္းၾကားကုိ
ေတြ႔ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ရဲအရာရွိတစ္ဦး သူ႔ထံ ဦးတည္ၿပီး ေလွ်ာက္လာေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔
တီးရယ္ တစ္ေယာက္လည္း ထြက္ေျပးပါတယ္။ ရဲအရာရွိက လည္း
ေနာက္ကေနလုိက္ဖမ္းပါတယ္။ တီးရယ္ကုိ စည္းကမ္းမရွိလမ္းျဖတ္ကူးတဲ့အတြက္ရယ္၊
ထြက္ေျပးတဲ့အတြက္ရယ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ဖုိ႔ ရဲက
လက္မွတ္တစ္ေစာင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ရေလေအာင္ တီးရယ္အေနနဲ႔
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အခ်က္ႏွစ္ခုက ဘာေတြပါလဲ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ရဲေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင္ တီးရယ္ကုိ ဘာေတြေျပာျပႏုိင္ပါသလဲ။

စာၾကည့္တုိက္မ်ား စာၾကည့္တုိက္ေတြမွာ စာအုပ္နဲ႔ စီဒီ၊ ဒီဗြီဒီ
စတဲ့အျခားအရာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ ရပ္ရြာ
အတြင္းေနထုိင္သူေတြက အခမဲ့ ငွားရမ္းႏုိင္ပါတယ္။ စာၾကည့္တုိက္က
အရာ၀တၱဳေတြကုိ အျပင္ကုိ ငွားရမ္းယူေဆာင္သြားႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႔
စာၾကည့္တုိက္အဖဲြ႔၀င္ကဒ္ျပား ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။ စာၾကည့္တုိက္ေတြက
မၾကာခဏဆုိသလုိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ စာ႐ုိက္သင္တန္းတုိ႔လုိ
သင္တန္းေတြ ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔
ကြန္ျပဳတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။
ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္အပန္းေျဖနားေနျခင္း ေဒသအလုိက္ ပန္းၿခံေတြမွာ
အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေပ်ာ္ပဲြစားဖုိ႔ေနရာေတြ သတ္မွတ္ေပးထားသလုိ၊
ကစားကြင္းနဲ႔ အားကစားလုပ္ဖုိ႔ေနရာေတြလည္း သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။
ပန္းၿခံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္တယ္၊ ဘာေတြမလုပ္ရဘူး
ဆုိတာေတြကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ပန္းၿခံေတြကေတာ့
အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ပန္းၿခံေတြကေတာ့ ၀င္ေၾကးေပးရပါတယ္။

အမီနာဟာ တုိက္ခန္းအိမ္ယာမွာ ေနထုိင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ကေလးေတြေဆာ့ကစားႏုိင္ဖုိ႔
ၿခံ၀န္းမရွိပါဘူး။ ကေလးေတြကုိ လမ္းေပၚတက္ၿပီးကစားခြင့္ျပဳဖုိ႔ဆုိတာ လည္း
မျဖစ္ႏုိင္မွန္းသူသိပါတယ္။ အမီနာရဲ႕ ကေလးေတြ ဘယ္ေနရာမွာကစားႏုိင္ပါမလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၇၅

၆

ရပ္ရြာကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရရွိတဲ့ အကူအညီေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕ မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္
ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံက ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။

rr ဘယ္ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေတြက တူညီမႈရွိပါသလဲ။
rr ဘယ္လုိကူညီေထာက္ပံမႈလုပ္ငန္းေတြက ကြာျခားမႈရွိပါသလဲ။

အဲဒီတူညီမႈေတြနဲ႔ ကဲြျပားျခားနားမႈေတြကို ေအာက္မွာ ေရးသား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ပုံဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

၇၆
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၆

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကို စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအုပ္စုမ်ားထဲမွ၊ ဘယ္အုပ္စုကုိ အစုိးရလူမူေရးဌာနကေန ကူညီေထာက္ပံ့မႈ
မေပးပါဘူးလဲ။
က. ၀င္ေငြနည္းမိသားစုနဲ႔/ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ား
ခ.

မသန္စြမ္းသူမ်ား

ဂ.

အုိးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား

ဃ. ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား
၂။

သင္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ သင့္ရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းမိသားစုနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ
ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ တုိက္ခန္းအိမ္လည္း တေနရာတည္းမွာ အတူတူေနၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔
မိသားစုငါးေယာက္ရွိတဲ့သူတုိ႔က မိသားစုသုံးေယာက္ရွိတဲ့ သင္တု႔ိထက္ အစုိးေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ
ပုိရတာကုိ သင္ သတိထားမိလာပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ အစုိးရက မွားယြင္းၿပီးလုပ္မိတာမ်ားပါလား။
က. ဟုတ္ပါတယ္။
ခ.

မဟုတ္ပါဘူး။ မိသားစုအႀကီးအေသး နဲ႔ အျခား အေၾကာင္းအခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး
အစုိးရရဲ႕ လူမူကူညီေရး အေထာက္အပံ့ေတြလည္း မတူၾကပါဘူး။

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၀၊ အခ်ပ္ပုိ(က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
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ရပ္ရြာကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၃။

သင့္အေနနဲ႔ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုက ျပဳလုပ္တဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကုိ တက္တယ္
ဆုိပါေတာ့။ ဒီသင္တန္းကုိဆက္တက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အဲဒီဘာသာကုိ၀င္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။
က. မွန္ပါတယ္။
ခ.

၄။

မမွန္ပါဘူး။

အေမရိကန္ေတြဟာ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကုိျမင္တဲ့အခါ ဘယ္လုိခံစားမိၾကပါသလဲ။ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္ၾက
ပါသလဲ။
က. သူတုိ႔က လုံၿခဳံတယ္။ အကာအကြယ္ေပးတယ္လုိ႔ ခံစားရပါတယ္။
ခ.

သူတုိ႔ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကပါတယ္။

ဂ.

သူတုိ႔က ရဲအရာရွိကုိ မခန္႔ေလးစား လုပ္ၾကပါတယ္။

ဃ. သူတုိ႔ ထြက္ေျပးၾကပါတယ္။
၅။

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ စာၾကည့္တုိက္ေတြဟာ စာအုပ္၊ သီခ်င္းစီဒီ နဲ႔ ဒီဗီြဒီေတြ အခမဲ့ငွားႏုိင္တဲ့
ေနရာ ဟုတ္ပါသလား။
က. ဟုတ္ပါတယ္။
ခ.

၇၈

မဟုတ္ပါဘူး။
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Chapter
အခန္
း (၇)One
The
သယ္resettlement
ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
journey

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ခါစအခ်ိန္မွာေတာ့
သင့္အ
ေနနဲ႔ other
သင္လrefugees,
ုိရာကုိ ေရာက္
ဖုိ႔အ
ခ်ိန္ အၾကာႀကီ
Like
many
you
have
made theး decision
အကု
န္ခံၿပီး လမ္
သြားရႏု
္ပါတယ္
။
to
resettle
andးေလွ
start်ာက္
a new
lifeိငin
the United
States of
မၾကာမီမွာပဲResettlement
သင္ဟာ အမ်ားသု
ံး သယ္
ူ
America.
is the
firstယ
step
to becoming
ပုိ႔ေpermanent
ဆာင္ေရးယာဥ္
ရထားေတြ
ကfor
ုိ စတင္
အသုaံးျပဳႏု
ိင္မွာပါ။
a
resident
and,
many,
citizen
of
အမ်ားသု
ံး သယ္
ယူပsomeday.
ုိ႔ေဆာင္ေရးပုResettlement
ံစံေတြက တေနရာနဲ
႔တေနရာ
the
United
States
is a long
အေတာ္က
ဲြျပားျခားနားပါတယ္
။ တခ်ိ
ဳ႕ေနရာေတြ
မွာ bring
process
that
will change your
life,
and it will
သင္သchallenges
ြားလုိသမွ် ေနရာတု
ိင္းလုိလုိ ေရာက္The
ႏုိင္ပexperience
ါတယ္။
many
and opportunities.
တခ်ိ
ဳ႕ေနရာေတြ
ွာေတာ့person.
အမ်ားသု
ယူပုိ႔ေဆာင္
ေရးboth
is
different
forမevery
Itံးသယ္
is normal
to feel
ယာဥ္ရထားေတြ
သိပ္မရွas
ိသyou
လုိ၊ တခ်ိ
ဳ႕ေနရာေတြ
မွာေတာ့
excited
and nervous
prepare
for your
journey.
လုံး၀မရွိပါဘူး။

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
This
chapter
will discuss
အေၾကာင္
းအရာေတြ
ကေတာ့
»» အမ်ားျပည္
ူသုံး
The role ofသresettlement
staff as
သယ္
ူပုိ႔ေguide
ဆာင္ေရးအမ်ိဳးအစားမ်ား
your ယ
first
»» ယာဥ္
ေက်ာအခ်က္
ျပသေကၤ
တyour
မ်ားနဲ႔
Self-reliance
as the
key to
ခရီ
းလမ္းပန္းလုံၿခဳံေဘးကင္းေရး
success
»» ကားတစ္စင္းပုိင္ျခင္းန႔ဲကားေမာင္းျခင္း

အမ်ားျပည္သူအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ယာဥ္ရထားနဲ႔
သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ေတြကေတာ့၊
တေနရာနဲ႔ တေနရာ မတူၾကပါဘူး။
တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အမ်ားအျပားရွိၿပီး၊
တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ မရွိတတ္ပါဘူး။
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အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ရွိတဲ့ သယ္သူပို႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီစကားလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ သင္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စက္ဘီး

bicycle

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

bus

car

driver’s license

road

street

traffic light

transportation
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အမ်ားျပည္သအ
ူ သုးံ ျပဳတဲယ
့ ာဥ္ရထားေတြ
စီးဖုိ႔ အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့
လက္မွတ္၀ယ္ရ ပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူသုံး
သယ္ယပ
ူ ေ
႔ို ဆာင္ေရးယာဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား
အမ်ားျပည္သူသုံး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္ရထားေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး
ၿမိဳ႕အတြင္း ေနထုိင္သူေတြ ဟာ ကုိယ္ပုိင္ကားမပါဘဲ တၿမိဳ႕လုံးကုိ
သြားလာႏုိင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အမ်ားျပည္သူသံုး
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပံုစံ အဓိကအားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဘက္စ္ကား၊
ေျမေအာက္ရထား နဲ႔ တေနရာနဲ႔တေနရာ ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ရထား
စသည္ျဖင့္ သုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့
အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း ေျပးဆဲြၿပီး၊ ခရီးသည္ေတြ တက္ႏုိင္ဆင္းႏုိင္ေအာင္
တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားတဲ့ မွတ္တုိင္ေတြမွာ ရပ္ၾကပါတယ္။
အမ်ားသုံးယာဥ္ရထားေတြကုိ စီးနင္းဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္တုိင္းမွာ
သင္ လက္မွတ္၀ယ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ တကၠဆီအငွားယာဥ္ေတြလည္း
အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေစ်းႀကီးပါတယ္။

သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံမွာတုန္းက ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ
တုန္းက သင္ ဘယ္လုိ သြားလာခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။

rr သင္ လမ္းေလွ်ာက္သလား။ စက္ဘီးနဲ႔သြားသလား။
ဒါမွမဟုတ္ အျခားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္ရထားတခုခုကုိ
အသုံးျပဳပါသလား။

rr သင္ အျခားသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ရထားေတြကုိ
အသုံးျပဳတယ္ဆုိရင္ အဲဒါဟာ အမ်ားသုံးလား။ ကုိယ္ပုိင္လား။

rr သင္ လမ္းေတြကုိ ဘယ္လုိသိပါသလဲ။

၈၂

အခန္း

၇

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စက္၀ုိင္းအတြင္းကေနရာေတြမွာ သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံမွာတုန္းက၊ ဒါမွမဟုတ္
သင္ ႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ရယူတဲ့ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လုိေရာက္ေအာင္ သြားလာတယ္ဆုိတာကုိ
႐ုပ္ပုံဆဲြ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။

ေစ်းကုိ
ဘယ္လုိသြားပါသလဲ။

သူငယ္ခ်င္းဆီကုိ
ဘယ္လုိသြားလည္ပါသလဲ။

အလုပ္ကုိ
ဘယ္လုိသြားပါသလဲ။

မိသားစုထံကုိ
ဘယ္လုိသြားလည္ပါသလဲ။

သင္ ခရီးရွည္
ဘယ္လုိသြားပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၈၃

၇

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

အစပုိင္းမွာေတာ့ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္အခ်ိန္ယူၿပီး
ယာဥ္ေက်ာအခ်က္ျပသေကၤတေတြနဲ႔
ေလ့လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ေတြကုိ သင္
အခ်က္ျပ မီးေတြကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္လာမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ သင္သိထားသင့္တဲ့
နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔
အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ လိုရာခရီးေရာက္ဖို႔
အၾကာႀကီးသြားရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း တေနရာကေန
လုိပါတယ္။ ဒါမွ သင္ေနထုိင္တဲ့
တေနရာေရာက္ဖုိ႔ အမ်ားသုံးယာဥ္ရထားတစ္မ်ိဳးမက
အရပ္ေဒသအတြင္း
ေျပာင္းစီးရႏုိင္တယ္ဆုိတာပါပဲ။
လမ္းေလွ်ာက္ သြားလာတဲ့အခါ
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ေနရာအသစ္တစ္ခုကုိေရာက္တဲ့အခါ၊ ဘယ္လုိသြားလာ

ရမယ္ဆုိတာသိဖုိ႔ အခ်ိန္ယူရပါတယ္၊ ဒီအတြက္ စိတ္မညစ္ ပါနဲ႔။
တေန႔က်တဲ့အခါ သင္သိလာမွာပါ။

ယာဥ္ေက်ာအခ်က္ျပသေကၤတမ်ားနဲ႔
ခရီးယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
သင့္အေနနဲ႔ ရပ္ရြာအတြင္း အမ်ားသုံးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး
ယာဥ္ရထားေတြကို အသုံးျပဳသလုိ၊ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးလည္း သြားတယ္ဆုိရင္
သင့္အေနနဲ႔ ယာဥ္ေက်ာအခ်က္ျပသေကၤတေတြနဲ႔ အခ်က္ျပမီးေတြကုိ
သတိထားမိမွာပါ။ အဲဒီအရာေတြနဲ႔ အျခားစည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြက
အမ်ားျပည္သူ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာစဥ္နဲ႔ ယာဥ္ရထားေမာင္းႏွင္လာစဥ္
လုံၿခဳံေဘးကင္းေအာင္ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္မွာပါ။

၈၄

အခန္း

၇

ေဖာ္ျပပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ပုံတုိ႔ကုိ တဲြဖက္ေပးပါ။*

၁။

က. ဒီသေကၤတဟာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ
လမ္းျဖတ္ကူးႏုိင္တဲ့ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။
လမ္းျဖတ္ကူးတဲ့အခါ အၿမဲတမ္း မ်ဥ္းက်ားကေန
ျဖတ္ကူးပါ။

၂။

ခ. ဒီသေကၤတဟာ “ရပ္” လို႔ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။
လမ္းျဖတ္ကူးဖို႔ အႏၱရာယ္မကင္းပါဘူး။

၃။

ဂ. ဒီသေကၤတဟာ “လမ္းေလွ်ာက္” လုိ႔
ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းျဖတ္ကူးဖုိ႔
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီလို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

၄။

ဃ. ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကေလးေတြ စက္ဘီးစီးရင္
ဦးထုပ္ေဆာင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၅။

င. ကားေမာင္းတဲ့အခါ ခါးပတ္ပတ္ဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။
ျပည္နယ္အားလုံးမွာ ကေလးေတြအတြက္
လုံၿခဳံမႈရွိေစတဲ့ သီးသန္႔ထုိင္ခုံအသုံးျပဳဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၈၅

၇

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ကုိယ္ပုိင္ကားေမာင္းၿပီး
သြားလာဖုိ႔ဆုိတာ
ေစ်းႀကီးပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ
ဆုိင္ရာယာဥ္ရထားေတြကုိ
အသုံးျပဳဖုိ႔ႀကိဳးစားပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႔ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဟုိအရင္က
ဘယ္လုိက်င့္သုံးခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။ ဒါ့အျပင္ အေမရိ
ကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္တဲ့အခါ လုံၿခဳံေဘးကင္းဖုိ႔အတြက္
ဘာေတြ ေျပာင္းလဲလိုက္လုပ္ဖုိ႔လုိမယ္ ဆုိတာေတြကုိ စဥ္းစားပါ။

rr အရင္တုန္းက ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
ဘယ္လုိလုိက္နာက်င့္သုံးပါသလဲ။

rr ယာဥ္ေက်ာအတြင္း လုံၿခဳံေဘးကင္းေအာင္
သင္ဘယ္လုိေနပါသလဲ။

rr အေမရိကန္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဟာ ဘာေတြ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အရက္ေသာက္ၿပီး ကားေမာင္းတာဟာ
အလြန္ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္မႈတစ္ခုပါ။
သင့္ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းလုိက္စင္
အသိမ္းခံရႏုိင္သလုိ၊
ႀကီးေလးတဲ့ဒဏ္ေငြလည္း
အ႐ုိက္ခံရ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္
ေထာင္ဒဏ္လည္း က်ခံရႏုိင္ပါတယ္။

ကြာျခားမႈရွိတယ္လုိ႔ သင္ ထင္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

သင္ ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆုိတာမသိရင္ ရပ္ၿပီး
သြားရမယ့္လမ္းကုိ ေမးပါ။ ဒီလိုလမ္းေမးတာကုိ သင့္
အေဖာ္တစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ေလ့က်င့္ပါ။ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ကို
ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

rr က်ေနာ္/က်မ ဒီကေနေစ်းကုိ ဘယ္လုိသြားရမလဲ။
rr အနီးဆုံးဘက္စ္ကားဂိတ္က ဘယ္မွာပါလဲ။
rr ဒီဘက္စ္ကား ေစ်းကုိေရာက္ပါလား။
rr ဒီအနီးအနားမွာ စာတုိက္ရွိပါသလား။
ကုိယ္ပုိင္ေမးခြန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ပါ။

ကားပုိင္ျခင္းနဲ႔ကားေမာင္းျခင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း သင္
ကားေမာင္းလုိမွာပါ။
ဒါေပမဲ့ ကားတစ္စင္းပုိင္ဖုိ႔နဲ႔
ေမာင္းဖုိ႔ဆုိတာက
အကုန္အက်အရမ္းမ်ားၿပီး
တာ၀န္လည္း အလြန္ႀကီးပါတယ္။
သင္ အလုပ္တစ္ခု ရၿပီး ကားအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ေတြ
တတ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မတုိင္မီအထိ အမ်ားသုံးယာဥ္ရထားေတြကုိပဲ
အသုံးျပဳဖို႔ႀကိဳးစားပါ။

ဟင္နရီဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု ို မေရာက္မီ
ကားအၾကာႀကီး ေမာင္းခဲဖ
့ းူ ပါတယ္။ သူေရာက္လာၿပီး တစ္လ၊
ႏွစလ
္ ေလာက္ၾကာတဲအ
့ ခါ သူကားအေဟာင္း တစ္စင္း၀ယ္ပါတယ္။
တေန႔ေတာ့ သူရ
႔ ႕ဲ ကားကုိ သူမ်ား ကားတစ္စင္းက ေနာက္ကေန
၀င္တက
ို လ
္ က
ို ပ
္ ါတယ္။ ဒီယာဥ္တက
ို မ
္ မ
ႈ ာွ ဟင္နရီရ႕ဲ အမွားမဟုတပ
္ ါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဟင္နရီဟာ ယာဥ္ေမာင္းလုင
ိ စ
္ င္ ဒါမွမဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကး
အာမခံမရွဘ
ိ ဲ ေမာင္းႏွငတ
္ အ
့ဲ တြက္ ျပႆနာအမ်ားႀကီး ရွပ
ိ ါတယ္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွငဖ
္ ဆ
႔ို ရ
ို င္
ဟင္နရီအေနနဲ႔ ဘာေတြကအ
ို မွတရ
္ သင့ပ
္ ါသလဲ။

၈၆

အခန္း

၇

ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္
သင္ ကားစတင္ေမာင္းဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဆုိရင္ ပထမဆုံး လုိအပ္မယ့္အရာကေတာ့
ေဒသဆုိင္ရာ ယာဥ္ ေမာင္းလုိင္စင္ပါပဲ။ သင္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မရေသးခင္
မ်က္စိျမင္ႏုိင္မႈအေနအထား စစ္ေဆးခ်က္၊ ေရးေျဖစာေမးပဲြနဲ႔ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းစတဲ့
စစ္ေဆးခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ရပါမယ္။ သင့္အေနနဲ႔ တရား၀င္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္မရွိဘဲ
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္တာကုိ ဖမ္းမိသြားပါက ဒဏ္ေငြေပး ေဆာင္ရပါမယ္။
ဒါ့အျပင္ အနာဂတ္မွာ သင္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရဖုိ႔လည္း ခက္ခဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ သင္
လုိင္စင္ရၿပီးေနာက္မွာလည္း ယာဥ္စည္းကမ္းဥပေဒေတြကုိ လုိက္နာရပါမယ္။ သင္
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ ပါက သင့္ရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ အသိမ္းခံရႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ သင္
အရက္မူးၿပီး ကားေမာင္းလုိ႔ အဖမ္းခံရတယ္ ဆုိပါေတာ့။ သင့္ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္
ဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘဲ ႀကီးေလးတဲ့ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရႏုိင္သလုိ
အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာလည္း ေနရႏုိင္ပါတယ္။

ကားတစ္စင္းပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
ကားတစ္စင္းပိုင္တဲ့အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ပထမဆံုးတစ္ခုက
ျပည္နယ္ အမ်ားစုမွာ ကားအာမခံ၀ယ္ရပါတယ္။ ကားအာမခံ၀ယ္ရတဲ့အတြက္
အာမခံကုမၸဏီကုိ သင္ လစဥ္ေၾကးေပးရပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ မေတာ္တဆ
ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္တယ္ဆုိရင္၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ ဒါမွမဟုတ္ သူတပါးပုိင္ပစၥည္း
ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးသြားတယ္ဆုိရင္၊ အာမခံကုမၸဏီကေန ေဆး၀ါးကုသ စရိတ္ေပးမွာျဖစ္သလုိ၊
ျပဳျပင္စရိတ္လည္း ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ယာဥ္ေမာင္းသက္တမ္း
မရွိေသးသူေတြအတြက္ အာမခံ၀ယ္ရင္ ပုိၿပီးေစ်းႀကီးေလ့ရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕
ကားအမ်ိဳးအစား၊ အသက္အရြယ္၊ သင့္ရဲ႕ကားကုိေမာင္းမယ့္ ယာဥ္ေမာင္းဦးေရ၊
စတာေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အာမခံစရိတ္က ကုန္က်ပါတယ္။ သင္ ကားပုိင္တယ္၊
ကားေမာင္းတယ္ ဆုိရင္ အျခားကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့
ဓာတ္ဆီ၊ ယာဥ္ရပ္ခ၊ အခြန္၊ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ေၾကး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ စတာေတြ
ကုန္က်ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကားတစ္စင္းပုိင္တာနဲ႔ အမ်ားသုံးသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္ရထားေတြကုိ အသုံးျပဳတာ
ဘယ္လုိကြာျခားမႈေတြ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။

rr ကားတစ္စင္းပုိင္တာထက္ အမ်ားသုံးယာဥ္ရထားေတြကုိ အသုံးျပဳတာ ဘယ္လုိ
အက်ိဳးထူးေတြ ရွိပါသလဲ။

rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကားတစ္စင္းပုိင္တဲ့၊ ေမာင္းတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာတဲ့
အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ၀တၱရားေတြဟာ သင့္ရဲ႕ မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလႈံခြင့္ ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ
ရွိတဲ့ အခြင့္အေရး၊ ၀တၱရားေတြနဲ႔ ဘယ္လုိကြာျခားမႈ ရွိပါသလဲ။

ရင္ညိဳ တစ္ေယာက္ အလုပ္သြားတဲ့အခါ ဘက္စ္ကားနဲ႔ သြားရတဲ့အတြက္ အခ်ိန္
အလြန္ကုန္တာေၾကာင့္ အေတာ္ေလး စိတ္ပင္ပန္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ
ကားတစ္စင္းေလာက္ ၀ယ္ခ်င္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္ကူး တစ္ခုပါလား။
အေမရိကားမွာ ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ႔ အမ်ားသံုးဘက္စ္ကား အသံုးျပဳရတာ ဘယ္လို
ကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို သင္ ရင္ညိဳကို ဘယ္လိုရွင္းျပမလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၈၇

၇

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကို စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘယ္အရာေတြဟာ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးပုံစံ
ျဖစ္ပါသလဲ။
က. ၿမိဳ႕တြင္းသြား ဘက္စ္ကားမ်ား၊
ခ.

ၿမိဳ႕ပတ္ရထားမ်ား

ဂ.

သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ကား

ဃ. ခရီးတုိဆက္သြယ္ေပးတဲ့ရထား
င.
၂။

နံပါတ္ က၊ ခ နဲ႔ ဃ သံုးခု

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကားေမာင္းဖုိ႔အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စဥ္ လုိအပ္ပါတယ္။
က. မွန္
ခ.

မွား

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၈၈

အခန္း

၃။

၇

သင္ အရက္မူးၿပီးကားေမာင္းလို႔ အဖမ္းခံရပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါထဲက ဘာျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။
က. သင့္ရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ အခ်ိန္အခါတခုအထိ အသိမ္းခံရႏုိင္ပါတယ္။
ခ.

ဒဏ္ေငြအမ်ားႀကီး ေပးေဆာင္ရႏုိင္ပါတယ္။

ဂ.

သင္ အခ်ဳပ္က်ႏုိင္ပါတယ္။

ဃ. အထက္ကေဖာ္ျပတာေတြထဲက တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အားလုံး
၄။

ျပည္နယ္အမ်ားစုမွာ ကားအာမခံ လုိပါတယ္။
က. မွန္
ခ.

၅။

မွား

ကားတစ္စင္းပိုင္တဲ့အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြထဲမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘာေတြ ပါ
ပါသလဲ။
က. ကားအာမခံ
ခ.

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္

ဂ.

ဆီဖုိး

ဃ. ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္
င.

အထက္ေဖာ္ျပတာေတြ အားလုံး

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၈၉

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

1
၈

အခန္း (၈)
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ေဆး၀ါးကုသမႈနဲ႔
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ဟာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး
Like
many
other
refugees,
you အေမရိ
have made
theးမာေရး
decision
ေစ်းႀကီ
းပါတယ္
။ အစပု
ိင္းမွာေတာ့
ကန္ က်န္
to resettle
start
a new life
in the
ေစာင့
္ေရွာက္and
မႈစနစ္
ကုိ နားလည္
ဖုိ႔ ခက္
ႏုိင္ပUnited
ါတယ္။States of
America.
Resettlement
firstတျဖည္
step းto
becoming
ဒါေပမဲ့ သည္
းခံၿပီး အခ်ိန္ယisူပthe
ါ။ သင္
ျဖည္
း
a permanent
resident
many,
a citizen
နားလည္
လာပါလိ
မ့္မယ္။ and,
ျပန္လfor
ည္အ
ေျခခ်ေနထု
ိင္ျခင္of
း
the
United
someday.
Resettlement
ဆုိင္ရ
ာအဖဲြ႔၀States
န္ထမ္းအေနနဲ
႔ သင့္ေ
မးခြန္းေတြကုိ is a long
process
that
your
life,
and
it will bring
ကူ
ညီေျဖဆု
ိေပးwill
ႏုိငchange
္သလုိ၊ သင္
လုိအ
ပ္တ
ဲ့အရာအတြ
က္
many
andေopportunities.
The
experience
သတင္challenges
းအခ်က္အလက္
တြ လုံလုံေလာက္
ေလာက္
is different
forုိတevery
is႔။normal to feel both
ေပးႏု
ိင္တယ္ဆ
ာကုိလperson.
ည္း မေမ့Itပါနဲ
excited and nervous as you prepare for your journey.

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့
This chapter will discuss
»» သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
ေဆးျခင္
း
»» ပဏာမစစ္
The role of
resettlement
staff as
»» က်န္
yourးမာေရးေစာင့
first guide ္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား
က်န္းမာေရးေစာင့
ရွာက္
္ေပးျခင္း
»» Self-reliance
as ္ေ
the
keyမႈစtoရိတ
your
»» success
အေမရိကန္တုိ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအယူအဆ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ က်န္းမာေရး
ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ စနစ္ေတြဟာ ႐ႈပေ
္ ထြးၿပီး၊
ေစ်းႀကီးတတ္ပါတယ္။
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အခန္း

၈

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ရွိတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီစကားလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ သင္ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

သြားဆရာ၀န္

dentist

ဒန္းတစ္ ဆုိတာကေတာ့ သြားနဲ႔ပါးစပ္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ
ကုသေပးတဲ့ဆရာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။

doctor
doctor’s office
health
hospital
immunization
insurance
interpreter
medicine
nurse
sick

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၉၁

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ဘယ္လုိက်န္းမာေရးျပႆနာပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ဆရာ၀န္ကုိ အသိေပးပါ။
ဒါမွျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆးကုသမႈ
ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့သူေတြ
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
ပဏာမစစ္ေဆးျခင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ သင့္အေနနဲ႔
ပထမဆုံး စတင္ ထိေတြ႔ရတာဟာ သင့္ရဲ႕ပထမဆုံး က်န္းမာေရး
စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔ သင္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီမွာပဲ ဒီအခမဲ့က်န္းမာေရး
စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစစ္ေဆးမႈဟာ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥေတြကုိ ထိခုိက္ေစမယ့္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရး
ျပႆနာေတြကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကုသေပးမွာပါ။ ဥပမာ သင့္ရဲ႕ အလုပ္
လုပ္ႏုိင္မယ့္စြမ္းရည္ေတြကုိ ထိခုိက္ေစမယ့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနေတြ၊
ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကေလးေတြရဲ႕ ပညာသင္ၾကားေရးကုိ ထိခုိက္ေစမယ့္
က်န္းမာေရး အေျခအေနေတြ ရွိသလားဆိုတာကို စစ္ေဆးတာျဖစ္ပါတယ္။
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးစဥ္အတြင္း သင့္ကေလးေတြကုိ ကာကြယ္ေဆးေတြ
ထုိးေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းအပ္ဖုိ႔ဆုိရင္ ကာကြယ္ေဆး ထုိးၿပီးေၾကာင္း
အေထာက္အထားေတြ ျပရပါတယ္။

သင့္မွာ က်န္းမာေရးျပႆနာရွိရင္၊
ဒါမွမဟုတ္ နာမက်န္းျဖစ္ေနရင္
ဆရာ၀န္ကုိအသိေပးဖုိ႔
အေရးႀကီးပါတယ္။
ဒါမွခ်က္ခ်င္းေဆး၀ါးကုသ
ေပးႏုိင္မွာပါ။ အေရးေပၚကုသဖုိ႔
လုိအပ္တာမ်ိဳးကလဲြရင္
အႀကီးအက်ယ္
ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ိဳးကုိေတာ့
သင္ေရာက္ရွိၿပီး
သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ကုသေပးဦးမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။

သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္ကုိေျပာဖုိ႔လုိအပ္မယ့္
က်န္းမာေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္စားၾကည့္ပါ။

၉၂

အခန္း

၈

က်န္းမာေရးပဏာမ စစ္ေဆးမႈၿပီးတဲ့ေနာက္၊ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္တဲ့အခါမွာ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိရႏုိင္မယ္ဆုိတာ သင့္အေနနဲ႔ စဥ္စားဖုိ႔ လိုပါလိမ့္မယ္။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရး ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းေတြကုိ စဥ္းစားႏုိင္ဖုိ႔
အကူအညီေပးပါလိမ့္မယ္။

အရင္တုန္းက က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင္ဘယ္လုိ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။

rr သင္ဖ်ားနာေနတယ္ဆုိရင္ သင္ဘာလုပ္မလဲ။
rr သင့ဖ
္ ာသာသင္ ထိခုိက္ရွနာမႈျဖစ္တယ္ဆုိရင္ သင္ဘာလုပ္မလဲ။
rr သင္ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္ကုိေတြ႔မွာလဲ။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့ ဌာနေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။
အမ်ားအားျဖင့္ ရွိတတ္တဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့ဌာနေတြကေတာ့
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက်န္းမာေရးဌာန အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနကေတာ့
ေရာဂါပုိးမႊားေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထုိးေပးသလုိ၊
အျခားက်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။
တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးေပးၿပီး ကုသေပးတာမ်ိဳးေတြ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ဆုိတာကေတာ့ ေရာဂါမျဖစ္ပြားမီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာမ်ိဳးကုိ
ဆုိလုိပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ကေတာ့ အခမဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အလြန္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ
ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ႀကိဳတင္ ရက္သတ္မွတ္ ခ်ိန္းဆုိထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။
(က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီအခန္းမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ “က်န္းမာေရးအာမခံ”
ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အပုိင္းမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။)
ရပ္ရြာေဆးခန္းမ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ဒီဌာနေတြအေနနဲ႔ အေျခခံက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဌာနေတြမွာ
သြားနဲ႔မ်က္လုံးစစ္ေဆးမႈေတြပါ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက ေဆးခန္းေတြမွာ
ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီအိတ္စ္ (HIV/AIDS) ေ၀ဒနာသည္တုိ႔
စတဲ့အထူးျပဳလူနာေတြကုိ ကုသေပးပါတယ္။ ရပ္ရြာေဆးခန္းေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးဌာနေတြမွာ
ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူစရာမလုိဘဲ သြားေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေဆးခန္းေတြက ပုဂၢလိကက်န္းမာေရး
အာမခံ၀ယ္ယူထားသူေတြကုိလည္း လက္ခံသလုိ၊ အစုိးရကေပးတဲ့ မက္ဒီကိတ္/ Medicaid
(၀င္ေငြနည္းသူေတြအတြက္ အစုိးရကေထာက္ပံ့ထားတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံ) ရွိသူေတြကုိလည္း
လက္ခံပါတယ္။ လူနာေတြေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆး၀ါးကုသ စရိတ္ေတြကုိ
ယူပါတယ္။
ပုဂၢလိကဆရာ၀န္မ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့
ဆရာ၀န္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိပါတယ္။ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္နဲ႔ အထူးကုဆရာ၀န္တုိ႔
ျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္ကေတာ့ ႏွစ္ပတ္လည္ေဆးစစ္တာအပါအ၀င္
အေထြေထြက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးပါတယ္။ အထူးကုကေတာ့
နယ္ပယ္တမ်ိဳးတည္းကုိသာ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အထူးကုဆရာ၀န္ေတြကေတာ့
အုပ္စုတမ်ိဳးတည္းကုိသာ ကုပါတယ္။ ဥပမာ၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးသူငယ္ စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိဳ႕အထူးကုေတြ ကေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကုိ အထူးျပဳပါတယ္။
ႏွလုံး၊ မ်က္လုံး၊ ေျခေထာက္ စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကဆရာ၀န္နဲ႔ ေတြ႔ဖုိ႔ဆုိရင္
ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆုိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ပုဂၢလိကဆရာ၀န္နဲ႔ မေတြ႔ခင္ ႀကိဳတင္ၿပီး
သင့္အေနနဲ႔ က်သင့္ေငြကုိေပးႏုိင္ေၾကာင္းျပရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ က်န္းမာေရးအာမခံရွိေၾကာင္း
ျပရပါမယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၉၃

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အေရးေပၚအခန္းေတြဟာ
႐ုတ္တရက္ အေရးတႀကီး
ေဆး၀ါကုသဖုိ႔
လုိအပ္တဲ့လူနာေတြအတြက္
ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆး႐ုံ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ ေဆးခန္းေတြက
ျပႆနာအထူးရွိတဲ့လူနာေတြကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔နဲ႔ ခဲြစိတ္
ကုသဖုိ႔အတြက္ ေဆး႐ုံကုိ လႊတ္တတ္ၾကပါတယ္။
ေဆး႐ုံေတြက ေစ်းႀကီးပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ကုသ
စရိတ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျပသရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္
က်န္းမာေရးအာမခံရွိေၾကာင္း ျပသရပါမယ္။
အေရးေပၚဌာန ေဆး႐ုံနဲ႔ အျခားေနရာေတြမွာရွိတဲ့
ဒီဌာနဟာ ႐ုတ္တရက္၊ အေရးတႀကီး
က်န္းမာေရးျပႆနာရွိတဲ့ လူနာေတြအတြက္
ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေပၚဌာနကုိသြားဖုိ႔
သင့္အေနနဲ႔ႀကိဳတင္ ရက္ခ်ိန္းယူစရာမလုိပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဟာ အလြန္အလုပ္မ်ားတဲ့အတြက္
သင့္ရဲ႕ျပႆနာဟာ သိပ္အေရးမႀကီးဘူးဆုိရင္ေတာ့
သင္အၾကာႀကီး ေစာင့္ဆုိင္းေနရပါမယ္။
အေရးေပၚကုသမႈဟာ အလြန္ေစ်းႀကီးပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ျပႆနာဟာ အေရးတႀကီးမဟုတ္ဘူးဆုိရင္၊
ေဆးခန္း ဒါမွမဟုတ္ ဆရာ၀န္႐ုံးခန္းကုိ ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆုိၿပီး သြားသင့္ပါတယ္။

လပ္ဘနာဟာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္လွီးရင္းနဲ႔ လက္ကုိ ဓါးရွတာ
အေတာ္ေလးဆုိးသြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အီမက္ဟာ
တကၠစီအငွားကားတစ္စင္း ေခၚၿပီး အနီးဆုံးေဆး႐ုံတစ္႐ုံရဲ႕ အေရးေပၚဌာနကုိ
သြားပါတယ္။ လပ္ဘနာနဲ႔ အီမက္တုိ႔ႏွစ္ဦးလုံး အဂၤလိပ္လုိမတတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
ေရးသားျဖည့္စြက္ ရမယ့္ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ မေရးသားႏုိင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ သင္သာ
လပ္ဘနာနဲ႔အီမက္တုိ႔ေနရာမွာဆုိရင္ ဘယ္လုိ ခံစားရမလဲ၊။ လပ္ဘနာနဲ႔အီမက္တုိ႔
ဘာလုပ္ သင့္ပါသလဲ။

အျမန္ကုသမႈေဆးခန္း အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာေတြမွာ
အေရးတႀကီးကုသေပးတဲ့ ေဆးခန္းေတြ
ရွိပါတယ္။ ဒီေဆးခန္းေတြဟာ
သင့္အေနနဲ႔ ဖ်ားနာတဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ့အခါ ခ်က္ခ်င္းေဆး၀ါးကုသဖုိ႔
လုိအပ္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခအေနဟာ အေရးေပၚကုသေရးဌာနကုိ
သြားရေလာက္ေအာင္ေတာ့ အသည္းအသန္မဟုတ္တဲ့
အေျခအေနမ်ိဳးပါ။ ဒီေဆးခန္းကုိသြားဖုိ႔
ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူစရာ မလုိပါဘူး။

၉၄

အခန္း

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕အတိတ္က အေတြ႔အႀကဳံေတြကုိ
ျပန္လည္စဥ္းစားပါ။

rr ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာကုိ သင္ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသလဲ။
rr သင့္မွာေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ေတြ ရွိပါသလား။
rr က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင့္ရဲ႕အေတြ႔အႀကဳံေတြဟာ
အေကာင္းလား ဒါမွမဟုတ္ အဆုိးလား။

ဘယ္ဘက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္တဲ့
ညာဘက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္သင့္တဲ့အရာေတြကုိ တြဲဖက္ေပးပါ။

*

၁။ သင္အဖ်ားတက္ေနတာ ၃ ရက္ရွိပါၿပီ။

၂။ သင့္အေအးမိၿပီး ႏွာေစးေနပါတယ္။
က. ကုိယ္ဖာသာကုိယ္ကုသပါ။

၃။ သင္ စုိးရိမ္စိတ္ေတြျဖစ္ၿပီး
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနတာ ၂ လရွိပါၿပီ။

၄။ သင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပါတယ္။
ခ. ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေတြ႔ပါ။

၅။ သင္ အ႐ုိးက်ိဳးသြားတယ္လုိ႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကို
ထင္ပါတယ္။

၆။ သင္ဟာ ၀မ္းဗိုက္မွာ ျပင္းထန္တဲ့နာက်င္မႈကုိ
ခံစားေနရပါတယ္။

ဂ. ေဆး႐ုံအေရးေပၚ လူနာဌာနကုိ သြားပါ။

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၉၅

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ေဆး၀ါးကုသမႈ ေစ်းႏႈန္း
ႀကီးျမင့္တာေၾကာင့္၊ လူအမ်ားစုဟာ
က်န္းမာေရး အာမခံအစီအစဥ္ေတြကို
အားကုိးၾကပါတယ္။

စာမ်က္ႏာွ ၉၅ မွာပါတဲ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြဟာ
အေရးမႀကီးတဲအ
့ ေျခအေန (ကုယ
ိ ဖ
္ ာသာကုယ
ိ ္
ျပန္ေကာင္းလာႏုင
ိ တ
္ ယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အိမမ
္ ာွ ကုယ
ိ ဖ
္ ာသာကုယ
ိ ္
ကုလရ
႔ို တဲ့ အေျခအေန) ေဆး၀ါးကုသဖု႔ိ လုေ
ိ ကာင္းလုမ
ိ ယ္။
ဒါမွမဟုတ္ အသက္အႏၱရာယ္ စုးိ ရိမရ
္ တဲ့ အေျခအေနလား
စဥ္းစားၾကည့ပ
္ ါ။ ဒီအေျခအေနေတြထက
ဲ
တစ္ခခ
ု ်င္းစီနက
႔ဲ က
ို ည
္ တ
ီ ့ဲ ႐ုပပ
္ ေ
ံု တြကို ေရြးခ်ယ္ တဲဖ
ြ က္ေပးပါ။*

သင့္မွာရွိတဲ့အရာဟာ ..……
ဆုိရင္

သင္ ...... သင့္တယ္။

၁။ အေရးမႀကီးဘူး

က. ေဆး႐ံုအေရးေပၚဌာနကိုသြား

၂။ ေဆးကုဖို႔လိုမယ္

ခ. အိမ္မွာပဲကု

၃။ ႐ုတ္တရက္
အေရးတႀကီးျဖစ္တယ္

ဂ. ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေတြ႔

ကိုယ့္က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစံုတရာ သံသယျဖစ္တဲ့အခါ
သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေခၚပါ။ ဒါမွမဟုတ္
ကိုယ့္ကိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ တာ၀န္ခံ ကိုေခၚပါ။

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၉၆

အခန္း

၈

ေအာက္ေဖာ္ျပပါသေကၤတေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အသုံးျပဳေလ့ရွိတဲ့
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သေကၤတေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတန္းမွာ
ေဖာ္ျပထားတဲ့သေကၤတေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့အဓိပၸာယ္ေတြကုိ တဲြဖက္ေပးပါ။*

၁.

၂.

၃.

၄.

၅.

၆.

