
မူွါဒေပၐလစီ JK - ေက္ာငး့သာ့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့    
 
I. နိဒါနး့   
 
A. ကျ္ႏးုုပးတိုု႔၏မတူကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ လူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့အတျငး့ ႏိုုငးငဵသာ့မ္ာ့အ်ဖစး ပါွငးပဵံပုုိ့လာႏိုုငးေစရနးလိုုအပးေသာဗဟုုသုုတ 
ႏြငးံအရညးအေသျ့ မ္ာ့အာ့ ရယူေအာငး်မငးႏိုုငးေစသညးံ အချငးံအေရ့အာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လုုဵ့ထဵသုုိ႔ ေထာကးပဵံေပ့ရမညးဆိုုေသာ 
Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးေက္ာငး့မ္ာ့ (“ခရုုိငးေဒသ”) ၏ခဵယူခ္ကးမစးရြငးအာ့ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြပဵံပိုု့ေထာကးပဵံေပ့ပါသညး။ ေက္ာငး့ 
သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ပ္ိဳ့ေထာငးေပ့၍ယုုဵၾကညးအာ့ကုုိ့ႏိုုငးေသာ ေက္ာငး့အ်ပငးအဆငးအတျငး့၎တုုိ႔၏အရညးအေသျ့ ၊ ဗဟုုသုုတႏြငးံစျမး့ 
ေဆာငးႏိုုငးရညးမ္ာ့အာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တိုု့တကးလာႏိုုငးေစရနး အချငးံအေရ့ရြိသငးံေပသညး။ ကျ္ႏးုုပးတိုု႔၏မတူကျဲ် ပာ့ေသာသငးယူသူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့၏လိုု 
အပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနးအတျကးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ထိေရာကးမႈရြိ၍ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈရြိသညးံသငးၾကာ့မႈအာ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ 
ေသာသငးရုုိ့ညႊနး့တမး့၊ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး၊ ဒီဇုုိငး့ေရ့ဆျဲထာ့သညးံအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့်ဖငးံလကးခဵရရြိသငးံေပသညး။ လဵုု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ 
၍မလိုုအပးေသာအေႏြာငးံအယြကးမ္ာ့မြကငး့ေွ့သညးံ ေက္ာငး့မ္ာ့သုုိ႔တကးေရာကးချငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵတျငးရြိေပသညး။ ထိေရာကးမႈရြိ 
ေသာစညး့ကမး့ပုုိငး့ဆိုုငးရာအစီအစဥးမ္ာ့မြ တျနး့အာ့ေပ့ေသာသငးံေတားမြနးကနးသညးံေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူသညး အ်ပဳသေဘာေဆာငး 
ေသာေက္ာငး့အေ်ခအေနတစးခုုဖနးတီ့ရနးႏြငးံ ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး အေရ့ပါေၾကာငး့ ဘုုတးအဖျ႕ဲမြယဵုုၾကညးထာ့သညး။ ဤသညးမြာ 
ေက္ာငး့သာ့၊ ွနးထမး့၊ မိဘ ႏြငးံ လူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့တိုု႔မြ ပူ့တျဲတာွနးယူရေပမညး။   
 
II. ရညးရျယးခ္ကး   
 
A. ေက္ာငး့သာ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ဆုုိငးရာ၏ပနး့တိုုငးမြာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ပညာေရ့ဆုုိငးရာရယူေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့ေအာငး 

်မငးမႈမ္ာ့တျငးပါွငးေဆာငးရျကးႏိုုငးေစသညးံနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ်ပဳမူေဆာငးရျကးေစရနးသငးၾကာ့ေပ့ဖုုိ႔်ဖစးၿပီ့၊ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံွနးထမး့ 
မ္ာ့တာွနးယူ၊ အ်ပနးလြနးေလ့စာ့မႈရြိသညးံ ေက္ာငး့ပတးွနး့က္ငးတစးခုုအာ့ပဵံပိုု့ေပ့ရနး်ဖစးသညး။   

