လိင်စိတက
် ွဲပ

ြားသူ (LGBTQ+) လူစုမ ြားသည်

အိမတ
် င်ြားနှင် လိင် ုိင်ြားဆိုင်ရ အကကမ်ြားဖက်မှုအတက်

အခမဲန
ဲ့ ငဲ့်

လှိင်စှိတက
် ပဲ ပှာားသူ (LGBTQ+)

က ျားလွန်ခံရသူ LGBTQ+ ၅ ဥြားတင် ၁ ဥြားသ

လ ှိ ျို့ဝက်ထှာားနပားနသှာအကူအညီ

က ားလေ်ခရသူမ ှာား

ဝန်ဆဆ င်မှုမ ြားကို ရှ သြွဆလရှိသည်။

ရယူနှိိုင်သည်။

မ
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ို နတရ ယ်ရှိသသောသူမ ောျားဖြစ်သသော်လည်ျား

ရင်ြားနှြားဆသ မိတ်ဖက်အကကမ်ြားဖက်မှု (IPV) သည်
လူမအ
ှု သိုင်ြားအဝိုင်ြားအ ြားလုြားတင် ပဖစ်

ြားသည်။ သင်၏

က ြားမ ပဖစ်တည်မှု၊ က ြားမဆဖ ်ပ ခ က် သိမ
ုို့ ဟုတ်

Coalition ၏အစီအစဉ်မ ောျားအသ ကောင်ျားပမသရှလပါက

က ြားမရ ်တည်ခ က်တန
ို့ ှင်မဆိုင်ဘွဲ သင်သည်

tncoalition.org တွင် ကည်ရပ
ှု ါ သမ
ို့ ဟတ်

အကကမ်ြားဖက်မှုကင်ြားစ အသက်ရှင်ဆနထိုင်ခင်နှင်

၆၁၅-၃၈၆-၉၄၀၆ သသ
ို့ ခေါ်ဆပါ။

အကူအညရယူခင်ရသ
ှိ ည်။

သင်ဘယ်မှာဘဲရှိနေနေ

အမ ှိ ားသှာားအဆငဲ့် အနရားနပေါ်ဖိုေ်ားလှိိုင်ား

အှာားလိုားပါဝင်နသှာအကူအညီကိုှိ

၁-၈၀၀-၇၉၉-၇၂၃၃

ရယူနှိိုင်သည်။

STEP ၏စမကိန်ြားတစ်ခုပဖစ်ဆသ အဆပခအဆနသတ်မတ
ှ ်

ထ ြားပခင်ြားမရှိဆသ နှစ်သမ
ိ ်ဆဆြားဆနြားပခင်ြား (Counseling
Unconditionally) သည် Tennessee တင် အပ ြုသဆဘ
ဆဆ င်သည် ဝန်ဆဆ င်မမ
ှု ြား အထူြားသပဖင်
လိင် ိုင်ြားဆင
ို ်ရ ရ ်တည်ခ က်နင
ှ ် က ြားမပဖစ်တည်မှု/
ဆဖ ်ပ မှုနှင် တ်သက်ဆသ ဝန်ဆဆ င်မမ
ှု ြားကို
ိုြားဆ ြားဆသ စိတ် ိုင်ြားဆင
ို ်ရ က န်ြားမ ဆရြားဆပမ က
ု ို
ပ သည်။ ဆပမ ုကိုဆအ က်တင် ဆတွေ့နိုင်သည်။

ဤစီမံကန်ျားကို Tennessee ပ စ်မှုဆင
ို ်ရ တရ ြားမျှတမှုအစအစဥ်ရုြားမှတဆင် ပ စ်မှု
က ြားလန်ခရသူမ ြားဆိုင်ရ ရုြား၊ တရ ြားမျှတဆရြားအစအစဥ်ရုြား၊ အဆမရိကန်တရ ြားမျှတဆရြား
ဌ နမှ သ

ောက်ပံသငွအမှတ် ၂၀၁၇-VA-GX-၀၀၅၁ အရ ဆထ က်ပံသပျားသည်။

အှိမ်တင်ားနငဲ့်
လှိင်ပင
ှိို ်ားဆှိင
ို ်ရှာ
အကကမ်ားဖက်မှု

လှိင်စှိတ်ကဲပပှာားသူ (LGBTQ+) ဆက်ဆနရားမ ှီးတင် IPV သည်

ဒါဘှာနကကှာငဲ့အ
် နရားကကီားသလဲ

မည်သညဲ့ပ
် ိုသဏ္ဍေ်ရှိသေည်ား။

လှိင်စှိတက
် ဲပပှာားသူ (LGBTQ+) ကှိိုဆေက
် င်သမ
ူ ှာားသည်
လှိင်စှိတက
် ဲပပှာားသူမ ှာား (LGBTQ+)အတက်
အှိမ်ရှာနထှာက်ပမ
ဲ့ ှုအပါအဝင် ဝေ်နဆှာင်မှုမ ှာား၊

