COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ ပၤသျဲးစ ၣ်အဂ ၣ်
တ ိၢ်န ိၢ်ပ ိၢ်တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ ပှၤတ၀ၣ ်ိးသနှၤတ
ိၢ်ကရ ကရလ အမှၤတ ိၢ်လ ပှၤသိးစ ိၢ်အဂ ိၢ်
့

အခွဲအှၤ ပှၤလ အသိးအ ိၢ် 5 တ်ှၤ 17 န ိၢ်တဖ ိၢ်ဆိးွဲ COVID-19 ကသ ိၢ််သ် တဖ ိၢ်သလ
့ န ့ ိၢ်လှၤ.
ဖွဲတ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ အါကလ် ိၢ်တဖ ိၢ် ဖိးသွဲစိးလ Washington က ိၢ်စွဲ ိၢ်သစ
ွဲ ိး တ ိၢ်သ ိၢ်တ ိၢ်သအဖလ ,ိၢ် ပှၤဟ့ ိၢ်ကသ ိၢ််သ် အါဂှၤ
လ ိၢ်ဘ ိၢ် မ ိၢ်ပ ိၢ်/ပှၤက ိၢ်ထတ
ွဲ ိၢ်တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ ကဟ့ ိၢ်လှၤကသ ိၢ််သ် ဆပှၤသိးစ ိၢ်တဖ ိၢ်အအ ိၢ် န ့ ိၢ်လှၤ. တ ိၢ်အှၤ မှၤန ိၢ်
မှၤဃါတ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ အကလ် ိၢ်လ အပ ွဲခိးွဲ လ က ိၢ်စွဲ ိၢ်သစ
ွဲ ိးတ ိၢ်သ ိၢ်တ ိၢ်သအဖလ ိၢ်, ်ိးနတ ိၢ်ကရ ကရမှၤစ ှၤပှၤသိးစ ိၢ်
(လှၤဆ် ိၢ်တ ိၢ်ပှၤသိးစ ိၢ် လ အဟ ိၢ်တအ ိၢ်တဖ ိၢ်) လ ကဆွဲိးဘ ိၢ် COVID-19 ကသ ိၢ််သ် ်ိၢ်လွဲ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

ပၤန ၣ်ဒ ၣ်တဖ ၣ်လ အ လ
ၣ် ၤ
ဟ ၣ်ိၣ်ဲျဲးလ ပၤသျဲးစ ၣ်အဂ ၣ်သ-

ပၤသျဲးစ ၣ်အ ၣ်လၤဟ ၣ်ိၣ်ဲျဲးလ အ
၀ဲဲသ ၣ်အန ၣ်ကစ ၣ်ဒ ၣ်၀ဲဲအဂ ၣ်သ
ဖဲ -

•

မ ိၢ်ပ ိၢ်

•

ပှၤက ိၢ်ထတ
ွဲ ိၢ် မတ
ွဲ ိၢ်ဖိးသွဲစိး
့ မ့ ိၢ် ပှၤက ိၢ်ထတ

•

က ိၢ်ဘ ိၢ်ဟ့ ိၢ်စဟ့ ိၢ်ကမှၤမ ိၢ်ပ ိၢ်လ အက ိၢ်လ် ိၢ်် ိၢ်ထ ိၢ်တ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ်
ပှၤအဂှၤတဂှၤ လ ကအ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ ကသ ိၢ်ကသ တ ိၢ်က ိၢ်ထလ
ွဲ
ပှၤဖသ ိၢ်လ အ ိၢ်လ ဟ ိၢ်ဃအခ တ ိၢ်လ ိၢ်တ ိၢ်က ွဲအပှၤအဂ ိၢ်
(အဆ ် ိၢ် 13.32A မ့တမ့ ိၢ် 13.34 Revised Code of Washington
(RCW, ၀ၣ ၣိၢ်ခ ိၢ်ထ ိၢ်တ ိၢ်က ိၢ် က်ါက့ှၤတ ိၢ်သ ိၢ်တ ိၢ်သ)) န ့ ိၢ်လှၤီၤႋ

•

•

နဖ နသျဲးဒျဲးပၤဖသ ၣ် မတမ ၣ် ပၤန ၣ်ဒ ၣ်လ တ ၣ်ဟ ၣ်အၤ တ ၣ်သဘ ျ့
န ၣ်လၤ.

