
ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာအတွကွျး Vermont ကြိုကျ�ုတွင့်း ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး
Vermont ကိုု�ယ်က်ိုျင့််တ်ရား�းများျ�း ကိုနွ်ယ််ကို ်များ ှပြ�င့်ဆ်င့်သ်ည်ပ်ြ�င့်ဆ်င့်သ်ည်။်

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

�	သင့််၌်အခွငွ့််အ်ရေးရားးရုှှိသည်-် / You have the right to:

1. သင့်က်ိုု�ယ်တ်ု�င့် ်ကိုျန်း်များ�ရေးရားးရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျားဆုး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�းများလု��်ရေးဆ�င့်န်ိုု�င့်ရ်ေးသ�အခွျနု် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်များလု��်ရေးဆ�င့်န်ိုု�င့်လ်ုှင့် ်အပြခွ�းတ�်ဦးးအ�း အများည်သ်တမ်ျားတှန်ိုု�င့်ခ်ွငွ့််။်
Name someone else to make health care decisions for you when or if you are unable to make them yourself.

2. များည်သ်ည်် ်ကိုျန်း်များ�ရေးရားးရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုအများျု�းအ��းကိုု� သင့်လ်ုု�ခွျင့်သ်ည် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်များလုု�ခွျင့်သ်ည်န်ိုငှ့်် ်�တသ်ကိုသ်ည်် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုမ်ျားျ�း ရေး�းနိုု�င့်ခ်ွငွ့််။်
Give instructions about what types of health care you want or do not want.

�	ကို�သများအုတကွို ်သင့်၏် ရားည်မ်ျားနှ်း်ခွျကိုမ်ျားျ�း၊ ဆနိုဒများျ�းနိုငှ့်် ်�ုတက်ြိုကို�ုကိုအ်ခွျကိုမ်ျားျ�းနိုငှ့််�်တသ်ကို၍် သင့်န်ိုငှ့်် ်အရားင့်း်နိုှ�းဆး�း ��ဂ္ဂိုုု�လုမ်ျားျ�းနိုငှ့်် ်သင့်၏် ကိုျန်း်များ�ရေးရားးရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျားရုေး�း
သမူျားျ�းနိုငှ့်် ်�ကို�းရေးပြ���ု� ် အရေးရားးကြိုကို�းသည်။်
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.

�	သင့်သ်ည် ်ဤရေး��င့်�်း��းကိုု� အ�အဆး�း သု�မ်ျားဟု�တ ်များည်သ်ည်် ်အ�ု�င့်း်ကိုု� များဆု� သး�းနိုု�င့်�်ါသည်။် ဥ�များ�-အ�ု�င့်း် တ�် တငွ့် ်ရေးအးဂ္ဂိုျင့််တ်�်ဦးးကိုု� ရေးရွားးခွျယ်ပ်ြခွင့်း်ကိုု�သ� သင့်ဆ်နိုဒရှိှု�ါကို 
ကိုု�အ�ု�င့်း်ကိုု�သ� ပြ�ည််�်ကွိုန်ိုု�င့်ပ်ြီး��း အ�ု�င့်း် င့်ါး သု�သ်�ွးကို� သင့််ရ်ေးလုျ�်ရား� အသသုကိုရ်ေးသများျ�းရေးရှိှ �ရေးများ�ှကိုတ်ငွ့် ်လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းနိုု�င့်�်ါသည်။်
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.

�	သင့််သ်လုု� အသသုကိုရ်ေးသထိုး�းနိုု�င့်သ်ရေးရွား� ရေးန်�ကိုထ်ိုး�်�း��းရေး��င့်တ်�်ခွ�ကိုု�လုည်း် သင့်အ်သး�းပြ��နိုု�င့်�်ါသည်။် �ုတက်ိုျန်း်များ�ရေးရားးရေးရှိ�ှကိုမ်ျား ု�ုတက်ြိုကို�ုကိုဦ်းး��းရေး�းများျ�းနိုငှ့်် ်�တသ်ကို်
သည်် ်�ု�ရေးကို�င့်း်ရေးသ� ရေးရွားးခွျယ်�်ရား�များျ�းနိုငှ့်် ်အခွျကိုအ်လုကိုမ်ျားျ�း ရေးထိုး�ကို�်းရ်ေး�းရေးသ� �ု�မုျား�အရေးသး�ုတက်ိုျသည်် ်�း��းရေး��င့်မ်ျားျ�းကိုု� VEN ဝကိုဆ်ု�ကို ်www.vtethicsnetwork.org 
၌ ရေးတွ� နိုု�င့်�်ါသည်။်
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.

ဤ�း��းရေး��င့်၏် အပုို�င့်း� တွ�းသည် ်သင့်သ်ည် ်ကိုု�ယ်တ်ု�င့် ်ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားရေး�းနိုု�င့် ်
သု�မ်ျားဟု�တ ်များရေး�းလုု��ါကို သင့််အ်တကွို ်ကိုျန်း်များ�ရေးရားးရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�း
ခွျများတှရ်ေး�းရားန် ်လုတူ�်ဦးးကိုု� သင့်၏် “ရေးအ�ဂျျင့််း” အပြ��် အများည်သ်တမ်ျားတှရ်ားန် ်ခွငွ့််ပ်ြ��
ရေး�းသည်။် သင့်သ်ည် ်အပြခွ�း ရေးအးဂ္ဂိုျင့််မ်ျားျ�းကိုု�လုည်း် အများည်သ်တမ်ျားတှရ်ေး�းနိုု�င့်�်ါသည်။် 
သင့်ယ််း�ကြားကိုည်ရ်ားသည််သ်မူျားျု�း၊ ခွကိုခ်ွသဲည်် ်ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�းကိုု� သင့််က်ိုု�ယ်�်�း ခွျများတှ်
ရားန် ်အဆင့်ရ်ေးပြ�များည််သ် ူကိုု� သင့် ်ရေးရွားးခွျယ်သ်င့််သ်ည်။် သင့််အ်တကွို ်ရေးရွားးခွျယ်မ်ျားမုျားျ�း
ပြ��လု��်ရား�တငွ့် ်သင့်၏် တန်�ု်�းသတမ်ျားတှခ်ွျကိုမ်ျားျ�းပြ�င့်် ်၎င့်း်တု�က်ိုု� လုမ်ျားးညွှှန်ရ်ေး�းသင့််ပ်ြီး��း 
သင့်၏် ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်ပြ��် လု��်ရေးဆ�င့်ရ်ားန် ်သရေး�ာတွသူင့််သ်ည်။် သင့်သ်ည် ်ရေးအးဂ္ဂိုျင့််တ်�်
ဦးးကိုု� များသတမ်ျားတှရ်ေး�းသည်ပ်ြ��်ရေး�ကို�များသူင့်၏် ရေးဆးဘကိုဆ်ု�င့်ရ်ား� ကြိုကို�ုကိုန်ို�်ှသကို်
သည််အ်ခွျကိုမ်ျားျ�းကိုု� ရေး��်ပြ�ပြီး��း ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်�း��းရေး��င့်က်ိုု� သင့် ်ပြ�ည််�်ကွိုန်ိုု�င့််
�ါသည်။် ရေးဆးဘကိုဆ်ု�င့်ရ်ား� ရေးထိုး�ကို�်းရ်ေး�းသမူျားျ�းသည် ်ရေးအးဂ္ဂိုျင့််မ်ျားရှိှုရေး�ကို�များ ူကြိုကို�ုတင့် ်
ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုထ်ိုးရုှဲှိ သင့်၏် ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုမ်ျားျ�းကိုု� အ�မ်ွျားးကို�န် ်လုု�ကိုန််��ါများည်၊် သု�ရ်ေးသ�်
သင့်၏် ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်ပြ��် ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�း ခွျရေး�းရားန် ်သတမ်ျားတှရ်ေး�းထိုး�းသည်် ်��ဂ္ဂိုုု�လု်
တ�်ဦးးရှိှုပြခွင့်း်သည် ်သင့်၏် ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုထ်ိုးတဲငွ့် ်အရေးသး�ုတမ်ျားရေး��်ပြ�
ထိုး�းသည်် ်အရေးပြခွရေးန်များျ�း၌ သင့််အ်တကွို ်အရေးကို�င့်း်ဆး�း ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�း ခွျရေး�းနိုု�င့််
ရေးအ�င့် ်ရေးဆးဘကိုဆ်ု�င့်ရ်ား� ရေးထိုး�ကို�်းရ်ေး�းသမူျားျ�းကိုု� ကိုညူ်�များည်ပ်ြ��်သည်။် Vermont 
ဥ�ရေးေအရား၊ အန်�း��်ဆး�းရေးဆမွျားျ�ုးသည် ်သင့် ်ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားပြ��နိုု�င့်လ်ုှင့် ်သင့််က်ိုု�ယ်�်�း 
ဆး�းပြ�တခ်ွျကို ်အလုု�အရေးလုျ�ကို ်ပြ��နိုု�င့်မ်ျားည်မ်ျားဟု�တ�်ါ။ ထိုးု�ရ်ေးကြားကို�င့်် ်သင့်ရ်ေးရွားးထိုး�းသည်် ်
သတူဦးးဦးးကိုု� ကြိုကို�ုတင့် ်ခွန် ်ထ်ိုး�းပြခွင့်း်သည် ်အရေးကို�င့်း်ဆး�း�င့် ်ပြ��်သည်။်

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.

ဤ�း��းရေး��င့်၏် အပုို�င့်း� နှာ�း သည် ်ကို�သများ ု�ည်းမာာန်းး�ချျကျးမာျာ� နှာင့််း လိုု�လိုာ�ချျကျးမာျာ�ကျု�
သင့််အ်�း ရေး��်ပြ�ရေး�သည်။် အရေးပြခွရေးန်အခွျု� �၌ ကို�သများ ုယ်ပူြခွင့်း်၊ များယ်ပူြခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တ ်
ရား�်ဆု�င့်း် �သည်် ်သင့်၏် လုု�လု�းခွျကိုမ်ျားျ�းကိုု� ရေး��်ပြ�ရားန် ်ရေးရွားးခွျယ်�်ရား�များျ�း သင့််အ်တကွို ်
ရေး�းထိုး�း�ါသည်။် သင့်၏်တန်ဘ်ု�း�းနိုနု်း်များျ�း၊ ကိုျန်း်များ�ရေးရားးအရေးပြခွရေးန် သု�မ်ျားဟု�တ ်ယ်း�ကြားကိုည််
များမုျားျ�းရေး�်တငွ့် ်အရေးပြခွခွးသည်် ်အ�ု� သု�မ်ျားဟု�တ ်သ�းပြခွ�း ဆနိုဒများျ�းကိုု� ရေးရားးရားန် ်ရေးန်ရား�လုတွ်
ကိုု�လုည်း် သင့််အ်တကွိုရ်ေး�းထိုး�းသည်။်

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.

