
                               က  ျောင့််းသျော်းစျောရင့််းသငွ့််းခြင့််းနငှ ့် အကရ်းက ေါ်အကခြအကေ  ြွင ့်ခ ြုြ  ့် ံုံစံ ၂၂-၂၃
စျောရင့််းသငွ့််းသည ့် ရ ့်စွွဲ ___________  လ ့်ရှှိအတေ့််း (သ ့်ဆှိုံင့် ါ  H.S. ရှှိ နစှ့်မ ျော်း၏ # အလှိုံ ့်)________   ကအျောင့်ခမင့်သည ့်ြုံနစှ့်__________

က  ျား _____ မ _____ မမ ျားသကက ရ ဇ်________________________

အဆိိုပါလပ်ိစ အတ က်  အမည် သိို ို့မဟိုတ် င  ျားရမ်ျားမှုသမ  တညူခီ ကသ်ည်  သငို့အ်မညဖ်ြငို့ဖ်ြစ်သည။်  ဟိုတပ်ါတယ်_____ မဟိုတပ်ါ_____

မက  ငျ်ားသ ျားက ခိိုလှုှုံသတူစ်ဦျား ဖြစ်ပါသလ ျား။  ________ I-94____________________________

က  ျောင့််းဝေ့်ထမ့််းမ ျော်း  သင ့် ှိုံ ဆ ့်သယွ့်ရေ့်လှိုံအ ့် ါ  မည့်သည ့်ဘျောသျောစ ျော်းခြင ့် ဆ ့်သယွ့်ကစလှိုံ ါသလွဲ။  က  ်းဇ ်းခ ြုပ  ်း  ကအျော ့် ါတှိုံ  အေ ့်မှ  တစ့်ြုံ ှိုံသျော ကရွ်း ါ -

               _____အင်္ဂလှိ ့်               _____စ ှိေ့်                _____ြ င့််း/ဟျော်းြါ်း                 _____အျောရဗ                _____ဆျွောဟ လ 

လပ်ိစ  -   __________________________________________________________________

 * မှိဘ/အုံ ့်ထှိေ့််းသ   စစ့်တ ့် လျော်း။_____________        စစ့်တ ့်တျောဝေ့်_______ အရေ့်တ ့်ြွွဲ ွဲ့ ___________

က  ျောင့််းသျော်းနငှ ့် ကတျော့်စ ့် ံုံ  ________________________________ က  ျောင့််းသျော်းနငှ ့် ကတျော့်စ ့် ံုံ  __________________________________________

အမ်ိ #_________________

ဦျားစ ျားမပျား အျီားမများလ် - ဦျားစ ျားမပျား အျီားမများလ် -

အလိုပ် #_______________________

လကက်ိိုငြ်ိုနျ်ား # _________________________________________________

အမ်ိ #_________________ အလိုပ် #_______________________________

လကက်ိိုငြ်ိုနျ်ား # _________________________________________________

လပ်ိစ   ______________________________________________ လပ်ိစ   ________________________________________________________

မမိ ြို့မတ ်၊ ဖပညန်ယ၊် စ ပိို ို့သမကေတ _________________________________________မမိ ြို့မတ ်၊ ဖပညန်ယ၊် စ ပိို ို့သမကေတ___________________________________________________

က  ျောင့််းအမည့်/  ုံဒ့်

က  ျောင့််းသျော်း၏ အြ  ့်အလ ့်

မ ိ ျားရိို ျားအမည် ________________________________  ကိိုယပိ်ိုငအ်မည် __________________________________  အလယအ်မည် _____________________

မ ိ ျားရိို ျား (ဂ ျူနယီ ၊ I ၊ II စသဖြငို့)် __________

လမ်ျားလပ်ိစ ____________________________________  မမိ ြို့မတ ်  __________________ ဖပညန်ယ်  _____  စ ပိို ို့သမကေတ _________

ကမွ်းြွျော်းသည ့် ကေရျော -         မမိ ြို့မတ ် ____________________   ဖပညန်ယ် ________________________   မက ငတ်ီ __________________

