
• မ  ိၢ်ပ ိၢ်

• ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်ဖိ သဲွဲးသ

• က   ိၢ်ဘ   ိၢ်ဟ ့ိၢ်း ဟ ့ိၢ်ကမ ှၤမ  ိၢ်ပ ိၢ်လ အကက  ိၢ်လဒ ိၢ်ိၣ်  ိၢ်ထ  ိၢ်တ ိၢ်

မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤအကဂှၤတဂှၤလ ကအက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသ ကဲ  ိၢ်ကဲ 

တ ိၢ်က  ိၢ်ထ ွဲလ ပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်လ အက  ိၢ်လ ဟ  ိၢ်ဃီအခ အကခ  တ ိၢ်လ  ိၢ်

တ ိၢ်က ွဲအကပ ှၤအကဂ  ိၢ် (အကဆ ိၣ်  ိၢ် 13.32A မတ့မ ့ ိၢ်13.34 

Revised Code of Washington (RCW,
၀ၣ ၣိၢ်ခ   ိၢ်ထ  ိၢ်တ ိၢ်က  ိၢ်ကိၣ်ါကှ့ၤတ ိဲၢ်   ိၢ်တ ိဲၢ်  )) န ့ိၢ်လ ှၤီၤႋ

• တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသဟွဲလ ပ ှၤတဂှၤလ ဆွဲသလ ှၤမ ှၤ တ ိၢ်ဟ ့ိၢ်

ခ ွဲသး ကမ ှၤခ ဖိ  မ  ိၢ်ပ ိၢ်လ ကဆ တွဲ ိၢ် ဆ  ိၢ်ခ ျ့

ဂ ့ ိၢ်၀ၣ တ ိၢ်က  ိၢ်ထ ွဲအက ဂ  ိၢ်

• တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသဟွဲလ ဘ သတ  ိၢ်တဂှၤလ ဟ သမ ိၣ်ါ လ 

ဆ  ိၢ်ခ ျ့ ဂ ့ ိၢ်၀ၣ တ ိၢ်က  ိၢ်ထ ွဲအကဂ  ိၢ်

• တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသ ဟွဲလ က  ဲရ ိၢ်မဒ ိၢ်က  ိၢ်ပ ှၤဆါ ပ ှၤဟ ့ိၢ်

က  ိၢ်ဟ ့ိၢ်ဖိသတ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤဟ  ိၢ်ဃီအခ တအက  ိၢ်ပ ှၤ ဆွဲသက  တ ိၢ်

(လ ပ ှၤဲသး ိၢ်တဂှၤလ အကမ ့ ိၢ်ပ ှၤဟ  ိၢ်ဃီအခ တအက  ိၢ် ိၣ်ိၢ်လ 

က  ိၢ်း ဖိ   ိၢ်McKinney-Vento Homeless Education Act 

အကဖိ လ ိၢ်)*

• နဘ ၣ်တ ၣ်ပ  ၣ်ဖ ဲျဲးက   ၣ်နၤဖ ျဲးသစဲျဲးန   ၣ်လ ၤ. နဲသအက  ိၢ် 16 မတ့မ ့ ိၢ်

ဆ အကဖိ ခ  ိၢ် ိၣ် သနမ  ိၢ်နပ ိၢ်တဖိ ိၢ်တ  ိၢ်ဖိ ါထ  ိၢ်ိၣ် သအကဒ ိၢ်က ှၤ ဟ ့ိၢ်ခ ွဲသ

လ နကဲဘ ျ့က   ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.  

• နဖ  နသျဲးဒ ျဲးပ ၤဖ သ ၣ် မ တမ  ၣ်ပ ၤန  ၣ်ဒ  ၣ်လ တ ၣ့်ၣ်  ၣ်ီၤ ၤ
တ ၣ်သဘ ျ့ န   ၣ်လ ၤ.