ဤရေး��င့်၏် အပုို�င့်း� သး�� သည် ်ကျ�သမုာ၏ ကျန်း ်းသတွးချျကျးမာျာ� နိုငှ့််�်တသ်ကိုသ်ည်် ်သင့်် ်
ဆနိုဒများျ�းကိုု� ရေး��်ပြ�ရားန် ်ခွငွ့််ပ်ြ��သည်။် ဤကို�သများမုျားျ�းတငွ့် ်CPR၊ အသကိုရ်ှိ�ှ�ကိုမ်ျားျ�း၊ 
အ��သငွ့်း်ပြွ�န်မ်ျားျ�း နိုငှ့်် ်�ဋိဇုီ�ဝရေးဆးများျ�း �ါဝင့်သ်ည်။် ရေးန်�ကိုထ်ိုး�်အ�ု� ဆနိုဒများျ�းရေးရားးရားန် ်
သင့််အ်�း ကိုကွိုလ်ု�်ရေး�းထိုး�း�ါသည်။် များတှရ်ားန်-် အထိုးးူသပြ�င့်် ်အရေးရားးရေး�်အရေးပြခွအရေးန်
တငွ့် ်သင့်ဆ်နိုဒများရှိှုရေးသ� ကို�သများမုျားျ�းကိုု� များရားရှိှုရေး�ရားန် ်CPR၊ အသကိုရ်ှိှ��ကိုမ်ျားျ�း၊ အ��
သငွ့်း်ပြွ�န်မ်ျားျ�း နိုငှ့်် ်�ဋိဇုီ�ဝရေးဆးများျ�း သင့်အ်လုု�များရှိှု�ါကို DNR/COLST အမုာန်း ်း�ာ
(ယ်�ယ်�အသကိုရ်ှိှင့်သ်န်န်ိုု�င့်ရ်ေးရားး ကို�သများအုတကွို ်အသကိုမ်ျားဆကိုရ်ေးရားး/ရေးဆးဆရား�
ဝန် ်အမုျားန် ်)် ရေး�းနိုု�င့်သ်ည်် ်သင့််ဆ်ရား�ဝန်န်ိုငှ့်် ်ရေးဆးွရေးနိုးွ�ါ။ အရေးရားးရေး�် ရေးဆးဝန်ထ်ိုးမ်ျားး
များျ�းသည် ်ကို�သများကုိုန် ်သ်တခ်ွျကို ်အခွျု� �ကိုု� အရေးသး�ုတရ်ေး��်ပြ�ထိုး�းသည်် ်လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�း
ထိုး�းရေးသ� DNR/COLST အများုန် ်�်� များရှိှုလုှင့် ်သင့််အ်�း အသကိုက်ိုယ် ်ကို�သများရုေး�းရားန် ်
လုု�အ�်�ါသည်။် DNR/COLST အမုျားန် ်�်� များရှိှု�ါကို အရေးရားးရေး�်ရေးဆးအ�ဲွ�သည် ်ကြိုကို�ုတင့် ်
ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၊် သင့််မု်ျားသ�း��၊ ရေးအးဂ္ဂိုျင့်် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်သများ�းရေးတ�်တု�အ်�း တု�င့်�်င့်ရ်ားန် ်
အခွျုန်မ်ျားရားသည် ်ပြ��်ရေးသ�ရေးကြားကို�င့်် ်CPR ကိုု� ရေးဆ�င့်ရွ်ားကိုရ်ေး�း�ါလုမုျား််များည်။်

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 

�ာင့်း�လိုင့်း�ချျကျးနှာင့််း ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးမာျာ�
EXPLANATION & INSTRUCTIONS

BURMESE



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.

ဤရေး�ာင့်း၏ အပုို�င့်း� ရေးလို� သည်း ကျု�ယ်းတွငွ့်း�အဂျါ �/တွ�း�ာ�� လိုဒူါ�န်းး�ခြချင့်း� နှာင့််း ဈာာပိုန်း၊ 
ခြမုာ�ပိုးနှားရေး�� နှာင့််း သင့်၏် ကိုျန်ရ်ှိှုအရုိုး�းပြ���သည်းမာျာ� �နွ်း ်းပို�းခြချင့်း�တွု�အ်တွကွျး �တုွးကြိုကျ�ုကျး
ရေး�ွ�ချျယ်းထားာ�သည်းမာျာ�နှာင့််း �တသ်ကိုရ်ေးသ� သင့်၏် ဆနိုဒများျ�းကိုု� ရေး��်ပြ�ရားန် ်ခွငွ့််ပ်ြ��သည်။်

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.

အပုို�င့်း� င့်�� သည် ်လုကိုမ်ျားတှမ်ျားျ�းအတကွိုပ်ြ��်သည်။် အရွားယ်ရ်ေးရား�ကိုသ် ူသကိုရ်ေးသနို�်ှ
ဦးး၏ ရေးရှိှ �ရေးများ�ှကိုတ်ငွ့် ်ရေး��င့်က်ိုု� လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�း ရားကို�်ွဲတ�်ရားများည်။် ရေးအ�ကို�်ါ��ဂ္ဂိုုု�လု်
များျ�းသည် ်အသသုကိုရ်ေးသ များလု��်နိုု�င့်�်ါ- သင့်် ်ရေးအးဂ္ဂိုျင့််န်ိုငှ့်် ်အပြခွ�း ရေးအးဂ္ဂိုျင့််မ်ျားျ�း၊ 
သင့်် ်အမ်ုျားရေးထိုး�င့်�်ကို ်သု�မ်ျားဟု�တ ်လုကိုတ်ွရဲေး��်၊ မုျားဘများျ�း၊ ရေးများးွခွျင့်း်များျ�း၊ ကိုရေးလုးများျ�း 
သု�မ်ျားဟု�တ ်ရေးပြများးများျ�း။

ပြ�ည််�်ကွိုပ်ြီး��းရေးသ�ရေး��င့်က်ိုု� သင့်် ်ရေးအးဂ္ဂိုျင့််န်ိုငှ့်် ်အပြခွ�းရေးအးဂ္ဂိုျင့််(်များျ�း)၊ သင့်် ်ဆရား�ဝန်၊် 
သင့်် ်မုျားသ�း��နိုငှ့်် ်သင့်တ်ကိုရ်ေးရား�ကိုက်ို�သရေးန်သည်် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်သင့် ်ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျားရုားယ်ူ
ရားန် ်အလု�းအလု�ရှိှုသည်် ်ကိုျန်း်များ�ရေးရားးအရေးဆ�ကိုအ်ဦးသု� ် မုျားတူ�များျ�း ရေး�းသင့််�်ါသည်။် 
သင့်၏် �ုတက်ြိုကို�ုကိုရ်ေးရွားးခွျယ်ထ်ိုး�းသည်မ်ျားျ�း အရေးပြ��င့်း်အလုရဲှိှု�ါကို အ�်ေတုလ်ု��်နိုု�င့်ရ်ားန် ်
သင့်၏် ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်မုျားတူ�ရားရှိှုထိုး�းသမူျားျ�းကိုု� များတှထ်ိုး�း�ါ။ 

သင့်၏် ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်မုျားတူ�တ�်�း�ကိုု� ဤ��၏အဆး�းတငွ့် ်ရေးတွ�များည်် ်
များတှ�်း�တင့်ရ်ားန် ်သရေးဘ�တညူ်�ခွျကို ်�း��းရေး��င့်န်ိုငှ့််အ်တ ူVermont ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှွန်က်ြားကို�းခွျကို ်
များတှ�်း�တင့်ရ်ိုးး� းသု� ် ရေး�း�ု�ရ်ားန်လ်ုည်း် သင့််အ်�း တု�ကိုတ်နွ်း်�ါသည်။်

များည်သ်ည််အ်ခွျုန်မ်ျားဆု� ဤ ကိုျန်း်များ�ရေးရားးရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျားအုတကွို ်ကြိုကို�ုတင့် ်
ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၏် အ�လုး�း သု�မ်ျားဟု�တ ်တ�်�ုတတ်�်�ု�င့်း်ကိုု� �ယ်�်ျကိုပ်ြခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တ ်
အ��းထိုးု�းပြခွင့်း် ပြ��ရားန် ်သင့််၌် အခွငွ့််ရ်ေးရားးရှိှု�ါသည်။် သင့် ်များ�ယ်�်ျကို�်ါကို ယ်ခွင့်မု်ျားတူ�
အရေးဟု�င့်း်အ�းလုး�းကိုု� �ျကိုဆ်�းသင့််�်ါသည်။် Vermont ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှွန်က်ြားကို�းခွျကို ်
များတှ�်း�တင့်ရ်ိုးး� းသု� ် သင့်အ်ရေးပြ��င့်း်အလုပဲြ��လု��်ပြီး��း မုျားတူ�တ�်�း� �ု� ်ပြီး��း�ါကို သင့်၏် ကြိုကို�ုတင့် ်
ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုက်ိုု� အ�်ေတုပ်ြ��လု��်ရားန် ်မုျားတူ�အသ�်တ�်�း� သု�မ်ျားဟု�တ ်လုု�အ�်ရေးသ� 
အခွျကိုအ်လုကိုမ်ျားျ�းနိုငှ့််အ်တ ူရေးပြ��င့်း်လုမဲျား ုအသရုေး�း��ရေး��င့်တ်�်�း�ကိုု� ၎င့်း်တု�အ်�း 
ရေးသခွျ���ွ ရေး�း�ု��်ါ။

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.

Vermont ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်ရှိှင့်း်လုင့်း်ခွျကိုန်ိုငှ့်် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုမ်ျားျ�း
Vermont Advance Directive Explanation and Instructions

များတညူ်�ရေးသ� ရေးရွားးခွျယ်မ်ျားအုများျု�းများျု�းနိုငှ့်် ်အရေးပြခွရေးန်အများျု�းများျု�းကိုု� သင့်် ်ရေးအး
ဂ္ဂိုျင့််(်များျ�း) သု�မ်ျားဟု�တ ်သင့်၏် ခွျ�်ရားသမူျားျ�းနိုငှ့်် ်ရေးဆးွရေးနိုးွရားန်န်ိုငှ့်် ်�ဉ်းး��း
ရား�တငွ့် ်အရေးထိုး�ကိုအ်ကိုပူြ��်ရေး�ရားန် ်ရေးပြခွလုမ်ှျားးများျ�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် ��အ��်
အရေးသးကိုု� သင့်�်တရ်ားန် ်ဆနိုဒရှိှုနိုု�င့်�်ါသည်။် 
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.

ရေးပြခွလုမ်ှျားးများျ�း�တင့်ပ်ြခွင့်း်��အ��်မုျားတူ�များျ�းကိုု� ရေးအ�ကို�်ါ၌ ဝယ်ယ််နူိုု�င့်သ်ည်-် 
Copies of Taking Steps can be purchased from: 

Vermont Ethics Network
61 Elm Street
Montpelier, VT 05602.
��န်း် (Tel) (802) 828-2909
�ကို�်် (Fax) (802) 828-2646
www.vtethicsnetwork.org

Vermont ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှွန်က်ြားကို�းခွျကို ်များတှ�်း�တင့်ရ်ိုးး� း နိုငှ့််�်တသ်ကို၍် 
ရေးန်�ကိုထ်ိုး�်အခွျကိုအ်လုကိုမ်ျားျ�းအတကွို-်
For information about the Vermont Advance Directive Registry 
visit:

VEN ဝ�းဆိုု�ဒါး- www.vtethicsnetwork.org
VEN website

သု�မ်ျားဟု�တ ်/ or

မာာတွးပိုး�တွင့်း ဝ�းဆိုု�ကျး Vermont ကျျန်းး�မာာရေး��ဌာာန်း-
Registry website at the Vermont Department of Health:

www.healthvermont.gov/vadr 



ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ ကျု�ယ်း�ာ�လိုာယ်း၏ ချျုန်းး�ဆိုု�မုာ
ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�းအတကွို ်Vermont ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်

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

သင့်၏်အများည််
 YOUR NAME

ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်များည််
AGENT NAME

သ�းပြခွ�း ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်များည််
ALTERNATE AGENT NAME

အများည််
NAME

��န်း်
PHONE

အ�းရေးများးလု်
EMAIL

အ�းရေးများးလု်
EMAIL

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

အမ်ုျား��န်း်န်း�ါတ်
HOME PHONE

အမ်ုျား��န်း်န်း�ါတ်
HOME PHONE

အများည််
NAME

��န်း်
PHONE

လု�်ု��
ADDRESS

ရိုးး� း��န်း်န်း�ါတ်
WORK PHONE

ရိုးး� း��န်း်န်း�ါတ်
WORK PHONE

ဆလဲု�်�န်း်
CELL PHONE

ဆလဲု�်�န်း်
CELL PHONE

ကိုွနို်��်သည် ်ကိုွနို်��်၏ ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုရေးအ�ဂျျင့််း အပြ��် ဤ��ဂ္ဂိုုု�လုက်ိုု� ခွန် ်အ်�်�ါသည်။်
I appoint this person to be my health care AGENT:

အဓုိကို ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ု�း�ု်�းရေး�းသ ူ(ဆရား�ဝန် ်ဆရား�ဝန်လ်ုကိုရ်ေးထိုး�ကို ်သု�မ်ျားဟု�တ ်သနူ်�ပြ��) -
Primary care provider (Physician, PA or Nurse Practitioner):

