
နစန်ာသမူ ာျား အာျားထာျားစရာ ရငျ်ားမမစမ် ာျား 

ပငမ် စာမ ကန် ာ 

စဉ်ဆကမ်ပြတ ်သရိ ိနေြါနစ 

သင အ်မှုတငွ ်နေောကဆ်  ုံး ပြစ်ြျကန်ေသည် အနပြေအနေမျောုံးအန ကောငု်ံးသလိိ ြါသလောုံး။ ြိ မိ နလ လောရေ ်

 

ကောကယွန်ြုံးနရုံး အမိေ  မ်ျောုံး  

အမိ်တငွု်ံးအ ကမ်ုံးြကြ်ေ ထောုံးရသတူစ်ဦုံးသည် ကောကယွန်ြုံးနရုံးအမိေ  တ်စ်ြေ  နတောငု်ံးြေ နိ ငသ်ည်...ြိ မိ နလ လောရေ ်

 

ေစ်ေောသ ူရြိ ငြ်ေငွ မ်ျောုံး 

ေစ်ေောသ ူရြိ ငြ်ေငွ မ်ျောုံးန င  ်Marsy ဥြနေ – ြိ မိ နလ လောရေ ်

 

အောုံးထောုံးစရော ရငု်ံးပမစ်မျောုံး 

နေသတငွု်ံးန င  ်နိ ငင် တငွု်ံးရ ိ အောုံးထောုံးစရော ရငု်ံးပမစ်မျောုံး 

 

နလျောန် ကုံး 

သငသ်ည ်ရောဇဝတမ်ှုတစ်ြေ န ကောင  ်နငနွ ကုံးဆ  ုံးရှု  ုံးရသည  ်ေစ်ေောသပူြစ်ြါက... 

 

နမုံးနလ ရ ိနသော နမုံးြေေွု်ံးမျောုံး 

အနမုံးမျောုံးနသောနမုံးြေေွု်ံးမျောုံး 

 

စာမ ကန် ာ 1 

စဉ်ဆကမ်မပတ ်သရိ ိနနပါနစ 

သင အ်မှုတွင ်နေောက်ဆ  ုံး ပြစ်ြျက်နေသည် အနပြေအနေမျောုံးအန ကောငု်ံးသလိိ ြါသလောုံး။ ဤနြောငက်ိ  

ပြည ်စွက်နြုံးလျှင ်ကျွန် ြ်တိ  ရ  ုံးမ  အစိ ုံးရနရ ှေ့နေတစ်ဦုံးက သင ထ်  ြ ေု်ံးဆက်ြါလမိ ်မည်။ 

 အမည်* 

ြထမစောလ  ုံး နေောက်ဆ  ုံးစောလ  ုံး 

 အ ုံးနမုံးလ် 

 
 ြ ေု်ံး* 

 
 ကျ ုံးလေွသ်၏ူအမည်* 



ြထမစောလ  ုံး နေောက်ဆ  ုံးစောလ  ုံး 

 ဤအမှုရ ိ ကမ်ုံးလ မ်ုံးြေျကတ်စ်ြေ ကိ  သင အ်ောုံး အသနိြုံးနစလိ သလောုံး။* 

  ဟ တ ်

  မဟ တ ်

 ကျ ုံးလေွသ်၏ူ အကျဉ်ုံးြေျြေ ရမှု/အြေျျုြ်မ  လွတ်နပမောက်လောမှုကိ  နဆုွံးနနုွံးနေသည ်အြေါ 

တရောုံးသကူက ုံးနရ ှေ့နမ ောက၌် သင ် ကောုံးေောလိ သလောုံး။ 

  ဟ တ ်

  မဟ တ ်

သင အ်ောုံး ကျွန် ြ်တိ   ြ ေု်ံးမဆက်မ  အနရုံးကက ုံးသည်ဟ  သငထ်ငန်သော မည်သည အ်ရောကိ မဆိ  

ကျွန် ြ်တိ  အောုံး အသနိြုံးရေ ်ဤအကွက်ကိ  အသ  ုံးပြျုြါ- 

 

VINE တရာျားရ  ျားဝန်နဆာငမ်ှုမ ာျား 

VINE တရောုံးရ  ုံးဝေန်ဆောငမ်ှုသည ်ကျ ုံးလေွသ်၏ူ တရောုံးရ  ုံးပြစ်စဉ် အနပြေအနေ နပြောငု်ံးလသဲေွာုံးသည အ်ြေါ 

