
မူွါဒေပၚလစီ JLCB - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ ကာကျယးေဆ့   
 

ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး က္နး့မာေရ့၇ ဘာသာေရ့၇ လူမႈေရ့ သိုု ႔မဟုုတး ဥပေဒအရ ေထာကးပဵံထာ့သညးံ အ်ခာ့ေသာ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ 
အတျကး တရာ့ွငး ကငး့လႊတးချငးံရရြိထာ့ေသာ အေ်ခေနမြလျဲ၍၇ မညးသညးံေက္ာငး့သာ့ကိုုမြ္ ေရာဂါ ကာကျယးေဆ့ တရာ့ွငး 
လိုုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ကိုုကးညီ်ခငး့မရြိဘ ဲခရိုုငးေဒသရြိ မညးသညးံေက္ာငး့ကိုုမြ္ တကးေရာကးရနး သိုု ႔မဟုုတး ဆကးလကးတကးေရာကးရနး 
ချငးံ်ပဳမညးမဟုုတးေပ၈  

 

ကာကျယးေဆ့ အသိမြတး်ပဳေထာကးခဵစာအာ့ တငး်ပ်ခငး့မရြိေသာ၇ သိုု ႔မဟုုတး တရာ့ွငး ကငး့လႊတးချငးံရရြိမႈအာ့ ်ပသႏိုုငး်ခငး့ မရြိေသာ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ထိုုသုုိ႔ေသာ ကငး့လႊတးချငးံ အသိမြတး်ပဳေထာကးခဵစာအာ့ လကးခဵရရြိသညးံအခ္ိနးအထိ ေက္ာငး့မြ ဆိုုငး့ငဵံ်ခငး့ 
ႏြငးံ/သိုု႔မဟုုတး ထုုတးပယး်ခငး့ကိုု ခဵရႏုုိငးေပသညး၈  

 

စီမဵအုုပးခ္ဳပးမႈြဌာနမြ ဥပေဒႏြငးံအညီ လိုုကးနာမႈရြိေစရနး သငးံေတားရာ စညး့မ္ဥး့လညးပတးမႈမ္ာ့အာ့ စီမဵ်ပငးဆငးထာ့သညး၈  

 

လကးရြိက္ငးံသဵုု့မႈ ကုုဒး ှ၆၆၀ 
ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့မႈ - လကးကိုုငး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵုု့မႈ၏ ေန႔စျ ဲ  
 
                          - C.R.S. 22-33-106  C.R.S. 25-4-901 et seq. 

6 CCR 1009-2   

                         -  JFC, ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေက္ာငး့သိုု႔ ွငးေရာကးမႈမ္ာ့/ေက္ာငး့မြ ထုုတးယူမႈမ္ာ့  

JHD, ေက္ာငး့တကးေရာကးမႈမြ ်ချငး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကငး့လႊတးမႈမ္ာ့  

JKD/JKE, ေက္ာငး့သာ့ ဆိုုငး့ငဵံမႈ/ထုုတးပယးမႈ 

JRA, ေက္ာငး့သာ့ မြတးတမး့မ္ာ့  
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ဇနးနွါရီလ ှွရကး၇ ဿွှ၀ 

ေကားလုုိရာဒုုိ ေက္ာငး့မ္ာ့ရြိ၇ ဂရိတးတနး့ K မြ 12th ေတာကးေလ္ာကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့ခငးဗ္ာ့ (ေက္ာငး့စာသငးႏြစး ဿွှ၀-ှ၁)  

ကာကျယးေဆ့မ္ာ့သညး ကျ္ႏးုုပးတုုိ႔ ကေလ့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကး အေရ့ပါေသာ အစိတးပိုုငး့တစးခုု ်ဖစးပါသညး၇ ထုုိ႔်ပငး ေကားလုုိရာဒိုုဥပေဒအရ 
ေက္ာငး့တကးေရာကးသညးံ ကေလ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ကာကျယးေဆ့်ဖငးံ ကာကျယးႏိုုငးေသာ ေရာဂါမ္ာ့အာ့ ကာကျယးမႈ်ပဳရနး ကာကျယးေဆ့ထုုိ့ထာ့ဖုုိ႔ လုုိအပးေပသညး၈ 
ဤစာ၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ေက္ာငး့တကးေရာကးမႈ်ပဳရနးအတျကး မညးသညးံ ကာကျယးေဆ့ထုုိ့မႈမ္ာ့အာ့ လုုိအပးသညး၇ ကာကျယးေဆ့်ဖငးံ ကာကျယးႏိုုငးေသာ ေရာဂါ 
အတျကး အေကာငး့ဆဵုု့ ကာကျယးမႈ်ပဳႏိုုငးသညးံ ေထာကးခဵေပ့ထာ့ေသာ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့မြာ မညးသညးတုုိ႔်ဖစးသညး အစရြိသညးတိုု႔အာ့ သငးသိရြိေစရနး ်ဖစးသညး 
(ဒုုတိယစာမ္ကးႏြာေပၚရြိ ဇယာ့အာ့ ၾကညးံရႈပါ)၈  

