
သင၏်ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားက ို 

 
ဥပဒေအရ တန်ျားတညူမီျှစွ ဆကဆ်မံှုရ  ဒစရန်အတကွ ်မီခ ဂီန်ပပညသ်မူ  ျား၏ ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားက ိုက ကယွဒ်ပျားရန် မီခ ဂီန် ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားဌ န(MDCR) က ို 

ဖွ ွဲ့စညျ်ားခ  ပါသည။် 

 
MDCR ဆ ိုတ  ဘ လ ။ သတူ ို  က ကျွန်ိုပ်ရ  ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င ဒ်တကွ ို ဘယလ် ိုက ကယွဒ်ပျားတ လ ။ 

 

လမူ  ျားက ို ခွ ပခ ျားဆကဆ်ပံခငျ်ားမ က ကယွရ် တငွက်ညူဒီပျားရန် ဥပဒေမ  ျားရ  ပါသည။် Elliott-Larsen ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားအကဥ်ပဒေ (ELCRA)၊ မသန်စွမ်ျားသမူ  ျား 

ဆ ိုငရ်  ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားအကဥ်ပဒေ၊ မျှတဒသ အ မ်ရ အကဥ်ပဒေ၊ မသန်စွမ်ျားသအူဒမရ ကန်လမူ   ျားမ  ျားအကဥ်ပဒေ (ADA) န င  ်ပပညန်ယန် င  ်ဖကေ်ရယရ်   

အပခ ျားဒသ ပပဌ န်ျားခ ကမ်  ျားသည ်မီခ ဂီန်ရ  လမူ  ျားအဒနပဖင  ်ခွ ပခ ျားဆကဆ်ခံံရပခငျ်ားမ  အက အကယွဒ်ပျားထ ျားပါသည။် 

 
MDCR သည ်ခွ ပခ ျားဆကဆ်ပံခငျ်ားတ ိုငက်က ျားမှုမ  ျားက ိုစံိုစမ်ျားစစဒ်ဆျားရန် ဥပဒေအရ တရ ျားဝငအ်ခွင ရ်  ပါသည။် တ ိုငက်က ျားမှုက ိုစံိုစမ်ျားစစဒ်ဆျားစဉ်တငွ ်ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ်

ဘကလ် ိုကပ်ခငျ်ားမရ  ဘ  တစဖ်ကဖ်ကအ်တကွ ်ဒရ ွဲ့ဒန သ ို  မဟိုတ ်က ိုယစ် ျားလ ယအ်ပဖစ် ဒဆ ငရွ်ကဒ်ပျားပခငျ်ားမရ  ပါ။ 

 
မီခ ီဂန်ဥပဒေသည ် ဒဖ ်ပပပါတ ို  တငွခွ် ပခ ျားဆကဆ်ပံခငျ်ားက ို တ ျားပမစ်ထ ျားပါသည-် 

အလိုပ်ခန်  အပ်မှု 

ပည ဒရျား 

အ မ်ရ  

အမ  ျားသံိုျားဒနရ ထ ိုငခ်ငျ်ား (စ ျားဒသ ကဆ် ိုငမ်  ျား၊ ဟ ိုတယမ်  ျား၊ ပပဇ တရံ်ိုမ  ျား၊ ဆရ ဝန်ရံို ျားခန်ျားမ  ျား၊ လကလ်စီတ ိုျားဆ ိုငမ်  ျားန င  ်

အပခ ျားဒနရ မ  ျား) အမ  ျားသံိုျားဝန်ဒဆ ငမ်ှု (အစ ိုျားရဒအဂ ငစ်ီမ  ျား၊ အမ  ျားသံိုျားစ ကကည တ် ိုကမ်  ျားန င  ်ပန်ျားပခံမ  ျား၊ အသံိုျားအဒဆ ငပ်စစညျ်ားမ  ျားန င  ်

အပခ ျားအရ မ  ျား)  

တရ ျားဥပဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျား 

 
သင၏်လမူ   ျား၊ က ိုျားကယွမ်ှု၊ အသ ျားအဒရ င၊် န ိုငင်သံ ျားဇစ်ပမစ၊် အသက၊် လ င၊် မသန်စွမ်ျားမှု၊ မ   ျားဗီဇအခ ကအ်လက၊် အ မ်ဒထ ငဒ်ရျားဒဖ ်ပပခ က၊် မ သ ျားစိုဒဖ ်ပပခ က၊် 

