
အမေေရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ု�ည်ာမေရိးဌာာန်   

နိုိငု်င််သံားားအခွငွ််အ်မေရိးရံုံးး   

အမေေရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင်စ်ု ုတရိားမေရိးဌာာန်  

နိုိငု်င််သံားားအခွငွ််အ်မေရိးဌာာန်   

COVID-19 နှငှ့််�သက်�ဆိုု�င့်�သောသာ သော�ာ�က်ာ�သော��ှင့််�ယှကှ်�မှုကု်ု� သောက်ာင့်��မှုာ�တွွင့်� ရင့်�ဆိုု�င့်�ခြ�င့်�� 
မိသိားး�စုမုိ��အတွကွ် ်အရင်း�်အမြမိစုတ်ွစုခ်ု ု

ကုို�ရုို�နာာဗုို�င်းး�ရပ်း (COVID-19) နှှင်း်း ပ်တ်းသကိုး၍ အခြေ�ေအ��စ်း�ရုှှိသည့်း ်ခြေ�ကိုာကိုးရ့����ု�ာ��ှ ခြေပ််ခြေပ်ါကိုးလာာခြေသာ ခြေစ်ားကိုာ�ခြေနှှာင်းးယှ်ှကိုး�နှုှင်း်း အ�ော� တ်ဖကိုးသတ်း  
ေ့��ော�ဆကိုးဆ���ု�ာ�သည့်း �ှာ�ယ့ှင်းး�ပြီးပ်း� ခြေကို�ာင်းး�သာ���ာ�နှှင်း်း ယှင်းး�တု်� �ုသာ�စ်���ာ�အခြေပ်် ဆု��ကို��ု���ာ� သကိုးခြေရာကိုးနှု�င်းးသည့်း။ 

ကိုပ်းခြေရာဂါါကိုာလာအတ်င့်းး� အာရှှိ-အခြေ�ရုကိုနားနှှင်းး ်ပ်စု်ဖုတ်းကိုွနား�သာ� (AAPI) လာ�ူအုသု�င်းး�အဝုို�င်းး���ာ�အခြေ�ကိုာင်းး� �ှာ�ယ့ှင်းး�ခြေသာ သတ်င်းး�အေ�ကိုးအလာကိုးနှှင်းး ်
အနှတရာယှးရုှှိခြေသာ ထု�တ်း�ပ်နားေ�ကိုး��ာ�ခြေ�ကိုာင်းး ်နှှ�တ်း�ဖင်းးခ်ြေနှှာင်းးယှ်ှကိုး�ေင်းး��ှသည့်း အ�ကို�း�ဖကိုး��ု�ာ�အထုု လာကိုး�ေ�နှု�င်းးသည့်းလ်ာ�ပ်းရပ်း��ာ� တ်စ်းနှု�င်းးင်း�လာ���တ်င့်းး  
တု်��ပ့်ာ�ခြေစ်ေ�်သည့်း။ နှု�င်းးင်း�တ်စ်းဝှို�း�ရုှှိ ခြေကို�ာင်းး���ာ�တ်င့်းး AAPI ခြေကို�ာင်းး�သာ���ာ�သည့်း သတုူ်�၏ ���ု�နှယ့ှးစ်�၊ ���ု�ရုို��နှှင်း်း ဘာာသာစ်ကိုာ�အပ်ါအ၀င်းး သတုူ်�၏  
လာ�ူ��ု� သု� �ဟု�တ်း နှု�င်းးင်း�သာ�ဇာာစ်း��စ်းခြေ�ကိုာင်း်း အတ်နား�ခြေဖား��ာ�၏ အနှု�င်းးကို�င်း်း�နှုှင်း်း အခြေနှှာင်း်းအယှှကိုးခြေပ်��တုု်� ကုို� တု်�င်းး�ကိုာ�ေ�်�ကိုသည့်း 

