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အေေမရိိကန္ႏိုု�ိ�င္ုင္ံသိုိ�႔ ေ႐ႊႊ႕ေျပာာင္ု�ေန္ႏိုပာါသိုလားာ�။

သိုင္ုသိုညု္ အေေမရိိကနု္ႏို�ိ�င္ုင္ံတြြင္ု ေ႐ႊႊ႕ေျပာာင္ု�ေန္ႏိုထိုိ�ငု္ရိန္ႏိုု 
ျပာင္ုဆင္ုေန္ႏိုခ်ိိိန္ႏိုုတြြင္ု သိုငု္ယူူစရိာ မိာ�စြာရိိိပာါသိုညု္။  
သိုင္ုသိုညု္ ဘဝသိုစုကိ� စတြငု္မည္ုျဖစုရိာ ေအောကုပာါ 
အေဓိိက အေခ်ိိကု ဆယုူခ်ိိကုကိ� သိုိသိုငု္္ပာါသိုညု္-

သိုင္ုေန္ႏိုာကုဆ�ံ� ဆင္ု�သိုကုမည္္ုေလားဆိပာုတြြင္ု  
တြစုစ�ံတြစုေယူာကုက သိုင္္ုကိ� လားာႀကိ�ပာါမည္ု။  
အေေမရိိကန္ႏိုု�ိ�င္ုင္ံသိုိ�႔ သိုြာ�သိုည္္ု ေလားယူာဥ္ုခ်ိကိ�  
ျပာန္ႏိုုလားည္ုေပာ�ဆပာုမည္ုျဖစုေၾကာင္ု� အောမခ်ိံထိုာ�သိုည္္ ု
 ေင္ြေပာ�ေခ်ိိရိန္ႏိုု ကတြိစာခ်ိိ�ပာုကိ� သိုင္ုမထိုြကုခ်ိြာမီတြြင္ု 
လားကုမိတြုေရိ�ထိုိ��ရိမည္ု။
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၂ အေေမရိိကန္ႏိုု�ိ�င္ုင္ံသိုိ�႔ ေျပာာင္ု�ေ႐ႊႊ႕ရိာတြြင္ု မတြူည္ီသိုည္္ု ယူဥ္ုေကိ�မွ�ိင္္ု စိတြုေန္ႏိုသိုာ�မကိမွ  
ျဖစုေပာၚျျခ်ိင္ု�၊ စိန္ႏိုုေခ်ိၚျမွမိာ��ိင္္ု ႀက�ံေတြြ႕ရိျခ်ိင္ု�တြိ�႔သိုည္ု ပာ�ံမိန္ႏိုု ျဖစုပာါသိုည္ု။ ၎တြိ�႔ကိ� သိုင္ုက  
ခ်ိိိန္ႏိုုည္ုိ�ိ�င္ုရိန္ႏိုု အေတြြကု အေဂၤၤလားိပာုစာသိုင္ုယူူျခ်ိင္ု�၊ လားူသိုစုမိာ��ိင္္ု ေတြြ႕ဆ�ံျခ်ိင္ု�၊ သိုင္ု၏ 
လားူမွအေသိုိ�င္ု�အေဝိ�င္ု� အေသိုစုကိ� ေလား္လားာျခ်ိင္ု�တြိ�႔ကိ� လား�ပာုရိပာါမည္ု။
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ေန္ႏိုရိာျပာန္ႏိုုလားည္ုခ်ိိထိုာ�ေရိ� ဆိ�င္ုရိာ ေဒသိုခ်ိံ ေအေဂၤိင္ုစီက 
သိုင္ု၏ ကန္ႏိုဦး�လားိ�အေပာုခ်ိိကုမိာ�ကိ� အေေျခ်ိခ်ိံ  
ဝန္ႏိုုေဆာင္ုမွမိာ�ျဖင္္ု ပာံ္ပာိ��ေပာ�မည္ုျဖစုၿပာီ� အေကိ�ံ�ဝင္ုပာါက 
အေပာိ�ေဆာင္ု� ဝန္ႏိုုေဆာင္ုမွမိာ�အေတြြကု လားႊ�ေျပာာင္ု�  
ၫႊႊန္ႏိုုျပာေပာ�မည္ု ျဖစုပာါသိုည္ု။ ေကာင္ု�မြန္ႏိုုသိုည္္ု  
ဆကုဆံေရိ�ကိ� တြည္ုေဆာကုျခ်ိင္ု�အော�ျဖင္္ု ေန္ႏိုရိာ  
ျပာန္ႏိုုလားည္ုခ်ိိထိုာ�ေရိ� ဝန္ႏိုုထိုမု�မိာ��ိင္္ု ေတြြ႕ဆ�ံခ်ိိိန္ႏိုုကိ� 
အေေကာင္ု�ဆ�ံ� အေသို�ံ�ခ်ိိပာါ။

