
• မိဘ

• အုပ်ထနိ််းသူသို ို့မဟတု် ဥပဒေအရထနိ််းဒ  ျောင််းသူ

• ဒမ ်းစျော်းမိဘသို ို့မဟတု်တရျော်းရ ု်း အမိ်ပပငပ်တ ငဒ်နရျောခ ထျော်းခ ရဒသျော

 ဒ ်းတစ်ဒ ျော အ်တ  ်  န််းမျောဒရ်းဒစျောငို့ဒ်  ျော မ်ှုအျော်း

အခ ငို့အ်ျောဏျောဒပ်းခ ထျော်းရဒသျောအပချော်းသတူစ်ဒ ျော ဒ် ျော ် (ပုေမ်

13.32Aသို ို့မဟတု် 13.34 Revised Code of Washington (RCW, 

ပပန ်ညသ် ်ုးသပ်ထျော်းဒသျော ဝါ  ငတ်န် ေု)်

• သငို့အ်တ  ်  န််းမျောဒရ်း ဒစျောငို့ဒ်  ျော မ်ှုဆိငုရ်ျောဆ ်ုးပြတခ်  ခ် ရန်

  မ် တထ်ိ်ုးပပ ်းအခ ငို့အ်ျောဏျောဒပ်းခ ထျော်းရဒသျော တူစ်ဒ ျော ်

• သငို့ ် န််းမျောဒရ်းဒစျောငို့ဒ်  ျော မ်ှု ိုတျောဝန ် ိသညို့် ဒဆ မ ိ ်းတစ်ဒ ျော ်

• ဒ  ျောင််းသနူျောပပ ၊ အတိငုပ်ငခ် သို ို့မဟတု်အမိ်ရျောမ ို့ ဆ ဆ် ဒရ်းမ ်း (သငသ်ည်

ပပညဒ်ထျောငစ်ုMcKinney-Vento Homeless Education Act အရ

အမိ်ဒပခမ ို့ဟုသတမ် တခ် ထျော်းရ ျှင)်*

• သငသ်ည် ဥပဒေအရ င််း  တပ်ခင််းခ ထျော်းရ ျှင်သငသ်ည်အသ ် 16

န စ်ပပညို့ပ်ပ ်းပြစ ်ျောသငို့မ်ိဘမ ျော်းထ မ  င််း  တဒ်  ျောင််းတငပ်ပပပ ်း

ခ ငို့ပ်ပ ခ ထျော်းရပပ ်း ပြစ် ျှင်

• သငသ်ည် င််း  တပ်ခင််းခ ထျော်းရသညို့်  ငူ ်သို ို့မဟတု်

 ကူ  တစ်ဒ ျော န် ငို့်  ထ်ပ်ထျော်း ျှင်

• ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသတူစ်ဒ ျော  ်သငသ်ည်Mature Minor Doctrine

(ရငို့ ်  ဒ်သျော ငူ ်သဒဘျောသဘျောဝ) အရ ရငို့ ်  ဒ်သျော

 ငူ တ်စ်ဒ ျော ပ်ြစ်သညဟ်ုဆ ်ုးပြတ ်ျှင*်*

လငူယမ်  ျားအတကွ်က ိုဗစ-်19က ကယွဆ် ျား
န ျားလညသ်ဆ  ဆ ေါကပ်  ျား သဆ  တညူ ခ က်

သငို့အ်တ  ်

သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းနိငုဒ်သျော ကူ  ်းမ ျော်း-

ဒအျော ပ်ါအဒပခအဒနတ င်သငို့ ်ိ ုသ်င်

သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းနိငုပ်ါသည-်

 ခုအခါတ င် ိဗုစ်-19  ျော   ဒ်ဆ်းသည်အသ ် 5 မ 17 န စ်အရ  ် ငူ မ် ျော်းထိ်ုးန  ခ ငို့ရ်ဒနပပ ပြစ်ပါသည။် ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသမူ ျော်း အသ ် 18 န စ်ဒအျော  ် ိသမူ ျော်းအျော်း

