Burmese
မူၾကမ္း စာမွတ္စာတမ္း
ရဲႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား - မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား
ယဥ္ေက်းမႈအရႏွင့္ဘာသာစကားအရ ကြဲျပားျခားနားက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား
ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ရွိ တရားဥပေဒမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္ စည္းကမ္းေသဝပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းထားေရးသည္ WA အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏
အဓိက အခန္းက႑ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ ရဲအရာရွိမ်ားက ေပးသည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
WA ရဲမ်ားသည္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ၿပီး ရဲအရာရွိ အားလံုးသည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား
အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။
သင့္အား သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးထား
ပါသည္။

1. ရဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်ုႏ္ုပ္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းႏိုင္ပါသလား။
a. တုိင္တန္းႏိုင္ပါသည္။
က်င့္ဝတ္စည္ကမ္းႏွင့္

အေနာက္

ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္

တန္ဖိုးထားရာမ်ား

ျမြက္ဆိုခ်က္

ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္

တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏
စံႏႈန္းမ်ားအတြင္း

ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အကယ္၍ ရဲအရာရွိ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ရဲဝန္ထမ္း တစ္ဦးသည္ ပညာရွင္မပီသစြာျဖင့္
သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္ မကင္းစြာျဖင့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ ည္ဟု သင္ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ မေက်နပ္ခ်က္
တိုင္တန္းလႊာ တစ္ခုကို တိုင္းေကာင္း တိုင္ႏိုင္သည္။

2. ကြ်ႏု္ပ္ မည္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္တန္းႏိုင္ပါသလဲ။
a. အကယ္၍ မည္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးတြင္မဆို ရဲမ်ားသည္ ပညာရွင္မပီသေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊
ရိုင္းျပေသာ၊

အက်င့္ပ်က္ေသာ

သို႔မဟုတ္

မိမိ၏တာဝန္ကို

လ်စ္လ်ဴရႈေသာ

အမူအက်င့္ျဖင့္

ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ဟု သင္ ေတြ႔ႀကံဳလွ်င္ သင္ မေက်နပ္ခ်က္တစ္ခုကို တိုင္ေကာင္းတိုင္ႏိုင္သည္။

3. အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္ မေက်နပ္ခ်က္ တစ္ခုကို တိုင္တန္းခ်င္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္
ရွိပါသလား၊ ကြ်ွႏု္ပ္ကို ေလးေလးနက္နက္ သေဘာထားမည္လား။

a. ဟုတ္ပါသည္။

အေနာက္

ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္

မေက်နပ္ခ်က္

တိုင္တန္းလႊာ အားလံုးကို ေလးေလးနက္နက္ သေဘာထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ဤကိစၥမ်ားကို
ေဆြးေႏြးရန္ သို႔မဟုတ္ ဤကိစၥမ်ားကို တိုင္တန္းရန္ ရဲမေက်နပ္ခ်က္မ်ား စာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း

သင့္

ေဒသတြင္း

ရဲစခန္း၊

ရဲအကူအညီေပး

စင္တာ

သို႔မဟုတ္

ရဲမေက်နပ္ခ်က္မ်ား ဌာနကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

4. ကြ်ႏု္ပ္၏ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းလႊာကို သိုသိုသိပ္သိပ္ အေရးယူမည္လား။
a. ဟုတ္ပါသည္၊ အကယ္၍ သင္ အမည္မေဖာ္လိုသူ အျဖစ္ ေနလိုလွ်င္ သင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို သိုသို
သိပ္သိပ္ အေရးယူပါလိမ့္မည္။

Burmese
5. အကယ္၍ ရဲအေပၚ ကြ်ႏု္ပ္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းလွ်င္ ကြ်ွႏု္ပ္ မိသားစု အေပၚ မေကာင္းမႈ တစ္ခုခု ျဖစ္မည္လား။
a. မျဖစ္ပါ။ ရဲမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဝင္မ်ားကို ကူညီရန္ ျဖစ္ၿပီး လူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္
တို႔တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွိပါသည္။
တိုင္လွ်င္