 
B. ဤ မူွ ါဒေပၐလစီ၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ့ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးံေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့မ္ာ့အာ့ပဵံပိုု့ေပ့ရနး်ဖစးသညး- 
   
i. အႏၱရာယးကငး့လဵုု်ခဵဳ၍အစီအစဥးတက္ရြိေသာ သငးယူမႈဆိုုငးရာလူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့မ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့်ခငး့  
  
ii. ခရိုုငးေဒသအတျငး့ရြိအာ့လုုဵ့ေသာေက္ာငး့မ္ာ့တစးေလ္ာကး တသမတးတညး့ တနး့တူညီမႈအာ ေသခ္ာေစ်ခငး့ 
   
iii. ေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူအတျကး ေမြ္ားလငးံထာ့ရြိသညးမ္ာ့အာ့ အဓိပါၸယးဖျငးံဆိုု်ခငး့ႏြငးံဆကးသျယးသိရြိေစ်ခငး့   
 
iv. ေက္ာငး့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့သိုု႔ ဆကးႏျယးေနသညးံ ွနးထမး့ တာွနးယူမႈမ္ာ့အတျကး ေမြ္ားလငးံထာ့ရြိသညးမ္ာ့အာ့ 
အဓိပါၸယး ဖျငးံဆိုု်ခငး့ႏြငးံ ဆကးသျယးသိရြိေစ်ခငး့   
 
v.ေက္ာငး့သာ့၏ လိုုအပးခ္ကးမ္ာ့၊ အ်ပဳအမူအာ့်ဖငးံ တိုုကးရိုုကး သကးေရာကးမႈရြိႏိုုငးေသာလုုိအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအလဵုု့စဵုုေသာ 
ေက္ာငး့အသိုုငး့အွိုုငး့၏လုုိအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ခ္ိနးညြိဟနးခ္ကးညီေစ်ခငး့  
  
vi. လူမ္ိဳ့၊ မ္ိဳ့ႏျယးႏြငးံ ယဥးေက့္မႈကျဲ်ပာ့သညးံအုုပးစုုမ္ာ့၊ ထိုု႔်ပငးအ်ခာ့ေသာကာကျယးထာ့သညးံအုုပးစုုအဆငးံတနး့မ္ာ့ (က္ာ့၊ 
မ၊ အသာ့ေရာငး၊ မူလႏုုိငးငဵသာ့၊ ဘိုု့ေဘ့၊ ဘာသာေရ့၊ အသကးရျယး၊ မသနးစျမး့မႈ၊ လိငးအမ္ိဳ့စာ့ တငးဆကး်ပသမႈ၊ ႏြငးံ 
လိငးသတးမြတးမႈ) အစရြိသညးံ အာ့လဵုု့တျငးတနး့တူညီမႈရြိမႈကိုုေသခ္ာေစ်ခငး့   
 
III. အေ်ခခဵ မူစညး့မ္ဥး့မ္ာ့   
A. မြာ့ယျငး့သညးံအ်ပဳအမူမ္ာ့မ်ဖစးပ္ကးမြီႀကိဳတငးကာကျယး်ခငး့်ဖငးံ၊ ထိုု႔်ပငး်ဖစးပ္ကးၿပီ့ေနာကးတျငးလညး့ထိေရာကးေသာၾကာ့ွငး 
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အသဵုု့်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့အာ့အေကာငး့ဆုုဵ့ေအာငး်မငးစျမး့ေဆာငးႏုုိငးေစမညး်ဖစးသညး။   
 
