မူွါဒေပၚလစီ JLCB - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ ကာကျယးေဆ့
ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး က္နး့မာေရ့၇ ဘာသာေရ့၇ လူမႈေရ့ သို႔မဟုုတး ဥပေဒအရ ေထာကးပဵံထာ့သညးံ အ်ခာ့ေသာ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့
အတျကး တရာ့ွငး ကငး့လႊတးချငးံရရြိထာ့ေသာ အေ်ခေနမြလဲ၍
ျ ၇ မညးသညးံေက္ာငး့သာ့ကိုမြ္ ေရာဂါ ကာကျယးေဆ့ တရာ့ွငး
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုကးညီ်ခငး့မရြိဘဲ ခရိုငးေဒသရြိ မညးသညးံေက္ာငး့ကိုမြ္ တကးေရာကးရနး သို႔မဟုုတး ဆကးလကးတကးေရာကးရနး
ချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေပ၈

ကာကျယးေဆ့ အသိမြတး်ပဳေထာကးခဵစာအာ့ တငး်ပ်ခငး့မရြိေသာ၇ သို႔မဟုုတး တရာ့ွငး ကငး့လႊတးချငးံရရြိမႈအာ့ ်ပသႏိုငး်ခငး့ မရြိေသာ
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ထိုသို႔ေသာ ကငး့လႊတးချငးံ အသိမြတး်ပဳေထာကးခဵစာအာ့ လကးခဵရရြိသညးံအခ္ိနးအထိ ေက္ာငး့မြ ဆိုငး့ငဵံ်ခငး့
ႏြငးံ/သိ႔မ
ု ဟုုတး ထုုတးပယး်ခငး့ကို ခဵရႏိုငးေပသညး၈

စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈြဌာနမြ ဥပေဒႏြငးံအညီ လိုကးနာမႈရြိေစရနး သငးံေတားရာ စညး့မ္ဥး့လညးပ တးမႈမ္ာ့အာ့ စီမဵ်ပငးဆငးထာ့သညး၈

လကးရြိက္ငးံသဵု့မႈ ကုုဒး ှ၆၆၀
ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့မႈ - လကးကိုငး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့မႈ၏ ေန႔စျဲ
- C.R.S. 22-33-106 C.R.S. 25-4-901 et seq.
6 CCR 1009-2
- JFC, ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေက္ာငး့သို႔ ွငးေရာကးမႈမ္ာ့/ေက္ာငး့မြ ထုုတးယူမႈမ္ာ့
JHD, ေက္ာငး့တကးေရာကးမႈမြ ်ချငး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကငး့လႊတးမႈမ္ာ့
JKD/JKE, ေက္ာငး့သာ့ ဆိုငး့ငဵံမႈ/ထုုတးပယးမႈ
JRA, ေက္ာငး့သာ့ မြတးတမး့မ္ာ့

ေကားလိုရာဒို ်ပညးနယး
John W. Hickenlooper, အစို့ရအရာရြိ
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Phone (303) 692-2000

Denver, Colorado 80230-6928
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(303) 692-3090