အ��ာ��ပ်ည့်းသဆုူ�င်းးရာ �လူာတ်နား�နှှင်း်း အလာယှးတ်နား�ခြေကို�ာင်းး���ာ�အ�ပ်င်းး ခြေကိုာလုာပ်း��ာ�နှှင်း်း တ်ကိုက သု�လား��ာ�တ်င့်းး ခြေကို�ာင်းး�သာ���ာ�၏ လာ�ူ��ု�သု� �ဟု�တ်း  
နှု�င်းးင်း�သာ�ဇာာစ်း��စ်းကုို� ပ်စ်း�ှတ်းထုာ�ပြီးပ်း� ခြေနှှာင်းးယှ်ှကိုး�ေင်းး�အပ်ါအ၀င်းး လာ�ူ��ု�ခြေရ�ေ့��ော�ဆကိုးဆ��ေင်းး�ကုို� စ်��စ်�း�စ်စ်းခြေဆ�ရနားနှှင်း်း ကုို�င်းးတ်ယ့ှးရနား တ်ာဝိုနားရုှှိသည့်း။  
ခြေကို�ာင်းး���ာ�သည့်း သင်း်းခြေလာ�ားခြေသာအဆင်း်း��ာ�ကုို� ��ပ်�လာ�ပ်းနှု�င်းးလာှင်းး ယှအူကိုးစ်းတ်ရာ�ခြေရ�ဌာာနာရုှှိ နှု�င်းးင်း�သာ�အေ့င်း်းအခြေရ�ဌာာနာေ့� (CRT)၏  
ပ်ည့်ာခြေရ�အေ့င်း်းအလာ�း���ာ�ဌာာနာနှှင်းး ်ယှအူကိုးစ်းပ်ည့်ာခြေရ�ဌာာနာရုှှိ နှု�င်းးင်း�သာ�အေ့င်း်းအခြေရ�ရို��� (OCR) သည့်း ခြေကို�ာင်းး�သာ���ာ�ကုို� ေ့��ော�ဆကိုးဆ���ှု ကိုာက့ိုယှးရနား  
ဖကိုးဒရယှးဥပ်ခြေဒ��ာ�ကုို� �ပ်ဌာာနား��ေင်းး��ဖင်းး ်ကိုညူ့်းနှု�င်းးသည့်း။