အမှုတစ်ြေ အတငွု်ံး ေစ်ေောသမူျောုံးအနေပြင  ်တယလ် ြ ေု်ံးန င  ်အ ုံးနမုံးလ ်အသနိြုံးြေျက ်လကြ်ေ ရယရူေ ်

စောရငု်ံးသငွု်ံးနိ ငန်သော ဝေန်ဆောငမ်ှုတစ်ြေ ပြစ်သည။် 

 

ေစ်ေောသမူျောုံးသည ်နြေေါ်ဆိ ြေ အြေမဲ ေ ြါတပ်ြစ်နသော 800-511-1670 မ တစ်ဆင  ်VINE® သိ   နြေေါ်ဆိ ၍လညု်ံး 

စောရငု်ံးသငွု်ံးနိ ငသ်ည။် တိ ကရိ် ကန်အော်ြနရတောအကကူိ  အင်္ဂလြ်ိန င  ်စြိေ ်ဘောသောစကောုံးန စ်မျိျုုံးပြင  ်တစ်ရကလ်ျှင ်

24 ေောရ ၊ တစ်ြတလ်ျှင ်7 ရကလ်  ုံး ရရ ိနိ ငြ်ါမည။် 

 

ရ  ုံးြေျိေု်ံးရကစ်ွဲ အသနိြုံးြေျကမ်ျောုံးကိ  လကြ်ေ ရယရူေ ်အဆင မ်ျောုံး- 

1. www.vinelink.com သိ   သေွာုံးြါ 

2. “Kentucky” ကိ  နရွုံးြါ 

3. “ကျ ုံးလေွသ်အူောုံး ရ  ုံးတငထ်ောုံးသည အ်မှု ရ ောရေ”် ကိ  န ြ်ိြါ 

4. ကျ ုံးလေွသ်၏ူ အမည ်သိ  မဟ တ ်အမှုေ ြါတက်ိ  ထည သ်ငွု်ံးြါ 

5. ကျ ုံးလေွသ်၏ူ အမညန်ဘုံးရ ိ “VINE” ြေလ တက်ိ  န ြ်ိြါ 

6. “ကျွန် ြ်အောုံး နပြောငု်ံးလမဲှုမျောုံးအန ကောငု်ံး အသနိြုံးြါ” ကိ  န ြ်ိြါ 

7. သင၏် ြ ေု်ံးေ ြါတန် င /်သိ  မဟ တ ်အ ုံးနမုံးလလ်ြ်ိစောကိ  ထည သ်ငွု်ံးြါ 

8. ဆကလ် ြ်မညက်ိ  န ြ်ိြါ 



9. “ဟ တက်ဲ ၊ စောရငု်ံးသငွု်ံးမည”် ကိ  န ြ်ိြါ 

 

လင ခ််မ ာျား 

ေစ်ေောသမူျောုံး အောုံးထောုံးစရော ရငု်ံးပမစ်မျောုံး 

နမုံးနလ ရ ိနသော နမုံးြေေွု်ံးမျောုံး 

ကောကယွန်ြုံးနရုံး အမိေ  မ်ျောုံး 

အောုံးထောုံးစရော ရငု်ံးပမစ်မျောုံး 

နလျော်န ကုံး 

စဉ်ဆကမ်ပြတ ်သရိ ိနေြါနစ 

ေစ်ေောသ ူရြိ ငြ်ေငွ မ်ျောုံး 

 

စာမ ကန် ာ 2- ကာကယွန်ပျားနရျား အမိန  ်မ ာျား 

Kentucky ဥြနေက အမိတ်ငွု်ံးအ ကမ်ုံးြကြ်ေ ရသူ တစ်ဦုံးအောုံး ကောကယွန်ြုံးနရုံးအမိေ  က်ိ  

နတောငု်ံးဆိ ြေငွ ပ်ြျုနြုံးထောုံးသညမ် ော အြေျိေအ်နတေ်ာ ကောနေပြ ပြစ်သည။် ဤအမိေ  သ်ည ်အ ကမု်ံးြကသ်ကူိ  