http://www.cdphe.state.co.us
ဇနးနွါရီလ ှွရကး၇ ဿွှ၀
ေကားလိုရာဒို ေက္ာငး့မ္ာ့ရြိ၇ ဂရိတးတနး့ K မြ 12th ေတာကးေလ္ာကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့ခငးဗ္ာ့ (ေက္ာငး့စာသငးႏြစး ဿွှ၀-ှ၁)
ကာကျယးေဆ့မ္ာ့သညး ကျ္ႏးုပးတို႔ ကေလ့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး အေရ့ပါေသာ အစိတးပိုငး့တစးခု ်ဖစးပါသညး၇ ထို႔်ပငး ေကားလိုရာဒိုဥပေဒအရ
ေက္ာငး့တကးေရာကးသညးံ ကေလ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ကာကျယးေဆ့်ဖငးံ ကာကျယးႏိုငးေသာ ေရာဂါမ္ာ့အာ့ ကာကျယးမႈ်ပဳရနး ကာကျယးေဆ့ထို့ထာ့ဖို႔ လိုအပးေပသညး၈
ဤစာ၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ေက္ာငး့တကးေရာကးမႈ်ပဳရနးအတျကး မညးသညးံ ကာကျယးေဆ့ထို့မႈမ္ာ့အာ့ လိုအပးသညး၇ ကာကျယးေဆ့်ဖငးံ ကာကျယးႏိုငးေသာ ေရာဂါ
အတျကး အေကာငး့ဆဵု့ ကာကျယးမႈ်ပဳႏိုငးသညးံ ေထာကးခဵေပ့ထာ့ေသာ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့မြာ မညးသညးတ႔်ို ဖစးသညး အစရြိသညးတို႔အာ့ သငးသိရြိေစရနး ်ဖစးသညး
(ဒုုတိယစာမ္ကးႏြာေပၚရြိ ဇယာ့အာ့ ၾကညးံရႈပါ)၈
မိဘတစးဦ့အေန်ဖငးံ ေက္ာငး့ွငးေရာကးမႈအတျကး ေကားလိုရာဒို်ပညးနယး က္နး့မာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြ လိုအပးသညးဟူေသာ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့အ်ပငး၇
ကာကျယးေဆ့ဆိုငးရာ အေလံ

က္ငးံမ္ာ့အေပၚတျငး အၾကဵေပ့မႈဆိုငးရာ ေကားမတီ (ACIP) မြ ေထာကးခဵမႈ်ပဳထာ့ေသာ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ရြိေၾကာငး့ကိုလညး့

သိရြိထာ့ရနး လိုအပးေပသညး၈ ဤသညးမြာ သငးံကေလ့အာ့ ကာကျယးေဆ့်ဖငးံ ကာကျယးမႈ်ပဳႏိုငးသညးံ ေရာဂါမ္ာ့ရနးမြ ပိုမို ကာကျယးေပ့ႏိုငးေသာ အေကာငး့ဆဵု့
ကာကျယးေဆ့ထို့မႈ အခ္ိနးစာရငး့်ဖစးသညး၈
ကေလ့မ္ာ့၏ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံ အဆိုပါကာကျယးေဆ့မ္ာ့၏ လဵု်ခဵဳအႏၱရာယးကငး့ေရ့ အစရြိသညးတို႔ႏြငးံပတးသကးေသာ အခ္ကးလကးမ္ာ့အာ့ မိဘမ္ာ့သညး
မၾကာခဏ ပိုမို သိရြိလိုၾကေပသညး၈ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့၏ လဵု်ခဵဳအႏၱရာယးကငး့မႈႏြငးံ အေရ့ပါမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ မၾကာခဏအေမ့မ္ာ့ေသာ ေမ့ချနးမ္ာ့အာ့ မိဘမ္ာ့
အတျကး ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ေသာ အရငး့်မစးတစးခုကို www.ImmunizeForGood.com တျငး ရရြိႏိုငးေပသညး၈ ေကားလိုရာဒို ကာကျယးေဆ့ အစီအစဥး၏
ွကးဘးဆိုဒးအာ့ ေအာကးပါတျငး ရရြိႏိုငးသညး www.ColoradoImmunizations.com .
ကာကျယးေဆ့ဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံအညီ လိုကးနာမႈရြိေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနး ေက္ာငး့မ္ာ့မြ ၾကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ ေက္ာငး့စာရငး့သျငး့မႈ ႏြငးံ အပိုေဆာငး့
ကာကျယးေဆ့(မ္ာ့)အာ့ သငးံကေလ့ လကးခဵရရြိခ္ိနးတျငး အသစးမျမး့မဵထာ့သညးံ ကာကျယးေဆ့ဆိုငးရာ မြတးတမး့မ္ာ့ ေထာကးပံဵရာေပ့ေသာ သငးံ ကူညီပဵံပို့မႈအာ့
အထူ့ပငး ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈ ေက့္ဇူ့်ပဳ်ပီ့ သငးံကေလ့၏ ကာကျယးေဆ့ဆိုငးရာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ သငးံကေလ့၏ ဆရာွနး သို႔မဟုုတး ေဒသခဵ လူထု
က္နး့မာေရ့ ေအဂ္ငးစီ်ဖငးံ ေဆျ့ေႏျ့မႈ်ပဳပါ၈ (သငးံ ေဒသခဵ လူထုက္နး့မာေရ့ဌာန၏ ဆကးသျယးလိပးစာအခ္ကးလကးမ္ာ့အာ့ ရြာေဖျရနး မိသာ့စုုက္နး့မာေရ့ဖုုနး့လိုငး့ ၇
1-303-692-2229 သိ႔မ
ု ဟုုတး 1-800-688-7777 သို႔ ေခၚဆိုပါ)၈ သငးံကေလ့မြ ကာကျယးေဆ့ထို့မႈအာ့ လကးခဵရရြိသညးံ အၾကိမးတိုငး့ ေက္ာငး့သို႔ အသစးမျမး့မဵ
ထာ့သညးံ ကာကျယးေဆ့ဆိုငးရာ မြတးတမး့မ္ာ့အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ ယူေဆာငးလာပါ၈
ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ
ေကားလိုရာဒို ကာကျယးေဆ့ဆိုငးရာအစီအစဥး
ေကားလိုရာဒို လူထုက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးွနး့က္ငး ဌာန
303-692-2650