အေမိာ�ျပာည္ုသိုူအေတြြကု အေကူအေည္ီမိာ  
အေကန္ႏိုု႔အေသိုတြု ရိိိၿပာီ� သိုင္ု၏ တြည္ုေန္ႏိုရိာ�ိင္္ု 
မိသိုာ�စ� အေ႐ႊြယူုအေစာ�တြိ�႔အေေပာၚျ မူတြည္ု၍  
ပာံ္ပာိ��မွမိာ� ကြာျခ်ိာ� �ိ�င္ုပာါသိုည္ု။ သိုင္ုရိရိိိသိုည္္ု 
အေကိိ�� ခ်ိံစာ�ခ်ိြင္္ုမိာ�သိုည္ု အေျခ်ိာ�သိုူမိာ�  
ရိရိိိသိုည္္ု အေကိိ�� ခ်ိံစာ�ခ်ိြင္္ုမိာ��ိင္္ု  
မတြူည္ီ�ိ�င္ုေသိုာေၾကာင္္ု ၎တြိ�႔ကိ�  
မ�ွိင္ု�ယူိဥ္ုပာါ�ိင္္ု။

၃

၄



5

အေေမရိိကန္ႏိုု�ိ�င္ုင္ံသိုိ�႔ သိုင္ုေရိာကုရိိိသိုည္္ုအေခ်ိါ 
သိုင္္ုအေတြြကု ေန္ႏိုထိုိ�င္ုစရိာေန္ႏိုရိာ ရိပာါမည္ု။ 
၎သိုည္ု တြိ�ကုခ်ိန္ႏိုု�က�္သိုိ�႔ ေန္ႏိုရိာျဖစု�ိ�င္ုၿပာီ�  
သိုင္ုလားိ�လားာ�ေသိုာ အေရိာ ျဖစုခ်ိိင္ုမိ ျဖစုပာါမည္ု။ 
သိုိ�႔ေသိုာု ၎သိုည္ု သိုန္ႏိုု႔ရိိင္ု�ၿပာီ� ေဈ�ေတြာုကာ 
လား�ံၿခ်ိ�ံသိုည္္ု ေန္ႏိုရိာ ျဖစုပာါသိုည္ု။ သိုင္ု၏  
လားစဥ္ုက�န္ႏိုုကိစရိိတြုတြြင္ု အေိမုခ်ိန္ႏိုု�ခ်ိသိုည္ု  
အေႀကီ�မာ�ဆ�ံ� က�န္ႏိုုကိစရိိတြု ျဖစုပာါသိုည္ု။

အေေမရိိကန္ႏိုု�ိ�င္ုင္ံတြြင္ု ေန္ႏိုထိုိ�င္ုစရိိတြု ျမင္္ုပာါသိုည္ု။ 
ထိုိ�႔ေၾကာင္္ု အေလား�ပာုလား�ပာုကိ�င္ုျခ်ိင္ု�သိုည္ု မိမ ိ
 ေျခ်ိေထိုာကုေပာၚျ ရိပာုတြည္ု�ိ�င္ုေရိ�အေတြြကု  
အေျမန္ႏိုုဆ�ံ�ေသိုာ န္ႏိုည္ု�လားမု�ျဖစုပာါသိုည္ု။  
သိုင္ုလားိ�လားာ�ေသိုာ အေလား�ပာုမဟု�တြုေစကာမူ  
သိုင္္ုအော� ကမု�လားိမု�လားာသိုည္္ု ပာထိုမဆ�ံ�အေလား�ပာုကိ� 
လားကုခ်ိံျခ်ိင္ု�က အေေရိ�ႀကီ�ပာါသိုည္ု။

၅
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အေေရိ�ေပာၚျအေေျခ်ိအေေန္ႏိုတြြင္ု အေကူအေည္ီ ရိယူူရိန္ႏိုု 
အေတြြကု ၉၁၁ ကိ� ဖ�န္ႏိုု�ေခ်ိၚျၿပာီ� ေအောုပာေရိတြာအော� 
သိုင္ု၏ လားိ�အေပာုမွ (ရိ�ဌာာန္ႏို “ပာိ�႔လားစု”၊ မီ�သိုတြု  
“ဖိ�င္ု�ယူာ�”၊ သိုိ�႔မဟု�တြု အေေရိ�ေပာၚျေဆ�႐ႊ�ံကာ�  
“အေမုဗိး�လားန္ႏိုု႔စု”) �ိင္္ု သိုင္ု၏ လားိပာုစာ သိုိ�႔မဟု�တြ ု
 ေန္ႏိုရိာကိ� ေျပာာပာါ။ 

အေေမရိိကန္ႏိုု�ိ�င္ုင္ံတြြင္ု လားူအော�လား�ံ�၏ အေခ်ိြင္္ုအေေရိ�ကိ� 
ဥ္ပာေဒျဖင္္ု အေကာအေကြယူုေပာ�ထိုာ�သိုည္ု။ သိုင္ုသိုည္ု 
ဥ္ပာေဒကိ� ေလား္လားာၿပာီ� လားိ�ကုန္ႏိုာရိမည္ု။ ဥ္ပာေဒကိ�  
မသိုိရိိိေစကာမူ ဥ္ပာေဒကိ� ခ်ိိိ��ေဖာကုျခ်ိင္ု�ေၾကာင္္ု  
သိုင္ုသိုည္ု ျပာစုဒဏ္ုခ်ိိမိတြုခ်ိံရိပာါမည္ု။

