
ေးက ်ာင္းားမွအစ်ာားအစ်ာမ ်ာားအတြက္ အခမ ဲ့ း းင္ွး ဲ့ ေးလွ ်ာဲ့ေးစ ားး ဖင္း ဲ့ ရရွွိရန္ ဘယ္ွိိုေးလွ ်ာကမလ  

ေးက ်ာင္းားမွအစ်ာားအစ်ာမ ်ာားအတြက္ အခမ ဲ့ း းွင္း ဲ့ ေးလွ ်ာဲ့ေးစ ားး ဖင္း ဲ့ ရရွွိရန္ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာကွိို း ဖညဲ့း္ရန္ ဤလမ္းားညႊန္ခ က  ်ာားကွိို အသးံိုးားး ပဳပါ။ အကယ္၍ 

သင္း ဲ့ေကလားမ ်ာားသည္ [School District] အတြင္းားရွွိ ေးက ်ာင္းားြစ္ေးက ်ာင္းား သွိို႔မဟိုြ္ ြစေ္းက ်ာင္းားထက္ွိိုၿပ ား ြက္ေးရ်ာက္ေးနလွ င္ေးသ်ား္မွ 

အွိမ္ေးထ်ာငစိုြစခိုလွ င္ ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာြစ္ေးစ်ာငသ်ာြငရန္ လွိိုပါသည္။ သင္၏ေကလားမ ်ာားသည္ အစ်ာားအစ်ာမ ်ာားကွိို အခမ ဲ့ သွိို႔မဟိုြ္ ေးလွ ်ာဲ့ေးစ ားး ဖင္း ဲ့ရရွွိရန္ 

ကွိိုကည  မႈရွွိေးၾက်ာင္းားေးသခ ်ာေးစရန္ ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာကွိိုး ပည္း ဲ့စံးိုစစ်ား ဖည္း ဲ့ပါ။ ဤလမ္းားညႊန္ခ က  ်ာားကွိို အစဥ္ွိ ိုင္းား လွိိုကန်ာပါ။ လမ္းားညတြန္ခ က  ်ာားမွ 

အဆင္း ဲ့ြစဆင္း ဲ့စ သည္ သင္း ဲ့ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာထ မွ အဆင္း ဲ့မ ်ာား းွင္း ဲ့ အြူြူပင္း ဖစ္ါသည္။ေးန်ာကထ ပ္ ဘ်ာဆကလ ိုပရမလ  ေမသခ ်ာသည္း ဲ့အခါြွိိုင္းား [School/school 

district contact here; phone and email preferred] ကွိို ဆက္ကသ ယ္ါ။  

ေးလွ ်ာက္ႊး်ာကွိို း ဖညဲ့း္လွ င္ ေးဘ်ာပင္ွိ ိုအသးံိုးားး ပဳ၍း ဖည္း ဲ့ပါ (ခ ြမံသးံိုးားပါ းွင္း ဲ့။) ရွင္းားလင္းားး ပြ္်ာားေးအ်ာင္ စ်ာလံးိုးားၾက ားး ဖင္း ဲ့ 

ေးေသသသပ္ပ္ေးရားပါ။ 

အဆင္း ဲ့၁ - အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားရွွိ လသ်ာားအရြေယ္လားမ ်ာား၊ ေကလားသငူယမ ်ာား းင္ွး ဲ့ ၁၂ ြန္းားထွိ 

အက်ံးးဳားဝင္ေးသ်ာေးက ်ာင္းားသ်ာားမ ်ာားကွိို စ်ာရင္းားး ပဳစိုပါ။ 

သင္း ဲ့အွိမ္ မ္င္ ေးနထွိိုင္ေးသ်ာ လသ်ာားအရြေယေ လားမ ်ာား၊ ေကလားသငူယ  ်ာား းင္ွး ဲ့ ၁၂ ြန္းားထွိ အက်ံးးဳားဝင္ေးသ်ာေးက ်ာင္းားသ်ာားမ ်ာား ဘယ္း းွေးယ်ာကရရွိသလ ေးး ပ်ာပါ။ သြူွိို႔က 

သင္း းွင္း ဲ့ ေးတသားသ်ာားေးြ်ား္စပရန္ လွိိုပါ။ 

ေေနရ်ာတြင္ ဘယ္ူေးတြကွိို ထညဲ့းသ္င္း ဲ့သလ ။ ဤက႑ကွိို း ဖည္း ဲ့ေးသ်ာအခါ သင္း ဲ့အွိမ္ မ္င္ေးနထွိိုင္ေးသ်ာ ေးအ်ာက္ါအခ က  ်ာား းွင္း ဲ့ အက်ံးးဳားဝငသူအ်ာားလံးိုးားကွိို ထည္း ဲ့တသင္းားပါ။ 