ကာကျယးေဆ့၏ ေထာကးခဵခ္ကးလကးမြတးအတျကး လိုအပးေသာ အနညး့ဆဵု့ ေဆ့ပမာဏ အေရ
မူၾကိဳမြ ဂရိတးတနး့ ှဿ

တျကး

ေတာကးေလ္ာကး၇ ဿွှ၀-ှ၁ အထိ၇ ေက္ာကး့တကးေရာကးမႈအတျကး လိုအပးသညးမ္ာ့.

ကာကျယးေဆ့်ဖငးံ ကာကျယးမႈ်ပဳႏိုငးသညးံ ေရာဂါမ္ာ့အာ့ အေကာငး့ဆဵု့ကာကျယးမႈအတျကး ေထာကးခဵထာ့သညးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့
ကာကျယးေဆ့

ဂရိတးတနး့ မူၾကိဳ - ှဿ ( ၂ႏြစးမြ ှ၅ႏြစးအထိ)
ေဆ့ပမာဏ အေရတျကး

ေဆ့ပမာဏ အေရတျကး

အသကးရျယးမတိုငးမြီ ၁ရကး

ဂရိတးတနး့ မူၾကိဳ - ှဿ ( ၂ႏြစးမြ ှ၅ႏြစးအထိ)

ကာကျယးေဆ့

အသကး ၆ ႏြစးေအာကး်ဖစးလြ္ငး ေဆ့ပမာဏမ္ာ့အၾကာ့ အနညး့ဆဵု့

စီမဵကျပးကဲမႈ်ပဳသညးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ ≤ ေဆ့ထို့ႏိုငးသညးံ အငယးဆဵု့ အသကးရျယးမတိုငးမြီ ၁ရကး
5 DTaP (အကယး၍ ၁ႏြစးေ်မာကးေမျ့ေန႔တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး မတိုငးမြီတျငး
ေဆ့ပမာဏ 4ခုုအာ့ စီမဵေဆာငးရျကးခဲံပါက လိုအပးခ္ကး်ဖငးံ

Pertussis

အသကး ၃ႏြစးေတာကးေလ္ာကး သာလြ္ငး DTaP

5 မြ 6

အာ့ လိုငးစငးေပ့ထာ့သညး၈

်ပညးံစဵုကိုကးညီေပသညး)၈ DTaP ေနာကးဆဵု့ေဆ့ပမာဏအာ့ အသကး
၁ႏြစး်ပညးံ်ပီ့ မၾကာမြီတျငး စီမဵေဆာငးရျကးေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ Tdap

3 မြ 5

DT အာ့ လိုငးစငးေပ့ထာ့သညး၈

4 IPV (အကယး၍ ၁ႏြစးေ်မာကးေမျ့ေန႔တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး မတိုငးမြီတျငး
3 မြ 4

Measles/Mumps/Rubella(MMR)

