အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု
ဒုကၡသည္
လက္ခံေရး အစီအစဥ္
အကယ္၍ သင္သည္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ သင္၏ အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသူျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ အျခားတစ္ႏိုင္ငံ၌ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေကာင္း ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္အား ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈဟု ေခၚဆိုသည္။ အျခားတစ္ႏိုင္ငံ၌ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ
သင္သည္ တရား၀င္ လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုမွတဆင့္ လက္ခံမႈကို ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈကို လက္ခံေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၾကသည္။
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈအတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံေသာ ကမၻာေပၚရွိႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၈၀
ကတည္းကပင္ အေမရီကန္မ်ားသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္ မွတဆင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃ သန္းေက်ာ္ကို
လက္ခံၾကိဳဆိုခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။
ဒုကၡသည္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈ အမႈတိုင္းသည္ တစ္မႈႏွင့္တစ္မႈ တမူထူးျခားၾကျပီး၊ အမႈတစ္ခုစီ၏ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္မူတည္ကာ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု
ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပီးေျမာက္ရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု လိုအပ္ေပသည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈသည္ အလြန္ပင္
အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ အခ်ိဳ႕သာလွ်င္ ရရွိႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ သင့္ဖက္မွေရာ ယူအက္စ္အစိုးရဖက္မွပါ အားထုတ္မႈ ႏွင့္
အခ်ိန္ေပးမႈတို႔ ပါ၀င္ေနသည့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား သင္ မစတင္မီတြင္ သင့္အေနႏွင့္ သင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရခ်ိန္၌ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။
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အဆင့္ တစ္ - ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အင္တာဗ်ဴး
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ပထမဆံုးေသာ
အဆင့္မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈစင္တာတစ္ခုျဖင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ
အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ေမးျမန္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယူအက္စ္အစိုးရသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ
စင္တာမ်ားအား စီမံလည္ပတ္ရန္အတြက္ငွာ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈစင္တာမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင္၏ အေထာက္အထား
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ (ႏွင့္ အကယ္၍ အတူေလွ်ာက္ထားလွ်င္ သင့္မိသားစုတို႔) အတြက္ အမႈဖိုင္တစ္ခုအား
ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အား ဓာတ္ပံုရိုက္ယူမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေၾကာင္း အေရးၾကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား သင့္ထံ
ေမးျမန္းျပီး၊ ကနဦး လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အတၳဳပၸတၱိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ ႏွစ္ - အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသား ႏွင့္
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထံမွ အင္တာဗ်ဴး
ယူအက္စ္ အမိေျမလံုျခံဳေရးဌာန၏ ဌာနအပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသား ႏွင့္
လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထံမွ အရာရွိ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္အတူ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈတစ္ခုအား
စီစဥ္ရန္အတြက္ငွာ သင့္အား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈစင္တာမွ
ဆက္သြယ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အင္တာဗ်ဴးအတြင္း သင္ ေျဖၾကားခဲ့ရသည့္
တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ေမးခြန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သင့္အား ေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။
သင့္အေနႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားရာတြင္ အေသးစိတ္ျဖင့္ သင္ သိရွိထားသမွ် အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစား၍ ေျဖၾကားသင့္ေပသည္။
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္အေနႏွင့္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္း ရွိ၊မရွိ အဆံုးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနထံမွ သင့္
အမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိခ်ိန္တြင္ အကယ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားရွိပါက ၎တို႔သည္
သင့္ထံသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္ ●● အကယ္၍ သင့္အမႈဖိုင္အတြင္းမွ သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီလွ်င္၊
●● အကယ္၍ သင့္အမႈဖိုင္အတြင္းမွ သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္း
မရွိလွ်င္၊ သို႔မွမဟုတ္
●● အကယ္၍ သင္၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈအား ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနအေနႏွင့္

အခ်ိန္ ပိုမိုလိုအပ္ခဲ့လွ်င္။
အကယ္၍ သင့္အမႈမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအား ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သင့္ထံသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလာခဲ့လွ်င္
သင့္ေလွ်ာက္လႊာသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ ေရွ႕တိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမႈတိုင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးတစ္ေလွ်ာက္
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းအတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေပသည္။ အမႈ ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ေပသည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး ေတာက္ေလွ်ာက္တြင္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ငွာ အျခားေသာ ယူအက္စ္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားထံသို႔
ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ဤေအဂ်င္စီမ်ားသည္ သင္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္၊ တိက်မႈရွိ၊မရွိ ေသခ်ာေအာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပမည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ
ရွင္းလင္းအတည္ျပဳခ်က္မ်ား ျပီးေျမာက္ရန္ အခ်ိန္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ႏိုင္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အမႈမ်ားတြင္မူ ယူအက္စ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လံုး၀ မေပးသည္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။

