ေးက်ာင္းားမွအစ်ာားအစ်ာမ်ာားအတြက္ အခမဲ့ း းွင္း ဲ့ ေးလွ်ာေ
ဲ့ းစားး ဖင္း ဲ့ ရရွ ွိရန္ ဘယ္ိုွိ ေးလွ်ာကမလ
ေးက်ာင္းားမွအစ်ာားအစ်ာမ်ာားအတြက္ အခမဲ့ း းွင္း ဲ့ ေးလွ်ာဲ့ေးစားး ဖင္း ဲ့ ရရွ ွိရန္ေးလွ်ာကလႊး်ာကွိို း ဖညဲ့း္ရန္ ဤလမ္းားညႊန္ခက်ာားကွိို အသံးိုးားး ပဳပါ။ အကယ္၍
သင္းေကလားမ
်ာားသည္ [School District] အတြင္းားရွ ွိ ေးက်ာင္းားြစ္ေးက်ာင္းား သွိို႔မဟိုြ္ ြစ္ေးက်ာင္းားထက္ိုွိ ၿပား ြက္ေးရ်ာက္ေးနလွင္ေးသ်ား္မွ
ဲ့
အွိမ္ေးထ်ာငစိုြစခိုလွင္ ေးလွ်ာကလႊး်ာြစ္ေးစ်ာငသ်ာြငရန္ လွိိုပါသည္။ သင္၏ေကလားမ်ာားသည္ အစ်ာားအစ်ာမ်ာားကွိို အခမဲ့ သွိို႔မဟိုြ္ ေးလွ်ာေ
ဲ့ းစားး ဖင္းရရွ
ဲ့ ွိရန္
ကွိိုကညမႈရွ ွိေးၾက်ာင္းားေးသခ်ာေးစရန္ ေးလွ်ာကလႊး်ာကွိး
ို ပည္းစံဲ့ းိုစစ်ား ဖည္းပါ။
ဲ့ ဤလမ္းားညႊန္ခက်ာားကွိို အစဥ္ွိ ိုင္းား လွိိုကန်ာပါ။ လမ္းားညတြန္ခက်ာားမွ
အဆင္းြစဆ
်ာကလႊး်ာထမွ အဆင္းမဲ့ ်ာား းွင္း ဲ့ အြူြူပင္း ဖစ္ါသည္။ေးန်ာကထပ္ ဘ်ာဆကလိုပရမလ ေမသခ်ာသည္းအခါြွိ
ိုင္းား [School/school
ဲ့ င္းစဲ့ သည္ သင္းေးလွ
ဲ့
ဲ့
district contact here; phone and email preferred] ကွိို ဆက္ကသယ္ါ။
ေးလွ်ာက္ႊး်ာကွိို း ဖညဲ့ း္လွင္ ေးဘ်ာပင္ွိ ိုအသံးိုးားး ပဳ ၍း ဖည္းပါ
ဲ့ (ခြံမသံးိုးားပါ းွင္း။)
ဲ့ ရွ င္းားလင္းားး ပြ္်ာားေးအ်ာင္ စ်ာလံးိုးားၾကားး ဖင္း ဲ့
ေးေသသသပ္ပ္ေးရားပါ။

အဆင္း၁ဲ့ - အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားရွ ွိ လသ်ာားအရြေယ္လားမ်ာား၊ ေကလားသူငယမ်ာား းွင္း ဲ့ ၁၂ ြန္းားထွိ
အက်ံးး
ဳ ားဝင္ေးသ်ာေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာားကွိို စ်ာရင္းားး ပဳ စိုပါ။
သင္း ဲ့အွိမ္ မ္င္ ေးနထွိင
ို ္ေးသ်ာ လသ်ာားအရြေယေလားမ်ာား၊ ေကလားသူငယ်ာား းွင္း ဲ့ ၁၂ ြန္းားထွိ အက်ံးး
ဳ ားဝင္ေးသ်ာေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာား ဘယ္း းွေးယ်ာကရရွိသလေးး ပ်ာပါ။ သူြွိို႔က
သင္း းွငး
္ ဲ့ ေးတသားသ်ာားေးြ်ား္စပရန္လွိပ
ို ါ။
ေေနရ်ာတြင္ ဘယ္ူေးတြကွိို ထညဲ့ းသ
္ င္းသလ
။ ဤက႑ကွိို း ဖည္း ဲ့ေးသ်ာအခါ သင္းအွိ
ို ္ေးသ်ာ ေးအ်ာက္ါအခက်ာား းွငး
္ ဲ့ အက်ံးး
ဳ ားဝငသ ူအ်ာားလံးိုးားကွိို ထည္း ဲ့တသင္းားပါ။
ဲ့
ဲ့ မ္ မ္င္ေးနထွိင