က. ေဆး႐ုံ

ခ. ေဆးဆုိင္

ဂ. အဆိပ္

ဃ. အေရးေပၚဌာန

င. အေရးေပၚကုသမႈ

စ. အႏၱရာယ္

ေဆး၀ါးကုသမႈကုန္က်စရိတ္
သင္ေနထုိင္ခဲ့တဲ့တုိင္းျပည္ ဒါမွမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ရယူထားတဲ့ တုိင္းျပည္မွာရွိတဲ့
ေဆး၀ါးကုသမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

rr ေဆး၀ါးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ဘယ္လုိေပးရပါသလဲ။
rr ေစ်းႀကီးပါသလား။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေဆး၀ါကုသမႈစရိတ္ဟာ အလြန္ေစ်းႀကီးပါတယ္။ ကိစၥရပ္
အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လူအနည္းငယ္ပဲ သူတုိရဲ႕ ေဆး၀ါးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ
အကုန္ေပးႏုိင္ၾကပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ရရွိထားတဲ့ ၀င္ေငြနည္းသူမ်ားရဲ႕
ေဆး၀ါးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ အစုိးရကေပးပါတယ္။ အျခားသူေတြကေတာ့ ကုိယ္ဖာသာကုိယ္
၀ယ္ရတဲ့က်န္းမာေရး အာမခံအစီအစဥ္ေတြကုိ အားကုိးၿပီး၊ ေဆး၀ါးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ
ေပးေခ်ရပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံ
က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္ ၀ယ္ယူထားသူေတြအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအာမခံ
ကုမၸဏီေတြကုိ လစဥ္ေၾကး ေပးရပါတယ္။ ဒီအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္
က်န္းမာေရးအာမခံကုမၸဏီေတြက သူတုိ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ ေဆး၀ါးကုသမႈ
ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ေပးေခ်ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
အလုပ္သမားေတြအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္ေတြ ေပးတတ္ပါတယ္။
က်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ လစဥ္ေၾကးတခ်ိဳ႕တ၀က္ကုိ အလုပ္ရွင္ေတြက
ေပးေဆာင္ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့က်န္းမာေရးအာမခံ လစဥ္ေၾကးကုိေတာ့ အခြန္ေငြနဲ႔အတူ၊
အလုပ္သမားရဲ႕ လစာခ်က္လက္မွတ္ထဲကေန တခါတည္းႏႈတ္ယူထားပါတယ္။
အလုပ္သမားအသစ္ေတြအေနနဲ႔ အလုပ္၀င္ၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးအာမခံရဖုိ႔အတြက္
အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆုိင္းရပါတယ္။ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္ေတြကုိ
ကုိယ္ဖာသာကုိယ္ ၀ယ္ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အလြန္ေစ်းႀကီးပါတယ္။
* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၉၇

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့
အသက္အရြယ္ရွိၿပီး ၀င္ေငြနည္းတဲ့
လူေတြကုိ အစုိးရက
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတခုအထိ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
သင့္အေနနဲ႔ စကားျပန္
ေခၚခြင့္ရွိသလုိ၊
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ
မေပါက္ၾကားေအာင္
ထိန္းသိမ္းထားခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။

မာရီယာဟာ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ပါတယ္။
လုပ္ခအျဖစ္ တစ္နာရီကုိ ၉ ေဒၚလာ ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
မိသားစုအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈခံစားခြင့္ကုိလည္း
ရရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အမ်ိဳးသား လူအစ္ ကေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္
အလုပ္သမားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ကေန
ဘာခံစားခြင့္မွမရပါဘူး။ မာရီယာကုိ တစ္နာရီ ၁၃ ေဒၚလာေပးမယ့္
အလုပ္တစ္ခုက ကမ္းလွမ္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ခံစားခြင့္ေတာ့ မရပါဘူး။ မာရီယာေနရာမွာ သင္သာ ဆုိရင္
ဘာလုပ္မွာလဲ။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဟာ
ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသလဲ။

ဒုကၡသည္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈ
(RMA)၊ မက္ဒီကိတ္ (MEDICAID) နဲ႔ မက္ဒီကဲယား
(MEDICARE)
ဒုကၡသည္ေတြဟာ RMA အစီအစဥ္ ဒါမွမဟုတ္ မက္ဒီကိတ္ ေခၚ
က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္
ႏွစ္ခုလုံးဟာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အသက္အရြယ္ ရွိၿပီး ၀င္ေငြနည္းသူေတြအတြက္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အလုပ္ရွင္ကေပးတဲ့ က်န္းမာေရး အာမခံအစီအစဥ္ ဒါမွမဟုတ္
ကုိယ္ဖာသာကုိယ္၀ယ္တဲ့ က်န္းမာေရး အာမခံအစီအစဥ္ေတြ မရမီအထိသာ၊
အဲဒီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ မက္ဒီကဲယား
အစီအစဥ္ကုိ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကေတာ့ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္
လူႀကီးေတြအတြက္ ေဆး၀ါးကုသမႈနဲ႔ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ေထာက္ပံ့ကူညီေပးတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ကုိက္ညီမယ့္ က်န္းမာေရးအာမခံ
အစီအစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ အဲဒီအထဲက အေျဖတစ္ခုကေတာ့
က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္ ၂ ခုစလုံးနဲ႔ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။*
၁။ မက္ဒီကဲယား
Medicare

၂။ ဒုကၡသည္ဆုိင္ရာ
က်န္းမာေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈ
(RMA)

က. ဒီက်န္းမာေရးအာမခံကေတာ့
အလုပ္ရွင္ထံကေန က်န္းမာေရး
အာမခံမရၾကတဲ့၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့
အသက္အရြယ္ရွိၿပီး
၀င္ေငြနည္းသူေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္ကို ဒုကၡသည္ေတြလည္း
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

၃။ မက္ဒီကိတ္
Medicaid

ခ. ဒီက်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္ကေတာ့
အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ ရွိသူေတြကို
ေထာက္ပံ့တဲ့အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြလည္း ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၉၈

အခန္း

၈

သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေရးႀကီးတဲ့ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္
သင့္မွာရွိပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ စကားျပန္အကူအညီရယူခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အျပင္ကုိမေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားပုိင္ခြင့္
ရွိပါတယ္။ သတင္းမေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းခြင့္ဆုိတာကေတာ့၊
သင့္က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ သင့္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ
ဆရာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ သူနာျပဳေတြက အျခားတစုံတေယာက္ကုိ ေျပာျပခြင့္ မရွိဘူးလုိ႔
ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။

စကားျပန္အကူအညီ
သင့္ဆရာ၀န္ေျပာတာကုိ သင္ နားလည္းဖုိ႔လုိသလုိ၊ ဆရာ၀န္နဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ စကားေျပာႏုိင္ဖုိ႔
လုိပါတယ္။ ဒါမွ ထိေရာက္မွန္ကန္တဲ့ ကုသမႈကုိ သင္ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔
ဆက္သြယ္ စကားေျပာဖုိ႔အတြက္ စကားျပန္လုိတယ္ဆုိရင္၊ သင့္မွာစကားျပန္ အကူအညီေခၚခြင့္
ရွိပါတယ္။ စကားျပန္ကိစၥ စီစဥ္ဖုိ႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရး ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔
ေဆး႐ုံကုိျဖစ္ေစ၊ ေဆးခန္းကုိျဖစ္ေစ သင့္အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

ေဖာမူ တစ္ေယာက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ေတြ႔ဖို႔ ေနာက္တစ္ပတ္ ထဲမွာ ရက္ခ်ိန္းရွိပါတယ္။ သူ
အဂၤလိပ္လုိ အနည္းငယ္ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ေခါက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ေတြ႔တုန္းက
ဆရာ၀န္ေျပာတာ အေတာ္မ်ားမ်ား သူနားမလည္ပါဘူး။ ေဖာမူ ေနရာမွာသင္သာဆုိရင္
ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ ေဖာမူဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။
စကားျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္သူ ေတာင္းဆုိတာကုိ ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။ အကူအညီ
ေတာင္းခံႏုိင္တဲ့နည္းလမ္း ႏွစ္ရပ္ကုိ ဒီေနရာမွာေဖာ္ျပေပး ထားပါတယ္။

rr က်ေနာ္အဂၤလိပ္စကား နားမလည္ပါဘူး။ က်ေနာ္စကားျပန္ေခၚလုိ႔ရမလား။ (I don’t
understand English. Can I please have an interpreter? )

rr က်ေနာ္ဗမာစကားေျပာပါတယ္။ အဲဒီဘာသာစကားေျပာတတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔
က်ေနာ္ စကားေျပာလုိ႔ရမလား။ (I speak Burmese. I would like to talk to someone
in that language.)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း
သင္နဲ႔ သင့္ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူတုိ႔အၾကား အစစအရာရာဟာ ဥပေဒအရ အျပင္ကုိ
ေပါက္ၾကားခြင့္မရွိပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သင့္ရဲ႕က်န္မာေရးအေျခအေနကုိ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူက သင့္ရဲ႕မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ရွင္တုိ႔ကုိေတာင္
ေျပာျပခြင့္မရွိပါဘူး။

အူမာ တစ္ေယာက္ကုိယ္၀န္ရွိတဲ့အတြက္ ဒုကၡေတြ႔ ေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ခင္ပြန္းသည္က
ဒီအေၾကာင္းကုိ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိတာမ်ိဳး မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဆရာ၀န္က
အျခားသူေတြကုိျပန္ေျပာရင္ ဘယ္လုိ လုပ္ပါမလဲ။ သင္သာဒီလုိအေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရရင္
ဘယ္လုိခံစားရမလဲ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
ဘယ္လုိအေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အူမာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ခင္ပြန္း သိထား သင့္ပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၉၉

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အေမရိကန္အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့
အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္
ဆရာ၀န္နဲ႔ေတြ႔ၿပီး ေဆးစစ္ၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔မွာ ေရာဂါဘယ ရွိေနခဲ့ရင္
အေျခအေနမဆုိးခင္ သိရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈဟာ
အလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔အတြက္
အေရးႀကီးသလုိ၊ ရၿပီးသားအလုပ္မဆုံးဖုိ႔
အတြက္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲ႔
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
ထိန္းသိမ္းထားမႈဟာ
ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတယ္
ဆုိတာကို သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။

အေမရိကန္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
အယူအဆ
ဘယ္လိုအရာေတြကို က်န္းမာတဲ့
ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈေတြအျဖစ္ သင္ယူဆပါလဲ။ ေအာက္ပါ
စက္၀ိုင္းမ်ားထဲမွာ ပံုဆြဲ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ။

သန္႔ရွင္းမႈ၊ သင့္တင့္တဲ့အာဟာရ၊ ကိုယ္ခႏၶာေလ့က်င့္ခန္း နဲ႔ လုံေလာက္တဲ့
အိပ္စက္အနားယူျခင္းေတြ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဖ်ားနာမႈအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ
ကာကြယ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္ေတြက ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ သူ႔တုိ႔ဟာ
ေအးတဲ့ရာသီမွာ ေႏြးေထြးတဲ့အ၀တ္အစားေတြကုိ ၀တ္ဆက္ၾကၿပီး၊
ပူတဲ့ရာသီမွာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေအးေစမယ့္အ၀တ္အစားေတြကုိ
၀တ္ဆင္ၾကပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တစ္ႏွစ္ကုိတစ္ႀကိမ္ အနည္းဆုံး
ေဆးခန္း ဒါမွမဟုတ္ ဆရာ၀န္ေတြဆီကုိ ေဆးစစ္ဖုိ႔သြားၾကပါတယ္။ ဒါမွ
က်န္းမာေရးအရ ျပႆနာရွိရင္
အေျခအေနမဆုိးရြားခင္
သိႏုိင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
သူတုိရဲ႕သြားေတြကုိလည္း
ဆုိးရြားတဲ့ျပႆနာေတြ
မျဖစ္ရေအာင္ တစ္ႏွစ္ကုိႏွစ္ႀကိမ္
သြားဆရာ၀န္ဆီသြားၿပီး သြားေတြကုိ
ရွင္းလင္းစစ္ေဆးၾကပါတယ္။

၁၀၀

အခန္း

၈

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြဟာ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ဖ်ားနာမႈေတြကုိကုသတဲ့
နည္းလမ္းေတြကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈရွိခ်င္မွရွိမွာပါ။ အရင္တုန္းက သင္နဲ႔သင့္ရဲ႕သားသမီးေတြမွာ
ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေဆး၀ါးကုသမႈေတြကုိ ဆရာ၀န္ကုိရွင္းျပဖုိ႔ လုိေကာင္းလုိပါလိမ့္မယ္။
သင့္ႏုိင္ငံမွာတုန္းကအသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ေဆး၀ါးနဲ႔ကုသပုံေတြကုိ ဆရာ၀န္ကုိေျပာျပပါ။ သင္သိထားဖုိ႔
အေရးႀကီးတဲ့တစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔သူနာျပဳေတြက
တျခားႏုိင္ငံေတြမွာအသုံးျပဳတဲ့ ေဆး၀ါးနဲ႔ ကုသနည္းေတြကုိ အႏၱရာယ္မကင္းဘူးလုိ႔
ယူဆေကာင္းယူဆႏုိင္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ကုသမႈေတြဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲမွာ
တရားမ၀င္တဲ့ကုသမႈေတြလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

စုိးႏုိင္ တစ္ေယာက္ဗုိက္နာတဲ့အတြက္ သူ႔ႏုိင္ငံက လာတဲ့ တုိင္းရင္းေဆးေသာက္ပါတယ္။
အခ်ိန္ အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အထိ စုိးႏုိင္တစ္ေယာက္ မသက္သာတဲ့အတြက္
ဆရာ၀န္ဆီသြားပါတယ္။ တုိင္းရင္းေဆးေတြကို အသုံးျပဳေနတယ္လုိ႔ စုိးႏုိင္က ေျပာျပတဲ့အခါ
ဆရာ၀န္မက အေတာ္ေလးအံအားသင့္ သြားပါတယ္။ တုိင္းရင္းေဆးေတြကုိ ဆက္ၿပီး
မသုံးသင့္ဘူးလုိ႔ ဆရာ၀န္မကသူ႔ကုိ ေျပာပါတယ္။ စုိးႏုိင္ေနရာမွာ သင္သာဆုိလွ်င္
တုိင္းရင္းေဆးေတြ ဆက္ၿပီးအသုံးမျပဳဖုိ႔ ဆရာ၀န္ေျပာတဲ့ အႀကံဉာဏ္ကုိ လက္ခံပါမလား။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ တုိင္းရင္းေဆး၀ါး အသုံးျပဳမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စုိးႏုိင္
ဘယ္အခ်က္ေတြကို အမွတ္ရသင့္ပါသလဲ။

သန္႔ရွင္းမွႈနဲ႔ တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ
အေမရိကန္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေန႔တုိင္း ေရခ်ိဳးၾကပါတယ္။ တေန႔ကုိ သြားလည္းႏွစ္ခါ
တုိက္ပါတယ္။ မၾကာခဏဆုိသလုိလည္း ေခါင္းေလွ်ာ္ပါတယ္။ တေန႔တခါ
ေခၽြးနံ႔ေပ်ာက္ေဆးနဲ႔ အေမြးနံ႔သာေတြ လည္း အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတုိ႔ရဲ႕
အ၀တ္အစားေတြကုိလည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ ေလွ်ာ္ဖြက္ပါတယ္။ လူေတြမွာ ညစ္ပတ္ၿပီး
ေခၽြးနံ႔ေတြ နံမေနေအာင္ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြ စတုိးဆုိင္ေတြမွာ ေရာင္းပါတယ္။
တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈဟာ အထူးသျဖင့္ အလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔နဲ႔၊ ရၿပီးသားအလုပ္ကုိ
ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

မက္သ႐ူးကုိ သူ႔ရဲ႕ အလုပ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးက ေန႔တုိင္း ေရးခ်ိဳးဖုိ႔နဲ႔ ေခၽြးနံ႔ေပ်ာက္ေဆး
အသုံးျပဳဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ မက္သရူး ေနရာမွာ သင္သာဆုိလွ်င္ ဘယ္လုိခံစားရ
ပါမလဲ။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ မႀကဳံရေအာင္ မက္သ႐ူး အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ႀကိဳတင္
ေရွာင္ရွားသင့္ပါသလဲ။

သင့္ေလ်ာ္တဲ့အာဟာရ
သင့္ေလ်ာ္တဲ့အာဟာရဆုိတာ ခႏၶာကုိယ္က်န္းမာေနေစဖုိ႔ သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ အစားအစာေတြ
စားသုံးျခင္းလုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။ မၾကာခဏ အမ်ားႀကီးစားတဲ့အခါ အျပင္းအထန္ ဖ်ားနာႏိုင္တဲ့
အစားအစာမ်ိဳး၊ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ အစာမ်ိဳးေတြကုိ အကန္႔အသတ္နဲ႔
ထိန္းခ်ဳပ္စားေသာက္တာကိုလည္း ဆုိလိုပါတယ္။ အဲဒီအစားအစာေတြထဲမွာ သၾကားဓာတ္၊ ဆားဓာတ္နဲ႔
အဆီေတြမ်ားတဲ့ အစားအစာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ ဆီနဲ႔ေၾကာ္ထားတဲ့ အစားအစာေတြ၊
မုန္႔အခ်ိဳေတြနဲ႔ အခ်ိဳရည္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၀၁

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာေတြထဲက က်န္းမာေစတဲ့အစားအစာေတြကုိ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး
မွတ္သားပါ။ က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစတဲ့ အစားအစာေတြကုိေတာ့ ၾကက္ေျခခတ္ၿပီး
ပယ္ဖ်က္ပါ။ *

က. သၾကားလုံး

ခ. ၾကက္သား

ဂ. သစ္သီး

ဃ. အာလူးေၾကာ္

င. ႏြားႏုိ႔

စ. ဆီ

ဆ. ထမင္း (ဆန္)

ဇ. ငံတဲ့အစားအစာ

စ်. အခ်ဳိရည္

ည. ဟင္းသီးဟင္းရြက္

ဋ. ေရ

အျခားက်န္းမာေစတဲ့ အစားအစာမ်ား ဒါမွမဟုတ္ က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစတဲ့
အစားအစာမ်ားကုိ သင္ စဥ္းစားမိပါသလား။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားထဲမွာ ေရးသားပါ။

က်န္းမာေစတဲ့အစားအစာမ်ား

က်န္းမာေရးထိခုိက္ေစတဲ့ အစားအစာမ်ား

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၀၂

အခန္း

၈

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစားအစာထည့္ထားတဲ့ ပန္းကန္ဟာ က်န္းမာေနဖုိ႔ ဘယ္လုိအစားအစာေတြကုိ
စားသုံးရမယ္ဆုိတဲ့ အႀကံဉာဏ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

က်န္းမာၿပီး အာဟာရမွ်တေစတဲ့ အစားအစာေတြကုိ စားသုံးတာအျပင္ တေန႔ကုိ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္
လမ္းေလွ်ာက္တာလို ကိုယ္ခႏၶာေလ့က်င့္ခန္းပုံမွန္လုပ္ျခင္းေတြဟာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါက်န္းမာဖုိ႔ အတြက္
အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
စိတ္က်န္းမာေရးဆုိတာဟာ သင့္ဘ၀မွာျဖတ္သန္းရင္း သင္ ဘယ္လုိခံစားတယ္၊
ဘယ္လုိေတြးေခၚတယ္၊ ဘယ္လုိျပဳမူတယ္ဆုိတာေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္အေနနဲ႔
စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းသလဲဆုိတာနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ပါတယ္။

သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံမွာ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလႈံခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရး
ကိစၥကုိ ဘယ္လုိ ကိုင္တြယ္ကုသၾကတယ္ ဆုိတာကုိစဥ္းစားပါ။

rr လူေတြဟာ စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကပါသလား။
rr ဘယ္သူေတြနဲ႔ စိတ္က်န္းမာေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးပါသလဲ။
rr စိတ္ဖိစီးမႈကို လူေတြက ဘယ္လုိေျဖရွင္းၾကပါသလဲ။
rr စိတ္ဖိစီးမႈကုိ ေျဖရွင္းေလ့ရွိတဲ့နည္းလမ္းေတြက ဘာေတြပါလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၀၃

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အေမရိကန္ေတြကေတာ့
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဟာ
႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးလုိပဲ
အေရးႀကီးတယ္လုိ႔
ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။

စိတ္က်န္းမာေရးဟာလည္း ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးနည္းတူ
အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ေတြ က ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိတဲ့အထဲမွာ
လုိအပ္တဲ့အခါ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြနဲ႔
ေတြ႔ၿပီး ကုသမႈ ခံယူတာလည္း ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ အသစ္ေရာက္လာသူေတြ အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးကုိ အထူး အေလးေပးသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ
ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕အတိတ္မွာ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ
ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသလုိ၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း
ဘ၀ကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ရတဲ့အခါ
ႀကီးမားတဲ့စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မၾကာခဏ ခံစားၾကရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဘ၀ဟာ အလြန္ခက္ခဲတယ္လုိ႔ခံစားရၿပီး
ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ရတဲ့ အရာေတြကုိေတာင္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိရင္
သင့္အေနနဲ႔ စိတ္က်န္းမာေရးကုသမႈ အကူအညီ ရယူသင့္ပါတယ္။
ဒီအကူအညီမ်ိဳးရရွိဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔
သင့္ကုိ ကူညီႏုိင္သလုိ၊ အျပင္ကုိ သတင္းမေပါက္ၾကားေအာင္လည္း
ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္။

အေမရိကားကုိေရာက္ၿပီး ၆ လေလာက္အၾကာမွာ
နမီနာ တစ္ေယာက္ အိမ္ကုိစၿပီးလြမ္းပါတယ္။ ဒါဟာ
ပုံမွန္ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ဆုိတာ သူမ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါ သူမ အေတာ္၀မ္းနည္းလာ ပါတယ္။ သူဟာ
အလုပ္သြားတာတစ္ခုအတြက္ပဲ အိမ္ကေနအျပင္ကုိ သြားပါတယ္။
နမီနာ ဘာလုပ္ သင့္ပါသလဲ။ နမီနာအေနနဲ႔ သူခံစားေနရတာနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ဘာေၾကာင့္အေလးထားစဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္ပါသလဲ။

သင့္အေနနဲ႔ စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္
စိတ္ဖိစီးမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အခါ သင္ ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာကုိ
စဥ္းစားပါ။

rr သင္ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ။
rr သင္လုပ္ႏုိင္မယ့္အျခားအရာေတြ ဘာေတြရွိမလဲ။
rr သင္ဘယ္သူ႔ကုိ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမလဲ။

၁၀၄

အခန္း

၈

တစုံတေယာက္ကုိ အကူအညီေတာင္းတဲ့နည္းလမ္းကုိ အေဖာ္တစ္ဦးနဲ႔အတူ
အစမ္းျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။

rr ပုဂၢိဳလ္ ၁။ မဂၤလာပါ။ ဒီကေန႔ သင္ေနေကာင္းရဲ႕လား။
rr ပုဂၢဳိလ္ ၂။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေတြစလို႔ က်ေနာ္/က်မ သိပ္ေနမေကာင္းဘူး။
rr ပုဂၢိဳလ္ ၁။ ဘာမ်ားျဖစ္လုိ႔ပါလဲ။
rr ပုဂၢိဳလ္ ၂။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကိုယ္မဟုတ္ေတာ့သလို ခံစားေနရတယ္။
rr ပုဂၢဳိလ္ ၁။ ဘာကုိဆုိလုိတာလဲ။
rr ပုဂၢဳိလ္ ၂။ က်ေနာ္/က်မ မေပ်ာ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာလဲ မသိပါဘူး။
ရွင္/ခင္ဗ်ား က်ေနာ္/က်မ ကုိ ကူညီႏုိင္မလား။

အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ အကူအညီေတာင္းတာကုိလည္း သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔အတူ
ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။

သင့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိေဖာ္ျပဖုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔
အခ်ပ္ပုိ (ဂ) စာမ်က္ႏွာ ၂၂၆၊ ခံစားခ်က္မ်က္ႏွာမ်ားကုိ ၾကည့္ပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၀၅

၈

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကို စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ၿပီးေနာက္ သင့္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မွာပါလား။
က. ဟုတ္ကဲ့။ လုပ္ပါမယ္။
ခ.

၂။

မလုပ္ပါဘူး။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕
က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ေပးေဆာင္ၾကပါသလဲ။
က. က်န္းမာေရးအာမခံ (အလုပ္ရွင္ေတြက ေပးေလ့ရွိပါတယ္။)
ခ.

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ၀င္ေငြနည္းသူေတြအတြက္ အစုိးရက က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္
ထုတ္ေပးတဲ့အစီအစဥ္

ဂ.

သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္၀င္ေငြနဲ႔ ေပးေဆာင္ျခင္း

ဃ. အစုိးရက ျပည္သူေတြအားလုံးအတြက္ေပးတဲ့ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္
င.

နံပါတ္ က၊ ခ၊ နဲ႔ ဂ

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က)မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၀၆

အခန္း

၃။

၈

အသည္းအသန္ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုခု ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာသာ အေရးေပၚကုသေရး
ဌာနကုိ သြားသင့္ပါတယ္။
က. မွန္
ခ.

၄။

မွား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘယ္အရာေတြဟာ ဖ်ားနာမႈေတြကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ေတြက ယုံၾကည္ၾကပါသလဲ။
က. ပုံမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း
ခ.

သၾကားနဲ႔ဆားမ်ားတဲ့အစားအစာေတြကုိ စားသုံးျခင္း

ဂ.

ညဘက္မွာ အိပ္ေရး၀၀အိပ္ျခင္း

ဃ. သန္႔ရွင္းစြာေနထုိင္ျခင္း
င.
၅။

နံပါတ္ က၊ ဂ နဲ႔ ဃ သံုးခုလံုးမွန္ပါတယ္။

သင္က ဆရာ၀န္ကုိတစ္ခုခုေျပာလုိက္ရင္ ဆရာ၀န္က သင့္ရဲ႕မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ အလုပ္ရွင္
တုိ႔ကို ျပန္ေျပာျပဖုိ႔လုိပါတယ္။
က. အဲဒါမွန္ပါတယ္။
ခ.

အဲဒါမမွန္ပါဘူး။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၀၇

၈

ေငြေၾကးစီ
က်န္
းမာေရးေစာင့
မံခန္႔ခဲြမ္ေ
ႈ ရွာက္မႈ

1
၉

အခန္း (၉)
ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စား၀တ္ေနေရးစရိတ္ေတြဟာ
အလြန္ႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့အရြယ္
ေရာက္
ၿပီးသူother
တုိင္း အလု
ပ္တစ္ခyou
ုခုရေအာင္
Like
many
refugees,
have made the decision
ျမန္
ႏုိင္သမွ်ျမန္
ျမန္start
ရွာဖုိ႔က
အလြlife
န္အinေရးႀကီ
းပါတယ္States
။
to resettle
and
a new
the United
of
သင္တတ္ႏResettlement
ုိင္တာထက္ ေက်ာ္
လြနfirst
္ၿပီး မသု
ံးမိေtoစဖု
ိ႔
America.
is the
step
becoming
ေငြ
ေၾကးနဲ႔ပတ္သ
က္လုိ႔ သင္
သတိ
းစြာထားရပါမယ္
။
a permanent
resident
and,
for ႀကီ
many,
a citizen of
ျပန္လ
ည္အေျခခ်ေနထု
ိင္ျခင္းဆုိငResettlement
္ရာအဖဲြ႔က ၀န္ထ
the
United
States someday.
isမ္aးက
long
ေငြ
ေၾကး သတ္
မွတchange
္သုံးစဲြႏုိင္ဖyour
ုိ႔အတြlife,
က္ သင့
ကူအ
ညီ
process
that will
and္ကitုိအ
will
bring
ေပးႏုိင္ပ
ါတယ္။ ေငြေ
ၾကးopportunities.
သတ္မွတ္သုံးစဲြျThe
ခင္းအားျဖင့
္ သင့္မွာ
many
challenges
and
experience
ေငြ
ဘယ္ေလာက္
ရွိတယ္person.
ဆုိတာ သိ
ုိင္သ
လုိ၊ ဘယ္
ေလာက္
is different
for every
Itႏis
normal
to feel
both
သုံးစဲြႏုိင္တ
ယ္၊nervous
ဘယ္ေလာက္
စုေprepare
ဆာင္းႏုိငfor
္တယ္
ဆုိတ
ာ သင္
excited
and
as you
your
journey.
သိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
အေၾကာင္
းအရာေတြ
ကေတာ့
This chapter
will discuss
»» အသံုးစရိတ္အတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း
»» The role of resettlement staff as
»» ဘယ္မွာေစ်း၀ယ္မလဲ။
your first guide
»» အခြန၊္ ဘဏ္ နဲ႔ ေခ်းေငြမတ
ွ တ
္ မ္း (ခရက္ဒစ္ဟစ္စႀတီ)
»» Self-reliance as the key to your
၀င္success
ေငြနဲ႔ အသုံးျပဳမယ့္ေငြကုိ

စာရင္းဇယားျပဳစုသုံးစဲြတဲ့
ဘတ္ဂ်က္စနစ္ထားရွိျခင္းျဖင့္၊ ကုိယ့္မွာ
ေငြဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ဘယ္ေလာက္
အတုိင္းအတာအထိ သုံးစဲြႏုိင္မယ္၊
ဘယ္ေလာက္ စုေဆာင္းႏုိင္မယ္ဆုိတာေတြကုိ
သိရွိႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။
108
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အခန္း

၉

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီစကားလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ သင္ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

သုံးစဲြႏုိင္သည့္
အတုိင္းအတာ

afford

လီလိ နဲ႔ အက္ဘ္ဒူလာ တုိ႔ဟာ ကားတစ္စင္း၀ယ္ဖုိ႔
ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ရဲ႕လားလုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဏ္ေငြ စာရင္းကုိ
ၾကည့္႐ူ့စစ္ေဆးၾကပါတယ္။

budget
change
cheap
coins
dollar
expensive
money
sales tax
wallet
How much
does it cost?

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၀၉

၉

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

အေျခခံ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္နဲ႔
အျခားကုန္က် စရိတ္အတြက္
သင္ လစဥ္ ေငြေၾကးသုံးစဲြေနရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လုိ႔မ်ား သင့္မွာ
ေက်ာင္းတက္မယ္၊ အိမ္ ၀ယ္မယ္
စသည္ျဖင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ရွိမယ္
ဆုိရင္၊ သင့္ဘဏ္ရဲ႕ စုေငြစာရင္းထဲကုိ
ပုံမွန္ေငြေၾကး ထည့္ၿပီး
စုေဆာင္းသြားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။

အသုံးစရိတ္အတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း
အေျခခံေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ေတြနဲ႔ အျခားအသုံးစရိတ္ေတြကုိ သင္
လစဥ္သုံးစဲြေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာတုန္းက
သင့္ရဲ႕ပုံမွန္ကုန္က်စရိတ္ေတြက ဘာေတြပါလဲ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အဓိကကုန္က်မယ့္
ေနထုိင္စားေသာက္စားရိတ္ေတြကေတာ့ အိမ္ငွားခ ဒီကုန္က်စရိတ္ဟာ
သင့္ရဲ႕လစဥ္ကုန္က်စရိတ္ေတြထဲမွာ
အမ်ားဆုံးကုန္က်တဲ့ စရိတ္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ
အိမင
္ ာွ းခေစ်းႀကီးတယ္ ဆုတ
ိ ာ ဟနီ
တစ္ေယာက္သၿိ ပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့
ပထမဆုးံ အႀကိမ္ လွ်ပ္စစ္မတ
ီ ာခ ေပးေဆာင္ဖ႔ို
ျဖတ္ပင
ို း္ ေရာက္လာတဲအ
့ ခါ အေတာ္ေလး
အံအားသင့သ
္ ာြ းပါတယ္။ အျခားဘယ္လုိ
ကုနက
္ ်စရိတေ
္ တြ ဟနီမာွ ရွႏ
ိ င
ို ပ
္ ါေသးသလဲ။

ေရဖုိးမီးဖုိး ဒီအထဲမွာ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊
ဓာတ္ေငြ႔ဖုိး၊ ဆီဖုိး၊ ေရ၊ အမိႈက္သိမ္းခ စတာေတြ
ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ သင္
အိမ္ငွားခေပးတဲ့အထဲမွာ ပါၿပီးသားျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အဲဒီအထဲက တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုကေတာ့
ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ေပးရႏိုင္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေနရာအမ်ားစုမွာ
ေဆာင္းရာသီနဲ႔ ေႏြရာသီလေတြမွာ အပူဓာတ္နဲ႔
အေအးဓာတ္ေတြ ပုိလုိတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဖုိး၊
ဓာတ္ေငြ႔ဖုိးနဲ႔ ဆီဖုိးေတြ အဲဒီလပုိင္းေတြမွာ ပုိကုန္ႏုိင္ပါတယ္။
အစားအစာ ေစ်းသက္သာတဲ့ဆုိင္ေတြနဲ႔
ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ေရြး၀ယ္ျခင္းအားျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ေရာင္းတဲ့
ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ၀ယ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
စားေသာက္စရိတ္မွာ
အကုန္အက်သက္သာေအာင္ စီမံႏုိင္ပါတယ္။

၁၁၀

အခန္း

၉

ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး (ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ပုိမုိသိရွိႏုိင္ဖုိ႔ အခန္း (၁၂) မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။)

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္၊ ေစ်းဆုိင္သြား၊ ခ်ိန္းဆုိထားတဲ့ကိစၥသြား၊
စတဲ့ကိစၥေတြအတြက္ သြားလာစရိတ္ေတြ ကုန္ႏုိင္ပါတယ္။

တယ္လီဖုန္း တယ္လီဖုန္းအသုံးစရိတ္အတြက္ သင္ လစဥ္ေပးေဆာင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အျခားတုိင္းျပည္ေတြကုိေခၚတဲ့ တယ္လီဖုန္းခေတြဟာ ေစ်းႀကီးႏုိင္တယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အျပင္ဘက္ကုိ တယ္လီဖုန္းေခၚဖုိ႔အတြက္
အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတြ ကုိ သင့္ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းက လူေတြနဲ႔
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။
ခရီးစရိတ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ၿပီး ၆ လေလာက္ၾကာတဲ့အခါ၊
သင္ေခ်းယူခဲ့တဲ့ ခရီးစရိတ္အတြက္ စတင္ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ လစဥ္ပုံမွန္
ေပးဆပ္သြားၿပီး၊ ေခ်းယူထားတဲ့ေငြ ကုန္တဲ့အထိ ျပန္ေပးဆပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တခ်ိန္က်လုိ႔ သင္အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္တစ္ခုရရင္ က်န္းမာေရး
အာမခံတစ္ခုခု သင့္ကုိေပးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း အလြယ္တကူရႏုိင္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ
ပထမတစ္လမွာေတာ့ က်န္းမာေရး အာမခံမေပးတတ္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ ကုိယ့္အာမခံ
ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ၀ယ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ေငြစုၿပီး တုိင္းတပါးမွာက်န္ခဲ့တဲ့ သင့္ရဲ႕မိသားစုကုိေထာက္ပံ့ျခင္း
သင့္အေနနဲ႔ ပညာေရးအတြက္ လုပ္မယ္၊ အိမ္၀ယ္မယ္ စသည္ျဖင့္
ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ရွိတယ္ဆုိရင္ ဘဏ္မွာရွိတဲ့ေငြစုစာရင္းမွာ လစဥ္ပုံမွန္
ေငြစုသြားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္အေနနဲ႔ မူရင္းတုိင္းျပည္မွာ
က်န္ခဲ့တဲ့သင့္ရဲ႕မိသားစုေတြကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လုိဦးမွာပါ။ သင္အလုပ္တစ္ခုရတဲ့အခါ
သင့္အေနနဲ႔ အသုံးစရိတ္ ဘယ္ေလာက္ရွိမယ္ဆုိတာသိရင္၊ သင္ဘယ္ေလာက္
စုေဆာင္းမယ္။ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာ အိမ္ကုိ ျပန္ပုိ႔မယ္ဆုိတာေတြကို
ဆုံးျဖတ္လုိ႔ရပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၁၀ နဲ႔ ၁၁၁ မွာရွိတဲ့ ကုန္က်စရိတ္စာရင္းေတြထဲက သင္အတိတ္တုန္းက
ကုန္က်ခဲ့ဖူးတာေတြကုိ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး မွတ္သားပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၁၁

၉

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ
သင့္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ရသုံးစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္တဲ့ အသုံးစရိတ္ နမူနာေတြကုိ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္အမ်ိဳးအစား

အေၾကာင္းအရာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း
ကုန္က်စရိတ္
တစ္ဦး

အိမ္ငွားခ

၁၁၂

ေရဖုိးမီးဖုိး

လစဥ္ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္

အစားအစာ

အိမ္မွာခ်က္စားတာနဲ႔ ဆုိင္မွာ၀ယ္စားတာ

ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ

ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

အမ်ားသုံးယာဥ္ရထားနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ကား

ဖုန္း

ျပည္တြင္းေျပာ၊ အေ၀းေျပာ နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေျပာ

ခရီးစရိတ္ေခ်းေငြ

၃၆ လအတြင္း အၿပီးျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္

က်န္းမာေရးအာမခံ

အလုပ္ကရတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံ၊
ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္၀ယ္သံုးတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔
က်န္းမာေရးအာမခံ မရွိတာ

အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား

စုေဆာင္းေငြနဲ႔ ျပည္ပကမိသားစုေတြကုိ
ေထာက္ပ့ံေငြ၊ အ၀တ္အစား၊ အိမ္အသုံးစရိတ္၊
ေရခ်ိဳးခန္းပစၥည္း၊ ေက်ာင္းစရိတ္

မိသားစု ၅ ဦး

အခန္း

၉

စဥ္းစားစရာ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား

ကုန္က်စရိတ္အမ်ိဳးအစား

အေၾကာင္းအရာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း
ကုန္က်စရိတ္
တစ္ဦး

မိသားစု ၅ ဦး

အျပင္ထြက္ျခင္း

၀ါသနာ

႐ုပ္ျမင္သံၾကား/အင္တာနက္/
လက္ကုိင္ဖုန္း

အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ေစာထြန္းတစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႕ ကေလး ၃ ေယာက္နဲ႔ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ သူ႔ရဲ႕မိသားစုေတြကုိ ေကၽြးေမြး
ေထာက္ပ့ံဖုိ႔အတြက္ အလုပ္ႏွစ္ခု လုပ္ပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႔အတူေနဖုိ႔ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေလးပဲ
ရၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ သူဟာ အေတာ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ ေနပါၿပီ။ ေစာထြန္းေနရာမွာ သင္သာဆုိလွ်င္
သင္ဘယ္လုိ စဥ္းစားပါမလဲ။ ဒီအခက္အခဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ ဘယ္သူ႔ကုိေျပာျပမလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၁၃

၉

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

ဆူပါမားကက္လုိ႔ ေခၚတဲ့
ကုန္မ်ိဳးစုံဆုိင္ႀကီးေတြဟာ
စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်တဲ့
အဓိကဆုိင္ႀကီးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သင္ကုိယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္
သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြ ၀ယ္ခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြ ရွိမွာပါ။
အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ေငြေၾကးခဲြတမ္း သတ္မွတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့၊
သင္တုိ႔မိသားစု ၀ယ္ခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔
အမွန္တကယ္လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ခဲြျခားသတ္မွတ္ဖုိ႔
အေရးႀကီးပါမယ္။ အခ်ိဳ႕၀ယ္ခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြဟာ ေစ်းႀကီးၿပီး
အမွန္တကယ္မလုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
သင့္ရဲ႕မိသားစု လုိအပ္ခ်က္နဲ႔မသက္ဆုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြ
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းေတြထဲက
သင့္ရဲ႕မိသားစုအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္မယ့္ပစၥည္းေတြကုိ
၀ုိင္းပါ။ သင့္မိသားစုလုိခ်င္တာ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ျဖစ္မယ္၊ ဒါေပမဲ့
မလုိအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ၾကက္ေျခခတ္ပါ။*

က. အလုပ္အကုိင္

ခ. သင္ေတာ္တဲ့အ၀တ္အစား

ဂ. ကား

ဃ. ႏွံစားသီးႏွံမ်ား

င. တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈပစၥည္းမ်ား

စ. အိမ္အႀကီးႀကီး

ဆ. သင့္ေတာ္နဲ႔တုိက္ခန္းအိမ္၊
သုိ႔မဟုတ္ လုံးခ်င္းအိမ္

ဇ. ပုံမွန္ေလ့က်င့္ခန္း

စ်. ႐ုပ္ျမင္သံၾကား

ဟင္းသီးဟင္းရြက္

ဌ. ေရ

ဋ.

ည. တကၠသုိလ္ဘဲြ႔

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က)မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၁၄

အခန္း

၉

ဘယ္ေနရာမွာေစ်း၀ယ္မလဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ေစ်းေတြနဲ႔ ကုန္စုံဆုိင္ေတြမွာ ပစၥည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံ
ရွိပါတယ္။

သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာတုန္းက ဘယ္မွာေစ်း၀ယ္ခဲ့တယ္
ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိ စဥ္းစားပါ။

rr အစားအစာေတြကုိ ဘယ္မွာ၀ယ္ပါသလဲ။
rr ေဆး၀ါးေတြကို ဘယ္ေနရာက ရပါသလဲ။
rr အျခားလုိအပ္တဲ့ အိမ္သုံးပစၥည္းေတြကုိ ဘယ္မွာ၀ယ္ႏုိင္ပါသလဲ။
rr အ၀တ္အစားနဲ႔ ဖိနပ္တုိ႔ကုိေရာ ဘယ္မွာရႏုိင္ပါသလဲ။
စုမိၾတာ တစ္ေယာက္သူေနထုိင္ရာအနီးတ၀ုိက္မွာ
ေစ်း၀ယ္ႏုိင္တဲ့အေနရာေတြအေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္ ဆုိတာ ေလ့လာသိရွိထားပါတယ္။
သူ႔အေနနဲ႔ သူအသုံး ျပဳႏုိင္တဲ့ေငြေၾကး ဘတ္ဂ်က္အေနအထားကုိလည္း သူသိပါတယ္။
သူဟာ ေစ်းအသက္သာဆုံးရႏုိင္မယ့္ ေနရာေတြကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး တစ္ဆုိင္ၿပီးတစ္ဆုိင္
လုိက္လံရွာေဖြၿပီး ၀ယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အတြက္ အခ်ိန္အေတာ္ကုန္ပါတယ္။
ဒါနဲ႔ သူအလုပ္စလုပ္တဲ့ အခါ အဲဒီလုိတစ္ဆုိင္ၿပီးတစ္ဆုိင္ လွည့္လည္သြား လာဖုိ႔
အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါဘူး။ စုမိၾတာ လုပ္ႏုိင္တာ ဘာေတြမ်ား ရွိပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်း၀ယ္လုိ႔ ရတဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ ကုန္စုံဆုိင္ႀကီးမ်ား ဒီဆုိင္ႀကီးေတြဟာ အဓိက စားေသာက္ကုန္၀ယ္လုိ႔ရတဲ့ ဆုိင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာင္းခ်တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊
မဂၢဇင္းစာအုပ္မ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ဆရာ၀န္ေဆးစာမပါဘဲ ၀ယ္လုိ႔ရတဲ့အိမ္သုံး ေဆး၀ါးမ်ား
စတဲ့ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ ေရာင္းပါတယ္။

ေဆးဆုိင္ ဒီဆုိင္မ်ိဳးေတြမွာကေတာ့ ဆရာ၀န္ေဆးစာနဲ႔၀ယ္ရတဲ့ ေဆး၀ါးမ်ိဳးေတြ ေရာင္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဆရာ၀န္ေဆးစာမပါဘဲ ၀ယ္လုိ႔ရတဲ့ေဆးမ်ိဳးေတြလည္း ေရာင္းပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
အလွကုန္ပစၥည္းေတြ၊ မဂၢဇင္းစာအုပ္ေတြနဲ႔ အစားအစားေတြလည္း ေရာင္းပါတယ္။
ဒီဆုိင္ေတြက ကုန္စုံဆုိင္ႀကီးေတြ ထက္စာရင္ေတာ့ အစားအစာေတြမွာ ေစ်းပုိႀကီးတတ္သလုိ၊
၀ယ္ယူႏုိင္တဲ့ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားလည္း ပုိၿပီးနည္းပါတယ္။

ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ား ကုန္တုိက္ေတြမွာေတာ့ အ၀တ္အစားေတြ၊ ဖိနပ္ေတြ၊ ပရိေဘာဂေတြ၊
အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြနဲ႔ အစားအစာမဟုတ္တဲ့ အျခားပစၥည္းေတြ
ေရာင္းပါတယ္။
အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ ဒီဆုိင္ေတြမွာေတာ့ အိမ္ျပင္တဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ပစၥည္းေတြ။
ဥပမာ ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြ၊ အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္းေတြ၊ သစ္ နဲ႔ အပင္မ်ိဳးစုံ
စတာေတြကုိေရာင္းပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၁၅

၉

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

သင္တုိ႔ႏုိင္ငံက
အစားအစားေတြနဲ႔ ဆင္တူတဲ့
စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ
လူမ်ိဳးစုဆုိင္ေတြမွာ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေလွ်ာ့ေစ်းအေရာင္းဆုိင္ ဒီဆုိင္ေတြကေတာ့
အျခားပံုမွန္ အေရာင္းဆုိင္ေတြ၊
ကုန္တုိက္ေတြထက္စာရင္
ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ေရာင္းတဲ့ ဆုိင္မ်ိဳးေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေစ်းသက္သာတဲ့ဆုိင္ေတြမွာ
အ၀တ္အစားေတြ၊ အိမ္သုံးပစၥည္းေတြ၊
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ အစားအစာေတြ ေရာင္းပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အခြန္ေငြေတြကို လူတိုင္းအသံုးျပဳတဲ့
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
အမ်ားအျပားအတြက္
သံုးတာျဖစ္ပါတယ္။

အေဟာင္းဆုိင္ ဒီဆုိင္ေတြမွာကေတာ့
အသုံးျပဳၿပီးသား ပစၥည္းအေဟာင္းေတြကုိ
ျပန္လည္ ေရာင္းခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ၊
အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြ၊ ပန္းကန္ေတြ၊
အ၀တ္အစားေတြကုိ ေစ်းေလွ်ာ့ၿပီးေရာင္းတာပါ။
အေမရိကန္ေတြအတြက္ကေတာ့
ပစၥည္းအေဟာင္းေတြ၀ယ္တာ ထုံးစံလုိျဖစ္ေနပါတယ္။
လူမ်ိဳးစုအစားအစာအေရာင္းဆုိင္ ဒီဆုိင္ေတြကေတာ့
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူေတြ၊
ဒုကၡသည္အေဟာင္းေတြကပုိင္ၾကတာ၊
လုပ္ကုိင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ သင့္မူရင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့
စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြကို အဲဒီလုိဆုိင္မ်ိဳးေတြမွာ
ရႏုိင္ပါတယ္။

ဖာရီဘ တစ္ေယာက္ သူ႔ႏုိင္ငံမွာတုန္းက ခ်က္ျပဳတ္
စားေသာက္ခဲ့တဲ့ အစားအစာမ်ိဳးေတြကုိ အေမရိကားက
ဆူပါမားကက္ ကုန္စုံဆုိင္ႀကီးေတြမွာ ရွာလုိ႔မရတဲ့အတြက္
အေတာ္ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကုိ သူဘယ္ေနရာမွာ
သြားရွာရပါမလဲ။ ဘယ္သူ႔ကုိ ဖာရီဘ အကူအညီ ေတာင္းသင့္ပါသလဲ။
အိမ္ၿခံ၀င္းအေရာင္းဆုိင္နဲ႔ ကားဂုိေထာင္အေရာင္းဆုိင္
ကုိယ့္အိမ္က ပစၥည္းေတြကုိ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္
ေရာင္းခ်တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့
အလြန္ ေစ်းသက္သာပါတယ္။ အိမ္သုံးပစၥည္း၊
ပရိေဘာဂနဲ႔ အ၀တ္အစားေတြ၀ယ္ဖုိ႔
အလြန္သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ၿခံ၀င္းနဲ႔ ကားဂုိေထာင္ ေစ်းေရာင္းပဲြေတြကုိ
သတင္းစာေတြထဲမွာ ေၾကာ္ျငာတတ္သလုိ၊ ရပ္ကြက္အတြင္းမွာလည္း
ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္ေတြ ျပဳလုုပ္ၿပီး အသိေပး ေၾကာ္ျငာတတ္ပါတယ္။

ဘက္စ္မာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိမေရာက္ခင္က
ပရိေဘာဂအေဟာင္းေတြကုိ မသုံးဖူးပါဘူး။ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ကေပးထားတဲ့
ပရိေဘာဂအေဟာင္းေတြကုိ သူမအသစ္နဲ႔လဲခ်င္ ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အသစ္၀ယ္ဖုိ႔ သူ႔မွာပုိက္ဆံ မရွိပါဘူး။ ဘက္စ္မာေနရာမွာ
သင္သာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ ဘက္စ္မာ
ဘာလုပ္ႏုိင္ပါသလဲ။

၁၁၆

အခန္း

၉

အခြန္ေဆာင္ျခင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရတာဟာ ဒုကၡသည္ေတြအပါအ၀င္ တုိင္းျပည္တြင္း
မီွတင္းေနထုိင္ၾကသူအားလုံး အသုံးျပဳေနတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈအားလုံးအတြက္ ေပးေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
ပညာေရး၊ လမ္းနဲ႔အေ၀းေျပးလမ္းေတြ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရဲ၊ မီးသတ္၊ အေရးေပၚဌာနနဲ႔
လူမႈဖူလုံေရးအေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္မ်ား စတာေတြအတြက္ အသုံးျပဳဖုိ႔ အခြန္ေပးေဆာင္ေနရတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထုိင္သူေတြဟာ အခြန္သုံးမ်ိဳး ေပးေဆာင္ရပါတယ္။

ပီတာထူး အေနနဲ႔ အရင္ကအစုိးရကုိအခြန္ေပးေဆာင္ ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ဒီအခြန္ေငြေတြဟာ ဘယ္အတြက္လဲ ဆုိတာသူမသိပါဘူး။ အခုသူ႔ရဲ႕
အပတ္စဥ္လုပ္ခလစာေငြထဲကေန အခြန္ေငြေတြ ႏႈတ္ယူေနတဲ့အတြက္
သူစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ အခြန္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပီတာထူးကုိ သင္ဘယ္လုိ
ရွင္းျပႏုိင္ပါသလဲ။

၀င္ေငြခြန္ အလုပ္လုပ္သူအားလုံး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအခြန္ေတာ္ကုိ
ေပးေဆာင္ ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္သူေတြဟာ
ျပည္နယ္အစုိးရအခြန္ေတာ္ကုိလည္း ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ ဒီအခြန္ေငြကုိ
သင့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္ေပးတဲ့လစာေငြထဲက ျဖတ္ယူထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏထက္နည္းၿပီး ေငြ၀င္ပါက၊ အစုိးရကေန
သင္ ေပးေဆာင္ထားတဲ့အထဲက တခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္ေပးပါတယ္။
(ကုိယ္ပုိင္) ပစၥည္းခြန္ သင္ပုိင္ဆုိင္တဲ့ အိမ္၊ ေျမ၊ အေဆာက္အဦးေတြ
အတြက္ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရေတြက ပစၥည္းခြန္ေကာက္ပါတယ္။
သင္ငွားတဲ့ အိမ္အတြက္လည္း အိမ္ပုိင္ရွင္က အခြန္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။
အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ ကုိယ္ပုိင္ကားအတြက္လည္း ပစၥည္းခြန္
ေကာက္ပါတယ္။
ေရာင္း၀ယ္ခြန္ ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၀ယ္ယူတဲ့ပစၥည္းအတြက္
အခြန္ေပးေဆာင္ ရပါတယ္။ ေရာင္း၀ယ္ခြန္ဟာ ပစၥည္းတန္ဖုိးအျပင္
ထပ္ေဆာင္းေပးရတဲ့ေငြ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာ
အစားအစာတုိ႔ ေဆး၀ါးတုိ႔လုိ တခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
ေပးထားပါတယ္။ ေဆးလိပ္တုိ႔၊ အရက္တုိ႔လုိပစၥည္းေတြအတြက္ အခြန္ပုိၿပီး
ေပးေဆာင္ရပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၁၇

၉

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

အေမရိကန္အေတာ္မ်ားမ်ားက
သူတုိ႔ေငြေတြကုိ
ဘဏ္မွာအပ္ထားပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဘဏ္ေတြကုိ
အစုိးရကအာမခံထားလုိ႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက
ဘဏ္မွာအပ္ထားတဲ့ေငြေတြ
ဆုံး႐ံႈးသြားရင္၊ ဒါမွမဟုတ္
အခုိးခံရရင္၊ အစုိးရက
စုိက္ေလ်ာ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္ေငြကုိ
၀ုိင္းပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေပးေဆာင္စရာမလုိတဲ့
အခြန္ေငြကုိ ၾကက္ေျခခတ္ပါ။ *

က. အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာပညာေရး ခ. လမ္းႏွငအ
့္ ေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား

ဃ. လူတစ္ဦးပုိင္ကား

င. အေရးေပၚဌာနမ်ား

ဆ. အ၀တ္ေလွ်ာ္ပစၥည္းမ်ား

ဇ. လူမႈေရးဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ား

ဂ. အိမ္ျပဳျပင္မႈ

စ. အရက္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးလိပ္

သင့္ႏုိင္ငံမွာတုန္းက ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံမွာတုန္းက
သင္ ပုိက္ဆံကုိ ဘယ္ေနရာမွာ သိမ္းဆည္းထားပါသလဲ။

* အေျဖမွန္ေတြကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပုိ (က)မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၁၈

အခန္း

၉

ဘဏ္လုပ္ငန္း
အေမရိကန္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ေငြေတြကုိ အိမ္မွာသိမ္းထားမယ့္အစား ဘဏ္ ဒါမွမဟုတ္
ေငြစုေငြေခ်းဘဏ္ (ခရက္တစ္ယူနီယံ) စတဲ့ေနရာေတြမွာ အပ္ႏွံသိမ္းဆည္းထားပါတယ္။
ဘဏ္မွာ အပ္ႏွံထားတဲ့ သင့္ရဲ႕ေငြေတြကုိ အေမရိကန္အစုိးရက အာမခံထားပါတယ္။ ဆုိလုိတာက
အပ္ႏွံထားတဲ့ေငြေတြ ဆံုး႐ံႈးသြားလို႔ျဖစ္ေစ၊ အခုိးခံရလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္အစုိးရက ျပန္လည္
ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။
အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ဘဏ္စာရင္းႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။
စုေငြစာရင္း ဒီဘဏ္စာရင္းက ေငြေတြကုိ စုထားဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာရင္းအရ ေငြေတြကုိ
ဘဏ္မွာသိမ္းထားတဲ့အတြက္နဲ႔ ဒီေငြေတြကုိ သုံးစဲြရတဲ့အတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဘဏ္ကေန
သင့္ကုိအတုိးျပန္ေပးပါတယ္။
ေငြသြင္းေငြထုတ္စာရင္း ဒီဘဏ္စာရင္းကေတာ့ အသုံးစရိတ္ေငြေတြကုိ ထုတ္ယူေပးႏုိင္တဲ့စာရင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္း ဖြင့္ထားတဲ့အတြက္ ဘဏ္ကေန သင့္ကုိ ခ်က္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါတယ္။
ဒီခ်က္လက္မွတ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သင့္အေနနဲ႔ အိမ္လခေတြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ေပးႏုိင္ပါတယ္။
ကုိယ္ရဲ႕ဘဏ္စာရင္းထဲမွာ ရွိေနတဲ့ေငြထက္ ပုိၿပီး ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ မေရးမိဖုိ႔ အထူးသတိျပဳပါ။ သင္
အဲဒီလုိေရးမိရင္ သင့္ကုိ ဘဏ္ကေန ဒဏ္ေငြခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်က္လက္မွတ္ နမူနာပုံစံ

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားပါ။

rr ဘဏ္မွာ စုေငြ စုထားျခင္းအားျဖင့္ ဘာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိႏုိင္ပါသလဲ။
rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘဏ္မွာေငြစုတယ္ဆိုတာဟာ ဘာေၾကာင့္
လူတိုင္းလုပ္ေနက်ကိစၥတခု ျဖစ္ေနတာပါလဲ။

rr ေငြေတြကို ဘဏ္မွာအပ္ထားတာဟာ ဘာေၾကာင့္လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါသလဲ။

မယ္လူရန္ တစ္ေယာက္သူ႔ႏုိင္ငံမွာေနတုန္းကဆုိရင္ ပုိက္ဆံကုိ အိမ္ရဲ႕တစ္ေနရာရာမွာ
ဖြက္ထားပါတယ္။ အခုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္တဲ့အခါ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက
သူတို႔ရဲ႕ပုိက္ဆံေတြကုိဘဏ္မွာ အပ္ထားေလ့ရွိတယ္ဆုိတာကုိ သူသိေပမဲ့လည္း
သူ႔ရဲ႕ပုိက္ဆံေတြ ဘဏ္မွာအပ္ထားရမွာကုိ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မယ္လူရန္ကုိ
သင္ဘယ္လုိ ရွင္းျပႏုိင္ပါမလဲ။ ဘာေၾကာင့္ဘဏ္ဟာ သင့္ရဲ႕ပုိက္ဆံေတြကုိ သိမ္းဆည္းထားဖုိ႔
လုံၿခဳံတဲ့ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ရတာပါလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၁၉

၉

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

သင့္အေနနဲ႔ ခရက္တစ္လို႔
ေခၚတဲ့ အေၾကြးစနစ္ ဒါမွမဟုတ္၊
အေၾကြး၀ယ္ယူခြင့္ကဒ္ အသုံးျပဳတယ္
ဆုိတာဟာ ေငြေခ်းယူသုံးစဲြတာနဲ႔
အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ေခ်းယူထားတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ
အေပၚမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိး
ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္ရဲ႕ေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
မွတ္တမ္းေကာင္းဖုိ႔ ဆုိရင္
လစဥ္ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမယ့္ေငြကုိ
အခ်ိန္မီ ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။

အေၾကြးကဒ္နဲ႔ ေငြေခ်းမွတ္တမ္း

အေမရိကန္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အေၾကြးကဒ္နဲ႔
ေခ်းေငြအစီအစဥ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ကား၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ
စတဲ့ေစ်းႀကီးတဲ့ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကုိ ၀ယ္ယူၾကပါတယ္။
အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ျပားမ်ားနဲ႔ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ေတြဟာ ပစၥည္းတန္ဖုိးကုိ၊
၀ယ္ယူစဥ္မွာတခါတည္း အကုန္မေပးရဘဲ၊ ေငြပမာဏနည္းနည္းကုိ
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ခဲြေပးႏုိင္ေအာင္
စီစဥ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ အေၾကြးကဒ္နဲ႔ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ေတြကုိ
အသုံးျပဳတယ္ဆုိတာဟာ တကယ္ေတာ့ ေငြေခ်းယူတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘဏ္ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေခ်းတဲ့ကုမၸဏီေတြက အေၾကြးကဒ္ေတြ ထုတ္ေပးၿပီး
သင္အသုံးျပဳတဲ့ ေခ်းေငြေတြအေပၚမွာ အတုိးယူတာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ လစဥ္ျပန္ဆပ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လစဥ္ေၾကးပ်က္ကြက္ပါက
ေငြေခ်းတဲ့ ကုမၸဏီကုိ ဒဏ္ေၾကးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လစဥ္ေၾကးေပးဖုိ႔
အႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္ကြက္ပါက ၀ယ္ယူထားတဲ့ပစၥည္းကုိ ဆုိင္ကေန
ျပန္လည္သိမ္းယူမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ အေၾကြးကဒ္အသုံးျပဳဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့
အထူးသတိထားၿပီး အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ အေၾကြးကဒ္အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္
အေၾကြးအမ်ားအျပားတင္ဖုိ႔ အလြန္လြယ္ကူပါတယ္။
အေၾကြးကဒ္ကုိအသုံးျပဳၿပီး ပစၥည္းတစ္ခုကုိမ၀ယ္မီ အျခားကုန္က်
စရိတ္ေတြအျပင္ လစဥ္ေၾကးေပးႏုိင္မေပးႏုိင္ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ
၀ယ္ယူအသုံးျပဳပါ။

ခရက္တစ္အေၾကြးကဒ္တစ္ခု ယူမယ္ဆုိရင္ ေလယာဥ္
လက္မွတ္အလကားေပးမယ္လုိ႔ ေငြေခ်းတဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခုက
ကမ္းလွမ္းတဲ့အတြက္ ဦးျမင့္က လက္ခံ ယူလုိက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူက
အဲဒီအေၾကြးကဒ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သူမ၀ယ္ႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ
၀ယ္လုိက္ပါတယ္။ တစ္လေလာက္ ၾကာတဲ့အခါ သူ႔ဆီကုိ
အေၾကြးေတာင္းတဲ့စာ ေရာက္လာပါတယ္။ အခုလုိ အေၾကြးကုိ
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္ဆပ္ရ လိမ့္မယ္လုိ႔ ဦးျမင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ အတုိးအမ်ားႀကီး ေပးရလိမ့္မယ္လုိ႔လည္း မသိခဲ့ပါဘူး။
ဒီလုိအျဖစ္မ်ိဳး မႀကဳံရေလေအာင္ ဦးျမင့္ ဘယ္လုိ ႀကိဳတင္
ေရွာင္ရွားႏုိင္ ပါသလဲ။ အေၾကြးကဒ္ အသုံးျပဳတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ဦးျမင့္ကုိ သင္ ဘာေတြ ရွင္းျပႏုိင္ပါသလဲ။

၁၂၀

အခန္း

၉

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားထဲမွာ အေၾကြးကဒ္ (ခရက္တစ္ကဒ္) ရွိျခင္းအားျဖင့္ အားသာခ်က္နဲ႔
အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ပုံဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

အားသာခ်က္

အားနည္းခ်က္

အားနည္းခ်က္နဲ႔ အားသာခ်က္အေၾကာင္းကုိ သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးပါ။

ေခ်းေငြမွတ္တမ္း
သင့္အေနနဲ႔ ေငြေခ်းယူတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကြးကဒ္အသုံးျပဳတဲ့အခါ ေခ်းေငြမွတ္တမ္း
ကို တည္ေဆာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကေခ်းေငြဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းေပးပုိ႔ေရး
ဌာနကေန သင့္ရဲ႕ေခ်းေငြမွတ္တမ္းကုိေဖာ္ျပတဲ့ မွတ္တမ္းတစ္ခုကုိ
သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ေငြေခ်းဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကြးကဒ္ရယူဖုိ႔
ေျပာဆုိတဲ့အခါမွာ ဘဏ္အေနနဲ႔ အဲဒီေခ်းေငြမွတ္တမ္းကုိ ၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေခ်းေငြမွတ္တမ္းေကာင္းျခင္း သင္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ လစဥ္ေၾကးကုိ အခ်ိန္မွန္
လတုိင္းျပန္လည္ေပးဆပ္တယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ေခ်းေငြမွတ္တမ္း ေကာင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါမွဘဏ္အေနနဲ႔ သင့္ကုိ ေငြထုတ္ေခ်းလုိမွာျဖစ္သလုိ အေၾကြးကဒ္လည္း
ထုတ္ေပးခ်င္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေခ်းေငြမွတ္တမ္း မေကာင္းျခင္း သင့္အေနနဲ႔ လစဥ္ေၾကးျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္
ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္တဲ့ ေငြပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အသုံးျပဳမိပါက သင့္ရဲ႕ေခ်းေငြမွတ္တမ္း
မေကာင္းဘူးျဖစ္သြားမွာပါ။ အဲဒီလုိျဖစ္ခဲ့ရင္ အနာဂါတ္မွာ ေငြေခ်းဖုိ႔နဲ႔ အေၾကြးကဒ္ရဖုိ႔
ခက္ခဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၂၁

၉

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

သင့္ရဲ႕ ခရီးစရိတ္ေခ်းေငြေတြကုိ
လစဥ္ ပုံမွန္ ျပန္လည္ေပးဆပ္တဲ့
ကိစၥဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
သင့္ရဲ႕ ေခ်းေငြမွတ္တမ္းေကာင္း
တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္
တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ပထမဆုံးရတဲ့
အခြင့္အလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ မူရင္းတုိင္းျပည္နဲ႔ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ
ေပးေဆာင္စရာရွိတဲ့ေငြေတြကုိ အခ်ိန္မီ မေပးေဆာင္ပါက
ဘာျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။

ခရီးစရိတ္ေခ်းေငြ
ခရီးစရိတ္ေခ်းေငြ
ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔အတြက္ ေငြကုိ
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ဖယ္ထားဖုိ႔လိုပါတယ္။
ဒီေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းဟာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သင့္ရဲ႕ေခ်းေငြ
မွတ္တမ္းေကာင္းေအာင္
တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္
ပထမဆုံးရတဲ့အခြင့္အလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမယ့္ လစဥ္ေၾကးပ်က္ကြက္ပါက
သင့္ရဲ႕ေခ်းေငြမွတ္တမ္း မေကာင္းဘူးျဖစ္သြားမယ္ ဆုိတာကုိ မေမ့ပါနဲ႔။
သင့္အေနနဲ႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ လစဥ္ေၾကးအတြက္ အခက္အခဲ
ရွိတယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔ကုိ
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဂ်က္စမင္တစ္ေယာက္သူယူထားခဲ့တဲ့ ခရီးစရိတ္ ေခ်းေငြ
ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အေၾကြး ေတာင္းစာကုိ
လက္ခံရရွိပါတယ္။ သူ႔မွာ အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္တစ္ခုပဲရွိတဲ့အတြက္
အေၾကြးေပးဖုိ႔ လုံေလာက္တဲ့ေငြ မရွိဘူးလုိ႔သူခံစားရပါတယ္။
ပုံမွန္ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရမယ့္ေငြပမာဏဟာ မမ်ားေပမဲ့
ဒီေငြကုိ ဂ်က္စမင္တစ္ေယာက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔
ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသလဲ။

ကုန္က်စရိတ္မ်ားေပးဆပ္ျခင္း
သင့္အေနနဲ႔ အိမ္လခနဲ႔ ေရဖုိးမီးဖုိးေတြကုိ
လစဥ္ပုံမွန္ေပးဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ ေပးေဆာင္ဖုိ႔ေနာက္က်ခဲ့ရင္
သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ
ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔
တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ
ျပႆနာရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာဟာလည္း
သင့္ရဲ႕ ခရက္တစ္မွတ္တမ္း အစီရင္ခံစာမွာ
ထည့္သြင္းခံရႏုိင္ပါတယ္။

၁၂၂

အခန္း

၉

ေနာ္ေဂးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားတုိ႔ႏွစ္ဦးလုံး အဂၤလိပ္စာ မဖတ္တတ္ပါဘူး။ တစ္ေန႔ေတာ့ သူတုိ႔
စာတစ္ေစာင္ လက္ခံရရွိပါတယ္။ အထဲမွာ စာတခ်ိဳ႕ ေရးထားတဲ့ စာရြက္အတုိေလးတစ္ခု
ပါပါတယ္။ ေနာက္တစ္လ မွာလည္း စာတစ္ေစာင္ ထပ္ရပါတယ္။ သီတင္းပတ္
အနည္းငယ္ၾကာေတာ့ သူတုိ႔အိမ္ မီးမလာေတာ့ပါဘူး။ ေနာ္ေဂးတစ္ေယာက္
သူတုိ႔ရဲ႕ကိစၥကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ မန္ေနဂ်ာကုိ ဖုန္းေခၚၿပီး ေျပာလုိက္ပါတယ္။
မန္ေနဂ်ာေရာက္လာၿပီး စာေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါတယ္။ ေနာ္ေဂးအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခ
ေပးေဆာင္မထားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မီးျဖတ္ခံလုိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာ္ေဂးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕
ခင္ပြန္းသည္တုိ႔ ဒီအျဖစ္အပ်က္ မတုိင္ခင္ကတည္းက ဘာလုပ္ထားခဲ့သင့္ ပါသလဲ။ သူတုိ႔ကုိ
သင္ ဘယ္လုိ အႀကံေပးခ်င္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေပးေဆာင္ျခင္းနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာေၾကာင္းေတြကုိ
ျဖည့္စြက္ေရးသားပါ။

rr က်ေနာ္/က်မ သိတဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြကေတာ့……..
rr က်ေနာ္/က်မ အတြက္ အသစ္ျဖစ္ေနတဲ့
ကုန္က်စရိတ္ေတြကေတာ့…….

rr က်ေနာ္/က်မ အေနနဲ႔ ေသခ်ာတဲ့ (ယုံၾကည္စိတ္ခ်တဲ့)
အရာေတြကေတာ့…….

rr က်ေနာ္/က်မ ကုိ တုန္လႈပ္သြားေစတဲ့အရာေတြကေတာ့…..

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက ကုန္က်စရိတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၂၃

၉

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခဲြမႈ

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကုိ စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘယ္အရာေတြဟာ အိမ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြအျဖစ္
သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသလဲ။
က. လွ်ပ္စစ္မီးဖုိး
ခ.

ဓာတ္ေငြ႔ဖုိး

ဂ.

အမိႈက္သိမ္းခ

ဃ. အေပၚကေဖာ္ျပပါအားလုံး
၂။

အစားအေသာက္ပစၥည္းေတြကုိ ဆူပါမားကက္ေစ်းဆုိင္ႀကီးေတြမွာ ၀ယ္ယူတာထက္
ေဆးဆုိင္ေတြမွာ၀ယ္ယူတာ ပုိၿပီးေစ်းသက္သာပါတယ္။
က. မွန္
ခ.

မွား

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၂၄

အခန္း

၃။

၉

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘယ္အရာေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထုိင္တဲ့သူေတြ
ေပးေဆာင္ရတဲ့ အခြန္ေတြပါလဲ။
က. ၀င္ေငြခြန္
ခ.

ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမ်ားအခြန္

ဂ.

ေရာင္း၀ယ္ခြန္

ဃ. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူေတြက အခြန္ေဆာင္စရာမလုိပါဘူး။
င.
၄။

နံပတ္ က၊ ခ နဲ႔ ဂ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္္။

အေမရိကန္အမ်ားစုက သူတုိ႔ပုိက္ဆံေတြကုိ ဘယ္မွာသိမ္းထားၾကပါသလဲ။
က. အိမ္ကအိပ္ယာေအာက္မွာ
ခ.

ဘဏ္ ဒါမွမဟုတ္ ေငြစုေငြေခ်းဘဏ္

ဂ.

အိမ္ကလုံၿခဳံတဲ့ေနရာမွာ

ဃ. ယုံၾကည္ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးေတြထံမွာ
၅။

သင့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း အလုပ္ရၿပီး တစ္လၾကာတဲ့အခါ အေၾကြးကဒ္တစ္ခု ရပါတယ္။ သူဟာ
ပရိေဘာဂအသစ္ေတြ၊ အ၀တ္အစားေတြ၊ အျခား အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကုိ ခရက္တစ္ကဒ္နဲ႔
စတင္ၿပီး ၀ယ္ပါတယ္။ သူ႔မွာ အိမ္လခနဲ႔ အစားအေသာက္အတြက္ လုံေလာက္တဲ့၀င္ေငြ
ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ အေၾကြးကဒ္နဲ႔သုံးထားတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ အားလုံးကုိေပးဖုိ႔ေတာ့
သူ႔မွာ လုံေလာက္တဲ့ ၀င္ေငြမရွိပါဘူး။ မၾကာမီမွာပဲ အေၾကြးကဒ္ကုမၸဏီကုိ သူ လစဥ္ ျပန္လည္
ေပးဆပ္ရမယ့္ေငြကုိ မေပးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိေခ်းေငြ မွတ္တမ္းမ်ိဳးကုိ ရရွိပါမလဲ။
က. မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြမွတ္တမ္း
ခ.

ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြမွတ္တမ္း

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၂၅

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

၁
1
၀

အခန္း (၁၀)
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔
ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑
ကုိယ့္ရဲ႕အုိးအိမ္ေတြကုိစြန္႔ခြာၿပီး အျခားတုိင္းျပည္တျပည္မွာ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္သူေတြလုိပဲ သင့္အေနနဲ႔လည္း
Like many other refugees, you have made the decision
ႏုိင္ငံအသစ္တစ္ခုမွာ အဆင္ေျပေအာင္ ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရတဲ့အခါ
to
resettle
start
in ္ပthe
United
အျခားသူ
ေတြand
လုိပဲ စု
ိးရိမ္ပaူပန္new
မႈေတြlife
၊ စိတ
်က္အ
ားငယ္မStates
ႈေတြ of
ခံစားရမွာပါ။Resettlement
ဒီခံစားမႈေတြဟာisပုthe
ံမွန္ပfirst
ါပဲ။ အခ်ိ
န္ၾကာလာတဲ
့အခါ
America.
step
to becoming
ဒီ
ံစားမႈေတြဟာ resident
ေပ်ာက္ကand,
ြယ္သြာfor
းမွာပါ။
သင့္အ
႔
aခpermanent
many,
a ေနနဲ
citizen
of
ပတ္၀န္းက်င္အသစ္မွာ အျပည့္အ၀ အသားက်ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္
the
Resettlement
is a ိ႔ long
၂ ႏွစUnited
္ကေန ၅States
ႏွစ္အထိsomeday.
ၾကာႏုိင္ပါတယ္
။ သင္ေနသားက်ဖု
process
that
it ေwill
bring
ျပဳျပင္ေျပာင္
းလဲမwill
ႈေတြchange
လုပ္ရာမွာyour
အကူlife,
အညီand
ေပးသူ
တြက
ုိ
႐ုိး႐ုိးသားသား
ပြင့္ပြင့္လ
င္းလင္
းနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္
ြက္မယ္ဆုိရင္၊
many
challenges
and
opportunities.
Theရexperience
ဒါ့အျပင္ စိတ္ရွည္သည္းခံမယ္ဆုိရင္ ပုိမုိလြယ္ကူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
is different for every person. It is normal to feel both
အဂၤလိပ္စာကုိ ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ သင္ယူျခင္းအားျဖင့္လည္း
excited
and nervous
you prepare
forမွာyour
ေနသားတက်ျဖစ္
ဖုိ႔အတြကas
္ အေထာက္
အကူျဖစ္
ပါ။ journey.
ယဥ္ေက်းမႈအသစ္မွာေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ သင္ယူေလ့လာရတာဟာ
မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင့္အေနနဲ႔ အသစ္ေတြကုိ
ေလ့လာဆည္းပူးမယ္ဆုိရင္၊ အရည္အခ်င္းအသစ္ေတြကုိ
ရရွိမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းတဲ့အေတြ႔အႀကဳံတစ္ခု ျဖစ္မွာပါပဲ။

This chapter will discuss
ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
»» The role of resettlement staff as
အေၾကာင္
းအရာေတြကေတာ့
your first guide

»»»» ယဥ္
ေက်းမႈအရ as
အသားက်လာေအာင္
ိ း္ ညိျႇ ခင္း
Self-reliance
the key to yourျပဳျပင္ထန
»» ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့ျပႆနာနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအား
success
ေျဖရွင္းျခင္း
»» မိသားစုအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား
တုင
ိ း္ ျပည္အသစ္တစ္ခမ
ု ာွ ေနဖု႔ိ ေလ့လာသင္ယရ
ူ တာ
အခ်ိနအ
္ ေတာ္ၾကာပါတယ္။ သင့က
္ ို ကူညေ
ီ ဆာင္ရက
ြ ္
ေပးသူေတြန႔ဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ၿ္ ပီးေတာ့၊ အဂၤလပ
ိ စ
္ ာကုိ
ျမန္ႏင
ို သ
္ မွ်အျမန္ဆးံု သင္ယမ
ူ ယ္ ဆုရ
ိ င္၊ သင့ရ
္ ႕ဲ
အေျပာင္းအလဲေတြကို ပုမ
ိ လ
ို ယ
ြ က
္ ူ ေခ်ာေမြေ
႔ စပါလိမမ
့္ ယ္။
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အခန္း

၁၀

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္စဥ္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ
ထိန္းညိႇမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ အခန္းက႑ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီစကားလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ သင္
ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

ကေလးထိန္းေက်ာင္း

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

child care

ကေလးထိန္းေက်ာင္း ဆုိတာကေတာ့ သူမ်ားေတြရဲ႕ ကေလးေတြကုိ
ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းကျဖစ္ေစ၊ ကေလးေတြကုိ ေခတၱၾကည့္႐ႈ
ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသူကျဖစ္ေစ ၾကည္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးတာကုိ
ေခၚပါတယ္။

culture

culture shock

diversity

retirement

traditions

values

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၂၇

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
အေမရိကန္တုိ႔ရဲ႕
နည္းလမ္းအသစ္ေတြကုိ
သင္ယူေလ့လာေနခ်ိန္မွာပဲ
သူတုိ႔ရဲ႕မူရင္းဓေလ့ထုံးတမ္းေတြနဲ႔
လူမႈတန္ဖုိးေတြ ကုိလည္း
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔
ႀကိဳးပမ္းၾကပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာျပဳျပင္ထိန္းညိႇမႈ
အသစ္ေရာက္လာသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔
တန္ဖုိးေတြကုိ သင္ ေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕
မူရင္းယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ အားလုံးစြန္႔လႊတ္လုိက္ရမယ္လုိ႔ မဆုိလုိပါဘူး။
တကယ္ေတာ့ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕မူရင္း႐ုိးရာဓေလ့နဲ႔
တန္ဖုိးေတြကုိ ထိန္းသိမ္းၾကတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ အေမရိကန္တုိ႔ရဲ႕
နည္းလမ္းအသစ္ေတြကုိလည္း ေလ့လာ သင္ယူၾကပါတယ္။
(အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ တန္ဖုိးေတြအေၾကာင္းကုိ အခန္း (၂)
မွာ ၾကည့္ပါ။) သင္ေနထုိင္ရာ ရပ္ရြာအတြင္းက တျခားသူေတြကို
သင့္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ မွ်ေ၀ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း သင္
ေတြ႔ရွိေကာင္း ေတြ႔ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ဆာဘ အေနနဲ႔ သူ႔ကုိယ္သူ မတူညီတဲ့လူႏွစ္ဦးအျဖစ္ ခံစားရပါတယ္။
သူဟာ အလုပ္မွာဆုိရင္ အႀကံဉာဏ္ ေတြကုိ ေပးတတ္သလုိ၊
ေယာက်္ားေတြနဲ႔ ရင္ေဘာင္ တန္းၿပီး အလုပ္လုပ္ပါတယ္။
အိမ္မွာဆုိရင္ေတာ့ ႐ုိးရာဓေလ့နဲ႔အညီ ေနတတ္တဲ့အိမ္ရွင္မ၊
မိခင္တစ္ဦး အျဖစ္သာ ေနထုိင္ပါတယ္။ ထမင္းခ်က္၊
အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္၊ ကေလးထိန္း စတာေတြကုိလုပ္ၿပီး၊
သူ႔ေယာက္်ားသေဘာအတုိင္းပဲ လုိက္ပါတယ္။ ဆာဘေနရာမွာ
သင္သာဆုိရင္ သင္ ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ သင္ဟာ အဲဒီလုိ
ႏွစ္ကုိယ္ခဲြၿပီးေနမလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီႏွစ္ကုိယ္ အၾကား
မွ်တေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းရွာမလား။

၁၂၈

အခန္း

၁၀

သင့္အတြက္အေရးႀကီးမယ့္ တန္ဖုိးေတြကုိ စဥ္းစားပါ။ အဲဒီအထဲမွာ သင့္ရဲ႕ကေလးေတြ
ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး၊
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆုိႏိုင္ခြင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ယုံၾကည္ရာကုိ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္
ကုိးကြယ္ခြင့္ရတာေတြ ပါ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စက္၀ုိင္းေတြအတြင္း သင့္အတြက္အေရးႀကီးတဲ့
တန္ဖုိးေတြကုိ ေရးသား၍လည္းေကာင္း၊ ပုံဆဲြ၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါ။ ဥပမာ
ဒီအေရးႀကီးတဲ့အရာေတြထဲမွာ သင့္ရဲ႕မိသားစု၊ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရး၊ ဒါမွမဟုတ္
ေငြေၾကးပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး ကိစၥေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။

သင္အလြန္အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ထင္တဲ့ တန္ဖုိးေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ တန္ဖုိးေတြနဲ႔
ကဲြလဲြေကာင္း ကဲြလဲြႏုိင္ပါတယ္။

မ်ိဳးျမင့္နဲ႔ ရင္ႏြယ္တုိ႔ဟာ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ျဖစ္ၾကပါ တယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ
ေရာက္လာခါစက သူတုိ႔ မူရင္းတုိင္းျပည္မွာေနခဲ့တုန္းက ဘ၀မ်ိဳး၊ သူတုိ႔မိသားစု ရရွိႏုိင္ဖုိ႔
အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ရတဲ့အခါ ရင္ႏြယ္က အရင္ရပါတယ္။ ဒီေတာ့
မ်ိဳးျမင့္တစ္ေယာက္ ကေလးထိန္း၊ အိမ္မႈကိစၥလုပ္နဲ႔ အိမ္မွာပဲေနရပါတယ္။ မၾကာမီမွာပဲ မ်ိဳးျမင့္
တစ္ေယာက္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္တစ္ခုရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရင္ႏြယ္ရဲ႕အလုပ္က ပုိက္ဆံအမ်ားႀကီး
ပုိရပါတယ္။ သင္သာ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရရင္ ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၂၉

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

ယဥ္ေက်းမႈမတူညီမႈေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့
ျပႆနာနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈျပႆနာေတြဟာ
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ျပႆနာေတြပါ။
ေနရာအသစ္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕
ေနထုိင္ၾကသူတုိင္း ဒီလုိ
ေတြ႔ႀကဳံခံစားရႏုိင္ပါတယ္။

ယူ (U) ပုစ
ံ ယ
ံ ဥ္ေက်းမႈဆင
ို ရ
္ ာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမ။ႈ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ယူ ပုံစံဇယားဟာ ေနရာအသစ္တစ္ခုကုိ
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ သြားေရာက္ လည္ပတ္သည္ျဖစ္ေစ
လူတုိင္းလုိလုိ ေတြ႔ႀကဳံခံစားရေလ့ရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အဆင့္ေတြကုိ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေနအထား

ျမင့္

နိမ့္

ပတ္၀န္းက်င္အသစ္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလ

ပ်ားရည္စမ္းကာလ
အရာတုိင္းဟာ
အသစ္အစမ္းေတြ၊
စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြ၊
ေကာင္းတဲ့အရာေတြ
ျဖစ္ေနတဲ့အခါ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔
စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြကို
ခံစားရတဲ့ကာလ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိ အျဖစ္မ်ိဳးက
ေနရာသစ္တစ္ခုကုိ
ေရာက္ၿပီးမၾကာမီမွာ
ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

၁၃၀

ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့
ျပႆနာကာလ
စုိးရိမ္စိတ္ေတြ၊
႐ႈတ္ေထြးမႈေတြ ခံစားရတဲ့
ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။
လူသစ္တစ္ေယာက္
အေနနဲ႔ ကုိယ္နဲ႔
အကၽြမ္းတ၀င္မရွိတဲ့၊
မတူညီတဲ့ေနရာ တစ္ခုမွာ
ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ရတာကုိ
ပင္ပန္းလာတဲ့အတြက္
ျဖစ္ပါတယ္။

ထိန္းညိႇျပဳျပင္မႈ ကာလ

ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့ ကာလ

ခံစားခ်က္ေတြ
တည္ၿငိမ္လာတဲ့ကာလ
ျဖစ္ပါတယ္။
လူသစ္တစ္ေယာက္
အေနနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ
မတူတဲ့ျပႆနာထဲကေန
႐ုန္းထြက္ႏုိင္ၿပီး
ေနရာသစ္မွာ
သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ယုံၾကည္မႈ
စတင္ရွိလာတဲ့ကာလ
ျဖစ္ပါတယ္။

တခါတေလ
အဆင္မေျပတဲ့ကာလေတြ
ရွိေပမဲ့လည္း
ယဥ္ေက်းမႈအသစ္နဲ႔
ဘ၀အသစ္မွာ
သက္ေတာင့္သက္သာ
ခံစားလာရတဲ့ကာလ
ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း

၁၀

တာရာ အတြက္ အေျခအေနေကာင္းေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုကုိလည္း
အလွ်င္အျမန္ ရလုိက္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ခေလးေတြလည္း ေက်ာင္းသြားရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းအသစ္ ေတြနဲ႔ စကား ေျပာရတဲ့အတြက္ သူမရဲ႕ အဂၤလိပ္စာလည္း
တုိးတက္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္လာၿပီး ၆ လ
ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ၊ တာရာ တစ္ေယာက္ ကုိယ့္ရဲ႕တုိင္းျပည္ကုိ လြမ္းလာပါတယ္။
သူ႔သားလည္း ေက်ာင္းမွာျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာရပါတယ္။ သူ႔သားကုိ
ဘယ္လုိအကူအညီေပးရမယ္ ဆုိတာလဲ သူမသိပါဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈအရ တဆစ္ခ်ိဳး
အေျပာင္းအလဲနဲ႔အညီ ေနာက္ထပ္ဘာမ်ား ဆက္ျဖစ္မယ္ ထင္ပါသလဲ။ တာရာတစ္ေယာက္
စိတ္သက္သာရာ မရမီ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ခံစားေနရဦးမယ္ထင္ပါသလဲ။ တာရာ့ေနရာမွာ
သင္သာဆုိရင္ ဘာလုပ္မလဲ။ ဘယ္သူ႔ကုိ ေျပာဆုိတုိင္ပင္ရပါမလဲ။

ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့ျပႆနာနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈအား
ေျဖရွင္းျခင္း
ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီတဲ့ျပႆနာကုိ သင္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခါ သင္ နားမလည္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ
ေနထုိင္ရတဲ့အတြက္ မၾကာခဏဆုိသလုိပဲ ကူညီမယ့္သူ ကင္းမယ့္မႈေတြ၊ အဆင္မေျပမႈေတြ
ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီတဲ့ျပႆနာဟာ ပုံမွန္ျပႆနာ တစ္ခုပါ။ နယ္ေျမအသစ္
တစ္ခုမွာ ေနထုိင္သူ ဘယ္သူမဆုိ ႀကဳံေတြ႔ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈမတူညတ
ီ ျ့ဲ ပႆနာကုိ ရင္ဆင
ို ရ
္ တဲအ
့ ခါ သင့မ
္ ာွ ရွႏ
ိ င
ို တ
္ ့ဲ ခံစားခ်က္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ -

rr သင္စိတ္ပ်က္မိမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေစ်း၀ယ္တာတုိ႔၊
အမ်ားသုံးယာဥ္ရထားေတြ စီးတာတုိ႔လုိ သာမန္ကိစၥေတြေတာင္မွ
သင္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ပါပဲ။

rr ေန႔ဘက္မွာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္တာ
rr ေဒါသထြက္တာ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္မရွည္တာ။
rr ဘာမွစိတ္မ၀င္စားတာ၊ ၀မ္းနည္းတာ
rr ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘဲ စိတ္ဓာတ္က်တာ
rr စားခ်င္စိတ္မရွိတာ

ေမရီေဖာ တစ္ေယာက္ဟာ တက္တက္ၾကြၾကြ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနတတ္သူတစ္ဦး
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္လာၿပီး ၄ လ ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ
သူဟာ တက္တက္ၾကြၾကြ မရွိေတာ့ဘဲ ၀မ္းနည္းလာပါတယ္။ မနက္ေစာေစာ ထၿပီး
အလုပ္လုပ္၊ ေစ်း၀ယ္၊ အိမ္လခ၊ ေရဖုိးမီးဖုိးေပး စတဲ့ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြနဲ႔ အေတာ္ေလး
ဒုကၡေတြ႔လာပါတယ္။ ေမရီေဖာ တစ္ေယာက္ မစားႏုိင္ မေသာက္ႏုိင္ျဖစ္လာၿပီး
သူ႔တုိင္းျပည္ကုိျပန္ဖုိ႔ စတင္ ေျပာလာပါတယ္။ ေမရီေဖာ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။ သူ ဘယ္သူ႔ကုိ
ေျပာဆုိတုိင္ပင္သင့္ပါသလဲ။ သင္ဟာ ေမရီေဖာနဲ႔ သိတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ရင္ သူ႔ကုိ ဘယ္လုိ
ကူညီႏုိင္ပါမလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၃၁

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

ယဥ္ေက်းမႈကြာျခားတဲ့ျပႆနာကုိ
ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ
သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔
၀ုိင္းဖဲြ႔ ေတြ႔ဆုံတာေတြ၊
အားကစားလုပ္တာေတြ၊
ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာေရးနဲ႔
စိတ္၀ိဉာဥ္ဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔
ဆက္သြယ္ပါ၀င္တာေတြ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီခံစားခ်က္ေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။

rr အတိတ္တုန္းက ဒီအထဲကဘယ္ခံစားခ်က္ကုိ ခံစားခဲ့ဖူးသလဲ။
rr သင္အဲဒီလုိခံစားရတုန္းက ဘယ္အရာေတြက သင့္ကုိသက္သာေအာင္
ကူညီခဲ့ပါသလဲ။

ဒီနည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ကုိ သင့္ရဲ႕အေဖာ္အား မွ်ေ၀ပါ။
အျခားနည္းလမ္းေတြအတြက္ သင့္ရဲ႕အေဖာ္ကုိ ေမးၾကည့္ပါ။
ဒီခံစားခ်က္ေတြဟာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိၿပီး ပုံမွန္ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။
ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာကေတာ့ ဒီခံစားခ်က္ေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်
ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ
အသစ္ေရာက္ရွိလာသူေတြတုိင္း ဒီလုိခံစားရပါတယ္။ ဒီခံစားခ်က္ေတြကုိ
ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ သူတုိ႔ဟာ စိတ္ဓာတ္ ပုိမို သန္စြမ္းလာၿပီး၊
ပုိမုိစြမ္းေဆာင္လာႏုိင္ၾကပါတယ္။

အခက္အခဲေတြ စိတဖ
္ စ
ိ းီ မႈေတြေၾကာင့္ ဂေရ႕စ္ ရဲ႕ ဘ၀အသစ္အတြက္
ေပ်ာ္ရင
ႊ မ
္ ေ
ႈ တြဟာလည္း တစ္ဆထက္တစ္ဆ ေမွးမွန
ိ ေ
္ ပ်ာက္ကယ
ြ လ
္ ာပါ
ေတာ့တယ္။ သူဟာ စိတပ
္ ်က္လာၿပီးေဒါသအေလ်ာက္
မိသားစုကေ
ို ျပာဆုဆ
ိ က္ဆလ
ံ ာပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို
သူမရဲ႕ကိစအ
ၥ တြကတ
္ ာ၀န္ရတ
ိွ ့ဲ ၀န္ထမ္းကုိ ေျပာျပလုက
ိ ပ
္ ါတယ္။
အဲဒ၀
ီ န္ထမ္းက ေကာင္ဆယ္လာလု႔ိ ေခၚတဲအ
့ ႀကံေပးႏုင
ိ သ
္ ပ
ူ ညာရွင္
တစ္ဦးနဲ႔ ေတြဆ
႔ ဖ
ံု အ
႔ို ကူအညီေပးခဲပ
့ ါတယ္။ အဲဒအ
ီ ႀကံ ေပးႏုင
ိ သ
္ န
ူ ႔ဲ
တစ္ပတ္ကတ
ို စ္ႀကိမေ
္ တြရ
႔ ပါတယ္။ သူတေ
႔ို တြဆ
႔ ံု ေဆြးေႏြးဖု႔ိ
အခ်ိနအ
္ ေတာ္ေပးရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂေရ႕စ္ တစ္ေယာက္ စိတသ
္ က္သာလာ
ပါတယ္။ မၾကာမီမာွ ပဲ သူရ
႔ ႕ဲ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္မာွ ဂေရ႕စ္တစ္ေယာက္
ကုယ
ိ က
့္ ယ
ို က
္ ုိ ယုၾံ ကည္ အားထားမႈမ်ိဳး စတင္ခစ
ံ ားလာရပါတယ္။
အေျခအေနေတြက တိးု တက္လာပါတယ္။ စိတပ
္ ်က္စတ
ိ ည
္ စ္ေနတဲအ
့ ခ်ိနမ
္ ာွ
ဂေရ႕စ္ တစ္ေယာက္ ဘာေတြလပ
ု ခ
္ ပ
့ဲ ါသလဲ။ မတူညတ
ီ ယ
့ဲ ဥ္ေက်းမႈေတြ အၾကား
လုက
ိ ေ
္ လ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုင
ိ ဖ
္ ႔ုိ ဂေရ႕စ္တစ္ေယာက္ဘယ္လို
အေၾကာင္းအရာေတြကို ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ခသ
့ဲ င့ပ
္ ါသလဲ။ အကူအညီ
ေတာင္းခံဖက
႔ို စ
ိ ဟ
ၥ ာ ဂေရ႕စ္အတြက္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးရပါသလဲ။
တခါတေလ ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့ျပႆနာဟာ မိသားစုပဋိပကၡျဖစ္တဲ့အထိ
ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္၊ အိမ္မွာအၾကမ္းဖက္မႈေတြအထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ သင့္မွာ
ခံစားေနရတဲ့စိတ္ဖိစီးမႈကုိ သင္ နားလည္လက္ခံဖုိ႔လုိပါတယ္။ အကူအညီေတြရယူၿပီး
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ တုိးတက္လာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

သင့္ရဲ႕စိတ္ဖိစီးမႈကုိ နားလည္သိရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွ ေကာင္းမြန္
က်န္းမာတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကုစားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ မေမ့ပါနဲ႔။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့
ယဥ္ေက်းမႈကဲြျပားမႈ ျပႆနာဟာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့
ျပႆနာပါ။ သင္ခံစားရသလုိ အျခားသူေတြ အမ်ားအျပားလည္း
ခံစားၾကရပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ေတာ့ အေျခအေနေတြ
ေကာင္းမြန္လာမွာပါ ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။
၁၃၂

အခန္း

၁၀

သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ သင္စိတ္ဆင္းရဲတဲ့အခါ
ဘာေတြလုပ္ပါသလဲ။

မတူညီတဲ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မတူညီတဲ့လူေတြဟာ မတူညီတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ
ကဲြျပားမႈ ျပႆနာေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကပါတယ္။ သင့္နည္းသင့္ဟန္နဲ႔
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြ သင့္မွာရွိႏွင့္ၿပီးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊
rr ေကာင္းေကာင္းစား၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္၊ အိပ္ေရး၀ေအာင္အိပ္။

rr သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔၀ုိင္းဖဲြ႔ေတြ႔ဆုံတာ။ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ
ပဲြလမ္းသဘင္ေတြတက္တာ။

rr ကုိယ္ပုိင္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ထားတာ။
rr ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ဒါမွမဟုတ္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ
ေနရာဌာနေတြနဲ႔ဆက္သြယ္တာ။

rr ကုိယ္အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံးအရာေတြကုိ လုပ္ကုိင္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္နဲ႔ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္တဲ့
သီခ်င္းေတြကုိနားေထာင္တာ။

rr သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံကလူေတြ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕မူရင္းလူမ်ိဳးစုအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ၀င္တာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ၿပီးမၾကာမီမွာပဲ ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီတဲ့ျပႆနာကုိ
အလ်င္အျမန္ ခံစားရတဲ့အတြက္ ဟာမက္တစ္ေယာက္ အေတာ္ေလး အံအားသင့္သြားပါတယ္။
သူဟာ သူ႔မိသားစုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ လြမ္းဆြတ္သတိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရာအားလုံးဟာ
သူ႔အတြက္ အသစ္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနသလုိ စိမ္းေနပါတယ္။ သူေကာင္းေကာင္း
အိပ္လုိ႔မေပ်ာ္သလုိ၊ အခ်ိန္တုိင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။
သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ၾကာလာတဲ့အခါ ဟာမက္ တစ္ေယာက္ သူ႔အျဖစ္အပ်က္ကုိ
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ၀န္ထမ္း ကုိ ေျပာျပပါတယ္။ အဲဒီ၀န္ထမ္းက ေကာင္ဆယ္လာ
လုိ႔ေခၚတဲ့ အႀကံေပးႏုိင္သူပညာရွင္နဲ႔ ေတြ႔ေပးပါတယ္။ ဟာမက္တစ္ေယာက္ သူနဲ႔မသိတဲ့
သူစိမ္းတစ္ေယာက္ကုိ သူ႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ ေျပာျပဖုိ႔ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အခ်ိန္ အနည္းငယ္ၾကာၿပီးတဲ့အခါ ဟာမက္တစ္ေယာက္ အႀကံေပးႏုိင္သူပညာရွင္ကုိ ေျပာျပဖုိ႔
အဆင္ေျပ လာပါတယ္။ မၾကာမီမွာပဲ အေျခအေနေတြ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။
ဟာမက္တစ္ေယာက္ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ဘယ္အခ်က္က အေရးႀကီးပါသလဲ။
ဟာမက္တစ္ေယာက္ သူ႔ကုိယ္သူ ေဖးမကူညီႏုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ ႀကိဳတင္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သင့္ပါသလဲ။

ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့ျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကုိ
စာေရး၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုံဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

ဒါေတြကုိ သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၃၃

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

မိသားစုအတြင္း အေနအထားေတြ
ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္တဲ့ကိစၥမွာ
စိတ္ဖိစီးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေစတဲ့
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ပါပဲ။

ဒီႏုိင္ငံကုိေရာက္တယ္ဆုိရင္ပဲ ေမထူးရဲ႕သား ဖုိးေက်ာ္ကုိ
အလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းအပ္ လုိက္ပါတယ္။ ဖုိးေက်ာ္ဟာ
အဂၤလိပ္စာကုိ သူ႔အေမ ထက္ပုိၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တတ္လာပါတယ္။
ဒါနဲ႔ ေမထူးအျပင္ကုိကိစၥရွိလုိ႔ သြားတဲ့အခါ ဖုိးေက်ာ္က
လုိက္သြားၿပီး၊ အဂၤလိပ္လုိ ကူညီေျပာဆုိေပးပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေမထူးေက်ာင္းစာေတြကုိလည္း သူကကူညီ
ဘာသာျပန္ ေျပာျပေပးပါတယ္။ ဒီအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ေမထူးဘယ္လုိခံစားရမယ္ ထင္ပါသလဲ။ ဖုိးေက်ာ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ေရာ
ဘယ္လုိထင္ပါသလဲ။ ဒီ အေျခအေနေၾကာင့္ သူတုိ႔သားအမိ
ဆက္ဆံေရး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။ သင္သာ ဒီလုိ
အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရရင္ ဘာေတြကုိ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ပါမလဲ။

မိသားစုအခန္းက႑အေျပာင္းအလဲ
ဒုကၡသည္အမ်ားအျပား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရင္ဆုိင္ရတဲ့
အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ကေတာ့ မိသားစုအခန္းက႑
အေျပာင္းအလဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဖ၊ အေမ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္သားသမီး၊
ခေလးငယ္ေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြအားလုံး ႀကဳံေတြ႔ရတာကေတာ့
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ဘ၀ေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္
ဆက္ဆံေရးေတြကုိ ေျပာင္းလဲသြားေစတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဒါက တကယ္ေတာ့
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ကိစၥတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း
အစပုိင္းမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ပရာဒိ တစ္ေယာက္ အေမရိကားကုိ သူရ
႔ ႕ဲ သမီးအႀကီး၊ သမီးရဲ႕ခင္ပန
ြ း္ နဲ႔
သူတရ
႔ို ႕ဲ ခေလးငယ္ ၃ ဦးတုန
႔ိ အ
႔ဲ တူ ေရာက္လာတာပါ။ ပရာဒိ
တစ္ေယာက္ ဘာသာစကား သင္ယဖ
ူ ႔ို အခက္အခဲရတ
ိွ အ
့ဲ တြက္
အျပင္ သိပမ
္ ထြကပ
္ ါဘူး။ သူရ
႔ ႕ဲ ေျမးေလးေတြဟာ သူတရ
႔ို ႕ဲ
မိခင္ ဘာသာစကားကုိ မေျပာခ်င္ၾက ေတာ့တအ
့ဲ တြက္
သူစတ
ိ မ
္ ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူနအ
႔ဲ တူ ေနၿပီး သူတ႔ို
မူရင္းတုင
ိ း္ ျပည္က ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းေတြ နားေထာင္တာမ်ိဳး
မလုပခ
္ ်င္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါတင္ မကေသးဘဲ တစ္ခါတစ္ေလ
သူတမ
႔ို ဘ
ိ ေတြန႔ဲ ဆက္ဆတ
ံ အ
့ဲ ခါ ႐ုင
ိ း္ ျပတာေတြ ရွပ
ိ ါတယ္။ ပရာဒိ
ဘယ္လုိ အေျခအေနမ်ိဳးေတြန႔ဲ ႀကဳံေတြေ
႔ နရတာပါလဲ။ သူတမ
႔ို သ
ိ ားစု
အေျပာင္းအလဲေတြဟာ ဘယ္လုိ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ရွေ
ိ နပါသလဲ။
ပရာဒိေနရာမွာ သင္သာဆုရ
ိ င္ ဘာလုပမ
္ လဲ။

