မ ာော်မ

ာော်ယာဉ်သာွားလာ ှုနင
ှ ဆ
ော် င
ို မ
ော် သာ စွဲချကော်/ အဖိုွားအခအ

ကော် မ ဖရှငွားော် ှုညွှနော်ကကာွားချကော် ျာွား

သင်၏ယာဉ်သာွားလာမှုနင
ှ ဆ
် င
ို သ
် သာ စွဲချက်/အဖိုွားအခ(မျာွား)အာွား ဖဖစ်နင
ို သ
် သာ သဖဖရှငွား် မတ
ှု စ်ခိုအတက် Oneida County District Attorney’s
Office (အိုနင
ို ွား် ဒ ွားသကာင်တီခရို ငသ
် ရှ ှေ့သေရို ွား) သိုစာသရွားရေ် သငအ
် ာွားသရွားချယ်ထာွားပ သည်။ သကျွားဇွားဖပြု၍ သအာက်ပ ပစစညွား် မျာွားကို
သအာက်တင်သပွားထာွားသသာ လပ်စာသသပွားပ
ို
ိုပ ။ အွားမ ွားလော်မ
န
ို ော် ပနော် ှုပို ို နော်ဆနော်နင
ို သ
ော် ညော်ကို မကျွားဇွား ပြု၍ သ

ာငော်ွားဆို ှု

စော်ခသ
ို ညော် စာ

က
ို ဝ
ော် နော်မဆာငော် ှု ှ

စော်ဆင ော် မပွားပို ခငော်ွားထကော်

ပြုပါ။

၁။ သင်ယာဉ်အသာွားအလာလက်မှတ်၏ ရှငွား် လင်ွားဖပတ်သာွား၍ ဖတ်နင
ို သ
် သာ မတတူတစ်သစာင်။ (သင်၏ဖိုငမ
် ျာွားအတက် မရင်ွားအာွား သမ်ွားထာွားပ ။)
၂။ သင်၏သွားို စွဲသ ID ေပ တ်ဖဖစ်သသာ DMV ဂဏေ်ွား ၉ လိုွား
၃။ သလ ာချဖခင်ွားတစ်ခိုသည် ဖပစ်မမ
ှု ျာွား၏ သငသ
် လျာ်ဖခင်ွား/အသဖခအသေမျာွားနှင ် အဘယ်သ ကာင ် ပတ်သတ်သ ကာင်ွား ရှငွား် လင်ွားချက်စာတစ်သစာင်
၄။ အကယ်၍ သမာ်သတာ်ယာဉ်မသတာ်တဆတစ်ခိုသ ကာင ် ဖဖစ်သပေါ်လာသသာစွဲချက်/အဖိုွားအခဖဖစ်ပ က သင်၏အာမခကိုမပဏမ
ီ ှ ပစစညွား် ပိုငဆ
် င
ို မ
် ှု/
လပိုဂ္ြုလ်ထခိုက်ဒဏ်ရာရရှမှုမျာွားအာွားလိုွားကို အဖပညအ
် ဝသပွားသချပပီွားသ ကာင်ွားသဖာ်ဖပထာွားသသာ စာတစ်သစာင်နင
ှ ော် ယာဉ်မသတာ်တဆမှုမှတ်တမ်ွား မတတူတစ်သစာင်
၅။ အကယ်၍ သငအ
် သေဖဖင ် ဖပည်ေယ်ဖပင်ပလိုငစ
် င်ပိုငဆ
် င
ို ထ
် ာွားပ က သင်သည် လိုငစ
် င်ထတ
ို ်သပွားသသာဖပည်ေယ်၏ သမာ်သတာ်ယာဉ်ဌာေမှ
သင်၏သကာက်နတ
ှု ်ချက်တစ်ခို သမဟို
ို
တ် သင်၏ယာဉ်သမာင်ွားမှတ်တမ်ွားရာဇဝင်အာွားသပွားရမည်။ မနာကော်ပပွား
၆။ မမလပ်စာအသငတ
် ပ်သပွားထာွားပပီွား တဆပ်သခ င်ွားကပ်ထာွားသသာ၊ တရာွားဝင်အရယ်အစာွား စာအတ်တစ်သစာင် (စာတိုက်ဝေ်သဆာင်မှုမှတစ်ဆင ်
သလ ာချသပွားရေ်သတာင်ွားဆလ
ို င်)