တရ ျားဝငအ်ိုပ်ထနိျ်ားသမူ   မညသ်ဖူြစ်ပါသလဲ  န ငို့/် သိို ို့မဟိုတ် မညသ်ူ ို့တ င် တရ ျားဝင် အိုပ်ထနိျ်ားခ ငို့် ရ ိပါသလ။ဲ _______________________________________________

ထနိျ်ားသမ်ိျားမစ ငို့မ်ရ  ကခ် ငို့်/ အိုပ်ထနိျ်ားမှုဆိိုငရ်  စ ရ ကစ် တမ်ျားမ  ျား  ရ ိပါသလ ျား။  ရ ိပါတယ်__မရ ိပါ ___ ရ ိလျှင် စ ရ ကစ် တမ်ျားမ  ျား  တငဖ်ပရမည။်   ဒကီမလျားက မမ ျားစ ျားကမလျားလ ျား။  

 ဟိုတပ်ါတယ် ____မဟိုတပ်ါ _____

က  ျောင့််းသျော်း၏ ကမွ်းြွျော်းမှုဆှိုံင့်ရျောအြ  ့်အလ ့်

သငသ်ည် ယခို အကျူားအမဖပ ငျ်ားက လ  အမဖခအမနမ   (အဖခ ျားမိသ ျားစိုန ငို့် မပါငျ်ားမနဖခငျ်ား၊  ကိုသိိုလဖ်ြစ် မဂဟ တစ်ခိုတ င်  သိို ို့မဟိုတ် သင၏်ယ ဉ်ထတဲ င်) မနထိိုငမ်နပါသလ ျား။  

ဟိုတပ်ါတယ် ____မဟိုတပ်ါ _____

က  ျောင့််းသျော်းနငှ ့် ကေထှိုံင့်သ  - 

အကမရှိ ေ့်ခ ည့်ကထျောင့်စုံ၏ ခ င့် တငွ့် ကမွ်းြွျော်းြွဲ  ါသလျော်း။          ဟိုတပ်ါတယ် _____     မဟိုတပ်ါ _____   ဟိုတလ်ျှင၊် မက ငတ်ီ_________________________

မှိဘ/အုံ ့်ထှိေ့််းသ ၏ ဆ ့်သယွ့်ရေ့် အြ  ့်အလ ့် 

မှိဘ/အုံ ့်ထှိေ့််းသ  ၁ မှိဘ/အုံ ့်ထှိေ့််းသ  ၂

အမည်  ________________________________________________    အမည်  __________________________________________________________

အမမရိကနဖ်ပညမ်ထ ငစ်ိုသိို ို့ ဆိိုကမ်ရ ကသ်ညို့် ရကစ် ဲ ________________  ဖပနလ်ညမ်နရ ခ ထ ျားမရျား  မအဂ ငစီ်မ  ျား  (တစ်ခိုကိို ဝိိုငျ်ားပါ) 

ကတသ်လစ်ပရဟတိအြ ဲြို့မ  ျား  - အစိုလိိုကအ်ဖပှုံ လိိုက် ထ ကခ်  ဖခငျ်ား - အမမရိကနဖ်ပငပ်ရ ိ  မအဂ ငစီ်

ဂီတတရိူယ တစ်ခို တျီားခတပ်ါသလ ျား။   တျီားပါတယ်____  မတျီားပါ____၊ တျီားပါက တရိူယ အမည်__________________________________

အမမရိကနမ်က  ငျ်ားတ င်  မက  ငျ်ားသ ျား ပထမဆှုံိုျား စ ရငျ်ားသ ငျ်ားသညို့် ရကစ် ဲ __________________________________________________________

ယြင့်က  ျောင့််း၏ အြ  ့်အလ ့်

မန ကဆ်ှုံိုျား တကမ်ရ ကခ်ဲို့သညို့်  မက  ငျ်ား - __________________________________အတနျ်ား______________________ နိုတထ် ကသ်ညို့် ရကစ် ဲ - _________________

ြိုနျ်ား #  _______________

မမိ ြို့မတ ်  _________________________________________  ဖပညန်ယ် ______  စ ပိို ို့သမကေတ ______________ ြကစ်် # __________________