၁၃၄

အခန္း

၁၀

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သင့္ရဲ႕မိသားစုအတြင္း (သင္အပါအ၀င္) ဘယ္သူေတြ အတူတကြေနထုိင္ၾကမယ္
ဆုိတာကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားထဲမွာ ပုံဆဲြ၍လည္းေကာင္း၊ စာေရး၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။ အဲဒီေနာက္
မိသားစုအတြင္း သူတုိ႔ရဲ႕အရင္တုန္းက အခန္းက႑နဲ႔ အခုလက္ရွိ အခန္း႑ေတြကုိ စဥ္းစားပါ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထုိင္စဥ္အတြင္း မိသားစုအခန္းက႑ ဘယ္လုိေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ
စဥ္းစားပါ။

မိသားစု၀င္

သင့္ရဲ႕မူရင္းတုိင္းျပည္မွာ
သူ႔ရဲ႕အခန္းက႑ကဘာလဲ။

ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့တုိင္းျပည္
မွာ ဘယ္လုိအခန္းက႑မွာ
ရွိခဲ့ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အခန္းက႑က
ဘယ္လုိေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသလဲ။

ဥပမာ။ မိဘ၊
ကေလး၊
ညီအစ္ကေ
ို မာင္ႏမ
ွ ။

ဥပမာ။ ေက်ာင္းသား၊
မိသားစု၀င္ေငြရွာသူ၊ အစ္ကုိႀကီး
သို႔မဟုတ္ အစ္မႀကီး

ဥပမာ။ ထမင္းခ်က္၊ စကားျပန္၊
အစ္ကုိႀကီး သို႔မဟုတ္ အစ္မႀကီး

ဥပမာ၊။ ကေလးေတြ
အလုုပ္လုပ္ရတယ္။ ဇနီးသည္က
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္တယ္

က်ေနာ္/ က်မ

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၃၅

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

အေမရိကန္ေတြဟာ က်ားမ
တန္းတူရည္တူရွိမႈအေပၚ
သက္၀င္ယုံၾကည္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ
အမွီအခုိကင္းၿပီး
လြတ္လပ္မႈရွိတဲ့အေပၚ
တန္ဖုိးထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားနဲ႔
အမ်ိဳးသမီး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့
အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕
အခန္းက႑နဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္
ထိန္းညိႇျပဳျပင္ရာမွာ
အမ်ိဳးသားအတြက္ေရာ
အမ်ိဳးသမီးအတြက္ပါ
အခက္အခဲရွိႏုိင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြဟာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ (က်ား/မ)
တန္းတူရည္တူရွိမႈကုိ ယုံၾကည္လက္ခံပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ
အမွီအခုိကင္းၿပီး လြတ္လပ္တာကုိ တန္ဖုိးထားပါတယ္။ မိသားစုအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
ခင္ပြန္းသည္ေရာ၊ ဇနီးသည္ပါ အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြကုိ
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာကုိလည္း ႏွစ္ေယာက္စလုံး လုပ္ၾကရပါတယ္။
တခ်ိဳ႕မိသားစုေတြမွာ ဇနီးသည္ကခင္ပြန္းသည္ထက္ ၀င္ေငြပုိမ်ားၾကပါတယ္။
တခ်ိဳ႕မိသားစုေတြမွာ ဇနီးသည္ကအလုပ္ရၿပီး ခင္ပြန္းသည္က
အလုပ္မရွိျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ကေလးေတြက
ေက်ာင္းမေနေသးတဲ့အရြယ္ဆုိရင္ ခင္ပြန္းသည္က ကေလးထိန္းရမယ့္အေျခအေန
ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ တခ်ိဳ႕ဒုုကၡသည္အမ်ိဳးသားေတြ
အေနနဲ႔ မိသားစုအတြင္း ငါ႔ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ ေပ်ာက္သြားၿပီလုိ႔
ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ တာ၀န္အသစ္ေတြယူရတဲ့အတြက္
စိတ္ဖိစီးမႈေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ မိသားစုအတြက္ အဓိက၀င္ေငြရွာရတာ
စတဲ့တာ၀န္မ်ိဳးေတြပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေဖးမၿပီး ပြင့္လင္း႐ုိးသားတဲ့
ဆက္ဆံေရးရွိမယ္ဆုိရင္ လင္မယားေတြအၾကား နားလည္မႈေတြ ပုိမုိရရွိႏုိင္ၿပီး
စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ သက္သာေစႏုိင္ပါတယ္။

အဒမ္ နဲ႔ သူ႔ဇနီး ဖတီမာ တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံး အလုပ္လုပ္ ပါတယ္။
ဖတီမာရဲ႕အလုပ္က လစာပုိရၿပီး မိသားစု အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံလည္း
ေပးပါတယ္။ ေႏြရာသီ ေရာက္လာတဲ့အခါ အိမ္မွာခေလးထိန္းဖုိ႔ အတြက္
အဒမ္တစ္ေယာက္ အလုပ္ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ မသြားႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။
အဒမ္ေနရာမွာ သင္သာဆုိလွ်င္ ဘယ္လုိ ခံစားရပါမလဲ။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးကုိ
သင္ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါမလဲ။ သင့္အေနနဲ႔ စိတ္ပ်က္
စိတ္ညစ္မိတယ္ဆုိရင္ သင္ဘာလုပ္မွာလဲ။

၁၃၆

အခန္း

၁၀

ဒုကၡသည္တုိ႔ရဲ႕အေတြးမ်ား
“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိလာဖုိ႔က
က်ေနာ့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အခုလုိေရာက္လာတဲ့အခါ က်ေနာ္
တကယ္ပဲ ၀မ္းသာပါတယ္။”
“ဒီေနရာမွာ အားလုံးကျပည့္စုံတယ္။
အားလုံးက လြယ္ကူတယ္လုိ႔
က်ေနာ္ဘယ္တုန္းကမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။
ဘ၀က ဒီေလာက္မလြယ္ကူပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ အနည္းဆုံး သင္လုံၿခဳံတယ္လုိ႔ေတာ့
ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ သင္အလုပ္ကုိသြားၿပီး
လုံလုံၿခဳံၿခဳံပဲ အလုပ္ကေနျပန္လာႏုိင္ပါတယ္။
ဒါဟာ တကယ့္ကုိႀကီးျမတ္တဲ့ကိစၥႀကီးပါပဲ။”

“အေမရိကားေရာက္ရင္ ဘ၀က
ဘယ္လုိရွိမယ္ဆုိတာကုိ
စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ က်မ အေတာ္ေလး
စုုိးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာေနၿပီး
မၾကာမီမွာပဲ က်မ ဒီကအေျခအေနေတြနဲ႔
စၿပီးအဆင္ေျပေအာင္
လုပ္ႏုိင္လာပါတယ္။”

“ဒီမွာအလုပ္တစ္ခုရမယ္၊
ဒီကစကားကုိေျပာတတ္မယ္ဆုိရင္
ဘ၀က အမ်ားႀကီးပုိၿပီး
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လာမွာပါ။”

“အေမရိကားေရာက္ရင္
ဘ၀ကပုိၿပီးေကာင္းလာမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔
စဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔
အတြက္တင္မဟုတ္ပါဘူး။
ကေလးေတြအတြက္ပါ ပုိေကာင္းလာမယ္လုိ႔
က်ေနာ္တုိ႔စဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။
အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ အားလုံးက
အဆင္ေျပေနပါတယ္။”

“သိတယ္မဟုတ္လား။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာတုန္းကဆုိရင္
အတူတူစုေပါင္းၿပီး လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကတာ။ စားလည္း
အားလုံး၀ုိင္းစားၾက။ အလုပ္လည္း
အားလုံးအတူတူလုပ္ၾက။ ကုိယ့္ဘာသာစကားကုိပဲ
ေျပာခဲ့ၾကတာ။ အဲဒါေတြကုိ က်ေနာ္သတိရတယ္ဗ်ာ။
က်ေနာ့္ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ၀မ္းကဲြေတြ၊
သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ သတိရတယ္ဗ်ာ။
က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ အေမရိကားမွာေနဖုိ႔ဆုိတာ
မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ့္မိသားစုအတြက္ေတာ့
ေကာင္းပါတယ္။”

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၃၇

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္တဲ့ကိစၥမွာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္
အရြယ္ကေလးေတြအတြက္
အလြန္ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့
သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀ကုိ ယဥ္ေက်းမႈ
အသစ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖုိ႔
ျပဳလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ
သူတုိ႔ရဲ႕ အိမ္မွာ၊ သူတုိ႔ရဲ႕
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကားမွာ မူလ႐ုိးရာ
ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အညီ ျပဳမူေနထုိင္ဖုိ႔
တုိက္တြန္းေျပာဆုိခံရတဲ့ အတြက္ပါပဲ။

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္တဲ့
ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔
ဘာသာစကားအသစ္နဲ႔
ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ေတြကုိ
သင္ယူဖုိ႔ခက္တဲ့အတြက္
သူတုိ႔အေနနဲ႔ ပုိၿပီး တစ္ေယာက္တည္း
အထီးက်န္တယ္လုိ႔
ခံစားရႏုိင္ပါ တယ္။

၁၃၈

လူငယ္ေလးမ်ား
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ရာမွာ
လူငယ္ေတြအတြက္
အလြန္ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ေတာ့
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔
ယဥ္ေက်းမႈအသစ္နဲ႔လည္း
အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ရပါတယ္။
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ အသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕
အိမ္မွာကလည္း မူလ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔အညီ ျပဳမူေနထုိင္ဖို႔ဆုိတဲ့
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔လည္း ႀကံဳရပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္မွာ
တဘက္မွာလည္း ကေလးဘ၀ကေန လူပ်ိဳအပ်ိဳ၀င္ခါစအရြယ္အျဖစ္
ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။
သူတုိ႔ဟာ အဂၤလိပ္စာကုိ ပုိၿပီးျမန္ျမန္ တတ္ေျမာက္တဲ့အတြက္
မိဘေတြအတြက္ စကားျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔လည္း
အခုိင္းခံရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားတာ၀န္ေတြကုိလည္း ယူလာရပါတယ္။
မၾကာခဏဆုိသလုိပဲ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အလုပ္လည္းလုပ္ရသလုိ
တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ေက်ာင္းလည္းသြားရပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ကလည္း
အေမရိကန္ပညာေရးစနစ္ကုိ အျပည့္အ၀ နားမလည္ႏုိင္တဲ့အတြက္
ကေလးေတြကုိ မကူညီႏုိင္ဘူးလုိ႔ ခံစားၾကရပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ကေလးေတြ ဘာေတြကုိရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းေနရတယ္
ဆုိတာ သိရွိနားလည္ေအာင္လုပ္ပါ။ ဒါမွ သူတုိ႔ကုိ သင္
ကူညီႏုိင္မွာပါ။
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအေနနဲ႔
သူတုိ႔ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ
မိဘေတြကုိ ေျပာျပလုိ႔မရဘူးလုိ႔
ခံစားၾကရပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ဖိစီးမႈေတြ
ႀကီးမားျပင္းထန္လာတဲ့အခါ
သူတုိ႔ဟာ အျခားသူကုိျဖစ္ေစ၊
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိျဖစ္ေစ ထိခုိက္
နာက်င္ေစတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ
ပါ၀င္လာၾကပါတယ္။ သူတုိ႔
ေက်ာင္း စ ေျပးလာၾကၿပီး ဂုိဏ္းအဖဲြ႔
၀င္တာေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး
သုံးစဲြတာေတြ ျဖစ္လာတတ္ၾက ပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊
ဘာေတြခံစားေနရတယ္ ဆုိတာေတြကုိ ေျပာျပဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ ကေလးေတြကုိ
တုိက္တြန္းအားေပးပါ။ ဒါ့အျပင္ သူတုိ႔ရဲ႕ သက္တူရြယ္တူေတြနဲ႔အတူ
သူတုိ႔ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကုိ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လြန္ႏုိင္ဖုိ႔ သူတုိ႔ကုိ အားကစား
လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းက လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ
ပါ၀င္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းအားေပးပါ။ ဒီအရာေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔
ပုိမုိအဆင္ေျပေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။

အခန္း

၁၀

ဘလာရမ္ ရဲ႕သား ဘဟင္ ဟာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဘဟင္မာွ
သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ရွၿိ ပီး၊ သူ ေက်ာင္းမွာ အဆင္ေျပပါတယ္။ သူၾ႔ ကည့ရ
္ တာ ေပ်ာ္ပရ
ံု ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဘဟင္ ဟာ မၾကာခဏ ဒုကေ
ၡ ပးတတ္တ့ဲ ကေလးတစ္အပ
ု န
္ ႔ဲ တြေ
ဲ နတာေတြတ
႔ ယ္ လု႔ိ
ဘလာရမ္ရ႕ဲ အိမန
္ းီ ခ်င္း အေမရိကန္မတ
ိ ေ
္ ဆြ ေကာလင္းက သတိေပးပါတယ္။ သားျဖစ္သူ
ဘဟင္ တစ္ေယာက္ ဒုကမ
ၡ ေတြခ
႔ င္၊ သူနေ
႔ဲ ဆြးေႏြးေျပာဆုဖ
ိ ႔ို ဘလာရမ္ကို ေကာလင္းက
အႀကံေပးပါတယ္။ ဘလာရမ္ေနရာမွာ သင္သာဆုလ
ိ ်ွ င္ ဘာလုပပ
္ ါမလဲ။

သင့္ရဲ႕ကေလးေတြကုိ သင္နဲ႔တုိင္ပင္ေျပာဆုိမႈရွိေအာင္ အားေပးပါ။
ဒါမွသင့္ရဲ႕ကေလးေတြကုိ သင္ပုိမုိနားလည္ လာပါလိမ့္မယ္။

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႕အခန္းက႑ ေျပာင္းလဲလာမႈဟာလည္း
မလြယ္ကူလွပါဘူး။ အရင္တုန္းက မိသားစုနဲ႔ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ
အေတြ႔အႀကဳံရင့္က်က္သူ၊ ဗဟုသုတရွိသူ လူႀကီးသူမေတြ ဆုိတဲ့ အဆင့္အတန္းကေန
နိမ့္က်သြားတယ္လုိ႔ သူတုိ႔ခံစားၾကရ ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ေတြ၊ ဘာသာစကားအသစ္ေတြကုိ
သင္ယူဖုိ႔ခက္ခဲတာ၊ ဒါ့အျပင္ ႐ုပ္ခႏၶာပုိင္းအရ အခက္အခဲေတြရွိေနတာ စတဲ့အေနအထားေတြေၾကာင့္
တကုိယ္တည္း အထီးက်န္တယ္လုိ႔ ခံစားလာရေစပါတယ္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူေတြအေနနဲ႔
သူတုိ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း ေလးစားခံရတဲ့ လူႀကီးသူမ ေနရာမွာ မရွိေတာ့ဘူးလုိ႔ ျမင္လာၾကပါတယ္။
အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးအရလည္း အခက္အခဲေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕
အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူ ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ ပင္စင္ယူ၊ အနားယူရေတာ့မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနေပမဲ့
တကယ္တမ္းမွာ အလုပ္လုပ္ရဦးမယ့္ အေနအထားေတြ ႀကဳံရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အသက္
၆၅ ႏွစ္မျပည့္ေသးသူေတြ ပုိၿပီးခံစားၾကရပါတယ္။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ
အေနနဲ႔လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပင္စင္ဟာ သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆုိတာ
သိရွိလာမွာပါ။ မသန္မစြမ္း ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ထဲမွာကလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ ေဆး၀ါး
ကုသစရိတ္ေတြကို မေပးထားပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုေတြဟာလည္း သူတုိ႔မူရင္းႏုိင္ငံမွာတုန္းကလုိ
သူတုိ႔ကုိ မေထာက္ပံ့ႏုိင္ၾကေတာ့ပါဘူး။

အလာစုိ ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သူမရဲ႕ သားသမီးေတြနဲ႔ လာေရာက္ေနထုိင္ခ်ိန္မွာ၊
အသက္ ၆၁ ႏွစ္ရွိၿပီး၊ သူပင္စင္ယူထားတာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔သားရဲ႕မိသားစုမွာ ပုိက္ဆံသိပ္မရွိတာ သူသိပါတယ္။ သူတုိ႔မွာရွိတဲ့ေငြဟာ
မိသားစုအသုံး စရိတ္ကာမိ႐ုံပဲရွိပါတယ္။ အလာစုိ တစ္ေယာက္ သူ႔အေနနဲ႔
အစုိးရရဲ႕အေထာက္အပံ့မရတဲ့အေပၚ အေတာ္အံ့အားသင့္မိပါတယ္။ သူဟာ ပင္စင္စား
တစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆုိတာ အစုိးရက မသိေလေရာ့ သလား။ အလာစုိေနရာမွာ သင္သာဆုိလွ်င္
ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ သင္ဘာလုပ္ပါမလဲ။
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြအတြက္ ဒီစိန္ေခၚမႈအားလုံးဟာ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈနဲ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာေစႏုိင္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြကုိ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ဖုိ႔နဲ႔၊
အျခားသူေတြနဲ႔ ေျပာဆုိဆက္ဆံဖုိ႔ အားေပးတုိက္တြန္းပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း
တက္ခုိင္းတာမ်ိဳးဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိ လႈပ္ရွားတက္ၾကြေစၿပီး ဆက္စပ္ပါ၀င္လာေစပါတယ္။

အသက္အရြယႀ္ ကီးရင့ၿ္ ပီျဖစ္တ့ဲ ဒုကသ
ၡ ည္ေတြအေနနဲ၊႔ ကုယ
ိ ရ
့္ ႕ဲ မိသားစု ဒါမွမဟုတ္
ကုယ
ိ လ
့္ မ
ူ အ
ႈ သုင
ိ း္ အ၀ုင
ိ း္ ရဲ႕ လႈပရ
္ ာွ းေဆာက္ရက
ြ မ
္ ေ
ႈ တြမာွ
ပါ၀င္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ေနျခင္းျဖင့္ အလြနေ
္ ပ်ာ္ရင
ႊ စ
္ ရာေကာင္းတဲ့ ဘ၀မ်ိဳးကုိ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ ရရွႏ
ိ င
ို ပ
္ ါတယ္။
ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၃၉

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

စာမ်က္ႏွာ ၁၃၅ က မိသားစု၀င္ေတြအေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားတဲ့ဇယားကုိ ျပန္ၾကည့္ပါ။ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားတဲ့
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး သင္ သုိ႔မဟုတ္
သင့္ရဲ႕ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ႀကဳံေတြရႏုိင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ အခန္းက႑ေတြကို သင့္အေနနဲ႔
ရွာေဖြႏုိင္ပါသလား။ လုိအပ္ရင္ ဇယားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ပါ။

သင္ကုိယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္
သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး အေနနဲ႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ၿပီး၊
ဘ၀အသစ္ရဲ႕အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့
စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔
ထင္ျမင္လာတဲ့အခါ
ခ်က္ခ်င္းအကူအညီရယူပါ။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုင
ိ ျ္ ခင္းဆုင
ိ ရ
္ ာ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္
သင့ရ
္ ႕ဲ မိသားစု၀င္ေတြ တစ္ေယာက္နတ
႔ဲ စ္ေယာက္ ဘယ္လို
ေဖးမကူညႏ
ီ င
ို ပ
္ ါသလဲ။

အကူအညီရွာေဖြျခင္း
သင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေတြ႔ႀကဳံခံစားရတဲ့
စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ေတာ့ဘူးလို႔
ခံစားလာရရင္ အကူအညီခ်က္ခ်င္းရယူပါ။
မိသားစုအခန္းက႑သစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္မိတ္ဆက္ေရး
သင္တန္းမွာျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
သင့္ရဲ႕ကိစၥေတြကို လုိက္လံကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ၀န္ထမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ
ေျဖရွင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြ တုိးတက္လာဖုိ႔နဲ႔ သင့္ရဲ႕အိမ္က
စိတ္ညည္းညဴစရာ အေျခအေနေတြ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္
အကူအညီေပးႏုိင္မယ့္သူေတြကုိ သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔ကေန ရွာေဖြကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္လာတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္
စိတ္ညည္းညဴမႈေတြကုိ ခံစားရတဲ့အခါ အကူအညီေတြကုိ
ဘယ္လုိေတာင္းခံႏုိင္မယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။
သင့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကုိ ေျပာျပၿပီး အကူအညီေတာင္းခံတာကုိ
သင့္ရဲ႕အေဖာ္တစ္ဦးနဲ႔အတူ ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။

rr
rr
rr
rr
rr

ပုဂၢဳိလ္ ၁၊ ေဟး ဒီကေန႔ သင္ေနေကာင္ပါလား။
ပုဂၢဳိလ္ ၂၊ ဒီကေန႔ သိပ္ေနမေကာင္းဘူး။
ပုဂၢဳိလ္၁၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။
ပုဂၢဳိလ္၂၊ က်ေနာ္/က်မ ၀မ္နည္းေနတယ္။
ပုဂၢဳိလ္၁၊ ၾကားရတာစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္မ်ား သင္
၀မ္းနည္းေနပါသလဲ။
rr ပုဂၢဳိလ္၂၊ က်ေနာ္/က်မ မိသားစုကုိသတိရေနလုိ႔ပါ။

သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကုိ
ေဖာ္ျပဖုိ႔ခက္ခဲေနတယ္ဆုိရင္ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၆၊ အခ်ပ္ပုိ
(ဂ) က ခံစားခ်က္မ်က္ႏွာမ်ား ဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာကိုၾကည့္ၿပီး
အႀကံဉာဏ္တခ်ိဳ႕ ရွာေဖြၾကည့္ပါ။

၁၄၀

အခန္း

၁၀

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကုိ စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းအသစ္မွာ အသားက်ဖုိ႔ဆုိရင္၂ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အထိ
အခ်ိန္လုိပါတယ္။
က. မွန္
ခ.

၂။

မွား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြထဲက ဘယ္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈန႔ဲ ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့
ျပႆနာေတြကုိ သင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါမလဲ။
က. မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ စားေသာက္ျခင္း
ခ.

ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳပဲြတက္ျခင္း

ဂ.

ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ေတးဂီတနဲ႔ သီခ်င္းေတြကုိ နားေထာင္ျခင္း

ဃ. ကုိယ့္အိပ္ယာထဲမွာပဲ တံခါးပိတ္ၿပီး သုံးရက္ေလာက္ေနျခင္း
င.

၃။

နံပတ္ က၊ ခ နဲ႔ဂ တုိ႔ဟာ ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့ျပႆနာနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈျပႆနာတုိ႔ကုိ
ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

မိသားစုအတြင္း ပြင့္လင္း႐ုိးသားတဲ့ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ဆက္ဆံၾကမယ္ဆုိရင္ ျပဳျပင္ထိန္းညႇိမႈေတြ
ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ပုိမုိလြယ္ကူပါလိမ့္မယ္။
က. မွန္
ခ.

မွား

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၄၁

၁၀

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕အခန္းက႑

၄။

သင့္အေနနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈမတူညီတဲ့ျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ခံစားေနရတယ္ဆုိရင္ သင္ဘယ္လုိ
ခံစားရမလဲ။
က. ေဒါသထြက္မယ္။ စိတ္တုိမယ္။
ခ.

၀မ္းနည္းမယ္။

ဂ.

ေပ်ာ္မယ္။

ဃ. မစားခ်င္မေသာက္ခ်င္ျဖစ္မယ္
င.
၅။

နံပတ္ က၊ ခ န႔ဲ/သုိ႔မဟုတ္ ဃ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္သူေတြဟာ မိသားစုအခန္းက႑ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ
ေတြ႔ႀကဳံခံစားရႏုိင္ပါသလဲ။
က. အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးေတြ
ခ.

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ

ဂ.

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြ

ဃ. အထက္ကေဖာ္ျပထားသူေတြအားလုံး

၁၄၂

အခန္း

၁၀

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၄၃

၁၁

၁
1
၁

အခန္း (၁၁)
အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က
အခြငအ
့္ ေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာျပဌာန္းထားတဲ့
ဥပေဒေတြ
ာ ျပည္refugees,
သူေတြရဲ႕အခြ
ေရးေတြ
ကthe
ုိ
Like manyဟother
youင့္အ
have
made
decision
ကာကြ
ယ္ဖုိ႔ ျပဌာန္
းထားတာျဖစ္
ပါတယ္
။ ဥပေဒအရ
to resettle
and start
a new life
in the
United States of
သင့
မ
္
ာ
ွ
ရွ
တ
ိ
ဲ
အ
့
ခြ
င
အ
္
့
ေရးနဲ
႔
တာ၀န္
၀
တၱ
ရ
ားေတြ
း
America. Resettlement is the first step toအေၾကာင္
becoming
အေျခခံ
ဗဟုသုတ
သင့္မွာand,
ရွိထားသင့
္ပါတယ္
a permanent
resident
for many,
a ။citizen of
the United States someday. Resettlement is a long
process
change
life,
ဒီ
အခန္that
းမွာwill
ေဆြ
းေႏြyour
းမယ့
္ and it will bring
many
challenges
and opportunities.
The experience
အေၾကာင္
းအရာေတြ
ကေတာ့
is different for every person. It is normal to feel both
»» သင့္ရဲ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားေတြအေၾကာင္း
excited and nervous as you prepare for your journey.

»» သင္နားလည္ထားသင့္တဲ့ အေမရိကန္ဥပေဒမ်ား
»» သင့္ရဲ႕တရား၀င္အဆင့္အတန္းနဲ႔ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့
This
chapter
discuss
ဥပေဒေတြ
ဟာ ျပည္will
သူေတြ
ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကုိ
္ဖုိ႔ ျပဌာန္
းထားတာျဖစ္staff
ပါတယ္
»ကာကြ
» Theယ
role
of resettlement
as။
your first guide
»» Self-reliance as the key to your
success
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အခန္း

၁၁

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ အခြင့္အေရးနဲ႔
တာ၀န္ရွိမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီစကားလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ သင္ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

တရား႐ုံး

court

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

judge

jury

law

law office
lawyer or
attorney
legal clinic

responsibilities

rights
U.S.
Constitution

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၄၅

၁၁

အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

ဒုကၡသည္တစ္ဦးအေနနဲ႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ေနထုိင္သူအားလုံးနဲ႔
တူညီတဲ့အေျခခံအခြင့္အေရးေတြ
ရွိပါတယ္။

သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ သင္ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ
ဘယ္လုိအခြင့္အေရးေတြ ရွိခဲ့ပါသလဲ။
သင့္ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရားေတြက ဘာေတြပါလဲ။ ဒီအခြင့္အေရးနဲ႔
တာ၀န္ေတြအေၾကာင္းကုိ သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ရဲ႕အခြင့္အေရးမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
သင့္အေနနဲ႔ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ရင္
အျပစ္ေပးခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကုိယ္ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တဲ့ဥပေဒကုိ
ကုိယ္မသိဘူး ဆုိရင္ေတာင္မွ
အျပစ္ကေတာ့အေပးခံရမွာပဲ။

ဒုကၡသည္တစ္ဦးအေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ေနထုိင္သူအားလုံးနဲ႔တန္းတူ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြ
ရွိပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးေတြထဲမွာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊
လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ေတြလည္း
ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြအပါအ၀င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
တရား၀င္ေနထုိင္သူေတြအားလုံး အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး၊
အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္း၊ ပညာေရးနဲ႔ အစုိးရ အေထာက္အပံ့ေတြမွာ
အားလုံးတူညီတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရွိၾကပါတယ္။

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမွကာကြယ္ျခင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဥပေဒေတြဟာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊
လူမ်ိဳးေနာက္ခံသမုိင္း စသည္တုိ႔အေပၚ အေျခခံတဲ့ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈေတြကုိ
ဆန္႔က်င္အကာအကြယ္ ေပးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အဆင္းသ႑န္ ဒါမွမဟုတ္
ေျပာဆုိတဲ့ဘာသာစကား စတာေတြေၾကာင့္သင့္ကုိ ခဲြျခားဆက္ဆံတယ္၊
ဒါမွမဟုတ္ ျငင္းပယ္တယ္ဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူဖုိ႔
ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

၁၄၆

အခန္း

၁၁

ပက္ထရစ္ရွာတစ္ေယာက္ အခုထက္က်ယ္တဲ့ တုိက္ခန္းအိမ္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔
ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒါနဲ႔ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ တုိက္ခန္းအိမ္ယာငွားတဲ့ ပုိင္ရွင္ကုိ သြားေရာက္
ေမးျမန္းပါတယ္။ ပက္ထရစ္ရွာ အေနနဲ႔ ဒီအိမ္ခန္းေတြမွာ ေနလုိ႔မရဘူးလုိ႔ ပုိင္ရွင္က
ေျပာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကုိ
မငွားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲလုိ႔ ပက္ထရစ္ရွာက ေမးပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္က ဒုကၡသည္မိသားစု တစ္စုကုိ ငွားရမ္းခဲ့ရာမွာ သူ႔အေနနဲ႔
ဒုကၡေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲလုိ႔ ေျဖပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိခဲြျခား ဆက္ဆံတာမ်ိဳး
ျဖစ္ရတာပါလဲ။ ပက္ထရစ္ရွာ ဘာလုပ္ႏုိင္ပါသလဲ။

အျပစ္ရွိေၾကာင္းသက္ေသမျပႏုိင္ေသးခင္အထိ အျပစ္မရွိသူ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုခုနဲ႔ တရားစဲြဆုိခံရပါက၊ သက္ေသမျပႏုိင္ေသးခင္အထိ
သင့္ကုိ အျပစ္မရွိသူအျဖစ္သာ စဥ္းစားသတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရား႐ုံးမွာ သင့္ကုိကုိယ္စားျပဳမယ့္
ေရွ႕ေနငွားရမ္းပုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ေရွ႕ေနမငွားႏုိင္ဘူးဆုိရင္ သင့္ကုိကုိယ္စားျပဳဖုိ႔ တရား႐ုံးက
ေရွ႕ေနတစ္ဦးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ
သင့္ရဲ႕မူရင္းတုိင္းျပည္ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္မွာရွိတာေတြနဲ႔
ႏုိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕တုိင္းျပည္မွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ
ဘယ္လုိဆင္တူမႈရွိပါသလဲ။
rr ဘယ္လုိကြာျခားတာမ်ိဳး ရွိပါသလဲ။
rr တာ၀န္၀တၱရားေတြေရာ ဘယ္လုိဆင္တူမႈရွိပါသလဲ။
rr သူတုိ႔ဘယ္လုိကြာျခားမႈမ်ိဳး ရွိပါသလဲ။

ဒီဆင္တူမႈေတြနဲ႔ ကဲြျပားမႈေတြအေၾကာင္းကုိ သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက သင္အေရးယူခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင္ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ ဥပေဒကုိ သင္မသိဘူးဆုိရင္ေတာင္မွ အျပစ္ေပးခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိဳ႕အမႈကိစၥေတြအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ဟာ ကုိယ့္မူရင္းႏုိင္ငံကုိ ျပန္ပုိ႔တာမ်ိဳးခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
အေမရိကားမွာ ဥပေဒသုံးမ်ိဳးရွိပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ ဥပမာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခုိမႈကုိဆန္႔က်င္တဲ့ ဥပေဒဆုိပါေတာ့။
ဒီဥပေဒဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္သူအားလုံးအတြက္
သက္ေရာက္ပါတယ္။
ျပည္နယ္ဥပေဒ ျပည္နယ္ေတြအလုိက္ ကဲြျပားျခားနားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ
ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကုိ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွာ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာ အသက္ ၁၈
ႏွစ္ျပည့္ရပါမယ္။
ေဒသဆုိင္ရာဥပေဒ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ ဒါမွမဟုတ္ ခ႐ုိင္အတြင္း ျပဌာန္းက်င့္သုံးပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၄၇

၁၁

အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ
အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မျပည့မ
္ ခ်င္း
အရက္ေသာက္ခင
ြ မ
့္ ရွသ
ိ လုိ
၀ယ္ခင
ြ လ
့္ ည္း မရွပ
ိ ါဘူး။

ကေလးငယ္ေတြကုိ
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္
ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိဘဲ
ခ်န္ထားခဲ့ရင္ ဥပေဒခ်ိဳး
ေဖာက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဥပေဒေတြကုိ သင္သိရွိနားလည္ထားသင့္ပါတယ္။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံကဥပေဒေတြနဲ႔
ကဲြျပားျခားနားတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္သိသင့္တဲ့ အေမရိကန္ဥပေဒတခ်ိဳ႕ကုိ
ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒနဲ႔သက္ဆုိင္
တာေတြကေတာ့:

ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိခ်က္:

ဟီး႐ုိးအင္းတုိ႔ ကုတ္ကင္းတုိ႔လုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့
မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ ၀ယ္ယူတာ၊ ေရာင္းခ်တာ၊
အသုံးျပဳတာ အားလုံးဟာ တရားမ၀င္ပါဘူး။
ဒီဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆုိရင္
မူရင္းႏုိင္ငံျပန္ပုိ႔တာမ်ိဳးခံရႏုိင္ပါတယ္။
တရားမ၀င္ မူူးယစ္ေဆး၀ါး

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

အရက္

ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း

၁၄၈

တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေဆးလိပ္ ေသာက္တာဟာ
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ၊
႐ုပ္ရွင္႐ုံ ေတြ၊ အစည္းအေ၀းခန္းမေတြလုိ
ေနရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
စားေသာက္ဆုိင္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။
သင္ေဆးလိပ္ ေသာက္တယ္ဆုိရင္
သင္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ေဒသက ဥပေဒေတြအေၾကာင္းကုိ
သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ကုိေမးပါ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အသက္ ၂၁
ႏွစ္မျပည့္မခ်င္း အရက္၀ယ္ခြင့္ မရွိသလုိ
ေသာက္ခြင့္လည္း မရွိပါဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့
အရက္ဘားဆုိင္တုိ႔၊ စားေသာက္ဆုိင္ တုိ႔လုိ
ေနရာမ်ိဳးေတြကလြဲရင္၊ အရက္နဲ႔အရက္ပါတဲ့
ေဖ်ာ္ရည္ေတြကုိ လမ္းေပၚမွာ ဒါမွမဟုတ္
အိမ္အျပင္ ဘက္မွာ ေသာက္သုံးတာဟာလည္း
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
အရက္မူးေနစဥ္ကားေမာင္းတာ(DUI) ဟာလည္း
သင့္ရဲ႕ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ အသိမ္းခံရႏုိင္သလုိ
အခ်ဳပ္က်ႏုိင္ပါတယ္။
သင့အ
္ ေနနဲ႔ အေမရိကန္ယာဥ္ေမာင္း လုင
ိ စ
္ င္မရွဘ
ိ ဲ
ယာဥ္ေမာင္းတာနဲ႔ အရက္မးူ ၿပီး ကားေမာင္းတာဟာ
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြငး္
သုးံ ျပဳရမယ့္ ထုင
ိ ခ
္ ခ
ံု ါးပတ္နပ
႔ဲ တ္သက္လ႔ို
ဥပေဒေတြျပဌာန္းထားပါတယ္။
ကေလးငယ္ေတြအတြက္
အႏၱရာယ္ကင္းေစဖုစ
႔ိ မ
ီ ထ
ံ ားတဲ့
သီးသန္ထ
႔ င
ို ခ
္ အ
ံု သုးံ ျပဳဖုန
႔ိ ၊႔ဲ ကေလးေတြကို
ထုင
ိ ခ
္ ခ
ံု ါးပတ္အသုးံ ျပဳဖု႔ိ မိဘေတြမာွ တာ၀န္ရပ
ိွ ါတယ္။
အရြယေ
္ ရာက္ၿပီးသူေတြအတြက္ လည္း အလားတူ
ထုင
ိ ခ
္ ခ
ံု ါးပတ္ဥပေဒေတြ ျပဌာန္း ထားပါတယ္။

သင့ရ
္ ႕ဲ မူရင္းႏုင
ိ င
္ ံ
ဒါမွမဟုတ္
ခုလ
ိ ခ
ႈံ င
ြ ယ
့္ ထ
ူ ား
တဲႏ
့ င
ို င
္ မ
ံ ာွ ေရာ
အလားတူဥပေဒေတြ
ရွပ
ိ ါသလား။

အခန္း

ဒီဥပေဒနဲ႔သက္ဆုိင္
တာေတြကေတာ့:

ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိခ်က္:

၁၁

သင့ရ
္ ႕ဲ မူရင္းႏုင
ိ င
္ ံ
ဒါမွမဟုတ္
ခုလ
ိ ခ
ႈံ င
ြ ယ
့္ ထ
ူ ား
တဲႏ
့ င
ို င
္ မ
ံ ာွ ေရာ
အလားတူဥပေဒေတြ
ရွပ
ိ ါသလား။

လင္ သို႔မဟုတ္ မယားတစ္ေယာက္ ထက္ပုိၿပီး
တၿပိဳင္တည္းယူျခင္းဟာ တရားမ၀င္ပါဘူး။ ဥပေဒအရ
ခြင့္မျပဳပါဘူး။

တစ္ေယာက္ထက္ပုိတဲ့
လင္ သုိ႔မဟုတ္ မယား
တၿပိဳင္တည္းယူျခင္း
သင့္ရဲ႕ကေလးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဇနီးသည္/
လင္ေယာက်္ားကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္
႐ုိက္ႏွက္ျခင္းဟာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာ
က်ပါတယ္။ အ႐ုိက္ခံရတဲ့ကေလးကုိ
ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနက
အိမ္မွာမထားေတာ့ဘဲ ေခၚယူသြားႏုိင္ ပါတယ္။
ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာရုိက္ႏွက္
ေစာ္ကားျခင္း

ကေလးထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အရြယ္မေရာက္ေသးသူ
နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံမႈ၊
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
မေတာ္မတရားျပဳလုပ္မႈ

လူႀကီးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိဘဲ
ကေလးေတြခ်ည္းပဲ ခ်န္ထားရင္
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ
အိမ္မွာခ်န္ထားခဲ့လုိ႔ ရတဲ့ကေလးေတြရဲ႕
အသက္အရြယ္ကုိ သတ္မွတ္ထားတယ္ဆုိေပမဲ့၊
အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြကုိ
အိမ္မွာ သူတုိ႔ခ်ည္းပဲ မထားခဲ့သင့္ပါဘူး။
တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ကေလးငယ္ေတြကုိ
ကေလးႀကီးေတြက ေစာင့္ေရွာက္ထားလုိ႔ ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့
ကေလးေတြကုိ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
လူႀကီးေတြကုိယ္တုိင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္
ရပါမယ္။ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူ မရွိဘဲ
ကေလးကုိထားခဲ့ရင္ လစ္လ်ဴ႐ႈတယ္လုိ႔သတ္မွတ္ၿပီး၊
ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနကေန
ကေလးကုိ လာေခၚသြားႏုိင္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္
အားလုံးနီးပါးမွာ(အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္)
အရြယ္မေရာက္ေသးသူနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာ
ဟာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အရြယ္မေရာက္ေသးသူကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
မေတာ္မတရားျပဳလုပ္ပါက ေထာင္က်ႏုိင္ သလုိ
ျပန္ပုိ႔တာလည္း ခံရႏုိင္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၄၉

၁၁

အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

ဒီဥပေဒနဲ႔သက္ဆုိင္
တာေတြကေတာ့:

ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိခ်က္:

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လိင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိတာ၊
အမူအရာျပဳလုပ္တာေတြဟာ (လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ) ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာ
က်ပါတယ္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ
ေသနတ္ႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းေတြကုိ ေရာင္းျခင္း၊
၀ယ္ယူျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့
သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အလိုက္ ဒီဥပေဒေတြ
ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။
ေသနတ္နဲ႔
လက္နက္ခဲယမ္း
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔လုိင္စင္ မရွိဘဲ
အမဲလုိက္တာ၊ ငါးမွ်ားတာဟာ တရားမ၀င္ပါဘူး။

အမဲလက
ို ျ္ ခင္းႏွင့္
ငါးမွ်ားျခင္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
သဘာ၀ဥယ်ာဥ္မ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔
သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးတဲ့
ဥပေဒေတြ ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္
အခ်ိဳ႕ ဥယ်ာဥ္ေတြအတြင္းမွာ မီးဖုိတာကုိ
ခြင့္မျပဳသလုိ၊ ေဆးလိပ္ေတာင္ ေသာက္ခြင့္မျပဳတဲ့
ဥယ်ာဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥယ်ာဥ္ေတြ အားလုံးမွာ
ျပဌာန္းထားတာ ကေတာ့ လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြ
အေနနဲ႔ ျပန္သြားတဲ့အခါ သူတုိ႔ရဲ႕ အမိႈက္ေတြကို
အကုန္ျပန္ယူသြားရပါတယ္။
တိရစာၦန္ေတြအေပၚ မညႇာမတာျပဳမူ ဆက္ဆံတဲ့အေပၚ
တားျမစ္တဲ့ဥပေဒေတြကုိ တခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာ
ျပဌာန္းထားပါတယ္။ သင္ေရာက္ရွိတဲ့ေနရာက
ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ အေျခခ်
ေနထုိင္ေရး ဆုိင္ရာအဖဲြ႔က တာ၀န္ရွိသူေတြကုိ ေမးပါ။

တိရစာၦန္မ်ားအေပၚ
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ

၁၅၀

သင့ရ
္ ႕ဲ မူရင္းႏုင
ိ င
္ ံ
ဒါမွမဟုတ္
ခုလ
ိ ခ
ႈံ င
ြ ယ
့္ ထ
ူ ား
တဲႏ
့ င
ို င
္ မ
ံ ာွ ေရာ
အလားတူဥပေဒေတြ
ရွပ
ိ ါသလား။

အခန္း

၁၁

ေရွ႕ေဖာ္ျပပါစာမ်က္ႏွာပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဥပေဒေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါ။

rr ဘယ္ဥပေဒေတြက သင့္အတြက္ လုိက္နာဖုိ႔လြယ္ပါသလဲ။
rr ဘယ္ဥပေဒေတြက သင့္အတြက္လုိက္နာဖုိ႔ခက္ခဲပါသလဲ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ေအာ့တမန္ဟာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိသြားမယ့္
သူ႔ရဲ႕ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မတုိင္မီ မူးယစ္
ေစတတ္တဲ့ ခတ္ ေဆးရြက္ကုိ သူရဲ႕အိတ္ထဲမွာ
ထည့္လာခဲ့ပါတယ္။ သူေလယာဥ္ကြင္းအ၀င္
ေရာက္တဲ့အခါ အဲဒီ ခတ္အရြက္ကုိသိမ္းသြားၿပီး
ေအာ့တမန္ကုိလည္း ေမးျမန္းစစ္ေဆးဖုိ႔
အခန္းတစ္ခုကုိ ေခၚသြားပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းကုိ
တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါး ယူေဆာင္သြားလုိ႔
မရဘူးဆုိတာ ေအာ့တမန္ သိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ခတ္အရြက္ဟာ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုမွာ တရားမ၀င္ဘူးဆုိတာကုိေတာ့
သူမသိပါဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ
မထြက္ခြာမီကတည္းက ေအာ့တမန္
ဘာလုပ္ခဲ့သင့္ပါသလဲ။

ေႏြးမိမွာ ကေလးငယ္သုံးေယာက္ရွိပါတယ္။
အနီးအနားမွာ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြလည္း
ရွိေနေတာ့ ေႏြးမိတေယာက္ေစ်းသြားတုန္း
ကေလးေတြကုိ အိမ္နားက
ကားရပ္တဲ့၀န္းထဲမွာ ေဆာ့ဖုိ႔ထားခဲ့ပါတယ္။
တေန႔ သူမအိမ္ျပန္လာေတာ့ အိမ္မွာ
ရဲအရာရွိတစ္ဦး ေရာက္ေနပါတယ္။ ရဲအရာရွိက
ေမးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ကေလးေတြခ်ည္းပဲ
ထားခဲ့ရတာလဲလုိ႔။ ေႏြးမိက
နားမလည္ဘူး ျဖစ္သြားပါတယ္။
အနီးအနားမွာ အိမ္နီးခ်င္းေတြလည္း
ရွိေနတာပဲ။ ဘာမ်ားျပႆနာ ရွိလုိ႔လဲ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကေလးေတြကုိ
ဂရုစုိက္ဖုိ႔၊ လစ္လ်ဴ႐ႈမထားဖုိ႔ ျပဌာန္းထားတဲ့
ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ မိဘအေနနဲ႔
ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

အီဘဲ့ဟာ လယ္သမားတစ္ဦးထံကေန
ဆိတ္တစ္ေကာင္၀ယ္ၿပီး သူေနထုိင္ရာ
တုိက္ခန္းအိမ္ယာကုိ ယူလာပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ဆိတ္ကုိၿခံ၀င္းအတြင္းေပၚၿပီး
အိမ္နီးနားခ်င္းေတြကုိလည္း
ဆိတ္သားသုံးေဆာင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ရဲေရာက္လာၿပီး သတ္ထားတဲ့ဆိတ္ကုိ
ၿခံ၀င္းအတြင္းကေန ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ေျပာပါတယ္။
ဘာျပႆနာမ်ား ရွိပါသလဲ။ အီဘဲ့
ဘာအမွားလုပ္မိပါသလဲ။

ေနာ္ေဖာတေယာက္ သူတုိ႔အိမ္နားက
ကန္ႀကီးမွာ ငါးမွ်ားေနပါတယ္။ ရဲအရာရွိ
ေရာက္လာၿပီး ဒီေနရာမွာ ဥပေဒအရ
ငါးမွ်ားခြင့္ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။
သူမ ဖမ္းထားတဲ့ငါးေတြကုိ သူက
ေရထဲကုိျပန္လႊတ္လုိက္ၿပီး သူမကုိလည္း
ဒဏ္ေငြေဆာင္ဖုိ႔ လက္မွတ္ေပးသြားပါတယ္။
ေနာ္ေဖာက သူမ ေနာက္တခါ
လုပ္မွာမဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ကုိဒဏ္ေငြမခ်ဖုိ႔
ေတာင္းပန္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ကန္ေတြမွာ
ငါးမွ်ားခြင့္ မရွိတာမသိလုိ႔ လုပ္မိတာျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာဆုိပါတယ္။ ရဲအရာရွိအေနနဲ႔
ေနာက္ထပ္ဘာေျပာမယ္လုိ႔ သင္ထင္ပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၅၁

၁၁

အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
စတင္ေနထုိင္တဲ့ ပထမႏွစ္အတြင္း
ဒုကၡသည္အဆင့္ အသိအမွတ္
ျပဳခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္အဆင့္နဲ႔
ေနထုိင္စဥ္ကာလအတြင္း
ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕
အျပင္ဘက္ကုိ ခရီးထြက္ခြင့္မရွိပါဘူး။

သင့္ရဲ႕တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္
အဆင့္အတန္းနဲ႔ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ
ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ
ေရာက္ၿပီး ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း
သင္ဟာ ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္း
ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကာလ
တေလွ်ာက္လုံးမွာ သင့္အေနနဲ႔
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ
တရား၀င္ ေနထုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသျပဖုိ႔အတြက္ အုိင္ႏုိင္တီဖုိး
(I-94) ကဒ္ျပားနဲ႔၊ အလုပ္သမားကဒ္
EDA ကဒ္ျပား မိတၱဴေတြကုိ
အၿမဲယူေဆာင္သြားပါ။ မူရင္းကဒ္ျပားေတြကုိေတာ့ လုံၿခဳံတဲ့ေနရာမွာ
သိမ္းဆည္းထားပါ။ ဒုကၡသည္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြကုိ သင္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ဘယ္ေနရာမဆုိ
သြားလာႏုိင္ပါတယ္။ (တေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕မယ္ဆုိရင္ေတာ့
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကုိ ၁၀ ရက္ အတြင္း
အေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆုိတာကုိ မေမ့ပါနဲ႔။)

rr အုိးအိမ္ၿခံေျမအစရွိတဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
rr အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
rr ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ပါတယ္။
rr အသက္ ၂၁ ႏွစ္ေအာက္ လက္မထပ္ရေသးတဲ့ သားသမီးေတြနဲ႔
ကုိယ္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ ေခၚယူႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔
သင့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္ ဒါမွမဟုတ္ သားသမီးေတြနဲ႔ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပန္လည္ ဆုံဆည္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘာေတြ
လုပ္ရမယ္ဆုိတာကုိ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာအဖဲြ႔က ရွင္းျပေပးႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္စားပါ။
သင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ မေရာက္မီကရွိခဲ့တဲ့
အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ဘယ္လုိကြာျခားပါသလဲ။
အေပၚကေဖာ္ျပထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြထဲက
သင္နဲ႔သင့္ရဲ႕မိသားစုအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခြင့္အေရးေတြကို
စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းေပးပါ။

