
Olmstead 
Olmstead မ ့ၢ်တ့ၢ်မန ုၤလ ဲၣ် .

Olmstead v. L.C. မ ့ၢ် အမဲရကၤက ီ့ၢ်ဘ ျီီၣ်အထီကတ ့ၢ်အသဲစးတ့ၢ်ဂ ့ၢ်တခါအအ ျီၣ်ထီျီၣ်အသးလ  Title II of the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 (၁၉၉ဝ န ျီၣ် 
အမဲရကၤဖ တဖျီၣ်လ အအ ျီၣ်ဒီးတ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်တ့ၢ်ဘ  သဲစး (ADA) လ က့ီၢ်စျဲီၣ် ဒီးလီ့ၢ်ကဝၤီပဒ ျီၣ်ဘျီၣ်လ ၤပ  ိာ်မၤထ ဲ) အဖီခ ျီၣ်န ျီၣ်လီၤ. လ  Olmstead အပ ၤ, က ီ့ၢ်ဘ ျီီၣ်အထီကတ ့ၢ် 
ပ ိာ်လီၤတ့ၢ်ဘ  လ  က့ီၢ်စျဲီၣ်တဖျီၣ် အလ ျီၣ်အ ျီၣ်လ ကဘျီၣ်ဟ ျီၣ်လီၤတ့ၢ်ဟ ျီၣ်မၤစ ၤတဖျီၣ်ဆ  ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ အအ ျီၣ်ဒီးတ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်လ  လ တ့ၢ်ဆီလီၤပ ိာ်လၤီတ့ၢ် တမ ၤဃ ီအဂ ၤကတ ့ၢ်လ 

အကက းဆ အဝဲသ ျီၣ်တဖျီၣ်အတ့ၢ်လ ျီၣ်ဘျီၣ်န ျီၣ်လီၤ. Olmstead ဘျီၣ်ထ ဝဲဲဆ ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ  ဘျီၣ်တ့ၢ်ပ ိာ်ဆီလီၤ ပ ိာ်လၤီလ လ တ့ၢ်ကရ ကရ အပ ၤ, ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ အအ ျီၣ်ဒီးတ့ၢ်ဘျီၣ်ယ ျီၣ်လ  
တ့ၢ်ကဆ  အီၤဆ တ့ၢ်ကရ ကရ အပ ၤ, ဒီး လ တယ  ိာ်ဒ းဘျီၣ်န ျီၣ် ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ တ့ၢ်တတီအီၤလ  တ့ၢ်န  ိာ်လီၤပျီၣ်ဃ  ိာ်လ အခီပညအီ ျီၣ်လ အဝဲသ ျီၣ်အပ ၤတဝ အပ ၤခီဖ  လ 
ကီ့ၢ်စဲျီၣ်အတ့ၢ်ဟ ျီၣ်မၤစ ၤတဖျီၣ် မ တမ ့ၢ် တ့ၢ်မၤအက  ၤအက တဲဖျီၣ်အဃ န ျီၣ်လီၤ.