ကမလျားက အဖခ ျား ပယရီ်မမိ ြို့နယ် မက  ငျ်ား (Perry Township School) ကိို တကြူ်ျားပါသလ ျား။   တကြူ်ျားတယ် _____  မတကြူ်ျားပါ _____  တကြူ်ျားပါက တကခ်ဲို့သညို့် ပယရီ်မက  ငျ်ား  _________________

မက  ငျ်ားသ ျားသည် လကရ် ိတ င် မက  ငျ်ားက ဆိိုငျ်ားငှုံို့ဖခငျ်ား/ ထိုတပ်ယဖ်ခငျ်ား  ခှုံထ ျားရပါသလ ျား သိို ို့မဟိုတ် မက  ငျ်ားမ  ဆိိုငျ်ားငှုံို့ရန/် ထိုတပ်ယရ်န် မဆ ငရ် ကမ်နဆဲ ဖြစ်ပါသလ ျား။  ဟိုတပ်ါတယ်___မဟိုတပ်ါ ___

အထ ်း ရှိုံင်္ရမ့်  ထျော်းရှှိမှု (ခြစ့် ါ သှိုံ  မဟုံတ့် ဝှိုံင့််း ါ)

အဆငို့ဖ်မငို့်     မခါငျ်ားစဉ် ၁     EL(ကန ို့သ်တ် အဂေလပ်ိစ )     အထျူားပည မရျား      လကရ် ိ IEP     504 ညွှနက်က ျားခ က်     စိတပ်ည ဆိိုငရ်  စစ်မဆျားမှု     လမ်ျားညွှနအ်ကကှုံဖပ ဖခငျ်ား     ၂၁ ရ စို ပည ရ င်

ယခိုစ သငန် စ်တ င် မက  ငျ်ားသ ျားသည်  မအ ကပ်ါတိို ို့ကိို သငယ်ခူဲို့ပါသလ ျား - 

အနိုပည         မတျားဂီတအြ ဲြို့        သှုံစှုံိုတျီားဝိိုငျ်ား        မတျားသှုံစှုံိုက ျူျားအြ ဲြို့         က ယပည         နိိုငင်ှုံဖခ ျား  သ စက ျား

သငို့မ်က  ငျ်ားသ ျားန ငို့်  အတမူဆ ငရ် ကရ် တ င် ဆရ  သိို ို့မဟိုတ် မက  ငျ်ားအိုပ်အတ က်  အမထ ကအ်ကဖူြစ်မစမညို့်  အမဖခအမနမ  ျား  သိို ို့မဟိုတ် ထျူားဖခ ျားခ ကမ်  ျားကိို  မြ ်ဖပပါ -

ယခငမ်က  ငျ်ားတ င် အ ျားကစ ျားမပိ ငပ် ဲမ  ျားတ င်  ပါဝငခ်ဲို့ပါသလ ျား။    ပါဝငသ်ည် ____  မပါဝငပ်ါ ____၊ ပါဝငပ်ါက အ ျားကစ ျားအမည် (မ  ျား)

မက  ငျ်ားသ ျားသည်  ဤမက  ငျ်ားတ င် အ ျားကစ ျားမပိ ငပ် ဲမ  ျားတ င်  ပါဝငရ်န ်အစီအစဉ်ရ ိပါသလ ျား။   ရ ိပါတယ်___ မရ ိပါ ____

Perry Township Schools
6548 Orinoco Avenue ∙ Indianapolis, Indiana 46227 ∙ 317.789.3700 



လကက်ိိုငြ်ိုနျ်ား #:___________________ အမ်ိြိုနျ်ား #:___________________ လကက်ိိုငြ်ိုနျ်ား #:___________________ အမ်ိြိုနျ်ား #:___________________

မက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားကိို  ထိိုကသ်ငို့မ်သ  ဂရိုစိိုကထ်နိျ်ားသမ်ိျားမှု  လိိုအပ်မပီျား ပ ကစီ်ျားပါက  မင မကကျားတ ဝနယ်မူှု  မပျားရမသ  နညျ်ားပည ဆိိုငရ်  ပစစညျ်ားမ  ျား ပှုံို့ပိိုျားပါမည။်

