COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ ပၤသျဲးစ ၣ်ီၤဂ ၣ်
တ ၣ်န ၣ်ပ ၣ်တ ၣ်ီၤ ၣ်လၤ့ၣ် ၣ်ိၣ်ဲျဲး
အကခွဲအကှၤ ပှၤလ အကဲသအက ိၢ် 5 တဒှၤ 17 န ိၢ်တဖိ ိၢ်ဆသွဲ COVID-19 ကဲ ိၢ်ိၣ်ဲိၣ် တဖိ ိၢ်ဲလ
့ န ့ ိၢ်လှၤ. ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤအကါဂှၤလ ိၢ်ဘ ိၢ် မ ိၢ်ပ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ်
ပှၤက ိၢ်ထတ
ွဲ
ိၢ် လ ကဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသလ ပှၤလ အကဲသအက ိၢ် 18 ဆအကဖိလ ိၢ်လ ကဆွဲသကဲ ိၢ်ိၣ်ဲိၣ် န ့ ိၢ်လှၤ. ိၣ်ိၢ်လွဲ ိၢ်ဂှၤ့ , နဲသမ့ ိၢ်အက ိၢ် 18
န ိၢ်အကဖိလ ိၢ်ိၣ်သဲဘ ျ့လ နမ ိၢ်နပ ိၢ်တဖိ ိၢ်အကဖိလ ိၢ်, နအက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသလ နန ိၢ်ကး ိၢ်အကဂ ိၢ်ဲ့လ တ ိၢ်ဂ့ ိၢ်တနှၤအကပှၤ မတ
့ မ့ ိၢ် မှၤန ့ ိၢ်
တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသခဖိ နက ဖိွဲနမ့ ိၢ်ဘ ိၢ်က ိၢ်ဆ ိၢ်မွဲ ိၢ်ိၣ်သဟ ိၢ်ဃီအခတ ိၢ်တအက ိၢ်ဂ ိၢ်ဆသက ှၤိၣ်သတအက ိၢ်ိၣ်သမ ိၢ်ပ ိၢ် မတ
ွဲ
ိၢ်အကခါန ့ ိၢ်လှၤ.
့ မ့ ိၢ် ပှၤက ိၢ်ထတ
လ ိၢ်တလ ိၢ်မအကှၤိၣ်ဒသနွဲ ိၢ် တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသအကကလဒ ိၢ်လ အကလှၤဆလ ိၢ်ဲသတဖိ ိၢ် ပ ွဲ၀ွဲိၣ် ိၢ်လ က ိၢ်းွဲ ိၢ်ဲး
ွဲ သတ ိၢ်ဲ ိၢ်တ ိၢ်ဲအကဖိလ ိၢ်, လ က
ဃီအခဒက ိၢ်ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤ လ အကမှၤန ့ ိၢ်တ ိၢ်လ နဂ ိၢ်ဲ့ိၣ်လ
ိၢ် ွဲ ိၢ်, ိၣ်သနကကတွဲ ိၢ်ကတှၤဲသလ နကဲ ိၢ်ိၣ်ဲိၣ် တ ိၢ်ဲ့ ိၢ်နှၤဖိသဲတဖိ ိၢ် အကဂ ိၢ်ိၣ်ိၢ်လွဲ ိၢ် န ့ ိၢ်လှၤ.