 
မိဘတစးဦ့အေန်ဖငးံ ေက္ာငး့ွငးေရာကးမႈအတျကး ေကားလုုိရာဒုုိ်ပညးနယး က္နး့မာေရ့ဘုုတးအဖျဲ႕မြ လုုိအပးသညးဟူေသာ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့အ်ပငး၇ 
ကာကျယးေဆ့ဆုုိငးရာ အေလံ က္ငးံမ္ာ့အေပၚတျငး အၾကဵေပ့မႈဆိုုငးရာ ေကားမတီ (ACIP) မြ ေထာကးခဵမႈ်ပဳထာ့ေသာ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ရြိေၾကာငး့ကုုိလညး့ 
သိရြိထာ့ရနး လုုိအပးေပသညး၈ ဤသညးမြာ သငးံကေလ့အာ့ ကာကျယးေဆ့်ဖငးံ ကာကျယးမႈ်ပဳႏိုုငးသညးံ ေရာဂါမ္ာ့ရနးမြ ပိုုမုုိ ကာကျယးေပ့ႏုုိငးေသာ အေကာငး့ဆုုဵ့ 
ကာကျယးေဆ့ထုုိ့မႈ အခ္ိနးစာရငး့်ဖစးသညး၈  

 
ကေလ့မ္ာ့၏ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံ အဆုုိပါကာကျယးေဆ့မ္ာ့၏ လုုဵ်ခဵဳအႏၱရာယးကငး့ေရ့ အစရြိသညးတုုိ႔ႏြငးံပတးသကးေသာ အခ္ကးလကးမ္ာ့အာ့ မိဘမ္ာ့သညး 
မၾကာခဏ ပုုိမိုု သိရြိလုုိၾကေပသညး၈ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့၏ လုုဵ်ခဵဳအႏၱရာယးကငး့မႈႏြငးံ အေရ့ပါမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ မၾကာခဏအေမ့မ္ာ့ေသာ ေမ့ချနးမ္ာ့အာ့ မိဘမ္ာ့ 
အတျကး ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေထာကးပံဵေပ့ထာ့ေသာ အရငး့်မစးတစးခုုကုုိ www.ImmunizeForGood.com တျငး ရရြိႏိုုငးေပသညး၈ ေကားလုုိရာဒိုု ကာကျယးေဆ့ အစီအစဥး၏ 
ွကးဘးဆုုိဒးအာ့ ေအာကးပါတျငး ရရြိႏိုုငးသညး -   
www.ColoradoImmunizations.com . 

 
ကာကျယးေဆ့ဆုုိငးရာ ဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံအညီ လုုိကးနာမႈရြိေၾကာငး့ ေသခ္ာေစရနး ေက္ာငး့မ္ာ့မြ ၾကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ ေက္ာငး့စာရငး့သျငး့မႈ ႏြငးံ အပိုုေဆာငး့ 
ကာကျယးေဆ့(မ္ာ့)အာ့ သငးံကေလ့ လကးခဵရရြိခ္ိနးတျငး အသစးမျမး့မဵထာ့သညးံ ကာကျယးေဆ့ဆုုိငးရာ မြတးတမး့မ္ာ့ ေထာကးပဵံရာေပ့ေသာ သငးံ ကူညီပဵံပိုု့မႈအာ့ 
အထူ့ပငး ေက့္ဇူ့တငးရြိပါသညး၈ ေက့္ဇူ့်ပဳ်ပီ့ သငးံကေလ့၏ ကာကျယးေဆ့ဆုုိငးရာ လုုိအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ သငးံကေလ့၏ ဆရာွနး သုုိ႔မဟုုတး ေဒသခဵ လူထုု 
က္နး့မာေရ့ ေအဂ္ငးစီ်ဖငးံ ေဆျ့ေႏျ့မႈ်ပဳပါ၈ (သငးံ ေဒသခဵ လူထုုက္နး့မာေရ့ဌာန၏ ဆကးသျယးလိပးစာအခ္ကးလကးမ္ာ့အာ့ ရြာေဖျရနး မိသာ့စုုက္နး့မာေရ့ဖုုနး့လုုိငး့ ၇ 
1-303-692-2229 သုုိ႔မဟုုတး 1-800-688-7777 သိုု႔ ေခၚဆုုိပါ)၈ သငးံကေလ့မြ ကာကျယးေဆ့ထုုိ့မႈအာ့ လကးခဵရရြိသညးံ အၾကိမးတုုိငး့ ေက္ာငး့သုုိ႔ အသစးမျမး့မဵ 
ထာ့သညးံ ကာကျယးေဆ့ဆုုိငးရာ မြတးတမး့မ္ာ့အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ ယူေဆာငးလာပါ၈ 

