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涉及家庭暴力被害人詢問通知書
အိ မ်တွင်းအကြမ်းဖြ် ခံရသူ များအတွ ြ်မမးမမန်းရန်အမကြာင်းကြားစာ။
股別：
အပိူ င်း။

案號：
အမှု တွဲအမှတ်။

家庭暴力防治法規定，保護令事件必要時得隔別訊問（本件法院□已安排
隔別訊問；□尚未安排隔別訊問）
。被害人得於審理時，聲請其親屬或個案
輔導之社工人員、心理師陪同被害人在場，並得陳述意見。為了落實法律
保護家庭暴力被害人的精神，並且尊重您的隱私，您可以勾選下列選項後，
將這份詢問通知書寄回法院，或打電話（電話號碼：
）
、傳真（傳
真號碼：
）給書記官，表明您的意願，方便法院協助您：
အိ မ်တွင်းအကြမ်းဖြ်မှု ြာြွ ယ်တားဆီ းရေးအြ်ဥပရေအေြာြွ ယ်ရောင့်ရှှာြ်မိန်အ
့ မှု
တွ င်လိူအပ်ပါြသီ းခြားရမးခမန်းေသည် (တေားရူံ းြဤအမှု တွင်
□သီ းခြားရမးခမန်း ေန်ေီေဥ်ပပီ း
□သီ းခြားရမးခမန်း ေန်မေီ ေဥ်ရသးပါ။)
အကြမ်းဖြ်ြံေသူ ြိူ ဥပရေခဖင့် ေေ်ရဆးြျိန်တွင် ၎င်း၏ ရဆွ မျ ိုးသားြျင်းများ(သိူ ့မဟူ တ်)
လူ မှု ဝန်ထမ်း (သိူ ့မဟူ တ်) ေိ တ်ပညာှှင်အတူ လိူ ြ်ပါပပီ း တိူ င်ပင်ရဆွ းရွွးွိူ င်သည်။
အကြမ်းဖြ် ြံ ေသူ ြိူ ြာြွ ယ်ရောင့်ရှှာြ်မှုအရြာင်အထည်ရဖာ်ေန်ွှင့်သင်၏
ြိူ ယ်ရေးြိူ ယ်တာြိူ အရလးထားရသာအားခဖင့် ရအာြ်ပါအြျြ်များြိူ ရရွ းြျယ်ပပီ း၊
ဤအရကြာင်းကြားောြိူ
တေားရူံ းသိူ ့ခပန်လည်ရပးပိူ ့ပါေန်(သိူ )့ ဖူန်းဆြ်ရပးေန်(ဖူန်းနံ ပါတ်______________)
(သိူ )့ ဖြ်ေ်ရပးပိူ ေန်(Fax _____________) ၊ သင်၏လိူ အပ်ြျြ်ြိူ ရဖာ်ခပခြင်းခဖင့်
တေားရူံ းြသင့်ြိူ --ြူ ညီ ရပးွိူ င်ပါလိ မ့်မည်။
＊是否需要隔別訊問（單選）
သီ းခြားမေးခေန်း ရန်လိုအပ်ြျက်（တစ်ြျက်သာမွေ းရန်）
□ 我希望法院安排我和相對人一起開庭：

ြျွွူပ်ွှင့်အကြမ်းဖြ်သူအတူ တြွ တေားရူံ းတွ င်ရူံးဖွ င့ ်ေေ်ရဆးေန်ရမျာ်လင့်ပါသည်။
1. □我會自行到庭，而且不用特別安排其他事項。

ြျွွူပ်ြိူယ်တိူင်ရူံးသိူ ့လာရောြ်ပါလိ မ့်မည်၊
အခြားအေီ အေဥ်အ--ရဆာင်ရွြ်ေန်မလိူ ပါ။.

