
 

 

DCF သည ်ကလ ေးသငူယ် ညှဉေးပနေ်းန ှိပ်စက်မှု သှို ို့မဟုတ်  ျစ် ျျူရှုမှုဆှိငုရ်ာ 

သတငေ်းပှို ို့ တငပ်ပချက်ကှို စ ုစမ်ေးစစ်လဆေးလသာအခါ၊ 

ကျှိ ေးလ ကာငေ်းဆလီ ျာ်လသာ ပုဂ္ှိ  ်တစ်ဦေးဦေးအလနပြငို့ ်ထှိုသှို ို့ပြစ်ခ ို့လ ကာငေ်း 

ယ ု ကညမ်ှု ရ ှိမရ ှိကှို ကျွန်ပ်ုတှို ို့ ဆ ေုးပြတ်ရပါမည။် အလပြသည ်ရ ှိသည ်

ပြစ်ပါက သတငေ်းပှို ို့ တငပ်ပချက်ကှို 

အလထာက်အထာေးခှိုင ် ုစ ာတငပ်ပမညပ်ြစ်ပပီေး ထှိသုူ၏အမညက်ှို 

ကလ ေးသူငယ်ကာက ယ်မှု မ တ်ပ ုတငပ်ခငေ်းတ င ်ထညို့်သ ငေ်းပါသည။် 

မှတပ် ုံတငဌ်ာန မှတတ်မ််းတငွ ်မညသ် ုံ ို့သသာ အရာပါသနည််း။ 

1.  ူပုဂ္ှိ  ်၏ အမည် 

2. ၎ငေ်းတှို ို့မ ာ မည်သမူညဝ်ါပြစ်လ ကာငေ်း လြာ်ထတု်ရာတ င ်

အလထာက်အကူပြစ်လစရန ်အနညေ်းဆ ေုး အပခာေးအချက်တစ်ခု (ဥပမာ၊ 

လမ ေးသကက ရာဇ်) 

3. ရက်စ  န ငို့ ်ရ ာလြ လတ ွေ့ ရ ှိမှု၏သလဘာသဘာဝ 

4. ကလ ေးမျာေးအလနပြငို့ ်၎ငေ်းတှို ို့အလပေါ် အနာဂတ်တ င ်ကျလရာက်နှိငုလ်သာ 

လဘေးအနတရာယ်မျာေးန ငို့ ်ဆက်စပ်၍ ကလ ေးအာေး 

အကာအက ယ်လပေးမှုအဆငို့-်ဇူ ှိုင ် 1 ရက်၊ 2009 ခုန စ် သှို ို့မဟုတ် 

ထှိလုနာက်ပှိုငေ်းတ င ်လပါငေ်းထညို့ထ်ာေးလသာ 

မ တ်တမ်ေးမျာေးအာေး  ုေးအတ က် 

အမ ာ်းပပညသ်ကူ မှတပ် ုံတငမှ်တတ်မ််းအာ်း 

ကကညို့ရ်ှုန ုံငပ်ါသလာ်း။ 

မ ကညို့န်ှိငုပ်ါ၊ သှို ို့လသာ်  က်ရ ှိ သှို ို့မဟုတ် ပြစ်နှိငုလ်ပခရ ှိလသာ အ ုပ်ရ ငမ်ျာေးမ  

