
မ ာော်မ ာော်ယာဉ်သ ာွားလာ ှုနငှ ော်ဆ ိုငော်မသာ စ ွဲချကော်/ အဖ ိုွားအခအ  ကော် မ ဖရှငော်ွား ှုညွှနော်ကကာွားချကော် ျာွား 
 

သင၏်ယာဉ်သ ာွားလာမှုနငှ ဆ် ိုငသ်သာ စ ွဲချက/်အဖ ိုွားအခ(မျာွား)အာွား ဖဖစ်န ိုငသ်သာ သဖဖရှငွ်ားမှုတစ်ခိုအတ က ်Oneida County District Attorney’s 

Office (အ ိုန ိုငွ်ားဒ ွားသကာငတ်ီခရ ိုငသ်ရှှေ့သေရ ိုွား) သ ို  စာသရွားရေ ်သင အ်ာွားသရ ွားချယ်ထာွားပ သည။် သကျွားဇ ွားဖပြု၍ သအာက်ပ ပစစညွ်ားမျာွားက ို 

သအာက်တ ငသ်ပွားထာွားသသာ လ ပ်စာသ ို  သပွားပ ို  ပ ။ အ ွားမ ွားလော်မ ာငော်ွားဆ ို ှု စော်ခိုသညော် စာ  ိုကော်ဝနော်မဆာငော် ှု ှ စော်ဆင ော် မပွားပ ို   ခငော်ွားထကော် 

 ိုန  ော် ပနော် ှုပ ို  ို  နော်ဆနော်န ိုငော်သညော်က ို မကျွားဇ ွား ပြု၍ သ   ပြုပါ။ 

 

၁။  သင် ယာဉ်အသ ာွားအလာလက်မှတ်၏ ရှငွ်ားလငွ်ားဖပတ်သာွား၍ ဖတ်န ိုငသ်သာ မ တတ ူတစ်သစာင။် (သင၏်ဖ ိုငမ်ျာွားအတ က် မ ရငွ်ားအာွား သ မ်ွားထာွားပ ။) 

၂။ သင၏်သ ိုွားစ ွဲသ  ID ေ ပ တ်ဖဖစ်သသာ DMV ဂဏေွ်ား ၉ လ ိုွား 

၃။ သလ ာ ချဖခငွ်ားတစ်ခိုသည ်ဖပစမ်ှုမျာွား၏ သင သ်လျာ်ဖခငွ်ား/အသဖခအသေမျာွားနငှ  ်အဘယ်သ ကာင  ်ပတ်သတ်သ ကာငွ်ား ရှငွ်ားလငွ်ားချက်စာတစ်သစာင ်

၄။ အကယ်၍ သမာ်သတာ်ယာဉ်မသတာ်တဆတစ်ခိုသ ကာင  ်ဖဖစ်သပေါ်လာသသာစ ွဲချက်/အဖ ိုွားအခဖဖစ်ပ က သင၏်အာမခ ကိုမပဏမီှ ပစစညွ်ားပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု/ 

လ ပိုဂ္ ြုလ်ထ ခ ိုက်ဒဏရ်ာရရှ မှုမျာွားအာွားလ ိုွားက ို အဖပည အ်ဝသပွားသချပပီွားသ ကာငွ်ားသဖာ်ဖပထာွားသသာ စာတစ်သစာငန်ငှ ော် ယာဉ်မသတာ်တဆမှုမှတ်တမ်ွား မ တတ ူတစ်သစာင ်

၅။ အကယ်၍ သင အ်သေဖဖင  ်ဖပည်ေယ်ဖပငပ်လ ိုငစ်ငပ် ိုငဆ် ိုငထ်ာွားပ က သငသ်ည ်လ ိုငစ်ငထ်ိုတ်သပွားသသာဖပညေ်ယ်၏ သမာသ်တာ်ယာဉ်ဌာေမှ 

သင၏်သကာက်နှုတ်ချက်တစ်ခို သ ို  မဟိုတ ်သင၏်ယာဉ်သမာငွ်ားမှတ်တမ်ွားရာဇဝငအ်ာွားသပွားရမည။် မနာကော်ပပ ွား 

၆။ မ မ လ ပ်စာအသင တ်ပ်သပွားထာွားပပီွား တ ဆ ပ်သခ ငွ်ားကပ်ထာွားသသာ၊ တရာွားဝငအ်ရ ယအ်စာွား စာအ တတ်စ်သစာင ်(စာတ ိုက်ဝေသ်ဆာငမ်ှုမှတစ်ဆင  ်

သလ ာ ချသပွားရေသ်တာငွ်ားဆ ိုလ င)် 

 

