မူွါဒေပၐလစီ JKA - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ
သကးေရာကးႏိုငးစျမး့
ဤမူွါဒေပၐလစီ JKA သညး Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့ရြိ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့ထဵသို႔ သကးေရာကးမႈရြိသညး။ ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ
အာ့သဵု့မႈသ႔မ
ို ဟုုတး ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈအာ့ အသဵု့်ပဳသညးံ ွနးထမး့မ္ာ့အာ့လဵု့အာ့ဤမူွါဒေပၐလစီသညးအစို့ရသညး။
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈဆိုငးရာအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈ
ဤမူွါဒေပၐလစီအာ့မြ္တေသာပေရာဖကးရြငးနယးက္သညးံဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈ အသဵု့်ပဳၿပီ့၊ လဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့၊ လူမႈဖူလဵုေရ့ႏြငးံ
ေက္ာငး့ပညာေရ့အသိုငး့အွိုငး့အဖျဲ႕ွငးမ္ာ့၏ ကိုယးက္ငးံသိကၡာစသညးတို႔အတျကးမြ္တမႈရြိစျာ်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကး
သျာ့ေပမညး။
အဓိပါၸယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈဆိုသညးမြာ ်ပညးနယးဥပေဒႏြငးံဤမူွါဒေပၐလစီလကးေအာကးတျငးခႏၶာကိုယးရုပးပိုငး့ဆိုငးရာအာ့သဵု့မႈ၊ စကးပစၥညး့ပိုငး့
ဆိုငးရာမ္ာ့၊ ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ ႏြငးံ အခ္ိနးကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ စသညးတ႔ပ
ို ါွငးေသားလညး့ကနး႔သတးထာ့်ခငး့မရြိဘ၊ဲ တစး
ဦ့တစးေယာကး၏လျတးလပးမႈသ႔မ
ို ဟုုတးလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈတစးခုအာ့ စိတးသေဘာဆႏၵမပါရြိဘက
ဲ နး႔သတးရနးအတျကးအသဵု့်ပဳ ေသာ
နညး့လမး့သို႔မဟုုတး ကိရိယာအ်ဖစး အဓိပါၸယးသတးမြတးထာ့သညး။
ခႏၶာကိုယးရုပးပိုငး့ဆိုငးရာအာ့သဵု့မႈ၊ စကးပစၥညး့ပိုငး့ဆိုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ၊ ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈႏြငးံ အခ္ိနးကနး႔သတးမႈ
အပါအွငးေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၏ လျတးလပးမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈတစးခုအာ့စိတးဆႏၵမပါရြိဘက
ဲ နး႔သတးရနးအတျကးအသဵု့
်ပဳေသာနညး့လမး့ သိ႔မ
ု ဟုုတး ကိရိယာမြနးသမြ္သညးလူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈမြကာကျယးေပ့သညးံ ်ပညးနယးဥပေဒႏြငးံအညီ
လိုကးနာမႈရြိရေပမညး။ ငါ့မိနစးထကးပိုလန
ျ း၍ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈအာ့အသဵု့်ပဳမႈမြနးသမြ္သညးတာ့်မစး ထိနး့ခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ
ဥပေဒမြလူပုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့ကာကျယးေပ့်ခငး့၊နြငးံ ဤမူွါဒေပၐလစီအပါအွငးအာ့လဵု့ေသာ်ပညးနယးဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ စညး့ကမး့ၾကပးမတးစျာ
လိုကးနာရေပမညး။ အထူ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ်ပဳသူႏြငးံပညာေရ့ဆိုငးရာဘုုတးအဖျဲ႕သညး ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံ်ပညးနယးဥပေဒ်ဖငးံ တစးသမတးတညး့
ရြိေသာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈဆိုငးရာအသဵု့်ပဳမႈအတျကးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ႏြငးံထရိနးနငးသငးတနး့အစီ အစဥးမ္ာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးေပ့သငးံသညး။
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈတင
ျ း ေအာကးပါတို႔ မပါွငးေပ-

1.

ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ပဵံပို့ကူညီမႈ ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့၊ ထိခိုကးဒဏးရာရမႈကာကျယး်ခငး့ သိ႔မ
ု ဟုုတး မိမိဆႏၵအေလ္ာကး သိ႔မ
ု ဟုုတး အ

သကးကယးတငးသညးံ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့စသညးတို႔အတျကးကာကျယးမႈဆိုငးရာ သိ႔မ
ု ဟုုတးလကးခဵက္ငးံသဵု့မႈဆိုငးရာကိရိ
ယာမ္ာ့အသဵု့်ပဳမႈ

2.

