LGBTQIA+ နှှင့့်� သက််ဆိုု�င်သော
် �ာ ခက််ဆစ််အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့့်�ဆိုု�ချျက််များ��း
လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုု၊ လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု၊ လိိင်အ
် သွွင်အ
် ပြ�င်် ဖော်�်�ပြ�မှုုနှှင့့်�
လိိင်ဝိ
် ိသေ�သလက္ခခဏာာရပ််များ��း (SOGIESC) ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ခြ�င်းး�။

ဤစာာအုုပ််သည်် လိိင်စိ
် ိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ်မှု
် ု၊ လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု၊ လိိင်အ
် သွွင်အ
် ပြ�င််ဖော်�်�ပြ�မှုုနှှင့့်�
လိိင်ဝိ
် ိသေ�သလက္ခခဏာာရပ််များ��း (SOGIESC) ဆိုု�င်ရာာ
် သဘော�ာတရား�းများ��းနှှင့့်� ဖြ�စ််တည််မှုုများ��းကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အယူူအဆအမှား��းနှှင့့်� ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံမှု
ံ ုများ��းကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င်စေ�
် ရန််အလို့့��ငှာာ� LGBTQIA+ များ��းနှှင့့်� LGBTQIA+ များ��းဆိုု�င်ရာာ
် ဝေါ�ါဟာာရများ��းကိုု�
နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််မှုု တိုးး��တက််စေ�ရန််အတွွက်် ထုုတ််ဝေ�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ပထမဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့့်� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် အရေး�းကြီး�း�သည််မှာာ�

လိိင်နှ
် ှင့့်� ဂျျန််ဒါါ (Sex VS Gender)
လိိင်် (Sex) သည်် မွေး�း�ကတည်းး�က ပါါလာာသော�ာလိိင်အ
် င်္ဂါ�ကိုု�

ဂျျန််ဒါါ (Gender) သည်် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�မှှ ပုံံ�ဖော်�်�သော�ာ ပုံံ�ဖော်�်�မှုုဖြ�စ််သည််။

အခြေ�ေပြု�ုစဉ်းး�စား�းသော�ာ ဇီီဝလိိင်ဖြ် �စ််သည််။ ၄င်းး�တွွင်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�

၄င်းး�သည်် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး� အတွွင်းး�တွွင်် လေ့�့လာာသင််ယူူခံရ
ံ သော�ာ လူူမှုုစံနှ
ံ ှင့့်�

ဆိုု�င််ရာာ စဉ်းး�စား�းချျက််များ��းဖြ�စ််သည့့်� ခရိုု�မိုု�ဇုုန်းး�၊ ဟိုု�မုုန်းး�နှှင့့်�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဆိုု�င်ရာာ
် စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ��းအပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေပြု�ုသည််။

လိိင်အ
် င်္ဂါ�တို့့� ပါါဝင််ပါါသည််။

ဆက််ပြီး�း� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန်် လိုု�အပ််သည််မှာာ�

