

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ အစိုးရ



အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏

ႏိုင္ငံသားျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊

မျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ

ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရဲအရာရွိမ်ားကို လာဘ္ေပးျခင္း/တန္စိုး လက္ေဆာင္

သင့္အတြက္ရရွိႏိုင္သည္အ
့ ခြင့္အေရးမ်ားမွာ - ရဲအရာရွိ /အစိုးရ

ေပးျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။

အရာရွိတဦးက ေမးျမန္းလာလွ်င္ ပါးစပ္ပိတ္ကာ ဘာမွမေျပာပဲ
ဆိတ္ဆိတ္ေနခြင့္ရွိသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္အစား

ဥပေဒေရးရာ

ကၽြမ္းက်င္သူ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္တိုင္ပင္ႏိုင္သည္။ မိမိကို ကိုယ္
စားျပဳ၍

ထြက္ဆ/ို ေျပာဆိုခင
ြ ့္ကိုေတာင္းခံႏိုင္သည္။

အက်ိဳး

အေၾကာင္းမရွိေသာ ရွာေဖြမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခင
ြ ့္
ရိသ
ွ ည္။ သင့္အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ "ဝရမ္း"
(ရွာေဖြစစ္ေဆးေရးအမိန္႔) မပါပဲ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခင
ြ ့္ မရွိပါ။



ရုပ္ရွင္ရ/ံု ျပဇာတ္ရံု၊ ရံုးခန္း စေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာေနရာ
မ်ိဳးတြင္

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္

ဥပေဒႏွင့္



အခြင့္အေရးရွိသည္။

ဆန္႔က်င္သည္။

စားေသာက္ဆိုင္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ ေဆးလိပ္


ေသာက္ရန္ေနရာ သီးသန္႔ရွိတတ္သည္။
အကယ္၍သင္သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူျဖစ္ပါက ေဆးလိပ္
ေသာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြ႕ဲ
တြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္္မီတင
ြ ္ ေဆးလိပ္



ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုတိုက္တန
ြ ္းရန္

မိမိ၏

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို

ခိုးယူျခင္းအမႈသည္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ျဖစ္ပာြ းႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ (ID ကဒ္မ်ား၊
ဘဏ္ကဒ္မ်ား၊ အေၾကြးဝယ္ကဒ္မ်ားပါဝင္ေသာ) လက္ကိုင္အိတ္
ကိုခိုးယူျခင္းႏွင့္

အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္

သင္၏

ေသာက္သံုးခြင့္မရွိပါ။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္္မ်ားကို ခိုးယူျပီး သင့္အမည္၊ ေမြးေန႔၊

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတင
ြ ္ တိရစာၦန္မ်ားညွဥ္းပန္းမႈကို တားျမစ္

ေလွ်ာက္ထားအသံုးျပဳႏိုင္ျပီး၊

လူမႈဖူလံုေရးကဒ္ နံပါတ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အေၾကြးဝယ္ကဒ္မ်ား

ထားေသာ ဥပေဒရွိသည္။ တိရစာၦန္မ်ားကို ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ဂရုမစိုက္
ပစ္ထားျခင္း၊

အလြသ
ဲ ံုးစားျခင္း၊

သတ္ျခင္းတို႔သည္

ဥပေဒႏွင့္

ဘဏ္စာရင္းမ်ားဖြင့္၍

ခ်က္လက္

မွတ္အတုမ်ား ေရးသားျပီး ေငြသားမ်ားထုတ္ယူ၍ အလြသ
ဲ ံုးစား
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အေရးႀကီ
အေရးႀကီး၍
သိထားသင့္ေသာ
အေမရိကန္ဥပေဒမ်ား

U.S. Laws
Some Important U.S. Laws
That Immigrants Should
Know

ဆန္႔က်င္သည္။


အမိႈက္မ်ားကို

လမ္းေပၚ၌

စြန္႔ပစ္ျခင္းသည္

ဥပေဒႏွင့္မညီပါ။

ဤအတြက္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။


အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္ အတြင္းရွိ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္
ရန္ လိုအပ္သည္္။



