
ေဆ်းရံခုတစံခုတတင္ လူနာူ်ာင၏စုတတင၏ေး်နာူ်  
New Yorkငျ ပတလနတးရငွေဆ်ဆရံခုတတ ကံသနႈစရန ေလေသူ  ္လူခ တ္ု ဥ် ၏ေလျဖတတင ္ ေဒ၏း သတတငခုတတးရွိ ူ်ေသူ 
၏စုတတင၏ေး်နာူ် - 
(1) ၏ဆံွ ါ္ံ တ ံွတတစုတတငနာူ်ကံွ လူ်္ပတသေဘူေ ါကတးလတ ႀကွ ်ုူ်ၿ ဥ် ၏သရံ်ျ   ါဳပါ။ ၏ေၾကူတတ်ခ တုစံစံေၾကူတတင သတတသပတ လူ်န္ပတသပတျဖ တုေုေစ၊ 

၏က ၏ပဥ္ံွသပတျဖ တုေုငေဆ်ဆရံသပတ ဘူသူျ လတ၏ ါ၏အတတ ၏က ၏ပဥကံွငေ ်၏ တးနပတငျဖ တု ါသပတဳပါ။ 

(2)  ္နာွ ်ေစ၊ ၏သူ်၏ေးူတတေစ၊ ဘူသူေစ၊ ္ွတတေစ၊ ္ွတတ ံွတတ်ဆံွတတးူ ၏ေိူကတ၏ိူ်ေစ၊ နွစတတႏံွိုတတတရေစ၊ နသလတုုနတ်နႈေစ၊ ္ွတတခွနတ်ပ ခတနႈေစ၊ ္ွတတစရန နႈ သံွ႔နဟံခတငေဖူတျ နႈေစ၊ 
ဆံ တ၏သုတတျ တတေစ၊ ၏သကတ၏ဆုနတ သံွ႔နဟံခတငေတုေ ်ေစာနႈ၏းတတ်၏ျန တုကံွ္ံွကတၿ ဥ် စုြဲျစူ်ဆကတဆရျစတတ်နးရွဘြဲငေဆ်ကံသနႈ စရန ႏိုွံတတးနပတဳပါ။ 

(3) သလတ႔းရတတ်ၿ ဥ်ငေဘ်ကတတ်ေသူ  ခတအလတ်ကာတတခုတတ န္ွံ္ူ်၏ တေသူ ကလတ႔သခတစာကတခံွ႔ ကတတ်နြဲငုုူျဖတတင ဂဆံခ တုုံွကတငေ္်ုူ်နႈးရွေသူငေုူတတငေးရူကတနႈကံွ 
စရန ႏံွိုတတးနပတဳပါ။ 

(4) ၏ေး်ေ ပကံသနႈကွံ သတတ္ွံ၏ တေလစာွလတခုတတ စရန ႏိုွံတတးနပတဳပါ။ 

(5) ေဆ်ဆရံခုတတ သတတငကွံကံသနပတင ခူအလတစရဆးူအလတာ ၏နပတႏိုရတတင းူိ ်ကွံ သတတင၏ူ် ၏ေၾကူတတ်ၾကူ်းနပတဳပါ။ 

(6) သတတငကံွ ကံသးူခုတတ  ါအတတေသူ နပတသပတငငေဆ်ဆရံအလတိနတ်နဆံွာ ၏နပတေစ၊ းူ  ိ်ႏိုရတတင ခူအလတခံွ႔ကံွ သွးရွၿ ဥ် သ ခံွ႔ာ ကံသနႈေစ၊ 
ု တုေဆ်နႈႏိုရတတငငေ င္္ူနႈခံွ႔ကံွငျတတတ်ဆံွႏံွိုတတ ါသပတဳပါ။ 

(7) ေဆ်ဆရံဆတတ်းူခုတတ  ါအတတၿ ဥ်ငေဆ်ဆရံဆတတ်ၿ ဥ်ေလူကတငေုူတတငေဆရူကတနႈ၏စာကတ္ကတ သံွ႔နဟံခတ 
ပ လတၾကူ်စာကတေ ်ေသူငေုူတတငေဆရူကတနႈေ ်သ ကံွငေဖ တူိံခတ ါဳပါ။ 

(8) သတတင၏ခုကတငေးူဂါးရူေဖုနႈေစ၊ငေဆ်ကံသနႈႏိုရတတငငေးူဂါသခတနရခတနႈ ခွံ႔ႏိုရတတင ခတသကတၿ ဥ်ငျ ပတငုရံေသူ ၏စာကတ၏္ကတကွံ းန ႏိုွံတတ ါဳပါ။ 

(9) ၏ဆွံျ  ိူ်ေသူ နပတသပတင ကံသနႈ သွံ႔နဟံခတ ္ံ တေဆူတတနႈ ၏ခုကတနဆွံ သတတငကွံ ၏သွေ ်းလတ္ွံ၏ တေသူ ၏စာကတ၏္ကတနရလတသနရာကွံ ္ကတစရးန  ါဳပါ။ 
၏ဆွံ ါ ၏စာကတ၏္ကတနာူ်ခုတတ ကံသနႈ သွံ႔နဟံခတ ္ံ တေဆူတတနႈာငျဖုတႏိုွံတတေျစးရွေသူငေဘ်၏ႏိုေးူနတႏိုရတတင ၏ကာွ ်၏ျနခတနာူ်  ါအတတ ါသပတဳပါ။ 