Sexual orientation

Gender Identity and Gender Expression

Sex Characteristics

လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုု (Sexual orientation)
လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုုဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ်ယော
် �ာက််က လူူတစ်ယော
် �ာက််ကိုု� လိိင်ပို
် ု�င်းး�အရ ဖြ�စ််စေ�၊ ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ�ပိုု�င်းး�အရ ဖြ�စ််စေ�၊ စိိတ််ခံစား
ံ �းမှုုပိုု�င်းး�အရ
ဖြ�စ််စေ� တိိမ်းး�ညွှှတ်၊် ကိုု�င်းး�ညွှှတ််တတ််သော�ာ စိိတ််ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။ လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုုသည်် ရွေး�း�ချျယ််လို့့�ရသော�ာ အရာာတစ််ခုု မဟုုတ်သ
် လိုု�၊
ရော�ာဂါါတစ််ခုုလည်းး� မဟုုတ်ပါ
် ါ။ လူူတိုု�င်းး�တွွင်် လိိင်စိ
် ိတ််တိိမ်း�း ညွှှတ်မှု
် ုရှိိ�ပါါသည််။ ၄င်းး� လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုုတွွင်် _
လိိင််ကွဲဲ�ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််မှုု (Heterosexual)
လူူအများ��းစုုသည်် လိိင်ကွဲဲ
် �ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� သူူတို့့�သည်် ဆန့့်�ကျျင််ဘက််လိိင်အ
် ပေါ်�် ချျစ််တတ််၊
ကြို�ု�က််တတ််ကြ�သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့့်� လိိင်ကွဲဲ
် �ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ အမျိုး�း��သမီးး� တစ််ဦးးသည်် အခြား��းအမျိုး�း��သားး�အပေါ်�်
ချျစ််ကြို�ု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ လိိင်ကွဲဲ
် �ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးသည်် အခြား��းအမျိုး�း��သမီးး�အပေါ်�် ချျစ််ကြို�ု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

စထရိိတ်စစ်
် ်စစ်် (Straight)

လိိင်တူ
် ူကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််မှုု (Homosexual)

လိိင််ကွဲဲ�ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ

အချို့့���သော�ာသူူများ��းသည်် လိိင်တူ
် ူကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူများ��း ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� သူူ

(Heterosexual) များ��းကိုု�

တို့့��သည်် လိိင်တူ
် ူအပေါ်�် ချျစ််တတ််၊ ကြို�ု�က််တတ််ကြ�သူူများ��းဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့့်� လိိင််

ခေါ်�်ဝေါ်�်သော�ာ စကားး�လုံးး��ဖြ�စ််သည််။

တူူကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးးသည်် အခြား��းအမျိုး�း��သမီးး�အပေါ်�် ချျစ််ကြို�ု�က််ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ လိိင်တူ
် ူကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ အမျိုး�း��သားး�တစ််ဦးးသည်် အခြား��းအမျိုး�း��သားး�အပေါ်�်
ချျစ််ကြို�ု�က််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

လိိင််တူူ၊ လိိင်ကွဲဲ
် � နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု�

ချျစ််ခင််စုံံ�မက််မှုုနည်းး�ပါးး�မှုု၊ မရှိိ�မှုု (Asexual)

ချျစ််ခင််စုံံ�မက််မှုု (Bisexual)

အချို့့���သော�ာ သူူများ��းသည်် ချျစ််ခင််စုံံ�မက််မှုုနည်းး�ပါးး�သူူ၊

အချို့့���သော�ာသူူများ��းသည်် လိိင်တူ
် ူ၊ လိိင်ကွဲဲ
် � နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��

မရှိိ�သူူများ��း ဖြ�စ််သည််။ သူူတို့့�သည်် အခြား��းသူူအပေါ်�်

ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူများ��း ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� သူူ

ချျစ််မှုု၊ ကြို�ု�က််မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််ပြီး�း� နည်းး�ပါးး�သည့့်�သူူ