 ျော   ဒ်ဆ်းထိ်ုးဒပ်းရနအ်တ  ် မိဘသို ို့မဟတု်အုပ်ထနိ််းသူတစ်ဒ ျော  ်သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းရန် ဒတျောင််းဆိ ု ပါသည။်သို ို့ရျောတ င်သငသ်ည်အသ ် 18 န စ်မပပညို့ဒ်သ်းဘ 

သငို့မ်ိဘအရိပ်အျောဝါသမ   တ ်ပ်ဒနသပူြစ် ျှင်အမိ်ရျောအဒပခတ  မ  ပိခင််း န ငို့် မိဘသို ို့မဟတု် အုပ်ထနိ််းသတူစ်ဒ ျော န် ငို့်အတမူ  ိဒနပခင််းတို ို့  ို့သို ို့ဒသျောအဒပခအဒနမ  ိ်းတ င်

အခ ိ ျို့ဒသျောသမူ ျော်းတ င်သင ်ိ ုသ်င်သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းနိငုပ်ါသည်သို ို့မဟတု်သငို့ဒ်  ျောင််းထ မ တစ်ဆငို့်သဒဘျောတညူ ခ  ် ရ နူိငုပ်ါသည။်ဤစျောရ  စ်ျောတမ််းတ င်

ပပညန် ဥ်ပဒေအရခ ငို့ပ်ပ ထျော်းဒသျောသဒဘျောတညူ ခ  ်အမ ိ ်းမ ိ ်း၊ သငို့ ်ို ဝနဒ်ဆျောငမ်ှုဒပ်းနိငုဒ်သျော ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသတူစ်ဒ ျော  ်ို   ျောဒြ နည််း န ငို့် သငို့ ်ျော   ဒ်ဆ်းထိ်ုးရ ခ် နိ််း ရူန်

ပပငဆ်ငန်ည််းမ ျော်း ို ဒြျ်ောပပထျော်းပါသည။်

**ရင က် ကဆ်သ လငူယသ်ဆ  သ  ဝအဆ က ငျ်ား   ိုမ  ျားဆသ 

အခ ကအ်လက:်

အခ ိ ျို့ဒသျော ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသမူ ျော်း ဒဆ်း သုမှုတစ်ခ၏ု  ိ ်းဒ  ျောင််း ို

သဒဘျောဒပါ န်ိငုရ်န်သို ို့မဟတု် နျော်း ညန်ိငုရ်န်အစ မ််း  ိပါ “ရငို့ ်  ဒ်သျော

 ငူ ်သဒဘျောသဘျောဝ”အရခ ငို့ပ်ပ ခ  တ်စခ်ုဒပ်းရန် ငူ မ် ျော်း ို

ခ ငို့ဒ်ပ်းနိငုပ်ါသည။်

 နူျောသည် ရငို့ ်  ဒ်သျော ငူ တ်စ်ဒ ျော ဟ်တုမ်ဟတု် ိုဆ ်ုးပြတရ်ျောတ င်

ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းမညို့သ် ူ ငူ ၏်အသ အ်ရ  ၊် ဉျောဏရ်ည၊် ရငို့ ်  မ်ှု၊

ပညျော၊ အဒတ ျို့အ    ၊ ဒင ဒ  ်း  တ ်ပ်မှု သို ို့မဟတု် မ  မိှု၊

 ကူ  ်းတစ်ဒ ျော  ် သို ို့အဒထ ဒထ  ပ်ုဒဆျောငန်ိငုမ်ှု န  ငို့် မိဘမ ျော်း၏

ထနိ််းခ  ပ်မှုမ  င််း  တမ်ှုစသညတ်ို ို့ ိုသ ်ုးသပ်ပါ မိို့်မည။်

*မကက်ငန် -ဗ တ ိုက ိုသ ိုျားပ  ျား သဆ  တညူ ခ က်အဆ က ငျ်ား   ိုမ ိုသ ရ  ရန်

အခ ကအ်လက-်

ပပညန် ဥ်ပဒေအရဒ  ျောင််းသနူျောပပ မ ျော်း၊ ဒ  ျောင််းအတိငုပ်ငခ် မ ျော်း န ငို့်အမိ်ရျောမ ို့

