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သင္သည္ ယာဥ္မေတာ္တဆတိုကမ
္ ွဳကို မည္သို ့သိထားပါသနည္?း

ဿ၀/၂/၀ှဿ၂ တြငအ
္ သစ္ေျပာင္းလဲထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္သည္ ကားေမာင္းသူအျဖစ္ ယာဥ္တိုက္မွဳတြင္ပှင္
ါ ပတ္သက္ေနလ်ွင္ ကၽြႏု္ပ္ ဘာျပဳလုပ္ရ မလဲ?
ထိုအရာသည္ မည္သည့္ အေျခအေန သံုမ်ိဳးေပၚတြင္ သင္ပှင္
ါ ေနသလဲ ေပၚတြင္မူတည္ေနပါသည္ဿ. အမ်ားသံုးလမ္းတခုေပၚတြင္ျဖစ္ျခင္း။သင္ေမာင္းေနေသာေမာ္ေတာ္ကားသည္ အမ်ားသံုးလမ္းေပၚတြင္
လူမ်ား သို ့ မဟုတ္ ပစၥည္းဥစၥာ ယာဥ္တက
ို ္မွဳတြင္ပါှင္ပတ္သက္ေနလ်ွင္ တရားဥပေဒအရ လိုအပ္သည္မွာ
သင္သည္က. ကားရပ္ပါ ႏွင့္ ထိုျမင္ကြင္းမွာ ရွိေနပါ။
ခ. သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးပါ။
ဿ. သင့္နံမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ သင့္ကား၏လိုင္စင္ နံပါတ္၊ ႏွင့္ ကားပိုင္ရွင္၏ နံမည္ ႏွင့္
လိပ္စာကို ဒါဏ္ရာရသူတဦးဦးသို ၊့ ကားေမာင္းသူသို ့၊ အလုပ္အကိုင္၊ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ေမာ္ေတာ္ကား၏
ပိုင္ရွင္ သို ့မဟုတ္ အတူပါရွိသူ၊ ႏွင့္ ျမင္ကြင္းတြင္ရွိေသာ ရဲအရာရွိသို ့ေပးပါ။
၀. သင့္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ ေတာင္းဆိုမွဳအေပၚတြင္၊ ယာဥ္တိုက္မွဳတြင္
ဒါဏ္ရာရသူတေယာက္ေယာက္ သို ့၊ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္ သို ့မဟုတ္ ကားေမာင္းသူ၊
သို ့မဟုတ္ ျမင္ကြင္းတြင္ရွိေသာ ရဲအရာရွိ သို ့ ျပပါ။
ဂ. ဒါဏ္ရာရေသာ သူတေယာက္သည္ သင့္အခ်က္အလက္ ကို ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္
မေဆာင္ရြက္ႏိုင္လ်ွင္ သင္သည္ အနီးဆံုး ရဲတက္ဖြဲ ့အာဏာပိုင္ကို ယာဥ္တိုက္မွဳျဖစ္ေသာ ေနရာ၊သင့္နံမည္၊
ႏွင့္ သင့္ကားလိုင္စင္နံပါတ္ ကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ သင့္ကို အေရးေပၚယာဥ္ သယ္ေဆာင္ခဲ့
သည္မွလြဲ၍ သင္သည္ ရဲအရာရွိေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္အထိ ျမင္ကြင္းတြင္ရွိေနရပါမည္။
ဃ. အကယ္၍ သင္သည္လူမရွိေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို တိုက္ခဲ့ပါလ်ွင္ သိသာေသာေနရာတြင္
သင့္အမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ သင့္လိုင္စင္နံပါတ္ ႏွင့္ သင့္ယာဥ္ပိုင္ရွင္၏ နံမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာကို ေသျခာ
စြာ ပူးတြက
ဲ ပ္ထားပါမည္။
၀. အမ်ားသံုးလမ္းတခု မဟုတ္တြင္ျဖစ္ျခင္။း သင္ေမာင္းေနေသာေမာ္ေတာ္ကားသည္ အမ်ားသံုးမဟုတ္ေသာ
လမ္းေပၚတြင္ လူမ်ား သို ့ မဟုတ္ ပစၥည္းဥစၥာ ယာဥ္တက
ို ္မွဳတြင္ပါှင္ပတ္သက္ေနလ်ွင္ တရားဥပေဒအရ လို
အပ္သည္မွာ သင္သည္-
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က. ကားရပ္ပါ ႏွင့္ ထိုျမင္ကြင္းမွာ ရွိေနပါ။
ခ. သင့္နံမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ သင့္ကား၏လိုင္စင္ နံပါတ္၊ ႏွင့္ သင့္ကားပိုင္ရွင္၏ နံမည္ ႏွင့္ လိပ္စာ
ကို ေတာင္းဆိုေသာသူ တဦးဦးကို ျပပါ။
ဂ. ပ်က္ဆီးသြားေသာ ပစၥည္း၏ ပိုင္ရွင္ သို ့မဟုတ္ တာှန္ရွိသူ သည္အထက္မွေဖၚျပထားေသာ (၀ ခ
တြင)္ အခ်က္အလက္မ်ား မေပးခဲ့လ်ွင္ သင္သည္ ၀၂ နာရီအတြင္း ေဒသခံရဲ ကို ယာဥ္တိုင္မွဳျဖစ္ေသာ ေန ့စြဲ၊
အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာကို ေပးပို ့ေပးပါ။
ဃ. အကယ္၍ သင္သည္လူမရွိေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို တိုက္ခဲ့ပါလ်ွင္ သိသာေသာေနရာတြင္
သင့္အမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ၊ သင့္လိုင္စင္နံပါတ္ ႏွင့္ သင့္ယာဥ္ပိုင္ရွင္၏ နံမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ ကို ေသျခာ
