Office of Language Access (ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံး)
ဘာသာစကားအထောက်အကူဆိုင်ရာ မထကျေနပ်မှု တုိင်တန်းြခင်းအစဉ်အဆက်
ဤ စာရွက်စာတမ်းသည် ထေသတွငး် တရားရုးံ့ တစ်ရုံးမှ စကားြပန်ခန့်ရန် သို ့မဟုတ် တရားရုံးဆိုင်ရာ
မည်သည့် အဖြစ်အပျေက်တွငမ
် ဆို ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အအခားအထောက်အကူထပးြခင်းပျေက်ကွက်မှုကို
တိုင်တန်းသူမတ
ှ ိုင်တန်းရာတွင် ထဆာင်ရွက်ရန် ထဖခလှမး် အဆင့်ဆင့်ကို အထသးစိတ်ထြါ်ြပသည်။
တိုင်တန်းသူ၏တရားရုံးနှင့်ဆက်ဆထ
ံ ရးတွင်
် ဘာသာစကားအထောက်အကူနင
ှ ့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့်
ႅပႅနာကိုမဆို တိုင်တန်းသူသည် Kentucky Court of Justice (ကင်တာကီ တရားမျှတထရးရုံး) တွင်
ထလျှာက်ေားတိုင်အကားနိုင်သည်။ ဘာသာစကားအထောက်အကူနင
ှ ့် ပတ်သက်သည့်
တိုင်တန်းထလျှာက်လွှာတင်သွင်းြခင်းသည် မည်သည့် ပီဖပင်စွာမပပီးဖပတ်ထသးထသာ တရားရုံးဆုးံ ြြတ်ချေက်ကိုမှ
အယူခဝ
ံ င်ြခင်း မဟုတသ
် ည်ဆုသ
ိ ည့်အချေက်ကို သတိဖပုပါ။ တိုင်တန်းမှုထလျှာက်လွှာတင်သင
ွ ်းမှုအစဉ်အဆက
်ြပည့်စုံပပီးစီးထရးတွငက
် ူညီရန် တရားလိုမှ ထတာင်းဆိုလျှင် ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံးသည်၊
စကားြပန်ခန့်ထပးြခင်း အပါအဝင် သင့ထ
် လျော်သည့် ဘာသာစကားအထောက်အပံ့ဝန်ထဆာင်မှုမျေားကို
စီစဉ်ထပးမည်။
၁။. တိုင်တန်းမှုထလျှာက်လွှာ စတင်ြခင်း။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်ထအာက်ပါထဆာင်ရွက်မတ
ှု စ်ခုခုကို
ဖပုလုပြ
် ခင်းြြင့် တိုင်းတမ်းမုှထလျှာက်လွှာတင်သွင်းနိင
ု ်သည်။
အွန်လိုင်းတိုင်တန္်းမှုထလျှာက်လွှာတင်သင
ွ ်းပုစ
ံ ံကို ြြည့်ြခင်းြြင့် တိုင်တန်းသူသည်
တိုင်းတန်းမှုထလျှာက်လွှာ ထလျှာက်ေားနိုင်သည်။
တိုင်တန်းသူသည် ြုန်းနံပတ် ၅၀၂-၅၇၃-၂၃၅၀ သိထ
ု့ ခါ်ြခင်းြြင့် ထလျှာက်ေားနိုင်သည်။
စကားြပန်တစ်ဦး၏အကူအညီြြင့် ဘာသာစကား အထောက်အကူရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည်
တိုင်တန်းသူနင
ှ ့် တိုင်းတန်းမှုထလျှာက်လွှာနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကိုယ်တိုင်ကိုယက
် ျေထဖပာဆိုထမးြမန်းပပီး၊
တိုင်တန်းမှုအစဉ်အဆက်ကို စတင်ရန် လိုအပ်ထသာ အချေက်အလက်မျေားကိုရယူမည်။
တိင
ု တ
် န်းသူသည် တိုင်းတန်းမှုထလျှာက်လွှာကို စာြြင့်ထရးသားပပီး ထအာက်ပါလိပစ
် ာသို ့ထပးပို ့ဖခင်းအားြြင့်
တိုင်တန်းထလျှာက်ေားနိင
ု ်သည်။
Administrative Office of the Courts
Attention: Office of Language Access
1001 Vandalay Drive
Frankfort, KY 40601
၂။ ထလျှာက်လွှာလက်ခဖံ ခင်း။ ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံးသည် ထလျှာက်လွှာကို ြပန်လည်သးုံ သပ်ပပီး
အအကုံးဝင်သည့်် အချေက်အလက်အားလုုံးကို ရယူမည်။ ကနဦးလက်ခယ
ံ ူချေိန်တွင် ထလျှာက်လွှာသည်
ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်သင့်သည်ဟု ဆုးံ ြြတ်ခ့လ
ဲ ျှင် ထနာက်ြပန်ရှာလျှင်လွယက
် ရ
ူ န် တိုင်ချေက်တွင်
လက်ခန
ံ ံပါတ်တပ်ထပးမည်။ သို ့ထသာ် ကနဦးလက်ခယ
ံ ူချေိနတ
် ွင် ထလျှာက်လွှာသည်
ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရန်မသင့ဟ
် ု ဆုးံ ြြတ်ခ့လ
ဲ ျှင်၊ ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံးသည် ထလျှာက်လွှာကို

ပလပ်ခါ တရားရုံးသည် မည်သို ့မျှဆက်လက် အထရးယူမည်မဟုတ်ထအကာင်းကို တိုင်တန်းသူေံ
အထအကာင်းအကားမည်။
၃။. တိုငတ
် န်းစာရရှိထအကာင်း အသိအမှတ်ဖပုြခင်း။ အချေိနက
် ာလ ကန့်သတ်မရ
ှု ှိထသာကိစ္စမျေားတွငမ
် ှတစ်ပါး၊
ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံးသည် တိုင်အကားစါရရှိပပီးထအကာင်းကို စာ၊ သို ့မဟုတ် အီးထမးလ်၊ သိ့ု
့မဟုတတ
် ယ်လီြန
ု ်းြြင့် ရုံးြွင်ရ
့ က် ၁၀ ရက် အတွင်း တိုင်တမ်းသူေံ အထအကာင်းဖပန်အကားမည်။
တိုင်တန်းမှုကို ထစ့ထစ့စပ်စပ် စိစစ်နုင
ိ ရ
် န်အလိင
ု့ ှါ ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံးသည် စာရထအကာင်း
အသိအမှတ်ြပုစဉ် တိုုင်တန်းသူအား ထနာက်ေပ်အချေက်အလက်သို ့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းမျေား
ထတာင်းခံနုင
ိ ပ
် ါသည်။ အချေိနက
် ာလ ကန့်သတ်မရ
ှု ှိထသာကိစ္စတစ်ခု (ဥပမာအားြြင့်- ရုံးြွင်ရ
့ က် ၁၀ ရက်
မကုနဆ
် းုံ မီ လာမည့်အကားနားမှုအထပါ် တိုင်တန်းမှုမျေိုး)တွင် ဘာသားစကားအထောက်အကူရုံးသည်
အအကုံးဝင်အဖငင်းပွားချေက်မျေားကို ထဖြရှငး် ထရးအတွက် တိုင်တန်းစာကို အသိအမှတ်ြပုဖခင်းနှင့်
ထနာက်ဆက်တွဲစုံစမ်းြခင်းမျေားကို အချေိနမ
် ီထဆာလျေင်စွာြပုလုပမ
် ည်။
၄။ ထေသတွငး် တရားရုံးအား အသိထပးြခင်း။ ထတာင်းဆိေ
ု ားထသာအချေက်အလက်မျေား နှင့် / သိမ
ု့ ဟုတ်
စာရွက်စာတမ်းမျေားအားလုံး ရရှိပပီးသည်နင
ှ ့် ဘာသားစကားအထောက်အကူရုံးသည်၊
တိုင်တန်းမှုထလျှာက်လွှာရရှိေားထအကာင်း တရားရုံးသိအ
ု့ သိထပးရန်အလိင
ု့ ှါ တိုင်စာတွင်အတိုင်ခရ
ံ သည့်
ထေသတွငး် တရားရုံးသို ့စာတစ်ထစာင်ထပးပိမ
ု့ ည်။ တိင
ု ်တန်းစာနှင်ပ
့ တ်သက်ထသာအအကုုံးဝင်အချေက်အလက်
အားလုံးကို စာတွငပ
် ါရှိထစမည်။ ဘာသာစကားဆိုင်ရာအထောက်အကူရုံး၏ ဝန်ေမ်းသိမ
ု့ ဟုတ်
ကန်ေရိုက်တစ်ဦးအထပါ် တိုင််ချေက်မှန်သမျှကို တရားရုံး၏ Kentucky Administrative Office
(ကင်တာကီစမ
ီ ံအုပခ
် ျေုပ်ထရးရုံး)၏ ဝန်ေမ်းမျေားစည်းကမ်းေိနး် သိမး် ထရးအတွက်အတည်ဖပုေားပပီးထသာ
လုပေ
် ုုံးလုပန
် ည်းမျေားကို သုံးစွဲ ထဖြရှင်းမည်။
၅။ တုို်င်အကားချေက်ကို စုံးစမ်းစစ်ထဆးြခင်း။ တိုင်တန်းမှုထလျှာက်လွှာလက်ခံရရှိထအကာင်းကို
ထေသတွငး် တရားရုံးသို့ အထအကာင်းအကားပပီး ရုံးြွင့်ရက် ၁၀ ရက်အတွင်း ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံးသည်
တိုင်စာတွင်ပါရှိထသာ စွပ်စွဲချေက်မျေားကို စုံစမ်းစစ်ထဆးြခင်းစတင်မည်။
