အၾကမ္းဖက္ခံရသူတို႔၏ ခံစားခ်က္
အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ားစုသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္
အခါခါ ခံစားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝ၊ စဥ္းစား
ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ
မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ေရရွည္တင
ြ ္ စိတ္ထိခိုက္၊ ဖိစီးမႈမ်ားေၾကာင့္
စိတ္ထိခိုက္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာ (PTSD) ၊ အျခား
စိတ္ေဝဒနာမ်ား၊

စိတ္က်ေဝဒနာ၊

စိတ္ပူပန္ေသာကေရာက္ျခင္း၊

အရက္/မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္းတို႔ကိုပါ ခံစားရႏိုင္သည္။

သင္ ဆက္လက္၍ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခ်င္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ခြခ
ဲ ာြ သြားခ်င္
သည္ျဖစ္ေစ

ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာ အၾကံမ်ားေပး

ျခင္း၊ လူမႈေရးအကူအညီမ်ားေပးျခင္း၊ ေခတၱေနစရာေနရာမ်ား စီစဥ္
ေပးျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးေဆြးေႏြး
ျခင္း၊ ဥပေဒ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေပးျခင္း၊ အေရးၾကံဳလွ်င္
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အႏာၱရာယ္ကင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ကူညီစီစဥ္ေပး
ျခင္းစသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။


အေရးၾကံဳလွ်င္ အသံုးျပဳရန္ အႏာၱရာယ္ကင္းလံုျခံဳေရး အစီအစဥ္
တစ္ခု
ခု စီစဥ္ထားပါ။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ားစုသည္ ဤသို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ မိမိ
ကိုယ္ကို အျပစ္တင္တတ္ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူအမ်ားစုသည္

သင္ဒဏ္ရာ အနာတရ ရပါက အေရးေပၚက်န္းမာေရးဌာနသို႔သာြ းပါ။

ေနာင္တင
ြ ္ ဤသို႔ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔၏ အျပဳအမူ၊ လုပ္

ေဆးမွတ္တမ္းမိတၱဴကို သိမ္းဆည္းထားပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေသာ

ေဆာင္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲျပီး မိမိတို႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား သေဘာ

ရက္စ၊ဲြ အေၾကာင္းအရာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို

က် ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္သူအမ်ားစုမွာ

မွတ္တမ္း ေရးထားပါ။ စနစ္တက် တိက်ေသာ လံုျခံဳစြာလြတ္ေျမာက္

သူတို႔ကိုယ္တိုင္၏

ေရး အစီအစဥ္တခုဆပ
ဲြ ါ။ လ်င္ျမန္စာြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေသာ

တြန္းအားေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး၊

တပါးသူ၏အျပဳအမူ၊

ေျပာဆို တိုက္တြန္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္မွာ ရွားပါးပါသည္။
အၾကမ္းဖက္သူအမ်ားစုသည္ အစဥ္အျမဲ အၾကမ္းဖက္ေနတတ္သည္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာတခုခုကို သင္ယူပါ။ ေငြသားစုေဆာင္း
ထားျပီး စိတ္ခ်ရေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ အပ္ႏွံထားပါ။

မဟုတ္ပါ။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ အခ်ိန္မ်ား/အၾကမ္းဖက္ၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္

အိမ္မွထက
ြ ္ခာြ ခ်ိန္တင
ြ ္ အေရးၾကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဂရင္း

ေနာင္တရေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေနာက္ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္မည္

ကဒ္၊ လူမႈဖူလံုေရးကဒ္ - Social Security Card၊ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ -

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ျဖစ္ရသည့္အတြက္ ခြင့္လႊတ္ရန္တို႔ကအ
ို ႏူးအညြတ္

Credit Card၊ ႏိုင္ငံသားကဒ္၊ အာမခံ ကဒ္ျပားမ်ား၊ ကေလးမ်ား၏

ေျပာဆိုေတာင္းခံတတ္ၾကသည္။

အျပဳအမူမ်ားသည္

ေမြးစာရင္းမ်ား၊ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆးမွတ္တမ္း

အၾကမ္းဖက္ခံရသူကို စိတ္ရႈပ္ေထြးေစျပီး၊ ေနာင္တင
ြ ္ေကာင္းလာလိမ့္

မ်ား)၊ အဝတ္အစားမ်ား၊ ကေလးကစားစရာမ်ား၊ အဖိုးတန္ေသာ

မည္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ

ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားစသည္တို႔ ပါေအာင္ယူေဆာင္ခ့ပ
ဲ ါ။ အႏာၱရာယ္

တို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ အိမ္ေထာင္/ဆက္ႏြယ္မႈတို႔မွ ရုန္းထြက္ႏိုင္စြမ္း

ကင္းရွင္းေစရန္ မေမွ်ာ္လင့္ဆံုးအခ်ိန္တင
ြ ္မွ အိမ္မွထက
ြ ္လာခဲ့ပါ။

ဤသို႔ေသာ

မရွိၾကေပ။



အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားအတြက္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား။