ပၤန ၣ်ဒ ၣ်တဖ ၣ်လ ီၤ လ
ၣ် ၤ
့ၣ် ၣ်ိၣ်ဲျဲးလ နဂ ၣ်သ•

မ ိၢ်ပ ိၢ်

•

ပှၤက ိၢ်ထတ
ွဲ
ိၢ် မတ
ွဲ
ိၢ်ဖိသဲွဲးသ
့ မ့ ိၢ် ပှၤက ိၢ်ထတ

•

က ိၢ်ဘ ိၢ်ဟ့ ိၢ်းဟ့ ိၢ်ကမှၤမ ိၢ်ပ ိၢ်လ အကက ိၢ်လဒ ိၢ်ိၣ် ိၢ်ထ ိၢ်တ ိၢ်
မတ
့ မ့ ိၢ် ပှၤအကဂှၤတဂှၤ လ ကအက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသ ကဲ ိၢ်ကဲ
တ ိၢ်က ိၢ်ထလ
ွဲ ပှၤဖိဲ ိၢ်လ အက ိၢ်လ ဟ ိၢ်ဃီအခအကခ တ ိၢ်လ ိၢ်
တ ိၢ်က ွဲအကပှၤအကဂ ိၢ် (အကဆ ိၣ် ိၢ် 13.32A မတ
့ မ့ ိၢ် 13.34
Revised Code of Washington (RCW,
၀ၣ ၣိၢ်ခ ိၢ်ထ ိၢ်တ ိၢ်က ိၢ် ကိၣ်ါက့ှၤတ ိၢ်ဲ ိၢ်တ ိၢ်ဲ )) န ့ ိၢ်လှၤီၤႋ

•

တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသဟွဲလ ပှၤတဂှၤလ ဆွဲသလှၤမှၤ တ ိၢ်ဟ့ ိၢ်
ခွဲသးကမှၤခဖိ မ ိၢ်ပ ိၢ်လ ကဆ တွဲ ိၢ် ဆ ိၢ်ခ ျ့
ဂ့ ိၢ်၀ၣတ ိၢ်က ိၢ်ထအက
ွဲ ဂ ိၢ်

•

တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသဟွဲလ ဘသတ ိၢ်တဂှၤလ ဟသမိၣ်ါ လ
ဆ ိၢ်ခ ျ့ ဂ့ ိၢ်၀ၣတ ိၢ်က ိၢ်ထအက
ွဲ ဂ ိၢ်

•

တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသ ဟွဲလ ကဲရ ိၢ်မဒ ိၢ်က ိၢ်ပှၤဆါ ပှၤဟ့ ိၢ်
က ိၢ်ဟ့ ိၢ်ဖိသတ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ် ပှၤဟ ိၢ်ဃီအခတအက ိၢ်ပှၤ ဆွဲသက တ ိၢ်
(လ ပှၤဲသး ိၢ်တဂှၤ လ အကမ့ ိၢ်ပှၤဟ ိၢ်ဃီအခတအက ိၢ် ိၣ်ိၢ်လ
က ိၢ်း ဖိ ိၢ် McKinney-Vento Homeless Education Act
အကဖိလ ိၢ်)*

*တ ၣ်မၤန ၣ်ီၤါထ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ၤဘ ၣ်ဃျဲးဒျဲးတ ၣ်ီၤ ၣ်လၤ့ၣ် ၣ်ိၣ်ျဲးဲ
ိၣ်ဖ တ ၣ်စျဲးကါ McKinney-Ventoလ က ိၢ်းွဲ ိၢ်ဲး
ွဲ သတ ိၢ်ဲ ိၢ်တ ိၢ်ဲအကဖိလ ိၢ်, ကဲရ ိၢ်မဒ ိၢ်က ိၢ်ပှၤဆါ တဖိ ,ိၢ်
ကပှၤဟ့ ိၢ်က ိၢ်တ ိၢ်တဖိ ိၢ်, ိၣ်သဟ ိၢ်ဃီအခတအက ိၢ်ပှၤကဖိအကခ ိၢ်းသ တဖိ ိၢ်
န ့ ိၢ်းန ့ ိၢ်ကမှၤလ ကဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခသွဲ လ တ ိၢ်ဆွဲသ
ကဲ ိၢ်ိၣ်ဲိၣ် လ ပှၤဲသး ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ် ပှၤဲသး ိၢ်လ အကဲသး ိၢ်တဖိ ိၢ် အကဂ ိၢ်
(ိၣ်ိၢ်တ ိၢ်ပ ိၢ်ဖိ ါအကှၤလ ဖိွဲ ိၢ်ိၣ်ရ ိၢ်က ိၢ်း ဖိ ိၢ် McKinney-Vento Homeless
Education Act အကဖိလ ိၢ် - ထွဲလ အကွဲကလသက ိၢ်ါှၤ)
လ တအက ိၢ်လ မ ိၢ်ပ ိၢ် မတ
ွဲ ိၢ်ထွဲ
့ မ့ ိၢ် ပှၤက ိၢ်ထွဲ တ ိၢ်အကတ ိၢ်အကသထက
အကဖိလ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