စြာ ပူးတြက
ဲ ပ္ထားပါမည္။
၁. ပစၥည္းသည္ အမ်ားသံုးလမ္းေပၚ သို ့မဟုတ္ ကပ္လ်ွက္တြင္ ပ်က္ဆီးျခင္
။ းသင္ေမာင္းေနေသာ ေမာ္ေတာ္
ကားသည္ တကယ္လက္ရွိ ပစၥည္းဥစၥာ (သို ့မဟုတ္ လက္ရွိပစၥည္း ႏွင့္ဆက္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း)
ယာဥ္တက
ို ္မွဳ ေၾကာင့္ပ်က္ဆီးခဲ့လ်ွင္ ႏွင့္ ထိုပစၥည္းသည္ တရားှင္ အမ်ားသံုးလမ္းေပၚ သို ့မဟုတ္ ကပ္လ်က္
တြင္ရွိခဲ့လ်ွင္ တရားဥပေဒအရ လိုအပ္သည္မွာ သင္သည္က. ထိုျမင္ကြင္းမွာ ကားရပ္ပါ။
ခ. သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးပါ။
ဿ. သင့္ေတာ္ေသာေျခလွမ္းမ်ားကို ယူျပီး ယာဥ္တိုက္မွဳျဖစ္ေသာ အိမ္ပိုင္ရွင္ သို ့မဟုတ္
အိမ္တြင္တာှန္ရွိသူ ကို ညြန္ျပ ျပီး အသိေပးျခင္း၊ သင့္နံမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ ႏွင့္ ကား၏လိုင္စင္ နံပါတ္ကို
မည္သူမ်ွ ဤအခ်က္အလက္ကိုမေမးလ်ွင္ေသာ္လည္း ေပးပါ။
၀. သင့္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို အိမ္ ပိုင္ရွင္ သို ့မဟုတ္ တာှန္ရွိသူ ကို သင္ကိုေမးခဲ့လ်ွင္ ႏွင့္
ရနိုင္လ်ွင္ ျပပါ။
ဂ. သင္သည္ ပ်က္ဆီးသြားေသာ အိမ္ပိုင္ရွင္ သို ့မဟုတ္ တာှန္ရွိသူ ကိုသင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တိုင္
ေအာင္ ေတြ ့ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့လ်ွင္ သင္သည္ ၀၂ နာရီအတြင္း ေဒသခံရဲ ကို ယာဥ္တိုင္မွဳျဖစ္ေသာ ေန ့စြဲ၊အခ်ိန္
ႏွင့္ ပ်က္ဆီးမွဳျဖစ္ေသာ ပစၥည္းေနရာ ႏွင့္ ပ်က္ဆီးမွဳအတိုင္းအတာ ကိသ
ု င္သိလ်ွင္ ေပးပို ့ေပးပါ။
ဃ. သင္သည္ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ပစၥည္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ၊ သို ့ေသာ္
ထိုအရာကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဥာဏ္အေမ်ွာ္အျမင္ၾကီးပါသည္။
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၂. ယာဥ္တိုက္မွဳအားလံုး အေျခအေနမ်ားက. တရားဥပေဒသည္ ကားတိုင္ျပီးသည္နွင့္ ရဲကိုဆက္သြယ္ရန္ အျမဲတန္း မလိအ
ု ပ္ေသာ္လည္း ထို
အရာကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေမ်ွာ္အျမင္ၾကီးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမင္ကြင္းတြင္ရွိေသာ ရဲသည္
ယာဥ္တိုက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား (အေရးၾကီးပါသည္၊ အကယ္၍ တာှန္ရွိသူသည္ ျငင္းဆိုမွဳ ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္)
ကို စတင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္ ႏွင့္ လံုျခံဳစြာ ယာဥ္တိုကမွ္ ဳျဖစ္သာေနရာအတြင္း လမ္းေၾကာင္း သြားႏုင
ိ ္
ရန္ ျဖစ္သည္။
ခ. ယာဥ္ပိုင္ရွင္ အမည္ ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ ကိုေပးပါ၊ ျမင္ကြင္းတြင္ ရွိေနပါ သို ့မဟုတ္ ပ်က္ဆီးေသာ
ပစၥည္းတြင္ မွတ္စုစာတခု ပူးတြဲကပ္ပါ။
ဂ. တရားဥပဒတြင္ “ယာဥ္တိုက္ အစီရင္ခံစာ” ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားဗဟိုရံုး (BMV) သို ့တင္ျပရန္
မလိုအပ္ပါ။ သို ့ေသာ္လည္း တဦးသည္ ယာဥ္တိုက္မွဳတြင္ပှ
ါ င္ခဲ့လ်ွင္ ယာဥ္တိုက္မွဳ ေျခာက္လအတြင္း BMV
ေဖါင္ ၁၁ှ၁ ျဖစ္ေသာ ယာဥ္တိုက္မွဳတြင္ ကားေမာင္းသူ သို ့မဟုတ္ ကားပိုင္ရွင္ သည္ အာမခံ မထားခဲ့ပါလ်ွင္
တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤအရာသည္ အာမခံထားျခင္းမရွိေသာ ကားေမာင္းသူ သို ့မဟုတ္ ပိုင္ရွင္၏ ကား
ေမာင္းလိုင္စင္ကို BMVမွဆိုင္းငံ့ထားရန္ ဦးတည္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖါင္ပံုစံကို အာမခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