•

တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ ဟွဲလ ပှၤတဂှၤလ ဆွဲိးလှၤမှၤတ ိၢ်ဟ့ ိၢ်ခိးွဲ
စကမှၤခဖ မ ိၢ်ပ ိၢ် လ ကဆ တွဲ ိၢ် ဆ ိၢ်ခ ျ့ ဂ့ ိၢ်၀ၣတ ိၢ်က ိၢ်ထအ
ွဲ ဂ ိၢ်

•

•

တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ ဟွဲလ ဘိးတ ိၢ်တဂှၤလ ဟိးမ်ါလ ဆ ိၢ်ခ ျ့
ဂ့ ိၢ်၀ၣတ ိၢ်က ိၢ်ထအ
ွဲ ဂ ိၢ်

ပၤဟ ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤဆ တဲ ၣ်လ နမ ၣ်ပၤဖသ ၣ်လ အဒ ၣ်တ ခ ၣ်ိၣ် ၣ်ပဲၤ လ
Mature Minor Doctrine (ပှၤဖသ ိၢ်လ အ် ိၢ်တ် ိၢ်ခ ိၢ်ပွဲှၤလ တ ိၢ်န ိၢ်
်ိးတ ိၢ်သ ိၢ်လ) အဖလ ိၢ်.**

•

တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ ဟွဲလ ကသရ ိၢ်မ် ိၢ်က ိၢ်ပှၤဆါ ပှၤဟ့ ိၢ်က ိၢ်ဟ့ ိၢ်
ဖိးတ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ် ပှၤဟ ိၢ်ဃတအ ိၢ်ပှၤဆွဲိးက တ ိၢ် (လ ပှၤသိးစ ိၢ်တဂှၤ
လ အမ့ ိၢ်ပှၤဟ ိၢ်ဃတအ ိၢ် ်ိၢ်လ က ိၢ်စ ဖ ိၢ် McKinney-Vento
Homeless Education Act အသိး)

*တ ၣ်မၤန ၣ်အါထ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ၤဘ ၣ်ဃျဲးဒျဲးတ ၣ်အ ၣ်လၤဟ ၣ်ိၣ်ျဲးဲ
ိၣ်ဖ တ ၣ်စျဲးကါ McKinney-Vento-

လ က ိၢ်စွဲ ိၢ်သစ
ွဲ ိးတ ိၢ်သ ိၢ်တ ိၢ်သအဖလ ,ိၢ် ကသရ ိၢ်မ် ိၢ်က ိၢ်ပှၤဆါ
တဖ ,ိၢ် ကပှၤဟ့ ိၢ်က ိၢ်တ ိၢ်တဖ ိၢ်, ်ိးဟ ိၢ်ဃတအ ိၢ်ပှၤကဖအခ ိၢ်စိး
တဖ ိၢ် န ့ ိၢ်စန ့ ိၢ်ကမှၤလ ကဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ တ ိၢ်ဆွဲိး
ကသ ိၢ််သ် လ ပှၤသိးစ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ် ပှၤသိးစ ိၢ်လ အသိးစ ိၢ်တဖ ိၢ်
အဂ ိၢ် (်ိၢ်တ ိၢ်ပ ိၢ်ဖ ါအှၤလ ဖွဲ ိၢ််ရ ိၢ်က ိၢ်စ ဖ ိၢ် McKinney-Vento
Homeless Education Act အဖလ ိၢ် - ထွဲလ အွဲကလိးက ိၢ်ဧှၤ)
လ တအ ိၢ်လ မ ိၢ်ပ ိၢ် မတ
ွဲ ိၢ်ထွဲ
့ မ့ ိၢ် ပှၤက ိၢ်ထွဲ တ ိၢ်အတ ိၢ်အိးထက
အဖလ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