Olmstead အဂ ့ၢ်စ  ုၤထ ံး

Olmstead သဲစးတ့ၢ်ဂ ့ၢ်ပျီၣ်ဃ  ိာ်ပ  ိာ်မ ျီၣ်ခ ဂၤလ အအ ျီၣ်ဒီး သးတ့ၢ်အ ျီၣ်ဆ ျီၣ်အ ျီၣ်ခ ျ့တ့ၢ်ဃ ထ ျီၣ်တ့ၢ်ဆါဒီး တ့ၢ်သ ျီၣ်ညါန့ၢ်ပ ့ၢ်တ့ၢ်တသ တဘျီၣ် တဖျီၣ်န ျီၣ်လီၤ. ပ  ိာ်မ ျီၣ်ခ ဂၤလ  ိာ် သ တ့ၢ်ဆ ကတီ့ၢ်အဒ ျီၣ် 
အမ ့ၢ်လ သးတ့ၢ်အ ျီၣ်ဆ ျီၣ်အ ျီၣ်ခ ျ့တ့ၢ်ဆါဟ ျီၣ်တဖျီၣ်အပ ၤန ျီၣ်လီၤ. အဝဲသ ျီၣ်ဆ န ့ၢ် တ့ၢ်ဟ ျီၣ်မၤစ ၤတဖျီၣ် ဒီးတ့ၢ်ဆီျီၣ်ထ ဲတဖျီၣ်လ  ပ ၤတဝ အပ ၤဒီး တ့ၢ်က စါယါဘ ါတခါလ ပ ၤစျဲီၣ်နၤီဆ တဲ ိာ်လ 
အဝဲသ ျီၣ်အလ ျီၣ်တအ ျီၣ်လ  ကအ ျီၣ်လ တ့ၢ်ဆါဟ ျီၣ်အပ ၤဘျီၣ်န ျီၣ်လီၤ. က ့ီၢ်ဘ ျီီၣ်အထီကတ ့ၢ်ဆ တဲ ိာ်ဝဲလ  တ့ၢ်အ ၤမ ့ၢ်တ့ၢ်ပၤဲဖး တ့ၢ်က ့ၢ်တလီၤလ အလ ျီၣ်ဘျီၣ်ပ  ိာ်မ ျီၣ်တဖျီၣ် ကအ ျီၣ်လ 
သးတ့ၢ်အ ျီၣ်ဆ ျီၣ်အ ျီၣ်ခ ျ့တ့ၢ်ဆါဟ ျီၣ်ဖအဲဝသဲ ျီၣ်အလ ျီၣ်တအ ျီၣ်လ ကအ ျီၣ်ဝဲလ  တ့ၢ်ဆီလီၤပ ိာ်လၤီအကလ  ိာ် ဒိာ်န ျီၣ်အပ ၤဘျီၣ်န ျီၣ်လီၤ.

ဘဲၣ်မန ုၤအဃ လၢ  Olmstead သ စံးတ့ၢ်ဂ ့ၢ် န ဲၣ်အရ့ ဒ ဲၣ် လၢ  Nebraska လ ဲၣ်.

ADA ဘျီၣ်တ့ၢ်အ ျီၣ်လီၤတ ့ၢ်လ  ိာ်အီၤခီဖ   ကရ ခ ဖ  Congress လ  1990 အပ ၤဒိာ်သ းကတတီဆ ဒးီ ကမၤကတ ့ၢ်က   ိာ် တ့ၢ်ပဲၤဖးတ့ၢ်က ့ၢ် တလီၤဆ ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ  အအ ျီၣ်ဒီး တ့ၢ်တသ တဘျီၣ် 
တဖျီၣ်န ျီၣ်လီၤ. ADA တတကီီ့ၢ်စဲျီၣ်မ တမ ့ၢ် လီ့ၢ်ကဝၤီပဒ ျီၣ်တဖျီၣ်မ တမ ့ၢ် ကရ ခ ျီၣ်စး တဖျီၣ်လ  တ့ၢ်ပဲၤဖးက ့ၢ်တလီၤပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ် ခီဖ  လ  အဝဲသ ျီၣ် အတ့ၢ်တသ တဘျီၣ် အဃ န ျီၣ်လီၤ. လ  
Olmstead အပ ၤ, က ီ့ၢ်ဘ ျီီၣ်အထီကတ ့ၢ် က  းထ  ADA လ အခပီညကီမ ့ၢ်လ  တ့ၢ်ပ ိာ်လီၤဆီပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ  အအ ျီၣ်ဒီး တ့ၢ်တသ တဘျီၣ် တဖျီၣ်န ျီၣ် မ ့ၢ် တ့ၢ်ပၤဲဖး က ့ၢ်တလီၤန ျီၣ်လီၤ. 
တ့ၢ်အ ၤဘျီၣ်တ့ၢ်မၤလဲ့ၢ်ထီျီၣ်အီၤလ ကဘျီၣ်ထ ဲဖဲ ကီ့ၢ်စဲျီၣ်ဟ ျီၣ်လီၤပ ၤတဝ တ့ၢ်ဟ ျီၣ်မၤစ ၤတဖျီၣ်တန ့ၢ်အခါ မ တမ ့ၢ် တသ ဃ ထ ျီၣ်န ့ၢ် တ့ၢ်ဆီလီၤပ ိာ် လီၤတ့ၢ်လီ့ၢ်တဖျီၣ်လ ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ 
တ့ၢ်ဆီလီၤပ ိာ်လီၤတ့ၢ်တမ ၤဃီအဂ ၤကတ ့ၢ်လ အကက းဆ ပ ၤတဂၤ အတ့ၢ်ဘျီၣ်သးဒီး တ့ၢ်လ ျီၣ်ဘျီၣ်တဖျီၣ်အခါန ျီၣ်လီၤ.

