
Burmese Version

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား

အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊႊ႕ေျပာာင္းေန္ႏိုပာါသလားား။
သင္သည္ အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံတြင္ ေ႐ႊႊ႕ေျပာာင္းေန္ႏိုထိုိုင္ရန္ႏို္ ျပာင္ဆင္ေန္ႏိုခ်ိ်ိန္ႏို္တြင္ သင္ယူူစရာ မ်ားစြာရိိပာါသည္။ 
သင္သည္ ဘဝသစ္ကို စတင္မည္ျဖစ္ရာ ေအာက္ပာါ အဓိိက အခ်ိ်က္ ဆယူ္ခ်ိ်က္ကို သိသင္္ပာါသည္-

၁ သင္ေန္ႏိုာက္ဆုံး ဆင္းသက္မည္္ေလားဆိပာ္တြင္ တစ္စုံတစ္ေယူာက္က  
သင္္ကို လားာႀကိ�ပာါမည္။ အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံသို႔ သြားသည္္ ေလားယူာဥ္္ခ်ိကို  
ျပာန္ႏို္လားည္ေပားဆပာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခ်ိံထိုားသည္္ ေငြေပားေခ်ိ်ရန္ႏို ္
ကတိစာခ်ိ်�ပာ္ကို သင္မထိုြက္ခ်ိြာမီတြင္ လားက္မိတ္ေရးထိုိုးရမည္။

၂ အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံသို႔ ေျပာာင္းေ႐ႊႊ႕ရာတြင္ မတူညီသည္္ ယူဥ္္ေက်းမွ�ိင္္ စိတ္ေန္ႏိုသားမက်မွ ျဖစ္ေပာၚျျခ်ိင္း၊ စိန္ႏို္ေခ်ိၚျမွမ်ား�ိင္္  
ႀက�ံေတြ႕ရျခ်ိင္းတို႔သည္ ပာုံမိန္ႏို္ ျဖစ္ပာါသည္။ ၎တို႔ကို သင္က ခ်ိ်ိန္ႏို္ညုိ�ိုင္ရန္ႏို္ အတြက္ အဂၤၤလားိပာ္စာသင္ယူူျခ်ိင္း၊  
လားူသစ္မ်ား�ိင္္ ေတြ႕ဆုံျခ်ိင္း၊ သင္၏ လားူမွအသိုင္းအဝိုင္း အသစ္ကို ေလား္လားာျခ်ိင္းတို႔ကို လားုပာ္ရပာါမည္။

၃  ေန္ႏိုရာျပာန္ႏို္လားည္ခ်ိ်ထိုားေရး ဆိုင္ရာ ေဒသခ်ိံ ေအဂၤ်င္စီက 
သင္၏ ကန္ႏိုဦးးလားိုအပာ္ခ်ိ်က္မ်ားကို အေျခ်ိခ်ိ ံ
ဝန္ႏို္ေဆာင္မွမ်ားျဖင္္ ပာံ္ပာိုးေပားမည္ျဖစ္ၿပာီး အက်�ံးဝင္ပာါက 
အပာိုေဆာင္း ဝန္ႏို္ေဆာင္မွမ်ားအတြက္ လားႊ�ေျပာာင္း  
ၫႊႊန္ႏို္ျပာေပားမည္ ျဖစ္ပာါသည္။ ေကာင္းမြန္ႏို္သည္္  
ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခ်ိင္းအားျဖင္္ ေန္ႏိုရာ 
ျပာန္ႏို္လားည္ခ်ိ်ထိုားေရး ဝန္ႏို္ထိုမ္းမ်ား�ိင္္ ေတြ႕ဆုံခ်ိ်ိန္ႏို္ကို အေ
ကာင္းဆုံး အသုံးခ်ိ်ပာါ။

