
 မိဘမ  ်ား၏ ရပိိုင္ခြင့္မ  ်ား  
ယခိုေဆ်ားး႐ို ြငင္ေဆ်ားေိုးမႈ ခ႐ယေူနေး  အးြယမ္ေရ ေေ္း်ားးူ ေေလ်ားလနူ ၏ မဘိ၊  ရ ်ားဝငအ္ိုပထ္နိ်္ားးူ 
းိို႔မဟို  ္ဆ႐ို်ား   ခ္ ေခ္ ခြင့္ ရ းိ ူ စ္္ ဥ်ားအေနႏ င့္ ္ပေဒေၾေ င်္ားအရ းင့္ ြငင္ေအ ေပ္ါ အခြင့္အေရ်ားမ  ်ား 
ရ ပိါးည-္ 
1) းင့္ေေလ်ား၏ ေိုးမႈ  ဝန္ခ႐ ဆရ ဝန္အမည္ေိို းင္းိပါေငေဆ်ားး႐ိုေိို အေၾေ င္်ားၾေ ်ားးပဥ်ား ထိိုအခ ေ္အလေ္ေိို 

းင့္ေေလ်ား၏ငေဆ်ားမ  ္ မ္်ား ြင္ မ  ္ မ္်ား င္ထ ်ားရန္္။ 

2) ေၽြႏ္ိုပ္ ိို႔ေဆ်ားး႐ိုမ  အရည္အခ င္်ားင ပည့္မ ဥေး ဝန္ထမ္်ား၊ငေနရ ႏ င့္ းင့္ေလ  ္ေး  ေိရိယ   ိို႔ေိို ေေလ်ား လူန မ  ်ား၏ းဥ်ားးန္႔ 
လိိုအပ္ခ ေ္ႏ င့္ ေိိုေ္ညဥေအ င္ စဥစ္္ေပ်ားႏိိုင္းည့္ အ ိိုင္်ားအ   အထိး  အရြယ္မေရ ေ္ေး်ားးူ လူန မ  ်ားေိိုငေဆ်ားး႐ို ြင္ 
လေ္ခ႐ေၾေ င္်ားငေးခ  ေစရန္္။ 

3) းင့္ေေလ်ား၏ ေ န္်ားမ ေရ်ားႏ င့္ငေဘ်ားေင္်ားေရ်ား လိိုအပ္ခ ေ္မ  ်ားေိိုင  ည့္ဆည္်ားႏိိုင္ရန္အ ြေ္င  စ္ႏိိုင္းမ   အ ိိုင္်ားအ  အထိ 
အနည္်ားဆ႐ို်ား မိဘ းိို႔မဟို ္ အိုပ္ထိန္်ားးူ စ္ ဥ္်ားေိို းင့္ေေလ်ားႏ င့္အ ူ အခ ိန္ ပည့္ငရ ိေနခြင့္ ပ ရန္္။ 

4) းင့္ေေလ်ားငေဆ်ားး႐ို ေ္စ္္ းိို႔မဟို ္ အေရ်ားေပပခန္်ားးိို႔ ဝင္ေရ ေ္စ္္ ြင္င ပ လိုပ္ေး  စစ္ေဆ်ားမႈ အ ်ားလ႐ို်ားအ ်ား 
းင့္ေေလ်ားင  စ္ပြ ်ားေနးည့္ အေ ခအေနေိို းိေၽြမ္်ားန ်ားလည္းည့္ းမ ်ားေ  ္၊ းမ ်ားေ  ္အေူ၊ းိို႔မဟို ္ 
းူန  ပ မ င ပန္လည္ငေလ့လ း႐ို်ားးပ္ရပါမည္္။ 

5) းမ ်ားေ  ္၊ းမ ်ားေ  ္အေူ၊ ႏ င့္/းိို႔မဟို ္ းူန  ပ  ိို႔မ  အေရ်ားႀေဥ်ားေး  စစ္ေဆ်ားမႈ ရလဒ္မ  ်ားေိိုင ပန္လည္း႐ို်ားးပ္းပဥ်ား 
းင့္ေိို းိို႔မဟို ္ အ ခ ်ားေး  ဆ႐ို်ား   ္ခ ေ္ခ းူမ  ်ား၊င  စ္ႏိိုင္ပါေ းင့္ေေလ်ားေိိုငေ ပ ဆိုိရ င္်ား ပ ခင္်ား မ ပ ရေး်ားခင္ငေဆ်ားး႐ို 
းိို႔မဟို ္ အေရ်ားေပပခန္်ားမ  ဆင္်ားခြင့္မ ပ ရန္္။ အေရ်ားႀေဥ်ားေး  ရလဒ္မ  ်ား ဆိိုးည္မ   ခ ေ္ခ င္်ားငေဆ်ားေိုးမႈ ခ႐ယူရန္ 
လိိုအပ္ေး  အးေ္အႏၲရ ယ္ရ ိးည့္ းိို႔မဟို ္ းိး  ပင္်ားထန္းည့္ အေ ခအေနမ  ်ားင  စ္ပါးည္္။ 

