
သလိ  ့ၣ်တ ့ၣ်လ ဲၤတ ့ၣ်က ဲၤ တ ့ၣ်စ  ့ၣ်ည  ့ၣ်တ  ့ၣ်တ ့ၣ်န  ့ၣ်လတိဖ ့ၣ် 
 

သဃုထုၢလၢ သကုက  ွဲးလ  ံာ်ဆ ူအ  ံာ်န ဒ ံာ်ကီၢ ံာ်ရ   ံာ်လီၢ ံာ်ကဝီီၤပီၢ ံာ်ရီဝ ီၤဒၢွဲး (Oneida County District Attorney’s Office) လၢ တၢ ံာ်စ  ံာ်ည ီံာ်တ  ံာ်လၢ 

အက ထ ီံာ်သ လၢ သသု လ  ံာ် တၢ ံာ်အၦ  ီၤအဂီၢ ံာ်လီီၤ. ဝ သွဲးစူီၤဆ ၢ တၢ ံာ်ပီွဲးတၢ ံာ်လီတဖ ံာ်ဆ ူတၢ ံာ်လၢီ ံာ်လၢတၢ ံာ်ရ  ံာ်လီီၤအီီၤ ဒံာ်လ ံာ်တဖ ံာ်အသ ွဲးတက ၢ ံာ်. 

ဝ သးစ ဲၤပ ့ၣ်သ  ့ၣ်ပ ့ၣ်သးလ  တ ့ၣ်ဃ ထ  ့ၣ်လ  email (အ ထ  ့ၣ်န းလ  ့ၣ်ပရ )န   ့ၣ် မဲၤသးသ ဝ လ  ကမဲၤန   ့ၣ်တ ့ၣ်စ းဆ ခ ျ့ န   ့ၣ်တ ့ၣ်ဃ ထ  ့ၣ် လ တ ့ၣ်ဆ  အ ဲၤလ  

လ  ့ၣ်ပရ တ းန   ့ၣ်လ ဲၤ. 

 

၁. သ လ  ံာ်တၢ ံာ်လ ီၤတၢ ံာ်က ီၤလ  ံာ်ပ  က  အလ  ံာ်က  ွဲးဒ လၢ တၢ ံာ်ဖွဲးအီီၤည ီ(ပ ံာ်ဃ ံာ်လ  ံာ်အခီ ံာ်ထ ွဲးလၢ သလု  ံာ်တတ  ံာ်တဖ ံာ် အဂီၢ ံာ်တက ၢ ံာ်); 

၂. န DMV န ီံာ်ဂ ၢ ံာ် ၉ ဖ ၢ ံာ် ၦီၤစွူဲးကါတၢ ံာ်အန ီံာ်ဂ ၢ ံာ်; 

၃. လ  ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထ ီံာ် ဒံာ်သ ွဲးလၢ ဘ ံာ်မနီုၤအဃ  တၢ ံာ်မီၤဆ ွဲးလီီၤစ ီၤလီီၤတၢ ံာ်န   ံာ် တကၢွဲးဝ ဘ ံာ်ဝ / တၢ ံာ်မီၤအသွဲးလၢတၢ ံာ်မီၤကမ ံာ်သ စွဲး; 

၄. တၢ ံာ်စ  ံာ်ည ီံာ်အတၢ ံာ်စ ွဲးဆၢမ ၢ ံာ်ဖ ါမ ၢ ံာ်ဟ လၢသ လ  ံာ် အတၢ ံာ်ဘ ံာ်တ ၢ ံာ်ဘ ံာ်ထ ွဲးန   ံာ်, လ  ံာ်အဟ ဝ လၢ နသ လ  ံာ်တၢ ံာ်အု ံာ်ကီီၤခီပန  ံာ်အအ  ံာ်လၢအပ ံာ်ဖ ါ 

ထ ီံာ်တၢ ံာ်စုလီၢ ံာ်ခီ ံာ်ခ  ံာ်ခ လၢ ံာ်/ နၢီ ံာ်တဂီၤစု ံာ်စု ံာ်အတၢ ံာ်ဘ ံာ်ဒ ဘ ံာ်ထ ွဲးလၢ ဘ ံာ်တၢ ံာ်ဟ  ံာ်အၦ  ီၤဝ ီၤလၢလၢၦ ီၤၦ ီၤ ဒ း လ  ံာ်က  ွဲးဒ လၢ သ လ  ံာ်တၢ ံာ်ဘ ံာ်တ ၢ ံာ် 

ဘ ံာ်ထ ွဲးအတၢ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါ; 