• ပ ၤ့ၣ်  ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤဆ တ ဲၣ်လ နမ  ၣ်ပ ၤဖ သ ၣ်လ ီၤဒ  ၣ်တခ ၣ်ိၣ်  ၣ်

ပ ဲၤလ Mature Minor Doctrine (ပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်လ အကိၣ်  ိၢ်တဒ ိၢ်

ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤလ တ ိၢ်န ိၢ်ိၣ် သတ ိဲၢ်   ိၢ်လ ) အကဖိ လ ိၢ်.**

COVID-19 ကသ  ၣ်ဒ သဒ လ ပ ၤသျဲးစ ၣ်ီၤဂ  ၣ်
တ ၣ်န ၣ်ပ  ၣ်တ ၣ်ီၤ  ၣ်လ ၤ့ၣ်  ၣ်ိၣ် ဲျဲး

ပ ၤန  ၣ်ဒ  ၣ်တဖ ၣ်လ ီၤ  ၣ်လ ၤ
့ၣ်  ၣ်ိၣ် ဲျဲးလ နဂ  ၣ်သ -

နီၤ  ၣ်လ ၤ့ၣ်  ၣ်ိၣ် ဲျဲးလ နန  ၣ်ကစ ၣ်
ဒ ၣ်၀ဲီဲၤဂ  ၣ်သ ဖဲ-

အကခွဲအက ှၤ ပ ှၤလ အကဲသအက  ိၢ် 5 တဒှၤ 17 န  ိၢ်တဖိ ိၢ်ဆွဲသ COVID-19 ကဲ  ိၢ်ိၣ် ဲ ိၣ် တဖိ ိၢ်ဲလ့ န ့ိၢ်လ ှၤ. ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤအကါဂှၤလ  ိၢ်ဘ ိၢ် မ  ိၢ်ပ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်
ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်လ ကဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ ပ ှၤလ အကဲသအက  ိၢ် 18 ဆ အကဖိ လ ိၢ်လ ကဆွဲသကဲ  ိၢ်ိၣ် ဲ ိၣ် န ့ိၢ်လ ှၤ. ိၣ်ိၢ်လွဲ ိၢ်ဂှ့ၤ, နဲသမ ့ ိၢ်အက  ိၢ် 18 
န  ိၢ်အကဖိ လ ိၢ်ိၣ် သဲဘ ျ့လ နမ  ိၢ်နပ ိၢ်တဖိ ိၢ်အကဖိ လ ိၢ်, နအက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ နန  ိၢ်ကး ိၢ်အကဂ  ိဲၢ် လ့ တ ိၢ်ဂ ့ ိၢ်တန ှၤအကပ ှၤ မတ့မ ့ ိၢ်မှၤန ့ ိၢ်
တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသခ ဖိ  နက  ဖိွဲနမ ့ ိၢ်ဘ ိၢ်က  ိၢ်ဆ  ိၢ်မွဲ ိၢ်ိၣ် သဟ  ိၢ်ဃီအခ တ ိၢ်တအက  ိၢ်ဂ  ိၢ်ဆ သက  ှၤိၣ် သတအက  ိၢ်ိၣ် သမ  ိၢ်ပ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်အကခါန ့ိၢ်လ ှၤ. 
လ  ိၢ်တ လ  ိၢ်မ အက ှၤိၣ်ဒသနွဲ ိၢ် တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသအကကလဒ ိၢ်လ အကလ ှၤဆ လ  ိၢ်ဲသတဖိ ိၢ် ပ ွဲ၀ွဲိၣ် ိၢ်လ က  ိၢ်းွဲ ိၢ်ဲွဲးသတ ိဲၢ်   ိၢ်တ ိဲၢ်  အကဖိ လ ိၢ်, လ က
ဃီအခဒက  ိၢ်ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤ လ အကမှၤန ့ ိၢ်တ ိၢ်လ နဂ  ိဲၢ် ိ့ၣ် ိၢ်လွဲ ိၢ်, ိၣ် သနကကတွဲ ိၢ်ကတ ှၤဲသလ နကဲ  ိၢ်ိၣ် ဲ ိၣ် တ ိဲၢ်  ့ိၢ်န ှၤဖိသဲ တဖိ ိၢ် အကဂ  ိၢ်ိၣ်ိၢ်လွဲ ိၢ် န ့ိၢ်လ ှၤ.