ဤေက္ာငး့စာသငးႏြစးအတျကး
အဆို်ပဳထာ့သညး - Rubella ေဆ့ပမာဏ

2

ေဆ့ပမာဏ 3 ခုုအာ့ စီမဵေဆာငးရျကးခဲံပါက လိုအပးခ္ကး်ဖငးံ
်ပညးံစဵုကိုကးညီေပသညး)၈ ေနာကးဆဵု့ေဆ့ပမာဏအာ့ အသကး

1 သိ႔မ
ု ဟုတး 2

လိုအပးေသာ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့အတျကး - ခုုခဵကာကျယးႏိုငးမႈစနစးအာ့ ်ပသသညးံ ဓာတးချဲခနး့စစးေဆ့မႈအာ့
လကးခဵေပ့သညး၈
ဥပေဒႏြငးံအညီ လိုကးနာမႈရြိေစရနး သငးံကေလ့၏ေက္ာငး့သို႔ ေအာကးပါတို႔မြတစးခုအာ့ သငး ေထာကးပဵံေပ့ရေပမညး -

1. အနညး့ဆဵု့ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး လကးခဵရရြိ်ပီ့်ဖစးေၾကာငး့ သကးေသ်ပသညးံ
်ပီ့်ပညးံစဵုေသာ ကာကျယးေဆ့ ေထာကးခဵလကးမြတးတစးခု၈

2. အကယး၍ ေက္ာငး့သာ့၏ ကာကျယးေဆ့ ေထာကးခဵလကးမြတးသညး အခ္ိနးႏြငးံအညီ်ပဳ်ပငးမျမး့မဵမႈမရြိလြ္ငး
ကာကျယးေဆ့အာ့ စီမဵေဆာငးရျကးခဲံေၾကာငး့ စာရျကးစာတမး့အာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနးအတျကး
တိုကးရိုကးအေၾကာငး့ၾကာ့မႈအ်ပီ့ ှ၁ရကး အခ္ိနးရေပသညး၇ ထို႔်ပငး အပိုေဆာငး့ လိုအပးသညးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့

မူၾကိဳမြ ဂရိတးတနး့ ှဿ ေတာကးေလ္ာကးအတျကး လိုအပးေပသညး၈

မူၾကိဳွငးေရာကးသညးမြစ၍ ဂရိတးတနး့ ှဿ ေတာကးေလ္ာကးအတျကး
လိုအပးေပသညး၈ ေဆ့ပမာဏ 1 ခုုကိုမူ ၄တနး့မြ ှဿတနး့

ဒုုတိယေဆ့ပမာဏအာ့ ပထမေဆ့ပမာဏ်ပီ့ေနာကး အနညး့ဆဵု့
၁ပတးတျငး စီမဵေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးသညး၈ တတိယ ေဆ့ပမာဏအာ့
ပထမေဆ့ပမာဏ်ပီ့ အနညး့ဆဵု့ ှ၃ပတးၾကာ၇ ႏြငးံ

Hepatitis B

ဒုုတိယေဆ့ပမာဏအ်ပီ့ အနညး့ဆဵု့ ၅ပတးအၾကာတျငး

၄/ှ/ဿွွ၆ မတိုငးမြီ Hep B ကာကျယးေဆ့

စီမဵေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးသညး၈ ေနာကးဆဵု့ ေဆ့ပမာဏကိုမူ အသကး

ေဆ့ပမာဏ ၀ခုု လကးခဵရရြိ်ခငး့

ၾကာ့ပိုငး့မ္ာ့အာ့ လိုကးနာရမညး်ဖစးသညး၈

အသကး ှႏြစးႏြငးံအထကး ကေလ့မ္ာ့အာ့လဵု့

၁ရကးထကးပို်ပီ့ စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့ မ်ပဳႏိုငးေပ၈ ေဆ့ပမာဏ 2 ခုုအာ့