ကလ ၤပ  ိာ်မၤထ ဲတ့ၢ်ဒီး ADA အဂီ့ၢ်, Nebraska ကဘျီၣ်ဒ းအ ျီၣ်ထီျီၣ်ဒီး ဒ းကဲထီျီၣ်လ ျီၣ်ထီျီၣ် တ့ၢ်တ  ိာ်က ၤဲလ အတ ၤလီၤတီၤလီၤတခါလ  ကမၤစ ၤပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ အအ ျီၣ်ဒီး 
တ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်လ ကအ ျီၣ်မ ဒးီဖ းမၤတ့ၢ်ဒိာ်ပ ၤတဝ ဖ လ အမ ့ၢ်တ့ၢ်တမ ၤဃနီ ျီၣ်လီၤ.

တ့ၢ်လီုၤဆီတဖဲၣ် လၢ  တ့ၢ်ပ ာ် အ ဲၣ် လီုၤဆီဒီံး  တ့ၢ် အ ဲၣ်တပ ုၤ ဃီ အဘၢဲၣ် စၢုၤ

ဖဲပ ၤတဂၤအတ့ၢ်အ ျီၣ်မ  အတကပၤ မၤလီၤဆီပ ၤတဂၤလ  ဘျီၣ်တ့ၢ်ဒ းပျီၣ်ဃ  ိာ်အၤီလ ပ ၤတဝ ဖ တဂၤအခါန ျီၣ်, တ့ၢ်အ ၤဘျီၣ်ဒ ဘျီၣ်ထ း ပ ၤတဂၤ အတ့ၢ်အ ျီၣ်မ အလီ့ၢ်ကဝၤီ ခလဲ  ိာ်တဖျီၣ် သ န ျီၣ်လီၤ.

အဒ ,  ဃီန  ိာ်လီၤဆ ဟ ျီၣ်အပ ၤကစၤီထီထီျီၣ်ခီျီၣ်ခါတခါဒ းအ ျီၣ်ထီျီၣ် တ့ၢ်လဲၤန  ိာ် လီၤဆ ဟ ျီၣ်ပ ၤ တသ လ ပ ၤတဂၤဂၤလ အအ ျီၣ်လ  လ ျီၣ်လီ့ၢ်ဆ ျီၣ်နၤီ အပ ၤအဂီ့ၢ်န ျီၣ်လီၤ. တ့ၢ်အ ၤအခပီညမီ ့ၢ်လ 

ပ ၤတဂၤအ ၤ လဲၤဆ ဟ ျီၣ်ခ   မ တမ ့ၢ် ဟးထီျီၣ်လ  ဟ ျီၣ်အပ ၤတသ ဘျီၣ်, လ အဟ းန ့ၢ်က   ိာ်အဝဲသ ျီၣ်အတ့ၢ်ဃ ထ လ  ကန  ိာ်လီၤပျီၣ် ဃ  ိာ်တ့ၢ်လ  ပ ၤတဝ တ့ၢ်ဟ းတ့ၢ်ဂဲၤတဖျီၣ် လ အခပီညအီ ျီၣ် 
အပ ၤန ျီၣ်လီၤ.

