
လူကူုန်ု်ကု�ူခြ�င်း�်နှငှ်း်လ်ူမူှော�ှ�င်း�ုု်သွငွ်း�်ခြ�င်း�်
လူကူုန်ု်ကု�ူခြ�င်း�် တွငွ် ်အလုပ်ု်သမား�း (သ့ု �) စီးးးပ်�ွးဖြ�စ်ီးလုင့်ဝ်န်ဆ်ော��င်မ်ားတုွ့ု �ကို့ ု

ရယူလူု့ဆုောသ�အခါါ (သ့ု �) စီးးးပ်�ွးဖြ�စ်ီးလုင့်ဝ်န်ဆ်ော��င်မ်ားကုို့ ုဆော��င်ရွ်ကိုမ်ားည့်�သ်ူ

သည့် ်အသကို ်၁၈ နှစ်ှီးဆောအ�ကို ်ဆောရ�ကိုရ်ှိှ့ဆောန်အခါါတွငွ် ်အတွင်း်အကြကိုပ််အ�း

သးးုဖြခါင်း်၊ လုမ့်ားလုည့်လ်ုညှ့်�စ်ီး�းဖြခါင်း် (သ့ု �) ခြိခါမ့်ားးဆောဖြခါ�ကိုအ်ကိုျပ််ကို့ငု်ဖ်ြခါင်း်တွ့ု �ကို့ ု

အသးးုဖြပ်ုဖြခါင်း်တွ့ု � ပ်ါဝင်ပ််ါသည့်။်

လူမူှော�ှ�င်း�ုု်သွငွ်း�်ခြ�င်း�် သည့် ်အဆော��ကိုအ်��းမားရှိှဆ့ောသ� နှ့ငု်င််းသ�းမားဟုတုွ်

သမူားျ�းကို့ ုအဆောမားရ့ကိုန်သ့်ု � ဆောခါ်ဆော��င်ဖ်ြခါင်း်နှငှ်� ်အဆောမားရ့ကိုန်တ်ွငွ်ရ်ှိှ့ခြိပ်းးဆောသ� 

အဆော��ကိုအ်��းမားရှိှ ့နှ့ငု်င််းသ�းမားဟုတုွသ်မူားျ�းကို့ ုတွရ�းမားဝင် ်သယူယ်ူပ့ူ်ု �ဆော��င််

ဖြခါင်း်နှငှ်� ်ခါ့လုုုးခါငွ်�ဆ်ောပ်း��းဖြခါင်း်တွ့ု � ဖြပ်ုလုပ်ု်ဖြခါင်း်အ�းဖြ�င်� ်လုဝူင်မ်ားကုြီးကိုးးကြကိုပ််ဆောရး

ဥပ်ဆောေမားျ�းကို့ ုရည့်ရွ်ယူခ်ါျကိုရ်ှိှရ့ှိှ ့ဆောရှိ�ှင်တ်ွမ့်ားးဖြခါင်း်ဖြ�စ်ီးသည့်။်

ဤစကု��လူး�ုနှစှ�ု်ကုု ုလူလဲူယှ်သ်ွး�ုနှန်ု်�၍�ရပါါ။
လူမူှော�ှ�င်း�ုု်သွငွ်း�်ခြ�င်း�်သည့် ်သယူယ်ူပ့ူ်ု �ဆော��င်ဖ်ြခါင်း်အဆောပ်် အဆောဖြခါခါး၍ န်ယူစ်ီးပ််ဆောရးရ� ရ�ဇဝတွမ်ား ုဖြ�စ်ီးသည့်။်

လူကူုန်ု်ကု�ူခြ�င်း�်သည့် ်ဆောခါါင်း်ပ်းဖုြ�တွဖ်ြခါင်း်အဆောပ်် အဆောဖြခါခါး၍ လုနူှငှ်� ်ပ်တွသ်ကိုဆ်ောသ� ရ�ဇဝတွမ်ား ုဖြ�စ်ီးသည့်။်

လူကူုန်ု်ကု�ူ�ုကုု ုတိုုငု်းက်ြားကု��ရန်် - 1-888-373-7888
www.dhs.gov/bluecampaign



လူကူုန်ု်ကု�ူခြ�င်း�်ကုု ု�ဲွခြ���မှော��်ထုတုိုခ်ြ�င်း�် - သွင်း်က်ုုယု်သ်ွင်းမ်ှော��ပါါ -
 ̆ လုကူိုနု်က်ိုးူခါးရသည့်ဟ်ု ုသင်သ်းသယူရှိှ့သသူည့် ်၎င်း်တွ့ု � မားည့်သ်ူ

မားည့်ဝ်ါဖြ�စ်ီးဆောကြကို�င်း်ဖြပ်နှ့ငု်ဆ်ောသ� စီး�ရွကိုစ်ီး�တွမ်ားးမားျ�းနှငှ်� ်ခါရးးသ�ွး
စီး�ရွကိုစ်ီး�တွမ်ားးမားျ�း လုကိုဝ်ယူပ့််ငု်�့်ငု်�်�းပ်ါသလု�း?