 
ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ  

ေကားလုုိရာဒုုိ ကာကျယးေဆ့ဆုုိငးရာအစီအစဥး 
ေကားလုုိရာဒုုိ လူထုုက္နး့မာေရ့ႏြငးံ ပတးွနး့က္ငး ဌာန  
303-692-2650  
 

http://www.immunizeforgood.com/
http://www.coloradoimmunizations.com/
http://www.coloradoimmunizations.com/


 

ကာကျယးေဆ့၏ ေထာကးခဵခ္ကးလကးမြတးအတျကး လိုုအပးေသာ အနညး့ဆဵုု့ ေဆ့ပမာဏ အေရ တျကး  
မူၾကိဳမြ ဂရိတးတနး့ ှဿ      ေတာကးေလ္ာကး၇ ဿွှ၀-ှ၁ အထိ၇ ေက္ာကး့တကးေရာကးမႈအတျကး လိုုအပးသညးမ္ာ့.  
 

 
 ကာကျယးေဆ့ 

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

စီမဵကျပးကဲမႈ်ပဳသညးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ ≤ ေဆ့ထုုိ့ႏုုိငးသညးံ အငယးဆုုဵ့ အသကးရျယးမတုုိငးမြီ ၁ရကး 

Pertussis 
အသကး ၃ႏြစးေတာကးေလ္ာကး သာလြ္ငး DTaP 
အာ့ လိုုငးစငးေပ့ထာ့သညး၈ 

5 မြ 6  

5 DTaP (အကယး၍ ၁ႏြစးေ်မာကးေမျ့ေန႔တျငး သိုု႔မဟုုတး မတိုုငးမြီတျငး 
ေဆ့ပမာဏ 4ခုုအာ့ စီမဵေဆာငးရျကးခံဲပါက လိုုအပးခ္ကး်ဖငးံ 
်ပညးံစုုဵကိုုကးညီေပသညး)၈ DTaP ေနာကးဆုုဵ့ေဆ့ပမာဏအာ့ အသကး 
၁ႏြစး်ပညးံ်ပီ့ မၾကာမြီတျငး စီမဵေဆာငးရျကးေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ Tdap 
req. ဂရိတးတနး့ ၃ မြ ှဿ ေတာကးေလ္ာကး၈ 

Tetanus/Diphtheria 
အသကး ၃ႏြစးေတာကးေလ္ာကး သာလြ္ငး 
DT အာ့ လိုုငးစငးေပ့ထာ့သညး၈ 

3 မြ 5  

5 DT (အကယး၍ ၁ႏြစးေ်မာကးေမျ့ေန႔တျငး သိုု႔မဟုုတး မတိုုငးမြီတျငး 
ေဆ့ပမာဏ 4ခုုအာ့ စီမဵေဆာငးရျကးခံဲပါက လိုုအပးခ္ကး်ဖငးံ 
်ပညးံစုုဵကိုုကးညီေပသညး)၈ အကယး၍ ကေလ့သညး အသကး ၄ႏြစးႏြစး 
သိုု႔မဟုုတး အထကးရြိလြ္ငး ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ (DTaP, DT, Td, 
Tdap) ပါွငးသညးံ ်ခာ့ထာ့ေသာ tetanus/diphtheria 3ခုုနီ့ပါ့ 
ရြိထာ့ရမညး်ဖစးသညး - ေဆ့ပမာဏ 1 ႏြငးံ 2 အၾကာ့တျငး 
ေလ့ပတး်ခာ့်ပီ့၇ ေဆ့ပမာဏ 2 ႏြငးံ 3 အၾကာ့တျငး ၃လ်ခာ့ရမညး၈ 