ဝငလ်ရာက် ကညို့ရ်ှုနှိငုသ်ညမ် ာ အကယ်၍ - 

 စစ်လဆေးခ ရသမူ  ၎ငေ်းတှို ို့၏ ခ ငို့ပ်ပ ချက်လပေးထာေး ျှငန် ငို့ ်

 အ ုပ်ကှိစစရပ်တ င ်ကလ ေးမျာေးပါဝငပ်တ်သက်လန ျှင၊် 

 ူငယ် သှို ို့မဟုတ် ထှိခှိုက်  ယ်လသာ အရ ယ်လရာက်ပပီေးသူမျာေး 

ပါဝငပ်တ်သက်လန ျှင ်

ကျွန်ုံပ်သည ်အသထာကအ်ထာ်းခ ုံငလ် ုံစာွတငပ်ပခ ရပါက 

ဘာပြစမ်ညန်ည််း။  

သငသ်ည ်အလထာက်အထာေးခှိုင ် ုစ ာတငပ်ပခ ရမှုကှို လစာဒတက်ပခငေ်း၊ 

လချပပခငေ်း မရ ှိ ျှင ်သငို့အ်မညက်ှိ ုမ တ်ပ ုတငဌ်ာနတ င ်ထညို့သ် ငေ်းသ ာေးမည။် 

 မှတတ်မ််းတစခ်ုံသည ်ကျွန်ုံပ်အာ်း မညသ် ုံ ို့ 

အက   ်းသကသ်ရာကန် ုံငသ်နည််း။ 

၎ငေ်းသည် သင၏်လအာက်လြာ်ပပပါ စ မ်ေးလဆာငရ်ညက်ှို ထှိခှိုက်လစနှိငုသ်ည-် 

 ကလ ေးလမ ေးစာေးပခငေ်း 

 ကလ ေးလစာငို့လ်ရ ာက်မှုလပေးသူ ပြစ်ပခငေ်း 

 လမ ေးစာေး/လခတတ လရ ွေ့ဆှိငုေ်းလသာ လစာငို့လ်ရ ာက်မှုလပေးပခငေ်း 

 ကလ ေးမျာေး၊  ူငယ် သှို ို့မဟုတ် ထှိခှိုက်  ယ်လသာ 

အရ ယ်လရာက်ပပီေးသူမျာေး ပါဝငသ်ညို့် ရာထေူးမျာေးတ င ်

အ ုပ် ုပ်ကှိုငပ်ခငေ်း သှို ို့မဟုတ် လစတနာို့ဝနထ်မ်ေး ုပ်အာေးလပေးပခငေ်း 

သက်ဆှိငုပ်ါက သငို့မ် တ်တမ်ေးကှို အပခာေးသမူျာေးမ  လတာငေ်းခ နှိငုပ်ါသည။် 

၎ငေ်းတ င ်ပါဝငသ်ည်မ ာ- 

 အရ ယ်လရာက်ပပီေးသူ/ကလ ေး သငူယ် 

အကာအက ယ်လပေးလရေးလအဂျငစ်ီမျာေး 

 လဆေးဘက်ဆှိငုရ်ာ ကုသမှုလပေးလရေး ဘုတ်အြ  ွေ့ 

 ပပညန်ယ်၏ လရ ွေ့လနမျာေး 

အသထာကအ်ထာ်း ပပန်လညသ် ုံ်းသပ်ခ က ်

သငို့အ်ာေး အလထာက်အထာေးခှိုင ် ုစ ာတငပ်ပထာေး ျှင-် 

 ဇန်နဝါရီလ 1 ရက ်1992 မှ ကသဂုံတလ် 31 ရက ်2007- 

၎ငေ်းအာေး လစာဒကတက်ရန ်ပပန ်ည် သ ေုးသပ်လပေးမှုတစ်ခုကှို 

သငအ်ချှိနမ်လရ ေး လတာငေ်းခ နှိငုပ်ါသည။် 

 စကတ်ငဘ်ာ 1 ရက ်2007 သန ို့/သနာကပ် ုံင််း- 

ထှိကု ို့သှို ို့ ပပ  ုပ်ရန ်ကျွန်ပ်ုတှို ို့ သငို့အ်ာေး 

အ က လပေးစာတစ်လစာငလ်ပေးပှို ို့ပပီေး 14 ရက်အတ ငေ်း ၎ငေ်းအာေး 

လစာဒကတက်ရန ်ပပန ်ည ်သ ေုးသပ်လပေးမှုတစ်ခုကှို 

လတာငေ်းခ နှိငုပ်ါသည်။ 

 ကျွန်ပ်ုတှို ို့က သငို့အ်မညက်ှိ ုမ တ်ပ ုတငစ်ာရငေ်းသ ငေ်းရန ်

ရညရ် ယ်ပါသည် 

 အလထာက်အထာေးပပန ်ညသ် ေုးသပ်ရန ်သငို့တ် င ်

လတာငေ်းဆှိပုှိုငခ် ငို့ရ် ှိသည ်

 ကျွန်ုံပ်က သ ုံ်းသပ်မှုတစခ်ုံသတာင််းဆ ုံလျှင ် 

မညက် ို့သ ုံ ို့ ပြစမ်ညန်ည််း။ 

1. အမ ီအခှိကုငေ်းလသာ သ ေုးသပ်သနူ ငို့ ်လတ ွေ့ဆ ြုှို ို့ရက်ချှိနေ်းစီစဥ်ရန ်သငို့အ်ာေး 