ဒ  ျောင််းသျောဆ ဆ် ဒရ်းမ ်းမ ျော်းသည် မိဘသို ို့မဟတု်အုပ်ထနိ််းသတူစ်ဒ ျော ၏်

အုပ်ထနိ််းမှုဒအျော တ် င်   ိမဒနဒသျောအမိ်ရျောမ ို့  ငူ ်သို ို့မဟတု်

င ရ်  ဒ်သျောအရ  ဒ်ရျော ပ်ပ ်းသူ (ပပညဒ်ထျောငစ်ု မ  ်ငန် -ဗ တို အမိ်ရျောမ ို့

ပညျောဒရ်းအ ဥ်ပဒေ - အင်္ဂ ပ်ိ ိသုျောအရသတမ် တထ်ျော်းဒသျော) ၏

 ျော   ဒ်ဆ်းထိ်ုးပခင််းအတ  ်သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းရန်

အခ ငို့အ်ျောဏျောဒပ်းထျော်းသည။်

အရင််းအပမစ် ငို့ခ်-်အမိ်ရျောမ ို့မှု ို     ဒတ ျို့ဒနရဒသျောထနိ််းဒ  ျောင််းသမူ  ိဒသျော

ဒ  ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏ပညျောဒရ်း ို ဒထျော ပ် ို့ဒနဒသျောအမိ်ရျောမ ို့ ပညျောဒရ်းအတ  ်

အမ ိ ်းသျော်း စငတ်ျော https://nche.ed.gov/wp-

content/uploads/2018/10/youth.pdf -အင်္ဂ ပ်ိ ိသုျော

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf


က ကယွဆ် ျားထ ိုျားခ ရန်အတကွ်အ က ပ ြုခ ကမ်  ျား

□ က ကယွဆ် ျားတညဆ်နရ ရ  စကအ် ျား(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=my) တငွ် ဇက စစဆ်ရွျားခ ယစ်ရ မ  ျားက ို အသ ိုျားပ ြု ေါ သ ို  မဟိုတ်

ဆ ျားထ ိုျားဆ ျားသကူလကခ် ဆသ သဆ  တညူ ခ ကအ်မ  ြုျားအစ ျားက ို  ကည ရ်န် ဆ ျားထ ိုျားဆ ျားသထူ သ ို  ဖိုန်ျား က ်ေါ။ ျော   ဒ်ဆ်းတညဒ်နရျော  ျောစ တ် င်

 ငူ မ် ျော်းအတ  ် ဇ ျောစစ်ဒရ ်းခ  စ်ရျောမ ျော်း  သငို့ ်ို  ညူ ပပ ်း သငို့အ်ဒပခအဒန ို ဒပြ  င််းဒပ်းနိငုမ်ညို့် ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းမညို့သ်တူစ်ဒ ျော  ်ို

  ျောဒြ ဒပ်းပါ မိို့်မည။် ဥပမျောသငို့အ်တ  ်သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းနိငုမ်ညို့်  ကူ  ်းတစ်ဒ ျော  ် ဒိသျော် ည််းသငန် ငို့အ်တူ ရ ခ် ိန််းမသ ျော်းနိငု ်ျှင်

စျောပြငို့သ်ဒဘျောတညူ ခ   ်ို  ခ် ဒသျော ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းမညို့သ်တူစ်ဒ ျော  ်ို   ျောရပါမည။်

□ ပ ုစ  ို အ န ်ိငု််းမ တစ်ဆငို့် ဒပြဒပ်းမညို့် မိဘ/အုပ်ထနိ််းသူတစ်ဒ ျော ် မ  ိ ျှင်     ၍ဒဆ်းဝငထ်ိ်ုးပခင််းသို ို့မဟတု် ရ ခ် ိန််း ရူန် ြုန််းဆ ပ်ခင််း ို  ခ် ဒသျော

 ျော   ဒ်ဆ်းတညဒ်နရျော ို   ျောဒြ ပါ။ ရ ခ် ိန််း ို အ န ်ိငု််းမ  ပူခင််း ို ပပ  ပ်ုရန်သဒဘျောတညူ ခ  ပ် စု  ို မိဘသို ို့မဟတု်အုပ်ထနိ််းသတူစ်ဒ ျော  ်

