မူွါဒေပၐလစီ JK - ေက္ာငး့သာ့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
I. နိဒါနး့
A. ကျ္ႏးုပးတ႔၏
ို မတူက်ျဲ ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ လူမႈအသိုငး့အွိုငး့အတျငး့ ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့အ်ဖစး ပါွငးပဵံပို့လာႏိုငးေစရနးလိုအပးေသာဗဟုုသုတ
ႏြငးံအရညးအေသျ့မ္ာ့အာ့ ရယူေအာငး်မငးႏိုငးေစသညးံ အချငးံအေရ့အာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လဵု့ထဵသို႔ ေထာကးပဵံေပ့ရမညးဆိုေသာ
Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့ (“ခရိုငးေဒသ”) ၏ခဵယူခ္ကးမစးရြငးအာ့ပညာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြပဵံပို့ေထာကးပဵံေပ့ပါသညး။ ေက္ာငး့
သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ပ္ိဳ့ေထာငးေပ့၍ယဵုၾကညးအာ့ကို့ႏိုငးေသာ ေက္ာငး့အ်ပငးအဆငးအတျငး့၎တို႔၏အရညးအေသျ့၊ ဗဟုုသုတႏြငးံစျမး့
ေဆာငးႏိုငးရညးမ္ာ့အာ့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးလာႏိုငးေစရနး အချငးံအေရ့ရြိသငးံေပသညး။ ကျ္ႏးုပးတို႔၏မတူက်ျဲ ပာ့ေသာသငးယူသူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့၏လို
အပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနးအတျကးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ထိေရာကးမႈရြိ၍ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈရြိသညးံသငးၾကာ့မႈအာ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့
ေသာသငးရို့ညႊနး့တမး့၊ ညႊနးၾကာ့ခ္ကး၊ ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျဲထာ့သညးံအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့်ဖငးံလကးခဵရရြိသငးံေပသညး။ လဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့
၍မလိုအပးေသာအေႏြာငးံအယြကးမ္ာ့မြကငး့ေွ့သညးံ ေက္ာငး့မ္ာ့သို႔တကးေရာကးချငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵတျငးရြိေပသညး။ ထိေရာကးမႈရြိ
ေသာစညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာအစီအစဥးမ္ာ့မြ တျနး့အာ့ေပ့ေသာသငးံေတားမြနးကနးသညးံေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူသညး အ်ပဳသေဘာေဆာငး
ေသာေက္ာငး့အေ်ခအေနတစးခုဖနးတီ့ရနးႏြငးံ ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး အေရ့ပါေၾကာငး့ ဘုုတးအဖျ႕ဲ မြယဵုၾကညးထာ့သညး။ ဤသညးမြာ
ေက္ာငး့သာ့၊ ွနးထမး့၊ မိဘ ႏြငးံ လူမႈအသိုငး့အွိုငး့တိ႔မ
ု ြ ပူ့တျဲတာွနးယူရေပမညး။
II. ရညးရျယးခ္ကး

A. ေက္ာငး့သာ့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ဆိုငးရာ၏ပနး့တိုငးမြာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ပညာေရ့ဆိုငးရာရယူေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့ေအာငး
်မငးမႈမ္ာ့တျငးပါွငးေဆာငးရျကးႏိုငးေစသညးံနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ်ပဳမူေဆာငးရျကးေစရနးသငးၾကာ့ေပ့ဖို႔်ဖစးၿပီ့၊ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံွနးထမး့
မ္ာ့တာွနးယူ၊ အ်ပနးလြနးေလ့စာ့မႈရြိသညးံ ေက္ာငး့ပတးွနး့က္ငးတစးခုအာ့ပဵံပို့ေပ့ရနး်ဖစးသညး။

