မူၾကမ္း - ၁၈/၃/၂၁
အိုမင္းျခင္း၊ မသန္စြမး္ မႈႏွင့္ စစ္မထ
ႈ မ္းေဟာင္းမ်ား
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားဌာနခြဲ ၂၀၂၁-၂၀၂ ၅ နယ္ပယ္ အစီအစဥ္
အိုမင္းျခင္း၊ မသန္စြမး္ မႈႏွင့္ စစ္မထ
ႈ မ္းေဟာင္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားဌာနခြဲ (ADVSD) သည္ ၂၀၂၁၂၀၂၅ အိုမင္းျခင္း နယ္ပယ္အစီအစဥ္၏ နယ္ပယ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေအာက္ပါ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္
ရည္မွနခ
္ ်က္မ်ား မူၾကမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေပးေနပါသည္။
အေမရိကန္မလ
ူ တိင
ု း္ ရင္းသား လူၾကီးသူမမ်ား
1. ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ေနထိုငေ
္ သာ အေမရိကန္မူလတိုငး္ ရင္းသား လူၾကီးသူမမ်ားအား
ဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ပံပ
့ ိုးေပးျခင္းျဖင့္ ၎တိ႔က
ု ို ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါ။
a. ADVSD သည္ မူလတိုင္းရင္းသား လူၾကီးသူမမ်ား၏ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးအျပင္
၎တိ႔ု မိသားစုမ်ား၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စု လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့ပ
္ ါ သက္ဆိုငသ
္ ည့္
ဦးစားေပးအရာမ်ားကုိ နားလည္၍ ဦးစားေပးပါသည္။
b. ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အေမရိကန္မူလတိုငး္ ရင္းသား လူၾကီးသူမမ်ားသည္ ADVSD မွ
ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကပါသည္။
လိငက
္ းူ ေျပာင္းထားသူ၊ အမ်ိဳးသား သိမ
႔ု ဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး မဟုတေ
္ သာ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ဝိညာဥ္ႏွစမ
္ ်ိဳး႐ွိ
လူၾကီးသူမမ်ား
1. လိင္ကူးေျပာင္းထားသူ၊ အမ်ိဳးသား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး မဟုတ္ေသာ လူၾကီးမ်ားႏွင့္
ဝိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိ လူၾကီးသူမမ်ားသည္ ဂ႐ုတစိက
ု ္႐ေ
ွိ သာ လူမအ
ႈ သိုင္းအဝိင
ု ္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ
ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး၊ ၎တိ႔ု အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တိ႔၏
ု ေကာင္းက်ိဳး၊ မိမိေျခေပၚမိမိ
ရပ္တည္မႈႏွင့္ ကိယ
ု ္ပိုငဆ
္ ုံးျဖတ္ခြင့က
္ ို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ
အသုံးျပဳပါသည္။
a. ADVSD ႏွင့္ အိုမင္းသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကြန္ရက္ထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေတာင္းခံ၍ရယူသည့္ လိင္ကူးေျပာင္းထားသူ၊ အမ်ိဳးသား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး
မဟုတ္ေသာ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ဝိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိ လူၾကီးသူမမ်ား ဦးေရကို တိုးျမွင့ပ
္ ါ။
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2. လိင္ကးူ ေျပာင္းထားသူ၊ အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး မဟုတ္ေသာ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ဝိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိ
လူၾကီးသူမမ်ားသည္ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဗဟုိျပဳ
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးပါသည္။

a. လိင္ကူးေျပာင္းထားသူ၊ အမ်ိဳးသား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး မဟုတ္ေသာ လူၾကီးမ်ားႏွင့္
ဝိညာဥ္ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိ လူၾကီးသူမမ်ားသည္ အိုးအိမ္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း အေျချပဳ
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တိ႔၏
ု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၊ ဦးစားေပးကာ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပါသည္။
(သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူ) (Information & Assistance-I &A) ႏွင့္ (အိမ
ု င္းျခင္းႏွင့္
မသန္စြမး္ မႈ အရင္းအျမစ္ အခ်ိတအ
္ ဆက္) (Aging & Disability Resource Connection-ADRC)
1. လူၾကီးမ်ား၊ မသန္စြမး္ သူမ်ားႏွင့္ ၎တိ႔က