၄ အမ်ားျပာည္သူအတြက္ အကူအညီမိာ အကန္ႏို္႔အသတ္ ရိိၿပာီး 
သင္၏ တည္ေန္ႏိုရာ�ိင္္ မိသားစု အ႐ႊြယူ္အစားတို႔အေပာၚျ မူတည္၍ 
ပာံ္ပာိုးမွမ်ား ကြာျခ်ိား �ိုင္ပာါသည္။ သင္ရရိိသည္္ အက်ိ�း  
ခ်ိံစားခ်ိြင္္မ်ားသည္ အျခ်ိားသူမ်ား ရရိိသည္္ အက်ိ�း  
ခ်ိံစားခ်ိြင္္မ်ား�ိင္္ မတူညီ�ိုင္ေသာေၾကာင္္ ၎တို႔ကို  
မ�ွိင္းယူိဥ္္ပာါ�ိင္္။
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ေန္ႏိုာက္ထိုပာ္ေမးခ်ိြန္ႏို္းမ်ား ရိိိပာါသလားား။ Settle In တြင္ ပာိုမိုေလား္လားာပာါ
Settle In သည္ အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံတြင္ ေျပာာင္းေ႐ႊႊ႕ ေန္ႏိုထိုိုင္ျခ်ိင္း�ိင္္ ပာတ္သက္ၿပာီး ယူုံၾကည္ရသည္္၊ မိန္ႏို္ကန္ႏို္သည္္ သတင္း 
အခ်ိ်က္အလားက္မ်ား ရရိိ�ိုင္သည္္ သင္္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ေန္ႏိုရာ ျဖစ္ပာါသည္။ Settle In ၌ အေမရိကန္ႏို္ �ိုင္ငံတြင ္
 ေန္ႏိုထုိိုင္မွဘဝ�ိင္္ ပာတ္သက္၍ ဘာသာစကားမ်ိ�းစုံျဖင္္ ေဖာ္ျပာထိုားခ်ိ်က္မ်ားကုိ ရရိိ�ိုင္ၿပာီး အေၾကာင္းအရာ အမ်ိ�းမ်ိ�း  
အတြက္ ဗီီဒီယူိုမ်ား၊ ေပာါ္ကတ္စ္မ်ား�ိင္္ အျခ်ိား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပာံ္ပာိုးေပားပာါသည္။

၅   အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံသို႔ သင္ေရာက္ရိိသည္္အခ်ိါ သင္္အတြက ္
 ေန္ႏိုထိုိုင္စရာေန္ႏိုရာ ရပာါမည္။ ၎သည္ တိုက္ခ်ိန္ႏို္းက�္သိ ု
 ေန္ႏိုရာျဖစ္�ိုင္ၿပာီး သင္လားိုလားားေသာ အရာ ျဖစ္ခ်ိ်င္မိ  
 ျဖစ္ပာါမည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ သန္ႏို္႔ရိင္းၿပာီး ေဈးေတာ္ကာ 
 လားုံၿခ်ိ�ံသည္္ ေန္ႏိုရာ ျဖစ္ပာါသည္။ သင္၏  
 လားစဥ္္ကုန္ႏို္က်စရိတ္တြင္ အိမ္ခ်ိန္ႏို္းခ်ိသည္ အႀကီးမားဆုံး  
 ကုန္ႏို္က်စရိတ္ ျဖစ္ပာါသည္။

၆ အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံတြင္ ေန္ႏိုထိုိုင္စရိတ္ ျမင္္ပာါသည္။ ထိုို႔ေၾကာင္္  
အလားုပာ္လားုပာ္ကိုင္ျခ်ိင္းသည္ မိမိ ေျခ်ိေထိုာက္ေပာၚျ  
ရပာ္တည္�ိုင္ေရးအတြက္ အျမန္ႏို္ဆုံးေသာ န္ႏိုည္းလားမ္းျဖစ္ပာါသည္။ 
သင္လားိုလားားေသာ အလားုပာ္မဟုုတ္ေစကာမူ သင္္အား  
ကမ္းလားိမ္းလားာသည္္ ပာထိုမဆုံးအလားုပာ္ကို လားက္ခ်ိံျခ်ိင္းက  
အေရးႀကီးပာါသည္။