အကြားကိုးပြ��များရေးဆးွရေးနိုးွသင့််သ်မူျားျ�းတငွ့် ်ရေးအ�ကို�်ါတု� ် �ါဝင့်�်ါသည်။်
Those who should NOT be consulted include:

ကိုွနို်��်၏ကိုု�ယ်�်�း ရေးဆးကို�သများဆုု�င့်ရ်ား� ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�းနိုငှ့်် ်�တသ်ကို၍် အကြားကိုးပြ��ရေးဆးွရေးနိုးွနိုု�င့်သ်ည်် ်အပြခွ�းသမူျားျ�းများ�ှ ရေးအ�ကို�်ါတု� ် �ါဝင့်�်ါသည်။်
Others who may be consulted about medical decisions on my behalf include:

(သင့်သ်ည် ်တွွ��ကျးရေးအ�ဂျျင့််းမာျာ� ခွန် ်အ်�်�ါကို သ�းပြခွ�း��ရွားကို ်တ�်ရွားကိုပ်ြ�င့်် ်��ရားင့်း်ပြ�����ါ)
(If you appoint CO-AGENTS, list them on a separate sheet of paper)

ဤရေးအးဂ္ဂိုျင့််သ်ည် ်ကိုွနို်��်၏ ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်ပြ��် ရေးဆ�င့်ရွ်ားကိုရ်ားန် ်များရားရှိှုနိုု�င့်�်ါကို၊ ဆနိုဒများရှိှု�ါကို သု�မ်ျားဟု�တ ်များလု��်ရေးဆ�င့်န်ိုု�င့်�်ါကို ကိုွနို်��်၏ ရေးန်းာကျးထားပိုး ရေးအ�ဂျျင့််း အပြ��် ဤ��ဂ္ဂိုုု�လုက်ိုု� 
ခွန် ်အ်�်�ါသည်။် / If this agent is unavailable, unwilling or unable to act as my agent, I appoint this person as my ALTERNATE AGENT:

ရေးများးွရေးန် ်
DATE OF BIRTH

ရေးန်�်ွဲ
DATE

လု�်ု��
ADDRESS

ပြီးမုျား��
CITY

ပြ�ည်န််ယ််
STATE

���ု�သ်ရေးကိုေတ
ZIP

(အ�ု�င့်း်တ�် ကိုု� ရေးန်�ကို ်တ�် များျကို ်နို�ှတငွ့် ် ဆကို ်လုကို ် ရေး��် ပြ�များည် ်) / (PART ONE CONTINUED NEXT PAGE) 12/18

သင့်သ်ည် ်သင့်က်ိုု�ယ်တ်ု�င့်အ်တကွို ်ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�း များခွျနိုု�င့်သ်ည််အ်ခွါ သု�မ်ျားဟု�တ ်ခွျရားန် ်ဆနိုဒများရှိှုသည််အ်ခွါ သင့်၏် ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုကိုု�ယ်�်�းလုယှ် ်ကို သင့််အ်တကွို ်ကိုျန်း်များ�ရေးရားး 
ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�းကိုု� ခွျများတှရ်ေး�းနိုု�င့်�်ါသည်။် သင့်၏်ဆနိုဒများျ�းကိုု� န်�းလုည်သ်ရေးဘ�ရေး�ါကိုပ်ြီး��း သင့်၏်ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်ရေးန်ပြ�င့်် ်ရေးဆ�င့်ရွ်ားကိုရ်ားန် ်သရေးဘ�တညူ်�ထိုး�းရေးသ� သင့်ယ််း�ကြားကိုည််
ရားသည်် ်တ�်�း�တ�်ဦးးကိုု� ရေးရွားးခွျယ်သ်င့််�်ါသည်။် ရေးဆမွျားျု�းများဟု�တ�်ါကို သင့်၏် ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ု�း�ု်�းရေး�းသသူည် ်သင့်၏်ရေးအးဂ္ဂိုျင့်် ်ပြ��်၍မာ�နိုု�င့်�်ါ။ သင့်၏်ရေးအးဂ္ဂိုျင့််သ်ည် ်�ု�င့်ရ်ှိှင့်၊် 
ရေးအ�်�ရေးရားတ�၊ ဝန်ထ်ိုးမ်ျားး သု�မ်ျားဟု�တ ်ရေးန်ထိုးု�င့်ရ်ေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုအရေးထိုး�ကိုအ်�း၏် ကိုန်ထ်ိုးရုိုး�ကိုတ်�၊ ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုအရေးထိုး�ကိုအ်�း ်သု�မ်ျားဟု�တ ်သင့်၏်ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်

ပြီး��းရေးပြများ�ကိုခ်ွျုန်၌် သင့်ရ်ေးန်ထိုးု�င့်သ်ည်် ်အများ�ှးပြ�င့်ဆ်င့်ရ်ေးရားး အရေးထိုး�ကိုအ်�းရ်ေးန်ရား� ပြ��်၍မာ��ါ။
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.

အပုို�င့်း� တွ�း- ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာရေးအ�ဂျျင့််း
PART ONE: YOUR HEALTH CARE AGENT
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အများည််
NAME

ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၊် ��များျကိုန်ို�ှ 2
ရေးများးွသကိုက ရား�ဇ်ီ

DOB
ရေးန်�်ွဲ

DATE

ADVANCE DIRECTIVE, PAGE 2

အပုို�င့်း� နှာ�း- ကျျန်းး�မာာရေး��ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ�ည်းမာာန်းး�ချျကျးမာျာ�နှာင့််း �တုွးဝုည်ာဉ်ပုို�င့်း� ဆိုနှဒမာျာ�
PART TWO: HEALTH CARE GOALS AND SPIRITUAL WISHES

ကိုွနို်��်၏ ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုက်ိုု� ရေးအ�ကို�်ါအတု�င့်း် �တင့်လ်ုု��ါသည်-် / I want my Advance Directive to start:

ရေးသဆး�းခွါန်�းအရေးပြခွအရေးန်ပြ��်�ါကို ရေးအ�ကို�်ါရေးန်ရား�တငွ့် ်ရှိှုရားန် ်ကိုွနို်��်အတကွိုအ်ရေးရားးကြိုကို�းသည်(်ရေးရွားးခွျယ်မ်ျားအုများနှ်ပ်ြခွ�်�ါ)- / If I am dying it is important for me to be (check choice):

ကျွနှး�ပိုး၏ အလိုး���း� ကျျန်းး�မာာရေး��ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ �ည်းမာာန်းး�ချျကျးမာျာ�တွငွ့်း ရေးအာကျးပို�တွု�ပ်ို�ဝင့်းသည်း- / My overall health care goals include:

ကျွနှး�ပိုး၏ �တုွးဝုည်ာဉ်ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ ဆိုနှဒမာျာ�တွငွ့်း ရေးအာကျးပို�တွု�ပ်ို�ဝင့်းသည်း- / My Spiritual Care Wishes include:

မုျားမုျားဘ�သ� ဆး�းပြ�တခ်ွျကို ်များခွျနိုု�င့်ရ်ေးသ�အခွါ
When I cannot make my own decisions

အမ်ုျား၌
At home

ယ်ခွ�
Now

ရေးဆးရိုးး�၌
In the hospital

�ုတက်ြိုကို�ုကိုရ်ေးရွားးခွျယ်မ်ျားမုျားရှိှု
No preference

ဤသု� ်ပြ��်သည််အ်ခွါ-
When this happens:

အပြခွ�း -
Other:

များည်သ်ည်် ်ရေးဆးဝါးန်ည်း်လုမ်ျားးပြ�င့််ပ်ြ��်
ရေး� ကိုွနို်��်၏အသကိုက်ိုု� တတန်ိုု�င့််
သများှ ဆကိုရ်ှိညှ်ရ်ေးအ�င့်လ်ု��်ရားန် ်ဆနိုဒ
ရှိှု�ါသည်။်
I want to have my life sustained as long as 
possible by any medical means.

ကိုွနို်��်သကိုရ်ေးတ�င့််သ်ကိုသ်�ပြ��်
ရေး��ု�ဦ်းးတည်ရ်ေးသ� ကို�သများကုိုု�
သ�လုှင့် ်ဆနိုဒရှိှုသည်။်
I only want treatment directed toward my 
comfort.

ရေးအ�ကို�်ါတု� ်ပြ��နိုု�င့်မ်ျားသှ� ကိုွနို်��်၏အသကိုက်ိုု� ဆကိုရ်ှိညှ်ရ်ေးအ�င့် ်ကို�သလုု�
�ါသည်-် / I want treatment to sustain my life only if I will:

မုျားတရ်ေးဆမွျားျ�းနိုငှ့်် ်မုျားသ�း��နိုငှ့်် ်ဆကိုသ်ယွ်ရ်ေးပြ��ဆု�နိုု�င့်မ်ျားည်ဆ်ု�လုှင့်။်
be able to communicate with friends and family.
ကိုု�ယ််ဝ်န်က်ိုု�ယ််တ်�ကိုု� မုျားမုျားဘ�သ� ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုန်ိုု�င့်မ်ျားည်ဆ်ု�လုှင့်။်
be able to care for myself.
များသန်မ်ျား�မ်ွျားးရေးဝေန်�များရှိှုဘ ဲအသကိုရ်ှိှင့်န်ိုု�င့်မ်ျားည် ်ဆု�လုှင့်။်
live without incapacitating pain.
မုျားမုျားဝန်း်ကိုျင့်က်ိုု� သတမုျားနူိုု�င့်ရ်ေးသ�အသရုှိှုများည်ဆ်ု�လုှင့်။်
be conscious and aware of my surroundings.

ကိုွနို်��်ထိုး�်များးရေး��်ပြ�လုု�ရေးသ� ရားည်မ်ျားနှ်း်ခွျကိုမ်ျားျ�း၊ ဆနိုဒများျ�း သု�မ်ျားဟု�တ ်ယ်း�ကြားကိုည်မ်ျားမုျားျ�းတငွ့် ်ရေးအ�ကို�်ါတု��်ါဝင့်သ်ည်-်
Additional Goals, Wishes, or Beliefs I wish to express include:

အသကိုအ်နိုရူား�ယ်�ု်�းရုားမ်ျားရားရေးသ� �ျ�းန်�များရုှိှုလုှင့် ်အရေးကြားကို�င့်း်ကြားကို�းရားများည်် ်လုမူျားျ�း-
People to notify if I have a life-threatening illness:

ရေးအ�ကို�်ါများျ�း သု�မ်ျားဟု�တ ်ရေးတးဂ္ဂို�တ သု�မ်ျားဟု�တ ်���တရ်ေး�းပြခွင့်း်များျ�းသည် ်ကိုွနို်��်အ�ု� ် သကိုသ်�ရား�ပြ��်ရေး�များည်ပ်ြ��်သည်-်
The following items or music or readings would be a comfort to me:

ကိုွနို်��်၏ ကိုု�းကိုယွ်သ်ည််ဘ်�သ�/ယ်း�ကြားကိုည်မ်ျား-ု
My Religion/Faith:

ဝတပ်ြ��ရား�ရေးန်ရား�
PLACE OF WORSHIP

လု�်ု��
ADDRESS

��န်း်
PHONE
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အများည််
NAME

ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၊် ��များျကိုန်ို�ှ 3
ရေးများးွသကိုက ရား�ဇ်ီ

DOB
ရေးန်�်ွဲ

DATE

ADVANCE DIRECTIVE, PAGE 3

1. ကျွနှး�ပိုး၏နှာလိုး��ချ�န်းး�ပိုးပို�ကျ (တ�်ခွ�ရေးရွားး�ါ)- / If my heart stops (choose one):

4. ကျွနှး�ပိုးသည်း ရေး�ာဂျ�ကျွမား�ရေးန်းပို�ကျ သု�မ်ာဟု�တွး သကျးသာ�န်းးအလိုာ�အလိုာ မာ�ာုနှု�င့်းတွ�အ်ထား ုန်းာမာကျျန်းး�ခြ��းပို�ကျ (တ�်ခွ�ရေးရွားး�ါ)-
If I am terminally ill or so ill that I am unlikely to get better (choose one):

ကိုွနို်��်ပြ�ည််�်ကွိုလ်ုု�သည်် ်ကို�သများကုိုန် ်သ်တခ်ွျကိုမ်ျားျ�း- / Additional Limitations of Treatment I wish to include:

2. ကျွနှး�ပိုးသည်း မုာမုာ�ာသာ အသကျးမာ�ာ�နှု�င့်းပို�ကျ (တ�်ခွ�ရေးရွားး�ါ)- / If I am unable to breathe on my own (choose one):

3. ကျွနှး�ပိုးသည်း အသကျး�ာင့်း�န်းး အ�ာ သု�မ်ာဟု�တွး ရေး� အလိုး�အရေးလိုာကျး မာမြိုမုာ�ချျနှု�င့်းပို�ကျ (တ�်ခွ�ရေးရွားး�ါ)-
If I am unable to swallow enough food or water to stay alive (choose one):

“အသကိုရ်ှိှ��ကို”် ဆု�သည်မ်ျား�ှ ရေးလုရှိှ��ကိုက်ိုဲသ်ု� ် သင့််အ်ဆ�တ ်အတငွ့်း်အပြ�င့်သ်ု� ် ရေးလုကိုု� �ကိုအ်�းပြ�င့်် ်တနွ်း်ရေးရွား�ရေး�ရေးသ� �ကိုက်ိုု� ရားည်ည်ွှှန်း်သည်။်
“Breathing machine” refers to a device that mechanically moves air into and out of your lungs such as a ventilator.

