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ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ရဲ.ရည္မွန္းခ်က္က ဒီျပည္နယ္
ဟာ လူအခ်င္းအခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ
ရွိတဲ့ျပည္နယ္ျဖစ္ ဖုိ ့ ရည္မွန္းထားပါသည္။ 

တရားဥပေဒကုိ သိရွိနားလည္ပါ။ Fair 
housing ဆုိတာ အိမ္ငွါးျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမ
မ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ အိမ္ရအတြက္ေခ်းေငြ
မ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ အာမခံမ်ားျပဳလုပ္ရာ
တြင္ အေယာက္တုိင္းမွာ တန္းတူတဲ့ အ
ခြင့္အေရးမ်ားရွိေၾကာင္းကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္
သည္။ 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အုိးအိမ္ခြဲျခားဆက္ဆံမွုမွကာကြယ္ႏုိ
င္ေအာင္ တရား ဥပေဒကုိသိရွိနားလည္ပါ။

ဥပေဒကုိသိရွိနားလည္ပါ။ ေဒသခံ ကုိယ္ေနထုိင္တဲ့ေဒသခံ ေ
တြမွာ လူ.အခြင့္အေရး ေအဂ်င္စီေတြရွိပါတယ္။ ထုိအခ်က္မ်ား
ကုိ သိရွိဖုိ့ သင့္ရဲ့ေဒသခံျမဳိ.ေတာ္ခန္းမ (city hall) ကုိဆက္သြ
ယ္ပါ။

ျပည္နယ္၊ “Iowa Civil right Act” (Iowa code 216) ဤ 
Iowa ႏူိင္ငံသား အခြင့္အေရးလုပ္ရွားမွု မွာ ေဖၚျပထားေသာ 
တရား ဥပေဒေတြ အရ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ျခင္း စီရဲ့အားေ
ရာက္၊ လိင္၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္တိမ္းညြတ္ျခင္း၊ က်ားမ၀ိေသသလ
ကၡဏာ၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ဳိးျခား၊ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ မ
သန္စြမ္းမွု၊ ခႏၶာကုိယ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းမွုႏွင့္ မိသားစု အ
ဆင့္အတန္း (အိမ္တြင္ကေလးမ်ားရွိရွင္း) စသည့္ ဤအခ်က္
မ်ားေၾကာင့္ အုိးအိမ္ေျမရာ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္း မွတား ျမစ္
ထားပါသည္။ 

အစုိးရ၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က အစုိးရဲ. ႏူိင္ငံသား အခြင့္အေရး လု
ပ္ရွားမွဳအရ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ လူမ်ဳိးျခား အသားအေ
ရာင္ေၾကာင့္ အုိးအိမ္ေျမရာ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမွတားျမစ္ျခ
င္း။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ႏူိင္ငံသား လူ့အခြင့္အေရး လုပ္ရွားမွဳ (Title 
VIII) နဲ့ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အစုိးရရဲ့ မွ်တေသာ အိမ္ရာျပဳျပင္ခ်က္
အရ လူတစ္ဦးျခင္းစီရဲ့ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊လိင္၊ႏုိင္ငံသား၊
မသန္စြမ္းမွဳနဲ့ မိသားစုအဆင့္အတန္းေတြေၾကာင့္ အိမ္ရာေျမခြဲျ
ခားဆက္ဆံျခင္းမွတားျမစ္ထားပါသည္။
––– 
မိသားစုအေျခအေန (သုိ့) အိမ္တြင္ကေလးမ်ားရွိျခင္း၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္
ကေလးမ်ားရွိတဲ့ မိသားစုမ်ား ကုိ ကာကြယ္မွုေပးျခင္း၊ ကေလးအုပ္ထိန္းျခင္းကုိ 
ေလွ်ာက္တင္ထားသူမ်ား ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြား ရန္ ရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကုိလည္း 
အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ လူၾကီးပုိင္းနဲ့ ဆုိင္တဲ့ အိမ္ရာေျမ ဥပေဒေတြ အ
တြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ား သိရွိပါ။

အိမ္ျခံေျမပုိင္ရွင္ေတြဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြအရ အိမ္ငွါးသူေတြရဲ့အ
ကုန္အက်နဲ့ အိမ္ျပဳ ျပင္မြမ္းမံျခင္းနဲ့ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ့လုိအပ္ခ်က္နဲ့ကုိက္ညီတဲ့ 
ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ဖုိ. တာ၀န္ရွိပါသည္။

ဤ commission ဟာ အလုပ္၊အိမ္ရာထုိင္ျခင္း၊လူအ
မ်ားစုေနထုိင္သည့္ေနရာအေၾကြး နဲ့ ပညာေရးစသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ေျပလည္ ေျဖရွင္းေပးျခင္း စသည့္ အရာမ်ားကုိ ျပဳလု
ပ္ေပးပါသည္။