 အသက္ (၁၈) း းွစ္ေးအ်ာက္း ဖစၿပ ား မွိသ်ာားစိုဝင္ေးေစငပၚတြင္ မွ ခွိိုေးနေရသ်ာ ေကလားမ ်ာား 

 အစွိိုားရထမွံ ေးစမားစ်ာားထ်ာားေးသ်ာသ်ာားသမ ား သွိို႔မဟိုြ္ အွိမယ်ာမ ဲ့ ၊ ဒိုကၡသည္ သွိို႔မဟိုြ္ အွိမ္ေးး ပားေကလားမ ်ာားကွိို ေးစ်ာင္း ဲ့ေးရွ်ာကထ ်ာားလွ င္ 

 မည္သညး္ ဲ့အသကအ ရြယ္း ဖစ္ေးစ [school/school system here] တြငက္္ေးရ်ာက္ေးေနသ်ာ ေးက ်ာင္းားသ်ာားမ ်ာား 

A) ေကလားြစ္ေးယ်ာကခ င္းားစ ၏အမည္ွိို 

ထည္း ဲ့တသင္းားပါ။ 

ေကလားြစ္ေးယ်ာကခ င္းားစ ၏အမည္ေွိိုအၾက ားစ်ာလးံို

းားး ဖငး္ ဲ့ေးရားပါ။ ေကလားြစ္ေးယ်ာကခ င္းားစ အတြက ္

ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာမ်ွာ မ ဥး္ားေးၾက်ာငး္ားြစခိုစ ကွိို 

အသးံိုးားး ပဳပါ။ 

B) ေကလားသည္ [name of 

school/school system here] 

မွ ေးက ်ာင္းားသ်ာားြစ္ေးယ်ာက္ 

း ဖစ္လ်ာား။ ဘေယေ လားက [name 

of school/school district here] 

တြင ္ြက္ေးေနၾက်ာင္းား 

C) အစွိိုားရထမွံ 

ေးမမားစ်ာားထ်ာားေးသ်ာေကလားရွွိသလ်ာား။ 

အကယ၍္ရွွိလွ င္ ေကလားန်ာမည္ေးဘားမွ 

“ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမ ား” ေးနရ်ာတြင္ အမွနး္ ခစ္ါ။ 

D) 

သင္း ဲ့ေကလားြစ္ေးယ်ာက္ေးယ်ာက္

ည္ အွိမ္ေးး ပား၊ ဒိုကၡသည္ 

သွိို႔မဟိုြ္ အွိမ္ေးး ပားး ဖစ္လ်ာား။ 

အကယ၍္ ေဤဖ်ားး္ ပခ က္က္င္ 

သင္း ဲ့ေကလားြစ္ေးယ်ာက္ေးယ်ာကသ



အဆင္း ဲ့ ၂ - သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုထ မွ ြစ္္ ားြစ္ေးယ်ာက္ည္ SNAP, TANF, သွိို႔မဟိုြ္ FDPIR တြင္ 

ေးလ်ာေးလ်ာဆယပါဝင္ေးနပါသလ်ာား။ 

အကယ္၍ သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုထ မွ (သငအပါအဝင္) ြစ္္ ားြစ္ေးယ်ာက္ည္ ေးအ်ာက္ကြ င္ေးဖ်ားး္ ပထ်ာားေးသ်ာ ကညူ ေးထ်ာကပံ ဲ့ေးရားအစ အစ္္ ြစခို သွိို႔မဟိုြ္ ြစခိုထကပွိိုေးသ်ာ 

အစ အစ္မ ်ာားတြင္ ပါဝင္ေးနလွ င္ သင္း ဲ့ေကလားမ ်ာားသည္ ေးက ်ာင္းားမွ အခမ ဲ့အစ်ာားေအသ်ာကမ ်ာား ရရွွိ းွိးိုငပါသည္။ 

 း ဖည္း ဲ့စစကအ ်ာဟ်ာေရထ်ာက္ံ ဲ့မႈအစ အစဥ္ (SNAP) သွိို႔မဟိုြ္ [insert State SNAP here]. 