များတှရ်ားန်-် သင့်သ်ည် ်အပြခွ�းပြ�ည်န််ယ်၌် ကို�သများခုွးယ်ရူေးန်�ါကို သင့််ရ်ေးအးဂ္ဂိုျင့််သ်ည် ်အ��ပြွ�န်က်ိုု� ဟုန် ်ထ်ိုး�းရားန် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်ပြ��တရ်ားန် ်လု��်�ု�င့်ခ်ွငွ့််က်ိုု� အလုု�အရေးလုျ�ကိုရ်ှိှုနိုု�င့်မ်ျားည် ်
များဟု�တ။် အ��ပြွ�န်န်ိုငှ့််�်တသ်ကိုသ်ည်် ်ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�းကိုု� သင့်၏်ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်�း ခွျများတှရ်ေး�လုု��ါကို ရေးအ�ကိုက်ို ရေးဘ�ကို�််ကိုု� အများနှ်ပ်ြခွ�်�ါ။
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.

CPR ဆု�သည်မ်ျား�ှ နိုလှုး�း(နိုလှုး�း)-အဆ�တ(်အဆ�တ)် ပြ�န်လ်ုည်အ်လု��်လု��်ရေး�ပြခွင့်း်ပြ��်ပြီး��း၊ နိုလှုး�းလု��်င့်န်း်ရေးဆ�င့်ရွ်ားကိုမ်ျား ုပြ�န်လ်ုည်လ်ု��်ရေးဆ�င့်ရ်ေး�ရားန် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်အကိုရူေး�းရားန် ်
ရားင့်ဘ်တအ်�း အ�း�ု�ကို�ု်နိုှ�်ုပြခွင့်း်၊ လုှ�်��်ပြ�င့်် ်လုုး�ရေးဆ�်ပြခွင့်း်၊ ရေးဆးဝါးရေး�းပြခွင့်း်နိုငှ့်် ်အသကိုရ်ှိှ�ရားန်က်ိုယ်တ်င့်ပ်ြခွင့်း် (သင့်် ်အဆ�တထ်ိုးသဲု� ် ရေးလုတနွ်း်သငွ့်း်ပြခွင့်း်) တု��်ါဝင့်သ်ည်။်
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).

များည်သ်ည််အ်ရေးပြခွအရေးန်တငွ့်မ်ျားဆု� CPR၊ အသကိုရ်ှိှ��ကိုမ်ျားျ�း၊ အ��သငွ့်း်ပြွ�န်မ်ျားျ�း နိုငှ့်် ်�ဋိဇုီ�ဝရေးဆးများျ�း အလုု�များရှိှု�ါဟု� သင့်ရ်ေး��်ပြ�ခွဲ�်ါကို အထိုးးူသပြ�င့််အ်ရေးရားးရေး�်အရေးပြခွရေးန်တငွ့် ်သင့််
အလုု�များရှိှုသည်် ်ကို�သများမုျားျ�းကိုု� များရားရှိှုရေး�ရားရေးအ�င့် ်DNR/COLST အမုျားန် ်�်� ရေးရားးရေး�းနိုု�င့်သ်ည်် ်သင့််ဆ်ရား�ဝန်န်ိုငှ့်် ်ရေးဆးွရေးနိုးွ�ါ။ DNR/COLST အမုျားန် ်�်�ကိုု� ရေးဆးရိုးး� ပြ�င့်�်တငွ့်လ်ုည်း် 
အသအုများတှပ်ြ��လုု�ကိုန််��ါများည်။်
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.

နိုလှုး�းပြ�န်အ်လု��်လု��်လု�ရေးအ�င့် ်CPR လု��်ရားန် ်ကိုွနို်��်ဆနိုဒရှိှု�ါသည်။်
I DO want CPR done to try to restart my heart.

ရေးရား�ဂ္ဂိုါ�ု�းကိုု� တု�ကိုထ်ိုး�တရ်ားန် ်�ဋိဇုုီဝရေးဆးများျ�း သု�မ်ျားဟု�တ ်အပြခွ�းရေးဆးဝါးများျ�း 
ကိုွနို်��် ရားလုု��ါသည်။် / I DO want antibiotics or other medication to fight infection.

ကိုွနို်��်၏ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်�း အ��ပြွ�န်န်ိုငှ့််�်တသ်ကိုသ်ည်် ်ဆး�းပြ�တခ်ွျကိုမ်ျားျ�း ခွျများတှရ်ားန် ်ကိုွနို်��် လု��်�ု�င့်ခ်ွငွ့််ရ်ေး�းသည်။်
I authorize my agent to make decisions about feeding tubes.

ကိုွနို်��်သည် ်အသကိုရ်ှိှ��ကိုက်ိုု� အခွျုန််
အကိုန် ်အ်သတမ်ျားရှိှု လုု�ခွျင့်သ်ည်။်
I DO want a breathing machine without any time limit.

ကိုွနို်��်သည် ်အ��ပြွ�န်က်ိုု� အခွျုန်အ်ကိုန် ်အ်သတမ်ျားရှိှု 
လုု�ခွျင့်သ်ည်။်
I DO want a feeding tube without any time limits.

ကိုွနို်��်သည် ်အသကိုရ်ှိှ��ကိုက်ိုု� အခွျုန်အ်န်ည်း်များှ 
များလုု�ခွျင့်�်ါ။
I DO NOT want a breathing machine for ANY length of time.

ကိုွနို်��်သည် ်အ��ပြွ�န်က်ိုု� အခွျုန်အ်န်ည်း်င့်ယ်မ်ျားှ 
များလုု�ခွျင့်�်ါ။
I DO NOT want a feeding tube for any length of time.

နိုလှုး�းပြ�န်အ်လု��်လု��်လု�ရေးအ�င့် ်CPR လု��်ရားန် ်ကိုွနို်��်ဆနိုဒများရှိှု�ါ။
I DON’T want CPR done to try to restart my heart.

ရေးရား�ဂ္ဂိုါ�ု�းကိုု� တု�ကိုထ်ိုး�တရ်ားန် ်�ဋိဇုုီဝရေးဆးများျ�း သု�မ်ျားဟု�တ ်အပြခွ�းရေးဆးဝါးများျ�း ကိုွနို်��် 
များရားလုု��ါ။ / I DON’T want antibiotics or other medication to fight infection.

အသကိုရ်ှိှင့်မ်ျားရှိှင့် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်�ု�သကိုသ်�များရုှိှုများရှိှု
ကြားကိုည််ရ်ားန် ်အခွျုန်က်ို�လုတု�တ�်ခွ�ရေး�း၍ အသကိုရ်ှိှ�
�ကိုရ်ားခွျင့်�်ါသည်။် / I want to have a breathing machine 
for a short time to see if I will survive or get better.

အသကိုရ်ှိှင့်မ်ျားရှိှင့် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်�ု�သကိုသ်�များရုှိှုများရှိှု
ကြားကိုည််ရ်ားန် ်အခွျုန်က်ို�လုတု�တ�်ခွ�ရေး�း၍ အ��ပြွ�န်ရ်ား
ခွျင့်�်ါသည်။် / I want to have a feeding tube for a short time 
to see if I will survive or get better.

သင့် ်အပြ�င့်း်အထိုးန်ရ်ေးန်များရေးကို�င့်း်ပြ��်ရေးန်�ါကို သု�မ်ျားဟု�တ ်ရေးသဆး�းရေးတ�မ်ျားည်ပ်ြ��်�ါကို သင့်မ်ျားည်က်ိုဲသ်ု�ရ်ေးသ�ကို�သများမုျားျု�းကိုု� လုု�ခွျင့်သ်ည် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်များလုု�ရေးကြားကို�င့်း် ဆး�းပြ�တ်
နိုု�င့်သ်ည်။် ကို�သများကုိုန် ်သ်တခ်ွျကိုမ်ျားျ�း များည်သ်ု��်င့်ထ်ိုး�းရှိှုထိုး�းရေး�ကို�များ ူသင့်၏်န်�ကိုျင့်မ်ျားနုိုငှ့်် ်ရေးရား�ဂ္ဂိုါလုကိုခဏာ�များျ�း (�ျု� � ပြခွင့်း်၊ �င့်�်န်း်နိုမ်ွျားးန်ယ်ပ်ြခွင့်း်၊ အသကိုရု်ိုးကြားကို�်ပြခွင့်း်) ကိုု� 

 သင့််အ်ရေးန်ပြ�င့်် ်ခွး��းများခွး��းရားန် ်ရေးရွားးခွျယ်�ု်�င့်ခ်ွငွ့််ရ်ှိှုသည်။် ကို�သများကုိုန် ်သ်တခ်ွျကိုမ်ျားျ�းကိုု� များရေး��်ပြ�ထိုး�း�ါကို ရေးဆးကို�သအ�ဲွ�ကိုု�လုု�အ�်ပြီး��း သင့််အ်သကိုက်ိုု� ကိုယ်တ်င့်ရ်ားန် ်
ပြ��်နိုု�င့်သ်များှ အရား�အ�းလုး�းကိုု� လု��်ရေးဆ�င့်�်ါများည်။်

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.