Polio (IPV) 3 မြ 4  

4 IPV (အကယး၍ ၁ႏြစးေ်မာကးေမျ့ေန႔တျငး သိုု႔မဟုုတး မတိုုငးမြီတျငး 
ေဆ့ပမာဏ 3 ခုုအာ့ စီမဵေဆာငးရျကးခံဲပါက လိုုအပးခ္ကး်ဖငးံ 
်ပညးံစုုဵကိုုကးညီေပသညး)၈ ေနာကးဆုုဵ့ေဆ့ပမာဏအာ့ အသကး 
၁ႏြစး်ပညးံ်ပီ့ မၾကာမြီတျငး စီမဵေဆာငးရျကးေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 

Measles/Mumps/Rubella(MMR)  
ဤေက္ာငး့စာသငးႏြစးအတျကး 
အဆိုု်ပဳထာ့သညး - Rubella ေဆ့ပမာဏ 
ှခုုသညး လိုုအပးခ္ကး်ဖငးံ ်ပညးံမြီကိုုကးညီသညး၈ 

2  

ပထမဆဵုု့ ေဆ့ပမာဏအာ့ အသကးှႏြစး်ပညးံေမျ့ေန႔မတိုုငးမြီ 
၁ရကးထကးပုုိ်ပီ့ စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့ မ်ပဳႏုုိငးေပ၈ ေဆ့ပမာဏ 2 ခုုအာ့ 
မူၾကိဳမြ ဂရိတးတနး့ ှဿ ေတာကးေလ္ာကးအတျကး လိုုအပးေပသညး၈ 

Varicella (Chickenpox) 
က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့သူ 
(သမာ့ေတား၇ RN သိုု႔မဟုုတး PA) ထဵမြ 
ေရာဂါႏြငးံပတးသကးေသာ 
စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ လိုုအပးသညး၈ 

1 သို႔မဟုတး 2  

ပထမဆဵုု့ ေဆ့ပမာဏအာ့ အသကးှႏြစး်ပညးံေမျ့ေန႔မတိုုငးမြီ 
၁ရကးထကးပုုိ်ပီ့ စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့ မ်ပဳႏုုိငးေပ၈ ေဆ့ပမာဏ 2 ခုုအာ့ 
မူၾကိဳွငးေရာကးသညးမြစ၍ ဂရိတးတနး့ ှဿ ေတာကးေလ္ာကးအတျကး 
လိုုအပးေပသညး၈ ေဆ့ပမာဏ 1 ခုုကိုုမူ ၄တနး့မြ ှဿတနး့ 
ေတာကးေလ္ာကးအတျကး လိုုအပးသညး၈ 

Hepatitis B 
၄/ှ/ဿွွ၆ မတိုုငးမြီ Hep B ကာကျယးေဆ့ 
ေဆ့ပမာဏ ၀ခုု လကးခဵရရြိ်ခငး့ 
မရြိေသ့သညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး 
ကာကျယးေဆ့ အေလံက္ငးံမ္ာ့ေပၚတျငး 
အၾကဵေပ့ေကားမတီ (ACIP) မြ 
ေထာကးခဵထာ့သညးံ အနညး့ဆဵုု့ 
ၾကာ့ပုုိငး့မ္ာ့အာ့ လိုုကးနာရမညး်ဖစးသညး၈ 

