သိလ ့ၣ်တ ့ၣ်လဲၤတ ့ၣ်ကဲၤ တ ့ၣ်စ ့ၣ်ည ့ၣ်တ ့ၣ်တ ့ၣ်န ့ၣ်လတ
ိ ဖ ့ၣ်
သုဃထ
ု ၢလၢ သုကကွဲးလ ံာ်ဆူ အ ံာ်နဒ ံာ်ကီၢ ံာ်ရ ံာ်လီၢ ံာ်ကဝီီၤပီၢ ံာ်ရီဝီၤဒၢွဲး (Oneida County District Attorney’s Office) လၢ တၢ ံာ်စ ံာ်ညီ ံာ်တ ံာ်လၢ
အကထီ ံာ်သလၢ သုသလ ံာ် တၢ ံာ်အၦီၤအဂီၢ ံာ်လီီၤ. ဝသွဲးစူီၤဆၢ တၢ ံာ်ပီွဲးတၢ ံာ်လီတဖ ဆ
ံာ် ူ တၢ ံာ်လီၢ ံာ်လၢတၢ ံာ်ရ ံာ်လီီၤအီီၤ ဒံာ်လ ံာ်တဖ ံာ်အသွဲးတကၢ ံာ်.
ဝသးစဲၤပ သ
့ၣ်
ပ
့ၣ် သ
့ၣ် းလ တ ့ၣ်ဃထ လ
့ၣ်
email (အထ ့ၣ်နးလ ပ
့ၣ် ရ )န ့ၣ် မဲၤသးသဝလ ကမဲၤန တ
့ၣ်
့ၣ်စးဆ ခ ျ့ န ့ၣ်တ ့ၣ်ဃထ ့ၣ် လ တ ့ၣ်ဆ အဲၤလ
လ ပ
့ၣ် ရ တ းန လ
့ၣ် ဲၤ.
၁. သလ ံာ်တၢ ံာ်လီၤတၢ ံာ်ကီၤလ ံာ်ပ က အလ ံာ်ကွဲးဒလၢ တၢ ံာ်ဖွဲးအီၤီ ညီ (ပ ဃ
ံာ် ံာ်လ ံာ်အခီ ံာ်ထွဲးလၢ သုလ ံာ်တတ ံာ်တဖ ံာ် အဂီၢ ံာ်တကၢ ံာ်);
၂. န DMV နီ ံာ်ဂၢ ံာ် ၉ ဖ ၢ ံာ် ၦီၤစူွဲးကါတၢ ံာ်အနီ ံာ်ဂၢ ံာ်;
၃. လ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထီ ံာ် ဒံာ်သွဲးလၢ ဘ ံာ်မနုီၤအဃ တၢ ံာ်မီၤဆွဲးလီီၤစီၤလီီၤတၢ ံာ်န ံာ် တကၢွဲးဝဘ ံာ်ဝ/ တၢ ံာ်မီၤအသွဲးလၢတၢ ံာ်မီၤကမ ံာ်သစွဲး;
၄. တၢ ံာ်စ ံာ်ညီ ံာ်အတၢ ံာ်စွဲးဆၢမၢ ံာ်ဖ ါမၢ ံာ်ဟလၢသလ ံာ် အတၢ ံာ်ဘ ံာ်တၢ ံာ်ဘ ထ
ံာ် ွဲးန ံာ်, လ ံာ်အဟဝလၢ နသလ ံာ်တၢ ံာ်အု ံာ်ကီီၤခီပန ံာ်အအ ံာ်လၢအပ ံာ်ဖ ါ
ထီ ံာ်တၢ ံာ်စုလီၢ ံာ်ခီ ံာ်ခ ံာ်ခလၢ ံာ်/ နီၢ ံာ်တဂီၤစု ံာ်စု ံာ်အတၢ ံာ်ဘ ံာ်ဒဘ ံာ်ထွဲးလၢ ဘ ံာ်တၢ ံာ်ဟ ံာ်အၦီၤဝီၤလၢလၢၦီၤၦီၤ ဒး လ ံာ်ကွဲးဒလၢ သလ ံာ်တၢ ံာ်ဘ ံာ်တၢ ံာ်
ဘ ံာ်ထွဲးအတၢ ံာ်ပ ဖ
ံာ် ါ;
၅. နမၢ ံာ်အ ံာ်ဒွဲးီ လ ံာ်ပ နီ ံာ်သလ ံာ်လၢကီၢ ံာ်ရ ံာ်အခ ၢန ,ံာ် သုကဘ ့ၣ် ဟ ံာ် တၢ ံာ်ကွဲးဖု ံာ် မတမၢ ံာ် လ ံာ်ကွဲးန ီ ံာ်ဘ ံာ်ဃွဲးဒွဲးီ နတၢ ံာ်နီ ံာ်သလ ံာ် လၢ အဟခီဖ လၢ