B. အာ့လုုဵ့ေသာ ေက္ာငး့ွနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံွနးထမး့ေရ့ရာမြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖငးံအ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ ဆကးသျယးေရ့အာ့ 
တညးေဆာကး    ၎တုုိ႔၏ ေနထိုုငးမႈဘွမ္ာ့ႏြငးံသငးယူေလံလာမႈမ္ာ့တျငး တကးၾကျစျာညြိႏိႈငး့ပါွငးခ္ိနးတျငးေက္ာငး့ လဵုု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ 
ေရ့ႏြငးံပညာေရ့ဆုုိငးရာေအာငး်မငးမႈအာ့ဖျဲ႕စညး့၊ အာ့ေပ့ႏိုုငးေပလိမးံမညး။   
 



C. ထိေရာကးမႈရြိေသာေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သညးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေလံလာသငးယူမႈအတျကးကုုနးဆဵုု့ေသာ အခ္ိနးပမာ 
ဏကိုုမ္ာ့်ပာ့ေစၿပီ့၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က စိတးအေႏြာငးံယြကး်ဖစးေစသညးံ အခ္ိနးပမာဏသုုိ႔မဟုုတး မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူေၾကာငးံစာ 
သငးခနး့မ္ာ့မြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ဖယးရြာ့ခဵရသညးံ အခ္ိနးပမာဏကိုုေလ္ာံနညး့ေစမညး်ဖစးသညး။   
 
D. ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့မ္ာ့သညးက္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားမႈ၊ အခ္ိနးမြနးမႈ၊ မြ္တမႈ၊ အသကးအရျယးႏြငးံအညီ်ဖစးမႈ စသညး 
တိုု႔ရြိသငးံၿပီ့၊ ေက္ာငး့သာ့၏မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူ၏်ပငး့ထနး့မႈအလိုုကးကိုုကးညီမႈရြိသငးံေပသညး။ အဓိပါၸယးရြိသညးံညႊနးၾကာ့ခ္ကး၊  
လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံယြဥးတျဲထာ့ေသာ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့၎တိုု ႔၏မြာ့ယျငး့မႈမြ ်ပနးလညးသငး 
ယူႏိုုငးချငးံကိုုေပ့ၿပီ့၊ ေက္ာငး့ပညာေရ့အသိုုငး့အွိုုငး့အတျငး့ပါွငးေဆာငးရျကးမႈရြိေစကာ၊ ေလံလာသငးယူမႈတျငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ပနး 
လညးညြိႏိႈငး့ပါွငးႏိုုငးေသာရလဒးကိုု်ဖစးေပၐေစႏုုိငးေ်ခရြိသညး။   
 
E. ထိေရာကးမႈရြိေသာစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့သညးတစးသမတးတညး့တနး့တူညီမႈႏြငးံ ထိေရာကးမႈရြိေသာစာသငးခနး့စီမဵခနး႔ချမဲႈအေပၐ 
တျငးတညးေဆာကးထာ့ၿပီ့၊ အ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ ေက္ာငး့အေ်ခအေနမြပဵံပိုု့ေပ့ထာ့သညး။ စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာထုုတး်ပနးမႈမ္ာ့၏ 
အဓိကအမ္ာ့စုုအာ့ဆရာ၊ ဆရာမမ္ာ့မြစာသငးခနး့အဆငးံအတျငး့ေ်ဖရြငး့သငးံသညး၊ သိုု႔ေသားလညး့ဤအဆငးံတျငး ေ်ဖရြငး့်ခငး့မ်ပဳႏုုိငး 
ေသာအ်ပဳအမူမ္ာ့မြာမူတစးဦ့ခ္ငး့စီလိုုကးအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမြဆဵုု့်ဖတးသညးံအတိုုငး့ ပိုုမိုုပစးမြတးထာ့ရြိ၍်ပငး့ထနးေသာၾကာ့ွငးေဆာငး 
ရျကးမႈမ္ာ့အာ့လကးခဵရရြိသငးံေပသညး။   
 
F. ခရုုိငးေဒသသညးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကျဲ် ပာ့ေသာလူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့မ္ာ့အာ့ွနးေဆာငးမႈေပ့သညး။ အာ့လုုဵ့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
ွနးေဆာငးမႈေပ့ႏိုုငးရနး၊ ႏြငးံ၎တုုိ႔အာ့တုုိ့တကးလာသညးံအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကျဲ်ပာ့ေသာလူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့၏ အဖျ႕ဲွငးမ္ာ့အ်ဖစး်ပငးဆငးေပ့ရနး 
ေက္ာငး့ႏြငးံွနးထမး့မ္ာ့သညးယဥးေက့္မႈဆိုုငးရာစျမး့ေဆာငးေအာငး်မငးမႈအာ့တညးေဆာကးရေပမညး။ အဖျ႕ဲစညး့ဆိုုငးရာလူမ္ိဳ့ေရ့ချဲ် ခာ့ 
မႈမြနးသမြ္၊ ႏြငးံေအာငး်မငးမႈသိုု႔အတာ့အဆီ့အ်ဖစးတညးရြိေနသညးံချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမြနးသမြ္အာ့သုုတးသငးဖယးရြာ့ပစးရနးကျ္ႏးုုပးတိုု ႔ႀကိဳ့ပမး့ 
ရ ေပမညး။   
 
G. စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာေဆာငးရျကးမႈအရအေရ့ယူႏိုုငးေသာေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူတျငးသငးရိုု့ညႊနး့တမး့ သိုု႔မဟုုတး 
သငးရိုု့ညႊနး့တမး့်ပငးပလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အတျငး့၊ စာသငးခနး့မ္ာ့အတျငး့၊ ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့မ္ာ့အတျငး့၊ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငး 
ေပၐ၊ သိုု႔မဟုုတးေက္ာငး့ယာဥးမ္ာ့အေပၐတျငး်ဖစးပ္ကးခဲံသညးမ္ာ့ပါွငးၿပီ့၊ ထိုုသုုိ႔ေသာအ်ပဳအမူသညး ေက္ာငး့ပတးွနး့က္ငးသိုု႔၊ အ်ခာ့ 
ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့သာ့ေရ့ရာ၏လူမႈဖူလဵုုေရ့ သိုု႔မဟုုတး အႏၲရာယးကငး့လဵုု်ခဵဳေရ့သိုု႔အႏၲရာယး်ဖစးေစႏုုိငးသညးံအခါ 
တျငး်ဖစးသညး။   
 
IV. မူွ ါဒေပၐလစီဆိုုငးရာ အေထျေထျ ထျကးဆုုိခ္ကး    
 
A. ခရုုိငးေဒသ၏စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာစနစးသညးတစးဦ့ခ္ငး့စီပုုဂၢိဳလးေရ့ရာတာွနးယူမႈအေပၐတျငးတညးေဆာကးထာ့ၿပီ့၊ 
ေအာကးပါတိုု႔အာ့ဆုုိလိုု်ခငး့်ဖစးသညးဟုုနာ့လညးရသညး-   
 
i. မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳမူသညးပုုဂၢိဳလးတစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့အၾကာ့၊ သိုု႔မဟုုတးမြာ့ယျငး့စျာ်ပဳမူမိသညးံပုုဂၢိဳလးမ္ာ့၊ ထိုုအ်ပဳအမူေၾကာငးံ 
ထိခိုုကးသျာ့သညးံပုုဂၢိဳလးမ္ာ့အၾကာ့၊ ႏြငးံလူမႈအသိုုငး့အွိုုငး့တစးခုုလဵုု့အၾကာ့ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ကုုိဖ္ကးဆီ့ပစးႏုုိငးေၾကာငး့သိရြိနာ့လညး 
လာ်ခငး့   
 
