
 လိင်စိတက် ွဲပ  ြားသူ (LGBTQ+) လူစုမ  ြားသည် 

အိမတ် င်ြားနှင ် လိင် ိုင်ြားဆိုင်ရ အကကမ်ြားဖက်မှုအတ က် 

 ိမုိအုနတရ ယ်ရှိသသောသူမ ောျားဖြစ်သသော်လည်ျား 

က  ျားလွန်ခံရသ ူLGBTQ+ ၅ ဥ ြားတ င် ၁ ဥ ြားသ  

ဝန်ဆဆ င်မှုမ  ြားကုိ ရှ သြွဆလ ရှိသည။် 

ရင်ြားနှ ြားဆသ မိတ်ဖက်အကကမ်ြားဖက်မှု (IPV) သည ်

လူမှုအသုိင်ြားအဝိုင်ြားအ ြားလ ုြားတ င် ပဖစ်   ြားသည်။ သင်၏ 

က  ြားမ ပဖစ်တညမ်ှု၊ က  ြားမဆဖ ်ပ ခ က် သုိို့မဟုတ် 

က  ြားမရ ်တည်ခ က်တ  ို့နှင ်မဆိုင်ဘွဲ  သင်သည ်

အကကမ်ြားဖက်မှုကင်ြားစ   အသက်ရှင်ဆနထိုင်ခ င ်နှင ် 

အကူအည ရယူခ င ်ရှသိည။် 

 သင်ဘယ်မ ှာဘဲရ ှိနေ နေ 

အှာားလ ိုားပါဝငန်သ ှာ အကူအညီကှိို 

ရယူနှိိုင်သည် ။ 

အခမဲဲ့န ငဲ့် 

လ ှိ ျို့ဝ က်ထှာားန ပားန သှာ အကူအညီ 

ရယူနှိိုင်သည် ။ 

Coalition ၏အစအီစဉ်မ ောျားအသ ကောင်ျားပ  မ  သ ရှ လ  ပါက 

tncoalition.org တွင် ကည ်ရှုပါ သ  ို့မဟ တ်  

၆၁၅-၃၈၆-၉၄၀၆ သ  ို့သခေါ်ဆ  ပါ။ 

 

အမ ှိ ားသှာားအဆငဲ့် အနရားနပေါ်ဖိုေ်ားလှိိုင်ား 

၁ -၈၀၀-၇၉၉-၇၂၃၃ 

STEP ၏စ မ ကနိ်ြားတစခ်ုပဖစ်ဆသ  အဆပခအဆနသတ်မတ်ှ 

ထ ြားပခင်ြားမရှိဆသ  နစှ်သိမ ်ဆဆ ြားဆန ြားပခင်ြား (Counseling 

Unconditionally) သည် Tennessee တ င် အပ ြုသဆဘ  

ဆဆ င်သည ် ဝန်ဆဆ င်မှုမ  ြား အထူြားသပဖင  ်

လင်ိ ိုင်ြားဆိင်ုရ ရ ်တည်ခ က်နငှ ် က  ြားမပဖစတ်ညမ်ှု/ 

ဆဖ ်ပ မှုနှင ် တ်သက်ဆသ  ဝနဆ်ဆ င်မှုမ  ြားကို 

    ိုြားဆ ြားဆသ  စိတ် ိုင်ြားဆိင်ုရ က န်ြားမ ဆရြားဆပမ  ကုို 

ပ သည။် ဆပမ  ုကိုဆအ က်တ င် ဆတ ွေ့နိုင်သည်။ 

 

ဤစီမံက န်ျားကုိ Tennessee ပ စ်မှုဆိင်ုရ တရ ြားမျှတမှုအစ အစဥ်ရ ုြားမှတဆင  ်ပ စ်မှု 

က  ြားလ န်ခ ရသူမ  ြားဆိုင်ရ ရ ုြား၊ တရ ြားမျှတဆရြားအစ အစဥ်ရ ုြား၊ အဆမရိကန်တရ ြားမျှတဆရြား 

ဌ နမှ သ ောက်ပံ သငွအမှတ် ၂၀၁၇-VA-GX-၀၀၅၁ အရ ဆထ က်ပံ သပျားသည်။  

လှိင်စှိတက် ပဲပှာားသူ (LGBTQ+) 

က  ားလ ေ်ခ ရသူမ ှာား 

အှိမ်တ င်ားန ငဲ့ ် 

လှိင်ပှိိုင်ားဆှိိုင်ရှာ 

အကကမာ်းဖက်မှု 



 

လှိင်စှိတ်က ဲပပှာားသူ (LGBTQ+) ကှိိုဆေ က် င်သူမ ှာားသည် 

လှိင်စှိတ်က ဲပပှာားသူမ ှာား (LGBTQ+)အတ က် 

အှိမ်ရှာနထှာက်ပ ဲ့မှုအပါအဝင် ဝေန်ဆှာငမ်ှုမ ှာား၊ 

နထှာကပ် ဲ့မှုန ငဲ့်ကှိိုယ်ပှိိုင်ပပဋ္ဌှာေ်ားခ က်မ ှာားရရ ှိရေ် 

အတှာားအဆီားမ ှာားဖေ်တီားနှိိုင်သည်။ 

ဒါဘှာနက ကှာငဲ့အ်နရား ကကာီးသ လဲ 

ဤကိန်ြားဂဏန်ြားသည်အသ ြားအဆရ င်ရိှဆသ သူမ  ြား

နှင ဆ်က လိ ်ဆက  ငြ်ားသ ြား/သူမ  ြားတ င် 

 ိုမိုမ  ြားပ  ြားသည်။ 

 