B. ဤ မူွါဒေပၐလစီ၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ့ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့သညးံေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့မ္ာ့အာ့ပဵံပို့ေပ့ရနး်ဖစးသညးi. အႏၱရာယးကငး့လဵု်ခဵဳ၍အစီအစဥးတက္ရြိေသာ သငးယူမႈဆိုငးရာလူမႈအသိုငး့အွိုငး့မ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့်ခငး့
ii. ခရိုငးေဒသအတျငး့ရြိအာ့လဵု့ေသာေက္ာငး့မ္ာ့တစးေလ္ာကး တသမတးတညး့ တနး့တူညီမႈအာ ေသခ္ာေစ်ခငး့
iii. ေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူအတျကး ေမြ္ားလငးံထာ့ရြိသညးမ္ာ့အာ့ အဓိပါၸယးဖျငးံဆို်ခငး့ႏြငးံဆကးသယ
ျ းသိရြိေစ်ခငး့
iv. ေက္ာငး့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့သို႔ ဆကးႏျယးေနသညးံ ွနးထမး့ တာွနးယူမႈမ္ာ့အတျကး ေမြ္ားလငးံထာ့ရြိသညးမ္ာ့အာ့
အဓိပါၸယး ဖျငးံဆို်ခငး့ႏြငးံ ဆကးသယ
ျ းသိရြိေစ်ခငး့
v.ေက္ာငး့သာ့၏ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့၊ အ်ပဳအမူအာ့်ဖငးံ တိုကးရိုကး သကးေရာကးမႈရြိႏိုငးေသာလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအလဵု့စဵုေသာ
ေက္ာငး့အသိုငး့အွိုငး့၏လိုအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ခ္ိနးညြိဟနးခ္ကးညီေစ်ခငး့
vi. လူမ္ိဳ့၊ မ္ိဳ့ႏျယးႏြငးံ ယဥးေက့္မႈကဲ်ျ ပာ့သညးံအုပးစုမ္ာ့၊ ထိ႔်ု ပငးအ်ခာ့ေသာကာကျယးထာ့သညးံအုပးစုအဆငးံတနး့မ္ာ့ (က္ာ့၊
မ၊ အသာ့ေရာငး၊ မူလႏိုငးငဵသာ့၊ ဘို့ေဘ့၊ ဘာသာေရ့၊ အသကးရျယး၊ မသနးစျမး့မႈ၊ လိငးအမ္ိဳ့စာ့ တငးဆကး်ပသမႈ၊ ႏြငးံ
လိငးသတးမြတးမႈ) အစရြိသညးံ အာ့လဵု့တျငးတနး့တူညီမႈရြိမႈကိုေသခ္ာေစ်ခငး့
III. အေ်ခခဵ မူစညး့မ္ဥး့မ္ာ့

A.

မြာ့ယျငး့သညးံအ်ပဳအမူမ္ာ့မ်ဖစးပ္ကးမြီႀကိဳတငးကာကျယး်ခငး့်ဖငးံ၊ ထိ႔်ု ပငး်ဖစးပ္ကးၿပီ့ေနာကးတင
ျ းလညး့ထိေရာကးေသာၾကာ့ွငး

ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့အာ့အေကာငး့ဆဵု့ေအာငး်မငးစျမး့ေဆာငးႏိုငးေစမညး်ဖစးသညး။

B.

အာ့လဵု့ေသာ ေက္ာငး့ွနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံွနးထမး့ေရ့ရာမြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ဖငးံအ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ ဆကးသယ
ျ းေရ့အာ့

တညးေဆာကး

၎တိ႔၏
ု ေနထိုငးမႈဘွမ္ာ့ႏြငးံသငးယူေလံလာမႈမ္ာ့တျငး တကးၾကျစျာညြိႏိႈငး့ပါွငးခ္ိနးတင
ျ းေက္ာငး့ လဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့

ေရ့ႏြငးံပညာေရ့ဆိုငးရာေအာငး်မငးမႈအာ့ဖျဲ႕စညး့၊ အာ့ေပ့ႏိုငးေပလိမးံမညး။

C.

ထိေရာကးမႈရြိေသာေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သညးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေလံလာသငးယူမႈအတျကးကုနးဆဵု့ေသာ အခ္ိနးပမာ

ဏကိုမ္ာ့်ပာ့ေစၿပီ့၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က စိတးအေႏြာငးံယြကး်ဖစးေစသညးံ အခ္ိနးပမာဏသို႔မဟုုတး မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူေၾကာငးံစာ
သငးခနး့မ္ာ့မြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ဖယးရြာ့ခဵရသညးံ အခ္ိနးပမာဏကိုေလ္ာံနညး့ေစမညး်ဖစးသညး။

D.

ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့မ္ာ့သညးက္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားမႈ၊ အခ္ိနးမြနးမႈ၊ မြ္တမႈ၊ အသကးအရျယးႏြငးံအညီ်ဖစးမႈ စသညး

တိ႔ရ
ု ြိသငးံၿပီ့၊

ေက္ာငး့သာ့၏မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူ၏်ပငး့ထနး့မႈအလိုကးကိုကးညီမႈရြိသငးံေပသညး။

အဓိပါၸယးရြိသညးံညႊနးၾကာ့ခ္ကး၊

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံယြဥးတဲျထာ့ေသာ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့၎တို႔၏မြာ့ယျငး့မႈမြ ်ပနးလညးသငး
ယူႏိုငးချငးံကိုေပ့ၿပီ့၊

ေက္ာငး့ပညာေရ့အသိုငး့အွိုငး့အတျငး့ပါွငးေဆာငးရျကးမႈရြိေစကာ၊

ေလံလာသငးယူမႈတင
ျ းေက္ာငး့သာ့မ္ာ့်ပနး

လညးညြိႏိႈငး့ပါွငးႏိုငးေသာရလဒးကို်ဖစးေပၐေစႏိုငးေ်ခရြိသညး။

E.

ထိေရာကးမႈရြိေသာစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့သညးတစးသမတးတညး့တနး့တူညီမႈႏြငးံ ထိေရာကးမႈရြိေသာစာသငးခနး့စီမဵခနး႔ချမ
ဲ ႈအေပၐ

တျငးတညးေဆာကးထာ့ၿပီ့၊ အ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ ေက္ာငး့အေ်ခအေနမြပဵံပို့ေပ့ထာ့သညး။ စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာထုုတး်ပနးမႈမ္ာ့၏
အဓိကအမ္ာ့စုုအာ့ဆရာ၊ ဆရာမမ္ာ့မြစာသငးခနး့အဆငးံအတျငး့ေ်ဖရြငး့သငးံသညး၊ သိ႔ေ
ု သားလညး့ဤအဆငးံတင
ျ း ေ်ဖရြငး့်ခငး့မ်ပဳႏိုငး
ေသာအ်ပဳအမူမ္ာ့မြာမူတစးဦ့ခ္ငး့စီလိုကးအကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမြဆဵု့်ဖတးသညးံအတိုငး့ ပိုမိုပစးမြတးထာ့ရြိ၍်ပငး့ထနးေသာၾကာ့ွငးေဆာငး
ရျကးမႈမ္ာ့အာ့လကးခဵရရြိသငးံေပသညး။

F.

ခရိုငးေဒသသညးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကျ်ဲ ပာ့ေသာလူမႈအသိုငး့အွိုငး့မ္ာ့အာ့ွနးေဆာငးမႈေပ့သညး။

အာ့လဵု့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့

ွနးေဆာငးမႈေပ့ႏိုငးရနး၊ ႏြငးံ၎တို႔အာ့တို့တကးလာသညးံအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကျဲ်ပာ့ေသာလူမႈအသိုငး့အွိုငး့၏ အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့အ်ဖစး်ပငးဆငးေပ့ရနး
ေက္ာငး့ႏြငးံွနးထမး့မ္ာ့သညးယဥးေက့္မႈဆိုငးရာစျမး့ေဆာငးေအာငး်မငးမႈအာ့တညးေဆာကးရေပမညး။

အဖျ႕ဲ စညး့ဆိုငးရာလူမ္ိဳ့ေရ့ချ်ဲ ခာ့

မႈမြနးသမြ္၊ ႏြငးံေအာငး်မငးမႈသို႔အတာ့အဆီ့အ်ဖစးတညးရြိေနသညးံခ်ျဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမြနးသမြ္အာ့သုုတးသငးဖယးရြာ့ပစးရနးက္ျ ႏးုပးတို႔ႀကိဳ့ပမး့
ရ ေပမညး။

G.