Segregated 

(တ့ၢ်ပ ာ်အ ဲၣ် လီုၤဆီ)
Integrated 

(တ့ၢ် ပ ာ်အ ဲၣ် တပ ုၤဃ ီ)

ဟ  ဲၣ်တဖဲၣ်

အ ျီၣ်ဒျီၣ်ထဲ မ တမ ့ၢ် အါတက ့ၢ်အ ျီၣ်ဒျီၣ်ထဲဒီးပ ၤလ  အအ ျီၣ်ဒီး တ့ၢ်တသ တဘျီၣ်

တဖျီၣ်, ပျီၣ်ဃ  ိာ်ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ  အဒ းန ့ၢ်ကီ့ၢ်စဲျီၣ်တ့ၢ်ဟ ျီၣ်မၤစ ၤ က  ျီၣ်စ လ  
ကအ ျီၣ်လ  တ့ၢ်အ ျီၣ်မ အ ျီၣ်ဂဲၤတ့ၢ်သ ျီၣ်ထီျီၣ်တဖျီၣ်လ တ့ၢ်ဆီျီၣ်ထ ဲမၤစ ၤအီၤအပ ၤဒီး 
လ  သးတ့ၢ်အ ျီၣ်ဆ ျီၣ်အ ျီၣ်ခ ျ့ဝဲၤလီ့ၢ်တဖျီၣ် အပ ၤန ျီၣ်လီၤ.

တ့ၢ်လီ့ၢ်တဖျီၣ်လ ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ အအ ျီၣ် ဒီး တ့ၢ်တသ တဘျီၣ်မ ့ၢ်ဂ ၤ, 
လ တအ ျီၣ်ဒီး တ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်မ ့ၢ်ဂ ၤ အ ျီၣ်ဝဲန ျီၣ်လီၤ.

တ့ၢ်ဖ ံးတ့ၢ် မုၤတဖဲၣ်
ပျီၣ်ဃ  ိာ်တ့ၢ်အ ျီၣ်ကဒ တ့ၢ်မၤအလီ့ၢ်တဖျီၣ်ဒီး မ ့ၢ်ဆါခီတ့ၢ်က  စါယါဘ ါ
တ့ၢ်ရျဲီၣ်တ့ၢ်က ၤဲတဖျီၣ်လ အဟ ျီၣ်လီၤ တ့ၢ်အဘ း အလဲလ အစ ၤန ့ၢ်ဒ းညနီ ့ၢ်ဒီး 
အါတက ့ၢ်ဟ ျီၣ်တ့ၢ်ဖ းတ့ၢ်မၤဆ  ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ အအ ျီၣ်ဒီးတ့ၢ်တသ တဘျီၣ်
တဖျီၣ်န ျီၣ်လီၤ.

ဟ ျီၣ်လီၤ တ့ၢ်အဘ းအလဲလ  အဂ ၤဒီး သန ၤထီျီၣ် အသးလ ပ ၤတဂၤ
အတ့ၢ်သးစ ့ၢ်ဆ တဖျီၣ်န ျီၣ်လီၤ. တ့ၢ်ဖ းတ့ၢ်မၤဟ ျီၣ်တ့ၢ်မၤဆ 

ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ အအ ျီၣ်ဒီးတ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်မ ့ၢ်ဂ ၤ, လ အတအ ျီၣ် 
ဒီးတ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်မ ့ၢ်ဂ ၤန ျီၣ်လီၤ.

တ့ၢ်ဝ စ  ာ်တီဆ ၢ အ ျီၣ်စ ၤဒီး တ့ၢ်ဖျီီၣ်ဃ းအီၤ. တ့ၢ်လဲၤတ့ၢ်က ၤတဖျီၣ် ကဘျီၣ်တ့ၢ်တ  ိာ်က ၤဲအၤီဒီး 
ပျီၣ်ဃ  ိာ်တ့ၢ်အ ျီၣ်ပတ  ိာ်အါဘ ဒီီး ပျီၣ်ဃ  ိာ်ပ ၤအါဂၤလ  တ့ၢ်လဲၤတ့ၢ်က ၤတခါ
စ  ိာ်စ  ိာ်အပ ၤ န ျီၣ်လီၤ.

