ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့် �ရှော
် �ာ�က််မှုုအတွွက်် Vermont ကြို��ု တင်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််
Vermont ကိုုယ်
� ကျ
် ျင့်တ
�် ရား�းများ�း� ကွွန်ယက်
်
် မှှ ပြ�င််ဆင််သည််ပြ�င််ဆင််သည််။

Vermont Advance Directive for Health Care
Prepared by the Vermont Ethics Network

BURMESE

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််နှှင့် �် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�

 သင့််၌� အခွွင့်အ
�် ရေး�းရှိိ�သည််- / You have the right to:

EXPLANATION & INSTRUCTIONS

1.

သင််ကိုယ်
ု� တို
် င်
ု� ် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုဆုံး
ု �ဖြ
�း �တ််ချျက််များ�း�မလုုပ််ဆော�ာင်နို
် င်
ု� သော�ာ
်
အချိိ�န်် သို့့� �မဟုုတ်် မလုုပ််ဆော�ာင်နို
် င်
ု� လျှ
် ှင်် အခြား�း�တစ််ဦးးအားး� အမည််သတ််မှတ်
ှ နို
် င်
ု� ခွ
် င့်
ွ ။�်

2.

မည််သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အမျိုး�း��အစား�းကိုု� သင််လိုချ
ု� ျင််သည်် သို့့� �မဟုုတ်် မလိုုချ
� ျင််သည််နှင့်
ှ �် ပတ််သက််သည့််� ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််များ�း� ပေး�းနိုုင်
� ခွ
် င့်
ွ ။�်
Give instructions about what types of health care you want or do not want.

Name someone else to make health care decisions for you when or if you are unable to make them yourself.

 ကုုသမှုုအတွွက်် သင််၏ ရည််မှန်းး�ချ
ှ ျက််များ�း�၊ ဆန္ဒဒများ�း�နှှင့် �် စိိတ််ကြို��ု က််အချျက််များ�း�နှှင့် �ပတ်
သ
် က််၍ သင််နှင့်
ှ �် အရင်းး�နှီးး��ဆုံး��း ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�နှှင့် �် သင််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုပေး
ု �း
်
သူူများ�း�နှှင့် �် စကားး�ပြော��ာဖို့့� အရေး�းကြီး�း�သည််
။
�
It is important to talk with those people closest to you and with your health care providers about your goals, wishes and preferences for treatment.

 သင််သည်် ဤဖော�ာင််ပုံံစံံ� ကိုု� အစအဆုံးး�� သို့့� �မဟုုတ်် မည််သည့််� အပိုုင်းး�
� ကိုု� မဆိုု� သုံးး�� နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ ဥပမာာ-အပိုုင်းး�
� တစ်် တွွင် ် အေး�းဂျျင့််တ
� စ််ဦးးကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�ကိုုသာာ
�
သင််ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါက
� ကိုုသာာ
ွ နို
် င်
� ငါးး� သို့့� �သွားး��ကာာ သင့််�လျော်�်��ရာာ အသိိသက််သေ�များ�း�ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွင်
ွ ် လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �း� နိုုင်
် ါသည််။
ကိုုအ
� ပိုုင်းး�
�
ဖြ�ည့််�စွက်
ု� ပြီး် �း� အပိုုင်းး�
� ပါ
You may use this form in its entirety or you may use any part of it. For example, if you only want to choose an agent in Part One, you may fill out just that
section and then go to Part Five to sign in the presence of appropriate witnesses.

 သင့််သ
� လိုု� အသိိသက််သေ�ထားး�နိုုင်
� သ
် ရွေ့့� � နော�ာက််ထပ််ပုံံစံံဖော
� �ာင််တစ််ခုုကိုုလည်းး�
�
သင််အသုံးး�ပြု
� �ုနိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ စိိတ််ကျျန်းး�မာာရေး�းရှော�ာ�က််မှုု စိိတ််ကြို��ု က််ဦးးစား�းပေး�းများ�း�နှှင့် �် ပတ််သက််

သည့််� ပိုုကော�ာင်းး�သော�ာ
�
ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ�း�နှှင့် �် အချျက််အလက််များ�း� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသော�ာ ပိုုမို
� ုအ
� သေး�းစိိတ််ကျျသည့််� ပုံံ�စံံဖော�ာင််များ�း�ကိုု� VEN ဝက််ဆိုက်
�ု ် www.vtethicsnetwork.org

၌ တွေ့�့� နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။
You are free to use another form so long as it is properly witnessed. More detailed forms providing greater options and information regarding mental health
care preference can be found on the VEN website at www.vtethicsnetwork.org.
ု� ် ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််မပေး�းနိုုင်
ဤပုံံ�စံံဖော�ာင််၏ အပိုု�င်း�း တစ််သည်် သင််သည်် ကိုုယ်
� တို
် င်
� ်

ဤပုံံ�စံံဖော�ာင််၏ အပိုု�င်း�း နှှစ်် သည်် ကုုသမှုု ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း� နှှင့် �် လိုုလားး
� �ချျက််များ�း�ကိုု�

သို့့� �မဟုုတ်် မပေး�းလိုုပါ
� ါက သင့််အ
� တွွက်် ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း�

သင့််�အားး� ဖော်�်�ပြ�စေေသည််။ အခြေ�ေနေေအချို့့���၌ ကုုသမှုု ယူူခြ�င်းး�၊ မယူူခြ�င်းး� သို့့� �မဟုုတ််

� �း�ကိုုလည်းး�
ှ ပေး
် �းနိုုင်
် ါသည််။
ပေး�းသည််။ သင််သည်် အခြား�း� အေး�းဂျျင့််များ
�
အမည််သတ််မှတ်
� ပါ

ပေး�းထားး�ပါါသည််။ သင််၏တန််ဘိုးး�စံံနှု
� န်းး�
ု များ�း�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေနေေ သို့့� �မဟုုတ်် ယုံံ�ကြ�ည််

ရန်် အဆင််ပြေ�ေမည့်�သူ
် ူ ကိုု� သင်် ရွေး�း�ချျယ််သင့််သ
� ည််။ သင့််အ
� တွွက်် ရွေး�း�ချျယ််မှုများ
ု �း�

ကိုုလည်းး�
�
သင့််အ
� တွွက်ပေး
် �းထားး�သည််။

် �းရန်် လူူတစ််ဦးးကိုု� သင််၏ “အေး�းဂျျင့််”� အဖြ�စ်် အမည််သတ််မှတ်
ှ ရ
် န်် ခွွင့် �ပြု် �ု
ချျမှှတ်ပေး

ူ ��၊ ခက််ခဲသ
ဲ ည့််� ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း�ကိုု� သင့််ကို
� ယ်
သင််ယုံံကြ�
� ည််ရသည့််�သူမျိုး�း
ု� စား
် �း ချျမှှတ််

ွ ် သင််၏ တန််ဖိုးး��သတ််မှတ်
ှ ချ
် ျက််များ�း�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�ကိုု
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွင်
် �းသင့််ပြီး� �း�
� � လမ်းး�ညွှှန်ပေး

� ဖြ�စ်် လုုပ််ဆော�ာင်ရ
် န်် သဘော�ာတူူသင့််သ
� ည််။ သင််သည်် အေး�းဂျျင့််တ
� စ််
သင််၏ အေး�းဂျျင့််အ

ဦးးကိုု� မသတ််မှတ်
ှ ပေး
် �းသည််ဖြ�စ််စေ�ကာာမူူသင််၏ ဆေး�းဘက််ဆိုင်
�ု ရာာ
် ကြို��ု က််နှစ်
ှ ်သက််

သည့််အ
� ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပြီး�း� ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် ပုံံ�စံံဖော�ာင််ကိုု� သင်် ဖြ�ည့််�စွက်
ွ နို
် င်
ု� ်

ပါါသည််။ ဆေး�းဘက််ဆိုင်
�ု ရာာ
် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသူူများ�း�သည်် အေး�းဂျျင့််�မရှိိ�စေေကာာမူူ ကြို��ု တင််

ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ထဲရှိ
ဲ ိ� သင််၏ ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််များ�း�ကိုု� အစွွမ်းး�ကုုန်် လိုုက်
� နာာပါ
်
ါမည််၊ သို့့� �သော်�်�

ရပ််ဆိုင်းး�
�ု စသည့််� သင််၏ လိုုလားး�ချ
�
ျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရွေး�း�ချျယ််စရာာများ�း� သင့််အ
� တွွက််

မှုုများ�း�ပေါ်�်တွွင် ် အခြေ�ေခံံသည့််� အပိုု� သို့့� �မဟုုတ်် သီးး�ခြား�း� ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� ရေး�းရန်် နေေရာာလွွတ််

Part TWO of this form lets you state Treatment Goals & Wishes. Choices are
provided for you to express your wishes about having, not having, or stopping
treatment under certain circumstances. Space is also provided for you to write
out any additional or specific wishes based on your values, health condition or
beliefs.
ဤဖော�ာင််၏ အပိုု�င်း�း သုံးး�� သည်် ကုုသမှုု၏ ကန့်�သ
သ
် က််သည့််� သင့််�
် တ််ချျက််များ�း� နှှင့် �ပတ်
်

သင််၏ အေး�းဂျျင့််အ
� ဖြ�စ်် ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း� ချျပေး�းရန်် သတ််မှတ်
ှ ပေး
် �းထားး�သည့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််

ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန်် ခွွင့် �ပြု် �ုသည််။ ဤကုုသမှုုများ�း�တွွင် ် CPR၊ အသက််ရှူူ�စက််များ�း�၊

ထားး�သည့််� အခြေ�ေနေေများ�း�၌ သင့််အ
� တွွက်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း� ချျပေး�းနိုုင်
� ်

သင့််�အားး� ကွွက်လပ်
်
်ပေး�းထားး�ပါါသည််။ မှှတ်ရ
် န််- အထူးး�သဖြ�င့််� အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေ

တစ််ဦးးရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် သင််၏ ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ထဲတွ
ဲ င်
ွ ် အသေး�းစိိတ််မဖော်�်�ပြ�

အော�ာင်် ဆေး�းဘက််ဆိုင်
�ု ရာာ
် ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသူူများ�း�ကိုု� ကူူညီီမည််ဖြ�စ််သည််။ Vermont

�း
��သည်် သင်် ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််မပြု�ုနိုုင်
� လျှ
် ှင်် သင့််ကို
� ယ်
ု� စားး�
်
ဥပဒေေအရ၊ အနီးး�စပ််ဆုံး�ဆွေ�ေမျိုးး�

ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက်် အလိုုအ
� လျော�ာ�က်် ပြု�ုနိုုင်
် ည််မဟုုတ််ပါါ။ ထို့့� �ကြော��ာင့််� သင််ရွေး�း�ထားး�သည့််�
� မ
သူူတဦးးဦးးကိုု� ကြို��ု တင်် ခန့် �ထားး�ခြ�င်းး�သည််
�
် ဖြ�စ််သည််။
အကော�ာင်းး�ဆုံးး�ပင်
်

Part ONE of this form allows you to name a person as your “agent” to make
health care decisions for you if you become unable or unwilling to make
your own decisions. You may also name alternate agents. You should choose
someone you trust, who will be comfortable making what might be hard
decisions on your behalf. They should be guided by your values in making
choices for you and agree to act as your agent. You may fill out the Advance
Directive form stating your medical preferences even if you do not identify an
agent. Medical providers will follow your directions in the Advance Directive
without an agent to their best ability, but having a person designated as your
agent to make decisions for you will help medical providers and those who
care for you make the best decisions in situations that may not have been
detailed in your Advance Directive. According to Vermont law, next-of-kin will
not automatially make decisions on your behalf if you are unable to do so. That
is why it is best to appoint someone of your choosing in advance.