သကျွားဇ ွားဖပြု၍ ဆက်သ ယ်ရေ ်ေညွ်ားလမ်ွား စော်ခိုက ို သရ ွားချယ်ပ ။  DAtraffic@ocgov.net    

       သ ို  မဟိုတ် 

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

သ ို  မဟိုတ် 

Oneida County District Attorney’s Office 
Attn: Traffic Resolution Unit 
FAX :  315-798-5582 

 

**ေညွ်ားလမ်ွားတစ်ခိုဖဖင သ်ာ တငပ် ။  ပ ိုတ ပ ာွားထာွားသသာ (နစှ်ခိုဖဖစ်သေသသာ)သလ ာက်လ ာမျာွားအာွား လက်ခ လ မ ်မည ် ဟို ော်ပ ။ ** 
 

အကယော်၍ သငော်၏မ ာငော်ွားဆ ို ှုက ို ဖကော်စော် သ ို   ဟို ော် အ ွားမ ွားလော် ှ စော်ဆင ော်မပွားပ ို  ပါက  ပနော်လညော်မပွားပ ိုရ ည ော်ဖကော်စော်နံပါ ော် သ ို   ဟို ော်အ ွားမ ွားလော် 

လ ပော်စာအာွားမပွားရနော် မကျွားဇ ွား ပြု၍မသချာမစပါ။  သင ော်အမန ဖင ော်   ကျမသချာမသာ ဆကော်သ ယော်ရနော်အချကော်အလကော်အာွားမပွားရနော်  ာဝနော်ရှ သညော်။ 

 

ဖပေလ်ညသ် ိုွားသပ်ရေန်ငှ  ်တိုေ  ဖ်ပေမ်ှုအတ က် သကျွားဇ ွားဖပြု၍ ရက ်၃၀ အထ ခ င ဖ်ပြုပ ။ ဤညွှနော်ကကာွားချကော် ျာွားက ို အ  အကျလ ိုကော်နာရနော် ပျကော်က ကော်ပါက 

ခရ ိုငော်မရှ ှေ့မန ှ  ိုန  ော် ပနော်  ပနော်ကကာွား ှု ရှ န ိုငော်မကကာငော်ွား သကျွားဇ ွားဖပြု၍ ဂရိုဖပြုပ ။ ဤလိုပ်ငေွ်ားစဉ်အာွား ထပ်မ ၍ဖပေလ်ညစ်တငရ်မည ်

ဖဖစ်ပပီွား သင၏်အမှုအာွား သနာှင သ်နွှားသစမညဖ်ဖစ်သသာသ ကာင  ်သင လ် ိုငစ်ငအ်ာွား ဆ ိုငွ်ားင  ထာွားသစန ိုငသ်ည။် အကယ်၍သငသ်ည ်လ ွဲမှာွားသသာအဖပြုအမ  

ယာဉ်မှုခငွ်ားဖပစ်မှုတစ်ခို (AUO ဖပငွ်ားထေဆ် ိုွားရ ာွားသသာလ ိုငစ်ငမ်ွဲ သမာငွ်ားနငှမ်ှု၊ DWI မ ွားယစ်သသစာသသာက်စာွား၍ သမာငွ်ားနငှဖ်ခငွ်ားကွဲ သ ို  သသာ) နငှ  ်

စ ွဲချက်တငခ် ရပ က သငသ်ည ်ဤလ ွဲသဖပာငွ်ားအစီအစဉ်အတ က် အရညအ်ချငွ်ားမဖပည မ်ှီ/မသင သ်လျာ်ပ ။ လ ွဲမှာွားသသာအဖပြုအမ ဖပစ်မှုမျာွား 

သညတ်ရာွားရ ိုွား၌ လ က ိုယ်တ ိုငတ်က်သရာက်ရေလ် ိုအပ်ပ သည။် 
 

ဒဏသ်င မျာွား၊ ဖပစ်ဒဏမ်ျာွား၊ သရ ှေ့ဆ ိုငွ်ားမှုမျာွားနငှ ပ်တ်သတ်သသာ သမွားခ ေွ်ားမျာွားအာွားလ ိုွားက ို တရာွားရ ို ွားသ ို   တငဖ်ပရမည ်ဖဖစ်သည။် 
 

အကယော်၍ သင ော်အမန ဖင ော် ဤလိုပော်ငနော်ွားစဉ်အ  ငော်ွား  ညော်သည ော်အချ နော်၌ ဆ ို စကာွား ပနော် စော်ဦွားလ ိုအပော်ပါက သင ော်အာွားစကာွား ပနော် စော်ဦွား 

မထာကော်ပံ မပွားရနော် မကျွားဇ ွား ပြု၍  ရာွားရံို ွားသ ို  ဆကော်သ ယော်ပါ။   