တိုင်တန်းချေက်တစ်ချေက်စ၏
ီ အထသးစိတ်အချေက်အလက်မျေား အထပါ်မူတည်၍
စုံစမ်းစစ်ထဆးြခင်းအစဉ်အဆက်သည် ြခားနားမည်ြြစ်ထသာ်လည်း၊ ြြစ်နုင
ိ ထ
် ဖခရှိထသာ
လုပထ
် ဆာင်မမ
ှု ျေားတွင် တရားသူကကီးမျေား၊ စာထရးမျေား၊ စကားြပန်မျေား အပါအဝင် အတိုင်တမ်းခံရသူမျေား၊ နှင့်
စုံစမ်းမှုအဆင့်ဆင့တ
် ိမ
ု့ ှ ရရှိထသာအချေက်အလက်အားလုံးကိုု စာဖြင့်ထရးသား မှတ်တမ်းတင်ြခင်းတိပ
ု့ ါဝင်မည်။
၆။. ဥပထေဝန်ထဆာင်မှုရုံးမှ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း။ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုပပီးစီးပါက ဘာသာစကား
အထောက်အကူရုံးသည် စာြြင့်ထရးသားေားထသာအချေက်အလက်မျေားနှင့် အဆိုဖပုေားထသာ
ေြြရှင်းနည်မျေားအပါအဝင် ထတွ့ ရှိချေက်မျေားကို ဥပထေဝန်ထဆာင်မရ
ှု ုံးသို့ ြပန်လည်သးုံ သပ်ရန်အလို ့ငှါ ထပးပို
့မည်။ ဥပထေဝန်ထဆာင်မရ
ှု ုံး၏လမ်းညွှနမ
် ှုကို အထဖခခံ၍ ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံးသည်
အဆိုဖပုေားသည့် ထဖြရှငး် နည်းကို အထကာင်အေည်ထြါ်ရန်၊ သိမ
ု့ ဟုတ် ထဖြရှငး် ချေက်အသစ်ရှာရန်၊ သိမ
ု့ ဟုတ်
ထေသတရားရုံးအား တိုင်အကားစာသည် ဆက်လက်အထရးယူရန်မေိုက်ဟု အအကံထပးညွှန်
် အကားမည်။
အဆိုဖပုေားသည့် သိမ
ု့ ဟုတ် အအကံထပးေားသည့် ထဖြရှငး် နည်းကို အထကာင်အေည်ထြါ်ခဲြ့ပီးပါက

ထေသရုံးသည် ဘာသာစကားအထောက်အကူရုံးသို့ ထဆာင်ရွက်ချေက်တိုးတက်မအ
ှု စီရင်ခံစာထပးပို
့ရန်လိုအပ်သည်။
၇။ တိုင်သူေံ အသိထပးဖခင်း။ ထဆာင်ရွက်ချေက်တိုးတက်မအ
ှု စီရင်ခစ
ံ ာ ရရှိပပီး ၁၀ ရက်အတွင်း
ဘာသာစကားဆိုင်ရာအထောက်အကူရုံးသည်၊ တိုင်တန်းမှုကိုထဖြရှငး် ထရးအတွက်
ထေသရုံးမှအထကာင်အေည်ထြါ်ရမည့်လုပင
် န်းစဉ်် အထသးစိတ်ကို တိုင်တန်းသူေံသ့ို စာပို ့ရမည်။
၈။. ထေတာထဘ့စ်နှင့် အမျေားဖပည်သူမှ လက်လှမး် မှီမှု။ ဘာသာစကားဆုိင််ရာအထေက်အကူရုံးသည်
တိုင်တန်းစာမျေား၊ ထဖြရှငး် မှုထဖခလှမး် အဆင့်ဆင့် တိက
ု့ ို ထေတာမှတ်တမ်းေားရှိမည်ြြစ်ြပီး၊ အမျေားဖပည်သူမှ
သိရှိလိုထအကာင်းထတာင်းဆိပ
ု ါက ြတ်ရှုခင
ွ ရ
့် မည်။
၉။. ကလဲ့စားေချေြခင်းကို တားြမစ်ြခင်း။ Title VI မှအကာအကွယ်ထပးေားထသာ မည်သည့်အခွင်အ
့ ထရး
သို ့မဟုတခ
် ံစားခွင်တ
့ စ်ခုခုကိုမဆို ့ထနှာင့ယ
် ှက်ရန် ရည််ရွယ်၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထနာက်ဆက်တွဲအမှုတွင်
တိုင်တန်းြခင်း၊ သက်ထသခံဖခင်း၊ ကူညီြခင်း၊ သို ့မဟုတ် စံစမ်းမှု၊ တရားစီရင်မှုှု၊ အကားနားမှုတွင်
တနည်းနည်းြြင့်ပါဝင်ခြ
ဲ ့ခင်းအတွက်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ မည်သည့် လက်ခရ
ံ ရှိသူ သိမ
ု့ ဟုတ်
တစ်ပါးသူသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ထယာက်ကိုမျှ ေအကာက်ရွံထစဖခင်း၊ ပခိမ်းထဖခာက်ြခင်း၊
အတင်းအဓမ္မဖပုလုပထ
် စဖခင်း၊ လူလူချေင်းခွဲဖခားမှုမျေား မဖပုလုပရ
် ။ 28 C.F.R. § 42.108(e)

