
ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ ကျု�ယ်း�ာ�လှာယ်း၏ ချိျုန်းး�ဆိုု�မုာ
ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုဆုံးး��ဖြ�တ်းချျကျးမာျာ�အတ်ကွျး Vermont ကြိုကျ�ုတ်င့်း ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး

Appointment of a Health Care Agent
Vermont Advance Directive for Health Care Decisions

သင့်း၏အမာည်း
 YOUR NAME

ရေးအ�ဂျျင့််းအမာည်း
AGENT NAME

သး�ဖြချာ� ရေးအ�ဂျျင့််းအမာည်း
ALTERNATE AGENT NAME

အမာည်း
NAME

��န်းး�
PHONE

အး�ရေးမာ�လ်း
EMAIL

အး�ရေးမာ�လ်း
EMAIL

လ်ပု်း�ာ
ADDRESS

လ်ပု်း�ာ
ADDRESS

လ်ပု်း�ာ
ADDRESS

အမုား��န်းး�န်းးပ်ါတ်း
HOME PHONE

အမုား��န်းး�န်းးပ်ါတ်း
HOME PHONE

အမာည်း
NAME

��န်းး�
PHONE

လ်ပု်း�ာ
ADDRESS

ရုံးး� ���န်းး�န်းးပ်ါတ်း
WORK PHONE

ရုံးး� ���န်းး�န်းးပ်ါတ်း
WORK PHONE

ဆုံးလဲ်း��န်းး�
CELL PHONE

ဆုံးလဲ်း��န်းး�
CELL PHONE

ကျွန်ုး�ပ်းသည်း ကျွန်ုး�ပ်း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုရေး��ဂျျင့််း အဖြ��း ဤပ်�ဂျုု�လ်းကျု� ချန်း ်းအပ်းပ်ါသည်း။
I appoint this person to be my health care AGENT:

အဓုိကျ ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုပ်းပု််��ရေးပ်�သ ူ(ဆုံး�ာဝန်းး ဆုံး�ာဝန်းးလ်ကျးရေး�ာကျး သု�မ်ာဟု�တ်း သနူ်းာဖြပ်�) -
Primary care provider (Physician, PA or Nurse Practitioner):

အကြားကျးဖြပ်�မာရေးဆုံး�ွရေးန်ု�ွသင့််းသမူာျာ�တ်ငွ့်း ရေးအာကျးပ်ါတ်ု� ် ပ်ါဝင့်းပ်ါသည်း။
Those who should NOT be consulted include:

Vermont Ethics Network  •  61 Elm Street, Montpelier 05602  •  (802) 828-2909  •  www.vtethicsnetwork.org

ကျွန်ုး�ပ်း၏ကျု�ယ်း�ာ� ရေးဆုံး�ကျ�သမာဆုုံးု�င့်း�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ်းချျကျးမာျာ�န်ုာင့််း ပ်တ်းသကျး၍ အကြားကျးဖြပ်�ရေးဆုံး�ွရေးန်ု�ွန်ုု�င့်းသည််း အဖြချာ�သမူာျာ�မာာာ ရေးအာကျးပ်ါတ်ု� ် ပ်ါဝင့်းပ်ါသည်း။
Others who may be consulted about medical decisions on my behalf include:

(သင့်းသည်း တွဲဲ�ဖကျးရေး��ဂျျင့််းမာျာ� ချန်း ်းအပ်းပ်ါကျ သး�ဖြချာ��ာ�ွကျး တ်�း�ွကျးဖြ�င့််း �ာ�င့်း�ဖြပ်���ပ်ါ)
(If you appoint CO-AGENTS, list them on a separate sheet of paper)

ဤရေးအ�ဂျျင့််းသည်း ကျွန်ုး�ပ်း၏ ရေးအ�ဂျျင့််းအဖြ��း ရေးဆုံးာင့်း�ွကျး�န်းး မာ��ာုန်ုု�င့်းပ်ါကျ၊ ဆုံးန်ုဒမာ�ာုပ်ါကျ သု�မ်ာဟု�တ်း မာလ်�ပ်းရေးဆုံးာင့်းန်ုု�င့်းပ်ါကျ ကျွန်ုး�ပ်း၏ ရေးန်းာကျးထပ်း ရေး��ဂျျင့််း အဖြ��း ဤပ်�ဂျုု�လ်းကျု�
ချန်း ်းအပ်းပ်ါသည်း။ / If this agent is unavailable, unwilling or unable to act as my agent, I appoint this person as my ALTERNATE AGENT:

ရေးမာ�ွရေးန်း ်
DATE OF BIRTH

ရေးန်း�်ွဲ
DATE

လ်ပု်း�ာ
ADDRESS

မြို့မုာ��
CITY

ဖြပ်ည်းန်းယ်း
STATE

သင့်းသည်း သင့်းကျု�ယ်းတ်ု�င့်းအတ်ကွျး ဆုံးး��ဖြ�တ်းချျကျးမာျာ� မာချျန်ုု�င့်းသည််းအချါ သု�မ်ာဟု�တ်း ချျ�န်းး ဆုံးန်ုဒမာ�ာုသည််းအချါ သင့်း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ ကျု�ယ်း�ာ�လှာယ်း ကျ သင့််းအတ်ကွျး ကျျန်းး�မာာရေး�� 
ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုဆုံးး��ဖြ�တ်းချျကျးမာျာ�ကျု� ချျမာာတ်းရေးပ်�န်ုု�င့်းပ်ါသည်း။ သင့်း၏ဆုံးန်ုဒမာျာ�ကျု� န်းာ�လ်ည်းသရေး�ာရေးပ်ါကျးမြို့ပ်း� သင့်း၏ရေးအ�ဂျျင့််းအရေးန်းဖြ�င့််း ရေးဆုံးာင့်း�ွကျး�န်းး သရေး�ာတ်ညူ်း�ာ�ရေးသာ သင့်းယ်း�ကြားကျည်း�သည််း 
တ်�း�း�တ်�းဦး�ကျု� ရေး�ွ�ချျယ်းသင့််းပ်ါသည်း။ ရေးဆုံးမွာျု��မာဟု�တ်းပ်ါကျ သင့်း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုပ်းပု််��ရေးပ်�သသူည်း သင့်း၏ရေးအ�ဂျျင့််း ဖြ��း၍မာ�န်ုု�င့်းပ်ါ။ သင့်း၏ရေးအ�ဂျျင့််းသည်း ပု်�င့်း�ာင့်း၊ ရေးအားပ်ရေး�တ်ာ၊ 
ဝန်းး�မား� သု�မ်ာဟု�တ်း ရေးန်း�ု�င့်းရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုအရေး�ာကျးအပ်း၏် ကျန်းး�ရုုံး�ကျးတ်ာ၊ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုအရေး�ာကျးအပ်း ်သု�မ်ာဟု�တ်း သင့်း၏ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မြို့ပ်း�ရေးဖြမာာကျးချျုန်းး၌ သင့်း

ရေးန်း�ု�င့်းသည််း အမာာာ�ဖြပ်င့်းဆုံးင့်းရေး�� အရေး�ာကျးအပ်းရ်ေးန်း�ာ ဖြ��း၍မာ�ပ်ါ။
Your health care agent can make health care decisions for you when you are unable or unwilling to make decisions for yourself. You should pick someone that you trust, who understands your wishes and agrees to 

act as your agent. Your health care provider may NOT be your agent unless they are a relative. Your agent may NOT be the owner, operator, employee or contractor of a residential care facility, health care facility or 
correctional facility where you reside at the time your advance directive is completed.

