Burmese Version

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
သင္၏ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းအသစ္အတြင္းသို႔ သင္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ သင့္အေနႏွင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ မည္သို႔ အလြယ္တကူ သြားလာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ယူဖို႔
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကားေမာင္းႏွင္ၾကေသာ္လည္း ကားတစ္စီးအား ပိုင္ဆိုင္ရန္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျပီး၊
စစခ်င္းတြင္မူ သင့္အတြက္ သိပ္အဆင္ေျပလွမည္ မဟုတ္ေပ။ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစု၌ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ၊ (သင္ အလုပ္ရရွိျပီးသည့္
ေနာက္တြင္မူ) သင္၏ အလုပ္ေနရာ၊ ထို႔ျပင္ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လူထု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသည္တို႔သို႔ သင္ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ
အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ပံုစံ တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးမက ရွိတတ္ၾကေပသည္။ သင္ သြားလိုသည့္ေနရာ၊
သြားရန္လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ အႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ သြားလာႏိုင္ရန္ အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအား မည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သင္ယူေလ့လာထားျခင္းသည္ သင္၏ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း အသစ္၌ သင္ ခ်ိန္ညွိအံ၀င္ခြင္က်ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ ပထမဆံုးအဆင့္ တစ္ဆင့္
ျဖစ္ေပသည္။ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ သင္ ေရာက္ရွိလာျပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီတြင္ပင္ ေဒသခံ အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ထံသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးမ်ားသည္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြာျခားမႈ ရွိေပသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၎အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ေရးအား အသံုးျပဳ၍ သင္ သြားရန္ လိုအပ္ေသာ ေနရာတိုင္းနီးပါးသို႔
သြားေရာက္ႏိုင္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးသည္ ရံဖန္ရံခါမွသာလွ်င္
စီမံလည္ပတ္သည္ သို႔မဟုတ္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အဓိက အမ်ိဳုးအစား သံုးမ်ိဳး ရွိေပသည္ - ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ေျမေအာက္ရထားမ်ား
ႏွင့္ ခရီးေ၀း ရထားမ်ားတို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ၎တို႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အခ်ိန္စာရင္းတစ္ခုအတိုင္း ေျပးဆြဲျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ
သတ္မွတ္ထားသည့္ တည္ေနရာမ်ားတြင္ ရပ္တန္႔ကာ စီးနင္းသူမ်ားအား အတင္၊အခ် ျပဳလုပ္ေပသည္။ အမ်ားအားျဖင့္မူ
အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအား အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ၾကိဳတင္ ၀ယ္ယူထားရန္
သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေပၚတက္ေရာက္ျပီးမွ ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ သင့္တြင္ ယာဥ္ခ အတိအက် ရွိထားရန္
သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ခအား ကာမိေစရန္အတြက္ငွာ ခရစ္ဒစ္ အလံုအေလာက္ရွိသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ထရန္စစ္ ကဒ္တစ္ေစာင္
ရွိထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ သင္၏ ခရီးစဥ္ အတို၊အရွည္ေပၚမူတည္ျပီး ယာဥ္ခကုန္က်စရိတ္အား
သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေပသည္။ ထရန္စစ္ ကဒ္မ်ားအား ဘူတာရံုမ်ားတြင္ သို႔မွမဟုတ္ သင္၏ ထရန္စစ္ကဒ္အား ေငြျပန္ျဖည့္ရန္အတြက္
ေငြသား သို႔မဟုတ္ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္ သို႔မဟုတ္ လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္ကဒ္အား သင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အျခားေသာ
တည္ေနရာမ်ားတို႔တြင္ ရရွိႏိုင္ေပသည္။
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ
အမ်ားျပည္သူသံုး
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး

အလ်င္လိုသည့္ ရံုးသြားေက်ာင္းတက္အခ်ိန္မ်ားအေတာအတြင္း အမ်ားျပည္သူသံုး
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ တစ္ေန႔တာ၏ အျခားေသာ
အခ်ိန္မ်ားထက္ ပိုမို ျမင့္တက္ေကာင္း ျမင့္တက္ႏိုင္ေပသည္။ ၎အလ်င္လို
သည့္အခ်ိန္မ်ားအေတာအတြင္း ရထားမ်ား ႏွင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္လည္း
ပိုမို လူၾကပ္ႏိုင္ျပီး၊ ျမိဳ႕ ၾကီးမ်ားတြင္မူ သင္ ဆႏၵရွိရာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိရန္
သိသိသာသာ ပိုမို အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ အလုပသ
္ ို႔ သင္ အခ်ိန္မီ
ေရာက္ရွိလိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ခ်ိန္းဆိုမႈတစ္ခုအား
သင္ ျပဳလုပ္ထားလွ်င္ ဤအလ်င္လိုသည့္အခ်ိန္မ်ားအေတာအတြင္း အခ်ိန္ပိုမို
ေစာထြက္ထားဖို႔ အေရးၾကီးေပသည္။
အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအမ်ားစုတြင္ သက္ၾကီးသူမ်ား၊
မသန္စြမ္းမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔အတြက္ ထင္ရွားစြာ
အမွတ္အသားျပဳထားသည့္ အရန္ဖယ္ခ်န္ထားေသာ ထိုင္ခံုေနရာမ်ား
ပါရွိေပသည္။ လုိအပ္ပါက က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ခရီးသည္မ်ားအေနႏွင့္
ဤထိုင္ခံုေနရာမ်ားတြင္ မထိုင္ဘဲ၊ အလြတ္ဖယ္ခ်န္ေပးထားရန္
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္း
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္းသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်မမ်ားသည့္အျပင္
သင့္က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစသည့္
သက္ေတာင့္သက္သာအဆင္ေျပေသာ ပို႔ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား
ျဖစ္ၾကေပသည္။ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ႏွင့္
စက္ဘီးစီးျခင္းတို႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိေပသည္။
ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္းဘုတ္သေကၤတမ်ား ႏွင့္ အခ်က္ျပမ်ားအား သတိျပဳပါ၊
သို႔မွသာ သင္၏ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သင္ လမ္းေလွ်ာက္ခိ်န္တြင္
လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေပမည္။ လူသြားလမ္း ပလက္ေဖာင္းမ်ားအား အသံုးျပဳျပီး၊
လူကူးမ်ဥ္းၾကားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေထာင့္မ်ားတြင္သာ လမ္းျဖတ္ကူးေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သင္၏ စက္ဘီးအား သတ္မွတ္ထားေသာ
ဧရိယာမ်ားတြင္ ပါကင္ထိုး ရပ္နားျပီး၊ လံုျခံဳစြာ ေသာ့ခတ္ထားပါ။
ျမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စက္ဘီးမ်ားအတြက္ အထူးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးထားျပီး၊ စက္ဘီးစီးသူမ်ားအတြက္လည္း ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း
ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ ရွိေပသည္။
ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ စက္ဘီးစီး ဦးထုပ္အား ၀တ္ဆင္ရန္
လိုအပ္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာျမိဳ႕မ်ားတြင္မူ စက္ဘီးစီးနင္းသူမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ကိုပါ
လိုအပ္ေပသည္။ လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းစြာ စက္ဘီးစီးနင္းႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ သင့္
ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား သိရွိ၊
လိုက္နာရန္ အေရးၾကီးေပသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ စက္ဘီးအား ေ၀မွ်သည့္ အစီအစဥ္မ်ား
ရွိျပီး၊ ၎အစီအစဥ္သည္ စီးနင္းသူမ်ားအား ကာလတိုတစ္ခုအတြင္း
အသံုးျပဳရန္အတြက္ စက္ဘီးမ်ား ငွားရမ္းႏိုင္ခြင့္ကို ရရွိေစသည္။ ဤအစီအစဥ္
အမ်ားစုသည္ ျမိဳ႕အနီး၀န္းက်င္ရွိ စက္ဘီး စေတရွင္မ်ားအား စီမံလည္ပတ္ျပီး၊
စီးနင္းသူမ်ားသည္ စေတရွင္တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ေနရာသို႔ စီးနင္းရန္
ေပးေခ်ရျပီး၊ အဆိုပါေနာက္တစ္ေနရာ၌ ၎တို႔သည္ အျခားစီးနင္းသူတစ္ဦး
စီးနင္းႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ စက္ဘီးအား ခ်န္ထားရစ္မည္ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္
စီးနင္းသူမ်ားသည္ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္ သို႔မဟုတ္ လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္ကဒ္တစ္ခုျဖင့္
ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္သည္၊
သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္၏
အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ၾကိဳတင္
ျဖစ္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္
စမတ္ဖုန္း အပလီေကးရွင္းမ်ား
ပါရွိျပီး၊ ၎တို႔သည္
စီးနင္းသူမ်ားအား
ရရွိႏိုင္မည့္ စက္ဘီးမ်ားကို
ရွာေဖြေတြ႕ ရွိႏိုင္ေစရန္
ႏွင့္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈအား
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

မွ်ေ၀ စီးနင္းျခင္း ႏွင့္ တကၠစီအငွားကားမ်ား
Lyft ႏွင့္ Uber ကဲ့သို႔ေသာ မွ်ေ၀ စီးနင္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္၀ွမ္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ ျမိဳ႕ ၾကီးမ်ား
ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ေပသည္။ အေျခအေနအမ်ားစုတြင္ မွ်ေ၀