Commission က ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးမွ ႏုိင္ငံ
သား အခြင့္အေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ့ အိမ္ရာထုိ
င္ခင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ လာေရာ
က္ေဟာေျပာေပးႏူိင္ပါသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းနဲ့ပတ္
သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေတာင္းဆုိမူတည္ျပီး 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ့ထုတ္ေ၀ေပးသြားႏူိင္ပါသည္။

Commission ဌါနကေနျပီးေတာ့မွ အိမ္ရာေျမပုိင္ရွ
င္မ်ား၊ အလုပ္ရုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္မ်ား ေတြထံ
သြားေရာက္ျပီး လူ့အခြင့္အေရးနဲ့ကုိယ္ညီတဲ့လုပ္ေဆာ
င္ျခင္းမ်ားရွိမရွိ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ့ကုိ ဤနံပါတ္ႏွင့္ ဆက္သြ
ယ္ပါ၊ ၅၁၅-၂၈၁-၄၁၂၁၊ ၈၀၀-၄၅၇-
၄၄၁၆ (သုိ့) icrc@iowa.gov

IOWA ျပည္နယ္ရဲ ့ ေဆာင္ပုဒ္၊ 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ့ရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ တန္ဖုိး
ထားျမတ္ႏုိးျပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ့ရဲ အခြင့္အေရး
မ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္။

အိမ္ရာေျမတရားမွ်
တမုွ၊ ကိုယ့္အခြင့္အေ
ရးကို ကိုယ္သိပါ။



1    ၁၊ Commission ရံုးက သင့္တုိင္ၾကားခ်က္လက္ခံရရွိခ်ိန္
တြင္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိတင္တြင္း ထားျပီးျဖစ္သည္။

2    ၂၊ တိုင္ၾကားခ်က္ကို တုိင္ၾကားခံရသူထံ (သုိ့) တု္ိင္ၾကားခံ
ရတဲ့ ကုမၺဏီထံသုိ့ အသိေပးမွားျဖစ္ျပီး တုိင္ၾကားခံရသူဘ
က္က ျပန္လည္တုန့္ျပန္ခြင့္ကုိလည္းေပး ထားပါ သည္။

3   
 ၃၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမွာ တရားမွ်တျပီး ထိေရာက္စြာစုံစ
မ္းႏုိင္ဖုိ့ အတြက္စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးမွုး တစ္ေယာက္ ခန့္ အ
ပ္မွာ ျဖစ္သည္။ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ တကြ မွတ္တ
မ္းတင္ ထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသခ်ာဆန္းစစ္ ၾ
ကည့္မည္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ကုိ မိမိ ဆႏၵအလွ်ာက္ တရားမွ်
တစြာ ညိႏူိင္းခြင့္ ျပဳထားသည္။

4    
၄၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း ဆုိင္ရာ တရားသူၾကီးမွ ျဖစ္ပြားသည့္ ျ
ပသာနာဟာ တကယ့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ေၾ
ကာင္းကုိ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္။

5    ၅၊ျဖစ္ႏုိင္ေျခသက္ေသမ်ားရွိခဲလွ်င္ တစ္ကယ့္ခြဲျခားဆက္
ဆံျခင္းခံရသည္ လု့ိသတ္မွတ္သည္။ အကယ္၍ သက္ေသ
ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္ အထားမ်ား မရွိပါက တုိင္ၾကားခ်က္
မ်ားကုိ ပယ္လုိက္မည္ ျဖစ္ျပီး အယူခံ၀င္ခြင့္ ေတာ့ ျပဳထား
သည္။

6    
 ၆၊ ခုိင္လုံတဲ့ သက္ေသမ်ားေတြ.ရွိျပီးေနာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
မွ ဤျပသာနာကုိ ခရုိင္တရားရုံးမွာ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္ (သုိ့) 
Commission ရဲ့ေရွ့ေမွာက္မွာ ၾကားနာမွုကုိျပဳလုပ္သြား ႏုိင္
သည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္ တုိင္ၾကား ခ်က္တင္ ျပီးျပီ။ 
ယခုဘာဆက္လုပ္သင့္ သလဲ?

တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ တင္ျပရန္
အိမ္ရာေျမခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းနဲ့ပတ္သက္ျပီး တုိင္ၾ
ကားခ်က္မ်ားနဲ့ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္မ်ား
ကုိ သိရွိေအာင္ Iowa Civil right Commission 
ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

ဖုန္းဆက္ပါ၊ ၅၁၅-၂၈၁-၄၁၂၁ (သို့) ၈၀၀-၄၅၇-၄၄၁၆

လာေရာက္ေလ့လာပါ။: Icrc.iowa.gov

Grime State Office Building
400 East 14th Street
Des Moines, IA 50319

နံနက္ ၈း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄း၃၀ (တနဂၤလာ-ေသာၾက)

•   တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား တင္ဖုိ့အခေၾကးေငြေပးစရာ မလုိပါ။

