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မုန်းတးီမ�/ခွဲြခားဆကဆ်မံ�ကိ ုတိငု�်ကားပါ 

လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်အဖဲွ�ဝငမ်ျားသည ်COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအတွငး်  အာ�ှ�ငှ့ ်ပစိဖိတ်က�နး်သား (API) 

ြပညသ်ူများအေပါ် ပစ်မှတ်ထားေနသည့ ်Asian Pacific American Affairs (CAPAA) မုနး်တီးမ� ြဖစ်ရပ်များအတွက် 

Washington State Commission ထသံို ့ တုိင�်ကားချက် ထပ်ဆင့ေ်ပးပုိထ့ားပါသည်။ ကံမေကာငး်စွာြဖင့ပ်င ်

CAPAA သည ်လူမ�အလုပ်များ မလုပ်�ိငုပ်ါ သိုမ့ဟုတ် တရားေရးရာ အ�ကံေပးမ� ေဆာငရွ်က်မေပး�ိငုပ်ါ။ 

အမုနး်ပွားေသာ အြပုအမူများ ခံရသအူားလုံးအား ေအာက်ပါတုိကုိ့ လုပ်ေဆာငရ်န ်တုိက်တွနး်အပ်ပါသည-် 

လိအုပ်ပါက ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ အကအူညီ ရယပူါ။ 

ြဖစရ်ပ်ြဖစ�်ပီးေနာက ်ြပစမ်�၏ အေသးစိတအ်ားလံးုကိ ုတတ�်ိငုသ်မ� 

အြမန်ဆံးုချေရးပါ။ ြပစ်မ�ကျူးလွနသ်[ူများ]၊ လိင၊် အသက်၊ အရပ်အြမင့၊် လူမျိုး၊ ကုိယ်အေလးချိန၊် 

အဝတ်အစားများ�ငှ့ ်တြခား ခွဲြခားသြိမငေ်သာ လက�ာရပ်များ ပါဝငသ်ည။် �ခိမ်းေြခာက်မ�များ သိုမ့ဟုတ် 

ဘက်လုိက်ေသာ မှတ်ချက်များ �ှိပါက ၎ငး်တုိကုိ့ တုိင�်ကားစာတွင ်ထည့သ်ငွး်ပါ။ 

တိငု�်ကားစာေရးပါ။ ြဖစ်ရပ်ကုိ သင၏် ေဒသ��ရ တရားစီရငပုိ်ငခ်ွင့ထ် ံတငြ်ပပါ။ ခံရသမူျားသည် ရဲဌာနသို ့ 

မသာွးလုိပါက ေဒသ�� အများြပညသ်ူ အခွင့အ်ေရးများ/လူအ့ခွင့အ်ေရးများ ဝနထ်မ်းအငအ်ားစုသို ့ တုိင�်ကားချက် 

တငြ်ပပါ)။ ြဖစ်ရပ်မှာ အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�၏ တရားေရးရာ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိခုျက်�ငှ့ ်မကုိက်ညီပါက ၎ငး်ကုိ 

သင့ေ်လျာ်ေသာ အဖဲွ�ထ ံတငြ်ပရနမှ်ာ အေရး�ကီးပါသည။် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များကုိ ကုိးကားပါ။ 

�ိငုင်ေံတာ်၊ ေကာငတီ်�ငှ့ ်�မို �ေတာ် အစုိးရများအြပင ်အြခား အဖဲွ�အစညး်များတွင ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါရငး် 

ြမစ်များအြပင ်တြခားရငး်ြမစ်များအပါအဝင ်အမုနး်ပွားမ��ငှ့ ်ခွဲြခားဆက်ဆမံ�လုပ်ရပ်များကုိ တုိင�်ကားရန ်

ေနရာ�ှိတတ်ပါသည-် 

• Washington State Human Rights Commission 
ဥပေဒအရ လူတုိငး်တွင ်အလုပ်ခွင၊် ေနအမ်ိ၊ အများြပည် ေနရာထိငုခ်ငး် သိုမ့ဟုတ် ခရက်ဒစ်�ငှ့ ်အာမခံ 

ရယူချိနတုိ်တွ့င ်ခွဲြခားဆက်ဆခံံရမ� ကငး်လွတ်ခွင့ ်�ှိပါသည။် ကာကွယ်ထားေသာ အတနး်အစား 