အပုို�င့်း� သး��- ကျ�သမုာ ကျန်း ်းသတွးချျကျးမာျာ�
PART THREE: LIMITATIONS OF TREATMENT
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အများည််
NAME

ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၊် ��များျကိုန်ို�ှ 4
ရေးများးွသကိုက ရား�ဇ်ီ

DOB
ရေးန်�်ွဲ

DATE

ADVANCE DIRECTIVE, PAGE 4

အပုို�င့်း� ရေးလို�- ကျု�ယ်းအဂျါ �/တွ�း�ာ�� လိုဒူါ�န်းး�ခြချင့်း�နှာင့််း ခြမုာ�ပိုးနှားမုာ/ ရု�ပိုးကျလိုာပိုးအကြွကျင့်း�အကျျန်းး �ွန်း ်းပို�းမုာ 
PART FOUR: ORGAN/TISSUE DONATION & BURIAL/DISPOSITION OF REMAINS

ကျု�ယ်းအဂျါ �/တွ�း�ာ�� လိုဒူါ�န်းး�ခြချင့်း�အတွကွျး ကျွနှး�ပိုး၏ သရေး�ာဆိုနှဒမာျာ� (သင့်် ်ရေးရွားးခွျယ်မ်ျားမုျားျ�းကိုု� အများနှ်ပ်ြခွ�်�ါ)- / My wishes for organ & tissue donation (check your choices):

ရိုး��်ကိုလု��်အကြွကိုင့်း်အကိုျန် ်ပြမုျား��်နိုှးများ/ု �နွ် ်�်�်များ ုနိုငှ့််�်တသ်ကိုပ်ြီး��း ရေးအ�ကို�်ါ ��ဂ္ဂိုုု�လုမ်ျားျ�းကိုု� ဆး�းပြ�တရ်ေး�လုု�သည်(်သင့်် ်ရေးရွားးခွျယ်မ်ျားမုျားျ�းကိုု� အများနှ်ပ်ြခွ�်�ါ)-
I want the following individuals to decide about my burial or disposition of my remains (check your choices):

ကျွနှး�ပိုးရေးသဆိုး��မြိုပိုး�ရေးန်းာကျး ရု�ပိုးကျလိုာပိုးအကြွကျင့်း�အကျျန်းး ခြမုာ�ပိုးနှားမုာ/ �ွန်း ်းပို�းမုာ အတွကွျး ကျွနှး�ပိုး၏ ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးမာျာ� (အများနှ်ပ်ြခွ�်ပြီး��း ပြ�ည််�်ကွို�်ါ)-
My Directions for Burial/Disposition of My Remains after I Die (check & complete):

သး�သန်း ်း ဆိုနှဒမာျာ� (သင့်် ်ရေးရွားးခွျယ်မ်ျားမုျားျ�းကိုု� အများနှ်ပ်ြခွ�်�ါ)- / Specific Wishes (check your choices):

ရေးအ�ကို�်ါ အ�ုတအ်�ု�င့်း်များျ�း နိုငှ့်် ်တ�်ရှိှ�းများျ�း လုေူါန်း်ရားန် ်ကိုွနို်��် သရေးဘ�တ�ူါသည်-်
I consent to donate the following organs & tissues:

ရေးအးဂ္ဂိုျင့်််
Agent

အပြခွ�း ရေးအးဂ္ဂိုျင့််အ်များည််
Alternate Agent

မုျားသ�း��-
Family:

ဈာ��န်အ��အ�ဉ်းအတကွို ်ကိုွနို်��်တငွ့် ်ကြိုကို�ုတင့်�်�ခွျ��်ရှိှု�ါသည်-်
I have a Pre-Need Contract for Funeral Arrangements:

အသ�ဘအ�်ု�န်ရ်ေး��င့််�်ွဲ/အသ�ဘရုိုး�ွဲ လု��်ရားန်ဆ်နိုဒရှိှုသည်။်
I want a Wake/Viewing

ရေးပြများသပြီးဂု္ဂို�ဟုမ်ျားကုိုု� �ု�လုု�လု�းသည် ်– ပြ��်နိုု�င့်လ်ုှင့် ်ရေးအ�ကို�်ါတည်ရ်ေးန်ရား�၌-(သ�သ�န်၊်လု�်ု��၊��န်း်န်း�ါတ)်
I prefer a Burial — If possible at the following location: (cemetery, address, phone number)

များ�းသပြီးဂု္ဂို�ဟုမ်ျားကုိုု� �ု�လုု�လု�းသည် ်– ကိုွနို်��်၏ အရုိုး�းပြ��ကိုု� ရေးအ�ကို�်ါအတု�င့်း် ထိုးနု်း်သမ်ုျားး သု�မ်ျားဟု�တ ်ကိုျဲ�ါ-
I prefer Cremation — With my ashes kept or scattered as follows:

 ဈာ��န်အခွမ်ျားးအန်�းပြီး��းရေးန်�ကို ်ရေးပြများသပြီးဂု္ဂို�ဟုမ်ျား ုသု�မ်ျားဟု�တ ်များ�းသပြီးဂု္ဂို�ဟုမ်ျားဆုကိုလ်ုကိုရ်ေးဆ�င့်ရွ်ားကိုလ်ုု��ါသည်။်
I want a Funeral Ceremony with a burial or cremation to follow

သ�သ�န်ရ်ေးဘးဈာ��န်ကိုု�သ� �ု�နို�်ှသကို�်ါသည်။်
I prefer only a Graveside Ceremony

ရေးပြများသပြီးဂု္ဂို�ဟုမ်ျား ုသု�မ်ျားဟု�တ ်များ�းသပြီးဂု္ဂို�ဟုမ်ျားပုြီး��းများ ှလု��်ရားသည်် ်အများတှတ်ရားအခွမ်ျားးအန်�းကိုု�သ� �ု�နို�်ှသကို�်ါသည်။်
I prefer only a Memorial Ceremony with burial or cremation preceding

အပြခွ�းအရေးသး�ုတအ်ခွျကိုမ်ျားျ�း-(ဥ�များ�၊ရေးတးဂ္ဂို�တ၊���တပ်ြခွင့်း်များျ�း၊သဘ��တ)ု
Other Details: (such as music, readings, Officiant)

သ�ရေးတသန် သု�မ်ျားဟု�တ ်�ည်�ရေးရားးနိုငှ့််�်တသ်ကိုသ်ည်် ်�ရုိုး�ဂ္ဂိုရားမ်ျား(များျ�း) သု� ် ကိုွနို်��်၏ ခွနိုာ�ကိုု� လုေူါန်း်ရားန် ်ဆနိုဒရှိှ�ုါသည်။် (များတှခ်ွျကို-်ရေးဆးရေးကိုျ�င့်း်သု�မ်ျားဟု�တ ်အပြခွ�း�ရုိုး�ဂ္ဂိုရားမ်ျားနိုငှ့်် ်မုျားမုျား
ဘ�သ� ကြိုကို�ုတင့်�်��ဉ်းထိုး�းရား�ါများည်။်) / 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.)

လုု�အ�်သည်် ်များည်သ်ည်် ်အ�ုတအ်�ု�င့်း်များဆု�
Any needed organs
လုု�အ�်သည်် ်များည်သ်ည်် ်တ�်ရှိှ�း( အရေးရားပြ��း၊အရုိုး�း၊များျကိုက်ြားကိုည်လ်ု�ှ)များဆု�
Any needed tissue (skin, bone, cornea)
ရေးအ�ကို�်ါ အ�ုတအ်�ု�င့်း်များျ�း နိုငှ့်် ်တ�်ရှိှ�းများျ�း လုေူါန်း်ရားန် ်ကိုွနို်��် သရေးဘ�များတ�ူါ-
I do not wish to donate the following organs and tissues:
အ�ုတအ်�ု�င့်း်များျ�း နိုငှ့်် ်တ�်ရှိှ�းကိုု�များှ လုေူါန်း်ရားန် ်ဆနိုဒများရှိှု�ါ။
I do not want to donate any organs or tissues
ကိုွနို်��်၏ ကိုျန်း်များ�ရေးရားးရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျားရုေးအးဂ္ဂိုျင့််က်ိုု� ဆး�းပြ�တရ်ေး�လုု��ါသည်။်
I want my health care agent to decide

အများည််
NAME

��န်း်
PHONE

လု�်ု��
ADDRESS

အပြခွ�း -
Other:

အများည််
NAME

�ုန််း
PHONE

လုု�်��
ADDRESS

အများည််
NAME

�ုန််း
PHONE

လုု�်��
ADDRESS
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အများည််
NAME

ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၊် ��များျကိုန်ို�ှ 5
ရေးများးွသကိုက ရား�ဇ်ီ

DOB
ရေးန်�်ွဲ

DATE

ADVANCE DIRECTIVE, PAGE 5

သင့်သ်ည် ်ဤ��အ�း အရွားယ်ရ်ေးရား�ကိုပ်ြီး��းသ ူသကိုရ်ေးသနို�်ှဦးးရေးရှိှ �တငွ့် ်လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းရားများည်။် ရေးအ�ကို�်ါ��ဂ္ဂိုုု�လုမ်ျားျ�း သကိုရ်ေးသအပြ��် လုကိုမ်ျားတှ ်များထိုးု�းနိုု�င့်�်ါ။
သင့်၏် ရေးအးဂ္ဂိုျင့််(်များျ�း)၊ အမ်ုျားရေးထိုး�င့်�်ကို၊်မုျားဘများျ�း၊ရေးများးွခွျင့်း်၊သ�းသများ�းများျ�း သု�မ်ျားဟု�တ ်ရေးပြများးများျ�း။

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.

အပုို�င့်း� င့်��- ဆိုနှဒမာျာ�အာ� လိုကျးမာာတွးထားု��ထားာ�ရေးသာ ရေးကြားကျည်ာချျကျး
PART FIVE: SIGNED DECLARATION OF WISHES

ဤ�ာ�ွကျး�ာတွမား�သည်း ကျွနှး�ပိုး၏ ကျျန်းး�မာာရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ ဆိုနှဒမာျာ�ကျု� ထားင့်းဟုပိုးမြိုပိုး� ကျွနှး�ပိုး၏ ကျု�ယ်းပုို�င့်း �တုွးဆိုနှဒခြ�င့််း ဤကြိုကျ�ုတွင့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးကျု� လိုကျးမာာတွးထားု��ခြချင့်း�
ခြ��းရေးကြားကျာင့်း� ရေးကြားကျည်ာအပိုးပို�သည်း။
I declare that this document reflects my health care wishes and that I am signing this Advance Directive of my own free will.

အထားကျးတွငွ့်း ရေး�ားခြပိုထားာ�သည််းအတွု�င့်း� �ာင့်း�ခြပိုသသူည်း လိုု�အပိုးသည််း သကျးရေးသနှာ�းဦး�တွငွ့်း တွ�းဦး�အခြ��းလိုည်း� ရေးဆိုာင့်း�ွကျးနှု�င့်းပို�သည်း။
The explainer as outlined above may also serve as one of the two required witnesses.

လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းထိုး�းရေးသ�
SIGNED

လုကိုမ်ျားတှ်
SIGNATURE

လုကိုမ်ျားတှ်
SIGNATURE

လုကိုမ်ျားတှ်
SIGNATURE

ရေးန်�်ွဲ
DATE

ရေးန်�်ွဲ
DATE

ရေးန်�်ွဲ
DATE

ရေးန်�်ွဲ
DATE

 

 

 

 

လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းသသူည် ်ဤကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၏် သရေးဘ�သဘ�ဝကိုု� န်�းလုည်ရ်ားန်န်ိုငှ့်် ်လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းခွဲရ်ေးသ� အခွျုန်၌် အနိုု�င့်အ်ထိုးကိုအ်ပြ��ပြခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တ ်�ု�လုနွ်မ်ျား ုများရှိှုရေးကြားကို�င့်း် 
ကိုွနို်��် အတည်ပ်ြ���ါသည်။် (ရေးကိုျးဇူီးပြ��၍ လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�း၍ �ရားင့််ထ်ိုး�တ�်ါ။)
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)

ဤ��ရွားကို�်�တမ်ျားးကိုု� လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းရေးသ� ��ဂ္ဂိုုု�လုသ်ည် ်ရေးဆို�ရုး�  တကိုရ်ေးန်ရား�ါကို သု�မ်ျားဟု�တ ်လုကိုရ်ှိှုလုနူ်� ပြ��်ရေးန်�ါကို ၎င့်း်တု�သ်ည် ်ဤကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၏် သရေးဘ�သဘ�ဝ
နိုငှ့်် ်အကိုျု�းသကိုရ်ေးရား�ကိုမ်ျားကုိုု� ရှိငှ့်း်ပြ�ခွဲပ်ြီး��း လုနူ်�ကို န်�းလုည်သ်ရေးဘ�ရေး�ါကိုရ်ားန်န်ိုငှ့်် ်လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းရေးသ� အခွျုန်၌် အနိုု�င့်အ်ထိုးကိုအ်ပြ��ပြခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တ ်�ု�လုနွ်သ်ည်် ်လုမ်ှျားးမုျား�းများ ုများရှိှုရေးကြားကို�င့်း် 
ရေးအ�ကို�်ါတ�်ခွ�ကိုု� လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�း၍ အတည်ပ်ြ��ရားများည်။် သတမ်ျားတှထ်ိုး�းသည်် ်ရေးဆးရိုးး�ရှိှင့်း်ပြ�သ၊ူ အများ�ု�်ဝန်ထ်ိုးမ်ျားး၊ �ုတက်ိုျန်း်များ�ရေးရားး လုနူ်�ကိုု�ယ်�်�းလုယှ်၊် အသအုများတှပ်ြ�� ခွရား�်ယ်�န််
ဘ�န်း်ရေးတ�်ကြိုကို�းဝင့်၊် Vermont ရေးရှိှ �ရေးန် သု�မ်ျားဟု�တ ်အတည်ပ်ြ��တရား�းရိုးး� း သတမ်ျားတှခ်ွးရားသူ

