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အေ�ာှင်အ့ယကှေ်ပးြခငး်၊ အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်ခွဲြခားဆကဆ်ြံခငး် 

အစရီငခ်ံစာ ပုံစ ံ
 

 

လမ်း��နခ်ျက်များ- အေ�ာှင်အ့ယှက်ေပးြခငး်၊ အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး်�ငှ် ့ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်များသည် အေလးအနက ်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး 

ခွင့လ်�တ်သည်းခံ၍မရပါ။ ဤပုံစံတွင ်တားြမစ်ချက်�ငှ် ့အဓိပ�ါယ်ဖွင်ဆ့ိုချက်များ�ငှ် ့ပတ်သက်�ပီး အချက်အလက်များ ေပးထားေသာ 

ဂီးလ်ဖိုဒ့ေ်ကာငတ်ီ(Guilford County) ပညာေရးေပါ်လစီကုဒ ်1710/4021/7230 ကို ချိုးေဖာက်သည့ ်ေကျာငး်သားတစ်ေယာက်၏ စွပ်စဲွခံရေသာ 

အေ�ာှင်အ့ယှက်ေပးြခငး်၊ အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး် သိုမ့ဟုတ ်ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး်ကို အစီရငခ်ံစာတငရ်န ်ပုံစံတခုြဖစ်သည်။ 
 

အေ�ာှင်အ့ယှက်ေပးြခငး်၊ အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး် သိုမ့ဟုတ ်ခွဲြခားဆက်ဆြံခငး် စွပ်စဲွချက်တခုကို သံုးသပ်ရာတွင ်ေအာက်ပါ 

အဓိပ�ါယ်ဖွင်ဆ့ိုချက်များ သက်ဆိုငသ်ည်- 

 

ခဲွြခားဆကဆ်ြံခငး်ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ဦး၏ အမှနတ်ကယ် သိုမ့ဟုတ ်သြိမငရ်ေသာ လူမျိုး၊ အေရာင၊် အယူဝါဒ၊ �ိငုင်ေံရး ယံု�ကည်ချက်၊ 

မျိုး�ိုး၊ �ိငုင်သံားဇစ်ြမစ်၊ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကား�ငှ်ဆ့ိုငေ်သာ �ငှ် ့ဘာသာစကားကွာြခားချက်၊ လိင၊် ကျားမ၊ လိငပုိ်ငဆ်ိုငရ်ာကိုငး်��တ်မ�၊ 

ကျားမဝိေသသလက�ဏာ/ ေဖာ်ြပချက်၊ လူမ�စီးပွားေရးအဆင်အ့တနး်၊ ပညာေရး အဆင်အ့တနး်၊ အရပ်၊ အေလးချိန၊် 

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာလက�ဏာများ၊ ကိုယ်ဝန�်ှိြခငး်၊ အမ်ိေထာငေ်ရးအေြခအေန၊ မိဘအေြခအေန၊ မသနစွ်မ်းြခငး် သိုမ့ဟုတ ်အသက်တိုက့ို 

အေြခခံ၍ အြခားသူများ၏ ဆက်ဆမံ�ကို ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်မ�မ�ှိ၊ မသင်ေ့လျာ်စွာ ခွဲြခားဆက်ဆသံည် ့ရည်ရွယ်ချက်�ှိသည်ြဖစ်ေစ၊ 

ရည်ရွယ်ချက်မ�ှိသည်ြဖစ်ေစ၊ မည်သည်လ့ုပ်ေဆာငခ်ျက်မဆို သိုမ့ဟုတ ်လုပ်ေဆာငရ်နပ်ျက်ကွက်ြခငး်ကို ဆိုလိုသည်။ 
 

အေ�ာှင်အ့ယှကေ်ပးြခငး် သိုမ့ဟတု ်အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး်သည် အြခားလူပုဂ�ိုလ် သိုမ့ဟုတ ်လူအုပ်စုတစုကို ရည်ရွယ်ချက်�ှိ�ှိ �ခိမ်းေြခာက်ရန၊် 

စီရငခ်ျက်ချရန၊် အနာတရြဖစ်ရန ်သိုမ့ဟုတ ်အေ�ာှင်အ့ယှက်ြပုရန ်အြပုအမူြဖစ်သည်။ မည်သည်ေ့ြခဟန၊် လက်ဟန ်သိုမ့ဟုတ် 