၅. နမ ၢ ံာ်အ  ံာ်ဒွီဲး လ  ံာ်ပ  န ီံာ်သ လ  ံာ်လၢကီၢ ံာ်ရ   ံာ်အခ ၢန   ံာ်, သကုဘ ့ၣ် ဟ  ံာ် တၢ ံာ်က  ွဲးဖု ံာ် မ တမ ၢ ံာ် လ  ံာ်က  ွဲးန ီံာ်ဘ ံာ်ဃွဲးဒွီဲး နတၢ ံာ်န ီံာ်သ လ  ံာ် လၢ အဟ ခီဖ  လၢ 

သ လ  ံာ်တၢ ံာ်လ ီၤတၢ ံာ်က ီၤဝ ီၤလၢီ ံာ် (DMV) ကီၢ ံာ်စ  ံာ်လၢအဟ  ံာ်လီီၤနီၤတၢ ံာ်နအီလ  ံာ်က  ဒ း 

၆. တၢ ံာ်ဒွုဲးန  ံာ်တၢ ံာ်လီၢ ံာ်ဆနူၢီ ံာ်ကစၢ ံာ်ဒ ံာ်ဝ , အ  ံာ်ဒွီဲး တၢ ံာ်စ ပန ီံာ်, legal size (လ  ံာ်ဒၢဒ  ံာ်လ ၢ ံာ်ဝ လၢ legal က ၢ ံာ်ဂီီၤ) (မ မ ၢ ံာ်တၢ ံာ်ဃ ထ ီံာ် တၢ ံာ်မီၤဆ ွဲးလီီၤစ ီၤလီီၤန   ံာ် 

တၢ ံာ်စ  ံာ်ည ီံာ်လၢတၢ ံာ်ဆ ၢခီဖ  လၢ လ  ံာ်တၢွဲးန   ံာ်လီီၤ). 
 

ဝ သွဲးစူီၤဃထုၢတၢ ံာ်ဆ ွဲးက  ွဲးက  ီၤက  ံာ် တခါ တက ၢ ံာ်.   DAtraffic@ocgov.net    

     မ တမ ၢ ံာ် 

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

မ တမ ၢ ံာ် 

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

**ဟ  ံာ်ထ ီံာ်တၢ ံာ် ခီဖ   တၢ ံာ်ဆ ၢတၢ ံာ်က  ီၤက  ံာ်ထ တခါဒ ံာ်ဧ ီၤတက ၢ ံာ်.  လ  ံာ်ပတ ထ ီံာ်ကတထၢတဖ ံာ်န   ံာ် တၢ ံာ်တတၢူ ံာ်လ  ံာ်အီီၤဘ ံာ်.** 
 

နမ  ့ၣ်ဆ  ထ  ့ၣ် နတ ့ၣ်ဃ ထ  ့ၣ်ခ ဖ ိလ  စ းက  းဒဆိ  လ  ့ၣ် (fax) မ တမ  ့ၣ် လ ပရ  (email) န   ့ၣ်, ဝ သးစ ဲၤမဲၤလ ဲၤတ  ့ၣ် နစ းက  းဒဆိ  လ  ့ၣ်ဟ  ့ၣ် (fax) အန  ့ၣ်ဂ  ့ၣ်  

မ တမ  ့ၣ် email အမ ဲၤ ဒ့ၣ်သးိတ ့ၣ်ကဆ  က ဲၤတ ့ၣ်ကစ  ့ၣ် ကသ အဂ  ့ၣ်တက  ့ၣ်.  မ  ့ၣ်နမ ဒါလ နဘ ့ၣ်ဟ  ့ၣ် လ ဲၤတ ့ၣ်ဆ းက ိးတ ့ၣ်ဂ  ့ၣ်တ ့ၣ်က ိဲၤ လ အဘ ့ၣ်လ ဲၤတ  ့ၣ်န   ့ၣ်လ ဲၤ. 
 

ဝ သွဲးစူီၤဟ  ံာ်ၦီၤတၢ ံာ်ဆၢကတီၢ ံာ်တုီၤအသ ီ၃၀ လၢ တၢ ံာ်က ၢ ံာ်ကဒါက ီၤ တၢ ံာ်ဒွီဲးတၢ ံာ်ခီဆၢ အဂီၢ ံာ်တက ၢ ံာ်. ဝ သွဲးစူီၤပ ံာ်သ ူံာ်ပ ံာ်သွဲးလၢ နမ  ့ၣ်တလ ဲၤပိ ့ၣ်မဲၤထ   

တ ့ၣ်န  ့ၣ်လတိဖ ့ၣ် လ ဲၤတ  ့ၣ်လ ဲၤဆ းန   ့ၣ်, တ ့ၣ်ကက ထ  ့ၣ်သးလ  နတန   ့ၣ်ဘ ့ၣ်တ ့ၣ်ခ ဆ လ  က  ့ၣ်ရ   ့ၣ်အပ  ့ၣ်ရ အအ ိ့ၣ်န   ့ၣ်ဘ ့ၣ်လ ဲၤ. 

