ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈ ခြင့ျ္ ပဳခ်က္
Background Check Authorization

အခန္း 1. မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- ေလွ်ာက္ထားသူဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (အပိုင္းအားလံုးကို ေလွ်ာက္ထား သူျဖစ္သည့္ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈခံယူရမည့္သူက ျဖည့္သြင္းရမည္)။
ေတာင္းဆို သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို အြန္လိုင္းေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈ စနစ္ (BCS) မွတစ္ဆင္႔ တင္သြင္း ရမည္။
1.

မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- သင္၏ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ တြင္ ပါဝင္သည့္ တရားဝင္အမည္ ျဖစ္ရမည္။
အမည္အစစာလံုး

2.

အမည္ အလယ္စာလံုး

အမည္ ေနာက္ဆံုးစာလံုး

မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- သင္သံုးစြဲသည့္ အျခားအမည္မ်ား၏ ပထမစာလံုး၊ အလယ္စာလံုး ႏွင့္ ေနာက္ဆုးံ စာလံုး
အမည္ ပထမစာလံုး

အမည္ အလယ္စာလံုး

အမည္ ေနာက္ဆံုးစာလံုး

3. လိုအပ္ခ်က္မ်ား- ေမြးသကၠရာဇ္ (MM/DD/YYYY)

4. လိုအပ္ခ်က္မ်ား- ဖုန္းနံပါတ္ (ဧရိယာကုတ္ အပါအဝင္)

5.

6. လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္

7A. မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- တရားဝင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

7B. မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- ထုတ္ေပးသည့္ျပည္နယ္

8.

သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ID (မရွိပါက မေရးပါႏွင့္)

မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- သင္႔အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ႔သည့္ သံုးႏွစ္ (36 လ) အတြင္း ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ အျပင္က အျခားျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေကာင္တီ တြင္ ေနထိုင္ခဲ႔ဖူးပါ သလား။

ေနထိင
ု ခ
္ ႔ပ
ဲ ါသည္
9.

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

မေနထိုင္ခ႔ပ
ဲ ါ

မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- သင္႔ထံ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္မည့္ စာပို႔ လိပ္စာ.
လမ္း

တိုက္ခန္း။ နံပါတ္။

ၿမိဳ႕

ျပည္နယ္

နယ္ေျမ ကုတ္

10. မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- သင္ယခုေနထိုင္သည့္ ေနရပ္လိပ္စာ (သင္ေနထုိင္ေနသည့္ေနရာသည္ စာပို႔လိပ္စာ အတိုင္း တူညီပါက “SAME” ဟုေရးပါ)
လမ္း

တိုက္ခန္း။ နံပါတ္။

ၿမိဳ႕

ျပည္နယ္

ဧရိယာကုဒ္

အပိင
ု း္ 2. မျဖစ္မေနထည့္သြငး္ ရန္- မည္သည့္ ျပည္နယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရားစီရင္ရာဌာန က ခ်မွတ္ထားခံရသည့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံျခင္း ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒဏ္ေငြမ်ားအားလံုးအတြက္
ကိယ
ု တ
္ င
ို ္ ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိသ
ု ည့္ ေမးခြနး္ မ်ား သင္႔အေနျဖင့္ ေမးခြန္း 11A မွ 14 ထိ ေျဖဆိုရမည္။ သင္႔အေနျဖင့္ ျပစ္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒဏ္ေငြမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ 2
တြင္ ပူးတြဲ ထည့္ေပးပါ။ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
11A. သင္႔အေနျဖင့္ ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာက်ဴးလြနထ
္ ားပါသလား။ က်ဴးလြနထ
္ ားပါက စာမ်က္ႏာွ 2 ႏွင့္ 3 ကို ျဖည္ပ
့ ါ။ .............................................

ရွိပါသည္

မရွိပါ

11B. ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ (ရင္ဆိုင္ေနရေသာ) က်သင္႔ေငြမ်ား ရွိပါသလား။ ရွိပါက စာမ်က္ႏွာ 2 ႏွင့္ 4 ကို ျဖည့္ပါ။ ......................................

ရွိပါသည္

မရွိပါ

ရွိပါသည္

မရွိပါ

ရွိပါသည္

မရွိပါ

ရွိပါသည္

မရွိပါ

12.