ေရး၍ြဖစ်ေစ၊ အလီက်ထေရာနစ်ြဖင်ြ့ဖစ်ေစ သိုမ့ဟုတ ်��တ်ြဖင်ြ့ဖစ်ေစ ဆကသ်ွယ်မ�များ သိုမ့ဟုတ ်မည်သည်�့ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက် သိုမ့ဟုတ ်မည်သည်�့ခိမ်းေြခာက်ေသာ ဆက်သွယ်မ�မဆိုသည်- (၁) ေကျာငး်သား တစ်ေယာက်ေယာက်ကို သူ သိုမ့ဟုတ ်

သူမ၏ ပစ�ည်းဥစ�ာပုိငဆ်ိုငက်ို ထခိိုက်မ� သိုမ့ဟုတ ်သူ သိုမ့ဟုတ ်သူမကိုထခိိုက်မ�၏ အမှနတ်ကယ် သိုမ့ဟုတ ်ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်သည့် 

အေ�ကာက်တရားြဖစ်ေစ�ိငုေ်သာ (၂)ေကျာငး်သားတစ်ေယာက်၏ ပညာေရးဆိုငရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်၊ အခွင်အ့ေရးများ သိုမ့ဟုတ ်

အကျိုးခံစားခွင်မ့ျားကို သသိသိာသာ ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ထခိိုက်ေစြခငး်အားြဖင် ့ရနလ်ိုေသာပတ်ဝနး်ကျငတ်ခုကို ဖနတ်ီးရန ်

ြဖစ်ေသာ သိုမ့ဟုတ် ေသချာေသာ ထိကုဲသ့ို ့ အြပုအမူသည် ဤေပါ်လစီကိ ုချိုးေဖာက်သည်။“ရနလ်ိုေသာပတ်ဝနး်ကျင”်ဆိုသည်မှာ 

ခံရသူသည် အေ�ာှင်အ့ယှက်ေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ ်အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး်ကဲသ့ို ့ အြပုအမူကို ဘက်လိုက်စွာြမငသ်ည်ဟုဆိုလို�ပီး အေ�ာှင်အ့ယှက် 

ေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ ်အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး်ဟ ုကျိုးေ�ကာငး်သင်ေ့လျာ်ေသာ ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးက သေဘာတူသည် ့တဖက်သတ် ြပငး်ထန ်သိုမ့ဟုတ ်

လံုလံုေလာက်ေလာက် ပျံ� �ှံေ့နသည် ့လပ်ုေဆာငခ်ျက် ြဖစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရနလ်ိုေသာပတ်ဝနး်ကျငသ်ည် ပျံ� �ှံေ့သာ သိုမ့ဟုတ ်

ဇဲွေကာငး်ေသာအြပုအမူအမှားမှတစ်ဆင် ့သိုမ့ဟုတ ်လံုလံုေလာက်ေလာက် ြပငး်ထနလ်�င ်တခုတည်းေသာအြဖစ်အပျက်မှတစ်ဆင် ့

ဖနတ်ီး�ိငုပ်ါသည်။  
 

အစီရငခ်ံစာပုံစံ 
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ယေန ့ ရက်စဲွ: / /  
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ေကျာငး်-  

 

သင်ေ့လျာ်ေသာအကွက်တွင ်X ကုိထည်ပ့ါ- စွပ်စဲွခံရသ ူ ေကျာငး်သား  မိဘ/အုပ်ထနိး်သ ူ

     အမည်မသ ိ ေကျာငး်ဝနထ်မ်း အြခား______________________ 

 
 

အြဖစ်အပျကက်ိ ုအစီရငခ်ံစာတငေ်သာပုဂ�ိုလ ်(မှတစု်- ဤအရာသည် အမည်မသအိစီရငခ်ံစာြဖစ်လ�င ်နာမည်�ငှ် ့

တယလ်ဖုီန်းနံပါတက်ိ ုအလတွထ်ားပါ။) 

 

နာမည်- ________________________________________________________  တယ်လီဖုနး်-
 _______________________________________________________________   
 

 

1. စွပ်စဲွခံရသူေကျာငး်သားနာမည်- ___________________________________________________________________  အတနး်အဆင်-့ ___________________________  

 (ေကျးဇူးြပု၍ ေဖာ်ြပပါ) 
 

2. ြပစ်မ�ကျူးလွနသူ်(များ)ဟု စွပ်စဲွခံရသူ၏ အမည်(သလိ�င)်- အတနး်အဆင်-့ ေကျာငး်(သလိ�င)်-    သူ/သူမသည် ေကျာငး်သားတေယာက်လား? 

