
Office of Language Access (ဘာသာစကာားအထ ာက်အကူရ  ား) 

ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူဆ ိုငရ်ာ မထကျေနပ်မှု တ ိုငက်ကာားခြငာ်း လိုပ်ငနာ်းစဉ် 

 

စကာားခပနတ်စ်ဦား ြန  အ်ပ်ထပားရနခ်ြစ်ထစ၊ တရာားရ ိုားနငှ  ်သက်ဆ ိုငထ်သာ မည်သည ်က စစတွငမ်ဆ ို 

အခြာားဘာသာစကာား အကအူညီက ို ထပားရနခ်ြစ်ထစ ထေသတွငာ်း တရာားရ ိုားတစ်ရ ိုား၏ ပျေက်ကွက်မှုက ို တငခ်ပရန ်

တ ိုငက်ကာားသူတစ်ဦား ခပြုလိုပ်န ိုငသ်ည ် အဆင မ်ျောားက ို ဤစာရွက်စာတမာ်းတွင ်အထသားစ တ် ထြာ်ခပ ာားပါသည်။ 

တ ိုငက်ကာားသူသည် ကငတ်က်ကီခပည်နယ် တရာားမျှတထရားရ ိုား (Kentucky Court of Justice) နငှ  ်

ခပနလ်ှနဆ်က်ဆ မှုမျောားနငှ  ်သက်ဆ ိုငထ်သာ မည်သည ် ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူ က စစမဆ ိုနငှ  ်သက်ဆ ိုငထ်သာ 

တ ိုငက်ကာားမှုတစ်ြိုက ို ခပြုလိုပ်န ိုငပ်ါသည်။ ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူနငှ  ်ပတ်သက်သည ် တ ိုငက်ကာားမှုတစ်ြိုက ို 

တငသ်ွငာ်းခြငာ်းသည် ရှ နငှ ပ်ပီားထသာ မည်သည ်စရီငြ်ျေက ်သ ို  မဟိုတ် အမ န  က် ိုမဆ ို အယူြ ဝငခ်ြငာ်း 

ခြစ်မည်မဟိုတ်သည်က ို သတ ခပြုထပားပါ။ တ ိုငက်က ြားသကူ တတ ငြ်ားဆ ိုလျှင ်တ ိုငက်က ြားသည ်လိုပ်ငန်ြားစဉ် 

ပပ ြားစ ြားတ  င ် က ူည  ဖြစတ်စရန် တကွ ်စက ြားဖပန်တစ်ဦြား တြေါ်တပြားဖြငြ်ား  ပါ ဝင ်သင တ်လ  တ်သ  

ဘ သ စက ြား  တ  က ်က ူဝန်တဆ ငမ်ှုမ  ြားက ို ဘ သ စက ြား  တ  က ်ကရူ ို ြားက တပြားမညဖ်ြစ်ပါသည်။       

 

1. တ ိုငက်က ြားမှုက ို စတငဖ်ပြုလိုပ်ဖြငြ်ား။ လူတစ်ဦားသည် ထအာက်ထြာ်ခပပါ လိုပ်ထဆာငြ်ျေကမ်ျောားအနက် တစ်ြိုက ို 

ခပြုလိုပ်ခြငာ်းခြင  ်တ ိုငက်ကာားမှုတစ်ြိုက ို တငသ်ွငာ်းန ိုငပ်ါသည် -  

 

•  န်ွလ ိုငြ်ား တ ိုငက်က ြားမှုပ ိုစ က ို ခြည ်စွက်ခြငာ်းခြင  ်တ ိုငက်ကာားမှုတစ်ြိုက ို အွနလ် ိုငာ်းတငွ ်

တငသ်ွငာ်းထပားပ ို  န ိုငပ်ါသည်။ 

• 502-573-2350 သ ို   ထြေါ်ဆ ို၍ ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူရ ိုားသ ို   ြိုနာ်းလ ွှဲထပားရန ်ထခပာဆ ိုကာ 