အသက္ (၁၈) း းွစ္ေးအ်ာက္း ဖစၿပား မွိသ်ာားစိုဝင္ေးေစငပၚတြင္ မွခွိိုေးနေရသ်ာ ေကလားမ်ာား



အစွိိုားရထံမွ ေးစမားစ်ာားထ်ာားေးသ်ာသ်ာားသမား သွိ႔
ို မဟိုြ္ အွိမယ်ာမဲ့ ၊ ဒိုကၡသည္ သွိ႔
ို မဟိုြ္ အွိမ္ေးး ပားေကလားမ်ာားကွိို ေးစ်ာင္းေးရွ
်ာကထ်ာားလွင္
ဲ့



မည္သညး
္ ဲ့အသကအရြယ္း ဖစ္ေးစ [school/school system here] တြင္က္ေးရ်ာက္ေးေနသ်ာ ေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာား

A) ေကလားြစ္ေးယ်ာကခင္းားစ၏အမည္ိုွိ

B) ေကလားသည္ [name of

C) အစွိိုားရထံမွ

ထည္းတသင္
းားပါ။
ဲ့

ေးမမားစ်ာားထ်ာားေးသ်ာေကလားရွ ွိ သလ်ာား။

ေကလားြစ္ေးယ်ာကခင္းားစ၏အမည္ေွိိုအၾကားစ်ာလံး ို

school/school system here]
မွ ေးက်ာင္းားသ်ာားြစ္ေးယ်ာက္

းားး ဖင္း ဲ့ေးရားပါ။ ေကလားြစ္ေးယ်ာကခင္းားစအတြက္

း ဖစ္လ်ာား။ ဘေယေလားက [name

ေးလွ်ာကလႊး်ာမွ်ာ မဥ္းားေးၾက်ာင္းားြစခိုစကွိို

of school/school district here]
တြင္ ြက္ေးေနၾက်ာင္းား

အသံးး
ို ားး ပဳပါ။

အကယ္၍ရွ ွိလွင္ ေကလားန်ာမည္ေးဘားမွ
“ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမား” ေးနရ်ာတြင္ အမွနး
္ ခစ္ါ။

D)
သင္း ဲ့ေကလားြစ္ေးယ်ာက္ေးယ်ာက္
ည္ အွိမ္ေးး ပား၊ ဒိုကၡသည္
သွိ႔
ို မဟိုြ္ အွိမ္ေးး ပားး ဖစ္လ်ာား။
အကယ္၍ ေဤဖ်ား္း ပခက္က္င္
သင္း ဲ့ေကလားြစ္ေးယ်ာက္ေးယ်ာကသ