အတနူေထိ ငရ်ော နေရောတစ်ြေ မ  ထကွသ်ေွာုံးနစရေ၊် ေစ်ေောသနူ င  ်အဆကအ်သယွမ်လ ြ်ရေ၊် အ ကမု်ံးြကသ် ူ

သေွာုံးနရောကန်ိ ငန်သော နေရောမျောုံးကိ  ကေ  သ်တရ်ေန် င  ်ကျ ုံးလေွသ်အူောုံး နေရောအန    တညန်ေရောရ ောနြွမှု 

ကရိိယောတစ်ြေ  တြ်နြုံးထောုံးရေ ်သတမ် တန်ိ ငသ်ည။် 

 

မိသောုံးစ ဝငမ်ျောုံး၊ လကထ်ြ်ထောုံးနသော သိ  မဟ တ ်ယြေငက် လကထ်ြ်ထောုံးနသော စ  တွမဲျောုံး၊ 

လကရ် ိအတနူေထိ ငန်ေနသော သိ  မဟ တ ်ယြေငက် အတနူေြေဲ နသော သိ  မဟ တ ်နသုွံးသောုံးရငု်ံးြေျော 

ကနလုံးမျောုံးရ ိနသော လကမ်ထြ်ရနသုံးသည  ်စ  တွမဲျောုံးအနေပြင  ်ဤကောကယွန်ြုံးမှုကိ  ရရ ိနိ ငသ်ညမ် ော 

န စန်ြါငု်ံးမျောုံးစွော ကောပြ ပြစသ်ည။် အနရုံးနြေါ် ကောကယွန်ြုံးနရုံး အမိေ  မ်ျောုံး (EPO) သိ  မဟ တ ်

အမိ်တငွု်ံးအ ကမ်ုံးြကမ်ှုဆိ ငရ်ော အမိေ  မ်ျောုံး (DVO) ဟ  နြေေါ်နသော ဤကောကယွန်ြုံးနရုံး အမိေ  မ်ျောုံးကိ  Warren 

ေယလ် ည  ်မိသောုံးစ တရောုံးရ  ုံးက ထ တပ်ြေသ်ည။် လကမ်ထြ်ရနသုံးသည  ်စ  တွထဲမဲ  တစ်ဦုံး သိ  မဟ တ ်

ြေျစသ်ရူညု်ံးစောုံး ဆကဆ် နရုံးရ ိသတူစ်ဦုံးသည် အမိ်တငွု်ံးအ ကမ်ုံးြကြ်ေ ရသပူြစ်ြါက ထိ သသူည ်Warren 

ြေရိ ငတ်ရောုံးရ  ုံးမ  ထ တပ်ြေန်သော လြူေျငု်ံးထနိတွှေ့ဆကဆ် မှု ကောကယွန်ြုံးနရုံး အမိေ  အ်တကွ ်

အရညအ်ြေျငု်ံးပြည မ် နိ ငသ်ည။် 

 

အနရုံးနြေါ် ကောကယွန်ြုံးနရုံးအမိေ   ်သိ  မဟ တ ်လြူေျငု်ံးထနိတွှေ့ဆကဆ် မှု ကောကယွန်ြုံးနရုံး အမိေ  အ်တကွ ်

အသေောုံးြေ စောတစ်နစောငက်ိ  Warren နကောငတ်  တရောုံးစ ရငန်ရုံးစငတ်ော၏ ြထမထြ်ရ ိ Warren 

ေယလ် ည တ်ရောုံးရ  ုံးစောနရုံးရ  ုံးြေေု်ံးတငွ ်တငသ်ငွု်ံးရသည။် 

 

EPO/IPO သတမ် တြ်ေျကမ်ျောုံးအန ကောငု်ံး နေောကထ်ြ်အြေျကအ်လကမ်ျောုံးကိ  ရယြူါ။ 



 

ကောကယွန်ြုံးနရုံး အမိေ  တ်စ်ြေ  တငသ်ငွု်ံးလိ လျှငပ်ြစ်နစ၊ သင  ်EPO/DVO ၏ အနပြေအနေန င ြ်တသ်က၍် 

နမုံးပမေု်ံးလိ သညမ်ျောုံးရ ိလျှငပ်ြစ်နစ 270-746-7400 မ တစ်ဆင  ်Warren ေယလ် ည တ်ရောုံးရ  ုံးစောနရုံးရ  ုံးြေေု်ံးသိ   