တ ိုငက်ကာားမှုက ို ြိုနာ်းခြင  ်တငသ်ွငာ်းန ိုငပ်ါသည်။  

တရာားရ ိုား စကာားခပနဝ်နထ်ဆာငမ်ှုမျောားမ ှက ိုယ်စာားလှယ်တစဦ်ားက တ ိုငက်ကာားသူနငှ  ်က ိုယ်တ ိုငက် ိုယ်ကျေ 

ထခပာဆ ိုမည်ခြစ်ကာ တ ိုငက်ကာားမှု လိုပ်ငနာ်းစဉ်က ို စတငရ်န ်လ ိုအပ်ထသာ သတငာ်းအြျေက်အလက်က ို 

ရယူပါမည်။ 

• ထအာက်ထြာ်ခပပါ လ ပ်စာသ ို   တ ိုငက်ကာားစာတစ်ထစာငက် ို ထပားပ ို  ခြငာ်းခြင  ်တ ိုငက်ကာားမှုတစြ်ိုက ို 

စာခြင ထ်ရားသာား တငသ်ွငာ်းန ိုငပ်ါသည် -  

Administrative Office of the Courts 
Attention: Office of Language Access 
1001 Vandalay Drive 
Frankfort, KY 40601 

  

2. လကြ် ဖြငြ်ား။ ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူရ ိုားသည် တ ိုငက်ကာားမှုက ို ခပနလ်ည်သ ိုားသပ်ကာ အကျေ ြုားဝငသ်ည ် 

အြျေက်အလက်မျောား အာားလ ိုားက ို တ ိုငက်ကာားသူ  မ ှရယူမည်ခြစ်ပါသည်။ ကနဦား လက်ြ ြျေ နတ်ွင ်တ ိုငက်ကာားမှုက ို 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tbDpVqYd-UCtAPlE_YcK9LRiRgAenZVJukSxqxSGQWpUMDJBNUdRSlY3MjNJTktIMDQ5NjNTUEw2MSQlQCN0PWcu


ဆက်လက်ထဆာငရွ်က်သင သ်ည်ဟို ဆ ိုားခြတ်ပါက ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူရ ိုားသည် ခပနလ်ည်ရှာထြွရနန်ငှ  ်

ြ ိုငတ်ွွှဲရန ်ရည်ရွယ်ြျေက်အတကွ် လက်ြ န ပါတ်တစ်ြို သတမ်ှတ်ထပားမည် ခြစ်ပါသည်။ သ ို  ထသာ် ကနဦား 

လက်ြ ြျေ နတ်ွင ်တ ိုငက်ကာားမှုက ို ဆက်လက်မထဆာငရွ်က်သင ဟ်ို ဆ ိုားခြတ်ပါက ဘာသာစကာား 

အထ ာက်အကရူ ိုားသည် တ ိုငက်ကာားမှုက ို ပယ်ြျေကာ ထနာက် ပ်မည်သည ် လိုပ်ထဆာငြ်ျေက်က ိုမျှ ခပြုလိုပ်မည် 

မဟိုတ်ထကကာငာ်း တ ိုငက်ကာားသကူ ို အသ ထပားမည် ခြစ်ပါသည်။   

 

3. တ ိုငက်က ြားမှုက ို လကြ် ရရ  တကက ငြ်ား  သ  မ တဖ်ပြုဖြငြ်ား။ အြျေ နတ် ိုအတငွာ်း ထဆာငရွ်က်ရမည ် က စစမျောားမှလွွှဲ၍ 

တ ိုငက်ကာားမှုက ို လက်ြ ရရှ ထကကာငာ်း အသ အမှတ်ခပြုရန ်ဘာသာစကာား အထ ာက်အကရူ ိုားသည် စာ၊ အာီးထမားလ် 

သ ို  မဟိုတ် တယ်လီြိုနာ်းခြင  ်ရ ိုားြွင ရ်က် 10 ရက်အတငွာ်း တ ိုငက်ကာားသူ  သ ို   အထကကာငာ်းခပနပ်ါမည်။ တ ိုငက်ကာားမှုက ို 