 ခ ွိိုး႔ဳြ ဲ့ေးသ်ာ မွိသ်ာားစိုမ ်ာားအတြက္ ယ်ာယ ေအထ်ာကအ ပံဲ့ (TANF) သွိို႔မဟိုြ္ [insert State TANF here]. 

 အွိ ၵွိယနယ  ်ာားတြင္ အစ်ာားအစ်ာေးဝမွ း ခင္းား အစ အစဥ္ (FDPIR). 

A)  သင္း ဲ့မွိသ်ာားစိုထ တြင္ အထက္ေးဖ်ားး္ ပပါအစ အစ္မ ်ာားတြင္ 

ပါဝင္ ူြစ္ေးယ်ာကမ ွမရွွိလွ င ္

 အဆငး္ ဲ့၂ ကွိိုေးက ်ား၍္ အဆင္း ဲ့၃ ကွိိုတသ်ာားပါ။ 

B)  သငး္ ဲ့မွိသ်ာားစိုထ တြင္ အထက္ေးဖ်ားး္ ပပါအစ အစ္မ ်ာားတြင္ ပါဝင္ ူ ြစ္္  ားြစ္ေးယ်ာက္ ွွိလွ င ္

 SNAP, TANF, သွိို႔မဟိုြ္ FDPIR အတြက္ ေးကဲ့စနံပါြေ ွိိုေးရားပါ။ ေးကဲ့စနံပါြသ ်ာေးပားရန္ လွိိုပါသည္။ 

အကယ၍္ သငသည္ ထွိိုအစ အစဥ  ်ာားထ မွ ြစခိုခိုတြင္ ပါဝငခ ဲ့ၿပ ား ေးကဲ့စနံပါြ သွိလွ င္ [State/local agency 

contacts here] ကွိို ဆက္ကသယ္ါ။ 

 အဆငး္ ဲ့ ၄ သွိို႔တသ်ာားပါ။ 

အဆင္း ဲ့ ၃ - အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားဝင္ူအ်ာားလးံိုးား၏ ဝင္ေးမငမ ်ာားကွိိုြင္း ပပါ။ 

ဝင္ေးမငကွိို ဘယ္ွိိုြင္း ပရမလ ။ 

 သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုသည္ ဝင္ေးစငြင္း ပရန္ရရွိသလ်ာား သွိရန္အတြက္ ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာေးန်ာက္ေးက ်ာတြင္ ြွိိုက္း းွးွိပထ်ာားေးသ်ာ “အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသမူ ်ာားအတြက္ 

ဝင္ေးမငအရင္းားအ မစမ ်ာား” း းွင္း ဲ့ “ေကလားငယမ ်ာား၏ဝင္ေးမငအရင္းားအ မစမ ်ာား” ေးခါင္းားစဥ္း ဖင္း ဲ့ ဇယ်ာားမ ်ာားကွိို အသးံိုးားး ပဳပါ။ 

 စိုစိုေးပါင္းားဝင္ေးစငကွိိုသ်ာ ေးဖ်ား္း ပပါ။ ေးဒၚလ်ား ဖင္း ဲ့သ်ာ ေးဖ်ား္း ပပါ။ း ပ်ာား မထည္း ဲ့ပါ းွင္း ဲ့။စိုစိုေးပါင္းားဝင္ေးစငသည္ အစခေန္ ဆ်ာငခငရရွွိေးသ်ာ ဝင္ေးစငး ဖစသည။္ 