LGBTQ+ လူစုသည် လိင်ကွဲစုတွဲမ ြားကွဲသိုို့ င်

နထှာက်ပဲ့မန
ှု ငဲ့်ကှိိုယပ
် ှိိုင်ပပဋ္ဌှာေ်ားခ က်မ ှာားရရှိရေ်

တူညဆသ မဆတ ်မတရ ြားပ ြုမှု နည်ြားဗ ဟ မ ောျားနှင်

အတှာားအဆီားမ ှာားဖေ်တီားနှိိုင်သည်။

ကကြုဆတွေ့သည်။ လိင်တူခ စ်သူမုနြား် တြားဆရြားနှင်
လိင်ဆပ

င်ြားလွဲ ောျားသူကမုန်ြားတြားဆရြားတင်

အရင်ြားခဆသ အနုတ်လကခဏ ဆန်သည်
ဘက်လိုက်မှုသည်
ထ ်ဆဆ င်ြားအတ ြားအဆြားကိုပဖစ်ဆစသည်။

သငဲ့်မှိတ်ဖက်(မ ှာား)သည်နအှာက်ပါအခ က်မ ှာားကှိိုပပ မူသလှာား….
သငဲ့်သူငယ်ခ င်ားမ ှာား၊ မှိသှာားစို သှိိုမဟိုတလ
် မ
ူ ှုအတှိိုင်ားအဝှိိုင်ားတင် သငဲ့်ကှိိုခခှိမ်ားနပခှာက်
သလှာား။
သင်၏နဆားဝါားမ ှာား၊ အဝတ်အစှာား သှိမဟို
ို
တ် သငဲ့က
် ှိိုယ်ခနဓာအတက်လိုခခခပီား
ဤကိန်ြားဂဏန်ြားသည်အသ ြားအဆရ င်ရှိဆသ သူမ ြား
နှငဆ
် က လိ ်ဆက င်ြားသ ြား/သူမ ြားတင်
ိုမိုမ ြားပ

ြားသည်။

အတင်ားအဓမမပပ က ငဲ့်မှု၊ ရိုပ်ပင
ှိို ်ားဆှိိုင်ရှာအကကမ်ားဖက်မှု
သှိိုမဟိုတ် ရင်ားနှီးနသှာမှိတ်ဖက်တစ်ဦားဦားမ
စှိတ်ဆှိိုားမှာေ်ဆားှိို ခက်ထေ်စှာပပ မူပခင်ား အနတျို့အကက

လှိင်နပပှာင်ားထှာားသူမ ှာား၏ ၆၄% သည်
၄င်ားတှိို၏ဘဝတင် လှိငပ
် ှိိုငား် ဆှိင
ို ်ရှာ
အကကမ်ားဖက်မှုကိုန
ှိ တျို့ကက ရသည်။

သက်နတှာငဲ့သ
် က်သှာရှိရေ် အသိုားပပ နသှာအရှာတစ်ခခ
ို က
ို ှိို ထှိေ်ားခ ပ်ပခင်ားသှိိုမဟိုတ်
ထှိေ်ားခ ပ်ရေ်ကကှိ ားပမ်ားပခင်ား ရှိသလှာား။
သင်၏ခနဓာကယ
ို ်၊ ပဖစ်တည်မှု သှိိုမဟိုတ် လှိငမ
် ှုနရားရှာအနကကှာင်ားနငဲ့်ပတ်သက်၍
သက်နတှာငဲ့သ
် က်သှာမရန
ှိ သှာ ခစှာားခ က်ပဖစ််နစသညဲ့် မတ်ခ က်မ ှာားနပပှာဆှိိုသလှာား။
လှိင်စှိတက
် ဲပပှာားသူ (LGBTQ+) လူမှုအသှိိုင်ားအဝှိိုင်ားမ သီားပခှာားနေထှိိုင်ရေ်အတက်
ခခှိမ်ားနပခှာက်မှုပပ သလှာား။

မနတှာ်မတရှာားပပ မှုပိုစအှာားလိုားသည် ကကှိ ားနကကှာင်ားခှိိုင်လို တရှာားဝင်သည်။ သင် သှိိုမဟိုတ် သင်သှိနသှာ
တစ်စိုတစ်နယှာက်သည် ရင်ားနီားနသှာမှိတ်ဖက်မက ားလေ်နသှာ အကကမ်ားဖက်မကှု က နတျို့နေရပါက
ကျွန်ိုပ်တိုှိ၏ အရင်ားအပမစ်တစ်ခိုခိုနငဲ့်ဆက်သယ်လှိိုက်ပါ။
သင်သည်တစ်နယှာက်တည်ားမဟိုတပ
် ါ။