တရားရံုးတစ္ရုးံ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုက ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ သင္႔အေနျဖင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ လစ္လ်ဴရွုျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလး၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ သို႔မဟုတ္
အားနည္းသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ တစ္ဦးဦးအား စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း စသည့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔ပါသလား။ ............................................................

13.

အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သင္႔ကေလးမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အားနည္းသည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား အား ေစာင္႔ေရွာက္မႈ
ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ သင္၏ စာခ်ဳပ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိုင္စင္ ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း ရွိပါသလား။ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစိုးရေအဂ်င္စီ တစ္ခအ
ု ေနျဖင့္
သင္႔အား ကေလးမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အားနည္းသည့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ေစာင္႔ေရွာက္မႈ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္
လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ား ရွိပါသလား။ ........................................................................................................................................

14.

သင္႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လစ္လ်ဴရွု ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း အျမတ္ထုတ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ အားနည္းသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ၊ လူငယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလးအား ေငြေၾကး အျမတ္ထတ
ု ္ျခင္း
စသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တရားရံုးသိ႔ု ရင္ဆိုင္ရျခင္းမ်ား ရွိပါသလား။ ................................................................................
•

အားနည္းသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္း ကာကြယ္ေရး အမိန႔္ / တားျမစ္မိန္႔ အေနျဖင့္ RCW 74.34 အရ အသက္ဝင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆုန္းျခင္း
ရွိပါသလား။

•
•

RCW 7.90 အရ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြနမ
္ ႈ ကာကြယ္ျခင္း။
RCW 74.34 အရ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္း အမိန္႔ အသက္ဝင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ သက္ တမ္းကုန္ဆုးံ ျခင္း
ရွိပါသလား။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အထက္ပါအမည္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေလွ်ာက္လႊာပါျဖည့္သြင္းခ်က္မ်ားကို အမွန္အတိုင္းမဟုတဘ
္ ဲ လိမ္ညာ ေျပာဆိုျခင္းမ်ားရွိပါက လိမ္လည္မႈ အရ အေရးယူျခင္း
ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အားနည္းေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ၊ လူငယ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပလ
္ ုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဇယားကြက္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သေဘာတူ ပါသည္•

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ DSHS အား ကၽြနုပ
္ ္၏ေနာက္ေၾကာင္းကို အျခား အစိုးရ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးပါသည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္၏ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ရလဒ္မ်ားတြင္ အႀကိဳ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ DSHS ေနာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေရး စနစ္ အရ ပါဝင္ေသာ
လက္ေဗြရလဒ္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒ အရ တင္သြင္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

•

ေနာက္ဆုးံ ေတြ႔ရွိခ်က္ကို သတ္မွတ္ၿပီးပါက DSHS အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အမည္ ႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးရလဒ္အေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနာက္ဆုးံ ေတြ႔ရွိခ်က္ကိုသာ
အစီရင္ခသ
ံ ြားမည္ျဖစ္သည္။

•

DSHS အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးရလဒ္မ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိသ
ု ည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ေပးပိ႔သ
ု ြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေရးရလဒ္မ်ားကို ဥပေဒက ခြင့ျ္ ပဳပါက သိ႔မ
ု ဟုတ္ DSHS က
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထံ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေဗြႏိပ
ွ ္ရမည့္ စာရြက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
ဖက္ဒရယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ားကခြင့္ျပဳထားပါက ရရွိႏုိင္ပါသည္။

15. မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- လက္မွတ္။ သင္က အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက သင္၏ မိခင္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ၏ လက္မွတ္။
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ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ခြင့ျ္ ပဳခ်က္