န်ာမည္  ်ာားကွိိုအၾက ားစ်ာလံးိုးားး ဖငး္ ဲ့ေးရားေးသ်ာအခါ 

စ်ာြစလးံိုးားခ င္းားစ ကွိို အတကက္စခိုခ င္းားစ တြင္ေးရားပါ။ 

ေးနရ်ာမရွွိေးြ်ာဲ့လွ င ္ရပလွိ ိုက္ါ။ 

ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာေးပၚတြငါ္ေးသ်ာ 

စ်ာေးၾက်ာင္းားေးရထက ္ေကလားေအရအတြကေ  

မ ်ာားေးနလွ င္ ေးန်ာကထ ပစ်ာရြက္ရစရကး္ ဖင္း ဲ့ 

အ ခ်ာားေကလားမ ်ာားအ်ာားလံးိုးား၏ 

လွိိုအပ္ေးသ်ာအခ ကအလက  ်ာားကွိို တြ ြငါ္။ 

သွိေးစရန္“ေးက ်ာငး္ားသ်ာား”ဟို 

ေးခါင္းားစဥ္ ပထ်ာားေးသ်ာ 

ေးက်ားလ္မ္မ္င္ ဟိုြသည္ 

(သွိို႔မဟိုြ္) မဟိုြ္ူားကွိို 

အမွနး္ ခစ္ါ။ အကယ၍္ 

“ဟိုြသည္”ကွိို အမွနး္ ခစလရ င္ 

ည်ာဘက ရ “အြန္းား” ေး

က်ားလ္မ္ မ္င္ 

ေးက ်ာငး္ားသ်ာား၏အြန္းားကွိို 

ေးရားပါ။ 

အကယ၍္ ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမ ားအတြကသ ်ာ 

ေးလွ ်ာကထ ်ာားသည္ဆွိိုလွ င္ အဆင္း ဲ့ ၁ ၿပ ားလွ င္ အဆင္း ဲ့ 

၄ သွိို႔တသ်ာားပါ။  

သင္း ဲ့အွိမ္ မ္င္ ေးနထွိိုင္ေးသ်ာ 

ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမ ားမ ်ာားကွိို 

သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုဝငသူမ ်ာားအ ဖစ္ ယူဆၿပ ား 

ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာတြင္ ဖည္း ဲ့တသင္းားသင္း ဲ့သည္။ 

အကယ္ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမ ားေးရ်ာ 

ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမ ားမဟိုြသ ူမ ်ာားအတြက္ါ 

ေးလွ ်ာကထ ်ာားး ခင္းားး ဖစလရ င္ အဆင္း ဲ့၃ သွိို႔တသ်ာားပါ။ 

ည္ ကွိိုကည  ေးနသည္ဟို ယူဆလွ င္ 

ေကလား၏န်ာမည္ေးဘားတြင္ 

“အွိမ္ေးး ပား၊ ဒိုကၡသည္ သွိို႔မဟိုြ္ 

အွိမ္ေးး ပား”ဟူေးသ်ာအတကက္က္င္ 

အမွနး္ ခစၿပ ား 

ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာအဆင္း ဲ့အ်ာားလးံိုးားကွိို 

း ဖညဲ့းပ္ါ။ 



အဆင္း ဲ့ ၃ - အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားဝင္ူအ်ာားလံးိုးား၏ ဝင္ေးမငမ ်ာားကွိိုြင္း ပပါ။ 

o လူအမ ်ာားစိုသည္ ဝင္ေးစငကွိို ရရွွိေးသ်ာ “စိုစိုေးပါင္းားဝင္ေးစင” ဟိုမထင္  “အွိမသွိ ို႔အသ်ာားြငယူတသ်ာား းွိးိုင္ေးသ်ာ” ေးစငကွိိုသ်ာ ဆွိိုလွိိုသည္ဟို ထငၾကသည္။ 

o သင္း ဲ့ဝင္ေးစငြင္း ပခ ကသ ည္ အစခန္ေးပားရန၊္ အ်ာမခံေးၾကားမ ်ာားေးပားရန္ သွိို႔မဟိုြ္ အ ခ်ာားမည္သညဲ့း္ ပမ်ာဏမဆွိို း းႈြထ ်ာားေးသ်ာေးစင မ ဖစ္ေးစရန္ ဂြိုစွိိုက္ါ။ 

 ြင္း ပစရ်ာ ဝင္ေးစငမရွွိလွ င္ 0 ဟိုေးရားပါ။ ဘ်ာမွေမရားဘ  ခ န္ထ်ာားေးသ်ာ ေးနရ်ာမ ်ာားကွိို သိုညဟိုယူဆမည္း ဖစသည္။ 0 ဟိုေးရားလွ င္း ဖစ္ေးစ ဘ်ာမွေမရားဘ ခ န္ခ ဲ့လွ င္း ဖစ္ေးစ သငသည္ 

ြင္း ပရန္ဝင္ေးစငမရွွိဟို ဆွိိုလွိိုသည္ဟို ယူဆသည။္ အကယ၍္ ေးဒသခံအ်ာဏ်ာပွိိုင ရ သငသည္ ဝင္ေးစငကွိို မွ်ာားတယင္းားစစ်ာြင္း ပထ်ာားသည္ဟို သသံယရွွိလွ င္ သင္၏ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာကွိို 