က ျော့်လ၁ံ က ျော့်လ၂ံ က ျော့်လ၃ံ က ျော့်လ၄ံ က ျော့်လ၅ံ က ျော့်လ၆ံ က ျော့်လ၇ံ က ျော့်လ၈ံမမ ျားစ ရငျ်ား/I-94/မနထိိုငမ်ကက ငျ်ားကတဖ်ပ ျား   ရ ိပါတယ်____မရ ိပါ______ရရ ိသညို့ရ်ကစ် ဲ_______

ပတစ််ပိို ို့ သိို ို့မဟိုတ် ဗီဇ                ရ ိပါတယ် ___ မရ ိပါ___ရရ ိသညို့ရ်ကစ် ဲ________ အမ်ိသှုံိုျား  သ စက ျား  စစ်တမ်ျား (မ ရင့််းl) ရ ိပါတယ် ___ မရ ိပါ___ရရ ိသညို့ရ်ကစ် ဲ_____

က က ယမ်ဆျားထိိုျားဖခငျ်ား  မ တတ်မ်ျားမ  ျား              ရ ိပါတယ် ___ မရ ိပါ___ရရ ိသညို့ရ်ကစ် ဲ________ လမူ ိ ျား/မ ိ ျားန ယစ်ိုဆိိုငရ်  စစ်တမ်ျား (မ ရင့််း) ရ ိပါတယ် ___ မရ ိပါ___ရရ ိသညို့ရ်ကစ် ဲ_____

မ နက်နမ်ကက ငျ်ားအတညဖ်ပ မပီျား  လပ်ိစ                         ရ ိပါတယ် ___ မရ ိပါ___ရရ ိသညို့ရ်ကစ် ဲ________ ထနိျ်ားသမ်ိျားမစ ငို့မ်ရ  ကခ် ငို့ဆ်ိိုငရ်  စ ရ ကစ် တမ်ျားမ  ျား                            ရ ိပါတယ် ___ မရ ိပါ___ရရ ိသညို့ရ်ကစ် ဲ_____

အမည်  ____________________________________________ အမည်  ____________________________________________

ရုံ ့် ှိုံင့််းဆှိုံင့်ရျော အျော်းေည့််းြ  ့်မ ျော်း
ရ ိပါတယ် _____     မရ ိပါ _____     ရ ိပါက မြ ်ဖပပါ -

အခြျော်း  ယ့်ရ ပမှိြု ွဲ့ေယ့် က  ျောင့််းမ ျော်းတငွ့် တ ့်ကရျော ့်ကေကသျော ကမွ်းြ င့််းမ ျော်း ှိုံ ကြျော့်ခ  ါ (လှိုံအ ့်လျှင့် သ ်းခြျော်းစျောရွ ့်ခြင ့် ကြျော့်ခ  ါ)
အမည်  _____________________________________________   မက  ငျ်ား  ____________________   အတနျ်ား  ______________  

အမည်  _____________________________________________   မက  ငျ်ား  ____________________   အတနျ်ား  ______________  

အမည်  _____________________________________________   မက  ငျ်ား  ____________________   အတနျ်ား  ______________  

အမည်  _____________________________________________   မက  ငျ်ား  ____________________   အတနျ်ား  ______________  

အကရ်းက ေါ် ဆ ့်သယွ့်ရမည ့်သ မ ျော်း
စ ဖြငို့် အသမိပျားဖခငျ်ားမရ ိလျှင် သငို့က်မလျားကိို မအ ကတ် ငမ်ြ ်ဖပထ ျားမသ  ပိုဂိ္ လမ်  ျားဆသီိို ို့သ  သ  ျားခ ငို့ဖ်ပ သည။်

  မက  ငျ်ားက ကျွန်ိုပ်ထှုံ ဆကသ် ယ၍် မရပါက မအ ကတ် ငမ်ြ ်ဖပထ ျားမသ  သမ ျားမတ ်ကိို  ြိုနျ်ားဆကမ်ပီျား သ/ူ သမူ၏ ညွှနက်က ျားခ ကအ်တိိုငျ်ား  မဆ ငရ် ကမ်ပျားပါရန်  ယခိုစ အ ျားဖြငို့်  ကျွန်ိုပ်က မက  ငျ်ားကိို တရ ျားဝငခ် ငို့ဖ်ပ ပါသည။်