သင္

သို႔မဟုတ္

သင့္

အကယ္၍ သင္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းလႊာ တစ္ခုကို

မိသားစု

အေပၚ

မေကာင္းေသာ

တန္ျပန္မႈကို

အေနာက္

ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က လုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

6. အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္ကို ရဲကေျပာဆိုလွ်င္ သူတို႔ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးေကာင္းေမးႏိုင္သလဲ၊ ကြ်ႏု္ပ္
ဘာလုပ္ရန္ လိုပါသလဲ။

a. ရဲသည္ သင့္အား သင့္ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ သင္ ေနထိုင္သည့္လိပ္စာ တို႔ကိုေမးႏိုင္သည္၊
၄င္းတုိ႔ကို သင္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရဲသည္ လူမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္သည္
သို႔မဟုတ္

ယာဥ္မ်ားကို

ရွာေဖြႏိုင္သည္

သို႔မဟုတ္

လူမ်ားအား

တစ္ေနရာမွ

တစ္ေနရာသို႔

ေရႊ႕ေပးရန္က့သ
ဲ ို႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။ WA အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို
အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ဝရမ္းပါ၍ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ဝရမ္းမပါ၍ျဖစ္ေစ အိမ္က့ဲသို႔ အျခားေနရာမ်ားကို
ရွာေဖြေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ထားေကာင္း ထားႏိုင္သည္။

7. အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လမ္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ေရး ႏို႔တစ္စာကို မမွန္မကန္ ေပးခံရသည္ဟု ကြ်ၽႏု္ပ္
ယံုၾကည္လွ်င္

သို႔မဟုတ္

လမ္းစည္းကမ္း

ေဖာက္ဖ်က္ေရး

ႏို႔တစ္စာကို

ေစာဒကတက္လိုလွ်င္

ကြ်ႏ္ုပ္

ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။

a. သင့္ အေနျဖင့္ ႏို႔တစ္စာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ ေမးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ သင္သည္ တရားရံုး
တစ္ခုတြင္ အကယ္၍ သင္ ျပစ္မႈကို အျပစ္မရွိေၾကာင္း ထုေခ်လွ်င္ အမႈကို စီရင္ေပးေစႏုိင္ေကာင္း
ႏိုင္ပါသည္။

ဤကိစၥ ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ႏို႔တစ္စာ

တြင္ ပါရွိပါသည္။

8. ရဲသည္ စကားျပန္ တစ္ဦးကို အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္ လိုအပ္လွ်င္ ေပးမည္လား။
a. ေပးပါမည္၊ WA အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စကားျပန္မ်ား လိုအပ္သည့္
အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ စကားျပန္ တစ္ဦးကို ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

9. ကြ်ႏု္ပ္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းလႊာကို ရဲသို႔ တိုင္တန္းလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
a. WA အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က လက္ခံရရွိသည့္ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းလႊာတိုင္းကို
စိစစ္ၿပီး လိုအပ္သလို တံု႔ျပန္ရန္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမရဲသို႔ ပို႔ေပးပါသည္။
သင့္

မေက်နပ္ခ်က္ကို

တုံ႔ျပန္သည့္အစိတ္အပိုင္း

တစ္ရပ္အျဖစ္

သင့္အား

WA

အေနာက္

ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ စြပ္စြဲမႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္ရန္
အတြက္ ရဲသည္ သင္ႏွင့္ အျခား မည္သည့္ သက္ေသမ်ားကိုမဆို ေျပာဆိုလိုေကာင္း ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

10. အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ သိလ်က္ျဖင့္ ရဲအေပၚ မမွန္မကန္ တိုင္တန္းလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
a. သင္ တိုင္တန္းသည့္ မမွန္မကန္ တိုင္တန္းခ်က္ တစ္ခုခုကို WA ရဲက စံုစမ္းစစ္ေဆးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး
သင့္အေပၚ စြဲခ်က္ အကယ္၍ စြဲခ်က္တင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားရွိလွ်င္
တင္စြဲဆိုမည္ ျဖစ္သည္။