အဆင့္ သံုး - က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ
သင့္အမႈဖိုင္အတြင္းမွ သင္ ႏွင့္ သင့္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးစီတိုင္းသည္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈတစ္ခုအတြက္ စီစဥ္ခ်ိန္းဆိုမႈကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားအား အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားထံမွ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမတိုင္မွီတြင္ ေဆာင္ရြက္ရတတ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳျပီး
ရရွိႏိုင္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆး မွတ္တမ္းမ်ားအားလံုးကို
ယူေဆာင္လာေပးေစလိုပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ မထြက္ခြာမီ၌ ကာကြယ္ေဆး စီးရီးတြဲတစ္ခုအား
လက္ခံရယူရမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ ေလး - ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာသည္ သင့္အား ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းတစ္ခုသို႔
တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး၊ အဆိုပါသင္တန္းတြင္
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေရာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တန္ဖိုးရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္ သင္ ထိုေနရာသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မည္သည္တို႔အား ေမွ်ာ္လင့္ထားသင့္ေၾကာင္း အစရွိသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ လက္ခံရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ သင္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ထပ္ေသာ အဆင့္သို ဆက္လက္ ေရွ႕ တိုးသြားလွ်င္ သင္ ႏွင့္
သင့္မိသားစုအတြက္ စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ငွာ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး
ေအဂ်င္စီသည္ ယူအက္စ္ အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ
ရွင္းလင္းအတည္ျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးအား ခြင့္ျပဳျပီးလွ်င္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ သင္၏ ေနာက္ဆံုး
ပန္းတိုင္လမ္းဆံုးေနရာအား သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္သည္ ခရီးသြားရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေပမည္။

အဆင့္ ငါး - ခရီးသြားျခင္း
ဤအခ်ိန္တြင္မူ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာသည္
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သင္၏ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အား စီစဥ္ရန္အတြက္ငွာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာ
င္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနႏွင့္ သင့္ ေလယာဥ္စရိတ္အတြက္
ေပးေခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ကတိ၀န္ခံခ်က္ဟု ေခၚေသာ အတိုးအခမဲ့
ခရီးသြားေခ်းေငြတစ္ခုအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ သင္သည္
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ သံုးႏွစ္ခြဲအခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္
ခရီးသြားေခ်းေငြအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။
သင့္ထြက္ခြာမႈအတြက္ ျပင္ဆင္စဥ္ သင့္အေနႏွင့္ မထြက္ခြာမီ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကိုလည္း ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သင္သည္
ခရီးသြားဖို႔အတြက္ လံုေလာက္စြာ က်န္းမာမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္ျပီး၊ သင္
ခရီးသြားသည့္အခါ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ တစ္စံုတစ္ရာအား လိုအပ္ျခင္း ရွိ၊မရွိ
၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆင့္ ေျခာက္ - ေရာက္ရွိျခင္း
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သင္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး
ေအဂ်င္စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး (သို႔မဟုတ္ ယူအက္စ္တြင္ သင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ား
ရွိပါက သင္၏ ေဆြမ်ိဳး) သည္ ေလဆိပ္တြင္ သင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌
သင္၏ ပထမဆံုးေသာ ရက္ေပါင္း ၃၀-၉၀ ကာလအတြက္ သင့္အား အေျခခံ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္
တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ တာ၀န္၀တၱရား သင့္တြင္ ရွိျပီး၊
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ သင့္အား အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္
ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား ရွိလွ်င္ ၎တို႔သည္ ေရာက္ရွိလာျပီးသည့္ေနာက္ အခမဲ့ အမ်ားျပည္သူပိုင္
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျပီး ေနာက္ပိုင္းကာလ
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္
တရား၀င္ အျမဲတမ္း ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ သင္
ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ငါးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္မူ အျခားေသာ
အေမရီကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား အားလံုး
ရရွိသည့္ အေမရီကန္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ငွာ သင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ
ျပဳေကာင္း ျပဳႏိုင္ေပသည္။

ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း အားလုံးမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုခုအတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ထံမှ
ငွေကြေးလုံးဝ မကောက်ခံရပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ထံမှ ငွေတောင်းခံခြင်း၊ လျှောက်လွှာ တင်ခိုင်းခြင်း၊ သင့်လျှောက်လွှာကို ကြားဖြတ်ဆောင်ရွက်မှု
သို့မဟုတ် အမြန်ဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောလာခြင်း သို့မဟုတ် သင့်အား တစ်နည်းနည်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ရှိပါက ဤအချက်ကို
ပြန်လည်နေရာချထားရေး ထောက်ပံ့မှု စင်တာသို့ သတင်းပို့ပါ။

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
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