မိမိတို႔ေနထို္င္ရာ

ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ

အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈ

ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

National Domestic Violence Hotline:
Phone: 1-800-799-7233
TTY: 800-787-3224

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

ဥပေဒေရးရာေရြးခ်ယ္ စရာတို႔ကို စဥ္းစားထားပါ။

အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈမ်ား၊ အၾကမ္း
ဖက္ခံရသူအတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ပက္
သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္လွ်င္မူ နယ္ေျမခံ
တရားေရးရာဌာန၊ ရဲဌာနမ်ားထံ ဆက္သယ
ြ ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံစားရပါက အမတ
ွ ရ
္ ရနမ
္ ာွ ၁။ ဤသို႔ခံစားေနရသည္မွာ သင္တဦးတည္း မဟုတ္ပါ။
၂။ ဤသို႔ခံစားေနရသည္မွာ သင့္အျပစ္မဟုတ္ပါ။

Source: Domestic Violence (Journey of Hope: Cultural Orientation for
Refugee Women in the United States, U.S. Committee for Refugees and
Immigrants)

၃။ မည္သူမွ် အၾကမ္းဖက္ ဆက္ဆံခံရျခင္း မရွိသင့္ပါ။
၄။ သင့္အတြက္ အကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

YWCA Outreach and Education Services:
1610 Spy Run Ave. Fort Wayne. IN 46805.
Phone: 260-424-4908, Ext. 260
YWCA Women’s Shelter: (260) 447-7233
Early Transitional Living: (260) 426-3120

909 E State Blvd. Fort Wayne. IN 46805.
Ph: (260) 481- 2700.

(Hnin Yu Lwin) ႏွင္းယုလင
ြ ္ မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၊၂ဝ၁ဝ။

Ph: (260) 481 – 2700 (Ext: 2104)

သီးျခားခြျဲ ခားထားျခင္း - သူမျပဳမူလုပ္ကိုင္ရာ၊ မည္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္၊

ဤသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိေသာ ဝန္းက်င္၌ၾကီးပ်င္းရေသာ

စကားေျပာသည္၊ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားသည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖက္မ၏
ႈ သားေကာင္

မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ေစျခင္း။

မ်ားျဖစ္တတ္ၾကျပီး၊ ၾကီးပ်င္းလာေသာအခါတြင္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊

အမူအက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ခ်ိဳ႔ယင
ြ ္း
အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈဟူသည္မွာ ၾကီးမားေသာ လူမႈေရး ျပႆနာ
တခုျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ လက္မခံရံု သာမက
အေမရိကန္ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။
အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈကို အေမရိကန္လူမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေတြ႕
ရွိႏိုင္သလို၊ ဒုကၡသည္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္မူ မတူညီေသာယဥ္ေက်း
မႈ ေနာက္ခံမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္
ပိုမႀို ကီးမားရွဳပ္ေထြးေသာ ျပႆနာျဖစ္ေစပါသည္။
အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈတင
ြ ္- ကေလးသူငယ္အၾကမ္းဖက္မႈ (ကိုယ္ထိလက္ေရာက္/လိင္အားျဖင့္
အၾကမ္းဖက္မ)ႈ

ျခင္းမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။

စိတ္ဓါတ္ေရးရာအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
ကေလးသူငယ္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သတင္း
ေပးပို႔ျခင္း။ သူမကိုအျပစ္ရွိသူဟု ခံစားရေစျခင္း၊ ေၾကာက္ရံ႕ြ ထိတ္လန္႔
ေအာင္ လုပ္ျခင္း။
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ထက္ကလူျပဳျခင္း - ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း/ အမွန္
တကယ္ျပဳလုပ္ျခင္း

(စြန္႔ပစ္ျခင္း၊

စိတ္ဆင္းရဲေစျခင္း၊

မိမိကိုယ္ကို

သတ္ေသျခင္း/သတ္ျခင္းျဖင့္ သူမကို ကိုယ္အားျဖင္(့ သိ)ု႔ စိတ္အားျဖင့္
ထိခိုက္နာက်င္ေစျခင္း)၊
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာပိုင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း - မိသားစု ေငြေၾကး
ေရးရာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ သူမအား အလုပ္အကိုင္
ရရွိျခင္း/အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္း။ သူမ၏ေငြေၾကးႏွင့္ အျခား

- အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈ (အိမ္ေထာင္ဖက္/လက္တေ
ြဲ ဖာ္၏ ကိုယ္ထိ

ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ယူငင္ျခင္း။

လက္ေရာက္ (သိ)ု႔ လိင္အားျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္မ)ႈ

အစၥလာမ္ဘာသာတြင္လည္း အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈကို အားမေပး၊

- သက္ၾကီးရြယ္အို အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈ (အသက္ၾကီးသူမ်ားအေပၚ

လက္မခံပါ။

အျမဲတေစ အၾကမ္းဖက္ေနေသာမိသားစုထမ
ဲ ွ ၾကီးပ်င္းလာရေသာ
ကေလးသည္ အၾကမ္းဖက္တတ္ေသာလူမ်ားကို စံျပအျဖစ္ ေန႔စဥ္
ျမင္ေတြ႕ေနရျပီး၊
က်န္းမာေသာ
ဤသို႔

