မူွါဒေပၐလစီ JLCE - ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳႏြငးံ အေရ့ေပၐ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာ ေစာငးံေရြာကးမႈ
ေက္ာငး့သာ့ မေတားတဆထိခိုကးမႈမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး နာမက္နး့ဖ္ာ့နာမႈမ္ာ့
အေရ့ေပၐ ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံရြာကးမႈမြလျ၍
ဲ မညးသညးံ ထိခုိကးဒဏးရာ ကုုသမႈမ္ာ့ကိုမြ္ ေက္ာငး့အတျငး့ ချငးံ်ပဳမညးမဟုတ
ု းေပ။ ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳ
ေစာငးံရြာကးမႈဆိုသညးမြာ မေတားတဆထိခိုကးမႈ သို႔မဟုုတး ရုုတးတရကး နာမက္နး့ဖ္ာ့နာမႈ ်ဖစးေပၐလာသညးံ အေ်ခအေနတျငး အေကာငး့ဆဵု့
အရညးအခ္ငး့်ပညးွ
ံ သညးံ ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့မြ လကးငငး့ ခ္ကးခ္ငး့ ကူညီေထာကးပဵံေပ့်ခငး့ ်ဖစးသညး။
နာမက္နး့ဖ္ာ့နာမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ
ု း ထိခုိကးဒဏးရာရမႈသညး ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈေပၐတျငး၊ ေက္ာငး့ကာ့မ္ာ့ေပၐတျငး၊ ေက္ာငး့ပိုငးဆိုငးမႈ ်ပငးပ ေက္ာငး့မြ ၾကီ့ၾကပး
ကျပးကဲမႈ်ပဳသညးံ အုုပးစုမ္ာ့မြနးသမြ္တျငး၊ သို႔မြမဟုုတး ေက္ာငး့ပတးွနး့က္ငးႏြငးံနီ့စပးေနသညးံေနရာတျငး ေက္ာငး့ွနးထမး့မ္ာ့၏ ေရြ႕ေမြာကး၌ ်ဖစးေပၐ
လာခဲံပါက ေက္ာငး့ွနးထမး့ေရ့ရာအေန်ဖငးံ အဆိုပါ နာမက္နး့်ဖစးေနေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ထိခုိကးဒဏးရာရရြိထာ့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အေရ့ေပၐ
ေစာငးံေရြာကးမႈေပ့်ခငး့သညး သငးံေတားမႈရြိ်ပီ့ ဥပေဒႏြငးံအညီ်ဖစးေပသညး။ ေက္ာငး့ကာ့ေပၐတျငး ်ပငး့ထနးေသာ အေရ့ေပၐအေ်ခအေနမ္ာ့ ်ဖစးေပၐလာ
သညးံအေ်ခအေနတိုငး့တျငး အေရ့ေပၐ ေဆ့ဘကးဆိုငးရာ ၾကညးံရႈေစာငးံေရြာကးမႈအာ့ ရရြိရနးအတျကး ေက္ာငး့ကာ့ေမာငး့သူအေန်ဖငးံ အနီ့စပးဆဵု့ေသာ
ေဆ့ရဵုသို႔ တစးပါတညး့ ေမာငး့ခ္သျာ့ရေပမညး။
မူ့ေမံသျာ့သညးံ ကိစၥရပးအေ်ခေနတျငး အမို့နီ့ယာ့ အနဵ႔ေပ့ရ သညးမြလ်ျဲ ပီ့ မညးသညးံ ေဆ့ွါ့ကိုမြ္ ေပ့်ခငး့ မ်ပဳရေပ။ ေခါငး့ကိုကးမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး နာက္ငး
ကိုကးခဲမႈအတျကး အကးစပရငးေဆ့ေပ့်ခငး့၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး ဆိုဒီယမး ဘိုငးကာဘျနးနိတးေပ့်ခငး့အာ့ တာ့်မစးထာ့သညး။
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ နာမက္နး့ဖ္ာ့နာမႈမ္ာ့ ႏြငးံ ထိခုိကးဒဏးရာရမႈမ္ာ့အာ့ ကိုငတ
း ျယးေ်ဖရြငး့သညးံ မူွါဒေပၐလစီမ္ာ့၊ လုုပးငနး့စဥးေဆာငး
ရျကးမႈမ္ာ့ အစရြိသညးတ႔ႏ
