What You Should Know About
Living Wills and Health Care Powers of Attorney

BURMESE

အသကးရြငးေသာေသတနး့စာႏြငးံ က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမအာဏာေရြ
ြဳ
ံေန..ကို သငးဘာသိသငးံသလဲ?
ှ/၄/ဿွှ၂အသစးေ်ပာငး့လဲထာ့ပါသညး။
က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမအာဏာေရြ
ြဳ
ံေနဆိုသညးမြာ ဘာလဲ?
က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအာဏာေရြ ံေနတေယာကး (သို ံမဟုတး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအတျကး
လုပပ
း ိုငးချငးံအာဏာေရြ ံေန၊ တခါတရဵ DPOA တဦ့ သို ံမဟုတး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ ကိုယးစာ့လြယး ဟု
သိၾကပါသညး) သညး ဥပေဒေရ့ရာ စာရျကးတခု်ဖစးေသာ တ်ခာ့တဦ့ (သငးံကိုယးစာ့လြယ)း ကို သငးံက္မး့မာ
ေရ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရယူရနး ႏြငးံ သငးံက္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ရနး ချငးံ်ပဳထာ့သူ်ဖစးသညး။
သငးသညး သငးံကိုယးစာ့လြယးကို သငးံက္မး့မာေရ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရနး ႏြငးံ သငးံက္မး့မာေရ့ေစာငးံ
ေရြာကးသူကို အခ္ိနးမေရျ့ဆကးသျယးရနး ချငးံ်ပဳႏိုငးပါသညး၊ သို ံေသား က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးေရ့ဆဵု့်ဖတး
ခ္ကးမ္ာ့ကို သငးကသာ ်ပဳလုပးႏိုငးပါသညး ႏြငးံ သငးသညး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကုိ
သငးကိုယးတိုငး မလုပးနိုငးေသာအခါ သငးံကိုယးစာ့လြယးကို ချငးံ်ပဳႏိုငးပါသညး။
က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအာဏာေရြ ံေနတေယာကး

မ္ာ့်ပာ့က္ယး်ပနး ံလြေသာ က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ သငးံအတျကး အခ္ိနးမေရျ့
သငးကိုယးတိုငးလုပးေဆာငးရနး မ်ဖစးႏိုငးေသာအခါ သငးံအေ်ခအေန ေသဆဵု့ခါနီ့ မ်ဖစးေသားလညး့
သငးယဵု ၾကညးေသာ သူတဦ့ကို အမညးေပ့အပးပါ။



သငးံဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ရနးတာွနးခနး ံထာ့ေသာသူသညး သငး၏အလိုဆႏၵမ္ာ့ႏြငးံ တေ်ပ့ညီ်ဖစးရနး လို
အပးပါသညး။



အကယး၍ သငးံတျငး စာရျကးစာတနး့ ႏြစးခုရြိပါလ္ြငး သငးံသကးရြငးေသာေသတနး့စာကို ပယးဖ္ကးလိမးံ
မညး မဟုတးပါ။

ကၽျႏုးပး၏ကိုယးစာ့လြယးမလုပးႏိုငးေသာ ကၽျႏုးပးက္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးကုသ်ခငး့ မညးသညးံဆဵု့်ဖတးခ္ကးမဆို
ရြိပါသလာ့?
ရြိပါသညး။သငးံကိုယးစာ့လြယးလုပးႏိုငးသညးံအဆဵု့အ်ဖတးမ္ာ့ကို ကနး ံသတးထာ့ပါသညး။ သငးံကိုယးစာ့လြယးမ
လုပးႏိုငးေသာ

သငးသညး ေသဆဵု့ခါနီ့အေ်ခအေန သို ံမ ဟုတး ထာွရ သတိလစးေနေသာ အေ်ခအေန ေရာကးေန
သညးံအခါ ႏြငးံ သငးသညး အဆဵု့အ်ဖတးေပ့ ရနး က္ိဳ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ြားေသာ အေ်ခအေနမရြိသညးံအခါ
ဆရာွနး ႏြစးေယာကးထဵမြ အတညး်ပဳခ္ကးမဟုတးလ္ြငး အသကးအေထာကးအကူစကးႏြငးံ ကုသမြဳ
ရုတးသိမး့ ရနးအမိနး ံေပ့်ခငး့။



သငးသညး ေသဆဵု့ခါနီ့ေနမေကာငး့်ဖစးေနေသာ သို ံမ ဟုတး ထာွရ သတိလစးေနေသာ အေ်ခအေန
ေရာကးေနသညးံအခါ ႏြငးံ အစာပိုကး ႏြငးံ ေရပိုကသ
း ျငး့ထာ့သညးမ္ာ့်ခငး့ေၾကာငးံ သကးသာ်ခငး့ သို ံမ
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ဟုတး နာၾကငးမြဳသကးသာေစရနး အေထာကးအကူမ်ဖစးေသာအခါ ဆရာွနး ႏြစးေယာကးထမ
ဵ ြ အတညး
်ပဳ ခ္ကးရ်ခငး့ မဟုတးလ္ြငး ဖနးတီ့ထာ့ေသာ သို ံမဟုတး စကးမြဳနညး့ပညာႏြငးံ ေထာကးပံဵေပ့ထာ့
ေသာ အစာပိုကး ႏြငးံ ေရပိုကးသျငး့ထာ့သညးမ္ာ့ကို ရုတးသိမး့ရနးအမိနး ံေပ့်ခငး့။