�ာပု်� ်သရေးကျေတ်
ZIP

BURMESE



အမာည်း
NAME

အမာည်း
NAME

ရေးချါင့်း��း�/�ာ��ူ
TITLE/POSITION

လ်ပု်း�ာ
ADDRESS

သကျးရေးသ ၁ (�ာလ်း��အကြိုကျး�ဖြ�င့််းအမာည်း)
WITNESS 1 (PRINT NAME)

သကျးရေးသ ၂ (�ာလ်း��အကြိုကျး�ဖြ�င့််းအမာည်း)
WITNESS 1 (PRINT NAME)

လ်ကျးမာာတ်း�ု���ာ�ရေးသာ
SIGNED

လ်ကျးမာာတ်း
SIGNATURE

လ်ကျးမာာတ်း
SIGNATURE

လ်ကျးမာာတ်း
SIGNATURE

ရေးမာ�ွရေးန်း ်
DOB

ရေးန်း�်ွဲ
DATE

ရေးန်း�်ွဲ
DATE

ရေးန်း�်ွဲ
DATE

ရေးန်း�်ွဲ
DATE

ရေးန်း�်ွဲ
DATE

မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသည််း ရေးန်း�်ွဲ -
DATE REGISTERED:

ကျွန်ုး�ပ်း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုပ်န်းး�တ်ု�င့်းမာျာ�န်ုာင့််း ပ်တ်းသကျးရေးသာ အရေး�ရွေး� ွမာာတ်းချျကျးမာျာ�
General Comments About My Health Care Goals:

ဤ�ာ�ွကျး�ာတ်မား�သည်း ကျွန်ုး�ပ်း၏ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုဆုံးန်ုဒမာျာ�ကျု� �င့်းဟုပ်းမြို့ပ်း� ကျွန်ုး�ပ်း၏ ကျု�ယ်းပု်�င့်း �ုတ်းဆုံးန်ုဒဖြ�င့််း ဤကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� လ်ကျးမာာတ်း�ု��ဖြချင့်း�ဖြ��းရေးကြားကျာင့်း� 
ရေးကြားကျည်ာအပ်းပ်ါသည်း။ / I declare that this document reflects my health care wishes and that I am signing this Advance Directive of my own free will.

�ထကျးတွဲငဲ့်း ရေးဖားပြပ်ထာ�သည့််း�တွဲု�င့်း� �ာင့်း�ပြပ်သသူည့်း လှု��ပ်းသည့််း သကျးရေးသနှာ�းဦး�တွဲငဲ့်း တွဲ�းဦး��ပြဖ�းလှည့်း� ရေးဆိုာင့်း�ဲကျးနှု�င့်းပ်ါသည့်း။
The explainer as outlined above may also serve as one of the two required witnesses.

ရေးအာကျးပ်ါတ်ု�မ်ာာာ ကျွန်ုး�ပ်း၏ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မုာတူ်�ဖြ��းသည်း။ (ရေးကျျ�ဇူူး�ဖြပ်�၍ ��းရေးဆုံး�ပ်ါ)
The following have a copy of my Advance Directive (please check):

Vermont ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်း
Vermont Advance Directive Registry
ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာရုေးအ�ဂျျင့််း
Health care agent
ဆုံး�ာဝန်းး/ပ်းပု််��ရေးပ်�သ(ူမာျာ�) -
Doctor/Provider(s):
ရေးဆုံး�ရုံးး� (မာျာ�) -
Hospital(s):

မုာသာ���ဝင့်း(မာျာ�) -
Family Member(s):

အဖြချာ�ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာရုေးအ�ဂျျင့််း
Alternate health care agent

လ်ကျးမာာတ်း�ု��သသူည်း ဤကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး၏ သရေး�ာသ�ာဝကျု� န်းာ�လ်ည်း�န်းးန်ုာင့််း လ်ကျးမာာတ်း�ု��ချဲရ်ေးသာ အချျုန်းး၌ အန်ုု�င့်းအ�ကျးအဖြပ်�ဖြချင့်း� သု�မ်ာဟု�တ်း ပု်�လ်နွ်းးမာ ုမာ�ာုရေးကြားကျာင့်း� ကျွန်ုး�ပ်း 
အတ်ည်းဖြပ်�ပ်ါသည်း။ (ရေးကျျ�ဇူူး�ဖြပ်�၍ လ်ကျးမာာတ်း�ု��၍ ပ်�င့််း��တ်းပ်ါ။) / I affirm that the signer appeared to understand the nature of this advance directive and to be free from duress or undue 
influence at the time this was signed. (Please sign and print)

ဆိုနှဒမာျာ��ာ� လှကျးမာာတွဲးထု��ထာ�ရေးသာ ရေး�ကျည့်ာချိျကျး / SIGNED DECLARATION OF WISHES

အ�ွယ်းရေး�ာကျးသ ူသကျးရေးသနှာ�းဦး�၏ ရေး�ာ �ရေးမာာာကျးတ်ငွ့်း လ်ကျးမာာတ်း�ု���မာည်း။ သကျးရေးသမာျာ�အဖြ��း ရေးအာကျးပ်ါပ်�ဂျုု�လ်းမာျာ�ကျ လ်ကျးမာာတ်း�ု��၍ မာ�နှု�င့်းပ်ါ။
သင့်း၏ ရေးအ�ဂျျင့််း(မာျာ�)၊ အမုားရေး�ာင့်း�ကျး၊ မုာ�၊ ည်းအ�းကျု�ရေးမာာင့်းန်ုာမာ၊ သာ�သမား� သု�မ်ာဟု�တ်း ရေးဖြမာ�

You must sign this in the presence of TWO adult witnesses. The following people may not sign as witnesses: 
your agent(s), spouse, parents, siblings, children or grandchildren.