6) အေယ္၍ငးင့္ေလ  ္ပါေငးင္ႏ င့္ငးင့္ေေလ်ားထ႐င
းိို႔မဟို ္ငအ ခ ်ားငေဆ်ားဘေ္ဆိိုင္ရ ငဆို႐်ား   ္ခ ေ္ခ မ  ္းူမ  ်ားထ႐ငႏႈ ္  င့္ပါငဆေ္းြယ္ေ ပ ဆိိုေပ်ားမည့္င
စ   င့္ေရ်ားး ်ားထ ်ားေး ငေဆ်ားရ႐ိုဆင္်ားရမည့္ငအစဥအစ္္ေိိုငးင္ငးိို႔မဟို ္ငးင့္ေေလ်ားငလေ္ခ႐ရရ ိးည္အထိင
းင့္ေေလ်ားေငေၽြႏ္ိုပ္ ိို႔၏ငေဆ်ားရ႐ိုငးိို႔မဟို ္ငအေရ်ားေပပခန္်ားမ ငထြေ္ခြ  ခင္်ားင
မ ပ လိုပ္ရန္အ ြေ္္။ငစ   င့္ေရ်ားထ ်ားေး ငေဆ်ားး႐ိုဆင္်ားခြင့္ငအစဥအစ္္ ြင္ငးင့္ေေလ်ားငေဆ်ားး႐ို ေ္စ္္င
 ပ လိုပ္ထ ်ားေး ငမည္းည့္ငအေရ်ားႀေဥ်ားးည့္ငည  ္ခြတခန္်ားငးိို႔မဟို ္ငအ ခ ်ားေရ ခါရ  ေ ြမႈငရလဒ္မ  ်ားေိိုမဆိိုငေ  ္ ပးပဥ်ားင
မပါဝင္ေး်ားေး ငအ ခ ်ားငစစ္ေဆ်ားမႈမ  ်ားေိိုလည္်ားငေ  ္ ပရပါမည္္။ 

7) းင္၊ းင့္ေေလ်ား (  စ္ႏိိုင္ပါေ) းိို႔မဟို ္ အ ခ ်ားငေဆ်ားေိုးမႈ ဆ႐ို်ား   ္ခ ေ္ ခ မ  ္းူ ိို႔ ေ န္်ားမ ေရ်ားအခ ေ္အလေ္မ  ်ားေိို 
န ်ားလည္ေ  းင့္ေလ  ္ေး  ေ န္်ားမ ေရ်ား ဆ႐ို်ား   ္ခ ေ္မ  ်ားေိို ခ မ  ္ႏိိုင္ေစရန္ းင့္ေေလ်ားအ ြေ္ အေရ်ားႀေဥ်ားေး  
ရလဒ္မ  ်ားႏ င့္ငေဆ်ားး႐ိုဆင္်ားမည့္ အစဥအစ္္ ိို႔ေိို စဥစ္္ေပ်ားရန္္။ 

8) းင့္ေေလ်ား၏ ပဏ မေ န္်ားမ ေရ်ားေစ င့္ေရ  ေ္းူေိို းိပါေငေဆ်ားး႐ိုမ  းိို႔မဟို ္ အေရ်ားေပပခန္်ား ြင္င ပးရ မ  ရလ ေး  
ည  ္ခြတခန္်ားရလဒ္အ ်ားလ႐ို်ားေိိုငေပ်ားအပ္ရန္္။ 

9) ယခို ေိုးမႈအ ြင္်ားင ပ လိုပ္ခတ့ေး ငေရ ခါရ  ေ ြမႈ းိို႔မဟို ္ ထည့္းြင္်ားစ္္်ားစ ်ားခတ့ေး င  စ္ႏိိုင္ေ ခရ ိးည့္ငေရ ခါရ  ေ ြမႈ 
အခ ေ္အလေ္မ  ်ားငေ  င္်ားဆိိုမႈ ပ ရန္ႏ င့္င  စ္လ ႏိိုင္ေး  အေ ိ ်ားဆေ္းႈပ္ေထြ်ားမႈမ  ်ားႏ င့္ းင့္ေေလ်ား၏ 
ပဏ မေ န္်ားမ ေရ်ားေစ င့္ေရ  ေ္းူႏ င့္ ဆေ္းြယ္မႈင ပ လိုပ္းည့္ အခ ေ္အလေ္မ  ်ားေိိုငေ  င္်ားဆိိုရန္္။ 

10) းင့္ေေလ်ားေိိုငေဆ်ားး႐ို းိို႔မဟို ္ အေရ်ားေပပၚ နမ  ဆင္်ားခြင့္ ပ းပဥ်ားပါေ းင့္ေေလ်ား၏ အေ ခအေနႏ င့္ 
ပ ္းေ္းပဥ်ားငေန ေ္ဆေ္ ြတ ေ န္်ားမ ေရ်ား ပးန မ  ်ား းိို႔မဟို ္ငေမ်ား မန္်ားလိိုးည္မ  ်ား ရ ိလ ပါေငေမ်ား မန္်ား အႀေ႐္ ဏ္ 
ရယူႏိိုင္ရန္  ိုန္်ားန႐ပါ ္ငေပ်ားထ ်ားရန္္။ 

 
င ပည္းူ႔ေ န္်ားမ ေရ်ား္ပေဒ (PHL) 2803(i)(g) လူန မ  ်ား၏ ရပိိုင္ခြင့္မ  ်ား 10NYCRR, အပိိုင္်ား 405.7  
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