တ့ၢ်မၤန ့ၢ်အီၤသ , တ့ၢ်န ိာ်န ့ၢ်အီၤသ , တ ၤလီၤတီၤလီၤ, ဒီး အ ျီၣ်ဝဲလ  
ပ ၤသ ျီၣ်တဖျီၣ်လ အအ ျီၣ်ဒီး တ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်မ ့ၢ်ဂ ၤ, လ အတအ ျီၣ် 
ဒီးတ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်မ ့ၢ်ဂ ၤန ျီၣ်လီၤ.

တ့ၢ်က ဲၣ်ဘဲၣ်က ဲၣ် သ 

ဒ းန ့ၢ်ဘျီၣ် တ့ၢ်က ျီၣ်ဘျီၣ်က ျီၣ်သ တ့ၢ်ဟ ျီၣ်မၤစၤတဖျီၣ်လ ဒ း မ တမ ့ၢ် က  တဖျီၣ်အပ ၤ 
ဃ  ိာ်ဒီး က  ဖ ထဲဒျီၣ်လ အအ ျီၣ်ဒီး တ့ၢ်တသ တဘျီၣ်တဖျီၣ်န ျီၣ်လီၤ.

တ့ၢ်ဒ းန ့ၢ်ဘျီၣ်တ့ၢ်က ျီၣ်ဘျီၣ်က ျီၣ်သ တ့ၢ်ဟ ျီၣ်မၤစ ၤဒီးတ့ၢ်ဆီျီၣ်ထ ဲမၤစ ၤတ
ဖျီၣ်လ တၤီဒ းတဖ  ျီၣ်ဃအီပ ၤဒိာ်က  ဖ တဖျီၣ်လ အတအ ျီၣ်ဒီးတ့ၢ်တသ တ
ဘျီၣ်တဖျီၣ်န ျီၣ်လီၤ.

အက ့ၢ်အဂီုၤ
အရ ့ၢ် အသ ံးတဖဲၣ်

တ့ၢ်ရျဲီၣ်တ့ၢ်က ၤဲတဖျီၣ်ဘျီၣ်တ့ၢ်ပ ိာ်လၤီအီၤခဖီ  ပ ၤအဂၤ, တ့ၢ်အျီီၣ်တ့ၢ်အီ 
တ့ၢ်ရျ့ထ တအ ျီၣ်, န့ီၢ်တဂၤတ့ၢ်ခ သ ျီၣ်စ ၤ, ကဘျီၣ်ခီဆ လ  ိာ်သးဒီးမတဂၤ, ဒီး
ကဘျီၣ်နၤီလီၤဒ းဒီးမတဂၤန ျီၣ်တ့ၢ်ရျ့ထ တအ ျီၣ်ဘျီၣ်န ျီၣ်လီၤ.

ပျီၣ်ဃ  ိာ် တ့ၢ်ရျ့ထ - ပ ၤတဂၤန ျီၣ်ဆ တဲ ိာ်လ  ကမၤတ့ၢ်သ ျီၣ်တဖျီၣ်

အခါဖဲလဲျီၣ်, တ့ၢ်လီ့ၢ်ဖဲလဲျီၣ်, ဒိာ်လဲျီၣ်, ဒီး ဃ  ိာ်ဒီးမတဂၤလဲျီၣ်, 
ကအျီီၣ်မန ၤလဲျီၣ်, ကအ ျီၣ်ဖဲလဲျီၣ်, ဒီး ကအ ျီၣ်ဒီးမတဂၤလဲျီၣ်န ျီၣ်လီၤ. 

Olmstead တ့ၢ်မုၤစ ၢုၤအပီံး အလီ တဖဲၣ်

• Federal Olmstead Fact Sheet https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/civilrights/resources/factsheets/ada.pdf
• Olmstead Rights Organization https://www.olmsteadrights.org/about-olmstead/
• Nebraska Olmstead webpage https://dhhs.ne.gov/Pages/Olmstead.aspx

နမ ့ၢ်အ ျီၣ်ဒီးတ့ၢ်သ က ့ၢ်တဖျီၣ်ဘျီၣ်ဃး Olmstead န ျီၣ်, နဆ  လီပရ သ ဆ  DHHS.NEOlmstead@nebraska.gov န ျီၣ်လီၤ.
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