聲請延長民事通常保護令有效期間
သာမန်ြာြွ ယ်ရစာင့် ရှောြ်ရေးြာလ
တိူ းခမင့် အမိ န့်။

家事聲請狀
အိ မ်တွင်းရေးအသနားခံ တင်ကြားလွှ ာ။
案
號
အမှု တွဲအမှတ်

稱

အဆခါ်အဝါ်

謂

年度
ခူနှ စ်

字第
စာအမှတ်

號承 辦 股 別
ဆောင်ရွက်ဌာနခွဲ

依序填寫：國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號、性別、
出生年月日、職業、住居所、公務所、事務所或營業所、郵遞區號、
姓 名 或 電話、傳真、電子郵件位址、指定送達代收人及其送達處所。

名

稱 အစဉ်လိူက်ဆေးဖြည့် ေန်။မှတ်ပူံတင်အမှတ်သိူ့မဟူတ်နိူင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်၊

အ မည် ကျား/မ ဆမွ းဆန့၊ အလူ ပ်အကိူ င်၊ ဆနေပ်၊ လူ ပ်ငန်းတည်ဆနော ၊ စာတိူ က်ခွဲအမှတ်
၊ ြူန်းနံ ပါတ်၊ ြက်စ်နံပါတ်၊ အီ းဆမးလ်လိပ်စာ လိ ပ်စာ။ သတ်မှတ်သည့်
စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကိူ ယ်စား) နှ င့် လိ ပ်စာ။

聲
請
人 ○○○ 國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပူံတင်အမှတ်သိူ့မဟူတ်နိူင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
အသနားခံ လွှ ာ
ဆလျှောက်ထားသူ
性別：男／女 ကျား မ
生日 ဆမွ းဆန့
職業 အလူ ပ်အကိူ င်

/

住：（□請保密，詳附件 1）လိ ပ်စာ (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
郵遞區號 စာတိူ က်ခွဲအမှတ်
電話、手機：
（□請保密，詳附件 1）ြူန်း, ေဲ လ်ြူန်း (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
傳真 ြက်စ်
電子郵件位址 အီ းဆမးလ်လိပ်စာ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကိူ ယ်စား)
送達處所：（□請保密，詳附件 1）လက်ခံလိ ပ်စာ（□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁）
＊ 是否請求法官隔別詢問或為其他適當之安全措施：
တေားသူ ကြီ းအားသီ းခခားရမးခမန်းသိူ ့မဟူ တ်အခခားသင့်ရလျော်ရသာလူ ံ ခခံ မှုစီစဉ်
ရေးေန် ရတာင်းဆိူ လိူ မှု
□是 လိူ （原因 အရကြာင်းခေချေြ် ）
□否 မလိူ
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法 定 代 理 人 ○ ○ ○ 國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပူံတင်အမှတ်သိူ့မဟူတ်နိူင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
တေားဝင်
ကိူ ယ်စား
性別：男／女 ကျား မ
生日 ဆမွ းဆန့
職業 အလူ ပ်အကိူ င်

/

住：（□請保密，詳附件 1）လိ ပ်စာ (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
郵遞區號 စာတိူ က်ခွဲအမှတ်
電話、手機：
（□請保密，詳附件 1）ြူန်း, ေဲ လ်ြူန်း (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
傳真 ြက်စ်
電子郵件位址 အီ းဆမးလ်လိပ်စာ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကိူ ယ်စား)
送達處所：（□請保密，詳附件 1）လက်ခံလိ ပ်စာ（□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁）

代
理
အကျ ိုးဆောင်
ကိူ ယ်စား

人 ○ ○ ○ 國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပူံတင်အမှတ်သိူ့မဟူတ်နိူင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
性別：男／女 ကျား/မ

生日 ဆမွ းဆန့
職業 အလူ ပ်အကိူ င်
住 လိ ပ်စာ
郵遞區號 စာတိူ က်ခွဲအမှတ်
電話、手機 ြူန်း, ေဲ လ်ြူန်း
傳真 ြက်စ်
電子郵件位址 အီ းဆမးလ်လိပ်စာ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကိူ ယ်စား)
送達處所 လက်ခံလိ ပ်စာ
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被
害
နှ ိပ်စက်ခံသူ