ထစ ထစ စပ်စပ် စ ိုစမ်ားစစ်ထဆားန ိုငရ်နအ်တွက် အသ အမှတခ်ပြုသည ် အြျေ နတ်ွင ်ဘာသာစကာား 

အထ ာက်အကရူ ိုားသည် တ ိုငက်ကာားသူ  မ ှထနာက် ပ်သတငာ်းအြျေက်အလက် နငှ /်သ ို  မဟိုတ် 

စာရွက်စာတမာ်းမျောားက ို ထတာငာ်းဆ ိုခြငာ်းလည်ား ရှ န ိုငပ်ါသည်။ အြျေ နတ် ိုအတငွာ်း ထဆာငရွ်က်ရမည ် တ ိုငက်ကာားမှု 

ခြစ်ပါက (ဥပမာ ရ ိုားြွင ရ်က် 10 ရက်မခပည ်မ ီစီစဉ် ာားထသာ ထနာက် ပ်ကကာားနာမှုနငှ  ်စပ်လျေဉ်ားသည ် 

တ ိုငက်ကာားမှု) ဘာသာစကာား အထ ာက်အကရူ ိုားသည် အကျေ ြုားဝငထ်သာ မည်သည ်က စစက ိုမဆ ို အြျေ နမ်ီထခြရှငာ်းရန ်

ကက ြုားပမ်ားသည ်အထနခြင  ်တ ိုငက်ကာားမှုက ို အသ အမှတ်ခပြုခြငာ်းနငှ  ်ထနာက်ဆက်တွွှဲ စ ိုစမ်ားစစ်ထဆားမှုတ ို  က ို 

အလျေငအ်ခမန ်ခပြုလိုပ်မည် ခြစ်ပါသည်။  

 

4. တေသတငွြ်ား တရ ြားရ ို ြား    သ တပြားဖြငြ်ား။ ထတာငာ်းဆ ို ာားထသာ သတငာ်းအြျေက်အလက် နငှ /်သ ို  မဟိုတ် 

စာရွက်စာတမာ်းမျောား အာားလ ိုားက ို လက်ြ ရရှ ြျေ နတ်ွင ်တ ိုငက်ကာားမှုတစ်ြိုက ို လက်ြ ရရှ ထကကာငာ်း 

ထေသတွငာ်းတရာားရ ိုားက ို အသ ထပားရနအ်တွက် တ ိုငက်ကာားစာတွင ်ပါဝငထ်သာ တရာားရ ိုား  သ ို   ဘာသာစကာား 

အထ ာက်အကရူ ိုားက စာတစ်ထစာင ်ထပားပ ို  မည် ခြစ်ပါသည်။ တ ိုငက်ကာားမှုနငှ  ်သက်ဆ ိုငထ်သာ အကျေ ြုားဝငသ်ည  ်

အထသားစ တ်အြျေက်မျောား အာားလ ိုားက ို စာတွင ်ည ်သွငာ်း ာားမည် ခြစ်ပါသည်။ ဘာသာစကာား 

အထ ာက်အကရူ ိုား၏ ဝန ်မ်ားတစ်ဦား သ ို  မဟိုတ် ကန ်ရ ိုက်တာတစ်ဦားနငှ  ်သက်ဆ ိုငထ်သာ တ ိုငက်ကာားမှုမျောား 

အာားလ ိုားက ို ကငတ်က်ကီခပည်နယ် တရာားရ ိုား၏ စီမ အိုပ်ြျေြုပ်ထရားရ ိုား (Kentucky Administrative Office of the 

Court) က ြျေမှတ် ာားထသာ ရ ိုားတငွာ်းဝန ်မာ်း စည်ားကမာ်း  နာ်းသ မာ်းထရား လိုပ်  ိုားလိုပ်နည်ားက ို အသ ိုားခပြုကာ 

တ ိုငက်ွယ်ထခြရှငာ်းမည်ခြစ်ထကကာငာ်း သတ ခပြုထပားပါ။      

 