န်ာမည္်ာားကွိိုအၾကားစ်ာလံးး
ို ားး ဖင္း ဲ့ေးရားေးသ်ာအခါ

သွိေးစရန္“ေးက်ာင္းားသ်ာား”ဟို

အကယ္၍ ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမားအတြကသ်ာ

စ်ာြစလး
ံ း
ို ားခင္းားစကွိို အတကက္စခိုခင္းားစတြင္ေးရားပါ။

ေးခါင္းားစဥ္ ပထ်ာားေးသ်ာ

ေးလွ်ာကထ်ာားသည္ဆိုွိ လွင္ အဆင္း ဲ့ ၁ ၿပားလွင္ အဆင္း ဲ့ ေကလား၏န်ာမည္ေးဘားတြင္

ေးနရ်ာမရွ ေ
ွိ းြ်ာဲ့လွင္ ရ ပလွိ ိုက္ါ။

ေးက်ား္လမ္မ္င္ ဟိုြသည္

၄ သွိ႔
ို တသ်ာားပါ။

“အွိမ္ေးး ပား၊ ဒိုကၡသည္ သွိ႔
ို မဟိုြ္

ေးလွ်ာကလႊး်ာေးပၚတြင္ါေးသ်ာ

(သွိ႔
ို မဟိုြ္) မဟိုြ္ူားကွိို

အွိမ္ေးး ပား”ဟူေးသ်ာအတကက္က္င္

စ်ာေးၾက်ာင္းားေးရထက္ ေကလားေအရအတြကေ

သင္း ဲ့အွိမ္ မ္င္ ေးနထွိင
ို ္ေးသ်ာ

အမွနး
္ ခစ္ါ။ အကယ္၍

ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမားမ်ာားကွိို

အမွနး
္ ခစၿပား

မ်ာားေးနလွင္ ေးန်ာကထပစ်ာရြက္ရစရကး
္ ဖင္း ဲ့

“ဟိုြသည္”ကွိို အမွနး
္ ခစလရင္

သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုဝငသ ူမ်ာားအ ဖစ္ ယူဆၿပား

ေးလွ်ာကလႊး်ာအဆင္း ဲ့အ်ာားလံးိုးားကွိို

ည်ာဘကရ “အြန္းား” ေး

ေးလွ်ာကလႊး်ာတြင္ ဖည္း ဲ့တသင္းားသင္း ဲ့သည္။

း ဖညဲ့းပ
္ ါ။

က်ား္လမ္ မ္င္

အကယ္ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမားေးရ်ာ

ေးက်ာင္းားသ်ာား၏အြန္းားကွိို

ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမားမဟိုြသူမ်ာားအတြက္ါ

ေးရားပါ။

ေးလွ်ာကထ်ာားး ခင္းားး ဖစလရင္ အဆင္း ဲ့၃ သွိ႔
ို တသ်ာားပါ။

အ ခ်ာားေကလားမ်ာားအ်ာားလံးး
ို ား၏
လွိိုအပ္ေးသ်ာအခကအလက်ာားကွိို တြြင္ါ။

ည္ ကွိက
ို ည ေးနသည္ဟို ယူဆလွင္

အဆင္း ဲ့ ၂ - သင္းအွိ
ို မဟိုြ္ FDPIR တြင္
ဲ့ မ္ေးထ်ာငစိုထမွ ြစ္္ားြစ္ေးယ်ာက္ည္ SNAP, TANF, သွိ႔
ေးလ်ာေးလ်ာဆယပါဝင္ေးနပါသလ်ာား။
အကယ္၍ သင္းအွိ
ံ ဲ့
အစ္္ ြစခို သွိ႔
ို မဟိုြ္ ြစခိုထကပိုွိ ေးသ်ာ
ဲ့ မ္ေးထ်ာငစိုထမွ (သငအပါအဝင္) ြစ္္ားြစ္ေးယ်ာက္ည္ ေးအ်ာက္ကြင္ေးဖ်ား္း ပထ်ာားေးသ်ာ ကူညေးထ်ာကပေးရားအစ
အစအစ္မ်ာားတြင္ ပါဝင္ေးနလွင္ သင္း ဲ့ေကလားမ်ာားသည္ ေးက်ာင္းားမွ အခမဲ့အစ်ာားေအသ်ာကမ်ာား ရရွ ွိ းွိးင
ို ါပ သည္။


း ဖည္း ဲ့စစကအ်ာဟ်ာေရထ်ာက္မႈအစ
ံ ဲ့
အစဥ္ (SNAP) သွိ႔
ို မဟိုြ္ [insert State SNAP here].



ခိုးွိ ႔
ဳ ြေ
ဲ့ းသ်ာ မွိသ်ာားစိုမ်ာားအတြက္ ယ်ာယေအထ်ာကအပံဲ့ (TANF) သွိ႔
ို မဟိုြ္ [insert State TANF here].



အွိ ၵွိယနယ်ာားတြင္ အစ်ာားအစ်ာေးဝမွး ခင္းား အစအစဥ္ (FDPIR).

A) သင္း ဲ့မွိသ်ာားစိုထတြင္ အထက္ေးဖ်ား္း ပပါအစအစ္မ်ာားတြင္

B) သင္း ဲ့မွိသ်ာားစိုထတြင္ အထက္ေးဖ်ား္း ပပါအစအစ္မ်ာားတြင္ ပါဝင္ ူ ြစ္္ားြစ္ေးယ်ာက္လ
ွိ ွ င္
ွ

ပါဝင္ ူြစ္ေးယ်ာကမွ မရွ ွိ လင္
ွ





SNAP, TANF, သွိ႔
ို မဟိုြ္ FDPIR အတြက္ ေးကဲ့စနံပါြေွိိုေးရားပါ။ ေးကဲ့စနံပါြသ်ာေးပားရန္ လွိပ
ို ါသည္။
အကယ္၍ သငသ ည္ ထွိအ
ို စအစဥ်ာားထမွ ြစခိုခိုတြင္ ပါဝငခၿပ
ဲ့ ား ေးကဲ့စနံပါြသွိလွင္ [State/local agency

