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      မစ္ရွင္ - ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆယ္ႏြယ္ေသာအကူ

အညီမ်ား က်မ္းမာေရးႏွင့္စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္
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ရိကန္ ေအးရွား-ပစီဖိတ္ကၽြန္းသားလူမႈအ   သုိင္းအ

ဝိုင္းရဲ႕သုခခ်မ္းသာတုိးတက္ရန္။ 
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ကားျပန္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ဘာသာျပန္ေရးျခင္းလူမႈ့ေ

ရးကူညီပံ့ပိုးျခင္းမ်ား။  

    က်ႏ္ုပ္တုိ႔၏အေၾကာင္းကုိေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ေသာ 
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ခံစားေနရေသာသူကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္။ 
APDC သည္လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းတခုတည္းသား 

အထူးသျဖင့္ ခံစားေနရေသာသူအ                  

တြက္ရပ္တည္ေပးမည့္သူမရွိ၊ ေျပာဆုိျခင္းမည့္သူမ   

ရွိေသာ အာရွအေမရိကန္ကၽြန္းသားဥပေဒနဲ႔        

ပတ္သက္ခံစားေနရေသာသူ  ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္

ထည္းတြင္သာကူညီျခင္း၊       ကူညီျခင္းအစီ   အ

စဥ္ျပန္႔က်ယ္မႈမ်ားျပားမႈမွာအခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆုိင္

ရေသာသ ူဒုကၡသည္မ်ား၊ႏိုင္ငံဝင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္လူ

မ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္မတူညီမႈ။ ဒုကၡႏွင့္ရင္ဆုိင္ရေသာအ   

ခက္အခဲလူမ်ိဳးျခားမ်ားစကား၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ ဆင္း

သက္လာေသာမ်ိဳးႏြယ္၊ ဘာသာေရ ႏွင့္စီးပြားေရ။  

ပါဝင္ေသာကူညီပံ့ပိုျခင္းမ်ားမွာ။ 
- ကိစ္တြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ,ကူညီမႈ (ဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းက်ဴးလြန္
မႈ)  

- ခံစားရသူႏွင့္သက္ေသခံသူေတြ႕ျမင္သက္ေသခံ 
သူ၏လုံျခံဳစြာႏွင့္ေျပာဆုိေပးေသာအကူအညီ။ 

- သင္၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအ
ရာကုိေပးသိျခင္း။ 

- လုံျခံဳမႈအစီအစၪ္။  
- ကုိယ့္ကုိယ္ကုိအားကုိး နိဳင္ျခင္း ရပ္တည္နိဳင္ျခင္း။  
- အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္အားေပးႏွိပ္သိပ္ေျပာ            
ဆုိအၾကံေပးျခင္း။  

- ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာအကူအညီေပျခင္း။ 
- ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာရံုးတက္ရမည့္အခ်ိန္တြင္သ့င္
ကုိကူညီလမ္းၫြန္ေပျခင္း။  

- စကားျပန္ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ေရးေပးျခင္း။ 
- အေရးေပၚေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈကူညီမႈ (သတ္မွတ္ထားသည့္
အတုိင္းအတာ) 

- ခိုလုံမႈႏွင့္အိမ္ေျပာင္း ပို႔ေဆာင္ျခင္းကူညီမႈ(သုိ႔)ဥပေ
ဒ၏ကူညီပို႔ေဆာင္ခ်က္။ 

- ဥပေဒကူညီမႈေရွ႕ဆက္အျခားေသာကူညီေပျခင္းေန
ရာ။ 

- ပညာေရးႏွင့္ကူညီပံ့ပိုးမႈသုိ႔အျခားေသာအဖြဲ႕          
အစည္း၏ကူညီမႈ။ 

တပါးသူ၏ႏွိပ္စက္မႈခံရသူ၏ အခြင့္အေရး 
- ကူညီမႈသည္မ်က္ ႏွာလုိက္ျခင္းမရွိပါ၊႐ိုေသေလစားျခင္း ႏွင့္
ဂုဏ္သေရရွိျခင္း။ 

- ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ မေတာ္မတရားက်င့္ျခင္း
မရွိရ။ ေၾကာက္လွန္႔ျခင္းျပဳမူေသာအ  ခ်ိန္တြင္ဘယ္လုိလုပ္ရ
မည္ကုိအခြင္းအေရးအရအသိေပးရမည္။  

- အမႈျဖစ္ကာလတြင္ယူထားေသာသက္ေသခံအေထာက္အ
ထားပစၥည္မ်ားကုိ၊ အမႈၿပီးဆုံးသည့္အခါတြင္ျပန္လည္ေပးရ 