CRT နှငှ်း်� OCR တွိ�မိ ှစုံစုုမိ�်စုစုဆ်ေး��နှိငု်းသ်ားည့််� ဥပမိး အမြ�စုအ်ပျက်မ်ိ��—
အလယ််တန်း�်ကျော�ာ�င််း�သား��များာ��� အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်း ်အတန်း�်ကျော��်များာ���ိ� “ဗိို�င််း�ရိပ််စ််ပိ်�� ဖြ�န်း် �တ့�သူားကျောတေ!" ဆိို�ပြီးပ်း� ကျောအ�်ဟစ််တ��ိ� စ်�သားင််းခန်း�်ထ့ဲ စ်�သားင််းခာနိ်းတ်ေင််း သူားတိ�
�ိ�ယ််တိ�င််း မှျားတ်တမ်ျား�တင််းပြီးပ်း� လမုူျားများးဒီးယ်�ကျောပ််တေင််း ဗိုးဒီးယိ်�များာ�� တင််းခ့�ပ်ါသားည််။ ကျော�ာ�င််း�အ�ပ််ခာ�ပ််ကျောရိ�များး�များာ��သားည်် ဗိုေးဒီးယိ်�များာ���ိ� သားတိထဲ��မိျားကျောသား�်လည််� အ�ရှှ-အကျောများရိိ
�န်းက်ျော�ာ�င််း�သား��များာ���ိ� ကျော�ာ�င််း�တေင််း ကျောန်း��်ထဲပ််ကျော�ှ�င်း�ယှ််�်မုျားများာ��မှျား ���ေယ််ရိန်း ်များည််သားည်� ်စံ်�စ်မ်ျား�စ်စ််ကျောဆို�မုျား သိား� များဟ�တ် အကျောရိ�ယူ်မုျား�ိ�များှလ�ပ််ရိန်း ်ဖြင်းင််း�ဆိုန်းသ်ားည််။— 
အထဲ�်တန်း�်ကျော�ာ�င််း�သား��များာ��သားည်် အကျော��သားင််း စ်�သားင််းခန်း�်၏ စ်���ကျောဖြပ်�ခန်း�်များာ��၌ အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်းအ်တန်း�်ကျော��်တစ််ဦး�� “တရု�တ်ဗိို�င််း�ရိပ််စ််” �ိ� အသိား�င််း�
အ�န်း�်ထ့ဲသိား�  သားယ််ကျောဆို�င််းလ�လိ�  စ်�သားင််း�ှစ််တစ််�ှစ််လံ�� ပ်ာ�်စ်း�သားေ��ရိသားည််ဟ� အများည််များကျော��်ဘ့ဲ ကျောဖြပ်�ဆိို�ကြ�သားည််။ ဆိုရိ�သားည်် စ်���ကျောဖြပ်�ခန်း�်�ိ� ကျောတက့ျောသား�်လည််� 
မှျားတ်ခာ�်များာ���ိ� �ိ�င််းတေယ််ဖြခင််း� သိား� များဟ�တ် အများည််များကျော��်လိ�ကျောသား� ပိ်� စ််များာ���ိ� �န်း �သ်ားတ်ဖြခင််း�များာ�� များလ�ပ််ပ်ါ။ အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်းက်ျော�ာ�င််း�သူား� သူားများ၏ ဗိုးဒီးယိ်�အ�� 
အဖြခ��ကျော�ာ�င််း�သား��များာ�� များကျောတ�့ိ�င််းရိန်း ်ပိ်တ်ထဲ��ကျောသား�်လည််� စ်���ကျောဖြပ်�ခန်း�်များာ��၌ ဆို�်ကျောဖြပ်�ကျောန်းကြ�သားည််။ — 
လ�ိူ�ယ််တိ�င််းသားင််းယူ်ဖြခင််း� ဖြပ်န်းစ််ရိန်း ်ဖြပ်င််းဆိုင််းသားည်�အ်ခါ မူျားလတန်း�်ကျော�ာ�င််း�မှျား ကျော�ာ�င််း�အ�ပ််ကြီး�း�� အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်း ်ကျော�ာ�င််း�သား��များာ��၏ မိျားဘဲများာ��အ�� တရု�တ်�ိ�င််းငံ်း
သိား� သွားသားေ��ကျောရိ��်ဖြခင််း�၊ မိျားသား��စ်��ှင််း� အ�ရှှဆို�်�ေယ််ဖြခင််း�များာ��အ�� ကျောများ�ဖြများန်း�်ဖြခင််း��ှင်း� ်�ကျောလ�အ�� ကျော�ာ�င််း�များအပ််များး COVID-19 များရိှှကျောသား� စ်စ််ကျောဆို�ခာ�်�ိ� သား�်ကျောသားဖြပ်ရိန်း ်
ကျောတ�င််း�ဆိို�သားည််။ ခရို�င််းမှျား ဤအခာ�်အလ�်များာ���ိ� အ�ရှှများာ�ိ�ရို��များဟ�တ်သူား ကျော�ာ�င််း�သား��များာ��ထံဲမှျား ကျောတ�င််း�ခံဖြခင််း�များရိှှပ်ါ။—
အလယ််တန်း�်ကျော�ာ�င််း�တစ််ကျော�ာ�င််း�၏ ထဲများင််း�စ်��ကျောဆို�င််းတေင််း အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်း ်ကျော�ာ�င််း�သား��များာ�� အန်းး�အန်း��၌ ရိှှကျောန်းခာနိ်းတ်ေင််း များာ�်�ှ��ံ���ှစ််ထဲပ်် တတ်ဆိုင််းရိန်း ်ကျော�ာ�င််း�သား��
များာ��� မှျားတ်ခာ�်ကျောပ်�သားည််။ မိျားခင််းဘဲ�သား�စ်���ဖြ�င်း� ်တစ််ဦး��ှင်း�တ်စ််ဦး� စ်���ကျောဖြပ်�ကျောသား� အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်းက်ျော�ာ�င််း�သား��များာ���ိ�လည််� သူားတိ�� ကျောန်း �လည််စ်� ကျောစ်�င်း�က်ြ�ည်�သူ်ား 
လကူြီး�း�များာ�ရိှှကျောန်းခာနိ်းတ်ေင််း ကျောလှ�င််းကျောဖြပ်�င််းသားည််။ ဖြပ်ဿန်း��ိ�ကျောရှှ�င််း�ိ�င််းရိန်း ်အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်းက်ျော�ာ�င််း�သား��များာ��သားည်် အဖြခ�� ကျောန်း �လည််စ်�စ်��ပ်ေ့သိား�  ကျောဖြပ်�င််း�ထိဲ�င််းကြ�သားည််။—
ကျော��လိပ််အိမ်ျားရိ�စ်းမံျားခန်း �ခ်ွဲခေက့ျောရိ�များး�� အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်း ်ကျော�ာ�င််း�သား��တစ််ဦး�အ�� ကျော��လိပ််၏ အကျောဆို�င််းများာ��ထဲ�် ကျော�ာ�င််း�ဖြပ်င််းပ်အိမ်ျားယ်��ိ�သား� စ်ဉ််း�စ်��ရိန်းက်ျောဖြပ်�ပြီးပ်း� 
အဖြခ��ကျော�ာ�င််း�သား��များာ��အ��လံ�� ���ေယ််ကျောဆို�များထိဲ��မှျားး အ�ရှှ-အကျောများရိိ�န်းက်ျော�ာ�င််း�သား���ှင်း�အ်တ ူအကျောဆို�င််းအခန်း�်တေင််း ကျောန်းထိဲ�င််းရိန်း ်အဆိုင််းများကျောဖြပ်�ိ�င််းဟ� ရှှင််း�ဖြပ်သားည််။—