အဆင္း ဲ့၂ ကွိိုေးက်ား္၍ အဆင္း၃ဲ့ ကွိိုတသ်ာားပါ။

contacts here] ကွိို ဆက္ကသယ္ါ။


အဆင္း ဲ့ ၄ သွိ႔
ို တသ်ာားပါ။

အဆင္း ဲ့ ၃ - အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားဝင္ ူအ်ာားလံးိုးား၏ ဝင္ေးမငမ်ာားကွိြ
ို င္း ပပါ။
ဝင္ေးမငကွိို ဘယ္ွိိုြင္း ပရမလ။


သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုသည္ ဝင္ေးစငြင္း ပရန္ရသ
ွိရ လ်ာား သွိရ န္အ တြက္ ေးလွ်ာကလႊး်ာေးန်ာက္ေးက်ာတြင္ ြွိိုက္း းွးပ
ွိ ထ်ာားေးသ်ာ “အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူမ်ာားအတြက္
ဝင္ေးမငအရင္းားအ မစမ်ာား” း းွငး
္ ဲ့ “ေကလားငယမ်ာား၏ဝင္ေးမငအရင္းားအ မစမ်ာား” ေးခါင္းားစဥ္း ဖင္း ဲ့ ဇယ်ာားမ်ာားကွိို အသံးိုးားး ပဳပါ။



စိုစိုေးပါင္းားဝင္ေးစငကွိိုသ်ာ ေးဖ်ား္း ပပါ။ ေးဒၚလ်ား ဖင္း ဲ့သ်ာ ေးဖ်ား္း ပပါ။ း ပ်ာား မထည္းပါ
ရ ွ ွိေးသ်ာ ဝင္ေးစငး ဖစသ ည္။
ဲ့ းွင္း ဲ့။စိုစိုေးပါင္းားဝင္ေးစငသည္ အစခေန္ဆ်ာငခငရ

အဆင္း ဲ့ ၃ - အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားဝင္ ူအ်ာားလံးိုးား၏ ဝင္ေးမငမ်ာားကွိြ
ို င္း ပပါ။
o

လူအမ်ာားစိုသည္ ဝင္ေးစငကွိို ရရွ ွိေးသ်ာ “စိုစိုေးပါင္းားဝင္ေးစင” ဟိုမထင္ “အွိမသွိ ို႔အသ်ာားြငယ ူတသ်ာား းွိးိုင္ေးသ်ာ” ေးစငကွိိုသ်ာ ဆွိလ
ို ွိိုသည္ဟို ထငၾကသည္။

o

သင္း ဲ့ဝင္ေးစငြင္း ပခကသည္ အစခန္ေးပားရန္၊ အ်ာမခံေးၾကားမ်ာားေးပားရန္ သွိ႔
ို မဟိုြ္ အ ခ်ာားမည္သညး
ဲ့ ္ ပမ်ာဏမဆွိို း းႈြထ်ာားေးသ်ာေးစင မ ဖစ္ေးစရန္ ဂြိုစွိိုက္ါ။

ြင္း ပစရ်ာ ဝင္ေးစငမရွ ွိလွင္ 0 ဟိုေးရားပါ။ ဘ်ာမွေမရားဘ ခန္ထ်ာားေးသ်ာ ေးနရ်ာမ်ာားကွိို သိုညဟိုယူဆမည္း ဖစသ ည္။ 0 ဟိုေးရားလွင္း ဖစ္ေးစ ဘ်ာမွေမရားဘခန္ခလွ
ဲ့ င္း ဖစ္ေးစ သငသ ည္



ြင္း ပရန္ဝင္ေးစငမရွ ွိဟို ဆွိလ
ို ွိိုသည္ဟို ယူဆသည္။ အကယ္၍ ေးဒသခံအ်ာဏ်ာပွိိုငရ သငသ ည္ ဝင္ေးစငကွိို မွ်ာားတယင္းားစစ်ာြင္း ပထ်ာားသည္ဟို သံသယရွ ွိလင္
ွ သင္၏ေးလွ်ာကလႊး်ာကွိို
စစ္ေးဆားမည္း ဖစသ ည္။
ဝင္ေးစငြစခိုစသည္ မည္ပံ
ို ွနဝ
္ ငသ ည္ေွိို သွိရန္ အတကက္စခိုစ၏ ည်ာဘကရွိရ အတကကေွိိုသံးိုးားၿပား မွြသ်ာားပါ။
ရ းမ