မည္။ 
- တရားရံုးမွေတာင္းဆုိေသာ HIV စစ္ေဆးျခင္းအေျဖကုိအ
သိေပးရမည္။ 

- ေငြေၾကးကူညီျခင္းႏွင့္လူမႈ့ေရးကူညီမႈရွိျခင္းကုိအသိေပးရ 

မည္။ 
- ခံစားရေသာသူ၏ရပိုင္သည့္အခြင့္အေရးကုိအသိေပးရမည္။ 
- အမႈစီရင္ျခင္းအေျဖမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္တနစ္တစ္ခါေတာင္း
ဆုိသည့္အခြင္းအေရးကုိအေျဖရႏိုင္ရမည္။ 

- အျပစ္ခံရေသာသူတစ္ဦး၏အခြင့္ေရးစဥ္းမ်ဥ္းကုိအၾကပ္ကုိင္
လာသည့္အခ်ိန္တြင္အသိေပးရမည္။ 

- ေရွာက္တင္ျခင္းအခ်ိန္တြင္အျပစ္ေပးခံရသူအေပၚ(သုိ႔)အျပစ္
စီရင္ခ်က္ခ်ခံရေသာသူအားအျပစ္လႊတ္သည့္အခ်ိန္(သုိ႔)လ
က္ရွိအခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရသည့္ေထာင္မွေန၍အျခားေသာ      
ေထာင္မွတသက္တကၽြမ္း၊ ေနရမည့္ေထာင္သုိ႔ပို႔ေဆာင္မည္
ကုိ အသိေပးရမည္။  

- ရႏိုင္မည့္အကူအညီတရားရံုးတြင္အဆင္သင့္တက္ေရာက္မႈ
စကားေျပာဆုိမႈ။ 

- ရံုးတက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္၏ေရွ႕ေနသည္ သင္၏အစီရင္
ခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိဖတ္ရွဴ ေလ့လာ ျခင္းရွိရမည္။ 

- တရားခံႏွင့္သက္ေသခံသူတုိ႔၏ ဖုန္းနံပတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အ
လုပ္ဌာန အားလုံးတုိ႔ကုိကာကြယ္ရ မည္။ 

    

ခံစားေနရေသာသူကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္။ 
APDC သည္လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းတခုတည္းသား 

အထူးသျဖင့္ ခံစားေနရေသာသူအ                  

တြက္ရပ္တည္ေပးမည့္သူမရွိ၊ ေျပာဆုိျခင္းမည့္သူမ   

ရွိေသာ အာရွအေမရိကန္ကၽြန္းသားဥပေဒနဲ႔        

ပတ္သက္ခံစားေနရေသာသူ  ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္

ထည္းတြင္သာကူညီျခင္း၊       ကူညီျခင္းအစီ   အ

စဥ္ျပန္႔က်ယ္မႈမ်ားျပားမႈမွာအခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆုိင္

ရေသာသ ူဒုကၡသည္မ်ား၊ႏိုင္ငံဝင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္လူ

မ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္မတူညီမႈ။ ဒုကၡႏွင့္ရင္ဆုိင္ရေသာအ   

ခက္အခဲလူမ်ိဳးျခားမ်ားစကား၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ ဆင္း

သက္လာေသာမ်ိဳးႏြယ္၊ ဘာသာေရ ႏွင့္စီးပြားေရ။  

ပါဝင္ေသာကူညီပံ့ပိုျခင္းမ်ားမွာ။ 
- ကိစ္တြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ,ကူညီမႈ (ဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းက်ဴးလြန္
မႈ)  

- ခံစားရသူႏွင့္သက္ေသခံသူေတြ႕ျမင္သက္ေသခံ 
သူ၏လုံျခံဳစြာႏွင့္ေျပာဆုိေပးေသာအကူအညီ။ 

- သင္၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအ
ရာကုိေပးသိျခင္း။ 

- လုံျခံဳမႈအစီအစၪ္။  
- ကုိယ့္ကုိယ္ကုိအားကုိး နိဳင္ျခင္း ရပ္တည္နိဳင္ျခင္း။  
- အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္အားေပးႏွိပ္သိပ္ေျပာ            
ဆုိအၾကံေပးျခင္း။  

- ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာအကူအညီေပျခင္း။ 
- ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာရံုးတက္ရမည့္အခ်ိန္တြင္သ့င္
ကုိကူညီလမ္းၫြန္ေပျခင္း။  

- စကားျပန္ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ေရးေပးျခင္း။ 
- အေရးေပၚေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈကူညီမႈ (သတ္မွတ္ထားသည့္
အတုိင္းအတာ) 