Background Check Authorization
ျပစ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ရင္ဆင
ို ေ
္ နရေသာ ဒဏ္ေငြမ်ား စာရင္း
11A သိ႔မ
ု ဟုတ္ 11B တိ႔တ
ု ြင္ “က်ဴးလြနထ
္ ားပါသည္” ဟု အမွတ္အသား ျပထားပါက ယခု စာမ်က္ႏွာတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ ပံုစံစာရြက္၏ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္တစ္
ကို ပူးတြဲ ေပးရမည္။
ကိယ
ု တ
္ င
ို ္ ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိေ
ု သာ ေမးခြနး္ မ်ားကို ေျဖၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား- ကိယ
ု ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္
သင္႔အေျဖမ်ားသည္ သင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးသမိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး DSHS ေဒတာေဘ႔စ္ တြင္ သိမ္းဆည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သင္႔အေနျဖင့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးမွတ္တမ္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခား တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ သင္စာရင္းျပထားေသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ ထားျခင္းမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒဏ္ေငြမ်ား၊
ရက္စြဲမ်ား ႏွင့္ အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အတိအက် စာရင္းျပထားသည့္ အျခား အခ်က္ အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရန္ အၾကံျပဳလုိပါသည္။
မျဖစ္မေနထည့္သြငး္ ရန္- သင္၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရက ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ ID တြင္ ပါဝင္သည့္ အမည္ကို ပရင္႔ထုတ္ပါ
အမည္ပထမဆံုးစာလံုး-

အမည္အလယ္စာလံုး-

အမည္ေနာက္ဆံုးစာလံုး-

မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရန္- ေမြးသကၠရာဇ္ (လ/ရက္/ႏွစ္)

အပိုင္း 3. ေမးခြန္း 11A. သင္႔အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္ထားပါသည္ ဟု ေျဖၾကားထားပါက သင္က်ဴးလြန္ သည့္ ျပစ္မႈ၏ အမည္၊ ဒီဂရီ (ျဖစ္ႏုိင္ပါက)၊ ျပည္နယ္၊ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စြဲ
ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းေရးသားရမည္။
1.

ျပစ္မႈ အမည္

ဒီဂရီ (ရွိပါက)

အျခားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရလိုမႈႏွင့္အတူ

က်ဴးလြန္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း

ျပည္နယ္

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း

က်ဴးလြန္သည့္ရက္စြဲ (လ/ရက္/ႏွစ္)

ရယူႀကိဳးပမ္းျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

N/A

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ (ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝါရွင္ တန္ျပည္နယ္ ျပင္ပတြင္ က်ဴးခြန္ထားျခင္း မ်ားရွိပါက လိုအပ္သည္)

2.

ျပစ္မႈ အမည္

ဒီဂရီ (ရွိပါက)

အျခားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရလိုမႈႏွင့္အတူ

က်ဴးလြန္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း

ျပည္နယ္

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း

က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စြဲ (လ/ရက္/ႏွစ)္

ရယူႀကိဳးပမ္းျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

N/A

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ (ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝါရွင္ တန္ျပည္နယ္ ျပင္ပတြင္ က်ဴးခြန္ထားျခင္း မ်ားရွိပါက လိုအပ္သည္)

3.

ျပစ္မႈ အမည္

ဒီဂရီ (ရွိပါက)

အျခားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရလိုမႈႏွင့္အတူ

က်ဴးလြန္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း

ျပည္နယ္

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း

က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စြဲ (လ/ရက္/ႏွစ)္

ရယူႀကိဳးပမ္းျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

N/A

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ (ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝါရွင္ တန္ျပည္နယ္ ျပင္ပတြင္ က်ဴးခြန္ထားျခင္း မ်ားရွိပါက လိုအပ္သည္)

အခန္း 4. ေမးခြန္း 11B. သင္႔အေနျဖင့္ ရွိပါသည္ ဟု ေျဖၾကားထားပါက ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပစ္ဒဏ္ ေငြ အမည္၊ ဒီဂရီ (ရွိပါက)၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ တိ႔က
ု ို
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။
1.

ျပစ္မႈ အမည္

ဒီဂရီ (ရွိပါက)

အျခားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရလိုမႈႏွင့္အတူ

က်ဴးလြန္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း

ရယူႀကိဳးပမ္းျခင္း

ျပည္နယ္

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

N/A

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ (ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝါရွင္ တန္ျပည္နယ္ ျပင္ပတြင္ က်ဴးခြန္ထားျခင္း မ်ားရွိပါက လိုအပ္သည္)

2.