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာေဆာငးရျကးမႈအရအေရ့ယူႏိုငးေသာေက္ာငး့သာ့အ်ပဳအမူတင
ျ းသငးရို့ညႊနး့တမး့

သိ႔မ
ု ဟုုတး

သငးရို့ညႊနး့တမး့်ပငးပလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အတျငး့၊ စာသငးခနး့မ္ာ့အတျငး့၊ ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့မ္ာ့အတျငး့၊ ေက္ာငး့ေ်မ်ပငး
ေပၐ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးေက္ာငး့ယာဥးမ္ာ့အေပၐတျငး်ဖစးပ္ကးခဲံသညးမ္ာ့ပါွငးၿပီ့၊ ထိုသ႔ေ
ို သာအ်ပဳအမူသညး ေက္ာငး့ပတးွနး့က္ငးသ႔၊ို အ်ခာ့
ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံေက္ာငး့သာ့ေရ့ရာ၏လူမႈဖူလဵုေရ့

သိ႔မ
ု ဟုုတး

အႏၲရာယးကငး့လဵု်ခဵဳေရ့သို႔အႏၲရာယး်ဖစးေစႏိုငးသညးံအခါ

တျငး်ဖစးသညး။
IV. မူွါဒေပၐလစီဆိုငးရာ အေထျေထျ ထျကးဆိုခ္ကး

A.

ခရိုငးေဒသ၏စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာစနစးသညးတစးဦ့ခ္ငး့စီပုဂၢိဳလးေရ့ရာတာွနးယူမႈအေပၐတျငးတညးေဆာကးထာ့ၿပီ့၊

ေအာကးပါတိ႔အ
ု ာ့ဆိုလို်ခငး့်ဖစးသညးဟုနာ့လညးရသညးမြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳမူသညးပုဂၢိဳလးတစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့အၾကာ့၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးမြာ့ယျငး့စျာ်ပဳမူမိသညးံပုဂၢိဳလးမ္ာ့၊ ထိုအ်ပဳအမူေၾကာငးံ

i.

ထိခိုကးသျာ့သညးံပုဂၢိဳလးမ္ာ့အၾကာ့၊

ႏြငးံလူမႈအသိုငး့အွိုငး့တစးခုလဵု့အၾကာ့ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ကိုဖ္ကးဆီ့ပစးႏိုငးေၾကာငး့သိရြိနာ့လညး

လာ်ခငး့

ii.

မြာ့ယျငး့စျာ်ပဳမူမိသညးံ ပုုဂၢိဳလးအာ့ခ္နးလြပးထာ့သညးကိုဆနး႔က္ငး

ထိခိုကးမႈအာ့်ပနးလညး်ပဳ်ပငးရနးႏြငးံ်ဖစးႏိုငးသမြ္အခ္ိနးတိုငး့

တျငးဆကးဆဵေရ့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညးတညးေဆာကးရနးအချငးံအေရ့မ္ာ့ရြိ်ခငး့

iii.

တစးဦ့တစးေယာကးခ္ငး့စီအာ့ စာနာေထာကးထာ့မႈ၊ မိမိကုိယးကိုထိနး့ခ္ဳပးမႈႏြငးံ စိတးဓာတးအာ့ေပ့မႈ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးလာေစရနး

ကူညီ်ခငး့်ဖငးံ တစးဦ့ခ္ငး့စီ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ တာွနးယူမႈအာ့တညးေဆာကး်ခငး့

B.

ေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ ာ့အာ့ေအာကးပါမူစညး့မ္ဥး့မ္ာ့အဆိုငး့လမး့ညႊနးမႈ်ပဳသငးံေပ

သညး-

i. ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ေနာကးက္က္နးေနရစး်ခငး့မတိုငးမြီေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ႀကိဳ့ပမး့ရုုနး့ကနးေနရမႈအာ့အေစာပိုငး့ေဖားထုတးမႈႏြငးံအကဲ်ဖတး
စစးေဆ့မႈအာ့ ေလံက္ငးံ်ခငး့

ii.

ေက္ာငး့သာ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့သို႔ကိုကးညီေသာၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့

ေထာကးပဵံေပ့ရနး်ပႆနာေ်ဖရြငး့မႈလုပးငနး့စဥးအာ့အသဵု့

်ပဳ်ခငး့

iii. အခ္ိနးမြနး တို့တကးခ္ကး ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့မႈႏြငးံ တု႔်ုဵ ပနးခ္ကးေပ့မႈအာ့ ေသခ္ာေစ်ခငး့
iv. သိပၸဵနညး့က္၊ သုုေတသနအေ်ခခဵသညးံ ၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့ သစၥာရြိစျာ်ဖငးံပို႔ေဆာငးထုတး်ပနး်ခငး့
C.

