
What Can Be Done?
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မူလအလုပ္၌ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ 
ရာထိုးတိုးျမင့္ခံရခြင့္ 
ဆံုးရႈံးခဲ့ေသာလစာ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိျခင္း 
Neutral References (ဘက္မလိုက္ေသာ
အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား) 
ဘက္မလိုက္၍ တရားမွ်တေသာ ေပၚလစီႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ား 
မိမိ၏ စိုက္ထုတ္လိုက္ရေသာ ေငြေၾကးဆံုးရႈံးမႈမ်ား 
(အလုပ္လက္မဲ့ေသာသူ) 
စိတ္ေသာက ခံစားရမႈမ်ား (အလုပ္လက္မဲ့ေသာသူ)
ေရွ႕ေန ကုန္က်ရိတ္ (အလုပ္လက္မဲ့ေသာသူ) 
သက္သာရာ ရခြင့္မ်ား 
(ဥပမာ - ေနရာထိုင္ခင္းေပးခံရျခင္း၊
adopt policies၊ post notices, etc.)

ICRC သည္ အင္ဒီယားနားနယ္၏ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကို 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ႀကီးၾကပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အင္ဒီးယားနားနယ္၏ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ မတရားသျဖင့္ ဆက္ဆံခံရ၍ တိုင္ၾကားေသာ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ အိမ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၊ အသင္းမ်ား ႏွင့္ 
လူတဦးတစ္ေရာက္စီတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ကာကြယ္မႈေပးခ်က္မ်ား 
မတရားသျဖင့္ ဆက္ဆံခံရခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ 

ဤတရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္၊ 

အင္းဒီယားနားျပည္နယ္တြင္၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ သီးျခားခြဲျခားစြာ ဆက္ဆံ ပါက 

ဤတရားဥေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အင္ဒီယားနားနယ္  ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ 

လူမ်ိဳး၊ 
အသားအေရာင္
လိင္ (က်ား/မ)
အသက္အရြယ္ ( အလုပ္ခြင္အတြင္း 
အသက္၄ဝ ေက်ာ္ပါက) 
မိသားစုအေျခေန (အိမ္ေထာင္အတြင္း                
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလး ရွိပါက)
မူလ ေနခဲ့သည့္ တိုင္းႏုိင္ငံ 
မ်ိဳးရုိး 
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ
မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း 

ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္သလည္း။ 
အကယ္၍ သင္၏ ရသင့္ရထုိက္ေသာ 

ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈကို 

သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့လွ်င္၊ 

ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားအား(အတြက္) 

ျပန္လည္အက်ိဳးခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ 

ဆိုတာ ဘာလဲ?



လုပ္ငန္းခြင္

မည္သူကုိမဆုိ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူသစ္ေခၚယူျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္း၊ ရာထူးတုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း၊ လုပ္အားခႏွင့္ လစာကိစၥမ်ားႏွင့္၊ အျခားေသာ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေျခေနႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မတရားသျဖင့္ 
ႏွိမ့္ခ်၍ ဆက္ဆံပါက တရားမဝင္ပါ။ အလုပ္ရွင္သည္ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရိုးသားစြာ 
ဘာသာေရး ခံယူခ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
သင့္ေတာ္သည့္ေနရာထုိင္ခင္းေပးရမည္။ 

အမ်ားသံုး ေနရာ

အမ်ားလူထုသံုးသည့္ ေနရာ (ဥပမာ၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ဟိုတယ္၊ 
စတိုးဆိုင္၊ ရုပ္ရွင္ သိုမဟုတ္ ဇတ္ရုံ၊ ပန္းၿခံ စသည္ျဖင့္) တို႔တြင္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ သာယာေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးေနမႈကို 
ကာကြယ္မႈ ေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ 
ျငင္းဆန္မႈမျပဳရန္ ဤတရားဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။ 
မသန္မစြမ္းျဖစ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔အား ကူညီသည့္ တိရစာၦန္မ်ား 
အတြက္ပါ သြားလာမႈ လြယ္ကူရန္ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 
ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ 
အမႈအရာမ်ား

တိုင္ၾကားမႈ ကိစ

ICRC သည္ ေအာက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ျပီး 
မတရားသျဖင့္ ဆက္ဆံခံရ၍ တိုင္ၾကားေသာ 
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသည္။

အိမ္ရာ အေဆာက္အုံ  

အင္ဒီယားနားနယ္၏ မွ်တစြာ အိမ္ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ငွားျခင္း ဥပေဒ (The Indiana Fair 
Housing Act) သည္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကုိ၊ 
အိမ္ေထာင္အတြင္း ၁၈ႏွစ္ေအာက္ကေလး ေနထုိင္မႈ ဆုိသည့္အခ်က္ပါဝင္ေသာ၊ 
ကာကြယ္မႈေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မတရားသျဖင့္ႏွိမ္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ 
တားျမစ္ထားသည္။ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔အား ကူညီသည့္ တိရစာၦန္ 
မ်ားအတြက္ သြားလာမႈလြယ္ကူရန္ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 
ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အိမ္ငွားမ်ားသည္ ငွားေနသည့္အိမ္ကုိ 
ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင ့္သင့္တင့္ေသာျပဳျပင္မႈ ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးရမည္။ 