3  

ဒုုတိယေဆ့ပမာဏအာ့ ပထမေဆ့ပမာဏ်ပီ့ေနာကး အနညး့ဆဵုု့ 
၁ပတးတျငး စီမဵေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးသညး၈ တတိယ ေဆ့ပမာဏအာ့ 
ပထမေဆ့ပမာဏ်ပီ့ အနညး့ဆဵုု့ ှ၃ပတးၾကာ၇ ႏြငးံ 
ဒုုတိယေဆ့ပမာဏအ်ပီ့ အနညး့ဆဵုု့ ၅ပတးအၾကာတျငး 
စီမဵေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးသညး၈ ေနာကးဆုုဵ့ ေဆ့ပမာဏကိုုမူ အသကး 
ဿ၁ပတး (၃လ) ်ပညးံ်ပီ့ မတိုုငးမြီတျငး စီမဵေဆာငးရျကးရေပမညး၈ 
ေဆ့ပမာဏ 2ခုုစာ စီ့ရီ့မ္ာ့အာ့ သငးံေတားရာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ 
(ကာကျယးေဆ့နာမညး၇ ေဆ့ပမာဏ၇ ေန႔စျမဲ္ာ့ႏြငးံ ၾကာ့ပုုိငး့) ်ဖငးံ 
ေဆ့ပမာဏ 2 ခုုစာ စီ့ရီ့မ္ာ့အတျကး ေထာကးခဵထာ့ေသာ 
ကာကျယးေဆ့အာ့ အသဵုု့်ပဳမြသာလြ္ငး လကးခဵေပ့မညး်ဖစးသညး၈ 

 

 ကာကျယးေဆ့်ဖငးံ ကာကျယးမႈ်ပဳႏုုိငးသညးံ ေရာဂါမ္ာ့အာ့ အေကာငး့ဆဵုု့ကာကျယးမႈအတျကး ေထာကးခဵထာ့သညးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ 

ကာကျယးေဆ့  
ေဆ့ပမာဏ အေရတျကး 

 ဂရိတးတနး့ မူၾကိဳ - ှဿ ( ၂ႏြစးမြ ှ၅ႏြစးအထိ) 
စီမဵကျပးကဲမႈ်ပဳသညးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ ≤ ေဆ့ထုုိ့ႏုုိငးသညးံ အငယးဆုုဵ့ 

အသကးရျယးမတုုိငးမြီ ၁ရကး 

Influenza(Flu) 1 မြ 2  

အသကး ၆ ႏြစးေအာကး်ဖစးလြ္ငး ေဆ့ပမာဏမ္ာ့အၾကာ့ အနညး့ဆဵုု့ 
ၾကာ့ပုုိငး့ ဿ၅ရကး်ဖငးံ ေဆ့ပမာဏ 2 ခုုအာ့ ကနဦ့ စတငးရေပမညး၇ 
ေနာကးပုုိငး့တျငးမူ ႏြစးစဥး ေဆ့ပမာဏ 1 ခုု ေဆာငးရျကးသျာ့ရေပမညး၈ 
အသကး ၃လႏြငးံအထကး ကေလ့မ္ာ့အတျကး ေထာကးခဵထာ့သညး၈ 

Meningococcal  
Meningitis  
(MCV) 

1 မြ 2  
်မြီ့ေကာငးေပါကး အသကး ှှ-ှ၅ အရျယး 

Human  
Papillomavirus  
(HPV) 

3  
်မြီ့ေကာငးေပါကး အသကး ှှ-ှ၅ အရျယး 

Hepatitis A (Hep A) 2  အသကး ှႏြစးႏြငးံအထကး ကေလ့မ္ာ့အာ့လဵုု့ 

လုုိအပးေသာ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့အတျကး - ခုုခဵကာကျယးႏုုိငးမႈစနစးအာ့ ်ပသသညးံ ဓာတးချခဲနး့စစးေဆ့မႈအာ့ 
လကးခဵေပ့သညး၈ 

ဥပေဒႏြငးံအညီ လုုိကးနာမႈရြိေစရနး သငးံကေလ့၏ေက္ာငး့သုုိ႔ ေအာကးပါတုုိ႔မြတစးခုုအာ့ သငး ေထာကးပံဵေပ့ရေပမညး - 
1. အနညး့ဆုုဵ့ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး လကးခဵရရြိ်ပီ့်ဖစးေၾကာငး့ သကးေသ်ပသညးံ 

်ပီ့်ပညးံစဵုုေသာ ကာကျယးေဆ့ ေထာကးခဵလကးမြတးတစးခုု၈ 
2. အကယး၍ ေက္ာငး့သာ့၏ ကာကျယးေဆ့ ေထာကးခဵလကးမြတးသညး အခ္ိနးႏြငးံအညီ်ပဳ်ပငးမျမး့မဵမႈမရြိလြ္ငး 