အရပ်၊ က ိုယအ်ဒလျားခ  န် သ ို  မဟိုတ ်အဖမ်ျားခံရမှုမ တတ်မ်ျားတ ို  ဒကက င  ်သင က် ို အပခ ျားသမူ  ျားန င  ်ကွ ပပ ျားစွ ဆကဆ်သံည အ်ခါ ခွ ပခ ျားဆကဆ်မံှု ပဖစဒ်ပေါ်ပါသည။် 

 
ဥပဒေန င မ်ညဒီသ ခွ ပခ ျားဆကဆ်မံှုဥပမ အခ   ွဲ့က ဘ ဒတလွ ။ 

 
စတ ိုျားဆ ိုငစ် ဒရျားသည ်သင က် ို ဝန်ဒဆ ငမ်ှုမဒပျားဘ  “သငလ် တ  ဒနရ က ို ပပန်သ ွျားပါ” ဟို ဒပပ ကက ျားသည။်  

 
သင သ်ဒူဌျားသည ်သင၏်လမူ   ျားန င  ်န ိုငင်သံ ျားဇစ်ပမစ်က ိုအဒပခခံ၍ သင က် ို ထ ပါျားဒန  င ယ် ကရ်န် သ ို  မဟိုတ ်ခခ မ်ျားဒပခ ကရ်န် လိုပ်ဒဖ ်က ိုငဖ်ကမ်  ျားအ ျား 
ခွင ပ်ပ ဒပျားထ ျားသည။် 

 
အ မ်ပခံဒပမအက   ျားဒဆ င ်သ ို  မဟိုတ ်င  ျားရမ်ျားဒသ အ မ်ပ ိုငရ် ငသ်ည ်အပခ ျားသမူ  ျားအတကွလ်ညျ်ားရရ  န ိုငသ်ည အ် မ်က ို သင အ် ျား မပပသပါ သ ို  မဟိုတ ်မဒရ ငျ်ားခ ပါ။ 

 
ကျွန်ိုပ်သည ်ခွ ပခ ျားဆကဆ်ခံံရပါက ဘ က ိုလိုပ်ဒဆ ငန် ိုငပ်ါသလ ။ 

 
သငသ်ည ်ခွ ပခ ျားဆကဆ်ခံံရသပူဖစ်ဒနသညဟ်ို ယံိုကကညပ်ါက မီခ ဂီန် ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားဌ နထ ံအန်ွလ ိုငျ်ားပဖင  ်Michigan.gov/MDCR မ ဆကသ်ယွပ်ါ၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ထ ံ

MDCR-INFO@Michigan.gov သ ို   အျီားဒများလပ် ို  ပါ၊ သ ို  မဟိုတ ်1-800-482-3604 သ ို   ဖိုန်ျားဒခေါ်ဆ ိုပါ။ 

 
ကျွန်ိုပ်သည ်တ ိုငက်က ျားစ တငပ်ပရန်အတကွ ်U.S. န ိုငင်သံ ျားပဖစ်ရန် လ ိုအပ်ပါသလ ျား။ 

 
မလ ိုပါ၊ သငသ်ည ် MDCR ထတံ ိုငက်က ျားစ တငပ်ပရန်အတကွ ် U.S. န ိုငင်သံ ျားပဖစ်ရန် မလ ိုအပ်ပါ။ ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားဆ ိုငရ် ဥပဒေမ  ျားသည ် မီခ ဂီန်ပပညန်ယတ်ငွ ်

ရ  ဒနစဉ် ခွ ပခ ျားဆကဆ်ခံံရဒသ  မညသ်ူ  အတကွမ်ဆ ို က ကယွဒ်ပျားပါသည။် 

 
မညသ်ည အ်တကွဒ်ကက င  ်တ ိုငက်က ျားစ တငပ်ပရန် အဒရျားကကျီားရတ လ ။ 

 
သငသ်ည ်ခွ ပခ ျားဆကဆ်ခံံရသပူဖစ်ပါက တရ ျားမျှတမှုက ိုရ  ဒဖွပ ိုငခွ်င ရ်  ပါသည။် သငသ်ည ်ခွ ပခ ျားဆကဆ်ခံံခ  ရခပီျား ကျွန်ိုပ်တ ို  ဘကမ်  ခ ကခ် ငျ်ားအဒရျားယဒူဆ ငရွ်ကပ်ခငျ်ား 