မီးပြိဳင့္ အမွတ္အသားမ်ား
TRAFFIC SIGNS

ရပ္
Stop ္

တစ္လမ္းေမာင္း
One Way

ေက်ာင္း
School

လူကူးမ်ဥ္းၾကား
Crosswalk

စက္ဘီးလမ္း
Bike Lane

အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာ
ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္/ေျမေအာက္ရထားဘူတာ႐ံု ဘယ္မွာလဲ။
Where is the bus stop/subway station?
ဒီဘတ္စ္ကား/ရထား ဘယ္ကိုသြားပါသလဲ။
Where does this bus/train go?
ယာဥ္စီးခ ဘယ္ေလာက္လဲ။
How much is the fare?
စာၾကည့္တိုက္/ဘဏ္/ေဆးဆိုင္/ကုန္စံုဆိုင္ကို ဘယ္လိုသြားရမလဲ။
How can I get to the library/bank/pharmacy/
grocery store?

စီးနင္းျခင္းသည္ ပံုမွန္ တကၠစီအငွားယာဥ္ထက္ ပိုမို ေစ်းႏႈန္းသက္သာကာ ပိုျပီး
အဆင္ေျပေသာ္ျငားလည္း စီးနင္းမႈတစ္ခုအား စီစဥ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ
အပလီေကးရွင္း ပါ၀င္သည့္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးအား လိုအပ္မည္ျဖစ္ကာ
ေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္ သို႔မဟုတ္ လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္ကဒ္
ပါ၀င္သည့္ အေကာင့္တစ္ခုအား လိုအပ္ေပသည္။
တကၠစီယာဥ္မ်ားကိုမူ လမ္းေပၚတြင္ လွမ္းတားႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ျမိဳ႕မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ား၌ ေတြ႕ ရွိႏိုင္ေပသည္၊
သို႔မွမဟုတ္လွ်င္လည္း သင္ အဂၤလိပ္စကား ေျပာဆိုႏိုင္ပါက တကၠစီ
ကုမၸဏီတစ္ခုထံ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ စီးနင္းမႈတစ္ခုအား စီစဥ္ႏိုင္ေပသည္။
တကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေငြသား သို႔မဟုတ္
အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္မ်ားအား
လက္ခံေသာ္လည္း စီးနင္းမႈ
မစတင္မီ၌ ဦးစြာပထမဆံုး
ေငြေပးေခ်ရမည့္ နည္းလမ္းအား
အတည္ျပဳေျပာၾကားထားသင့္ေပသည္။
မွ်ေ၀စီးနင္းျခင္း ႏွင့္ တကၠစီအငွားယာဥ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသံုး
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးမ်ားထက္ ပိုမို ေစ်းၾကီးျပီး၊ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္မူ
မေထာက္ခံလိုေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ၎တို႔သည္
အသံုး၀င္ႏိုင္ေပသည္။

ကားတစ္စီးအား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း
ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္တစ္စီးအား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္အတူ
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားလည္း တြဲဖက္ ပါလာမည္ျဖစ္သည္။ ကားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ
အသံုးစရိတ္မ်ားဟုဆိုရာ၌ ပံုမွန္အားျဖင့္ လစဥ္ ကားအတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ား
(အကယ္၍ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားလွ်င္)၊ အာမခံ ပရီမီယံေၾကးမ်ား၊
လိုင္စင္ ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား၊ ထို႔ျပင္ ကားပါကင္၊ ဂတ္စ္ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး
ကုန္က်စရိတ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ေပသည္။ ဤအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ သင္၏
၀င္ေငြအား လွ်င္ျမန္စြာ ကုန္ခမ္းသြားေစႏိုင္ေပသည္၊ သို႔ျဖစ္ရာ ဦးစြာပထမဆံုး
အနီးအနားသြားလာရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူသံုး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအား
သင္ အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္ေပမည္။ ေနာက္ပိုင္းမွ သင္ အလုပ္တစ္ခုရရွိျပီး
ကားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားအား တတ္စြမ္းႏိုင္ေလာက္သည့္အခ်ိန္မွ
ကားတစ္စီးအား ၀ယ္ယူရန္ သင္ ဆံုးျဖတ္ေကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေပသည္။
ကား ေမာင္းႏွင္မည့္ မည္သူမဆိုသည္ ယာဥ္ေမာင္းစစ္ေဆးမႈ ေျဖဆိုရန္ ႏွင့္
ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္အား လိုအပ္ေပသည္။

Cultural Orientation Resource Exchange
8719 Colesville Road, 3rd Floor c Silver Spring, MD 20910
For more information, visit the CORE Resettlement Navigator website at corenav.org.
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.