အစာာသွွင်းး�ပြွ�န််များ�း� နှှင့် �် ပဋိိဇီီဝဆေး�းများ�း� ပါါဝင််သည််။ နော�ာက််ထပ််အပိုု� ဆန္ဒဒများ�း�ရေး�းရန််
တွွင် ် သင််ဆန္ဒဒမရှိိ�သော�ာ ကုုသမှုုများ�း�ကိုု� မရရှိိ�စေေရန်် CPR၊ အသက််ရှူူ�စက််များ�း�၊ အစာာ
သွွင်းး�ပြွ�န််များ�း� နှှင့် �် ပဋိိဇီီဝဆေး�းများ�း� သင််အလိုုမ
� ရှိိ�ပါါက DNR/COLST အမိိန့်�စာာ
်

(ယာာယီီအသက််ရှှင်သ
် န််နိုင်
ု� ရေး
် �း ကုုသမှုုအတွွက်် အသက််မဆက််ရေး�း/ဆေး�းဆရာာ

ဝန်် အမိိန့်)� ် ပေး�းနိုုင်
� သ
် ည့််� သင့််ဆ
� ရာာဝန််နှင့်
ှ �် ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။ အရေး�းပေါ်�် ဆေး�းဝန််ထမ်းး�

များ�း�သည်် ကုုသမှုုကန့်သ
� ် တ််ချျက်် အချို့့���ကိုု� အသေး�းစိိတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �း�
ထားး�သော�ာ DNR/COLST အမိိန့် �စာာ
် မရှိိ�လျှှင်် သင့််�အားး� အသက််ကယ်် ကုုသမှုုပေး�းရန််

လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ DNR/COLST အမိိန့် �စာာ
် မရှိိ�ပါါက အရေး�းပေါ်�်ဆေး�းအဖွဲ့့��သည်် ကြို��ု တင််
ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််၊ သင့််�မိိသားး�စုု၊ အေး�းဂျျင့််� သို့့� �မဟုုတ်် သမား�းတော်�်�တို့့� �အားး� တိုုင်
� ပင်
် ရ
် န််
အချိိ�န််မရသည်် ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� CPR ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက်ပေး
် �းပါါလိိမ့််�မည််။

Part THREE of this form lets you express your wishes about Limitations of
Treatment. These treatments include CPR, breathing machines, feeding tubes,
and antibiotics. There is space for you to write any additional wishes. NOTE:
If you DO NOT want CPR, a breathing machine, a feeding tube, or antibiotics,
please discuss this with your doctor, who can complete a DNR/COLST
order (Do Not Resuscitate/Clinician Order for Life Sustaining Treatment) to
ensure that you do not receive treatments you do not want, especially in an

Vermont ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််နှင့်
ှ �် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််များ�း�
Vermont Advance Directive Explanation and Instructions

emergency. Emergency Medical Personnel are required to provide you with
life-saving treatment unless they have a signed DNR/COLST order specifying
some limitation of treatment. If there is no DNR/COLST order the emergency
medical team will perform CPR as they will not have time to consult an
Advance Directive, your family, agent, or physician.
ဤဖော�ာင််၏ အပိုု�င်း�း လေး�း သည်် ကိုုယ်
� တွ
် င်း
ွ �း အင်္ဂါါ �/တစ််ရှူး��း လှူူဒါါန်းး�ခြ�င်း�း နှှင့် �် ဈာာပန၊
ု
မြှု��ပ််နှံံ�ရေး�း နှှင့် �် သင််၏ ကျျန််ရှိိ�အရိုးး��ပြာ�ာစသည််များ�း� စွွန့်�ပစ််ခြ
က်် စိိတ််ကြို��ု က််
�
် �င်း�း တို့့�အတွွ

ရွေး�း �ချျယ််ထားး�သည််များ�း�နှှင့် �် ပတ််သက််သော�ာ သင််၏ ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရန်် ခွွင့် �ပြု် �ုသည််။
Part FOUR of this form allows you to express your wishes related to organ/
tissue donation & preferences for funeral, burial and disposition of your
remains.
အပိုု�င်း�း ငါးး� သည်် လက််မှတ်
ှ များ
် �း�အတွွက်ဖြ် �စ််သည််။ အရွွ ယ်ရော�ာက်
်
သူ
် ူ သက််သေ�နှစ်
ှ ်
ဦးး၏ ရှေ့�့�မှော�ာ�က််တွင်
ွ ် ဖော�ာင််ကိုု� လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �း� ရက််စွဲဲ�တပ််ရမည််။ အော�ာက််ပါါပုုဂ္ဂိုု��လ််
များ�း�သည်် အသိိသက််သေ� မလုုပ််နိုင်
ု� ပါ
် ါ- သင့််� အေး�းဂျျင့််�နှင့်
ှ �် အခြား�း� အေး�းဂျျင့််များ
� �း�၊

သင့််� အိိမ််ထော�ာင်ဖက်
်
် သို့့� �မဟုုတ်် လက််တွဲဲ�ဖော်�်�၊ မိိဘများ�း�၊ မွေး�း�ချျင်းး�များ�း�၊ ကလေး�းများ�း�
သို့့� �မဟုုတ်် မြေး��းများ�း�။

ဖြ�ည့််�စွက်
ွ ပြီး် �း�သော�ာဖော�ာင််ကိုု� သင့််� အေး�းဂျျင့််�နှင့်
ှ �် အခြား�း�အေး�းဂျျင့််(� များ�း�)၊ သင့််� ဆရာာဝန််၊

သင့််� မိိသားး�စုုနှှင့် �် သင််တက််ရော�ာက်ကုု
် သနေေသည့််� သို့့� �မဟုုတ်် သင်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုရယူ
ု
ူ

ရန်် အလားး�အလာာရှိိ�သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းအဆော�ာက််အဦသို့့� မိိတ္တူ
� ူ �များ�း� ပေး�းသင့််�ပါါသည််။

သင််၏ စိိတ််ကြို��ု က််ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည််များ�း� အပြော��ာင်းး�အလဲဲရှိိ�ပါါက အပ််ဒိိတ်လု
် ုပ််နိုင်
ု� ရ
် န််
သင််၏ ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် မိိတ္တူူ�ရရှိိ�ထားး�သူူများ�း�ကိုု� မှှတ်ထားး�ပါ
်
ါ။

သင််၏ ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် မိိတ္တူူ�တစ််စုံံကို
� ု� ဤစာာ၏အဆုံးး�တွ
� င်
ွ ် တွေ့�့�မည့်�်

မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ရန်် သဘော�ာတူူညီီချျက်် ပုံံ�စံံဖော�ာင််နှင့်
ှ အ
�် တူူ Vermont ကြို��ု တင်် ညွွန်ကြား် �း�ချျက််
မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ရုံး� း�သို့့� ပေး�းပို့့�
� တွ
် န်းး�ပါ
ွ ါသည််။
�
�ရန််လည်းး� သင့််�အားး� တိုုက်

မည််သည့််အ
� ချိိ�န််မဆို�ု ဤ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုအ
ု တွွက်် ကြို��ု တင််

ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််၏ အာာလုံးး�� သို့့� �မဟုုတ်် တစ််စိိတ်တ
် စ််ပိုုင်းး�
� ကိုု� ပယ််ဖျျက််ခြ�င်းး� သို့့� �မဟုုတ််

အစားး�ထိုးး�ခြ�င်းး�
�
ပြု�ုရန်် သင့််၌
� အခွွင့်ရေး
�် �းရှိိ�ပါါသည််။ သင်် မပယ််ဖျျက််ပါါက ယခင််မိိတ္တူူ�

အဟော�ာင်းး�အားး�လုံးး�� ကိုု� ဖျျက််ဆီးး�သင့််�ပါါသည််။ Vermont ကြို��ု တင်် ညွွန်ကြား် �း�ချျက််

မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ရုံး� း�သို့့� သင််
အပြော��ာင်းး�အလဲဲပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� မိိတ္တူူ�တစ််စုံံ� ပို့့�ပြီး�
�
� း�ပါါက သင််၏ ကြို��ု တင််
ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� အပ််ဒိိတ်ပြု် �ုလုုပ််ရန်် မိိတ္တူူ�အသစ််တစ််စုံံ� သို့့� �မဟုုတ်် လိုုအ
� ပ််သော�ာ

အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်အ
�် တူူ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အသိိပေး�းစာာဖော�ာင််တစ််စုံံကို
� ု� ၎င်းး�တို့့� �အားး�
သေ�ချာ�ာစွာာ� ပေး�းပို့့� �ပါါ။

Part FIVE is for signatures. You must sign and date the form in the presence of
two adult witnesses. The following persons may not be witnesses: your agent
and alternate agents; your spouse or partner; parents; siblings; children or
grandchildren.
You should give copies of the completed form to your agent and alternate
agent(s), to your physician, your family and to any health care facility where you
reside or at which you are likely to receive care. Please note who has a copy of
your Advance Directive so it may be updated if your preferences change.
You are also encouraged to send a copy of your Advance Directive to the
Vermont Advance Directive Registry with the Registration Agreement Form
found at the end of this document.
You have the right to revoke all or part of this Advance Directive for Health
Care or replace this form at any time. If you do revoke it, all old copies should
be destroyed. If you make changes and have sent a copy of your original
document to the Vermont Advance Directive Registry, be sure to send them a
new copy or a notification of change form with information needed to update
your Advance Directive there.