ရရြိႏိုငးသညးံၾကာ့ွငးေဆာငးရျကးမႈဆိုငးရာ မဟာနညး့ဗ္ဴဟာ အမ္ိဳ့အစာ့သဵု့မ္ိဳ့ရြိေပသညး - စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ၊ ်ပနးလညးဖျ႕ဲ

စညး့တညးေဆာကးမႈဆိုငးရာ၊ ႏြငးံအရညးအေသျ့-အေ်ခခဵသညးံ/သရဖီကုထဵု့ဆုုိငးရာတို႔်ဖစးသညး။ မြာ့ယျငး့သညးံအ်ပဳအမူမ္ာ့၊ အထူ့သ
်ဖငးံဒုတိယႏြငးံ တတိယအမ္ိဳ့အစာ့်ပစးမႈမ္ာ့အာ့ရငးဆိုငးေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး ဆရာ၊ ဆရာမမ္ာ့ႏြငးံ စီမဵအုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့သညးအမ္ိဳ့အစာ့
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာမဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးအဆကးမ်ပတး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာမဟာနညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့အာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့ကိုထညးံသျငး့စဥး့
စာ့သငးံသညး။

D.

်ဖစးႏိုငးသမြ္အနိမးံဆဵု့အဆငးံရြိေက္ာငး့အေ်ခခဵ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့်ဖငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳမူအာ့်ပငးဆငး

တညးံမတးေပ့ရနး၊ႏြငးံအ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာေက္ာငး့ပတးွနး့က္ငးအာ့တို့်မငးံ

အႏႈတးသေဘာေဆာငးသညးံအ်ပဳအမူအာ့ေရြာငးရြာ့

ႏိုငးရနးလိုအပးေသာအေရအေသျ့မ္ာ့ သငးယူရာတျငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ပဵံပို့ေပ့ႏိုငးရနး ခရိုငးေဒသသညးက္ိဳ့ေၾကာငး့သငးံေတားေသာ
ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုုတးမႈတိုငး့အာ့ ်ပဳလုုပးသာျ ့မညး်ဖစးသညး။

E.

ခရိုငးေဒသွနးထမး့မ္ာ့သညး စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာ်ပႆနာကိစၥရပးမ္ာ့အာ့ရငးဆိုငးေ်ဖရြငး့ရခ္ိနးတင
ျ းသကးဆိုငးရာ ဖယးဒရယး

ႏြငးံ်ပညးနယး ဥပေဒထုုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ၿမိဳ႕ေတားအမိနး႔်ပနးတမး့မ္ာ့၊ ထိ႔်ု ပငးအာ့လဵု့ေသာသကးဆိုငးရာ ဘုုတးအဖျ႕ဲ မူွါဒေပၐလစီ
မ္ာ့ႏြငးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့လိုကးနာရမညး်ဖစးသညး။

F.

အာ့လဵု့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံပူ့တျဲလုပးငနး့စဥးဆိုငးရာမ္ာ့အာ့ လိုကးနာရနးလိုအပးသညး။

G.

အာ့လဵု့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့်မငးံမာ့ေသာအ်ပဳအမူပိုငး့ဆိုငးရာစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သို႔ထိနး့သိမး့ထာ့ၿပီ့၊ အရျယးေရာကး

လူႀကီ့မ္ာ့သညးထိုစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့သငးၾကာ့ေပ့်ခငး့၊ ပဵုသင
ျ း့်ခငး့ႏြငးံ အ်ပဳအမူပိုငး့ဆိုငးရာေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့၊ ထိ႔်ု ပငးလို
အပးပါကမြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူအာ့ ်ပငးဆငးတညးံမတးေပ့်ခငး့စသညးတို႔အာ့်ဖငးံထိနး့သိမး့ေပ့သညး။ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ၎
တိ႔၏
ု ေက္ာငး့ႏြငးံ စာသငးခနး့မ္ာ့အတျကး စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ဆိုငးရာ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးမႈတင
ျ း ထညးံသင
ျ း့ပါွငးမႈရြိသငးံေပသညး။

H.

