
ယာာဉ်မော�ာင်းး�လိုု�င်းးစင်းးဥပမောေ
မော�ာင်းးမြ�င်းးပြီးပး�ဆုံးး��မြ�င်းး� (GDL) 
�ကျျဉ်��ျ�ပးမြ�း�င်းး�သုံးး��သုံးပး�ျကျးတစး��

�ုဘတစးဦး�၏  
လိုကျးစဲ�/လို�း�ညွှှန်း

န်ယား�မောယာာကျးမြပည်းန်ယား န်ယား�မောယာာကျးပြီး�ု� � နှငှ်း်း  
Long Island �ှ�ပ ကျျန်း�ရုို�င်းး�ျာ��ာ�လိုး��

န်ယား�မောယာာကျးမြပည်းန်ယား၏



မှတှ်ခ်ျျက်။် ဤလမ်ှ�ညွှှန်သ်ည် ်GDL၏ အက်ျဉ်း�ချျ�ပ််ခြုံချ�ံငုံံ�သံ��သပ််ချျက်တ််စ််ချ�က်ု� ဖော်�််ခြုံပ်ထား်�သည်။် 
ဖော်န််က်ထ်ားပ််အဖော်သ�စု်တ်အ်ချျက်အ်လက်အ်တ်ကွ် ်မုှဘမှျ်�သည် ်DMV ဝက်ဘ်ဆ်ိုု�က်ရ်ှိှု DMV.ny.gov  
သု� �သွ် �ဖော်�်က်ဖ်ော်လ�လ်သငုံ�ပ််ါသည်။်

သုံးင်းး၏ဆုံးယားမောကျျားသုံးကျးကျမောလို� ကျာ�မော�ာင်းး�မြ�င်းး��စတင်းး�း သုံးင်းးနှငှ်း်းသုံးင်း်းဆုံးယားမောကျျားသုံးကျးကျ 
မောလို�နှစှးမောယာာကျးစလိုး�� သုံးထုားာ�သုံးင်း်းမောသုံးာ�မော�ကျာင်းး��ရာာ �န်ည်း�င်းယားရုှှိပါသုံးည်း။

သုံးတင်းး�ဆုံးု���ျာ�။ �မောတဲ���ကျး��ရုှှိမြ�င်းး�မော�ကျာင်း်း ဆုံးယားမောကျျားသုံးကျး�ျာ�သုံးည်း ယာာဉ်တု�ကျး�ုပု�
မြ�စးမောလိုရုှ်ှိသုံးည်း။

အသက်င်ုံယ်�ွ်ယ်ဖ်ော်သ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်မှျ်�သည် ်အခြုံချ်�ဖော်သ်အသက်အ်�ွယ်အ်�ပ််စ်�မှျ်�ထားက် ်ယ််ဉ်း
တ်ု�က်မ်ှမုှျ်�တ်ငွုံပု််�မုှ�ပ်ါဝငုံဖ်ော်လ�ရုှှိသည်။် ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ်သ်က်မ်ှျ်�ပ်ါဝငုံဖ်ော်သ် ယ််ဉ်းတ်ု�က်မ်ှမုှျ်�သည်လ်ည်�် 
ပု်�မုှ�ဆိုု���ွ်�ဖော်လ�ရှိှုသည်။် ကြီးက်း�ကြက်ပ််သမူှပ်ါဘဖဲော်မှ်ငုံ�်နှငှုံဖ်ော်သ် ပ်ထားမှတ်စ််နှစ်ှ်သည် ်အဖော်တ်ွ�အကြက်�ံမှရှိှု
ဖော်သ်ဖော်ကြက််ငုံ� ်အနှတ�်ယ်အ်ရှိှုဆိုံ��ခြုံ�စ််သည်။်

သုံးတင်းး�မောကျာင်းး��ျာ�။ ယာာဉ်မော�ာင်းး�လိုု�င်းးစင်းးဥပမောေမော�ာင်းးမြ�င်းးစာဲပြီးပး�ဆုံးး��မြ�င်းး�သုံးည်း လိုး�်သုံးကျး
�ျာ�ကျု�ကျယားတင်းးနှု�င်းးသုံးည်း။

ယ််ဉ်းတ်ု�က်မ်ှမုှျ်�သည် ်က််က်ယွ်န်ှု�ငုံဖ်ော်ချျရှိှုသည်။် န်ယ်�ူဖော်ယ််က်ခ်ြုံပ်ည်န််ယ်၏် ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံဥ်ပ်ဖော်ေ
ဖော်အ်ငုံခ်ြုံမှငုံစ််ွ် ပြီးပ်း�ဆိုံ��ခြုံချငုံ�်(GDL)သည် ်ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်မ်ှျ်�အ်� ၎ငုံ�်တ်ု� �၏ စ်မ်ွှ��ည်မ်ှျ်�က်ု� တ်ဖော်ခြုံ��ဖော်ခြုံ��
ချျငုံ�်ဖော်ဘ�က်ငုံ�်စ်ွ်  တ်ည်ဖ်ော်ဆို်က်န်ှု�ငုံ�်န်န်ှငှုံ� ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်�်၌ အဖော်တ်ွ�အကြက်�ံ�ရှိှုဖော်စ်�န် ်က်ညူ်းဖော်ပ်�ခြုံချငုံ�်ခြုံ�ငုံ� ်
ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်မ်ှျ်�အ်� ယ််ဉ်းတ်ု�က်မ်ှမုှျ်�မှကှ််က်ယွ်ဖ်ော်ပ်��န် ်ေးဇုို�ငုံ�်ခြုံပ်�လ�ပ််ထား်�ပ်ါသည်။် သက်ဖ်ော်သ
လု�အပ််ပ်ါသလ်�။  

NYS GDL ဥပ်ဖော်ေသည် ်၁၆နှစ်ှ်နှငှုံ� ်၁၇နှစ်ှ်အ�ွယ်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်မှျ်�အတ်ကွ် ်ယ််ဉ်း
တ်ု�က်မ်ှမုှျ်� ၈၀% ဖော်လျ်�က်ျဖော်စ်�န်အ်တ်ကွ် ်တ််ဝန်ရုှ်ှိပ်ါသည်။် ဤဥပ်ဖော်ေ၌ တ််�ခြုံမှစ််
ချျက်အ််�လံ��အတ်ကွ် ်အဖော်ကြက််ငုံ�်ခြုံပ်ချျက်တ််စ််ချ�ရှိှုသည်။် (ချ�း�သည်အ်ဖော်�အတ်ကွ် ်
က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်၊် ည်မှထားကွ်�်အမုှန် � ်အစ်ရှိှုသခြုံ�ငုံ�)် 

ဤမှဟာ်ဗျူျ�ဟာ်မှျ်�အလ�ပ််ခြုံ�စ််ဖော်ကြက််ငုံ�် သ�ဖော်တ်သန်မှ ှဖော်�််ခြုံပ်ထား်�သည်။်

သုံးင်း်းဆုံးယားမောကျျားသုံးကျးယာာဉ်မော�ာင်းး��နှတရာာယားကျင်းး�မောစရာန်း သုံးင်းး�ည်းသုံးု� ်မြပ�လို�ပးနှု�င်းး�ည်းန်ည်း�။

သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်သည် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ထားု�ငုံခ်ျံ�တ်ငွုံ ်ရှိှုဖော်န်သည်�အ်ချါ သငုံသ်ည် ်ချ�း�သည််
တ်စ််ဦး�မှှသ် မှဟာ�တ်ဖ်ော်တ််�ပ်ါ။  သငုံသ်ည် ်သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်အတ်ကွ် ်န်ပံ်ါတ် ်၁ လမ်ှှ�မုှ��
သခူြုံ�စ််သည်။် သငုံ၏်ငုံယ်�ွ်ယ်ဖ်ော်သ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်အ်� လမှ်�မှျ်�နှငှုံ�က််န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှရှိှုဖော်သ် လု�ငုံစ််ငုံ�်ရှိှု
ဖော်��လ�ပ််ငုံန်�်စ်ဉ်းအတ်ကွ် ်လမ်ှ�ညွှှန်ပ်ြီးပ်း� က်ညူ်းဖော်ပ်�နှု�ငုံ�်န်အ်တ်ကွ် ်ဥပ်ဖော်ေနှငှုံ�အ်က်ွမ်ှ�တ်ဝငုံရ်ှိှုဖော်စ်�န် ်ဤ
လမ်ှ�ညွှှန်က််ု� အသံ��ခြုံပ်�ပ်ါ။ 

၁



၂

လု�ငုံစ််ငုံအ်ဆိုငုံ�သ်ံ��ဆိုငုံ�စ််လံ��အ်� ခြုံ�တ်သ်န်�်ခြုံချငုံ�်သည် ်သငုံ၏်ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ်သ်က်က််ဖော်လ�
အ်� ပု်�မုှ�ယ်ံ�ကြက်ည်စု််တ်ခ်ျျ�ဖော်သ် ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်တ်စ််ဦး�ခြုံ�စ််လ်ဖော်စ်�န် ်လု�အပ််ဖော်သ်အချျုန်န်ှငှုံ� ်
အဖော်တ်ွ�အကြက်�ံက်ု�ဖော်ပ်�ပ်ါသည်။်