ii. မြာ့ယျငး့စျာ်ပဳမူမိသညးံ ပုုဂၢိဳလးအာ့ခ္နးလြပးထာ့သညးကိုုဆနး႔က္ငး    ထိခိုုကးမႈအာ့်ပနးလညး်ပဳ်ပငးရနးႏြငးံ်ဖစးႏိုုငးသမြ္အခ္ိနးတိုုငး့ 
တျငးဆကးဆဵေရ့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးတညးေဆာကးရနးအချငးံအေရ့မ္ာ့ရြိ်ခငး့   
 
iii. တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီအာ့ စာနာေထာကးထာ့မႈ၊ မိမိကုုိယးကိုုထိနး့ခ္ဳပးမႈႏြငးံ စိတးဓာတးအာ့ေပ့မႈ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့တိုု့တကးလာေစရနး 
ကူညီ်ခငး့်ဖငးံ တစးဦ့ခ္ငး့စီ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ တာွနးယူမႈအာ့တညးေဆာကး်ခငး့   
 
B. ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ ာ့အာ့ေအာကးပါမူစညး့မ္ဥး့မ္ာ့အဆိုုငး့လမး့ညႊနးမႈ်ပဳသငးံေပ 
သညး-   
 
i. ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ေနာကးက္က္နးေနရစး်ခငး့မတိုုငးမြီေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ႀကိဳ့ပမး့ရုုနး့ကနးေနရမႈအာ့အေစာပိုုငး့ေဖားထုုတးမႈႏြငးံအကဲ်ဖတး 

စစးေဆ့မႈအာ့ ေလံက္ငးံ်ခငး့   



 
ii. ေက္ာငး့သာ့လိုုအပးခ္ကးမ္ာ့သုုိ႔ကိုုကးညီေသာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနး်ပႆနာေ်ဖရြငး့မႈလုုပးငနး့စဥးအာ့အသဵုု့ 

်ပဳ်ခငး့   
 
iii. အခ္ိနးမြနး တိုု့တကးခ္ကး ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့မႈႏြငးံ တုုဵုု႔်ပနးခ္ကးေပ့မႈအာ့ ေသခ္ာေစ်ခငး့   
 
iv. သိပၸဵနညး့က္၊ သုုေတသနအေ်ခခဵသညးံ ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့ သစၥာရြိစျာ်ဖငးံပုုိ႔ေဆာငးထုုတး်ပနး်ခငး့   
 
C. ရရြိႏိုုငးသညးံၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈဆိုုငးရာ မဟာနညး့ဗ္ဴဟာ အမ္ိဳ့အစာ့သုုဵ့မ္ိဳ့ရြိေပသညး - စီမဵအုုပးခ္ဳပးမႈဆိုုငးရာ၊ ်ပနးလညးဖျ႕ဲ 
စညး့တညးေဆာကးမႈဆိုုငးရာ၊ ႏြငးံအရညးအေသျ့ -အေ်ခခဵသညးံ/သရဖီကုုထုုဵ့ဆုုိငးရာတိုု႔်ဖစးသညး။ မြာ့ယျငး့သညးံအ်ပဳအမူမ္ာ့၊ အထူ့သ 
်ဖငးံဒုုတိယႏြငးံ တတိယအမ္ိဳ့အစာ့်ပစးမႈမ္ာ့အာ့ရငးဆိုုငးေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး ဆရာ၊ ဆရာမမ္ာ့ႏြငးံ စီမဵအုုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့သညးအမ္ိဳ့အစာ့ 
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာမဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့၊ သိုု႔မဟုုတးအဆကးမ်ပတး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာမဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့အာ့အသဵုု့်ပဳ်ခငး့ကိုုထညးံသျငး့စဥး့ 
စာ့သငးံသညး။   
 