(10) သခွျ လတ္ပတ္ူေုးလတ ၏သကတကနတျစတတ် နျ  ္ံ တေုးလတ စရအလတစာကတ းရွ ါက သတတငကံွ ၏သွေ ်းလတ္ံွ၏ တေသူ ၏စာကတ၏္ကတနရလတသနရာကံွ ္ကတစရးန  ါဳပါ။ 
သတတသပတ ၏ဆံွ ါစရအလတစာကတကံွ ကံွနတခံွတတ နျ  ္ံ တႏံွိုတတေ္ူကတေ၏ူတတ ၏္ုလတဖာူ်လူေလ ါကင
ခ တု ရုံခ တု ဥ္်ကံွ္ံ တ ံွတတစုတတငငေ ်၏ တစုတတငးရွ ါသပတဳပါ။ငေလူကတိ တ၏စာကတ၏္ကတနာူ် သွ္ံွ ါက “  ္လူနာူ်ႏိုရတတင နွသူ်ုံနာူ်၏ခုကတ ကာလတ်နူေး်ငေုူတတငေးရူကတနႈ 
ဆရံ်ျဖခတစာကတစာျစတတ်”ုူေုူတတနွခတၱကွံငေခူတတ်ဆွံးန  ါဳပါ။ 

(11) ကံသနႈကွံငျတတတ်စုတတငးရွၿ ဥ် ၏ဆွံ ါကံသနႈက သတတာ ကာလတ်နူေး်၏ေ ပ နပတသွံ႔သကတေးူကတနပတကွံ သတတင၏ူ်ငေျ ူျ းနပတဳပါ။ 

(12) သံေခသလခုတတ  ါအတတးလတငျတတတ်စုတတငးရွ ါသပတဳပါ။  ါအတတးလတ သွံ႔နဟံခတ န ါအတတးလတ ဆရံ်ျဖခတးူခုတတ သတတငခုတတ ၏စုတတင၏ေး် ခ တုစံ ၏ျ ပတငးရွ ါသပတဳပါ။ 

(13) ေဆ်ဆရံခုတတးရွု္တ ကွံနတေး်ကွံနတခူ ္ရံၿစရ နႈ းရွးနပတျဖုတၿ ဥ် သတတငကံသနႈႏိုရတတင ခတသကတေသူ နရခတခနတ်နာူ်ႏိုရတတင ၏စာကတ၏္ကတနာူ် ၏ူ်္ရံ်ကွံ 
္ရာွ ႕အရကတိူ်း ါနပတဳပါ။ 

(14) သတတငကံွ ကံသနႈႏိုရတတငငေဆ်ဆရံနရ ဆတတ်စုတတငျ  သပတင ဆရံ်ျဖခတစာကတ၏ူ် ရ္ံ်ခုတတ  ါအတတစုတတငးရွးနပတဳပါ။ သတတငကံွငေဆ်ဆရံဆတတ်စုတတငျ  သပတင ၏ ဥု၏ု တ္ႏိုရတတငငေဆ်ဆရံဆတတ်ျစတတ်၏ူ် 
သတတနပတသံွ႔ ကလတ႔ကုကတႏံွိုတတေၾကူတတ် ုူျဖတတငေး်သူ်ေဖ တူျ ိူ်စာကတကံွငေဆ်ဆရံနရ သတတငကံွငေ ်၏ တး ါနပတဳပါ။ 

(15) သတတာငေဆ်နရခတခနတ်ကံွ ကံလတကာုးွခတ ကာသတငတျစတတ်နးရွဘြဲ သရံ်သ တပငေဆ်ဆရံနရ သတတငကံွ သတတငခတတငေသူ ကံလတကာုူ်းွခတကာစရေုႏိုွံတတသပတင 
ေဆ်ကံသနႈနရခတခနတ် နွခတၱခ တုေုူတတ းန  ါဳပါ။ သတတသပတငေတုနေ ်ႏိုွံတတသပတင၏ခုကတ သတတငကံွ နွခတၱေ ်၏ တးလတငျတတတ်ဆလတျစတတ် နးရွေုး ါဳပါ။ 

(16) ၏နာွ ်၏ုူ်္ွံကတ ုူးတတ်ျ  ိူ်ၿ ဥ် ကံလတကာုူ်းွခတနာူ်ကွံ းရတတ်ျ ိူ်ေသူငေတုးရတတ်ခနတ်ကွံ းန  ါဳပါ။ 

(17) ေဆ်ဆရံာ ၏သရံ်၏ေဆူတတႏိုရတတင အလတေဆူတတနႈနာူ်၏ခုကတ  ရံနရလတ ကံလတကာုူ်းွခတနာူ်ေစ၊ငေဆ်ဆရံနရ  ါအတတေလေသူ ကာလတ်နူေး် ၏ ဥု၏ု တ္နာူ်ာ 
ကံလတကာုူ်းွခတနာူ် ုူးတတ်ကံွငေ င္္ူ ါဳပါ။ 

