မူွါဒေပၐလစီ JIH - ေက္ာငး့သာ့ စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈမ္ာ့၊ ရြာေဖျမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့
Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့မြပညာသငးယူေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ၊ ွနးထမး့မ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏အႏၲရာယးကငး့လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံလူမႈ
ဖူလဵုေရ့တိ႔အ
ု ာ့ေစာငးံေရြာကးကာကျယး်ခငး့မ္ာ့သို႔်ဖစးေပၐသကးေရာကးလာႏိုငးေ်ခရြိသညးံေက္ာငး့တျငး့အေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့ရနး
ႀကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိသညး။ ဤပနး့တိုငးထာ့ရြိခ္ကးအာ့ရယူေအာငး်မငးႏိုငးရနးအတျကးေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာမြလူပုဂၢဳိလးမ္ာ့၊ ႏြငးံ/ သိ႔မ
ု ဟုုတး
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ ပိုငးဆိုငးမႈပစၥညးမ္ာ့အာ့ရြာေဖျရနး၊ ႏြငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၊ ွနးထမး့မ္ာ့၏ အႏၲရာယးကငး့လဵု်ခဵဳေရ့ႏြငးံ
လူမႈဖူလဵုေရ့ဆို႔အာ့ထိခိုကးေစႏိုငးသို႔မဟုုတး အႏၲရာယး်ဖစးေစႏိုငးသညးဟုယူဆရေသာပိုငးဆိုငးမႈပစၥညး့မြနးသမြ္အာ့ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့ရနး
လိုအပးေကာငး့လိုအပးေပလိမးံမညး။ ေဆ့ွါ့သိ႔မ
ု ဟုုတးအ်ခာ့ေသာ တရာ့မွငးပစၥညး့မ္ာ့တို႔်ဖငးံဆကးႏျယးသညးံ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ
ရြာေဖျမႈမ္ာ့အာ့ တို့တကး်ပဳလုုပးေဆာငးရျကးေနခ္ိနးတင
ျ းေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈႏြငးံ ေက္ာငး့ဥပစာအတျငး့ရြာေဖျစဵုစမး့မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့
ေက္ာငး့၏စီိမဵအုပးခ္ဳပးမႈဌာနမြေဒသခဵဥပေဒအာ့အေကာငးအထညးေဖားသကးွငးေစရနး တျနး့အာ့ေပ့လ္ကးရြိေသာေအဂ္ငးစီမ္ာ့်ဖငးံ်ပညးံ
ွစျာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။

ေက္ာငး့ ွနးထမး့ေရ့ရာမြ ်ပဳလုုပးေဆာငးရျကးသညးံ ရြာေဖျမႈမ္ာ့ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညးေေက္ာငး့၏မူွါဒေပၐလစီ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဥပေဒအာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးခဲံေၾကာငး့ရြာေဖျမႈတစးခုမြ သကးေသ အေထာကးအ
ထာ့်ပသႏိုငးလိမးံမညးဟုက္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားမႈရြိေသာသဵသယွငးေနသူေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့အရာရြိသညး ရြာေဖျမႈတစးခု
အာ့်ပဳလုုပးေကာငး့ ်ပဳလုုပးေပလိမးံမညး။ ရြာေဖျမႈတစးခု်ပဳလုုပးရနးကိ္ဳ့ေၾကာငး့ခိုငးမာေသာ အေ်ခခဵအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ တညးရြိလာခိ္နး
တျငး ေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာမြေက္ာငး့သာ့တစးဦ့ႏြငးံ/ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့သာ့၏ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာပိုငးဆိုငးမႈပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့ဥပစာ
အတျငး့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့လႈပးရြာေဆာငးရျကးမႈအတျငး့ ရြာေဖျေကာငး့ ရြာေဖျလိမးံမညး်ဖစးၿပီ့ ဤမူွါဒေပၐလစီမြ သတးမြတးထာ့သညးံ
အတိုငး့ ဥပေဒမဲံ၊ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိ သို႔မဟုုတး တရာ့မွငးတငးသင
ျ း့သညးံ ပစၥညး့ကိရိယာမြနးသမြ္အာ့ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့ေကာငး့သိမး့ဆညး့
ေပမညး။
ေက္ာငး့ွနးထမး့အရာရြိတစးဦ့မြေဆာငးရျကးသညးံ ရြာေဖျစစးေဆ့မႈမြနးသမြ္သညးေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ကိုယးေရ့ကိုယးတာေစာငးံထိနး့မႈ
အာ့ေလ့စာ့သမႈရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏အသကးအရျယး၊ လိငးအမ္ိဳ့အစာ့ႏြငးံ သဵသယရြိသညးံဥပေဒခ္ိဳ့ေဖာကးမႈဆိုငးရာ
သေဘာသဘာွစသညးတ႔က
ို ိုထညးံသင
ျ း့စဥး့စာ ်ပီ့ လိုအပးသညးထကးပို၍ စိတးအေႏြာငးံယြကး်ဖစးေစသညးမ္ိဳ့မရြိရေပ။