အေြခအေနအေပါ် အေြခခံ၍ ခွဲြခားဆက်ဆခံံေနရသညဟု် ယုံ�ကညသ်ူတုိငး်က အလုပ်�ှငမ်ျား၊ 

အမ်ိရာစီစဉ်ေပးသမူျား�ငှ့ ်လုပ်ငနး်များကုိ ခွဲြခားဆက်ဆမံ�အတွက် တရားစဲွဆိငု�်ိငုပ်ါသည။် 

• King County Office of Civil Rights 
ဤ�ုံးသည ်King County (ကငး်ေကာငတီ်) အစုိးရ�ငှ့ ်King County (ကငး်ေကာငတီ်) (�မို �ေတာ်များြပငပ်) 

၏ ေပါငး်စညး်မထားေသာ အပုိငး်များ�ှိ အလုပ်�ှငမ်ျား၊ အမ်ိရာ စီစဉ်ေပးသမူျားအြပင ်လုပ်ငနး် 

https://www.hum.wa.gov/file-complaint
https://kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/civil-rights.aspx
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များအတွက်သာ ခွဲြခားဆက်ဆေံရး တုိင�်ကားချက်များကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်အခွင့အ်ာဏာ 

�ှိပါသည။် 

• Seattle Office for Civil Rights 
ဤ�ုံးသည ်အမ်ိရာ၊ အလုပ်အကုိင ်သိုမ့ဟုတ် Seattle (စီရက်တဲလ်) �မို �ေတာ် ကန်သ့တ်ချက်များ 

အတွငး်�ှိ အများြပညသ်ူ ေနရာများတွင ်ခွဲြခားဆက်ဆေံသာ ေ�ာှင့ယှ်က်မ� ဆန ့က်ျငက်ာကွယ်ေပးသည့ ်

ဥပေဒများကုိ ထနိး်သမ်ိးကုိငစဲွ်ထားပါသည်။ 

• Spokane Police Department - အမုနး်ပွားမ��ငှ့ ်ဘက်လုိက်ေသာ ြပစ်မ�များကုိ တုိင�်ကားေရး 

ဤစာမျက်�ာှတွင ်အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�၏ အဓိပ�ါယ်�ငှ့ ်၎ငး်ကုိ တုိင�်ကားနညး်ဆိုငရ်ာ အချက်အ 

လက်များ ပါဝငပ်ါသည။် 

• City of Spokane’s Human Rights Commission 
ဤသည်မှာ သငက် Spokane (စပုိကိနး်) �မို �ေတာ်တွငေ်နထိငုပ်ါက သင့ေ်လျာ်မှနက်နေ်သာ ဆက်သ ွ

ယ်ရနေ်နရာ ြဖစ်သည။် ဤစာမျက်�ာှတွင ်တုိင�်ကားချက်အမျိုးမျိုး၏ အချက်အလက်များ ပါဝင ်

ပါသည။် 

• Spokane County Human Rights Task Force အမုနး်ပွားမ�ြဖစ်ရပ် တုိင�်ကားမ�ေဖာင ်

ဤသည်မှာ သငက် Spokane (စပုိကိနး်) �မို �ေတာ်တွငေ်နထိငုပ်ါက သင့ေ်လျာ်မှနက်နေ်သာ ဆက် 

သယ်ွရနေ်နရာ ြဖစ်သည။် 

ြဖစ်ပျက်ေနသည့အ်ရာများ�ငှ့ ်မူဝါဒပုံေဖာ်မ�အတွက် အများြပညသ်အူား အသပိညာေပးရန ်ေအာက်ပါ 

အဖဲွ�အစညး်များအနက်တစ်ခုထ ံြဖစ်ရပ်ကုိ တုိင�်ကားေပးပါ။ သငသ်ာွးေရာက်�ိငုသ်ည့ေ်နရာ- 

• မုနး်တီးမ�ကုိ ဆန ့က်ျငပ်ါ 

Asian Americans Advancing Justice သည ်ဘက်လုိက်မ� ြဖစ်ရပ်များကုိ ေြခရာခံေနပါသည။် သင�်ကံု 

ေတွ� သိုမ့ဟုတ် မျက်ြမငေ်တွ�ေနရသည်များကုိ မ�ေဝြခငး်ြဖင့ ်အများြပညသ်ူကုိ အသပိညာေပးြခငး်၊ 