ေက္ာငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ်ပညးနယးဥပေဒထုုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့၊ ေဒသခဵအမိနး႔်ပနးတမး့မ္ာ့၊ ႏြငးံမလုုပးမေနရအစီရငးခဵ်ခငး့ဆိုငးရာဥပ

ေဒမ္ာ့်ဖငးံဆကးလကးတစးသမတးတညး့်ဖစးေနခ္ိနးတင
ျ းေက္ာငး့်ပငးပတျငးဆိုငး့ငဵံထာ့်ခငး့မ္ာ့အသဵု့်ပဳမႈ၊ေက္ာငး့ထုုတးမႈအတျကးေထာကး
ခဵခ္ကးေပ့မႈမ္ာ့၊ ႏြငးံဥပေဒအေကာငးအထညးေဖား အသကးွငးေစရနး ညႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့မႈမ္ာ့အာ့က္ငးံသဵု့ႏိုငးသညးံပမာဏအထိေလ္ာံ
ခ္သငးံေပသညး။ ဤသညးမြာ Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငးေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပညာေရ့ဆိုငးရာဘုုတးအဖျဲ႕၏စာသငးေက္ာငး့အေ်ခခဵသညးံ
မြာ့ယျငး့ေသာအ်ပဳအမူေဆာငးရျကး်ခငး့အာ့ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကးလူငယး်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသူမ္ာ့ႏြငးံ်ပစးမႈဆိုငးရာဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မႈစနစးမ္ာ့
အာ့ႀကိမးဖနးေလ္ာံနညး့စျာ အသဵု့်ပဳက္ငးံသဵု့ရနးပနး့တိုငး်ဖစးသညး။

I.

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာလုုပးငနး့စဥးမ္ာ့သညးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့လဵု့အတျကးမြ္တမႈရြိေၾကာငး့အာမခဵခ္ကးေပ့ႏိုငးရ

မညး်ဖစးၿပီ့၊ တနး့တူ၊ မြ္တစျာ၊ တစးသမတးတညး့်ဖစးစျာ၊ ထိ႔်ု ပငး လူမ္ိဳ့၊ မ္ိဳ့ႏျယး၊ အသာ့ေရာငး၊ ဘာသာေရ့၊ မူလႏိုငးငဵသာ့၊ ဘို့ေဘ့၊
က္ာ့၊မ၊ လိငးတငးဆကး်ပသမႈ၊ အသကးအရျယး သိ႔မ
ု ဟုုတး မသနးစျမး့မႈစသညးတို႔အေပၐတျငး အေ်ခခဵၿပီ့ချ်ဲ ခာ့ဆကးဆဵမႈမရြိေသာ အ်ပဳအ
မူ်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖားသကးွငးေဆာငးရျကးရေပမညး။

J.

ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံပူ့တျဲလုပးငနး့စဥးဆိုငးရာမ္ာ့သညးခရိုငးေဒသမြတစးဖကးတျငးအ်ပဳအမူပိုငး့ဆိုငးရာ၊ေက္ာငး့ဥတုုအေ်ခအေန၊

ႏြငးံအာ့လဵု့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး

ပညာေရ့ဆိုငးရာေအာငး်မငးရရြိမႈမ္ာ့တို့တကးေဆာငးရျကးေနခ္ိနးတင
ျ း၊

တစးဖကးမြေက္ာငး့

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့အတျငး့ရြိ လူမ္ိဳ့ႏြငးံမ္ိဳ့ႏျယးခ်ျဲ ခာ့မႈမ္ာ့၊ ႏြငးံအ်ခာ့ေသာကာကျယးထာ့သညးံအဆငးံအတနး့ချ်ဲ ခာ့မႈမ္ာ့မြနးသမြ္အာ့
ဖယးရြာ့ရြငး့လငး့ပစးရာတျငး အေထာကးအကူ ်ဖစးေစရနးရညးရျယးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။

K.

ထိေရာကးမႈရြိေသာေက္ာငး့စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာမူွါဒေပၐလစီတစးခုအာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈအတျကးတိက္မြနးကနး၍ၿပီ့

်ပညးံစဵုေသာေဒတာအခ္ကးအလကးစုေဆာငး့မႈသညး အလျနးပငးအေရ့ပါေပသညး။ ၎သညး်ပႆနာမ္ာ့အာ့ေဖားထုတးေပ့်ခငး့၊ အေ်ဖ
ရြာမႈမ္ာ့အာ့ပဵုသင
ျ း့ေပ့်ခငး့၊ ထိ႔်ု ပငး တို့တကးမႈအာ့ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ေပ့်ခငး့ စသညးတ႔်ို ဖငးံပဵံပို့ကူညီႏိုငးေပသညး။

L.