မတူူညီီသော�ာ ရွေး�း�ချျယ််မှုအ
ု မျိုးး���မျိုး�း��နှှင့် �် အခြေ�ေနေေအမျိုးး���မျိုး�း��ကိုု� သင့််� အေး�း
ဂျျင့််(� များ�း�) သို့့� �မဟုုတ်် သင််၏ ချျစ််ရသူများ
ူ �း�နှှင့် �် ဆွေး�း�နွေး�း�ရန််နှင့်
ှ �် စဉ်းးစား�း
ရာာတွွင် ် အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေေရန်် ခြေ�ေလှှမ်းး�များ�း�စတင််ခြ�င်းး� စာာအုုပ််

အသေး�းကိုု� သင််ဖတ်ရ
် န်် ဆန္ဒဒရှိိ�နိုင်
ု� ပါ
် ါသည််။
You may wish to read the booklet Taking Steps to help you think
about and discuss different choices and situations with your
agent(s) or loved ones.
ခြေ�ေလှှမ်းး�များ�း�စတင််ခြ�င်းး�စာာအုုပ်မိိတ္တူ
် ူ �များ�း�ကိုု� အော�ာက််ပါါ၌ ဝယ််ယူနို
ူ င်
ု� သ
် ည််-

Copies of Taking Steps can be purchased from:

Vermont Ethics Network
61 Elm Street
Montpelier, VT 05602.
ဖုုန်းး� (Tel)
(802) 828-2909
ဖက််စ်် (Fax) (802) 828-2646
www.vtethicsnetwork.org
Vermont ကြို��ု တင်် ညွွန်ကြား် �း�ချျက်် မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ရုံး� း� နှှင့် �ပတ်
သ
် က််၍
်

နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ�း�အတွွက်-်
For information about the Vermont Advance Directive Registry
visit:
VEN ဝဘ််ဆိုုဒ််
� - www.vtethicsnetwork.org
VEN website
သို့့� �မဟုုတ်် / or
မှှတ််ပုံံ�တင်် ဝဘ််ဆိုုက််
� Vermont ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနRegistry website at the Vermont Department of Health:
www.healthvermont.gov/vadr

ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့် �ရှော
� ်စား�းလှှယ််၏ ချိိ�န်းး�ဆိုုမှု
� ု
် �ာ�က််မှုု ကိုုယ်
ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့် �ရှော�ာ
� �တ််ချျက််များ�း�အတွွက်် Vermont ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််
် �က််မှုု ဆုံးး�ဖြ

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

မွေး�း�နေ့့�

သင််၏အမည််
YOUR NAME

နေ့့�စွဲဲ�

DATE OF BIRTH

DATE

လိိပ််စာာ
ADDRESS

ပြ�ည််နယ််

မြို့�့��

CITY

စာာပို့့�သင်္ကေ�ေ
တ
�

ZIP

STATE

အပိုု�င်း�း တစ််- ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့် �ရှော
် �ာ�က််မှုုအေး�းဂျျင့် �်
PART ONE: YOUR HEALTH CARE AGENT

သင််သည်် သင််ကိုယ်
ု� တို
် င်
ု� အ
် တွွက်် ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း� မချျနိုုင်
� သ
် ည့််အ
� ခါါ သို့့� �မဟုုတ်် ချျရန်် ဆန္ဒဒမရှိိ�သည့််အ
� ခါါ သင််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ကိုုယ်
� စား
် �းလှှယ်် က သင့််အ
� တွွက်် ကျျန်းး�မာာရေး�း
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း�ကိုု� ချျမှှတ်ပေး
် �းနိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ သင််၏ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ပြီး�း� သင််၏အေး�းဂျျင့််အ
� နေေဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န်် သဘော�ာတူူညီီထားး�သော�ာ သင််ယုံံကြ�
� ည််
ရသည့််� တစ််စုံံတ
� စ််ဦးးကိုု� ရွေး�း�ချျယ််သင့််�ပါါသည််။ ဆွေ�ေမျိုး�း��မဟုုတ််ပါါက သင််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူသည်် သင််၏အေး�းဂျျင့််� ဖြ�စ််၍မရနိုုင်
� ပါ
် ါ။ သင််၏အေး�းဂျျင့််သ
� ည်် ပိုုင်
� ရှ
် ှင်၊်
အော်�်�ပရေေတာာ၊ ဝန််ထမ်းး� သို့့� �မဟုုတ်် နေေထိုုင်
� ရေး
် �း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အထော�ာက််အပံ့့�၏ ကန််ထရို� ုက်တာာ
်
၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အထော�ာက််အပံ့့� သို့့� �မဟုုတ်် သင််၏ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််
ပြီး�း�မြော��ာက််ချိိ�န််၌ သင််နေေထိုင်
ု� သ
် ည့််� အမှား��းပြ�င််ဆင််ရေး�း အထော�ာက််အပံ့့�နေေရာာ ဖြ�စ််၍မရပါါ။

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.
ကျွွန်ုု�ပ််သည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အေး�းဂျျင့််� အဖြ�စ်် ဤပုုဂ္ဂိုု��လ််ကိုု� ခန့်အ
� ် ပ််ပါါသည််။

I appoint this person to be my health care AGENT:

အီးး�မေး�းလ််

အေး�းဂျျင့််အ
� မည််

EMAIL

AGENT NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

ရုံးး��ဖုုန်းး�နံံပါါတ််

အိိမ််ဖုုန်းး�နံံပါါတ််

ဆဲဲလ်ဖုုန်းး�
်

WORK PHONE

HOME PHONE

CELL PHONE

(သင််သည်် တွဲဲ�ဖက််အေး�းဂျျင့််�များ�း� ခန့်အ
� ် ပ််ပါါက သီးး�ခြား�း�စာာရွွ က်် တစ််ရွွက်ဖြ် �င့််� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုပါါ)

(If you appoint CO-AGENTS, list them on a separate sheet of paper)

ဤအေး�းဂျျင့််သ
� ည်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ အေး�းဂျျင့််အ
� ဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက်ရ
် န်် မရရှိိ�နိုင်
ု� ပါ
် ါက၊ ဆန္ဒဒမရှိိ�ပါါက သို့့� �မဟုုတ်် မလုုပ််ဆော�ာင်နို
် င်
ု� ပါ
် ါက ကျွွန်ုု�ပ််၏ နော�ာက််ထပ်် အေး�းဂျျင့််� အဖြ�စ်် ဤပုုဂ္ဂိုု��လ််ကိုု�
ခန့်အ
� ် ပ််ပါါသည််။ / If this agent is unavailable, unwilling or unable to act as my agent, I appoint this person as my ALTERNATE AGENT:
အီးး�မေး�းလ််

သီးး�ခြား�း� အေး�းဂျျင့််အ
� မည််

EMAIL

ALTERNATE AGENT NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

ရုံးး��ဖုုန်းး�နံံပါါတ််

အိိမ််ဖုုန်းး�နံံပါါတ််

ဆဲဲလ်ဖုုန်းး�
်

WORK PHONE

HOME PHONE

CELL PHONE

ကျွွန်ုု�ပ််၏ကိုုယ်
� စား
် �း ဆေး�းကုုသမှုုဆိုင်
�ု ရာာ
် ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း�နှှင့် �် ပတ််သက််၍ အကြံ�ံပြု�ုဆွေး�း�နွေး�း�နိုုင်
� သ
် ည့််� အခြား�း�သူူများ�း�မှာာ� အော�ာက််ပါါတို့့� ပါါဝင််
ပါါသည််။
�

Others who may be consulted about medical decisions on my behalf include:

အဓိိက စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူ (ဆရာာဝန်် ဆရာာဝန််လက်ထော�ာက်
်
် သို့့� �မဟုုတ်် သူူနာာပြု�ု) -

Primary care provider (Physician, PA or Nurse Practitioner):
အမည််

ဖုုန်းး�

NAME

PHONE

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််

ဖုုန်းး�

NAME

PHONE

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အကြံ�ံပြု�ုမဆွေး�း�နွေး�း�သင့််�သူများ
ူ �း�တွွင် ် အော�ာက််ပါါတို့့� ပါါဝင််
ပါါသည််။
�

Those who should NOT be consulted include:

(အပိုုင်းး�
� တစ််ကိုု� နော�ာက််တစ််မျျက််နှာာ�တွွင်် ဆက််လက်ဖော်
် �်�ပြ�မည််) / (PART ONE CONTINUED NEXT PAGE)
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မွေး�း�သက္ကကရာာဇ််

နေ့့�စွဲဲ�

DOB

NAME

DATE

ကျွွန်ုု�ပ််၏ ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုုင်းး�
� စတင််လိုပါ
ု� ါသည််- / I want my Advance Directive to start:
မိိမိိဘာာသာာ ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက်် မချျနိုုင်
� သော�ာ
်
အခါါ
When I cannot make my own decisions
ယခုု
Now
ဤသို့့� �ဖြ�စ််သည့််အ
� ခါါWhen this happens:

အပိုု�င်း�း နှှစ််- ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့် �ရှော
် �ာ�က််မှုုရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း�နှှင့် �် စိိတ််ဝိိညာာဉ်ပိုု�င်း�း ဆန္ဒဒများ�း�
PART TWO: HEALTH CARE GOALS AND SPIRITUAL WISHES

ကျွွန်ုု�ပ်် ၏ အလုံးး�� စုံံ� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း�တွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့� �ပါါဝင််သည််- / My overall health care goals include:
မည််သည့််� ဆေး�းဝါးး�နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််
စေ� ကျွွန်ုု�ပ််၏အသက််ကိုု� တတ််နိုင်
ု� ်
သမျှှ ဆက််ရှည်
ှ အော�ာင်
်
လု
် ုပ််ရန်် ဆန္ဒဒ
ရှိိ�ပါါသည််။
I want to have my life sustained as long as
possible by any medical means.

အော�ာက််ပါါတို့့� �ပြု�ုနိုုင်
� မှ
် သာာ
ှ
ကျွွန်ုု�ပ််၏အသက််ကိုု� ဆက််ရှည်
ှ အော�ာင်
်
် ကုုသလိုု�
ပါါသည််- / I want treatment to sustain my life only if I will:
မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�နှှင့် �် မိိသားး�စုုနှှင့် �် ဆက််သွယ်
ွ ပြော�
် �ာဆိုုနို
� င်
ု� မ
် ည််ဆိုလျှ
�ု ှင််။
be able to communicate with friends and family.
ကိုုယ့်
� ဝ
�် န််ကိုယ့့်�တာာ
ု�
ကိုု� မိိမိိဘာာသာာ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််နိုင်
ု� မ
် ည််ဆိုလျှ
�ု ှင််။
be able to care for myself.
မသန််မစွမ်းး�ဝေ�ဒနာာမ
ွ
ရှိိ�ဘဲဲ အသက််ရှှင်နို
် င်
ု� မ
် ည်် ဆိုုလျှ
� ှင််။
live without incapacitating pain.
မိိမိိဝန်းး�ကျျင််ကိုု� သတိိမူူနိုင်
ု� သော�ာ
်
အသိိရှိိ�မည််ဆိုလျှ
�ု ှင််။
be conscious and aware of my surroundings.

ကျွွန်ုု�ပ််သက််တော�ာင့််သ
� က််သာာဖြ�စ််
စေ�ဖို့့�ဦးးတည််
သော�ာ ကုုသမှုုကိုု�
�
သာာလျှှင်် ဆန္ဒဒရှိိ�သည််။
I only want treatment directed toward my
comfort.