ထိုသို႔အၾကမ္းဖက္ဆက္ဆံေရးသည္
ဆက္ဆံေရးပံုစံတခုဟု

ထင္မွတ္သာြ းျခင္းေၾကာင့္

မူမွန္၊

ထင္မွတ္သာြ းႏိုင္သည္။

ဤကေလးသူငယ္မ်ားသည္

အနာဂါတ္ အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ တရားခံမ်ား/သားေကာင္
မ်ား ျဖစ္သာြ းႏိုင္ပါသည္။
ငယ္စဥ္က
ေသာ

အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

ေယာက်ၤားေလးမ်ားသည္

ေျဖရွင္းနည္းတခုအျဖစ္

ၾကံဳဆံုျမင္ေတြ႕လာရ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို

ျပႆနာ

လက္ခံက်င့္သံုးသြားႏိုင္သည္။

အိမ္တင
ြ ္း

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားၾကား၌

ၾကီးပ်င္းလာရေသာ

မိန္းကေလးမ်ား

သည္ ၾကီးပ်င္းလာေသာအခါတြင္ သူတို႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားက

အႏိုင္က်င့္အၾကမ္းဖက္ျခင္း/ဂရုမစိုက္ပဲ စြန္႔ပစ္ထားျခင္း)

အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ပိုမိုခံစားရသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ရသနည္း။
အဓိကအေၾကာင္းမွာ

ကိုယ္အားျဖင့္အၾကမ္းဖက္မႈ

အာဏာႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္သူသည္ စိုးပိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္စမ
ြ ္း၊ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စမ
ြ ္းတို႔ကို

ကိုယ္အားျဖင့္အၾကမ္းဖက္မႈ - တြန္းျခင္း၊ ရိုက္ျခင္း၊ ဆြဲျခင္း ၊ ကန္ျခင္း၊

အလိုရွိျပီး၊

မီးရွိဳ႕ျခင္း၊ လက္နက္ကိရိယာပစၥည္းသံုးျခင္း၊ အလိုမတူ/အၾကမ္းဖက္

ႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုသံုးျခင္းျဖစ္သည္။

လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ အသက္ကိုရန္ရွာျခင္း။

ထိအ
ု ရာတို႔ကို

ရရွိေစရန္ႏွင့္

ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထား

မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ အားနည္းျခင္း၊ အလြန္အမင္း

အၾကမ္းဖက္လိင္ဆက္ဆံမႈ - သူမ အလိုမတူပဲ လိင္ဆက္ဆံမႈတင
ြ ္

အဘယ္သို႔ေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပိုမို

သဝန္တိုတတ္ျခင္း၊ ေဒါသထိန္းသိမ္းမႈည့ံဖ်င္းအားနည္းျခင္း၊ သူတို႔

ပါဝင္ ေအာင္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ သူမ၏လိင္အဂၤါမ်ားကို ကိုယ္ထိ

ေတြ႔ရွိရသနည္း။

၏ ဘဝလက္တေ
ဲြ ဖာ္ထက္ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေငြေၾကးေရးရာ

လက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သူမကို လိင္ဆက္ဆံစရာပစၥည္းတစ္ခု

အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈကို အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်း

အားျဖင့္ နိမ့္က်ျခင္း တို႔သည္လည္း အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

မႈ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အလုပ္အကိုင္၊ အိမ္ေထာင္ ရွ/ိ မရွိ စသည့္

ျဖစ္ပာြ းေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈ - သူမ၏သေႏၶတားျခင္းကို ဟန္႔တားျခင္း

အေျခအေနေပါင္းစံုတင
ြ ္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈတင
ြ ္

အခ်ိဳ႕မွာမူ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးစေသာ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္

(သိ)ု႔ သားေၾကာျဖတ္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း။

အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ သားေကာင္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အမ်ား

ေသာ ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ပင္ကိုယ္စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စမ
ြ ္းအားနည္း

စုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

ကာ အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္မိတတ္ၾကသည္။

အျဖစ္ သေဘာထားျခင္း။

ခံစားမႈေရးရာအားျဖင္အၾကမ္
့အၾကမ္းဖက္မႈ
အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား

စိတ္ဓါတ္ေရးရာအားျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း - စကားလံုးမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္
ျခင္း၊ ျဖစ္သမၽွ်အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ သူမေၾကာင့္ဟုစြပ္စြဲျခင္း၊သူမကို

အိမ္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္မႈကို အၾကမ္းဖက္ခံရသူသာ ခံစားရသည္မဟုတ္

နာက်င္ ခံစားရေစျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

ပါ။

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ၏

မိသားစုဝင္မ်ား၊

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားအျပင္ အသိုင္းအဝိုင္း တခုလံုးပါ
ထိခိုက္ခံစားရတတ္ပါသည္။