5. တ ိုငက်က ြားြ ကက် ို စ ိုစမ်ြားစစ်တဆြားဖြငြ်ား။ တ ိုငက်ကာားမှုက ို လက်ြ ရရှ ထကကာငာ်း ထေသတငွာ်းတရာားရ ိုား   

အသ ထပားပပီားထနာက် ရ ိုားြွင ရ်က် 10 ရက်အတငွာ်း ဘာသာစကာား အထ ာက်အကရူ ိုားသည် တ ိုငက်ကာားမှုတွင ်

အကကမာ်းထြာ်ခပ ာားထသာ စွပ်စွွှဲြျေက်မျောားက ို စ ိုစမ်ားစစ်ထဆားမှုတစ်ြို စတငခ်ပြုလိုပ်မည် ခြစ်ပါသည်။ တ ိုငက်ကာားမှု 

တစ်ြိုစီ၏ အထသားစ တ်အြျေက်မျောားအထပေါ် မူတည်၍ စ ိုစမာ်းစစ်ထဆားမှု လိုပ်ငနာ်းစဉ် ကွွှဲခပာားခြငာ်း 

ရှ မည်ခြစ်ထသာ်လည်ား ခြစ်န ိုငြွ်ယ် ထဆာငရွ်က်ြျေက်မျောားတငွ ်တရာားသကူကီားမျောား၊ စာထရားမျောားနငှ  ်စကာားခပနမ်ျောား 



အပါအဝင ်တ ိုငက်ကာားမှုနငှ  ်သက်ဆ ိုငသ်ူ(မျောား)က ို ထတွွေ့ဆ ိုထမားခမနာ်းခြငာ်းနငှ  ်ထတွွေ့ဆ ိုထမားခမနာ်းသည ် 

လိုပ်ငနာ်းစဉ်အတွငာ်း ရရှ ြွှဲ ထသာ သတငာ်းအြျေက်အလက်မျောား အာားလ ိုားက ို စာခြင ထ်ရားသာား ထြာ်ခပြျေက်မျောား 

ရယူခြငာ်းတ ို   ပါဝငပ်ါသည်။     

 

6. ဥပတေဝန်တဆ ငမ်ှုမ  ြားရ ို ြား (Office of Legal Services) က ဖပန်လည်သ ိုြားသပ်ဖြငြ်ား။ စ ိုစမာ်းစစ်ထဆားမှု 

ပပီားစာီးြျေ နတ်ွင ်ဘာသာစကာား အထ ာက်အကရူ ိုားသည် စာခြင ထ်ရားသာား ထြာ်ခပြျေက်မျောားနငှ  ်အဆ ိုခပြု ာားထသာ 

ထခြရှငာ်းြျေက်မျောားအာားလ ိုား အပါအဝင ်၎ငာ်း၏ထတွွေ့ ရှ ြျေကမ်ျောားက ို ဥပထေဝနထ်ဆာငမ်ှုမျောားရ ိုားသ ို   ခပနလ်ည်သ ိုားသပ်ရန ်

ဆက်လက်ထပားပ ို  မည် ခြစ်ပါသည်။ ဥပထေဝနထ်ဆာငမ်ှုမျောားရ ို ားကထပားသည  ်လမ်ားည နြ်ျေက်အထပေါ် မတူည်၍ 

ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူရ ိုားသည် အဆ ိုခပြု ာားထသာ ထခြရှငာ်းြျေက်က ို အထကာငအ် ည်ထြာ်ရနခ်ြစ်ထစ၊ 

ထခြရှငာ်းြျေက် အသစ်တစ်ြိုက ို ထေသတွငာ်းတရာားရ ိုားက အထကာငအ် ည် ထြာ်ထစရနအ်တွက် အဆ ိုခပြုရနခ်ြစ်ထစ 

သ ို  မဟိုတ် တ ိုငက်ကာားမှုသည် ဆက်လက်မထဆာငရွ်က်သင ထ်ကကာငာ်း ထေသတွငာ်းတရာားရ ိုားက ို အကက ခပြုရနခ်ြစ်ထစ 