တို့့��သည်် မိိမိိနှှင့့်� လိိင်တူ
် ူသော�ာသူူ၊ လိိင်မတူ
်
ူသော�ာသူူ နှှစ််ဦးး

သို့့��မဟုုတ်် မရှိိ�သည့့်�သူူများ��းဖြ�စ််သည််။

စလုံးး��ကိုု� ချျစ််တတ််၊ကြို�ု�က််တတ််သူူများ��းဖြ�စ််သည််။

လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု (Gender Identity)
လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုုဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ်ယော
် �ာက််က မိိမိိကိုု�ယ်မိ
် ိမိိ ကျားး��ဂျျန််ဒါါ အဖြ�စ််ခံံယူူမှုု၊ မဂျျန််ဒါါအဖြ�စ်် ခံံယူူမှုု၊
ကျားး��၊မဂျျန််ဒါါ နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ခံံယူူမှုု၊ သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့့်�ဂျျန််ဒါါမှှ မခံံယူူမှုု စသည့့်� ဂျျန််ဒါါခံံယူူမှုု ဖြ�စ််သည််။ လူူအများ��း၏
လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုုသည်် သူူတို့့�၏ မွေး�း�ရာာပါါလိိင်နှ
် ှင့့်� တစ််ထပ််တည်းး� ကျျကြ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အချို့့���သော�ာသူူများ��း၏
လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုုသည်် သူူတို့့�၏ မွေး�း�ရာာပါါလိိင်နှ
် ှင့့်� တစ််ထပ််တည်းး� မကျျကြ�ပါါ။
စစ််စ်ဂျ
် ျန််ဒါါ (Cisgender)

ထရန််စ်ဂျ
် ျန််ဒါါ (Transgender)

မွေး�း�ရာာပါါလိိင်နှ
် ှင့့်� လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု

မွေး�း�ရာာပါါလိိင်နှ
် ှင့့်� လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု တစ််ထပ််တည်းး�မကျျသူူ

တစ််ထပ််တည်းး�ကျျသူူ

(ဆန့့်�ကျျင််ဘက််လိိင်လိုု
် � ပြော��ာင်းး�လဲဲခံံယူူနေ�ထိုု�င််သူူ)

လိိင်အ
် သွွင်အ
် ပြ�င်် ဖော်�်�ပြ�မှုု (Gender Expression)
လိိင်အ
် သွွင်အ
် ပြ�င််ဖော်�်�ပြ�မှုု ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ်ယော
် �ာက််က မိိမိိဂျျန််ဒါါနှှင့့်� ပတ််သက််ပြီး�း� ပြု�ုမူူ၊ ပြော��ာဆိုု�
ဝတ််စား�းဆင််ယင််သည့့်� အပြ�င််ပန်းး�အသွွင်အ
် ပြ�င်် ဖြ�စ််သည််။ လိိင်အ
် သွွင်အ
် ပြ�င််ဖော်�်�ပြ�မှုုသည််
ကျားး��ကျားး��လျားး��လျားး��၊ နွဲ့့��နွဲ့့��နှော�ာ�င်းး�နှော�ာ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဟိုု�မကျျ၊ ဒီီမကျျ
အသွွင်အ
် ပြ�င််ပုံံ�စံံမျိုး�း��လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။

လိင်ဝိသေသ လက္ခဏာရပ်များ (Sex Characteristics)
လိင်ဝိသေသ လက္ခဏာရပ်များသည် ဇီဝလိင်ကို သတ်မှတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ရုပ်ပိုင်း၊ ဇီဝပိုင်းနှင့် ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ
လက္ခဏာရပ်များပင် ဖြစ်ပါသည်။ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာရပ်များ သတ်မှတ်ရာတွင် ခရိုမိုဇုန်း၊ ဟိုမုန်းနှင့် လိင်အင်္ဂါများ ပါဝင်ပါသည်။
အမျ ိုးသမီး တစ်ယောက်၏ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာရပ်များတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် မိန်းမကိုယ်၊ မမျ ိုးဥ၊ သားအိမ်၊ မဟိုမုန်းနှင့်
XX ခရိုမိုဇုန်းတို့ပါဝင်သည်ဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါသည်။ အမျ ိုးသား တစ်ယောက်၏ လိင်ဝိသေသလက္ခဏာရပ်များတွင်
ယေဘုယျအားဖြင့် ဝှေးစေ့၊ လိင်တံ၊ ကျားဟိုမုန်း နှင့် XY ခရိုမိုဇုန်းတို့ပါဝင်သည်ဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါသည်။
သို့သော်လည်း ကွဲပြားခြားနားသည့် လိင်ဝိသေသလက္ခဏာရပ်များစွာ တည်ရှိပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ခန္ဓာကို
ကျားကိုယ်ခန္ဓာ သို့မဟုတ် မကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ် အလွယ်တကူ သတ်မှတ်၍ မရနိုင်သူများ ရှိပါသည်။ ထိုသူများကို ကျား၊မ သတ်မှတ်မှုဆိုင်ရာ
လိင်ဝိသေသလက္ခဏာရပ်များနှင့် ကွဲပြားနေသည့်သူများ (Intersex) ဟု ခေါ်ပါသည်။ ကျား၊ မ သတ်မှတ်မှုဆိုင်ရာ
လိင်ဝိသေသလက္ခဏာရပ်များသည် ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးဖြင့် ကွဲပြားစွာ တည်ရှိပါသည်။