  _______________________________________________   ______________   _____________________________  ဟုတ် မဟုတ်
                   (ေကျးဇူးြပု၍ ေဖာ်ြပပါ) 
 

  ____________________________________________________   ________________   _______________________________  ဟုတ် မဟုတ်
                      (ေကျးဇူးြပု၍ ေဖာ်ြပပါ) 
 

3. သငသ်ည ်ဤအြပုအမူကုိမျက်ြမငသ်က်ေသလား?       �ှ ိ   မ�ှ ိ

 

အြခားမျက်ြမငသ်က်ေသများ၏ နာမည(်များ)(သလိ�င)်- အတနး်အဆင်-့ ေကျာငး်(သလိ�င)်-  သူ/သူမသည ်ေကျာငး်သားတေယာက်လား? 

 

  _______________________________________________   ______________   _____________________________  ဟုတ် မဟုတ်
                   (ေကျးဇူးြပု၍ ေဖာ်ြပပါ) 
 

  _______________________________________________   ______________   _____________________________  ဟုတ် မဟုတ်
                     (ေကျးဇူးြပု၍ ေဖာ်ြပပါ) 
 

4. ထုိအြဖစ်အပျက်သည် ဘယ်ေန ့(များ)မှာြဖစ်သလဲ?  _____/ _____/ _____ _____/ _____/ _____   _____/ _____/ _____   

 လ ေန ့ �စ်ှ လ ေန ့ �စ်ှ လ ေန ့ �စ်ှ  

  

5. ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို အေကာငး်ဆံုးေဖာ်ြပေသာဝါကျ(များ)ေဘးတွင် ့X တခုထည်ပ့ါ (သက်ဆိုငေ်သာအရာအားလုံးကို ေရွးချယ်ပါ)- 

�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာရနလုိ်မ�ပါဝငေ်သာ မည်သည် ့အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး်၊ အေ�ာှင်အ့ယှက်ေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ် �ခိမ်းေြခာက်မ�များမဆို 

ကိုယ်တိုင ်သိုမ့ဟုတ် အြခားနည်းလမ်းများြဖင် ့စြခငး်၊ နာမည်ေခါ် ြခငး်၊ အြပစ်�ာှသည် ့မှတ်ချက်များြပုြခငး် သိုမ့ဟုတ် �ခိမ်းေြခာက်ြခငး် 

ေကျာငး်သားကို�ိုက်ရန ်သိုမ့ဟုတ် ထိခိုက်ေစရန ်အြခားတေယာကက်ိုခိုငး်ေစြခငး် �ိုငး်စုိငး်ေသာ �ငှ်/့သိုမ့ဟုတ် �ခိမ်းေြခာက်ေသာ 

အမူအရာများ လုပ်ြခငး် 

ခံရသူကုိ ဂုဏင်ယ်ေစြခငး်�ငှ် ့ဟာသလုပ်ြခငး် �ခိမ်းေြခာက်ြခငး် (အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး်)၊ အတငး်အဓမ�လုပ်ြခငး်၊ 

သိုမ့ဟုတ် အြမတ်ထုတ်ြခငး် 

ေကျာငး်သားကိုထုတ်ပယ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ြငငး်ပယ်ြခငး် ထိခိုက်ေစေသာ ေကာလဟာလများ သိုမ့ဟုတ် အတငး်များကုိ 
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ြဖန်ေ့ဝြခငး် 

အစီရငခ်ံစာတငြ်ခငး်အတွက် လက်တုံ ့ြပနြ်ခငး်  

 အလီက်ထေရာနစ် ဆက်သွယ်ေရး (သတ်မှတ်ေပးပါ)အြခား (သတ်မှတ်ေပးပါ)   ___________________________________________________  

  

သတ်မှတ်ေပးပါ: 
 
 
 

6. အြဖစ်အပျက်က ဘယ်မှာြဖစ်ခဲ့တာလဲ (သက်ဆိုငသ်ည်အ့ရာအားလုံးကို ေရွးချယ်ပါ)? 