သုံးတရုာပါ။ အခြုံချ်�အ�်မှျ်�က်ဲ�သု� � သငုံသ်ည် ်သငုံ�က််ဖော်လ�အဖော်ကြက််ငုံ�် အသဆုိုံ��ခြုံ�စ််သည်။် 
ဤလမ်ှ�ညွှှန်တ််ငွုံဖ်ော်�််ခြုံပ်ထား်�ဖော်သ် က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှျ်�သည် ်သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ�
လု�က်န်််�မှည်� ်အန်ည်�်ဆိုံ��ဖော်ဘ�က်ငုံ�်လံ�ခြုံချ�ံဖော်��စ်ည်�်က်မှ်�မှျ်�ခြုံ�စ််သည်။် အက်ယ်၍် သငုံ�်
က်ဖော်လ�သည် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ဖော်န်စ်ဉ်း တ််ဝန်ယ််�ူန်အ်တ်ကွ် ်အဆိုငုံသ်ငုံ�မ်ှခြုံ�စ််ဖော်သ�သက်ဲ�သု� � သငုံ်
ချစံ််��ပ်ါက် သငုံသ်ည် ်ပု်�မုှ�တ်ငုံ�်က်ျပ််�န်ဖ်ော်�ွ�ချျယ်ပ််ါလမုှ�်မှည်။်

ဤလမ်ှ�ညွှှန်သ်ည် ်NY အထားက်ပု််�ငုံ�်(န်ယ်�ူဖော်ယ််က်ပ်ြီးမုှ�� နှငှုံ� ်Long Island မှအှပ် က်ျန်ခ်ျရုို�ငုံ်
မှျ်�အ်�လံ��) တ်ငွုံ ်ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံမ်ှည်� ်သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံခ်ျငွုံ�ပ််ါမှစ််နှငှုံ� ်သက်င်ုံယ််
တ်န်�်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံက််ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံထ်ား်�သမူှျ်�အတ်ကွ် ်GDL က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှျ်�အ်� 
ဖော်�််ခြုံပ်ထား်�သည်။် 

ကျန် ်းသုံးတး�ျကျး�ျာ��ာ� သုံးင်းးမောန်ထားု�င်းးသုံးည််းမောန်ရာာတငဲ်းး�ဟု�တးဘ� သုံးင်း်းဆုံးယားမောကျျားသုံးကျး
ယာာဉ်မော�ာင်းး�သုံးည််းမောန်ရာာတငဲ်းး �သုံးး��မြပ�ထားာ�သုံးည်း။

လိုု�င်းးစင်းး�ဆုံးင်း်း�ျာ�
အသက်င်ုံယ်�ွ်ယ်ဖ်ော်သ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်မှျ်�အတ်ကွ် ်လု�ငုံစ််ငုံအ်ဆိုငုံ�သ်ံ��ဆိုငုံ�ရ်ှိှုပ်ါသည်။်

1 2

3

သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဥးမော�ာင်းး�
သုံးင်းး�ဲင်း်းပါ�စး/သုံးကျးင်းယားတန်း�
မော�ားမောတားဆုံးု�င်းးကျယား 
�မော�ာင်းး�သုံးင်းး�ဲင်း်းပါ�စး

• အန်ည်�်ဆိုံ��အသက်မ်ှှ်  ၁၆ နှစ်ှ်ခြုံ�စ််သည်။် 
• ဖော်��ဖော်ခြုံ�စ််ဖော်မှ�ပ်ွဲဖော်အ်ငုံခ်ြုံမှငုံ�်န် ်လု�အပ််သည်။်
• က််�ဖော်မှ်ငုံ�်ဖော်န်စ်ဉ်း မုှဘ၏ကြီးက်း�ကြက်ပ််မှရုှုှိ�မှည်။်
• ဖော်န််က်ထ်ားပ််အချျက်အ်လက်အ်တ်ကွ် ်

စ််မှျက်န်ှှ်  ၃ က်ု�ကြက်ည်�ပ််ါ။

သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဉ်မော�ာင်းး�လိုု�င်းးစင်းး/ 
သုံးကျးင်းယားတန်း�မော�ားမောတားဆုံးု�င်းးကျယား
လိုု�င်းးစင်းး(ကျန် ်းသုံးတးထားာ�သုံးည်း)

• သတ်မ်ှတှ်ခ်ျျနု်အ်တ်ငွုံ�်အခြုံပ်ငုံ်
မှထားကွ်�်အမုှန် �န်ှငှုံ� ်ချ�း�သည််
က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှျ်�ခြုံ�ငုံ� ်ကြီးက်း�ကြက်ပ််
မှမုှရှိှုဖော်သ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ခြုံချငုံ�်
အတ်ကွ် ်ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�သည်။်

• ဖော်န််က်ထ်ားပ််အချျက်အ်လက််
အတ်ကွ် ်စ််မှျက်န်ှှ်  ၅ က်ု�
ကြက်ည်�ပ််ါ။

ကြီးကျး��ကျပးသုံးး�ပါမောသုံးာယာာဉ်မော�ာင်းး�/ 
မော�ားမောတားဆုံးု�င်းးကျယားလိုု�င်းးစင်းး

• အန်ည်�်ဆိုံ��အသက်မ်ှှ်  ၁၈ နှစ်ှ် သု� �မှဟာ�တ် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်
ပ်ည််ဖော်��နှငှုံ�အ်တ် ူအသက် ်၁၇ နှစ်ှ် ခြုံ�စ််သည်။်

• ၎ငုံ�်သည် ်က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှရှိှုဖော်သ် လု�ငုံစ််ငုံခ်ြုံ�စ််သည်။်
(GDL က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှျ်�မှရုှှိပ်ါ)

• ဖော်န််က်ထ်ားပ််အချျက်အ်လက်အ်တ်ကွ် ်စ််မှျက်န်ှှ်  ၉ က်ု�
ကြက်ည်�ပ််ါ။



�ဆုံးင်း်း ၁။ သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဥးမော�ာင်းး�သုံးင်းး�ဲင်း်းပါ�စး
ဤအဆိုငုံ�သ်ည် ်သငုံယ််မူှအုဆိုငုံ�ခ်ြုံ�စ််သည်။် ၎ငုံ�်သည် ်အသက်င်ုံယ်�ွ်ယ်ဖ်ော်သ် ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်မှျ်�
အ်� က်န် �သ်တ်ထ်ား်�ဖော်သ် ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ြုံချငုံ�်မှတှ်စ််ဆိုငုံ� ်ဖော်မှ််ဖော်တ်််ယ််ဉ်းတ်စ််စ်ငုံ�်၏ အဖော်ခြုံချချဖံော်မှ်ငုံ�်
နှငှုံခ်ြုံချငုံ�်က်ု� သငုံယ််�ူန် ်ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�ထား်�ပ်ါသည်။်

သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဥးမော�ာင်းး�သုံးင်းးလိုကျး�ှတး�ာ�မောလိုာာကျးထားာ�ရာန်း သုံးင်း်းကျမောလို�သုံးည်း

• အန်ည်�်ဆိုံ��အသက် ်၁၆ နှစ်ှ်ခြုံ�စ််�ပ်ါမှည်။် 
• မှတှ်ပံ််�တ်ငုံအ်ဖော်ထား်က်အ်ထား်� (ဥပ်မှ် - ပ်တ်စ်််စ်ပု်� �၊ လမူှ�ူုလံ�ဖော်��က်တ်)် ရှိှု�မှည်ခ်ြုံ�စ််ပြီးပ်း� 

စ်စ််ဖော်ဆို�မှသုု� � ယ်လူ်�မှည်ခ်ြုံ�စ််သည်။် 
• န်ယ်�ူဖော်ယ််က်ခ်ြုံပ်ည်န််ယ် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လက်စ််ွဲအ်� ဖော်လ�လ်ပ်ါ။ (လက်စ််ွဲစ််အ�ပ််၏ ပံ်�နှှပ်ု်မုှတ်တ �

မှျ်�အ်� ဖော်ေသနှတ� DMV ရံို��မှျ်�တ်ငွုံ ်�ရှိှုနှု�ငုံပ်ြီးပ်း� အွန်လ်ု�ငုံ�်ဗျူ်�ရှိှငုံ�်တ်စ််ချ�က်ု� http://dmv.
ny.gov/driver-license/drivers-manual-practice-tests တ်ငွုံ ်�ရှိှုနှု�ငုံပ််ါသည်။်

• ဖော်လှ်က်လ်ှ် တ်စ််ချ�ခြုံ�ည်�စ််ကွ်ပ််ါ။(DMV ပံ်�စံ် MV-44)
• ဖော်��ဖော်ခြုံ�စ်မ်ှ�သပ််မှနုှငှုံ� ်မှျက်စု််စ်မ်ှ�သပ််မှဖုော်အ်ငုံခ်ြုံမှငုံ�်မှည်။်

သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံလ်က်မ်ှတှ်�်ရုှှိဖော်��၊ စ်မ်ှ�သပ််မှ၊ု ပံ်�စံ်မှျ်�နှငှုံ� ်ဝန်ဖ်ော်ဆို်ငုံခ်ျမှျ်�
အတ်ကွ် ်ဖော်န််က်ထ်ားပ််အချျက်အ်လက်မ်ှျ်�က်ု� NYS DMV ဝက်ဘ်ဆ်ိုု�က်သ်ု� � သွ် �ဖော်�်က်ဖ်ော်လ�လ်ပ်ါ။ 
http://dmv.ny.gov/driver-license/get-learner-permit