ေက္ာငး့သာ့သိ႔မ
ု ဟုုတး အ်ခာ့ေသာပုုဂၢိဳလးမ္ာ့အာ့ကာကျယးရနးအတျကး ေက္ာငး့သာ့အာ့ငါ့မိနစးေအာကးထိနး့သိမး့ထာ့မႈ

3.

အခ္ိနးကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့အသဵု့်ပဳမႈ။ အခ္ိနးကနး႔သတးခ္ကးဆိုသညးမြာ စာသငးခနး့ သိ႔မ
ု ဟုုတးအ်ခာ့ေသာ ေက္ာငး့ႏြငးံဆကး

ႏျယးသညးံလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈသို႔်ပနးလညးပါွငး်ခငး့မတိုငးမြီ မိမိေဆာငးရျကးခဲံသညးံမသငးံေတားေသာအ်ပဳအမူႏြငးံပတးသကး၍်ပနးလညး
စဥး့စာ့မႈ်ပဳရနးအတျကးေက္ာငး့သာ့အာ့အချငးံေပ့ရနးရညးရျယးၿပီ့ေက္ာငး့သာ့အာ့အခနး့တစးခုတင
ျ းသို႔မဟုုတးအခနး့တစးခု၏တစးခုေသာ
ဧရိယာတျငး တစးဦ့တညး့ေနရာခ္ထာ့မႈ်ဖစးသညး။
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ အသဵု့်ပဳ်ခငး့အတျကးအေ်ခခဵရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ၏အသိအမြတး်ပဳခဵရေသာနညး့လမး့တျငးေထာကးခဵခ္ကးရရြိထာ့ေသာခရိုငးေဒသမြ အလုုပးခနး႔အပးထာ့
သူပုဂၢိဳလးမ္ာ့သညးသူ/သူမအလုုပးခနး႔အပးမႈဆိုငးရာ နယးပယးအွနး့ွိုငး့အတျငး့ က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာတာ့်မစးထိနး့
ခ္ဳပးမႈႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး အခ္ိနးကနး႔သတးမႈအာ့ေက္ာငး့သာ့အာ့ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးခဵရမႈမြကာကျယးရနး သိ႔မ
ု ဟုုတးအ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့်ပငး့
ထနး၊ ်ဖစးႏိုငးေ်ခရြိသညးံ၊် ်ဖစးေပၐေတာံမညး်ဖစးေသာခႏၶာကိုယးပိုငး့ဆိုငးရာထိခိုကးၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမြ ကာကျယးရနးအစရြိသညးံနညး့လမး့မ္ာ့
အ်ဖစးအသဵု့်ပဳေကာငး့အသဵု့်ပဳႏိုငးေပသညး။

အ်ခာ့ေသာတငး့ၾကပးမႈေလ္ာံနညး့သညးံ ေရျ့ခ္ယးစရာနညး့လမး့မ္ာ့က္ရႈဵ့အသဵု့မ်ပဳႏိုငးခ္ိနးတင
ျ း၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး ွနးထမး့အဖျ႕ဲ ွငးမြ ထိုသို႔
ေသာ ေရျ့ခ္ယးမႈနညး့လမး့မ္ာ့သညးအဆိုပါ ေ်ခအေနေအာကးတင
ျ း သငးံေတားမႈမရြိ၊သို႔မဟုုတး ထိေရာကးမႈမရြိဟု ဆဵု့်ဖတးသညးံအခ္ိနး
တျငး တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့ အေရ့ေပၐကိစၥရပးမ္ာ့တျငးသာ အသဵု့်ပဳေကာငး့အသဵု့်ပဳေပမညး။
အေရ့ေပၐဆိုသညးမြာထိခိုကးသကးေရာကးမႈ်ဖစးႏိုငးစျမး့ရြိေနသညးံေနရာတျငးမိမိကိုယးတိုငး သိ႔မ
ု ဟုုတးအ်ခာ့သူမ္ာ့သို႔်ပငး့ထနး၊ ်ဖစးႏိုငး
ေခ္ရြိသညးံ၊ ်ဖစးေပၐေတာံမညး်ဖစးေသာ ခႏၶာကိုယးပိုငး့ဆိုငးရ ထိခိုကၿး ခိမး့ေ်ခာကးမႈတစးခု်ဖစးသညး။
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအသဵု့်ပဳ်ခငး့၏ရညးရျယးခ္ကးမြာအေရ့ေပၐအေ်ခအေန၏ဆကးလကး်ဖစးပျာ့မႈသို႔မဟုုတး်ပနးလညးအသစး်ဖစးပျာ့မႈ
အာ့ကာကျယးရနး်ဖစးသညး။ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့ ၎၏ရညးရျယးခ္ကး ၿပီ့်ပညးံစဵုရနးလိုအပးေသာအခ္ိနးပမာဏတစးခုအထိသာလြ္ငး
အသဵု့်ပဳရေပမညး။ ေက္ာငး့သာ့၏လႈပးရြာ့မႈဆိုငးရာ လျတးလပးချငးံအာ့ကနး႔သတးရနးအတျကးလိုအပးသညးထကးပိုၿပီ့ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာအာ့
သဵု့်ခငး့ ်ဖစးရပးမ္ာ့အသဵု့မ်ပဳရေပ။
တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအသဵု့်ပဳ်ခငး့သို႔ဆကးႏျယးသညးံတာွနးွတၱရာ့မ္ာ့တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့လိုအပးသညးဟု ယူဆခ္ိနးတင
ျ း ေအာကးေဖား်ပပါ တာွနးွတၱရာ့မ္ာ့အာ့သငးံေတားေသာ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ ဆိုငး
ရာ ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး ေထာကးခဵခ္ကးရရြိထာ့သညးံ ပုုဂၢိဳလး(မ္ာ့)မြ စီမဵခနး႔ခရ
ျဲ မညး ်ဖစးသညး-

1. တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့စီမဵခနး႔ခရျဲ နးအတျကးတာွနးရြိေသာပုုဂၢိဳလးသညးတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးခဵရေသာမညးသညးံေက္ာငး့သာ့ကိုမဆိုအ
နညး့ဆဵု့ဆယးံငါ့မိနစးၾကာတိုငး့၊ ထိုေက္ာငး့သာ့သညး သငးံေတားစျာေနရာတက္ရြိ၊မရြိ၊ ေက္ာငး့သာ့၏ေသျ့လညးပတးမႈသညးထိနး့
ခ္ဳပးခဵရမႈရြိ၊မရြိ၊ ေက္ာငး့သာ့၏ေလ်ပျနးေပါကးသညးပိတးဆို႔ခဵရမႈရြိ၊မရြိ ႏြငးံေက္ာငး့သာ့၏အ်ခာ့ေသာရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
ကိုကးညီရရြိမႈရြိ၊ မရြိ ေသခ္ာေစရနးေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့သငးံေပသညး။
ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးခဵရမႈအတျငး့ရြိတစးဦ့တစးေယာကးသညး လဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေရ့အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့အတျကးကာကျယး
တာ့ဆီ့ထာ့ခ္ိနးမြလဲ၍
ျ ဆယးံငါ့ (15) မိနစးအတျငး့ ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးခဵရမႈမြလႊတးေပ့ရေပမညး။

2. ေက္ာငး့သာ့တစးဦ့၏ မညးသညးံရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ထိနး့ခ္ဳပးမႈမဆိုေက္ာငး့သာ့၏ ေနာကးေက္ာေပၐတျငးလနျ းကေဲ သာဖိအာ့ထာ့ရြိမႈ
သိ႔မ
ု ဟုုတး၎တို႔၏အသကးရႈႏိုငးမႈအာ့ပိတးဆို႔၊တာ့ဆီ့မႈ စသညးတ႔လ
ို ဵု့ွမရြိရေပ။ ေက္ာငး့သာ့၏အသကးရႈ်ခငး့သညး အေပ့အယူ
ညြိႏႈိငး့ထာ့်ခငး့မဟုုတးေၾကာငး့ေသခ္ာေစရနး ွနးထမး့အဖျဲ႕ွငးမြစစးေဆ့ေပမညး။

3. ေဆ့ဘကးဆိုငးရာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈ (ဓာတုုေဗဒဆိုငးရာတာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈ) အာ့သမာ့ေတားတစးဦ့၏ညႊနးၾကာ့ခ္ကး အေပၐတျငး
သာအသဵု့်ပဳရေပမညး။

4. အိမးသာသနး႔စငးခနး့မ္ာ့သို႔က္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ ွငးေရာကးအသဵု့်ပဳမႈအတျကးအခ္ိနးကနး႔သတးမႈမြလတ
ျ းေပ့သညးံအခ္ိနးပိုငး့
မ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့သငးံေပသညး။

