လိမ္လည္မႈကို
တားဆီးကာကြယ္ၿပီး သတင္းပို႔ပါ

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္းမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
ကူညီျခင္းအတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ မေပးပါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား တစ္ခုခု မ်က္ႏွာသာေပးရန္
သေဘာတူညီျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ ေငြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ
သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း တစ္ခုခုသည္ တရားမဝင္သလို လိမ္လည္မႈ ေျမာက္ပါသည္။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးစဥ္အတြင္း သင့္ထံမွ ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ
ေတာင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုအတြက္ သင့္ထံမွ မ်က္ႏွာသာေပးခိုင္းျခင္းကို
မည္သူကမွ် မျပဳလုပ္ရ။
ထိုအထဲတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ေထာက္ပံ့မႈစင္တာမ်ား၊ ေဆးေပးခန္း မ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ
ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဦးကို ေငြေပးျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ မည္သူကမွ်
သင့္ထံမွ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ မေတာင္းခံရပါ။
RSC ရွိ မည္သူကမွ် သင့္အမႈတြဲကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သို႔မဟုတ္
အာမခံၿပီးလက္ခံရန္ အခြင့္အာဏာမရွိပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား ေငြေပးျခင္းျဖင့္
သင့္အမႈတြဲကို တစ္နည္းနည္းႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္သည္ Facebook အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားလူမႈကြန္ရက္မ်ား မွတစ္ဆင့္
သင့္အား မက္ေဆ့ခ္်ပို႔မည္မဟုတ္ပါ။ သင့္ဆက္သြယ္မႈ မ်ားအတြက္ သတိရွိေစလိုပါသည္။ တရားဝင္ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္း
မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳပါ။
တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင့္ထံမွေငြေတာင္းျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာ အတင္းအက်ပ္ တင္ခိုင္းျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားမ်က္ႏွာသာေပးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ေတာင္းဆိုျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ သင့္အားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ေထာက္ပံ့မႈစင္တာကို အသိေပးပါ။ က်ဴးလြန္မႈကို သတင္းပို႔ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
သင့္အား ပထမအႀကိမ္ အင္တာဗ်ဴးစဥ္တြင္ သင့္အားေပးထားပါသည္။
ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သတင္းပို႔ျခင္းျဖင့္ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။
လိမ္လည္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား သတင္းပို႔ျခင္းျဖင့္ ဤအစီအစဥ္သည္ လူတိုင္းအတြက္
ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အခမဲ့ ျဖစ္ေၾကာင္း
မေမ့ပါႏွင့္။ ဤကိစၥအတြက္ RSC ဝန္ထမ္းမ်ားက ကူညီရန္ အသင့္ရွိေနသလို
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ကိုလည္း အခ်ိန္မေ႐ြး ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း အားလုံးမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုအတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင့္ထံမွ
ေငြေၾကးလုံးဝ မေကာက္ခံရပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင့္ထံမွ ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခိုင္းျခင္း၊ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ၾကားျဖတ္ေဆာင္႐ြက္မႈ
သို႔မဟုတ္ အျမန္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလာျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္အား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ရွိပါက ဤအခ်က္ကို
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာသို႔ သတင္းပို႔ပါ။

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.

ဤသည္မွာ
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္
လံုျခံဳေသာေနရာတစ္ေနရာ
ျဖစ္ေပသည္
ဒုကၡသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘ၀အသက္တာ၌ စိတ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရဖြယ္ေသာ
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေတြ႕ ၾကံဳခံစားခဲ့ၾကရသည္။ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္လက္ခံေရး
အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာမ်ားသည္
လံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈျပဳထားေသာ
ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးေပသည္။
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမွ လူတိုင္းအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
အာမခံခ်က္ေပးထားသည္။ RSC (ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာ)
ရွိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်သည္ သင့္အေပၚ မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္မွ်
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ RSC (ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာ)
သည္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ လိင္၊ သို႔မဟုတ္
လိင္တူစံုတြဲ ခ်စ္ၾကိဳက္မႈအပါအ၀င္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ကိုင္းညႊတ္မႈ အစရွိသည္တို႔ မည္သို႔ပင္ရွိပါေစ
၎တို႔အားလံုးအား ေလးစားသမႈထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင္သည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရလွ်င္၊ အၾကမ္းဖက္ခံရလွ်င္၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံရလွ်င္
သို႔မွမဟုတ္ သင့္အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ သင္၏
အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈအေတာအတြင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားထံသို႔ ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္
ဂရုတစိုက္ စာနာေထာက္ထားမႈအျပည့္ျဖင့္ သင့္အား နားေထာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္၏ အမႈတြဲထိန္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သင္၏
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေၾကာင္းအား ေျပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးျဖင့္ ေျပာဆိုခြင့္ေပးရန္ သင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ သင္
ေျပာျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မွန္သမွ်အား လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ထားရမည္မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခမဲ့
ျဖစ္ပါသည္။ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ဤေနရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔
ရွိေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း အားလုံးမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုအတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင့္ထံမွ
ေငြေၾကးလုံးဝ မေကာက္ခံရပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင့္ထံမွ ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ခိုင္းျခင္း၊ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ၾကားျဖတ္ေဆာင္႐ြက္မႈ
သို႔မဟုတ္ အျမန္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလာျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္အား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ရွိပါက ဤအခ်က္ကို
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာသို႔ သတင္းပို႔ပါ။
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