နဘ ၣ်တ ၣ်ပ ၣ်ဖ ဲျဲးက ၣ်နၤဖျဲးသဲစျဲးန ၣ်လၤ. နသိးအ ိၢ် 16 မ့တမ့ ိၢ် ဆ
အဖခ ိၢ််ိးနမ ိၢ်နပ ိၢ်တဖ ိၢ်တ ိၢ်ဖ ါထ ိၢ််ိးအ် ိၢ်ကှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ နကသဘ ျ့
က ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

**တ ၣ်မၤန ၣ်အါထ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ၤလ Mature Minor Doctrineပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤတနှၤ ပ ွဲပှၤဖသ ိၢ်တဖ ိၢ်လ ကဟ့ ိၢ်လှၤ တ ိၢ်အ ိၢ်
လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ "Mature Minor Doctrine" အဖလ ိၢ် ဖွဲအ၀ွဲသ ့ ိၢ်
မ့ ိၢ်အ ိၢ််ိးတ ိၢ်သ့ တ ိၢ်ဘ ိၢ်လ အန ိၢ်ပ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ် သ ့ ိၢ်ညါကသ ိၢ်ကသ
တ ိၢ်မှၤအက ှၤ အက ွဲတ ိၢ်ပ ိၢ်ထထ
ွဲ
ိၢ်အခတဖ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.
လ တ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်လ ပှၤဆါတဂှၤအှၤမ့ ိၢ်ပှၤဖသ ိၢ်လ အ် ိၢ်တ် ိၢ်ခ ိၢ်ပွဲှၤဧါ
အပှၤန ့ ိၢ်, ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤတဖ ိၢ် ကသမထပှၤဖသ ိၢ်အသိးန ိၢ်,
တ ိၢ်က ိၢ်သ,့ တ ိၢ်် ိၢ်တ် ိၢ်ခ ိၢ်ပွဲှၤ, တ ိၢ်မှၤလ, တ ိၢ်လွဲှၤခဖ , မ် ိၢ်က ှၤ၀ွဲှၤက ိၢ်
တ ိၢ်သဘ ျ့ မ့တမ့ ိၢ် တ ိၢ်အ ိၢ််ိးတ ိၢ်လှၤတ ိၢ်လှၤက ိၢ်, လ အမ့ ိၢ်တ ိၢ်အ ိၢ်
လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ ထရှၤ ်ိၢ်ပှၤန ိၢ်် ိၢ်အသိး်ိးသဘ ျ့လ မ ိၢ်ပ ိၢ်အတ ိၢ်အိးထွဲ
က ိၢ်ထအ
ွဲ ဖလ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

တ ိၢ်မှၤစ ှၤပ ိၢ်ဘ ိးစွဲ- National Center for Homeless Education,

ဆ ထ
ိၢ် မ
ွဲ ှၤစ ှၤပှၤကဖလ တအ ိၢ််ိးတ ိၢ်အိးထက
ွဲ ိၢ်ထလ
ွဲ အဘ ိၢ်က ိၢ်
ဆ မ
ိၢ် ွဲ ိၢ််ိးဟ ိၢ်ဃတအ ,ိၢ် https://nche.ed.gov/wpcontent/uploads/2018/10/youth.pdf - ထွဲအက
ွဲ လိးက ိၢ်ဧှၤ

လ ကမၤန ၣ်အါထ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ၤအဂ ၣ်- က ိၢ်ဖွဲ COVIDVaccineWA.org မတမ ၣ် 1-833-VAX-HELP, ၀ၣၣှၤ်ိးစ ိၢ်လှၤ #လ က ိၢ်တ ိၢ်တစ ှၤမှၤစ ှၤအဂ ိၢ်တက့ ိၢ်.

