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သင့္အခြင့္အေရးမ်ား ဩဂုတ္ 2019 

 

သင့္အား ေလးစားမႈျဖင့္ ဆကဆ္ံရမည္ဆိုေသာ အခြင့္အေရးသင့္မွာ ရိွသည္။ 

• သင္၏ တရားဥပေဒေရးရာ အေျခအေနႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ၊ ကုသမွဳ ၊ သံုးသပ္မႈ အတြက ္
႐ွဴျမင္ပံုအားလံုးကို သင့္အား အျပည့္အဝ အေၾကာငး္ၾကားရမည္ဆိေုသာ အခြင့္အေရး ႐ွပိါသည္။  

• သင္၏ ဥပေဒေရးရာ လကရ္ွိအေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး သင့္အေနအထားကို တရားသူႀကးီ သို႔မဟုတ္ သံုးသပမ္ႈ 
ခံုအဖြဲ႕ တစ္ခခုအုားေတာငး္ဆိ ုျပန္လည္သံုးသပေ္စခြင့္ ႐ွိပါသည္။ တရားေရး စံုးစမ္းမႈကိလုည္း ျပဳလပု္ႏိငု္ပါသည္။ 

• သင္၏ ယဥေ္က်းမွဳထံုးတမ္းစဥလ္ာႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိငု္ရာ ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈရွရိမည္ဆိုေသာ ရပိုငခ္ြင္ ့
သင့္တြြင္ရွသိည္။ သင့္ကို စစေ္ဆးမႈ သို႔မဟတု္ သံုးသပမ္ႈျပဳလုပစ္ဥတ္ြင ္သင့္ဘာသာစကား ေျပာဆိသုူ သို႔မဟတု္  
သင့္မိသားစု သို႔မဟတု္ whānau မွ တစ္စံုတစေ္ယာက္၊ မတိေ္ဆြ 
သို႔မဟုတ္ ကညီူေပးသူ တစစ္ံုတစ္ေယာကက္ို ေခၚထားႏုိင္သည္။ 

• သင့္အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ က်နး္မာေရးဆိုငရ္ာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကို ခယံူပိငု္ခြင့ ္
ရွိသည္။ ၎မစတငမ္ီ သင့္ကုသမွဳ၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သင့္အား ေျပာျပရမည္။ 

• သင့္အားကသုမွဳအေပၚ ဗီဒယီိႏွုင့္ အသံဖမ္းယူမႈမ်ား ျပဳလပုျ္ခင္း သို႔မဟတု္  
ရိုကက္ူးဖမ္းယထူားေသာ အရာမ်ားအသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ျငင္းဆိပုိုငခ္ြင့္ ရွိသည္။  

• အျခားေသာ စတိ္ေရာဂါပညာ႐ွင္၏ ထင္ျမငယ္ူဆခ်ကက္ို ေမးျမန္းပိုငခ္ြင့္ ရွသိည္။ 

• လူနာတစဥ္ီးအေနျဖင့္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏငွ့္ လက္ရွိ အေျခအေန သို႔မဟတု္ အျခားကိစၥရပတ္ို႔ႏွင့္ 
ပတသ္က္ၿပီး အၾကဉံာဏ္ရယူရန ္ေ႐ွ႕ေနတစဥ္ီး ေတာင္းဆိုပိငု္ခြင့္ ႐ွိသည္။ 

• အျခားသမူ်ားအား အနားတြငေ္ခၚထားပိုငခ္ြင့္ ႐ွသိည္။ သင့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ရန ္သို႔မဟတု္ ကသုစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားသမူ်ား ရန္ျပဳျခင္းမ ွကာကြယရ္န ္အတြက္လိုအပ္ေသာအခါမသွာ ထိသုို႔ေခၚထားျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏိုငသ္ည္။ 

• သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိနမ္်ားတြင္ သင့္ထံသို႔ ဧည့္သည္မ်ားလာေရာကခ္ြင့္ႏွင့္ ဖုန္းအသံုးျပဳခြင့္ ရွိသည္။ စာမ်ားကိ ု
ဖြင့္ေဖာက္မခံရဘ ဲေပးပို႔ျခင္း၊ လကခ္ံျခင္း ျပဳလုပႏ္ိုငသ္ည္။ သင့္ကိုတာ၀နယ္ကူသုသကူ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကိ ု
သတမ္ွတထ္ားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခအုတြကသ္ာ ကန႔္သတ္ႏိငု္သည္။ 
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ဤလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ မည္မွ်ၾကာ အက်ံဳ း၀င္ သက္ေရာက္ပါမည္နည္း။ 