ြ ေု်ံးနြေေါ်ဆိ ြါ သိ  မဟ တ ်Warren နကောငတ်  တရောုံးစ ရငန်ရုံးစငတ်ော၊ ြထမထြ်ရ ိ ၎ငု်ံးတိ  ၏ ရ  ုံးြေေု်ံးမ တစ်ဆင  ်

အမိ်တငွု်ံးအ ကမ်ုံးြကမ်ှု ဌောေြေွသဲိ   သေွာုံးြါ။ 

 

ကောကယွန်ြုံးနရုံးအမိေ   ်တငသ်ငွု်ံးရောတငွ ်နရ ှေ့နေတစ်ဦုံးထ မ  အကအူည လိ အြ်ြါက ြ င်္ဂလကိနရ ှေ့နေတစ်ဦုံးထ  

ဆကသ်ယွရ်ေ ်သိ  မဟ တ ်270-782-1924 မ တစ်ဆင  ်Kentucky ဥြနေနရုံးရော အကအူည သိ   ဆကသ်ယွရ်ေ ်

လိ အြ်နိ ငသ်ည။် 

 

Warren နကောငတ်  နရ ှေ့နေရ  ုံးသည ်ကောကယွန်ြုံးနရုံး အမိေ  မ်ျောုံးအောုံး ြေျိျုုံးနြောကမ်ှုမျောုံးကိ  တရောုံးစွဲသည။် 

ဤြေျိျုုံးနြောကမ်ှုအမျိျုုံးအစောုံးသည ်အဆင  ်A အနသုံးအြဲွအပြစ်တစ်ြေ ပြစ်ပြ ုံး နထောငေ်ဏ ်ဆယ န် စ ်(12) လအထ ိ

န င /်သိ  မဟ တ ်ေဏန်င ွ$500.00 အထ ိပြစ်ေဏက်ျြေ ရနိ ငသ်ည။် 

 

စာမ ကန် ာ 3- နစန်ာသ ူရပိ ငခ်ွင မ် ာျား 

သငသ်ည ်အမှုအြေငု်ံးတငွ ်ေစ်ေောသတူစ်ဦုံးပြစ်ြါက ကျွန် ြ်တိ  ၏ ရ  ုံးသည ်ြ ေု်ံးပြင ပ်ြစ်နစ၊ စောပြင ပ်ြစ်နစ၊ သင အ်ောုံး 

သတမ် တရ်ကန် င  ်အြေျိေတ်စြ်ေ တငွ ်တရောုံးရ  ုံးသိ   လောနရောကြ်ေိ ငု်ံးနသော ဆင န်ြေေါ်စောကိ  ထ တပ်ြေပ်ြေငု်ံးပြင ပ်ြစ်နစ 

သင ထ်  ဆကသ်ယွန်ိ ငသ်ည။် သင အ်မှုန င ြ်တသ်က၍် နမုံးပမေု်ံးလိ သညမ်ျောုံးရ ိြါက ကျွန် ြ်တိ  ထ  အြေျိေမ်နရွုံး 

ြ ေု်ံးနြေေါ်ဆိ ြါ။ 

 

Marsy ဥြနေဟ  ရညည်ွှေု်ံးနသော 2020 Kentucky ြဲွှေ့စညု်ံးြ  အနပြေြေ ဥြနေ ပြငဆ်ငပ်ြည စ်ွကြ်ေျကသ်ည ်သင အ်ောုံး 

အမှုအြေငု်ံးရ ိ ေစ်ေောသတူစ်ဦုံးအပြစ် နအောကြ်ါရြိ ငြ်ေငွ မ်ျောုံးကိ  နြုံးအြ်သည-် 

 

ရောဇဝတမ်ှုန င  ်လငူယ ်တရောုံးစ ရငန်ရုံး လ ြ်ငေု်ံးစဉ်တစ်နလျှောကလ်  ုံးတငွ ်သငသ်ည ်တရောုံးမျှတပြ ုံး 

နလုံးနလုံးစောုံးစောုံးန င  ်င်္ ဏသ်ကိခောရ ိရ ိ ဆကဆ် ြေ ရြေငွ န်  င  ်ပြေမိ်ုံးနပြေောကမ်ှု သိ  မဟ တ ်အနတရောယမ်  ကောကယွန်ြုံးမှု 