人 ○ ○ ○ □即聲請人（如聲請人與被害人為同一人，請逕於下方「◎」部分
填寫資料；如有聲請人以外的其他被害人，仍須詳載其他被害人
資料）
ဆလျှောက်ထားသူ（ဆလျှောက်ထားသူ နှ င့်နှ ိပ်စက်ခံသူ သည်တဦးတည်းဖြစ်ဆနပါက「◎」
အပိူ င်းကိူ ဖြည့် စွ က်ပါ
အကယ်၍အဖခားသူ ရှိပါက၎င်းတိူ ့၏အချက်အလက်များကိူ ဖြည့် စွ က်ပါ။ )
國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပူံတင်အမှတ်သိူ့မဟူတ်နိူင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
性別：男／女 ကျား/မ
生日 ဆမွ းဆန့
職業 အလူ ပ်အကိူ င်

住：（□請保密，詳附件 1）လိ ပ်စာ (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
郵遞區號 စာတိူ က်ခွဲအမှတ်
電話、手機：
（□請保密，詳附件 1）ြူန်း, ေဲ လ်ြူန်း (□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁)
傳真 ြက်စ်
電子郵件位址 အီ းဆမးလ်လိပ်စာ
＊ 是否請求法官隔別詢問或為其他適當之安全措施：
တေားသူ ကြီ းအားသီ းခခားရမးခမန်းသိူ ့မဟူ တ်အခခားသင့်ရလျော်ရသာလူ ံ ခခံ မှုစီစဉ်
ရေးေန်ရတာင်းဆိူ လိူ မှု
□是 လိူ （原因 အရကြာင်းခေချေြ် ）
□否 မလိူ
◎於審理時，是否需聲請親屬或個案輔導之社工人員、心理師陪同
到場
တေားရူံ းချေိန်းသည့်အချေိန်တွင်ရဆွ မျေိုးမျေားသိူ ့မဟူ တ်လူမှုရေးဝန်ထမ်းသိူ ့မဟူ တ်စိ
တ်ေညာှေင် အရော်အခေစ်လိူြ်ေန်လိူေါသလား။
□是 လိူ
姓名 အမည်
身分 မည်သူမည်ဝါ
聯絡處所 ဆြ်သွယ်ေန်လိေ်စာ
聯絡電話 ဆြ်သွယ်ေန်ေူန်း
□否 မလိူ ေါ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကိူ ယ်စား)
送達處所：（□請保密，詳附件 1）လက်ခံလိ ပ်စာ（□ လျ ို ့ ဝှက်၊ ပူ းတွဲ ၁）
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相

對

人○ ○ ○

နှ ိပ်စက်သူ

國民身分證統一編號或護照等身分證明文件字號：
မှတ်ပူံတင်အမှတ်သိူ့မဟူတ်နိူင်ငံကူ းလက်မှတ်အမှတ်
性別：男／女 ကျား/မ

生日 ဆမွ းဆန့
職業 အလူ ပ်အကိူ င်
住：လိ ပ်စာ
郵遞區號 စာတိူ က်ခွဲအမှတ်
電話、手機： ြူန်း၊ေဲ လ်ြူန်း
傳真 ြက်စ်
電子郵件位址 အီ းဆမးလ်လိပ်စာ
送達代收人 စာလွှ ာလက်ခံသူ (ကိူ ယ်စား)
送達處所： လက်ခံလိ ပ်စာ

為聲請延長通常保護令事：
သာမန်ကာကွ ယ်ဆစာင့် ဆရှာက်် ရေးအမိ န် ့ြာလတိူ းခမင့်ေန်် တင်ကကားဖခင်း။
聲請事項
တင်ကကားဖခင်းအချက်အလက်။
請准將○○地方法院（少年及家事法院）核發之○○年度家護字第○○號民事通常保
護令之有效期間，延長如下（二年以下期間）：
□＿＿月
□ 1年
□ 2年

______ ဆေသတေားရူံ း (လူ ငယ်နှင့် မိ သားစူေိူ င်ောတေားရူံ း) ကထူတ်ဖပန်ထားဆသာ ______
နှ စ်တွင်အိမ်တွင်းဆေးဆစာင့် ဆရှာက်မှုစာအမှတ် ______

သာမန်ကာကွ ယ်ဆစာင့် ဆရှာက်ဆေးအမိ န်သ
့ က်တမ်းကိူ ဆအာက်ပါအတိူ င်းတိူ းဖမင့် ပါသည်။
□＿＿လ
□ ၁ နှ စ်
□ ၂ နှ စ်