ဤတျငးပညာေရ့ဆိုငးရာဘုုတးအဖျဲ႕သညး ဤမူွါဒေပၐလစီႏြင းံပူ့တျဲလုပးငနး့စဥးဆိုငးရာမ္ာ့ / စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အာ့

C.R.S.

22-32-109.1

မြမ်ပဳမေနရလိုကးနာရနးခရိုငးေဒသအတျကးလဵု်ခဵဳအႏၲရာယးကငး့ေသာေက္ာငး့မ္ာ့အစီအစဥးအ်ဖစးေမျ့စာ့က္ငးံ

သဵု့ခဲံေပသညး။ ေက္ာငး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ၎တို႔ကိုယးပိုငးေဆာငးရျကးမႈအ်ပဳမူဆိုငးရာကုုဒးမ္ာ့အာ့၊ ထိုကုဒးအစီအစဥးမ္ာ့သညး ဤမူွါဒေပၐ
လစီ၊ ပူ့တျဲစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ပိုငး့ဆိုငးရာမ္ာ့၊ သိ႔မ
ု ဟုုတးဘုတးအဖျ႕ဲ မူွါဒေပၐလစီမ္ာ့်ဖငးံပဋိပကၡမ်ဖစးေစသမြ္ကာလပတးလဵု့လျတးလပး
စျာအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးချငးံရြိၿပီ့၊ ထိုကုဒးမ္ာ့အာ့ သကးဆိုငးရာအထူ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ်ပဳသူ သိ႔မ
ု ဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြ
ေထာကးခဵခ္ကးေပ့ထာ့ရေပမညး။

M.
ေပသညး။

ခရိုငးေဒသသညးဤမူွါဒေပၐလစီအာ့ခရိုငးေဒသွကးဘးဆိုဒးႏြငးံ ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီတင
ျ းအသိေပ့ေၾကား်ငာတငး်ပထာ့သငးံ
ဤမူွါဒေပၐလစီႏြငးံပူ့တျဲလုပးငနး့စဥးဆိုငးရာမ္ာ့၏

မိတၱဴေကားပီသညး

ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့စီ၏စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈရဵု့ခနး့တျငး၊

စပိနးႏြငးံအဂၤလိပးဘာသာႏြစးမ္ိဳ့စလဵု့်ဖငးံအသငးံရရြိႏိုငးရေပမညး။ ဤမူွါဒေပၐလစီ၊ ၎၏ပူ့တျဲလုပးငနး့စဥးဆိုငးရာမ္ာ့ / စညး့မ္ဥး့စညး့
ကမး့မ္ာ့၊ ႏြငးံ ေက္ာငး့စညး့မ္ဥးမ္ာ့စသညးတို႔၏ မိတၱဴေကားပီမ္ာ့သညးေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ မိဘ/အုုပးထိနး့သူတစးဦ့စီသို႔၊ ေတာငး့ဆိုမႈ
်ပဳလာခဲံပါက၊ ရရြိႏိုငးေစရနး်ပဳလုုပးထာ့ရမညး်ဖစးၿပီ့၊ ေတာငး့ဆိုမႈအေပၐတျငးမိဘ/အုုပးထိနး့သူ နာ့လညးသေဘာေပါကးႏိုငးေသာဘာသာ
စကာ့်ဖငးံ ခ္ကးခ္ငး့ ဘာသာ်ပနးဆိုေပ့ရေပမညး။

N.

အထူ့စီမဵခနး႔ခမ
ျဲ ႈ်ပဳသူ၊

သိ႔မ
ု ဟုုတးတာွနးေပ့အပး်ခငး့ခဵရသူမြဤမူွါဒေပၐလစီအေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရျကးမႈအတျကးလို

အပးသလိုထိုလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေဆာငးရျကးသာျ ့ေပမညး။
ဇနးနွါရီလ ှ၁ရကး၊ ှ၉၉၁ တျငး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့သညး
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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