ေၾကးေငြ ေခ်းငွားျခင္း

ဤတရားဥပေဒသည္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေခ်းေပးေသာ အဖြဲအစည္းမ်ားထံ 
ေလွ်ာက္ထားသူအား ေငြေၾကးေခ်းငွားမႈျပဳျခင္း၊ ေခ်းငွားမႈဆုိင္းင့ံျခင္း၊ ျပန္လည္ 
အသစ္ေခ်းငွားခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ အတုိးႏႈန္းထား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆုိင္သည့္ 
သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားအား ကာကြယ္မႈ ေပးထားသည့္ 
အခ်က္မ်ားအေပၚ မတရားသျဖင့္ႏွိမ္၍ ဆက္ဆံျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။ 

ပညာေရး

အင္ဒီယားနား နယ္သားအားလုံးသည္ ဤတရားဥပေဒ အရ ကာကြယ္မႈ 
ေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ၊  ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ 
တူညီေသာ အခြင့္အေရးရိွသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ အရ 
မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးျပဳသည့္ လမ္းညြန္ႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ထားရိွရန္ လုိအပ္သည္။  

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးထံမွ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ေလွ်ာက္လြဲခ်က္၊ 
စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း စသည့္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ရယူပါမည္။ 
စံုးစမ္းစစ္ေဆးသူသည္ မည္သည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုး၏ တိုင္ၾကားခ်က္ကိုမွ် ကိုယ္စားျပဳသူ 
မဟုတ္သည့္အျပင္၊ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ အမွန္တရားကို ရွာေဖြေပးသူျဖစ္သည္။
 
အျငင္းပြားျခင္းကို အျခားေသာနည္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း 

တိုင္ၾကားမႈကိုစံုစမ္းရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္မႈရွိခဲ့လွ်င္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ စံုးစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ 
မျပဳလုပ္ဘဲ ေျဖရွင္း၍ ရႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျဖန္ေျဖေရး 
ကၽြမ္းက်င္သူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အား အကူအညီ ေပးမည့္သူအျဖစ္ 
ရပ္တည္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျငင္းပြားမႈအေပၚ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက ္သေဘာတူ 
ေက်လည္မႈသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵသာျဖစ္သည္။ 

တရားဆံုးျဖတ္ခ်က္
အကယ္၍ သေဘာတူညီမႈမရခဲ႔လွ်င္၊ သက္ေသ အကိုးအကားမ်ားကို 
ျပန္လည္ စီစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တရားဥပေဒ ခ်ိဳးဖ်က္မႈ ရွိမရွိကို လံုေလာက္သည့္ 
သက္ေသအကိုးအကား ရွိမရွိ (ဥပမာ - ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းတရား) 
ေပၚ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 

လူထုေရွ႕တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ 

အကယ္္၍ ဤတရားဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖါက္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရား 
ေတြရွိခဲ့လွ်င္၊ အုပ္ခ်ဴပ္မႈဆုိင္ရာ တရားသူႀကီး (သုိ႔မဟုတ္၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္၊ 
ျပည္နယ္တရားသူႀကီး) ေရွ႕ေမွာက္၌ တရားၾကားနာျခင္း ခံရမည္။ ICRC မွ 
ေရွ႕ေနသည္ တရားလုိ (တုိင္ၾကားသူ)၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္
သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္းျပဳႏုိင္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးစီရင္ခ်က္ 

ဤအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆုံး စီရင္ခ်က္ကုိ လုိက္နာရမည္။ သုိ႔ေသာ္၊ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လုံးသည္ တရားရံုး၌ ေလွ်ာက္လြဲတင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။ 

မည္သူမဆုိ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ျခင္း 
ခံရပါက ICRC သုိ႔တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ လူကိုယ္တုိင္ ဖုန္း၊ 
ဖက္စ္၊ စာတုိက္ သုိ႔မဟုတ္ on-line website 
၌ပံုစံျဖည့္စြက္၍ တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ 
 

အိမ္၊ အေဆာက္အံုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မတရားသျဖင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားအား 
တိုင္ၾကားလုိလွ်င္ တစ္ႏွစ္အတြင္း တုိင္ၾကားရမည္။ အျခားေသာ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိမူ မတရားသျဖင့္ ဆက္ဆံမႈခံရေသာ ရက္ေပါင္း ၁၈ဝ 
အတြင္း တုိင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
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