ေတာကးေလ္ာကးအတျကး လိုအပးသညး၈

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ လိုအပးသညး၈

ေထာကးခဵထာ့သညးံ အနညး့ဆဵု့

2

ပထမဆဵု့ ေဆ့ပမာဏအာ့ အသကးှႏြစး်ပညးံေမျ့ေန႔မတိုငးမြီ

၁ရကးထကးပို်ပီ့ စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့ မ်ပဳႏိုငးေပ၈ ေဆ့ပမာဏ 2 ခုုအာ့

ေရာဂါႏြငးံပတးသကးေသာ

အၾကဵေပ့ေကားမတီ (ACIP) မြ

Hepatitis A (Hep A)

်မြီ့ေကာငးေပါကး အသကး ှှ-ှ၅ အရျယး
3

မိဘ/အုုပးထိနး့သူ သို႔မဟုုတး လျတးလပးေသာ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူထဵတျငး ေနာကးထပးလိုအပးေသာ

ပထမဆဵု့ ေဆ့ပမာဏအာ့ အသကးှႏြစး်ပညးံေမျ့ေန႔မတိုငးမြီ

က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့သူ

ကာကျယးေဆ့ အေလံက္ငးံမ္ာ့ေပၚတျငး

Papillomavirus

မြနးသမြ္အတျကး ်ပီ့်ပညးံစဵုေၾကာငး့ ေရ့သာ့အစီအစဥးကို တငး်ပရေပမညး၈ အကယး၍ အစီအစဥးသညး
်ပီ့်ပညးံစဵု်ခငး့မရြိလြ္ငး ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ လိုကးနာ်ခငး့မရြိသညးံအတျကးေၾကာငးံ ေက္ာငး့မြာ ထုုတးပယးမႈ

Varicella (Chickenpox)

မရြိေသ့သညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး

(MCV)

၁ႏြစး်ပညးံ်ပီ့ မၾကာမြီတျငး စီမဵေဆာငးရျကးေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈

ှခုုသညး လိုအပးခ္ကး်ဖငးံ ်ပညးံမြီကိုကးညီသညး၈

(သမာ့ေတား၇ RN သိ႔မ
ု ဟုုတး PA) ထဵမြ

်မြီ့ေကာငးေပါကး အသကး ှှ-ှ၅ အရျယး
1 မြ 2

ရြိထာ့ရမညး်ဖစးသညး - ေဆ့ပမာဏ 1 ႏြငးံ 2 အၾကာ့တျငး
ေလ့ပတး်ခာ့်ပီ့၇ ေဆ့ပမာဏ 2 ႏြငးံ 3 အၾကာ့တျငး ၃လ်ခာ့ရမညး၈

Polio (IPV)

Meningitis

(HPV)

Tdap) ပါွငးသညးံ ်ခာ့ထာ့ေသာ tetanus/diphtheria 3ခုုနီ့ပါ့

ေနာကးပိုငး့တျငးမူ ႏြစးစဥး ေဆ့ပမာဏ 1 ခုု ေဆာငးရျကးသျာ့ရေပမညး၈
အသကး ၃လႏြငးံအထကး ကေလ့မ္ာ့အတျကး ေထာကးခဵထာ့သညး၈

5 DT (အကယး၍ ၁ႏြစးေ်မာကးေမျ့ေန႔တျငး သိ႔မ
ု ဟုုတး မတိုငးမြီတျငး

သိ႔မ
ု ဟုုတး အထကးရြိလြ္ငး ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ (DTaP, DT, Td,

ၾကာ့ပိုငး့ ဿ၅ရကး်ဖငးံ ေဆ့ပမာဏ 2 ခုုအာ့ ကနဦ့ စတငးရေပမညး၇

1 မြ 2

Meningococcal

Human

်ပညးံစဵုကိုကးညီေပသညး)၈ အကယး၍ ကေလ့သညး အသကး ၄ႏြစးႏြစး

Tetanus/Diphtheria

Influenza(Flu)

req. ဂရိတးတနး့ ၃ မြ ှဿ ေတာကးေလ္ာကး၈

ေဆ့ပမာဏ 4ခုုအာ့ စီမဵေဆာငးရျကးခဲံပါက လိုအပးခ္ကး်ဖငးံ

အသကး ၃ႏြစးေတာကးေလ္ာကး သာလြ္ငး

စီမဵကျပးကဲမႈ်ပဳသညးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ ≤ ေဆ့ထို့ႏိုငးသညးံ အငယးဆဵု့