စစ္ေးဆားမည္း ဖစသည။္ 

 ဝင္ေးစငြစခိုစ သည္ မည္ ရ ပံးိုမွနဝ္ငသည္ေွိို သွိရန္ အတကက္စခိုစ ၏ ည်ာဘကရရွိ အတကကေ ွိိုသးံိုးားၿပ ား မွြသ ်ာားပါ။ 

3.A. ေကလားမ ်ာားမွ ရရွွိေးသ်ာဝင္ေးမငကွိို ြင္း ပပါ။ 

A)  ေကလားမ ်ာားမွ ရရွွိေးသ်ာ ဝင္ေးမငမ ်ာားကွိို ြင္း ပပါ။ အဆင္း ဲ့ ၁ တြငါ္ဝင္ေးသ်ာ သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားမွ ေကလားမ ်ာားအ်ာားလံးိုးား၏ စိုစိုေးပါင္းားဝင္ေးစငကွိို  

“စိုစိုေးပါင္းားေကလားဝင္ေးစင” ဟူေးသ်ာအတကက္က္င္ ြငး္ ပပါ။  

အကယ၍္ သငသည္ ေးစမားစ်ာားသ်ာားသမ ားကွိို အွိမ္ေးထ်ာငစိုရွွိအ ခ်ာားသမူ ်ာား းင္ွး ဲ့အြူ ေးလွ ်ာကထ ်ာားေးသ်ာအခါတြငသ်ာ ၄ငး္ားြွိို႔၏ဝင္ေးစငကွိို ထည္း ဲ့တသင္းားတြက္ါ။ 

 

ေကလားဝင္ေးမငဆွိိုြ်ာဘ်ာလ ။ ေကလားဝင္ေးစငသည္ အွိမ္ေးထ်ာငစိုး ပငမွ္ သင္း ဲ့ေကလားဆ သွိို႔ ြွိိုကရွိိုက္ေးရ်ာကရရွိေးသ်ာေးစငကွိို ဆွိိုလွိိုသည္။ အွိမ္ေးထ်ာငစိုအမ ်ာားစိုတြင္ ေကလားဝင္ေးစင 

မရွွိပါ။ 

3.B  အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသမူ ်ာား ရရွွိေးသ်ာဝင္ေးမငကွိို ြင္း ပပါ။ 

မည္ူေးတြကွိို ထည္း ဲ့တသင္းားသင္း ဲ့သလ ။ 

 ဤအပွိိုငး္ားကွိို း ဖညဲ့း္သညး္ ဲ့အခါ သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားအတြင္းားမွ သင္း းွင္း ဲ့အြူေးနထွိိုငၿပ ား ဝင္ေးစင းွင္း ဲ့သးံိုးားေးစငမ ်ာားကွိို ေးဝမွ သးံိုးားစစ သ ူ

အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသမူ ်ာားအ်ာားလံးိုးားကွိို သင္း းင္ွး ဲ့ေးတသားသ်ာားေမြ်ားစ္ပလရ င္ သွိို႔မဟိုြ္ သြူွိို႔ကွိိုယ္ွိိုင္ ဝင္ေးစငမရွွိလွ င္ေးသ်ား္မွ ထည္း ဲ့တသင္းားပါ။ 

 မထည္း ဲ့တသင္းားရန ္

o သင္း းွင္း ဲ့အြူေးနထွိိုင္ေးသ်ား္လညး္ား သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုသွိို႔ ဝင္ေးစငလညး္ားမမွ  ၊ ေအထ်ာကအ ပံဲ့လညး္ားမယူသမူ ်ာား 

o အဆငး္ ဲ့၁ တြငါ္ဝငၿပ ားေးသ်ာ ေကလားမ ်ာား 

a) အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားတြငပါေးသ်ာ 

အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသမူ ်ာား၏အမညမ ်ာားကွိို 

ထည္း ဲ့တသငး္ားပါ။ “အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားမွ 

အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသမူ ်ာား၏အမည္  ်ာား” 

ဟူသညး္ ဲ့အတကက္က္င္ ြစ္ေးယ်ာကစ ၏န်ာမည္ေွိို 

အၾက ားစ်ာလံးိုးားး ဖင္း ဲ့ေးရားပါ။ အဆင္း ဲ့၁ 

တြငါ္ဝင္ေးသ်ာ မည္သည္း ဲ့အွိမသ်ာားကွိိုမွ  

b) အလိုပမွ ရရွွိေးမငကွိိုြငး္ ပပါ။ အလိုပ ရဝင္ေးစငအ်ာားလံးိုးားကွိို 

ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာေးပၚရွွိ “အလိုပ ရရရွွိေးစင”အတကက္က္င္း ဖည္း ဲ့ပါ။ 