သငးမြ ယခငးက ချငးံ်ပဳခဲံေသာ ကုသမြဳေၾကာငးံသငးံအေ်ခအေန သိသိသာသာေ်ပာငး့လဲလာ်ခငး့ မရြိ
လ္ြငး ထိုကုသမြဳသညး သငးံအတျကး အက္ိဳ့ရြိမြဳ သိသိသာသာ နညး့ပါ့လ္ြငး သို ံမဟုတး ရညးရျယးခ္ကး
မေအာငး်မငးလ္ြငး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ ကုသ်ခငး့ကို ရုတးသိမး့ရနးအမိနး ံေပ့်ခငး့။



သငးံကို သကးသာႏြစးသိးမးံေစသာ ေစာငးံေရြာကးမြဳ သို ံမဟုတး နာက္ငးမြဳကိုသကးသာေစ်ခငး့ အတျကး
ရညးရျယးလ္ြငး ရုတးသိမး့ရနးအမိနး ံေပ့်ခငး့။ သို ံမဟုတး



အကယး၍ သငးကိုယွ
း နးရြိေနလ္ြငး၊ အကယး၍ ်ငငး့ဆို်ခငး့ သို ံမဟုတး ရုတးသိမး့်ခငး့သညး သငးံကိုယး
ွနးကို အဆဵု့သကးႏိုငးလ္ြငး ကိုယးွနး သို ံမဟုတး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳသညး သငးံအသကးအႏၱ
ရာယးကို ၾကီ့မာ့ေသာ စျနး ံစာ့မြဳတခု ဖနးတီ့်ခငး့ မဟုတးလ္ြငး သို ံမဟုတး သေႏၵသာ့သညး အသကး
ရြငးစျာေမျ့လာမညးမဟုတးဟု သမာ့ေတားႏြစးဦ့ ဆဵု့်ဖတး်ခငး့မဟုတးလ္ြငး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးရနး
ချငးံ်ပဳခ္ကးအသိအမြတး်ပဳထာ့သညးကို ်ငငး့ဆို သို ံမဟုတး ရုတသ
း ိမး့ေပ့်ခငး့။