ပြညို့စ်  ဒ်ပ်းရန် ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသအူမ ျော်းအပပျော်း ဒတျောင််းဆိတုတ ် ပါသည။်

□ သငို့ဒ်  ျောင််းတ င် ဝင ် ညို့ပ်ါ။သငသ်ည်အမိ်ရျောအဒပခမ  ပြစမ်ှု ို     ဒတ ျို့ဒနရပါ မ  ်ငန် -ဗ တို ို အသ ်ုးပပ  ို ို့ရဒ ျောင််းရနိငုပ်ါသည။် (အဒသ်းစိတ ်ို

အဒ  ျို့ဘ တ် င်   ညို့ပ်ါ) သငသ်ည် ဒ  ျောင််းသနူျောပပ ၊ ဒ  ျောင််းအတိငုပ်ငခ် သို ို့မဟတု်အမိ်ရျောမ ို့ဒ  ျောင််းသျော်းဆ ဆ် ဒရ်းမ ်း အျော်းသဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းရန်

ဒတျောင််းဆိ ုို ို့ရပါသည။်

□ သငပ်ပရမညို့်သဒဘျောတညူ ခ  အ်မ ိ ်းအစျော်းအတ  ် ပပငဆ်ငပ်ခင််း-

□ သငို့ရ် ခ် ိန််းတ င် ကူ  ်းတစ်ဒ ျော ပ်ါရန် ိအုပ် ျှင် ၎င််းတို ို့န  ငို့် ည နိ ှုငိ််းပါ။

□ ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းမညို့သ် ူ စျောပြငို့သ်ဒဘျောတညူ ခ   ်ို  ခ်  ျှင်သငို့ ်ို သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းမညို့သ်အူျော်း ပ ုစ  ို ပ ုန  ပ်ိပပ ်း   မ် တထ်ိ်ုးဒပ်းနိငုမ် ျော်း ို

  ညို့ပ်ါ။

□ သငသ်ည် င််း  တခ် ငို့ရ်ထျော်းဒသျော ငူ ်သို ို့မဟတု် င််း  တခ် ငို့ရ်ထျော်းဒသျော ငူ ်သို ို့မဟတု် ကူ  ်းတစ်ဒ ျော န် ငို့်  ထ်ပ်ထျော်းဒသျော

 ငူ တ်စ်ဒ ျော ပ်ြစ်ဒန ျှင်သငသ်ည်အဒထျော အ်ထျော်းမ ျော်း ို ဒူဆျောင ်ျောရန် ိအုပ်ပါသည။်

□ သငသ်ည် မ  ်ငန် -ဗ တို ိသု ်ုးပပ ်း သဒဘျောတညူ ခ  ရ်  ိထျော်းပပ ်း ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းမညို့သ် ူ ဒမ်းခ န််းမ ျော်းထတုမ်ည ်ို စို်းရိမ်ဒနရ ျှင်သငသ်ည်

နျော်း ညသ်ဒဘျောဒပါ ပ်ပ ်း သဒဘျောတညူ ခ  ် ဥပဒေ၏ မိတတ ူ ို  ဒူဆျောငသ် ျော်းနိငုပ်ါသည။် RCW 7.70.065 -အင်္ဂ ပ်ိ ိသုျော န ငို့် ဒ  ျောင််းအတ  ်

သ ်းပချော်း အစိတအ်ပိုင််းမ ျော်း ို အဓိ ထျော်းပပသပါ။ (ဥပဒေ န ငို့ဆ်ိငုဒ်သျော ငို့ခ််မ ျော်း-https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065-

အင်္ဂ ပ်ိ ိသုျော) မ တခ်  ။် ။  င််းမ ျော ိအုပ်ခ  တ်စ်ခု မဟတုပ်ါ။

□ သငသ်ည် ရငို့ ်  ဒ်သျော ငူ ်သဒဘျောသဘျောဝအျော်းပြငို့်သငို့ ်ိ ုသ်င်သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းရန်ရညရ်  ထ်ျော်း ျှင်သငသ်ည်သငို့မ်ိဘ