မက  ငျ်ားသ ျားန ငို့မ်တ ်စပ်ပှုံို   _____________________________ မက  ငျ်ားသ ျားန ငို့မ်တ ်စပ်ပှုံို   _____________________________

အကရ်းက  ်းကသျော သတှိက ်း အြ  ့်အလ ့်မ ျော်း (မထုံတ့်ခ ေ့် ါနငှ ့်) တရျော်းဝင့် စျောရွ ့်စျောတမ့််းမ ျော်း တင့်ခ ရေ့်လှိုံသည့် - 
အမည် ______________________________________________________________   မတ ်စပ်ပှုံို ___________________
အမည် ______________________________________________________________   မတ ်စပ်ပှုံို ___________________

ထပ်မဆ ငျ်ား သတမိပျား အခ ကအ်လကမ်  ျား  -

ကဆ်းဘ ့်ဆှိုံင့်ရျော သတှိက ်း အြ  ့်အလ ့်မ ျော်း/ ကရျောင်္ါရျောဇဝင့်မ ျော်း/ ဓျောတ့်မတည ့်မှုမ ျော်း
မရ ဂါရ  မြ မတ ြို့ ရ ိမှု/ ဓ တမ်တညို့မ်ှုမ  ျား/ ကန ို့သ်တခ် ကမ်  ျား  ရ ိပါသလ ျား။     ရ ိပါတယ် _____  မရ ိပါ _____     ရ ိပါက မအ ကတ် င် အက ဉ်ျားခ  ပ်မြ ်ဖပပါ။

____________________________________________________________________________________________________

  ဖပငျ်ားထနမ်သ  မမတ ်တဆ ထခိိိုကမ်ှု သိို ို့မဟိုတ် န မက နျ်ားမှုဖြစ်ပါက  ကျွန်ိုပ်ထှုံ ဆကသ် ယရ်န ်မက  ငျ်ားကိို မတ ငျ်ားဆိိုပါသည။်

အထ ့်တေ့််းက  ျောင့််း ကလျှျော ့်ထျော်းသ သျော - မှိဘ၏ အဆင ့်အခမင ့်ဆံုံ်း  ညျောကရ်း (DOE အစ ရင့်ြံစျောအတ ွ့် လှိုံအ ့်သည့်)
မိ /အိုပ်ထနိျ်ားသူ ၁ - မူလတနျ်ား/အလယတ်နျ်ား____   အထကတ်နျ်ားမက  ငျ်ားအခ ိ ြို့  ____  အထကတ်နျ်ားမအ ငဖ်မင်  ____  မက လပ်ိအခ ိ ြို့  ___  မက လပ်ိမက  ငျ်ားမအ ငဖ်မင်  ____    ဲြို့ရအလိုပ်အကိိုင် ____

မိ /အိုပ်ထနိျ်ားသူ ၂ - မူလတနျ်ား/အလယတ်နျ်ား____   အထကတ်နျ်ားမက  ငျ်ားအခ ိ ြို့  ____  အထကတ်နျ်ားမအ ငဖ်မင်  ____  မက လပ်ိအခ ိ ြို့  ___  မက လပ်ိမက  ငျ်ားမအ ငဖ်မင်  ____    ဲြို့ရအလိုပ်အကိိုင် ____

လ ့်မှတ့်မ ျော်း လှိုံအ ့်သည့် - ကအျော ့်တငွ့် လ ့်မှတ့်နငှ ့် ရ ့်စွွဲ ကရ်းထှိုံ်း ါ
ေည့််း ညျောအသံုံ်းခ ြုရေ့် လမ့််းညွှေ့်မ ျော်း

 မင မကကျားမပျားရနအ်တ က်  ကျွန်ိုပ်က တ ဝနခ်ှုံပါသည။်   ဝနထ်မ်ျားမ  ျားထှုံ မဆျား ကဆ်ိိုငရ်  အခ ကအ်လကမ်  ျား  ထိုတဖ်ပနမ်ပျားရနလ်ညျ်ား  ကျွန်ိုပ်က ခ ငို့ဖ်ပ ပါသည။်
     မိ  သိို ို့မဟိုတ် အိုပ်ထနိျ်ားသူ လကမ် တ်_____________________________________

