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၂၀၂၁ ခု�ှစ် ကုိလိရုာဒုိ ဥပေဒြပ�လ�တ်ေတာ် အေထွေထွအစညး်အေဝး
ေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်သူများပါဝင်သည့် မှတ်သားဖွယ်ရာ ဥပေဒမူ�ကမ်းများ

● ေအာက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၁၀၅၄ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် J. Gonzales �ှင့်
လ�တ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ် D. Jackson)-အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုတင်ွ
တရားမဝင်�ိှေနသူများသည် ြပည်နယ်�ှင့်ေဒသ��ရဆုိင်ရာ အုိးအိမ်အေထာက်အပ့ံကုိ
ရယူ�ိင်ုေ�ကာင်း ဤဥပေဒမူ�ကမ်းမှ ေသချာ ေစပါသည်။ အိးုအိမ်အစီအစ�်အချ�ိ၌
ဗဟိအုစုိးရက လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအေနအထား အမျ�ိးအစား အချ�ိ လိအုပ်သည်ဟု
အကျ�ံးဝင်ရန ်သတ်မှတ်ချက်များ �ိှ�ိင်ုေသာ်လည်း၊ အေထာက်အထားမ့ဲ ပုဂ�ိ�လ်
များ�ှင့်မိသားစုများအေနြဖင့် အိးုအိမ်တည်�မဲေရး အရင်းအြမစ်များကုိ တိးု၍ရယူ�ိင်ုပါမည်။

● အထက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၀၇၇ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် J Gonzales �ှင့်
ကုိယ်စား လှယ်များြဖစ်သည့် A Benevidez �ှင့် C. Kipp)- ြပည်နယ်�ှင့် ေဒသ��ရလိင်ုစင်များ၊
သက်ေသခံ လက်မှတ်များ သိ�မဟုတ် မှတ်ပုံတင်များ ရရနအ်တက်ွ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး
အေနအထားသည် သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ် ြဖစ်ေတာမ့ည် မဟတ်ုပါ။ ဥပမာများတင်ွ
သင်တနး်ဆင်းလက်မှတ်ရ သူနာြပ� လက်ေထာက်များက့ဲသိ� အလပ်ုအကုိင်လိင်ုစင်များ၊
သိ� မဟတ်ု ြမ�နစီပယ်လပ်ုငနး်လိင်ုစင်များ ပါဝင် ပါသည်။ဤအေြပာင်းအလဲသည် DACA
လက်ခံရ�ိှထားေသာ အလပ်ုလပ်ုခွင့်�ိှသူများ အပါအဝင် တရားဝင်ေနထုိင်ေနြခင်းမဟတ်ုေသာ
ကုိလိရုာဒိသုားအားလံးုအေပ� သက်ေရာက်မ� �ိှပါသည်။

● အထက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၀၀၉ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် S. Jaquez Lewis �ှင့်
ကုိယ်စားလှယ် Y Caraveo)-အစီအစ�်သစ်တစ်ရပ် ဖနတီ်းြခင်းြဖင့် အေထာက်အထားမ့ဲသူများ
အပါအဝင် ကုိလိရုာဒိသုားများသည် ၎င်းတိ� �ှင့် ၎င်းတိ�၏မိသားစုများအတက်ွ
အေကာင်းဆုံးစီစ�်�ိင်ုရန် ကုိယ်ဝနတ်ားေဆး�ှင့် အ�ကံေပးေဆွးေ�ွးမ� ဝနေ်ဆာင်မ�များ
ရယူ�ိင်ုပါမည်။