အရိပ်အျောဝါသဒအျော မ်  င််း  တဒ်  ျောင််း ပပနိငုသ်ညို့် အဒထျော အ်ထျော်းမ ျော်းန ငို့်အခ  အ်  မ် ျော်း ိုထတုပ်ပရန် ိအုပ်နိငုပ်ါသည။် င််း ို

ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသမူ ျော်းအျော်း  ်ုး ဒတျောင််းဆိသုည် မဟတုဒ်သျော် ည််းအ အူည ဒတျောို့ ပြစ်ဒစနိငုပ်ါသည။်အခ ိ ျို့ဒသျော ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသမူ ျော်းသည်

ရငို့ ်  ဒ်သျော ငူ ပ်ြစ်ဒ  ျောင််း ဆ ်ုးပြတခ်   ်ို တစ်ထိငုတ်ည််းဆ ်ုးပြတမ်ဒပ်း  ဒသျော် ည််း ခင် ဒစျောငို့ဒ်  ျော သ်မူ ျော်း၏

ရငို့ ်  ဒ်သျော ငူ မ် ျော်း ပြစ်ဒ  ျောင််းဆ ်ုးပြတခ်  မ် ျော်း ို  ခ် ဒပ်းတတ ် ပါသည။်

ပိမုိသု ိ ိရန်အခ  အ်  -် COVIDVaccineWA.org or 1-833-VAX-HELP ိဝုင ် ည်ို့ပါ ထို ို့ဒနျော ဘ်ျောသျောစ ျော်းအဒထျော အ်ပ ို့အတ  ် #  ို ြိပါ။

• နှုတပ်ြငို့်သဒဘျောတညူ ခ  ် (ြုန််းပြငို့် သို ို့မဟတု် ခူ င််းဒတ ျို့ ပပ ်း)

• စျောပြငို့်သဒဘျောတညူ ခ  ် (ပ ုစ တစ်ခုပြငို့)်

• တစ်ခ ိ ျို့ စျောပြငို့ဒ်ရျော နှုတပ်ြငို့် သဒဘျောတညူ ခ   ်ိပုါ  ိအုပ်တတ ် ပါသည။်

• သငို့အ်တ  ်သဒဘျောတညူ ခ  ဒ်ပ်းဒသျော ကူ  ်းထ မ  ခူ င််းဒတ ျို့

သဒဘျောတညူ ခ  ရ် ျှင်

ဒဆ်းထိ်ုးဒပ်းသမူ ျော်း သဒဘျောတညူ ခ  မ် ျော်း ို   ခ် ပ ု တစဒ် ျော န် ငို့တ်စဒ် ျော မ်တ ူ ပါ။
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ဤစျောရ  ်စျောတမ််း ိုအပချော်းဒြျောမတ်ပြင်ို့ ဒတျောင််းဆိရုနအ်တ  ် 1-800-525-0127 သို ို့ဒခေါ်ဆိပုါ။ နျော်းမ  ျော်းဒသျောသို ို့မဟုတ် နျော်းဒ ်းဒသျော

ဝနဒ်ဆျောငမ်ှုရ သူမူ ျော်းအဒနပြငို့် 711 (Washington Relay) သို ို့ဒခေါ်ဆိပုါသို ို့မဟုတ် civil.rights@doh.wa.gov ထ အ ်းဒမ်း ်ဒပ်းပုိ ို့ပါ။

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccinelocator.doh.wa.gov%2F%3Flanguage%3Dmy&data=04%7C01%7Cpassia.abraham%40doh.wa.gov%7Ce4bffa2c0f6b426f66ee08d9e021010f%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637787254617371137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7ooDEcGM4ZvUcOxFGbVqjk0rKcjnsTIax6v2svUAqFw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite%3D7.70.065&data=04|01|tara.bostock@doh.wa.gov|1798452e7c0040ad5e4a08d94e1b7ac7|11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d|0|0|637626702814173995|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=7X3utF8yGchNodadisskQabNFLiShBUYgExXsx33iiA%3D&reserved=0
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065