ေက္ာငး့ ပိုငးဆိုငးမႈပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ရြာေဖျမႈDenver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့အာ့လဵု့ရြိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အသဵု့်ပဳေသာ ေသာံပိတးဗီရိုမ္ာ့၊ စာ့ပျခ
ဲ ဵုမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့ေသာ ပစၥညး့သို
ေလြာငးမႈ်ပဳႏိုငးသညးံဧရိယာမ္ာ့အာ့လဵု့အာ့ခရိုငးေဒသမြ ပိုငးဆိုငး

အာ့လဵု့သညး သကးဆိုငးရာေက္ာငး့မ္ာ့၏ေက္ာငး့အုုပးမ္ာ့ ထိနး့ခ္ဳပး

မႈလကးေအာကးတျငးရြိေပသညး။ ထို႔်ပငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သို႔ထုတးေပ့ထာ့သညးံ အာ့လဵု့ေသာေသာံခ္ိတးမ္ာ့အာ့ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး
ေက္ာငး့အုုပးမြ ရညးရျယးတာွနးေပ့ထာ့သူမြ ထုုတးေပ့ထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ေသာံခ္ိတး သိ႔မ
ု ဟုုတး ေသာံပိတးဗီရိုမ္ာ့အာ့ ေပါငး့စပးထာ့သညးံ
မာစတာစာရငး့မ္ာ့အာ့ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတ းေက္ာငး့အုုပးမြ ရညးရျယးတာွနးေပ့ထာ့သူမြ ထိနး့သိမး့ထာ့ပါသညး။ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့
အသဵု့်ပဳရနး ရညးရျယးၿပီ့ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ေသာ ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈပစၥညး့မ္ာ့အာ့ ဤမူွါဒေပၐလစီအရ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ၊ သနး႔ရြငး့ေဆာငး
ရျကးမႈ၊ ထိနး့သိမး့မႈဆိုငးရာ ွငးေရာကးရယူမႈႏြငးံ ရြာေဖျမႈ်ပဳလုုပးသာျ ့မညး်ဖစးပါသညး။
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ၎တိ႔ု၏ ေ

မ္ာ့ႏြငးံ/ သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာ သိုေလြာငးသိမး့ဆညး့မႈဧရိယာမ္ာ့၏ လဵု်ခဵဳအႏၲရာယး

ကငး့ေရ့အတျကးစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဌာနမြေထာကးခဵထာ့သညးံအ်ပဳအမူအတိုငး့ တာွနးအ်ပညးံအွရြိသညးဟုမြတးယူရေပမညး။ ေက္ာငး့မြ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျက းတာွနးေပ့ချေ
ဲ ွထာ့ေသာစာ့ပျခ
ဲ ဵုမ္ာ့၊ ေသာံပိတးဗီရိုမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့ေသာသိုေလြာငးသိမး့ဆညး့ႏိုငးသညးံဧရိယာ
မ္ာ့အတျငး့ ရြိေနသညးံ မညးသညးံပစၥညး့မဆိုအတျကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ တာွနးယူရေပမညး။
ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတ းတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညးရြာေဖျမႈတစးခု်ပဳရနးအတျကးက္ိဳ့ေၾကာငး့ခိုငးမာေသာ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့အရငး့
မ္ာ့ရြိခ္ိနးတင
ျ ေက္ာငး့စာ့ပျခ
ဲ ဵု၊ ေ

သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့၏သိုေလြာငးမႈ်ပဳႏိုငးသညးံ ဧရိယာမ္ာ့အာ့ မညးသညးအ
ံ

ခ္ိနးတင
ျ း မဆို၊ က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာသဵသယွငးမႈရြိရြိ၊ မရြိရြိ၊ ၎၏ပါွငးပစၥညး့မ္ာ့အာ့ရြာေဖျေကာငး့ရြာေဖျမႈ်ပဳႏိုငးေပသညး။