 ̆ �့သုသူည့် ်အသ့ငု်း်အဝ့ငု်း်အ�ွ��ဝင်မ်ားျ�း၊ အလုပ်ု်သမား�းမားျ�း၊ ဥပ်ဆောေစ့ီးးုမ့ားးု
ဆောရး (သ့ု �) လုဝူင်မ်ားကုြီးကိုးးကြကိုပ််ဆောရးအရ�ရှိှ့မားျ�းအ�း မားည့်သ်ည့်�အ်ရ�ဆောဖြပ်�ရ
မားည့်က်ို့ ုဆောလု�ကိုျင်�ဆ်ောပ်း��းဖြခါင်း်ခါးရပ်ါသလု�း? �့သုအူတွကွို ်တွဖြခါ�းသူ
တွစ်ီးဦးးမား ှကို့ယုူစ်ီး�းဆောဖြပ်�ဆောပ်းပ်ါသလု�း?

 ̆ �့သုသူည့် ်ကိုတွဆ့ောပ်း��းဆောသ� အလုပ်ု်မားဟုတုွဘ်ဲ� တွဖြခါ�းတွစီး်ခါလုုပ်ု်
ရန် ်အတွင်း်အကြကိုပ််ဆောစီးခါ့ငု်း်ဖြခါင်း်ခါးရပ်ါသလု�း?

 ̆ �့သု၏ူ လုစီး�ကို့ ုတွဖြခါ�းသမူား ှအဆော�ကိုး (သ့ု �) အသးးုစီးရ့တွမ်ားျ�း ဆောပ်းဆောခါျ
ရန်အ်တွကွို ်တွရ�းမားဝင်ရ်ယူသူးးုစီးွ�ဆောန်ပ်ါသလု�း? (ဆောမား�ှင်ခ်ါ့ဆုောကြကိုးဆောပ်းဆောခါျ
ဖြခါင်း် တွစီး်ခါတုွည့်း်ကို့ ုလုကူိုနု်က်ိုးူမားဟုု ုမားသတွမ်ားတှွပ််ါ.)

 ̆ �့သုသူည့် ်စီးးးပ်�ွးဖြ�စ်ီးလုင့်ဝ်န်ဆ်ော��င်မ်ားဆုောပ်းရန် ်အတွင်း်အကြကိုပ််ဆောစီးခါ့ငု်း်
ခါးရပ်ါသလု�း?

 ̆ �့သု ူ(သ့ု �) �့သု၏ူ မ့ားသ�းစီးဝုင်မ်ားျ�းသည့် ်�ကွိုခ်ါ�ွရန် ်ကြီးကို့ု းစီး�း
သည့်�အ်တွကွို ်အနှတရ�ယူဖ်ြပ်ု ခြိခါမ့်ားးဆောဖြခါ�ကိုဖ်ြခါင်း်မားျ�း ခါးခါ��ရပ်ါသလု�း?

 ̆ �့သုသူည့် ်တွဖြခါ�းနှ့ငု်င််းသ့ု � နှငှ်�်တုွဖ်ြခါင်း် (သ့ု �) ရ�ဇဝတွမ်ားဖုြ�င်�စ်ီးပ်ွ်စီးွ�ဖြခါင်း်
တွ့ု �ဖြ�င်� ်ခြိခါမ့်ားးဆောဖြခါ�ကိုခ်ါးရပ်ါသလု�း?

 ̆ �့သုသူည့် ်အစီး�းအစီး�၊ ဆောသ�ကိုသ်းးုဆောရ၊ အပ့််စီးကိုခ်ါျ့န်၊် ဆော�းဝါး
ဆောစီး�င်�ဆ်ောရှိှ�ကိုမ်ား ု(သ့ု �) အဖြခါ�းအသကိုရ်ှိငှ်ဆ်ောန်�့ငု်ရ်န် ်လု့အုပ််ဆောသ�အရ�
မားျ�းကို့ ုပ့်တွပ််င်�်�းဖြခါင်း်တွ့ု �ဖြ�င်� ် �ခ့ါ့ကုိုဆ်ောအ�င် ်လုပ်ု်��းပ်ါသလု�း?

 ̆ �့သုသူည့် ်သငူ်ယူခ်ါျင်း်မားျ�း (သ့ု �) မ့ားသ�းစီးဝုင်မ်ားျ�းကို့ ုအဆောစီး�င်�က်ြကိုည့်�မ်ားခါး
ရဘဲ� လုတွွလ်ုပ််စီး�ွ �ကိုသ်ယွူန်ှ့ငု်ပ််ါသလု�း?

 ̆ �့သုသူည့် ်အသကို ်၁၈ နှစ်ှီးဆောအ�ကိုရ်ှိှ့၍ စီးးးပ်�ွးဖြ�စ်ီးလုင့်ဝ်န်ဆ်ော��င်မ်ားု
တွငွ် ်ပ်ါဝင်ပ််ါသလု�း?

 ̆ �့သုသူည့် ်စီးးသတွမ်ားတှွခ်ါျကို�်ကို ်ဆောလုျ��န်ည့်း်ဆောန်ဆောသ� ဆောန်အမ့်ားတွငွ် ်
ဆောန်�့ငု်ဆ်ောန်ရပ်ါသလု�း?

 ̆
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