3

ဿ၁ပတး (၃လ) ်ပညးံ်ပီ့ မတိုငးမြီတင
ျ း စီမဵေဆာငးရျကးရေပမညး၈
ေဆ့ပမာဏ 2ခုုစာ စီ့ရီ့မ္ာ့အာ့ သငးံေတားရာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့
(ကာကျယးေဆ့နာမညး၇ ေဆ့ပမာဏ၇ ေန႔စမ
ျဲ ္ာ့ႏြငးံ ၾကာ့ပိုငး့) ်ဖငးံ
ေဆ့ပမာဏ 2 ခုုစာ စီ့ရီ့မ္ာ့အတျကး ေထာကးခဵထာ့ေသာ
ကာကျယးေဆ့အာ့ အသဵု့်ပဳမြသာလြ္ငး လကးခဵေပ့မညး်ဖစးသညး၈

သိ႔မ
ု ဟုုတး ဆိုငး့ငဵံမႈ ်ပဳေပမညး၈ ဤစညး့မ္ဥး့၏ ်ချငး့ခ္ကးမြာမူ ကာကျယးေဆ့ ်ပတးလပးေနေသာ
အေ်ခေနမြလ၍
ျဲ ်ဖစးသညး၈

3. ကာကျယးေဆ့ ကငး့လႊတးချငးံ ထျကးဆိုခ္ကး - Colorado လူထုက္နး့မာေရ့ဌာနႏြငးံ ကာကျယးေဆ့ဆိုငးရာ
ပတးွနး့က္ငး အသိမြတး်ပဳေထာကးခဵခ္ကး -

a) ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ ရုုပးပိုငး့ဆိုငးရာအေ်ခေနေၾကာငးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ထို့်ခငး့သညး အသကးအႏၱရာယး
သိ႔မ
ု ဟုုတး က္နး့မာေရ့အာ့ ထိခိုကးေစႏိုငးေၾကာငး့၇ သို႔မြမဟုုတး ေဆ့ဘကးဆိုငးရာအရ တာ့်မစးထာ့ေၾကာငး့
ေဖား်ပထာ့သညးံ လိုငးစငးရ သမာ့ေတား လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာအရ ကငး့လႊတးချငးံ၇
သိ႔မ
ု ဟုုတး

b) ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ ဘာသာေရ့အရ ယဵုၾကညးခ္ကးသို႔ လိုကးနာ
ရမညး်ဖစးေၾကာငး့ မိဘ၇ အုုပးထိနး့သူ သို႔မဟုုတး လျတးလပးေသာေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူမြ လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့
သညးံ ဘာသာေရ့အရ ကငး့လႊတးချငးံ၇ သို႔မဟုုတး

c) ေက္ာငး့သာ့သညး ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ ယဵုၾကညးခ္ကးသို႔ လိုကးနာရမညး်ဖစးေၾကာငး့
မိဘ၇ အုုပးထိနး့သူ သို႔မဟုုတး လျတးလပးေသာေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူမြ လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့သညးံ ပုုဂၢိဳလးေရ့အရ
ကငး့လႊတးချငးံ၈

ကာကျယးေဆ့ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ အာ့လဵု့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး တငး့ၾကပးစျာ တိုကးတျနး့ေဆာငးရျကးသျာ့မညး ်ဖစးသညး၈ Colorado ်ပနးလညးစစးေဆ့ထာ့သညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ 25-4-902 အရ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ
်ပညးံမြီ်ခငး့မရြိသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့တကးေရာကးချငးံ ်ငငး့ပယးမညး်ဖစးသညး၈
303-692-2229 သိ႔မ
ု ဟုုတး 1-800-688-7777 ရြိ မိသာ့စုုက္နး့မာေရ့လိုငး့သို႔ အခမဲံ သိ႔မ
ု ဟုုတး စရိတးနညး့ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေခၚဆိုပါ၈