ြေ ရြိ ငြ်ေငွ  ်ရ ိသည ်

နတောငု်ံးဆိ ြေျကအ်ရ သငသ်ည ်ေစ်ေောသမူျောုံး၏ ရြိ ငြ်ေငွ မ်ျောုံး၊ အမှုအြေငု်ံး တရောုံးစဲွဆိ မှုမျောုံးန င  ်စြ်ွစွဲြေ ရသ ူ

ြမ်ုံးဆ ုံးြေ ရမည၊် လွှတန်ြုံးြေ ရမည ်သိ  မဟ တ ်လတွန်ပမောကမ်ညန် င ြ်တသ်က၍် အသနိြုံးပြေငု်ံးကိ  ရြိ ငြ်ေငွ ရ် ိသည ်

သင၏် အနတရောယက်ငု်ံးရ ငု်ံးနရုံး၊ င်္ ဏသ်ကိခောန င  ်ကိ ယန်ရုံးလ  ပြေ ျုမှုအောုံး ထည သ်ငွု်ံးစဉ်ုံးစောုံးနြုံးမှုကိ  ရြိ ငြ်ေငွ ရ် ိသည ်

အကျဉ်ုံးြေျြေ ရမှု၊ အောမြေ ပြင လ်ွှတပ်ြေငု်ံး၊ နလျှောကလ်ြဲေျကမ်ျောုံး သိ  မဟ တ ်စ ရငြ်ေျကမ်ျောုံးန င  ်ြတသ်က၍် သင တ်ငွ ်

 ကောုံးေောမှုရြိ ငြ်ေငွ ရ် ိသည ်

သင တ်ရောုံးစဲွဆိ မှုအောုံး ကျိျုုံးန ကောငု်ံးမည နသော နန ောင န်န ုံးမှုမျောုံးမ  ကငု်ံးလတွန်စြေငွ ရ် ိသည ်

သင တ်ငွ ်အမှုအြေငု်ံးဆိ ငရ်ော တရောုံးစဲွဆိ မှုမျောုံးသိ   တကန်ရောကေ်ောုံးနထောငြ်ေငွ  ်ရ ိသည ်



တရောုံးစဲွဆိ မှုန င  ်ြတသ်က၍် သင အ်နေပြင  ်နဆုွံးနနုွံးတိ ငြ်ငြ်ေငွ ရ် ိသည ်

သင ရ်ြိ ငြ်ေငွ မ်ျောုံးကိ  အြေိ ငအ်မောဆိ ရေ၊် နရ ှေ့နေတစ်ဦုံးအောုံး သင ရ်ြိ ငြ်ေငွ မ်ျောုံးကိ  အြေိ ငအ်မောဆိ ြေိ ငု်ံးရေ ်သိ  မဟ တ ်

လူ  အသိ ငု်ံးအဝိ ငု်ံးနရ ှေ့နေအောုံး သင ရ်ြိ ငြ်ေငွ မ်ျောုံးကိ  အြေိ ငအ်မောနတောငု်ံးဆိ နစရေ ်ရြ်တညန်ပြောဆိ ြေငွ ရ် ိသည ်

သင တ်ငွ ်ကျ ုံးလေွသ်ကူ နြုံးနဆောငသ်ည  ်ထြိေိ ကမ်ှုအတကွ ်နလျော်န ကုံးအပြည အ်ဝကိ  ြေ စောုံးြေငွ ရ် ိသည ်

 

Marsy ဥြနေအန ကောငု်ံး ြိ မိ နလ လောြါ 

 

စာမ ကန် ာ 4- အာျားထာျားစရာ ရငျ်ားမမစမ် ာျား 

Barren River Area Safe Space (BRASS) 

Barren River Area Safe Space (BRASS) သည ်အနရုံးနြေါ်အမိ ုံးအကောန င  ်အကျြ်အတညု်ံးအနပြေအနေမျောုံးတငွ ်

ကညူ နြုံးမှု၊ နထောကြ်  နရုံး ဝေန်ဆောငမ်ှုမျောုံးန င  ်ေစ်ေောသမူျောုံးန င  ်ရြ်ရွောနေသဆိ ငရ်ော အသြိညောနြုံး အစ အစဉ်ကိ  