ပါွငးပစၥညး့မ္ာ့တျငး အိတးမ္ာ့၊ ပိုကးဆဵအိတးမ္ာ့၊ ေက္ာပို့အိတးမ္ာ့ႏြငးံအွတးစာ့မ္ာ့ရြိအိတးကပးမ္ာ့ပါွငးေပသညး။ အကယး၍
က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတား ေသာသဵသယွငးမႈရြိလြ္ငးေက္ာငး့အရာရြိမ္ာ့သညး ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈေပၐတျငး ပါကငးထို့ရပးနာ့ထာ့ေသာ
ယာဥးမ္ာ့အာ့လညး့ ရြာေဖျ ေကာငး့ရြာေဖျမညး်ဖစးသညး။ က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိသညးံ အခ္ိနးတိုငး့တျငး ရြာေဖျမႈ
အာ့မ္ကး်မငးသကးေသ်ပဳရနးအတျကး အ်ခာ့ေသာပုုဂၢိဳလးတစးဦ့အာ့လညး့ရရြိႏိုငးသငးံေပသညး။

ေက္ာငး့သာ့ လူကိုယးတိုငးအာ့ ရြာေဖျမႈ်ပဳသညးမ္ာ့အကယး၍ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညးတရာ့မွငးတငးသင
ျ း့ပစၥညး့မ္ာ့ လကးွယးရြိေနသညး၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး ရြာေဖျမႈ်ပဳ်ခငး့်ဖငးံဥပေဒ၊ ေက္ာငး့
ခရိုငးေဒသမူွါဒေပၐလစီမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတးေက္ာငး့၏စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံသကးေသအေထာကးအထာ့ရရြိႏိုငးလိမးံမညးဟုေက္ာငး့
အရာရြိ်ဖစးသူမြက္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာသဵသယရြိခဲံလြ္ငးေက္ာငး့အုုပးသို႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညးေက္ာငး့သာ့ လူ
ကိုယးတိုငးအာ့ ရြာေဖျေကာငး့ ရြာေဖျေပလိမးံမညး။
လူကိုယးတိုငးအာ့ရြာေဖျမႈ်ပဳ်ခငး့တျငး ေက္ာငး့သာ့၏ အိတးကပးမ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့၏ ပိုငးဆိုငးမႈပစၥညး့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ပိုကးဆဵအိတး သိ႔မ
ု
ဟုုတး လကးဆဲအ
ျ ိတးကံသ
ဲ ႔ေ
ို သာပစၥညး့မြနးသမြ္ ႏြငးံ/ သိ႔မ
ု ဟုုတး အွတးအစာ့်ပငးပအာ့ “လကး်ဖငးံ ပုုတးဖိ ရြာေဖျ်ခငး့”မ္ာ့ သိ႔ု ကနး႔သတး
ထာ့ေပသညး။ ချ္တးယူရြာေဖျ်ခငး့မ္ာ့၊ ဆိုလိုသညးမြာ ရြပးအက္ၤ ီ၊ ဘေလာကးစးအက္ၤ ီ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေဘာငး့ဘီမ္ာ့အာ ချ္တးယူ ဖယးရြာ့
ပစးသညးံ ရြာေဖျမႈမ္ာ့အာ့ ခရိုငးေဒသ ွနးထမး့မ္ာ့မြမ်ပဳလုုပးရေပ။ ရြာေဖျမႈမ္ာ့အာ့ အ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ရြိေနသညးံေနရာ၏
်ပငးပတျငး်ပဳလုုပးေဆာငးရျကးသငးံၿပီ့်ဖစးႏိုငးသမြ္သီ့သနး႔ ်ဖစးသငးံေပသညး။ ရြာေဖျရနးၾကိဳ့ပမး့မႈအာ့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူႏြငးံ လိငးတူညီ
ေသာွနးထမး့ပုုဂၢိဳလးမြာ ဒုုတိယ အရျယးေရာကးလူႀကီ့ မ္ကး်မငးသကးေသ ေရြ႕ေမြာကးတျငး ်ပဳလုုပးသငးံေပသညး။