အြခားလူများကုိ လုပ်ပုိငခ်ွင့ေ်ပးြခငး်၊ အကူအညေီပးသမူျားအား အကူအညီလုိေနသည့ေ်နရာများကုိ 

��နြ်ပြခငး်�ငှ့ ်အမုနး်ပွားမ� ြပစ်မ� ေြဖ�ှငး်ေရး�ငှ့ ်�ကိုတငတ်ာဆးီေရးအတွက် ေထာက်ခံအားေပးမ� 

�ကိုးပမ်းချက်များကုိ အားေကာငး်ေစြခငး်တုိကုိ့ သငလု်ပ်�ိငုပ်ါသည။် ေဖာငမ်ျားကုိ အဂင်္လိပ်၊ တ�ုတ် 

(�ုိးရာ�ငှ့ ်�ုိး�ငှး်)၊ ကုိရီးယား�ငှ့ ်ဗီယက်နမ်ဘာသာတုိ ့ြဖင် ့ရ�ိငုပ်ါသည။် 

• AAPI Hate Incident Form 
OCA – Asian Pacific American Advocates သည ်Asian Americans and Pacific Islanders (AAPIs) 

http://www.seattle.gov/civilrights/civil-rights/outreach-and-engagement/bias-hurts
https://static.spokanecity.org/documents/police/accountability/bias-based-policing/spd-reprting-hate-crimes-sheet-2020-04-06.pdf
https://my.spokanecity.org/bcc/commissions/spokane-human-rights-commission/
https://www.spokanecountyhumanrightstaskforce.org/hate-report
https://www.standagainsthatred.org/
https://www.ocanational.org/aapi-hate-incident-form
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တုိ၏့ လူမ�ေရး၊ �ိငုင်ေံရး�ငှ့ ်စီးပွားေရး သာယာဝေြပာမ� တုိးပွားလာေစေရးအေပါ် စူးစုိက်လု 

ပ်ကုိငေ်နပါသည။် ဤေဖာငြ်ဖင့ ်အမုနး်ပွားမ� ြဖစ်ရပ်များကုိ တငြ်ပြခငး်က OCA – Asian Pacific 

American Advocates အား �ိငုင်တံစ်ဝှမ်း�ှိ AAPI များအေပါ် အမုနး်ပွားေနမ�များကုိ ေစာင့�်က 

ည့�်ိငုေ်စရန ်ကူညေီပးပါမည။် 

• AAPI အမုနး်ပွားမ�ကုိ  ရပ်တန ့ပ်ါ 

Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) �ငှ့ ်Chinese for Affirmative Action (CAA) 

တုိသ့ည ်လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် အဖဲွ�ဝငမ်ျားအား ၎ငး်တုိ ့ �ကံုေတွ�ေနရသည့ ်ြဖစ်ရပ်များကုိ တငြ်ပရန ်

ဤတုိင�်ကားေရးစငတ်ာကုိ စတငဖွ်င့လှ်စ်ခဲသ့ည။် ပုဂ�ိုလ်ေရး အေထာက်အထား အေသးစိတ်များ 

အပါအဝင ်အချက်အလက်တစ်ခုချငး်ကုိ လ�ို� ဝှက်သာွးမညြ်ဖစ်�ပီး ခွင့ြ်ပုချက်ြဖင့သ်ာ မ�ေဝသာွးပါမည။် 

စုေပါငး်၍ဆိုပါက အချက်အလက်များကုိ အကူအည၊ီ အ�ကံေပး�ငှ့ ်အသပိညာေပးေရးအတွက် 

အသံးုြပုသာွးပါမည။် ေဖာငမ်ျားကုိ အဂင်္လိပ်၊ ဗီယက်နမ်၊ တ�ုတ်၊ ကုိရီးယား၊ ခမာ၊ ထိငုး်�ငှ့ ်

တ�ုတ်ဘာသာတုိ ့ြဖင့ ်ရ�ိငုပ်ါသည။် 

ေနာက်ဆံးုအေနြဖင့ ်Human Rights Campaign (HRC) တွင ်အမုနး်ပွားေသာ ြပစ်မ�များကုိ ခံစားရသမူျားအတွက် 

လမ်း��န�်ှိပါသည-် သငက် အမုနး်ပွားမ� ြပစ်မ�ကုိ ခံစားရသြူဖစ်ေနပါက လုပ်ေဆာငရ်န။် 

http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
https://www.hrc.org/resources/what-to-do-if-youve-been-the-victim-of-a-hate-crime