မပပ န ိုငလ်ျှင ်အပခ ျားသမူ  ျားလညျ်ားထ ိုသ ို  ခံစ ျားရန ိုငဒ်ပခ အလန်ွမ  ျားပါသည။် ထ ိုအဒကက ငျ်ားက ိုမသ ရ  ပါက ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ်ခွ ပခ ျားဆကဆ်ပံခငျ်ားက ို မတ ျားဆျီားန ိုငပ်ါ။ 

 
ခွ ပခ ျားဆကဆ်မံှုပဖစပွ် ျားခ  သညဟ်ို ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏စံိုစမ်ျားစစဒ်ဆျားမှုတငွ ်သ ရ  ရပါက ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ်ထ ိုသမူ  ျားအကက ျား ဒပဖရ ငျ်ားခ ကတ်စခ်ိုသ ို  ဒရ ကရ်  ရန် ကက  ျားပမ်ျားပါမည။် 

ဒအ ငပ်မငဒ်သ ဒပဖရ ငျ်ားခ ကသ်ည ်တ ိုငက်က ျားစ တငပ်ပသအူတကွ ်ဒငဒွကကျားအရ သ ို  မဟိုတ ်အပခ ျားဒသ  ဒလ  ်ဒကကျားဒပျားသည ပံ်ိုစမံ   ျား ပဖစ်န ိုငပ်ါသည်

က ကယွပ်ခငျ်ား 
 



ကျွန်ိုပ်သည ်တ ိုငက်က ျားစ တငပ်ပခ  ပါက ၎ငျ်ားက ို လ   ွဲ့ ဝ ကထ် ျားပါမညလ် ျား။ 

 
မလ   ွဲ့ ဝ ကထ် ျားပါ။ သ ို  ဒသ ် သငသ်ည ်တ ိုငက်က ျားစ တငပ်ပခ  ဒသ ဒကက င  ်လကတ်ံို  ပပန်ပခငျ်ားက ိုခံဒနရပါက ၎ငျ်ားသည ်
ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားဥပဒေက ိုခ   ျားဒဖ ကပ်ခငျ်ားပဖစပ်ါသည။် 

 

သငသ်ည ် MDCR ထ ံ တ ိုငက်က ျားစ တငပ်ပခ  ပါက၊ သင၏်တ ိုငက်က ျားမှုန င ပ်တသ်က၍် အပခ ျားသမူ  ျားန င  ် ဆကဆ်ဒံပပ ဆ ိုရန်လ ိုအပ်ဒစမည  ် စံိုစမ်ျားစစ်ဒဆျားမှုက ို 

ပပ လိုပ်ပါမည။် MDCR တငပ်ပခ ကမ်  ျားသည ်သတငျ်ားအခ ကအ်လကလ်တွလ်ပ်ခွင အ်ကဥ်ပဒေန င  ်သကဆ် ိုငခ်ပီျား က စစရပ်ဒပပလညခ်ပီျားဒန က ်အပခ ျားသမူ  ျားက ို 

ဒပျားသ ွျားမညပ်ဖစဒ်သ ်လညျ်ား ၎ငျ်ားသည ်သင၏်က ိုယဒ်ရျားက ိုယတ် အခ ကမ်  ျားက ို ဖယရ်  ျားခပီျားသ ွျားသည အ်ခါမ သ  ပဖစပ်ါသည။် 

 
တ ိုငက်က ျားစ တငရ် တငွ ်ကျွန်ိုပ်က ိုကညူဒီပျားရန် သငတ် ို  တငွ ်စက ျားပပန်မ  ျားရ  ပါသလ ျား။ 

 
ရ  ပါသည။် ကျွန်ိုပ်တ ို  ထဆံကသ်ယွပ်ါက ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ်ဖိုန်ျားဒခေါ်ဆ ိုမှုတငွ ်စက ျားပပန်တစ်ဦျားက ိုထည သ်ငွျ်ားဒပျားဒသ  ဝန်ဒဆ ငမ်ှုက ို အသံိုျားပပ ပါသည။် ထ ို  ဒန က ်

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ်ဆကလ်ကလ်ိုပ်ဒဆ ငရ်မည ပံ်ိုစံက ိုဆံိုျားပဖတရ်န် သငန် င အ်တ ူလိုပ်ဒဆ ငပ်ါမည။် 