ပစၥညး့မ္ာ့ ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့မႈေက္ာငး့အရာရြိွနးထမး့မ္ာ့မြ ်ပဳလုုပးသညးံရြာေဖျမႈ အစီအစဥးတစးခုအတျငး့ ဥပေဒ သိ႔မ
ု ဟုုတးခရိုငးေဒသမူွါဒေပၐလစီ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေက္ာငး့
စညး့မ္ဥး့မ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံသကးေသအေထာကးအထာ့အ်ဖစးေတျ႕ရြိရေသာ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး ၎၏တညးရြိမႈသညး အႏၲရာယး သိ႔မ
ု ဟုုတး
ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာထိခိုကးမႈ ခ္ကးခ္ငး့ပငး်ဖစးေစႏိုငးသညးဟုယူဆရေသာ ပစၥညး့မြနးသမြ္အာ့ ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့ေကာငး့သိမး့ဆညး့ေပမညး။

ေက္ာငး့ အရာရြိွနးထမး့မ္ာ့မြ စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညးံမညးသညးံအခ္ိနးတင
ျ းမဆိုခရိုငးေဒသမြေမ့်မနး့စဵုစမး့်ခငး့ကိုခဵရေကာငး့ခဵရေပမညး။ ်ပစးမႈတစးခုက္ဴ့လျနးခဲံသညးဟု
ယဵုၾကညးရ၍ ဥပေဒစညး့မ္ဥး့သတးမြတးခ္ကးအရ ႏြငးထုတး်ခငး့ခဵရေသာ ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သညး သူသ႔မ
ို ဟုုတး သူမ၏မိဘသို႔မဟုုတး
အုုပးထိနး့သူမ္ကးေမြာကးေရာကးရြိလာသညးအထိ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး မိဘ၊ အုုပးထိနး့သူသို႔မဟုုတး ေက္ာငး့သာ့မြေက္ာငး့သို႔ေထာကးပဵံေပ့ထာ့
ေသာဖုုနး့နဵပါတးမ္ာ့အာ့လဵု့ကိုေခၐဆို်ခငး့်ဖငးံ မိဘသိ႔မ
ု ဟုုတး အုုပးထိနး့သူအာ့က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ ဆကးသယ
ျ းရနးႀကိဳ့ပမး့မႈ်ပဳ
လုုပးလာသညးအထိ ်ပစးမႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ေရ့သာ့ ထျကးဆိုခ္ကးအာ့ေပ့ရနးလိုအပးလိမးံမညးမဟုုတးေပ။

အဓိပါၸယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့“က္ိဳ့ေၾကာငး့ သငးံေတားေသာသဵသယွငးမႈ” သညးယဵုၾကညးစိတးခ္ရေသာသတငး့ေပ့သို႔မဟုုတးပုဂၢိဳလးေရ့ရာ ေစာငးံၾကညးံေလံလာမႈမ္ာ့
မြေထာကးပဵံေပ့ေသာအခ္ကးလကးမ္ာ့ေပၐတျငးအေ်ခခဵၿပီ့့၊ ေက္ာငး့အရာရြိွနးထမး့မြ၎၏ကိုယးေရ့ကိုယးတာအေတျ႕ၾကဵဳအေပၐအေ်ခခဵ
၍၊ ထိုတစးစဵုတစးဦ့ေသာ ပုုဂၢိဳလး၊ ေနရာ သိ႔မ
ု ဟုုတး အရာွတၳဳအာ့ ရြာေဖျမႈ ်ပဳ်ခငး့သညး ဘုုတးအဖျ႕ဲ ၏ မူွါဒေပၐလစီ၊ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့
သိ႔မ
ု ဟုုတး ်ပညးနယး၊ ဖယးဒရယးဥပေဒမ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးလ္ကးရြိေၾကာငး့သကးေသအေထာကးအထာ့အာ့ရရြိလိမးံမညးဟုယဵုၾကညးေစ
ေသာအခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညး။
“တရာ့မွငးတငးသင
ျ း့ပစၥညး့မ္ာ့” တျငး ဘုုတးအဖျ႕ဲ မူွါဒေပၐလစီ သိ႔မ
ု ဟုုတး်ပညးနယး၊ ဖယးဒရယးဥပေဒမ္ာ့စသညးတို႔မြတာ့်မစးထာ့ေသာ
ွတၳဳပစၥညး့မ္ာ့အာ့လဵု့ပါွငးၿပိ့့၊ မူ့ယစးေဆ့၊ အရကး၊ ေသနတး၊ ဓာ့၊ အ်ခာ့ေသာလကးနကးကိရိယာမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ေလာငးက္ျ မး့ေပါကး
ကျဲမႈ်ဖစးေစသညးံကိရိယာမ္ာ့ စသညးတို႔ ပါွငးေသားလညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိေပ။