**တ ၣ်မၤန   ၣ်ီၤါထ  ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ၤလ Mature Minor Doctrine-

ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤတန ှၤ ပ ွဲပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်တဖိ ိၢ်လ ကဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အက  ိၢ်
လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ "Mature Minor Doctrine" အကဖိ လ ိၢ်
ဖိွဲအက၀ွဲဲ ့ိၢ်မ ့ ိၢ်အက  ိၢ်ိၣ် သတ ိဲၢ် ့ တ ိၢ်ဘ ိၢ်လ အကန ိၢ်ပ  ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်
ဲ ့ိၢ်ညါကဲ  ိၢ်ကဲ တ ိၢ်မှၤအကက  ှၤ အကက ွဲတ ိၢ်ပ  ိၢ်ထ ွဲထ  ိၢ်အကခ တဖိ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. 

လ တ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်လ ပ ှၤဆါတဂှၤအက ှၤမ ့ ိၢ်ပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်လ အကိၣ်  ိၢ်တဒ ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤါါအကပ ှၤ

န ့ိၢ်, ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤတဖိ ိၢ် ကဲမ ထ ပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်အကဲသန  ိၢ်, တ ိၢ်က  ိၢ်ဲ,့ 
တ ိၢ်ိၣ်  ိၢ်တဒ ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤ, တ ိၢ်မှၤလ , တ ိၢ်လွဲှၤခ ဖိ  , မဒ ိၢ်က  ှၤ၀ွဲှၤက  ိၢ် တ ိဲၢ် ဘ ျ့ မတ့မ ့ ိၢ်
တ ိၢ်အက  ိၢ်ိၣ် သတ ိၢ်လ ှၤတ  ိၢ်လ ှၤက ိၢ်, လ အကမ ့ ိၢ်တ ိၢ်အက  ိၢ်
လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသထ ရ ှၤိၣ်ိၢ်ပ ှၤန  ိၢ်ိၣ်  ိၢ်အကဲ သိၣ် သဲဘ ျ့လ မ  ိၢ်ပ ိၢ်အကတ ိၢ်အက သထ ွဲက  ိၢ်ထ ွဲအကဖိ 

လ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

*တ ၣ်မၤန   ၣ်ီၤါထ  ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ၤဘ ၣ်ဃျဲးဒ ျဲးတ ၣ်ီၤ  ၣ်လ ၤ့ၣ်  ၣ်ိၣ် ျဲဲး
ိၣ် ဖ  တ ၣ်စ ျဲးကါMcKinney-Vento-

လ က  ိၢ်းွဲ ိၢ်ဲွဲးသတ ိဲၢ်   ိၢ်တ ိဲၢ်  အကဖိ လ ိၢ်, က  ဲ ရ ိၢ်မဒ ိၢ်က  ိၢ်ပ ှၤဆါတဖိ ိၢ်, 
က  ပ ှၤဟ ့ိၢ်က  ိၢ်တ ိၢ်တဖိ ိၢ်, ိၣ် သဟ  ိၢ်ဃီအခ တအက  ိၢ်ပ ှၤက  ဖိ အကခ  ိၢ်းသ တဖိ ိၢ်
န ့ ိၢ်း န ့ ိၢ်ကမ ှၤလ ကဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသ လ တ ိၢ်ဆွဲသ
ကဲ  ိၢ်ိၣ် ဲ ိၣ် လ ပ ှၤဲသး ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤဲသး ိၢ်လ အကဲသး ိၢ်တဖိ ိၢ် အကဂ  ိၢ်
(ိၣ်ိၢ်တ ိၢ်ပ ိၢ်ဖိ ါအက ှၤလ ဖိွဲ ိၢ်ိၣ်ရ  ိၢ်က  ိၢ်း ဖိ   ိၢ်McKinney-Vento Homeless 
Education Act အကဖိ လ ိၢ် -ထွဲလ အကွဲကလ သက   ိၢ်ါ ှၤ)
လ တအက  ိၢ်လ မ  ိၢ်ပ ိၢ်မတ့မ ့ ိၢ်ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲ တ ိၢ်အကတ ိၢ်အက သထ ွဲက  ိၢ်ထ ွဲ
အကဖိ လ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. 