ည နက်ကာားမည် ခြစ်ပါသည်။ အဆ ိုခပြု ာားထသာ သ ို  မဟိုတ် အကက ခပြု ာားထသာ မည်သည ်ထခြရှငာ်းြျေက်က ိုမဆ ို 

အထကာငအ် ည်ထြာ်ပပီားထနာက်တွင ်ထေသတွငာ်းတရာားရ ိုားသည် တ ိုားတက်မှု အစီရငြ် စာက ို ဘာသာစကာား 

အထ ာက်အကူရ ိုားသ ို   ထပားပ ို  ရမည် ခြစ်ပါသည်။ 

 

7. တ ိုငက်က ြားသ ူ သ ို    သ တပြားဖြငြ်ား။ တ ိုငက်ကာားမှုက ို ထခြရှငာ်းသည ် နည်ားလမ်ားတစ်ြိုအခြစ် ထေသတွငာ်းတရာားရ ိုားက 

အထကာငအ် ည်ထြာ်မည ် လိုပ်ထဆာငြ်ျေက်မျောားက ို အထသားစ တ်ထြာ်ခပသည ် စာတစထ်စာငက် ို တ ိုားတက်မှု 

အစီရငြ် စာက ို လက်ြ ရရှ သည ်ထန  မှ ရ ိုားြွင ရ်က် 10 ရက်အတွငာ်း ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူရ ိုားက 

တ ိုငက်ကာားသူ  သ ို   ထပားပ ို  မည်ခြစ်ပါသည်။    

 

8. တေတ တဘ စ်န င  ် မ  ြားဖပည်သ ူဝငတ်ရ ကက်ကည ်ရှုန ိုငမ်ှု။ ဘာသာစကာား အထ ာက်အကူရ ိုားသည် 

တ ိုငက်ကာားြျေက်မျောား၏ ထေတာထဘ စ်တစ်ြိုနငှ  ်၎ငာ်းတ ို  က ို ထခြရှငာ်းရန ်ခပြုလိုပ်သည ်အဆင မ်ျောားက ို 

  နာ်းသ မာ်း ာားကာ ထတာငာ်းဆ ိုြျေ နတ်ွင ်အမျောားခပညသ်ူအတွက် ြတ်ရှုန ိုငထ်အာင ်ခပြုလိုပ်ထပားရပါမည်။  

 

9. လကစ် ြားတြ မှုက ို တ ြားဖမစ်ဖြငြ်ား"[Title VI] နငှ အ်ညီ ရရှှိထသာ မည်သည ်အခွင အ်ထရား သှိ  မဟ တ် 

အ ာူးအခွင အ်ထရားမဆှိ ကှိ  ထနာှင ယှ်က်ရန ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင  ်သှိ  တည်ားမဟ တ် ဤအထ ကာငာ်းအရာခွွဲအရ 

စ  စမ်ားစစ်ထဆားမှု၊ အမှုကှိစစ ထဆာငရွ်က်မှု သှိ  မဟ တ်  ကာားနာမှုတှိ  တွင ်မည်သည ်ပ  စ ဖြင မ်ဆှိ  

တှိ င ်ကာားမှုဖပြုလ ပ်ဖခငာ်း၊ အစစ်ထဆားခ ဖခငာ်း၊ ပါဝငက်ူညီဖခငာ်း သှိ  မဟ တ် ပာူးထပါငာ်းပါဝငဖ်ခငာ်းအတွက် 

မည်သူတစ်ဦားတစ်ထယာက်ကှိ မဆှိ  လက်ခ ရရှှိသူ သှိ  မဟ တ် အဖခာားမည်သူမဆှိ က ထဖခာက်လှန  ဖ်ခငာ်း၊ 

ခခှိမ်ားထဖခာကဖ်ခငာ်း၊ အကျပ်ကှိ ငဖ်ခငာ်း သှိ  မဟ တ် ခွွဲဖခာားဆက်ဆ ဖခငာ်း မဖပြုလ ပ်ရ။" 28 C.F.R. § 42.108(e) 

 