မိသ ျားစို ဆရ ဝန ်_______________________  ြိုနျ်ား ______________________  မဆျားရှုံိုမရ ျားခ ယဖ်ခငျ်ား  _______________________

ကျွန်ိုပ်တိို ို့မက  ငျ်ား၏  သနူ ဖပ ဆိိုငရ် အစီအစဉ်မ   ရပ်ရ  က နျ်ားမ မရျားက နရ်က်  (Community Health Network) မ  သနူ ဖပ မ  ျားက  မဆ ငရ် ကမ်ညဖ်ြစ်မပီျား  မက  ငျ်ားသ ျားအ ျားလှုံိုျားကိို  

ကန ို့သ်တဝ်နမ်ဆ ငမ်ှုမ  ျား  မပျားပါမည။်  ၎ငျ်ားဝနမ်ဆ ငမ်ှုမ  ျားတ င်  မအ ကပ်ါတိို ို့အပါအဝငဖ်ြစ်မပီျား  ထိိုမျှသ ဟို ကန ို့သ်တမ်ထ ျားပါ  - ြ ျော်းေျောမှုလ ခဏျောမ ျော်း ှိုံ  စစ့်ကဆ်းခြင့််း၊ သငို့က်မလျားသည် ဆရ ဝနခ် ငို့ဖ်ပ ခ ကဖ်ြငို့်  ဝယရ်မသ  မဆျားဝါျား သိို ို့မဟိုတ် မဆျားဆိိုငတ် င် ဝယယ်ရူမသ  မဆျားဝါျား၊ န တ ရ ည် က နျ်ားမ မရျားအမဖခအမနမ  ျားကိို  စီမှုံခန ို့ခ် ဖဲခငျ်ား  သိို ို့မဟိုတ် 

မက  ငျ်ားတ ငရ် ိမနစဉ်  သမ ျားမတ ်တစ်ဦျား၏  ညွှနက်က ျားခ ကက်ိို  လိိုအပ်မသ  က နျ်ားမ မရျားအမဖခအမနမ ိ ျား  ရ ိမနပါက သင၏် စျောခြင ့်ကရ်းသျော်းထျော်းကသျော  ြွင ့်ခ ြုြ  ့် ှိုံ က ှိြုတင့်၍ 

လှိုံအ ့် ါသည့်။ အမရျားမပေါ်အမဖခအမနတစ်ရပ်တ င်  မသဆှုံိုျားမှု သိို ို့မဟိုတ် ဖပငျ်ားထနမ်သ  ထခိိိုကဒ်ဏရ် ရမှုကိို  က က ယရ်န် မက  ငျ်ားသနူ ဖပ န ငို့်  မက  ငျ်ားဝနထ်မ်ျားမ  ျားက  ထိို 

ထခိိိုကဒ်ဏရ် ရမှု သိို ို့မဟိုတ် မသဆှုံိုျားမှုကိို က က ယရ်န် မဆ ငရ် ကမ်ပီျား အမဖခအမနကိို  တညမ်ငမ်ိမစရန် လိုပ်မဆ ငပ်ါမည။်

GQE:  အဂေလပ်ိ/သခေ   -  မအ ငဖ်မင် ______ က ရှု ှုံျား                                                                                                              (ဒဇီင ် ၊ ၂၀၂၁)

မက  ငျ်ားပရဝိုဏရ် ိ  က နပ် ျူတ က နရ်ကမ်  ျားကိို  အသှုံိုျားဖပ ခ ငို့မ်ပျားပါမည။်  

မက  ငျ်ားသ ျား၏ ရယသူှုံိုျားစ ဲမှုကိို ဖငငျ်ားဆိိုဖခငျ်ားပှုံိုစှုံအ ျား  မက  ငျ်ားပရဝိုဏ်  ဝက ်ဆ်ိိုဒ ်-  perryschools.org တ င ်မတ ြို့ နိိုငသ်ည်
(က  ျောင့််း၏ လ ့်သင ့်ြံနှိုံင့်ကသျော အသံုံ်းခ ြုမှု မ ဝါဒ ှိုံ သံုံ်းသ ့်ရေ့် - မှိဘမ ျော်း (Parents) ကအျော ့်ရှှိ  က  ျောင့််း ရဝုံဏ့်  ဝ ့်ဘ့်ဆှိုံဒ့် ှိုံ သျွော်း ါ၊ ေည့််း ညျောဆှိုံင့်ရျော  ရင့််းခမစ့်မ ျော်း  (Technology