ဤ�ာ�ွကျး�ာတ်မား�ကျု� လ်ကျးမာာတ်း�ု��ရေးသာ ပ်�ဂျုု�လ်းသည်း ရေးဆို�ရံုံ�  တ်ကျးရေးန်း�ပ်ါကျ သု�မ်ာဟု�တ်း လ်ကျး�ာုလ်ူန်းာ ဖြ��းရေးန်းပ်ါကျ ၎င့်း�တ်ု�သ်ည်း ဤကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး၏ သရေး�ာသ�ာဝန်ုာင့််း အကျျု��
သကျးရေး�ာကျးမာုကျု� �ာင့်း�ဖြပ်ချဲမ်ြို့ပ်း� လ်ူန်းာကျ န်းာ�လ်ည်းသရေး�ာရေးပ်ါကျး�န်းးန်ုာင့််း လ်ကျးမာာတ်း�ု��ရေးသာ အချျုန်းး၌ အန်ုု�င့်းအ�ကျးအဖြပ်�ဖြချင့်း� သု�မ်ာဟု�တ်း ပု်�လ်ွန်းးသည််း လ်ှမား�မုာ��မာ ုမာ�ာုရေးကြားကျာင့်း� ရေးအာကျးပ်ါတ်�းချ�ကျု� 
လ်ကျးမာာတ်း�ု��၍ အတ်ည်းဖြပ်��မာည်း။သတ်းမာာတ်း�ာ�သည််း ရေးဆုံး�ရုံးး��ာင့်း�ဖြပ်သ၊ူ အမာု��းဝန်းး�မား�၊ �ုတ်းကျျန်းး�မာာရေး�� လ်ူန်းာကျု�ယ်း�ာ�လ်ာယ်း၊ အသအုမာာတ်းဖြပ်� ချ��းယ်ာန်းး��န်းး�ရေးတ်ားကြိုကျး�ဝင့်း၊ Vermont 
ရေး�ာ �ရေးန်း သု�မ်ာဟု�တ်း အတ်ည်းဖြပ်�တ်�ာ�ရုံးး� � သတ်းမာာတ်းချး�သူ
If the person signing this document is being admitted to or is a current patient in a hospital, one of the following must sign and affirm that they have explained the nature and effect of the advance directive and the 
patient appeared to understand and be free from duress or undue influence at the time of signing: designated hospital explainer, ombudsman, mental health patient representative, recognized member of the clergy, 
Vermont attorney, or Probate Court designee.
ဤ�ာ�ွကျး�ာတ်မား�ကျု� လ်ကျးမာာတ်း�ု��ရေးသာ ပ်�ဂျုု�လ်းသည်း ဘိုးု��ဘိုးာဲ��ုပ်းသာ သု�မ်ာဟု�တွဲး ရေးန်းထု�င့်းရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ �ရေးထာကျး�ပ်ံ်ရေးန်း�ာ တ်ွင့်း �ာုပ်ါကျ သု�မ်ာဟု�တ်း ရေးန်း�ု�င့်းသဖူြ��းပ်ါကျ ၎င့်း�
တ်ု�သ်ည်း ဤကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး၏ သရေး�ာသ�ာဝန်ုာင့််း အကျျု��သကျးရေး�ာကျးမာုကျု� �ာင့်း�ဖြပ်ချဲမ်ြို့ပ်း� လ်ူန်းာကျ န်းာ�လ်ည်းသရေး�ာရေးပ်ါကျး�န်းးန်ုာင့််း လ်ကျးမာာတ်း�ု��ရေးသာ အချျုန်းး၌ အန်ုု�င့်းအ�ကျးအဖြပ်�
ဖြချင့်း� သု�မ်ာဟု�တ်း ပု်�လ်ွန်းးသည််း လ်ှမား�မုာ��မာ ုမာ�ာုရေးကြားကျာင့်း� ရေးအာကျးပ်ါတ်�းချ�ကျု� လ်ကျးမာာတ်း�ု��၍ အတ်ည်းဖြပ်��မာည်း။ အမာု��းဝန်းး�မား�၊ အသအုမာာတ်းဖြပ်� ချ��းယ်ာန်းး��န်းး�ရေးတ်ားကြိုကျး�ဝင့်း၊ Vermont ရေး�ာ �ရေးန်း၊ 
အတ်ည်းဖြပ်�တ်�ာ�ရုံးး� � သတ်းမာာတ်းချး�သ၊ူ သတ်းမာာတ်း�ာ�သည််း ရေးဆုံး�ရုံးး��ာင့်း�ဖြပ်သ၊ူ �ုတ်းကျျန်းး�မာာရေး�� လ်ူန်းာကျု�ယ်း�ာ�လ်ာယ်း၊ အရေး�ာကျးအပ်း်ကျ ချန်း ်းအပ်းမာ�ာ�သည််း ကျွမား�ကျျင့်းဆုံး�ာဝန်းး သု�မ်ာဟု�တ်း 
သင့််းရေးလ်ျား�ာွ ရေးလ်က်ျျင့််းသင့်းကြားကျာ�ရေးပ်��ာ�ရေးသာ �ု���ာွ��ုပ်းသာ/ရေးန်း�ု�င့်းရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုအရေး�ာကျးအပ်း ်ရေး�တ်န်းာဝ်န်းး�မား�
If the person signing this document is being admitted to or is a resident in a nursing home or residential care facility, one of the following must sign and affirm that they have explained the nature and effect of the 
advance directive and the resident appeared to understand and be free from duress or undue influence at the time of signing: an ombudsman, recognized member of the clergy, Vermont attorney, Probate Court designee, 
designated hospital explainer, mental health patient representative, clinician not employed by the facility, or appropriately trained nursing home/residential care facility volunteer.
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Vermont ကြိုကျ�ုတွဲင့်းညွှှန်းး�ကျာ�ချိျကျး မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းဌာာန်း
မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းပြချိင့်း� သရေးဘိုးာတွဲညူ့်မုီာနှာင့််း ပံ်��ရံေးပြပ်ာင့်း�လှ��န်းး ခဲျိင့််းပြပ်�ချိျကျး

(Vermont ကြိုကျ�ုတွဲင့်းညွှှန်းး�ကျာ�ချိျကျး �ည့်း�မာျဉ်း��တွဲု�င့်း� �ာ�ဲကျး�ာတွဲမား� ကျ နှာင့််း ချိ)

Vermont Advance Directive Registry
Registration Agreement & Authorization to Change Form (Documents A & B per the Vermont Advance Directive Rule)

ညွှှန်းး�ကျာ�ချိျကျးမာျာ� / Directions

1. �ာမာျကျးန်ုာာ ၃ တ်ငွ့်း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� မာဝူါဒကျု� �တ်းရုုံးမြို့ပ်း� ရေးအာကျးပ်ါ သကျးဆုံးု�င့်း�ာ အပု်�င့်း�တ်ငွ့်း ဖြ�ည််းပ်ါ။ ရေးကျျ�ဇူူး�ဖြပ်�၍ �ာင့်း�လ်င့်း��ာွ ရုုံး�ကျးပ်ါ သု�မ်ာဟု�တ်း ပ်း�န်ုာပု်းပ်ါ။
 Read the Registration Policy on page 3 and complete the relevant sections below. Please type or print clearly.