ျပစ္မႈ အမည္

ဒီဂရီ (ရွိပါက)

အျခားေသာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားရလိုမႈႏွင့္အတူ

က်ဴးလြန္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း

ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း

ျပည္နယ္

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း

က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စြဲ (လ/ရက္/ႏွစ)္

ရယူႀကိဳးပမ္းျခင္း

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

N/A

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ (ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝါရွင္ တန္ျပည္နယ္ ျပင္ပတြင္ က်ဴးခြန္ထားျခင္း မ်ားရွိပါက လိုအပ္သည္)
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ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ ပံုစစ
ံ ာရြက၊္ DSHS 09-653 ျဖည့္သြငး္ ေရးအတြက္ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား
အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ ပံုစစ
ံ ာရြက္အား ျဖည့္သြင္းေရးအတြက္ ေယဘူယ် လမ္းညႊနခ
္ ်က္ မ်ားကို ေပးအပ္ ထားပါသည္။ အဆိုပါ
ပံုစံစာရြက္ကို ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အတြက္ မ်ားစြာေသာ DSHS အစီအဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါ သည္။
DSHS ေစာင္႔ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္အရ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး အေနျဖင့္ သင္လက
ို ္နာရမည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနာက္ဆက္တြဲ ညႊနၾ္ ကား ခ်က္မ်ား လိအ
ု ပ္မည္ျဖစ္သည္မျဖစ္မေနထည့္သြငး္ ရန္- ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိေ
ု သာ အဖြအ
႔ဲ စည္းအေနျဖင့္ သင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းရမည့္ ဇယား ကြက္မ်ားတြင္
ျပည့္စံုစြာ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါက တင္သြင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းရမည့္ ဇယားကြက္မ်ားတြင္ ဇယားကြက္ နံပါတ္ ေဘးေနရာတြင္ “မျဖစ္မေနထည့္သြင္း
ရမည္) ဆိုသည့္ စကားလံုး ပါဝင္ပါသည္။ ေတာင္းဆိသ
ု ည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအေနျဖင့္ ျဖည့္သြင္းၿပီးစီးေသာ သင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးကို အြနလ
္ ိုင္း ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး
စနစ္ (BCS) မွတစ္ဆင္႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
ယခု ပံုစံစာရြကက
္ ို ေလွ်ာက္ထားသူ၊ DSHS ၏ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈ ခံယူမည့္သူက ျဖည့္သြင္းရမည္။
ဇယားကြက္

ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ား

နံပါတ္

1

လက္ရွိ တရားဝင္ အမည္- သင္၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ မူလ မွတ္ပုတ
ံ င္ ID ေပၚရွိ အမည္၏ ပထမဆံုးစာလံုး၊ အလယ္စာလံုး
ႏွင့္ ေနာက္ဆုးံ စာလံုး တိ႔က
ု ို စာရင္းျပဳစုပါ။ လက္ခံထားေသာ အစိုးရထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္ ID တြင္ ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြငး္ အစိုးရက
ထုတ္ေပးေသာ ID၊ US စစ္တပ္ ID သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသား ပတ္စ္စပိ႔စ
ု ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အရ အသိ အမွတ္ျပဳထားေသာ လူမ်ိဳးစု ID တိ႔ု ပါဝင္ပါသည္။
ထည့္သြင္းရန္ အမည္မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ N/A ဟု ေရးပါ။

2

အျခားအမည္မ်ား- သင္သုးံ စြဲထားသည့္ အျခားအမည္မ်ား၏ ပထမဆံုးစာလံုး၊ အလယ္စာလံုး ႏွင့္ ေနာက္ဆုးံ စာလံုးထိ႔က
ု ို ေရးပါ။ အျခားအမည္မ်ားတြင္
အမည္ေျပာင္မ်ား၊ ေမြးစာရင္းအမည္မ်ား၊ ငယ္နာမည္မ်ား စသည္တ႔ို ပါဝင္သည္။ သင္႔အေနျဖင့္ အမည္ပထမစာလံုး၊ အလယ္စာလံုး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေနာက္ဆုးံ စာလံုး
တို႔ကို သံုးစြဲျခင္း မရွိပါက သင္႔ေလ်ာ္ရာ ဇယားကြကတ
္ ြင္ N/A ဟု ျဖည့္ပါ။ မည္သည့္ဇယားကြကက
္ ိုမဆို ကြကလ
္ ပ္ အျဖစ္ မက်န္ရစ္ပါေစႏွင့္။