 
ခွ ပခ ျားဆကဆ်မံှုက ိုတ ျားဆျီားရ တငွက်ညူဒီပျားရန် MDCR က ဘ လိုပ်ဒပျားပါသလ ။ 

 
MDCR သည ်ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င ဆ် ိုငရ် ဥပဒေမ  ျားန င ပ်တသ်က၍် မ မ ဆနဒအဒလ  ကတ် ိုငက်က ျားမှုက ိုတ ိုျားပမြှင ရ်န်န င  ်ခွ ပခ ျားဆကဆ်မံှုမပဖစပွ် ျားမီတငွ ်၎ငျ်ားက ို 

တ ျားဆျီားရန်အတကွ ်ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားဆ ိုငရ် က စစရပ်မ  ျားအဒကက ငျ်ား ဒပပ ကက ျားက  လကတ်ွ မှုမ  ျားက ိုတညဒ်ဆ ကရ်န် ရပ်ရွ န င  ်ယံိုကကညမ်ှုက ိုအဒပခခံဒသ  

အဖွ ွဲ့အစညျ်ားမ  ျား၊ ဒရ ွဲ့ဒနမ  ျားန င  ်တရ ျားဥပဒေစ ိုျားမ ိုျားဒရျားဒအဂ ငစ်ီမ  ျားန င  ်လကတ်ွ ထ ျားပါသည။် 

 
MDCR သည ်ယဉ်ဒက ျားမှုဆ ိုငရ် ခပ  ငဆ် ိုငမ်ှု၊ အမိုန်ျားပွ ျားဒသ ပဖစ်ရပ်မ  ျား၊ အ မ်ရ ခွ ပခ ျားဆကဆ်မံှုမ  ျား၊ အန ိုငက် င ပ်ခငျ်ား၊ မသန်စွမ်ျားမှု၊ လ ငပ် ိုငျ်ားဆ ိုငရ်  

ထ ပါျားဒန  င ယ် ကမ်ှုန င  ်ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င မ်  ျားဆ ိုငရ် ဥပဒေတ ို  ပါဝငသ်ည  ်ဒခါငျ်ားစဉ်အမ  ျားပပ ျားပဖင  ်သငတ်န်ျားမ  ျားန င  ်ပရ ိုဂရမ်မ  ျားက ို ဒဆ ငရွ်ကဒ်ပျားပါသည။် 

 
 
 
 

ကညူဒီပျားဖ ို   ကျွန်ိုပ်တ ို   ေမီ  ရ  ပါတယ ်
ခွ ပခ ျားဆကဆ်ပံခငျ်ားက ို တ ိုငက်က ျားရန်၊ သငတ်န်ျား သ ို  မဟိုတ ်တငပ်ပခ ကအ်တကွ ်စစီဉ်ရန်၊ အကအူည ီသ ို  မဟိုတ ်သျီားပခ ျား 

ပပညသ်ူ  ရပ ိုငခွ်င က် စစရပ်မ  ျားန င ဆ်ကစ်ပ်ဒနသည  ်အခ ကအ်လကမ်  ျားက ို ဒတ ငျ်ားခံရန်၊ MDCR ထ ံအန်ွလ ိုငျ်ားမ ဆကသ်ယွပ်ါ သ ို  မဟိုတ ်

michigan.gov/mdcr သ ို  သ ွျားပါ၊ သ ို  မဟိုတ ်ဖိုန်ျားပဖင  ်800-482-3604 သ ို  ဒခေါ်ဆ ိုပါ သ ို  မဟိုတ ်အျီားဒများလပ်ဖင  ်MDCR-

INFO@michigan.gov သ ို  ဒများလပ် ို  ပါ။ 

 
MDCR ပဏ မဒပခလ မ်ျားမ  ျား၊ ပူျားဒပါငျ်ားမှုမ  ျားန င  ်သင က် ိုကညူဒီပျားန ိုငသ်ည န်ညျ်ားလမ်ျားမ  ျားန င ပ်တသ်ကသ်ည  ်ပ ိုမ ိုဒသ အခ ကအ်လကမ်  ျားအတကွ၊် 
michigan.gov/mdcr သ ို  သ ွျားပါ။ 

 
ကျွန်ိုပ်တ ို  က ို ဆ ိုရ ယမီ်ေယီ ဒပေါ်တငွ ်ရ  ဒဖွရန်- 

 
Facebook: facebook.com/MIDCR 

 
Twitter: @MiCivilRights 

 
Instagram: @MiCivilRights 
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