သကျွားဇွားဖပြု၍ ဆက်သယ်ရေ် ေည်ွားလမ်ွား

စော်ခက
ို ို သရွားချယ်ပ ။

DAtraffic@ocgov.net
သမဟို
ို
တ်

Oneida County District Attorney’s Office
Attn: Traffic Resolution Unit
235 Elizabeth Street
Utica, New York 13501
သမဟို
ို
တ်

Oneida County District Attorney’s Office
Attn: Traffic Resolution Unit
FAX : 315-798-5582
**ေည်ွားလမ်ွားတစ်ခိုဖဖငသ
် ာ တင်ပ ။ ပိုတပာွားထာွားသသာ (နှစ်ခိုဖဖစ်သေသသာ)သလ ာက်လာမျာွားအာွား လက်ခလမ်မည် ဟို
အကယော်၍ သငော်၏မ

ာငော်ွားဆို ှုကို ဖကော်စော် သ ို ဟို

ော် အွားမ ွားလော် ှ

လပော်စာအာွားမပွားရနော် မကျွားဇွား ပြု၍မသချာမစပါ။ သငအ
ော် မန ဖင ော်

စော်ဆငမ
ော် ပွားပိုပါက ပနော်လညော်မပွားပိုရ ညဖ
ော် ကော်စန
ော် ံပါ

ကျမသချာမသာ ဆကော်သယော်ရနော်အချကော်အလကော်အာွားမပွားရနော်

ဖပေ်လည်သွားို သပ်ရေ်နင
ှ ် တိုေဖ် ပေ်မှုအတက် သကျွားဇွားဖပြု၍ ရက် ၃၀ အထခငဖ် ပြုပ ။ ဤညွှနော်ကကာွားချကော် ျာွားကို အ
ခရို ငမ
ော် ရှ ှေ့မန ှ

ော် သ ို ဟို

ပ
ော် ။ **
အ
ော် ွားမ ွားလော်
ာဝနော်ရှသညော်။

အကျလက
ို န
ော် ာရနော် ပျကော်ကကော်ပါက

န
ို ော် ပနော် ပနော်ကကာွား ှု ရှနင
ို မ
ော် ကကာငော်ွား သကျွားဇွားဖပြု၍ ဂရိုဖပြုပ ။ ဤလိုပ်ငေ်ွားစဉ်အာွား ထပ်မ၍ဖပေ်လည်စတင်ရမည်

ဖဖစ်ပပီွား သင်၏အမှုအာွား သနှာငသ
် နှွားသစမည်ဖဖစ်သသာသ ကာင် သငလ
် ိုငစ
် င်အာွား ဆင
ို ွား် ငထာွားသစနင
ို သ
် ည်။ အကယ်၍သင်သည် လွဲမှာွားသသာအဖပြုအမ
ယာဉ်မှုခင်ွားဖပစ်မှုတစ်ခို (AUO ဖပင်ွားထေ်ဆွားို ရာွားသသာလိုငစ
် င်မွဲသမာင်ွားနှငမ
် ှု၊ DWI မွားယစ်သသစာသသာက်စာွား၍ သမာင်ွားနှငဖ် ခင်ွားကွဲသသသာ)
ို
နှင်
စွဲချက်တင်ခရပ က သင်သည် ဤလွဲသဖပာင်ွားအစီအစဉ်အတက် အရည်အချင်ွားမဖပညမ
် ှီ/မသငသ
် လျာ်ပ ။ လွဲမှာွားသသာအဖပြုအမဖပစ်မှုမျာွား
သည်တရာွားရို ွား၌ လကိုယ်တိုငတ
် က်သရာက်ရေ်လိုအပ်ပ သည်။
ဒဏ်သငမျာွား၊ ဖပစ်ဒဏ်မျာွား၊ သရ ဆ
ှေ့ င
ို ွား် မှုမျာွားနှငပ
် တ်သတ်သသာ သမွားခေ်ွားမျာွားအာွားလိုွားကို တရာွားရို ွားသို တင်ဖပရမည် ဖဖစ်သည်။
အကယော်၍ သငအ
ော် မန ဖင ော် ဤလိုပော်ငနော်ွားစဉ်အ
မထာကော်ပံမပွားရနော် မကျွားဇွား ပြု၍

ငော်ွား ညော်သညအ
ော် ချနော်၌ ဆို စကာွား ပနော်

ရာွားရံိုွားသဆကော်
ို
သယော်ပါ။

စော်ဦွားလအ
ို ပော်ပါက သငအ
ော် ာွားစကာွား ပနော်

စော်ဦွား