မိမိႏိုင္ငံသို႔ျပန္ပိုျခင္း႔ခံရႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားမွာ- ျပင္းထန္ျပစ္မႈမ်ား
(လူသတ္မႈ၊

လူယက္မႈ၊

မီးရႈိ႕မႈ၊

မုဒိမ္းမႈ)၊

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသ႔ို

တရားမဝင္ခိုးဝင္ျခင္း၊ အလတ္စားျပစ္မႈမ်ား [တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္

Sources:
Sources Welcome to United States- A Guide Book for Refugees (Center for Applied

မရွိပဲ လက္နက္တစံုတခု ပုိင္ဆိုင္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း (ကား

Council), Rochester Immigrant Guide (Minnesota Council of Churches, 2003, 2005)

ထဲတင
ြ ္၊ ကိုယ္ေပၚတြင)္ ၊ လက္နက္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ကားခိုးျခင္း၊

Linguistics, 2004), Some Basic Laws in the U.S. (Ethiopian Community Development

ပစၥည္းခိုးျခင္း၊ အလစ္သုတ္ျခင္း၊ ထိုးၾကိတ္ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်က္လက္
မွတ္ အတုမ်ားေရးျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ ဂိုဏ္းအဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္
ပါဝင္ပတ္သတ္ျခင္း၊ အျခားတစံုတဦးအား ရန္ျပဳမည္/သတ္မည္ဟု
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း စသည္)

909 E State Blvd. Fort Wayne. IN 46805.
Ph: (260) 481481- 2700.

(Hnin Yu Lwin) ႏွင္းယုလင
ြ ္ မွ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၊၂ဝ၁ဝ။

Ph: (260) 481 – 2700 (Ext: 2104)

မူးယစ္ေစတတ္ေသာေဆးဝါးမ်ား



ႏွင့္

အျခားကန္႔သတ္ထားေသာ



ေဆးဝါးႏွွင့္ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္းသည္
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္။
မိမိႏိုင္ငံသို႔

ဤဥပေဒကို

ျပန္ပို႔ခံရႏိုင္ပါသည္။

အင္ဒီယားနားျပည္နယ္တင
ြ ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ အနည္းဆံုး



အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီး ျဖစ္ရပါမည္။

ဆန္႔က်င္သည္။ ေနရာအမ်ားစုတင
ြ ္ လိုင္စင္/ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ အမဲ

ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ပါက

မိမိႏိုင္ငံတင
ြ ္

လိုင္စင္/ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္
လိုက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း/ငါးမွ်ားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္

ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ

သည္။ ထို႔အတူ အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

ေဆးအခ်ိဳ႕သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ

ဥပေဒမ်ားကိုလဲ ေလ့လာ၍ လိုက္နာရပါမည္။

ေဆးဝါးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးတမ်ိဳးသည္ ဥပေဒႏွင့္
ညီ၊ မညီကို မိမိကိုျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေသာအဖြ႕ဲ တြင္ စံုစမ္းပါ။
မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္(သိ)ု႔ သား၊



ရိုက္ႏွက၍
္ ဆံုးမျခင္းသည္

သမီးအား

ဥပေဒႏွင့္

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္

ဆန္႔က်င္သည္။



တရားဝင္သီးျခားေနထိုင္ျပီး၊ ထိုအိမ္ေထာင္ႏွင့္ သား၊ သမီးရွိပါက၊

ထို႔အတူ

ထိုသားသမီးမ်ားအတြက္ လစဥ္ေထာက္ပ့ံေၾကးကို သင္၏ ယခင္

ကေလးသူငယ္မ်ားကို လူၾကီးတေယာက္၏ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳမႈမရွိပဲ

အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေငြေၾကးအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ရပါမည္။

ထားပါက ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ငယ္ရြယ္ေသာ

အသက္အနည္းငယ္ပိုၾကီးေသာ

ကေလးသူငယ္မ်ားကို

ကေလးမ်ားက

ၾကည့္ရွဳထိန္း

ေက်ာင္းသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္
စုတင
ြ ္ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လူၾကီးတဦးမွ တာဝန္
ရိုက္ႏွက္ျခင္းကို