- ခိုလုံမႈႏွင့္အိမ္ေျပာင္း ပို႔ေဆာင္ျခင္းကူညီမႈ(သုိ႔)ဥပေ
ဒ၏ကူညီပို႔ေဆာင္ခ်က္။ 

- ဥပေဒကူညီမႈေရွ႕ဆက္အျခားေသာကူညီေပျခင္းေန
ရာ။ 

- ပညာေရးႏွင့္ကူညီပံ့ပိုးမႈသုိ႔အျခားေသာအဖြဲ႕          
အစည္း၏ကူညီမႈ။ 

တပါးသူ၏ႏွိပ္စက္မႈခံရသူ၏ အခြင့္အေရး 
- ကူညီမႈသည္မ်က္ ႏွာလုိက္ျခင္းမရွိပါ၊႐ိုေသေလစားျခင္း ႏွင့္
ဂုဏ္သေရရွိျခင္း။ 

- ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ မေတာ္မတရားက်င့္ျခင္း
မရွိရ။ ေၾကာက္လွန္႔ျခင္းျပဳမူေသာအ  ခ်ိန္တြင္ဘယ္လုိလုပ္ရ
မည္ကုိအခြင္းအေရးအရအသိေပးရမည္။  

- အမႈျဖစ္ကာလတြင္ယူထားေသာသက္ေသခံအေထာက္အ
ထားပစၥည္မ်ားကုိ၊ အမႈၿပီးဆုံးသည့္အခါတြင္ျပန္လည္ေပးရ 

မည္။ 
- တရားရံုးမွေတာင္းဆုိေသာ HIV စစ္ေဆးျခင္းအေျဖကုိအ
သိေပးရမည္။ 

- ေငြေၾကးကူညီျခင္းႏွင့္လူမႈ့ေရးကူညီမႈရွိျခင္းကုိအသိေပးရ 

မည္။ 
- ခံစားရေသာသူ၏ရပိုင္သည့္အခြင့္အေရးကုိအသိေပးရမည္။ 
- အမႈစီရင္ျခင္းအေျဖမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္တနစ္တစ္ခါေတာင္း
ဆုိသည့္အခြင္းအေရးကုိအေျဖရႏိုင္ရမည္။ 

- အျပစ္ခံရေသာသူတစ္ဦး၏အခြင့္ေရးစဥ္းမ်ဥ္းကုိအၾကပ္ကုိင္
လာသည့္အခ်ိန္တြင္အသိေပးရမည္။ 

- ေရွာက္တင္ျခင္းအခ်ိန္တြင္အျပစ္ေပးခံရသူအေပၚ(သုိ႔)အျပစ္
စီရင္ခ်က္ခ်ခံရေသာသူအားအျပစ္လႊတ္သည့္အခ်ိန္(သုိ႔)လ
က္ရွိအခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရသည့္ေထာင္မွေန၍အျခားေသာ      
ေထာင္မွတသက္တကၽြမ္း၊ ေနရမည့္ေထာင္သုိ႔ပို႔ေဆာင္မည္
ကုိ အသိေပးရမည္။  

- ရႏိုင္မည့္အကူအညီတရားရံုးတြင္အဆင္သင့္တက္ေရာက္မႈ
စကားေျပာဆုိမႈ။ 

- ရံုးတက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္၏ေရွ႕ေနသည္ သင္၏အစီရင္
ခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိဖတ္ရွဴ ေလ့လာ ျခင္းရွိရမည္။ 

- တရားခံႏွင့္သက္ေသခံသူတုိ႔၏ ဖုန္းနံပတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အ
လုပ္ဌာန အားလုံးတုိ႔ကုိကာကြယ္ရ မည္။ 

    

ခံစားေနရေသာသူကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းအစီအစဥ္။ 
APDC သည္လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းတခုတည္းသား 

အထူးသျဖင့္ ခံစားေနရေသာသူအ                  

တြက္ရပ္တည္ေပးမည့္သူမရွိ၊ ေျပာဆုိျခင္းမည့္သူမ   

ရွိေသာ အာရွအေမရိကန္ကၽြန္းသားဥပေဒနဲ႔        

ပတ္သက္ခံစားေနရေသာသူ  ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္

ထည္းတြင္သာကူညီျခင္း၊       ကူညီျခင္းအစီ   အ

စဥ္ျပန္႔က်ယ္မႈမ်ားျပားမႈမွာအခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆုိင္

ရေသာသ ူဒုကၡသည္မ်ား၊ႏိုင္ငံဝင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္လူ

မ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္မတူညီမႈ။ ဒုကၡႏွင့္ရင္ဆုိင္ရေသာအ   

ခက္အခဲလူမ်ိဳးျခားမ်ားစကား၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ ဆင္း

သက္လာေသာမ်ိဳးႏြယ္၊ ဘာသာေရ ႏွင့္စီးပြားေရ။  

ပါဝင္ေသာကူညီပံ့ပိုျခင္းမ်ားမွာ။ 
- ကိစ္တြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ,ကူညီမႈ (ဥပေဒႏွင့္ညိစြန္းက်ဴးလြန္
မႈ)  