၁၅၂

အခန္း

၁၁

ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္းနဲ႔ေနထုိင္စဥ္ သင္လုပ္ေဆာင္လုိ႔မရတဲ့အရာမ်ား
သင့္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (ပတ္စပုိ႔စ္) မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စစ္တပ္ထဲ၀င္တာ၊
မဲေပးတာ၊ ႏုိင္ငံသားေတြကိုပဲခြင့္ျပဳတဲ့ အစုိးရအလုပ္ စတာေတြကုိလည္း လုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒုကၡသည္
အဆင့္အတန္းနဲ႔ေနထုိင္စဥ္ အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားနဲ႔
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန (USCIS) ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕
ျပင္ပကုိ ခရီးသြားခြင့္မရွိပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ ျပည္ပကုိမျဖစ္မေနသြားရမယ္ဆုိရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ဘယ္လုိေတာင္းခံရမယ္ဆုိတာကုိ သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာအဖဲြ႔က
ရွင္းျပေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္အျဖစ္နဲ႔ ေနထုိင္စဥ္အတြင္း၊ သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံကုိျပန္တယ္ဆုိရင္
သင့္ကုိအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳတာကုိ ခံရႏုိင္ပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး အႀကံေပးအရာရွိနဲ႔ ေစာအဲဒုိ ပထမဆုံးေတြ႔တဲ့အခါ၊
ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးကုိ ေလွ်ာက္ခ်င္တာလဲလုိ႔ အႀကံေပးအရာရွိက သူ႔ကုိ ေမးပါတယ္။
ေစာအဲဒုိ ေျဖတာကေတာ့ သူ႔မူရင္း တုိင္းျပည္မွာတုန္းက သူ႔အေဖနဲ႔ ဦးေလးေတြ လုပ္သလုိပဲ။
သူလည္း စစ္သားလုပ္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး အႀကံေပး အရာရွိက
ေစာအဲဒုိကုိ ဘယ္လုိေျဖမယ္ထင္ပါသလဲ။ ေစာအဲဒုိတစ္ေယာက္ အေမရိကန္စစ္တပ္ထဲ
၀င္ခြင့္ ရွိပါသလား။ ဘာေၾကာင့္၀င္ခြင့္ရွိပါသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ဘာေၾကာင့္၀င္ခြင့္မရွိတာပါလဲ။
သူေရာ၀င္ႏုိင္ပါ့မလား။

စစ္မႈထမ္းဥပေဒ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္တဲ့အသက္ ၁၈
ႏွစ္ကေန ၂၅ ႏွစ္အၾကားရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား အားလုံး စစ္မႈထမ္းဖုိ႔
စစ္သားစုေဆာင္းေရးဌာန (Selective Service) မွာ
စာရင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ဌာန တစ္ခုျဖစ္တဲ့
စစ္သားစုေဆာင္းေရးဌာန အေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ
စစ္မႈထမ္းဖုိ႔ ဆင့္ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့
ကာလမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ဒုကၡသည္ေတြ အတြက္လည္း
သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္အထိ အေမရိကန္စစ္တပ္အတြင္းက
စစ္မႈထမ္းအားလုံးဟာ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကုိယ္၀င္တဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းေပးဖုိ႔
ပ်က္ကြက္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ေနာင္မွာ အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသား
အဆင့္အတန္းေတြကုိ ရရွိဖုိ႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

သြန္ ရဲ႕သား လီရြန္စ္ဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦး
ျဖစ္လာ ရတာကုိ စိတ္လႈပ္ရွားေနပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ အရြယ္ေရာက္သူေတြ
ရရွိခံစားႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိ လီရြန္စ္က သြန္ ကုိေျပာပါတယ္။ သြန္ ေနရာမွာ
သင္သာဆုိလွ်င္ လီရြန္စ္ကုိ သူ႔ရဲ႕ တာ၀န္ရွိမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိရွင္းလင္း
ေျပာၾကားပါမလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၅၃

၁၁

အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
တစ္ႏွစ္ၾကာေနထုိင္ၿပီးတဲ့ ေနာက္
တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူအျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။

အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေနထုိင္ၿပီး
၁ ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါ
တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ(LPR)
သုိ႔မဟုတ္ ဂရင္းကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူအျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။
အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူေတြဟာ ျပည္ပကုိခရီးထြက္ခြာခြင့္ ရွိပါတယ္။ (ဒါေပမဲ့
ျပည္ပမွာတႏွစ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေနထုိင္ဖုိ႔ေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။) ဒါ့အျပင္
စစ္တပ္ထဲလည္း၀င္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ
မဲေပးခြင့္မရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံသားေတြကုိသာခြင့္ျပဳတဲ့ အစုိးရအလုပ္ေတြကုိလည္း
လုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူအျဖစ္
ဘယ္လုိျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆုိတာကုိ
သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔ ရွင္းျပႏုိင္ပါတယ္။

လီလ တစ္ေယာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္တာ
၉ လေလာက္ရွိပါၿပီ။ သူမအေနနဲ႔ မၾကာမီ လပုိင္းေတြအတြင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူအျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားရေတာ့မယ္ ဆုိတာကုိ သူသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဒီကိစၥကုိသူဘယ္လုိ လုပ္ရမယ္ဆုိတာမသိပါဘူး။ဘယ္လုိေလွ်ာက္
ထားရမယ္ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိသိရွိလာေအာင္
လီလတစ္ေယာက္ ဘယ္သူ႔ကုိေမးရပါမလဲ။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု ေ
ို ရာက္ရၿိွ ပီး ၄ ႏွစန
္ ႔ဲ ၉
လၾကာတဲအ
့ ခါ ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားေလွ်ာက္ခင
ြ ့္ ရွပ
ိ ါတယ္။
လူ၀င္မႀႈ ကီးၾကပ္ေရးဌာန (USCIS) ကျဖစ္ေစ၊
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုင
ိ ျ္ ခင္း
ဆုင
ိ ရ
္ ာအဖဲက
႔ြ ေန ႏုင
ိ င
္ သ
ံ ားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖု႔ိ
ဘာေတြလပ
ု ရ
္ မယ္ဆတ
ို ာ
သင့က
္ ေ
ို ျပာျပႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။ အျခားအရာေတြနအ
႔ဲ တူ
သင့အ
္ ေနနဲ႔ အက်င့စ
္ ာရိတေ
ိၱ ကာင္းမြနေ
္ ၾကာင္း
ျပသဖုလ
႔ိ သ
ို လု၊ိ အေျခခံ အဂၤလပ
ိ စ
္ ာဗဟုသတ
ု နဲ၊႔ အေမရိကန္အစုးိ ရ၊
အေမရိကန္သမုင
ိ း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာ အေျခခံဗဟုသတ
ု ေတြရဖ
ိွ ႔ို လုပ
ိ ါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုင
ိ သ
္ ေ
ူ တြျဖစ္ေစ၊ ဒုကသ
ၡ ည္ေတြျဖစ္ေစ အေမရိကန္ႏင
ို င
္ သ
ံ ား
ျဖစ္လာသူေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ ေမြးဖြားသူေတြနတ
႔ဲ ည
ူ တ
ီ ့ဲ
အခြငအ
့္ ေရးနဲ႔ ခံစားခြငေ
့္ တြကို ရရွခ
ိ စ
ံ ားႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဒုကၡသည္ တစ္ဦးအေနနဲ႔
ရရွိခံစားႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကုိ ေနာက္စာမ်က္ႏွာပါ
စက္၀ုိင္းေတြအတြင္း ပုံဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။ သင့္မွာရွိမယ့္
တာ၀န္၀တၱရား တခ်ိဳ႕ကုိေတာ့ စက္၀ုိင္းေတြေဘးက
ေလးေထာင့္အကြက္ေတြ ထဲမွာ ပုံဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။

၁၅၄

အခန္း
အခြင့္အေရး

တာ၀န္၀တၱရား

ဥပမာအားျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမွ
အကာအကြယ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြင္း
ေနရာအႏွံ႔သြားလာခြင့္ရွိျခင္း

ဥပမာအားျဖင့္ ဥပေဒေတြကုိသိရွိေအာင္
ေလ့လာျခင္းႏွင့္လုိက္နာျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ကေလးငယ္ေတြကုိ
မပ်က္မကြက္အုပ္ထိန္းမႈေပးျခင္း

၁၁

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၅၅

၁၁

အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းအေပၚ
အေျခခံၿပီးရရွိႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔
တာ၀န္၀တၱရားေတြအေၾကာင္း*
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ သူတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ မတူညီတဲ့လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ
အဆင့္အတန္းအရ ရရွိခံစားႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားေတြအေၾကာင္းကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဇယား ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပေပးပါ။

ဒုကၡသည္

တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ေရာက္ၿပီး
ေရာက္ရွိကာစ
၁ ႏွစ္အၾကာ

ရရွိႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရး

မွတ္တမ္း/အေထာက္အထား

အုိင္ႏုိင္တီဖုိး/ I-94

အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ (ဂရင္းကဒ္)

အခြင့္အေရး
မိသားစု ျပန္လည္
ဆုံဆည္းႏုိင္ေရး အတြက္
ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ
အေထာက္အပံ့ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အလုပ္လုပ္ဖုိ႔နဲ႔ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္ယူစရာမလုိဘဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပသုိ႔
ခရီးထြက္ခြာျခင္း

မဲေပးဖုိ႔

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၂၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၅၆

ႏုိင္ငံသား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ေရာက္ၿပီး
၄ ႏွစ္နဲ႔ ၉ လအၾကာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

အခန္း

ဒုကၡသည္

တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ

၁၁

ႏုိင္ငံသား

တာ၀န္၀တၱရား

ဥပေဒကုိသိရွိဖုိ႔နဲ႔လုိက္နာဖုိ႔

အခြန္ေဆာင္ဖုိ႔

အသက္ ၁၈ ကေန ၂၅
ႏွစ္အတြင္းအမ်ိဳးသားေတြ
စစ္မႈထမ္းဖုိ႔စာရင္းေပးျခင္း

သူတပါးရဲ႕အခြင့္အေရး
ကုိေလးစားဖို႔

တရားသူႀကီးအျဖစ္ တရား႐ုံးမွာ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔

ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္
ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းဖုိ႔

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၅၇

၁၁

အေမရိကန္ဥပေဒေအာက္က အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
အမွားအမွန္ေရြးပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
သင္ ဘယ္ေလာက္ သိရွိထားပါသလဲ။ ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ႕ဗဟုသုတကုိ စစ္ေဆးပါ။
ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ဖတ္ၿပီး မွန္ရင္အမွန္ကုိ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး မွတ္သားပါ။ မွားတယ္ထင္ရင္
အမွားကုိ စက္၀ုိင္း ၀ုိင္းၿပီးမွတ္သားပါ။
၁။

ဒုကၡသည္တစ္ဦးအေနနဲ႔ အျခားအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ေနထုိင္တဲ့သူေတြနည္းတူ တူညီတဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြ
ရွိပါတယ္။

မွန္

မွား

၂။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သင္မသိတဲ့ဥပေဒတစ္ခုကို
က်ဴးလြန္မိရင္လည္း အေရးယူအျပစ္ေပး ခံရႏုိင္ပါတယ္။

မွန္

မွား

၃။

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးအားလုံးမွာ
ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ရွိပါတယ္။

မွန္

မွား

၄။

ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ငါးမွ်ားဖုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အမဲလုိက္ဖုိ႔ျဖစ္ေစ
သင့္အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိက္စင္ လုိအပ္ပါတယ္။

မွန္

မွား

၅။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ တခ်ိန္တည္းမွာ
အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ေယာက္ထက္ ပုိယူခြင့္ ရွိပါတယ္။

မွန္

မွား

၆။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါ
ႏုိင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ေနထုိင္လုိတဲ့ ဒုကၡသည္တစ္ဦးအေနနဲ႔
တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။

မွန္

မွား

၇။

စစ္သားစုေဆာင္းေရးဌာနမွာ စာရင္းမေပးသြင္းတဲ့ အသက္
၁၈ ကေန ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ရွိသူေတြဟာ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္
သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရရွိဖုိ႔ အခက္အခဲရွိႏုိင္ပါတယ္။

မွန္

မွား

၈။

အေမရိကားကုိေရာက္ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ခြင့္
ရွိပါတယ္။

မွန္

မွား

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၁၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၅၈

အခန္း

၁၁

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၅၉

၁၂

အလုပ္အကုိင္

၁
1
၂

အခန္း (၁၂)
အလုပ္အကုိင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္အလုပ္
Like
other
you
have made
တစ္ခmany
ုခုရေအာင္
ရွာrefugees,
ဖုိ႔ဆုိတာဟာ
အေရးႀကီ
းတဲ့ the decision
to
resettle
and
start
life
theိးရထံ
United
ကိစ
ၥေတြထဲက
တစ္
ခု ျဖစ္aပnew
ါလိမ့္မ
ယ္in
။ အစု
က States of
America.
is the
first ကု
step
to ုိယ
becoming
ေထာက္ပံ့ေResettlement
ၾကးေငြကုိ အားကု
ိးမေနဘဲ
ိယ့္က
္ကုိနဲ႔
a
and,
for
many,
citizen
ofတုိင္း
ကုpermanent
ိယ့္ရဲ႕မိသားစုresident
ကုိ ေထာက္
ပံ့ႏုိင
္ဖုိ႔ အရြ
ယ္ေaရာက္
ၿပီးသူ
the United States someday. Resettlement is a long
အလုပ္လုပ္ရမယ္လုိ႔ အေမရိကန္ေတြက ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။
process that will change your life, and it will bring
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အစုိးရရဲ႕ အေထာက္အပံ့ဟာ
many challenges and opportunities. The experience
အခ်ိန္အရေရာ၊ ေထာက္ပံ့ႏုိင္တဲ့ ပမာဏအရေရာ
is different for every person. It is normal to feel both
အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုကုိ ျမန္ႏုိင္သမွ်
excited and nervous as you prepare for your journey.
ျမန္ျမန္ရေအာင္ရွာဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
This
chapter
will discuss
အေၾကာင္
းအရာေတြ
ကေတာ့
»» The role of resettlement staff as
»»your
အလုfirst
ပ္တguide
စ္ခုရွာျခင္း
ကုန္က်စရိတ
်ားေပးျခင္
း
»»»»Self-reliance
as္မthe
key to your
»»success
အလုပ္မွာေအာင္ျမင္ျခင္း

သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကုိ ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္
ရေအာင္ရွာဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့
အစုိးရကေပးတဲ့ အေထာက္အပံ့ဟာ
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိပါတယ္။
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အခန္း

၁၂

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္စာလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီစကားလုံးမ်ားနဲ႔ စာစုမ်ားဟာ သင္ ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

ေလွ်ာက္လႊာ

application

ရီရီတစ္ေယာက္ ဘဏ္မွာအလုပ္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္ၿပီးသြားၿပီ။

career
employee
employer
employment
full-time job
job
part-time job
résumé
salary
volunteer

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၆၁

၁၂

အလုပ္အကုိင္

ပထမဆုံးအလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔ဆုိတာက
ရက္သတၱပတ္နဲ႔ ခ်ီၿပီး၊
ဒါမွမဟုတ္လနဲ႔ခ်ီၿပီး
အခ်ိန္ၾကာတတ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ပထမဆုံးရတဲ့အလုပ္ကုိ
လက္ခံလုိက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

အဂၤလိပ္စာသင္ယူတာဟာလည္း
အလုပ္ရဖုိ႔ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစပါတယ္။

အလုပ္ရွာျခင္း
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေနစဥ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြကုိ
မွတ္သားထားပါတယ္။

rr ပထမအလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔အတြက္
ရက္အနည္းငယ္ေလာက္ပဲ
ၾကာႏုိင္သလုိ
လေပါင္းမ်ားစြာလည္း
ၾကာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ကုိခ်က္ခ်င္း
စတင္ရွာေဖြဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

rr ပထမဆုံးရတဲ့အလုပ္ကုိပဲယူလုိက္ဖုိ႔ သင့္ကုိေမွ်ာ္လင့္ၾကမွာပါ။
ဒီအလုပ္က သင့္ရဲ႕တုိင္းျပည္မွာတုန္းက သင္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အလုပ္မ်ိဳး
ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ လစာလည္းမ်ားခ်င္မွ မ်ားမွာပါ။

ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
လုပ္သက္ အေတြ႔အႀကံဳ
ျပစရာမလုိဘဲ အလြယ္တကူရရွိႏုိင္တဲ့
အလုပ္မ်ိဳးကေနစၿပီး
လုပ္ၾကရပါတယ္။

rr အလုပ္တစ္ခုကုိ လူအမ်ားႀကီး၀ုိင္းေလွ်ာက္တာမ်ိဳး
မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ပယ္အသစ္မွာ
အလုပ္တစ္ခုကုိ လုိလုိလားလားလက္ခံဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

rr အလုပ္အကုိင္ရရွိဖုိ႔ကုိ အစုိးရက ဒါမွမဟုတ္
သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔က
အာမခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။

rr ဒုကၡသည္အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးဌာနကေန အလုပ္ရွာဖုိ႔
သင့္ကုိအကူအညီေပးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သင္ကုိယ္တုိင္က အလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔
မရွာဘူးဆုိရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ရွာလုိ႔ေတြ႔မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

rr အလုပ္တစ္ခုကုိ လက္ခံဖုိ႔ျငင္းပယ္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြဟာ
အစုိးရကေပးတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ဆုံး႐ံႈးႏုိင္ပါတယ္။

rr အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းဟာ အလုပ္တစ္ခုရရွိဖုိ႔
အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက
အဂၤလိပ္လုိေျပာတတ္၊ ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္တဲ့
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူေတြကုိ ရွာေဖြၾကပါတယ္။

ဂုိရီမရ တစ္ေယာက္ ပထမဆုံးရတဲ့ အလုပ္ကုိပဲ ယူလုိက္ပါတယ္။
ဒီအလုပ္ကုိ သူ သေဘာမက်ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြ
ရလာၿပီး အဂၤလိပ္စာလည္း သင္ႏုိင္ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေတာ့
ဂုိရီမရ အလုပ္အသစ္ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ သူကုိယ္တုိင္ အဂၤလိပ္လုိ
အေမးအေျဖ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူ႔မွာ ျပစရာ
အေထာက္အထားေတြ ရွိလာပါတယ္။ ပထမဆုံးရတဲ့ အလုပ္ကုိ
ယူလုိက္တဲ့အတြက္ ဂုိရီမရ တစ္ေယာက္ ဘယ္လုိ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ
ရရွိပါသလဲ။

၁၆၂

အခန္း

၁၂

အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား
သင္အတိတ္တုန္းကရွိခဲ့တဲ့ အလုပ္တစ္ခုအေၾကာင္း ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။

rr ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးေတြပါလဲ။
rr အဲဒီအလုပ္ေနရာရဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိကြၽမ္းက်င္မႈမ်ိဳးေတြ လုိအပ္ပါသလဲ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္စရာ မလုိတဲ့အလုပ္၊
ကၽြမ္းက်င္မႈလုိအပ္တဲ့အလုပ္၊ ပညာရပ္တစ္ခုခုတတ္ကြၽမ္းဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အလုပ္ စတဲ့သုံးမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္အျခမ္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အလုပ္နမူနာ႐ုပ္ပုံေတြနဲ႔ ညာဘက္အျခမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့
ရွင္းလင္းခ်က္ေတြထဲက အသင့္ေတာ္ဆုံးနဲ႔ ယွဥ္တဲြေပးပါ။

က. ဒီအလုပ္က အနည္းဆုံးေကာလိပ္ဘဲြ႔တစ္ခုခု လုိအပ္ပါတယ္။
အဆင့္ျမင့္အဂၤလိပ္စာနဲ႔၊ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
အဆင့္ျမင့္တတ္ကၽြမ္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီအလုပ္ေတြကုိ လုပ္ဖုိ႔
ခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္ ဒါမွမဟုတ္ ေအာင္လက္မွတ္ လုိအပ္ပါတယ္။
ဒီအလုပ္ေတြက နာရီနဲ႔တြက္ၿပီး လုပ္ခေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္အလုိက္
ဒါမွမဟုတ္ လစဥ္ႏႈန္းထားနဲ႔တြက္ၿပီး ေပးတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
၁။ ကၽြမ္းက်င္စရာမလုိတဲ့အလုပ္၊
ဒါမွမဟုတ္ အလြယ္တကူ
ရရွိႏုိင္တဲ့အလုပ္
ခ.

ဒီအလုပ္ကေတာ့ အေတြ႔အႀကဳံနဲ႔ သင္တန္းအနည္းငယ္ပဲ
လုိပါတယ္။ ဒီအလုပ္မ်ိဳးက နာရီအလုိက္ လုပ္ခေပးတာမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊
အဂၤလိပ္စကားလည္း အမ်ားႀကီးတတ္စရာမလုိပါဘူး။
ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တဘက္မွာအဂၤလိပ္စာနဲ႔
အျခားအတတ္ပညာေတြကုိ ေလ့လာဆည္းပူးေနစဥ္
ဒီလုိအလုပ္မ်ိဳးေတြကုိ လုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

၂။ ကၽြမ္းက်င္မႈလုိအပ္တဲ့အလုပ္

ဂ.

ဒီအလုပ္ကေတာ့ သင္တန္းဆင္းထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာလည္း
ပုိၿပီးတတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ နယ္ပယ္တစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တိတိက်က်
တတ္ကၽြမ္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီအလုပ္မ်ိဳးကေတာ့ နာရီအလုိက္ ဒါမွမဟုတ္
သီတင္းပတ္အလုိက္ လုပ္ခလစာေပးပါတယ္။ အလြယ္တကူ
ရရွိႏုိင္တဲ့အလုပ္ေတြထက္ လုပ္ခလစာပုိမ်ားၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ေသာ
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ အလုပ္ေတြထက္လည္း လုပ္ခလစာ

၃။ ပညာရပ္တစ္ခုခု
တတ္ကၽြမ္းဖုိ႔လုိအပ္တဲ့အလုပ္

ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၆၃

၁၂

အလုပ္အကုိင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက
လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ
အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး
အတူတူတဲြၿပီးအလုပ္လုပ္ၾက
ပါတယ္။ မၾကာခဏဆုိသလုိပဲ
အမ်ိဳးသမီးေတြက
အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕
အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူေတြအျဖစ္
လုပ္ၾကပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

rr အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ကုိင္တာကုိ သင္ဘယ္လုိခံစားရပါသလဲ။
rr ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးက သင့္အတြက္ ရွာေဖြရတာ လြယ္ကူႏုိင္ပါမလဲ။
ဘယ္အလုပ္မ်ိဳးက ပုိၿပီး ခက္ခဲႏုိင္ပါသလဲ။
rr ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ပထမဆုံးရတဲ့အလုပ္ဟာ
အလြယ္တကူရႏုိင္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈမလုိအပ္တဲ့အလုပ္ေတြ ျဖစ္တာကုိ
သင္ဘယ္လုိခံစားရပါသလဲ။
rr သင့္ရဲ႕အလုပ္က ခက္ခဲတယ္လုိ႔ခံစားရရင္ သင္ဘယ္သူ႔ကုိေျပာဆုိမလဲ။
သင္ဘာလုပ္မလဲ။

မုိဟာမက္တစ္ေယာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္လာၿပီးမၾကာမီပဲ
အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး အႀကံေပးေကာင္ဆယ္လာ အမ်ိဳးသမီး
ကလယ္ရာနဲ႔ ေတြ႔ပါတယ္။ ကလယ္ရာက မုိဟာမက္ကုိ သန္႔ရွင္းေရး
အလုပ္သမားအလုပ္ကုိ ေလွ်ာက္ဖုိ႔ အႀကံေပးပါတယ္။ မုိဟာမက္က အဲဒီလုိ
အလုပ္မ်ိဳးကုိ မလုပ္လုိတဲ့ အတြက္ ျငင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။ ၃ လေလာက္ၾကာတဲ့
အခါ မုိဟာမက္တစ္ေယာက္ ကလယ္ရာထံ ေနာက္တစ္ေခါက္
ထပ္သြားေတြ႔ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ အဲဒီအခ်ိန္အထိ
အလုပ္မရေသးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမားေနရာ
ကလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကလယ္ရာက အျခားအလုပ္ေတြ
ရွိတယ္လုိ႔ ၾကားမိရင္ အေၾကာင္းၾကားပါမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ပထမဆုံး
ရႏုိင္တဲ့အလုပ္ကုိ ယူဖုိ႔က ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။
ဘယ္အလုပ္မဆုိ လုပ္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားတာဟာ ဘာေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့
အႀကံဉာဏ္တစ္ခုလို႔ ထင္ပါသလဲ။

အလုပ္မွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ အမ်ိဳးသားေရာ
အမ်ိဳးသမီးပါ အလုပလ
္ ပ
ု ၾ္ ကပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီးေတြရ႕ဲ လုပအ
္ ားဟာ
အလုပစ
္ မ
ြ း္ အားစုစေ
ု ပါင္းရဲ႕ ထက္၀က္ရပ
ိွ ါတယ္။
ရာထူးအဆင့အ
္ တန္းအားလုးံ မွာ
အမ်ိဳးသားေတြနည္းတူ
အလုပလ
္ ပ
ု ၾ္ ကပါတယ္။ မၾကာခဏဆုသ
ိ လုပ
ိ ဲ
အမ်ိဳးသားအလုပသ
္ မားေတြကို လည္း
ၾကပ္မတ္ဦးေဆာင္ရပါတယ္။

ခင္ျမင့္တစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႕ အလုပ္အင္တာဗ်ဴး အေမးအေျဖ အဆင္ေျပတယ္လုိ႔
ခံစားရၿပီး အလုပ္ေပးလုိက္တဲ့အေၾကာင္း တယ္လီဖုန္းရတဲ့အခါ အေတာ္ေလး
၀မ္းသာသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အလုပ္မွာ အထက္က အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူက
အမ်ိဳးသမီးျဖစ္မယ္ဆုိတာ သူ မသိခဲ့ပါဘူး။ အရင္တုန္းက သူဟာ
အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခင္ျမင့္ေနရာမွာ သင္သာဆုိရင္
ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ ခင္ျမင့္ ဘာလုပ္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။

၁၆၄

အခန္း

၁၂

အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး ေဘးခ်င္းယွဥ္ၿပီး အလုပ္လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားပါ။

rr သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး အတူတကြ
အလုပ္လုပ္တာဟာ ပုံမွန္အေနအထားပါပဲလား။

rr အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး ယွဥ္တဲြၿပီးအလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ သင္အလုပ္လုပ္ရရင္
ဘယ္လုိခံစားရမလဲ။ သင့္အတြက္ ေျပာင္းလဲလက္ခံဖုိ႔ အခက္အခဲရွိႏုိင္မလား။

rr ေျပာင္းလဲလက္ခံဖုိ႔ အခက္အခဲရွိမယ္ဆုိရင္ ဒီအေၾကာင္း ဘယ္သူ႔ကုိေျပာမလဲ။
အစ္ရွ ဟာ အရင္တုန္းက အိမ္အျပင္ထြက္ၿပီး တခါမွ အလုပ္မလုပ္ဖူးပါဘူး။ အခုေတာ့
ေစ်းမွာ စားေသာက္ ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုပ္ပုိးရတဲ့အလုပ္ကုိ သူ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအလုပ္မွာ
ေန႔စဥ္ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔လည္း အတူတူ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေၾကာင့္
အစ္ရွ တစ္ေယာက္ အေတာ္ေလး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရပါတယ္။ အစ္ရွေနရာမွာ
သင္သာဆုိလွ်င္ ဘာလုပ္ပါမလဲ။ ကုိယ္နဲ႔ လိင္ကဲြျပားသူတစ္ဦးနဲ႔ အလုပ္တဲြလုပ္ရတာကုိ သင္
ဘယ္လုိခံစားရပါသလဲ။

ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္ျခင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္၀န္းက်င္နဲ႔အထက္ ကေလးေတြဟာ အခ်ိန္ပုိင္း
အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့နာရီနဲ႔ အလုပ္အမ်ိဳးအစားေတြကုိေတာ့
ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကေလးေတြဟာ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္၊ စေန
တနဂၤေႏြပိတ္ရက္နဲ႔ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ေတြမွာ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္ သင့္ရဲ႕မိသားစုထဲမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါ၀င္ၿပီး
အလုပ္လုပ္ၾကတယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိအေနအထားမ်ိဳးျဖစ္မယ္ ဆုိတာကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

မိသားစု၀င္

ဒီပဂ
ု ဳိၢ လ္ အလုပလ
္ ပ
ု ျ္ ခင္းအားျဖင့္ သင့မ
္ သ
ိ ားစုအေနအထား ဘယ္လို အေျပာင္းအလဲ ရွႏ
ိ င
ို မ
္ လဲ။

သင္

သင့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္

သင့္ရဲ႕ကေလးမ်ား

သင့မ
္ ဘ
ိ မ်ား (သု)႔ိ
ေယာကၡမမ်ား

သင့္ရဲ႕ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၆၅

၁၂

အလုပ္အကုိင္

ကေလးထိန္းေက်ာင္းေတြဟာ
မိဘႏွစ္ပါးစလုံး အလုပ္
သြားတဲ့အခါ၊
ဒါမွမဟုတ္တစ္ဦးတည္းရွိတဲ့မိဘ
အလုပ္ သြားတဲ့အခါ
ကေလးငယ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္။

ဒဲနစ္ရွ္ အေနနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ သူမ်ားေတြကုိ လုိက္မီဖုိ႔ အတြက္
ေႏြရာသီမွာသင္တဲ့ အတန္းကုိလည္း တက္ သင့္တယ္လုိ႔
သူ႔ရဲ႕ဆရာက ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒဲနစ္ရွ္ ကေတာ့ မိသားစု၀င္ေငြကုိ
တစ္ဘက္တစ္လမ္းက ကူညီဖုိ႔ ေႏြရာသီမွာ အလုပ္တစ္ခုခု လုပ္ခ်င္ပါတယ္။
ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳး သင္ႀကဳံေတြ႔ရရင္ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းပါမလဲ။ သင္သာ
ဒဲနစ္ရွ္ရဲ႕ မိဘေနရာမွာဆုိရင္ ဒဲနစ္ရွ္ကုိ ဘာေျပာမွာလဲ။ ဒဲနစ္ရွ္ဟာ
ေက်ာင္းမွာ သူမ်ားေတြကုိ လုိက္မီဖုိ႔ ေက်ာင္းသြားသင့္လား။ အလုပ္
လုပ္သင့္သလား။ ဘယ္အရာက ဒဲနစ္ရွ္အတြက္ ပုိေကာင္းပါသလဲ။
ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

သင့အ
္ ေနနဲ႔ ဘယ္လျို ပဳျပင္ထန
ိ း္ ညိမ
ႇ ေ
ႈ တြ လုပရ
္ မယ္ဆတ
ို ာကုိ စဥ္းစားပါ။

rr သင့္မိသားစုထဲက ဘယ္သူဟာ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြအတြက္
အခက္အခဲရွိႏုိင္မလဲ။
rr မိသားစုတာ၀န္ေတြ ဘယ္လုိအေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖုိ႔လုိမလဲ။
rr ဘယ္သူက ဆက္သြယ္ေျပာဆုိတာကုိ ပုိၿပီးလုပ္ရမလဲ။
ဒါကုိျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ သင့္မိသားစု ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။

ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ (ကေလးထိန္း)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ကေလးရွိတဲ့ဇနီးေမာင္ႏွံေတြလည္း
ႏွစ္ေယာက္စလုံး
အလုပ္သြားၾကပါတယ္။
အဲဒီလုိမိဘမ်ိဳးေတြဟာ
သူတုိ႔အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ
သူတုိ႔ကေလးကုိ
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္မယ့္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္
လုိအပ္ပါတယ္။ ကေလးထိန္းဌာနေတြဟာ အဲဒီအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။
ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကေလးထိန္းဌာနေတြဟာ အခမဲ့မရပါဘူး။ ပုိက္ဆံေပးရပါတယ္။
အခ်ိဳ႕လူေတြအေနနဲ႔လည္း သူတုိ႔အိမ္မွာ ကေလးထိန္းေပးတာေတြ ရွိပါတယ္။

အူဘ နဲ႔ သူရ
႔ ႕ဲ ခင္ပန
ြ း္ အပ္ဒလ
ူ ာတုမ
႔ိ ာွ ေမြးခါစ ကေလးတစ္ေယာက္န႔ဲ ၂
ႏွစအ
္ ရြယ္ ကေလး တစ္ေယာက္ ရွပ
ိ ါတယ္။ အူဘ ဟာ အခ်ိနျ္ ပည့အ
္ လုပ္
တစ္ခရ
ု ထားၿပီး ညဘက္မာွ လုပရ
္ ပါတယ္။ အဲဒီ အလုပက
္ မိသားစုအတြက္
က်န္းမာေရးအာမခံ ေပးပါတယ္။ အပ္ဒလ
ူ ာ ကေတာ့ ေန႔ဘက္မာွ အခ်ိနပ
္ င
ို း္
အလုပလ
္ ပ
ု ပ
္ ါတယ္။ အပ္ဒလ
ူ ာဟာ ညေနဘက္မာွ အလုပဆ
္ င္းရမယ့္
ေနာက္ထပ္ အခ်ိနပ
္ င
ို း္ အလုပ္ တစ္ခလ
ု ပ
ု မ
္ ယ္ဆရ
ို င္ ရႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။
အဲဒအ
ီ လုပက
္ ို အပ္ဒလ
ူ ာလုပမ
္ ယ္ဆရ
ို င္ မိသားစု၀င္ေငြတးို လာႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကေလးထိနး္ ငွားခ ပုက
ိ ဆ
္ ံ ကုနပ
္ ါမယ္။ ဒီကစ
ိ အ
ၥ တြက္
စဥ္းစားဆုးံ ျဖတ္မယ္ဆရ
ို င္ အူဘနဲ႔ အပ္ဒလ
ူ ာတု႔ိ ဘာေတြကို ထည့သ
္ င
ြ း္ စဥ္းစား
ရမယ္ထင္ပါသလဲ။ သင့အ
္ ေနနဲေ
႔ ရာ ဘယ္လမ
ို တ
ွ ခ
္ ်က္ ေပးခ်င္ပါသလဲ။

၁၆၆

အခန္း

၁၂

သင့္ရဲ႕မူရင္းတုိင္းျပည္ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့တုိင္းျပည္မွာ ကေလးေတြကုိ
ဘယ္သူၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္သလဲဆိုတာကို စာေရး၍ျဖစ္ေစ၊ ပံုဆြဲ၍ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပပါ။

သင့္ရဲ႕သားသမီး ဒါမွမဟုတ္ ေျမးျမစ္ေတြကို သင္နဲ႔အတူေနထုိင္တဲ့မိသားစုရဲ႕ ျပင္ပက
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ထိန္းမယ္ဆုိရင္ သင္ဘယ္လုိခံစားရမယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။
ဥပမာအားျဖင့္၊

ဒီနည္းလမ္းအရ ဘာေတြ
အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိႏုိင္မလဲ။

ဘယ္လုိအားနည္းခ်က္ေတြ
ရွိႏုိင္မလဲ။

အိမ္နီးခ်င္းေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္

ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း

အိမ္မွာ ေန႔ဘက္
ကေလးထိန္းေပးသူ

အိမ္မွာလာၿပီးထိန္းတဲ့ ကေလးထိန္း

၃ ႏွစ္အထက္ကေလးေတြကုိ
လက္ခံတဲ့ မူႀကိဳေက်ာင္း

rr ကေလးထိန္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးကုိ ေျပာျပပါ။
rr ကေလးထိန္းတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိနည္းလမ္းက
အကုန္အက်သက္သာမယ္ထင္ပါလဲ။

rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သင္စတင္အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ကေလးထိန္းဖုိ႔
ဘယ္နည္းလမ္းက သင့္အတြက္ လက္ေတြ႔က်မယ္ထင္ပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၆၇

၁၂

အလုပ္အကုိင္

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးဌာနနဲ႔
ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ သင့္ကုိ
ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ေရး
ဆုိင္ရာအဖဲြ႔က ကူညီပါလိမ့္မယ္။
အလုပ္အတြက္
လူေတြ႔ေမးေျဖသြားတဲ့အခါ အခ်ိန္
အတိအက်ေရာက္ေအာင္သြားဖုိ႔
အေရးႀကီးပါတယ္။
အလုပ္အတြက္
အေမးအေျဖလုပ္စဥ္မွာ ေမးျမန္းသူကုိ
မ်က္လုံးခ်င္းတည့္တည့္ၾကည့္ပါ။
ၿပဳံးပါ။ ေနာက္ၿပီး
လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ပါ။

အလုပ္တစ္ခုဘယ္လုိရွာမလဲ
သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ
လူေတြဟာ အလုပ္တစ္ခုကုိ ဘယ္လုိရွာၾကတယ္ ဆုိတာကုိ
စဥ္းစားပါ။

rr ဘယ္ေနရာကုိ သင္ ၾကည့္မလဲ။
rr ဘယ္ေျခလွမ္းကုိ သင္ လွမ္းမလဲ။
သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးအလုပ္ ရွာေပးႏုိင္မယ့္သူကေတာ့
သင္ကုိယ္တုိင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ႀကိဳးစားရွာေဖြေနတာကုိ
အကူအညီေပးမယ့္သူေတြလည္း ရွိပါလိမ့္မယ္။

rr ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာအဖဲြ႔ နဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ား
အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးဌာန
ဒီဌာနေတြက၀န္ထမ္းေတြဟာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုေရာက္
ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ
သူတုိ႔ရဲ႕ ပထမဆုံးအလုပ္အကုိင္ရဖုိ႔
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕
ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ေတြရဲ႕
အႀကံေပးခ်က္ေတြကုိနားေထာင္ပါ။ သူတုိ႔ဟာ ဒုကၡသည္ေတြကုိ
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးတဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြ ရွိပါတယ္။

rr ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းနဲ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ား
သင့္ရဲ႕ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ
သူတုိ႔လုပ္တဲ့ကုမၸဏီေတြမွာ ဒါမွမဟုတ္
အနီးအနားက ကုမၸဏီေတြမွာ
အလုပ္ေခၚတာရွိရင္ သင့္ကိုအသိေပးဖုိ႔
မွာၾကားထားပါ။

rr သတင္းစာ၊ အင္တာနက္နဲ႔
အမ်ားျပည္သူ
အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးဌာနမ်ား
ကုမၸဏီအမ်ားအျပားဟာ
အလုပ္ေၾကာ္ျငာေတြကုိ
သတင္းစာထဲနဲ႔ အင္တာနက္ထဲမွာ
ထည့္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြဟာ
အမ်ားျပည္သူ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး ဌာနေတြကေနတဆင့္
အလုပ္သမားငွားရမ္းၾကပါတယ္။ ပုိက္ဆံေတာင္းၿပီး
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးမယ္လုိ႔ ကတိျပဳတဲ့ အလုပ္ရွာေဖြေရး
ကုိယ္စားလွယ္ဌာနေတြကုိ သတိထားပါ။

၁၆၈

အခန္း

၁၂

စာမ်က္ႏွာ ၁၆၈ မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြထဲက သင္အတိတ္တုန္းက
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြစဥ္ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကုိ စက္၀ုိင္း ၀ုိင္းၿပီး မွတ္သားပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားပါ။

rr သင္အေမရိကားမွာ အလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူ႔ကုိ
အကူအညီေတာင္းဖုိ႔ စိတ္ထဲမွာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိပါသလဲ။

rr ဘာျဖစ္လုိ႔ သူ႔ကုိအကူအညီေတာင္းဖုိ႔ စိတ္ထဲမွာသက္ေတာင့္သက္သာ ရွိရတာပါလဲ။
rr ေနာက္ထပ္အကူအညီေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘယ္သူ႔ကုိေတာင္းမလဲ။
အယ္ဘာတုိတစ္ေယာက္ သူစိတ္၀င္စားတဲ့အလုပ္ တစ္ခုသတင္းစာထဲမွာ
ေၾကာ္ျငာထားတာေတြ႔ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဒီေၾကာ္ျငာကုိယူၿပီး၊ သူ႔ကိစၥေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့
မန္ေနဂ်ာကုိသြားျပပါတယ္။ အဲဒီမန္ေနဂ်ာက အယ္ဘာတုိကုိ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ
ကူညီျဖည့္ေပး လုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ရက္အနည္းငယ္ၾကာၿပီး တဲ့ေနာက္ ညစာစားေနတုန္း
ဒီအလုပ္ကိစၥအေၾကာင္း သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ ေျပာျပပါတယ္။ အဲဒီအလုပ္မွာ
သူနဲ႔သိတဲ့လူတစ္ေယာက္ ရွိတယ္လုိ႔ အဲဒီသူငယ္ခ်င္းက ေျပာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အသိက
အယ္ဘာတုိကုိ အလုပ္မွာ ေျပာေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ သူငယ္ခ်င္းက ေျပာပါတယ္။
ဒီကိစၥကုိၾကည့္ရင္ အလုပ္ရဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုအရာေတြကို အယ္ဘာတို
လုပ္ခဲ့ပါလဲ။ သင္ေရာ အလုပ္တခုရဖို႔ဆိုရင္ သင့္ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္
ဘယ္လုိအရာေတြကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမလဲ။ အလုပ္တစ္ခုရွာဖုိ႔အတြက္ ဘယ္လုိလူေတြကုိ
သင္အကူအညီေတာင္းလုိစိတ္ ရွိပါသလဲ။

အလုပ္လူေတြ႔ေမးေျဖ (အင္တာဗ်ဴး)မွာ
ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္အႀကံေပးခ်က္မ်ား
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမွာဆုိရင္ ကုမၸဏီက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက သင့္ကုိအလုပ္အေၾကာင္း
ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သင့္ရဲ႕အတိတ္က
အလုပ္အေတြ႔အႀကဳံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကုိေမးျမန္းပါလိမ့္မယ္။
ဒီလုိေမးျမန္းတာဟာလည္း သင္ဟာ သူတုိ႔ကုမၸဏီမွာ အလုပ္သမားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာ
မလားဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သိခ်င္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးဟာ
အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ေကာင္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံရေအာင္
ေျပာၾကားေျဖဆုိႏုိင္ရင္ အဲဒီအလုပ္ကုိရဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း အမ်ားႀကီးသာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြဟာ သင္ေကာင္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ခံရဖို႔အတြက္ သင္
လုပ္ျပႏိုင္မယ့္အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

rr အခ်ိန္အတိအက်ေရာက္ပါေစ။ ဒီအခ်က္ဟာ အေမရိကန္ေတြအတြက္
အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးကုိ သင္ေနာက္က်တယ္ဆုိရင္
အလုပ္ကုိလည္း ေန႔တုိင္းေနာက္က်လိမ့္မယ္လုိ႔ ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူက
ထင္ျမင္ယူဆမွာျဖစ္ပါတယ္။

rr သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိပါ။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္နဲ႔သင့္ေလ်ာ္မယ့္ အ၀တ္အစားေတြကုိ
၀တ္ဆင္သြားပါ။ ဘယ္လုိအ၀တ္အစားမ်ဳိးေတြကုိ ၀တ္ဆင္သင့္တယ္ ဆုိတာကုိ
သိရွိႏုိင္ဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ အလုပအ
္ ကုိင္ရွာေဖြေရး အႀကံေပးသူက ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

rr အလုပ္အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူကုိ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၿပီး ၾကည့္ပါ။ ၿပဳံးပါ။
လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ပါ။ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၿပီးၾကည့္တာဟာ ႐ုိးသားမႈရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေဖာ္ျပတာျဖစ္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္ေတြက ယုံၾကည္ပါတယ္။ ၿပဳံးတာနဲ႔ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္တာဟာ
ယုံၾကည္မႈရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပတာျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့အျပဳအမူလုိ႔လည္း
ယုံၾကည္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၆၉

၁၂

အလုပ္အကုိင္

အလုပ္တစ္ခုမရခင္အခ်ိန္အထိ
အျခားအလုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္
လူေတြ႔ေမးေျဖသြားတာေတြ
ဟာ ပုံမွန္လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့
ကိစၥေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

rr အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာေတြလုပ္ရမယ္ ဆုိတာကုိေမးပါ။
ဒီလုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ကုိစိတ္၀င္စားေၾကာင္း
ကုမၸဏီက အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူကုိ သိေစႏုိင္ပါတယ္။

rr အဂၤလိပ္စကားတတ္ပါက အဂၤလိပ္စကားေျပာပါ။ သင့္အေနနဲ႔
အဂၤလိပ္စကား အနည္းငယ္ပဲ တတ္တယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ
ေျပာပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ကုမၸဏီက အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူကုိ ျပသရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
သင့္အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာသင္ဖုိ႔ကုိလည္း စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္း
ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက သင့္အေနနဲ႔ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့
အလုပ္ရဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ တုိးပြားေစပါတယ္။

rr စိတ္ေအးေအးနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမွာ လူတုိင္းစိတ္လႈပ္ရွားၾကတာပါပဲ။
ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး ဆုိတာေတာ့ သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။

အေဖာ္နဲ႔ တဲြဖက္ေလ့က်င့္ပါ။

rr တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၿပီးၾကည့္ပါ။
rr ၿပဳံးပါ။
rr လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ပါ။
rr အဂၤလိပ္စကားတခ်ိဳ႕ေျပာပါ။ (“ဟဲလုိ”ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္
ေျပာပါ။)

rr စိတ္ေအးေအးနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာေနပါ။

၁၇၀

အခန္း

၁၂

အလုပ္ရွင္ရဲ႕ေမးခြန္းေတြကုိ ေျဖဆုိၾကည့္ပါ။ သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔ တြဲဖက္ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။
ဥပမာအားျဖင့္…

rr သင့္ရဲ႕အေၾကာင္း က်ေနာ့္/က်မကုိ ေျပာျပပါလား။
rr ဘာေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ေနရာကို စိတ္၀င္စားရတာပါလဲ။
rr အရင္တုန္းက အလုပ္အေတြ႔အႀကဳံေတြက အခုအလုပ္မွာ သင့္ကုိ ဘယ္လုိအေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစမလဲ။

rr သင္ဘယ္ေတာ့စၿပီး အလုပ္၀င္ႏုိင္မလဲ။

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေမးခြန္းေမးတာကုိ ေလ့က်င့္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္...

rr ဒီအလုပ္ေနရာက အခ်ိန္ပုိင္းလား၊ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လား။
rr အလုပ္က ေန႔ဘက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာစလဲ။
rr ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးကုိ က်ေနာ္/က်မ လုပ္ရမွာလဲ။
rr ဘယ္သူက က်ေနာ္/က်မရဲ႕ အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူျဖစ္မလဲ။
rr သင္ အလုပ္ခန္႔လုိက္တဲ့သူဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အလုပ္စ ဆင္းရမွာပါလဲ။
အလုပ္မရခင္ အလုပ္အင္တာဗ်ဴး အေတာ္မ်ားမ်ား သင္သြားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုမွာ အလုပ္ရွာေဖြေနတဲ့သူတုိင္း လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ပထမဆုံး အင္တာဗ်ဴးအၿပီးမွာ
သင္အလုပ္မရဘူးဆုိရင္ စိတ္ပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သည္းခံႏုိင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားပါ။ သင္
လုိအပ္တယ္ထင္ရင္ သင့္ရဲ႕မိသားစုနဲ႔ သင့္ရဲ႕အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး အႀကံေပးသူတုိ႔ကုိ
သင့္ကိုအားေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းပါ။

အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ ေနပါ။ သင့္ရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္နဲ႔
သင့္ရဲ႕မိသားစုထံကေန အားေပးမႈေတြ ရယူပါ။

အလုပ္ကိစၥ လူေတြ႔ေမးေျဖသြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ ဂန္ဂါ တစ္ေယာက္ေရခ်ိဳးၿပီး၊
သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္တဲ့ အ၀တ္အစားေတြကုိ ၀တ္ဆင္သြားပါတယ္။ သူတတ္သေလာက္
အဂၤလိပ္စာနည္းနည္းပါးပါးနဲ႔ ႀကိဳးစားေျပာဆုိၿပီး အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူကုိ လက္ဆဲြ
ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံၿပီး အေလးထားတဲ့အၾကည့္ကုိ
ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္လူေတြ႔ ေမးေျဖမႈဟာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ခဲ့တယ္လုိ႔ ဂန္ဂါ
တစ္ေယာက္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ကုိ အလုပ္က ဖုန္းေခၚတာမ်ိဳး မရွိေသးပါဘူး။
ဘာေၾကာင့္ အခုလုိျဖစ္တယ္လုိ႔ သင္ထင္ပါသလဲ။ ဂန္ဂါ ဘယ္လုိခံစားရမယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။
အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့ ကာလအတြင္း အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ ေနႏုိင္ဖုိ႔ သင္ဘာေတြ လုပ္ပါမလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၇၁

၁၂

အလုပ္အကုိင္

သင့္ရဲ႕ေကာင္းတဲ့အရည္အခ်င္းမ်ား
အလုပ္ရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ လူေတြ႔ေမးျမန္းတဲ့အခါ
ေကာင္းမြန္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကုိ ေမးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ
အလုပ္အကုိင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စကားလုံးေတြကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီစကားလုံးေတြဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြကုိ
ေဖာ္ျပေျပာဆုိတဲ့အခါမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ ခင္ဗ်ားမွာရွိတဲ့
ထိပ္ဆုံးကအရည္အခ်င္းသုံးခုကို ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ပါ။

အရည္အေသြး

အဂၤလိပ္

႐ုိးသားမႈ

Honest

Dependable

Flexible

Hard worker

Good work ethic

Cooperative

Motivated

၁၇၂

သင့္အတြက္ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ ဆုိတာကုိ ပုံဆဲြျပပါ။
ဒါမွမဟုတ္ စာနဲ႔ေရးျပပါ။

အခန္း

အရည္အေသြး

အဂၤလိပ္

၁၂

သင့္အတြက္ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ ဆုိတာကုိ ပုံဆဲြျပပါ။
ဒါမွမဟုတ္ စာနဲ႔ေရးျပပါ။

Fast learner

Reliable

Positive
attitude

Good listener

Punctual

သင့္မွာရွိတဲ့ ေကာင္းတဲ့အရည္အခ်င္းေတြကုိ သင့္ရဲ႕အေဖာ္အား အဂၤလိပ္လုိေျပာျပျခင္းအားျဖင့္
ေနာင္အနာဂတ္မွာႀကဳံရမယ့္ အလုပ္လူေတြ႔ေမးျမန္းခန္း(အင္တာဗ်ဴး) အတြက္ ေလ့က်င့္ပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၇၃

၁၂

အလုပ္အကုိင္

ပထမဆုံးရတဲ့အလုပ္မွာ
အနည္းဆုံး ၆
လေလာက္ေတာ့
လုပ္သင့္ပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္အလုပ္တစ္ခုရွာလုိ႔ မရေသးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ေနၿပီး၊ သင္လည္း
အလုပ္ဆက္လက္ၿပီး ရွာေဖြေနတယ္ဆုိပါေတာ့။ အဲဒီလုိအခ်ိန္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး
ေနႏုိင္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိတာကုိ စဥ္းစားပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက
သင့္အတြက္ စိတ္သက္သာရာရေစမယ့္ အရာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစက္၀ုိင္း၀ုိင္းျပပါ။

ရပ္ရြာအတြင္း
ျပဳလုပ္တဲ့ပဲြေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာပဲြလမ္းေတြကုိ
တက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲျခင္း

ခႏၶာကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း

သင့္ကေလးေတြရဲ႕
ေက်ာင္းပညာေရးမွာ
၀င္ေရာက္ကူညီျခင္း

သင္နဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ရာ
ေတးဂီတမ်ား နားေထာင္ျခင္း

သင့္ရဲ႕အဂၤလိပ္စာ
တုိးတက္လာေအာင္ေလ့က်င့္ျခင္း

အတတ္ပညာဆုိင္ရာ
သင္တန္းတစ္ခုခုတက္ပါ။

သင့္ရဲ႕
ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းရွိ
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊
ဒါမွမဟုတ္
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ
ေခါင္ေဆာင္နဲ႔ စကားေျပာပါ။

သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔
သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ
သင္ဘယ္လုိခံစား
ေနရတယ္ဆုိတာကုိ ေျပာျပပါ။

သင့္ရဲ႕ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း
လုပ္အားေပးေစတနာ့၀န္ထမ္း
အလုပ္ေတြကို ကူညီလုပ္ကုိင္ပါ။

အလုပ္ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သင္အျခားဘာေတြ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါဦးမလဲ။

၁၇၄

အခန္း

၁၂

အလုပ္အကုိင္ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း
သင့္ရဲ႕လက္ရွိအလုပ္ ဒါမွမဟုတ္ သင္အရင္ကရွိခဲ့တဲ့အလုပ္အေၾကာင္း
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

rr သင္အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္တာလား။ အျပင္မွာလုပ္တာလား။
rr သင္ ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳး လုပ္ခဲ့ပါသလဲ။
rr သင့္အလုပ္အတြက္ ဘယ္လုိအတတ္ပညာမ်ိဳး လုိအပ္ခဲ့ပါသလဲ။
သင့္အိမ္မွာလုပ္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးအတြက္ ဘယ္လုိအတတ္ပညာမ်ိဳးေတြ
လုိအပ္ပါသလဲ။

သင့္အရင္အလုပ္တုန္းက လုပ္ခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုံဆဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း
ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးပါ။

အိမ္ေဖာ္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားတာေၾကာင့္ ပုိးဇာကုိ အလုပ္ကိစၥ လူေတြ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းဖုိ႔
ဖုန္းေခၚ လာပါတယ္။ သူ အရင္က အိမ္ျပင္ထြက္ၿပီး အလုပ္ တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ သူ႔မိသားစုအတြက္ အိမ္မွာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္တဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြ
ရွိတဲ့အေၾကာင္း သူေျပာျပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ ပုိးဇာ
အဲဒီအလုပ္ကုိ ရသြားပါတယ္။ ပုိးဇာရဲ႕ အရင္ကအလုပ္အေတြ႔အႀကဳံဟာ သူအလုပ္ရဖုိ႔
ဘယ္လုိအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသလဲ။ သင့္ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈတခ်ိဳ႕က သင့္ကုိဘယ္လုိ
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။

သင့္ရဲ႕ပထမဆုံးအလုပ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သင့္ရဲ႕အလုပ္သမုိင္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းကုိ
စတင္မယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆုံးအလုပ္ဟာ ကုိယ္တကယ္လုပ္ခ်င္တဲ့
အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ေတာင္မွ အနည္းဆုံး ၆ လေလာက္ေတာ့ လုပ္သင့္ပါတယ္။
ေနာင္မွာ အျခားအလုုပ္ရွင္ေတြက သင့္ကုိငွားရမ္းဖုိ႔စဥ္းစားတဲ့အခါ အဲဒီအလုပ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့
သင့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မက္ဆုနဲ႔ အလီတုိ႔ အလုပ္တစ္ခုကုိ အတူတူ ေလွ်ာက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲတုန္းက
မက္ဆု တစ္ေယာက္ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ဖူးပါတယ္။ အလီကေတာ့ အလုပ္ေလးခု
လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က ဘယ္သူ႔ကုိ ငွားမယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။
အလုပ္တစ္ခုကုိ စဲြစဲြၿမဲၿမဲလုပ္တာဟာ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာကုိေဖာ္ျပပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၇၅

၁၂

အလုပ္အကုိင္

သင့္ရဲ႕အဂၤလိပ္စာတုိးတက္လာမႈဟာ
လစာပုိမ်ားၿပီး ပုိေကာင္းတဲ့အလုပ္
ရရွိဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္ရည္မွန္းခ်က္

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ
သင္နားမလည္ဘူးဆုိရင္
အဲဒီအေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းပါ။

သင့္ရဲ႕အလုပ္အကုိင္ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို စဥ္းစားပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါစက္၀ုိင္းေတြအတြင္း သင့္ရဲ႕
အလုပ္အကုိင္ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ပုံဆဲြျပပါ။ ဒါမွမဟုတ္ စာနဲ႔ေရးသားပါ။
လက္ေတြ႔က်ပါေစ။

သင့္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ သင္ကိုယ္တုိင္
သတ္မွတ္ျပဌာန္းသင့္ပါတယ္၊ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ရမယ္
ဆုိတာကုိ ရွာေဖြျပဳစုထားပါ။

သင့္ရဲ႕
တစ္လအတြင္း
အလုပ္အကုိင္ရည္မွန္းခ်က္

သင့္ရဲ႕
ေျခာက္လအတြင္း
အလုပ္အကုိင္ရည္မွန္းခ်က္

သင့္ရဲ႕
တစ္ႏွစ္အတြင္း
အလုပ္အကုိင္ရည္မွန္းခ်က္

သင့္ရဲ႕
ငါးႏွစ္အတြင္း
အလုပ္အကုိင္ရည္မွန္းခ်က္

လစာပုိမ်ားၿပီး ပုိေကာင္းတဲ့အလုပ္ရဖုိ႔ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕အဂၤလိပ္စာ
တုိးတက္လာဖုိ႔လုိသလုိ၊ အတတ္ပညာ အသစ္ေတြလည္း
တတ္ေျမာက္လာဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ႏုိင္ငံမွာတုန္းက
သင္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အတတ္ပညာနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္
လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း အဲဒီနယ္ပယ္မွာ
အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရဖုိ႔အတြက္
သင့္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္လုိ ပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ သည္းခံစိတ္ရွည္ဖုိ႔လုိပါမယ္။ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့
အေၾကာင္းအရာေတြ အားလုံးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခ်က္မွတ္ထားဖုိ႔ကေတာ့
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ အလုပ္ႀကိဳးစားသူေတြအတြက္
အခြင့္အလမ္းေတြ ျပည့္ေနတဲ့တုိင္းျပည္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။

၁၇၆

အခန္း

၁၂

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္လာၿပီး ၈ လၾကာ တဲ့အခါ၊ အာဇူတစ္ေယာက္
သူမရဲ႕အလုပ္အကုိင္ ရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေတြးေတာ ႀကံဆပါတယ္။
သူမႀကံစည္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာတာေတြ ရွိတဲ့အတြက္လည္း စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။
အာဇူေနရာမွာ သင္သာဆုိလွ်င္ ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ သင္ဘာလုပ္ ပါမလဲ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေတြ႔ႀကဳံရတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အာဇူ
တစ္ေယာက္ အေကာင္းျမင္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဘယ္လုိ ေနႏုိင္ပါမလဲ။

လုပ္အားခ၊ အလုပ္ခ်ိန္နဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္
သင့္ကုိအလုပ္ေပးတဲ့အခါ အလုပ္ရွင္က လုပ္အားခ၊ အလုပ္ခ်ိန္နဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြအေၾကာင္း
သင့္ကုိေျပာျပမွာပါ။ သင့္ကုိေျပာျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာတခ်ိဳ႕ကုိ ေအာက္မွာေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

rr သူတုိ႔ သင့္ကုိ လုပ္ခဘယ္ေလာက္ေပးမယ္။
rr သင့္ကုိ နာရီအလုိက္ေပးမွာလား။ ႏွစ္ခ်ဳပ္နဲ႔ေပးမွာလား ဆုိတာကုိေျပာမွာပါ။
rr ဘယ္အခ်ိန္ လစာေပးမယ္ဆုိတာ။
rr တစ္ပတ္ကုိ ဘယ္ႏွစ္နာရီ အလုပ္လုပ္ရမယ္ဆုိတာ။
rr အလုပ္ဆင္းရမယ့္ အခ်ိန္ဇယားက ဘယ္လုိျဖစ္မယ္ဆုိတာ။
rr ဘယ္လုိအက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရွိမယ္ဆုိတာ။
သင့္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုကုိနားမလည္ဘူးဆုိရင္ အဲဒီအေၾကာင္းကုိ ေမးပါ။

အလုပ္အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္နဲ႔ လုိအပ္မယ့္အေၾကာင္းအရာေတြကုိ
သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔ ေမးၿပီးေလ့က်င့္ပါ။

rr ဒီအလုုပ္တာ၀န္က တစ္ပတ္ကုိ ဘယ္ႏွစ္နာရီလုပ္ရမွာလဲ။
rr ေန႔ဘက္ အလုပ္အခ်ိန္က ဘယ္အခ်ိန္စမွာလဲ။
rr လစာ ဘယ္အခ်ိန္ေပးမွာလဲ။
rr ဘယ္လုိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရွိမွာလဲ။
ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ေမးခြန္းေတြလုပ္ၾကည့္ပါ။
သင့္ကုိ ပုံမွန္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း လစာေပးမွာပါ။ အဲဒါက တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္၊ တစ္လတစ္ႀကိမ္ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ကုိ ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔အတူ
ေပးေငြျဖတ္ပုိင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျပစာတစ္ေစာင္နဲ႔အတူ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးေငြျဖတ္ပုိင္းဟာ
သင့္မွတ္တမ္းအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ေငြထုတ္တဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္မွာခ်က္လက္မွတ္
သြင္းတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ က်န္တဲ့အဲဒီျဖတ္ပုိင္းကုိ သိမ္းထားပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၇၇

၁၂

အလုပ္အကုိင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အခြန္ေပးေဆာင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိသားစု၊
သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြနဲ႔
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာစကား
ေျပာဆုိတာကုိ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။
ဒါ့အျပင္ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥအတြက္
တယ္လီဖုန္းေခၚတာကုိလည္း
ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

အလုပ္အသစ္တစ္ခုမရေသးဘဲ
လက္ရွိအလုပ္ကေန
ဘယ္ေတာ့မွမထြက္ပါနဲ႔။

ေငြသားနဲ႔ေပးတဲ့အလုပ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ေငြသားနဲ႔ရတဲ့အလုပ္ကုိလုပ္ၿပီး
အစုိးရကုိ ၀င္ေငြခြန္မေပးေဆာင္တာဟာ
ဥပေဒကုိဆန္႔က်င္တာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္ဟာ
လစာကုိေငြသားနဲ႔ေပးၿပီး၊
ေငြေပး ျဖတ္ပုိင္းကုိမေပးဘဲ
လစာအေပးျပထားရင္၊ အခြန္ႏႈတ္ဖုိ႔နဲ႔ အသားတင္လစာကို
ထိန္ခ်န္ထားရင္၊ သင္နဲ႔သင့္ရဲ႕အလုပ္ရွင္တုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံးဟာ
ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက
ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရႏုိင္သလုိ ေထာင္လည္းက်ႏုိင္ပါတယ္။

ကေလာ္ဒီယာတစ္ေယာက္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္ရ
သြားပါတယ္။ သူမအတြက္လုပ္ခကုိ ေငြသားတုိက္႐ုိက္
ရပါတယ္။ မၾကာခဏဆုိသလုိလည္း ေဘာက္ဆူးေငြ
ရပါတယ္။ အစုိးရကုိအခြန္ေပးဖုိ႔ကိစၥအတြက္ ကေလာ္ဒီယာကုိ
သင္ဘာေျပာႏုိင္ပါသလဲ။ ကေလာ္ဒီယာရဲ႕အခြန္ေငြဟာ ဘာအတြက္
ေပးရတာပါလဲ။ ဘာေၾကာင့္ သူမ အခြန္ေပးသင့္ပါသလဲ။

အခြန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားပါ။

rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အခြန္ေပးဖုိ႔
ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသလဲ။

rr သင့္အေနနဲ႔ အခြန္မေပးဘူးဆုိရင္ ဘာျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။

အလုပ္မွာေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔အတြက္
အႀကံေပးခ်က္မ်ား။
rr အလုပ္ကုိ အခ်ိန္အတိအက်ေရာက္ေအာင္ သြားပါ။ အလုပ္သမားေတြ
အခ်ိန္အတိအက်ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ အလုပ္ရွင္ကေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သင္
အခ်ိန္အတိအက် ပုံမွန္ေရာက္တယ္ဆုိရင္ သင့္ကုိအသိအမွတ္ျပဳမွာပါ။
သင္အလုပ္ကုိ ေနာက္က်တယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕လုပ္ခလစာ
အျဖတ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။

rr သင္ အမွန္တကယ္ ဖ်ားနာေနမွသာ နာမက်န္းခြင့္ယူပါ။
သင့္ရဲ႕မိသားစု၀င္တစ္ေယာက္ေယာက္ (အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သားသမီး)
ဖ်ားနာတယ္ဆုိရင္ သင့္အေနနဲ႔ ေဆး႐ုံေဆးခန္းကုိလုိက္ပုိ႔ရမွာပါ။
အဲဒါဆုိရင္ သင့္ရဲ႕အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူကုိ ႀကိဳတင္အသိေပးထားပါ။

၁၇၈

အခန္း

၁၂

rr အလုပ္မလာႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဖုန္းေခၚၿပီးေျပာပါ။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္
သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္ေနာက္က်မယ္၊ အလုပ္ပ်က္မယ္ဆုိရင္
သင့္ရဲ႕ အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူကုိ အၿမဲတမ္းဖုန္းေခၚၿပီးေျပာပါ။
သင္ခ်ိန္းဆုိထားတာရွိတဲ့အတြက္ အလုပ္ပ်က္မယ္ဆုိတာသိရင္
အလုပ္မလာႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ေနာက္က်မယ့္
အေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖုိ႔ သင့္ရဲ႕အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူကုိ
ႀကိဳတင္ၿပီးေျပာဆုိပါ။

rr ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြေနပါ။ ထမင္းစားဆင္းခ်ိန္နဲ႔ ေခတၱနားခ်ိန္ေတြဟာ
သင္နဲ႔ အလုပ္အတူ တဲြလုပ္တဲ့သူေတြနဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္အခါေကာင္းပါပဲ။
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလာပသလာပေျပာဆုိေလ့ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့
ရာသီဥတုအေၾကာင္း၊ စေန တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္မွာ ဘာေတြလုပ္ၾကတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း၊
အစားအစာနဲ႔ အားကစားအေၾကာင္းေတြပါပဲ။ သင့္အေနနဲ႔လည္း သင့္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း
သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကုိ ေျပာျပဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့
ပုံမွန္ပိတ္ေလ့ရွိတဲ့ အားလပ္ရက္ေတြ အေတာအတြင္းမွာပါ။

rr အလုပ္မွာႀကိဳးစားလုပ္ပါ။ မိသားစုေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ
စကားေျပာဆုိတာေတြ ေရွာင္ရွားပါ။ အလုပ္ခ်ိန္မွာ ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ ဖုန္းေခၚတာမ်ိဳးေတြ
ေရွာင္ရွားပါ။

rr ေမးခြန္းမ်ားေမးပါ။ သင့္အေနနဲ႔ တစ္ခုခုနားမလည္ဘူးဆုိရင္ အဲဒီအေၾကာင္းကုိေမးပါ။
သင္ပုိေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္ယူဖုိ႔နဲ႔ တုိးတက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတာျဖစ္တဲ့
အတြက္ သင့္ကုိအလုပ္ရွင္က ေလးစားမွာပါ။

rr ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အလုပ္နဲ႔တာ၀န္အသစ္ေတြကုိ ေလ့လာဆည္းပူးပါ။
သင့္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္တာ၀န္တစ္ခု ထပ္ယူဖုိ႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆုိတာကုိ ျပသႏုိင္တယ္ဆုိရင္
သင့္အေနနဲ႔ ပုိၿပီးေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကုိ တက္လွမ္းႏုိင္မွာပါ။

rr သင္အလုပ္မထြက္ခင္ ႀကိဳတင္အသိေပးပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ေနာက္ အလုပ္တစ္ခုအတြက္
လက္ရွိအလုပ္ကထြက္မယ္ဆုိရင္ အလုပ္ရွင္ေဟာင္းကုိ ႏွစ္ပတ္ ႀကိဳတင္အသိေပးပါ။
အလုပ္တစ္ခုမရေသးဘဲ လက္ရွိအလုပ္ကေန ဘယ္ေတာ့မွမထြက္ပါနဲ႔။

သင့္ရဲ႕အရင္တုန္းက အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔မတူညီတဲ့၊ အလုပ္မွာ
ေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔အတြက္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားရွိရင္ စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး မွတ္သားပါ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

rr ဘယ္အႀကံျပဳခ်က္ေတြက သင့္အတြက္လိုက္နာဖို႔ ပိုၿပီးလြယ္ကူႏိုင္ပါသလဲ။
rr ဘယ္အႀကံျပဳခ်က္ေတြက သင့္အတြက္လိုက္နာဖို႔ ပိုၿပီးခက္ခဲႏိုင္ပါသလဲ။
rr အလုပ္မွာေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔အတြက္ သင္ဘာလုပ္မလဲ။

ဆန္နာ ဟာ အလုပအ
္ သစ္မာွ ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပပ
္ ါတယ္။ ဒါေပမဲလ
့ ည္း တခါတေလ
သူ ဘာလုပရ
္ မယ္ဆတ
ို ာ နားမလည္ပါဘူး။ ဆန္နာ အဂၤလပ
ိ စ
္ ာ အမ်ားႀကီးမတတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ သူဘာလုပရ
္ မွနး္ မသိတာကုိ သူရ
႔ ႕ဲ အလုပႀ္ ကီးၾကပ္သူ ကုမ
ိ ေျပာပါဘူး။
သူရ
႔ ႕ဲ အလုပန
္ ႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္နာ ဘယ္လန
ို ည္းနဲ႔ ပုမ
ိ န
ို ားလည္လာႏုင
ိ ပ
္ ါမလဲ။ ဆန္နာ
ေနရာမွာသင္သာဆုလ
ိ ်ွ င္ ဘယ္လို ကုင
ိ တ
္ ယ
ြ ေ
္ ျဖရွငး္ ပါ မလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၇၉

၁၂

အလုပ္အကုိင္

လုံၿခဳံေဘးကင္းၿပီး
က်န္းမာေရး
နဲ႔ညီညြတ္တဲ့
လုပ္ငန္းခြင္မွာ
အလုပ္လုပ္ရဖုိ႔
သင့္မွာအခြင့္အေရး
ရွိပါတယ္။

ဘုိရစ္ တစ္ေယာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ၿပီးလအနည္းငယ္အၾကာမွာ
အလုပ္စတင္ လုပ္ပါတယ္။ သူအဂၤလိပ္လုိအမ်ားႀကီး မေျပာတတ္ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
သူဟာ အလုပ္သမားေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ေရြပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ
သူ႔ရဲ႕အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူနဲ႔ အျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ေတြက သေဘာက်ၾကပါတယ္။
အဲဒီမွာအလုပ္လုပ္ရင္း တစ္ႏွစ္နဲ႔ေလးလၾကာတဲ့အခါ၊ ဘုိရစ္ဟာ အလုပ္သစ္
တစ္ခုကုိေလွ်ာက္ၿပီး၊ အဲဒီအလုပ္ကေန ထြက္လုိက္ပါ တယ္။ သူအလုပ္ထြက္တာကုိလည္း
ဘယ္သူ႔မွ မေျပာပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူေလွ်ာက္ထားတဲ့ အလုပ္သစ္က ထင္သလုိမရတဲ့အခါ၊
သူအလြန္ အံအားသင့္သြားပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွ သူသိရတာက အရင္အလုပ္ရွင္ဟာ၊
ေနာက္ေလွ်ာက္တဲ့အလုပ္က သူနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စုံစမ္းေမးျမန္းတဲ့အခါ၊ ေကာင္းမြန္ တဲ့
မွတ္ခ်က္မေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဘုိရစ္ ဘာအမွား လုပ္ခဲ့မိပါသလဲ။
အဲဒီလုိ လုပ္ခဲ့မယ့္အစား ဘုိရစ္တစ္ေယာက္ ဘာကုိ လုပ္ခဲ့သင့္ပါသလဲ။

လုပ္ငန္းခြင္အခြင့္အေရး
ဒုကသ
ၡ ည္တစ္ဦးျဖစ္ေပမဲလ
့ ည္း သင္ဟာ
အေမရိကန္ႏင
ို င
္ သ
ံ ားေတြနည္းတူ လုပင
္ န္းခြငအ
္ ခြငအ
့္ ေရး
ရွပ
ိ ါတယ္။ သင္ဟာ ဒုကသ
ၡ ည္တစ္ဦးျဖစ္ေနတဲအ
့ တြက္ သင့က
္ ို
အလုပရ
္ င
ွ က
္ ေန ခဲျြ ခားဆက္ဆလ
ံ ႔ုိ မရပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ သင့ရ
္ ႕ဲ အသက္၊
မသန္မစြမး္ ျဖစ္မ၊ႈ အိမေ
္ ထာင္ရမ
ိွ ရွ၊ိ လူမ်ိဳးစု၊ မူရင္းႏုင
ိ င
္ ၊ံ လူမ်ိဳး၊
ကုးိ ကြယသ
္ ည့ဘ
္ ာသာ၊ လိင္ သုမ
႔ိ ဟုတ္ လိငပ
္ င
ို း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာစိတ၀
္ င္စားမႈ
စတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ အေပၚမူတည္ၿပီး
သင့က
္ အ
ို လုပေ
္ ပးဖုျ႔ိ ငင္းဆုတ
ိ ာ၊ ရာထူးအဆင့တ
္ းို ေပးဖု႔ိ ျငင္းဆုတ
ိ ာ စတဲ့ ခဲျြ ခားဆက္ဆတ
ံ ာမ်ိဳး
အလုပရ
္ င
ွ က
္ လုပလ
္ မ
႔ို ရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕အလုပေ
္ တြကေတာ့ အေမရိကန္ႏင
ို င
္ သ
ံ ားကုပ
ိ ဲ ေခၚပါတယ္။
အလုပ္သမားေတြကို အႏၱရာယ္မကင္းတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အလုပ္မခုိင္းဖုိ႔ အလုပ္သမားဥပေဒေတြက
အကာအကြယ္ ေပးထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အေနအထားဟာ
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္ဖုိ႔
အလုပ္ရွင္ေတြက တာ၀န္ယူရပါတယ္။ အလုပ္သမားဥပေဒေတြအရ
လုပ္ငန္းခြင္မွာ လိင္မႈဆုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းမွလည္း
အကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ လိင္မႈဆုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ
ဆုိတာဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ
မသက္မသာျဖစ္ေအာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေအာင္
လိင္မႈဆုိင္ရာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးကုိ ေခၚပါတယ္။

ဆန္ဂိတ ရဲ႕အရာရွိဟာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ အလြန္ ၾကင္နာတတ္ကာ သေဘာလည္း
သိပ္ေကာင္း ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခါတေလ သူနဲ႔စကားေျပာတဲ့အခါ သူက ဆန္ဂိတရဲ႕
ပုခံုးကုိထိတာ၊ ကုိင္တာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ဆန္ဂိတကုိ အလြန္မသက္မသာ
ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာျပႆနာပါလဲ။ ဆန္ဂိတ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကုိ စဥ္းစားပါ။

rr အတိတ္တုန္းက သင့္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ဒီအခြင့္အေရးေတြ
ဘယ္လုိဆင္တူမႈ ရွိပါသလဲ။
rr ဒါေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျခားနားမႈရွိပါသလဲ။
rr ဒီကဲြျပားျခားနားမႈေတြနဲ႔ သင္ဘယ္လုိ အကၽြမ္းတ၀င္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသလဲ။

၁၈၀

အခန္း

၁၂

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
အမွားအမွန္ေရြးပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္
ဘယ္ေလာက္ သိရွိထားပါသလဲ။ ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားနဲ႔ သင့္ရဲ႕ဗဟုသုတကုိ စစ္ေဆးပါ။
ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကုိဖတ္ၿပီး မွန္ရင္အမွန္ကုိ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး မွတ္သားပါ။ မွားတယ္ထင္ရင္
အမွားကုိ စက္၀ုိင္း ၀ုိင္းၿပီး မွတ္သားပါ။
၁။

သင့္ရဲ႕ပထမဆုံးအလုပ္ရဖုိ႔အတြက္ ရက္အနည္းငယ္ကေန
လနဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကာႏုိင္ပါတယ္။

မွန္

မွား

၂။

အစုိးရ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း
ဆုိင္ရာ အဖဲြ႔ကေန သင့္အတြက္ အလုပ္တစ္ခုရေအာင္
ရွာေပးရပါမယ္။

မွန္

မွား

၃။

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းဟာ အလုပ္တစ္ခုခုရဖုိ႔
အေထာက္အကူျဖစ္သလုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ
တုိးပြားေစပါတယ္။

မွန္

မွား

၄။

ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေတြ႔အႀကဳံမလုိဘဲ
အလြယ္တကူရႏုိင္တဲ့အလုပ္ေတြကုိ စၿပီး လုပ္ၾကရပါတယ္။

မွန္

မွား

၅။

အေမရိကားမွာရွိတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက
အမ်ိဳးသားေတြကုိ ႀကီးၾကပ္တာမ်ိဳး အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။

မွန္

မွား

၆။

အလုပ္လူေတြ႔ေမးေျဖ(အင္တာဗ်ဴး)ကုိ
သင္ေနာက္က်ရင္ အလုပ္ရွင္က သင့္ကုိငွားမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အလုပ္ကုိလည္း
ဒီလုိပဲေနာက္က်လိမ့္မယ္လုိ႔ သူ႔အေနနဲ႔
ထင္ျမင္သြားႏိုင္လို႔ပါပဲ။

မွန္

မွား

၇။

သင့္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးမယ့္
အေကာင္းဆုံးသူကေတာ့ သင္ကုိယ္တုိင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မွန္

မွား

၈။

ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္အစုိးရကုိ
အခြန္ေပးေဆာင္စရာ မလုိပါဘူး။

မွန္

မွား

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၂၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၈၁

၁၃ျပန္အဂၤ
လည္
လအ
ိပ္စ
ေျခခ်ေနထု
ာသင္ယူျခင္
ိင္ေး ရးခရီး

၁
1
၃

အခန္း (၁၃)
အဂၤလိပ္စာသင္ယူျခင္း
ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုသင္ယူျခင္းဟာ အခ်ိန္နဲ႔အင္အား
Like
many
other ။refugees,
have တ
made
the
စုိက္ထ
ုတ္ရပါတယ္
အေၾကာင္you
းအရာသစ္
စ္ခုက
ုိ decision
to resettle
and
newမွေlife
in မthe
United
သင္
ယူဖုိ႔အတြ
က္ start
ဘယ္a
ေတာ့
နာက္
က်သလု
ိ States of
America.
is the
first
step
to ိ႔ becoming
ဘယ္
ေတာ့Resettlement
မွေစာတယ္ ဆုိတ
ာလည္
း မရွ
ိဘူးလု
အေမရိ
ကန္ေတြresident
က ယုံၾကည္
ၾကပါတယ္
။ a citizen of
a permanent
and,
for many,
အဂၤ
ိပ္စာသင္
ယူျခင္
းဟာ အလုResettlement
ပ္အကုိင္ရရွိဖုိ႔ is a long
the လ
United
States
someday.
အေထာက္
အကူ
ျဖစ္change
ေစသလုyour
ိ အလုlife,
ပ္ေအာင္
ေရးနဲ
႔ အျခား
process that
will
and ျမင္
it will
bring
အေမရိchallenges
ကန္ေတြနဲ႔ ဆက္
ြယ္ ေျပာဆုိႏုိင္ေ
ရးအတြ
က္လည္း
many
andသ
opportunities.
The
experience
အေထာက္
ကူျဖစ္
ေစပါတယ္
။ ဒါ့Itအisျပင္
is differentအfor
every
person.
normal to feel both
သင့္ရဲ႕အေမရိ
ကန္ေရာက္
၀ကုprepare
ိ ျပဳျပင္ထfor
ိန္းညိ
ႇဖုိ႔ကjourney.
ုိလည္း
excited
and nervous
asဘ
you
your
ပုိၿပီးျမန္ဆန္ေစပါတယ္။

ဒီအခန္းမွာေဆြးေႏြးမယ့္
အေၾကာင္
းအရာေတြ
ကေတာ့
This chapter
will discuss
»» အဂၤလိပ္စာသင္ယူဖုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း
»» The role of resettlement staff as
»» အဂၤလိပ္စာသင္ယူဖုိ႔နည္းလမ္းမ်ား
your first guide
»» ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခသ
ု င္ယျူ ခင္းဟာ
»» Self-reliance as the key to your
အခ်ိန္ယူသလုိ အင္အားလည္း
success
စုိက္ထုတ္ရတဲ့အေၾကာင္း

အဂၤလပ
ိ စ
္ ာသင္ယျူ ခင္းအားျဖင့္
အလုပအ
္ ကုင
ိ ရ
္ ရွဖ
ိ ႔ုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလု၊ိ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စေ
ု ရာက္ သင့ရ
္ ႕ဲ ဘ၀ကုိ
ပုၿိ ပီးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုက
ိ ေ
္ လ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္
ျပဳျပင္ႏင
ို မ
္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။
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အခန္း

၁၃

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ပါ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ
အသုံးျပဳပါတယ္။ ဒီစာေၾကာင္းေတြဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

အဲဒါကုိ
ေနာက္တစ္ႀကိမ္
ထပ္ေျပာပါဦး။

Please say that
again

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ေျပာပါဦး။ ပထမတစ္ႀကိမ္မွာ အဲဒါကုိ က်ေနာ္/က်မ
နားမလည္လုိက္ဘူး။

Can you repeat
that?

What does
____ mean?

Can you speak
more slowly?

I don’t speak
English.

I don’t
understand…

Can you
understand
me?

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၈၃

၁၃ျပန္အဂၤ
လည္
လအ
ိပ္စ
ေျခခ်ေနထု
ာသင္ယူျခင္
ိင္ေး ရးခရီး
ဘာသာစကားသင္ယူဖုိ႔အတြက္
သင့္မွာ ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဆႏၵ
ရွိတယ္ဆုိရင္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူ
တတ္ေျမာက္ဖုိ႔
ပုိမုိျမန္ဆန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေရးမွာ
အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈဟာ ဘာေၾကာင့္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္ ဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
သင္ ဘယ္ဘာသာစကားေတြ ေျပာတတ္ပါသလဲ။ အဲဒါေတြကုိ
ဒီေအာက္မွာခ်ေရးပါ။

ဒီဘာသာစကားေတြကုိ သင့္ႏုိင္ငံမွာျဖစ္ေစ၊ သင္ႏုိင္ငံေရးခုိလံႈခြင့္ယူထားတဲ့
ႏုိင္ငံမွာျဖစ္ေစ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သုံးမယ္ဆုိတာကုိ သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔
ေဆြးေႏြးေျပာဆုိပါ။ သင္ေျပာဆုိမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ အိမ္မွာ၊
ေစ်းမွာ၊ တေနရာရာကုိသြားဖုိ႔ ဘက္စ္ကား ေစာင့္ေနတဲ့အခါ အစရွိသည္ျဖင့္။

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိစဥ္းစားပါ။

rr သင္တတ္ၿပီးသား ဘာသာစကားေတြကုိ
သင္ဘယ္လုိသင္ယူခဲ့တာပါလဲ။

rr အျခားဘာသာစကားေျပာတဲ့သူေတြနဲ႔ သင္ဘယ္လုိ
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏုိင္ပါသလဲ။ ဥပမာအားျဖင့္၊
သင္ အဂၤလိပ္စကားမတတ္ခင္ အေမရိကန္ေတြနဲ႔
ဘယ္လုိဆက္သြယ္ေျပာဆုိ ႏုိင္ပါမလဲ။

rr သင္အဂၤလိပ္စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္သိပါသလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားမွာ သင့္ရဲ႕အဂၤလိပ္စာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့
ဗဟုသုတကုိ အကဲျဖတ္ေဖာ္ျပပါ။ ၀ ကေတာ့ အဂၤလိပ္စာကုိ
စသင္ရမယ့္သူ (အဂၤလိပ္စာမတတ္ေသးသူ)၊ ၅ ကေတာ့
အဆင့္ျမင့္အဂၤလိပ္စာ တတ္ေျမာက္တဲ့အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။
၀

၁

အဂၤလိပ္စာမတတ္ေသးသူ
သုိ႔မဟုတ္
စတင္သင္ၾကားရမယ့္သူ

၁၈၄

၂

၃

၄

၅

အဆင့္ျမင့္အဂၤလိပ္စာ

အခန္း

၁၃

အဂၤလိပ္စာအေျခအေန ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမတက္ခင္ သင္ အဂၤလိပ္စာမတတ္တဲ့အတြက္ စိတ္မပူပါနဲ႔။
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမစမီ သင့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာအေျခအေနကုိ ေလ့လာအကဲျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလ့လာအကဲျဖတ္တယ္ ဆုိတာဟာလည္း စစ္ေဆးျခင္းတမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေတြက
အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ စသင္ခါစအဆင့္ကေန အဆင့္ျမင့္တန္းအထိ အဆင့္ဆင့္ရွိပါတယ္။
ေလ့လာအကဲျဖတ္ စစ္ေဆးခ်က္ကေန သင့္ရဲ႕အဂၤလိပ္စာ နားလည္တတ္ေျမာက္မႈအဆင့္ကုိ
ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ ေလ့လာအကဲျဖတ္ စစ္ေဆးမႈဟာ ေရးေျဖျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ႏႈတ္နဲ႔ေမးေျဖ
စကားေျပာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြဟာ သူတုိ႔သင္ၾကားေပးတဲ့ အဂၤလိပ္စာအမ်ိဳးအစားအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး
ကြဲျပားတတ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕သင္တန္းေတြက ေနာက္မွေရာက္လာတဲ့လူသစ္ေတြ
အနီးအနားသြားလာလုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လြယ္လြယ္နဲ႔ လက္ေတြ႔အသုံးက်တဲ့ အဂၤလိပ္စာမ်ိဳးကုိ
သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ဆုိင္ထဲမွာေစ်း၀ယ္ဖုိ႔၊ ဘက္စ္ကားအခ်ိန္ဇယားဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္
အလုပ္တစ္ခုခုရွာဖုိ႔ စတာေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သင္တန္းေတြကေတာ့
သီးသန္႔အလုပ္တစ္ခုခုအတြက္ သင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ တည္းခုိခန္း (ဟုိတယ္)မွာ
အလုပ္လုပ္ဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးနဲ႔ဆုိင္တဲ့နယ္ပယ္မွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
ေကာလိပ္ေက်ာင္းတက္မယ့္သူေတြအတြက္ သင္ၾကားေပးတဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြလည္း
ရွိပါတယ္။ ဒီအတန္းေတြကေတာ့ အေရးနဲ႔အဖတ္မွာ ပုိၿပီးအခ်ိန္ယူသင္ၾကားပါတယ္။

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈ
နာဒီရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ခါစက သူမဆရာ၀န္နဲ႔သြားေတြ႔တုိင္း စကားျပန္
ေခၚရပါတယ္။ ဒီလုိေခၚရာမွာလည္း အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့
အမ်ိဳးသမီး စကားျပန္ကလည္း တစ္ပတ္လုံးမွ အဂၤါေန႔တစ္ရက္ပဲ ရပါတယ္။ အခု ၃
ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါ နာဒီရာတစ္ေယာက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔ သူဖာသာသူ ရက္ခ်ိန္းယူႏုိင္ၿပီး၊
စကားျပန္ မလုိေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိအေျခအေနေၾကာင့္ သူဟာ ဆရာ၀န္နဲ႔ ဘယ္ေန႔မဆုိ
သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္းဟာ နာဒီရာ အတြက္
ဘယ္လုိအက်ိဳးရွိေစပါသလဲ။ သင့္ရဲ႕အဂၤလိပ္စာကုိ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြနဲ႔
ေလ့က်င့္ႏုိင္ပါသလဲ။
သင့္အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားကုိသင္ၾကားဖုိ႔ စိတ္ဆႏၵရွိတယ္ဆုိရင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူရာမွာလည္း
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တတ္ေျမာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာသင္ယူဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္
အေရးႀကီးရတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

rr
rr
rr
rr
rr

အလုပ္တစ္ခုရဖုိ႔။
လုပ္တဲ့အလုပ္မွာ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔။
သင့္ရဲ႕သားသမီးေတြနဲ႔ ေျမးျမစ္ေတြ ဘာေျပာတယ္ဆုိတာ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႔။
သင့္ကေလးေတြရဲ႕ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္စကားေျပာႏုိင္ဖုိ႔။
အမွီအခုိကင္းဖုိ႔၊ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ အမ်ားသုံးယာဥ္ရထားေတြစီးႏုိင္ဖုိ႔၊
ကုိယ့္အတြက္နဲ႔ကုိယ့္ မိသားစုအတြက္ ေစ်း၀ယ္ႏုိင္ဖုိ႔။
rr သင့္အိမ္နားနီးခ်င္းေတြနဲ႔ စကားေျပာဆုိႏုိင္ဖုိ႔။
rr ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတင္းစာနဲ႔ အင္တာနက္ေတြကေနတဆင့္
ကမၻာႀကီးဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာသိႏုိင္ဖုိ႔။
rr အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖုိ႔ စစ္ေဆးရာမွာေအာင္ဖုိ႔။ ဒါမွ သင္တုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား
ျဖစ္လာႏုိင္မွာပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၈၅

၁၃ျပန္အဂၤ
လည္
လအ
ိပ္စ
ေျခခ်ေနထု
ာသင္ယူျခင္
ိင္ေး ရးခရီး
အဂၤလိပ္စာသင္ယူေနတဲ့သူေတြ
ဒါမွမဟုတ္
တတ္ေျမာက္ၿပီးသားသူေတြနဲ႔
အဂၤလိပ္စကားေျပာက်င့္ပါ။

ေနာ္ကု တစ္ေယာက္ အလုပက
္ ေန အဂၤလပ
ိ စ
္ ာ တတ္လာေအာင္
သင္ပါတယ္။ သူခ
႔ င္ပန
ြ း္ စုးိ သူကေတာ့ အဂၤလပ
ိ စ
္ ာ နည္းနည္းပဲ
တတ္ပါတယ္။ သူတ႔ုိ ကေလးေတြအတြက္ မိဘဆရာအသင္း
ေဆြးေႏြးပဲြ သြားတက္တအ
့ဲ ခါ ေနာ္ကက
ု စုးိ သူကို ဘာသာျပန္
ေပးရပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ေနာက္ကု နဲ႔ စုးိ သူ
ႏွစေ
္ ယာက္စလုးံ အတြက္ စိတပ
္ ်က္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။
၂ ႏွစေ
္ လာက္ၾကာၿပီးတဲအ
့ ခါ စုးိ သူရ႕ဲ အဂၤလပ
ိ စ
္ ကားဟာ
အေတာ္ေလး တုးိ တက္လာပါတယ္။ မိဘဆရာ ေဆြးေႏြးပဲမ
ြ ာွ
ေနာ္ကု ေရာ စုးိ သူပါ ႏွစေ
္ ယာက္စလုးံ အဂၤလပ
ိ လ
္ ုိ ေျပာဆုေ
ိ ဆြးေႏြး
လာႏုင
ိ ပ
္ ါတယ္။ အဂၤလပ
ိ စ
္ ာ သင္ျခင္းအားျဖင့္ စုးိ သူအတြက္ ဘယ္လို
အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္ေစပါသလဲ။ စုးိ သူ ဘယ္လန
ို ည္းလမ္းေတြန႔ဲ
အဂၤလပ
ိ စ
္ ာသင္ယခ
ူ မ
့ဲ ယ္ ထင္ပါသလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ အဂၤလပ
ိ စ
္ ာသင္ယျူ ခင္းဟာ
ဘာေၾကာင့္ အသုးံ ၀င္ႏင
ို ပ
္ ါသလဲ။ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ
စာေရး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဆ
ံ ၍
ြဲ ေသာ္လည္းေကာင္း
ေဖာ္ျပပါ။

ဘန္ပ ဟာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အတြက္
အဂၤလိပ္စာသင္ယူဖုိ႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ သူ႔သားနဲ႔ေခၽြးမက
အလုပ္သြားၿပီး၊ သူ႔ေျမးေတြက လည္း ေက်ာင္းသြားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူဟာ တစ္ေယာက္တည္းပဲ အၿမဲလုိလုိေနရပါတယ္။
အဂၤလိပ္စကား တုိးတက္လာဖုိ႔ဆုိရင္ ဘန္ပ တစ္ေယာက္
ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသလဲ။

၁၈၆

အခန္း

၁၃

အဂၤလိပ္စာသင္ယူတဲ့နည္းလမ္းမ်ား
အဂၤလိပ္စာသင္ယူႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာတခ်ိဳ႕ကုိ ေအာက္မွာ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ျခင္း အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ESL (အီးအက္စ္အယ္လ္)
လုိ႔ေခၚပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ English as a Second Language အဂၤလိပ္စာကုိ
ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူတာကို ဆုိလုိပါတယ္။ ESL သင္တန္းမွာ
အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီး အသက္အရြယ္မ်ိဳးစုံ၊ မတူညီတဲ့ပညာေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးေရး
ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းရွိသူေတြ အတူတကြ သင္ယူၾကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကုိ
စတင္သင္ယူသူမ်ားအဆင့္သင္တဲ့ ESL သင္တန္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြ
အဓိကသင္ရတာကေတာ့ မိမိအလုပ္နဲ႔ မိမိရပ္ရြာပတ္၀န္းက်င္အတြင္းမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့
အဂၤလိပ္စာမ်ိဳးကုိ သင္ယူၾကပါတယ္။ အဲဒီထက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း မွာေတာ့
အဂၤလိပ္သဒၵါ၊ အေရး နဲ႔ အဖတ္ေတြကုိ ပုိၿပီးအေလးေပးသင္ၾကားပါတယ္။

ဖာဒူမုိ တစ္ေယာက္ အဂၤလိပ္စာ စသင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္မွာ လူေတြနဲ႔
ဆက္သြယ္စကားေျပာရတာ အခက္အခဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ သူမ အဂၤလိပ္စာ
သင္ယူေနစဥ္ကာလမွာ ဘယ္လုိအျခားနည္းလမ္း ေတြနဲ႔ လူေတြကုိ
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏုိင္ပါသလဲ။

ေစတနာ့၀န္ထမ္း သင္ၾကားေပးသူနဲ႔သင္ယူျခင္း ဒီနည္းက အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔
ဓေလ့ထုံးစံေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေစတနာ့၀န္ထမ္း သင္ျပေပးမယ့္သူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးဖုိ႔ သင့္ရဲ႕
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း ဆုိင္ရာအဖဲြ႔ကုိ အကူအညီေတာင္းခံပါ။
အဂၤလိပ္႐ုပ္ရွင္ေတြၾကည့္ျခင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရဒီယုိကလႊင့္တဲ့
အဂၤလိပ္အစီအစဥ္ေတြကို နားေထာင္တာျဖစ္ပါတယ္။

အျခားသူမ်ားနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့က်င့္ပါ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနသူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္
အဂၤလိပ္စကား ေျပာတတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္လုိ စကားေျပာေလ့က်င့္ပါ။