သုံးင်း်းဆုံးယားမောကျျားသုံးကျးကျမောလို�ကျု� မော�ာင်းးမြ�င်းး�ု�တကဲျးမြပင်းးဆုံးင်းးမောပ�ပါ။ 
သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ� လမ်ှ�ဖော်ပ််သု� �မှထားကွ်ခ်ျွ် မှး အတ်တူ်က်ထွားု�ငုံက််် ဖော်ဘ�က်ငုံ�်လံ�ခြုံချ�ံဖော်သ်
ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ြုံချငုံ�် အခြုံပ်�အမှမူှျ်�၊ စ်ည်�်မှျဉ်း�မှျ်�နှငှုံ� ်၎ငုံ�်တ်ု� �က်ု�ချျ�ု�ဖော်�်က်ခ်ြုံချငုံ�်အတ်ကွ် ်ခြုံ�စ််
ဖော်ပ််လ်မှည်�အ်က်ျ�ု�ဆိုက်မ်ှျ်�အ်� သတ်မ်ှတှ်�်န် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်သဖော်ဘ်တ်ညူ်းချျက်တ််စ််ချ�က်ု��န်တ််း�
ပ်ါ။ န်မှနူ််သဖော်ဘ်တ်ညူ်းချျက်အ်တ်ကွ် ်ဖော်အ်က်ပ််ါသု� �သွ် �ဖော်�်က်ဖ်ော်လ�လ်ပ်ါ။ 
www.safeny.ny.gov/SRO-Toolkit/contract.html 

ယာ��ယာာဉ်မော�ာင်းး�မောလိုက်ျျင်း်းမြ�င်းး� စတင်းးပါပြီးပး။
ဖော်ဘ�က်ငုံ�်လံ�ခြုံချ�ံဖော်သ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်တ်စ််ဦး�အ်�ခြုံပ်�စ်�

ပ်ျု��ဖော်ထား်ငုံ�်န်အ်တ်ကွ် ်အဖော်��ကြီးက်း�ဆိုံ��ဖော်သ်အချျက်တ််စ််
ချ�မှှ်  ဖော်လ�က်ျငုံ�ခ်ြုံချငုံ�်ပ်ငုံခ်ြုံ�စ််သည်။် သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက််
က်ဖော်လ�သည် ်သတူ်ု� �၏လမ်ှ�ဖော်ပ််တ်ငွုံ ်လက်ဖ်ော်တ်ွ�ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံ်
မှမုှခြုံပ်�လ�ပ််မှး ၎ငုံ�်တ်ု� �သည် ်မုှဘအသအုမှတှ်ခ်ြုံပ်�ကြီးက်း�ကြက်ပ််
ဖော်သ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ခြုံချငုံ�် �န်ည်း�ဆုံးး�� န််�း ၅၀က်ု� ပြီးပ်း�ဆိုံ��

�မှည်ခ်ြုံ�စ််ပြီးပ်း� ထားု�န််�းမှျ်�ထားမဲှ ှဖော်န်ဝငုံခ်ျျုန်ပ်ြီးပ်း�ဖော်န််က် ်၁၅ န််�းက်ု�ပ်ါ ပြီးပ်း�ဆိုံ��ထား်�
�ပ်ါမှည်။် သငုံန်ှငှုံ� ်သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ� အတ်တူ်က်ဖွော်မှ်ငုံ�်နှငှုံ်
ဖော်န်သည်�န်််�းအဖော်�အတ်ကွ်အ််� ဖော်ခြုံချ�်ချ�ံန် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ဖော်လ�က်ျငုံ�်
မှမုှတှ်တ််မ်ှ�က်ု� အသံ��ခြုံပ်�ပ်ါ။ ဖော်လ�က်ျငုံ�ထ်ား်�ဖော်သ်က်ွမှ်�က်ျငုံမ်ှမုှျ်�၊ 
က်ွမ်ှ�က်ျငုံသ်မူှျ်�နှငှုံ� ်အလ�ပ််လ�ပ််�န်အ်သစ််မှျ်�က်ု�လည်�် သငုံခ်ျျဖော်��
ချျငုံလ်မုှ�်မှည်။် NYS ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�် အ�ငုံ�်အခြုံမှစ််
လမ်ှ�ညွှှန်၏် စ််မှျက်န်ှှ်  ၂၅ တ်ငွုံ ်မှတှ်တ််မ်ှ�တ်စ််ချ��နှု�ငုံသ်ည်။်  
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nysdmv 
teenresourceguide/#/30 
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loco parentis၁ = ပ်�ဂ္ဂိုုု�လတ််စ််ဦး�ခြုံ�စ််ပြီးပ်း� ပံ်�မှနှ်/်တ်ု��ချျဲ�အဖော်ခြုံချချရုှံှိထား်�လှငုံ ်မုှဘ၏အက်ျငုံ�စ််ရုို�က်န်ှငှုံ� ်မုှဘဝတ်တ �်�ပ်ျက်က််ကွ်ခ်ြုံချငုံ�်

�လေအ််�ခြုံ�ငုံ� ်ဖော်သဆိုံ��ခြုံချငုံ�်၊ ေ�ကိ်တု်ခြုံ�စ််ခြုံချငုံ�် သု� �မှဟာ�တ် ်သဘ်ဝအဖော်လျ်က် ်မုှဘခြုံ�စ််ခြုံချငုံ�်က်ု� ပ်ျက်က််ကွ်သ်ည်ဟ်ာ� ယ်ဆူိုသည်။်

မောန် ်
�န်ကျး ၅ န်ာရား - ည် ၉ န်ာရား

ည်
ည် ၉ န်ာရား - �န်ကျး ၅ န်ာရား

သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဥး
မော�ာင်းး�သုံးင်းး�ဲင်း်းပါ�စး
ကျု�င်းးမောဆုံးာင်းးသုံးး�ျာ�သုံးည်း 
ကြီးကျး��ကျပး�ုမော�ာကျးတငဲ်းး
သုံးာ မော�ာင်းး�နှငှ်းးနှု�င်းးသုံးည်း။

✓✓

အသက် ်၂၁ နှစ်ှ်အထားက် ်NYS 
လု�ငုံစ််ငုံက််ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံသ်၏ူ 
ကြီးက်း�ကြက်ပ််မှဖုော်အ်က်တ််ငွုံ ်ခြုံ�စ််
�မှည်။်

✓✓
မုှဘ၊ အ�ပ််ထားနု်�်သ၊ူ ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ပ်ည််ဖော်��

ဆို�်/ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ဖော်က်ျ်ငုံ�်မှ ှန်ည်�်ခြုံပ်ဆို�် 
သု� �မှဟာ�တ် ်loco parentis၁တ်ငွုံသ်တ်မ်ှတှ််
ထား်�ဖော်သ်သကူ်ဲ�သု� �ဖော်သ် အသက် ်၂၁ နှစ်ှ်
အထားက် ်NYS လု�ငုံစ််ငုံက််ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံသ်၏ူ 

ကြီးက်း�ကြက်ပ််မှဖုော်အ်က်တ််ငွုံ ်ခြုံ�စ််�မှည်။်

• ကြီးက်း�ကြက်ပ််သယူ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်မှလှွ၍ဲ မှည်သ်မူှှဖော်ရှိှ � ချံ�တ်ငွုံ ်မှရှိှု�ပ်ါ။

• ကြီးကျး��ကျပးသုံးးယာာဉ်မော�ာင်းး��မြ�စး �ုဘ/��ပးထားနု်း�သုံးးနှငှ်း်း။ က််�ဖော်န််က်ခ်ျ�း�သည်ထ်ားု�ငုံခ်ျံ�မှျ်�အဖော်� အတ်ကွ််
အဖော်ပ််တ်ငွုံ ်က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှျ်�မှရှိှုပ်ါ။ �ကျယား၍ ကြီးကျး��ကျပးသုံးးယာာဉ်မော�ာင်းး�သုံးည်း �ုဘ/��ပးထားနု်း�သုံးး
တစးဦး��ဟု�တးလိုာင်းး (မောန်�်�ျုန်းတငဲ်းးသုံးာ)။  ချ�း�သည်မ်ှျ်�သည် ်မုှသ်�စ်�မှဟာ�တ်လ်ှငုံအ်သက် ်၂၁ 
ဖော်အ်က်ခ်ျ�း�သည်တ််စ််ဦး�က်ု�သ် ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�သည်။်

• ချ�း�သည်တ််စ််ဦး�စ်းတ်ု�ငုံ�်သည် ်ထားု�ငုံခ်ျံ�ချါ�ပ်တ်က််ု� တ်ပ််ဆိုငုံ�်မှည်ခ်ြုံ�စ််ပြီးပ်း� က်ဖော်လ�ချ�း�သည်တ််စ််ဦး�စ်း
တ်ု�ငုံ�်သည် ်မှနှ်က််န်ဖ်ော်သ် က်ဖော်လ�ချံ�သု�ငုံ�်ကြီးက်�ု�တ်စ််ချ�က်ု� အသံ��ခြုံပ်��မှည်ခ်ြုံ�စ််သည်။် NYS Occupant 
Restraint ဥပ်ဖော်ေအဖော်ကြက််ငုံ�် ပု်�မုှ�သရုှိှုလု�ပ်ါက် www.safeny.ny.gov/sesa-ndx.htm သု� �
သွ် �ဖော်�်က်ဖ်ော်လ�လ်ပ်ါ။

• ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်�န်ခ်ျငွုံ�ခ်ြုံပ်�ချျက် ်က်ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံ�်ရှိှုထား်�သမူှျ်�သည် ်NYC တ်ငွုံ�် ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံပ််ါက် (ဘ�ုတ််
နှစ်ှ်ချ�) အထားနု်�်နှစ်ှ်ချ�ပ်ါဖော်သ်ယ််ဉ်းက်ု�သ် ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံ�်မှည်။်  ထားပ််တ်ု��က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှျ်�အတ်ကွ် ်
NYC GDL လမ်ှ�ညွှှန်က််ု� ကြက်ည်�ပ််ါ။  Cross ချရုို�ငုံ၊် Hutchinson ခြုံမှစ််၊ Saw Mill ခြုံမှစ်် သု� �မှဟာ�တ် ်
Taconic ခြုံပ်ည်န််ယ်ရ်ှိှုလမ်ှ�မှမှျ်�၊ NYC တ်ငွုံ�်ရှိှုပ်န်�်ခြုံချတံ်ငွုံ�်ရှိှုမှည်သ်ည်�လ်မ်ှ�သယွ်မ်ှဆိုု�၊ မှည်သ်ည်� ်
Tri-borough တ်တံ််�နှငှုံ� ်ဥမှငုံလ်မ်ှ�ဖော်ကြက််ငုံ�်ဆိုု�ငုံ�််အ်ဏာ်ပု်�ငုံမ်ှျ်�၏ စ်း�ငုံခ်ျငွုံ�ရ်ှိှုဖော်သ် တ်တံ််�
ဖော်ပ််နှငှုံ� ်ဥမှငုံဖ်ော်အ်က်တ််ငွုံမ်ှဆိုု� ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ျငွုံ�မ်ှရှိှုပ်ါ။

• ဖော်မှ််ဖော်တ်််ဆိုု�ငုံက််ယ်ဖ်ော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ျငွုံ�လ်ု�ငုံစ််ငုံအ်တ်ကွ် ်သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံခ်ျငွုံ�ပ််ါမှစ််။ 
ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်က်ပ်ွ်က်သဲသူည် ်သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�် ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံဖ်ော်သ် ယ််ဉ်းအမှျ�ု�အစ််�
နှငှုံ� ်လ�ပ််ဖော်ဆို်ငုံ�်န်က််ု�က်ည််းဖော်သ် ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံရ်ှိှု�မှည်။် ထားု� �ဖော်န််က် ်အဖော်ထားဖွော်ထားဖွော်လ�က်ျငုံ�်
သငုံက်ြက််�ကြက်ပ််မှတ်မ်ှမုှျ်�ခြုံပ်�လ�ပ််၍ ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံမ်ှကု်ု� ချ�း�မုှ�ငုံဖ်ော်လ�ပံ်�တ်စ််ပံ်�အတ်ငွုံ�်သ် ဖော်မှ်ငုံ�်
နှငှုံဖ်ော်စ်ခြုံချငုံ�်ခြုံ�ငုံ� ်ထားနု်�်ချျ�ပ််�မှည်။် လု�က်ပ််ါစ်း�န်ငုံ�်သသူည် ်အချျက်အ်လက်က််ု�က်ည််းဖော်သ် က်န် �သ်တ်မဲ်ှ�
ဖော်မှ််ဖော်တ်််ဆိုု�ငုံက််ယ်ဖ်ော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ျငွုံ�လ်ု�ငုံစ််ငုံ�်ရှိှုထား်�သမူှဟာ�တ်ပ််ါက် လု�က်ပ််ါစ်း�န်ငုံ�်ချငွုံ�မ်ှခြုံပ်�ပ်ါ။

မြပစးေဏ်း�ျာ� ။ ေဏ်းမော�ကျ� မောေ်လိုာ ၇၅ - မောေ်လိုာ ၃၀၀ ($75-$300) မောထားာင်းးေဏ်း ။ ��ျာ�ဆုံးး�� ၁၅ရာကျး

ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�ထား်�ဖော်သ်လပ်ု်ရှိှ်�မှ ု=  ✓✓        ချငွုံ�မ်ှခြုံပ်�ထား်�ဖော်သ်လပ်ု်ရှိှ်�မှ ု=  XX

သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဥးမော�ာင်းး�သုံးင်းး�ဲင်း်းပါ�စးကျန် ်းသုံးတး�ျကျး�ျာ�
န်ယား�မောယာာကျး�ထားကျးပု�င်းး�

၄



�ဆုံးင်း်း ၂ သုံးု�ဆ်ုံးကျးသုံးာဲ�ရာန်း (သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဉ်မော�ာင်းး�လိုု�င်းးစင်းး)သုံးင်း်းဆုံးယားမောကျျားသုံးကျး
ယာာဉ်မော�ာင်းး�သုံးး လို�ပးရာ�ည်း�ှာ

• ၎ငုံ�်တ်ု� �၏ သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံလ်က်မ်ှတှ်က််ု� အမှျ်�ဆိုံ��ဖော်ခြုံချ်က်လ်က်ု�ငုံ်
ဖော်ဆို်ငုံထ်ား်��မှည်။်

• လု�ငုံစ််ငုံက်ြီးက်�ုသငုံတ််န်�် သု� �မှဟာ�တ် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်အသပု်ည််ဖော်ပ်�သငုံတ််န်�်အ်� တ်က််
ဖော်�်က်�်မှည်။် ("၅ န််�းစ််သငုံတ််န်�်" ဟာ၍ူလဖဲော်ချ်သည်)်

• မုှဘသက်ဖ်ော်သချထံား်�ပြီးပ်း�ဖော်သ် က်ပ်ွ်က်မဲှခုြုံ�ငုံ�ဖ်ော်မှ်ငုံ�်နှငှုံသ်ငုံယ််မူှ ုန််�း ၅၀ အ်� 
ပြီးပ်း�ဖော်ခြုံမှ်က်ထ်ား်��မှည်။် ထားု�န််�း ၅၀ ထားမဲှ ှ၁၅ န််�းသည် ်ဖော်န်ဝငုံပ်ြီးပ်း�ချျနု်၌် ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံမ်ှ၊ု 
လမ်ှ�မှဖော်ပ််ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံမ်ှ ုစ်စ််ဖော်ဆို�ခြုံချငုံ�်အတ်ကွ် ်ဦး�စ််�ဖော်ပ်�သငုံက်ြက််�ထား်�မှ ုခြုံ�စ််
�န်လ်ု�အပ််သည်။် 

(ဖော်လ�က်ျငုံ�မ်ှဆုိုု�ငုံ�်် မှတှ်တ််မ်ှ�တ်စ််ချ�က်ု� NYS ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ်သ်က်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�် 
အ�ငုံ�်အခြုံမှစ််လမ်ှ�ညွှှန် ်http://www.nxtbook.com/nxtbooks/nysdmv/
teenresourceguide/#/30 ၏စ််မှျက်န်ှှ်  ၂၅ တ်ငွုံ�်နှု�ငုံသ်ည်။်)

• DMV ပံ်�စံ် MV-262 ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်က်ပ်ွ်က်မဲှခုြုံ�ငုံ� ်ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ြုံချငုံ�်လက်မ်ှတှ်အ််� 
ပြီးပ်း�ဖော်ခြုံမှ်က်�်ယ်ပူ်ါ။http://dmv.ny.gov/forms/mv262.pdf

• အချျနု်ဇ်ိုယ််�သတ်မ်ှတှ်ပ်ြီးပ်း� လမ်ှ�ဖော်ပ််ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်မှစု်စ််ဖော်ဆို�ခြုံချငုံ�်က်ု� ဖော်ခြုံ�ဆိုု�ပ်ါ။

�ဆုံးင်း်း ၂။ သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဉ်မော�ာင်းး�လိုု�င်းးစင်းး
ဤအဆိုငုံ�သ်ည် ် ဖော်လ�က်ျငုံ�မ်ှအုဆိုငုံ�ခ်ြုံ�စ််သည်။် ၎ငုံ�်သည် ်ငုံယ်�ွ်ယ်ဖ်ော်သ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်တ်ု� �၏ 
ဖော်လ�က်ျငုံ�ခ်ြုံချငုံ�်က်ု�ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�ပြီးပ်း� သငုံခ်ျန်�်စ််မှျ်�အ်� သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံခ်ျငွုံ�ပ််ါမှစ််အဆိုငုံ�်
အတ်ငွုံ�် တ်ု��တ်က်လ််ဖော်အ်ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံ�ွ်က်သ်ည်� ်အဆိုငုံ�ခ်ြုံ�စ််သည်။် ထားပ််တ်ု��အချငွုံ�အ်ဖော်��မှျ်�သည် ်
ဤအဆိုငုံ�တ််ငွုံ ်စ်တ်ငုံသ်ည်။်