၇  အေရးေပာၚျအေျခ်ိအေန္ႏိုတြင္ အကူအညီ ရယူူရန္ႏို္ အတြက္ 
၉၁၁ ကို ဖုန္ႏို္းေခ်ိၚျၿပာီး ေအာ္ပာေရတာအား သင္၏ 
လားိုအပာ္မွ (ရ�ဌာာန္ႏို “ပာို႔လားစ္”၊ မီးသတ္ “ဖိုင္းယူား”၊  
သို႔မဟုုတ္ အေရးေပာၚျေဆး႐ႊုံကား “အမ္ဗီ်းးလားန္ႏို္႔စ္”) �ိင္္ 
သင္၏ လားိပာ္စာ သို႔မဟုုတ္ ေန္ႏိုရာကို ေျပာာပာါ။ 

၈ အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံတြင္ လားူအားလားုံး၏ အခ်ိြင္္အေရးကို ဥ္ပာေဒျဖင္္ 
အကာအကြယူ္ေပားထိုားသည္။ သင္သည္ ဥ္ပာေဒကို ေလား္လားာၿပာီး 
လားိုက္န္ႏိုာရမည္။ ဥ္ပာေဒကို မသိရိိေစကာမူ ဥ္ပာေဒကို  
ခ်ိ်ိ�းေဖာက္ျခ်ိင္းေၾကာင္္ သင္သည္ ျပာစ္ဒဏ္္ခ်ိ်မိတ္ခ်ိံရပာါမည္။

၉  အေမရိကန္ႏို္�ိုင္ငံတြင္ က်န္ႏို္းမာေရး ေစာင္္ေရိာက္မွ  
စန္ႏိုစ္သည္ အေတာ္ပာင္ ရွပာ္ေထိုြးပာါသည္။ ပာထိုမ ၁၂  
လားအတြက္ သင္္သည္ က်န္ႏို္းမာေရးေစာင္္ေရိာက္မွ 
အာမခ်ိံကို ရရိိပာါမည္။ ေန္ႏိုရာျပာန္ႏို္လားည္ခ်ိ်ထိုားေရး  
ဝန္ႏို္ထိုမ္းက သင္သိလားိုေသာ ေမးခ်ိြန္ႏို္းမ်ားကို ကူညီ ေ 
ျဖၾကားေပား�ိုင္ၿပာီး အပာိုေဆာင္းအခ်ိ်က္အလားက္မ်ားကိ ု
 ေပား�ိုင္ပာါသည္။

သင္၏ အိုင္အိုအမ္ (IOM) စာ႐ႊြက္စာတမ္း၊ �ိုင္ငံကူးလားက္မိတ္၊ 
ဘဏ္္စာရင္း န္ႏိုံပာါတ္၊ လားူမွဖူလားုံေရး န္ႏိုံပာါတ္က�္သို႔ေသာ သင္၏  
ကိုယူ္ပာိုင္ အခ်ိ်က္အလားက္မ်ားကို ကာကြယူ္ပာါ။ လားိ်ိ�႕ဝိက္အပာ္ေသာ 
အခ်ိ်က္အလားက္မ်ားကို ေပားရန္ႏို္ လားူကိုယူ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊  
အြန္ႏို္လားိုင္းမိျဖစ္ေစ ေမးျမန္ႏို္း လားာပာါက အစဥ္္အၿမ� သတိထိုားပာါ။

၁၀

ကို ဝင္ၾကည္္ပာါ

 ေန္ႏိုထုိိုင္မွဘဝ�ိင္္ ပာတ္သက္၍ ဘာသာစကားမ်ိ�းစုံျဖင္္ ေဖာ္ျပာထိုားခ်ိ်က္မ်ားကုိ ရရိိ�ိုင္ၿပာီး အေၾကာင္းအရာ အမ်ိ�းမ်ိ�း
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