5. ွနးထမး သငးတနး့ေပ့်ခငး့ - တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့အာ့ သငးံေတားစျာအသဵု့်ပဳမႈအတျကး ထရိနးနငးရရြိထာ့ေသာပုုဂၢိဳလးမ္ာ့ သာလြ္ငး
၎အာ့ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးေကာငး့ေဆာငးရျကးရေပမညး။ ွနးထမး့မ္ာ့သညး တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ သငးံေတားစျာ
အသဵု့်ပဳမႈအေပၐတျငးႏြစးစဥးွနးေဆာငးမႈ ထရိနးနငးသငးတနး့မ္ာ့လကးခဵရရြိေပမညး။ ထရိနးနငးေပ့်ခငး့တျငး်ဖစးႏိုငးပါကွနးထမး့မ္ာ့
ရြငး့်ပသညးံလိုအပးခ္ကး၊ တာ့်မစး်ခငး့ခဵရမညး်ဖစးေသာ တစးဦ့တစးေယာကးသို႔၊ ထိ႔်ု ပငးသငးံေတားပါက တစးဦ့တစးေယာကး၏ မိသာ့စုု
သိ႔တ
ု ာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ အသဵု့်ပဳမႈစသညးတို႔ပါွငးေပသညး။ ထရိနးနငးေပ့်ခငး့တျငး သငးံေတားရာစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံအ ေၾကာငး့
ၾကာ့မႈလပ
ု းငနး့စဥးမ္ာ့လညး့ ပါွငးေပမညး။
စာရျကးစာတမး့ႏြငးံ ်ပနးလညးၾကညးံရႈစစးေဆ့မႈအကယး၍ ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့ အသဵု့်ပဳပါက-

1. ေရ့သာ့ထာ့သညးံ အစီရငးခဵစာအာ့ ေက္ာငး့ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဌာနသို႔ ေက္ာငး့ေန႔ တစး (ှ)ရကးအတျငး့ တငး်ပရမညး်ဖစးသညး။

2. ေက္ာငး့အုုပး သိ႔မု ဟုုတး တာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူသညး ်ဖစးႏိုငးသမြ္်မနး်မနး၊ သိ႔ေု သား တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအာ့ အသဵု့်ပဳသညးံ ေက္ာငး့
တစးေန႔တာ၏အဆဵု့ထကး ေနာကးမက္ဘဲ မိဘမ္ာ့ထဵသ႔ို ႏႈတး်ဖငးံ အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးသညး။

3. ေရ့သာ့ထာ့သညးံအစီရငးခဵစာအာ့ တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအသဵု့်ပဳၿပီ့သညးမြ သဵု့ဆယးံေ်ခာကး (၀၃) နာရီအတျငး့မိဘ(မ္ာ့) ထဵသို႔စာ
တိုကးေပ့ပို႔၊ အီ့ေမ့လးေပ့ပို႔ သို႔မဟုုတး ဖကးစးေပ့ပို႔ ရေပမညး၊ ထိ႔်ု ပငးမိတၱဴေကားပီကိုမူေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ဖိုငးတဲအ
ျ ပဵုအတျငး့ထာ့ရြိ
ထာ့ေပမညး။

4. မိဘ သိ႔မု ဟုုတး အုုပးထိနး့သူ၏ ေတာငး့ဆိုမႈအေပၐတျငးမူတညး

တာ့်မစးထိနး့ခ္ဳပးမႈအသဵု့်ပဳသညးံ ်ဖစးရပးအတျကး ်ပနးလညးၾကညးံရႈ

စစးေဆ့သညးံ လုုပးငနး့စဥးအာ့ ေဆာငးရျကး်ပဳလုုပးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။

*

Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးေက္ာငး့လဵု်ခဵဳေရ့အရာရြိမ္ာ့မြာမူ ဤမူွါဒေပၐလစီမြ ကငး့လႊတးခ္နးလြပးထာ့ေပမညး၊ ၎တိ႔အ
ု ာ့ လဵု်ခဵဳေရ့
အရာရြိမ္ာ့သို႔ ဆကးႏျယးသညးံ ်ပညးနယးဥပေဒလကးေအာကးတျငး ပိုမိုတိက္စျာအစို့ရေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး။ ဧၿပီလ ဿှရကး၊ ှ၉၃၃
တျငးေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့သညး

စကးတငးဘာလ ှရကး၊ ှ၉၄ွ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး
က္ငးံသဵု့မႈ်ဖငးံ ကိုကးညီေစရနး ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - ဧၿပီလ ှ၉၉၁
ေအာကးတိုဘာလ ှ၉ရကး၊ ဿွွွ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး
စကးတငးဘာလ ှ၂ရကး၊ ဿွွ၂ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး
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