● အထက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၁၃၁ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် J. Gonzales �ှင့်
ကုိယ်စားလှယ် S. Gonzales-Gutierrez)။ ြပည်နယ်အစီအစ�်များ�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ
ေလ�ာက်ထားသူများ၏ယာ�်ေမာင်းလိင်ုစင်များအပါအဝင်
အချက်အလက်များလ��ိဝှက်ထားေ�ကာင်း ေသချာေစရန၊် ဥပေဒအရ သိ� မဟတ်ု တရား�ုံးမှ
ထုတ်ြပနသ်ည့် ဆင့်ေခ�ချက်၊ ဝရမ်း သိ� မဟတ်ု အမိန ့အ်ရ သတ်မှတ်ထားြခင်း မ�ိှပါက၊
ြပည်နယ်အဖ�ဲအစည်းများသည် လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအတက်ွ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ�ကာင်း
ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုသည့် အချက်အလက်များကုိ ထုတ်မေြပာ�ိင်ုပါ။ ြပည်နယ် အဖ�ဲအစည်းများသည်
အတတူအူသုံးြပ��ကသည့် ေဒတာေဘ့စ်များကုိ ဝင်ေရာက်ခွင့်မေပးမီ အတည်ြပ� လက်မှတ်များ
ရယူရပါမည်၊ လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အေနအထား�ှင့် ပတ်သက်သည့် လိအုပ်ေသာ
အချက်အလက်များ ေကာက်ခံြခင်းကုိ ကန ့သ်တ်ရမည့်အြပင် ဤဥပေဒသစ်ကုိ
၎င်းတိ� လိက်ုနာေ�ကာင်း ေသချာေစရန် အစီရင်ခံစာများကုိ ပုံမှနတ်င်သွင်းရပါမည်။

● ေအာက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၁၁၅၀ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် J. Gonzales �ှင့်
ကုိယ်စားလှယ် I Jodeh)။ အလပ်ုအကုိင်�ှင့်လအူင်အားဌာန�ိှအေမရိကနသ်ားသစ်များ၏
ကုိလိရုာဒုိ �ုံးကုိ ဖနတီ်းြခင်းသည် ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူများ�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် ြပဿနာများကုိ
ြပည်နယ်အစုိးရ အဆင့်အထိ ြမ�င့်တင်�ိင်ု�ပီး ြပည်နယ်အစုိးရက ကုိင်တယ်ွေ�ကာင်း
ေသချာေစပါသည်။ ဤဥပေဒ မူ�ကမ်းသည် လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း
အ�ကံေပးမ�ေကာ်မီတီတစ်ရပ်ကုိ ဖနတီ်း�ပီး၊ ေရ� �ေြပာင်းေနထုိင်သူများ အေနြဖင့်
အခွင့်အလမ်းများကုိ တနး်တရူယူ�ိင်ုေ�ကာင်း ေသချာေစရန် လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းအေြခြပ�
အေြခခံအေဆာက်အဦများတင်ွ ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှရံန် ေမ�ာ်မှနး်ပါသည်။
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● ေအာက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၁၁၉၄ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် D. Moreno �ှင့်
ကုိယ်စား လှယ်များ K. Tipper,  N. Ricks)-လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး ဥပေဒေရးရာ
ခုခံကာကွယ်ေရး ရနပုံ်ေငွတစ်ရပ်သည် ဝင်ေငနွည်းပါးသည့်ပုဂ�ိ�လ်များကုိ
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ တရားစီရင်ေရး လပ်ုငနး် စ�်များတင်ွ အခမ့ဲ
ဥပေဒေရးရာဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့် ကုိယ်စားြပ�မ�များ ရယူ�ိင်ုြခင်းကုိ တိးုချ�ဲ�ပီး၊
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးဆုိင်ရာ အကျ�်းေထာင်၌ �ိှေနသူများ�ှင့် ြပည်နယ်၏
ေကျးလက်ေဒသများ၌ ြပည်�ှင်ဒဏ်ေပးခံရမ� �ကံ�ေတ�ေနသူများကုိ ဦးစားေပးပါမည်။ဤအခမ့ဲ
ဥပေဒေရးရာအ�ကံေပးမ�၊ အ�ကံေပးေဆွးေ�းွမ��ှင့် ကုိယ်စားြပ�မ�တိ� ြပ�လပ်ုေပးရန်
(အေမရိကနသ်ားအသစ်များ�ုံး) the Office of New Americansသည်ဤရနပုံ်ေငမှွတစ်ဆင့်
ကုိလိရုာဒိ�ိှု အြမတ်အစွနး်မယူေသာ အဖ�ဲအစည်းများကုိ ေထာက်ပ့ံေ�ကးများ ေပးပါမည်။