ပၤဟ ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤတ ၣ်လ ၣ်တ ၣ်အ ၣ်လၤဟ ၣ်ိၣ်ဲျဲးလ က ဲလၤဆစၤဘအပၤန ၣ်လၤ.
•
•

တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ခ
ိၢ် ွဲိးလ ထိးခ ိၢ် (ခဖ လတွဲစ မတ
့ မ့ ိၢ်
လ န ိၢ်ကစ ိၢ်)
တ ိၢ်အ လ
ိၢ် ှၤဟ့ ခ
ိၢ် ွဲိးလ တ ိၢ်ကိးွဲ အပှၤ (လ ိၢ်က ိၢ််)

•
•

တနှၤလ ိၢ်ဘ ိၢ်တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲိးလ တ ိၢ်ကွဲိး်ိးထိးခ ိၢ်ခခါလ ိၢ်
န ့ ိၢ်လှၤ.
တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲိးလ န ိၢ်ကစ ိၢ်လ ပှၤန ိၢ်် ိၢ် ဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်အ ိၢ်
လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲိးလ နဂ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

ကမၤစ ၤပၤသျဲးစ ၣ်တဖ ၣ်လ ကဆဲျဲးဘ ၣ်အ၀ဲသ ၣ်အကသ ၣ်ဒသဒ ဒၣ်လဲ ၣ်
□

စျဲးကါတ ၣ်ဃခထ အက ဲအဂၤကတ ၣ်လ Vaccine Locator (ကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်လ ၣ်တ ၣ်က ဲ) အဖိၣ် ၣ်
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=kar) မတမ ၣ် ကျဲးပၤဟ ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤလ ကသ ၣ်ညါဘ ၣ်လ
တ ၣ်အ ၣ်လၤဟ ၣ်ိၣ်ျဲးဲ အကလခ ၣ်မနခၤလ ပၤဟ ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤတ ၣ်လ ၣ်၀ဲဒ ၣ်န ၣ်လၤ. ကက ိး်ိးပှၤသိးစ ိၢ်ဂ ိၢ် တ ိၢ်ဃ်ထ အက ွဲအဂ့ှၤကတ ိၢ် လ Vaccine
Locator ကမှၤစ ှၤနှၤလ ကဃ်ထ ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤ လ ကမှၤသကိး တ ိၢ််ိးနတ ိၢ်အ ိၢ်သိးန ့ ိၢ်လှၤ.က ိၢ် "မှၤစ ှၤပှၤသိးစ ိၢ်လ ကကတွဲ ိၢ်
ကတှၤသိးလ တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ အကလ် ိၢ်လ အ၀ွဲသ ့ ိၢ်လ ိၢ်ဘ ိၢ်၀ွဲလ ကဟ့ ိၢ် လှၤ၀ွဲအဂ ိၢ်" လ လ ိၢ်လ တ ိၢ်ဟ့ ိၢ်က ိၢ်တဖ ိၢ်လ တ ိၢ်ကကတွဲ ိၢ်က
တှၤသိးလ တ ိၢ်သ့ ိၢ်နှၤဖိးသအဂ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

□

ဃခက ၣ်ကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်လ ၣ်တ ၣ်က ဲတဖ ၣ်လ အတ ၣ်လ ၣ် တ ၣ်လဲၤနခ ၣ်လၤတဘ ဃသ မတမ ၣ် ကျဲးလ ကမၤတ ၣ်သ ၣ်နၤဖျဲးသ, ဖဲနမ ၣ်တအ ၣ်ဒျဲးမ ၣ်ပ ၣ်
/ပၤက ၣ်ထတ
ဲ ၣ်လ အမၤပဲၤန ၣ်နၤလ ၣ်က ၣ်ဒလ အထ ၣ်နဲျဲးအဖိၣ် ၣ်သအိၣ်ါဘ ၣ်န ၣ်လၤ. ပှၤဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်မှၤစ ှၤအါဂှၤဃ့ထ ိၢ်လ မ ိၢ်ပ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ် ပှၤက ိၢ်
ထတ
ွဲ ိၢ်မှၤပွဲှၤတ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ ိၢ်က ိၢ််လ ကမှၤတ ိၢ်သ့ ိၢ်နှၤဖိးသလ အ့ထ ိၢ်နိးွဲ အဖခ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