ို ြငးံပတးသကး၍ ွနးထမး့ေရ့ရာ ယူနစးတစးခုစီမြ ရငး့ႏြီ့ကျ္မး့ွငး ေနေအာငး်ပဳလုုပးထာ့ရနးမြာ ေက္ာငး့အုုပးမ္ာ့ႏြငးံ ဌာနမြဴ့မ္ာ့၏
တာွနးပငး်ဖစးေပသညး။ အေဆာကးအဦ့တစးခုတျငး အနညး့ဆဵု့ တစးဦ့တစးေယာကးသညး အထူ့ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳဆိုငးရာသငးတနး့ ရရြိထာ့သငးံေပသညး။
အာ့လဵု့ေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ အေရ့ေပၐအခ္ကးအလကး ကဒးမ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့ သိ႔မ
ု ဟုုတး အုုပးထိနး့သူမ္ာ့မြ ေက္ာငး့စာရငး့
သျငး့သညးံအခ္ိနးတျငး ႏြစးတိုငး့ ်ဖညးံစျကးရမညး်ဖစး်ပီ့၊ ေက္ာငး့ရဵု့ခနး့မ္ာ့အတျငး့ ဖိုငးတ်ျဲ ပဳ သိမး့ဆညး့ထာ့ရေပမညး။
အာ့ကစာ့အဖျ႕ဲ မ္ာ့အေန်ဖငးံ ၎တိ႔၏
ု မိခငးေက္ာငး့ေတားမြ အေွ့သို႔ေရာကးရြိ်ပီ့ ယြဥး်ပိဳငးပမ
ျဲ ္ာ့ ပါွငးဆငးႏႊဲေနရခ္ိနးတျငး အာ့လဵု့ေသာ အာ့ကစာ့
သမာ့မ္ာ့အတျကး အေရ့ေပၐအခ္ကးအလကး ကဒးမ္ာ့၏ ပျာ့ယူထာ့ေသာ မိတၳဴေကားပီမ္ာ့ကို နညး့်ပမ္ာ့ထဵသို႔ ေပ့ထာ့ရေပမညး။
ေက္ာငး့တျငးေပ့သညးံ ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံ ရြာကးမႈ အတိုငး့အတာထကးေက္ားလျနးေသာ အပိုေဆာငး့ ၾကညးံရႈေစာငးံေရြာကးမႈအာ့ လိုအပးသညးံ အေ်ခ
အေနတိုငး့တျငး အေရ့ေပၐအခ္ကးအလကး ကဒးမ္ာ့ေပၐတျငးရြိေသာ ညႊနး့ဆိုလႊဲေ်ပာငး့မႈမ္ာ့သို႔ ဆကးသျယမ
း ႈ ်ပဳသငးံေပသညး။ အေရ့ေပၐကဒးေပၐတျငး
စာရငး့်ပဳထာ့သညးံ ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့တစးေယာကးကိုမြ္ ဆကးသျယး၍ မရႏိုငးေသာအေ်ခအေနတျငး၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး အဆိုပါ အေရ့ေပၐေစာငးံေရြာကးမႈအာ့
ခ္ကးခ္ငး့လကးငငး့လိုအပး၍ တယးလီဖုနး့ေခၐဆိုမႈမ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ မ်ပဳလုုပးႏိုငးေသာအေ်ခအေနတျငး လူနာတငးယာဥးအာ့ လိုအပးပါက တာွနးရြိ
ွနးထမး့အဖျ႕ဲ ွငးအေန်ဖငးံ 911သိ႔ု ေခၐဆို်ပီ့ Denver ်မိဳ႕ေတားႏြငးံ ေကာငးတီ မီ့သတးကယးဆယးေရ့အဖျ႕ဲ သို႔ေတာငး့ဆိုကာ၊ ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့၏
အမညးႏြငးံ လိပးစာ၊ ထို႔်ပငး ်ပညးနယးခရိုငးအာ့ ေ်ပာ်ပရေပမညး။
အနီ့စပးဆဵု့ ဧရိယာရြိ မီ့သတးကယးဆယးေရ့အဖျဲ႕သညး အဆိုပါ အေရ့ေပၐေခၐဆိုမႈအာ့ ်ပနးလညးတဵု႔်ပနးေ်ဖၾကာ့်ပီ့၊ အကယး၍ လူနာတငးယာဥးအာ့
ေတာငး့ဆိုခဲံသညးံ အေ်ခေနတျငးမူ Denver က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ေဆ့ရဵု့မ္ာ့မြ လူနာတငးယာဥးအာ့ ေပ့ပို႔ေပမညး။ ထိခုိကးဒဏးရာရရြိထာ့ေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး
နာမက္နး့်ဖစးေနေသာ ပုုဂၢိဳလးအာ့ အနီ့စပးဆဵု့ ေဆ့ရဵု အေရ့ေပၐခနး့သို႔ ေခၐေဆာငးသျာ့ေကာငး့ ေခၐေဆာငးသျာ့ေပမညး။ အကယး၍ ေက္ာငး့သာ့