● ေအာက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၁၉၉ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ်များ S. Jaquez Lewis,
F Winter �ှင့် ကုိယ်စားလှယ်များ D. Esgar, S. Gonzales-Guiterrez)။
အခွင့်အလမ်းများရ�ိှရာတင်ွ သာတညီူမ��ိှေစရန၊် ဗဟိအုစုိးရ၏ ဥပေဒအရ ခွင့်ြပ�ထားသည့်
ေနရာများတင်ွ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇူလိင်ုလ ၁ ရက်ေနမှ့စ၍ ြပည်နယ်�ှင့်ေဒသ��ရ အများြပည်သူ
အကျ�ိးခံစားခွင့်များေလ�ာက်ထားရာတင်ွ တရားဝင် �ိှေနရန် သတ်မှတ်ေတာမ့ည် မဟတ်ုပါ။
ဤသည်ကအထက်လ�တ်ေတာ် ဥေပဒမူ�ကမ်း ၂၁-၀၇၇ �ှင့် ေအာက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း
၂၁-၁၀၅၄ အရ ရယူ�ိင်ုြခင်းထက် ေကျာ်လနွပ်ါသည်။

● ေအာက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၁၀၅၇ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ်များ R Rodriguez, J
Cooke; ကုိယ်စားလှယ်များ K Tipper, D. Roberts)။ ပုိက်ဆံ သိ� မဟတ်ု
တနဖုိ်း�ိှသည့်အရာများကုိ ခုိးယူရနအ်တက်ွေ�ကာင့် အြခားသူတစ်ဦး၏လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး
အေနအထားကုိ တိင်ု�ကားရန် �ခိမ်းေြခာက်ြခင်းသည် ရာဇဝတ်မ�ေြမာက်သည်ဟု
လက်�ိှဥပေဒက ဆုိထားပါသည်။ဤသည်ကတစ်စုံ တစ်ဦးအား တစ်စုံတစ်ရာြပ�လပ်ုေစရန်
(သိ� မဟတ်ု မလပ်ုေစရန)် ထုိသူ၏လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အေန
အထားကုိတိင်ု�ကားရန�်ခိမ်းေြခာက်ြခင်းသည် ရာဇဝတ်မ�ြဖစ်ေ�ကာင်း ယင်း၌
ထပ်ြဖည့်ထားပါသည်။

● ေအာက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၁၀၇၅ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် J Gonzales �ှင့်
ကုိယ်စားလှယ် S. Lontine)။ စကားလံးုများက အေရး�ကီးပါသည်။ ဝနေ်ဆာင်မ�များအတက်ွ
သေဘာတစူာချ�ပ်များတင်ွ တရားမဝင် �ိင်ုငံြခားသားဟသူည့် ေဝါဟာရကုိ ဤဥပေဒ�ကမ်းက
ဖယ်�ှား�ပီး “ခွင့်ြပ�ချက်မ�ိှေသာ အလပ်ုသမား”ဟသူည့် ေ၀ါဟာရြဖင့် အစားထုိးထားပါသည်။

● အထက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၂၃၃ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ်များ R Rodriguez �ှင့် C
Hansen; ကုိယ်စားလှယ်များ A. Benavidez, S. Gonzales-Gutierrez)။ တရားဝင်�ိှမေနသည့်
ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူ အများအြပားသည် ၎င်းတိ�၏လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအေနအထား
တစ်ခုတည်း ေ�ကာင့် အလပ်ုလက်မ့ဲေထာက်ပ့ံေ�ကး မရ�ိင်ုပါ။ က��်ပ်ုတိ� ြပည်နယ်တင်ွ
အေထာက်အထား မ�ိှေသာ ကုိလိရုာဒိသုားများအတက်ွ အလပ်ုလက်မ့ဲ အကျ�ိးခံစားခွင့်များကုိ
ထည့်သွင်းြခင်းမှာ မည်သည်�ှင့် တ�ူိင်ုမည်ကုိ နားလည်ရန် အေထာက်အကူြပ�ေရးအတက်ွ
ေလလ့ာချက်တစ်ရပ်ကုိ ဤဥပေဒမူ�ကမ်းမှ ြဖစ်ေြမာက်ေစပါသည်။