ဤလမ်ှ�ညွှှန်တ််ငွုံဖ်ော်�််ခြုံပ်ထား်�ဖော်သ် သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံက််ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံသ်မူှျ်�အတ်ကွ် ်
က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှျ်�သည် ်သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ�လု�က်န်််�မှည်� ်အန်ည်�်ဆိုံ��ဖော်ဘ�က်ငုံ�်
လံ�ခြုံချ�ံဖော်��စ်ည်�်က်မှ်�မှျ်�ခြုံ�စ််သည်။် အက်ယ်၍် သငုံ�က််ဖော်လ�သည် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ဖော်န်စ်ဉ်း တ််ဝန်ယ််�ူန််
အတ်ကွ် ်အဆိုငုံသ်ငုံ�မ်ှခြုံ�စ််ဖော်သ�သက်ဲ�သု� � သငုံခ်ျစံ််��ပ်ါက် သငုံသ်ည် ်ပု်�မုှ�တ်ငုံ�်က်ျပ််�န်ဖ်ော်�ွ�ချျယ်ပ််ါ
လမုှ�်မှည်။်
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ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�ထား်�ဖော်သ်လပ်ု်ရှိှ်�မှ ု=  ✓✓        ချငွုံ�မ်ှခြုံပ်�ထား်�ဖော်သ်လပ်ု်ရှိှ် �မှ ု=  XX

မောကျျာင်းး�သုံးင်းး�န်း�စာ၂ = ခြုံပ်ည်န််ယ်က််ု�ယ်စ်််�လယှ် ်သု� �မှဟာ�တ် ်ဌာ်န် သု� �မှဟာ�တ် ်အဖော်မှ�ုက်န်စ််စ််တ်ပ််မှ ှကြီးက်း�မှး�က်ျငုံ�်ပ်ဖော်သ် 
ဖော်လ�က်ျငုံ�မ်ှမုှျ်�မှ�ှရှိှုဖော်သ် သု� �မှဟာ�တ် ်ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�ချျက်�်ဖော်သ်ညွှှန်က်ြက််�မှ၊ု ပ်ည််ဖော်�� သု� �မှဟာ�တ် ်ဖော်လ�က်ျငုံ�မ်ှလုု�ငုံစ််ငုံက််ု� �ရုှှိ
မှသှ်လှငုံခ်ြုံ�စ််သည်။်  "ဖော်က်ျ်ငုံ�်သငုံခ်ျန်�်စ််"ဟာဖူော်သ်အဖော်ချ်အဖော်ဝ်သည် ်ဖော်က်ျ်ငုံ�်ခြုံပ်ငုံပ််သငုံရု်ို��က်ဲ�သု� �ဖော်သ်လ�ပ််ငုံန်�်မှျ်�၊ 
အ်�က်စ််� သု� �မှဟာ�တ် ်လမူှဖုော်��က်စု်စမှျ်�ခြုံ�စ််ဖော်သ် ဖော်က်ျ်ငုံ�်သငုံခ်ျန်�်စ််အမှတှ်မ်ှဖော်ပ်�ဖော်သ် က်စု်စမှျ်�မှပ်ါဝငုံပ််ါ။

သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဥးမော�ာင်းး�လိုု�င်းးစင်းးကျန် ်းသုံးတး�ျကျး�ျာ�
န်ယား�မောယာာကျး�ထားကျးပု�င်းး�

သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဉ်မော�ာင်းး�
လိုု�င်းးစင်းးကျု�င်းးမောဆုံးာင်းးသုံးး�ျာ� 
ကြီးကျး��ကျပး�ု�ပါဘ�မော�ာင်းး�နှငှ်းး
နှု�င်းးသုံးည်း�ှာ 

မောန်�်�ျုန်း 
�န်ကျး ၅ န်ာရား - 

ည် ၉ န်ာရား

ည်��ျုန်း ည် ၉ န်ာရား - �န်ကျး ၅ န်ာရား 
��ုး�ှသုံးာဲ��ည််းမောန်ရာာ �သုံးာဲ��မြပန်း တု�ကျးရုို�ကျး
သုံးာဲ�လိုာမြ�င်းး�

ဖော်က်ျ်ငုံ�်သငုံရု်ို��မှျ်�၂ ✓✓ ✓✓
အချငွုံ�အ််ဏာ်�ရှိှုထား်�ပြီးပ်း�လပ်ု်ရှိှ် �မှမုှျ်�
အတ်ကွ် ်သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်
သည် ်ကြီးက်း�ကြက်ပ််သ ူသု� �မှဟာ�တ် ်အလ�ပ််ရှိှငုံ၏် 
လက်မ်ှတှ်ထ်ားု��ထား်�ဖော်သ် မှတှ်တ််မ်ှ�စ််�ွက််
ရှိှုထား်��မှည်။်

သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ်သ်က်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်သည် ်
ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ြုံချငုံ�်အ်� လ�က်င်ုံန်�်ချငွုံ၌်ဝငုံ်
ဖော်�်က်လ်�ပ််က်ု�ငုံဖ်ော်န်ချျုန်အ်တ်ငွုံ�် �မြပ�လို�ပး 
�ပ်ါ။ (ပ်စ်စည်�်ပု်� �ဖော်ဆို်ငုံခ်ြုံချငုံ�် စ်သခြုံ�ငုံ�)်

အလ�ပ်် ✓✓ ✓✓
ဖော်က်ျ်ငုံ�်ခြုံပ်ငုံပ််သငုံရု်ို��ညွှှန်�်တ်မှ်�
မှျ်�၊ အ်�က်စ််�နှငှုံ� ်လမူှဖုော်��
ဆိုု�ငုံ�််လပ်ု်ရှိှ် �မှမုှျ်�အပ်ါအဝငုံ ်
အခြုံချ်�ဖော်သ်လမူှဖုော်��လပ်ု်ရှိှ်�မှမုှျ်�

✓✓

ည်ပု်�ငုံ�်တ်ငွုံခ်ြုံပ်�လ�ပ််ဖော်သ် လပ်ု်ရှိှ် �မှမုှျ်�အတ်ကွ် ်သငုံ�်

ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ�သည် ်ကြီးက်း�ကြက်ပ််သခူြုံ�ငုံ�သ်် ဖော်မှ်ငုံ�်

နှငှုံ�်မှည်။်၃

• ကြီးကျး��ကျပးသုံးးယာာဉ်မော�ာင်းး� မှပ်ါလှငုံ၃်  ။ လု�က်ပ််ါစ်း�န်ငုံ�်သမူှျ်�သည် ်မုှသ်�စ်�မှဟာ�တ်လ်ှငုံ ်အသက် ်၂၁ 
နှစ်ှ်ဖော်အ်က်ခ်ျ�း�သည်တ််စ််ဦး�က်ု�သ် လု�က်ခ်ျငွုံ�ခ်ြုံပ်�သည်။် ကြီးကျး��ကျပးသုံးးယာာဉ်မော�ာင်းး� ပါလိုာင်းး၃လု�က်ပ််ါ
စ်း�န်ငုံ�်သအူဖော်�အတ်ကွ်အ်ဖော်ပ်် မှက်န် �သ်တ်ထ်ား်�ပ်ါ။ 

• ယ််ဉ်းစ်း�န်ငုံ�်လု�က်ပ််ါသမူှျ်�သည် ်လံ�ခြုံချ�ံဖော်��ချါ�ပ်တ် ်သု� �မှဟာ�တ် ်က်ဖော်လ�သငူုံယ်လ်ံ�ခြုံချ�ံဖော်�� ထားု�ငုံခ်ျံ�က်ု� 
တ်တ်ဆ်ိုငုံ�်မှည်။်

• သက်င်ုံယ်တ််န်�်ဖော်မှ််ဖော်တ်််ဆိုု�ငုံက််ယ်လ်ု�ငုံစ််ငုံ။်  ကြီးက်း�ကြက်ပ််သသူည် ်ဖော်မှ််ဖော်တ်််ဆိုု�ငုံက််ယ်ဖ်ော်မှ်ငုံ�်နှငှုံစ််ဉ်း
အတ်ငွုံ�် ဖော်ယ်ဘ�ယ်ျကြီးက်း�ကြက်ပ််မှနုှငှုံ� ်ထားနု်�်ချျ�ပ််က်ပ်ွ်က်မဲှကု်ု� သငုံယ််ဖူော်န်သအူတ်ကွ် ်ဖော်လ�က်ျငုံ�ဖ်ော်ပ်��မှည်။်  
က်ု�က်ည််းမှရုှုှိဖော်သ် က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မဲ်ှ� ဖော်မှ််ဖော်တ်််ဆိုု�ငုံက််ယ်လ်ု�ငုံစ််ငုံ ်မှပု်�ငုံဆ်ိုု�ငုံထ်ား်�လှငုံ ်ချ�း�သည််
လု�က်ပ််ါစ်း�န်ငုံ�်ချငွုံ�မ်ှခြုံပ်�ပ်ါ။

• သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံရ်ှိှုသသူည် ်NYC တ်ငွုံ ်မှည်သ်ည်�အ်ဖော်ကြက််ငုံ�်နှငှုံ�မ်ှှ ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံ်
ချငွုံ�မ်ှခြုံပ်�ပ်ါ။  ထားပ််တ်ု��ဖော်ခြုံပ််�မှည်ဆ်ိုု�ပ်ါက် NYC တ်ငွုံ�်ရှိှုပ်န်�်ခြုံချတံ်ငွုံ�်ရှိှုမှည်သ်ည်�လ်မ်ှ�သယွ်မ်ှဆိုု�၊ 
Tri-borough Bridge နှငှုံ� ်Tunnel Authority၊ the Cross County၊ Hutchinson River၊ Saw 
Mill River သု� �မှဟာ�တ် ်Taconic State parkways (Tri-borough တ်တံ််�နှငှုံ� ်ဥမှငုံလ်မ်ှ�ဖော်ကြက််ငုံ�်
ဆိုု�ငုံ�််အ်ဏာ်ပု်�ငုံမ်ှျ်�၏ စ်း�ငုံခ်ျငွုံ�ရ်ှိှုဖော်သ် တ်တံ််�ဖော်ပ််နှငှုံ� ်ဥမှငုံဖ်ော်အ်က်တ််ငွုံမ်ှဆိုု�၊ Cross ချရုို�ငုံ၊် 
Hutchinson ခြုံမှစ််၊ Saw Mill ခြုံမှစ်် သု� �မှဟာ�တ် ်Taconic ခြုံပ်ည်န််ယ်ရ်ှိှု ပ်န်�်ခြုံချအံန်း�လမ်ှ�မှမှျ်�)ဖော်ပ််တ်ငွုံ်
မှဆိုု� ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ျငွုံ�မ်ှရုှှိပ်ါ။

မြပစးေဏ်း�ျာ� ။ ေဏ်းမော�ကျ� မောေ်လိုာ ၇၅ - မောေ်လိုာ ၃၀၀ ($75-$300) မောထားာင်းးေဏ်း ။ ��ျာ�ဆုံးး�� ၁၅ရာကျး

ကြီးကျး��ကျပးသုံးးယာာဉ်မော�ာင်းး�၃ = အသက် ်၂၁ နှစ်ှ်အထားက် ်NYS လု�ငုံစ််ငုံက််ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံသ် ူမုှဘ၊ အ�ပ််ထားနု်�်သ၊ူ ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ပ်ည််ဖော်��
ဆို�်/ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ဖော်က်ျ်ငုံ�်မှ ှန်ည်�်ခြုံပ်ဆို�် သု� �မှဟာ�တ် ်loco parentis တ်ငွုံ ်ဖော်�််ခြုံပ်မှနုှငှုံ� ်က်ု�က်ည််းသခူြုံ�စ််�မှည်။် ၆



ရာပးဆုံးု�င်းး�ထားာ��ု�ျာ�နှငှ်း်း မြပန်းလိုည်းရို�ပးသုံး�ုး�မြ�င်းး��ျာ�
ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံသ်အူ်�လံ��အတ်ကွ် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ဖော်န်စ်ဉ်း မှည်သ်ည်�လ်ှပ််စ်စ််
ပ်စ်စည်�်က်ု�မှဆိုု�အသံ��ခြုံပ်�ခြုံချငုံ�်သည် ်ဥပ်ဖော်ေအအ်�ဆိုန် �က််ျငုံသ်ည်။်

မြပစးေဏ်း�ျာ�။  

ဆုံး�လိုး��န်း��သုံးး��မြပ�မြ�င်းး� သုံးု��်ဟု�တး စာပု� ်မြ�င်းး�ကျ�သ်ုံးု��်ျု��မော�ာကျး�ှ�ာ� ပထား��ဆုံးင်း်း

မြပစးေဏ်း�ျ�ှတးမြ�င်းး�ရာလိုေး�ှာ သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဥးမော�ာင်းး�သုံးင်းး�ဲင်း်းပါ�စး�ာ� ရာကျးမောပါင်းး� 

၁၂၀ ထားရုာပးဆုံးု�င်းး�ထားာ�မြ�င်းး�နှငှ်း်း ယာာဥးစည်း�ကျ�း��ျု��မော�ာကျး�ုမြပစးေဏ်း ၅ �ျကျးမြ�စးသုံးည်း။

                                                                                                                            

ေ�တယုာ�ဆုံးင်း်းမြပစးေဏ်း�ျ�မောရာ�ယားမြ�င်းး�တငဲ်းး ယာာဥးမော�ာင်းး�သုံးင်းးပါ�စးမြပန်းလိုည်းရာယားမောန်စဉ် 

မောမြ�ာကျးလို�တငဲ်းး�မြ�စးပဲာ�ပါကျ �န်ည်း�ဆုံးး��တစးနှစှးမြပန်းလိုည်းရို�ပးသုံး�ုး�မြ�င်းး� (ယာာဉ်မော�ာင်းး�

�ဲင်း်း)နှငှ်း်း ယာာဥးစည်း�ကျ�း��ျု��မော�ာကျး�ုမြပစးေဏ်း ၅ �ျကျးမြ�စးသုံးည်း။

NY ခြုံပ်ည်န််ယ်ဖ်ော်အ်က်တ််ငွုံ ် “Zero Tolerance Law”(သည်�်ချခံြုံချငုံ�်သ�ည် 
ဥပ်ဖော်ေ)အ� အသက် ်၂၁ နှစ်ှ်ဖော်အ်က်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်သသူည် ်ဖော်သ�ွတ်ငွုံ�်အ�က််
ပ်ါဝငုံမ်ှပု်မှ်ဏာ .၀၂ သု� �မှဟာ�တ် ်အထားက်ရ်ှိှုလှငုံ ်တ်�်�ဝငုံဖ်ော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ျငွုံ�မ်ှရှိှု
ပ်ါ။ (ချတံ်ငွုံ�်ဖော်ဆို��ည် ်သု� �မှဟာ�တ် ်ဖော်ချျ်ငုံ�်ဆိုု��ဖော်ပ်ျ်က်ဖ်ော်ဆို�ပ်မှ်ဏာရှိှုဖော်သ်
အ�်မှျ်�တ်ငွုံ ်အ�က်ပ််မှ်ဏာက်ု�ဖော်တ်ွ� ရှိှုဖော်စ်သည်)် 

မြပစးေဏ်း�ျာ�။  
၆ လိုလိုု�င်းးစင်းးဆုံးု�င်းး�င်းးမ်ြ�င်းး�၊ ၁၂၅ မောေ်လိုာေဏ်းမောင်းနဲှငှ်း်း မောေ်လိုာ ၁၀၀ ရာပးဆုံးု�င်းး��းရာမြ�င်းး�
��တု� ်မြ�စးသုံးည်း။ 

ထားပးတု��မြပစးေဏ်းတစး��စးတု�င်းး��တကဲျး �သုံးကျး ၂၁ နှစှး �မြပည််း�း�ထား ုစည်း�ကျ�း��ျု��
မော�ာကျး�ုမော�ကျာင်း်း �သုံးကျး�မြပည််းမောသုံး�သုံးး�ျာ��တကဲျး �မော�ာင်းး�သုံးင်းးလိုကျး�ှတး�ာ� 
ထား�တးပယား�ည်း။ (ပု�၍�ကျာနှု�င်းးသုံးည်း) ထားု��်မြပင်းး ၁၂၅ မောေ်လိုာ ေဏ်းမောင်းနဲှငှ်း်း �မော�ာင်းး�
သုံးင်းးလိုကျး�ှတးမြပန်းလိုည်းမောလိုာာကျးထားာ�ရာန်း မောေ်လိုာ ၁၀၀ ��မောပ�ရာန်းမြ�စးသုံးည်း။

၇

!

!



�ကျယား၍မော�ာကျးမော�ားမြပပါမော�ာကျး�ျကျး�ု�ျာ��ာ� တစး��ထားကျးပု�၍ကျျ��လိုနဲ်းပါကျ 
�ည်းသုံးု� ်မြ�စး�ည်းန်ည်း�။ 
သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံပ််ါမှစ်် သု� �မှဟာ�တ် ်လု�ငုံစ််ငုံက််ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံစ််ဉ်းအတ်ငွုံ�် စ်ည်�်က်မှ်�နှစ်ှ်
ချ�အ်�ချျု��ဖော်�်က်ခ်ျဲ�လှငုံ ်သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ�၏ သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံပ််ါမှစ်် 
သု� �မှဟာ�တ် ်လု�ငုံစ််ငုံက််ု� ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်ချငွုံ� ်၆၀ �က်�်ပ််ဆိုု�ငုံ�်မှည်။် 