အတင်ားအ ဓမမပပ က ငဲ့်မှု၊ ရိုပ် ပှိိုင်ားဆ ှိိုင်ရှာအကကမ်ားဖက်မှု 

သှိို မဟိုတ ်ရင်ားန  ှီးနသှာမှိတ်ဖက်တစ်ဦားဦားမ  

စှိတ်ဆှိိုားမှာေ်ဆှိိုားခက်ထေ်စ ှာပပ မူပခင်ား အနတ ျို့အကက   

လှိင်နပပှာင်ားထှာား သူမ ှာား၏ ၆၄% သည ်

၄င်ားတှိို ၏ဘဝတ င် လှိငပ်ှိိုငာ်းဆှိိုင်ရှာ 

အကကမ်ားဖက်မှုကှိိုနတ ျို့ကက  ရသည်။ 

လှိင်စှိတ်က ဲ ပပှာားသူ (LGBTQ+) ဆက်ဆ နရား မ  ှီးတ င ်IPV သ ည ်

မည်သ ညဲ့ပ် ိုသ ဏ္ဍေ်ရ ှိသေည်ား။ 

LGBTQ+ လူစုသည ်လိင်က ွဲစ ုတ ွဲမ  ြားကွဲ သုိို့ င် 

တူည ဆသ  မဆတ ်မတရ ြားပ ြုမှု နည်ြားဗ  ဟ မ ောျားနှင  ်

ကက ြုဆတ ွေ့သည်။ လိင်တခူ စ်သူမုနြ်ားတ ြားဆရြားနှင ် 

လိင်ဆပ  င်ြားလွဲ ောျားသူက  မုန်ြားတ ြားဆရြားတ င် 

အရင်ြားခ ဆသ  အနုတ်လကခဏ ဆန်သည  ်

ဘက်လိုက်မှုသည် 

ထ ်ဆဆ င်ြားအတ ြားအဆ ြားကုိပဖစ်ဆစသည။် 

သငဲ့်မှိတ်ဖက်(မ ှာား) သည်နအှာကပ်ါအခ က်မ ှာားကှိိုပပ မူသလ ှာား …. 

သငဲ့်သူငယ်ခ င်ားမ ှာား၊ မှိသှာားစို သှိို မဟိုတလ်မူှုအတှိိုင်ားအဝှိိုင်ားတ င် သငဲ့်ကှိိုခခှိမ်ားနပခှာက် 

သလှာား။  
 

သင်၏နဆားဝါားမ ှာား၊ အဝတအ်စှာား သှိို မဟိုတ ်သငဲ့က်ှိိုယ်ခနဓာအတ ကလ် ိုခခ ခပီား 

သက်နတှာငဲ့သ်က်သှာရ ှိရေ် အသ ိုားပပ နသှာအရှာတစ်ခိုခိုကှိို ထှိေ်ားခ  ပ်ပခင်ားသှိို မဟိုတ် 

ထှိေ်ားခ  ပရ်ေ ်ကကှိ ားပမ်ားပခင်ား ရ ှိသလှာား။  
 

 

သင်၏ခနဓာ က ိုယ်၊ ပဖစ်တည်မှု သှိို မဟိုတ ်လှိင်မှုနရားရှာအနကကှာင်ားန ငဲ့်ပတ်သက၍် 

သက်နတှာငဲ့သ်က်သှာမရ ှိနသှာ ခ စှာားခ က်ပဖစ််နစသညဲ့် မ တ်ခ က်မ ှာားနပပှာဆှိိုသလှာား။  
 

လှိင်စှိတ်က ဲပပှာားသူ (LGBTQ+) လမူှုအသှိိုင်ားအဝှိိုင်ားမ  သီားပခှာားနေထှိိုင်ရေ်အတ က် 

ခခှိမ်ားနပခှာကမ်ှုပပ သလှာား။  

 
မနတှာ ်မတရှာားပပ မှုပ ိုစ အှာ ားလ ိုားသည် ကကှိ ားန က ကှာင်ားခှိိုင်လ ို တရှာားဝင်သည။် သ င် သှိို မဟိုတ ်သင်သှိနသှာ 

တစ်စ ိုတစ်နယှာက်သည် ရ င်ားန ီားနသှာမှိတ်ဖက်မ က  ား လ ေ် နသှာ အကကမ်ားဖက်မှုက က  နတ ျို့နေရပါ က 

ကျွန်ိုပ်တှိို ၏ အရ င်ားအ ပမစ်တစ်ခိုခိုန ငဲ့်ဆက်သ ယ်လှိို က်ပါ။ 

သင်သည် တစ်နယှာ က်တည်ားမဟိုတပ်ါ။ 