မ ်ာားေးသ်ာအ်ာားး ဖင္း ဲ့ ေဤစငသည္ အလိုပလ ိုပ္း ခင္းားး ဖင္း ဲ့ 

ရရွွိေးသ်ာေးစငး ဖစသည္။ အကယ၍္ သငသည္ 

ကွိိုယ္ွိိုငစ ားစပ်ာားေးရားလိုပငနး္ားလိုပေွိ ို ငလရ င္ 

သင္၏အသ်ာားြငဝ္င္ေးစငကွိို ြင္း ပပါ။ 

 

c) အစွိိုားေရထ်ာကပံ ဲ့ေးမင၊ ေကလားစ်ာားရွိြ္၊ မယ်ာားစ်ာားရွိြမ ်ာားမွ 

ရရွွိေးမငကွိို ြင္း ပပါ။ 

ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာမွ “အစွိိုားေရထ်ာက္ံ ဲ့ေးစင၊ ေကလားစ်ာားရွိြ၊္ 

မယ်ာားစ်ာားရွိြ္” အတကက္က္င္ 

အက်ံးးဳားဝင္ေးသ်ာဝင္ေးစငအ်ာားလံးိုးားကွိို ြင္း ပပါ။ 

ဇယ်ာားတြင ပါရွွိေးသ်ာ အ ခ်ာားမည္သည္း ဲ့ေအထ်ာကအ ပံဲ့ဝင္ေးစငကွိိုမွ  

မထညး္ ဲ့တသင္းားပါ းွင္း ဲ့။ အကယ၍္ 



အဆင္း ဲ့ ၃ - အွိမ္ေးထ်ာငစိုစ်ာရင္းားဝင္ူအ်ာားလံးိုးား၏ ဝင္ေးမငမ ်ာားကွိိုြင္း ပပါ။ 

မထညး္ ဲ့တသင္းားပါ းွင္း ဲ့။ အကယ၍္ အဆငး္ ဲ့၁ 

တြငါ္ဝင္ေးသ်ာ 

ေကလားြစ္ေးယ်ာက္ေးယ်ာကသည ္

ဝင္ေးစငရွွိေးနလွ င္ အဆင္း ဲ့၃၊ အပွိိုင္းားက ရွွိ 

လမ္းားညႊန္ခ ကအ ြွိိုင္းားေးဆ်ာရငရက္ါ။. 

အကယ္၍ ကတ  း္းိုပ္ည္ ကွိိုယပွိို င္ ိုပငန္းားလိုပ္ွိ ိုင္ေးနလွ င္ 

ဘယ္ွိိုလ ။ ထွိိုအလိုပ ရေရသ်ာဝင္ေးစငကွိို 

အသ်ာားြငဝ္င္ေးစငအ ဖစ္ ြင္း ပပါ။ 

ေဤစငသည္ သငရရွွိေးသ်ာ ဝင္ေးစငစိုစိုေးပါင္းားမွ 

လိုပငနး္ားသးံိုးားေးစငကွိို ႈြၿပ ားေးန်ာက္ က န္ေးသ်ာေးစငး ဖစသည။္ 

ေကလားစ်ာားရွိြ၊္မယ်ာားစ်ာားရွိြ္ဝင္ေးစငရွွိလွ င္ 

ြရ်ာားရံးိုးားမွရရွွိေးသ်ာေးစငမ ်ာားကွိိုသ်ာ ြငး္ ပပါ။ 

ထးံိုးားြမ္းားစဥလ်ာမဟိုြ္ေးသ်ား္လည္းား ပံးိုမွန္ရရွွိေးသ်ာ 

ဝင္ေးစငမ ်ာားကွိို အ ခ်ာားအပွိိုငး္ားရွွိ “အ ခ်ာားအရ်ာမ ်ာား” အ ဖစ္ 

ြင္း ပပါ။ 

d) ပငစင္၊အ ငွိမ္းားစ်ာားလစ်ာ၊ 

အ ခ်ာားဝင္ေးမငမ ်ာားအ်ာားလးံိုးားမွ ဝင္ေးမငကွိို 

ြင္း ပပါ။ ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာေးပၚရွွိ 

“ပငစင၊္အ ငွိမး္ားစ်ာားလစ်ာ၊ 

အ ခ်ာားဝင္ေးစငမ ်ာားအ်ာားလးံိုးား” 