ကျွွန်ုု�ပ််ထပ််မံံဖော်�်�ပြ�လိုုသော�ာ
�
ရည််မှန်းး�ချ
ှ ျက််များ�း�၊ ဆန္ဒဒများ�း� သို့့� �မဟုုတ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုများ
ု �း�တွွင် ် အော�ာက််ပါါတို့့� �ပါါဝင််သည််-

Additional Goals, Wishes, or Beliefs I wish to express include:

အသက််အန္တတရာာယ််စိုးး�ရိိမ်
�
်ရသော�ာ ဖျား�း�နာာမှုုရှိိ�လျှှင်် အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရမည့်�် လူူများ�း�-

People to notify if I have a life-threatening illness:

သေ�ဆုံးး�ခါ
� ါနီးး�အခြေ�ေအနေေဖြ�စ််ပါါက အော�ာက််ပါါနေေရာာတွွင် ် ရှိိ�ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််အတွွက်အ
် ရေး�းကြီး�း�သည််(ရွေး�း�ချျယ််မှုအ
ု မှှန်ခြ�စ်
် ်ပါါ)- / If I am dying it is important for me to be (check choice):
အိိမ််၌
At home
ဆေး�းရုံံ�၌
In the hospital
အခြား�း� Other:
စိိတ််ကြို��ု က််ရွေး�း�ချျယ််မှုမ
ု ရှိိ�
No preference

ကျွွန်ုု�ပ်် ၏ စိိတ််ဝိိညာာဉ်စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ဆန္ဒဒများ�း�တွွင်် အော�ာက််ပါါတို့့� �ပါါဝင််သည််- / My Spiritual Care Wishes include:

ကျွွန်ုု�ပ််၏ ကိုးး��ကွယ်
ွ သ
် ည့််�ဘာာသာာ/ယုံံ�ကြ�ည််မှု-ု
My Religion/Faith:

ဝတ််ပြု�ုရာာနေေရာာ
PLACE OF WORSHIP

ဖုုန်းး�

PHONE

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အော�ာက််ပါါများ�း� သို့့� �မဟုုတ်် တေး�းဂီီတ သို့့� �မဟုုတ်် စာာဖတ််ပေး�းခြ�င်းး�များ�း�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််အဖို့့� သက််
သာာရာာဖြ�စ််စေေမည််ဖြ�စ််သည််�

The following items or music or readings would be a comfort to me:
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မွေး�း�သက္ကကရာာဇ််

နေ့့�စွဲဲ�

DOB

NAME

DATE

အပိုု�င်း�း သုံးး�� - ကုုသမှုု ကန့်�သ
် တ််ချျက််များ�း�
PART THREE: LIMITATIONS OF TREATMENT

သင်် အပြ�င်းး�အထန််နေေမကော�ာင်းး�ဖြ�စ််နေေပါါက သို့့� �မဟုုတ်် သေ�ဆုံးး�တော့�့�မ
�
ည််ဖြ�စ််ပါါက သင််မည််ကဲ့့�သို့့� �သော�ာကုုသမှုုမျိုး�း��ကိုု� လိုုချ
� ျင််သည်် သို့့� �မဟုုတ်် မလိုုကြော��ာင်းး�
�
ဆုံးး�ဖြ
� �တ််
နိုုင်
� သ
် ည််။ ကုုသမှုုကန့်သ
� ် တ််ချျက််များ�း� မည််သို့့� �ပင််ထားး�ရှိိ�ထားး�စေေကာာမူူ သင််၏နာာကျျင််မှုနှ
ု င့်
ှ �် ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း� (ပျို့့��� ခြ�င်းး�၊ ပင််ပန်းး�နွမ်းး�န
ွ ယ််ခြ�င်းး�၊ အသက််ရှုုကြ�ပ််ခြ�င်းး�) ကိုု�
သင့််အ
� နေေဖြ�င့််� ခံံစား�းမခံံစား�းရန်် ရွေး�း�ချျယ််ပိုုင်
� ခွ
် င့်
ွ ရှိ
�် ိ�သည််။ ကုုသမှုုကန့်သ
� ် တ််ချျက််များ�း�ကိုု� မဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါက ဆေး�းကုုသအဖွဲ့့��ကိုလို
ု� အ
ု� ပ််ပြီး�း� သင့််အ
� သက််ကိုု� ကယ််တင််ရန််
ဖြ�စ််နိုင်
ု� သ
် မျှှ အရာာအားး�လုံးး�� ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင်ပါ
် ါမည််။

You can decide what kind of treatment you want or don't want if you become seriously ill or are dying. Regardless of the treatment
limitations expressed, you have the right to have your pain and symptoms (nausea, fatigue, shortness of breath) managed. Unless
treatment limitations are stated, the medical team is required and expected to do everything possible to save your life.

1. ကျွွန်ုု�ပ်် ၏နှှလုံးး�� ခုုန််ရပ််ပါါက (တစ််ခုုရွေး�း�ပါါ)- / If my heart stops (choose one):
နှှလုံး�း� ပြ�န််အလုုပ််လုုပ််လာာအော�ာင် ် CPR လုုပ််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါသည််။
I DO want CPR done to try to restart my heart.

နှှလုံး�း� ပြ�န််အလုုပ််လုုပ််လာာအော�ာင် ် CPR လုုပ််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််ဆန္ဒဒမရှိိ�ပါါ။
I DON’T want CPR done to try to restart my heart.

CPR ဆိုုသ
� ည််မှာာ� နှှလုံး�း� (နှှလုံး�း� )-အဆုုတ််(အဆုုတ််) ပြ�န််လည််အလုုပ််လုုပ််စေေခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ နှှလုံး�း� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင်ရွ
် ွ က်မှု
် ု ပြ�န််လည််လုုပ််ဆော�ာင်စေေရ
်
န်် သို့့� �မဟုုတ်် အကူူပေး�းရန််
ရင််ဘတ််အားး� အားး�စိုုက်
� ဖိိနှိိ�ပ်
်
်ခြ�င်းး�၊ လျှှပ််စစ််ဖြ�င့််� လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�၊ ဆေး�းဝါးး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့် �် အသက််ရှူူ�ရန််ကယ််တင််ခြ�င်းး� (သင့််� အဆုုတ််ထဲသို့့
ဲ � လေ�တွွ
န်းး�သွင်းး�ခြ�င်းး�
ွ
) တို့့� �ပါါဝင််သည််။
�

CPR means cardio (heart)-pulmonary (lung) resuscitation, including vigorous compressions of the chest, use of electrical stimulation, medications
to support or restore heart function, and rescue breaths ( forcing air into your lungs).
2. ကျွွန်ုု�ပ်် သည်် မိိမိိဘာာသာာ အသက််မရှူူ�နိုုင််ပါါက
�
(တစ််ခုုရွေး�း�ပါါ)- / If I am unable to breathe on my own (choose one):
ကျွွန်ုု�ပ််သည်် အသက််ရှူူ�စက််ကိုု� အချိိ�န််
အကန့်အ
� ် သတ််မရှိိ� လိုုချ
� ျင််သည််။
I DO want a breathing machine without any time limit.

အသက််ရှှင်မရှ
် ှင် ် သို့့� �မဟုုတ်် ပိုုသ
� က််သာာမှုရှိ
ု ိ�မရှိိ�
ကြ�ည့််�ရန်် အချိိ�န််ကာာလတိုတ
ု� စ််ခုုပေး�း၍ အသက််ရှူူ�
စက််ရချျင််ပါါသည််။ / I want to have a breathing machine
for a short time to see if I will survive or get better.

ကျွွန်ုု�ပ််သည်် အသက််ရှူူ�စက််ကိုု� အချိိ�န််အနည်းး�မျှှ
မလိုုချ
� ျင််ပါါ။
I DO NOT want a breathing machine for ANY length of time.

“အသက််ရှူူ�စက််” ဆိုုသ
� ည််မှာာ� လေ�ရှူူ�စက််ကဲ့့�သို့့� သင့််
အ
� ဆုုတ်် အတွွင်းး�အပြ�င််သို့့� လေ�ကိုု
� စက််အားး�ဖြ�င့််� တွွန်းး�ရွေ့့� �စေ�သော�ာ စက််ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။
�
�

“Breathing machine” refers to a device that mechanically moves air into and out of your lungs such as a ventilator.

3. ကျွွန်ုု�ပ််သည်် အသက််ရှှင််ရန်် အစာာ သို့့� �မဟုုတ်် ရေေ အလုံံ�အလော�ာက်် မမြို�ု�ချျနိုုင််ပါါက
�
(တစ််ခုုရွေး�း�ပါါ)If I am unable to swallow enough food or water to stay alive (choose one):
ကျွွန်ုု�ပ််သည်် အစာာပြွ�န််ကိုု� အချိိ�န််အကန့်အ
� ် သတ််မရှိိ�
လိုုချ
� ျင််သည််။
I DO want a feeding tube without any time limits.

အသက််ရှှင်မရှ
် ှင် ် သို့့� �မဟုုတ်် ပိုုသ
� က််သာာမှုရှိ
ု ိ�မရှိိ�
ကြ�ည့််�ရန်် အချိိ�န််ကာာလတိုတ
ု� စ််ခုုပေး�း၍ အစာာပြွ�န််ရ
ချျင််ပါါသည််။ / I want to have a feeding tube for a short time
to see if I will survive or get better.

ကျွွန်ုု�ပ််သည်် အစာာပြွ�န််ကိုု� အချိိ�န််အနည်းး�ငယ််မျှှ
မလိုုချ
� ျင််ပါါ။
I DO NOT want a feeding tube for any length of time.

မှှတ်ရ
် န််- သင််သည်် အခြား�း�ပြ�ည််နယ််၌ ကုုသမှုုခံံယူနေေပါ
ူ
ါက သင့််�အေး�းဂျျင့််သ
� ည်် အစာာပြွ�န််ကိုု� ဟန့် �ထားး�ရန််
သို့့� �မဟုုတ်် ဖြု�ုတ််ရန်် လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့်
ွ ကို
�် ု� အလိုုအ
� လျော�ာ�က််ရှိိ�နိုင်
ု� မ
် ည််
်
မဟုုတ််။ အစာာပြွ�န််နှင့်
ှ �ပတ်
သ
် က််သည့််� ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း�ကိုု� သင််၏အေး�းဂျျင့််�အားး� ချျမှှတ်စေ
် �လိုုပါ
� ါက အော�ာက််က ဘော�ာက််စ််ကိုု� အမှှန်ခြ�စ်
် ်ပါါ။
်

NOTE: If you are being treated in another state your agent may not automatically have the authority to withhold or withdraw a feeding tube. If you
wish to have your agent decide about feeding tubes please check the box below.
ကျွွန်ုု�ပ််၏အေး�းဂျျင့််�အားး� အစာာပြွ�န််နှင့်
ှ �ပတ်
သ
် က််သည့််� ဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ်ရ
် န်် ကျွွန်ုု�ပ်် လုုပ််ပိုုင်
� ခွ
် င့်
ွ �ပေး
်
် �းသည််။
I authorize my agent to make decisions about feeding tubes.
4. ကျွွန်ုု�ပ်် သည်် ရော�ာဂါါကျွွမ်းး�နေေပါါက သို့့� �မဟုုတ်် သက််သာာရန််အလားး�အလာာ မရှိိ�နိုုင််တဲ့့�
�
အထိိ နာာမကျျန်းး�ဖြ�စ််ပါါက (တစ််ခုုရွေး�း�ပါါ)-

If I am terminally ill or so ill that I am unlikely to get better (choose one):
ရော�ာဂါါပိုးး��ကိုု� တိုုက်
� ထုုတ်
်
ရ
် န်် ပဋိိဇိိဝဆေး�းများ�း� သို့့� �မဟုုတ်် အခြား�း�ဆေး�းဝါးး�များ�း�
ကျွွန်ုု�ပ်် ရလိုုပါ
� ါသည််။ / I DO want antibiotics or other medication to fight infection.

ရော�ာဂါါပိုးး��ကိုု� တိုုက်
� ထုုတ်
်
ရ
် န်် ပဋိိဇိိဝဆေး�းများ�း� သို့့� �မဟုုတ်် အခြား�း�ဆေး�းဝါးး�များ�း� ကျွွန်ုု�ပ််
မရလိုုပါ
� ါ။ / I DON’T want antibiotics or other medication to fight infection.