□

ဟ ၣ်လၤ၀စ ၣ်တဆ ဆဒျဲးလ ကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်သ ၣ်နၤဖျဲးသတဖ ၣ်အဂ ၣ်. နဟ့ ိၢ်လှၤ၀စ ိၢ်တဆ မ့ ိၢ်တသ့ဘ ိၢ်န ့ ိၢ်, သမသမိးက ိၢ််ိးနလ ိၢ်က၀ှၤ
တ ိၢ်အ ိၢ်ဆ ိၢ်အ ိၢ်ခ ျ့အတ ိၢ်စ ိၢ်ည ိၢ်တွဲ ိၢ် မ့တမ့ ိၢ် Department of Health (DOH, ဆ ိၢ်ခ ျ့၀ွဲှၤက ှၤ) အ COVID-19 ကသ ိၢ််သ် တ ိၢ်မှၤစှၤလှၤတ ိၢ်
ထ ိၢ်သတ ိၢ်လ အတဂ့ှၤတ ိၢ်မှၤစ ှၤတဖ ိၢ် (ထွဲအွဲ ကလိး) (ပ ိၢ်ဘ ိးစွဲhttps://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-151-COVID19VaccineTransportationResources.pdf)

□

ဘ ျဲးစဲဒျဲးကတဖ ၣ်လ တ ၣ်အ ၣ်လၤဟ ၣ်ိၣ်ျဲးဲ . ပှၤသိးစ ိၢ်လ နမှၤသကိးတ ိၢ််ိးအှၤတဂှၤ မ့ ိၢ်ဘ ိၢ်လ ိၢ််ိးတ ိၢ်ပ ိၢ်ပန ိၢ်န ိၢ်ထ ိၢ်လ McKinney-Vento
အဂ ိၢ်န ့ ိၢ် (က ိၢ်ကဘ ိးပှၤအမွဲ ိၢ်ညါလ ကမှၤန ့ ိၢ်အါထ ိၢ်တ ိၢ်ဂ့ ိၢ်တ ိၢ်က ှၤအဂ ိၢ်), နမှၤသကိးတ ိၢ််ိးကသရ ိၢ်မ် ိၢ်က ိၢ်ပှၤဆါ, ကပှၤဟ့ ိၢ်က ိၢ်ဟ့ ိၢ်ဖိးတ ိၢ်,
မ့တမ့ ိၢ် ပှၤကဖလ ဟ ိၢ်ဃတအ ိၢ်အခ ိၢ်စိးလ ကဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ သ့န ့ ိၢ်လှၤ. ပှၤဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်မှၤစ ှၤတနှၤ လ ိၢ်ဘ ိၢ်၀ွဲ် ိၢ်ပှၤန ိၢ်် ိၢ်
လ ကဟွဲပ ိၢ်ဖ ါထ ိၢ်အသိးလ တ ိၢ်ဆွဲိးကသ ိၢ််သ် အဂ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ. ပ ိၢ်ဂ ိၢ်ပ ိၢ်က ှၤ မ့တမ့ ိၢ် မှၤဘ လ
ိၢ်
ိၢ်ဖိးမ်ိးကပှၤမှၤတ ိၢ်ဖဆလ ကဆ တွဲ ိၢ်
မ့ ိၢ်မတှၤကဟွဲဃ် ိၢ််ိးပှၤကဖသ့ဆအ၀ွဲသ ့ ိၢ်အတ ိၢ်သ့ ိၢ်နှၤဖိးသန ့ ိၢ်လှၤ.

□

ရဲ ၣ်က ဲၤမၤနန ၣ်ကစ ၣ်တ ၣ်ဆဲျဲးကသ ၣ်ဒသဒ အမျဲးလ အဟျဲး၀ၤ၀ၤ မတမ ၣ် နဲ ၣ်ပၤသျဲးစ ၣ်တဖ ၣ်ဆကသ ၣ်ဒ ျဲးလ အ ၣ်ပ ၣ်စ ၤလတဖ ၣ်န ၣ်တက ၣ်.