a. ပ်ထမာ�ကြိုကျမုား မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းသမူာျာ� - လ်ု�အပ်းသည််း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသ ူအချျကျးအလ်ကျးမာျာ�န်ုာင့််း �ာ�ွကျး�ာတ်မား� ကျ ကျု� ဖြ�ည််း�ကွျးပ်ါ။
  First-time Registrants: Complete the Required Registrant Information & Document A. 

b. ကြိုကျ�ုတွဲင့်းညွှှန်းး�ကျာ�ချိျကျး �သ�းရေးပြပ်ာင့်း�လှ�ပြချိင့်း�ကျု� ဖု�င့်းသငဲ့်း�ပြီးပီ်�ပ်ါပြီးပီ်။ - လ်ု�အပ်းသည််း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသ ူအချျကျးအလ်ကျးမာျာ�န်ုာင့််း �ာ�ွကျး�ာတ်မား� ချ ကျု� ဖြ�ည််း�ကွျးပ်ါ။
 Updating an Advance Directive already on file: Complete the Required Registrant Information & Document B.

2. သင့်း၏ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး၏ လ်ကျးမာာတ်း�ု���ာ�မြို့ပ်း� သကျးရေးသအဖြ��း လ်ကျးမာာတ်း�ု���ာ�ရေးသာ မာုတူ်�ကျု� ပ်�ူတ်ွပဲ်ါ။
 Attach a signed and witnessed copy of your advance directive.

3. မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း�တ်ငွ့်း ဖြ�ည််း�ကွျး၍ လ်ကျးမာာတ်း�ု���ာ�ရေးသာ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� သရေး�ာတ်ညူ်းမာ ုသု�မ်ာဟု�တ်း ပ်း��းရေးဖြပ်ာင့်း�လ်�ဲန်းး ချငွ့််းဖြပ်�ချျကျးန်ုာင့််းကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး 
�ာ�ွကျး�ာတ်မား�၏ လ်ကျးမာာတ်း�ု���ာ�မြို့ပ်း� သကျးရေးသအဖြ��း လ်ကျးမာာတ်း�ု���ာ�ရေးသာ မာုတူ်�တ်�း�း� မာပြဖ�းမာရေးန်း ပ်ါဝင့်း�မာည်း။

 Registrations must include a completed and signed Registration Agreement or Authorization to Change form and a copy of the signed and witnessed 
advance directive document.

4. ပ်း��းမာျာ�ကျု� ဖြ�ည််း�ကွျးမြို့ပ်း� လ်ကျးမာာတ်း�ု��မြို့ပ်း�သည်းန်ုာင့််း အး�ရေးမာ�လ်းဖြ�င့််း၊ �ာတ်ု�ကျးမာာရေးပ်�ပု်� ်ဖြချင့်း�ဖြ�င့််း သု�မ်ာဟု�တွဲး �ကျး�းဖြ�င့််း ပ်း��းမာျာ�ကျု� ရေးပ်�ပု်�ပ််ါ။
 Once forms are completed and signed, send forms by email, mail or fax:
ရေး�ာကျးပ်ါသု� ် ��ီရေးမာ�လှးပု်�ပ််ါ။
E-mail to: VADRSubmissions@uslwr.com

သု�မ်ာဟု�တွဲး ရေး�ာကျးပ်ါသု� ် �ာတွဲု�ကျးမာာရေးပ်�ပု်�ပ််ါ။
Or Mail to:

Vermont Advance Directive Registry (VADR)
PO Box 2789
Westfield, NJ 07091-2789

သု�မ်ာဟု�တွဲး ရေး�ာကျးပ်ါသု� ် ဖကျး�းရေးပ်�ပု်�ပ််ါ။
Or Fax to:

908-654-1919

�ပ်းရေးဆုံးာင့်း�အချျကျးအလ်ကျးမာျာ�အတ်ကွျး http://healthvermont.gov/vadr/ သု�မ်ာဟု�တ်း 1-888-548-9455 သု� ် ရေးချ်ဆုံးု�ပ်ါ။
For additional information visit: http://healthvermont.gov/vadr/ or call 1-888-548-9455

Registry Use Only

လှု��ပ်းသည့််း မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းသ ူ�ချိျကျး�လှကျး / Required Registrant Information

�ရေး��ရေးပ်် ဆိုကျးသယဲ်း��ာမာျာ� / Emergency Contacts

�မာည့်း - ပ်�မာ
Name: First
ရေးမဲာ�ရေးန်း ် -
Date of Birth:

ပြီးမုာ� �/ပြီးမုာ� �ရေးတွဲား -
Town/City:

ပြီးမုာ� �/ပြီးမုာ� �ရေးတွဲား -
Town/City:

ဖ�န်းး�နံ်းပ်ါတွဲး - အဓုိကျ
Phone Number: Primary

မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသနူ်ုာင့််း ရေးတ်ား�ပ်းပ်း� -
Relationship to Registrant:

မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသနူ်ုာင့််း ရေးတ်ား�ပ်းပ်း� -
Relationship to Registrant:
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သင့််းကျု� ��ီရေးမာ�လှးပြဖင့််း ဆိုကျးသယဲ်းရေး�လှု�ပ်ါသလှာ�။
Would you like to be contacted by e-mail?

မာဆုံးကျးသွယ်း�ရေးလ်ုုပ်ါ။
No

ဆုံးကျးသွယ်း�ရေးလ်ုုသည်း။
Yes

အဖြချာ� -
Other:

��န်းး�န်းးပ်ါတ်း -
Phone Number:

��န်းး�န်းးပ်ါတ်း -
Phone Number:

( () )

)(

)(

- -

-

-

ပြပ်ည့်းန်းယ်း -
State:

ပြပ်ည့်းန်းယ်း -
State:

�ာပု်�သ်ရေးကျေတွဲ -
Zip code:

�ာပု်�သ်ရေးကျေတွဲ -
Zip code:

�ဓုိကျ ရေးပ်�ပု်��်န်းးလှပု်း�ာ -
Primary Mailing Address:

�ဓုိကျ - အမာည်း -
Primary: Name:

ဒု�တွဲယု်ရေးပြမာာကျး - အမာည်း -
Secondary: Name:

��ီရေးမာ�လှးလှပု်း�ာ -
Email Address:
ဒု�တွဲယု်ရေးပြမာာကျး ရေးပ်�ပု်��်န်းးလှပု်း�ာ (�ာုပ်ါကျ) -
Secondary Mailing Address (if applicable):