အက်ယ်၍် စ်ည်�်က်မှ်�တ်စ််ချ�ခြုံ�စ််ဖော်သ် " ယ််ဉ်းစ်ည်�်က်မှ်�ခြုံပ်ငုံ�်ထားန်စ််ွ် ချျ�ု�ဖော်�်က်ခ်ြုံချငုံ�်" က်ု�က်ျ��လနွ််
လှငုံ ်(ပံ်�မှနှ်အ််�ခြုံ�ငုံ� ်ယ််ဥ်စ်ည်�်က်မှ်�ချျု��ဖော်�်က်မ်ှခုြုံပ်စ််ေဏာ ်သံ��ချျက် ်သု� �မှဟာ�တ် ်ပု်�ဖော်သ်ခြုံပ်စ််ေဏာ)်၊ 
အရုှှိန်ခ်ြုံမှငုံ�၍်ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ြုံချငုံ�် သု� �မှဟာ�တ် ်ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံစ််ဉ်းစ််ပု်� �ခြုံချငုံ�်က်ဲ�သု� � စ်ည်�်က်မှ်�ချျု��ဖော်�်က်လ်ှငုံ ်
လု�ငုံစ််ငုံက််ု��က်ဖ်ော်ပ်ါငုံ�် ၆၀ �ပ််ဆိုု�ငုံ�်ထား်��မှည်။်  ဤဆိုု�ငုံ�်ငုံံ�မှပုြီးပ်း�ဆိုံ��လှငုံ ်အက်ယ်၍် ၆ လ
အတ်ငွုံ�် ယ််ဉ်းစ်ည်�်က်မှ်�ချျ�ု�ဖော်�်က်မ်ှတု်စ််ချ� သု� �မှဟာ�တ် ်အခြုံချ်�နှစ်ှ်ချ�က်ျ��လနွ်ပ််ါက် ၎ငုံ�်တ်ု� �၏ 
သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံပ််ါမှစ်် သု� �မှဟာ�တ် ်လု�ငုံစ််ငုံက််ု�  �က် ်၆၀ ရို�ပ််သမ်ုှ�မှည်။်

အက်ယ်၍် လု�ငုံစ််ငုံအ်သမ်ုှ�ချ�ံပ်ါက် သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်သည် ်ဆိုု�ငုံ�်ငုံံ�က််လပြီးပ်း�ဆိုံ��
မှသှ် ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ျငွုံ�ရုှ်ှိသည်။်  အက်ယ်၍် လု�ငုံစ််ငုံရ်ို�ပ််သမ်ုှ�ချ�ံပ်ါက် သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ်သ်က််
ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်သည် ်လု�ငုံစ််ငုံခ်ြုံပ်န်ဖ်ော်လှ်က်�်န် ်အစ်မှဖှော်န်၍ ဖော်လှ်က်ထ်ား်�ခြုံချငုံ�်အ်� �က် ်၆၀ ပြီးပ်း�လှငုံ်
လ�ပ််ဖော်ဆို်ငုံ�်မှည်။်  

သုံးင်း်းဆုံးယားမောကျျားသုံးကျးကျမောလို�၏ မော�ာင်းး�နှငှ်းး�ု�ာ� �ကျည််းရုို�ကျပး�တးပါ။ 

TEENS အစ်းအစ်ဉ်းအ်� NYS DMV ခြုံ�ငုံ�စ်််�ငုံ�်သငွုံ�်ပ်ါ။ (ဖော်ပ်�ဖော်ဆို်ငုံ�်န်လ်က်မ်ှတှ်မ်ှျ်�၊ ယ််ဉ်း
စ်ည်�်က်မှ်�ချျု��ဖော်�်က်က််ျ��လနွ်မ်ှ၊ု ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံ�်ပ််ဆိုု�ငုံ�်ချ�ံမှနုှငှုံ� ်အချျု� �ဖော်သ်ယ််ဉ်းမှဖော်တ််် 
တ်ဆိုထားခုျု�က်မ်ှမုှျ်�) ဤက်ဲ�သု� � တ်ကု်ျဖော်သ်အ�်မှျ်�ခြုံ�စ််ပ်ါက် သငုံအ်ဖော်ကြက််ငုံ�်ကြက််�စ််�ရှိှုမှည်ခ်ြုံ�စ််
ပြီးပ်း� သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ်သ်က်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်၏ ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်မှတှ်တ််မ်ှ�တ်ငွုံ ်ထားည်�သ်ငွုံ�်မှည်ခ်ြုံ�စ််သည်။် 

http://dmv.ny.gov/dmv-records/monitor-my-teen-driver-teens 

သုံးင်းးသုံးည်း မောသုံးာ�်ျာ�ကျု� ထားနု်း��ျ�ပးပါ။ 

သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ�၏ သက်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်
သငုံပ််ါမှစ်် သု� �မှဟာ�တ် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံက််ု� သဖော်ဘ်တ်ူ
ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�ထား်�သည်� ်မုှဘ သု� �မှဟာ�တ် ်အ�ပ််ထားနု်�်သခူြုံ�စ််သည်�်
အဖော်လျ်က် ်အက်ယ်၍် သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ�သည် ်
ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်�န် ်ချငွုံ�မ်ှခြုံပ်�သငုံ�ပ််ါဟာ�ယ်ဆူိုလှငုံ ်၎ငုံ�်၏ သက်င်ုံယ််
တ်န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်သငုံပ််ါမှစ်် သု� �မှဟာ�တ် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်
လု�ငုံစ််ငုံအ််�ပ်ယ်�်ျက်�်န် ်အချငွုံ�အ်ဖော်��ရှိှုသည်။် DMV 
ပံ်�စံ် MV-1W (သဖော်ဘ်တ်ညူ်းမှထုား�တ်ယ််ခူြုံချငုံ�်) က်ု� ခြုံ�ည်�်
ပြီးပ်း� DMV သု� �၎ငုံ�်အ်� အပ််ဖော်ပ်�ပ်ါ။ 

http://dmv.ny.gov/forms/mv1w.pdf

၈



�ဆုံးင်း်း ၃။ ကျန် ်းသုံးတး�ျကျး��်လိုု�င်းးစင်းး
ခြုံပ်ည်�စံ််�ဖော်သ်က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မဲ်ှ�လု�ငုံစ််ငုံတ််စ််ချ�က်ု� မှည်သ်ည်�သ်က်င်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဥ်ဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံက််ု�ငုံ်
ဖော်ဆို်ငုံသ်ထူားမံှဆိုု� ၎ငုံ�်တ်ု� �၏ ၁၈ နှစ်ှ်ခြုံပ်ည်�ဖ်ော်မှ�ွဖော်န် �အပြီးပ်း�တ်ငွုံ ်စ််ခြုံ�ငုံ�ပု််� �မှည်ခ်ြုံ�စ််သည်။် က်န် �သ်တ်ခ်ျျက််
မဲှ�လု�ငုံစ််ငုံသ်ည် ်အ�ွယ်ဖ်ော်�်က်ပ်ြီးပ်း�သမူှျ်�က်ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံဖ်ော်သ် လု�ငုံစ််ငုံန်ှငှုံ�တ််ညူ်းပြီးပ်း� သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ်် 
သက်က််ဖော်လ�အ်� NYS ၏ မှည်သ်ည်�ဖ်ော်န်�်က်ု�မှဆိုု� သတ်မ်ှတှ်ခ်ျျုန်အ်တ်ငွုံ�်အခြုံပ်ငုံမ်ှထားကွ်�်အမုှန် � ်
သု� �မှဟာ�တ် ်ချ�း�သည်ဦ်း�ဖော်�အက်န် �အ်သတ်မ်ှရုှှိဘ ဲဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံခ်ျငွုံ�ခ်ြုံပ်�သည်။်

ယာာဉ်မော�ာင်းး��သုံးပုည်ာမောပ�ဆုံးု�င်းးရာာသုံးင်းးတန်း��ာ� တကျးမောရာာကျးထားာ�မောသုံးာ ဆုံးယားမောကျျား 
သုံးကျး�ျာ�

သငုံ�ဆ်ိုယ်ဖ်ော်က်ျ််သက်က််ဖော်လ�သည် ်၎ငုံ�်တ်ု� �၏ လု�ငုံစ််ငုံအ်ခြုံပ်ည်�အ််� Student Certificate of 
Completion (သငုံတ််န်�်ပြီးပ်း�ဖော်ခြုံမှ်က်ဖ်ော်ကြက််ငုံ�်လက်မ်ှတှ်)် (DMV form MV-285)  ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်
အသပု်ည််ဖော်ပ်�သငုံတ််န်�်မှ ှချငွုံ�ခ်ြုံပ်�ချျက်�်ရှိှုထား်�ဖော်သ်လက်မ်ှတှ်က််ု��ရှိှုပြီးပ်း�ပ်ါက် အသက် ်၁၇ နှစ်ှ်
အ�ွယ်တ််ငွုံ ်ဖော်လှ်က်ထ်ား်�နှု�ငုံပ််ါသည်။် အသက် ်၁၇ နှစ်ှ်အ�ွယ်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်တ်စ််ဦး�သည် ်၎ငုံ�်၏ 
လမ်ှ�ဖော်ပ််တ်ငွုံဖ်ော်မှ်ငုံ�်နှငှုံမ်ှစု်စ််ဖော်ဆို�ခြုံချငုံ�်က်ု�ဖော်အ်ငုံခ်ြုံမှငုံ၍် MV-285 အ်� DMV ထားသံု� �အပ််နှှလံှငုံ ်ထားု�
ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်က်ု� က်န် �သ်တ်ထ်ား်�ခြုံချငုံ�်မှရုှှိဖော်သ်လု�ငုံစ််ငုံထ်ား�တ်ဖ်ော်ပ်�မှည်ခ်ြုံ�စ််သည်။် အက်ယ်၍် သငုံ�်
ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ်သ်က်ယ်််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်သည် ်၎ငုံ�်တ်ု� �၏ MV-285 ပံ်�စံ်စ််�ွက်မ်ှအပ််နှှခံျဲ�လှငုံ ်၎ငုံ�်တ်ု� �အ်� 
သငုံင်ုံယ်တ််န်�်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံက််ု�ငုံဖ်ော်ဆို်ငုံထ်ား်�သမူှျ်�အခြုံ�စ််သ် စ်ဉ်း�စ််�မှည်ခ်ြုံ�စ််ပြီးပ်း� GDL 
က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မ်ှျ်�အ်� ဆိုက်လ်က်လ်ု�က်န်််�မှည်ခ်ြုံ�စ််သည်။်  