● ေအာက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၁၀၆၀ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် J Gonzales �ှင့်
ကုိယ်စားလှယ် S. Gonzales-Gutierrez �ှင့် I. Jodeh)။ “U ဗီဇာ”သည် ဗဟိအုစုိးရ၏လဝူင်မ�
�ကီး�ကပ်ေရးဥပေဒအရ အချ�ိ ရာဇဝတ်မ�များကျ�းလနွခံ်ရသည့်
ေရ��ေြပာင်းေနထုိင်သူများအတက်ွ ရာသက်ပနတ်ရားဝင်ေနထုိင်ခွင့်ရ�ိှေရး လမ်းေ�ကာင်းတစ်ရပ်
ေပးထားပါသည်။ အကျ�ံးဝင်သည့် ေလ�ာက်ထားသူများတင်ွ ၎င်းတိ�သည်
ရာဇဝတ်မ�ကျ�းလနွခံ်ရခ့ဲ�ပီး ထုိရာဇဝတ်မ�ကုိ စုံစမ်း စစ်ေဆးရာတင်ွ သိ� မဟတ်ု
တရားစဲွဆုိရာတင်ွ အေထာက်အကူြပ�သည်ဟု ဥပေဒ�ကီး�ကပ်ေရးမှ ထွက်ဆုိထားသည့်
သက်ေသခံချက်စာတစ်ေစာင် �ိှရပါမည်။ ဥပေဒ�ကီး�ကပ်ေရး အဖ�ဲအစည်း အားလံးုမှ
ဤသက်ေသခံချက်စာကုိ တိကျသည့် အချနိအ်တိင်ုးအတာတစ်ခုအတင်ွး �ပီးစီးေအာင်
ြပ�လပ်ုေ�ကာင်း ဤဥပေဒမူ�ကမ်းမှ ေသချာေစမည့်အြပင် ယင်းတင်ွ ထည့်သွင်းစ�်းစား�ိင်ုသည့်
အချက်များကုိ အ�ကမ်းအားြဖင့် ေဖာ်ြပထား�ပီး၊ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာအချက်အလက်များကုိ
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လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အာဏာပုိင်များထံမှ ကာကွယ်ထားကာ၊ ဥပေဒ�ကီး�ကပ်ေရးမှ ရာဇဝတ်မ�
ကျ�းလနွခံ်ရသူအား U ဗီဇာအေ�ကာင်း ေြပာြပေ�ကာင်း ေသချာေစပါသည်။

● အထက်လ�တ်ေတာ် ဥပေဒမူ�ကမ်း ၂၁-၀၈၇ (အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ်များ J Danielson �ှင့် D.
Moreno �ှင့် ကုိယ်စားလှယ် K McCormick �ှင့် Y Caraveo)။ တစ်စုံတစ်ဦး၏
လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အေနအထား မည်သိ� ပင်�ိှေစကာမူ၊ အြခားအလပ်ုသမားများ ခံစားရသည့်
အနည်းဆုံးလပ်ုခ အာမခံ ချက်များ�ှင့် အချနိပုိ်လပ်ုခ၊ အစာစားရန�ှ်င့် အနားယူရန်
အားလပ်ချနိမ်ျား၊ စည်း�ုံးပုိင်ခွင့်၊ အလပ်ုသမားအိမ်ယာ၌ ဧည့်သည်များ လက်ခံပုိင်ခွင့်�ှင့်
အလပ်ု�ှင့် ကျနး်မာေရး အကာအကွယ်များ အစ�ိှသည့် အြခားအလပ်ုသမားများစွာ
ခံစားရသည့် တညီူေသာ အကာအကွယ်များအရ စုိက်ပျ�ိးေရး လပ်ုသားများကုိ ေခ�လာြခင်းြဖင့်
ဤဥပေဒမူ�ကမ်းသည် စုိက်ပျ�ိးေရးလပ်ုသားများ၏ ရပုိင်ခွင့်များကုိ ပုိမုိကျယ်ြပန ့ေ်စပါသည်။
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