တ ိၢ်မှၤး ှၤပ  ိၢ်ဘ သးွဲ- National Center for Homeless Education, 
ဆ  ိၢ်ထ ွဲမှၤး ှၤပ ှၤက  ဖိ လ တအက  ိၢ်ိၣ် သတ ိၢ်အက သထ ွဲက  ိၢ်ထ ွဲလ အကဘ ိၢ်က  ိၢ်
ဆ  ိၢ်မွဲ ိၢ်ိၣ် သဟ  ိၢ်ဃီအခ တအက  ိၢ်, https://nche.ed.gov/wp-content/
uploads/2018/10/youth.pdf -ထွဲအကွဲကလ သက   ိၢ်ါ ှၤ

လ ကမၤန   ၣ်ီၤါထ  ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ၤီၤဂ  ၣ်- က  ိၢ်ဖိွဲ COVIDVaccineWA.org မ တမ  ၣ်1-833-VAX-HELP, ၀ၣ ၣှၤိၣ် သး  ိၢ်လ ှၤ #လ က   ိၢ်တ ိၢ်တ း ှၤမှၤး ှၤအကဂ  ိၢ်တက ့ ိၢ်.  

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


တ ၣ့်ၣ်  ၣ်က  ၣ်လ တ ၣ်ကဆျဲဲးကသ  ၣ်ဒ သဒ ီၤဂ  ၣ်-

□ စ ျဲးကါတ ၣ်ဃခထ ီၤက ဲီၤဂ ၤကတ  ၣ်လ Vaccine Locator (ကသ  ၣ်ဒ သဒ တ ၣ်လ  ၣ်တ ၣ်က ဲ) 
ီၤဖ ိၣ်  ၣ်(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=kar) မ တမ  ၣ်က ျဲးပ ၤ့ၣ်  ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤလ ကသ  ၣ်ညါါဘ ၣ်လ 
တ ၣ်ီၤ  ၣ်လ ၤ့ၣ်  ၣ်ိၣ် ဲျဲးီၤကလခ ၣ်မနခၤလ ပ ၤ့ၣ်  ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤတ  ၣ်လ  ၣ်၀ဲဒ ၣ် န   ၣ်လ ၤ. ကက သိၣ် သပ ှၤဲသး ိၢ်ဂ  ိၢ်

တ ိၢ်ဃီအခဒထ အကက ွဲအကဂ့ှၤကတ  ိၢ်လ Vaccine Locator အကဖိ ခ  ိၢ်ကမှၤး ှၤနှၤလ ကဃီအခဒထ ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤလ ကမှၤဲ

က သတ ိၢ်ိၣ် သနတ ိၢ်အက  ိၢ်ဲသန ့ိၢ်လ ှၤ. အကိၣ် , နမ့ ိၢ်အက  ိၢ်ိၣ် သပ ှၤန  ိၢ်ိၣ်  ိၢ်လ အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ နဂ  ိဲၢ် ဘ့ ိၢ် ဆ ိၢ်

လွဲှၤိၣ် သနှၤဆ တ ိဲၢ်  ့ိၢ်န ှၤဖိသဲ မ့ ိၢ်တဲဘ့ ိၢ်န ့ိၢ်, ဃီအခဒက  ိၢ်ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤလ အကတ  ိၢ်လ  ိၢ်တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ တ ိၢ်က ွဲသအကပ ှၤ
တက ့ ိၢ်.

□ ဃခက  ၣ်ကသ  ၣ်ဒ သဒ တ ၣ်လ  ၣ်တ ၣ်က ဲတဖ ၣ်လ ီၤတ  ၣ်လ  ၣ် တ ၣ်လၤဲနခ ၣ်လ ၤတဘ  ဃ သ မ တမ  ၣ်က ျဲးလ ကမၤတ ၣ်သ  ၣ်န ၤဖျဲးသ ,
ဖိွဲနမ့ ိၢ်တအက  ိၢ်ိၣ် သမ  ိၢ်ပ ိၢ်/ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်လ အကမှၤပ ွဲှၤန ့ ိၢ်နှၤလ  ိၢ်က   ိၢ်ိၣ် လ အကထ့  ိၢ်နွဲသအကဖိ ခ  ိဲၢ် အ့ကခါ ဘ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. 

ပ ှၤဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်မှၤး ှၤ အကါဂှၤဃီအခထ့  ိၢ်လ မ  ိၢ်ပ ိၢ်မ့တမ့ ိၢ်ပ ှၤက  ိၢ်ထ ွဲတ ိၢ်မှၤပ ွဲှၤတ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသ

လ  ိၢ်က   ိၢ်ိၣ် လ ကမှၤတ ိဲၢ်  ့ိၢ်န ှၤဖိသဲ လ အကထ့  ိၢ်နွဲသအကဖိ ခ  ိၢ် န ့ိၢ်လ ှၤ.