မောဘ�ကျင်းး�လိုး�မြ�း�စာဲမော�ာင်းး�နှငှ်းးနှု�င်းးရာန်း မောလိုက်ျျင်း်း�ုရာယားပါ။

က်န် �သ်တ်ခ်ျျက်မဲ်ှ�လု�ငုံစ််ငုံက််ု��ရှိှုထား်�ခြုံချငုံ�်သည် ်ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံ�်န်သ်ငုံယ််ခူြုံချငုံ�်ပြီးပ်း�ဆိုံ��သည်ဟ်ာ� 
ဆိုု�လု�ခြုံချငုံ�်မှဟာ�တ်ပ််ါ။ ယ််ဉ်းက်ု�က်ွမ်ှ�က်ျငုံစ််ွ် ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံတ််တ်�်န် ်နှစ်ှ်ရှှိည်လ်မှျ်�အချျုန်ယ််�ူသည်။် 
ဆိုယ်ဖ်ော်က်ျ်သ်က်မ်ှျ်�သည် ်၎ငုံ�်တ်ု� �၏ ဖော်က်ျ်ငုံ�် သု� �မှဟာ�တ် ်အခြုံချ်�ဖော်က်ျ်ငုံ�်မှျ်�မှ ှယ််ဉ်းမှဖော်တ်််တ်ဆို
ခြုံ�စ််ပ်ွ် �မှဖုော်ကြက််ငုံ� ်ဖော်သဆိုံ��သ ူသု� �မှဟာ�တ် ်ဆိုု��ဝါ�ဖော်သ်ထားခုျု�က်သ်မူှျ်�ရုှှိဖော်ကြက််ငုံ�် သရုှုှိထား်�ကြက်ဖော်ပ်
မှည်။် ၎ငုံ�်တ်ု� �သည် ်ဖော်ယ်ဘ�ယ်ျလဦူး�ဖော်�ထားက် ်ပု်�မုှ�အနှတ�်ယ်ရ်ှိှုဖော်န်ဖော်သ�သည်။် ၎ငုံ�်တ်ု� �အ်� ဖော်ဘ�က်ငုံ�်
လံ�ခြုံချ�ံစ်ွ် ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံတ််တ်ဖ်ော်စ်�န် ်ဆိုက်လ်က်သ်ငုံယ််ဖူော်လ�က်ျငုံ��်န် ်တ်ု�က်တ််နွ်�်ပ်ါ။
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၁၀

�ဓုိကျ��ျကျး�ျာ�

သုံးတမုြပ�ပါ။ သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဥးမော�ာင်းး�သုံးင်းး�ဲင်း်းပါ�စးနှငှ်း်း လိုု�င်းးစင်းးကျန် ်းသုံးတး�ျကျး 
�ျာ��ာ� သုံးင်းးမောန်ထားု�င်းးသုံးည််းမောန်ရာာတငဲ်းး�ဟု�တးဘ� ယာာဉ်မော�ာင်းး�သုံးည််းမောန်ရာာတငဲ်းး 
သုံးကျး မောရာာကျး�ုရုှှိသုံးည်း။ 

• မောလိုက်ျျင်း်းပါ၊ မောလိုက်ျျင်း်းပါ၊ မောလိုက်ျျင်း်းပါ။ 
• ကြီးကျး��ကျပးသုံးးတစးဦး�မြ�င်း်းသုံးာ မော�ာင်းး�နှငှ်းးနှု�င်းးသုံးည်း။ 

• လို�း��မောပ်တငဲ်းး ယာာဉ်မော�ာင်းး�နှငှ်းး�ုစစးမောဆုံး�မြ�င်းး��ာ�မောမြ�ဆုံးု�ရာန်း �န်ည်း�ဆုံးး��
မောမြ�ာကျးလိုမောစာင်း်းရာ�ည်း။ 

• �ကျယား၍ န်ယား�မောယာာကျးပြီး�ု� �တငဲ်းး ယာာဉ်မော�ာင်းး�နှငှ်းးပါကျ ဘရုာတးနှစှး��ပါမောသုံးာ 
ယာာဉ်ကျု�မော�ာင်းး�နှငှ်းးရာ�ည်း။

• သုံးကျးင်းယားတန်း�ယာာဉ်မော�ာင်းး�လိုု�င်းးစင်းးတစး��လိုကျး�းရာရုှှိရာန်း လို�း��မောပ်တငဲ်းး 
ယာာဉ်မော�ာင်းး�နှငှ်းး�ုစစးမောဆုံး�မြ�င်းး�ကျု� မော�ာင်းးမြ�င်းးထားာ�ရာ�ည်း။

• မောန်ာကျးထားပး�မောသုံး�စတုး��ျကျး�လိုကျး�တကဲျး စာ�ျကျးနှာှ ၄ ကျု��ကျည််းပါ။သုံး
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• ည် ၉ န်ာရား�ှ �န်ကျး ၅ န်ာရား�တငဲ်းး�မော�ာင်းး�နှငှ်းး�ုကျု� ကျန် ်းသုံးတးထားာ�သုံးည်း။ 

• �သုံးကျး ၂၁ နှစှးမော�ာကျး �ရား�သုံးည်းတစးဦး�ကျု�သုံးာ �ဲင်း်းမြပ�ထားာ�သုံးည်း။ 

• ယာာဉ်မော�ာင်းး�နှငှ်းးစဉ်�တငဲ်းး� လိုာပးစစးပစစည်း��ျာ� �သုံးး���မြပ�နှု�င်းးပါ။ 
(ယာာဉ်မော�ာင်းး��ာ�လိုး���တကဲျးသုံးကျးမောရာာကျးသုံးည်း။)

• NYC တငဲ်းး မော�ာင်းး�နှငှ်းး၍�ရာပါ။

• မောန်ာကျးထားပး�မောသုံး�စတုး��ျကျး�လိုကျး�တကဲျး စာ�ျကျးနှာှ ၆ ကျု�
�ကျည််းပါ။သုံး
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ဤပး�နှှပုးထား�တးမော��ုနှငှ်း်းပတးသုံးကျး၍ မော���ဲန်း��ျာ�မော��လိုု�ပါကျ 
သုံးု��်ဟု�တး �ုတတ ��ျာ��ှာယားလိုု�ပါကျ 

န်ယား�မောယာာကျးမြပည်းန်ယားကျျန်း��ာမောရာ�ဌာာန်

လ�ပ််ငုံန်�်ချငွုံဆ်ိုု�ငုံ�််က်ျန်�်မှ်ဖော်��နှငှုံ� ်ထားခုျု�က်ေ်ဏာ�််�ရုှှိမှု
က််က်ယွ်ဖ်ော်��ဆိုု�ငုံ�်် ဗျူျ�ရုို�အ�ဲွ�အစ်ည်�်သု� � ဆိုက်သ်ယွ်ပ််ါ။
��န်း� (518) 402-7900
�း�မော��လိုး။ injury@health.ny.gov

ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်လု�ငုံစ််ငုံဥ်ပ်ဖော်ေဖော်အ်ငုံခ်ြုံမှငုံပ်ြီးပ်း�ဆိုံ��ခြုံချငုံ�် 
အဖော်ကြက််ငုံ�် ပု်�မုှ�သရုှိှုလု�ပ်ါက် န်ယ်�ူဖော်ယ််က်ခ်ြုံပ်ည်န််ယ် ်
ဖော်မှ််ဖော်တ်််ယ််ဥ်ဌာ်န် ဝက်ဘ်ဆ်ိုု�က်သ်ု� � သွ် �ဖော်�်က်ဖ်ော်လ�လ်ပ်ါ။
www.dmv.ny.gov/youngerdriver

NYS ယ််ဉ်းဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံမ်ှလုံ�ခြုံချ�ံဖော်��အ�ဲွ�၏ အ�ပ််ချျ�ပ််ဖော်��မှး�ချငွုံ�ခ်ြုံပ်�ချျက်ခ်ြုံ�ငုံ� ်နှု�ငုံင်ုံဖံော်တ်််
ဆိုု�ငုံ�််အဖော်ဝ�ဖော်ခြုံပ်�လမ်ှ�မှဖော်ပ်် ယ််ဉ်းဖော်ဘ�က်ငုံ�်စ်ွ် ဖော်မှ်ငုံ�်နှငှုံ�်န် ်အ�ပ််ချျ�ပ််ဖော်��မှ ှ�န်ပံ််�ဖော်ငုံွ
ဖော်ထား်က်ပံ််�သည်။်

Translated by Tone, the translation department at The Center,  
with permission from the New York State Department of Health.
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