• ပထမအၾကမိ ္စစ္ေဆးမႈမွာ ၅ ရက္အထိ ၾကာႏုိင္သည္။ 

• ေနာက္ထပ္ စစေ္ဆးမႈႏွင့္ ကုသမႈလိုအပလ္ွ်င္ ဒတုိယအၾကမိ္ စစေ္ဆးမႈ ကာလသည္ ၁၄ ရက္အထိ ၾကာႏုိင္သည္။   

• သင့္ကိုထြက္ခြာခြင့္ေပးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသးလွ်င္ ေနာကထ္ပ္ မျဖစမ္ေန 
ကုသခံရမႈအမနိ္႔အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ျပဳလုပခ္ံရမည္။ 

• မျဖစမ္ေန ကသုခရံမႈအမိန္႔မ်ားကို အနည္းဆံုး ၆ လတစ္ခါ သံုးသပ္သည္။ 

ကုသမႈကုိ ျငင္းဆုိႏုိင္ပါသလား။ 

• စစေ္ဆးမႈ၏ ကနဦး (၅ ရက္) ၊ ဒုတယိ (၁၄ ရက္) ၊ ေနာကဆ္ကတ္ြဲ ေရာဂါျပန္စစ္ခ်ိနႏ္ွင့္ 
မျဖစမ္ေန ကသုခရံမႈအမိန္႔ ခ်ပါက ပထမ တစ္လ စသည့္ကာလအတြင္း ကသုမွဳအတြက္ သင္ 
သေဘာတူမထားေသာ္လည္း ကုသမွဳကိရုယရူန ္
လိုအပႏ္ိုငပ္ါသည္။  

• ထိုအခ်ိန္ၿပီးေနာက္တြင္ ကသုမွဳအတြက္ သင့္သေဘာတူညီမႈ လိုအပပ္ါသည္။ သေဘာတူညီမႈေပးရန္ ျငင္းဆိုပါက 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွထိားေသာ ဒုတယိ စတိ္ေရာဂါအထူးကုက ကသုမႈခံယူျခင္းသည္ သင့္အတြက ္အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု 
ဆုံးျဖတမ္ွသာလွ်င္ ကသုမႈခံရပါမည္။ 
 

ကၽြႏု္ပ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္သနည္း။ 

သင့္အားဆကဆ္ံပံုကို မႏွစ္သက္လွ်င္ သို႔မဟတု္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္ျပီး ေမးစရာ႐ွလိွ်င ္
အကူအညီေတာင္းခြင့္ ႐ွိသည္။ 

ေအာက္ပါတို႔အနက္ တစဦ္းဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဝနထ္မ္းမ်ားကို အကအူညီေတာင္းပါ- 

• ခ႐ိငု္ စံုစမ္းေရးမွဴး (သင္ အဖိုးအခမေပးရဘ ဲမေက်နပမ္ႈမ်ားကို  စံုစမ္းစစေ္ဆးႏုိင္ၿပီး သင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား 
အၾကံျပဳႏုိင္ေသာ ေ႐႕ွေနမ်ား) 

• သင့္ကိုယပ္ိုင္ ေ႐ွ႕ေန (သင့္တြင္ ေ႐႕ွေနမ႐ွလိွ်င္ ဝနထ္မ္း သို႔မဟုတ္ ခ႐ိငု္ စံုစမ္းေရးမွဴ းက သင့္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 
ေပးႏုိင္ပါသည္။ ေ႐႕ွေနမတတႏ္ိုငလ္ွ်င္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီက ကနု္က်စရိတက္ို ပံပ့ိုးႏုိငပ္ါသည္။)  

• က်န္းမာေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈဆိငု္ရာ ေကာ္မ႐ွငန္ာ႐ုံး (ေကာ္မ႐ငွ္နာ႐ံုးက သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့ ္ပတသ္က၍္ 
အၾကံျပဳႏုိင္ၿပီး မေက်နပခ္်ကမ္်ားကိုလည္း စံုစမ္းႏိငု္ပါသည္) 

• လူနာအား ကညီူေပးသူ (လနူာ၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး အထူးစိတဝ္ငစ္ားသည့္ ပုဂၢိဳလမ္်ား ႐ွိပါသည္)။ 
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