နီၤ ၣ်လၤ့ၣ် ၣ်ိၣ်ဲျဲးလ နန ၣ်ကစ ၣ်
ဒ ၀
ၣ် ဲဲီၤဂ ၣ်သဖဲ -

•

နဘ ၣ်တ ၣ်ပ ၣ်ဖ ဲျဲးက ၣ်နၤဖျဲးသဲစျဲးန လ
ၣ် ၤ. နဲသအက ိၢ် 16 မတ
့ မ့ ိၢ်
ဆအကဖိခ ိၢ် ိၣ်သနမ ိၢ်နပ ိၢ်တဖိ ိၢ်တ ိၢ်ဖိ ါထ ိၢ်ိၣ်သအကဒ ိၢ်ကှၤ ဟ့ ိၢ်ခွဲသ
လ နကဲဘ ျ့က ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

•

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

•

ပၤ့ၣ် ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤဆ တဲ ၣ်လ နမ ၣ်ပၤဖသ ၣ်လ ီၤဒ ၣ်တ ခ ၣ်ိၣ် ၣ်
ပဲ ၤ လ Mature Minor Doctrine (ပှၤဖိဲ ိၢ်လ အကိၣ် တ
ိၢ် ဒ ိၢ်
ခ ိၢ်ပွဲှၤလ တ ိၢ်န ိၢ်ိၣ်သတ ိၢ်ဲ ိၢ်လ ) အကဖိလ ိၢ်.**

**တ ၣ်မၤန ၣ်ီၤါထ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ၤလ Mature Minor Doctrineပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤတနှၤ ပ ွဲပှၤဖိဲ ိၢ်တဖိ ိၢ်လ ကဟ့ ိၢ်လှၤ တ ိၢ်အက ိၢ်
လှၤဟ့ ိၢ်ခသွဲ လ "Mature Minor Doctrine" အကဖိလ ိၢ်
ဖိွဲအက၀ွဲဲ ့ ိၢ်မ့ ိၢ်အက ိၢ်ိၣ်သတ ိၢ်ဲ့ တ ိၢ်ဘ ိၢ်လ အကန ိၢ်ပ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ်
ဲ့ ိၢ်ညါကဲ ိၢ်ကဲတ ိၢ်မှၤအကက ှၤ အကက ွဲတ ိၢ်ပ ိၢ်ထထ
ွဲ
ိၢ်အကခတဖိ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.
လ တ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်လ ပှၤဆါတဂှၤအကှၤမ့ ိၢ်ပှၤဖိဲ ိၢ်လ အကိၣ် ိၢ်တဒ ိၢ်ခ ိၢ်ပွဲှၤါါအကပှၤ
န ့ ,ိၢ် ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤတဖိ ိၢ် ကဲမထပှၤဖိဲ ိၢ်အကဲသန ,ိၢ် တ ိၢ်က ိၢ်ဲ,့
တ ိၢ်ိၣ် ိၢ်တဒ ိၢ်ခ ိၢ်ပွဲှၤ, တ ိၢ်မှၤလ, တ ိၢ်လွဲှၤခဖိ , မဒ ိၢ်က ှၤ၀ွဲှၤက ိၢ် တ ိၢ်ဲဘ ျ့ မ့တမ့ ိၢ်
တ ိၢ်အက ိၢ်ိၣ်သတ ိၢ်လှၤတ ိၢ်လှၤက ိၢ်, လ အကမ့ ိၢ် တ ိၢ်အက ိၢ်
လှၤဟ့ ိၢ်ခသွဲ ထရှၤိၣ်ိၢ်ပှၤန ိၢ်ိၣ် ိၢ်အကဲသိၣ်သဲဘ ျ့လ မ ိၢ်ပ ိၢ်အကတ ိၢ်အကသထက
ွဲ
ိၢ်ထအက
ွဲ ဖိ
လ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

တ ိၢ်မှၤး ှၤပ ိၢ်ဘ သးွဲ- National Center for Homeless Education,

ဆ ထ
ိၢ် မ
ွဲ ှၤး ှၤပှၤကဖိလ တအက ိၢ်ိၣ်သတ ိၢ်အကသထက
ွဲ ိၢ်ထလ
ွဲ အကဘ ိၢ်က ိၢ်
ဆ မ
ိၢ် ွဲ ိၢ်ိၣ်သဟ ိၢ်ဃီအခတအက ိၢ်, https://nche.ed.gov/wp-content/
uploads/2018/10/youth.pdf - ထွဲအကက
ွဲ လသက ိၢ်ါှၤ

လ ကမၤန ၣ်ီၤါထ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ၤီၤဂ ၣ်- က ိၢ်ဖိွဲ COVIDVaccineWA.org မတမ ၣ် 1-833-VAX-HELP, ၀ၣၣှၤိၣ်သး ိၢ်လှၤ #လ က ိၢ်တ ိၢ်တး ှၤမှၤး ှၤအကဂ ိၢ်တက့ ိၢ်.