အကယး၍ ကၽျႏးုပးသညး တေယာကးေယာကးကို ကၽျႏးုပးအတျကး က္မး့မာေရ့ေ
စာငးံေရြာကးမြဳ အဆဵု့အ်ဖတး်ပဳ
လုပးရနး သတးမြတးခ္ငးလ္ြငး ကၽျႏးုပးမိသာ့စုွငးတေယာကး ်ဖစးရနးလိုအပးပါသလာ့?
မဟုတးပါ။ သငးသညး သငးံဆရာွနးမဟုတးေသာ သို ံမဟုတး သငးကုသမြဳခဵယူေနေသာ က္မး့မာေရ့ေစာငးံ
ေရြာကးေနေသာေနရာ၏ စီမဵခနး ံချဲသမ
ူ ဟုတးေသာ သို ံမဟုတး သငးကုသမြဳခဵယူေနေသာ သငးဆရာွနး
ံ
ေသား
လညး့ေကာငး့ က္မး့မာေရ့ေနရာ တျငး အလုပးလုပးေနေသာ မညးသူတဦ့တေယာကးမမပါွငး
ြ
သ၍ သငးဆႏၵရြိ
ေသာ အရျယးေရာကးသူမညးသူမဆို ခနး ံထာ့ႏိုငးပါသညး။
ကၽျႏုးပးအေမသညး လူအိုရဵုတျငးရြိပါသညး။ အကယး၍ သူမသညးကၽျႏးုပးကို သူမ၏က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ
အာဏာေရြ ံေနေအာကးတျငးံ သူ ံကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစးခနး ံလ္ြငး ကၽျႏုးပးသညး သူမကိုယးစာ့ သူမကုသမြအက္ိ
ဳ
ဳ့
သကးေရာကးေသာေနရာတိုငး့တျငး မညးသို ံ်ပဳေဆာငးရမညးနညး?့
မြနးပါသညး၊ အကယး၍ သငးံအေမသညး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ အာဏာမ္ာ့ကို သူမကိုယးတိုငး အသိေပ့
ရနးမလုပးႏိုငးေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး။ ထို ံအ်ပငး အကယး၍သငးံအေမသညး သငးံကို သူမက္မး့မာေရ့ ေစာငးံ
ေရြာကးမြဳအာဏာေရြ ံေနလုပးရနး အချငးံအာဏာေပ့ခဲံလ္ြငး သငးသညး သငးံအေမ၏ က္မး့မာေရ့ ်ပဳစုမြဳ အခ္ကး
အလကးမ္ာ့ ရယူႏိုငးပါသညး။
ကၽျႏုးပးသညး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမအာဏာေရြ
ြဳ
ံေနတေယာကးအ်ဖစး အသဵု့်ပဳ်ပီ့ ကၽျႏးုပးအေမ၏ ေငျေၾက့
ကိစၥမ္ာ့ကို ေစာငးံေရြာကးႏိုငးပါသလာ့?
မဟုတးပါ။ သငးသညး သငးံအေမ၏ ေငျေၾက့ကိစၥမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးရနး တ်ခာ့ကိုယးစာ့လြယးလျဲ စာရျကးစာတမး့
ကို အသဵု့်ပဳရပါမညး။ ပိုမုိသိရြိလိုလ္ြငး အိုဟိုငး့အို့ ်ပညးနယး ေရြံေနမ္ာ့ အစညး့အရဵု့မြ ထုတးေွေသာလကး
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ကမး့ စာေစာငး၏ ေခါငး့စဥး်ဖစးေသာ “ေငျေၾက့အတျကအ
း ာဏာေရြ ံေနအေၾကာငး့ ……. သငးဘာသိသငးံသလဲ”
တျငး ေတျ ံႏိုငးပါသညး။
ကၽျႏုးပးသညး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအာဏာေရြ ံေနတဦ့အ်ဖစး ကၽျႏုးပးအတျကး၊ ကၽျႏးုပး၏အသကးမ်ပညးံ
ကေလ့မ္ာ့အတျကး သို ံမဟုတကၽျ
း ႏးုပး၏အရျယးေရာကး မသနးစျမး့ကေလ့မ္ာ့အတျကး အသဵု့်ပဳႏိုငးပါသလာ
?
ဟုတးပါသညး။ က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ အာဏာေရြ ံေနသညး အုပးထိနး့သူတေယာကး လိုအပးခ္ကးကို လႊဲ
ေရြာငးရနး အမ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ လဵုေလာကးပါသညး၊ သို ံေသားလညး့ သငးသညး ဤစာရျကးစာတမး့မြတဆငးံ
အုပးထိနး့သူမ္ာ့ (“အမညးစာရငး့ထုတး်ပနး်ခငး့”)ကို အမညးေဖၚ်ပႏိုငးပါသညး။ သငးံအုပးထိနး့သူသညး သငးံလူ၊
သငးံအိမး်ခဵေ်မ၊ သို ံမဟုတး ႏြစးခုလဵု့ (ႏြငးံ သငးံအသကးမ်ပညးံ ကေလ့မ္ာ့အတျကး သို ံမဟုတး အရျယးေရာကး
မသနးစျမး့ကေလ့မ္ာ့) ကို ကိုငးတျယးရနး သငးယဵုၾကညးစိတးခ္ရသာ သူတဦ့ဦ့ ်ဖစးသငးံပါသညး။ သငးသညး
သငးအမညးေဖၚထာ့သူကို ဆကးခဵအုပးထိနး့သူတေယာကးအ်ဖစး အမညးစာရငး့ထုတး်ပနးချငးံလညး့ ်ပဳပါသညး။

စိတးက္မး့မာေရ့ ေၾက်ငာစာတမး့တခု ဆိုသညးမြာ ဘာလဲ?
အိုဟိုငး့အို့ဥပေဒသညး အထူ့သ်ဖငးံ စိတးက္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳပူပနးမြဳမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ကိုငးတျယးရနး
ရညးရျယးထာ့ ေသာ မြတးတမး့တခု “စိတးက္မး့မာေရ့ကုသမြဳ ေၾက်ငာစာတနး့” တခု ဖနးတီ့မြဳအ်ဖစးလညး့
ချငးံ်ပဳထာ့ပါသညး။ စဵသတးမြတးထာ့ေသာက္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ အာဏာေရြ ံေနသညး ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာႏြငးံ
စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ ႏြစးခုလဵု့ ကိုကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ပါသညး၊ သို ံေသားလညး့ တခိ္ဳ ံကုသမြဳမ္ာ့၊ ေဆ့ွါ့မ္ာ့ သို ံမ
ဟုတး ဆရာွနးမ္ာ့အေၾကာငး့ ခိုငးမာေသာဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ခ္ယးမြဳကို ညႊနး်ပရနး “စိတးက္မး့မာေရ့ကုသမြဳ
ေၾက်ငာစာတနး့” တခုရြိရနး အၾကဵ်ပဳလိုပါသညး။ စိတးက္မး့မာေရ့ကုသမြဳ ေၾက်ငာစာတနး့ အေၾကာငး့ ပိုမုိ သိ
ရြိလိုလ္ြငး အိုဟိုငး့အို့မသနးမစျမး့အချငးံအေရ့မ္ာ့ ွကးဖးဆိုကး www.disabilityrightsohio.org/ သို ံ သျာ့်ပီ့
ရြာေဖျေသာေနရာတျငး “declaration of mental health treatment” ဟုရိုကး်ပီ့ရြာႏိုငးပါသညး။ စိတးက္မး့မာ
ေရ့ ကုသမြဳ ေၾက်ငာစာတနး့ နမူနာေၾက်ငာ်ခငး့စာကို ၾကညးံရနး