3.A. ေကလားမ်ာားမွ ရရွ ွိ ေးသ်ာဝင္ေးမငကွိို ြင္း ပပါ။
A) ေကလားမ်ာားမွ ရရွ ွိ ေးသ်ာ ဝင္ေးမငမ်ာားကွိို ြင္း ပပါ။ အဆင္း ဲ့ ၁ တြင္ါဝင္ေးသ်ာ သင္းအွိ
ဲ့ မ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားမွ ေကလားမ်ာားအ်ာားလံးိုးား၏ စိုစိုေးပါင္းားဝင္ေးစငကွိို
“စိုစိုေးပါင္းားေကလားဝင္ေးစင” ဟူေးသ်ာအတကက္က္င္ ြင္း ပပါ။
အကယ္၍ သငသ ည္ ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမားကွိို အွိမ္ေးထ်ာငစိုရွွိအ ခ်ာားသူမ်ာား းွင္း ဲ့အြူ ေးလွ်ာကထ်ာားေးသ်ာအခါတြငသ်ာ ၄င္းားြွိို႔၏ဝင္ေးစငကွိို ထည္း ဲ့တသင္းားတြက္ါ။

ေကလားဝင္ေးမငဆွိြ
ို ်ာဘ်ာလ။ ေကလားဝင္ေးစငသည္ အွိမ္ေးထ်ာငစိုး ပင္မွ သင္း ဲ့ေကလားဆသွိ႔
ို ြွိိုကိုရွိ က္ေးရ်ာကရရွိေးသ်ာေးစငကွိို ဆွိလ
ို ွိိုသည္။ အွိမ္ေးထ်ာငစိုအမ်ာားစိုတြင္ ေကလားဝင္ေးစင
မရွ ွိပါ။
3.B အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူမ်ာား ရရွ ွိ ေးသ်ာဝင္ေးမငကွိို ြင္း ပပါ။
မည္ူေးတြကွိို ထည္းတသင္
းားသင္းသလ
။
ဲ့
ဲ့
ဤအပွိိုငး
္ ားကွိို း ဖညဲ့း္သည္း ဲ့အခါ သင္းအွိ
ေးနထွိင
ို ပ
ၿ ား ဝင္ေးစင းွငး
္ ဲ့သံးိုးားေးစငမ်ာားကွိို ေးဝမွသံးိုးားစစသူ
ဲ့ မ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားအတြင္းားမွ သင္း းွင္းအြူ
ဲ့



အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူမ်ာားအ်ာားလံးိုးားကွိို သင္း းွင္း ဲ့ေးတသားသ်ာားေမြ်ား္စပလရင္ သွိ႔
ို မဟိုြ္ သူြ႔
ွိို ကွိိုယို္ွိ င္ ဝင္ေးစငမရွ ွိလွင္ေးသ်ား္မွ ထည္း ဲ့တသင္းားပါ။

မထည္း ဲ့တသင္းားရန္


o

သင္း းွငး
္ ဲ့အြူေးနထွိင
ို ္ေးသ်ား္လည္းား သင္းအွိ
ွိို ဝင္ေးစငလည္းားမမွ ၊ ေအထ်ာကအပံဲ့လည္းားမယူသမ
ူ ်ာား
ဲ့ မ္ေးထ်ာငစိုသ႔

o

အဆင္း ဲ့၁ တြင္ါဝငၿပားေးသ်ာ ေကလားမ်ာား

a) အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားတြငပါေးသ်ာ

b) အလိုပမွ ရရွ ွိ ေးမငကွိြ
ို င္း ပပါ။ အလိုပရဝင္ေးစငအ်ာားလံးိုးားကွိို

c) အစွိိုားေရထ်ာကပေးမင၊
ံ ဲ့
ေကလားစ်ာားရွိြ္၊ မယ်ာားစ်ာားရွိြ်ာားမွ
မ

အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူမ်ာား၏အမညမ်ာားကွိို

ေးလွ်ာကလႊး်ာေးပၚရွ ွိ “အလိုပရ
ဲ့
ရ ရွ ွိေးစင”အတကက္က္င္း ဖည္းပါ။

ရရွ ွိ ေးမငကွိို ြင္း ပပါ။

ထည္း ဲ့တသင္းားပါ။ “အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားမွ

မ်ာားေးသ်ာအ်ာားး ဖင္း ဲ့ ေဤစငသည္ အလိုပလ ိုပ္း ခင္းားး ဖင္း ဲ့

ေးလွ်ာကလႊး်ာမွ “အစွိိုားေရထ်ာက္ေးစင၊
ံ ဲ့
ေကလားစ်ာားရွိြ၊္

အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူမ်ာား၏အမည္်ာား”