အယ််ဂျီီ �ဘီီတီီကျူူ�အိုု�င်အေ�
်
(LGBTQIA+)
လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုု၊ လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု၊ လိိင်အ
် သွွင်အ
် ပြ�င််ဖော်�်�ပြ�မှုုနှှင့့်� လိိင်ဝိ
် ိသေ�သလက္ခခဏာာရပ််များ��း (SOGIESC) အရ
ကွဲဲ�ပြား�း�သည့့်�သူူများ��းအားး�လုံးး��ကိုု� လွှှမ်း�း ခြုံ�ံ�ဖော်�်�ပြ�သည့့်� အတိုု�ကော�ာက်် စကားး�လုံးး��ဖြ�စ််သည််။

လက််စ်ဘီ
် ီယံံ
Lesbian

ဂေး�း

အမျိုး�း��သမီးး�အချျင်းး�ချျင်းး� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ အမျိုး�း��သမီးး�

အမျိုး�း��သားး�အချျင်းး�ချျင်းး� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ အမျိုး�း��သားး�

Gay

ဘိုု�င််ဆက််ရွှှယ််
Bisexual

အမျိုး�း��သားး�၊ အမျိုး�း��သမီးး� နှှစ််ဦးးစလုံးး��ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ

ထရန််စ်ဂျ
် ျန််ဒါါ

မွေး�း�ရာာပါါလိိင်နှ
် ှင့့်� လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု တစ််ထပ််တည်းး� မကျျသူူ (ဆန့့်�

Transgender

ကျျင််ဘက််လိိင်လိုု
် � ပြော��ာင်းး�လဲဲခံံယူူနေ�ထိုု�င်သူ
် ူ)

ကွီးး��ယားး�

လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုု၊ လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု၊ လိိင်အ
် သွွင်အ
် ပြ�င််ဖော်�်�ပြ�မှုုနှှင့့်� လိိင်ဝိ
် ိသေ�သလက္ခခဏာာရပ််များ��း

Queer

(SOGIESC) အရ ကွဲဲ�ပြား�း�သည့့်�သူူများ��း အားး�လုံးး��ကိုု� လွှှမ်း�း ခြုံ�ံ�ဖော်�်�ပြ�သည့့်� စကားး�လုံးး��

အင််တာာဆက််
Intersex

အေ�ဆက််ရွှှယ််
Asexual

ကျားး��၊မ သတ််မှှတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ လိိင်ဝိ
် ိသေ�သလက္ခခဏာာရပ််များ��းနှှင့့်� ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သည့့်�သူူများ��း

လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုုနှှင့့်� ပတ််သက််ပြီး�း� အခြား��းသူူအပေါ်�် ချျစ််ခင််စုံံ�မက််မှုုနည်းး�ပါးး�သူူ၊ မရှိိ�သူူ

အခြား��းသော�ာ ဝေါ�ါဟာာရများ��း
ဂျျန််ဒါါ (၂) မျိုး�း��သာာ ရှိိ�သည််ဟူူသော�ာ ယူူဆချျက်် (Gender binary)

လိိင်ကွဲဲ
် �ချျစ််ခင််စုံံ�မက််မှုုစံံ (Heteronormativity)