D. ်ဖစးႏိုုငးသမြ္အနိမးံဆဵုု့အဆငးံရြိေက္ာငး့အေ်ခခဵ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့်ဖငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳမူအာ့်ပငးဆငး 
တညးံမတးေပ့ရနး၊ႏြငးံအ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာေက္ာငး့ပတးွနး့က္ငးအာ့တုုိ့်မငးံ    အႏႈတးသေဘာေဆာငးသညးံအ်ပဳအမူအာ့ေရြာငးရြာ့ 
ႏိုုငးရနးလိုုအပးေသာအေရအေသျ့ မ္ာ့ သငးယူရာတျငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ပဵံပုုိ့ေပ့ႏိုုငးရနး ခရုုိငးေဒသသညးက္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ 
ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုုတးမႈတိုုငး့အာ့ ်ပဳလုုပးသျာ့မညး်ဖစးသညး။   
 
E. ခရုုိငးေဒသွနးထမး့မ္ာ့သညး စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာ်ပႆနာကိစၥရပးမ္ာ့အာ့ရငးဆိုုငးေ်ဖရြငး့ရခ္ိနးတျငးသကးဆိုုငးရာ ဖယးဒရယး 
ႏြငးံ်ပညးနယး ဥပေဒထုုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ၿမိဳ႕ေတားအမိနး႔်ပနးတမး့မ္ာ့၊ ထိုု႔်ပငးအာ့လုုဵ့ေသာသကးဆုုိငးရာ ဘုုတးအဖျ႕ဲ မူွါဒေပၐလစီ 
မ္ာ့ႏြငးံလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့လုုိကးနာရမညး်ဖစးသညး။   
 
F. အာ့လုုဵ့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံပူ့တျဲလုုပးငနး့စဥးဆိုုငးရာမ္ာ့အာ့ လိုုကးနာရနးလိုုအပးသညး။   
 
G. အာ့လုုဵ့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့်မငးံမာ့ေသာအ်ပဳအမူပုုိငး့ဆိုုငးရာစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သုုိ႔ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့၊ အရျယးေရာကး 
လူႀကီ့မ္ာ့သညးထုုိစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့သငးၾကာ့ေပ့်ခငး့၊ ပဵုုသျငး့်ခငး့ႏြငးံ အ်ပဳအမူပိုုငး့ဆိုုငးရာေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့၊ ထိုု႔်ပငးလို ု
အပးပါကမြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူအာ့ ်ပငးဆငးတညးံမတးေပ့်ခငး့စသညးတိုု႔အာ့်ဖငးံထိနး့သိမး့ေပ့သညး။ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ၎ 
တိုု႔၏ ေက္ာငး့ႏြငးံ စာသငးခနး့မ္ာ့အတျကး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ဆုုိငးရာ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးမႈတျငး ထညးံသျငး့ပါွငးမႈရြိသငးံေပသညး။   
 
H. ေက္ာငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ်ပညးနယးဥပေဒထုုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့၊ ေဒသခဵအမိနး႔်ပနးတမး့မ္ာ့၊ ႏြငးံမလုုပးမေနရအစီရငးခဵ်ခငး့ဆိုုငးရာဥပ 
ေဒမ္ာ့်ဖငးံဆကးလကးတစးသမတးတညး့်ဖစးေနခ္ိနးတျငးေက္ာငး့်ပငးပတျငးဆိုုငး့ငဵံထာ့်ခငး့မ္ာ့အသဵုု့်ပဳမႈ၊ေက္ာငး့ထုုတးမႈအတျကးေထာကး 
ခဵခ္ကးေပ့မႈမ္ာ့၊ ႏြငးံဥပေဒအေကာငးအထညးေဖား အသကးွငးေစရနး ညႊနး့ဆိုုလႊဲေ်ပာငး့မႈမ္ာ့အာ့က္ငးံသဵုု့ႏိုုငးသညးံပမာဏအထိေလ္ာံ 
ခ္သငးံေပသညး။ ဤသညးမြာ Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုုငးေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပညာေရ့ဆိုုငးရာဘုုတးအဖျဲ႕၏စာသငးေက္ာငး့အေ်ခခဵသညးံ 
မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူေဆာငးရျကး်ခငး့အာ့ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကးလူငယး်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ႏြငးံ်ပစးမႈဆိုုငးရာဆဵုု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈစနစးမ္ာ့ 
အာ့ႀကမိးဖနးေလ္ာံနညး့စျာ အသဵုု့်ပဳက္ငးံသဵုု့ရနးပနး့တိုုငး်ဖစးသညး။   
 
I. စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့သညးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လုုဵ့အတျကးမြ္တမႈရြိေၾကာငး့အာမခဵခ္ကးေပ့ႏိုုငးရ 
မညး်ဖစးၿပီ့၊ တနး့တူ၊ မြ္တစျာ၊ တစးသမတးတညး့်ဖစးစျာ၊ ထိုု႔်ပငး လူမ္ိဳ့၊ မ္ိဳ့ႏျယး၊ အသာ့ေရာငး၊ ဘာသာေရ့၊ မူလႏိုုငးငဵသာ့၊ ဘိုု့ေဘ့၊ 
က္ာ့၊မ၊ လိငးတငးဆကး်ပသမႈ၊ အသကးအရျယး သိုု႔မဟုုတး မသနးစျမး့မႈစသညးတိုု႔အေပၐတျငး အေ်ခခဵၿပီ့ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵမႈမရြိေသာ အ်ပဳအ 
မူ်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖားသကးွငးေဆာငးရျကးရေပမညး။   
 
J. ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံပူ့တျဲလုုပးငနး့စဥးဆိုုငးရာမ္ာ့သညးခရုုိငးေဒသမြတစးဖကးတျငးအ်ပဳအမူပိုုငး့ဆိုုငးရာ၊ေက္ာငး့ဥတုုအေ်ခအေန၊ 
ႏြငးံအာ့လုုဵ့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး ပညာေရ့ဆိုုငးရာေအာငး်မငးရရြိမႈမ္ာ့တုုိ့တကးေဆာငးရျကးေနခ္ိနးတျငး၊ တစးဖကးမြေက္ာငး့ 
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့အတျငး့ရြိ လူမ္ိဳ့ႏြငးံမ္ိဳ့ႏျယးချဲ် ခာ့မႈမ္ာ့၊ ႏြငးံအ်ခာ့ေသာကာကျယးထာ့သညးံအဆငးံအတနး့ချဲ် ခာ့မႈမ္ာ့မြနးသမြ္အာ့ 
ဖယးရြာ့ရြငး့လငး့ပစးရာတျငး အေထာကးအကူ ်ဖစးေစရနးရညးရျယးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။   
 



K. ထိေရာကးမႈရြိေသာေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာမူွါဒေပၐလစီတစးခုုအာ့စီမဵအုုပးခ္ဳပးမႈအတျကးတိက္မြနးကနး၍ၿပီ့ 
်ပညးံစဵုုေသာေဒတာအခ္ကးအလကးစုုေဆာငး့မႈသညး အလျနးပငးအေရ့ပါေပသညး။ ၎သညး်ပႆနာမ္ာ့အာ့ေဖားထုုတးေပ့်ခငး့၊ အေ်ဖ 
ရြာမႈမ္ာ့အာ့ပဵုုသျငး့ေပ့်ခငး့၊ ထိုု႔်ပငး တိုု့တကးမႈအာ့ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ေပ့်ခငး့ စသညးတိုု႔်ဖငးံပံဵပိုု့ကူညီႏိုုငးေပသညး။   
 