www.disabilityrightsohio.org/sites/olrs.ohio.gov/files/u5/MHDeclare.pdf. သို ံသျာ့ပါ။
အသကးရြငးေသာေသတနး့စာေၾက်ငာစာတနး့ တခု ဆိုသညးမြာ ဘာလဲ?
အသကးရြငးေသာေသတနး့စာသညး အကယး၍ သငးသညး ေသဆဵု့ခါနီ့ေနမေကာငး့ သို ံမ ဟုတး ထာွရ
သတိလစး ေနေသာ အေ်ခအေန်ဖစးလာလ္ြငး ဖနးတီ့ထာ့ေသာ အသကးရြငး-စကးအေထာကးအပဵံကို
အသဵု့်ပဳ်ခငး့ သို ံမ ဟုတး မ်ပဳ်ခငး့ အတျကး သငးလမး့ညႊနးခ္ကးခ္ထာ့ႏိုငးေအာငး တရာ့ဥပေဒဆိုငးရာ
စာရျကးစာတနး့်ဖစးပါသညး။ အသကးရြငးေသတနး့စာတခုသညး

သငးသညး သငးံ၏ဆႏၵမ္ာ့ ဆကးသျယးေ်ပာဆိုႏိုငး်ခငး့မရြိလ္ြငး သို ံမဟုတး ထာွရသတိလစးေနေသာ
သို ံမဟုတး ေသဆဵု့ခါနီ့ေနမေကာငး့ေသာ အခ္ိနးအခါမြသာ သကးေရာကးမြဳရြိလာပါမညး။



သငးမြ မညးသညးံအခ္ိနးမဆို ေ်ပာငး့လဲႏိုငးပါသညး သို ံမဟုတး ရုတးသိမး့ပိုငးချငးံ ရြိႏိုငးပါသညး၊ သို ံေသား
လညး့ မညးသူတဦ့မြ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ သို ံမဟုတး ရုတးသိမး့ပိုငးချငးံ မရႏိငးု ပါ။ ႏြငးံ
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က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ ေရြ ံေနအာဏာ်ဖငးံ အႏိုငးယူပါ။