အဂၤလိပ္လုိေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြကုိ ဖတ္ပါ အဂၤလိပ္စာဟာ
သင့္အနီးပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိပါတယ္။ အစားအစာထည့္ထားတဲ့ပုံးေတြေပၚမွာ၊
ဆုိင္းဘုတ္ေတြ၊ ေၾကာ္ျငာေတြ၊ ဘက္စ္ကားေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊
သတင္းစာေတြ စတာေတြမွာ ေရးသားထားတဲ့ အဂၤလိပ္စာေတြကုိဖတ္ပါ။

အဂၤလိပ္စာကုိ အလုပ္မွာေလ့လာပါ သင္အလုပ္တစ္ခုရတယ္ဆုိရင္
အလုပ္အတြက္အသုံး၀င္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားလုံးေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္လုိေဖာ္ျပခ်က္ေတြကုိ
သင္ေလ့လာရမွာပါ။ သင့္မွာ အဂၤလိပ္လုိေျပာတဲ့ အလုပ္အတူလုပ္ဖက္ေတြနဲ႔ ၀ယ္သူ၊
ဒါမွမဟုတ္ အမႈသည္ စတဲ့သူေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီသူေတြနဲ႔ စကားေျပာျခင္းအားျဖင့္
သင့္ရဲ႕အဂၤလိပ္စာ တုိးတက္လာဖုိ႔ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္မွာပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၈၇

၁၃ျပန္အဂၤ
လည္
လအ
ိပ္စ
ေျခခ်ေနထု
ာသင္ယူျခင္
ိင္ေး ရးခရီး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ကမၻာအႏွံ႔က ေရာက္ရွိ လာတဲ့သူေတြဟာ
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြကုိ
အတူတကြ သင္ယူၾကပါတယ္။

စာသင္ခန္းအတြင္းရွိ
အဂၤလိပ္စာသင္ယူၾကတဲ့
ေက်ာင္းသားေတြအၾကားမွာ
အလြန္ကုိ ကဲြျပားျခားနားတဲ့
ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းေတြ ရွိၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္ယူမယ္ဆုိတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။

ESL စာသင္ခန္းအတြင္း
မတူကဲြျပားျခားနားမႈမ်ား
သင့္ရဲ႕ ESL အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းထဲမွာ ကမၻာအႏွံ႔က ေရာက္လာၾကတဲ့
အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ သင္အတူ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေနတယ္ဆုိတာ
သတိျပဳမိမွာပါ။ သင္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံသမုိင္း မတူၾကသူေတြ၊
ေျပာဆိုတဲ့ ဘာသာစကား မတူသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ရတာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ
ေကာင္းပါတယ္။

ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ကမၻာ့ေျမပုံကုိၾကည့္ပါ။ သင့္ရဲ႕မူရင္းတုိင္းျပည္ကုိ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းပါ။

၁၈၈

အခန္း

၁၃

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘယ္အရပ္ေဒသမွာ သင္ အေျခခ်ေနထိုင္မယ္ဆိုတာကို
စက္၀ိုင္ ၀ုိင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါ။
United
States
အေမရိက
န္ျပည္ေထာင္စု
Regions
ေဒသမ်ား

ေက်ာက္
ေတာင္တန္းေဒသ
Rockies

Northeast
အေရွ႕ေျမာက္

Central/
အေနာက္
အလယ္ပုိင္းဗဟုိေဒသ
Midwest

wA
mt

အေနာက္
ဘက္
West

vt

nD
mn

or
ID

wI

sD

nY
mI

wY
ne

nv
Ut
CA

Az

pA

IA
Il

Co

Ks

In

wv

mo

vA

KY

sC

Ar
ms

tx

nH
mA
rI
Ct
nJ
Midလႏၱိတ္အလယ္ပုိင္း
De အတၱ
Atlantic
mD
DC

nC

tn

oK

nm

oH

me

Al

South
ေတာင္
ဘက္

gA

lA
fl
Southwest
အေနာက္
ေတာင္

AK

HI

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

rr သင္ေနထုိင္ရမယ့္ရပ္ရြာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအသစ္မွာေတြ႔ရမယ့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထုိင္သူေတြဟာ ဘယ္အရပ္ကလာတယ္ သင္ထင္ပါသလဲ။

rr သင့္ရဲ႕စာသင္ခန္းအတြင္း အျခားသူေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္ ေလ့လာဆည္းပူးခ်င္တာ
ဘာေတြမ်ားရွိပါသလဲ။
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားမႈေတြဟာ ဆရာေတြအတြက္ေရာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ပါ
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ေက်ာင္းသားေတြအၾကား ေလ့လာသင္ယူခဲ့တဲ့
ပညာေရးေနာက္ခံ အေျခအေနေတြ မတူညီသလုိ၊ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရျခင္းရဲ႕
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြလည္း ကဲြျပားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြဟာ အသက္အရြယ္
ငယ္သူေတြျဖစ္ၿပီး ေကာလိပ္ေက်ာင္း ဆက္တက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူၾကတာ
ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြျဖစ္ၿပီး
စတုိးဆုိင္ေတြ သြားတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံတဲ့
အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ဖာသာသူတုိ႔ သြားႏုိင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူၾကတာ
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ အရြယ္ေရာက္သူေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ အလုပ္မွာ အဂၤလိပ္စာ တုိးတက္လာခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ရယ္၊
ဒါ့အျပင္ သူတုိ႔ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ
အဂၤလိပ္လုိ တုိးတက္လာခ်င္တာရယ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူတာလည္းရွိပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြအၾကား ဘယ္လုိေနာက္ခံသမုိင္းေတြပဲရွိရွိ အားလုံးတူညီတဲ့အခ်က္ကေတာ့
အဂၤလိပ္စာသင္ယူဖုိ႔ ဆုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၈၉

၁၃ျပန္အဂၤ
လည္
လအ
ိပ္စ
ေျခခ်ေနထု
ာသင္ယူျခင္
ိင္ေး ရးခရီး
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကုိ ပရစ္ဆဲလာ တစ္ေယာက္ ပထမဆုံးေရာက္လာတဲ့ေန႔က၊
ဘ၀ေနာက္ခံ ဇာတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီး ကုိ ေတြ႔လုိက္ရေတာ့
အေတာ္အံအားသင့္သြား ပါတယ္။ သူအခုလုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔
တခါမွမဆုံဖူးပါဘူး။ ပရစ္ဆဲလာ ေနရာမွာ သင္သာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။
သင္တန္းတက္ေနစဥ္အတြင္းမွာ သူ႔ရဲ႕အတန္းေဖာ္ေတြ ၾကားမွာ ေနာက္ထပ္ဘယ္လို
မတူညီမႈေတြကုိ ပရစ္ဆဲလာတစ္ေယာက္ ထပ္မံေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသလဲ။ သင္သာ ပရစ္ဆဲလာရဲ႕
စာသင္ခန္းမ်ိဳးထဲမွာ ေရာက္ရွိေနမယ္ဆုိရင္ စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ဖုိ႔
ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ပါမလဲ။

သင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို ပထမဆံုး စတက္တဲ့ေန႔ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ေနရာစံုက
လူအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတဲ့ စာသင္ခန္းထဲမွာ သင့္ကိုယ္သင္ ဘယ္လို မိတ္ဆက္ပါမလဲ။ ေအာက္ပါ
စကားလံုးေတြကို သင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
SUDAN

rr I come from ________________________.

rr က်ေနာ္/က်မ ________________________ ႏိုင္ငံက လာပါတယ္။
ARABIC

rr I speak ________________________.

rr က်ေနာ္/က်မ ________________________ စကားေျပာပါတယ္။
rr My family has ____________ members.

8

rr က်ေနာ္/က်မ ရဲ႕ မိသားစု၀င္စုစုေပါင္း ____________ ေယာက္ရွိပါတယ္။
rr I have been in the United States since __________________.

June

rr က်ေနာ္/က်မ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ __________________ လကတည္းက
ေရာက္ေနတာပါ။

rr I would like to learn about

buying food in the United
States and taking the bus

________________________.

rr က်ေနာ္/က်မ ေလ့လာသင္ယူလုိတဲ့အေၾကာင္းက ________________________

၁၉၀

အခန္း

၁၃

အဂၤလိပ္စာအသုံးျပဳျခင္း
သင္ အဂၤလပ
ိ စ
္ ကားအသုးံ ျပဳတာကုိ မွတထ
္ ားတဲဇ
့ ယားတစ္ခလ
ု ပ
ု ပ
္ ါ။ ဘယ္တန
ု း္ က သုးံ တယ္၊
ဘယ္မာွ သုးံ တယ္၊ ဘာေျပာတယ္၊ ဘယ္လအ
ို လုပျ္ ဖစ္တယ္ စတာေတြကို မွတထ
္ ားပါ။
ေအာင္ျမင္ခသ
့ဲ လား။ သင့မ
္ ာွ ဘယ္လအ
ို ခက္အခဲေတြ ရွခ
ိ သ
့ဲ လဲ။ ပထမႏွစခ
္ က
ု ို နမူနာအျဖစ္
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရက္စဲြ၊ အခ်ိန္

တနလၤာေန႔၊
မတ္လ ၁၉ ရက္၊
၂၀၁၂ ခုႏွစ္။
၄း၃၀ မြန္းလဲြပုိင္း

အဂၤါေန႔၊ မတ္လ ၂၀
ရက္။
၃း၃၀ မြန္းလဲြပုိင္း

ေနရာ/ အေျခအေန

က်ေနာ္/က်မ ဘာေျပာခဲ့တယ္

ရလဒ္မ်ား

က်ေနာ့္/က်မ သားရဲ႕
သခ်ၤာဆရာနဲ႔
ေျပာခဲ့တယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ မတ္လ ၂၀
ရက္ေန႔၊ အဂၤါေန႔ ညေန ၄း၁၅
မွာ အစည္းအေ၀း အတြက္
က်ေနာ္/က်မ ေက်ာင္းကုိ
လာႏုိင္ပါတယ္။

ဆရာထင္တာက က်ေနာ္
ေျပာတာ ၄း၅၀ လုိ႔
ထင္သြားတယ္။ က်ေနာ္/
က်မ ေစာင့္ ေနရမွာေပါ့။
ကိစၥမရွိပါဘူး။

ေက်ာင္းကုိမြန္းလဲြပုိင္း ၃း၀၅
မိနစ္မွာထြက္ၿပီး
မြန္းလဲြပုိင္း ၃း၅၉ မွာ
ေရာက္မယ့္ ဘက္စ္ကား
တစ္စင္းေတြ႔တယ္။

အဲဒီဘက္စ္ကားကုိ
စီးလုိက္တယ္။ ေက်ာင္းကုိ
အခ်ိန္မီ ေရာက္သြားတယ္။

ဘက္စ္ကား
အခ်ိန္ဇယား
ဖတ္ၾကည့္တယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၉၁

၁၃ျပန္အဂၤ
လည္
လအ
ိပ္စ
ေျခခ်ေနထု
ာသင္ယူျခင္
ိင္ေး ရးခရီး
ဘာသာစကားတစ္ခက
ု ို
သင္ယတ
ူ တ္ေျမာက္ဖဆ
႔ို တ
ို ာ
အခ်ိနအ
္ ေတာ္ၾကာတတ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ သင္ယူ တတ္ေျမာက္တ့ဲ
ႏႈနး္ လည္း တစ္ေယာက္နတ
႔ဲ စ္ေယာက္
မတူညၾီ ကပါဘူး။

ေန႔စဥ္
တိက်တဲအ
့ ခ်ိနအ
္ တုင
ိ း္ အတာတစ္ခအ
ု ထိ
ၾကာေအာင္ အဂၤလပ
ိ စ
္ ကားေျပာ
ဒါမွမဟုတ္ အဂၤလပ
ိ စ
္ ကား
နားေထာင္တာေတြကို ေလ့က်င့ပ
္ ါ။

ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုသင္ယူဖုိ႔က
အခ်ိန္ယူရပါတယ္။
အစပုင
ိ း္ မွာ သင္အခက္အခဲေတြၿ႔ ပီး
စိတပ
္ ်က္မပ
ိ ါလိမမ
့္ ယ္။ ဒီလခ
ို စ
ံ ားရတာဟာ
ပုမ
ံ န
ွ ပ
္ ျဲ ဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီဟာ
အေၾကာင္းအရာေတြကို
ေလ့လာဆည္းပူးတဲအ
့ ခါ
သင္ယတ
ူ တ္ေျမာက္မႏ
ႈ န
ႈ း္ မတူညသ
ီ လု၊ိ
ေလ့လာဆည္းပူးတဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း
ကဲျြ ပားၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက
သင္ယတ
ူ တ္ေျမာက္ရာမွာ တခ်ိဳ႕လူေတြထက္
ျမန္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက လက္ေတြလ
႔ ပ
ု ရ
္ င္း တတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ နားေထာင္ရင္း ဒါမွမဟုတ္ ဖတ္ရင္းတတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။
တခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ သူတမ
႔ို ေျပာခင္ အခ်ိနအ
္ နည္းငယ္
ေစာင့ဆ
္ င
ို း္ ခ်င္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ စကားလုးံ အသစ္ေတြန႔ဲ
စကားစုအသစ္ေတြရရင္ ခ်က္ခ်င္းေျပာၾကည့ခ
္ ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
အားလုးံ အတြကက
္ ေတာ့ ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခု သင္ယရ
ူ ာမွာ အခ်ိနန
္ ႔ဲ
အင္အား စုက
ိ ထ
္ တ
ု ရ
္ တာပါပဲ။

အဂၤလိပ္စာသင္ယူတာဟာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သလို
အခ်ိန္လည္းယူရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္မပ်က္ဘဲ
ဆက္လက္ေလ့က်င့္ဖုိ႔လုိပါမယ္။

သင့္အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာသင္ယူႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ
စဥ္းစားပါ။ အဲဒါေတြကုိ သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔ မွ်ေ၀ေျပာဆုိပါ။
ဘာသာစကား အသစ္တစ္ခုသင္ယူတဲ့ အဓိကနည္းလမ္း တစ္ခုကေတာ့
ေန႔စဥ္အသုံးခ်တာပါပဲ။ တစ္ေန႔ကုိ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ပဲ အဂၤလိပ္လုိ
႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရဒီယုိ နားေထာင္တာသည္ပင္လွ်င္
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်ိန္ယူမယ္၊ ေလ့က်င့္မယ္ဆုိရင္
သင့္အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္လုိေျပာဆုိရတာ ပုိၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာ
ျဖစ္လာမွာပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိေရာက္ရွိၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္ အတြင္းမွာပဲ
ရီဇ တစ္ေယာက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမွာ စာရင္းေပးလုိက္ပါတယ္။
သင္တန္းက အဂၤါေန႔နဲ႔ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနဘက္ေတြမွာ
တက္ရပါတယ္။ သင္တန္းဟာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ၿပီး၊
သူလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သင္ယူလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ရီဇ
အလုပ္တစ္ခု ရပါတယ္။ သူ တနလၤာေန႔ကေန စေနေန႔အထိ
ညေန ၄ နာရီကေန ညသန္းေခါင္အထိ လုပ္ရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ
ဘယ္လုိျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္လာ ပါသလဲ။ ရီဇ ဘာလုပ္သင့္တယ္လုိ႔
သင္ထင္ပါသလဲ။

၁၉၂

အခန္း

၁၃

သင့္အေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာသင္ယူရတာ စိတ္ပ်က္လာတယ္ဆုိရင္
ဒီဘာသာစကားကုိသင္ယူဖုိ႔အတြက္ ဘယ္အရာေတြကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့
လုပ္ရပ္ေတြအျဖစ္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသလဲ။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြထဲက သင္
လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့အရာေတြကို စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီးေဖာ္ျပပါ။

rr အျခားအဂၤလိပ္စကားေျပာသူေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ပါ။
rr အဂၤလိပ္လုိေျပာတဲ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ေရဒီယုိနားေထာင္ပါ။
rr အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းတက္ပါ။
rr ကုိယ္ရဲ႕ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္းက လူေတြနဲ႔ေလ့က်င့္ပါ။
rr သင့္ရဲ႕ဘာသာစကားကုိ ေလ့လာခ်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူတစ္ဦးနဲ႔အတူ ေလ့က်င့္ပါ။
rr တစ္ပတ္စာ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အပတ္စဥ္ခ်မွတ္ပါ။
rr ေလ့လာသင္ယူထားတဲ့ စကားလုံးအသစ္ေတြကုိ မွတ္သားထားပါ။
rr သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာေတြ႔တဲ့ အဂၤလိပ္စာေတြကုိဖတ္ပါ။ ဥပမာ၊ လမ္းျပဆုိင္းဘုတ္၊
ဘက္စ္ကားေတြ၊ စတုိးဆုိင္ေတြရဲ႕တံခါးေတြေပၚမွာ ေရးသားထားတဲ့
အဂၤလိပ္စာလုံးေတြကုိ ဖတ္ပါ။

တျခား ဘယ္အရာေတြက သင္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူရာမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ
ယုံၾကည္မႈရေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၉၃

၁၃ျပန္အဂၤ
လည္
လအ
ိပ္စ
ေျခခ်ေနထု
ာသင္ယူျခင္
ိင္ေး ရးခရီး
အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကုိ စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

အဂၤလိပ္စာသင္ရတာဟာ လြယ္ကူၿပီး ျမန္ဆန္ပါတယ္။
က. မွန္
ခ.

၂။

မွား

အဂၤလိပ္စာသင္ယူဖုိ႔က ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသလဲ။
က. အလုပ္ရဖုိ႔အတြက္
ခ.

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား စစ္ေဆးမႈေအာင္ဖို႔။

ဂ.

ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚကုိယ္ ရပ္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အမွီအခုိကင္းဖုိ႔။

ဃ. ကုိယ့္သားသမီးေျမးျမစ္ေတြ အဂၤလိပ္လုိေျပာေနတဲ့အခါ နားလည္ဖုိ႔။
င.

အထက္ေဖာ္ျပပါအားလုံး။

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၂၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၉၄

အခန္း

၃။

၁၃

အဂၤလိပ္စာသင္ယူရာမွာ အဓိက က်တာကေတာ့ အဂၤလိပ္စာကုိ တစ္ပတ္ႏွစ္ခါ သံုးခါေလာက္
ေလ့က်င့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။
က. မွန္
ခ.

၄။

မွား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေတြထဲက ဘယ္နည္းလမ္းေတြဟာ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြ
ျဖစ္ပါသလဲ။
က. အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ျခင္း
ခ.

အဂၤလိပ္႐ုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ေတြကုိ ၾကည့္ျခင္း။

ဂ.

အျခားအဂၤလိပ္စာသင္ယူေနတဲ့ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားေလ့က်င့္ျခင္း။

ဃ. အထက္ေဖာ္ျပပါအားလုံး
၅။

အခ်ိန္နဲ႔ ေလ့က်င့္မႈေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရာမွာ သင့္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္မႈ
ပုိရွိလာမွာပါ။
က. ဟုတ္ပါတယ္။
ခ.

မဟုတ္ပါဘူး။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၉၅

၁၄ျပန္ပညာေရး
လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး

၁
1
၄

အခန္း (၁၄)
ပညာေရး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပညာေရးဟာ လူတုိင္းအတြက္
ျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္း၊ လိင္၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊
Like many other refugees, you have made the decision
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေရြးခ်ယ္မႈ၊ လူတန္းစား စတာေတြအေပၚ
to resettle and start a new life in the United States of
ခဲြျခားမႈမရွိဘဲ မည္သူမဆုိ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။
America.
is the
first step to becoming
အေမရိကန္Resettlement
အမ်ားစုျမင္တာက
ပညာေရးဟာ
a
resident
and,
many,
citizen
ပုိမpermanent
ုိေကာင္းမြန္တ
ဲ့ အလုပ္အ
ကို္ငfor
္ရရွိဖ
ုိ႔နဲ႔ လူေaနမႈ
အဆင့of
္အတန္း
the
United
States
someday.
Resettlement
is
a
long
ျမင့္လာဖုိ႔အတြက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။
process that will change your life, and it will bring
many
challenges
andးေႏြ
opportunities.
ဒီအခန္
းမွာေဆြ
းမယ့္ The experience
is different for every person. It is normal to feel both
အေၾကာင္
းအရာေတြကေတာ့
excited and nervous as you prepare for your journey.

»»ကေလးေတြအတြက္ပညာေရး
»»လူႀကီးေတြအတြက္ပညာေရး
This chapter will discuss
»» The role of resettlement staff as
your first guide
»» Self-reliance as the key to your
success
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အခန္း

၁၄

အဓိကအဂၤလိပ္စာလုံးမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားလုံးေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပညာေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အသုံးျပဳပါတယ္။ သင္
ေလ့လာဆည္းပူးဖုိ႔အတြက္ ဒီစကားလုံးေတြက အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဂၤလိပ္လို စကားလံုးကို အသံထြက္ေရရြတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕မူရင္းဘာသာစကားနဲ႔ အဓိပၸာယ္ကို ခ်ေရးပါ။ အဲဒီေနာက္
စကားလုံးရဲ႕ ႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။ ပထမတစ္ေၾကာင္းကုိ နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

စကားလုံးရဲ႕႐ုပ္ပုံကုိေရးဆဲြပါ။ ဘယ္လုိ အဓိပၸာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ
ေရးသားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီစကားလုံးကုိ အသုံးျပဳၿပီး
၀ါက်တည္ေဆာက္ပါ။

တက္ေရာက္ျခင္း

attendance

တက္ေရာက္ျခင္းဆုိတာက အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုခုေၾကာင့္
ေရာက္ရွိေနတာကုိ ဆုိလုိတာပါ၊ ဥပမာ ေက်ာင္းတက္တာတုိ႔၊
အစည္းအေ၀း တက္တာတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

book
certificate
class
degree
diploma
education
math
reading
school
science
teacher

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၉၇

၁၄ျပန္ပညာေရး
လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ
ေက်ာင္းေတြအားလုံးဟာ
အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္။
အသက္ ၆ ႏွစ္ကေန ၁၆
ႏွစ္အထိရွိတဲ့ကေလးအားလုံး
ေက်ာင္းမတက္မေနရ တက္ရပါတယ္။

သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလႈံခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ပညာေရးက ဘယ္လုိရွိတယ္
ဆုိတာကုိစဥ္းစားပါ။

rr အခမဲ့ပညာေရးလား
rr သင့္အိမ္နဲ႔ ေက်ာင္းနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ေ၀းသလဲ။ ကေလးေတြ
ဘယ္လုိေက်ာင္းသြားလဲ။

rr ေက်ာင္းသားေတြက သူတုိ႔နဲ႔အတူေက်ာင္းကုိ
ဘာေတြယူသြားလဲ။

rr ဘယ္ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်လဲ။

ကေလးေတြကုိ ျမန္ႏုိင္သမွ်အျမန္ဆုံး
ေက်ာင္းအပ္ပါ။ အဲဒါကုိလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရး အဖဲြ႔က
သင့္ကုိအကူအညီေပးပါလိမ့္မယ္။

rr တစ္ေန႔ကုိ ဘယ္ႏွစ္နာရီသင္လဲ။
rr လူႀကီးေတြ ေက်ာင္းသြားသလား။
သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံက
စာသင္ေက်ာင္းအေၾကာင္း ပုံဆဲြ၍လည္းေကာင္း၊
စာေရး၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

သင္ဘာေတြေရးခဲ့တယ္၊ ဆဲြခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ
သင့္ရဲ႕အေဖာ္ကုိေျပာျပပါ။ ဒီေလ့က်င့္မႈက
ေကာင္းတဲ့ေလ့က်င့္မႈျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ
သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံက
ေက်ာင္းအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္မွာပါ။

၁၉၈

အခန္း

၁၄

ကေလးေတြအတြက္ပညာေရး
အမ်ားျပည္သူပညာေရးက အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၆ ႏွစ္ကေန ၁၆ ႏွစ္အထိ ကေလးေတြအားလုံး
ေက်ာင္းသြားရပါမယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာပညာေရးဟာ အသက္ ၅ ႏွစ္ကေန ၁၈
ႏွစ္အထိ ရရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕မိဘေတြက သားသမီးေတြကုိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကုိပုိ႔တာလည္း ရွိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းလခေစ်းႀကီးပါတယ္။

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိစဥ္းစားပါ။

rr သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ဟာ
ဘယ္အခ်ိန္မွာစၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဆံုးသတ္ပါလဲ။

rr ကေလးေတြ ေက်ာင္းမသြားမေနရ သြားရပါသလား။
rr အဲဒီမွာ ကေလးအားလုံးအတြက္ ပညာေရးက အခမဲ့လား။
အေမရိကားကေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ လူမ်ိဳးေရး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား
စသည္ျဖင့္ ေနာက္ခံအေျခအေန မတူညီၾကတဲ့ကေလးေတြ အတူတူစာသင္ၾက၊
ေဆာ့ကစားၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ မိန္းကေလးနဲ႔ေယာက်္ားကေလး
အတူတူတဲြၿပီး စာသင္ၾကပါတယ္။ ႐ုပ္ပုိင္းနဲ႔စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းတဲ့
ကေလးေတြလည္း ပညာေရးမွာ အျခားကေလးေတြလုိပဲ တူညီတဲ့အခြင့္အေရး ရွိပါတယ္။

အာရ္လီမွာ သမီးႏွစ္ေယာက္၊ သားတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕သားဟာ
ဉာဏ္ရည္မျပည့္မီဘဲ မသန္စြမ္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္နဲ႔
သြားရပါတယ္။ သူတုိ႔ေနခဲ့တဲ့ မူရင္းႏုိင္ငံမွာ မသန္စြမ္းျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြ
ေက်ာင္းမေနရသလုိ၊ မိန္းကေလး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း ေက်ာင္းမေနၾကရပါဘူး။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္တဲ့အခါ ကေလးအားလုံး ေက်ာင္းသြားၾကရတာကုိ
ေတြ႔ရတဲ့အတြက္၊ အာရ္လီ တစ္ေယာက္ အံအား သင့္သြားပါတယ္။ အာရ္လီ ေနရာမွာ
သင္သာဆုိလွ်င္ ဘယ္လုိခံစားရ ပါမလဲ။ သင့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြကုိ ဘယ္သူ႔ကုိ ေျပာျပပါမလဲ။

သင့္ကေလးေတြကုိ ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ေက်ာင္းအပ္လုိက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကေလးေတြက
ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ကုိယ္ေနတဲ့ေနရာနဲ႔နီးတဲ့ေက်ာင္းကုိ သြားၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြကေတာ့
သင့္ရဲ႕ကေလး ကာကြယ္ေဆးထုိးထားတဲ့မွတ္တမ္းနဲ႔ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းကုိ
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးလုိၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အဖဲြ႔က အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ကေလးေတြမွာ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းနဲ႔
ေက်ာင္းမွတ္တမ္းေတြရွိတယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ယူေဆာင္လာခဲ့ပါ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၁၉၉

၁၄ျပန္ပညာေရး
လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
ကေလးေတြေက်ာင္းပ်က္တဲ့အခါ
ဘာေၾကာင့္
ေက်ာင္းပ်က္ရတယ္ဆုိတာကုိ
ရွင္းျပတဲ့စာတစ္ေစာင္
မိဘေတြက ေရးရပါမယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရးမွာ
အဆင့ေ
္ လးဆင့ရ
္ ပ
ိွ ါတယ္။
မူႀကိဳေက်ာင္း
ဒီအဆင့္က အသက္ ၃ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အထိ
ကေလးေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ
ျပဌာန္းထားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
အခမဲ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။

မူလတန္းေက်ာင္း
ဒီအဆင့္မွာ (အသက္ ၅ ႏွစ္)
သူငယ္တန္းက စပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး
၅ တန္း ၆ တန္း အထိ တက္ရပါမယ္။
(အသက္ ၁၂ ႏွစ္အထိ)

အလယ္တန္းေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္
အထက္တန္းႀကိဳေၾကာင္း
ဒီအဆင့္မွာ ၆ တန္းကေန ၈ တန္းအထိ
ပါ၀င္ပါတယ္။ (အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကေန
၁၄ ႏွစ္)

အထက္တန္း
ဒီအဆင့္မွာ ၉ တန္းကေန ၁၂
တန္းအထိ ပါ၀င္ပါတယ္။ (အသက္
၁၄ ကေန ၁၈ အထိ)။ ဒီအဆင့္အထိ
ေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြကုိ
အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္
ေပးပါတယ္။

ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္
ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္က ၾသဂုတ္နဲ႔ စက္တင္ဘာလေတြမွာ စတင္ၿပီး
ေမ နဲ႔ ဇြန္လေတြမွာ ၿပီးပါတယ္။ ကေလးအမ်ားစုဟာ တစ္ေန႔ကုိ ၆
နာရီ ေက်ာင္းတက္ရပါတယ္။ တနလၤာေန႔ကေန ေသာၾကာေန႔အထိ
တက္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ အျခားေက်ာင္းသားေတြကုိ
မီေအာင္လုိက္ဖုိ႔လုိတဲ့ ကေလးေတြက ဇြန္နဲ႔ ဇူလုိင္လေတြမွာ
ေႏြရာသီေက်ာင္းတက္ရပါတယ္။

၂၀၀

အခန္း

၁၄

ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္
ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းပ်က္ရင္ မိဘေတြက
ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းပ်က္တယ္ဆုိတာကုိ ရွင္းျပတဲ့စာ ေရးရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားကလည္း
သူတုိ႔ေက်ာင္းပ်က္တဲ့ရက္က ေက်ာင္းစာေတြကုိ ျပန္လုပ္ရပါမယ္။

အစ္ဇဘယ္ရဲ႕သမီးဟာ ေက်ာင္းမွာအခက္အခဲေတြ႔ ေနပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ အစ္ဇဘယ္ဟာ
သူ႔သမီးကုိ ေက်ာင္းမသြားခုိင္းဘဲ အိမ္မွာပဲနားေနေစပါတယ္။ အဲဒီေန႔မနက္ပုိင္းမွာပဲ
ေက်ာင္းကေန အစ္ဇဘယ္ကုိ ဖုန္းေခၚၿပီး၊ သူ႔သမီး ဒီကေန႔ ေက်ာင္းမလာဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။
အစ္ဇဘယ္တစ္ေယာက္ ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္သြားပါတယ္။ သူရဲ႕သမီးကုိ ေက်ာင္းမသြားခုိင္းဘဲ
အိမ္မွာပဲေနခုိင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းကုိေျပာ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္
ေက်ာင္းက ဖုန္းေခၚတာပါလဲ။ သူ႔သမီးကုိ ေက်ာင္းမသြားဘဲ အိမ္မွာေနခုိင္းတဲ့ကိစၥမွာ
ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ေနရပါသလဲ။ ဒီလုိမျဖစ္ရေအာင္ အစ္ဇဘယ္
တစ္ေယာက္ ဘာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သင့္ပါသလဲ။

ေက်ာင္းစရိတ္
အမ်ားျပည္သူပညာေရးဟာ အခမဲ့ ျဖစ္ေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ မိဘေတြက
ေပးရပါတယ္။ ဥပမာ၊ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းနဲ႔ တခ်ိဳ႕လႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္
ေပးရပါတယ္။ ကေလးေတြက ေက်ာင္းကုိ ေန႔လည္စာ ထမင္းဗူး ထည့္သြားလုိ႔ရသလုိ၊
ေက်ာင္းစားေသာက္ဆုိင္မွာ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ၀ယ္စားလို႔လည္း ရပါတယ္။

အာဂ်န္ရဲ႕ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္သမီးေလး ဆုိနမ္ ဟာ ေက်ာင္းမွာေန႔လည္စာစားဖုိ႔
ထည့္ေပးလုိက္တဲ့ အစားအစာေတြကုိ သေဘာမက်ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့
အစားအစာေတြဟာ၊ ဆုိနမ့္သူငယ္ခ်င္းေတြယူလာတဲ့ အစားအစာေတြနဲ႔ မတူဘဲ၊
အေတာ္ေလး ကဲြျပားျခားေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက
ဆုိနမ္ရဲ႕အစားအစာေတြကုိ စၾကေနာက္ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုိနမ္ဟာ
ေန႔လည္စာအတြက္ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆုိင္မွာပဲ ၀ယ္စားခ်င္ပါတယ္။ အာဂ်န္ေနရာမွာ
သင္သာဆုိရင္ ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ သင္သာဆုိရင္ ဒီလုိျပႆာနာမ်ိဳးကုိ ဘယ္လုိ
ေျဖရွင္းပါမလဲ။

သင့္ရဲ႕မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမွာ
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေက်ာင္းေတြအတြက္ ဘယ္လုိကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၀၁

၁၄ျပန္ပညာေရး
လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက
ေက်ာင္းနဲ႔
အနီးအနားမွာ
ေနတဲ့အတြက္
ေက်ာင္းကုိ
လမ္းေလွ်ာက္သြား
ႏုိင္ပါတယ္။

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး (သြားလာေရး)
တခ်ိဳ႕ကေလးေတြဟာ ေက်ာင္းနားနီးတဲ့အတြက္
လမ္းေလွ်ာက္သြားလုိ႔ရပါတယ္။ သင့္အိမ္က ေက်ာင္းကေန
အလြန္ေ၀းတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကေလးေတြ
လမ္းေလွ်ာက္သြားဖုိ႔ ေ၀းတယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းဘက္စ္ကားေတြဟာ
ေက်ာင္းကုိေရာက္ေအာင္ အခမဲ့ပုိ႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းကား
အခမဲ့စီးဖုိ႔အတြက္ အကြာအေ၀းကုိေတာ့ ေက်ာင္းစနစ္ကေန
အဆုံးအျဖတ္ေပးပါတယ္။

သင္႐ုိးညႊန္းတန္း
ေက်ာင္းအေတာ္
မ်ားမ်ားမွာ
အဂၤလိပ္စာ
သိပ္မတတ္တဲ့
ကေလးေတြအတြက္
အထူးအဂၤလိပ္စာ
သင္တန္းေတြ
ရွိပါတယ္။

တႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသား သင္႐ုိးညႊန္းတန္း ဆုိတာမ်ိဳး အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုမွာ မရွိပါဘူး။ ျပည္နယ္အလုိက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသအလုိက္ေက်ာင္းေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္
တေက်ာင္းခ်င္းစီအလုိက္ ျဖစ္ေစ၊ ဘာေတြသင္မယ္ ဆုိတာကုိ ျပဌာန္းဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္။
ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ လူမႈေရးနဲ႔ သိပၸံ စတာေတြကုိ ေလ့လာသင္ယူ ရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ စကားေတြကုိ ထပ္ေဆာင္း
ဘာသာရပ္ေတြအျဖစ္ သင္ယူရပါတယ္။

အေမရိကန္ပုံစံသင္ၾကားမႈစနစ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ကေလးေတြကုိ ေတြးေခၚျခင္းအားျဖင့္၊
ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအားျဖင့္၊ ေမးခြန္းေတြေမးျခင္းအားျဖင့္၊
ေဆြးေႏြးပဲြေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္သင္ယူဖုိ႔
ဆရာေတြက အားေပးတုိက္တြန္းၾကပါတယ္။

ဟာနမ္ တစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႕သားနဲ႔သမီး ေျပာျပေနတဲ့
သူတုိ႔ေက်ာင္းအသစ္ရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကုိ နားေထာင္ရင္း
နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ သူမရဲ႕ ကေလးေတြ ဘယ္လုိ ပညာေရးမ်ိဳးကုိ
သင္ယူေနရတာ ပါလဲလုိ႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဆရာကလည္း ဘာမွ အမ်ားႀကီးေျပာမျပဘူး။
ကေလးေတြကုိ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီး ေမးခုိင္းၿပီး၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အႀကံဉာဏ္ေတြကုိ
ေပးခုိင္းပါတယ္။ သူတုိ႔ဆရာ၊ သူတုိ႔ေက်ာင္းက ဖတ္စာအုပ္ေတြနဲ႔ သေဘာထား
ကဲြလဲြခြင့္လည္း ရွိပါတယ္။ ကေလးေတြက ဆရာေျပာျပတာေတြကို နားေထာင္ရမယ့္အစား၊
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ စာအတူ လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေတြကိုပဲ အမ်ားႀကီး ေပးထားပါတယ္။
ဒီသင္ၾကားနည္းေတြဟာ သင္တုိ႔ရဲ႕ မူရင္းႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ သင္တုိ႔ ဒုကၡသည္အျဖစ္
ခုိလံႈခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံက ဆရာေတြသင္ၾကားတာနဲ႔ ဘယ္လုိကြာျခားမႈ ရွိပါသလဲ။ ဘယ္လုိ
တူညီတာမ်ိဳးေရာ ရွိပါသလဲ။ အေမရိကားက ဆရာေတြက ဘာေၾကာင့္
ဒီလုိသင္ၾကားနည္းမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳတယ္လုိ႔ သင္ထင္ပါသလဲ။ ဟာနမ္ တစ္ေယာက္
သူ႔သားသမီးေတြရဲ႕ စာသင္ခန္းထဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ပုိမုိနားလည္
သေဘာေပါက္လာေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသလဲ။

အဂၤလိပ္စာသင္ယူျခင္း
ေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသစ္ေရာက္လာသူေတြအတြက္
အထူးအဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြ ရွိပါတယ္။
အျခားေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ အထူးခန္႔အပ္ထားတဲ့ဆရာ၊
ဒါမွမဟုတ္ ညႊန္ၾကား ျပသေပးမယ့္သူေတြကေန တဆင့္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

၂၀၂

အခန္း

၁၄

တစ္ေန႔ေတာ့ ဗစ္တုိးရီးယားကုိ ေက်ာင္းကဖုန္းေခၚၿပီး၊ သူမရဲ႕သား
ဂ်ိဳးဇက္ေက်ာင္းမၾကာခဏေနာက္က်တဲ့ အတြက္ ျပႆနာရွိေၾကာင္း
ေျပာဆုိပါတယ္။ ေက်ာင္းေနာက္က်တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိအျပစ္မ်ိဳး ေပးခံရလဲလုိ႔၊
ဂ်ိဳးဇက္အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဗစ္တုိးရီးယားကေမးပါတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးနဲ႔
သြားေတြ႔ၿပီး ဘာေၾကာင့္ေနာက္က်ရတယ္ဆုိတာ ရွင္းျပရတယ္လုိ႔ ဂ်ိဳးဇက္ကေျဖပါတယ္။
ဗစ္တုိးရီးယား တစ္ေယာက္ နားမလည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ သူထင္တာက သူ႔သား
ဘာအျပစ္မွအေပးမခံရဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ သင္တုိ႔ရဲ႕မူရင္းတုိင္းျပည္ ဒါမွမဟုတ္
ဒုကၡသည္အျဖစ္ခုိလံႈခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္မွာ ေက်ာင္းသား ေတြကုိ ဘယ္လုိအျပစ္ေပးပါသလဲ။
ဗစ္တုိးရီးယား ေနရာမွာ သင္သာဆုိရင္ ဘယ္လုိခံစားရပါမလဲ။ ဒီကိစၥကုိ
သင္ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါမလဲ။

ထိန္းညိႇျပဳျပင္ျခင္း
အသစ္ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အသားက်ဖုိ႔ ျပဳျပင္ထိန္းညႇိမႈေတြ လုပ္ရတာဟာ
အခ်ိန္ၾကာတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေက်ာင္းစတက္တဲ့ ပထမႏွစ္မွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ကေလးေတြဟာ အစပုိင္းမွာ အထီးက်န္တယ္လုိ႔ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္စကား
ပုိေကာင္းလာတဲ့အခါ သူငယ္ခ်င္းေတြရလာၿပီး ေက်ာင္းမွာ သူတုိ႔အဆင္ေျပလာၾကပါတယ္။

သင့္ကေလးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ စဥ္းစားပါ။

rr အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ အသားက်ဖုိ႔အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းညႇိမႈေတြ
လုပ္ရာမွာ သင့္ကေလးေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိအခက္အခဲမ်ိဳးေတြ ရွိႏုိင္ပါသလဲ။

rr ဒီအခက္အခဲေတြ အဆင္ေျပသြားဖုိ႔ သင့္ကေလးေတြကုိ ဘယ္လုိကူညီႏုိင္ပါမလဲ။

အေမရိကန္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အလြတ္သေဘာျပဳမူေနထုိင္မႈမ်ား
အေမရိကန္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အလြတ္သေဘာျပဳမူေနထုိင္ပံုေတြနဲ႔ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈေတြကုိ
ေတြ႔တဲ့အခါ အသစ္ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕မိဘေတြဟာ အလြန္အံ့အားသင့္
ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေက်ာင္းေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဟာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းေတြကုိေတာ့ လုိက္နာရပါတယ္။
သူတုိ႔စည္းကမ္းေဖာက္ရင္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းမွာေနခဲ့ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္
ေက်ာင္းကေန ရက္အနည္းငယ္ အထုတ္ခံရပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရ အျပစ္ေပးတာ
(ခႏၶာကုိယ္ကုိနာက်င္ေအာင္ အျပစ္ေပးတာမ်ိဳး) လုပ္တာကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက
ေက်ာင္းေတြမွာ ခြင့္မျပဳပါဘူး။

သင့္မူရင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြက ကေလးေတြ ေက်ာင္းမွာျပဳမူေနထုိင္ပုံနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားပါ။

rr သူတုိ႔ တူညီ၀တ္စုံ (ယူနီေဖာင္း) ၀တ္ရပါသလား။
rr သူတုိ႔ေမးခြန္းေတြ ေမးၾကလား။ အဖဲြ႔နဲ႔ စာလုပ္ၾကသလား။ ေန႔တုိင္းလုိလုိ
ဆရာေျပာတာကုိပဲ နားေထာင္ၾကသလား။

rr ေက်ာင္းသားေတြဟာ လွည့္လည္လႈပ္ရွားသြားလာရပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေန႔တုိင္းလုိလုိ
သူတုိ႔ထုိင္ခုံမွာပဲ ထုိင္ေနရပါသလား။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၀၃

၁၄ျပန္ပညာေရး
လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးမွာ
မိဘေတြပါ၀င္ရမယ္လုိ႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့
ဆရာဆရာမေတြက
ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စိန္ေခၚမႈမ်ား
ေက်ာင္းေတြမွာ လူငယ္ဂုိဏ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊
အသားအေရာင္နဲ႔လူမ်ိဳး မတူညီတဲ့အုပ္စုေတြအၾကား ရန္ျပဳတုိက္ခုိက္ၾကတာေတြ
ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြက ေက်ာင္းႀကီးေတြမွာပါ။
တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆုိရင္ ေက်ာင္းသားေတြ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြမႈနဲ႔
လက္နက္ေတြ ေက်ာင္းကုိယူေဆာင္လာတဲ့အတြက္ ျပႆနာေတြ ရွိပါတယ္။
ကေလးတစ္ဦးအေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိခံရတယ္ဆုိရင္
အဲဒီသူနဲ႔ လြတ္ကင္းေအာင္ေနၿပီး ဆရာဆရာမေတြကုိ ဒါမွမဟုတ္
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူကုိ ခ်က္ခ်င္းေျပာျပပါ။

သင့္ရဲ႕ကေလးေတြ ေက်ာင္းမွာျပႆနာတစ္ခုခုအတြက္ အကူအညီ
လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ သင္ ထင္ျမင္ယူဆတဲ့အခါ၊
ေက်ာင္းကတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးဦးကုိ အဲဒီအေၾကာင္း ေျပာျပပါ။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အမ်ားအားျဖင့္ရွိတတ္တဲ့ စာသင္ခန္းေတြရဲ႕ ပုံစံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
သင့္ရဲ႕အေဖာ္နဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးပါ။

rr သင့မ
္ ရ
ူ င္းႏုင
ိ င
္ န
ံ ႔ဲ ခုလ
ိ ခ
ံႈ င
ြ ယ
့္ ခ
ူ တ
့ဲ ႏ
့ဲ င
ို င
္ ေ
ံ တြက စာသင္ခန္းေတြန႔ဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စက
ု စာသင္ခန္းေတြမာွ
ဘာေတြဆင္တမ
ူ ရ
ႈ တ
ိွ ာ ေတြပ
႔ ါသလဲ။

rr ဘာေတြကာြ ျခားမႈရတ
ိွ ာ ေတြပ
႔ ါသလဲ။
rr ဒီဆင္တမ
ူ ေ
ႈ တြန႔ဲ ကြာျခားမႈေတြဟာ သင့က
္ ေလးေတြအေနနဲ႔
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ အသားက်ဖုအ
႔ိ တြက္ ဘာေတြျပဳျပင္ထန
ိ း္
ညႇဖ
ိ လ
႔ုိ မ
ုိ ယ္ဆတ
ို ာကုိ သိေစပါသလား။ သင္ဘယ္လို ထင္ပါသလဲ။

၂၀၄

အခန္း

၁၄

ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးမွာ မိဘေတြပါ၀င္မႈ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမေတြဟာ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးမွာ
မိဘေတြပါ၀င္ရမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့
ဒီလုိကူညီျခင္းဟာ ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းမွာေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစတဲ့အတြက္
ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြကလည္း ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကုိ မိဘေတြက
နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ကူညီပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္တဲ့
မိဘေတြအတြက္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

သင့္မူရင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြက မိဘေတြရဲ႕အခန္းက႑ကုိ စဥ္းစားပါ။

rr မိဘေတြက ဘယ္နည္းနဲ႔ ပါ၀င္ၾကပါသလဲ။
rr မိဘေတြ ေက်ာင္းကုိလုိက္သြားေလ့ရွိပါသလား။ အိမ္စာေတြကုိေရာ
ကူညီေပးၾကပါသလား။

rr ဆရာ ဆရာမ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူေတြကုိ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး
ၾကပါသလား။ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းကုိေရာ တက္ၾကပါသလား။

မိဘဆရာအစည္းအေ၀းမ်ား
ကေလးေတြရဲ႕ပညာရည္တုိးတက္မႈအတြက္ မိဘဆရာအစည္းအေ၀းမွာ ဆရာေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔
ေက်ာင္းကေန စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္အေနနဲ႔ေမးစရာရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ စုိးရိမ္မိတာရွိရင္
ကေလးေတြရဲ႕ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ သင့္အေနနဲ႔ အခ်ိန္မေရြးေတာင္းဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၀၅

၁၄ျပန္ပညာေရး
လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
ပညာေရးဆုိတာ
တသက္တာပတ္လုံး
သင္ယူဆည္းပူး
ေနရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔
အေမရိကန္
အေတာ္မ်ားမ်ားက
ယူဆၾကပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႐ုပ္ပံုေတြထဲက သင့္ရဲ႕ကေလးငယ္ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင္
လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ပုံေတြကို စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းပါ။

ကေလးေတြကို ေက်ာင္းကားဆီကုိ၊
ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းကုိ
လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး လုိက္ပုိ႔ပါ။

ကေလးေတြနဲ႔အတူ
အိမ္စာလုပ္ေပးပါ။

လူႀကီးေတြက ကေလးေတြကို
ေလ့လာေရးခရီးလုိက္ပုိ႔ျခင္း

မိဘဆရာေဆြးေႏြးပဲြေတြကုိ
တက္ေရာက္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္
ေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္တဲ့
မိဘမ်ား ညဘက္
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိတက္ျခင္း။

ကေလးေတြ
ေက်ာင္းအေၾကာင္းေျပာျပတာကုိ
နားေထာင္ၿပီး ေမးခြန္းေတြေမးပါ။

သင့္ကေလးေတြရဲ႕
စာသင္ခန္းမွာ၊ ဒါမွမဟုတ္
ထမင္းစားခ်ိန္မွာ၊ ဒါမွမဟုတ္
နားေနခ်ိန္မွာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း
ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

ဆရာဆရာမ ဒါမွမဟုတ္
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူနဲ႔
စကားေျပာပါ။

ေက်ာင္းစာအျပင္
အခ်ိန္ပုိလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္
ေက်ာင္းအားကစားအသင္းေတြကုိ
ကူညီပါ။