ဟူေးသ်ာအတကက္က္င္ အက ဳ ံားဝင္ေးသ်ာ 

ဝင္ေးစငအ်ာားလံးိုးားကွိို း ဖည္း ဲ့ပါ။ 

e) စိုစိုေးပါင္းား အွိမ္ေးထ်ာငစိုအရြယအ စ်ာားကွိို ြင္း ပပါ။ 

“အွိမသ်ာားေအရအတြကစိုစိုေးပါင္းား(ေကလားမ ်ာား းွင္း ဲ့အရြယ္ေးရ်ာ

ကၿပ ားသမူ ်ာား)” အတကက္က္င္ အွိမသ်ာားစိုစိုေးပါင္းားေအရအတြကေ ွိို 

ေးရားပါ။ ဤေအရအတြကသည္ အဆင္း ဲ့၁ း းွင္း ဲ့ အဆင္း ဲ့၃ 

တြငါ္ေးသ်ာ လူဥ ားေးရေအရအတြကး္ းင္ွး ဲ့ ြရူမည္။ 

သင္း ဲ့ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာတြင္ မ ဖညး္ ဲ့တသင္းားေရသားေးသ်ာ 

လူက န္ေးေနသားလွ င္ ေးရွ႔သွိို႔ ပမ္န္သ်ာားၿပ ားး ဖည္း ဲ့ပါ။ 

သင္း ဲ့အွိမ္ေးထ်ာငစိုအရြယအ စ်ာားသည္ အခမ ဲ့ သွိို႔မဟိုြ္ 

ေးလွ ်ာဲ့ေးစ ားး ဖင္း ဲ့အစ်ာားအစ်ာမ ်ာားရရွွိ းွိးိုငရန္ ကွိိုကည  မႈကွိို 

အက ွိ ဳားသက္ေးရ်ာက္း းွိးိုငသျ ဖင္း ဲ့ အွိမသ်ာားေအရအတြကေ ွိို 

း ဖည္း ဲ့တသင္းားရန္ အတလေန္အရားၾက ားသည္။ 

f) သင္၏ 

လမူႈလးံိုး ခံးေဳးရားနံပါြ္ေးန်ာကဆ းံိုးားဂဏနး္ားေးလားလးံိုးားကွိို 

း ဖည္း ဲ့ပါ။ ေးပားထ်ာားေးသ်ာေးနရ်ာတြင္ အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြငး္ားမွ 

အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသြူစ္ေးယ်ာက္၏ 

လူမႈလးံိုး ခံးေဳးရားနပံါြ္ေးန်ာကဆ းံိုးားဂဏန္းားေးလားလံးိုးားကွိို 

း ဖညဲ့း္ရန္လွိ ိုသည္။ သင္း ဲ့တြင္ 

လူမႈလးံိုး ခံးေဳးရားနပံါြ ရွွိေးသ်ားလ္ည္းား သငသည္ 

အက ွိ ဳားခံစ်ာားစခင္း ဲ့မ ်ာားကွိို ရရွွိ းွိးိုငါ္သည္။ အကယ၍္ 

အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းား မည္သူ မွ  လမူႈလံးိုး ခံးေဳးရားနပံါြ ရွွိလွ င္ 

ေးနရ်ာတလြခ န္ထ်ာားခ ဲ့ၿပ ား ည်ာဘက ရ “SS# မရွွိလွ ငအမွနး္ ခစ္ါ” 

ဟူေးသ်ာအတကက္က္င္ အမွန္း ခစ္ါ။ 

အဆင္း ဲ့၄ - ဆက္က္ယ္န္အခ ကအလက္ း းင္ွး ဲ့ အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသ၏ူလကမြ္ွ 

ေးလွ ်ာက္ႊး်ာအ်ာားလးံိုးားကွိို အွိမ္ေးထ်ာငစိုအတြင္းားရွွိ အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသြူစ္ေးယ်ာက္ေးယ်ာကမွ လကမွြ္ေးရားထွိိုားရမည္။ ေးလွ ်ာက္ႊး်ာကွိို 

လကမွြ္ေးရားထွိိုားး ခင္းားအ်ာားး ဖင္း ဲ့ ထွိိုအွိမ္်ာားသည္ အခ ကအလကမ ်ာားအ်ာားလးံိုးားသည္ မွန္မွန္္ န္န္္၊း ပည္း ဲ့း ပညဲ့းစ္ံးိုစံးိုြင္း ပထ်ာားး ခင္းားး ဖစ္ေးၾက်ာငး္ား 