ဥပေဒအာ့ သကးွငးအေကာငးထညးေပၐေစသညးံ ရြာေဖျမႈႏြငးံ ဖမး့ယူသိမး့ဆညး့မႈ-

ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မ
ု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး ေက္ာငး့ဥပစာအတျငး့ ရြာေဖျမႈ်ပဳလုုပး်ခငး့အာ့ ဥပေဒအေကာငးအထညးေဖား
ေဆာငးရျကးသညးံအရာရြိထဵေတာငး့ဆိုေကာငး့ေတာငး့ဆိုေပလိမးံမညး။ ဥပေဒအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးသူအရာရြိမ္ာ့မြရြာေဖျမႈ
အာ့်ပဳလုုပးခ္ိနးတင
ျ းေက္ာငး့ွနးထမး့မ္ာ့အာ့ ေဘ့နာ့မြကူညီပဵံပို့ပါွငးမႈကိုတာ့်မစးထာ့မညး်ဖစးၿပီ့၊ မဟုုတးပါက ဥပေဒ အေကာငးအ
ထညးေဖားေဆာငးရျကးသူ အရာရြိ၏ တိုကးရိုကး ညျနးၾကာ့မႈရြိမြသာ ရြာေဖျမႈတင
ျ းပါွငးႏိုငးမညး်ဖစးသညး။
အကယး၍ ဥပေဒအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈွနးထမး့ေရ့ရာသညးေက္ာငး့သာ့တစးဦ့သို႔မဟုုတး ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ပိုငးဆိုငးမႈ
ပစၥညး့အာ့ရြာေဖျရနးအတျကး ေက္ာငး့အာဏာပိုငးမ္ာ့ထဵမြ ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ဆိုလာခဲံလြ္ငး၊ ရြာေဖျမႈအာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့ မ်ပဳမြီတင
ျ း
ေက္ာငး့အရာရြိွနးထမး့မ္ာ့သညး ရဲစခနး့မြ ရြာေဖျချငးံွရမး့ထုုတး်ပနးေပ့မႈကို လိုအပးလိမးံမညး်ဖစးၿပီ့၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးပါကေအာကးပါေဖား်ပထာ့
သညးံအခ္ကးမ္ာ့အာ့ဥပေဒအေကာငးထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈွနးထမး့ေရ့ရာမြေက္ာငး့အုုပးထဵအၾကဵ်ပဳသညးံအေ်ခအေနမြလဲ၍
ျ ်ဖစးသညး-

1. ဤသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့အာ့ ၿခိမး့ေ်ခာကး၍ အတငး့ၾကပး သေဘာတူေစသညးံ ချငးံ်ပဳခ္ကးမဟုုတးေပ။
2. ရြာေဖျချငးံ ွရမး့အာ့ရယူရနး အခ္ိနးယူမႈသညး ရြာေဖျမႈ်ပဳရနး ရညးရျယးခ္ကးအာ့ ရႈပးေထျ့သျာ့ေစႏိုငးေသာ်ဖစးႏိုငးေ အေၾကာငး့အရငး့
ႏြငးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ရြိေနသညး၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး

3. ရြာေဖျမႈသညး ဖမး့ဆီ့မႈတစးခု်ပဳရနး ်ဖစးရပးတစးခု်ဖစးၿပီ့၊ ပုုဂၢိဳလးႏြငးံ ေဘ့ပတးွနး့က္ငးမ္ာ့သို႔ ကနး႔သတးထာ့သညး။
ရဲစခနး့မြ စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈေက္ာငး့တျငးသို႔မဟုုတးေက္ာငး့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့၌ပါွငးေနခ္ိနးအတျငး့ဥပေဒသိ႔မ
ု ဟုုတး ဘုုတးအဖျဲ႕မူွါဒေပၐလစီအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကး
သညးဟုသဵသယွငးခဵရေသာေက္ာငး့သာ့(မ္ာ့)အာ့ ေမ့်မနး့ရနးအတျကးချငးံ်ပဳခ္ကးအာ့ ဥပေဒအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးသူ
အရာရြိမ္ာ့မြ ေတာငး့ဆိုလာခ္ိနးတျငးေက္ာငး့အုုပးသို႔မဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညးထိုေနရာတျငးမ္ကးေမြာကးရြိေနရေပမညး။ အ
ကယး၍ေက္ာငး့သာ့သညးအသကးှ၈ႏြစးေအာကး်ဖစးလြ္ငးေက္ာငး့သာ့၏မိဘ/အုုပးထိနး့သူသညးလညး့ထိုေနရာတျငးမ္ကးေမြာကးရြိေနရနး
လိုအပးၿပီ့၊်ပညးနယးဥပေဒတျငးသတးမြတးထာ့သညးံအတိုငး့လူငယး်ဖစးသူအာ့လျတးေ်မာကးချငးံေပ့လိုကးသညးံအေ်ခေနမြလဲ၍
ျ ်ဖစးသညး။
စစးေဆ့ေမ့်မနး့မႈအာ့သီ့သနး႔်ပဳလုုပးေဆာငးရျကး်ခငး့၊ ႏြငးံ်ဖစးႏိုငးသမြ္အခ္ိနးစာရငး့သို႔အေႏြာငးံအယြကးေပ့မႈနညး့ေစ်ခငး့်ဖငးံေက္ာငး့သာ့
်ဖစးသူေမ့်မနး့ခဵရ်ခငး့အေပၐ လူအမ္ာ့စူ့စမး့အာရဵုစိုကးမႈအာ့ ေလ္ာံပါ့ေစသညးံႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုုပးသငးံသညး။

ခ္ဳပးယူ/ဖမး့ဆီ့မႈမ္ာ့ရဲအရာရြိမ္ာ့မြခ္ဳပးယူမႈႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတးဖမး့ဆီ့မႈအာ့်ပဳလုုပးသညးံအခ္ိနးတိုငး့တျငးေက္ာငး့အုုပးမြအာ့လဵု့ေသာလိုအပးသညးံလုပးငနး့စဥးဆိုငး
ရာလဵု်ခဵဳေရ့မ္ာ့အာ့ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရနးေတာငး့ဆိုေပလိမးံမညး။ ေက္ာငး့အုုပးသညး ေက္ာငး့သာ့အာ့ရဲအရာရြိမ္ာ့ထဵလႊတးေပ့်ပီ့
ေက္ာငး့သာ့၏ မိဘမ္ာ့ထဵသ႔ို ဤအ်ဖစးပ္ကးအာ့အေၾကာငး့ၾကာ့ေပမညး။ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ ယာယီခ္ဳပးယူမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့
အေသ့စိတးအေ်ခခဵအေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့အာ့ေက္ာငး့အုုပးထဵသို႔ရဲအရာရြိမြအသိေပ့အေၾကာငး့ၾကာ့ေပမညး။ ေက္ာငး့အုုပးသညး ထျကး
ဆိုထာ့သညးံအေ်ခခဵအေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့အာ့ေက္ာငး့သာ့၏မိဘမ္ာ့ထဵအၾကဵ်ပဳေ်ပာဆို

ဤအခ္ကးအလကးအာ့အေၾကာငး့ၾကာ့

ခ္ကးမြတးတမး့တျငးေရ့မြတးထာ့ေပမညး။ အေၾကာငး့ၾကာ့ခ္ကးမိတၱဴေကားပီတစးစဵုအာ့ေက္ာငး့ဖိုငးတဲအ
ျ တျငး့ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့ မိတၱဴတစး
စဵုကိုမူမိဘမ္ာ့ထဵသ႔ို ေပ့ပို႔သငးံေပသညး။
ဧ်ပီလ ှ၂ရကး၊ ှ၉၇ှ တျငး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့သညး
ေဖဖွါရီလ ှရကး၊ ှ၉၈၀ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး
ေဖဖွါရီလ ှ၂ရကး၊ ဿွွှ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး
ေအာကးတိုဘာလ ဿှရကး၊ ဿွွ၁ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး
- C.R.S. 19-2-201 et seq.
C.R.S. 19-2-511 at seq.
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(VIII) (လဵု်ခဵဳေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့အစီစဥး၏ တစးစိတးတစးပိုငး့အ်ဖစး မူွါဒေပၐလစီ လိုအပးသညး)
C.R.S. 22-33-106.3
- JK, ေက္ာငး့သာ့ စညး့ကမး့၊ ႏြငးံ ကုုဒးအချမ
ဲ ္ာ့
JLIB, ေက္ာငး့သာ့ ထျကး

မႈအ

ၾကဳိတငးကာကျယးခ္ကးမ္ာ့