အၾကမ္းဖက္ျခင္းဟုယူဆၿပီး၊



ျပဳလုပ္ရမည့္ ဝတၱရားျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤေထာက္ပ့ံရမည့္

ႏွင့္ဆန္႔က်င္ သည္။ အရက္ေသာက္သံုးျပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း

ဝတၱရားပ်က္ကက
ြ ္ပါက၊ သင္၏ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အေျခအေန

သည္

ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပ်က္ျပားဆံုးရႈံးႏိုင္ပါသည္။

ရုတ္သိမ္းျခင္းခံရႏိုင္ျပီး၊ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္း

ဝယ္ယူခင
ြ ့္မရွိပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္

အရက္ႏွင့္

အလုပ္ခင
ြ ္၌ လိင္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အခြင့္အေရးယူမႈမ်ား၊ ညစ္
က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ျပီး) ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္။

ထားျခင္း) သည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္။

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

လူငယ္ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ မျပည့္မီတင
ြ ္ အရက္

ညမ္းေသာစကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္းသည္ (လိင္မႈေရးရာ ေဖာက္ျပန္

ရွိျခင္း (တဦးအထက္လူမ်ားႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္

အလြန္ျပင္
ပ းထန္ေသာျပစ္မႈျဖစ္ျပီး၊

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။



ျပန္ပို႔ခံရႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္ အိမ္ေထာင္ဖက္တဦးထက္ ပို၍

ဥပေဒ

လမ္းေပၚတြင္ (သိ)ု႔ အိမ္အျပင္ဘက္တင
ြ ္ ေသာက္သံုးျခင္းသည္

လာေရာက္ေခၚငင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

လိင္အလြသ
ဲ ံုးစား ျပဳလုပ္လွ်င္ အက်ဥ္းခ်ခံရႏိုင္ျပီး၊ မိမိႏိုင္ငံသို႔

အရက္ေသာက္သံုးျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္

ေမာင္းျခင္း၊

ဆိုင္မ်ားစသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မဟုတ္ပဲ

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္

ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။ ဤသို႔ေသာ

ကား

အရက္ပါဝင္ေသာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ဘားမ်ား၊ စားေသာက္

ကိုေတြ႕ရွိပါက သင့္ကေလး၊ သား၊ သမီးမ်ားကို ကေလးသူငယ္

အသက္မျပည့္သူမ်ား ( ျပည္နယ္အမ်ားစုတင
ြ ္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္)

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိပဲ

ဤသည္ကို ကေလးစားရိတ္အေထာက္အပ့ံဟုေခၚျပီး ဥပေဒအရ

တြင္လည္း

ဂရုမစိုက္ ပစ္ထားသည္ဟု ယူဆသည္။ ဤသို႔ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး



အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏

ပါဝင္ေသာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေသာက္သံုးခြင့္မရွိပါ၊ ဆိုင္မ်ား

ကေလးငယ္တဦးကို ၾကည့္ရွဳ ထိန္းေက်ာင္းမႈမရွိပဲ လႊတ္ထားျခင္းကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ



မ်ား ခံရႏိုင္ဖယ
ြ ္ရွိပါသည္။

ယူ ၾကည့္ရွဳထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္။
ကေလးတဦးအား

အကယ္၍ သင္သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ကြာရွင္းထားပါက (သိ)ု႔



လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ေငြေၾကးေပး၍ ဝယ္ယူျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ပါသည္။



ျပည္နယ္အမ်ားစုတင
ြ ္ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ခါးပါတ္ဝတ္ဆင္၊ တပ္
ဆင္ထားျခင္းႏွငဆ
့္ ိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ရွိပါသည္။ မိဘမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ သား၊ သမီးမ်ားအတြက္ ခါးပါတ္ဝတ္ဆင္၊ တပ္ဆင္ေပး
ရမည္ျဖစ္ျပီး ငယ္ရယ
ြ ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အထူး
စီစဥ္ထားေသာ ထိုင္ခံုခါးပါတ္မ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္
ပါသည္။ လူၾကီးမ်ားအတြက္လည္း အလားတူ ထိုင္ခံုခါးပါတ္ႏွင့္
ပတ္သတ္
သတ္ေသာ ဥပေဒမ်ားရွိပါသည္။