မည််သည့််အ
� ခြေ�ေအနေေတွွင်မဆို
်
�ု CPR၊ အသက််ရှူူ�စက််များ�း�၊ အစာာသွွင်းး�ပြွ�န််များ�း� နှှင့် �် ပဋိိဇီီဝဆေး�းများ�း� အလိုုမ
� ရှိိ�ပါါဟုု သင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပါါက အထူးး�သဖြ�င့််အ
� ရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေနေေတွွင် ် သင််
အလိုုမ
� ရှိိ�သည့််� ကုုသမှုုများ�း�ကိုု� မရရှိိ�စေေရအော�ာင်် DNR/COLST အမိိန့် �စာာ
� သ
် ည့််� သင့််ဆ
� ရာာဝန််နှင့်
ှ �် ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။ DNR/COLST အမိိန့် �စာာကိုု
� ဆေး�းရုံံ�ပြ�င််ပတွင်
ွ လည်းး�
်
် ရေး�းပေး�းနိုုင်
်
အသိိအမှှတ်ပြု် �ုလိုုက်
� နာာပါ
်
ါမည််။

If you have stated you DO NOT want CPR, a breathing machine, a feeding tube, or antibiotics under any circumstances, please discuss this with
your doctor who can complete a DNR/COLST form to ensure you don’t receive treatments you don’t want, particularly in an emergency situation.
A DNR/COLST order will be honored outside of the hospital setting.
ကျွွန်ုု�ပ််ဖြ�ည့််�စွက်
ွ လို
် သ
ု� ည့််� ကုုသမှုုကန့်သ
� ် တ််ချျက််များ�း�- / Additional Limitations of Treatment I wish to include:
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မွေး�း�သက္ကကရာာဇ််

နေ့့�စွဲဲ�

DOB

NAME

DATE

အပိုု�င်း�း လေး�း- ကိုုယ်
� အ
် င်္ဂါါ �/တစ််ရှူး��း လှူူဒါါန်းး�ခြ�င်း�း နှှင့် �် မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု/ ရုုပ််ကလာာပ််အကြွ�င်း�း အကျျန်် စွွန့်�ပစ််မှုု
်
PART FOUR: ORGAN/TISSUE DONATION & BURIAL/DISPOSITION OF REMAINS

ကိုုယ်
� အ
် င်္ဂါါ �/တစ််ရှူး��း လှူူဒါါန်းး�ခြ�င်း�း အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ်် ၏ သဘော�ာဆန္ဒဒများ�း� (သင့််� ရွေး�း�ချျယ််မှုများ
ု �း�ကိုု� အမှှန်ခြ�စ်
် ်ပါါ)- / My wishes for organ & tissue donation (check your choices):
အော�ာက််ပါါ အစိိတ််အပိုုင်းး�
� များ�း� နှှင့် �် တစ််ရှူး��းများ�း� လှူူဒါါန်းး�ရန်် ကျွွန်ုု�ပ်် သဘော�ာတူူပါါသည််I consent to donate the following organs & tissues:
လိုုအ
� ပ််သည့််� မည််သည့််� အစိိတ််အပိုုင်းး�မဆို
�
�ု
Any needed organs
လိုုအ
� ပ််သည့််� မည််သည့််� တစ််ရှူး��း( အရေ�ပြား�း�၊အရိုးး��၊မျျက််ကြ�ည််လွှာာ�)မဆိုု�
Any needed tissue (skin, bone, cornea)
အော�ာက််ပါါ အစိိတ််အပိုုင်းး�
� များ�း� နှှင့် �် တစ််ရှူး��းများ�း� လှူူဒါါန်းး�ရန်် ကျွွန်ုု�ပ်် သဘော�ာမတူူပါါI do not wish to donate the following organs and tissues:
အစိိတ််အပိုုင်းး�
� များ�း� နှှင့် �် တစ််ရှူးး��ကိုုမျှ
� ှ လှူူဒါါန်းး�ရန်် ဆန္ဒဒမရှိိ�ပါါ။
I do not want to donate any organs or tissues
ကျွွန်ုု�ပ််၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုအေး�
ု
းဂျျင့််ကို
� ု� ဆုံးး�ဖြ
� �တ််စေေလိုပါ
ု� ါသည််။
I want my health care agent to decide
် ျက််-ဆေး�းကျော�ာ�င်းး�သို့့� �မဟုုတ်် အခြား�း�ပရိုု�ဂရမ်နှ
် င့်
ှ �် မိိမိိ
သုုတေ�သန သို့့� �မဟုုတ်် ပညာာရေး�းနှှင့် �ပတ်
သ
် က််သည့််� ပရိုု�ဂရမ်(် များ�း�) သို့့� ကျွွန်ုု�
ပ််၏ ခန္ဓာာ�ကိုု� လှူူဒါါန်းး�ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ပါါသည််။ (မှှတ်ချ
်
�
ဘာာသာာ ကြို��ု တင််စီီစဉ်ထားး�ရပါါမည််။) / I wish to donate my body to research or educational program(s). (Note: you will have to make your own arrangements with a medical school or other program in advance.)
ကျွွန်ုု�ပ််သေ�ဆုံး�� း ပြီး�း �နော�ာက်် ရုုပ််ကလာာပ််အကြွ�င်း�း အကျျန်် မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု/ စွွန့်�ပစ််မှုု
အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ်် ၏ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း� (အမှှန်ခြ�စ်
် ်ပြီး�း� ဖြ�ည့််�စွက်
ွ ပါ
် ါ)်

My Directions for Burial/Disposition of My Remains after I Die (check & complete):
ဈာာပနအစီီအစဉ်အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တွင်
ွ ် ကြို��ု တင််စာာချုု�ပ််ရှိိ�ပါါသည််I have a Pre-Need Contract for Funeral Arrangements:
အမည််

ဖုုန်းး�

NAME

PHONE

လိိပ််စာာ
ADDRESS

ရုုပ််ကလာာပ််အကြွ�င်းး�အကျျန်် မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှု/ု စွွန့် �ပစ််
သ
် က််ပြီး�း� အော�ာက််ပါါ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�ကိုု� ဆုံးး�ဖြ
� �တ််စေ�လိုုသ
� ည််(သင့််� ရွေး�း�ချျယ််မှုများ
ု �း�ကိုု� အမှှန်ခြ�စ်
် ်ပါါ)် မှုု နှှင့် �ပတ်
်

I want the following individuals to decide about my burial or disposition of my remains (check your choices):
အေး�းဂျျင့််�
Agent

အခြား�း� အေး�းဂျျင့််အ
� မည််
Alternate Agent

မိိသားး�စုုFamily:

အမည်
NAME

ဖုန်း

PHONE

လိပ်စာ
ADDRESS

အခြား�း� Other:
အမည်

NAME

ဖုန်း

PHONE

လိပ်စာ
ADDRESS

သီးး�သန့်� ဆန္ဒဒ
များ�း� (သင့််� ရွေး�း�ချျယ််မှုများ
ု �း�ကိုု� အမှှန်ခြ�စ်
် ်ပါါ)- / Specific Wishes (check your choices):
်
အသုုဘအိိပ််ဖန််စော�ာင့််�ပွဲဲ�/အသုုဘရှုု ပွဲဲ� လုုပ််ရန််ဆန္ဒဒရှိိ�သည််။
I want a Wake/Viewing
မြေ�ေသင်္ဂြို�ု�ဟ််မှုကို
ု ု� ပိုုလို
� လားး�
ု�
သည်် – ဖြ�စ််နိုင်
ု� လျှ
် ှင်် အော�ာက််ပါါတည််နေေရာာ၌-(သုုသာာန််၊လိိပ််စာာ၊ဖုုန်းး�နံံပါါတ််)
I prefer a Burial — If possible at the following location: (cemetery, address, phone number)

မီးး�သင်္ဂြို�ု�ဟ််မှုကို
ု ု� ပိုုလို
� လားး�
ု�
သည်် – ကျွွန်ုု�ပ််၏ အရိုးး��ပြာ�ာကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုုင်းး�
� ထိိန်းး�သိိမ်းး� သို့့� �မဟုုတ်် ကျဲဲ�ပါါI prefer Cremation — With my ashes kept or scattered as follows:

ဈာာပနအခမ်းး�အနား�းပြီး�း�နော�ာက်် မြေ�ေသင်္ဂြို�ု�ဟ််မှုု သို့့� �မဟုုတ်် မီးး�သင်္ဂြို�ု�ဟ််မှုဆ
ု က််လက်ဆော�ာင်
်
ရွ
် ွ က်လို
် ပါ
ု� ါသည််။
I want a Funeral Ceremony with a burial or cremation to follow
သုုသာာန််ဘေး�းဈာာပနကိုုသာာ
�
ပိုုနှ
� စ်
ှ ်သက််ပါါသည််။
I prefer only a Graveside Ceremony
မြေ�ေသင်္ဂြို�ု�ဟ််မှုု သို့့� �မဟုုတ်် မီးး�သင်္ဂြို�ု�ဟ််မှုပြီးု �း�မှှ လုုပ််ရသည့််� အမှှတ်တ
် ရအခမ်းး�အနား�းကိုုသာာ
�
ပိုုနှ
� စ်
ှ ်သက််ပါါသည််။
I prefer only a Memorial Ceremony with burial or cremation preceding
အခြား�း�အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�-(ဥပမာာ၊တေး�းဂီီတ၊စာာဖတ််ခြ�င်းး�များ�း�၊သဘာာပတိိ)
Other Details: (such as music, readings, Officiant)
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မွေး�း�သက္ကကရာာဇ််

နေ့့�စွဲဲ�

DOB

DATE

အပိုု�င်း�း ငါးး�- ဆန္ဒဒများ�း�အားး� လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�သော�ာ ကြေ��ညာာချျက််

PART FIVE: SIGNED DECLARATION OF WISHES
သင််သည်် ဤစာာအားး� အရွွ ယ်ရော�ာက်
်
ပြီး် �း�သူူ သက််သေ�နှစ်
ှ ်ဦးးရှေ့�့�တွင်
ွ ် လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ရမ
း�
ည််။ အော�ာက််ပါါပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း� သက််သေ�အဖြ�စ်် လက််မှတ်
ှ ် မထိုးး�� နိုုင်
� ပါ
် ါ။
သင််၏ အေး�းဂျျင့််(� များ�း�)၊ အိိမ််ထော�ာင်ဖက်
်
၊် မိိဘများ�း�၊မွေး�း�ချျင်းး�၊သားး�သမီးး�များ�း� သို့့� �မဟုုတ်် မြေး��းများ�း�။
You must sign this before TWO adult witnesses. The following people may not sign as witnesses: your agent(s), spouse, parents, siblings, children or grandchildren.
ဤစာာရွွ က််စာာတမ်းး�သည်် ကျွွန်ုု�ပ်် ၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််ပြီး�း � ကျွွန်ုု�ပ်် ၏ ကိုုယ်
� ပို
် ု�င်် စိိတ််ဆန္ဒဒဖြ�င့််� ဤကြို��ု တင််ညွှှန််ကြား�း�ချျက််ကိုု� လက််မှှတ််ထိုးး��ခြ�င်း�း
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာအပ််ပါါသည််။

I declare that this document reflects my health care wishes and that I am signing this Advance Directive of my own free will.

