သားေကာင္အျဖစ္မခံပါႏွင့္။

မစိုးရံွႊ႔ပါႏွင့္၊

အကယ္၍ သင္သားေကာင္ျဖစ္ေနလွ်င္ ရဲအားတိုင္ႀကားပါ။
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ပိုမိုလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ

အကယ္၍ သင္သည္ ရာဇ၀တ္မႈ တခု၏
သားေကာင္ သို႔မဟုတ္သက္ေသျဖစ္ခဲ့လွ်င္
သင္၏ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဆိုင္ရာ

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတခုအားတည္ေဆာက္ျခင္း၏ ပထမ
ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္ရအ
ဲ ားတိုင္ႀကားမည္ဆိုသည္ကို
သိရိွေနပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္

အေျခအေနႏွင့္ လုံး၀

မလြယ္ကူပါ။

မသက္ဆိုင္ပအ
ဲ ေမရိကန္တင
ြ ္ ရဲထံမွ

သင္သည္လည္း သားေကာင္မျဖစ္ေစရန္ သတိထားလုပ္ေဆာင္ပါ။

အကူအညီ ေတာင္းပိုင္ခင
ြ ့္ရိွပါသည္။
အကယ္၍ ျပႆနာျဖစ္ေနမွန္းကို
က်ေနာ္တို႔မသိရိွခဲ့လွ်င္ က်ေနာ္တို႔၏
မကူညီႏိုင္မႈကို
နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္။
ဘိုးလင္းဂရင္းၿမိဳ႔သည္ လူသားအားလုံး၏
ေကာင္းမြန္လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာျဖစ္ေ
စေရးအတြက္ က်ေနာ္တို႔

•
•
•
•

က်ေနာ္ တ ိ ု ႔ အ ား
Don’t be afraid to
call!

သင္၏ ပတ္၀န္းက်င္အားသတိျပဳ ဂရုစိုက္ပါ။
ေငြ အေျမာက္အမ်ား မသယ္ေဆာင္ပါႏွင့္။
သင့္အိမ္တင
ြ ္ ေငြေႀကးမ်ား မထားပါႏွင့္။
လမ္းေလွ်က္သာြ းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊
သင့္ကားဆီသို႔သာြ းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္၊ ဘုရားေက်ာင္း၊
အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားမွ ထြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမ်ားအား ႀကည့္ရႈေလ့လာပါ။

းတြင္
ရာဇ၀တ္မႈမ်ာ
ဓါးစာခ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္လုပ္ကိုင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ပါ။

We want to
help!

အမွတ္ထားသတိရပါ။
ရဲဆိုသည္မွာ
သင့္အားကူညီရန္တာ၀န္ရိွၿပီး
ကူညီလိုသည့္သူျဖစ္သည္။

အမွတ္ထားသတိရပါ။
အကယ္၍
ရဲအားသင္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့လွ်င္
သင္ဒုကၡေရာက္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

အမွတ္ထားသတိရပါ။
အကယ္၍ သင္အေႀကာင္းမႀကားခဲ့လွ်င္

ဘိ ု း လင္ း ဂရင္ း ရဲ ဌ ာန
911 Kentucky Street
Bowling Green, KY 42101

ရဲမွ သင့္ကို ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ဘိုးလင္းဂရင္း
ရဲဌာနမွ ေထာက္ပံ့သည္။

အေရးေပၚမဟုတ္လွ်င္ - 270/393-4000
အေရးေပၚ - 911
www.bgky.org/police

Burmese

အကယ္၍ သင္သည္ ရာဇ၀တ္မႈ၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ………..

အကယ္၍ ရာဇ၀တ္မႈသည္ လူသတ္မႈ သို႔မဟုတ္

လူသားတိုင္းသည္ ၎တို႔၏လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႀကားတြင္

သင္၏ကိုယ္စား တရားစဲဆ
ြ ိုေပးပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍

ေအးခ်မ္းလုံၿခံဳစြာ ေနထိုင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရိွသည္။ အကယ္၍ သင္သည္

က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပါက ဓနသဟာ, ေရွ့ေနမွ
အမႈႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို သင္နားမလည္ပါက

ရာဇ၀တ္မႈ တခု၏ သားေကာင္ သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္စရာ

သင္၏အမႈအားကိုင္တယ
ြ ္ေနသည့္အရာရိွျဖစ္ေစ

အေျခအေန တစုံတရာအား ျမင္ေတြ႔ခဲ့ပါက ရဲအားဆက္သယ
ြ ္ပါ။

ရဲဌာနမွမည္သည့္ အရာရိွကိုမဆို ေမးျမန္းပါ။

အေရးေပၚလိုအပ္လွ်င္ 911 သို႔ ခ်က္ျခင္းေခၚပါ။
အေရးေပၚမဟုတ္ေသာ္လည္း ရဲႏွင့္စကားေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ပါက
393-4000 သို႔ေခၚဆိုပါ။
ဆက္သယ
ြ ္အေႀကာင္းႀကားၿပီးလွ်င္ သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းပါ။
ကိစၥမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္မေျဖရွင္းပါႏွင့္။ တရားဥပေဒစနစ္
အတိုင္းေျဖရွင္းပါေစ။ အကယ္၍
ရာဇ၀တ္မႈခ်ိဳးေဖာက္သည့္အမႈျဖစ္ပါက ရဲဌာနမွ
မိတၱဴတစုံကို ေတာင္းယူပါ။ ၿပီးေနာက္ ေဒသဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာ ရုံး(1001 စင္တာလမ္းရိွ တရားေရးရုံး)
သို႔သာြ းေရာက္၍ တရားစဲဆ
ြ ိုပါ။

အကယ္၍ အျပည့္ဖင
ြ ့္လွ်င္၊

အကယ္၍ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းမြန္စာြ သင္မေျပာတတ္လွ်င္

စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ပိုင္းတ၀က္

တိတ္ဆိတ္ေနပါ၊ ဖုန္းမခ်လိုက္ပါႏွင့္။

ရဲအားအေႀကာင္းႀကားသည့္အခါ ေအာက္ပါ

ည္။ သင္သည္ အေမရိကန္တင
ြ ္ တရား၀င္ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထား
ပါ။ သင့္နာမည္၊ လိပ္စာ၊
ျပႆနာျဖစ္ရျခင္းအေႀကာင္းရင္း၊အကယ္၍ တစုံတဦး
ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရခဲ့လွ်င္၊ လက္နက္မ်ားပါ၀င္ခဲ့လွ်င္
သံသယျဖစ္ခံရသူ၏
ပုံပန္းသြင္ျပင္အားတတ္ႏိုင္သမွ် ေျပာျပႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားပါ။

စကားျပန္တေယာက္ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ကူညီႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါမ
တရားမ၀င္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ရဲထံမွ အကူအညီရရိွရန္ သင့္တင
ြ ္
အခြင့္အေရးရိွေႀကာင္းကို မွတ္သားထားပါ။ ရဲဌာနသို႔ ေခၚဆိုရef
မေႀကာက္ပါႏွင့။္ uRekfyf တို႔ oifYukdကူညီခ်င္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔အားဆက္သယ
ြ ္ပါ။
Cont act Us/ဆက္ သြ ယ္ ရ န ္

TEL./ဖ ု န ္ း

Emergencies

911

အေရ း ေပ ၚ

911

Your Address Line 3
Your Address Line 4

Non-Emergency

270/393-4000

အေရ း ေပ ၚ မဟ ု တ္ လွ ် င

270/393-4000