မိဘ/အုုပးထိနး့သူ သုုိ႔မဟုုတး လျတးလပးေသာ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူထဵတျငး ေနာကးထပးလုုိအပးေသာ 
ကာကျယးေဆ့အာ့ စီမဵေဆာငးရျကးခဲံေၾကာငး့ စာရျကးစာတမး့အာ့ ေထာကးပံဵေပ့ရနးအတျကး 
တုုိကးရိုုကးအေၾကာငး့ၾကာ့မႈအ်ပီ့ ှ၁ရကး အခ္ိနးရေပသညး၇ ထုုိ႔်ပငး အပုုိေဆာငး့ လုုိအပးသညးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ 
မြနးသမြ္အတျကး ်ပီ့်ပညးံစုုဵေၾကာငး့ ေရ့သာ့အစီအစဥးကုုိ တငး်ပရေပမညး၈ အကယး၍ အစီအစဥးသညး 
်ပီ့်ပညးံစဵုု်ခငး့မရြိလြ္ငး ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ လုုိကးနာ်ခငး့မရြိသညးံအတျကးေၾကာငးံ ေက္ာငး့မြာ ထုုတးပယးမႈ 
သုုိ႔မဟုုတး ဆုုိငး့ငံဵမႈ ်ပဳေပမညး၈ ဤစညး့မ္ဥး့၏ ်ချငး့ခ္ကးမြာမူ ကာကျယးေဆ့ ်ပတးလပးေနေသာ 
အေ်ခေနမြလျ၍ဲ်ဖစးသညး၈ 

3. ကာကျယးေဆ့ ကငး့လႊတးချငးံ ထျကးဆုုိခ္ကး - Colorado လူထုုက္နး့မာေရ့ဌာနႏြငးံ ကာကျယးေဆ့ဆုုိငးရာ 
ပတးွ နး့က္ငး အသိမြတး်ပဳေထာကးခဵခ္ကး -  

a) ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူ၏ ရုုပးပိုုငး့ဆုုိငးရာအေ်ခေနေၾကာငးံ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ထုုိ့်ခငး့သညး အသကးအႏၱရာယး 
သုုိ႔မဟုုတး က္နး့မာေရ့အာ့ ထိခိုုကးေစႏိုုငးေၾကာငး့၇ သုုိ႔မြမဟုုတး ေဆ့ဘကးဆုုိငးရာအရ တာ့်မစးထာ့ေၾကာငး့ 
ေဖား်ပထာ့သညးံ လုုိငးစငးရ သမာ့ေတား လကးမြတးေရ့ထုုိ့ထာ့ေသာ ေဆ့ဘကးဆုုိငးရာအရ ကငး့လႊတးချငးံ၇ 
သုုိ႔မဟုုတး 

b) ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူသညး ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ ဘာသာေရ့အရ ယုုဵၾကညးခ္ကးသုုိ႔ လုုိကးနာ 
ရမညး်ဖစးေၾကာငး့ မိဘ၇ အုုပးထိနး့သူ သုုိ႔မဟုုတး လျတးလပးေသာေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူမြ လကးမြတးေရ့ထုုိ့ထာ့ 
သညးံ ဘာသာေရ့အရ ကငး့လႊတးချငးံ၇ သုုိ႔မဟုုတး 

c) ေက္ာငး့သာ့သညး ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ ပုုဂၢိဳလးေရ့ရာ ယုုဵၾကညးခ္ကးသုုိ႔ လုုိကးနာရမညး်ဖစးေၾကာငး့ 
မိဘ၇ အုုပးထိနး့သူ သုုိ႔မဟုုတး လျတးလပးေသာေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူမြ လကးမြတးေရ့ထုုိ့ထာ့သညးံ ပုုဂၢိဳလးေရ့အရ 
ကငး့လႊတးချငးံ၈  

 
ကာကျယးေဆ့ လုုိအပးခ္ကးမ္ာ့အာ့ အာ့လုုဵ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး တငး့ၾကပးစျာ တုုိကးတျနး့ေဆာငးရျကးသျာ့မညး ်ဖစးသညး၈ Colorado ်ပနးလညးစစးေဆ့ထာ့သညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ 25-4-902 အရ လုုိအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ 
်ပညးံမြီ်ခငး့မရြိသညးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့တကးေရာကးချငးံ ်ငငး့ပယးမညး်ဖစးသညး၈  
303-692-2229 သုုိ႔မဟုုတး 1-800-688-7777 ရြိ မိသာ့စုုက္နး့မာေရ့လုုိငး့သုုိ႔ အခမံဲ သုုိ႔မဟုုတး စရိတးနညး့ ကာကျယးေဆ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ေခၚဆုုိပါ၈ 

 