အကယး၍ ကၽျႏးုပး၏အသကးရြငးေသာေသတနး့စာတျငး ကၽျႏုးပးသညးအသကးရြငး-စကးအေထာကးအပဵံ ပစၥညး့
ကိရိယာ မ္ာ့ ခ္ိတးဆကးအသဵု့်ပဳ်ခငး့ မလိုလာ့ပါဟုေ်ပာခဲံလ္ြငး ကၽျႏုးပးသညး နာၾကငးသကးသာေပ္ာကးေဆ့
လညး့ ရရြိႏိုငး မလာ့?
ရပါသညး။ အသကးရြငးေသာေသတနး့စာတခုသညး ဖနးတီ့ထာ့ေသာ သို ံမဟုတး စကးမြဳနညး့ပညာႏြငးံ ေႏြာငးံ
ေႏြ့ထာ့ေသာ ေသဆဵု့်ပီ့ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးေရ့ကိုသာ အက္ိဳ့သကးေရာကးပါမညး။ ထိုအရာသညး နာ ၾကငးမြဳ
သကးသာရနး ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးေရ့ကို သကးေရာကးမြဳမရြိပါ။ ဥပမာ- သငးသညး ေအာကးစီဂ္ငးႏြငးံ က္မး့မာေရ့
ေစာငးံေရြာကးမြဳတျငးပါွငးေသာ နာၾကငးေပ္ာကးေဆ့၊ ဇျနး့ႏြငးံေၾကျ့်ခငး့ ႏြငးံအိပးယာလြညးံေပ့်ခငး့မ္ာ့ကို ရရြိရနး
ဆကးလကးလုပးေပ့ပါသညး။ သငးံဆရာွနးသညး သူ သို ံမဟုတး သူမ ေဆ့ပညာႏြငးံ သငးံေလ္ားေသာ သကး
ေတာငးံသကးသာ်ဖစးေသာ ်ပဳစုမြဳကိုေပ့ရနး လိုအပးပါသညး။
ကၽျႏးုပး၏အသကးရြငးေသာေသတနး့စာတျငး ကၽျႏုးပးသညး ႏြလဵု့ခုနးစကး်ဖငးံအသကး်ပနး
ွငးလာေအာငး (CPR)
မလုပးခ္ငးဟု တိက္စျာသတးမြတးႏိုငးပါသလာ့?
ရပါသညး။ အကယး၍ သငးသညး ေသဆဵု့ခါနီ့ေနမေကာငး့ သို ံမ ဟုတး ထာွရ သတိလစးေနေသာ အေ်ခ
အေန်ဖစးသညး ႏြငးံေဆ့ပညာအရ သငးံေတားသညးဟု ဆရာွနး ႏြစးေယာကးထဵမြ သေဘာတူအတညး်ပဳထာ့
လ္ြငး သငးသညး သငးံဆရာွနးကို သငးံအတျကး DNR တခုေရ့ေပ့ရနး (အသကး်ပနးွငးလာေအာငးမလုပးရနး)
ညႊနးၾကာ့ႏိုငးပါသညး။ DNR အမိနး ံမ္ာ့အေၾကာငး့ ပိုမုိသိရြိလိုလ္ြငး အိုဟိုငး့အို့ ်ပညးနယး ေရြံေနမ္ာ့ အစညး့
အရဵု့မြ ထုတးေွေသာ “DNR အမိနး ံမ္ာ့အေၾကာငး့ ……. သငးဘာသိသငးံသလဲ” တျငး ေတျ ံႏိုငးပါသညး ႏြငးံ
အိုဟိုငး့အို့ က္မး့မာေရ့ဌာန၏ ွကးဖးဆိုကး www.odh.ohio.gov (ဖဵု့-၃ှ၁-၁၃၃-၀၉၄၂) သို ွ
ံ ငးၾကညးံႏိုငးပါ
သညး။
အကယး၍ ကၽျႏးုပးသညး ေသခါနီ့အေ်ခအေနတခုတျငး်ဖစးေန်ပီ့ ကၽျႏပးးု ၏ေသဆဲကို ထပးရြညးေအာငး
မေရျ့ခ္ယးခဲံလ္ြငး ဆရာွနးမြ မညးသို ံလုပးမညးနညး?့
သငးံဆရာွနးသညး အသကးရြင-း စကး ကုသမြဳတျငးပါွငးေသာ CPR ႏြငးံ စကးမြဳနညး့ပညာႏြငးံ ေထာကးပံဵေပ့ထာ့
ေသာ အစာပိုကး ႏြငးံ ေရပိုကးသျငး့ထာ့သညးမ္ာ့ ကိုေရြာငးက္ဥးပါလိမးံမညး၊ ႏြငးံ သူ သို ံမဟုတး သူမ သညး DNR
အမိနး ံ (အသကး်ပနးွငးလာေအာငးမလုပးရနး) ကိုထုတးေပ့ပါလိမးံမညး။ သငးံဆရာွနးသညး ်ဖစးႏိုငးလ္ြငး သငး
သကးသာရနး ႏြငးံ နာၾကငးမြဳမရြိေအာငး ထာ့ပါလိမးံမညး။ တနညး့အာ့်ဖငးဆိ
ံ ုေသား သငးံကို သဘာွအတိုငး့ေသ
ဆဵု့ရနး ချငးံ်ပဳပါလိမးံမညး။
အကယး၍ ကၽျႏုးပးသညး ထာွရသတိလစးေနေသာ အေ်ခအေန်ဖစးေနပါလ္ြငး ႏြငးံ ကၽျႏးုပးသညး အသကးကို
ထပးရြညးေအာငး မေရျ့ခ္ယးခဲံလ္ြငး ဆရာွနးသညး မညးသို ံလုပးမညးနညး?
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သငးံဆရာွနးသညး အသကးရြင-း စကးအေထာကးအပဵံ ကုသမြဳတျငးပါွငးေသာ CPR ကို ေရြာငးၾကဥးပါလိမးံမညး၊
သို ံေသား စကးမြဳ နညး့ပညာႏြငးံ ေထာကးပံဵေပ့ထာ့ ေသာ အစာပိုကး ႏြငးံ ေရပိုကးသျငး့ထာ့သညးမ္ာ့ကို သငးံ
အသကးရြငးေသာ ေသတနး့စာတခုမြာ ရုတးသိမး့ သို ံမဟုတး တာ့်မစးထာ့်ခငး့ မရြိလ္ြငး ဆကးလကး
ေထာကးပဵံေပ့ထာ့ ပါသညး။ သငးံဆရာွနးသညး သငး သကးသာရနး ႏြငးံ နာၾကငးမြဳမရြိေအာငး
ၾကိဳ့စာ့ထာ့ပါလိမးံမညး။
အကယး၍ ကၽျႏးုပးသညး ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး ေနမေကာငးဖစး
့် ေသာအခါ ကၽျႏးုပးသညး အသကးရြငးႏိုငးရနး ရႏိုငး ေသာ