အမေေရိိကန်ပ်ြ�ည်မ်ေ�ာင်စ်ု ု�ည်ာမေရိးဌာာန်   

နိုိငု်င််သံားားအခွငွ််အ်မေရိးရံုံးး   

အမေေရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင်စ်ု ုတရိားမေရိးဌာာန်  

နိုိငု်င််သံားားအခွငွ််အ်မေရိးဌာာန်   

သောက်ာင့်��သာ�တွ��ဦး�သည်� သောက်ာင့်��တွငွ့်�  
�ွ�ခြ�ာ�ဆိုက်�ဆိုခံြ�င့်���ရံလျှှင့်� မှုည်�သု� လျှ�ပ်�သောဆိုာင့်�ရမှုည်�နည်��။ 

ခြေကို�ာင်းး�သာ�တ်စ်းဦး�သည့်း လာ�ူ��ု�၊ နှု�င်းးင်း�သာ�ဇာာစ်း��စ်းခြေ�ကိုာင်း်း �တ်ရာ��ပ်��ေူ�ရသည့်း်အေါ—ဥပ်�ာအာ��ဖင်း်း �တ်ညူ့်းခြေသာ 

ဆကိုးဆ��၊ု ခြေနှှာင်း်းယှှကိုးခြေစ်ားကိုာ��ေင်းး�၊ အနှု�င်းးကို�င်း်း�ေင်းး� သု� �ဟု�တ်းလာကိုးတ်�� ပြ�ပ်နား�ေင်းး�ေ�ရသည့်းဟု� သင်းးယှ���ကိုည့်းလာှင်းး၊ 

“မည််သူမူည််ဝါါဖြ�စ်ပ်ါါစေစ်၊ မည််သူ့�ပါင်က်ိုး့��ကိုးယွ်ပ်ါါစေစ်၊ မည််သူည်််စေေရာာမလှာာပါါစေစ်၊ သူ့�မဟု�တ် ်မည််သူက့ိုး့�ချျစ််ပါါစေစ်  