သလ ံာ်တၢ ံာ်လီၤတၢ ံာ်ကီၤဝီၤလီၢ ံာ် (DMV) ကီၢ ံာ်စ ံာ်လၢအဟ ံာ်လီီၤနီၤတၢ ံာ်နီအလ ံာ်က ဒး
၆. တၢ ံာ်ဒုွဲးန ံာ်တၢ ံာ်လီၢ ံာ်ဆူနၢီ ံာ်ကစၢ ံာ်ဒ ဝ
ံာ် , အ ံာ်ဒွဲးီ တၢ ံာ်စပနီ ံာ်, legal size (လ ံာ်ဒၢဒ ံာ်လၢ ံာ်ဝလၢ legal ကၢ ံာ်ဂီီၤ) (မမၢ ံာ်တၢ ံာ်ဃထီ ံာ် တၢ ံာ်မီၤဆွဲးလီီၤစီၤလီီၤန ံာ်
တၢ ံာ်စ ံာ်ညီ ံာ်လၢတၢ ံာ်ဆၢခီဖ လၢ လ ံာ်တၢွဲးန ံာ်လီီၤ).

ဝသွဲးစူီၤဃုထၢတၢ ံာ်ဆွဲးက ွဲးက ီၤက ံာ် တခါ တကၢ ံာ်.

DAtraffic@ocgov.net
မတမၢ ံာ်
Oneida County District Attorney’s Office
Attn: Traffic Resolution Unit
235 Elizabeth Street
Utica, New York 13501
မတမၢ ံာ်
Oneida County District Attorney’s Office
Attn: Traffic Resolution Unit
FAX : 315-798-5582

**ဟ ံာ်ထီ ံာ်တၢ ံာ် ခီဖ တၢ ံာ်ဆၢတၢ ံာ်က ီၤက ံာ်ထတခါဒ ံာ်ဧီၤတကၢ ံာ်. လ ံာ်ပတထီ ံာ်ကတထၢတဖ ံာ်န ံာ် တၢ ံာ်တတူၢ ံာ်လ အ
ံာ် ီၤီ ဘ ံာ်.**
နမ ့ၣ်ဆ ထ ့ၣ် နတ ့ၣ်ဃထ ့ၣ်ခဖ လ
ိ
စးကးဒိဆ လ ့ၣ် (fax) မတမ ့ၣ် လပရ (email) န ့ၣ်, ဝသးစဲၤမဲၤလဲၤတ ့ၣ် နစးကးဒိဆ လ ့ၣ်ဟ ့ၣ် (fax) အန ့ၣ်ဂ ့ၣ်
မတမ ့ၣ် email အမဲၤ ဒ့ၣ်သးိ တ ့ၣ်ကဆ ကဲၤတ ့ၣ်ကစ ့ၣ် ကသအဂ ့ၣ်တက ့ၣ်. မ ့ၣ်နမဒါလ နဘ ့ၣ်ဟ ့ၣ် လဲၤတ ့ၣ်ဆးက းိ တ ့ၣ်ဂ ့ၣ်တ ့ၣ်က ိဲၤ လ အဘ လ
့ၣ် ဲၤတ ့ၣ်န လ
့ၣ် ဲၤ.
ဝသွဲးစူီၤဟ ံာ်ၦီၤတၢ ံာ်ဆၢကတီၢ ံာ်တုီၤအသီ ၃၀ လၢ တၢ ံာ်ကၢ ံာ်ကဒါကီၤ တၢ ံာ်ဒီွဲးတၢ ံာ်ခီဆၢ အဂီၢ ံာ်တကၢ ံာ်. ဝသွဲးစူီၤပ သ
ံာ် ူ ံာ်ပ ံာ်သွဲးလၢ နမ ့ၣ်တလဲၤပိ မ
့ၣ် ဲၤထ
တ ့ၣ်န လ
့ၣ် တ
ိ ဖ ့ၣ် လဲၤတ ့ၣ်လဲၤဆးန ့ၣ်, တ ့ၣ်ကကထ သ
့ၣ် းလ နတန ့ၣ်ဘ ့ၣ်တ ့ၣ်ခဆ လ က ့ၣ်ရ အ
့ၣ် ပ ့ၣ်ရအအိ န
့ၣ် ့ၣ်ဘ ့ၣ်လဲၤ.