http://bmv.ohio.gov/bmv_forms.stm. တြင္ရႏိုင္ပါသည္။
ဃ. လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေသာ ျမင္ကြင္းတြင္ရွိေသာ ရဲအရာရွိသည္ သင့္ေငြေၾကးတာှန္ခံမွဳ
(အာမခံ) သက္ေသကို ေမးရပါမည္။ အကယ္၍ ေငြေၾကးတာှန္ခံမွဳကိုသက္ေသမျပႏိုင္လ်ွင္ ႏွင့္ ရဲအရာရွိ
သည္ သင့္ကိုလမ္းစည္းကမ္းလက္မွတ္ေပးပါလ်ွင္ သင္သည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုအရာကို တရားရံုးသို ့ သို ့မ
ဟုတ္ BMV ကိုျပႏိုင္ရပါမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေငြေၾကးတာှန္ခံမွဳကို သက္ေသျပရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့လ်ွင္ ႏွင့္
သင္သည္ လမ္းသြားလာမွဳေႏွာက္ယွက္သည့္ျပစ္မွဳ ထင္ရွားပါလ်ွင္ သင့္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုသင့္လိုင္စင္
မွတ္တမ္းေပၚတြင္မူတည္၍ ရက္ ၉ှ မွ ႏွစ္ႏွစ္ အထိ တားျမစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ BMV၏ ျပန္လည္ရရွိေရး
အခေၾကးကိုလည္း ေပးရပါလိမ့္မည္ႏွင့္ အာမခံဆက္လက္ယူေသာအေထာက္အထားျပ ရပါမည္။
င. သင္သည္ သင့္အာမခံကုမၸဏီ သို ့မဟုတ္ အႏ ၱရာယ္ဆံုးရွဳံးမည့္ အကာအကြယ္ ႏွင့္ပူေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သို ့ေသာ္လည္း မည္သူတဦးတေယာက္မ်ွ သင့္ကို ယာဥ္တိုက္မွဳျမင္ကင
ြ ္းတြင္ ေၾကျငာ
ခ်က္ထုတ္ရန္ သို ့မဟုတ္ အမွားှင္ခံရန္ မတိုက္တြန္းပါ။ သင္သည္ တရားရံုးသို ့လာရပါမည္ သို ့မဟုတ္
သက္ေသခံရန္ဆင့္ေခၚပါမည္၊ သို ့ေပမဲ့လည္းျဖစ္ေစ၊ သင္သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ရာဇှင္မွဳမေျမာက္ေသာ
မည္သည့္ကစၥမဆို တိတ္ဆိတ္ေနရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ သင္သည္ မည္သည့္ေၾကျငာခ်က္မထုတ္မီ ေရွ ့
ေနတဦးႏွင့္ေျပာဆိုရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္ကို အေသးအဖြဲက်ဳးလြန္မွဳထက္ပိုေသာ ျပစ္မွဳႏွင့္
တရားစြဲဆိုခံရလ်ွင္ သင္သည္ ဥပေဒေရးရာအၾကံေပးအတြက္ မတတ္ႏိုင္လ်ွင္ သင္သည္ တရားရံုးကို ေရွ ့ေန
တေယာက္ ခန္ ့အပ္ေပးရန္ ေတာင္ဆိုခြင့္ရွိသည္။
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ကၽြႏု္ပ္သည္ ယာဥ္တိုက္မွဳတြင္ပှင္
ါ ပတ္သက္ေနလ်ွင္ ကၽြႏု္ပ္ ဘာျပဳလုပ္ရ မလဲ?
ေအာက္ေဖၚျပပါမ်ားသည္ အေထာက္အကူျပဳေသာ အၾကံေပးခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္
-း
ဿ။ ဒါဏ္ရာရသူအနားတြင္ေနပါ။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီအတြက္ ဖံုးေခၚပါ။ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားမည္သူမဆို
ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းပါ၊ သို ့ေသာ္ သူတို ့ကို တေနရာ မေရြ ့ပါႏွင့္ ေရြ ့လ်ွင္ ဒါဏ္ရာပိုမို ဆိုးရြားေစပါသည္။
သင့္၏လုပ္ရပ္သည္ တမင္တကာ သို ့မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္ အျပဳအမူေတြ ့ရွိလ်ွင္ သင့္ကို ထပ္မနာၾကင္
ံ
ဒါဏ္ရာ
ျဖစ္ ေပၚေစျခင္းအတြက္ တာှန္မကင္းေသာသူအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။