ပၤ့ၣ် ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤတ ၣ်လ ၣ်တ ၣ်ီၤ ၣ်လၤ့ၣ် ိၣ်
ၣ် ဲျဲးလ က ဲလၤဆစၤဘီၤပၤန ၣ်လၤ.
•
•

တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ခ
ိၢ် ွဲသလ ထသခ ိၢ် (ခဖိ လတွဲး မတ
့ မ့ ိၢ်
လ န ိၢ်ကး ိၢ်)
တ ိၢ်အက လ
ိၢ် ှၤဟ့ ခ
ိၢ် ွဲသလ တ ိၢ်ကသွဲ အကပှၤ (လ ိၢ်က ိၢ်ိၣ်)

•
•

တနှၤလ ိၢ်ဘ ိၢ်တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသလ တ ိၢ်ကွဲသိၣ်သထသခ ိၢ်ခခါလ ိၢ်
န ့ ိၢ်လှၤ.
တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခွဲသလ န ိၢ်ကး ိၢ်လ ပှၤန ိၢ်ိၣ် ိၢ် ဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်အက ိၢ်လှၤ
ဟ့ ိၢ်ခွဲသလ နဂ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.

တ ၣ့်ၣ် ၣ်က ၣ်လ တ ၣ်ကဆဲျဲးကသ ၣ်ဒသဒ ီၤဂ ၣ်□

စျဲးကါ တ ၣ်ဃခထ ီၤက ဲီၤဂၤကတ ၣ်လ Vaccine Locator (ကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်လ ၣ်တ ၣ်က ဲ)
ီၤဖိၣ် ၣ်(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=kar) မတမ ၣ် ကျဲးပၤ့ၣ် ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤလ ကသ ၣ်ညါါဘ ၣ်လ
တ ၣ်ီၤ ၣ်လၤ့ၣ် ၣ်ိၣ်ဲျဲးီၤကလခ ၣ်မနခၤလ ပၤ့ၣ် ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤတ ၣ်လ ၣ်၀ဲဒ ၣ် န ၣ်လၤ. ကက သိၣ်သပှၤဲသး ိၢ်ဂ ိၢ်
တ ိၢ်ဃီအခဒထ အကက ွဲအကဂ့ှၤကတ ိၢ်လ Vaccine Locator အကဖိခ ိၢ် ကမှၤး ှၤနှၤလ က ဃီအခဒ ထ ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤ လ ကမှၤဲ
ကသတ ိၢ်ိၣ်သနတ ိၢ်အက ိၢ်ဲသန ့ ိၢ်လှၤ. အကိၣ်, နမ့ ိၢ်အက ိၢ်ိၣ်သပှၤန ိၢ်ိၣ် လ
ိၢ် အက လ
ိၢ် ှၤဟ့ ခ
ိၢ် သွဲ လ နဂ ိၢ်ဲ့ဘ ိၢ် ဆ ိၢ်
လွဲှၤိၣ်သနှၤဆတ ိၢ်ဲ့ ိၢ်နှၤဖိသဲ မ့ ိၢ်တဲ့ဘ ိၢ်န ့ ,ိၢ် ဃီအခဒက ိၢ် ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤလ အကတ ိၢ်လ ိၢ်တ ိၢ်အက လ
ိၢ် ှၤဟ့ ခ
ိၢ် သွဲ လ တ ိၢ်ကသွဲ အကပှၤ
တက့ ိၢ်.