ရရွ ွိေးသ်ာေးစငး ဖစသ ည္။ အကယ္၍ သငသ ည္

မယ်ာားစ်ာားရွိြ္” အတကက္က္င္

ဟူသည္း ဲ့အတကက္က္င္ ြစ္ေးယ်ာကစ၏န်ာမည္ေိုွိ

ကွိိုယ္ွိိုငားစပ်ာားေးရားလို
စ
ပငနး
္ ားလိုပေွိ ို ငလင္
ရ

အက်ံးး
ဳ ားဝင္ေးသ်ာဝင္ေးစငအ်ာားလံးိုးားကွိို ြင္း ပပါ။

အၾကားစ်ာလံးး
ို ားး ဖင္း ဲ့ေးရားပါ။ အဆင္း၁ဲ့

သင္၏အသ်ာားြင္ဝင္ေးစငကွိို ြင္း ပပါ။

ဇယ်ာားတြငပါရွ ွိေးသ်ာ အ ခ်ာားမည္သည္း ဲ့ေအထ်ာကအပံဲ့ဝင္ေးစငကွိိုမွ

တြင္ါဝင္ေးသ်ာ မည္သည္း ဲ့အွိမသ်ာားကွိမ
ို ွ

မထည္း ဲ့တသင္းားပါ းွငး
္ ဲ့။ အကယ္၍

အဆင္း ဲ့ ၃ - အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားဝင္ ူအ်ာားလံးိုးား၏ ဝင္ေးမငမ်ာားကွိြ
ို င္း ပပါ။
မထည္း ဲ့တသင္းားပါ းွငး
္ ဲ့။ အကယ္၍ အဆင္း ဲ့၁

အကယ္၍ ကတ

း္းိုပ္ ည္ ကွိယ
ို ိုပွိ င္ ိုပငန္းားလိုပ္ွိ ိုင္ေးနလွင္

တြင္ါဝင္ေးသ်ာ

ဘယ္ိုွိ လ။ ထွိအ
ို လိုပရေရသ်ာဝင္ေးစငကွိို

ြရ်ာားရံးိုးားမွရရွ ွိေးသ်ာေးစငမ်ာားကွိိုသ်ာ ြင္း ပပါ။

ေကလားြစ္ေးယ်ာက္ေးယ်ာကသည္

အသ်ာားြင္ဝင္ေးစငအ ဖစ္ ြင္း ပပါ။

ထံးိုးားြမ္းားစဥလ်ာမဟိုြ္ေးသ်ား္လည္းား ပံးိုမွန္ရ
ရ ွ ွိေးသ်ာ

ဝင္ေးစငရွ ွိေးနလွင္ အဆင္း ဲ့၃၊ အပွိိုင္းားက ရွ ွိ

ေဤစငသည္ သငရရွွိေးသ်ာ ဝင္ေးစငစိုစိုေးပါင္းားမွ

ဝင္ေးစငမ်ာားကွိို အ ခ်ာားအပွိိုငး
္ ားရွ ွိ “အ ခ်ာားအရ်ာမ်ာား” အ ဖစ္

လမ္းားညႊန္ခကအြွိိုင္းားေးဆ်ာရငရက္ါ။.