□ ဆျဲဲးလ ၤမ ၤဒ ျဲးနဖ ီၤက  . နမ့ ိၢ်ဘ ိၢ်ဲဂ  ိၢ်ိၣ် သဟ  ိၢ်ဃီအခ တ ိၢ်တအက  ိၢ်ဂ  ိၢ်ဆ သက  ှၤန ့, McKinney-Vento ကဘ ိၢ်ထ ွဲိၣ် သနှၤ န ့ိၢ်လ ှၤ. 

(က  ိၢ်တ ိၢ်မွဲ ိၢ် ညါလ ကမှၤန ့ ိၢ်အကါထ  ိၢ်တ ိၢ်ဂ ့ ိၢ်တ ိၢ်က  ှၤအကဂ  ိၢ်.) နကမှၤဲက သတ ိၢ်ိၣ် သက  ဲ ရ ိၢ်မဒ ိၢ်က  ိၢ်ပ ှၤဆါ, 

က  ပ ှၤဟ ့ိၢ်က  ိၢ်ဟ ့ိၢ်ဖိသတ ိၢ်, မ့တမ့ ိၢ်ပ ှၤက  ဖိ ဟ  ိၢ်ဃီအခ တအက  ိၢ်အကခ  ိၢ်းသလ ကဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသ န ့ိၢ်လ ှၤ.

□ ကတ ဲၣ်ကတ ၤသျဲးလ တ ၣ်ီၤ  ၣ်လ ၤ့ၣ်  ၣ်ိၣ် ဲျဲးီၤကလခ ၣ်လ နလ  ၣ့်ၣ်  ၣ်လ ၤ-

□ ပ ှၤန  ိၢ်ိၣ်  ိၢ်မ့ ိၢ်လ  ိၢ်ဘ ိၢ်လ ကဟွဲပ ိၢ်ဖိ ါထ  ိၢ်အကဲသဖိွဲနတ ိဲၢ်  ့ိၢ်န ှၤဖိသဲ န ့ိၢ်, မှၤဲက သတ ိၢ်ိၣ် သအက၀ွဲဲ  ့ိၢ်န ့ိၢ် တက ့ ိၢ်.

□ ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤမ့ ိၢ်တ  ိၢ်လ  ိၢ်တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသန ့ိၢ်, က  ိၢ်မ့ ိၢ်ပ ှၤလ အကဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသ လ နဂ  ိၢ်တဂှၤအက ှၤ

က ွဲသလ ှၤအကမ ှၤိၣ် သဆွဲသလ ှၤအကမ ှၤလ လ  ိၢ်က   ိၢ်ိၣ် အကဂ  ိဲၢ် န့ ့ိၢ်လ ှၤ.

□ နမ့မ့ ိၢ်ပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်လ အကဲဘ ျ့ထ  ိၢ် မ့တမ့ ိၢ်ပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်လ အကဖိ  အကဲသိၣ် သပ ှၤဖိ ဲ ိၢ် မ့တမ့ ိၢ်ပ ှၤန  ိၢ်ိၣ်  ိၢ်လ အကဲဘ ျ့ထ  ိၢ်န ့ိၢ်,

နကလ  ိၢ်ဟွဲး  ိၢ်တ ိၢ်မှၤန  ိၢ်မှၤဃီအခါန ့ိၢ်လ ှၤ.

□ နမ့ ိၢ်ိၣ် သန ့ ိၢ်တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသခ ဖိ  း သကါMcKinney-Vento, ိၣ် သဲ  ိၢ်က  ိဲၢ် သဂ ှၤလ ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤ

အက  ိၢ်ိၣ် သတ ိဲၢ်  က  ိၢ်တဖိ ိၢ်န ့ိၢ်, နဟွဲး  ိၢ် တ ိၢ်က ွဲသအက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ တ ိဲၢ်  ့ိၢ်ညါအက ှၤလ 

တ ိၢ်ဘ သဘ ိၢ်ဲ ့ိၢ်ညါတ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသ ဲွဲးသတ ိဲၢ်   ိၢ် တ ိဲၢ်  အကဖိ လ ိၢ် - RCW 7.70.065 –ထွဲအကွဲကလ သက   ိၢ်ါ ှၤ