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��ရွားကို�်�တမ်ျားးကိုု� လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းရေးသ� ��ဂ္ဂိုုု�လုသ်ည် ်�ု���ာွ��ုပိုးသာ သု�မ်ာဟု�တွး ရေးန်းထားု�င့်းရေး�� ရေး�ာင့််းရေး�ာာကျးမုာ အရေးထားာကျးအပိုး်ရေးန်း�ာ တငွ့် ်ရှိှု�ါကို သု�မ်ျားဟု�တ ်ရေးန်ထိုးု�င့်သ်ပူြ��်
�ါကို ၎င့်း်တု�သ်ည် ်ဤကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၏် သရေးဘ�သဘ�ဝနိုငှ့်် ်အကိုျု�းသကိုရ်ေးရား�ကိုမ်ျားကုိုု� ရှိငှ့်း်ပြ�ခွဲပ်ြီး��း လုနူ်�ကို န်�းလုည်သ်ရေးဘ�ရေး�ါကိုရ်ားန်န်ိုငှ့်် ်လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းရေးသ� အခွျုန်၌် 
အနိုု�င့်အ်ထိုးကိုအ်ပြ��ပြခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တ ်�ု�လုနွ်သ်ည်် ်လုမ်ှျားးမုျား�းများ ုများရှိှုရေးကြားကို�င့်း် ရေးအ�ကို�်ါတ�်ခွ�ကိုု� လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�း၍ အတည်ပ်ြ��ရားများည်။် အများ�ု�်ဝန်ထ်ိုးမ်ျားး၊ အသအုများတှပ်ြ�� ခွရား�်ယ်�န်ဘ်�န်း်
ရေးတ�်ကြိုကို�းဝင့်၊် Vermont ရေးရှိှ �ရေးန်၊ အတည်ပ်ြ��တရား�းရိုးး� း သတမ်ျားတှခ်ွးရားသ၊ူ သတမ်ျားတှထ်ိုး�းသည်် ်ရေးဆးရိုးး�ရှိှင့်း်ပြ�သ၊ူ �ုတက်ိုျန်း်များ�ရေးရားး လုနူ်�ကိုု�ယ်�်�းလုယှ်၊် အရေးထိုး�ကိုအ်�းက်ို ခွန် ်အ်�်များ
ထိုး�းသည်် ်ကိုွမ်ျားးကိုျင့်ဆ်ရား�ဝန် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်သင့််ရ်ေးလုျ�်��ွ ရေးလုက်ိုျင့််သ်င့်က်ြားကို�းရေး�းထိုး�းရေးသ� ဘု�းဘ�ွးရုား�်သ�/ရေးန်ထိုးု�င့်ရ်ေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျား ုအရေးထိုး�ကိုအ်�း ်ရေး�တန်�ဝ်န်ထ်ိုးမ်ျားး

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.

သကိုရ်ေးသ ၁ (��လုး�းအကြိုကို�းပြ�င့််အ်များည်)်
WITNESS 1 (PRINT NAME)

သကိုရ်ေးသ ၂ (��လုး�းအကြိုကို�းပြ�င့််အ်များည်)်
WITNESS 2 (PRINT NAME)

ရေးခွါင့်း်��း/ရား�ထိုးးူ
TITLE/POSITION

��န်း်
PHONE

လု�်ု��
ADDRESS

အများည််
NAME
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အများည််
NAME

ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၊် ��များျကိုန်ို�ှ 6
ရေးများးွသကိုက ရား�ဇ်ီ

DOB
ရေးန်�်ွဲ

DATE

ADVANCE DIRECTIVE, PAGE 6

ရေးအာကျးပို�တွု�မ်ာာာ ကျွနှး�ပိုး၏ ကြိုကျ�ုတွင့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မုာတူွ�ခြ��းသည်း။ (ရေးကိုျးဇူီးပြ��၍ ��်ရေးဆး�ါ။)
The following have a copy of my Advance Directive (please check):

Vermont ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်များတှ�်း�တင့်ဌ်ာ�န်
Vermont Advance Directive Registry

များုသ�း�ုဝင့််(များျ�း) - ကိုျရေးးဇီူး�ပြ၍ု ��ရားင့််း�ပြ�ါ -
Family Member(s): Please list:

အပြခွ�း -
Other:

များတှ�်း�တင့်သ်ည်် ်ရေးန်�်ွဲ -
Date registered:

ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျားရုေးအးဂ္ဂိုျင့်််
Health care agent 
အပြခွ�းကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကိုမ်ျားရုေးအးဂ္ဂိုျင့်််
Alternate health care agent 
ဆရား�ဝန်/်�း�ု်�းရေး�းသ(ူများျ�း) -
Doctor/Provider(s):
ရေးဆးရိုးး� (များျ�း) -
Hospital(s):

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

အများည််
NAME

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS

လု�်ု��
ADDRESS



Vermont ကြိုကျ�ုတွင့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး မာာတွးပိုး�တွင့်းဌာာန်း
မာာတွးပိုး�တွင့်းခြချင့်း� သရေး�ာတွညူ်းမုာနှာင့််း ပိုး��းရေးခြပိုာင့်း�လို��န်းး ခွျင့််းခြပို�ချျကျး

(Vermont ကြိုကျ�ုတွင့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး �ည်း�မာျဉ်�အတွု�င့်း� �ာ�ွကျး�ာတွမား� ကျ နှာင့််း ချ)

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

ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျးမာျာ� / Directions

1. ��များျကိုန်ို�ှ ၃ တငွ့် ်များတှ�်း�တင့်ပ်ြခွင့်း် များဝူါေကိုု� �တရု်ိုးပြီး��း ရေးအ�ကို�်ါ သကိုဆ်ု�င့်ရ်ား� အ�ု�င့်း်တငွ့် ်ပြ�ည််�်ါ။ ရေးကိုျးဇူီးပြ��၍ ရှိှင့်း်လုင့်း်��ွ ရုိုး�ကို�်ါ သု�မ်ျားဟု�တ ်�း�နိုှ�်ု�ါ။
 Read the Registration Policy on page 3 and complete the relevant sections below. Please type or print clearly.

a. ပိုထားမာအကြိုကျမုား မာာတွးပိုး�တွင့်းသမူာျာ� - လုု�အ�်သည်် ်များတှ�်း�တင့်သ် ူအခွျကိုအ်လုကိုမ်ျားျ�းနိုငှ့်် ်��ရွားကို�်�တမ်ျားး ကို ကိုု� ပြ�ည််�်ကွို�်ါ။
  First-time Registrants: Complete the Required Registrant Information & Document A. 

b. ကြိုကျ�ုတွင့်းညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး အသ�းရေးခြပိုာင့်း�လို�ခြချင့်း�ကျု� �ု�င့်းသငွ့်း�မြိုပိုး�ပို�မြိုပိုး။ - လုု�အ�်သည်် ်များတှ�်း�တင့်သ် ူအခွျကိုအ်လုကိုမ်ျားျ�းနိုငှ့်် ်��ရွားကို�်�တမ်ျားး ခွ ကိုု� ပြ�ည််�်ကွို�်ါ။
 Updating an Advance Directive already on file: Complete the Required Registrant Information & Document B.

2. သင့်၏်ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို၏် လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းထိုး�းပြီး��း သကိုရ်ေးသအပြ��် လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းထိုး�းရေးသ� များုတူ�ကိုု� �းူတွ�ဲါ။
 Attach a signed and witnessed copy of your advance directive.

3. များတှ�်း�တင့်ပ်ြခွင့်း်တငွ့် ်ပြ�ည််�်ကွို၍် လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းထိုး�းရေးသ� များတှ�်း�တင့်ပ်ြခွင့်း် သရေးဘ�တညူ်�များ ုသု�မ်ျားဟု�တ ်�း��းရေးပြ��င့်း်လုရဲားန် ်ခွငွ့််ပ်ြ��ခွျကိုန်ိုငှ့််က်ြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်
��ရွားကို�်�တမ်ျားး၏ လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းထိုး�းပြီး��း သကိုရ်ေးသအပြ��် လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းထိုး�းရေးသ� များုတူ�တ�်�း� မာခြ��းမာရေးန်း �ါဝင့်ရ်ားများည်။်

 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. �း��းများျ�းကိုု� ပြ�ည််�်ကွိုပ်ြီး��း လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းပြီး��းသည်န်ိုငှ့်် ်အ�းရေးများးလုပ်ြ�င့််၊် ��တု�ကိုမ်ျားရှေး�း�ု� ်ပြခွင့်း်ပြ�င့်် ်သု�မ်ာဟု�တွး �ကို�််ပြ�င့်် ်�း��းများျ�းကိုု� ရေး�း�ု��်ါ။
 Once forms are completed and signed, send forms by email, mail or fax:
ရေးအာကျးပို�သု� ် အး�ရေးမာ�လိုးပုို�ပ်ို�။
E-mail to: VADRSubmissions@uslwr.com

သု�မ်ာဟု�တွး ရေးအာကျးပို�သု� ် �ာတွု�ကျးမာာရေးပို�ပုို�ပ်ို�။
Or Mail to:

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

သု�မ်ာဟု�တွး ရေးအာကျးပို�သု� ် �ကျး�းရေးပို�ပုို�ပ်ို�။
Or Fax to:

908-654-1919

ထိုး�်ရေးဆ�င့်း်အခွျကိုအ်လုကိုမ်ျားျ�းအတကွို ်http://healthvermont.gov/vadr/ သု�မ်ျားဟု�တ ်1-888-548-9455 သု� ် ရေးခွ်ဆု��ါ။
For additional information visit: http://healthvermont.gov/vadr/ or call 1-888-548-9455

Registry Use Only

လိုု�အပိုးသည််း မာာတွးပိုး�တွင့်းသ ူအချျကျးအလိုကျး / Required Registrant Information

အရေး��ရေးပို် ဆိုကျးသယွ်း��ာမာျာ� / Emergency Contacts

အမာည်း - �ထိုးများ
Name: First
ရေးမွာ�ရေးန်း ် -
Date of Birth:

မြိုမုာ� �/မြိုမုာ� �ရေးတွား -
Town/City:

မြိုမုာ� �/မြိုမုာ� �ရေးတွား -
Town/City:

��န်းး�န်းးပို�တွး - အဓုိကို
Phone Number: Primary

များတှ�်း�တင့်သ်နူိုငှ့်် ်ရေးတ�်��်�း� -
Relationship to Registrant:

များတှ�်း�တင့်သ်နူိုငှ့်် ်ရေးတ�်��်�း� -
Relationship to Registrant:
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သင့််းကျု� အး�ရေးမာ�လိုးခြ�င့််း ဆိုကျးသယွ်းရေး�လိုု�ပို�သလိုာ�။
Would you like to be contacted by e-mail?