(18) ေနရာူတနရလတ်နိူ်ေသူငေတုေခူတတ်စရ္ ူ၏ခုကတ ္ုခတ္ တေသူ ၏ျတတတ် ုူ်နႈငေျဖးရတတ်ေး်္ံ တတလတ်ု္တနရခုတဆတတငငေျဖးရတတ် ါဳပါ။ 

(19) ျ လတ္ပတ္ကတခရံ႔ျ လတနပတကံွ ၏နႈနိူ်ဘြဲ သတတင၏ခုကတငေဆ်ဆရံနရေ ်ေသူ ကံသနႈႏိုရတတင အလတေဆူတတနႈနာူ်၏ေၾကူတတ် ခံွတတခလတ် ါေစ၊ 
သတတေခူတတ်ဆံွ္ူ ါကငေဆ်ဆရံနရ ုူျဖတတငေး်သူ်ေျဖးရတတ်ိူ်ေသူ ခးူ်အတတုူကံွ းန  ါဳပါ။ငေဆ်ဆရံာ ခရံ႔ျ လတ ရံႏိုရတတင ခတသကတၿ ဥ် သတတနေကာလ တ ါက New 
Yorkငျ ပတလနတ ကာလတ်နူေး်ရူလသံွ႔ ခံွတတၾကူ် ါဳပါ။ငေဆ်ဆရံသပတ သတတင၏ူ်ငျ ပတလနတ ကာလတ်နူေး်ရူလာ ဖံလတ်လရ ါခတကံွငေျ ူျ း ါနပတဳပါ။ 

(20) သတတငခုတတ  ္လူ္ူေန်သ နာူ်ကံွ ္ကတစရေခု႔ဆရံႏံွိုတတုုနတ် းရွသပတႏိုရတတင၏ပဥ သတတငကံွ္ူေးူကတေခု႔ဆရံးလတ နွသူ်ုံအတတနာူ်ႏိုရတတင ၏ျစူ်၏ဆုနတေးူကတသ နာူ်ကံွ 
၏စုတတငေ ်ိူ် ါဳပါ။ 

(21) ကံွနတစႏိုၶူ၏ုွခတ၏ ံွတတ် ရံနာူ်  ါအတတေသူ ္ကတေဆူတတ စုပတ်နာူ် (anatomical gifts)ငေ ပခုတတငသတတငျဖ တု္ံွးူဆႏိုၵနာူ်ကံွငေဖ တူျ ေ ်းလတငေျ ူၾကူ် ါဳပါ။ ၏သကတ 
ခ တုဆနငတေျစူကတႏိုရ တု သံွ႔နဟံခတ နတတ်ိကတ ံွၾကဥ်သ နာူ်၏ေလျဖတငတ ၎ခံွ႔ငေသဆရံ်စာွလတခုတတ ၎ခံွ႔ာ ကံွနတစႏိုၶူ ၏ုွခတ၏ ံွတတ်နာူ်ေစ၊ နာကတ ရ္ံ်နာူ် ႏိုရတငတ/သံွ႔နဟံခတ 
ခ တုးရၱ်နာူ်ကံွ NYS Donate Life Registry ခုတတ ုူးတတ်ေ ်သုတတ်ျစတတ်ျဖတငတ သံွ႔နဟံခတ ကံွနတစႏိုၶူ ၏ုွခတ၏ ံွတတ် ႏိုရတငတ/သံွ႔နဟံခတ ခ တုးရၱ် ရ္ၱဒါလတ်းလတ၏ခုကတ 
စုတတငျ  စာကတကံွ (ကာလတ်နူေး်ငေုူတငတေးရူကတနႈ ကံွနတုူ် ရ္နတေစ၊ငေသခနတ်ုူေစ၊ ၏ ရ္ၱးရတတ ကခတျ ူ် သံွ႔နဟံခတ ၏ျစူ် ္ကတနရခတိံွ်ိူ်ေသူ ုူးုကတ ုသပတျဖတငတ) 
၏စာွ ႕ေသူ လပတ်္နတ်နာူ်ျဖတငတငေး်သူ်ပ နရခတခနတ်ျ  ္ံ တျစတတ်၏ူ်ျဖတငတ ရ္ၱဒါလတ်းလတ စုတငတျ  စာကတကံွ နရခတခနတ်ျ  ္ံ တိူ်ႏံွိုတတ ါသပတဳပါ။ ကာလတ်နူေး်ငေုူတငတေးရူကတနႈ 
ကံွနတုူ် ရ္နတကံွငေဆ်းရံ ရိနရ းးရွႏံွိုတတ ါသပတဳပါ။ 

ငျ ပတသ ႔ကာလတ်နူေး်္ ေဒ (PHL)2803 (1)(g)  ္လူာ ၏စုတတင၏ေး်ေစ၊ 10NYCRRေစ၊ 405.7ေစ၊ 405.7(a)(1)ေစ၊ 405.7(c)  
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