အ်ာမခံး ခင္းားး ဖစ္ည္။ ထွိိုအပွိိုင္းားကွိို မ ဖညး္ ဲ့မ  ေးလွ ်ာက္ႊး်ာေးန်ာက္ေးက ်ာတြင္ေးဖ်ား္း ပထ်ာားေးသ်ာ ပိုဂ ွိလ္ဳေးရား းွင္း ဲ့း းွိးိုငငသံ်ာားအမခင္း ဲ့ေအရားကွိို ေးသခ ်ာမစ်ာအရငဖြပါ 



အဆင္း ဲ့၄ - ဆက္က္ယ္န္အခ ကအလက္ း းင္ွး ဲ့ အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသ၏ူလကမြ္ွ 

A) ဆက္က္ယ္န္အခ ကအ လကမ ်ာားေးပားပါ။ 

အကယ၍္ရွွိလွ င္ 

ေးပားထ်ာားေးသ်ာအတကက္က္င္ 

သင္၏လကရရွိလွိပစ်ာကွိို ေးရားပါ။ 

အ မ ြမ္းားလွိပစ်ာမရွွိလွ ငလည္းား 

သင္း ဲ့ေကလား၏ အစ်ာားအစ်ာမ ်ာားကွိို 

အခမ ဲ့သွိို႔မဟိုြ္ ေးလွ ်ာဲ့ေးစ ားး ဖင္း ဲ့ရရွွိရန္ 

ေးလွ ်ာကထ ်ာားခ ကေ ွိို ထွိခွိိုက ႈမရွွိပါ။ ဖိုန္းားနပံါြ္ 

၊ လွိပစ်ာ သွိို႔မဟိုြ္ း းွစခိုလံးိုးားကွိို 

း ဖည္း ဲ့း ခင္းားသည္ သင္း ဖညး္ ဲ့လွိိုမွ 

း ဖည္း ဲ့း းွိးိုင္ေးသ်ားလ္ည္းား 

း ဖည္း ဲ့လွ င္ေးြ်ာဲ့ သင္း ဲ့ကွိို ဆက္ကသယရ 

ပွိိုတလယေ ူေးစပါသည္။ 

B) န်ာမည္ွိို 

အၾက ားစ်ာလးံိုးားး ဖင္း ဲ့ေးရားၿပ ား 

လကမြွ ွိိုားပါ။ 

ေးလွ ်ာကလ ႊး်ာကွိိုလက ရြထ ွိိုားေးသ်ာ 

အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသ၏ူ န်ာမည္ေွိို 

အၾက ားစ်ာလံးိုးားး ဖင္း ဲ့ေးရားၿပ ား 

“အရြယ္ေးရ်ာကၿပ ားသ၏ူလက ရြ္” 

အတကက္က္င္ လက ရြထ ွိိုားပါ။ 

C) ေယနေ႔န႔စစ ကွိိုေးရားပါ။ 

ေးပားထ်ာားေးသ်ာေးနရ်ာတြင္ 

အတကကထ  ၌ 

ေယနေ႔န႔စစ ကွိိုေးရားပါ။ 

D) ေကလားမ ်ာား၏ လမူ ွိ ဳား းွင္း ဲ့မ ွိ ဳား မးယ္ွိို 

ေးဖ်ား္း ပပါ။ (ဆ ၵရွွိမွသ်ာ) ေး

လွ ်ာကလ ႊး်ာ၏ေးန်ာက္က္င္ သင္း ဲ့ကွိို 

သင္း ဲ့ေကလား၏ 

လူမ ွိ ဳား းွင္း ဲ့မ ွိ ဳား စးေယအ ၾက်ာင္းားေးမားထ်ာားပါသည္။ 

ဤအပွိိုငး္ားသည္ ဆ ၵရွွိမွ း ဖညဲ့း္ရန္သ်ား ဖစၿပ ား 

သင္း ဲ့ေကလား၏ အစ်ာားအစ်ာမ ်ာားကွိို 

အခမ ဲ့သွိို႔မဟိုြ္ ေးလွ ်ာဲ့ေးစ ားး ဖင္း ဲ့ရရွွိရန္ 

ေးလွ ်ာကထ ်ာားခ ကေ ွိို ထွိခွိိုက ႈမရွွိပါ။ 

 