တၢ ံာ်မီၤကတ  ီၤအက  ကက ီၤစွဲးထ ီံာ်အသွဲးလၢအခ ီံာ်ထ ွဲး အသတီဘ ီဒွီဲး သတုၢ ံာ်ဂ ၢ ံာ်တၢ ံာ်က  ီၤ ကစ ီၤခ ဝ , လၢကမ ၢ ံာ်တၢ ံာ်က ထ ီံာ်သွဲး ဒံာ်သ ွဲးသလု  ံာ်ပ   တၢ ံာ်မသီ လ  ံာ် 

(license) ကဘ ံာ်တၢ ံာ်တတီဃ ံာ်ပ ံာ်မီက  ံာ်န   ံာ်လီီၤ. 
 

ဝ သွဲးစူီၤတူၢ ံာ်လ  ံာ်ဘ ံာ် တၢ ံာ်ဟ  ံာ်ကူ ံာ်တက ၢ ံာ်, နမ ၢ ံာ်မီၤန   ံာ်ဘ ံာ်တၢ ံာ်ဟ  ံာ်တၢ ံာ်ကမ ံာ်လၢ တၢ ံာ်မီၤကမ ံာ်တၢ ံာ် မီသ လ  ံာ်တၢ ံာ်သ  ံာ်တၢ ံာ်သသီ စွဲးဒံာ်သ ွဲးဒွီဲး 

မီသ လ  ံာ်ဖ လ  ံာ်ကပ  တၢ ံာ်မီသ လ  ံာ်ဖ ွဲးသ စွဲးတအ  ံာ်, မီသ လ  ံာ်ဖ လၢမူီၤကသ  ံာ်ဒွီဲးသ ွဲးအခါ (AUO, DWI, etc.)န   ံာ်, နတတကၢွဲးဝ လၢ တၢ ံာ်ရ  ံာ်တၢ ံာ်က  ီၤလၢ 

တၢ ံာ်မီၤလ လ  ံာ်အက  ီၤအက  တခါအ ီၤဘ ံာ်လီီၤ.  တၢ ံာ်မီၤကမ ံာ်သ စွဲးတၢ ံာ်ဂ ၢ ံာ်န   ံာ် လ  ံာ်ဘ ံာ်ဝ နၢီ ံာ်ကစၢအတၢ ံာ်လ ီၤပ ံာ်ဖ ါထ ီံာ်အသွဲးလၢက ီၢ ံာ်ဘ ီ ံာ်အပူီၤန   ံာ်လီီၤ. 
 

တၢ ံာ်သ က ၢ ံာ်တဖ ံာ်လၢအဘ ံာ်ဃွဲးလၢ တၢ ံာ်စ  ံာ်ည ီံာ်အ ီံာ်လ ွဲး, တၢ ံာ်ဟ  ံာ်တၢ ံာ်စ  ံာ်ည ီံာ်တဖ ံာ် ဒွီဲး တၢ ံာ်ဆ ကတီၢ ံာ်တၢ ံာ်အ  ံာ်ဖ   ံာ်တဖ ံာ်န   ံာ် ကဘ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထ ီံာ်အီီၤလၢ 

က ီၢ ံာ်ဘ ီ ံာ်အပူီၤန   ံာ်လီီၤ. 

 

နမ လ ိ့ၣ်ဘ ့ၣ်ၦဲၤကတဲိၤက ိးထ တ ့ၣ်လ  ဖိဖ တ ့ၣ်ဂ  ့ၣ်တမ ဲၤဂ ဲၤတမ ဲၤဂ ဲၤတ ့ၣ်မဲၤကတ ိဲၤအက  အပ ဲၤန   ့ၣ်, ဝ သးစ ဲၤ ဆ းက ိးဘ ့ၣ်က   ့ၣ်ဘ   ့ၣ် ဒ့ၣ်သးိ 

ကဟ  ့ၣ်မဲၤစ ဲၤနဲၤကတဲိၤ က ိးထ တ ့ၣ်ဖိတက  ့ၣ်.  