အမ်ိတငွု်ံးအ ကမ်ုံးြကြ်ေ ရသမူျောုံးအနေပြင  ်လကလ် မု်ံးမ ရယနူိ ငန်စရေ ်ြ  ြိ ုံးနြုံးနသော 

အြဲွှေ့အစညု်ံးတစ်ြေ ပြစ်သည။် 

 

အနရုံးနြေါ်ြ ေု်ံးလိ ငု်ံး- 1-800-928-1183 သိ  မဟ တ ်270-843-1183 

Warren နကောငတ် အတကွ ်လ ြ်ငေု်ံးသ  ုံးြ ေု်ံးလိ ငု်ံး- 270-781-9334 

စောြိ  လြ်ိစော- P.O. Box 1941 Bowling Green, KY 42102 

Bowling Green Police Department 

အနရုံးနြေါ်အနပြေအနေမျောုံး ရ ိလောြါက 911 သိ   နြေေါ်ဆိ ြါ။ 

အနရုံးနြေါ်မဟ တန်သော အကအူည  လိ အြ်ြါက 270-393-4244 သိ   နြေေါ်ဆိ ြါ။ 

 

Warren နကောငတ်  ပငမိ်ဝြ်ြိပြောုံးနရုံး အရောရ ိရ  ုံး 

အနရုံးနြေါ်အနပြေအနေမျောုံး ရ ိလောြါက 911 သိ   နြေေါ်ဆိ ြါ။ 

အနရုံးနြေါ်မဟ တန်သော အကအူည  လိ အြ်ြါက 270-842-1633 သိ   နြေေါ်ဆိ ြါ။ 

 

24/7 အနရုံးနြေါ်စောတိ ြိ  လိ ငု်ံး 

သင ်အသ ကျယက်ျယ ်မနပြောနိ ငလ်ျှငြ်င ်အကအူည နတောငု်ံးနိ ငသ်ည် နေရော ပြစ်သည။် 

 

အနမရိကေပ်ြညန်ထောငစ် တငွ ်နေရောမနရွုံး၊ အြေျိေမ်နရွုံး၊ မညသ်ိ  နသော အနရုံးနြေါ်အနပြေအနေမျိျုုံးမဆိ အတကွ ်

741-741 သိ   စောြိ  ြါ 

တိ ကရိ် ကန်လ ကျင သ်ငတ်ေု်ံးနြုံးမှု ရထောုံးသည  ်အနရုံးနြေါ်အနပြေအနေဆိ ငရ်ော အ က နြုံးြ င်္ဂိျုလက် 

အန ကောငု်ံးပြေန်ြုံးြါမည ်

crisistextline.org 

Kentucky အွေလ်ိ ငု်ံးတငွ ်ပြစမ်ှုကျ ုံးလေွသ် ူရ ောနြွမှု (KOOL) 

kool.corrections.ky.gov 



 

စာမ ကန် ာ 5- နလ ာန် ကျား 

အကယ၍် သငသ်ည ်ြေိ ုံးယြူေ ရမှု၊ ရောဇဝတက်ျ ုံးလေွြ်ေ ရမှု သိ  မဟ တ ်ယောဉ်ြိ ငရ် င/်ယောဉ်နမောငု်ံးအနေပြင  ်

အောမြေ ထောုံးရ ိရေ ်ြျကက်ကွမ်ှုကဲ သိ  နသော ရောဇဝတမ်ှုတစ်ြေ န ကောင  ်နငနွ ကုံးဆ  ုံးရှု  ုံးေစ်ေောသပူြစ်ြါက Warren 

နကောငတ် နရ ှေ့နေရ  ုံးက သင က်ိ ယစ်ောုံး နလျော်န ကုံးနင ွနတောငု်ံးနြုံးနိ ငသ်ည။် 

 

ရောဇဝတမ်ှုကျ ုံးလေွသ်ည  ်တရောုံးြေ အတကွ ်အပြ ုံးသတစ် ရငြ်ေျက ်အနပြေအနေတစရ်ြ်အပြစ် 

နလျော်န ကုံးနြုံးနဆောငရ်ေ ်ြ  မ ေအ်မိေ  ြ်ေျမ တန်လ ရ ိြါသည။် တရောုံးရ  ုံးက အမိေ  ြ်ေျထောုံးသည  ်နလျော်န ကုံးနငမွျောုံးကိ  