အလ်ယ်း
Middle

ရေးန်းာကျးဆုံးး��
Last

အတ်ု�ရေးကျာကျး
Suffix

Received:
Confirmed:

mailto:VADRSubmissions@uslwr.com
http://healthvermont.gov/vadr/
http://healthvermont.gov/vadr/


သတွဲပုြပ်�ချိျကျး - မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းဌာာန်းသု� ် တွဲင့်းသငဲ့်း�မုာမာျာ��ာ�လှံ��တွဲငဲ့်း မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းသ၏ူ ကြိုကျ�ုတွဲင့်း ညွှှန်းး�ကျာ�ချိျကျး၏ လှကျးမာာတွဲးထု��ထာ�ပြီးပီ်� �သသုကျးရေးသ လှကျးမာာတွဲးထု��ထာ�ရေးသာ 
မုာတူွဲ� ပ်ါဝင့်း�မာည့်း။ ၎င့်း�သည့်း ပ်ထမာ�ကြိုကျမုား တွဲင့်းသငဲ့်း�မုာမာျာ�နှာင့််း လှကျး�ာု �ာ�ဲကျး�ာတွဲမား�မာျာ�တွဲငဲ့်း ပြပ်င့်းဆိုင့်းရေးပြပ်ာင့်း�လှ�မုာမာျာ� နှာ�းချိ�လှံ��နှာင့််း သကျးဆိုု�င့်းပ်ါသည့်း။

NOTICE: All submissions to the Registry must include a signed and witnessed copy of the registrant’s 
Advance Directive. This applies to both first-time submissions and updates to existing documents.

�ာ�ဲကျး�ာတွဲမား� ကျ - မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းပြချိင့်း� သရေးဘိုးာတွဲညူ့်မုီာ
Document A: Registration Agreement

သင့်း၏ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းရေးသာ သင့်း၏ပ်�မာအကြိုကျမုား ဖြ��းပ်ါကျ ဤအပု်�င့်း� တွဲ�းချိ�တွဲည့်း�ကျု�သာ ဖြ�ည််းပ်ါ။
Complete this section only if this is your first time registering your advance directive.

�ာ�ဲကျး�ာတွဲမား� ချိ - ရေးပြပ်ာင့်း�လှ��န်းး ခဲျိင့််းပြပ်�ချိျကျး
Document B: Authorization to Change

သင့်းသည်း လ်ကျး�ာုတ်ငွ့်း မာာတ်းပ်း�တ်င့်း�ာ�မြို့ပ်း� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းတ်ငွ့်း �ာ�င့်း�သငွ့်း�မြို့ပ်း�ရေးသာ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးတ်ငွ့်း အရေးဖြပ်ာင့်း�အလ်မဲာျာ� ဖြပ်�လ်�ပ်းလ်ု�ပ်ါကျ တွဲ�းချိ�တွဲည့်း�ကျု�သာ ဖြ�ည််း�ကွျးပ်ါ။
Complete only if you are currently registered and making updates to an advance directive already on file with the registry.

သင့်း၏တွဲင့်းသငဲ့်း�မုာတွဲငဲ့်း �သံ��ပြပ်�သည့််း ရေး�ာကျးပ်ါ �ကျကဲျးကျု� ပြဖည့််းပ်ါ။
Check the box below that applies to your submission.

ပြပ်င့်းဆိုင့်း�န်းး - သင့်း၏လ်ကျး�ာု ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� ဖြပ်င့်းဆုံးင့်း�န်းး ဤအကျကွျးကျု� ဖြ�ည််းပ်ါ။ ယ်ချင့်း �ာ�ွကျး�ာတ်မား�မာာတ်းတ်မား�ကျု� သင့်း၏�ု�င့်းတ်ငွ့်း �နု်းး�သမုား��ာ�ပ်ါမာည်း။
Amend: Check this box to amend your existing advance directive. Prior document history will be retained in your file.

��ာ�ထု���န်းး - သင့်း၏လ်ကျး�ာု ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှနှ်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� အ�ာ��ု���န်းး ဤအကျကွျးကျု� ဖြ�ည််းပ်ါ။ ယ်ချင့်း �ာ�ွကျး�ာတ်မား�မာာတ်းတ်မား�ကျု� သင့်း၏�ု�င့်းတ်ငွ့်း �နု်းး�သမုား��ာ�မာည်း မာဟု�တ်းပ်ါ။
Replace: Check this box to replace your existing advance directive. Prior document history will not be retained in your file.

ဆိုု�င့်း�င့်ံ�်န်းး - အချျုန်းးအတ်ု�င့်း�အတ်ာတ်�းချ�အတ်ကွျး သင့်း၏ကြိုကျ�ုတ်င့်းလ်မား�ညွှှန်းးချျကျး၏ အ�ုတ်းအပု်�င့်း�အာ�လ်း��ကျု� ယ်ာယ်းပု်တ်း�ာ��န်းး ဤအကျကွျးကျု� အမာာန်းးဖြချ�းပ်ါ။
Suspend: Check this box to temporarily inactivate all or part of your advance directive for a defined period of time.

ပြပ်န်းးလှည့်းရုံ�ပ်းသမုား��န်းး - မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းမာာ သင့်း၏ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� �ျကျး�န်းး ဤအကျကွျးကျု� ဖြ�ည််းပ်ါ။ (မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းမာာ အမြို့ပ်း��ယ်း�ာာ�ဖြချင့်း�ဖြ��းသည်း။)
Revoke: Check this box to delete your advance directive from the registry. (This is a permanent removal from the Registry)