•   Fair Housing ရုံးမွ သိကြ်မ္း နားလည္သူတစ္ဦးဦးက သ
င္ေပးတဲ့တုိင္ၾကားခ်က္က တုိင္ၾကားခ်က္ဖြင့္ဖုိ့ ခုိင္လုံမွုရွိမရွိ 
ဆုံးျဖတ္ေပးျခင္း ႏွင့္တုိင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္ရန္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ကူညီသြားမည္။

•   Commission ရုံးကေနျပီးေတာ့မွ သင့္ကုိယ္စား သင့္ရဲ့ အ
ခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ ဖုိ့ အတြက္  US Department of 
Housing နဲ့ Urban Development (HUD) ရုံးထံသုိ့ တုိင္ၾ
ကားခ်က္တင္ေပးမည္။

အထက္ေဖၚျပပါအခ်က္ေတြနဲ့သင္ၾကဳံဖူးလွ်
င္ သင္ဟာ အိမ္ရာေျမခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း
သားေကာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

   ေၾကာျငာတစ္ခုမွာ တိုက္ခန္းငွါးရန္ရိွေၾကာင္းသင္ေတြ.ျပီး 
ေၾကာ္ျငာထဲကဖုန္းနံပါတ္အတိုင္း သင္ ဖုန္း ေခၚဆိုဆက္
သြယ္သည္။ ထိုတိုက္ခန္းသင္သိျပီး လူကိုယ္တိုင္ လာေ
ရာက္ၾကည့္ရုွရန္ သင္ထြက္လာသည္။ သင္တိုက္ခန္းေ
နရာ ေရာက္ေရာက္ျခင္း မွာပဲ ေဆာရီးပါ ဒီတိုက္ခန္းက 
လူငုါးသြားျပီး လ့ို အေျပာခံရသည္။

   သင္အိမ္၀ယ္ဖုိ့ ပဲြစားႏွင့္ အိမ္ရွာသည့္အခ်ိန္တြင္ ထုိ့ပြဲ.
စားကသင့္ကုိ ရပ္ကြက္ရဲ့တစ္စိတ္တစ္ေဒ သကုိသာ လုိ
က္ျပျခင္း၊ ပြဲစားက သင့္ကုိ ဒီဧရိယာကနင့္နဲ့ သင့္ေတာ္မ
ယ္လုိ့ ငါထင္တယ္ဆုိတဲ့ မွတ္ခ်ကေ္ပးျခင္း (သို့) ေသခ်ာ
တယ္ နင္အဲဒီရပ္ကြယ္မွာ နင္ေနေပ်ာ္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိ
တဲ့ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း။

   သင္တိုက္ခန္း ငွါးဖိုးအတြက္ ဖုန္းေခးျပီး မန္ေနဂ်ာကို သ
င္န့ဲသင့္ကေလးငယ္အတြက္ အခန္း ငွါး မည္လို ေျပာ အျ
ပီးမွာ မန္ေနဂ်ာကေနျပီးေတာ့ မွ ဒီတိုက္ခန္းက ဒုတိယထ
ပ္မွာရိွျပီး လသာေဆာင္ပါပူးတြရိွဲတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ကေ
လးငယ္အတြက္ မသင့္ေတာ္ဘူး။

   သင္အိမ္၀ယ္ျပီး အိမ္ အာမခံအတြက္ (Homeoner 
Insurance) ၀ယ္ယူလုိသည္။သုိ့ေသာ္လည္း ပဲ အာမခံေ
အးဂ်င့္ (Insurance Agent) က သင္ေနထုိင္တဲ့ ရပ္ကြ
က္က အိမ္ကုိသူတုိ့ အာမခံခ်က္ (write policy) မေရးေ
ပးပါဟုေျပာျခင္း။

   သင္မ်က္မျမင္ျဖစ္ျပီး သင့္ရဲ့ လုပ္ရွားမွုေတြအတြက္ ဦးေ
ဆာင္ေပးမယ့္ေခြးေလးတစ္ေကာင္ရွိသည္ တုိက္ခန္း မ
န္ေနဂ်ာက အိမ္ေမႊး တရိစာၧန္မရွိရ ဆုိတဲ့ စည္းကမ္းေၾ
ကာင့္သင့္ကုိ ငွါးခြင့္မျပဳျခင္း။

   သင္းငွါးမည္တုိက္ခန္းတြင္တျခားေသာသူေတြထက္ စ
ရံေငြပုိ၍ေပးေဆာင္ရျခင္း၊

ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္ အလ
က္ေတြနဲ့ သင္ၾကံဳဖူးသလား?

Iowa ျပည္နယ္ဧ။္ စည္ကမ္းအရ 
အမွုျခင္းျဖစ္ပြားျပီး ရက္ေပါင္း ၃၀၀ 

အတြင္း တုိင္ၾကားခ်က္ဖြင့္ရမည္။

HUD ရံုးထံသ့ို တစ္ႏွစ္အတြင္း တိုင္ၾကားႏိုင္ျပီး တရားရံုး 
အထိ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းတိုင္ၾကား ႏိုင္သည္။