အစေမရ့ာကိုးေဖ်ြပါည််စေ�ာင်စ််�တ်ငွ် ်စေေ�့�င်သ်ူတူ်စ်စ်ေယ်ာကိုးသ်ူည်် အနို့�င်က်ိုးျင််ခ်ျရံာမည််ကိုး့� စေ�ကိုးာက်ိုးပြီးပါး� မစေေသူင််ပ်ါါ။  

မတ်ကူိုးွ�ဖြပါာ�မသုူည်် ကိုးွနို်�ပါတ့််�တ်စ်န်ို့�င်င််လံံာ��အစေေဖြ�င်် ်အဓိက့ိုးကိုးျပြီးပါး� အဖြချာ�သူမူ��၏ နို့�င်င််သံူာ�အချငွ််အ်စေရာ�ကိုး့�  

ချ��စေ�ာကိုးသ်ူတူ့်�င်�်အာ� တ်ာ၀ေယ််စူေစ်ရာေ ်တ်ရာာ�စေရာ�ဌာာေသူည်် ကိုးတ်က့ိုး၀တ်ပ်ြုပါ�ာ�သူည််။” 

-Pamela Karlan၊ လက်ဆ်ေး�းက်ဆ်ေး�့ဆေးေခုျ�ပ၊် တွရး�ဆေးရ�ဌားေ 

“အစေမရ့ာကိုးမာှ လာမူ��စေရာ�ချွ�ဖြချာ�မုနဲ့� လာမူ��စေရာ�မ�ေ�်တ်း�မုစေတ်အွတ်ကွိုး ်စေေရာာမရ့ှိဘူး�ူ။ မတ်ကူိုးွ�ဖြပါာ�ဖြချင်�်ဟုာ ကိုးွနို်�ပါတ့််�နို့�င်င််ရံာ��  

ကြီးကိုးး�မာ�တ်� ်အင်အ်ာ�တ်စ်ခ်ျ�ဖြ�စ်ပ်ါါတ်ယ်။် ချွ�ဖြချာ�ဆက်ိုးဆဖံြချင်�်ကိုး့� တ့်�ကိုး�်ျက်ိုးရာေန်ိုငှ်် ်ကိုးွနို်�ပါတ့််� နို့�င်င််၏ံ စေကိုး�င်�်သူာ�မ��

အတ်ကွိုး ်ပါ့�မ့�မှတ်တ်�အ်နာာဂတ်ဆ်းကိုး့� ဦး�တ်ည််သူာွ�ရာေ ်ပါည်ာစေရာ�ဌာာေ နို့�င်ငံ််သူာ�အချင််ွ်အစေရာ�ရံုံး�ကိုး ကိုးတ်ပ့ြုပါပါါတ်ယ်။် 

-Suzanne B. Goldberg၊ နှိငု်းင််းသံားး�အခုငွ်း�အ်ဆေးရ��ိငု်းရ်း ဆေးခုတွတ လက်ဆ်ေး�းက်အ်တွငွ်း�်ဆေးရ�မိး�၊ ပည့်းဆေးရ�ဌားေ 

1 ကျော�ာ�င်းး�၏ ဦး�ကျော��င်းးသူူတစ်းဦး��ု� ချာ�းချာင်းး�အကျော���င်းး�����ပါါ (ဥပ်များ� ကျော�ာ�င််း�အ�ပ်် သိား� များဟ�တ်  
ကျော�ာ�င််း�သား��ကျောရိ�ရိ�၀န်းထ်ဲမ်ျား�များာ��)။ သားင််းလိ�အပ််သားည်�အ်�ူအည်းများရိလှင််း ကျော�ာ�င််း�၊ ကျော�ာ�င််း�ခရို�င််း၊ ကျော��လိပ််သိား� များဟ�တ်
တ�က သိား�လ်သိား�  တရိ���င််းတိ�င််းကြ���ခာ�်�ိ� တင််းပ်ါ။ သားင််းရိရိှှကျောသား� ဖြပ်န်းက်ြ���မုျားမှျားတ်တမ်ျား��ိ� သိားမ်ျား�ဆိုည််�ထဲ��ပ်ါ။