မိ / အိုပ်ထနိျ်ားသူ လကမ် တ် - ___________________________________________     ရကစ် ဲ  _______________________
** သင ့် ကလ်း၏ ကမွ်းစျောရင့််း၊  ျော ယွ့်ကဆ်းထှိုံ်းခြင့််းဆှိုံင့်ရျော  မှတ့်တမ့််းနငှ ့် ကေထှိုံင့်က  ျောင့််း အကထျော ့်အထျော်းမ ျော်း ှိုံ  မှေ့် ေ့်က  ျောင့််း အတည့်ခ ြု၍ မပ  ်းမြ င့််း ၎င့််း ှိုံ တရျော်းဝင့် 
စျောရင့််းသငွ့််းခြင့််း မခ ြု ါ --- မှိဘ/ အုံ ့်ထှိေ့််းသ   အြ  ့်အလ ့်မ ျော်း  ထှိမ့်ြ ေ့်ခြင့််း သှိုံ  မဟုံတ့် လှိမ့်လည့်ခြင့််းတှိုံ   ခ ြုလုံ ့် ါ  ဤစျောရင့််းသငွ့််းခြင့််းမှျော  တရျော်းမဝင့်ဘွဲ    ့်ခ ယ့်မည့်။

မိ / အိုပ်ထနိျ်ားသူ လကမ် တ် - ___________________________________________     ရကစ် ဲ  _______________________

ရံုံ ်းသံုံ်းအတ ွ့်သျော
စ ရငျ်ားသ ငျ်ားသညို့် ရကစ် ဲ_______________   အတနျ်ား _______________  အဖခ ျား (မက  ငျ်ားသ ျား) # _______________   STN _________________                              

             SS # _____________________    တစ်် # _______________  အစ ျားအမသ ကဝ်နမ်ဆ ငမ်ှု  ____________ 

သင ့်က  ျောင့််းနငှ ့်သ ့်ဆှိုံင့်မှုရှှိမှသျော ခြည ့်စွ ့် ါ
ပည မရျားမ တတ်မ်ျား  မတ ငျ်ားခှုံသညို့ရ်ကစ် ဲ_________________ဒိုတယိအကကမ်ိ မတ ငျ်ားခှုံဖခငျ်ား  __________________ ပည မရျားမ တတ်မ်ျား  ရရ ိသညို့ရ်ကစ် ဲ _________________

ပည မရျားမ တတ်မ်ျားမ  ျား  မရရ ိပါက၊ အမကက ငျ်ားရငျ်ားကိို  မြ ်ဖပပါ -

မက  ငျ်ားပရဝိုဏမ် တစ်ဆငို့်  အငတ် နကအ်သှုံိုျားဖပ ဖခငျ်ားသည်  မက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားအတ က်  တနြိ်ိုျားရ ိမသ  သငယ်မူလို့လ မှုရငျ်ားဖမစ်တစ်ခို  ဖြစ်သည။်  စ သငန် စ် တစ်န စ်ခ ငျ်ားစီ၏  အစတ င် မက  ငျ်ားသ ျားမိ / အိုပ်ထနိျ်ားသမူ  ျားက  

စ ဖြငို့မ်ရျားသ ျားထ ျားမသ  ကန ို့က် ကစ်  တငမ်ထ ျားပါက  မက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားကိို  အငတ် နကန် ငို့်

  ဤသမ ျားမတ ်ထှုံ ဆကသ် ယ၍် မရပါက၊ လိိုအပ်မညထ်ငမ်သ  မညသ်ညို့အ်စီအစဉ်မ  ျားကိိုမဆိို  မက  ငျ်ားက မဆ ငရ် ကန်ိိုငပ်ါသည။်


