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ການເຂົ ້ າເຖິງພາສາ
ຢູ່ໃນສານມິນີ ໂຊຕ່າ 
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ການນໍ າໃຊ້ 
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ທີ່ ສານແຕ່ງຕ້ັງ 

 
 
 
ຖ້າທ່ານເວົ ້ າພາສາອັງກິດໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື  ເວົ ້ າບໍ່ ໄດ້ເລີ ຍ ແລະ 
ເປັນຝ່າຍໃດໜ່ຶງຂອງຄະດີ  (ຄູ່ຄວາມ, ຈໍ າເລີ ຍ, ພະຍານ, ພ່ໍແມ່ 
ຫຼື  ຜູ້ຄຸ້ມຄອງເດັກຕາມກົດໝາຍ) 
ທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບລ່າມແປພາສາທີ່ ສານແຕ່ງຕ້ັງໃນລະຫວ່າງຢູ່ 
ສານໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 
Minn. Stat. §§ 480.182 
 
ອີ ກດ້ານໜ່ຶງຂອງບັດນີ ້ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງລ່າມແປ
ພາສາໃນສານ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ລ່າມແປພາສາສາມາດ ແລະ 
ບໍ່ ສາມາດລົມກັບທ່ານໄດ້. 
 
ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມ ຫຼື  
ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການແປພາສາຂອງສານ, 
ໃຫ້ຖາມຜູ້ພິພາກສາ, 
ລົມກັບຈ່າສານໃນບ່ອນທີ່ ຄະດີ ກໍາລັງຖື ກໄຕ່ສວນ ຫຼື  
ຕິດຕ່ໍຫາໂຄງການລ່າມແປພາສາຂອງສານລັດມິນີ ໂຊຕ່າ. 
 
 
 

ຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າໄດ້ທີ່ : 
Minnesota Court Interpreter Program 

State Court Administrator’s Office 
25 Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. 

St. Paul, MN 55155 
 

(651) 297-5300 
 

MNCourtInterpreterProgram@courts.state.mn.us 
 

http://mncourts.gov/Help-Topics/Court-Interpreter-
Program.aspx  

 
 
 
ເພື່ ອໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທໍາຜ່ານລະບົບທີ່ ຮັບປະກັນການເຂົ ້ າເຖິງເທົ່ າ 
ທຽມກັນສໍ າລັບການແກ້ໄຂຄະດີ  ແລະ ຂໍ ້ ຂັດແຍ້ງທີ່ ເປັນທໍາ ແລະ 
ທັນເວລາ. - ພາລະກິດຂອງ Minnesota Judicial Branch 

 

ສະບາຍດີ , ຂ້າພະເຈົ ້ າຊື່  [ຊື່ ຂອງລ່າມແປພາສາ] ແລະ 
ຂ້າພະເຈົ ້ າແມ່ນລ່າມແປພາສາ ລາວ 
ທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານສື່ ສານກັບສານໃນລະຫວ່າງການ
ໄຕ່ສວນຂອງທ່ານໃນມື ້ ນີ ້ . ກ່ອນທີ່ ພວກເຮົ າຈະເລີ່ ມຕ້ົນ, 
ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະອະທິ ບາຍບົດບາດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໃນຖານະເປັນລ່າມ
ແປພາສາທີ່ ສານແຕ່ງຕ້ັງ. 

 
ບົດບາດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າແມ່ນຈະແປທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງທີ່ ໄດ້ເວົ ້ າຢູ່ໃນ
ສານມື ້ ນີ ້ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້. 
ນີ ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດເຮັດໄດ້: 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດແປຄໍ າສ່ັງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃດໜ່ຶງທີ່

ທ່ານໄດ້ຮັບຢູ່ໃນສານມື ້ ນີ ້ ໃຫ້ທາງປາກເປົ່ າໄດ້. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ 

ບໍ່ ລົມເລື່ ອງຄະດີ ນີ ້ ກັບຜູ້ໃດຢູ່ນອກສານ. 
 
ນີ ້ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດເຮັດໄດ້: 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື  

ຄໍ າຄິ ດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າແກ່ທ່ານໄດ້. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກທະນາຍຄວາມໄດ້. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ສາມາດມີ ການສົນທະນາເປັນການສ່ວນຕົວກັບ 

ທ່ານໄດ້. 
 
ກ່ອນພວກເຮົ າເລີ່ ມຕ້ົນ: 
1. ທ່ານມີ ຄໍ າຖາມໃດບໍ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຫຼື  

ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດ ແລະ ບໍ່ ສາມາດເຮັດໃນຖານະ 
ເປັນລ່າມແປພາສາໃນສານ? ກະລຸນາຕອບຄື ນເປັນຄໍ າເວົ ້ າ. 

2. ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າໃຈທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າເວົ ້ າຜ່ານມາບໍ ? 
3. ກະລຸນາບອກຂ້າພະເຈົ ້ າໃຫ້ຮູ້ບາງອັນກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຼື  

ວັດທະນະທໍາຂອງທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດແນ່ໃຈໄດ້ວ່າ 
ຂ້າພະເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈທ່ານ. 

 
ເມື່ ອການໄຕ່ສວນເລີ່ ມຕ້ົນແລ້ວ, ກະລຸນາເວົ ້ າກັບສານໂດຍກົງ 
ບໍ່ ແມ່ນເວົ ້ າກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມ ຫຼື  ບໍ່ ເຂົ ້ າໃຈ. 

 

ລ່າມແປພາສາ - ກ່ອນດໍ າເນີ ນການໄຕ່ສວນ, 
ຖ່າຍທອດຄໍ າຖາມຂອງບຸກຄົນໄປຫາສານ ຫຼື  ຢື ນຢັນວ່າ 
ບໍ່ ມີ ຄໍ າຖາມແລ້ວ. 
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