များဆကိုသ်ယွ်ရ်ေး�လုု��ါ။
No

ဆကိုသ်ယွ်ရ်ေး�လုု�သည်။်
Yes

အပြခွ�း -
Other:

��န်း်န်း�ါတ ်-
Phone Number:

��န်း်န်း�ါတ ်-
Phone Number:

( () )

)(

)(

- -

-

-

ခြပိုည်းန်းယ်း -
State:

ခြပိုည်းန်းယ်း -
State:

�ာပုို�သ်ရေးကျါတွ -
Zip code:

�ာပုို�သ်ရေးကျါတွ -
Zip code:

အဓုိကျ ရေးပို�ပုို��်န်းးလိုပုိုး�ာ -
Primary Mailing Address:

အဓုိကျ - အများည် ်-
Primary: Name:

ဒါ�တွယု်ရေးခြမာာကျး - အများည် ်-
Secondary: Name:

အး�ရေးမာ�လိုးလိုပုိုး�ာ -
Email Address:
ဒါ�တွယု်ရေးခြမာာကျး ရေးပို�ပုို��်န်းးလိုပုိုး�ာ (�ာုပို�ကျ) -
Secondary Mailing Address (if applicable):

အလုယ််
Middle

ရေးန်�ကိုဆ်း�း
Last

အတု�ရေးကို�ကို်
Suffix

Received:
Confirmed:

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


သတွခုြပို�ချျကျး - မာာတွးပိုး�တွင့်းဌာာန်းသု� ် တွင့်းသငွ့်း�မုာမာျာ�အာ�လိုး��တွငွ့်း မာာတွးပိုး�တွင့်းသ၏ူ ကြိုကျ�ုတွင့်း ညွှှန်းးကြားကျာ�ချျကျး၏ လိုကျးမာာတွးထားု��ထားာ�မြိုပိုး� အသသုကျးရေးသ လိုကျးမာာတွးထားု��ထားာ�ရေးသာ 
မုာတူွ� ပို�ဝင့်း�မာည်း။ ၎င့်း�သည်း ပိုထားမာအကြိုကျမုား တွင့်းသငွ့်း�မုာမာျာ�နှာင့််း လိုကျး�ာု �ာ�ွကျး�ာတွမား�မာျာ�တွငွ့်း ခြပိုင့်းဆိုင့်းရေးခြပိုာင့်း�လို�မုာမာျာ� နှာ�းချ�လိုး��နှာင့််း သကျးဆိုု�င့်းပို�သည်း။

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�ာတွမား� ကျ - မာာတွးပိုး�တွင့်းခြချင့်း� သရေး�ာတွညူ်းမုာ
Document A: Registration Agreement

သင့်၏်ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုက်ိုု� များတှ�်း�တင့်ရ်ေးသ� သင့်၏်�ထိုးများအကြိုကိုမ်ုျား ပြ��်�ါကို ဤအ�ု�င့်း် တွ�းချ�တွည်း�ကျု�သာ ပြ�ည််�်ါ။
Complete this section only if this is your first time registering your advance directive.

�ာ�ွကျး�ာတွမား� ချ - ရေးခြပိုာင့်း�လို��န်းး ခွျင့််းခြပို�ချျကျး
Document B: Authorization to Change

သင့်သ်ည် ်လုကိုရ်ှိှုတငွ့် ်များတှ�်း�တင့်ထ်ိုး�းပြီး��း များတှ�်း�တင့်ဌ်ာ�န်တငွ့် ်��ရားင့်း်သငွ့်း်ပြီး��းရေးသ� ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုတ်ငွ့် ်အရေးပြ��င့်း်အလုမဲျားျ�း ပြ��လု��်လုု��ါကို တွ�းချ�တွည်း�ကျု�သာ ပြ�ည််�်ကွို�်ါ။
Complete only if you are currently registered and making updates to an advance directive already on file with the registry.

သင့်း၏တွင့်းသငွ့်း�မုာတွငွ့်း အသး��ခြပို�သည််း ရေးအာကျးပို� အကျကွျးကျု� ခြ�ည််းပို�။
Check the box below that applies to your submission.

ခြပိုင့်းဆိုင့်း�န်းး - သင့်၏်လုကိုရ်ှိှု ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုက်ိုု� ပြ�င့်ဆ်င့်ရ်ားန် ်ဤအကိုကွိုက်ိုု� ပြ�ည််�်ါ။ ယ်ခွင့် ်��ရွားကို�်�တမ်ျားးများတှတ်မ်ျားးကိုု� သင့်၏်�ု�င့်တ်ငွ့် ်ထိုးနု်း်သမ်ုျားးထိုး�း�ါများည်။်
Amend: Check this box to amend your existing advance directive. Prior document history will be retained in your file.

အ�ာ�ထားု���န်းး - သင့်၏်လုကိုရ်ှိှု ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှနှ်က်ြားကို�းခွျကိုက်ိုု� အ��းထိုးု�းရားန် ်ဤအကိုကွိုက်ိုု� ပြ�ည််�်ါ။ ယ်ခွင့် ်��ရွားကို�်�တမ်ျားးများတှတ်မ်ျားးကိုု� သင့်၏်�ု�င့်တ်ငွ့် ်ထိုးနု်း်သမ်ုျားးထိုး�းများည် ်များဟု�တ�်ါ။
Replace: Check this box to replace your existing advance directive. Prior document history will not be retained in your file.

ဆိုု�င့်း�င့်း�်န်းး - အခွျုန်အ်တု�င့်း်အတ�တ�်ခွ�အတကွို ်သင့်၏်ကြိုကို�ုတင့်လ်ုမ်ျားးညွှှန်ခ်ွျကို၏် အ�ုတအ်�ု�င့်း်အ�းလုး�းကိုု� ယ်�ယ်��ုတထ်ိုး�းရားန် ်ဤအကိုကွိုက်ိုု� အများနှ်ပ်ြခွ�်�ါ။
Suspend: Check this box to temporarily inactivate all or part of your advance directive for a defined period of time.

ခြပိုန်းးလိုည်းရု�ပိုးသမုား��န်းး - များတှ�်း�တင့်ဌ်ာ�န်များ ှသင့်၏် ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုက်ိုု� �ျကိုရ်ားန် ်ဤအကိုကွိုက်ိုု� ပြ�ည််�်ါ။ (များတှ�်း�တင့်ဌ်ာ�န်များ ှအပြီး��း�ယ်ရ်ှိှ�းပြခွင့်း်ပြ��်သည်။်)
Revoke: Check this box to delete your advance directive from the registry. (This is a permanent removal from the Registry)

ကိုွနို်��် _________________________________________________________ (�ာလိုး��အကြိုကျး�ခြ�င့််းအမာည်း) သည် ် Vermont ကြိုကို�ုတင့် ် ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ် များတှ�်း�တင့်ဌ်ာ�န်တငွ့် ် ကိုွနို်��်၏ ကြိုကို�ုတင့််
ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုက်ိုု� များတှ�်း�တင့်ပ်ြီး��း Vermont ဥ�ရေးေကို ခွငွ့််ပ်ြ��ထိုး�းသည််အ်တု�င့်း် ၎င့်း်၏အသး�းပြ��ခွငွ့််က်ိုု� တရား�းဝင့်ခ်ွငွ့််ပ်ြ��ရေးကြားကို�င့်း် ရေးတ�င့်း်ဆု��ါသည်။် ရေးအ�ကိုတ်ငွ့် ် လုကိုမ်ျားတှထ်ိုးု�းပြခွင့်း်ပြ�င့်် ်
ကိုွနို်��်သည် ်ရေးအ�ကို�်ါတု�က်ိုု� အသအုများတှပ်ြ��၍ အတည်ပ်ြ���ါသည်။် ရေး�းထိုး�းရေးသ� အခွျကိုအ်လုကိုမ်ျားျ�း တကုိုျများနှ်က်ိုန်�်ါသည်။် များတှ�်း�တင့်ဌ်ာ�န် များတှ�်း�တင့်ပ်ြခွင့်း် များဝူါေ၏ �ည်း်ကိုမ်ျားးသတ်
များတှခ်ွျကိုမ်ျားျ�းကိုု� ကိုွနို်��် �တရု်ိုး၊ န်�းလုည်သ်ရေးဘ�ရေး�ါကို၍် သရေးဘ�တ�ူါသည်။် အခွငွ့််မ်ျားရှိှုရေးသ� ဝင့်ရ်ေးရား�ကိုမ်ျား ုများခွးရားရေးအ�င့် ်ကိုွနို်��်၏ များတှ�်း�တင့်သ် ူအု�င့်ေ်�န်း�ါတန်ိုငှ့်် ်�ု�ကိုဆ်းအတုက်ိုတပ်ြ��းကိုု� 
ကို�ကိုယွ်�်ါများည်။် ကိုွနို်��်၏ များတှ�်း�တင့်ပ်ြခွင့်း် အခွျကိုအ်လုကို ်သု�မ်ျားဟု�တ ်ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုတ်ငွ့် ်အရေးပြ��င့်း်အလုမဲျားျ�းကိုု� ��ပြ�င့််ရ်ေးရားးသ�း၍ များတှ�်း�တင့်ဌ်ာ�န်ထိုးး ခွျကိုခ်ွျင့်း် အရေးကြားကို�င့်း်ကြားကို�း
�ါများည်။် ကိုွနို်��်သည် ်ဤသရေးဘ�တညူ်�များကုိုု� များည်သ်ည််အ်�ဲွ�ကိုများှ အနိုု�င့်ထ်ိုးကိုပ်ြ��များပူြခွင့်း်၊ ပြီးခွမ်ုျားးရေးပြခွ�ကိုအ်ကိုျ�်ကိုု�င့်ပ်ြခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တ ်�ု�လုနွ်သ်ည်် ်လုမ်ှျားးမုျား�းများမုျားမှျားရှိှုဘ ဲဆနိုဒအရေးလုျ�ကို ်ရေးဆ�င့်ရွ်ားကို်
ပြခွင့်း် ပြ��်�ါသည်။် ကိုွနို်��်၏ �ု�ကိုဆ်းအတုက်ိုု� ဝင့်ရ်ေးရား�ကိုခ်ွဲသ် ူများည်သ်မူျားဆု�ကိုု� ကိုွနို်��် န်�းလုည်သ်ရေးဘ�ရေး�ါကိုပ်ြီး��း ကိုွနို်��်၏ ��ရွားကို�်�တမ်ျားးများျ�းနိုငှ့်် ်ကိုု�ယ်ရ်ေးရားး အခွျကိုအ်လုကိုမ်ျားျ�းသု� ် ထိုး�်များးဝင့််
ရေးရား�ကိုရ်ားန် ်အသး�းပြ��နိုု�င့်ရ်ေးကြားကို�င့်း် န်�းလုည်သ်ရေးဘ�ရေး�ါကို�်ါသည်။် ဤခွငွ့််ပ်ြ��ခွျကိုသ်ည် ်ကိုွနို်��် ပြ�န်လ်ုည်ရ်ိုး��်သမ်ုျားးသည််အ်ခွျုန်အ်ထိုး ုဆကိုလ်ုကိုအ်ကိုျု�းသကိုရ်ေးရား�ကို�်ါသည်။်
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.

ကိုွနို်��် _________________________________________________________ (�ာလိုး��အကြိုကျး�ခြ�င့််းအမာည်း) သည် ်ဤ�း��းကို ကိုွနို်��် ပြ��လု��်ခွဲသ်ည်် ်အရေးပြ��င့်း်အလုမဲျားျ�းကိုု� တကုိုျများနှ်က်ိုန်�်�ွ 
ကိုု�ယ်�်�းပြ��ပြီး��း အဆု��ါ အရေးပြ��င့်း်အလုမဲျားျ�းသည် ်တကုိုျများနှ်က်ိုန်ရ်ေးကြားကို�င့်း် အတည်ပ်ြ���ါသည်။် ထိုးု� ်ပြ�င့် ်ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်များတှ�်း�တင့်ဌ်ာ�န်တငွ့် ်ထိုးင့်ဟ်ု�်ရားများည်် ်အရေးပြ��င့်း်အလုမဲျားျ�းကိုု� 
ကိုွနို်��်သည် ်တရား�းဝင့်ခ်ွငွ့််ပ်ြ���ါသည်။်
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.