2. .□我不想在法庭外碰到相對人，請與我（或
電話
聯絡安排相關安全事宜。

【姓名、與您的關係】）、

ြျွွူပ်သည်တေားရူံ း၏ခပင်ပတွ င် အကြမ်းဖြ်သူွှ င့်မရတွ ့လိူ ပါ၊ ရြျးဇူ းပပ၍ြျွွူပ်
(သိူ ့__________[အမည်ွှင့်ရတာ်ေပ်ပူံ])ဖူန်းနံ ပါတ်________________မှ တ
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ဆင့်

လူ ံ ပြံ မှု အတွ ြ်.ေီ ေဥ်ဆြ်သွယ်ွိူင်ပါသည်။

□ 我希望法院安排我和相對人隔別訊問。

တေားရူံ းမှ ြျွွူပ်ွှင့်အကြမ်းဖြ်သူြိူ သီ းခြားရမးခမန်းေန်ေီေဥ်ရေလိူ ပါသည်။
＊是否需要陪同出庭（單選）
တရားွုံးသို ့အမော်လိုက်ရန်လိုအပ်ခြင်း （တေ်ြျြ်သာရရွ းေန်）
□ 我自己到法院開庭，不須任何人陪同。

ြျွွူပ်ြိူယ်တိူင်ရူံးသိူ ့လာရောြ်ပါလိ မ့်မည်၊ အရဖာ်လိူြ်ေန်မလိူ အပ်ပါ။.
□ 家庭暴力發生後，還沒有社工與我聯絡，我需要社工陪同出庭。

အိ မ်တွင်းအကြမ်းဖြ်မှုခဖေ်ပွါးပပီ းရနာြ်လူမှု ရေးလာရောြ်ဆြ်သွယ်ရမးခမန်းခြင်းမှှိြ့ ဲ ပါ၊
ြျွွူပ်လူမှု ရေးဝန်ထမ်းွှ င့်အတူ တေားရူံ းသိူ ့လိူြ်ပါေန်ရတာင်းဆိူ လိူ ပါသည်။
1.□ 我會自行撥打「113」保護專線

ြျွွူပ်သည်ြာြွ ယ်ရောင့်ရှှာြ်ရေး--- ဖူန်းလိူ င်း “113”
ြိူ ဆြ်သွယ်ပါလိ မ့်မည်။

2.□ 請法院幫我通知主管機關安排社工人員陪同出庭。

ြျွွူပ်အတွ ြ်အရဖာ်လိူြ်ေန်တေားရူံ းြသြ်ဆိူင်ောဌာနမှ လူ မှု ရေးဝန်ထမ်းေီ ေဥ်ရပး
ေွ်ူ အ ရကြာင်းကြားရေလိူ ပါသည်။

□ 請幫忙寄送開庭通知書予曾經協助過我的 □心理師、□社工人員 （姓名）
陪同我出庭，她（他）的任職單位：
、電話：
、
地址：
市（縣）
區（鄉、鎮、市）＿＿＿＿路 段 巷 弄
號
＿＿＿樓

တေားရူံ း၏ ရူံ းြျိန်းအရကြာင်းကြားောြိူ ြျွွူပ်အားြူ ညီ ရပးြ့ ဲဘူ းရသာ
□ေိ တ်ပညာှှင် □လူ မှု ရေးဝန်ထမ်း
အလူ ပ်ဌာန
လိ ပ်ော:
အားရပးပိူ ့ရေလိူ ပါသည်။

(အမည်)
ဖူန်း:

,

□ 已經有人會陪同我出庭：

ြျွွူပ်အားတေားရူံ းတြ်ေန်လိူြ်ပါမည့် အရဖာ်ှှိ ပါသည်။
＊陪同人是我的：□配偶、親人（或其他關係：
□社工人員

၎င်းသည်ြျွွူပ်၏ □အိ မ်ရထာင်ဖြ်, ရဆွ မျ ိုး(အခြားရတာ်--မှု

）、□心理師、

),

□ေိ တ်ပညာှှင် □လူ မှု ရေးဝန်ထမ်း
＊我的陪同人：□不需要；□需要 法院另外寄開庭通知書，以利請假，請寄 （陪
同人姓名） 、地址：
市（縣）
區（鄉、鎮、市）
路
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段

巷

弄

號

樓、她（他）的聯絡電話：

ြျွွူပ်၏အရဖာ်သည် □မလိူ အပ် □လိူ အပ်
တေားရူံ း၏ရူံ းြျိန်းအရကြာင်းကြားောြိူ ြွ င့ ်ယူ ေန်အတွ ြ်သီးခြားရပးပိူ ့ေန်လိူအပ်ပါသည်။
အရဖာ်လိူြ်သူ၏အမည်__________, လိ ပ်ော
ဆြ်သွယ်ေန်ဖူန်းနံ ပါတ်
□其他意見：

အခြားယူ ဆြျြ်များ:
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