□

ဃခက ၣ်ကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်လ ၣ်တ ၣ်က ဲတဖ ၣ်လ ီၤတ ၣ်လ ၣ် တ ၣ်လဲၤနခ ၣ်လၤတဘ ဃသ မတမ ၣ် ကျဲးလ ကမၤတ ၣ် သ ၣ်နၤဖျဲးသ,
ဖိွဲနမ့ ိၢ်တအက ိၢ်ိၣ်သမ ိၢ်ပ ိၢ်/ပှၤက ိၢ်ထတ
ွဲ ိၢ်လ အကမှၤပွဲှၤန ့ ိၢ်နှၤလ ိၢ်က ိၣ်
ိၢ် လ အက့ထ န
ိၢ် သွဲ အကဖိခ ဲ
ိၢ် အက
့ ခါ ဘ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ.
ပှၤဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်မှၤး ှၤ အကါဂှၤဃီအခ့ထ ိၢ်လ မ ိၢ်ပ ိၢ် မတ
မ
ိၢ်
ပ
ှၤက
ိၢ်ထ
တ
ွဲ
ိၢ်မှၤပ
ွဲ
ှၤ
တ
ိၢ်အက
လ
ိၢ်
ှၤဟ့
ခ
ိၢ် သွဲ
့
့
လ ိၢ်က ိၢ်ိၣ်လ ကမှၤတ ိၢ်ဲ့ န
ိၢ် ှၤဖိသဲလ အက့ထ ိၢ်နသွဲ အကဖိခ ိၢ် န ့ ိၢ်လှၤ.

□

ဆဲျဲးလၤမၤဒျဲးနဖီၤက. နမ့ ိၢ်ဘ ိၢ်ဲဂ ိၢ်ိၣ်သဟ ဃီအခ
ိၢ် တ ိၢ်တအက ဂ
ိၢ် ိၢ်ဆသက ှၤန, ့ McKinney-Vento ကဘ ိၢ်ထိၣ်
ွဲ သနှၤ န ့ ိၢ်လှၤ.
(က ိၢ်တ ိၢ်မွဲ ိၢ် ညါလ ကမှၤန ့ ိၢ်အကါထ ိၢ်တ ိၢ်ဂ့ ိၢ်တ ိၢ်က ှၤအကဂ ိၢ်.) နကမှၤဲကသတ ိၢ်ိၣ်သကဲရ မ
ိၢ် ဒ က
ိၢ်
ိၢ်ပှၤဆါ,
ကပှၤဟ့ ိၢ်က ိၢ်ဟ့ ဖိ
ိၢ် သတ ိၢ်, မ့တမ့ ိၢ် ပှၤက ဖိဟ ိၢ်ဃီအခတအက အက
ိၢ် ခ း
ိၢ် သလ ကဟ့ ိၢ်လှၤတ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ခ
ိၢ် သွဲ န ့ ိၢ်လှၤ.

□

ကတဲ ၣ်ကတၤသျဲးလ တ ၣ်ီၤ ၣ်လၤ့ၣ် ၣ်ိၣ်ဲျဲးီၤကလခ လ
ၣ် နလ ၣ့်ၣ် ၣ်လၤ□

ပှၤန ိၢ်ိၣ် ိၢ်မ့ ိၢ်လ ဘ
ိၢ်
လ
ိၢ် ကဟွဲပ ိၢ်ဖိ ါထ အက
ိၢ် ဲသဖိွဲနတ ိၢ်ဲ့ န
ိၢ် ှၤဖိသဲန ့ ,ိၢ် မှၤဲကသတ ိၢ်ိၣ်သအက၀ွဲဲ့ န
ိၢ် ့ ိၢ် တက့ ိၢ်.

□

ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤမ့ ိၢ်တ ိၢ်လ ိၢ်တ ိၢ်အက လ
ိၢ် ှၤဟ့ ခ
ိၢ် သွဲ န ့ ,ိၢ် က ိၢ်မ့ ိၢ်ပှၤလ အကဟ့ ိၢ်လှၤ တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခသွဲ လ နဂ ိၢ်တဂှၤအကှၤ
ကသွဲ လှၤအကမှၤိၣ်သဆွဲသလှၤအကမှၤလ လ ိၢ်က ိၣ်
ိၢ် အကဂ ိၢ်ဲ့န ့ လ
ိၢ် ှၤ.