နေ့့�စွဲဲ�

လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ထားး�သော�ာ
း�

DATE

SIGNED

လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �သူ
း� သ
ူ ည်် ဤကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််၏ သဘော�ာသဘာာဝကိုု� နား�းလည််ရန််နှင့်
ှ �် လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ခဲ့့�သော�ာ
း�
အချိိ�န််၌ အနိုုင်
� အ
် ထက််အပြု�ုခြ�င်းး� သို့့� �မဟုုတ်် ပိုုလွ
� န်
ွ မှု
် ု မရှိိ�ကြော��ာင်းး�
ကျွွန်ုု�ပ်် အတည််ပြု�ုပါါသည််။ (ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �း� ၍ ပရင့််�ထုုတ်ပါ
် ါ။)

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)
သက််သေ� ၁ (စာာလုံးး�� အကြီး�း�ဖြ�င့််အ
� မည််)
WITNESS 1 (PRINT NAME)

နေ့့�စွဲဲ�

လက််မှတ်
ှ ်

DATE

SIGNATURE

သက််သေ� ၂ (စာာလုံးး�� အကြီး�း�ဖြ�င့််အ
� မည််)
WITNESS 2 (PRINT NAME)

နေ့့�စွဲဲ�

လက််မှတ်
ှ ်

DATE

SIGNATURE

ဤစာာရွွ က်စာာ
် တမ်းး�ကိုု� လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �သော�ာ
း�
ပုုဂ္ဂိုု��လ််သည်် ဆေး�းရုံံ� တက််နေေရပါါက သို့့� �မဟုုတ်် လက််ရှိိ�လူူနာာ ဖြ�စ််နေေပါါက ၎င်းး�တို့့�သည််
ဤကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််၏ သဘော�ာသဘာာဝ
�
နှှင့် �် အကျိုးး���သက််ရော�ာက်မှု
် ကို
ု ု� ရှှင်းး�ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း� လူူနာာက နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန််နှင့်
ှ �် လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �သော�ာ
း�
အချိိ�န််၌ အနိုုင်
� အ
် ထက််အပြု�ုခြ�င်းး� သို့့� �မဟုုတ်် ပိုုလွ
� န်
ွ သ
် ည့််� လွှှမ်းး�မိုးး�မှု
� ု မရှိိ�ကြော��ာင်းး�
အော�ာက််ပါါတစ််ခုုကိုု� လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �း� ၍ အတည််ပြု�ုရမည််။ သတ််မှတ်
ှ ထားး�
်
သည့််� ဆေး�းရုံံ�ရှှင်းး�ပြ�သူူ၊ အမှုုစစ််ဝန််ထမ်းး�၊ စိိတ််ကျျန်းး�မာာရေး�း လူူနာာကိုုယ်
� စား
် �းလှှယ်၊် အသိိအမှှတ်ပြု် �ု ခရစ််ယာာန််
ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ဝင််၊ Vermont ရှေ့�့�နေေ သို့့� �မဟုုတ်် အတည််ပြု�ုတရား�းရုံးး�� သတ််မှတ်
ှ ခံံရသူ
်
ူ

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.
ဤစာာရွွ က်စာာ
် တမ်းး�ကိုု� လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �သော�ာ
း�
ပုုဂ္ဂိုု��လ််သည်် ဘိုးး��ဘွားး��ရိိပ််သာာ သို့့� �မဟုုတ်် နေေထိုုင််
� ရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အထော�ာက််အပံ့့�နေေရာာ တွွင် ် ရှိိ�ပါါက သို့့� �မဟုုတ်် နေေထိုုင်
� သူ
် ဖြူ �စ််
ပါါက ၎င်းး�တို့့�သည််
ဤကြို
�
�
ု
တင််
ညွှ
န်
ှ
ကြား
်
�း�ချ
ျက််
၏
သဘော�ာသဘာာဝနှှ
င့်
�
အကျိုးး���သက််
ရော�ာက်
မှု
်
ကို
ု
�
ု
ရှှ
င်းး�
ပြ�ခဲ့့�ပြီး
�
း�
လူူ
နာာက
နား�းလည််
သ
ဘော�ာပေါ�ါက််
ရ
န််
နှ
င့်
ှ
�
လက််
မှ
တ်
ှ
ထိုး
်
�သော�ာ
�
း
အချိိ�န််၌
်
်
�
အနိုုင်
� အ
် ထက််အပြု�ုခြ�င်းး� သို့့� �မဟုုတ်် ပိုုလွ
� န်
ွ သ
် ည့််� လွှှမ်းး�မိုးး�မှု
� ု မရှိိ�ကြော��ာင်းး� အော�ာက််ပါါတစ််ခုုကိုု� လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �း� ၍ အတည််ပြု�ုရမည််။ အမှုုစစ််ဝန််ထမ်းး�၊ အသိိအမှှတ်ပြု် �ု ခရစ််ယာာန််ဘုုန်းး�
တော်�်�ကြီး�း�ဝင််၊ Vermont ရှေ့�့�နေေ၊ အတည််ပြု�ုတရား�းရုံးး�� သတ််မှတ်
ှ ခံံရသူ
်
၊ူ သတ််မှတ်
ှ ထားး�
်
သည့််� ဆေး�းရုံံ�ရှှင်းး�ပြ�သူူ၊ စိိတ််ကျျန်းး�မာာရေး�း လူူနာာကိုုယ်
� စား
် �းလှှယ်၊် အထော�ာက််အပံ့့�က ခန့်အ
� ် ပ််မ
ထားး�သည့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််ဆရာာဝန်် သို့့� �မဟုုတ်် သင့််�လျော်�်��စွာာ� လေ့�့ကျျင့််သ
� င််ကြား�း�ပေး�းထားး�သော�ာ ဘိုးး��ဘွားး��ရိိပ််သာာ/နေေထိုုင်
� ရေး
် �း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အထော�ာက််အပံ့့� စေေတနာ့့�ဝန််ထမ်းး�

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.

အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့်် အ
� တိုုင်း
� �း ရှှင်းး�ပြ�သူူသည်် လိုုအ
� ပ််သည့်် � သက််သေ�နှှစ််ဦးးတွွင်် တစ််ဦးးအဖြ�စ််လည်းး� ဆော�ာင််ရွွ က််နိုုင််ပါါ
� သည််။

The explainer as outlined above may also serve as one of the two required witnesses.
အမည််
NAME

ခေါ�ါင်းး�စီးး�/ရာာထူးး�
TITLE/POSITION

ဖုုန်းး�

PHONE

လိိပ််စာာ
ADDRESS

လက််မှတ်
ှ ်
SIGNATURE

နေ့့�စွဲဲ�

DATE
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DOB

NAME

နေ့့�စွဲဲ�

DATE

အော�ာက််ပါါတို့့� �မှာာ� ကျွွန်ုု�ပ်် ၏ ကြို��ု တင််ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် မိိတ္တူူ�ဖြ�စ််သည််။ (ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ စစ််ဆေး�းပါါ။)

The following have a copy of my Advance Directive (please check):
Vermont ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ဌာာန
Vermont Advance Directive Registry
ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုအေး�
ု
းဂျျင့််�
Health care agent
အခြား�း�ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုအေး�
ု
းဂျျင့််�
Alternate health care agent
ဆရာာဝန််/ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူ(များ�း�) Doctor/Provider(s):
ဆေး�းရုံံ�(များ�း�) Hospital(s):

မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််သည့််� နေ့့�စွဲဲ� Date registered:

မိသားစုဝင်(များ) - ကျေးဇူးပြု၍ စာရင်းပြပါ Family Member(s): Please list:
အမည််

NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အခြား�း� Other:
အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS

အမည််
NAME

လိိပ််စာာ
ADDRESS
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Registry Use Only
Received:

Vermont ကြို��ု တင််ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာန

Confirmed:

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်း�း သဘော�ာတူူညီီမှုုနှင့်
ှ �် ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ခွွင့် �ပြု�ု
် ချျက််

(Vermont ကြို��ု တင််ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် စည်းး�မျျဉ်းးအတိုုင်း
� �း စာာရွွ က််စာာတမ်းး� က နှှင့် �် ခ)

Vermont Advance Directive Registry

Registration Agreement & Authorization to Change Form (Documents A & B per the Vermont Advance Directive Rule)
ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း� / Directions
1.	စာာမျျက််နှာာ� ၃ တွွင် ် မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ခြ�င်းး� မူူဝါါဒကိုု� ဖတ််ရှုုပြီး�း� အော�ာက််ပါါ သက််ဆိုင်
�ု ရာာ
် အပိုုင်းး�တွ
�
င်
ွ ် ဖြ�ည့််�ပါါ။ ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� ရိုု�က်ပါ
် ါ သို့့� �မဟုုတ်် ပုံံ�နှိိ�ပ််ပါါ။
Read the Registration Policy on page 3 and complete the relevant sections below. Please type or print clearly.
a.
ပထမအကြိ�ိမ်် မှှတ််ပုံံ�တင််သူများ�း
ူ � - လိုုအ
� ပ််သည့််� မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််သူူ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့် �် စာာရွွ က်စာာ
် တမ်းး� က ကိုု� ဖြ�ည့််�စွက်
ွ ပါ
် ါ။
		
First-time Registrants: Complete the Required Registrant Information & Document A.
b.
2.

ကြို��ု တင််ညွှှန််ကြား�း�ချျက်် အသစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်း�း ကိုု� ဖိုု�င််သွင်း
ွ �း ပြီး�း �ပါါပြီ�ီ။ - လိုုအ
� ပ််သည့််� မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််သူူ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့် �် စာာရွွ က်စာာ
် တမ်းး� ခ ကိုု� ဖြ�ည့််�စွက်
ွ ပါ
် ါ။
Updating an Advance Directive already on file: Complete the Required Registrant Information & Document B.

သင််၏ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််၏ လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ထားး�
း�
ပြီး�း� သက််သေ�အဖြ�စ်် လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ထားး�သော�ာ
း�
မိိတ္တူူ�ကိုု� ပူးး�တွဲဲ�ပါါ။
Attach a signed and witnessed copy of your advance directive.