မာာတွးပိုး�တွင့်းသ၏ူ လိုကျးမာာတွး -
Signature of Registrant:

မာာတွးပိုး�တွင့်းသ၏ူ လိုကျးမာာတွး -
Signature of Registrant:

�တွင့်း�ကျး�ွ� -
Begin Date:

အဆိုး���ကျး�ွ� -
End Date:

ရေးန်း�်ွ� -
Date:

ရေးန်း�်ွ� -
Date:

Registry Use Only

Received:
Confirmed:
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မာာတွးပိုး�တွင့်းခြချင့်း� မူာဝ�ဒါ / Registration Policy

ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်ဆု�သည်မ်ျား�ှ လုူတ�်ဦးးသည် ်၎င့်း်၏ ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကို်များ ုကို�သရေးရားးနိုငှ့်် ်ဘဝ ရေးရွားးခွျယ််များုများျ�း၏ အဆး�းသတ်များုနိုငှ့်် ်��်လုျဉ်းး၍ များ�ွမ်ျားးရေးဆ�င့်န်ိုု�င့်�်ါကို သု�မ်ျားဟု�တ ်
အဆု��ါဆး�းပြ�တ်ခွျကို်များျ�းကိုု� များခွျနိုု�င့်�်ါကို လုူတ�်ဦးး၏ ဆနိုဒများျ�းကိုု� လုှဲရေးပြ��င့်း်သည်် ်တရား�းဝင့် ်��ရွားကို်��တမ်ျားးတ�်ခွ�ပြ��်�ါသည်။် Vermont ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း်သည် ်
လုး�ပြခွး��ုတ်ခွျရားသည်် ် ရေးေတ�ရေးဘ�််တ�်ခွ�တွင့် ်၎င့်း်၏ ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်��ရွားကို်��တမ်ျားး မုျားတူ�ကိုု� အ�လုကို်ထိုးရွားန်း်န်�်�န်�်အရား လုူများျ�းကိုု� သမ်ုျားးဆည်း်ရေး�နိုု�င့်သ်ည်် ်ရေးေတ�ရေးဘ�််တ�်ခွ� ပြ��်
�ါသည်။် တရား�းဝင့်ခ်ွွင့််ပ်ြ��ထိုး�းရေးသ� ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကို်များ ု�း်�ု�းရေး�းသမူျားျ�း၊ ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကို်များ ုအရေးထိုး�ကိုအ်�း်များျ�း၊ ရေးန်ထိုးု�င့်ရ်ေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကို်များ ုအရေးထိုး�ကိုအ်�း်များျ�း၊ ဈာ��န် 
ေါရုိုး�ကို်တ�များျ�းနိုငှ့်် ်များ�းသပြီးဂု္ဂို�ဟု ်�ကို်ရေးများ�င့်း်များျ�းကို လုု�အ�်သည််အ်ခွျုန်တ်ွင့် ် ရေးေတ�ရေးဘ�််များျ�း ဝင့်ရ်ေးရား�ကို်နိုု�င့်�်ါသည်။် ရေးန်�ကို်ထိုး�် အခွျကိုအ်လုကို်များျ�းအတွကို ်http://healthvermont.gov/
vadr/ သု� ် ဝင့်ရ်ေးရား�ကို်�ါ။
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. ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်ကိုု� များှတ်�း�တင့်ရ်ားန် ်များှတ်�း�တင့်သ်သူည် ်ရေးအ�ကို်�ါသု� ် ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်��ရွားကို်��တမ်ျားး မုျားတူ�နိုငှ့််အ်တ ူများှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် သရေးဘ�တညူ်�ခွျကို်ကိုု� ပြ�ည််�်ွကို်၍ 
ရေး�း�ု�ရ်ား�ါများည်။်

 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. များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် သရေးဘ�တညူ်�ခွျကို်နိုငှ့်် ်�းူတွဲ�ါများျ�း လုကို်ခွးရားရှိှုပြခွင့်း်အရေး�် များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န်ကို ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်ကိုု� �ကိုဲန်�်တပ်ြီး��း များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် သရေးဘ�တညူ်�များုများ ှများှတ်�း�တင့်သ် ူ
ခွွပဲြခွ�းရေးရွားးထိုး�တ်ရေးသ� အခွျကိုအ်လုကို်များျ�းနိုငှ့််အ်တ ူရေးေတ�ရေးဘ�််တွင့် ်သမ်ုျားးဆည်း်ထိုး�း�ါများည်။် များှတ်�း�တင့်န််း�ါတ်၊ များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န် ဝဘဆ်ု�ကို်၌ ��ရွားကို်��တမ်ျားးများျ�းထိုးး ဝင့်ရ်ေးရား�ကို်ရားန် ်
များှတ်�း�တင့်န််း�ါတ ်အသး�းပြ��ပြခွင့်း်အတွကို ်လုမ်ျားးညွှှန်ခ်ွျကို်များျ�း၊ �ု�ကို်ဆးအတု်ကိုတပ်ြ��းနိုငှ့်် ်ယ်�ဉ်းရေးများ�င့်း်လုု�င့်�်င့် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်အ�များခွးကိုတပ်ြ��းကိုု� ကို�်ရားန် ်�တ�်ကို�များျ�းနိုငှ့််အ်တ ူများှတ်�း�တင့််
သထူိုးး အတည်ပ်ြ����ကိုု� များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န်ကို ရေး�း�ု��်ါများည်။် များှတ်�း�တင့်သ်ကူို ပြ��လု��်သည်် ်အတည်ပ်ြ����နိုငှ့်် ်များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် ��စည်း်များျ�း လုကို်ခွးရားရှိှုသည််တ်ု�င့်ရ်ေးအ�င့် ်များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း်သည် ်
အကိုျု�းများသကို်ရေးရား�ကို်�ါ။

 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. ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်များျ�းကိုု� ဝင့်ရ်ေးရား�ကို်သင့််သ်ည်် ်များည်သ်ူနိုငှ့််မ်ျားဆု� �ု�ကို်ဆးအတု်ကိုတပ်ြ��းများ ှများှတ်�း�တင့်န််း�ါတ်ကိုု� များှတ်�း�တင့်သ်မူျားျ�းကို များှရေးဝသင့််�်ါသည်။် ဥ�များ�- များှတ်�း�တင့်သ်၏ူ 
ကိုု�ယ််��းလုှယ််၊ မုျားသ�း��ဝင့်မ်ျားျ�း သု�မ်ျားဟု�တ ်ဆရား�ဝန် ်များှတ်�း�တင့်န််း�ါတ ်အသး�းပြ��၍ လုူတ�်ဦးး၏ ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်ကိုု� များည်သ်မူျားဆု� ဝင့်ရ်ေးရား�ကို်နိုု�င့်�်ါသည်။် ထိုးု�အ်ပြ�င့် ်များှတ်�း�တင့််
န်း�ါတ်သည် ်အလုွယ််တကို ူများရားရှိှုနိုု�င့်သ်ည််အ်ခွါ လု��်�ု�င့်ခ်ွွင့််လ်ုှအဲ�်ထိုး�းရေးသ� ကိုျန်း်များ�ရေးရားး ရေး��င့််ရ်ေးရှိှ�ကို်များ ု�း်�ု�းရေး�းသကူို များှတ်�း�တင့်သ်၏ူ ကိုု�ယ််ရေးရားးကိုု�ယ််တ� ခွွပဲြခွ�းရေးရွားးထိုး�တ်ရေးသ� 
အခွျကိုအ်လုကို်များျ�းကိုု� အသး�းပြ��၍ လုအူတအုကိုျ၏ ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကိုအ်တွကို ်များှတ်�း�တင့်မ်ျားုကိုု� ရှိ�ှနိုု�င့်�်ါသည်။်

 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. များှတ်�း�တင့်သ်သူည် ်ရေးအ�ကို်�ါတု�က်ိုု� �ု��်ပြခွင့်း်အတွကို ်တ�ဝန်ရ်ှိှု�ါသည်။်
 The registrant is responsible for ensuring that:

a. ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်ကိုု� Vermont ပြ�ည််န်ယ် ်ဥ�ရေးေနိုငှ့််အ်ည်� သင့််ရ်ေးလုျ�်��ွ အရေးကို�င့်အ်ထိုးည်ရ်ေး��် ရေးဆ�င့်ရွ်ားကို်�ါသည်။်

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

b. များူရားင့်း်၏ ဓိ�တ်�း�မုျားတူ�ပြ��်�ါကို များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န်သု� ် ရေး�း�ု�ရ်ေးသ� ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်မုျားတူ�သည် ်များှန်က်ိုန်၍် �တ်ရုိုးနိုု�င့်�်ါသည်။်

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

c. များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် သရေးဘ�တညူ်�ခွျကို်နိုငှ့်် ်ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်��ရွားကို်��တမ်ျားးများျ�း နို�်ှခွ��လုး�းရှိှု အခွျကိုအ်လုကို်များျ�းသည် ်တုကိုျများှန်က်ိုန်၍် ရေးန်�ကို်ဆး�း အခွျကိုအ်လုကို်များျ�း ပြ��်ရား
�ါသည်။်

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

d. များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န်ထိုးး ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်၏ ပြ�ည််�်ွကို်ထိုး�းရေးသ� အရေးပြ��င့်း်အလုဲများျ�း ပြ��်နိုု�င့်�်ါကို ရေးပြ��င့်း်လုပဲြ�င့်ဆ်င့်ထ်ိုး�းရေးသ� မုျားတူ�ပြ�င့်် ်�း��းရေးပြ��င့်း်လုဲရားန် ်ခွွင့််ပ်ြ��ခွျကို်ကိုု� 
ပြ�ည််�်ွကို်၍ တင့်သ်ငွ့်း်ပြခွင့်း်ပြ�င့်် ်ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်သု�မ်ျားဟု�တ ်များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် အခွျကိုအ်လုကို်များျ�းတွင့် ်အရေးပြ��င့်း်အလု ဲတ�်ခွ�ခွ�ကိုု� များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န်ထိုးး အပြများန်ဆ်း�း
အရေးကြားကို�င့်း်ကြားကို�း�ါသည်။်

 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. ကိုန်ဦးး များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း်နိုငှ့်် ်များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် အခွျကိုအ်လုကို်များျ�း သု�မ်ျားဟု�တ ်ကြိုကို�ုတင့် ်ညွှှန်က်ြားကို�းခွျကို ်��ရွားကို်��တမ်ျားးများျ�းတွင့် ်ရေးန်�ကို်ဆကို်တွ ဲရေးပြ��င့်း်လုဲများုများျ�းနိုငှ့်် ်ပြ�င့်ဆ်င့်မ်ျားုများျ�းသည် ်
အခွမဲျား ်ပြ��်�ါသည်။်

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

6. များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န်ကို များှတ်�း�တင့်သ်သူည် ်ရေးသဆး�းရေးကြားကို�င့်း် ယ်း�ကြားကိုည်�ု်တ်ခွျရားသည်် ်သတင့်း်အခွျကိုအ်လုကို်များျ�းကိုု� လုကို်ခွးရားရှိှုသည််တ်ု�င့်ရ်ေးအ�င့် ်သု�မ်ျားဟု�တ ်များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် သရေးဘ�တညူ်�
ခွျကို်ကိုု� အဆး�းသတ်ရေးကြားကို�င့်း် များှတ်�း�တင့်သ်ကူို ��ပြ�င့််ရ်ေးရားးသ�း၍ ရေးတ�င့်း်ဆု�များုများျ�း လုကို်ခွးရားရှိှုသည််တ်ု�င့်ရ်ေးအ�င့် ်များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် သရေးဘ�တညူ်�များုသည် ်ဆကို်လုကို်၍ အကိုျု�း
သကို်ရေးရား�ကို်ရေးန်�ါများည်။် သရေးဘ�တညူ်�ခွျကို ်အဆး�းသတ်သည််အ်ခွါ များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န်ကို များှတ်�း�တင့် ်ရေးေတ�ရေးဘ�််များ ှများှတ်�း�တင့်သ်၏ူ ကြိုကို�ုတင့်ည်ွှှန်က်ြားကို�းခွျကို်ကိုု� �ယ််ရှိှ�း��်များည်ပ်ြ��်ပြီး��း 
�ု�င့်သ်ည် ်�း်�ု�းသမူျားျ�းထိုးး ရားရှိှုနိုု�င့်ရ်ေးတ�မ်ျားည်မ်ျားဟု�တ်�ါ။

 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. များှတ်�း�တင့်ဌ်ာ�န်ကိုသ� များှတ်�း�တင့်ပ်ြခွင့်း် သရေးဘ�တညူ်�ခွျကို်၏ �ည်း်ကိုမ်ျားးသတ်များှတ်ခွျကို်များျ�းကိုု� ရေးပြ��င့်း်လုဲနိုု�င့်�်ါသည်။်
 Only the Registry can change the terms of the Registration Agreement.
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