3

သင္႔ေမြးသကၠရာဇ္ကို လ၊ ရက္ ႏွင့္ ႏွစ္ (လ/ရက္/ႏွစ)္ ဟု စာရင္း ျပပါ။

4

ေန႔ခင္းေခၚဆိုႏုိင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဧရိယာ ကုတ္အပါအဝင္ အလုပ္ဖြင့္ရက္ မ်ားအတြင္း နံနက္ 8 နာရီမွ ညေန 5 နာရီထိ သင္႔အားေခၚဆိုႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံ ပါတ္ကို ေရးပါ။

5

သင္႔ထံသ႔ေ
ို ရာက္ရွိႏိုင္မည့္ အီးေမးလ္ လိပစ
္ ာကို ေပးပါ။

6

သင္၏ လူမႈဖူလုေ
ံ ရးနံပါတ္ကိုလည္း ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ လူမႈဖူလုေ
ံ ရး နံပါတ္အေနျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ဗဟို ယူနစ္ (BCCU) အား သင္႔အမည္
ႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္တ႔က
ို ို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဒတာေဘ႔စ္ ထဲရွိ တည္ဆဲ မွတ္တမ္းမ်ားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ကူညီ ေပးၿပီး သင္၏ ေနာက္ေၾကာင္စစ္ေဆးမႈကို လ်င္ျမန္စြာ
ၿပီးဆံုးေအာင္ ေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစပါသည္။

7A

သင္၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္က ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပုတ
ံ င္ ID နံပါတ္ ကို ေရးပါ။

7B

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ID ထုတ္ေပးသည့္ ျပည္နယ္။

8

သင္႔အေနျဖင့္ လြန္ခဲ႔သည့္ သံုးႏွစ္ (36 လ) အတြင္း အျခားေသာ ျပည္နယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေကာင္တတ
ီ ြင္ ေနထုိင္ခဲ႔ျခင္းမရွိဘဲ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္အတြင္း
ဆက္တိုက္ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက NO ဟု ေျဖပါ။ သင္႔အေနျဖင့္ လြန္ခဲ႔သည့္ သံုးႏွစ္ (36 လ) အတြင္း ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ အျပင္ အျခားေသာ ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ေကာင္တီတြင္ ေနထုိင္ခဲ႔ျခင္း ရွပ
ိ ါက YES ဟု ေျဖပါ။

9

BCCU မွ သင္႔ထံ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ရလဒ္ မိတဴၱ စသည့္ အေရး ႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိ႔ႏ
ု ုိင္မည့္ စာပို႔လပ
ိ ္စာကို ေရးပါ။

10

သင္႔ စာပိ႔လ
ု ိပ္စာႏွင့္ ကြဲျပားပါက လမ္း လိပ္စာကို ျဖည့္ပါ။ သင္၏ လမ္းလိပ္စာႏွင့္ စာပို႔လိပ္စာ တူညီပါက SAME ကို ေရြးပါ။

11A

သင္႔အေနျဖင့္ YES သိ႔မ
ု ဟုတ္ NO ကို စစ္ေဆးရမည္။ သင္႔အေနျဖင့္ YES ဟု ေတြ႔ရွိပါက စာမ်က္ႏွာ 2၊ အပိုင္း 3၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒဏ္ေငြမ်ား
စာရင္းတြင္ ျပစ္မႈအမည္၊ ဒီဂရီ (ရွိပါက)၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္ ရက္စြဲ (လ/ရက္/ႏွစ္) တိ႔က
ု ို ျဖည့္သြင္းပါ။ အျခား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ဇယားကြကတ
္ ြင္ အမွန္ျခစ္ ျခစ္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ N/A ဟု ေရးပါ။ ျပစ္မႈကို ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ ျပင္ပတြင္ က်ဴးလြန္ ပါက အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခက
ု ို
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။ သင္႔အေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စာရင္းကို ထည့္သြင္းလိုပါက ပံုစစ
ံ ာရြက္၏ စာမ်က္ႏွာ 2 တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ မိတၱဴမ်ားျဖင့္
ေဖာ္ျပပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သင္႔အမည္ ပါဝင္ပါေစ။