事實及理由
အချက်အလက်နှင့် အဆကကာင်းေင်းများ။

10503 中緬語對照參考 / 第 4 頁

○○年度家護字第○○○號民事通常保護令，有效期間即將屆滿，因相對人仍有下列
行為，被害人、其未成年子女及家庭成員有受家庭暴力之危險，爰請求延長原核發之
通常保護令有效期間。
□暴力攻擊（暴力行為□1.普通傷害
□2.重傷害（指毀壞眼睛、耳朵、四肢、言語、味覺、嗅覺、

生殖等機能或造成嚴重損害）
□3.殺人未遂
□4.殺人
□5.性侵害
□6.妨害自由
□7.目睹家庭暴力
□8.其他：__________。）
□恐嚇、脅迫、辱罵及其他精神上不法侵害
□經濟上控制、脅迫或其他經濟上不法侵害

請描述行為具體內容：

______ နှ စ်အိမ်တွင်းဆေးဆစာင့် ဆရှာက်မှုစာအမှတ် ______ သာမန်ကာကွ ယ်ဆစာင့် ဆရှာက်ဆေးအမိ န့်
မကကာမီ သက်တမ်းကူန်ေူံးေက်ဆောက်ဆတာ့ မည်ဖြစ်ော နှ ိပ်စက်သူသည်နှိပ်စက်ခံသူ နှ င့် ၎င်း၏
ရွယ်မဆောက်ဆသးဆသာသားသမီ း၊ မိ သားစူဝင်တိူ့အဆပါ် အကကမ်းြက်အန ္တောယ်စိူးေိ မ်ေဆသာဆကကာင့်
ခွ င့်ပပထားသည့် ကာကွ ယ်ဆစာင့် ဆရှာက်အမိ န့် သက်တမ်းတိူ းဖမင့် ဆပးေန် ဆလျှောက်ထားအပ်ပါသည်။
□အကကမ်းြက်မှု(အကကမ်းြက်တိူက်ခိူက်မှုများ
□၁။ သာမန်အကကမ်းြက်ဖခင်း
□၂။ ကကီ းဆလးဆသာအကကမ်းြက်ဖခင်း (မျက်စိ၊ နား၊ ဆဖခ၊ လက်၊ အဆဖပာ၊ အေသာ၊ အနံ ၊့ မျ ိုးပွ ါးအင်္ဂ ါ
စသည်ကိူ ြျက်စီး၊ ပျက်စီးဆစဖခင်း)
□၃ ။ ဆသဆစေန်ေဏ်ောေဆစဖခင်း
□၄ ။ လူ သတ်ဖခင်း
□၅ ။ ဗလက်ကာေပပဖခင်း
□၆ ။ လွ တ်လပ်မှုကိူထိ န်းချုပ်ဖခင်း
□၇ ။ အိ မ်တွင်းအကကမ်းြက်ပပမှု ကိူဖပသဖခင်း
□၈ ။ အဖခား __________.

)

□ခခိ မ်းဆဖခာက်ဖခင်း၊ အကျပ်ကိူင်ဖခင်း၊ ေဲ ေိူကကိ မ်းဆမာင်းဖခင်းနှ င့် အဖခားစိ တ်ပိူင်းေိူ င်ော တေားမဲ့ ပပမူ ဖခင်း။
□ဆငွ ဆကကးစီ းပွ ါးထိ န်းချုပ်ဖခင်း၊ အကျပ်ကိူင်ဖခင်းနှ င့် အဖခားစီ းပွ ါးေိူ င်ော တေားမဲ့ ပပမူ ဖခင်း။
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ခေမူ ခခင်းြိူ ခေည့်စူ ံ စွ ာရော်ခေေန်။

此

致

သိူ ့
○○○○地方法院（少年及家事法院）家事法庭

公鑒

______________ ဆေသတေားရူံ း (လူ ငယ်နှင့် အိ မ်တွင်းဆေးေိူ င်ောတေားရူံ း) အိ မ်တွင်းဆေးတေားရူံ း။
證
物
名
稱
及
件
數
သက်ဆသခံ ပစ္စ ည်းအမည်
နှ င့် အေည်အတွ က်
中
မင်

華

民

國

年
______နှ စ် /__ လ /__ ေက်

具狀人
ဆလျှောက်လွှာတင်သွင်းသူ
撰狀人
အကျ ိုးဆောင်သူ(ဆရှ ့ဆန)

月

日

簽名蓋章
(လက်မှတ်နှင့် တံ ေိ ပ်တူံး)
簽名蓋章
(လက်မှတ်နှင့် တံ ေိ ပ်တူံး)
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