□

□

လ ကမှၤန ့ ိၢ်အါထ ိၢ်တ ိၢ်ဂ့ ိၢ်တ ိၢ်က ှၤဘ ိၢ်ဃိး်ိး တ ိၢ်ရွဲ ိၢ်က ွဲှၤမှၤနန ိၢ်ကစ ိၢ်တ ိၢ်မှၤမိး် ိၢ်၀ွဲအဂ ိၢ်, က ိၢ် COVID-19 Vaccine Resource Guide
(ကသ ိၢ််သ် တ ိၢ်မှၤစ ှၤတ ိၢ်နွဲ ိၢ်က ွဲ) လ ကဆ ိၢ်ထမ
ွဲ ှၤစ ှၤ ပှၤတ၀ -နွဲ ိၢ်တ ိၢ်ဆွဲိးကသ ိၢ််သ် တ ိၢ်ဖိးတ ိၢ်မှၤ) စပ့ ိၢ်က ိၢ် (PDF)
(အွဲကလိးပ ိၢ်ဘ ိးစွဲ- https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VACCSSupportCommunityledVaccinationEfforts.pdf) (စပ့ ိၢ်ပ ိၢ်ဘ ိးစွဲ- https://VACCSSupportCommunity-ledVaccinationEffortsSpanish.pdfwww.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/)

□

ဃ့ထ ိၢ် Care-A-Van တ ိၢ်မှၤအသိး – အွဲကလိးက ိၢ်ဧှၤ. WA State Department of Health Care-A-Van (doh.wa.gov/CareAVan)
ဟွဲစ ိၢ်န ့ ိၢ်ကသ ိၢ််သ် ဆနအ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ. က ိၢ်စတ
ိၢ်မှၤစ ှၤအ ိၢ်လ ပှၤတ၀ တ ိၢ်ကရ ကရလ အရွဲ ိၢ်
့
က ွဲှၤတ ိၢ်လ အကက ိး၀ွဲဘ ၀ွဲတဖ ိၢ်အဂ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ. Care-A-Van တ ိၢ်လ ိၢ်တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ ိၢ်က ိၢ််ခွဲလ ိၢ် လ အပ ိၢ် ဖ ါထ ိၢ်အသိး
လ လ ိၢ်တလ ိၢ်မအမွဲ ိၢ်ညါတဘ့ ိၢ်အဖခ ိၢ်, ဃ် ိၢ််ိး တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ ပှၤဖသ ိၢ်လ အ် ိၢ်တ် ိၢ်ခ ိၢ်ပွဲှၤတဖ ိၢ်အဂ ိၢ် န ့ ိၢ်လှၤ.

မၤစ ၤပၤသျဲးစ ၣ်လ ကကတဲ ၣ်ကတၤသျဲးလ တ ၣ်အ ၣ်လၤဟ ၣ်ိၣ်ျဲးဲ အကလခ ၣ်လ အ၀ဲသ ၣ်လ ၣ်ဘ ၣ်၀ဲလ ကဟ ၣ်လၤ၀ဲအဂ ၣ်□

ပှၤန ိၢ်် ိၢ်မ့ ိၢ်လ ိၢ်ဘ ိၢ်လ ကဟွဲပ ိၢ်ဖ ါထ ိၢ်အသိးဖွဲနတ ိၢ်သ့ ိၢ်နှၤဖိးသန ့ ိၢ်, မှၤသကိးတ ိၢ််ိးအ၀ွဲသ ့ ိၢ်န ့ ိၢ်တက့ ိၢ်.

□

ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤမ့ ိၢ်တ ိၢ်လ ိၢ်တ ိၢ်ကိးွဲ အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ န ့ ိၢ်, မှၤစ ှၤပှၤသိးစ ိၢ်လ ကမှၤန ့ ိၢ်လ ိၢ်က ိၢ််လ တ ိၢ်စွဲက ိး ထ်ိးထ ိၢ်အှၤ်ိးဆွဲိးလှၤမှၤ
န ့ ိၢ်တက့ ိၢ်.