ု ို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားက ADRC အား
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္
ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ အသုံးျပဳပါသည္။
a. ကိုယက
္ ာယ၊ ယဥ္ေက်းမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘာသာစကားအရ သီးျခားျဖစ္ေနသည့္
လူၾကီးမ်ားမွ အေတြ႔ၾကဳံရယူရာတြင္ သီးျခားျဖစ္ေနမႈႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားကို
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ADRC ကို တိုး၍ အသုံးျပဳပါ။
2. လူၾကီးမ်ား၊ မသန္စြမး္ သူမ်ား၊ ၎တိ႔၏
ု မိသားစုမ်ားႏွင့္ ၎တိ႔က
ု ို ေစာင့္ေ႐ွာက္သမ
ူ ်ားသည္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လႊဲေျပာင္းေပးမႈႏွင့္ အေထာက္အကူ ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတိ႔ႏ
ု ွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတဆ
္ က္ေနပါသည္။
a. လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပူးတြဲလပ
ု က
္ ိုငသ
္ ူမ်ားအျပင္၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ စနစ္တက်
ေဘးဖယ္ခရ
ံ သူမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အခ်ိတ္အဆက္မ်ား႐ွိသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတိ႔သ
ု ည္ ADRC ႏွင့္ I & A ကြန္ရက္အေၾကာင္းကုိ သိ႐ွိျပီး
အသုံးျပဳၾကပါသည္။
အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား
1. လူၾကီးမ်ားတြင္ အဖိုးအခတတ္ႏိုင္ျပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေတာ္ကာ ၎တိ႔၏
ု က်န္းမာေရးကို
ပံ့ပိုးေပးသည့္ အစားအစာ အလုံအေလာက္ ႐ွိပါမည္။
a. (အာဟာရ ျဖည့္ဆည္းမႈ အေထာက္အပံ့ အစီအစဥ္) Supplemental Nutrition
Assistance Program သိ႔မ
ု ဟုတ္ SNAP ကဲ့သ႔ို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပံ့ပိုးေပးသည့္
အာဟာရ အစီအစဥ္မ်ားအား လူၾကီးမ်ားမွ အသုံးျပဳမႈကို တိုးျမွင့္ပါ။
b. လူၾကီးမ်ား၏ ကြဲျပားသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ စရိတ္နည္းသည့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အခမဲ့ အစားအစာမ်ားကုိ အေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေပးပါ။
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2. သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ စနစ္တက် ေဘးဖယ္ခရ
ံ သူမ်ားကို ဦးစားေပးလ်က္၊ လူၾကီးမ်ားႏွင့္
မသန္စြမး္ သူမ်ားအတြက္ အစားအစာ ရယူႏိုင္မႈကို တိုးျမွင့ရ
္ န္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမွ ဦးေဆာင္သည့္
ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးပါ။
a. အစားအစာရယူႏိုင္မႈႏွင့္ အာဟာရ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ စနစ္တက်
ေဘးဖယ္ခထ
ံ ားရသည့္ လူၾကီးမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးထားပါသည္။
က်န္းမာေရး ျမွင့တ
္ င္မႈ
1. လူၾကီးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမး္ သူမ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု ေကာင္းက်ိဳးအျပင္ ကုိယ္ကာယႏွင့္
စိတ္ပိုင္းဆိုငရ
္ ာ က်န္းမာေရးကုိ ပံ့ပိုးသည့္ လူမအ
ႈ သိုင္းအဝိင
ု ္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ
အခ်ိတ္အဆက္႐ွိပါသည္။
a. ပူးတြဲလုပက
္ င
ို ္မႈႏွင့္ ကြန္ရက္ျပဳလုပမ
္ တ
ႈ ႔မ
ို ွတစ္ဆင့္ လူၾကီးမ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးျမွင့္တင္သည့္ အတန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို တိးု ျမွင့္ေပးပါ။
2. လူၾကီးမ်ားသည္ နာတာ႐ွညက
္ ်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားကို ကိ္င
ု ္တြယ္ရန္၊ က်န္းမာေရး
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေနမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ က်န္းမာေရးတိုးျမွင့သ
္ ည့္
လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပါသည္။
a. မိမိတ႔၏
ို က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ပံ့ပိုးရန္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ
လူၾကီးမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။
မိသားစုကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ား
1. သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ စနစ္တက် ေဘးဖယ္ခရ
ံ ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိင
ု ္းမ်ားအတြက္
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ဦးစားေပးလ်က္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အလြတသ
္ ေဘာ
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားအား မိသားစုကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ျမွင့တ
္ င္ေပးပါ။
a. သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ စနစ္တက် ေဘးဖယ္ခရ
ံ ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိင
ု ္းမ်ားမွ
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အလြတသ
္ ေဘာ
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ား၏ ပါဝင္မက
ႈ ို တိုးျမွင့ပ
္ ါ။
2. မိသားစုကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္ ဗဟုိျပဳျပီး ယဥ္ေက်းမႈအရ သီးသန္ျ႔ ဖစ္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ရ႐ွိပါသည္။
a. ယဥ္ေက်းမႈအရသက္ဆင
ို ္ျပီး ယဥ္ေက်းမႈအရတု႔ျံ ပန္မႈ႐ွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား
ရ႐ွိေသာ မိသားစုမ်ားကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ား ဦးေရကုိ တိုးျမွင့ပ
္ ါ။
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လူၾကီးသူမမ်ား၏ရပိင
ု ခ
္ ြငမ
့္ ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ
1. သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ စနစ္တက် ေဘးဖယ္ခထ
ံ ားရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈ
တိုးခ်ဲ႔ရယူေရးကို အေလးအနက္ထားျပီး၊ လူၾကီးမ်ားသည္ (သက္ၾကီး႐ြယအ
္ ို ဥပေဒစီမခ
ံ ်က္) Senior
Law Project မွတစ္ဆင့္ ဥပေဒေရးရာ ေဆြးေႏြးတိင
ု ္ပင္မႈျပဳပါသည္။
a. ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လူၾကီးအေယာက္ ၉၀၀ ကုိ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ ေပးပါသည္။
b. သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ စနစ္တက် ေဘးဖယ္ခထ
ံ ားရေသာ သက္ၾကီး႐ြယအ
္ ိုမ်ားအား
Senior Law Project မွတစ္ဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုငစ
္ ြမး္ ကုိ တိုးျမွင့ပ
္ ါ။
2. လူၾကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္းပံပ
့ ိုးရန္ႏွင့္ မိမိအတြက္ မိမဘ
ိ ာသာေထာက္ခံေျပာဆိရ
ု န္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေျချပဳ အရင္းအျမစ္မ်ား႐ွပ
ိ ါသည္။
a. တည္႐ွိေနဆဲ မိမိအတြက္ မိမိဘာသာေထာက္ခံေျပာဆိမ
ု ႈ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ႐ြယ္တူခ်င္း
ကြန္ရက္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ကမ္းလင့္ၾကိဳဆိုမႈ စည္း႐ုံးေရးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ပါ။
သယ္ယပ
ူ ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ညွႏ
ိ ိင
ႈ း္ ေဆာင္႐ြကမ
္ ႏ
ႈ ွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
1. လူၾကီးမ်ားသည္ ၎တိ႔ရ
ု ႐ွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ နားလည္ပါသည္။
a. သမိုင္းေၾကာင္းအရႏွင့္ စနစ္တက် ေဘးဖယ္ခထ
ံ ားရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဝင္မ်ားကို
ဦးစားေပးလ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္အျမင့္မားဆုးံ လူၾကီးမ်ားအား သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး
အရင္းအျမစ္မ်ား ေပးေ၀ပါသည္။
b. လူၾကီးဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုလးုံ တြင္ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ
ညွိႏိင
ႈ ္းထားပါသည္။
2. သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လူမအ
ႈ သိုင္းအဝိင
ု ္းမွ ပိမ
ု ိုလလ
ို ားသည့္အရာကို
ဦးစားေပးျပီး COVID ေဘးကင္းေရး လုပ္ထုံးလုပန
္ ည္းမ်ားကုိ လိုက္နာပါသည္။
a. သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားအျပင္၊ ေပးေဝလ်က္႐ွိေသာ
ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ COVID-19 တိ႔ႏ
ု ွင့္ပတ္သက္၍ ADVSD သည္ လူၾကီးမ်ားက
ပိုမိုလိုလားသည့္အရာမ်ားကုိ နားလည္ျပီး ကိုငတ
္ ြယ္ ေျဖ႐ွငး္ ေပးပါသည္။
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