3.	မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ခြ�င်းး�တွင်
ွ ် ဖြ�ည့််�စွက်
ွ ၍
် လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ထားး�သော�ာ
း�
မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ခြ�င်းး� သဘော�ာတူူညီီမှုု သို့့� �မဟုုတ်် ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ခွွင့် �ပြု် �ုချျက််နှင့်
ှ ကြို�် ��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််

စာာရွွ က်စာာ
် တမ်းး�၏ လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ထားး�
း�
ပြီး�း� သက််သေ�အဖြ�စ်် လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ထားး�သော�ာ
း�
မိိတ္တူူ�တစ််စုံံ� မဖြ�စ််မနေေ ပါါဝင််ရမည််။
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.	ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�စွက်
ွ ပြီး် �း� လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �း� ပြီး�း�သည််နှင့်
ှ �် အီးး�မေး�းလ််ဖြ�င့််၊� စာာတိုုက်
� မှ
် ပေး
ှ �းပို့့� �ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သို့့� �မဟုုတ်် ဖက််စ််ဖြ�င့််� ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� ပေး�းပို့့� �ပါါ။
Once forms are completed and signed, send forms by email, mail or fax:
အော�ာက််ပါါသို့့� အီးး
� �မေး�းလ််ပို့့� �ပါါ။
VADRSubmissions@uslwr.com
E-mail to:
သို့့� �မဟုုတ်် အော�ာက််ပါါသို့့� စာာတိုု
က််မှှပေး�းပို့့
�
� �ပါါ။
�
Or Mail to:
သို့့� �မဟုုတ်် အော�ာက််ပါါသို့့� ဖက််စ််ပေး�းပို့့�
�
�ပါါ။
Or Fax to:

Vermont Advance Directive Registry (VADR)
PO Box 2789
Westfield, NJ 07091-2789
908-654-1919

ထပ််ဆော�ာင်းး�အချျက််အလက််များ�း�အတွွက်် http://healthvermont.gov/vadr/ သို့့� �မဟုုတ်် 1-888-548-9455 သို့့� ခေါ်�်ဆိုု
ပါ
� ါ။
�
For additional information visit: http://healthvermont.gov/vadr/ or call 1-888-548-9455

လိုုအ
� ပ််သည့်် � မှှတ််ပုံံ�တင််သူ ူ အချျက််အလက်် / Required Registrant Information

အမည်် ပထမ
Name:
First
မွေး�း�နေ့့�Date of Birth:
အဓိိက ပေး�းပို့့� �ရန််လိိပ််စာာ Primary Mailing Address:
မြို့�့��/မြို့�့��တော်�်� Town/City:
ဖုုန်းး�နံံပါါတ်် အဓိိက
(
Phone Number:
Primary
သင့််�ကိုု� အီးး�မေး�းလ််ဖြ�င့််� ဆက််သွွယ််စေေလိုုပါါ
� သလားး�။
Would you like to be contacted by e-mail?
အီးး�မေး�းလ််လိိပ််စာာ Email Address:
ဒုုတိိယမြော��ာက်် ပေး�းပို့့� �ရန််လိိပ််စာာ (ရှိိ�ပါါက) Secondary Mailing Address (if applicable):
မြို့�့��/မြို့�့��တော်�်� Town/City:
အဓိိက အမည်် Primary:
Name:
မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််သူနှ
ူ င့်
ှ �် တော်�်�စပ််ပုံံ� Relationship to Registrant:
ဒုုတိိယမြော��ာက်် - အမည်် Secondary:
Name:
မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််သူနှ
ူ င့်
ှ �် တော်�်�စပ််ပုံံ� Relationship to Registrant:

Rev. June 11, 2021

အလယ််
Middle

)

နော�ာက််ဆုံး��း
Last

-

ပြ�ည််နယ်် State:
အခြား�း� (
Other:
မဆက််သွယ်
ွ စေေလို
်
ပါ
ု� ါ။
No

အတိုုကော�ာက်
�
်
Suffix

စာာပို့့�သင်္ကေ�ေတ
�
Zip code:
)

-

ဆက််သွယ်
ွ စေေလို
်
သ
ု� ည််။
Yes

ပြ�ည််နယ်် State:

စာာပို့့�သင်္ကေ�ေတ
�
Zip code:

အရေး�းပေါ်�် ဆက််သွွယ််စရာာများ�း� / Emergency Contacts
ဖုုန်းး�နံံပါါတ်် (
Phone Number:

)

-

ဖုုန်းး�နံံပါါတ်် (
Phone Number:

)

-

1

Registry Use Only
Received:

Confirmed:
သတိိပြု�ုချျက်် - မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနသို့့� တင််သွွ
င်း�း မှုုများ�း�အားး�လုံးး�� တွွင်် မှှတ််ပုံံ�တင််သူ၏
ူ ကြို��ု တင်် ညွှှန််ကြား�း�ချျက််၏ လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�ပြီး�း � အသိိသက််သေ� လက််မှှတ််ထိုးး��ထားး�သော�ာ
�
မိိတ္တူူ� ပါါဝင််ရမည််။ ၎င်းး�သည်် ပထမအကြိ�ိမ်် တင််သွွင်း�း မှုုများ�း�နှှင့် �် လက််ရှိိ� စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင်် ပြ�င််ဆင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� နှှစ််ခုုလုံးး�� နှှင့် �် သက််ဆိုုင််ပါါ
� သည််။
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.
စာာရွွ က််စာာတမ်းး� က - မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်း�း သဘော�ာတူူညီီမှုု

Document A: Registration Agreement
သင််၏ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််သော�ာ သင််၏ပထမအကြိ�ိမ်် ဖြ�စ််ပါါက ဤအပိုုင်းး�
� တစ််ခုုတည်းး�ကိုုသာ
� ာ ဖြ�ည့််�ပါါ။

Complete this section only if this is your first time registering your advance directive.

ကျွွန်ုု�ပ်် _________________________________________________________ (စာာလုံးး�� အကြီး�း�ဖြ�င့််အ
� မည််) သည်် Vermont ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ဌာာနတွွင် ် ကျွွန်ုု�ပ််၏ ကြို��ု တင််

ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ပြီး�း� Vermont ဥပဒေေက ခွွင့် �ပြု် �ုထားး�သည့််အ
� တိုုင်းး�
� ၎င်းး�၏အသုံးး�ပြု
� �ုခွွင့်ကို
�် ု� တရား�းဝင််ခွင့်
ွ �ပြု် �ုကြော��ာင်းး� တော�ာင်းး�ဆိုုပါ
� ါသည််။ အော�ာက််တွင်
ွ ် လက််မှတ်
ှ ထိုး
် �ခြ�င်းး�ဖြ
း�
�င့််�
ကျွွန်ုု�ပ််သည်် အော�ာက််ပါါတို့့�ကိုု
် န််ပါါသည််။ မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ဌာာန မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ခြ�င်းး� မူူဝါါဒ၏ စည်းး�ကမ်းး�သတ််
� � အသိိအမှှတ်ပြု် �ု၍ အတည််ပြု�ုပါါသည််။ ပေး�းထားး�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း� တိိကျျမှှန်က

မှှတ်ချ
် ျက််များ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် ဖတ််ရှုု၊ နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််၍ သဘော�ာတူူပါါသည််။ အခွွင့် �မ
် ု မခံံရအော�ာင်် ကျွွန်ုု�ပ််၏ မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််သူူ အိုု�င်ဒီီနံံပါ
်
ါတ််နှင့်
ှ �် ပိုုက်
� ဆံံအိိတ်
်
ကတ်
်
ပြား် �း�ကိုု�
် ရှိိ�သော�ာ ဝင််ရော�ာက်မှု
ကာာကွွယ်ပါ
် ါမည််။ ကျွွန်ုု�ပ််၏ မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ခြ�င်းး� အချျက််အလက်် သို့့� �မဟုုတ်် ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််တွင်
ွ ် အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� စာာဖြ�င့််ရေး
� �းသားး�၍ မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ဌာာနထံံ ချျက််ချျင်းး� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�

ပါါမည််။ ကျွွန်ုု�ပ််သည်် ဤသဘော�ာတူူညီီမှုကို
ု ု� မည််သည့််အ
� ဖွဲ့့��ကမျှှ အနိုုင်
� ထက်
်
ပြု် �ုမူူခြ�င်းး�၊ ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််အကျျပ််ကိုင်
ု� ခြ�င်းး�
်
သို့့� �မဟုုတ်် ပိုုလွ
� န်
ွ သ
် ည့််� လွှှမ်းး�မိုးး�မှု
� မှ
ု မ
ှ ရှိိ�ဘဲဲ ဆန္ဒဒအလျော�ာ�က်် ဆော�ာင််ရွွက််

ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််၏ ပိုုက်
� ဆံံအိိတ်
်
ကို
် ု� ဝင််ရော�ာက်ခဲ့့�သူ
်
ူ မည််သူမဆို
ူ
ကို
�ု ု� ကျွွန်ုု�ပ်် နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ပြီး�း� ကျွွန်ုု�ပ််၏ စာာရွွ က်စာာ
် တမ်းး�များ�း�နှှင့် �် ကိုုယ်
� ရေး
် �း အချျက််အလက််များ�း�သို့့� ထပ််
မံံဝင််
�

ရော�ာက််ရန်် အသုံးး�ပြု
� �ုနိုုင်
� ကြော��ာင်းး�
်
နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ပါါသည််။ ဤခွွင့် �ပြု် �ုချျက််သည်် ကျွွန်ုု�ပ်် ပြ�န််လည််ရုုပ််သိိမ်းး�သည့််အ
� ချိိ�န််အထိိ ဆက််လက်အ
် ကျိုးး���သက််ရော�ာက်ပါ
် ါသည််။
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.

မှှတ််ပုံံ�တင််သူ၏
ူ လက််မှှတ်် Signature of Registrant:

နေ့့�စွဲဲ� Date:

စာာရွွ က််စာာတမ်းး� ခ - ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ခွွင့် �ပြု�ု
် ချျက််

Document B: Authorization to Change
သင််သည်် လက််ရှိိ�တွွင် ် မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ထားး�ပြီး�း� မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ဌာာနတွွင် ် စာာရင်းး�သွွင်းး�ပြီး�း�သော�ာ ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််တွင်
ွ ် အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ပြု�ုလုုပ််လိုပါ
ု� ါက တစ််ခုုတည်းး�ကိုုသာ
� ာ ဖြ�ည့််�စွက်
ွ ပါ
် ါ။
Complete only if you are currently registered and making updates to an advance directive already on file with the registry.

သင််၏တင််သွွင်း�း မှုုတွင််
ွ အသုံးး�� ပြု�ုသည့်် � အော�ာက််ပါါ အကွွက််ကိုု� ဖြ�ည့်် �ပါါ။
Check the box below that applies to your submission.
ပြ�င််ဆင််ရန်် - သင််၏လက််ရှိိ� ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� ပြ�င််ဆင််ရန်် ဤအကွွက်ကို
် ု� ဖြ�ည့််�ပါါ။ ယခင်် စာာရွွ က်စာာ
် တမ်းး�မှှတ်တ
် မ်းး�ကိုု� သင််၏ဖိုု�င်တွ
် င်
ွ ် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ပါါမည််။
Amend: Check this box to amend your existing advance directive. Prior document history will be retained in your file.
အစား�းထိုးး��ရန်် - သင််၏လက််ရှိိ� ကြို��ု တင််ညွှန်
ှ ကြား် �း�ချျက််ကိုု� အစား�းထိုးး�ရ
� န်် ဤအကွွက်ကို
် ု� ဖြ�ည့််�ပါါ။ ယခင်် စာာရွွ က်စာာ
် တမ်းး�မှှတ်တ
် မ်းး�ကိုု� သင််၏ဖိုုင်
� တွ
် င်
ွ ် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�မည်် မဟုုတ််ပါါ။
Replace: Check this box to replace your existing advance directive. Prior document history will not be retained in your file.