နညး့လမး့မ္ာ့အသဵု့်ပဳ်ပီ့ ဆကးလကးအသကးရြငးေအာငးကုသမြဳေပ့ေစခ္ငးဟု ကၽျႏုးပး၏
အသကးရြငး
ေသာေသတနး့စာတျငး ေ်ပာဆိုႏိုငးသလာ့?
ရပါသညး။ သငးသညး သငးံဆရာွနးကို သငးံဆဵု့်ဖတးခ္ကးအေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုသငးံပါသညး။
ကၽျႏုးပးသညး ေသဆဵု့ခါနီ့ေနမေကာငး့ သို ံမ ဟုတး ထာွရသတိလစးေနသညးဟု မညးသူဆဵု့်ဖတးသနညး?့
အကယး၍ သငးသညး ဖနးတီ့ထာ့ေသာ နညး့လမး့မ္ာ့ (ဥပမာ-အသကးရြဳပိုကး၊ ေသျ့သနး ံ်ခငး့်ဖစးစဥး၊ IV ်ဖငးံ
အဟာရေပ့်ခငး့) ်ဖငးံ ၾကာရြညးရနး အသကးကိုဆကးလကးထိမး့သိမး့မထာ့ခ္ငးပါဟု ေဖၚ်ပခဲံလ္ြငး ႏြငးံ ဆရာွနး
ႏြစးေယာကးထဵမြ သငးံကိုစစးေဆ့ထာ့ေသာ သငးသညး ေသဆဵု့ခါနီ့ေနမေကာငး့ သို ံမ ဟုတး ထာွရသတိလစး
ေနေသာ အေ်ခ အေန်ဖစးသညးဟု သေဘာတူလ္ြငး သဘာွအတိုငး့ေသဆဵု့်ခငး့ကိုချငးံ်ပဳရနး ေရျ့ခ္ယးပါ လိမးံ
မညး။ ေသေစႏိုငးေသာေရာဂါ၊ ဒါဏးရာရမြဳ သို ံမဟုတး နာမက္မး့်ဖစးမြဳသညး ်ပနး်ပငး၍မရေသာ၊ ကုသ၍မရ
ေသာ အေ်ခအေန သညး ကုသေသားလညး့ ေသဆဵု့်ခငး့လမး့ဆဵု့ရလာဒး်ဖစးပါလိမးံမညး။ “ထာွရ သတိလစး
ေနေသာ အဆငး”ံ ဆိုသညးမြာ သငးသညး သငးကိုယးတိုငးႏင
ြ းံ သငးံပါတးွနး့က္ငးမ္ာ့ကို ထာွရ အသိမရြိ်ခငး့
်ဖစးပါသညး။
အသကးရြငးေသာေသတနး့စာတခုသညး အသကး
ရျယးၾကီ့သူမ္ာ့အတျကးအလျနးအေရ့ၾကီ့ပါသညး သိံေု သား
လညး့ အရျယးငယးရျယးေရာကးသူတဦ့အတျကး ဘာေၾကာငးံလိုအပးသနညး?့
အသကးရြငးေသာေသတနး့စာတခုသညး သငးသညး အသကး ဿ၂ႏြစး သို ံမဟုတး ၄၂ႏြစး ရြိရြိမရြိရြိ သငးႏြငးံ သငးံမိ
သာ့စုကို စိတးသကးသာမြဳ ေပ့ႏိုငးပါသညး။ ယာဥးမေတားတစတိုကးမြဳမ္ာ့သညး ငယးရျယးေသာ အိုဟိုငး့အို့ေန
သူမ္ာ့အတျကး မသနးမစျမး့ႏြငးံ ေသဆဵု့်ခငး့ ်ဖစးေစ်ခငး့ ဦ့ေဆာငးေနပါသညး။ Terri Schiavo အမြဳသညး
ထိုစာရျကးစာတနး့မ္ာ့ ႏြငးံ အရျယးေရာကးငယးရျယးသူမ္ာ့ ႏြငးံ သကးၾကီ့ရျယးအိုမ္ာ့၏ အဆဵု့အ်ဖတးမ္ာ့လညး့
အေရ့ပါသညးကို ပဵုေဖၚေနပါသညး။ Terri Schiavo သညး အသကးရြငးေသာေသတနး့စာတခု မရြိခပါ။
ဲံ ှ၉၉ွ
တျငး နလဵု့ရပးနာ့်ပီ့ ဦ့ေႏြာကးအမ္ာ့အ်ပာ့ပ္ကးဆီ့သျာ့်ပီ့ လေပါငး့မ္ာ့စျာၾကာသညးံအထိ၊ ဆရာွနးမ္ာ့မြ
သူမကို “အခ္ညး့အႏြီ့ အဆငး”ံ တခု်ဖစးသညးဟု ဆဵု့်ဖတးခဲံေသားလညး့ တရာ့ရဵု့ရငးဆိုငးမြဳသညး ဿွွ၂ အထိ
အသကးရြငးအေထာကးအပဵံကို ေပ့သငးံ မေပ့သငးံ တရာ့်ဖစးခဲံပါသညး။
ဆရာွနးမ္ာ့အသကးရြင-စကး
း
အေထာကးအပဵံ ကုသမြမ္ာ့
ဳ
မေပ့မြီ ကၽျႏးုပးမိသာ့စုကို အေၾကာငး့ၾကာ့မလာ့
?
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အလျနး်ဖစးႏိုငးပါသညး။ ဆရာွနးမ္ာ့သညး သငး၏အသကးရြငးေသာေသတနး့စာမြတဆငးံ လိုကးနာရနးညျနးၾကာ့
ခ္ကးမ္ာ့ေပ့ထာ့ေသာသငးံမိသာ့စု၏ချငးံ်ပဳခ္ကး မလိုအပးပါ၊ သူတို ံသညး အသကးရြင-စကး
း
အေထာကးအပံဵ
ရုတးသိမး့သညးံ သငးံညႊနးၾကာ့ခ္ကးကိုမလိုကးနာမီ သငးံအသကးရြငးေသာ ေသတနး့စာတျငးရြိေသာ သူ၏အမညး
သို ံအေၾကာငး့ၾကာ့ရနး သငးံေတားေသာ အာ့ထုတးမြဳ ်ပဳလုပးရပါမညး။ အကယး၍ ထိုသူသညး သငးံအသကးရြငး
ေသတနး့စာခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို စနစးတက္လိုကးနာ်ခငး့မရြိ သို ံမဟုတး တရာ့ဥပေဒအရအက္ိဳ့သကးေရာကး်ခငး့
မရြဟ
ိ ု အေၾကာငး့ၾကာ့လ္ြငး ဘာေၾကာငးံ သငးံညႊနးၾကာ့ ခ္ကးမ္ာ့ကို မလိုကးနာသငးံသညးဟု တရာ့ွငးသငးံ
ေလ္ား ေသာအေၾကာငး့ရြိလ္ြငး ခ္ကးခ္ငး့ၾကာ့နာမြဳတခုကို ်ပငးဆငးခ္ကးတရာ့ရဵု့တျငး ၾကာ့နာရနးအခ္ိနးရယူ