၀။ ကားမ်ားကိုေရြ ့ျခင္း။ သင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ရဲေရာက္လာေသာအခ်ိန္တုိင္ေအာင္ ယာဥ္အသြားအလာ
အႏၱရာယ္ဖန္တီးျခင္းမျဖစ္လ်ွင္ မေရြ ့ရန္ စဥ္းစားပါႏွင့္။
၁။ ပါှင္ပါတ္သက္ေနေသာလူတိုင္း၏ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္သားပါ။
အမည္၊ ေနရပ္
လိပ္စာ၊ ဖံုးနံပါတ္၊ လိုင္စင္နံပါတ္ ႏွင့္ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ား ရယူပါ ႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသတဦးစီ၏
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားရယူပါ။
၂။ မွတ္စုမ်ား ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားရယူပါ။ယာဥ္တိုက္မွဳမျဖစ္ခင္၊ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ျဖစ္ျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ အေနအထား
ကို မွတ္တမ္းယူပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ထိုအရာကို လံုျခံဳစြာျပဳလုပ္ႏိုင္လ်ွင္ ေလ်ွာသြားေသာ အမွတ္အသား
မ်ား၊ ထိမိေသာအရာအမွတ္၊ပံုပန္းသ႑န္မ်ား၊ လမ္းအမွတ္အသားမ်ား၊ ပ်က္ဆီးမွဳ၊ လမ္းအခ်က္ျပမီးမ်ား၊ လမ္း
မွန္ေမာင္းျခင္းမ်ား၊ လမ္းအေျခအေန ႏွင့္ရာသီဥတု တို ့ကို ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ပါ။
၃။ ရဲကိုကူညီပါ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ အရာရွိကို ကူညီပါ၊ သို ့ေသာ္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အႏၱရာယ္မရွိဟုခံယူသည့္
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဆင္ျခင္ပါ။ သင္သည္ မည္သည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ွ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ ႏွင့္ သင္သည္
မျပဳလုပ္ခင္ ေရွ ့ေနတေယာက္ႏွင့္တိုင္ပင္ရန္ လိုေပမည္။
၄။ အာမခံ။ သင့္အာမခံကုမၸဏီ သို ့ျဖစ္ႏိုင္လ်ွင္ ခ်က္ခ်င္း ယာဥ္တိုက္မွဳကို အေၾကာင္းၾကားပါ။
၅။ တရားအၾကံေပး။ အကယ္၍ သင္သည္ လမ္းစည္းကမ္းအမွဳႏွင့္ တရားရံုးတြင္ လာေရာက္ရန္ လိုအပ္လ်ွင္
သင္သည္ ေရွ ့ေနတေယာက္၏ အၾကံေပးခ်က္ကို ရယူသင့္ပါသည္။ တရားအၾကံေပးမရွိပဲ မည္သူကိုမ်ွ ေပး
ျခင္း သို ့မဟုတ္ ေတာင္းဆိုခ်က္တခုက္ို ေၾကေအးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ေရွ ့ေနတေယာက္သည္ သင့္ဥပေဒေရးရာ
အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ တာှန္ှတၱရားမ်ားကို ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယာဥ္တိုက္မွဳတခုတြင္ သက္ေသျဖစ္ပါလ်ွင္ ကၽြႏ္ုပ္ဘာလုပ္ရမည္နည္
?း
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတိထားျပီး ကူညီပ- ါ
ဿ။ ဒါဏ္ရာရသူအနားတြင္ေနပါ။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအကူအညီအတြက္ ဖံုးေခၚပါ။ ဒါဏ္ရာရသူမ်ားမည္သူမဆို
ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းပါ၊ သို ့ေသာ္ သူတို ့ကို တေနရာ မေရြ ့ပါႏွင့္ ေရြ ့လ်ွင္ ဒါဏ္ရာပိုမို ဆိုးရြားေစပါသည္။