Warren ေယလ် ည တ်ရောုံးရ  ုံးစောနရုံးမ တစ်ဆင  ်တရောုံးြေ က နြုံးနဆောငရ်မညပ်ြစ်ပြ ုံး တရောုံးရ  ုံး၏အမိေ  အ်တိ ငု်ံး 

ရ  ုံးက နငပွြေထ် တန်ြုံးြါမည။် နြုံးနြေျရမည  ်နလျေ်ာန ကုံးနငြွမောဏန င  ်နြုံးနြေျရမည အ်ကကမိ်နရကိ  

သတမ် တရ်ေအ်ပြင ်နငနွြုံးနြေျန ကောငု်ံး နသြေျောနစရေအ်တကွ ်နလျော်န ကုံးနငနွကောကြ်ေ မှုကိ  

ကက ုံး ကြ်ကြ်ွကရဲေ ်တရောုံးသကူက ုံးတငွ ်တောဝေရ် ိသည။် 

 

နလျော်န ကုံးနငမွျောုံးကိ  အမိေ  အ်တိ ငု်ံးမနြုံးနြေျြါက နလျောန် ကုံးနငကွိ  မနြုံးနြေျသည အ်န ကောငု်ံးရငု်ံးကိ  

ဆ  ုံးပြတရ်ေ ်တရောုံးသကူက ုံးက  ကောုံးေောစစ်နဆုံးနိ ငပ်ြ ုံး ေဏြ်ေတအ်နရုံးယမူှုမျောုံး ပြျုလ ြ်နိ ငသ်ည ်သိ  မဟ တ ်

နလျော်န ကုံးနငအွပြည မ်နြုံးမြေျငု်ံး တရောုံးြေ အောုံး ြေ ဝေြ်ေျျုြ်မ  လွှတမ်နြုံးနသုံးဘထဲောုံးနိ ငသ်ည။် 

 

အမိေ  ြ်ေျထောုံးသည အ်တိ ငု်ံး နလျော်န ကုံးနငမွျောုံးမရရ ိြါက မညသ်ိ  နရ ှေ့ဆကန်ဆောငရွ်ကရ်မညက်ိ  နဆုွံးနနုွံးရေ ်

Warren နကောငတ် နရ ှေ့နေရ  ုံးသိ   ဆကသ်ယွန်ိ ငြ်ါသည။် 

 

စာမ ကန် ာ 6- နများနလ ရ ိနသာ နများခွန်ျားမ ာျား 

စွဲြေျကမ်ျောုံးကိ  ရ ြ်သမိ်ုံး၍ရြါသလောုံး။ 

တရောုံးြေ အောုံး ဥြနေပြဋ္ဌောေု်ံးနရုံးအရောရ ိက ရောဇဝတမ်ှုပြင  ်စဲွြေျကတ်ငသ်ညန် င  ်ကျ ုံးလေွြ်ေ ရသကူ 

စွဲြေျကက်ိ ရ ြ်သမိ်ုံး၍ မရနိ ငန်တော ြါ။ အမှုကိ  နသြေျောစွောသ  ုံးသြ်ပြ ုံးနေောက ်အစိ ုံးရနရ ှေ့နေတစ်ဦုံးကသောလျှင ်

အမှုကိ ြလြ်ရေ ်ဆ  ုံးပြတန်ိ ငသ်ည။် ကျ ုံးလေွြ်ေ ရသအူနေပြင  ်အမှုကိ ြလြ်လိ သည  ်အန ကောငု်ံးရငု်ံးမျောုံးစွော 

ရ ိန ကောငု်ံး ကျွန် ြ်တိ   အနသအြေျောေောုံးလညထ်ောုံးြါသည။် ကျွန် ြ်တိ  ၏ အစိ ုံးရနရ ှေ့နေမျောုံးသည ်

အမှုကိ အကပဲြတရ်ောတငွ ်ကျ ုံးလေွြ်ေ ရသူ ပြစ်နစြေျငန်သောရလေက်ိ  ထည သ်ငွု်ံးစဉ်ုံးစောုံးမညပ်ြစ်သည။် 

 

တရောုံးြေ အတကွ ်ပြစ်ေဏအ်တိ ငု်ံးအတောမ ော မညမ်ျှပြစ်သေညု်ံး။ 

အကယ၍် တရောုံးြေ အောုံး အတေု်ံးအစောုံး A အနသုံးအြဲွပြစ်မှု (ဥြမော အတိ ငု်ံးအတော 4 အဆင ရ် ိနသော 