လိုပငနး
္ ားသံးိုးားေးစငကွိို ႈြၿပားေးန်ာက္ ကန္ေးသ်ာေးစငး ဖစသ ည။္

ြင္း ပပါ။

d) ပငစင္၊အ ငွိမ္းားစ်ာားလစ်ာ၊

e) စိုစိုေးပါင္းား အွိမ္ေးထ်ာငစိုအရြယအစ်ာားကွိို ြင္း ပပါ။

f) သင္၏

အ ခ်ာားဝင္ေးမငမ်ာားအ်ာားလံးး
ို ားမွ ဝင္ေးမငကွိို

“အွိမသ်ာားေအရအတြကစိုစိုေးပါင္းား(ေကလားမ်ာား းွင္းအရြယ္
ေးရ်ာ
ဲ့

လူမႈလံးိုး ခံးေ
ဳ းရားနံပါြ္ေးန်ာကဆး
ံ း
ို ားဂဏန္းားေးလားလံးိုးားကွိို

ြင္း ပပါ။ ေးလွ်ာကလႊး်ာေးပၚရွ ွိ

ကၿပားသူမ်ာား)” အတကက္က္င္ အွိမသ်ာားစိုစိုေးပါင္းားေအရအတြကေွိို

း ဖည္း ဲ့ပါ။ ေးပားထ်ာားေးသ်ာေးနရ်ာတြင္ အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားမွ

“ပငစင၊္ အ ငွိမး
္ ားစ်ာားလစ်ာ၊

ေးရားပါ။ ဤေအရအတြကသည္ အဆင္း ဲ့၁ း းွငး
္ ဲ့ အဆင္း၃ဲ့

အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူြစ္ေးယ်ာက္၏

အ ခ်ာားဝင္ေးစငမ်ာားအ်ာားလံးိုးား”

တြင္ါေးသ်ာ လူဥားေးရေအရအတြက္း းွင္း ဲ့ ြူရမည္။

လူမႈလံးိုး ခံးေ
ဳ းရားနံပါြ္ေးန်ာကဆး
ံ ိုးားဂဏန္းားေးလားလံးိုးားကွိို

ဟူေးသ်ာအတကက္က္င္ အကားဝင္
ဳ ံ ေးသ်ာ

သင္း ဲ့ေးလွ်ာကလႊး်ာတြင္ မ ဖည္း ဲ့တသင္းားေရသားေးသ်ာ

း ဖညဲ့း္ရ န္လွိ ိုသည္။ သင္း ဲ့တြင္

ဝင္ေးစငအ်ာားလံးး
ို ားကွိို း ဖည္း ဲ့ပါ။

လူကန္ေးေနသားလွင္ ေးရွ ႔သွိ႔
ို ပမ္ န္သ်ာားၿပားး ဖည္းပါ။
ဲ့

လူမႈလံးိုး ခံးေ
ဳ းရားနံပါြရွ ွိေးသ်ား္လည္းား သငသ ည္

သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုအရြယအစ်ာားသည္ အခမဲ့ သွိ႔
ို မဟိုြ္

အကားခံွိ စဳ ်ာားစခင္း ဲ့မ်ာားကွိို ရရွ ွိ းွိးိုငါ္ သည္။ အကယ္၍

ေးလွ်ာဲ့ေးစားး ဖင္း ဲ့အစ်ာားအစ်ာမ်ာားရရွ ွိ းွိးိုငနရ ္ ကွိက
ို ည မႈကွိို

အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းား မည္သူမွ လူမႈလံးိုး ခံးေ
ဳ းရားနံပါြရွ ွိလင္
ွ

အကားသက္
ွိ ဳ ေးရ်ာက္း းွိးိုငျသ ဖင္း ဲ့ အွိမသ်ာားေအရအတြကေွိို

ေးနရ်ာတလြခ န္ထ်ာားခၿ
္ ခစ္ါ”
ဲ့ ပား ည်ာဘကရ “SS# မရွ ွိလွငအမွနး

း ဖည္း ဲ့တသင္းားရန္ အတလေန္အရားၾကားသည္။

ဟူေးသ်ာအတကက္က္င္ အမွန္း ခစ္ါ။

ေကလားစ်ာားရွိြ၊္ မယ်ာားစ်ာားရွိြ္ဝင္ေးစငရွ ွိလွင္

အဆင္း၄ဲ့ - ဆက္က္ယ္ န္ခ
အ ကအလက္ း းွင္း ဲ့ အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူ၏လကမြ
ွ ္
ေးလွ်ာက္ႊး်ာအ်ာားလံးး
ို ားကွိို အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားရွ ွိ အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူြစ္ေးယ်ာက္ေးယ်ာကမွ လကမွြ္ေးရားထွိားို ရမည္။ ေးလွ်ာက္ႊး်ာကွိို
လကမွြ္ေးရားထွိားို း ခင္းားအ်ာားး ဖင္း ဲ့ ထွိအ
ို မ
ွိ ္်ာားသည္ အခကအလကမ်ာားအ်ာားလံးး
ို ားသည္ မွန္ွန္မ ္ န္္န္၊း ပည္း ဲ့း ပညဲ့ းစ
္ ံးစ
ို ံးိုြင္း ပထ်ာားး ခင္းားး ဖစ္ေးၾက်ာင္းား
အ်ာမခံး ခင္းားး ဖစ္ ည္။ ထွိအ
ို ပွိိုင္းားကွိို မ ဖည္း ဲ့မ ေးလွ်ာက္ႊး်ာေးန်ာက္ေးက်ာတြင္ေးဖ်ား္း ပထ်ာားေးသ်ာ ပိုဂ လ္
ွိ ဳ ေးရား းွင္း ဲ့း းွိးိုငသ
ငံ ်ာားအမခင္း ဲ့ေအရားကွိို ေးသခ်ာမစ်ာအရငဖြါပ