ကျွန်ပ်ုဆက်သ ယ်ပါမည။် 

2. စီစဉပပီေးသညန် ငို့၊် အတညပ်ပ စာတစ်လစာငန် ငို့ ်တညေ်းပြတ်ထာေးလသာ 

စ ုစမ်ေးစစ်လဆေးလရေးစာရ က်စာတမ်ေးမှိတတ ျူကှို (ဥပလဒန ငို့အ်ည)ီ သငို့ထ်  

လပေးပှို ို့ပါမည။် 

3. အစညေ်းအလဝေးပပီေးလနာက်၊ ပပန ်ညသ် ေုးသပ်သူသည် လအာက်ပါတှို ို့ကှို 

 ုပ်လဆာငန်ှိငုသ်ည်- 

 အလထာက်အထာေးကှို အတညပ်ပ  လထာက်ခ မည် 

 အလထာက်အထာေးကှို ပယ်ြျက်မည် 

 စ ုစမ်ေးစစ်လဆေးမှုကှို ပပနြ် ငို့ရ်န ်DCF အာေး ည န ်ကာေးမည် 

4. ဆ ေုးပြတ်ချက်စာတစ်လစာငက်ှို သငို့ထ်  လပေးပှို ို့သ ာေးပါမည။် 

5. သ ေုးသပ်သူသည ်အလထာက်အထာေးကှို အတညပ်ပ  လထာက်ခ ပါက- 

 ကျွန်ပ်ုတှို ို့က သငို့အ်မညက်ှို မ တ်ပ ုတငစ်ာရငေ်းတ င ်

ထညို့သ် ငေ်းပါမည ်(သှို ို့မဟုတ် ၎ငေ်းတ ငရ် ှိလနပါက 

ဆက်သှိမ်ေးထာေးပါမည)် 

 သငသ်ည ်ဆ ေုးပြတ်ချက်ကှို  ူသာေးဝနလ်ဆာငမ်ှုဘတု်အြ  ွေ့ထ  

အယူခ ဝငန်ှိငုပ်ါသည ်

ခွငို့ပ်ပ ထာ်းသညို့အ်ခ  န်အတငွ််း ပပန်လညသ် ုံ်းသပ်သပ်းပါရန် 

သငမ်သတာင််းဆ ုံပါက- 

 သငို့အ်မညက်ှို မ တ်ပ ုတငစ်ာရငေ်းတ င ်ထညို့သ် ငေ်းသ ာေးပါမည်  

(သှို ို့မဟုတ် ၎ငေ်းတ ငရ် ှိလနပါက ဆက် က်ထာေးရ ှိပါမည)် 

 ဆ ေုးပြတ်ချက်သည် အပပီေးသတ်ပြစ်ပပီေး 

အလထာက်အထာေးပပန ်ညသ် ေုးသပ်ရန ်သငို့တ် င် 

လနာက်ထပ်လတာင်ေးဆှိပုှိုင်ခ ငို့မ်ရ ှိလတာို့ပါ။ 



 

 