ေကျာငး်ပရဝုဏတ်ွင ် ေကျာငး်ေထာက်ပ့ံေသာလုပ်ငနး်စဉ်တခုတွင ်သိုမ့ဟုတ် ေကျာငး်ြပငပ်ပရဝုဏတွ်င ် 

ေကျာငး်ကားေပါ်တွင ် ေကျာငး်သွားေကျာငး်လာလမ်းတွင ် အြခား _______________________________________  

 

7. စွပ်စဲွခံရသည် ့ြပစ်မ�ကျူးလွနသူ်(များ) ဘာေြပာသလဲ သိုမ့ဟုတ် ဘာလုပ်သလဲ။ _____________________________________________________________  

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 (လိုအပ်လ�င ်သးီြခားစာရွကတ်ခုကိတုွဲပါ) 

 

8. ဘာေတွကအေ�ာှင်အ့ယှက်ေပးြခငး်၊ အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး် သိုမ့ဟုတ် ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး်ေတွ ြဖစ်ေစသလဲ။ _____________________________________________  

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

9. ဤအြဖစ်အပျက်က ေကျာငး်သားကိုဘယ်လုိထိခိုက်ေစသလဲ။ ___________________________________________________________________________________  

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 

10. ဤအြဖစ်အပျက်က ေကျာငး်အေြခအေနကို ထိခိုက်ေစသလား။ဟုတ်မဟုတ် 

 
 

11. အြဖစ်အပျက်၏ ရလဒအ်ြဖစ် သားေကာငစွ်ပ်စဲွခံရသူသည် ေကျာငး်မှ ပျက်ကွက်သလား။ဟုတ်မဟုတ် 

ဟုတ်လ�င ်အြဖစ်အပျက်၏ ရလဒအ်ြဖစ် ေကျာငး်သားသည် ေကျာငး်မှ ဘယ်�စ်ှရက်ပျက်ကွက်သလဲ။ 
 

12. သငေ်ပးချငေ်သာ အြခားအချက်အလက်များ�ှိေသးသလား။ (လုိအပ်လ�င ်သးီြခားစာရွက် တွဲေပးပါ)  

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

ဤေဖာင�ိှ် အချကအ်လကအ်ားလံးုသည် က�န်ေတာ ်သသိေလာက ်မှန်ကန်တကိျပါသည်ဟ ုက�န်ေတာ ်

သေဘာတပူါသည်။ 

မှတခ်ျက:် အမည်မသ ိအစီရငခ်ံစာြဖစ်လ�င ်လကမှ်တမ်လိပုါ။ 

 
 

လက်မှတ်: ___________________________________________________________________________  ရက်စဲွ:  ________________________  
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ဖက်ဒရယဥ်ပေဒ�ငှ်အ့ည ီဂီးလ်ဖိုဒ့ေ်ကာငတီ်(Guilford County)ေကျာငး်များသည ်လူမျို း၊ ဘာသာ၊ �ိငုင်သံား သိုမ့ဟုတ် လူမျိုးစုဇာစ်ြမစ်၊ အေရာင၊် အသက်၊ 

စစ်မ�ထမ်း၊ မသနမ်စွမ်းသိုမ့ဟုတ် ကျားမတုိေ့�ကာင် ့ခွဲြခားမ�မ�ှိဘကဲငး်လွငး်ခငွ်သ့ည ်သင်ေ့တာ်သလုိ�ငှ် ့ဥပေဒမှခငွ်ြ့ပုေသာ ပညာေရးဆိငုရ်ာ 

ပ�ိုဂရမ်များ၊ အလုပ်ခန် ့ြခငး်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ�ငှ် ့ခွင်ြ့ပုချက်များကို စီမံအုပ်ချုပ်သည။် �ပီးြပည်စုံ့ေသာထုတ်ြပနခ်ျက်အတွက် ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး်၊ 

အေ�ာှင်အ့ယှကေ်ပးြခငး်�ငှ် ့အ�ိငုက်ျင်ြ့ခငး်ေပါ်လစီကုိ ဆန်က့ျငေ်သာပညာေရးဘုတ်အဖွဲ�၏ တားြမစ်ချက် 1710/4021/7230ကုိရည်��နး်ပါ။ 

ေမးြမနး်မ�များသိုမ့ဟုတ် တုိင�်ကားချက်များကုိ လူမ�ေရး�ငှ် ့စိတ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာေလလ့ာြခငး်၏ ဂီးလ်ဖိုဒ့ေ်ကာငတ်ီေကျာငး်များဒါ�ိုက်တာဆ၊ီ 120 Franklin 

Boulevard, Greensboro, NC 27401; 336-370-8397သို ့ တုိက်�ိုက်ေမးြမနး်သိုမ့ဟုတ် တုိင�်ကားသင်ပ့ါသည။် 
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