သင့္ကေလးေတြရဲ႕
စာသင္ခန္းကုိသြားၿပီး
သင့္ရဲ႕မူရင္းတုိင္းျပည္အေၾကာင္း
ေဟာေျပာပါ။

မိဘဆရာအသင္း (PTA)
မွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ေရး
ဘုတ္အဖဲြ႔အစည္းအေ၀းေတြကုိ
တက္ေရာက္ပါ။

အထူးအစီအစဥ္ေတြ၊
လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ရန္ပုံေငြရွာပဲြေတြမွာ
တက္ေရာက္ပါ။

အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားဟာ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္
နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၆

အခန္း

၁၄

သင့္ကေလးေတြရဲ႕ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ သင္ဘယ္လုိ ပါ၀င္ႏုိင္မယ္ဆုိတာကုိ
ကေလးေတြရဲ႕ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေက်ာင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သင္ဘာေတြေလ့လာမိသလဲ
စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ သင့္မူရင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ခုိလံႈခြင့္ယူခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြက ေက်ာင္းေတြနဲ႔
ကြာျခားခ်က္ေတြကုိ စာေရး၍လည္းေကာင္း၊ ပုံဆဲြ၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေပးပါ။

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ပညာေရး
ပညာေရးဆုိတာဟာ တသက္တာပတ္လုံး အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့အရာလုိ႔ အေမရိကန္ေတြက
ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ အသက္ႀကီးရင့္သူေတြလည္း တခါတေလ တခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္ေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔
ေက်ာင္းမွာ စာရင္းေပးသြင္းၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး ညေနဘက္ ဒါမွမဟုတ္
စေန တနဂၤေႏြပိတ္ရက္ေတြမွာ ေက်ာင္းတက္ၾကပါတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြလည္း အလုပ္လုပ္ေနရင္းနဲ႔ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အေနနဲ႔ သင့္အတြက္ သင္ေနထုိင္ရာရပ္ရြာအတြင္း ပညာေရးဆုိင္ရာ
အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ကူညီရွာေဖြေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ အထက္တန္းပညာ
အဆင့္ကေန အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာနဲ႔ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအဆင့္အထိ
အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ကူညီရွာေဖြေပးႏုိင္ပါတယ္။ သင္တန္းတခ်ိဳ႕တက္ၿပီး အထက္တန္းေအာင္ၿပီး၊
ေအာင္လက္မွတ္ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းဆင္းလက္မွတ္ တစ္ခုခုရရင္ ေကာင္းပါတယ္။

ဖာရာ တစ္ေယာက္ သူတုိ႔အရပ္မွာရွိတဲ့ ေဒသ ေကာလိပ္မွာ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔အတြက္ ပုိက္ဆံစု
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူမ တက္ခ်င္တဲ့ အတန္းေတြက ညေနဘက္မွာပဲရွိၿပီး၊ သူ႔အလုပ္ခ်ိန္နဲ႔
တုိက္ေနပါတယ္။ ဖာရာ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၀၇

၁၄ျပန္ပညာေရး
လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမ
ု ာွ
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဟာ
အလြန္ေစ်းႀကီးပါတယ္။

သင္ေနထုိင္ရာ ရပ္ရြာအတြင္း
သင္ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိင္တဲ့
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြအတြက္
ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းတခ်ိဳ႕ကုိ
ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္စာႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးသင္တန္း
ဒီသင္တန္းေတြဟာ အဂၤလိပ္စာသင္ယူႏုိင္ဖုိ႔
သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။
(အခန္း ၁၃ မွာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအေၾကာင္း
ပုိမုိေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။)
အျခား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးသင္တန္းမ်ား အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္
ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြကေန သာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ပို႔ခ်ေပးပါတယ္။
စာရင္းကုိင္နဲ႔ စာရင္းအင္းပညာ၊ အတြင္းေရးမွဴးပညာ၊ ကြန္ျပဴတာသင္တန္းနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား
စတာေတြကို သင္ၾကားေပးပါတယ္။
အေထြေထြပညာေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး (GED) ဘဲြ႔အတြက္ သင္တန္း ဒီသင္တန္းဟာ
အထက္တန္းမေအာင္ေသးတဲ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြကို အထက္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ရေအာင္
သင္ၾကားေပးပါတယ္။ မူရင္းတုိင္းျပည္မွာ အလယ္တန္းပညာ မသင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ
ဒုကၡသည္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အထက္တန္းမေအာင္ခဲ့သူေတြ ဒီ GED သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား ဒီေက်ာင္းေတြဟာ
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လူေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ စက္ျပင္၊ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္းမင္း (programming)၊ ေဆး၀ါးနဲ႔
သြားဘက္ဆိုင္ရာအကူ စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြဟာ
ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္အစား သူတို႔ေက်ာင္းမွာ သင္တန္းဆင္းသြားသူေတြကို
သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးပါတယ္။

မုိး၀င္းဟာ သူ႔ႏုိင္ငံမွာတုန္းက စက္ျပင္ဆရာတစ္ဦးပါ။ ဒါနဲ႔ အေမရိကားကုိေရာက္ေတာ့
ပထမဆုံးရရာအလုပ္ ျဖစ္တဲ့ စတုိးဆုိင္မွာ ၀င္လုပ္လုိက္ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ပုိင္းမွာ
စက္ျပင္သင္တန္းတစ္ခုကုိ သူေတြ႔ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူသင္တန္းတက္ေနတဲ့ကာလမွာ
အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္တစ္ခုေတာ့ လုပ္ရပါမယ္။ သင္သာ မုိး၀င္းေနရာမွာဆုိရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ခ်ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္အရာေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။
ေကာလိပ္နဲ႔တကၠသုိလ္မ်ား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
အထက္တန္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိက ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား
ရွိပါတယ္။ ေဒသေကာလိပ္ (၂ ႏွစ္ တက္ရတဲ့ေကာလိပ္)
နဲ႔ ၄ ႏွစ္တက္ရတဲ့ေကာလိပ္နဲ႔ တကၠသုိလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္ပါတယ္။
ကုန္က်စရိတ္လည္း မ်ားပါတယ္။ အခ်ိန္လည္း ေပးရပါတယ္။
ေဒသေကာလိပ္ေတြကေတာ့ အကုန္အက်သိပ္မမ်ားပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ၄ ႏွစ္တက္ရတဲ့ ေကာလိပ္ေတြကေတာ့
အလြန္ေစ်းႀကီးႏုိင္ပါတယ္။ ေကာလိပ္နဲ႔ တကၠသုိလ္
အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကေတာ့ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔အတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီလုိသူေတြကို
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ သီးသန္႔ဌာနေတြ ရွိပါတယ္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား
အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေနထုိင္စရိတ္ေတြကုိ သူတုိ႔ဖာသာသူတုိ႔ ေပးၾကရပါတယ္။

၂၀၈

အခန္း

၁၄

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပထမစာမ်က္ႏွာမွာ
ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြထဲက သင္ကုိယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္
သင္ရဲ႕မိသား၀င္တစ္ဦးဦး စိတ္၀င္စားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ စက္၀ုိင္း၀ုိင္းၿပီး
အမွတ္အသားျပဳလုပ္ေပးပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြဟာ သင္ ဒါမွမဟုတ္
သင့္မိသားစု၀င္ေတြကုိ ဘယ္လုိအက်ိဳးရွိေစႏုိင္ပါသလဲ။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၀၉

၁၄ျပန္ပညာေရး
လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကုိ စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အစုိးရေက်ာင္းပညာေရးဟာ ကေလးေတြအတြက္ အခမဲ့ပညာေရး
ဟုတ္ပါသလား။
က. ဟုတ္ပါတယ္။
ခ.

၂.

မဟုတ္ပါဘူး။

အေမရိကန္သင္ၾကားမႈပုံစံမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
က. ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း
ခ.

ေဆြးေႏြးခန္း

ဂ.

ရွည္လ်ားတဲ့ပုိ႔ခ်ခ်က္

ဃ. နံပတ္ က နဲ႔ ခ ႏွစ္ခုစလုံးကို ေရြးပါတယ္။

* အေျဖမွန္ေတြကို စာမ်က္ႏွာ ၂၂၂၊ အခ်ပ္ပို (က) မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၁၀

အခန္း

၃။

၁၄

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ အစုိးရေက်ာင္းအားလုံးမွာ ကေလးေတြ ေက်ာင္း၀တ္စုံ၀တ္ဖုိ႔
လုိအပ္ပါတယ္။
က. မွန္
ခ. မွား

၄။

သင့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းဟာ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြေက်ာင္းက မိဘဆရာ
အသင္းေဆြးေႏြးပဲြကုိ တက္ေရာက္ဖုိ႔ရွက္ေနပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအစည္းအေ၀းကုိ သူမ
တက္ သင့္ပါသလား။
က. မတက္သင့္ပါဘူး။ သူ႔ကေလးေတြရဲ႕ ဆရာဆရာမေတြကုိ မေတြ႔ခင္၊ သူ အဂၤလိပ္စာ
အရင္သင္ သင့္ပါတယ္။
ခ.

၅။

တက္သင့္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ေတြ႔ဖုိ႔ အဂၤလိပ္စကား
အမ်ားႀကီး ေျပာတတ္ဖုိ႔မလုိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေက်ာင္းအေတာ္မ်ားမ်ားက
အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္တဲ့ မိဘေတြအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ
စီစဥ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

သင္ငယ္တုန္းမွာပဲ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္တယ္လို႔ အေမရိကန္ေတြ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။
က. မွန္
ခ.

မွား။ အေမရိကန္ေတြက အေၾကာင္းအရာအသစ္တစ္ခုကုိ ေလ့လာသင္ယူဖုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွ
အရြယ္လြန္အုိမင္းတယ္ဆုိတာ မရွိဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။
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၂၁၁

၁၅ျပန္ခ်ီလတည္က္အဆေျခခ်ေနထု
၁၄
ဲခရီးရွည္ ိင္ေရးခရီး

၁
1
၅

အခန္း (၁၅)
ခ်ီတက္ဆဲခရီးရွည္
ဒုကၡသည္အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ကေတာ့
Like
other refugees,
ျပန္လmany
ည္အေျခခ်ေနထု
ိင္ျခင္းကိyou
စၥဟhave
ာ အၿမဲmade
လုိလုိ the decision
toနresettle
start
States
စိ
္ေခၚမႈေတြand
နဲ႔ ျပည့
္ႏွကa္ေnew
နတဲ့ life
ရွညin
္လthe
်ားတဲUnited
့ျဖစ္စဥ္တ
စ္ခုပါပဲof။
သည္
းခံစိတ
္ရွည္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္
ျပဳမူto
ေနထု
ိင္ပါက
America.
Resettlement
is the first step
becoming
ပတ္
၀န္းက်င္အresident
သစ္မွာ အဆင္
ျပၿပီmany,
း ေကာင္
မြန္တဲ့ဘof၀တစ္ခု
a permanent
and, ေfor
a းcitizen
ရရွ
ုိင္ပါတယ္States
။ အေမရိ
ကန္ျပည္ေ
ထာင္စုမွာ
theိႏUnited
someday.
Resettlement
is a long
အသစ္ျပန္လည္စတင္ဖုိ႔ အရာအားလံုးကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ့
process that will change your life, and it will bring
ဒုကၡသည္ေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ
many challenges and opportunities. The experience
အခုအဂၤလိပ္စကား ေျပာတတ္ေနပါၿပီ။ ကုိယ္ပုိင္အိမ္လည္း
is
different
every
person.
It is
both။
ရွိၾကၿပီ
း စီးပြာfor
းေရးလု
ပ္ငန္
းေတြကိုလ
ည္normal
း လုပ္ကto
ုိင္ေfeel
နၾကပါၿပီ
excited
nervous
as youးရွprepare
your
ေရွ႕မွာစိနand
္ေခၚမႈ
ေတြ အမ်ားႀကီ
ိပါတယ္။ for
ထုိ႔အ
တူပjourney.
ဲ
သင့္အတြက္ အခြင့္အေရးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆုိတာကုိ
မေမ့ပါနဲ႔။

This chapter will discuss
»» The role of resettlement staff as
your first guide
»» Self-reliance as the key to your
success
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အခန္း

၁၅
၁၄

အခန္း ၁ မွာတုန္းက သင္အေမရိကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကားခဲ့ဖူးတာကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
ဘယ္အရာက မွန္ပါသလဲ။ ဘယ္အရာကမွားပါသလဲ။ အခုအေမရိကားက
ဘ၀နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာေျပာႏုိင္ပါသလဲ။

စာမ်က္ႏွာ ၈ ကို ျပန္သြားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ေျဖဆိုပါ။
သင္အခု သိလာရသလိုပါပဲ။ စဥ္းစားေတြးေတာစရာ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔နဲ႔ အတူတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာတြင္းက
ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အသံုးျပဳျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာေလ့လာျခင္း၊ သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုကို
ေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈသစ္မွာ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊
ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားျခင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို နားလည္ေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ကိုယ့္ဖာသာသြားလာေနထုိင္ျခင္း၊ လံုၿခံဳၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့
ေနအိမ္နဲ႔ ရပ္ရြာအတြင္းမွာ ေနထိုင္ျခင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕
အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသံုးခ်ျခင္း … စသည္ျဖင့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

အဲဒီမွာ သင့္အတြက္စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ အသစ္အဆန္းေတြ
အမ်ားအျပားရွိေနမွာပါ။
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၂၁၃

၁၅ျပန္ခ်ီလတည္က္အဆေျခခ်ေနထု
၁၄
ဲခရီးရွည္ ိင္ေရးခရီး
ေအာက္ပါဇယားရွိ အလယ္ကဇယားကြက္ထဲမွာ သင္ စဥ္းစားမိတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔
ေမးခြန္းေတြရဲ႕အေျဖကိုခ်ေရးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ပံုနဲ႔ဆြဲျပပါ။

ဒီေန႔ ဘယ္ႏွစ္ရက္ေန႔ပါလဲ။
________________

ဒီဇယားကြက္ထဲမွာ သင္ ပထမဆံုး
ေရးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေျခာက္လ
ကေန တစ္ႏွစ္အၾကာ၊ ဒီကေန႔ဟာ
ဘယ္ႏွစ္ရက္ေန႔ပါလဲ။
________________

၂၁၄

၁။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို
ေရာက္ရွိတဲ့ ပထမလအတြက္
သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးစားေပး
အေၾကာင္းအရာေတြက
ဘာေတြပါလဲ။

၂။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို
ေရာက္ရွိတဲ့ ပထမ ၆ လအတြင္း
သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးစားေပး
အေၾကာင္းအရာေတြက
ဘာေတြပါလဲ။

၃။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို
ေရာက္ရွိတဲ့ ပထမ ၁
ႏွစ္အတြက္ သင့္ရဲ႕
ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးစားေပး
အေၾကာင္းအရာေတြက
ဘာေတြပါလဲ။

၄။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို
ေရာက္ရွိတဲ့ ပထမ ၂
ႏွစ္အတြက္ သင့္ရဲ႕
ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးစားေပး
အေၾကာင္းအရာေတြက
ဘာေတြပါလဲ။

၅။

သင့္ရဲ႕ ေရရွည္
ရည္မွန္းခ်က္ေတြက
ဘာေတြပါလဲ။

အခန္း

၁၅
၁၄

အခုကစလို႔ ၆ လအတြင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ၁ ႏွစ္အတြင္း ဒီဇယားကို ျပန္လာၾကည့္ပါ။
သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာကို ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီး ညာဘက္ျခမ္းက
ဇယားကြက္ကိုျဖည့္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

rr သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲသြားပါသလဲ။
rr ဒီဇယားကြက္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ သင္ျဖည့္ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ပတ္သက္
လို႔ သင္ဘယ္လိုခံစားခဲ့ရပါလဲ။

rr အခုေရာ သင္ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ။
rr ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုခံစားခ်က္ေတြ ေျပာင္းသြားတာရွိပါလဲ။
ေအာက္ပါ စကားလံုးေတြကို စိတ္ထဲမွာမွတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ပိုၿပီးေတာ့ေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ရရွိလာေစပါလိမ့္မယ္။

rr အမီွအခုိကင္းပါ။ ျပည္လည္ေနရာခ်ထားမႈေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ တက္တက္ၾကြၾကြ
ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ဘ၀မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ပိုၿပီးလုပ္ႏိုင္ေအာင္
ကူညီရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

rr အဂၤလိပ္စာသင္ယူပါ။ အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္
ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ စကားေျပာဆိုႏိုင္သလို
ကိုယ္လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း
ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

rr ကုိယ့္ကိုပထမဆံုး ကမ္းလွမ္းလာတဲ့အလုပ္ကို လက္ခံရယူပါ။
ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ေတာင္ အလုပ္တခု ရွိလာတာဟာ ကိုယ့္ကို
၀င္ေငြရရွိေစသလို ကိုယ့္ကိုယ္ကို နဲ႔ မိသားစုကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ ေငြရွာတာ
ေငြစုတာေတြ လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

rr ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔က၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕
ရပ္ရြာအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲကို သင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မေရာက္လာခင္ကတည္းက
ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကူညီေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔
အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတ ရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
သင့္ကို သူတို႔ ဘာေျပာသလဲဆုိတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၿပီး သင့္ရဲ႕
စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ဒီ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ မွ်ေ၀ ေျပာျပပါ။

သင္ေအာင္ျမင္တာကိုျမင္ခ်င္ၾကတဲ့သူေတြ သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။
ဒီလူေတြထဲမွာေတာ့ သင့္ရဲ႕မိသားစု၊ သင့္ရဲ႕ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္
အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ကူညီေပးေနတဲ့အဖြဲ႔ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

လူအမ်ားအျပားရဲ႕ အားေပးကူညီမႈ အေျမာက္အမ်ားကုိ သင္ရရွိထားပါတယ္။အဲဒီလူေတြက
သင့္ကုိ ေအာင္ျမင္ ထြန္းေပါက္ေစခ်င္ၾကပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၁၅

၁၅ျပန္ခ်ီလတည္က္အဆေျခခ်ေနထု
၁၄
ဲခရီးရွည္ ိင္ေရးခရီး
သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ ဇယားကြက္လပ္မ်ားထဲမွာ ပံုဆြဲၿပီး ေဖာ္ျပေပးပါ။

၂၁၆

က်ႏု္ပ္တိုင္းျပည္တြင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကေလးငယ္ဘ၀…

က်ႏု္ပ္တိုင္းျပည္တြင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦးရဲ႕ဘ၀…

ႏိုင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ရယူေသာ ႏုိင္ငံတြင္…

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ပထမဆံုးလ…

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ပထမဆံုးႏွစ္…

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ပထမငါးႏွစ္…

အခန္း

၁၅
၁၄

အႏွစ္ခ်ဳပ္*
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကုိ စက္၀ိုင္း ၀ိုင္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
ဥပမာ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ဘာသာစကားကုိ လူအမ်ားစု ေျပာဆုိ အသုံးျပဳပါသလဲ။
က.

တ႐ုတ္

ခ.

အဂၤလိပ္

ဂ.

ဂ်ာမန္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူအမ်ားစုအသုံးျပဳတဲ့စကားဟာ အဂၤလိပ္စကားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေျဖက ခ. အဂၤလိပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။

ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ကုိယ္ဖာသာကုိယ္ရပ္တည္ႏုိင္ပါမလဲ။
က. အလုပ္တစ္ခုရွာပါ။
ခ.

တစ္ခုခုကုိနားမလည္ရင္ေမးပါ။

ဂ.

သင့္ပတ္၀န္းက်င္အနီးအနားအေၾကာင္း သိရွိေအာင္ေလ့လာပါ။ ဥပမာ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့
စူပါမားကက္ကုန္စုံဆုိင္ႀကီးေတြ၊ စာၾကည့္တုိက္ေတြ။

ဃ. တစ္ခုမွမဟုတ္ဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ အေပၚမွာေဖာ္ျပထားတာေတြအားလုံးပါပဲ။
၂။

အဂၤလိပ္စာေလ့က်င့္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘယ္နည္းလမ္းက
သင့္အတြက္ အလြယ္ကူဆုံးျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲ။
က. အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ပါ။
ခ.

ေစတနာ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕အကူအညီနဲ႔ေလ့လာပါ။

ဂ.

အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ ဒါမွမဟုတ္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပါ။

ဃ. အဂၤလိပ္စကား အေျပာ၊ အဖတ္ နဲ႔ နားေထာင္တာ တုိ႔ကုိေန႔စဥ္အနည္းဆုံး ၁၀
မိနစ္ေလ့က်င့္ပါ။

* အေျဖမွန္ေတြကုိစာမ်က္ႏွာ ၂၂၂၊ အခ်ပ္ပုိ (က) မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၁၇

၁၅ျပန္ခ်ီလတည္က္အဆေျခခ်ေနထု
၁၄
ဲခရီးရွည္ ိင္ေရးခရီး
၃။

သင့္ကို ပထမဆံုးကမ္းလွမ္းလာတဲ့အလုပ္ကို လက္ခံဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသလဲ။
က. ေနာက္ထပ္အလုပ္တစ္ခုခုရဖို႔ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ခ.

မိသားစုကို ေထာက္ပ့ံရန္။

ဂ.

သင့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္။

ဃ. တစ္ခုမွမဟုတ္ဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ အေပၚမွာေဖာ္ျပထားတာေတြအားလုံးပါပဲ။
၄။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြဟာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔နဲ႔ သင္ဘယ္လို
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လက္တြဲလုပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲက
ဘယ္အခ်က္က အေရးႀကီးဆံုးလို႔ သင္ထင္ပါလဲ။
က. ခ်ိန္းဆိုထားတဲ့အခ်ိန္အတိုင္း အခ်ိန္မီေရာက္တာ။
ခ.

ေမးခြန္းေမးျမန္းတာ။

ဂ.

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ထမ္းေတြေျပာတာကို ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္တာ။

ဃ. ကိုယ့္ရဲ႕စိုးရိမ္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
၀န္ထမ္းေတြကို မွ်ေ၀ေျပာျပတာ။

၂၁၈

အခန္း

၁၅
၁၄

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၁၉

၁၄
ျပန္ပ
လို ည္
အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
အခ်ပ္
(က)
အေျဖမ်ား။
အခန္း ၁။
»» စာမ်က္ႏွာ ၁၃ အႏွစ္ခ်ဳပ္:
၆။ မွား

၇။ မွန္

၁။ မွန္

၈။ မွား

၂။ မွန္

၉။ မွန္

၃။ မွား

၁၀။ မွန္

၄။ မွန္

၁၁။ မွန္

၅။ မွန္

၁၂။ မွန္

အခန္း ၂။
»» စာမ်က္ႏွာ ၂၃ အႏွစ္ခ်ဳပ္:

၁။ ခ

၂။ င

၃။ င

၄။ ဂ

၅။ ခ

အခန္း ၃။
»» စာမ်က္ႏွာ ၃၄ အေျဖမွန္ရွာေဖြျခင္း:

၁။ ဂ

၂။ က

»» စာမ်က္ႏွာ ၄၁ အႏွစ္ခ်ဳပ္:

၂။ ခ

၃။ င

၁။ က

၃။ ခ
၄။ ခ

၅။ ဃ

၆။ ခ

အခန္း ၄။
»» စာမ်က္ႏွာ ၅၅ အႏွစ္ခ်ဳပ္:

၁။ မွန္

၂။ မွား

၃။ မွား

၄။ မွန္

၅။ မွန္

၆။ မွား

၁။ ခ

၂။ ဃ

၃။ က

၄။ ဂ

၄။ င

၅။ ခ

အခန္း ၅။
»» စာမ်က္ႏွာ ၅၉ အိမ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေလ့က်င့္ခန္း:
»» စာမ်က္ႏွာ ၆၃ အိမ္လံုၿခံဳေရး ေလ့က်င့္ခန္း:

၁။ ဃ

၂။ ဂ

၃။ က

»» စာမ်က္ႏွာ ၆၆ အႏွစ္ခ်ဳပ္: ၁။ ဃ

၃။ ဃ

၄။ ဃ

၅။ ခ

၂။ က

အခန္း ၆။
»» စာမ်က္ႏွာ ၇၃ အေရးေပၚဌာနမ်ားအေၾကာင္း အေျဖမွန္ရွာေဖြျခင္းေလ့က်င့္ခန္း:
»» စာမ်က္ႏွာ ၇၄ အေရးေပၚအေျခအေနအေၾကာင္း ေလ့က်င့္ခန္း:

၁။ ဂ

၂။ က

၃။ ခ

၁။ ဟုတ္တယ္။ အကူအညီေတာင္းပါ။

၂။ မဟုတ္ဘူး။ ကေလးမိဘေတြနဲ႔ေတြ႔တာ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔အိမ္ထဲကို၀င္သြားၿပီး ဒီကိစၥ
သူတို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးပါ။

၃။ ဟုတ္တယ္။ လူနာတင္ကား ေခၚပါ။

၄။ မဟုတ္ဘူး။ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက္

မီးေလာင္တာမေတြ႔ရင္ မီးအခ်က္ေပးကိရိယာကို ဘက္ထရီအသစ္လဲသင့္ပါတယ္။

၅။ ဟုတ္တယ္။ ရဲေခၚပါ။

၆။ မဟုတ္ဘူး။ ဒီဥပမာထဲကလို ကုိယ့္ဖာသာအိမ္တြင္း လံုၿခံဳေရးကို ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္ရင္ ၉၁၁ ေခၚစရာမလိုပါ။
»» စာမ်က္ႏွာ ၇၇ အႏွစ္ခ်ဳပ္:

၂၂၀

၁။ ဃ

၂။ ခ

၃။ ခ

၄။ က

၅။ က

အခ်ပ္ပ၁၄
ို (က)
အခန္း ၇။
»» စာမ်က္ႏွာ ၈၅ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားေလ့က်င့္ခန္း အေျဖမွန္: ၁။ ဂ ၂။ င ၃။ ခ ၄။ က ၅။ ဃ
»» စာမ်က္ႏွာ ၈၈ အႏွစ္ခ်ဳပ္: ၁။ င ၂။ က ၃။ ဃ ၄။ က ၅။ င

အခန္း ၈။
»» စာမ်က္ႏွာ ၉၅ က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ရမႈအေျခအေန ေလ့က်င့္ခန္း (၁) အေျဖမွန္:
၁။ ခ

၂။ က

၃။ ခ

၄။ က

၅။ ဂ

၆။ ဂ

»» စာမ်က္ႏွာ ၉၆ က်န္းမာေရးစိုးရိမ္ရမႈအေျခအေန ေလ့က်င့္ခန္း (၂) အေျဖမွန္:

၁။ ခ

၂။ ဂ

၃။ က

က

၃။ က

»» စာမ်က္ႏွာ ၉၇ က်န္းမာေရးလကၡဏာ ေလ့က်င့္ခန္းအေျဖမွန္:
၁။ စ

၂။ က

၃။ ဃ

၄။ ခ

၅။ ဂ

၆။ င

»» စာမ်က္ႏွာ ၉၈ က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္း ေလ့က်င့္ခန္းအေျဖမွန္:

၁။ ခ

၂။

»» စာမ်က္ႏွာ ၁၀၂ က်န္းမာေသာအစားအစာမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းအေျဖမွန္:
က်န္းမာတဲ့အစားအစာမ်ား (စက္၀ိုင္း)။

ခ

မက်န္းမာတဲ့ အစားအစာမ်ား (ၾကက္ေျခခတ္)။
»» စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆ အႏွစ္ခ်ဳပ္:

၁။ က

၂။ င

ဂ

င ဆ

ည

က ဃ

စ

၃။ က

၄။ င

ဋ
ဇ

စ်
၅။ ခ

အခန္း ၉။
»» စာမ်က္ႏွာ ၁၁၄ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ဆႏၵ ေလ့က်င္ခန္းအေျဖမွန္:
သင့္မိသားစုလိုအပ္ႏိုင္တဲ့အရာမ်ား (စက္၀ိုင္း):

က ခ ဃ င ဆ ဇ ဋ ဌ

သင့္မိသားစု မလိုအပ္ေပမဲ့ လိုခ်င္ေကာင္းလုိခ်င္မယ့္အရာမ်ား (ၾကက္ေျခခတ္):

ဂ စ စ် ည

»» စာမ်က္ႏွာ ၁၁၈ အခြန္ေဆာင္မႈ ေလ့က်င့္ခန္းအေျဖမွန္:
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္လို (စက္၀ိုင္း):
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္မလို:
»» စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄ အႏွစ္ခ်ဳပ္:

က ခ င ဇ

ဂ ဃ စ ဆ
၁။ ဃ ၂။ ခ

၃။ င

၄။ ခ ၅။ က

အခန္း ၁၀။
»» စာမ်က္ႏွာ ၁၄၁ အႏွစ္ခ်ဳပ္:

၁။ က

၂။ င

၃။ က

၄။ င

၅။ ဃ

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၂၁

၁၄
ျပန္ပ
လို ည္
အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
အခ်ပ္
(က)
အခန္း ၁၁။
»» စာမ်က္ႏွာ ၁၅၆ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္း
•

အခြင့္အေရး
မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္။ အားလံုး (ဒုကၡသည္၊
တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ၊ ႏိုင္ငံသား)
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေလွ်ာက္ထားရန္။ အားလံုး
အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရန္။ အားလံုး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာရန္။ အားလံုး
ခြင့္ျပဳခ်က္ယူစရာမလုိဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပသုိ႔ခရီးထြက္ခြာရန္။
တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ၊ ႏိုင္ငံသား
မဲေပးရန္။ ႏိုင္ငံသား

•

တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
ဥပေဒကို သိရွိျခင္းႏွင့္ လိုက္နာရန္။ အားလံုး
အခြန္ေဆာင္ရန္။ အားလံုး
အသက္ ၁၈ ကေန ၂၅ ႏွစ္အတြင္းအမ်ိဳးသားေတြစစ္မႈထမ္းဖုိ႔ စာရင္းေပးရန္။ အားလံုး
သူတပါးရဲ႕အခြင့္အေရးကုိေလးစားရန္။ အားလံုး
တရားသူႀကီးအျဖစ္ တရား႐ုံးမွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။ ႏိုင္ငံသား
သားသမီးမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးကမ္းရန္။ အားလံုး

»» စာမ်က္ႏွာ ၁၅၈ အႏွစ္ခ်ဳပ္
၁။ မွန္

၂။ မွန္

၃။ မွား

၄။ မွန္

၅။ မွား

၆။ မွန္

၇။ မွန္

၈။ မွား

အခန္း ၁၂။
»» စာမ်က္ႏွာ ၁၆၃ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ေလ့က်င့္ခန္းအေျဖမွန္:

၁။ ခ

၂။ ဂ

၃။ က

»» စာမ်က္ႏွာ ၁၈၁ အႏွစ္ခ်ဳပ္။
၁။ မွန္

၂။ မွား

၃။ မွန္

၄။ မွန္

၅။ မွန္

၆။ မွန္

၇။ မွန္

၈။ မွား

အခန္း ၁၃။
»» စာမ်က္ႏွာ ၁၉၄ အႏွစ္ခ်ဳပ္။ ၁။ ခ

၂။ င

၃။ က

၄။ ဃ ၅။ က

အခန္း ၁၄။
»» စာမ်က္ႏွာ ၂၁၀ အႏွစ္ခ်ဳပ္။

၁။ က

၂။ ဃ

၃။ ခ

၄။ ခ

၅။ ခ

အခန္း ၁၅။
»» စာမ်က္ႏွာ ၂၁၇ အႏွစ္ခ်ဳပ္။
၁။ ဃ

၂၂၂

၂။ တစ္ခုမွမဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ အားလံုး

၃။ ဃ ၄။ တစ္ခုမွမဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ အားလံုး

အခ်ပ္၁၄
ပုိ (ခ)
အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ
အသုံးအႏႈန္းမ်ား၏အနက္အဓိပၸာယ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအသုံးအႏႈန္းမ်ားဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ဒုကၡသည္ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္တဲ့
စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ကားအင္စူး၀ါးရင့္ (ကားအာမခံ) (Car Insurance):
ယာဥ္ေမာင္းသူနဲ႔ အာမခံကုမၸဏီတုိ႔အၾကား
ေနာက္ဆုံးခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီစာခ်ဳပ္ထဲမွာေဖာ္ျပထားတာက ယာဥ္ေမာင္းသူက
သတ္မွတ္ထားတဲ့ လစဥ္ေၾကးေငြပမာဏကုိေပးေဆာင္ဖုိ႔
သေဘာတူၿပီး၊ အာမခံကုမၸဏီအေနနဲ႔ကလည္း
ယာဥ္ေမာင္းသူပါ၀င္တဲ့ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈအတြက္
ကုန္က်စရိတ္ကုိေပးေလ်ာ္ဖုိ႔ သေဘာတူပါတယ္။
ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းသူေတြဟာ
အာမခံ၀ယ္ရပါမယ္။
တစ္ဦးခ်င္းအတြက္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသူ (ေက့စ္မန္ေနဂ်ာ)
(Case Manager/Case Worker): ဒုကၡသည္တစ္ဦး
လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကုိ
ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့၊ လူမႈကူညီေရးအဖဲြ႔က
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကုိ ေခၚဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာႀကိဳတင္မိတ္ဆက္ျခင္း (Cultural
Orientation [CO]): အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ
ေနထုိင္သူေတြရဲ႕ဘ၀အေၾကာင္းကုိ သိရွိနားလည္လာေအာင္
ေလ့လာတဲ့ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပမွာေနထိုင္စဥ္ကစၿပီး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဆက္လက္ေနထုိင္တဲ့အထိ
ဘ၀ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းပါ။
က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈအေထာက္အကူျပဳဌာန (Department
of Health and Human Services [HHS]): က်န္းမာေရးနဲ႔
လူမႈအေထာက္အကူအတြက္လုိအပ္တဲ့ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးတဲ့
အစုိးရဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့
ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အကူအညီလိုအပ္ေနသူေတြ
အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန (Department of State):
ဒုကၡသည္မ်ားလက္ခံေရးနဲ႔ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ (R&P)
အပါအ၀င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ကိစၥဆုိင္ရာ
အစီအစဥ္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အေမရိကန္
အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
မူးယစ္ေသစာေသာက္စားၿပီးကားေမာင္းျခင္း (DUI)/
မူးယစ္ေနစဥ္ကားေမာင္းျခင္း (DWI) (Driving Under the
Influence [DUI]/Driving While Intoxicated [DWI]): အရက္
သုိ႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေသာက္သုံးၿပီးမူးယစ္ေနစဥ္ ကား
သို႔မဟုတ္ အျခားယာဥ္ရထားမ်ား ေမာင္းႏွင္ျခင္း။

အေရးေပၚဌာန (Emergency Services):
အေရးေပၚအေျခေနေတြမွာ အကူအညီေပးတဲ့ဌာန ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ မီးေဘး၊ ရာဇ၀တ္ေဘး၊ အေရးေပၚအေျခအေနနဲ႔၊
အေရးေပၚက်န္းမာေရး အေျခအေနေတြ
ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့အခါမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအေရးေပၚဌာန ၃
မ်ိဳးရွိတာကေတာ့ ရဲ၊ မီးသတ္ နဲ႔ အေရးေပၚ လူနာတင္ဌာနတုိ႔
ျဖစ္ပါတယ္။
အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္လက္မွတ္ (Employment Authorization
Document [EAD]): လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကေန
ေနထုိင္ခြင့္ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခြင့္ျပဳထားစဥ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့
အခ်ိန္အတုိင္းအတာအထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း
အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္အတြက္ အစုိးရကထုတ္ေပးထားတဲ့
ကဒ္ျပားျဖစ္ပါတယ္။ ကုိင္ေဆာင္ထားသူက
အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီကဒ္ျပားကုိ တခါတေလ
အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (၀ပ္ပါမစ္/Work Permit)
လုိ႔လည္းခၚပါတယ္။
အဂၤလိပ္စကားကုိ ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ေျပာသူ
မ်ားအတြက္ (ESL) သင္တန္း (English As A Second
Language [ESL] Class): အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ
ပထမဘာသာစကား (မိခင္ဘာသာစကား) အျဖစ္အသုံးမျပဳတဲ့၊
လူႀကီးနဲ႔ကေလးေတြအတြက္ သင္ၾကားေပးတဲ့
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြကုိ ေခၚဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။
လူမ်ိဳးစုအေျခခံအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (Ethnic Community-Based
Organization [ECBOs]): ရပ္ရြာလူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း
ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူသစ္ေတြကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
ဒုကၡသည္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ၾကသူ လူေဟာင္းမ်ား
စုေပါင္းထူေထာင္ထားတဲ့ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအေျခခံ
အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။
အစားအစာလက္မွတ္အစီအစဥ္ (Food Stamp
Program): ၀င္ေငြနည္းမိသားစုေတြအတြက္ အစုိးရက
အစားအစာအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးတဲ့အစီအစဥ္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕ တရား၀င္အမည္ကေတာ့
ျဖည့္စြက္အာဟာရအေထာက္အပံ့အစီအစဥ္ (SNAP) လုိ႔
ေခၚပါတယ္။
အေထြေထြပညာေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဘဲြ႔
(General Education Development [GED] Diploma):
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြအတြက္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဘဲြ႔

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္
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အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
အခ်ပ္
(ခ)
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘဲြ႔ကုိပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ ့အထက္တန္းေအာင္ဘဲြ႔နဲ႔
ညီမွ်တယ္လုိ႔လက္ခံပါတယ္။
ဂရင္းကဒ္ (အစိမ္းေရာင္ကဒ္) (Green Card): ဒီကဒ္ျပားကုိ
အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူကဒ္လုိ႔လည္း သိၾကပါတယ္။
ဒီကဒ္ျပားကုိ USCIS (USCIS အဓိပၸာယ္ကုိစာမ်က္ႏွာ
၂၂၅ မွာၾကည့္ပါ။) ကေန ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူကုိ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ တရား၀င္အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္
ရရွိထားသူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံအေထာက္အထားအျဖစ္
ထုတ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က
ဒီကဒ္ျပားကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားတယ္ဆုိျခင္းဟာ သူဟာတရား၀င္
အၿမဲတမ္းေနထုိင္သူ (LPR) တစ္ဦးျဖစ္တယ္လုိ႔
ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။
က်န္းမာေရးအာမခံ (Health Insurance): နာမက်န္းျဖစ္တဲ့အခါ၊
ဒါမွမဟုတ္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတဲ့အခါ ေဆး၀ါးကုသမႈ
ကုန္က်စရိတ္ေတြထုတ္ေပးဖုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့အာမခံခ်က္
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီက်န္းမာေရးအာမခံခ်က္အတြက္
ေပးေဆာင္ရတဲ့ လစဥ္ေၾကးကုိေတာ့ အလုပ္ရွင္
ဒါမွမဟုတ္ သက္ဆုိင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ဒါမွမဟုတ္
ႏွစ္ဦးစလုံးပူးတဲြၿပီးေတာ့ ေပးရပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ (Immigrant):
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာအၿမဲတမ္းေနထုိင္ဖုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ။
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔ (အိုင္အိုအမ္)
(International Organization for Migrtation [IOM]:
ႏုိင္ငံတကာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာၾကသူေတြအေပၚလူသားခ်င္း
စာနာစိတ္ထားရွိဖုိ႔နဲ႔ အစီအစဥ္တက်
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာႏုိင္ေရးအတြက္
လံႈ႕ေဆာ္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္း
ျဖစ္ပါတယ္။
မက္ဒီကိတ္ (၀င္ေငြနည္းေဆးလက္မွတ္) (Medicaid):
၀င္ေငြနည္းၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္း ေတြနဲ႔
ကုိက္ညီတဲ့သူေတြအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ
ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့
အစုိးရရဲ႕အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။
မက္ဒီကဲယား (သက္ႀကီးေဆးလက္မွတ္) (Medicare):
အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြနဲ႔၊
အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေအာက္ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္
က်န္းမာေရးအာမခံ ကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့
အစုိးရရဲ႕အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးဆုိင္ရာ႐ုံး (အိုအာအာ)
(Office of Refugee Resettlement [ORR]): ဒီဌာနဟာ
က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမူအေထာက္အကူျပဳဌာနလက္ေအာက္ခံ
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အစုိးရဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ႐ံုးရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔
ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြကေနတဆင့္ ဒုကၡသည္နဲ႔ အျခားသက္ဆုိင္ရာ
အုပ္စုေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ပါတယ္။
လင္ၿပိဳင္မယားၿပိဳင္ယူျခင္း (Polygamy): တၿပိဳင္နက္တည္း
လင္ သုိ႔မဟုတ္ မယားတစ္ေယာက္ထက္
ပုိၿပီး လက္ထပ္ေပါင္းသင္းတာျဖစ္ပါတယ္။
လင္ၿပိဳင္မယားၿပိဳင္ယူျခင္းဟာ အေမရိကားမွာ တရားမ၀င္ပါဘူး။
ဆိုက္ေရာက္ရာဆိပ္ကမ္း (Port of Entry): တုိင္းျပည္ထဲကို
တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ေနရာ။
ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ (Promissory Note): တစ္စုံတစ္ေယာက္က
အျခားတစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့
ေငြေၾကးပမာဏေပးဖုိ႔ ကတိျပဳထားတဲ့သေဘာတူမွတ္တမ္း။
ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ
ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔ ကတိျပဳရာမွာအသုံးျပဳပါတယ္။
ႀကိဳဆုိလက္ခံေရးနဲ႔ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္
(Reception and Placement Program):
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္ကေန ေနာက္ထပ္ အသစ္ေရာက္လာတဲ့
ဒုကၡသည္ေတြကုိ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အသစ္မွာ
အေျခခ်ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့
၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ အေထာက္အပံ့ေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ပါတယ္။
ဒုကၡသည္ (Refugees): ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမွာကုိ ေၾကာက္ရြံ႕
တဲ့အတြက္ သူ သုိမဟုတ္ သူမ ေနထုိင္ရာတုိင္းျပည္ကေန
ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသူကုိ ဒုကၡသည္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။
ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ဌာနရဲ႕ တရား၀င္
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကေတာ့ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ
လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္၊ အမ်ိဳးသားေရးေၾကာင့္၊
တိုင္းျပည္ျပင္ပက လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္
ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ေနတာေတြေၾကာင့္
သူ႔ႏိုင္ငံမွာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံ ရမယ့္အေရး ေၾကာက္႐ံြ႕ေနရသူ၊
ဒီလို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြကေန ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္းမွာ
အကာအကြယ္ရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သူကို ဒုကၡသည္လို႔ ေခၚပါတယ္။
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ကူအစီအစဥ္
(အာဆီေအ) (Refugee Cash Assistance [RCA]):
သားသမီး အမီွအခုိမရွိတဲ့ ဒုကၡသည္တစ္ဦးခ်င္း၊ ဒါမွမဟုတ္
အိမ္ေထာင္သည္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစိုးရက ေငြေၾကးယာယီ
ေထာက္ပ့ံေပးတဲ့အစီအစဥ္။

အခ်ပ္၁၄
ပုိ (ခ)
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း (Resettlement): ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ
အၿမဲတမ္းအေျခခ်ေနထိုင္ဖို႔ ျဖစ္စဥ္ကိုေခၚပါတယ္။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(Resettlement Agency): ဒုကၡသည္ေတြကို ႀကိဳဆိုလက္ခံေရးနဲ႔
ေနရာခ်ထားေရး အေျခခံ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္
တျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြလည္း ေပးေကာင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ကူဌာန
(အာအက္စီ) (Resettlement Support Center [RSC]):
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရး
ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားမႈေတြကို
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ RSC ဌာနေတြဟာ
ဒုကၡသည္ေတြ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္မလာခင္
ယဥ္ေက်းမႈအႀကိဳ မိတ္ဆက္ေပးမႈေတြလို
အေျခခ်ေနထိုင္မယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို
ႀကိဳတင္မိတ္ဆက္ေပးတာေတြ ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

အကူအညီလိုအပ္တဲ့မိသားစုေတြအတြက္ ယာယီအေထာက္အပံ့
(Temporary Assistance to Needy Families [TANF]):
ကိုယ့္အေပၚမီွခိုေနရတဲ့ သားသမီးကေလးငယ္ေတြရွိတဲ့
မိဘေတြကို ယာယီ ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ေပးတဲ့
အစိုးရရဲ႕အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႔ (The UN Refugee
Agency [UNHCR]): ကမၻာတ၀ွမ္းက ဒုကၡသည္ေတြကို
အကာအကြယ္ေပးဖို႔နဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့
ျပႆနာေတြကို နည္းလည္းရွာေဖြ ေျဖရွင္းမႈေတြနဲ႔
ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားနဲ႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန
(U.S. Citizenship and Immigration Services
[USCIS]): အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို တရား၀င္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္လာသူေတြကို ႀကီးၾကပ္ကြက္ကဲတဲ့
အစိုးရဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံထဲ အသစ္ေရာက္လာသူေတြကို
တရား၀င္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူေတြ၊ ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း လိုအပ္တဲ့ သတင္း
အခ်က္အလက္ေတြကို USCIS က ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

သီးျခားသက္ဆိုင္ရာဌာန (Selective Service): အမ်ားအားျဖင့္
စစ္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္ကာလမ်ိဳးမွာ ျပည္သူေတြကို
စစ္မႈထမ္းဖို႔ ေခၚခြင့္ရွိတဲ့ အစိုးရဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၁၈
ႏွစ္နဲ႔ ၂၅ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသားတိုင္းဟာ ဒီလို သက္ဆိုင္ရာဌာနမွာ
နံမည္စာရင္း ေပးသြင္းထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အဖြဲ႔အစည္း (Service Provider): လူေတြကို
၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခု၊ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားအျပား
ေပးႏိုင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း၊ ဌာနေတြကို ဆုိလိုပါတယ္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း (Sexual Harassment):
လူတစ္ေယာက္ကို စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစတာ၊ ဒါမွမဟုတ္
ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳး လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ
ေႏွာက္ယွက္တဲ့ ဘယ္လို အျပဳအမူမ်ိဳးကိုမဆို ဆိုလိုပါတယ္။
လူမႈဖူလံုေရးမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (Social Security
Card): လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို Social Security
လို႔ေခၚတဲ့ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ေတြပါတဲ့ အစိုးရကထုတ္ေပး
တဲ့ကဒ္ျပားျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔၊ အစိုးရထံက
အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြနဲ႔ တျခား ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လက္ခံရရွိဖို႔မွာ
ဒီနံပါတ္ရွိဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ Social Security နံပါတ္ဟာ
အေရးႀကီးပါတယ္။

ဒုကၡသည္လမ္းညႊန္စာအုပ္

၂၂၅

၁၄
ျပန္ပ
လို ည္
အေျခခ်ေနထုိင္ေရးခရီး
အခ်ပ္
(ဂ)
ခံစားခ်က္မ်က္ႏွာမ်ား
ကိုယ့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ သင့္အေနနဲ႔ တခါတရံ အခက္အခဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မ်က္ႏွာပံုေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့
ခံစားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၀မ္းနည္းေသာ

စိတ္႐ႈပ္ေသာ

စိတ္လႈပ္ရွားေသာ

အဆင္ေျပေသာ

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ

ေစာ္ကားေသာ

စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေသာ

ေမာ္ၾကြားဂုဏ္ယူေသာ

ေၾကာက္လန္႔ေသာ

၂၂၆

ၿငီးေငြ႔ေသာ

အ့ံအားသင့္ေသာ

ေက်းဇူးတင္ေသာ

စူးစမ္းလိုေသာ

သည္းမခံေသာ

၀မ္းနည္းေသာ

စိတ္ပူပန္ေသာကေရာက္ေသာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ႀကိဳဆိုပါ၏ ဆုိတဲ့ ဒီဒုကၡသည္လမ္းညႊန္ စာအုပ္ထဲမွာ
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ေရာက္ခါစ လပုိင္းေတြအတြင္း ဘယ္လုိေနထုိင္ရမယ္
ဆုိတာေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ
ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြဟာ အုိးသစ္အိမ္သစ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခခ်ေနထုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆ ထားသင့္တဲ့အရာေတြ၊ အလုပ္အကုိင္
ရွာေဖြဖုိ႔၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက လူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔၊ အေမရိကန္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၊
အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကုိက္ညီ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းညိႇမႈ စတဲ့အေၾကာင္းအရာ
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