2 မည်းသူည််းကျောေရာ�နှှင်း်း အချာေုးတွင်းး မည်းသူူပါါဝင်းးပါတးသူ�းသူည်းနှှင်း်း မာ�းမြမင်းးသူ�းကျောသူမာ��၏ အမည်းမာ��နှှင်းးတ်�ွ 
မည်းသုူ� ဖြမြ�စ်းသူည်း�ု� အကျောသူ�စု်တးကျောရာ�သူ��ပါါ။ ခေ့ဖြခ��ဆို�်ဆံိုမုျားခံရိသားည််�ခါတိ�င််း� ဤအတိ�င််း�လ�ပ််ပြီးပ်း�  
သား�်ဆိို�င််းရိ�စ်�ရိေ�်စ်�တမ်ျား�များာ�� သိား� များဟ�တ် အဖြခ��အခာ�်အလ�်မိျားတူ�များာ���ိ� သိားမ်ျား�ထဲ��ပ်ါ။

3 ကျော�ာ�င််း�သိား� များဟ�တ် ကျော��လိပ််/တ�က သိား�လ်မှျား ယ်င််း�စ်�ရိေ�်စ်�တမ်ျား�များာ�� (တိ�င််းကြ���မုျားပံ်�စံ်�့�သိား� ) �ှင်း� ်များ�်ကျောဆို�ခ်ာစ်�များာ���ိ� 
သားင််းန်း��လည််ကျောသား� ဘဲ�သား�စ်���သိား�  ဘဲ�သား�ဖြပ်န်းရ်ိန်းက်ျောဖြပ်�ပ်ါ။ အ�ယ််၍ ကျော�ာ�င််း�၀န်းထ်ဲမ်ျား�များာ���ှင််း� စ်���ကျောဖြပ်�သားည််�
အခါ အဂႅႅလိပ််စ်���များဟ�တ်သားည်� ်အဖြခ��ဘဲ�သား�စ်��� အ�ူအည်လုီို�အပါးပါါ� စ်���မြပါေးတစ်းဦး��ု� ကျောတ�င်းး��ု�ပါါ။ 

4 အ�ယ််၍ ကျော�ာ�င််း�သိား� များဟ�တ်ကျော��လိပ််/ တ�က သိား�လ်မှျား သားင််း၏တိ�င််းကြ���ခာ�်�ိ� များကျောဖြ�ရှှင််း�ပ်ါ� သိား� များဟ�တ်  
ခေ့ဖြခ��ဆို�်ဆံိုမုျားများာ�� ဆို�်လ�်ရိှှကျောန်းပ်ါ� တု�င်းး����ချာ�း�ု� အကျောများရိိ�န်းတ်ရိ��ကျောရိ�ဌာ�န်း၏ Civil Rights Division  
ရိှှ civilrights.justice.gov သိား� ဖြဖြ�စ််ကျောစ်၊ အကျောများရိိ�န်းပ််ည်�ကျောရိ�ဌာ�န်းရိှှ �ိ�င််းငံ်းသား��အခေင်း�အ်ကျောရိ�ရံု��  
https://www2.ed.gov/ocr/complaintintro.html (တိ�င််းကြ���ခာ�်�ိ� အဂႅႅလိပ််ဘဲ�သား�ဖြ�င်း�တ်င််းသားေင််း�ရိန်း)် 
သိား� များဟ�တ် https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html (တိ�င််းကြ���ခာ�်�ိ�  
အဂႅႅလိပ််များဟ�တ်ကျောသား� ဘဲ�သား�ဖြ�င်း�တ်င််းရိန်း)် သိား�  တိ�င််းကြ���ပ်ါ။

https://civilrights.justice.gov/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html