အဆင္း၄ဲ့ - ဆက္က္ယ္ န္ခ
အ ကအလက္ း းွင္း ဲ့ အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူ၏လကမြ
ွ ္
A) ဆက္က္ယ္ န္ခ
အ ကအလကမ်ာားေးပားပါ။

B) န်ာမည္ွိို

C) ေယနေ႔န႔စစကွိေ
ို းရားပါ။

D) ေကလားမ်ာား၏ လူမား ွိ းွဳ င္း ဲ့မား ွိ မးယ
ဳ ္ ိုွိ

အကယ္၍ရွ ွိလွင္

အၾကားစ်ာလံးး
ို ားး ဖင္း ဲ့ေးရားၿပား

ေးပားထ်ာားေးသ်ာေးနရ်ာတြင္

ေးဖ်ား္း ပပါ။ (ဆ ၵရွ ွိ မွသ်ာ) ေး

ေးပားထ်ာားေးသ်ာအတကက္က္င္

လကမြ
ွ ိုွိ ားပါ။

အတကကထ၌

လွ်ာကလႊး်ာ၏ေးန်ာက္က္င္ သင္း ဲ့ကွိို

သင္၏လကရလ
ွိရ ွိပစ်ာကွိို ေးရားပါ။

ေးလွ်ာကလႊး်ာကွိိုလကြ
ရ ထ ွိိုားေးသ်ာ

ေယနေ႔န႔စစကွိိုေးရားပါ။

သင္း ဲ့ေကလား၏

အ မြမ္းားလွိပစ်ာမရွ ွိလွငလ ည္းား

အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူ၏ န်ာမည္ေိုွိ

လူမား ွိ းွဳ င္းမဲ့ ား ွိ စးေယ
ဳ
အ ၾက်ာင္းားေးမားထ်ာားပါသည္။

သင္း ဲ့ေကလား၏ အစ်ာားအစ်ာမ်ာားကွိို

အၾကားစ်ာလံးး
ို ားး ဖင္း ဲ့ေးရားၿပား

ဤအပွိိုငး
္ ားသည္ ဆ ၵရွ ွိမွ း ဖညဲ့း္ရ န္သ်ား ဖစၿပား

အခမဲ့သ႔
ွိို မဟိုြ္ ေးလွ်ာဲ့ေးစားး ဖင္း ဲ့ရရွ ွိရန္

“အရြယ္ေးရ်ာကၿပားသူ၏လကြ
ရ ္”

သင္း ဲ့ေကလား၏ အစ်ာားအစ်ာမ်ာားကွိို

ေးလွ်ာကထ်ာားခကေွိို ထွိခက
ွိို ႈမရွ ွိပါ။ ဖိုန္းားနံပါြ္

အတကက္က္င္ လကြ
ရ ထ ိုွိ ားပါ။

အခမဲ့သ႔
ွိို မဟိုြ္ ေးလွ်ာဲ့ေးစားး ဖင္း ဲ့ရရွ ွိရန္

၊ လွိပစ်ာ သွိ႔
ို မဟိုြ္ း းွစခိုလံးး
ို ားကွိို
း ဖည္း ဲ့း ခင္းားသည္ သင္း ဖည္း ဲ့လွိမ
ို ွ
း ဖည္း ဲ့း းွိးင
ို ္ေးသ်ား္လည္းား
း ဖည္းလွ
ဲ့ င္ေးြ်ာဲ့ သင္းကွိ
ဲ့ ို ဆက္ကသယရ
ပွိိုတလယေူေးစပါသည္။

ေးလွ်ာကထ်ာားခကေွိို ထွိခက
ွိို ႈမရွ ွိပါ။