ိၣ် သပ ိၢ်ဖိ ါထ  ိၢ်တ ိၢ်အကက  ိၢ်အကဲန  ိၢ်လ ှၤတ  ိၢ်လ ှၤဆွဲသဆ က  တဖိ ိၢ်. (ဘ သးွဲိၣ် သဲွဲးသ တ ိဲၢ်   ိၢ်တ ိဲၢ်  -

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 –ထွဲအကွဲကလ သက   ိၢ်ါ ှၤ). တ  ိၢ်န  ိၢ်-တ ိၢ်အက ှၤ

တမ့ ိၢ်တ ိၢ်လ  ိၢ်ဘ ိၢ်ဘ ိၢ်.

□ နမ့ ိၢ်ဃီအခဒက  ိၢ်တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ နန  ိၢ်ကး ိၢ်အကဂ  ိၢ်ခ ဖိ  Mature Minor Doctrine န ့ိၢ်, 

နကလ  ိၢ်ဟ ့ိၢ်လ ှၤလ  ိၢ်တ လ  ိၢ်မ ိၣ် သတ ိၢ်ဂ ့ ိၢ်တ ိၢ်က  ှၤလ အကိၣ်ဒသနွဲ ိၢ်၀ွဲိၣ် ိၢ်လ နမ ့ ိၢ်ပ ှၤလ အကဲဘ ျ့ထ  ိၢ်လ နမ  ိၢ်ပ ိၢ်

တဖိ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. တ ိၢ်အက ှၤတ ိၢ်တလ  ိၢ်ဘ ိၢ်အက ှၤလ ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤခွဲလ  ိၢ်ဘ ိၢ်ဘ ိၢ်ဆ ိၢ်ကမှၤး ှၤတ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ. 

ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤ း ှၤတန ှၤတမှၤ ပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်ိၣ်  ိၢ်တဒ ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤတ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်လ တ ိၢ်လ  ိၢ်တ ိၢ်က ွဲဘ ိၢ်

ဘ ိၢ်ဆ ိၢ်တ  ိၢ်လ  ိၢ်ပ ှၤဖိ ဲ ိၢ်ိၣ်  ိၢ်တဒ ိၢ်ခ  ိၢ်ပ ွဲှၤ တ ိၢ်ဆ တွဲ ိၢ်တဖိ ိၢ်လ ပ ှၤဟ ့ိၢ်တ ိၢ်မှၤး ှၤလ အကပ ှၤက   ိၢ်တဖိ ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

• တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ ထသခ  ိၢ် (ခ ဖိ  လ တွဲး မတ့မ ့ ိၢ်

လ န  ိၢ်ကး ိၢ်)

• တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ တ ိၢ်က ွဲသအကပ ှၤ (လ  ိၢ်က   ိၢ်ိၣ် )

• တန ှၤလ  ိၢ်ဘ ိၢ်တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ တ ိၢ်က ွဲသိၣ် သထသခ  ိၢ်ခ ခါလ  ိၢ်

န ့ိၢ်လ ှၤ.

• တ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ န  ိၢ်ကး ိၢ်လ ပ ှၤန  ိၢ်ိၣ်  ိၢ် ဟ ့ိၢ်လ ှၤတ ိၢ်အက  ိၢ်လ ှၤ

ဟ ့ိၢ်ခ ွဲသလ နဂ  ိၢ်န ့ိၢ်လ ှၤ.

ပ ၤ့ၣ်  ၣ်တ ၣ်မၤစ ၤတ  ၣ်လ  ၣ်တ ၣ်ီၤ  ၣ်လ ၤ့ၣ်  ၣ်ိၣ် ဲျဲးလ က ဲလ ၤဆ စ ၤဘ ီၤပ ၤန   ၣ်လ ၤ.
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လ ကဃီအခထ့  ိၢ်လ  ိၢ်တ လ  ိၢ်မ အက ှၤ လ အကက ့ ိၢ်ပန  ိၢ်ိၣ် အကဂှၤအကဂ  ိၢ်, က သ 1-800-525-0127. ပ ှၤး သကါတ ိၢ်မှၤး ှၤလ အကန ိၢ်တအက မတ့မ ့ ိၢ်
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