11B

သင္႔အေနျဖင့္ YES သိ႔မ
ု ဟုတ္ NO ကို စစ္ေဆးရမည္။ သင္႔အေနျဖင့္ YES ဟု ေတြ႔ရွိပါက စာမ်က္ႏွာ 2၊ အပိုင္း 3၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒဏ္ေငြမ်ား
စာရင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒဏ္ေငြ အမည္၊ ဒီဂရီ (ရွိပါက) ႏွင့္ ျပည္နယ္ကို ေဖာ္ျပရမည္။ အျခား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ဇယားကြက္တြင္
အမွန္ျခစ္ ျခစ္ပါ သိ႔မ
ု ဟုတ္ N/A ဟု ေရးပါ။ ျပစ္မႈကို ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ ျပင္ပတြင္ က်ဴးလြန္ ပါက အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ။
သင္႔အေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြနစ
္ ာရင္းကို ထည့္သြင္းလိုပါက ပံုစံစာရြက္၏ စာမ်က္ႏွာ 2 တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ မိတၱဴမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ
မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သင္႔အမည္ ပါဝင္ပါေစ။

12–14

ေမးခြန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို မေျဖၾကားမီ ဂရုတစိုက္ ဖတ္ပါ။ သင္႔အေနျဖင့္ YES သိ႔မ
ု ဟုတ္ NO ကို စစ္ေဆးရမည္။
ေမးခြန္း 14- အၿမဲတမ္းဆိုသည္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၾကားနာမႈတစ္ခု ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္
ျဖင့္ျဖစ္ေစ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန႔က
္ ို ဆိုလပ
ို ါသည္။

15
16

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွုၿပီး ဇယားကြက္ 1 တြင္ သင္႔အမည္ကို လက္မွတ္ထိုးပါ။ သင္႔အေနျဖင့္ အသက္ 18 ႏွစ္ မျပည့္ေသးပါက မိဘ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အုပ္ထိန္း သူက သင္႔အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
လ / ရက္ / ႏွစ္ (လ/ရက္/ႏွစ)္ တိ႔က
ု ို သင္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ဇယား ကြက္ 15 တြင္ ျဖည့္ရမည္။

ကိယ
ု တ
္ င
ို ္ ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိသ
ု ည့္ ေမးခြနး္ မ်ား (11A-14) ကို ေျဖဆိျု ခင္း ႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား- ကိုယတ
္ ိုင္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ သင္႔အေျဖမ်ား သည္ သင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရးသမိုင္း၏ တစ္စိတတ
္ စ္ပိုင္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး DSHS ေဒတာေဘ႔စ္ တြင္
သိမ္းဆည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကိယ
ု ္တင
ို ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တ႔ို လက္ခံရရွိေသာ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား နည္းတူ
သင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ရလဒ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိင
ု ္းအျဖစ္ အစီရင္ခံ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယတ
္ ိုင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားသည္ မွန္ကန္ ၿပီး
ကိုက္ညီမႈရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိယ
ု တ
္ ိုင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယခင္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား မွားယြင္း ျခင္း
စသည့္ အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ေပၚသည္အထိ ေနာက္ေၾကာင္ စစ္ေဆးေရး ခြင့ျ္ ပဳခ်က္ ပံုစံစာရြက္တြင္ ျဖည့္သြင္းတိုင္း တူညီေနရမည္ကို ေလးေလးနက္နက္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။
သင္႔အေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ တရားရံုးမွတ္တမ္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခား တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ သင္စာရင္းျပထားေသာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ ထားျခင္းမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
ဒဏ္ေငြမ်ား၊ ရက္စြဲမ်ား ႏွင့္ အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အတိအက် စာရင္းျပထားသည့္ အျခား အခ်က္ အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရန္ အၾကံျပဳလုိပါသည္။
ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး လုပင
္ န္းစဥ္ဆင
ို ရ
္ ာ ေမးခြနး္ မ်ား- ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေရး ဗဟို ယူနစ္ (BCCU) ထံသ႔ို အီးေမးလ္ bccuinquiry@dshs.wa.gov မွ ျဖစ္ေစ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဖုန္းနံပါတ္ 360-902-0299 မွျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ပါ။
BACKGROUND CHECK AUTHORIZATION
DSHS 09-653 BS (REV. 06/2018) Burmese
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