တၢ ံာ်မီၤကတ ီၤအက ကကီၤစွဲးထီ ံာ်အသွဲးလၢအခီ ံာ်ထွဲး အသီတဘ ီဒွဲးီ သုတၢ ံာ်ဂၢ ံာ်တၢ ံာ်က ီၤ ကစီၤခဝ, လၢကမၢ ံာ်တၢ ံာ်ကထီ ံာ်သွဲး ဒံာ်သွဲးသလ
ု
ံာ်ပ တၢ ံာ်မီသလ ံာ်
(license) ကဘ ံာ်တၢ ံာ်တတီဃ ံာ်ပ မ
ံာ် ီက ံာ်န ံာ်လီီၤ.
ဝသွဲးစူီၤတူၢ ံာ်လ ဘ
ံာ်
ံာ် တၢ ံာ်ဟ ံာ်ကူ ံာ်တကၢ ံာ်, နမၢ ံာ်မီၤန ံာ်ဘ ံာ်တၢ ံာ်ဟ ံာ်တၢ ံာ်ကမ ံာ်လၢ တၢ ံာ်မီၤကမ ံာ်တၢ ံာ် မီသလ ံာ်တၢ ံာ်သ ံာ်တၢ ံာ်သီသစွဲးဒသ
ံာ် ွဲးဒွဲးီ
မီသလ ဖ
ံာ် လ ံာ်ကပ တၢ ံာ်မီသလ ံာ်ဖွဲးသစွဲးတအ ံာ်, မီသလ ဖ
ံာ် လၢမူီၤကသ ံာ်ဒွဲးီ သွဲးအခါ (AUO, DWI, etc.)န ံာ်, နတတကၢွဲးဝလၢ တၢ ံာ်ရ ံာ်တၢ ံာ်က ီၤလၢ
တၢ ံာ်မီၤလလ ံာ်အက ီၤအက တခါအီၤဘ ံာ်လီီၤ. တၢ ံာ်မီၤကမ ံာ်သစွဲးတၢ ံာ်ဂၢ ံာ်န ံာ် လ ံာ်ဘ ံာ်ဝနီၢ ံာ်ကစၢအတၢ ံာ်လီၤပ ံာ်ဖ ါထီ ံာ်အသွဲးလၢကီၢ ံာ်ဘ ီ ံာ်အပူီၤန ံာ်လီီၤ.
တၢ ံာ်သကၢ ံာ်တဖ လ
ံာ် ၢအဘ ံာ်ဃွဲးလၢ တၢ ံာ်စ ံာ်ညီ အ
ံာ် ီ ံာ်လွဲး, တၢ ံာ်ဟ ံာ်တၢ ံာ်စ ံာ်ညီ ံာ်တဖ ံာ် ဒီွဲး တၢ ံာ်ဆကတီၢ ံာ်တၢ ံာ်အ ံာ်ဖ တ
ံာ် ဖ ံာ်န ံာ် ကဘ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထီ ံာ်အီၤီ လၢ
ကီၢ ံာ်ဘ ီ ံာ်အပူီၤန ံာ်လီီၤ.
နမလိ ဘ
့ၣ်
ၦ
့ၣ် ဲၤကတိဲၤက ိးထတ ့ၣ်လ ဖိဖတ ့ၣ်ဂ ့ၣ်တမဲၤဂဲၤတမဲၤဂဲၤတ ့ၣ်မဲၤကတ ိဲၤအက အပဲၤန ,့ၣ် ဝသးစဲၤ ဆးက ိးဘ က
့ၣ်
့ၣ်ဘ ့ၣ် ဒ့ၣ်သးိ
ကဟ မ
့ၣ် ဲၤစ ဲၤနဲၤကတိဲၤ က ိးထတ ့ၣ်ဖိတက ့ၣ်.