L. ဤတျငးပညာေရ့ဆုုိငးရာဘုုတးအဖျဲ႕သညး ဤမူွါဒေပၐလစီႏြင းံပူ့တျဲလုုပးငနး့စဥးဆိုုငးရာမ္ာ့ / စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့ 
C.R.S. 22-32-109.1 မြမ်ပဳမေနရလိုုကးနာရနးခရုုိငးေဒသအတျကးလုုဵ်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေသာေက္ာငး့မ္ာ့အစီအစဥးအ်ဖစးေမျ့စာ့က္ငးံ 
သဵုု့ခဲံေပသညး။ ေက္ာငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ၎တုုိ႔ကိုုယးပိုုငးေဆာငးရျကးမႈအ်ပဳမူဆိုုငးရာကုုဒးမ္ာ့အာ့၊ ထိုုကုုဒးအစီအစဥးမ္ာ့သညး ဤမူွါဒေပၐ 
လစီ၊ ပူ့တျဲစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုုငး့ဆိုုငးရာမ္ာ့၊ သိုု႔မဟုုတးဘုုတးအဖျ႕ဲမူွါဒေပၐလစီမ္ာ့်ဖငးံပဋိပကၡမ်ဖစးေစသမြ္ကာလပတးလုုဵ့လျတးလပး 
စျာအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးချငးံရြိၿပီ့၊ ထိုုကုုဒးမ္ာ့အာ့ သကးဆိုုငးရာအထူ့စီမဵခနး႔ချမဲႈ်ပဳသူ သိုု႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ 
ေထာကးခဵခ္ကးေပ့ထာ့ရေပမညး။   
 
M. ခရုုိငးေဒသသညးဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ခရုုိငးေဒသွကးဘးဆိုုဒးႏြငးံ ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီတျငးအသိေပ့ေၾကား်ငာတငး်ပထာ့သငးံ 
ေပသညး။ ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံပူ့တျဲလုုပးငနး့စဥးဆိုုငးရာမ္ာ့၏ မိတၱဴေကားပီသညး ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီ၏စီမဵအုုပးခ္ဳပးမႈရဵုု့ခနး့တျငး၊ 
စပိနးႏြငးံအဂၤလိပးဘာသာႏြစးမ္ိဳ့စလဵုု့်ဖငးံအသငးံရရြိႏုုိငးရေပမညး။ ဤမူွါဒေပၐလစီ၊ ၎၏ပူ့တျဲလုုပးငနး့စဥးဆိုုငးရာမ္ာ့ / စညး့မ္ဥး့စညး့ 
ကမး့မ္ာ့၊ ႏြငးံ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥးမ္ာ့စသညးတုုိ႔၏ မိတၱဴေကားပီမ္ာ့သညးေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ မိဘ/အုုပးထိနး့သူတစးဦ့စီသိုု႔၊ ေတာငး့ဆုုိမႈ 
်ပဳလာခဲံပါက၊ ရရြိႏိုုငးေစရနး်ပဳလုုပးထာ့ရမညး်ဖစးၿပီ့၊ ေတာငး့ဆုုိမႈအေပၐတျငးမိဘ/အုုပးထိနး့သူ နာ့လညးသေဘာေပါကးႏိုုငးေသာဘာသာ 
စကာ့်ဖငးံ ခ္ကးခ္ငး့ ဘာသာ်ပနးဆိုုေပ့ရေပမညး။   
 
N. အထူ့စီမဵခနး႔ချမဲႈ်ပဳသူ၊ သိုု႔မဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြဤမူွါဒေပၐလစီအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈအတျကးလိုု 
အပးသလုုိထိုုလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးသျာ့ေပမညး။   
 
ဇနးနွါရီလ ှ၁ရကး၊ ှ၉၉၁ တျငး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့သညး   
စကးတငးဘာလ ၂ရကး၊ ှ၉၉၃ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
ဇျနးလ ှ၈ရကး၊ ဿွွွ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
ဇျနးလ ဿှရကး၊ ဿွွှ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
ႏိုုွငးဘာလ ှ၂ရကး၊ ဿွွှ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
ဒီဇငးဘာလ ှ၈ရကး၊ ဿွွ၀ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
ၾသဂုုတးလ ဿှရကး၊ ဿွွ၈ တျငး ်ပနးလညးစစးေဆ့သညး   
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