□

နမ့မ့ ိၢ်ပှၤဖသ လ
ိၢ် အသဘ ျ့ထ ိၢ် မ့တမ့ ိၢ် ပှၤဖသ ိၢ်လ အဖ အသိး်ိးပှၤဖသ ိၢ် မ့တမ့ ိၢ် ပှၤန ိၢ်် ိၢ်လ အသဘ ျ့ထ ိၢ်န ့ ိၢ်, မှၤစ ှၤအ၀ွဲသ ့ ိၢ်
လ ပ ိၢ်ဖ ိၢ်လ ိၢ်တလ ိၢ်မလ အဘ ိၢ်ဘ ိးဘ ိၢ််ါတဖ ိၢ်န ့ ိၢ်တက့ ိၢ်.

□

နမ့ ိၢ််ိးန ့ ိၢ်တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ ခဖ စိးကါ McKinney-Vento, ်ိးသ ိၢ်က ိၢ်သိးဂှၤလ ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤအ ိၢ််ိးတ ိၢ်သက ိၢ်တဖ ိၢ်န ့ ိၢ်, နဟွဲစ ိၢ်
တ ိၢ်ကိးွဲ အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ တ ိၢ်သ့ ိၢ်ညါအှၤလ (တ ိၢ်ဘိးဘ ိၢ်သ ့ ိၢ်ညါတ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ ) သွဲစိးတ ိၢ်သ ိၢ်တ ိၢ်သအဖလ ိၢ်- RCW
7.70.065 – ထွဲအက
ွဲ လိးက ိၢ်ဧှၤ ်ိးပ ိၢ်ဖ ါထ ိၢ်တ ိၢ်အက ိၢ် အသန ိၢ်လှၤ တ ိၢ်လှၤဆွဲိးဆကတဖ ိၢ်. (ဘ ိးစွဲ်ိးသွဲစိးတ ိၢ်သ ိၢ်တ ိၢ်သhttps://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065)
နမ့ ိၢ်ဃ်က ိၢ်တ ိၢ်အ ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခိးွဲ လ နန ိၢ်ကစ ိၢ်အဂ ိၢ် ခဖ Mature Minor Doctrine န ့ ိၢ်,
မှၤစ ှၤအ၀ွဲသ ့ ိၢ်လ ကကတွဲ ိၢ်ကတှၤလ ိၢ်တလ ိၢ်မ်ိးတ ိၢ်ဂ့ ိၢ်တ ိၢ်က ှၤလ အ််ိးနွဲ ိၢ်၀ွဲ် ိၢ်လ အ၀ွဲသ ့ ိၢ်မ့ ိၢ်ပှၤလ အသဘ ျ့ထ ိၢ်လ အ၀ွဲသ ့ ိၢ်
မ ိၢ်ပ ိၢ်တဖ ိၢ်န ့ ိၢ်တက့ ိၢ်. တ ိၢ်အှၤတ ိၢ်တလ ိၢ်ဘ ိၢ်အှၤလ ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤခွဲလ ိၢ်ဘ ိၢ် ဘ ဆ
ိၢ်
ိၢ်ကမှၤစ ှၤတ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ. ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤ
တနှၤတမှၤ ပှၤဖသ ိၢ်် ိၢ်တ် ိၢ်ခ ိၢ်ပွဲှၤတ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်လ တ ိၢ်လ ိၢ်တ ိၢ်က ွဲဘ ိၢ် ဘ ိၢ်ဆ ိၢ်တ ိၢ်လ ိၢ်ပှၤဖသ ိၢ်် ိၢ်တ် ိၢ်ခ ိၢ်ပွဲှၤတ ိၢ်ဆ တွဲ တ
ိၢ် ဖ ိၢ်လ
ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤစ ှၤလ အပှၤက ိၢ်တဖ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

□
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