၇

၈
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အေေမရိိကန္ႏိုု�ိ�င္ုင္ံတြြင္ု ကိန္ႏိုု�မာေရိ� ေစာင္္ုေရိိာကုမွ  
စန္ႏိုစုသိုည္ု အေေတြာုပာင္ု ရိွပာုေထိုြ�ပာါသိုည္ု။ ပာထိုမ ၁၂  
လားအေတြြကု သိုင္္ုသိုည္ု ကိန္ႏိုု�မာေရိ�ေစာင္္ုေရိိာကုမွ  
အောမခ်ိံကိ� ရိရိိိပာါမည္ု။ ေန္ႏိုရိာျပာန္ႏိုုလားည္ုခ်ိိထိုာ�ေရိ�  
ဝန္ႏိုုထိုမု�က သိုင္ုသိုိလားိ�ေသိုာ ေမ�ခ်ိြန္ႏိုု�မိာ�ကိ� ကူည္ ီ
 ေျဖၾကာ�ေပာ��ိ�င္ုၿပာီ� အေပာိ�ေဆာင္ု�အေခ်ိိကုအေလားကုမိာ�ကိ� 
 ေပာ��ိ�င္ုပာါသိုည္ု။

သိုင္ု၏ အေိ�င္ုအေိ�အေမု (IOM) စာ႐ႊြကုစာတြမု�၊  
�ိ�င္ုင္ံကူ�လားကုမိတြု၊ ဘဏ္ုစာရိင္ု� န္ႏိုံပာါတြု၊  
လားူမွဖူလား�ံေရိ� န္ႏိုံပာါတြုက�္သိုိ�႔ေသိုာ သိုင္ု၏ ကိ�ယူုပာိ�င္ု 
အေခ်ိိကုအေလားကုမိာ�ကိ� ကာကြယူုပာါ။  
လားိိိ�႕ဝိကုအေပာုေသိုာ အေခ်ိိကုအေလားကုမိာ�ကိ� ေပာ�ရိန္ႏိုု 
လားူကိ�ယူုတြိ�င္ုျဖစုေစ၊ အေြန္ႏိုုလားိ�င္ု�မိျဖစုေစ ေမ�ျမန္ႏိုု� 
လားာပာါက အေစဥ္ုအေၿမ� သိုတြိထိုာ�ပာါ။

၉
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NOTES
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The contents of this fact sheet were developed under an agreement financed by the Bureau 
of Population, Refugees, and Migration, United States Department of State, but do not 
necessarily represent the policy of that agency and should not assume endorsement by the 
Federal Government. This material is in the public domain and may be reproduced.

ေန္ႏိုာကုထိုပာုေမ�ခ်ိြန္ႏိုု�မိာ� ရိိိိပာါသိုလားာ�။ Settle In တြြင္ု ပာိ�မိ�ေလား္လားာပာါ

Settle In သိုည္ု အေေမရိိကန္ႏိုု�ိ�င္ုင္ံတြြင္ု ေျပာာင္ု�ေ႐ႊႊ႕ ေန္ႏိုထိုိ�င္ုျခ်ိင္ု��ိင္္ု ပာတြုသိုကုၿပာီ�  
ယူ�ံၾကည္ုရိသိုည္္ု၊ မိန္ႏိုုကန္ႏိုုသိုည္္ု သိုတြင္ု� အေခ်ိိကုအေလားကုမိာ� ရိရိိိ�ိ�င္ုသိုည္္ု သိုင္္ုအေတြြကု  
အေေကာင္ု�ဆ�ံ� ေန္ႏိုရိာ ျဖစုပာါသိုည္ု။ Settle In ၌ အေေမရိိကန္ႏိုု �ိ�င္ုင္ံတြြင္ု ေန္ႏိုထိုိ�င္ုမွဘဝ�ိင္္ု  
ပာတြုသိုကု၍ ဘာသိုာစကာ�မိိ��စ�ံျဖင္္ု ေဖာုျပာထိုာ�ခ်ိိကုမိာ�ကိ� ရိရိိိ�ိ�င္ုၿပာီ� အေေၾကာင္ု�အေရိာ  

အေမိိ��မိိ�� အေတြြကု ဗီဒီယူိ�မိာ�၊ ေပာါ္ကတြုစုမိာ��ိင္္ု အေျခ်ိာ� အေရိင္ု�အေျမစုမိာ�ကိ� ပာံ္ပာိ��ေပာ�ပာါသိုည္ု။

SettleInUS.org ကိ� ဝင္ုၾကည္္ုပာါ

 Settle In အေကုပာုကိ� ေဒါင္ု�လား�ဒု လား�ပာုပာါ  Settle In ေဖ္ဘ�တြုကိ� လားိ�ကုၾကည္္ုပာါ

http://settleinus.org