ရပါမညး။ အကယး၍ ထိုအရာကို လျတးလပးစျာႏြငးံ မြနးကနးစျာ စီရငးခဲံလ္ြငး တရာ့ဥပေဒအရ မညးသူတဦ့မ္ြ သငးံ
အသကးရြငးေသာေသတနး့စာကို ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ သို ံမဟုတး ပယးဖ္ကး်ခငး့ မလုပးႏိုငးပါ။
အကယး၍ သငးံတျငး အသကးရြငးေသာေသတနး့စာတခု ရြိခဲံလ္ြငက္မး
း ့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမအာဏာေရြ
ြဳ
ံေန
လညး့ ရြိသငးံသလာ့?
မြနးပါသညး။ လူအမ္ာ့စုသညး စာရျကးစာတနး့ႏြစးခုလဵု့ ရြိခ္ငးပါသညး၊ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား အသကးရြငး
ေသာေသတနး့စာတခုသညး အသကးရြငးေနာကးဆဵု့ခ္ိနး အေ်ခအေနမ္ာ့အတျကးသာ သတးမြတးထာ့်ပီ့က္မး့
မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအာဏာေရြ ံေနတခုသညး အေ်ခအေနအာ့လဵု့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ သငးံက္မး့မာေရ့
ေစာငးံေရြာကးမြဳ ်ဖစးေသာ သငးံက္မးမာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအဆဵု့အ်ဖတးကို သငးကိုယးတိုငးမလုပးႏိုငးေသာ အခါ
အသဵု့်ပဳပါသညး။ သို ံေသား လညး့ အကယး၍ သငးမြ က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအာဏာေရြ ံေနတခုသာ ေရျ့
ခ္ယးလ္ြငး သငးသညး သငးလ
ံ ုပးပိုငးချငးံကိုယးစာ့လြယက
း ို ဘွကိုအဆဵု့သတး်ခငး့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး
ေပ့ႏိုငးပါသညး။
အကယး၍ ကၽျႏးုပးတျငး အသကးရြငးေသာေသတနး့စာတခု မရြိခဲံလ္ြငကၽျ
း ႏုးပး၏က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ
အာဏာေရြ ံေနသညး ဘွကိုအဆဵု့သတး ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ကၽျႏုးပးအတျကး ေပ့ႏိုငးမညးလာ့
?
ဟုတးပါသညး၊ အကယး၍ သငးသညး သငးံ၏က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအာဏာေရြ ံေနတျငး ဖျငးံဆထ
ို ာ့ရပါ
မညး။ လူအမ္ာ့စုသညး အသကးရြငး ေသာေသတနး့စာတခုတျငး သူတို ံ၏ ဘွအဆဵု့သတး်ခငး့ ညႊနးၾကာ့
ခ္ကးမ္ာ့ အမိနး ံေပ့ရနး အသဵု့်ပဳပါသညး၊ သို ံေပမဲံ အကယး၍ သငးသညး က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳအာဏာ
ေရြ ံေန တခုကိုသာေရျ့ခ္ယးရနးရြိလ္ြငး သငးသညး သငးံကိုယးစာ့လြယးကို က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမြဳ
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအာ့လဵု့တျငးပါွငးေသာ အသကးရြင-း စကးအေထာကးအပံဵ ႏြငးံ ဖနးတီ့ထာ့ေသာ အစာပိုကးႏြငးံ
ေရပိုကးသျငး့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့ သို ံမဟုတး ရပးနာ့်ခငး့ ်ပဳရနး အာဏာေပ့ႏိုငးပါသညး။
အသကးရြငးေသာေသတနး့စာႏြငးံ က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမအာဏာေရြ
ြဳ
ံေန ေဖါငးပဵုစဵမ္ာ့ကို ဘယးမြာေတျ ံ
ႏိုငးသနညး့? ကၽျႏးုပးကိုယးတိုငးေရ့ဆျဲႏိုငးပါသလာ့?
အိုဟိုငး့အို့ ်ပညးနယး ေရြံေနမ္ာ့ အစညး့အရဵု့သညး အေနာကးအလယးပိုငး့မဟာမိတးအဖျဲ ံ၊ အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယး
က္မး့မာေရ့ အစညး့အရဵု့၊ အိုဟုိငး့အို့ ေဆ့ရဵုမ္ာ့အစညး့အရဵု့ ႏြငး အိုဟိုငး့အို့ အရို့အစာ့ထို့ အစညး့အရဵု့
မ္ာ့ကုိ ထိုစာရျကးစာတနး့မ္ာ့ရြိရနးေရျ့ခ္ယးေသာသူမ္ာ့အတျကး သတးမြတးခ္ကးစဵေဖါငးပဵုစဵမ္ာ့ကို တီထျငးခဲံပါ
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သညး။ သငးသညး ထိုေဖါငးပဵုစဵမ္ာ့မိတၱဴကို ၀ေဒၚလာႏြငးံ စာတိုကးမြ အေနာကးအလယးပိုငး့မဟာမိတးအဖျဲ ံ 2233