မှတတ်မ််းမ ာ်းက ုံ ြယရှ်ာ်းပခင််းအတကွ ်သ ုံ်းသပ်ခ က ်

သတ်မ တ်န စ်အချှိ ွေ့  ကာပပီေးလနာက် သငို့အ်မညအ်ာေး မ တ်ပ ုတငပ်ခငေ်းမ  

ြျက်လပေးပါရန ်(ြယ်ရ ာေးခ ို့သည)် သ ေုးသပ်မှုတစ်ခုကှို 

သငလ်တာငေ်းဆှိနုှိငုပ်ါသည။် သငလ်စာငို့ရ်မညို့အ်ချှိနမ် ာ 

လအာက်လြာ်ပပပါတှို ို့လပေါ် မူတည်ပါသည်- 

 သငို့အ်ာေး အလထာက်အထာေးခှိုင ် ုစ ာတငပ်ပသညို့်အချှိန ်

 သငို့က်လ ေးကာက ယ်မှုအဆငို့ ်(ရ ှိ ျှင)် 

မ တ်တမ်ေးမျာေးကှို ြယ်ရ ာေးပခငေ်းအတ က် သ ေုးသပ်ချက် 

သငလ်တာငေ်းခ နှိငုသ်ညို့အ်ချှိနက်ှို သှိရ ှိရန ်ပူေးတ  ပါလြာင၏် စာမျက်န ာ 1 ကှို 

ြတ်ပါ။ သငသ်ည်  ှိငပ်ှိုငေ်းဆှိုငရ်ာ ပပစ်မှုကျျူေး  နသ်ူ 

မ တ်ပ ုတငစ်ာရငေ်းတ ငရ် ှိရန ်သတ်မ တ်ခ ရပါက လတာငေ်းခ မှုကှို မပပ  ုပ်နှိငုပ်ါ။ 

ကျွန်ုံပ်က သ ုံ်းသပ်မှုတစခ်ုံသတာင််းဆ ုံလျှင ်မညက် ို့သ ုံ ို့ 

ပြစမ်ညန်ည််း။ 

1. သ ေုးသပ်သထူ  အချက်အ က်တငပ်ပရန ်သငအ်ခ ငို့အ်လရေးရပါ ှိမို့်မည။် 

၎ငေ်းတှို ို့က လအာက်ပါက ို့သှို ို့လသာ အချက်မျာေးကှို 

ထညို့သ် ငေ်းစဉေးစာေးပါသည-် 

 အလထာက်အထာေးမျာေး၏သလဘာသဘာဝန ငို့ ်အလရအတ က် 

 ကုန ် နခ် ို့လသာ အချှိနမ်ျာေး 

 ထပ်ပြစ်နှိငုလ်ပခရ ှိ၊ မရ ှိ 

 လပပာငေ်း  ရန ်သင ု်ပ်လဆာငခ် ို့သညို့်အရာမျာေး 

 သငို့အ်ကျငို့စ်ရှိုက်အာေး ရည်ည နေ်းကှိုေးကာေးမှုမျာေး 

2. DCF လကာ်မရ ငန်ာမငေ်းကကီေးက ပပ  ုပ်လသာ ဆ ေုးပြတ်ချက်အလ ကာငေ်းကှို 

သငို့ထ်  အသှိလပေးအလ ကာငေ်း ကာေးပါမည။် 

3. သငို့လ်တာငေ်းဆှိမုှုကှိ ုပငငေ်းပယ်ပါက၊ သငသ်ည ်

 ူသာေးဝနလ်ဆာငမ်ှုဘတု်အြ  ွေ့ထ  အယူခ ဝငန်ှိငုပ်ါသည။် 

 ပပန်လညသ် ုံ်းသပ်ခ ကတ်စခ်ုံ သတာင််းဆ ုံပခင််း 

1. ဤအချှိနအ်တ က် သငလ်တာငေ်းခ နှိငုပ်ခငေ်း ရ ှိမရ ှိ သှိရန ်ပူေးတ  ပါလြာင ် 

၏ စာမျက်န ာ 1 ကှိုြတ်ပါ။ 

2. ပြစ်နှိငုပ်ါကပူေးတ  ပါလြာင၏် စာမျက်န ာ 2 ကှို ပြညို့စ် က်ပါ။ 

3. လမေးခ နေ်းမျာေးကှို တှိကျမ နက်နစ် ာ အကုနလ်ပြဆှိပုါ။ 

၎ငေ်းကှို မပြညို့စ် က် ျှင ်သငို့လ်တာငေ်းဆှိမုှုကှို ကျွန်ပ်ုတှို ို့ 

 ုပ်လဆာငန်ှိငုမ်ည်မဟုတ်လပ။ 

4. သငလ်တာငေ်းဆှို ှိုသညို့ ်သ ေုးသပ်ချက်အမျှိ ေးအစာေးကှို လြာ်ပပပါ။ 

5. လအာက်ပါ ှိပ်စာထ သှို ို့ စာလပေးပှို ို့ပါ- 

Department for Children and Families 

Commissioner’s Registry Review Unit 

HC 1 North, 280 State Drive 

Waterbury, VT 05671-1080 

သငို့တ်ငွသ်မ်းခွန််းမ ာ်း ရှ ပါကသ ုံ ို့မဟုံတ ်အကအူညလီ ုံအပ်ပါက 

(802) 241-2321 သ ုံ ို့သခေါ်ဆ ုံပါ။ 

 

 

 

Vermont’s  

ကသလ်းသငူယက်ာကယွသ်စာငို့သ်ရှာကသ်ရ်း 

မှတပ် ုံတငဌ်ာန 

 

လသူာ်းဝန်သဆာငမ်ှုမ ာ်း သအဂ ငစ်ီ 

ကသလ်းမ ာ်းနငှို့ ်မ သာ်းစုံမ ာ်းအတကွ ်ဌာန 

 

သငသ်ည ်သြာ်ပပပါအတကွရ်ပ ုံငခ်ငွို့ ်ရှ ပါသည-် 

 သငသ်ည ်အဂဂလ ပ်စကာ်းက ုံ အကန ို့်အသတပ်ြငို့သ်ာ 

သပပာဆ ုံန ုံငပ်ါက အခမ ို့ စကာ်းပပန်ဝန်သဆာငမ်ှုမ ာ်း 

 မသန်စွမ််းပြစလ်ျှင ်သငို့သ်လ ာ်သသာသနရာထ ုံငခ်င််း 

ပ ို့ပ ုံ်းမှုမ ာ်း 

02/19•12,500 

 

https://dcf.vermont.gov/sites/dcf/files/Protection/docs/CPR-Form.pdf
https://dcf.vermont.gov/sites/dcf/files/Protection/docs/CPR-Form.pdf
https://dcf.vermont.gov/sites/dcf/files/Protection/docs/CPR-Form.pdf