ဂျျန််ဒါါတွွင်် ကျားး��ဂျျန််ဒါါ၊ မဂျျန််ဒါါ (၂) မျိုး�း��သာာ ရှိိ�သည််။

လူူတိုု�င်းး�သည်် လိိင်ကွဲဲ
် �ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူများ��း

လူူတစ်ယော
် �ာက််၏ ဂျျန််ဒါါသည်် ကျားး��ဂျျန််ဒါါ သို့့��မဟုုတ််

သာာ ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ လိိင်ကွဲဲ
် �ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူများ��း

မဂျျန််ဒါါအဖြ�စ််သာာ ခံံယူူရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ ခံံယူူထားး�သည့့်� ဂျျန််ဒါါသည််

သည်် အခြား��းသော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််

မွေး�း�ရာာပါါလိိင်နှ
် ှင့့်� တစ််ထပ််တည်းး� ကျျရမည််ဆိုု�သော�ာ ယူူဆချျက််

တတ််သည့့်� သူူများ��းထက်် သာာလွွန််မြ�င့့်�

ဖြ�စ််သည််။

မြ�တ််သည််ဟူူသော�ာ ယူူဆချျက်် ဖြ�စ််သည််။

ကျားး��၊မ ဂျျန််ဒါါ ခံံယူူမှုု စံံ (Cisnormativity)
လူူတိုု�င်းး�သည်် မွေး�း�ရာာပါါလိိင်နှ
် ှင့့်� လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု တစ််ထပ််တည်းး� ကျျသူူများ��းဖြ�စ််သည််။ ကျားး��ဂျျန််ဒါါ၊ မဂျျန််ဒါါ အဖြ�စ််သာာ
ခံံယူူရမည်် ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ မွေး�း�ရာာပါါလိိင်နှ
် ှင့့်� လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု တစ််ထပ််တည်းး�မကျျသော�ာ သူူများ��းဖြ�စ််သည့့်� ဆန့့်�ကျျင််ဘက််လိိင်လိုု
် �
ပြော��ာင်းး�လဲဲ ခံံယူူနေ�ထိုု�င််သူူများ��းကိုု� မူူမမှှန်သော�ာသူ
်
ူများ��းဖြ�စ််သည််ဟူူသော�ာ ယူူဆချျက်် ဖြ�စ််သည််။

လိိင််တူူချျစ််ခင််စုံံ�မက််ခြ�င်းး�အပေါ်�်

ဆန့့်�ကျျင််ဘက််လိိင်လိုု
် � ပြော��ာင်းး�လဲဲခံံယူူနေ�ထိုု�င်သူ
် ူများ��းအပေါ်�်

ကြော��ာက််ရွံ့့�� မုုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး� (Homophobia)

ကြော��ာက််ရွံ့့�� မုုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး� (Transphobia)

အမျိုး�း��သားး�အချျင်းး�ချျင်းး� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ (ဂေး�း) နှှင့့်�

ဆန့့်�ကျျင််ဘက််လိိင်လိုု
် � ပြော��ာင်းး�လဲဲခံံယူူနေ�ထိုု�င်သူ
် ူများ��း သို့့��မဟုုတ််

အမျိုး�း��သမီးး�အချျင်းး�ချျင်းး� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််သူူ

လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�က သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ဂျျန််ဒါါစံံများ��းအတိုု�င်းး�

(လက််စ််ဘီီယံံများ��း) အပေါ်�် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �၊

မနေ�ထိုု�င်သ
် ည့့်�သူူများ��း အပေါ်�် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံခြ�င်းး
ံ �၊

မုုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကြော��ာက််ရွံ့့��ခြ�င်းး�။

မုုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကြော��ာက််ရွံ့့��ခြ�င်းး�။

လိိင််တူူ၊ လိိင်ကွဲဲ
် �နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး�� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််ခြ�င်းး�

လူူနည်းး�စုုဖြ�စ််ရသည့့်� သော�ာက (Minority stress)