ကျွန်ုး�ပ်း _________________________________________________________ (�ာလှံ���ကြိုကျ�ီပြဖင့််း�မာည့်း) သည်း Vermont ကြိုကျ�ုတ်င့်း ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းတ်ငွ့်း ကျွန်ုး�ပ်း၏ ကြိုကျ�ုတ်င့်း
ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းမြို့ပ်း� Vermont ဥပ်ရေးဒကျ ချငွ့််းဖြပ်��ာ�သည််းအတ်ု�င့်း� ၎င့်း�၏အသး��ဖြပ်�ချငွ့််းကျု� တ်�ာ�ဝင့်းချငွ့််းဖြပ်�ရေးကြားကျာင့်း� ရေးတ်ာင့်း�ဆုံးု�ပ်ါသည်း။ ရေးအာကျးတ်ငွ့်း လ်ကျးမာာတ်း�ု��ဖြချင့်း�ဖြ�င့််း 
ကျွန်ုး�ပ်းသည်း ရေးအာကျးပ်ါတ်ု�က်ျု� အသအုမာာတ်းဖြပ်�၍ အတ်ည်းဖြပ်�ပ်ါသည်း။ ရေးပ်��ာ�ရေးသာ အချျကျးအလ်ကျးမာျာ� တ်ကုျျမာာန်းးကျန်းးပ်ါသည်း။ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� မာဝူါဒ၏ �ည်း�ကျမား�သတ်း
မာာတ်းချျကျးမာျာ�ကျု� ကျွန်ုး�ပ်း �တ်းရုုံး၊ န်းာ�လ်ည်းသရေး�ာရေးပ်ါကျး၍ သရေး�ာတ်ပူ်ါသည်း။ အချငွ့််းမာ�ာုရေးသာ ဝင့်းရေး�ာကျးမာ ုမာချး�ရေးအာင့်း ကျွန်ုး�ပ်း၏ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသ ူအု�င့်းဒးန်းးပ်ါတ်းန်ုာင့််း ပု်�ကျးဆုံးးအတု်းကျတ်းဖြပ်ာ�ကျု� 
ကျာကျယွ်းပ်ါမာည်း။ ကျွန်ုး�ပ်း၏ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� အချျကျးအလ်ကျး သု�မ်ာဟု�တ်း ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးတ်ငွ့်း အရေးဖြပ်ာင့်း�အလ်မဲာျာ�ကျု� �ာဖြ�င့််းရေး��သာ�၍ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်း�း ချျကျးချျင့်း� အရေးကြားကျာင့်း�ကြားကျာ�
ပ်ါမာည်း။ ကျွန်ုး�ပ်းသည်း ဤသရေး�ာတ်ညူ်းမာကုျု� မာည်းသည််းအ�ဲွ�ကျမာှ အန်ုု�င့်း�ကျးဖြပ်�မာဖူြချင့်း�၊ မြို့ချမုား�ရေးဖြချာကျးအကျျပ်းကျု�င့်းဖြချင့်း� သု�မ်ာဟု�တ်း ပု်�လ်နွ်းးသည််း လ်မှား�မုာ��မာမုာာမာ�ာု� ဲဆုံးန်ုဒအရေးလ်ျာကျး ရေးဆုံးာင့်း�ွကျး
ဖြချင့်း� ဖြ��းပ်ါသည်း။ ကျွန်ုး�ပ်း၏ ပု်�ကျးဆုံးးအတု်းကျု� ဝင့်းရေး�ာကျးချဲသ် ူမာည်းသမူာဆုံးု�ကျု� ကျွန်ုး�ပ်း န်းာ�လ်ည်းသရေး�ာရေးပ်ါကျးမြို့ပ်း� ကျွန်ုး�ပ်း၏ �ာ�ွကျး�ာတ်မား�မာျာ�န်ုာင့််း ကျု�ယ်းရေး�� အချျကျးအလ်ကျးမာျာ�သု� ် �ပ်းမားဝင့်း
ရေး�ာကျး�န်းး အသး��ဖြပ်�န်ုု�င့်းရေးကြားကျာင့်း� န်းာ�လ်ည်းသရေး�ာရေးပ်ါကျးပ်ါသည်း။ ဤချငွ့််းဖြပ်�ချျကျးသည်း ကျွန်ုး�ပ်း ဖြပ်န်းးလ်ည်းရုံး�ပ်းသမုား�သည််းအချျုန်းးအ� ုဆုံးကျးလ်ကျးအကျျု��သကျးရေး�ာကျးပ်ါသည်း။
I, _________________________________________________________ (print name) request that my advance directive be registered in the Vermont Advance 
Directive Registry, and authorize its access as allowed by Vermont law. By signing below, I acknowledge and affirm that: the information provided is accurate; I have 
read, understand, and agree to the terms of the Registry Registration Policy; I will safeguard my registrant identification number and wallet card from unauthorized 
access; and I will immediately notify the Registry in writing of changes to my registration information or advance directive. I execute this agreement voluntarily and 
without coercion, duress, or undue influence by any party. I understand that anyone who has access to my wallet card can use it to gain access to my documents and 
personal information. This authorization remains in effect until I revoke it.

ကျွန်ုး�ပ်း _________________________________________________________ (�ာလှံ���ကြိုကျ�ီပြဖင့််း�မာည့်း) သည်း ဤပ်း��းကျ ကျွန်ုး�ပ်း ဖြပ်�လ်�ပ်းချဲသ်ည််း အရေးဖြပ်ာင့်း�အလ်မဲာျာ�ကျု� တ်ကုျျမာာန်းးကျန်းး�ာွ 
ကျု�ယ်း�ာ�ဖြပ်�မြို့ပ်း� အဆုံးု�ပ်ါ အရေးဖြပ်ာင့်း�အလ်မဲာျာ�သည်း တ်ကုျျမာာန်းးကျန်းးရေးကြားကျာင့်း� အတ်ည်းဖြပ်�ပ်ါသည်း။ �ု� ်ဖြပ်င့်း ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းတ်ငွ့်း �င့်းဟုပ်း�မာည််း အရေးဖြပ်ာင့်း�အလ်မဲာျာ�ကျု� 
ကျွန်ုး�ပ်းသည်း တ်�ာ�ဝင့်းချငွ့််းဖြပ်�ပ်ါသည်း။
I, _________________________________________________________ (print name) certify that this form accurately represents the changes I have made, and 
these changes are accurate. Additionally, I authorize the changes to be reflected in the Advance Directive Registry.

မာှတွဲးပ်ုံတွဲင့်းသူ၏ လှကျးမာှတွဲး -
Signature of Registrant:

မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းသ၏ူ လှကျးမာာတွဲး -
Signature of Registrant:

�တွဲင့်း�ကျး�ဲ� -
Begin Date:

�ဆိုံ���ကျး�ဲ� -
End Date:

န်းရေး်�ဲ � -
Date:

ရေးန်း�်ဲ� -
Date:

Registry Use Only

Received:
Confirmed:
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မာာတွဲးပံ်�တွဲင့်းပြချိင့်း� မူာဝါဒု / Registration Policy

ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးဆုံးု�သည်းမာာာ လ်ူတ်�းဦး�သည်း ၎င့်း�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုကျ�သရေး��န်ုာင့််း �ဝ ရေး�ွ�ချျယ်းမာုမာျာ�၏ အဆုံးး��သတ်းမာုန်ုာင့််း �ပ်းလ်ျဉ်း�၍ မာ�ွမား�ရေးဆုံးာင့်းန်ုု�င့်းပ်ါကျ သု�မ်ာဟု�တ်း 
အဆုံးု�ပ်ါဆုံးး��ဖြ�တ်းချျကျးမာျာ�ကျု� မာချျန်ုု�င့်းပ်ါကျ လ်ူတ်�းဦး�၏ ဆုံးန်ုဒမာျာ�ကျု� လ်ှဲရေးဖြပ်ာင့်း�သည််း တ်�ာ�ဝင့်း �ာ�ွကျး�ာတ်မား�တ်�းချ�ဖြ��းပ်ါသည်း။ Vermont ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း�သည်း 
လ်း�ဖြချး��ုတ်းချျ�သည််း  ရေးဒတ်ာရေး��်းတ်�းချ�တ်ွင့်း ၎င့်း�၏ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး �ာ�ွကျး�ာတ်မား� မုာတူ်�ကျု� အးလ်ကျး��ွန်းး�န်း�း�န်း�းအ� လ်ူမာျာ�ကျု� သမုား�ဆုံးည်း�ရေး�န်ုု�င့်းသည််း ရေးဒတ်ာရေး��်းတ်�းချ� ဖြ��း
ပ်ါသည်း။ တ်�ာ�ဝင့်းချွင့််းဖြပ်��ာ�ရေးသာ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုပ်း်ပု်��ရေးပ်�သမူာျာ�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုအရေး�ာကျးအပ်း်မာျာ�၊ ရေးန်း�ု�င့်းရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုအရေး�ာကျးအပ်း်မာျာ�၊ ဈာာပ်န်း 
ဒါရုုံး�ကျးတ်ာမာျာ�န်ုာင့််း မား�သမြို့ဂုျ�ဟုး �ကျးရေးမာာင့်း�မာျာ�ကျ လ်ု�အပ်းသည််းအချျုန်းးတ်ွင့်း  ရေးဒတ်ာရေး��်းမာျာ� ဝင့်းရေး�ာကျးန်ုု�င့်းပ်ါသည်း။ ရေးန်းာကျး�ပ်း အချျကျးအလ်ကျးမာျာ�အတ်ွကျး http://healthvermont.gov/
vadr/ သု� ် ဝင့်းရေး�ာကျးပ်ါ။
An advance directive is a legal document that conveys a person’s wishes regarding their health care treatment and end of life choices should they become 
incapacitated or otherwise unable to make those decisions. The Vermont Advance Directive Registry is a database that allows people to electronically store a 
copy of their advance directive document in a secure database. That database may be accessed when needed by authorized health care providers, health care 
facilities, residential care facilities, funeral directors, and crematory operators. For more information, visit: http://healthvermont.gov/vadr/.

1. ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� မာာတ်းပ်း�တ်င့်း�န်းး မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသသူည်း ရေးအာကျးပ်ါသု� ် ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး �ာ�ွကျး�ာတ်မား� မုာတူ်�န်ုာင့််းအတ် ူမာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� သရေး�ာတ်ညူ်းချျကျးကျု� ဖြ�ည််း�ွကျး၍ 
ရေးပ်�ပု်��်ပ်ါမာည်း။

 To register an advance directive, the registrant must complete and send the Registration Agreement form along with a copy of the advance directive 
document to:

The Vermont Advance Directive Registry
PO Box 2789
Westfield, New Jersey 07091-2789

2. မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� သရေး�ာတ်ညူ်းချျကျးန်ုာင့််း ပ်�ူတ်ွဲပ်ါမာျာ� လ်ကျးချး��ာုဖြချင့်း�အရေးပ်် မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းကျ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� �ကျဲန်းး�တ်းမြို့ပ်း� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� သရေး�ာတ်ညူ်းမာုမာာ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသ ူ
ချွဖဲြချာ�ရေး�ွ���တ်းရေးသာ အချျကျးအလ်ကျးမာျာ�န်ုာင့််းအတ် ူရေးဒတ်ာရေး��်းတ်ွင့်း သမုား�ဆုံးည်း��ာ�ပ်ါမာည်း။ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းန်းးပ်ါတ်း၊ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်း ဝ�းဆုံးု�ကျး၌ �ာ�ွကျး�ာတ်မား�မာျာ��း ဝင့်းရေး�ာကျး�န်းး 
မာာတ်းပ်း�တ်င့်းန်းးပ်ါတ်း အသး��ဖြပ်�ဖြချင့်း�အတ်ွကျး လ်မား�ညွှှန်းးချျကျးမာျာ�၊ ပု်�ကျးဆုံးးအတု်းကျတ်းဖြပ်ာ�န်ုာင့််း ယ်ာဉ်းရေးမာာင့်း�လ်ု�င့်း�င့်း သု�မ်ာဟု�တ်း အာမာချးကျတ်းဖြပ်ာ�ကျု� ကျပ်း�န်းး �တ်�းကျာမာျာ�န်ုာင့််းအတ် ူမာာတ်းပ်း�တ်င့်း
သ�ူး အတ်ည်းဖြပ်��ာကျု� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းကျ ရေးပ်�ပု်�ပ််ါမာည်း။ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသကူျ ဖြပ်�လ်�ပ်းသည််း အတ်ည်းဖြပ်��ာန်ုာင့််း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� ပ်�စည်း�မာျာ� လ်ကျးချး��ာုသည််းတ်ု�င့်းရေးအာင့်း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း�သည်း 
အကျျု��မာသကျးရေး�ာကျးပ်ါ။

 Upon receipt of the Registration Agreement and attachments, the Registry will scan the advance directive and store it in the database along with 
registrant identifying information from the Registration Agreement. The Registry will send a confirmation letter to the registrant along with a registration 
number, instructions for using the registration number to access documents at the Registry website, a wallet card, and stickers to affix to a driver’s license 
or insurance card. The registration is not effective until receipt of the confirmation letter and registration materials is made by registrant.

3. ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးမာျာ�ကျု� ဝင့်းရေး�ာကျးသင့််းသည််း မာည်းသူန်ုာင့််းမာဆုံးု� ပု်�ကျးဆုံးးအတု်းကျတ်းဖြပ်ာ�မာာ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းန်းးပ်ါတ်းကျု� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသမူာျာ�ကျ မာှရေးဝသင့််းပ်ါသည်း။ ဥပ်မာာ- မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသ၏ူ 
ကျု�ယ်း�ာ�လ်ာယ်း၊ မုာသာ���ဝင့်းမာျာ� သု�မ်ာဟု�တ်း ဆုံး�ာဝန်းး မာာတ်းပ်း�တ်င့်းန်းးပ်ါတ်း အသး��ဖြပ်�၍ လ်ူတ်�းဦး�၏ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� မာည်းသမူာဆုံးု� ဝင့်းရေး�ာကျးန်ုု�င့်းပ်ါသည်း။ �ု�အ်ဖြပ်င့်း မာာတ်းပ်း�တ်င့်း
န်းးပ်ါတ်းသည်း အလ်ွယ်းတ်ကျ ူမာ��ာုန်ုု�င့်းသည််းအချါ လ်�ပ်းပု်�င့်းချွင့််းလ်ှအဲပ်း�ာ�ရေးသာ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမာ ုပ်း်ပု်��ရေးပ်�သကူျ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသ၏ူ ကျု�ယ်းရေး��ကျု�ယ်းတ်ာ ချွဖဲြချာ�ရေး�ွ���တ်းရေးသာ 
အချျကျးအလ်ကျးမာျာ�ကျု� အသး��ဖြပ်�၍ လ်အူတ်အုကျျ၏ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးအတ်ွကျး မာာတ်းပ်း�တ်င့်းမာုကျု� �ာာန်ုု�င့်းပ်ါသည်း။

 Registrants should share the registration number from the wallet card with anyone that should have access to their advance directives: for example, the 
registrant’s agent, family members, or physician. Anyone may access a person’s advance directive using the registration number. Additionally, when the 
registration number is not readily available, an authorized health care provider can search the Registry for a specific person’s advance directive using a 
registrant’s personal identifying information.

4. မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသသူည်း ရေးအာကျးပ်ါတ်ု�က်ျု� �ု��းဖြချင့်း�အတ်ွကျး တ်ာဝန်းး�ာုပ်ါသည်း။
 The registrant is responsible for ensuring that:

a. ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� Vermont ဖြပ်ည်းန်းယ်း ဥပ်ရေးဒန်ုာင့််းအည်း သင့််းရေးလ်ျား�ာွ အရေးကျာင့်းအ�ည်းရေး�ား ရေးဆုံးာင့်း�ွကျးပ်ါသည်း။

 The advance directive is properly executed in accordance with the laws of the state of Vermont.

b. မာူ�င့်း�၏ ဓိာတ်းပ်း�မုာတူ်�ဖြ��းပ်ါကျ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းသု� ် ရေးပ်�ပု်�ရ်ေးသာ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မုာတူ်�သည်း မာာန်းးကျန်းး၍ �တ်းရုုံးန်ုု�င့်းပ်ါသည်း။

 The copy of the advance directive sent to the Registry, if a photocopy of the original, is correct and readable.

c. မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� သရေး�ာတ်ညူ်းချျကျးန်ုာင့််း ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး �ာ�ွကျး�ာတ်မား�မာျာ� န်ုာ�းချ��လ်း���ာု အချျကျးအလ်ကျးမာျာ�သည်း တ်ုကျျမာာန်းးကျန်းး၍ ရေးန်းာကျးဆုံးး�� အချျကျးအလ်ကျးမာျာ� ဖြ��း�
ပ်ါသည်း။

 The copy of the advance directive sent to the Registry, if a photocopy of the original, is correct and readable.

d. မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်း�း ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး၏ ဖြ�ည််း�ွကျး�ာ�ရေးသာ အရေးဖြပ်ာင့်း�အလ်ဲမာျာ� ဖြ��းန်ုု�င့်းပ်ါကျ ရေးဖြပ်ာင့်း�လ်ဖဲြပ်င့်းဆုံးင့်း�ာ�ရေးသာ မုာတူ်�ဖြ�င့််း ပ်း��းရေးဖြပ်ာင့်း�လ်ဲ�န်းး ချွင့််းဖြပ်�ချျကျးကျု� 
ဖြ�ည််း�ွကျး၍ တ်င့်းသငွ့်း�ဖြချင့်း�ဖြ�င့််း ကြိုကျ�ုတ်င့်း ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး သု�မ်ာဟု�တ်း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� အချျကျးအလ်ကျးမာျာ�တ်ွင့်း အရေးဖြပ်ာင့်း�အလ် ဲတ်�းချ�ချ�ကျု� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်း�း အဖြမာန်းးဆုံးး��
အရေးကြားကျာင့်း�ကြားကျာ�ပ်ါသည်း။

 The Registry is notified as soon as possible of any changes to the advance directive or registration information by completing and submitting an 
Authorization to Change form with the changes appended, or preferably, with an updated copy of the advance directive to the Registry.

5. ကျန်းဦး� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း�န်ုာင့််း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� အချျကျးအလ်ကျးမာျာ� သု�မ်ာဟု�တ်း ကြိုကျ�ုတ်င့်း ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး �ာ�ွကျး�ာတ်မား�မာျာ�တ်ွင့်း ရေးန်းာကျးဆုံးကျးတ်ွ ဲရေးဖြပ်ာင့်း�လ်ဲမာုမာျာ�န်ုာင့််း ဖြပ်င့်းဆုံးင့်းမာုမာျာ�သည်း 
အချမဲာ ်ဖြ��းပ်ါသည်း။

 Initial registration as well as subsequent changes and updates to the registration information or the advance directive documents are free of charge.

6. မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းကျ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသသူည်း ရေးသဆုံးး��ရေးကြားကျာင့်း� ယ်း�ကြားကျည်း�ုတ်းချျ�သည််း သတ်င့်း�အချျကျးအလ်ကျးမာျာ�ကျု� လ်ကျးချး��ာုသည််းတ်ု�င့်းရေးအာင့်း သု�မ်ာဟု�တ်း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� သရေး�ာတ်ညူ်း
ချျကျးကျု� အဆုံးး��သတ်းရေးကြားကျာင့်း� မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသကူျ �ာဖြ�င့််းရေး��သာ�၍ ရေးတ်ာင့်း�ဆုံးု�မာုမာျာ� လ်ကျးချး��ာုသည််းတ်ု�င့်းရေးအာင့်း မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� သရေး�ာတ်ညူ်းမာုသည်း ဆုံးကျးလ်ကျး၍ အကျျု��
သကျးရေး�ာကျးရေးန်းပ်ါမာည်း။ သရေး�ာတ်ညူ်းချျကျး အဆုံးး��သတ်းသည််းအချါ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းကျ မာာတ်းပ်း�တ်င့်း ရေးဒတ်ာရေး��်းမာာ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းသ၏ူ ကြိုကျ�ုတ်င့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� �ယ်း�ာာ�ပ်�းမာည်းဖြ��းမြို့ပ်း� 
�ု�င့်းသည်း ပ်း်ပု်��သမူာျာ��း ��ာုန်ုု�င့်းရေးတ်ာမ်ာည်းမာဟု�တ်းပ်ါ။

 The Registration Agreement shall remain in effect until the Registry receives reliable information that the registrant is deceased, or the registrant requests 
in writing that the Registration Agreement be terminated. When the Agreement is terminated, the Registry will remove registrant’s advance directive 
from the Registry database, and the file will no longer be accessible to providers.

7. မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဌာာန်းကျသာ မာာတ်းပ်း�တ်င့်းဖြချင့်း� သရေး�ာတ်ညူ်းချျကျး၏ �ည်း�ကျမား�သတ်းမာာတ်းချျကျးမာျာ�ကျု� ရေးဖြပ်ာင့်း�လ်ဲန်ုု�င့်းပ်ါသည်း။
 Only the Registry can change the terms of the Registration Agreement.
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