ကိ ယထ်လိကန်ရောကက်ျ ုံးလေွမ်ှုကဲ သိ  ) စွဲြေျကတ်ငြ်ါက ေဏန်င ွ$500 ပြစ်နစ၊ နထောငေ်ဏ ်12 လပြစ်နစ 

သိ  မဟ တ ်ေဏန် စရ်ြ်လ  ုံးပြစန်စ ြေျမ တန်ိ ငသ်ည။် အတေု်ံးအစောုံး B အနသုံးအြဲွပြစ်မှုမျောုံးအတကွ ်ေဏန်င ွ$250 

ပြစ်နစ၊ နထောငေ်ဏ ်ရက ်90 ပြစ်နစ သိ  မဟ တ ်ေဏန် စ်ရြ်လ  ုံးပြစ်နစ အပြစ်နြုံးနိ ငသ်ည။် 



အမှုတိ ငု်ံးတငွ ်အစိ ုံးရနရ ှေ့နေသည ်နထောငြ်ေျပြေငု်ံးအစောုံး ြေ ဝေပ်ြင လ်ွှတန်ြုံးရေ ်အ က ပြျုြိ ငြ်ေငွ ရ် ိသည။် 

အမှုကိ နပြရ ငု်ံးရေ ်အြေျိေမ်ညမ်ျှ ကောမညေ်ညု်ံး။ 

အစိ ုံးရနရ ှေ့နေန င  ်တရောုံးြေ ၏နရ ှေ့နေတိ  က အသေောုံးြေ နလျှောကလ်ြဲေျကတ်ငွ ်ည နိှုငို်ံးမှုအဆငန်ပြြါက 

အမှုကိ အပမေန်ပြရ ငု်ံးနိ ငသ်ည။် 

အမှုကိ မနပြရ ငု်ံးနိ ငဘ် ဲတစ်ြကက် င်္ျ ရ လကူက ုံးမျောုံးပြင  ်ြေ  ရ  ုံးတငရ်ေ ်နတောငု်ံးဆိ ြါက ထိ အမှုသည ်လအေညု်ံးငယ ်

သိ  မဟ တ ်ထိ  ထကြိ်  ကောနိ ငြ်ါသည။် ကိ ဗစ်-19 ကြ်နရောင်္ါသည ်ကက ုံးမောုံးနသော ဆ တယ် တမ်ှုကိ  ပြစ်နစပြ ုံး 

အမှုအောုံးလ  ုံးမ ော ြ  မ ေထ်က ်နန ုံးနကုွံးနေြါသည။် 

မနကျေြ်ြေျကက်ိ  မညသ်ိ  တငပ်ြရမညေ်ညု်ံး။ 

Warren နကောငတ် နရ ှေ့နေရ  ုံးသည ်ြေွပဲြေောုံးဆကဆ် ပြေငု်ံးမပြျုြါ။ ြေွပဲြေောုံးဆကဆ် ြေ ရမှု မနကျေြ်ြေျကမ်ျောုံးကိ  

နအောကြ်ါတိ  သိ   တိ င ်ကောုံးနိ ငြ်ါသည-် 

 

KY Justice & Public Safety Cabinet (KY တရောုံးမျှတမှုန င  ်ပြညသ်ူ  လ  ပြေ ျုနရုံးဝေက်က ုံးအြဲွှေ့) 

 

Internal Investigations Branch (ရ  ုံးတငွု်ံးစ  စမု်ံးစစ်နဆုံးနရုံးဌောေြေွဲ) 

 

အထုူံးစ  စမ်ုံးစစ်နဆုံးနရုံးနအုံးင်္ျင မ်ေန်ေင်္ျော 

 
125 Holmes St 
 
Frankfort, KY 40601 
 

Office for Civil Rights (နိ ငင် သောုံးအြေငွ် အနရုံးရ  ုံး) 

 

Office of Justice Programs (တရောုံးစ ရငန်ရုံးအစ အစဉ်မျောုံးရ  ုံး) 

 

U.S. Department of Justice (အနမရိကေ ်တရောုံးနရုံးဌောေ) 

 
810 Seventh Street NW 
 
Washington, DC 20531 