အပေါ်�် ကြော��ာက််ရွံ့့�� မုုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး� (Biphobia)

အပစ််ပယ််ခံံ လူူနည်းး�စုု အုုပ််စုုဝင််များ��း တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းရသည့့်� စိိတ််သော�ာက

လိိင််တူူ၊လိိင််ကွဲဲ�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��ကိုု� ချျစ််ခင််စုံံ�မက််

ဖြ�စ််သည််။ ၄င်းး�စိိတ််သော�ာကသည်် ခွဲဲ�ခြား��း ဆက််ဆံံခံံရမှုု၊ စိုးး��ရိိမ်ကြော��ာင့့်
်
�ကြ�မှုုနှှင့့်�

တတ််သည့့်� သူူများ��းအပေါ်�် ခွဲဲ�ခြား��းဆက််ဆံံခြ�င်းး�၊

ဖယ််ကျျဉ််ခံံရမှုုအပြ�င််၊ မိိမိိ၏ လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုုအမှှန််ကိုု�

မုုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး�နှှင့့်� ကြော��ာက််ရွံ့့��ခြ�င်းး�။

ဆက််တိုု�က်် ဖုံးး��ကွွယ်လာာ
်
ရသော�ာကြော��ာင့့်� ခံံစား�းရသည့့်� စိိတ််သော�ာကဖြ�စ််သည််။

ဖွွင့့်�ဟ ထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး� (Come out)
လူူတစ်ယော
် �ာက််က မိိမိိ၏ လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုုနှှင့့်�

လူူတစ်ယော
် �ာက််က မိိမိိ၏ လိိင်စိ
် ိတ်တိ
် ိမ်းး�ညွှှတ််မှုုနှှင့့်� လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု

လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုု အမှှန််ကိုု� သိိရှိိ�သည့့်� သို့့��မဟုုတ််

အမှှန််ကိုု� အခြား��းသူူများ��းကိုု� ဖွွင့့်�ဟ ပြော��ာဆိုု�သည့့်� ဖြ�စ််စဉ််

လက််ခံံသည့့်� ဖြ�စ််စဉ်် (မိိမိိကိုု�ယ်် မိိမိိ ဖွွင့့်�ဟထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�)

(သူူငယ်ချ
် ျင်းး�၊ မိိသားး�စုု စသည််တို့့�ကိုု� ဖွွင့့်�ဟထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး�)

အပုုန်းး� (In the closet)

ပုံံ�စံံခွွက်် သတ််မှှတ််ချျက်် (Stereotype)

တွွန််ဘွိုု��င်် (Tomboy)

မိိမိိ၏ လိိင်စိ
် ိတ််တိိမ်းး�ညွှှတ််မှုုနှှင့့်�

လူူတစ်ဦး
် းတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�စီီ၏

မိိန်းး�ကလေး�းအဖြ�စ်် မွေး�း�လာာသော်�်�လည်းး�

လိိင်ဝိ
် ိသေ�သခံံယူူမှုုအမှှန််ကိုု�

မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းကိုု� ထည့့်�သွွင်းး�

လိိင်အ
် သွွင်အ
် ပြ�င််ဖော်�်�ပြ�မှုုသည််

ထုုတ််ဖော်�်�မပြ�နိုု�င်သ
် ည့့်� သို့့��မဟုုတ််

မစဉ်းး�စား�းပဲဲ လူူအုုပ်စုု
် တစ််စုုလုံးး��အပေါ်�်တွွင််

ကျားး��ကျားး��၊လျားး��လျားး�� ဖြ�စ််နေ�သည့့်�

ထုုတ််ဖော်�်�မပြ�သည့့်� LGBTQIA+

အခြေ�ေအမြ�စ်် မရှိိ�ပဲဲ ခြုံ�ံ�ငုံံ�သတ််မှှတ််သည့့်�

သူူများ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။

များ��းကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။

သတ််မှှတ််ချျက်် ဖြ�စ််သည််။