်ဖစးသူ၏ မိဘ/အုုပးထိနး့သူသညး ေက္ာငး့သာ့အနီ့တျငး ရြိမေနခဲံလြ္ငး Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငး ေက္ာငး့ွနးထမး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံအတူ
အေဖားအ်ဖစး လိုကးပါသျာ့ရေပမညး။
ေက္ာငး့တျငး၊ ေက္ာငး့စပျနးဆာေပ့သညးံ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့တျငး၊ ထိ႔်ု ပငး အေရ့ေပၐအေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ တိုကးရိုကးကိုငးတျယးရနးအတျကး သမာ့
ေတားတစးဦ့ဦ့ အသငးံရြိမေနေသာ အာ့ကစာ့်ပိဳငးပျအ
ဲ စီအစဥးမ္ာ့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ အေရ့ေပၐအေ်ခအေနမ္ာ့အာ့လဵု့အာ့ကိုငးတျယးရနး ဤလုုပး
ငနး့စဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့ လိုကးနာရေပမညး။

ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံရြာကးမႈအာ့ စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့အတျကး တာွနးယူမ*
ႈ
မညးသညးံအေရ့ေပၐအေ်ခအေနတျငးမဆို ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံရြာကးမႈအာ့စီမဵေဆာငးရျကး်ခငး့သညး အမြနးတကယးသငးံေတားလိုအပးမႈ ရြိ၊မရြိေၾကာငး့အာ့
ဆဵု့်ဖတးရာတျငး သကးေရာကးမႈရြိေသာ တာွနးယူမႈဆိုငးရာစစးေဆ့မႈဆိုသညးမြာ ဗဟုုသုတရြိ၍ ဆငး်ခငးတဵု့တရာ့ရြိေသာ သာမနးပုဂၢိဳလးတစးဦ့အေန်ဖငးံ
တူညီေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဆငးတူေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး မညးသ႔ို ေဆာငးရျကးမညးဆိုသညးံအတိုငး့ ေဆာငးရျကး်ခငး့ကို စစးေဆ့်ခငး့်ဖစးသညး။
အေရ့ေပၐ်ဖစးေၾကာငး့ ေသခ္ာေပါကး လကၡဏာ်ပသရမညး်ဖစး်ပီ့၊ နာတာရြညး ထိခုိကးဒဏးရာရမႈ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဖ္ာ့နာမက္နး့်ဖစးမႈ၊ သိ႔မ
ု ြမဟုုတး အေရ့ေပၐ
သဘာွမဟုုတးေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ကိုမူ ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံရြာကးမႈ စီမဵေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့ ်ပဳမညးမဟုုတးေပ၊ သိ႔မ
ု ဟုုတး စဥးဆကးမ်ပတး ကုုသမႈ်ပဳရ
သညးံအစီအစဥးတစးခုအ်ဖစး မြတးယူႏိုငးေပသညး။
အေရ့ေပၐ သိ႔မ
ု ဟုုတး မေတားတဆထိခိုကးမႈ အေ်ခအေနတျငးမူ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ သငးံေတားေသာ ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံရြာကးမႈအာ့ ေဆာငးရျကးေပ့ရနး
တာွနးရြိေပသညး။ ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံရြာကးမႈအာ့ ေပ့သငးံ၊ မေပ့သငးံ ဒျိဟ်ဖစးမႈအတျကးမူ ဗဟုုသုတရြိ၍ ဆငး်ခငးတဵု့တရာ့ရြိေသာ သာမနးပုဂၢိဳလး