- ခံစားရသူႏွင့္သက္ေသခံသူေတြ႕ျမင္သက္ေသခံ 
သူ၏လုံျခံဳစြာႏွင့္ေျပာဆုိေပးေသာအကူအညီ။ 

- သင္၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအ
ရာကုိေပးသိျခင္း။ 

- လုံျခံဳမႈအစီအစၪ္။  
- ကုိယ့္ကုိယ္ကုိအားကုိး နိဳင္ျခင္း ရပ္တည္နိဳင္ျခင္း။  
- အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္အားေပးႏွိပ္သိပ္ေျပာ            
ဆုိအၾကံေပးျခင္း။  

- ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္ေသာအကူအညီေပျခင္း။ 
- ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာရံုးတက္ရမည့္အခ်ိန္တြင္သ့င္
ကုိကူညီလမ္းၫြန္ေပျခင္း။  

- စကားျပန္ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ေရးေပးျခင္း။ 
- အေရးေပၚေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈကူညီမႈ (သတ္မွတ္ထားသည့္
အတုိင္းအတာ) 

- ခိုလုံမႈႏွင့္အိမ္ေျပာင္း ပို႔ေဆာင္ျခင္းကူညီမႈ(သုိ႔)ဥပေ
ဒ၏ကူညီပို႔ေဆာင္ခ်က္။ 

- ဥပေဒကူညီမႈေရွ႕ဆက္အျခားေသာကူညီေပျခင္းေန
ရာ။ 

- ပညာေရးႏွင့္ကူညီပံ့ပိုးမႈသုိ႔အျခားေသာအဖြဲ႕          
အစည္း၏ကူညီမႈ။ 

တပါးသူ၏ႏွိပ္စက္မႈခံရသူ၏ အခြင့္အေရး 
- ကူညီမႈသည္မ်က္ ႏွာလုိက္ျခင္းမရွိပါ၊႐ိုေသေလစားျခင္း ႏွင့္
ဂုဏ္သေရရွိျခင္း။ 

- ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ မေတာ္မတရားက်င့္ျခင္း
မရွိရ။ ေၾကာက္လွန္႔ျခင္းျပဳမူေသာအ  ခ်ိန္တြင္ဘယ္လုိလုပ္ရ
မည္ကုိအခြင္းအေရးအရအသိေပးရမည္။  

- အမႈျဖစ္ကာလတြင္ယူထားေသာသက္ေသခံအေထာက္အ
ထားပစၥည္မ်ားကုိ၊ အမႈၿပီးဆုံးသည့္အခါတြင္ျပန္လည္ေပးရ 

မည္။ 
- တရားရံုးမွေတာင္းဆုိေသာ HIV စစ္ေဆးျခင္းအေျဖကုိအ
သိေပးရမည္။ 

- ေငြေၾကးကူညီျခင္းႏွင့္လူမႈ့ေရးကူညီမႈရွိျခင္းကုိအသိေပးရ 

မည္။ 
- ခံစားရေသာသူ၏ရပိုင္သည့္အခြင့္အေရးကုိအသိေပးရမည္။ 
- အမႈစီရင္ျခင္းအေျဖမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္တနစ္တစ္ခါေတာင္း
ဆုိသည့္အခြင္းအေရးကုိအေျဖရႏိုင္ရမည္။ 

- အျပစ္ခံရေသာသူတစ္ဦး၏အခြင့္ေရးစဥ္းမ်ဥ္းကုိအၾကပ္ကုိင္
လာသည့္အခ်ိန္တြင္အသိေပးရမည္။ 

- ေရွာက္တင္ျခင္းအခ်ိန္တြင္အျပစ္ေပးခံရသူအေပၚ(သုိ႔)အျပစ္
စီရင္ခ်က္ခ်ခံရေသာသူအားအျပစ္လႊတ္သည့္အခ်ိန္(သုိ႔)လ
က္ရွိအခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရသည့္ေထာင္မွေန၍အျခားေသာ      
ေထာင္မွတသက္တကၽြမ္း၊ ေနရမည့္ေထာင္သုိ႔ပို႔ေဆာင္မည္
ကုိ အသိေပးရမည္။  

- ရႏိုင္မည့္အကူအညီတရားရံုးတြင္အဆင္သင့္တက္ေရာက္မႈ
စကားေျပာဆုိမႈ။ 

- ရံုးတက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သင္၏ေရွ႕ေနသည္ သင္၏အစီရင္
ခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိဖတ္ရွဴ ေလ့လာ ျခင္းရွိရမည္။ 

- တရားခံႏွင့္သက္ေသခံသူတုိ႔၏ ဖုန္းနံပတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အ
လုပ္ဌာန အားလုံးတုိ႔ကုိကာကြယ္ရ မည္။ 