North Bank Dr., Columbus, OH 43220 သို ံေတာငး့ဆို်ခငး့ သို ံမဟုတး အဖျဲ ံအစညး့၏ ွကးဖးဆိုကး ်ဖစး
ေသာ www.midwestcarealliance.org. ကိုသျာ့်ခငး့်ဖငးံ ရယူႏိုငးပါသညး။ သငးသညး ထိုေဖါငးပဵုစဵမ္ာ့၏ မိတၱဴ
ကို တ်ခာ့အဖျဲ ံအစညး့အမ္ာ့အ်ပာ့ သို ံမဟုတး သငးံဆရာွနး သို ံမဟုတး သငးံေရြ ံေန ထဵတျငးလညး့ ရယူ
ႏိင
ု းပါသညး။
သငးသညး မညးသညးံေဖါငးပဵုစဵမ္ာ့ အသဵု့်ပဳရနး မလိုပါ။ သို ံေသားလညး့၊ တရာ့ွငး်ဖစးရနး က္မး့မာေရ့ေစာငးံ
ေရြာကးမြဳအာဏာေရြ ံေန ႏြငးံ အသကးရြငးေသာေသတနး့စာ ေဖါငးပဵုစဵမ္ာ့သညး အိဟ
ု ုိငး့အို့ ်ပငးဆငး်ပီ့ဥပေဒစု
အရ တိက္ေသာဘာသာစကာ့မ္ာ့ ထညးံသျငး့ေဖၚ်ပထာ့ပါသညး။
ထိုစာရျကးစာတမး့မ္ာ့်ဖညးံ်ပီ့သညးံအခါ ကၽျႏ
ပးးု ဘာလုပးရမညးနညး့?
မိတၱဴမ္ာ့မ္ာ့ကူ့ပါ။ သငးံမိသာ့စုမြ ယဵုၾကညးရသူတေယာကးကို တခုေပ့ပါ။ တ်ခာ့တခုကို သငးံကိုယးပိုငးစာရျကး
မ္ာ့ႏြငးံ သိမး့ထာ့ပါ။ သငးံဆရာွနး ႏြငးံ ေရြ ံေန ႏြငးံ သငးံစာေရ့ကို မိတၱဴမ္ာ့ ထာ့ေပ့ပါ။ သငးက္မး
ံ
့မာေရ့
ေစာငးံေရြာကးမြဳ အာဏာေရြ ံေနစာရျကးစာတမး့ကို သငးံကိုယးစာ့လြယးဟု သငးသတးမြတးထာ့ေသာသူကို မိတၱဴ
တခု ေသ်ခာစျာေပ့ပါ။
ှ/၄/ဿွှ၂
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þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJonf pm;oHk;olrsm;trsm;qHk;BuHKawGU&aom Oya'a&;&m
jyomemrsm;twGuf a,bk,sowif;tcsuftvufrsm;ay;ygonf/
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tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;\taxmuftyHhjzifh tcsKdUaomOya'a&;&m
tcsuftvufvufurf;pmapmifrsm;tm;t*FvdyfbmomrStm&Sbmomtrsm;tjym;odkYbmomjyefqdkxm;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;ESif qufEG,f?vufa0cH? (odkYr[kwf)
ywfoufaomolr[kwfyg/ bmomjyefrSefuef?jynfpHkrIrsm;twGuf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;rS
udk,fpm;jyKtmr rcHEdkifyg/ bmomjyefvkyfief;pOfaMumifh Oya'a&;&mt"dyÜg,frsm;tm; tusKd;oufa&mufrI
&SdEdkifonfudkaus;Zl;jyKíowdjyKyg/ þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJtm; wdusaomtajctae
&yfrsm;twGuf Oya'tMuHay;taejzifhtpm;xdk;&efr&nf&G,fyg/ Oya'a&;&mtMuHÓPfrsm;twGuf
oif\tajctaeESifhOya'abmifudkoduRrf;em;vnfaoma&SUaeESifhomwdkifyifoifhonf/
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was completed by
Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State Bar Foundation. The
views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State Bar Foundation.
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