တစးဦ့အေန်ဖငးံ တူညီေသာ သိ႔မ
ု ဟုုတး ဆငးတူေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး မညးသို႔ ေဆာငးရျကးမညးဆိုသညးံအတိုငး့ ေဆာငးရျကး်ခငး့ စဵသတးမြတးမႈ
မ္ာ့်ဖငးံ ဆဵု့်ဖတးမႈ်ပဳမညး်ဖစးသညး။
အေရ့ေပၐအေ်ခအေနတစးခု ်ဖစးေပၐလာခဲံ်ပီ့၊ အကယး၍ ပုုဂၢိဳလးတစးဦ့သညး အေရ့ေပၐ ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံေရြာကးမႈေပ့ႏိုငးေသာ အေ်ခအေနအတျငး့
ရြိေနခဲံလြ္ငး ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံရြာကးမႈေပ့်ခငး့အတျကး တာွနးယူမႈအေပၐ ေၾကာကးရျဵ႕တျနး႔ဆုတးေနရနး မလိုအပးဘဲ၊ မိမိအတတးႏိုငးဆဵု့ အေကာငး့ဆဵု့
ေသာ စျမး့ရညး၊ ဗဟုုသတ
ု ်ဖငးံ ယဵုၾကညးခ္ကးရြိရြိ ေဆာငးရျကးသျာ့သငးံေပသညး။ ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံေရြာကးမႈ စီမဵေဆာငးရျကးေပ့လိုကး်ခငး့ထကး မိမိ၏
ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံရြာကးမႈ ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့သညး အမြာ့အယျငး့်ဖစးမညးကို စို့ရိမး၍ အလျနးအကျ္ဵ သတိထာ့ေဆာငးရျကးမႈသညး ပို၍ အႏၱရာယးရြိႏိုငး
ေပသညး။
အကယး၍ အေရ့ေပၐအေ်ခအေနသညး ်ပငး့ထနးေနခဲံလြ္ငးမူ ဦ့စျာပထမဆဵု့ေဆာငးရျကးရမညးမြာ မိဘ်ဖစးသူမ္ာ့ထဵ အေၾကာငး့ၾကာ့သညးံအ်ပငး
သမာ့ေတား သိ႔မ
ု ဟုုတး ်မိဳ႕ေတားလူနာတငးယာဥးအာ့ ဆငးံေခၐ်ခငး့်ဖစးသညး။ မြတးခ္ကး်ပဳထာ့သညးံအတိုငး့ ေက္ာငး့သာ့်ဖစးသူအာ့ လူထုက္နး့မာေရ့
အာဏာပိုငးမ္ာ့ထဵသို႔ လႊဲေ်ပာငး့်ပီ့သညးႏြငးံတစး်ပိဳငးနကး ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳေစာငးံ ရြာကးမႈေပ့သညးံ ပုုဂၢိဳလး၏တာွနးမြာ တစးခနး့ရပးသျာ့ေပမညး။

F*Denver အမ္ာ့်ပညးသူပိုငး့ေက္ာငး့မ္ာ့အတျကး ဥပေဒဆိုငးရာအက္ိဳ့ေဆာငးေရြ႕ေနမြ ေဆာငးရျကးေပ့ေသာ ရႈေထာငးံအ်မငး၊ ဇနးနွါရီလ ဿ၅ ရကး၊
ှ၉၆၅ မြ ေကာကးႏုတးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။
ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့မႈ်ပဳသညးံ အပိုငး့မ္ာ့ စကးတငးဘာလ ှ ရကး၊ ှ၉၆၅၊ ၾသဂုုတးလ ှ၆ ရကး၊ ှ၉၇၄ ႏြငးံ ဒီဇငးဘာလ ှ၇ ရကး၊ ှ၉၇၆
က္ငးံသဵု့မႈႏြငးံအညီ လိုကးနာမႈရြိေၾကာငး့ ်ပနးလညးစစးေဆ့မႈ - လကးကိုငး ေမျ့စာ့က္ငးံသဵု့မႈေန႔စျဲ
ဖိုငး - JLCE
- C.R.S. 13-21-108
C.R.S. 24-10-106.5
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- JLIB, ေက္ာငး့သာ့ ထျကးချာမႈဆိုငးရာ သတိေပ့ခ္ကးမ္ာ့

JLCD, ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵသို႔ ေဆ့ွါ့ စီမဵေဆာငးရျကးမႈ်ပဳ်ခငး့