4

What You Should Know About
Traffic Accidents

BURMESE

သင့္၏ လုပ္ရပ္သည္ တမင္တကာ သို ့မဟုတ္ မေလ်ာ္ကန္ အျပဳအမူေတြ ့ရွိလ်ွင္ သင့္ကို ထပ္မံနာၾကဥ္
ဒါဏ္ရာျဖစ္ေပၚေစျခင္းအတြက္ တာှန္မကင္းေသာသူအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။
၀။ သင္၏ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ေပးပါ။သင္၏ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ယာဥ္တိုက္မွဳတြင္ပါှင္ေနေသာ ကားေမာင္းသူအားလံုးကိုေပးပါ။
၁။ မွတ္စုမ်ား ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားရယူပါ။သင္ျမင္ခဲ့သည့္အရာမ်ားကို ျပန္လည္စုေဆာင္းျပီးေရးခ်ပါ ႏွင့္
ဓါတ္ပံုမ်ားရိက
ု ္ယူပါ။
ဿ၀/၂/၀ှဿ၂
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ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါှင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေထြေထြသာျဖစ္သည္ႏွင့္ တခ်ိဳ ့တိက်ေသာ တရားေရး
ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေရွ ့ေနတေယာက္ကိုအရင္ မတိုင္ပင္ပဲ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။

þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJonf pm;oHk;olrsm;trsm;qHk;BuHKawGU&aom Oya'a&;&m
jyomemrsm;twGuf a,bk,sowif;tcsuftvufrsm;ay;ygonf/
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/
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What You Should Know About
Traffic Accidents

BURMESE

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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