ဆိုုင်း
� �း ငံ့့�ရန်် - အချိိ�န််အတိုုင်းး�
� အတာာတစ််ခုုအတွွက်် သင််၏ကြို��ု တင််လမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််၏ အစိိတ််အပိုုင်းး�အားး�လုံး
�
�း� ကိုု� ယာာယီီပိိတ််ထားး�ရန်် ဤအကွွက်ကို
် ု� အမှှန်ခြ�စ်
် ်ပါါ။
Suspend: Check this box to temporarily inactivate all or part of your advance directive for a defined period of time.
စတင််ရက််စွဲဲ� Begin Date:

အဆုံးး�� ရက််စွဲဲ� End Date:

ပြ�န််လည််ရုုပ််သိိမ်းး�ရန်် - မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ဌာာနမှှ သင််၏ ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� ဖျျက််ရန်် ဤအကွွက်ကို
် ု� ဖြ�ည့််�ပါါ။ (မှှတ်ပုံံ
် တ
� င််ဌာာနမှှ အပြီး�း�ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။)
Revoke: Check this box to delete your advance directive from the registry. (This is a permanent removal from the Registry)

ကျွွန်ုု�ပ်် _________________________________________________________ (စာာလုံးး�� အကြီး�း�ဖြ�င့််အ
� မည််) သည်် ဤပုံံ�စံံက ကျွွန်ုု�ပ်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� တိိကျျမှှန်က
် န််စွာာ�
ကိုုယ်
� စား
် �းပြု�ုပြီး�း� အဆိုုပါ
� ါ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�သည်် တိိကျျမှှန်က
် န််ကြော��ာင်းး� အတည််ပြု�ုပါါသည််။ ထို့့�ပြ�င််
် တ
� င််ဌာာနတွွင် ် ထင််ဟပ််ရမည့်�် အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု�
� ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် မှှတ်ပုံံ
ကျွွန်ုု�ပ််သည်် တရား�းဝင််ခွင့်
ွ �ပြု် �ုပါါသည််။
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.

မှှတ််ပုံံ�တင််သူ၏
ူ လက််မှှတ်် Signature of Registrant:

Rev. June 11, 2021

နေ့့�စွဲဲ� Date:
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မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်း�း မူူဝါါဒ / Registration Policy
ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ဆိုသ
�ု ည််မှာာ� လူူတစ််ဦးးသည်် ၎င်းး�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ကုုသရေး�းနှှင့် �် ဘဝ ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ�း�၏ အဆုံးး�� သတ််မှုုနှင့်
ှ �် စပ််လျျဉ်းး၍ မစွွမ်းး�ဆော�ာင်နို
် င်
ု� ပါ
် ါက သို့့� �မဟုုတ််
အဆိုု�ပါါဆုံးး�ဖြ
� �တ််ချျက််များ�း�ကိုု� မချျနိုုင်
� ပါ
် ါက လူူတစ််ဦးး၏ ဆန္ဒဒများ�း�ကိုု� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�သည့််� တရား�းဝင်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။ Vermont ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�သည််
လုံံ�ခြုံ�ံ�စိိတ််ချျရသည့််� ဒေေတာာဘေ့�့စ််တစ််ခုုတွွင် ် ၎င်းး�၏ ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး� မိိတ္တူူ�ကိုု� အီီလက််ထရွွန်းး�နစ််စနစ််အရ လူူများ�း�ကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�စေေနိုုင်
� သ
် ည့််� ဒေေတာာဘေ့�့စ််တစ််ခုု ဖြ�စ််
ပါါသည််။ တရား�းဝင််ခွွင့် �ပြု် �ုထားး�သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူများ�း�၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�၊ နေေထိုုင်
� ရေး
် �း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�၊ ဈာာပန
ဒါါရိုု�က််တာာများ�း�နှှင့် �် မီးး�သင်္ဂြို�ု�ဟ်် စက််မော�ာင်းး�များ�း�က လိုုအ
� ပ််သည့််အ
� ချိိ�န််တွွင် ် ဒေေတာာဘေ့�့စ််များ�း� ဝင််ရော�ာက််နိုင်
ု� ပါ
် ါသည််။ နော�ာက််ထပ်် အချျက််အလက််များ�း�အတွွက်် http://healthvermont.gov/
vadr/ သို့့� ဝင််
� ရော�ာက််ပါါ။

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.

ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� မှှတ််ပုံံ�တင််ရန်် မှှတ််ပုံံ�တင််သူသ
ူ ည်် အော�ာက််ပါါသို့့� ကြို� ��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး� မိိတ္တူူ�နှှင့်အ
�် တူူ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� သဘော�ာတူူညီီချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�စွွက််၍
ပေး�းပို့့� �ရပါါမည််။

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.	မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� သဘော�ာတူူညီီချျက််နှင့်
ှ �် ပူးး�တွဲဲ�ပါါများ�း� လက််ခံံရရှိိ�ခြ�င်းး�အပေါ်�် မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနက ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� စကဲဲန်ဖတ်
်
ပြီး် �း� မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� သဘော�ာတူူညီီမှုုမှှ မှှတ််ပုံံ�တင််သူူ
ခွဲဲ�ခြား�း�ရွေး�း�ထုုတ််သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်အ
�် တူူ ဒေေတာာဘေ့�့စ််တွွင် ် သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ပါါမည််။ မှှတ််ပုံံ�တင််နံံပါါတ််၊ မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာန ဝဘ််ဆို�က်
ု ်၌ စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�ထံံ ဝင််ရော�ာက််ရန််
မှှတ််ပုံံ�တင််နံံပါါတ်် အသုံးး�ပြု
� �ုခြ�င်းး�အတွွက်် လမ်းး�ညွှှန်ချ
် ျက််များ�း�၊ ပိုု�က််ဆံံအိိတ််ကတ်ပြား် �း�နှှင့် �် ယာာဉ်မော�ာင်းး�လိုု�င်စင်
် ် သို့့� �မဟုုတ်် အာာမခံံကတ််ပြား�း�ကိုု� ကပ််ရန်် စတစ််ကာာများ�း�နှှင့်အ
�် တူူ မှှတ််ပုံံ�တင််
သူူထံံ အတည််ပြု�ုစာာကိုု� မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနက ပေး�းပို့့� �ပါါမည််။ မှှတ််ပုံံ�တင််သူက
ူ ပြု�ုလုုပ််သည့််� အတည််ပြု�ုစာာနှှင့် �် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� ပစ္စစည်းး�များ�း� လက််ခံံရရှိိ�သည့််�တိုု�င်အော�ာင်
်
် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�သည််
အကျိုးး���မသက််ရော�ာက််ပါါ။

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.

ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််များ�း�ကိုု� ဝင််ရော�ာက််သင့််သ
� ည့််� မည််သူူနှင့်
ှ �မဆို
�ု ပိုု�က််ဆံံအိိတ််ကတ်ပြား် �း�မှှ မှှတ််ပုံံ�တင််နံံပါါတ််ကိုု� မှှတ််ပုံံ�တင််သူများ
ူ �း�က မျှှဝေေသင့််�ပါါသည််။ ဥပမာာ- မှှတ််ပုံံ�တင််သူ၏
ူ
်
ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၊ မိိသားး�စုုဝင််များ�း� သို့့� �မဟုုတ်် ဆရာာဝန်် မှှတ််ပုံံ�တင််နံံပါါတ်် အသုံးး�ပြု
� �ု၍ လူူတစ််ဦးး၏ ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� မည််သူမဆို
ူ
�ု ဝင််ရော�ာက််နိုင်
ု� ပါ
် ါသည််။ ထို့့�အပြ�င််
မှှတ််ပုံံ�တင််
�
နံံပါါတ််သည်် အလွွယ််တကူူ မရရှိိ�နိုင်
ု� သ
် ည့််အ
� ခါါ လုုပ််ပိုု�င်ခွ
် ွင့် �လွှဲဲ�
ူ ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာ ခွဲဲ�ခြား�း�ရွေး�း�ထုုတ််သော�ာ
် အပ််ထားး�သော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူက မှှတ််ပုံံ�တင််သူ၏
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အသုံးး�ပြု
� �ု၍ လူူအတိိအကျျ၏ ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််အတွွက်် မှှတ််ပုံံ�တင််မှုုကိုု� ရှာာ�နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။

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.	မှှတ််ပုံံ�တင််သူသ
ူ ည်် အော�ာက််ပါါတို့့�ကိုု
� � စိိစစ််ခြ�င်းး�အတွွက်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။

The registrant is responsible for ensuring that:
a.

ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� Vermont ပြ�ည််နယ်် ဥပဒေေနှှင့်အ
�် ညီီ သင့််�လျော်�်��စွာာ� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ပါါသည််။

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

b.	မူူရင်းး�၏ ဓာာတ််ပုံံ�မိိတ္တူူ�ဖြ�စ််ပါါက မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနသို့့� ပေး�းပို့့�
် န််၍ ဖတ််ရှုုနိုင်
ု� ပါ
် ါသည််။
�
�သော�ာ ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် မိိတ္တူူ�သည်် မှှန်က

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

c.	မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� သဘော�ာတူူညီီချျက််နှင့်
ှ �် ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း� နှှစ််ခုုစလုံး�း� ရှိိ� အချျက််အလက််များ�း�သည်် တိိကျျမှှန်က
် န််၍ နော�ာက််ဆုံး��း အချျက််အလက််များ�း� ဖြ�စ််ရ
ပါါသည််။

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

d.	မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနထံံ ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််၏ ဖြ�ည့််�စွွက််ထားး�သော�ာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ဖြ�စ််နိုင်
ု� ပါ
် ါက ပြော��ာင်းး�လဲဲပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ မိိတ္တူူ�ဖြ�င့််� ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ခွွင့် �ပြု် �ုချျက််ကိုု�
ဖြ�ည့််�စွွက််၍ တင််သွင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ
ွ
�င့််� ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် သို့့� �မဟုုတ်် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� အချျက််အလက််များ�း�တွွင် ် အပြော��ာင်းး�အလဲဲ တစ််ခုုခုုကိုု� မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနထံံ အမြ�န််ဆုံး��း
အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပါါသည််။

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.	ကနဦးး မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�နှင့်
ှ �် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� အချျက််အလက််များ�း� သို့့� �မဟုုတ်် ကြို��ု တင်် ညွှှန်ကြား် �း�ချျက်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင် ် နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�နှှင့် �် ပြ�င််ဆင််မှုုများ�း�သည််
အခမဲ့့� ဖြ�စ််ပါါသည််။

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

6.	မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနက မှှတ််ပုံံ�တင််သူသ
ူ ည်် သေ�ဆုံးး�ကြော��ာင်းး�
�
ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�သည့််�တိုု�င်အော�ာင်
်
် သို့့� �မဟုုတ်် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� သဘော�ာတူူညီီ
ချျက််ကိုု� အဆုံးး�� သတ််ကြော��ာင်းး� မှှတ််ပုံံ�တင််သူက
ူ စာာဖြ�င့််ရေး
� �းသားး�၍ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှုုများ�း� လက််ခံံရရှိိ�သည့််�တိုု�င်အော�ာင်
်
် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� သဘော�ာတူူညီီမှုုသည်် ဆက််လက််၍ အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််နေေပါါမည််။ သဘော�ာတူူညီီချျက်် အဆုံးး�� သတ််သည့််အ
� ခါါ မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနက မှှတ််ပုံံ�တင်် ဒေေတာာဘေ့�့စ််မှှ မှှတ််ပုံံ�တင််သူ၏
ူ ကြို��ု တင််ညွှှန်ကြား် �း�ချျက််ကိုု� ဖယ််ရှားး��ပစ််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း�
ဖိုု�င်သ
် ည်် ပံ့့�ပိုးး��သူများ
ူ �း�ထံံ ရရှိိ�နိုင်
ု� တော့�့�မ
်
ည််မဟုုတ််ပါါ။

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.	မှှတ််ပုံံ�တင််ဌာာနကသာာ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� သဘော�ာတူူညီီချျက််၏ စည်းး�ကမ်းး�သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုင်
ု� ပါ
် ါသည််။

Only the Registry can change the terms of the Registration Agreement.
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