□

နမမ
ိၢ် အကဲဘ ျ့ထ ိၢ် မတ
ိၢ် ့ ိၢ်,
့ ့ ိၢ်ပှၤဖိဲ လ
့ မ့ ိၢ် ပှၤဖိဲ ိၢ်လ အကဖိ အကဲသိၣ်သပှၤဖိဲ ိၢ် မတ
့ မ့ ိၢ် ပှၤန ိၢ်ိၣ် ိၢ်လ အက ဲဘ ျ့ထ န
နကလ ိၢ်ဟး
ွဲ ိၢ်တ ိၢ်မှၤန မ
ိၢ် ှၤဃီအခါန ့ လ
ိၢ် ှၤ.

□

နမ့ ိၢ်ိၣ်သန ့ ိၢ်တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ခ
ိၢ် ွဲသခဖိ းသကါ McKinney-Vento, ိၣ်သဲ ိၢ်က ိၢ်ဲသဂှၤလ ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤ
အက ိၢ်ိၣ်သတ ိၢ်ဲက ိၢ် တဖိ ိၢ်န ့ ိၢ်, နဟွဲး ိၢ် တ ိၢ်ကသွဲ အက ိၢ်လှၤဟ့ ိၢ်ခသွဲ လ တ ိၢ်ဲ့ ည
ိၢ် ါအကှၤလ
တ ိၢ်ဘသဘ ိၢ်ဲ့ ိၢ်ညါတ ိၢ်အက လ
ိၢ် ှၤဟ့ ိၢ်ခသွဲ ဲွဲးသတ ိၢ်ဲ ိၢ် တ ိၢ်ဲအကဖိလ ိၢ် - RCW 7.70.065 – ထွဲအကက
ွဲ လသက ိၢ်ါှၤ
ိၣ်သပ ိၢ်ဖိ ါထ ိၢ်တ ိၢ်အက က ိၢ်အကဲန ိၢ်လှၤတ ိၢ်လှၤဆွဲသဆကတဖိ .ိၢ် (ဘ သးွဲိၣ်သဲွဲးသ တ ိၢ်ဲ ိၢ်တ ိၢ်ဲhttps://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 – ထွဲအကက
ွဲ လသက ိၢ်ါှၤ). တ ိၢ်န ိၢ်- တ ိၢ်အကှၤ
တမ့ ိၢ်တ ိၢ်လ ိၢ်ဘ ဘ
ိၢ်
.ိၢ်

□

နမ့ ိၢ်ဃီအခဒက ိၢ်တ ိၢ်အက ိၢ်လှၤဟ့ ခ
ိၢ် သွဲ လ နန ိၢ်ကး ိၢ်အကဂ ိၢ်ခဖိ Mature Minor Doctrine န ့ ိၢ်,
နကလ ိၢ်ဟ့ ိၢ်လှၤလ ိၢ်တလ ိၢ်မိၣ်သတ ိၢ်ဂ့ ိၢ်တ ိၢ်က ှၤလ အကိၣ်ဒသနွဲ ၀
ိၢ် ိၣ်
ွဲ လ
ိၢ် နမ့ ိၢ်ပှၤလ အကဲဘ ျ့ထ လ
ိၢ်
နမ ိၢ်ပ ိၢ်
တဖိ ိၢ်န ့ ိၢ်လှၤ. တ ိၢ်အကှၤတ ိၢ်တလ ိၢ်ဘ ိၢ်အကှၤလ ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤခွဲလ ိၢ်ဘ ိၢ် ဘ ိၢ်ဆ ိၢ်ကမှၤး ှၤတ ိၢ်န ့ လ
ိၢ် ှၤ.
ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤ း ှၤတနှၤတမှၤ ပှၤဖိဲ ိၢ်ိၣ် တ
ိၢ် ဒ ိၢ်ခ ပ
ိၢ် ွဲှၤတ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်လ တ ိၢ်လ ိၢ်တ ိၢ်က ွဲဘ ိၢ်
ဘ ိၢ်ဆ ိၢ်တ ိၢ်လ ိၢ်ပှၤဖိဲ ိၣ်
ိၢ် တ
ိၢ် ဒ ိၢ်ခ ပ
ိၢ် ွဲှၤ တ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်တဖိ ိၢ်လ ပှၤဟ့ ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤလ အကပှၤက ိၢ်တဖိ န
ိၢ် ့ လ
ိၢ် ှၤ.
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