
BURMESE 

 

2016-2017 

ေက ်ာင္းသ်္း မေတ င်တတ   ျငစ္်္းမမႈ 
အ်မခံ အျီအျဥင 

 

အကယင၍ သာင့ကေေ္းာယငသသညင ထိခိိုကငဒဏငရ် ရရ ခိ စ့ါက သာင့တ္ာင 
မေတ င်တတ   ျငစ္်္းမမႈတိိုာငရ် ေတ္း ိို္းိုးါ္းခ ကိုနငက ျရိတင ရ စိါသေ်္း။ 

 
ေ င် စစါ အတကငအသ္ယငမ  ကမင္းေ မင္းထ်္းစါသသညင - 

 
5 Dodd Street   ●   Marietta, Georgia 30060   ●   (770) 427-2461 

1-800-633-2360 
 

ေ င် စစါ ကိုမၸဏီမ  အ်မခေံစ္းစါသသညင - 
 

 စသညငေထ်ာငျို မ္ီးအ်မခ ံကိုမၸဏ ီ
Fairmont Specialty, a Division of Crum & Forster 

Eatontown, New Jersey မ  



BURMESE 

ထိစငတနင္း ေရ္္းခ ယငမမႈ 
$ 215.00 

အတာင့ မာင့ ေရ္္းခ ယငမမႈ 
$ 129.50 

အေ ခခ ံေရ္္းခ ယငမမႈ 
$ 79.00 

ထစိငတနင္း ေရ္္းခ ယငမမႈ 
$ 45.00 

အတာင့ မာင့ ေရ္္းခ ယငမမႈ 
$ 26.00 

အေ ခခ ံေရ္္းခ ယငမမႈ 
$ 14.50 

အက  ္ိးချံ်္းခာ္င့ အျအီျဥင သို္ံးခိုမ  ေရ္္းခ ယငစါ 
 

24-န်ရစီတငေို္ံး အက  ္ိးချံ်္းခာ္င ့
24-န်ရီစတငေိုံ္း အက  ိ္းချံ်္းခာ္င့ အျီအျဥငတ္ာင 
အထကငတနင္းေက ်ာင္း ေ ်ေိုံ္းအ်္းကျ်္းကေ္ ၍ 
အ်္းကျ်္းအ်္းေိုံ္းတာ္င စါိုးာငမမႈမ ်္း အစါအိုးာင 
ေက ်ာင္းတကငေနျဥငအတ္ာင္း  ေက ်ာင္းစတိငရကငအတ္ာင္း 
ႏွ ာင့ ေႏွ္ရ်သ ီေေ့ေ်ေရ္း ခရီ္းျဥငက်ေမ ်္းတ္ာင 
  ျငစ္်္းေသ် မေတ င်တတ   
  ျငစ္်္းမမႈအ်္းေိုံ္းအတက္င   ျငစါသသညင။ ေမ င်ေတ င်ယ်ဥင 
မေတ င်တတ   ျငစ္်္းမမႈမ ်္းအတက္င 

အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့မေစ္းစါက (ကနင႕သတငခ ကငမ ်္းကိို ၾကသညင့စါ) 
 

ႏွ ျငျဥင ကိုနငက ျရတိင 

 

 

ေက ်ာင္းခ နိင အက  ္ိးချံ်္းခာ္င့ 
ေက ်ာင္းခ ိနင အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့တ္ာင ေက ်ာင္းတကငေနျဥငအတ္ာင္း ေက ်ာင္းတ္ာင   ျငစ္်္းေသ် 
မေတ်ငတတ  ျငစ္်္းမမႈ  ေက ်ာင္းခ ိနငမတိိုာငမီ တျငန်ရီ ႏွ ာင့ ေက ်ာင္းခ နိင စီ္း 
တျငန်ရီအတ္ာင္း   ျငစ္်္းေသ် မေတ င်တတမမႈ  ေက ်ာင္းသ်္းသသညင ေက ်
ေက ်ာင္းအေတ်ကငအအိုအံတ္ာင္း တကငတိိုကငရ ိေနျဥငက်ေႏွ ာင့ ေက ်ာင္းမ  
ျစ္နငတ်ေစ္းထ်္း စီ္း ၾကီ္းမ  ္းက ာင္းစသသညင့ ေမႈစငရ ်္းမမႈမ ်္းတ္ာင စါိုးာငေနျဥင   ျငသသညင့ 
မေတ်ငတတမမႈမ ်္း စါိုးာငစါသသညင။ စိုံမ နင အခ ိနငဇယ်္းအတိိုာင္း အတနင္းမ ်္း တကငရနင 
သိို႕မဟိုတင ေက ်ာင္း ေမႈစငရ ်္းမမႈမ ်္းအတ္ာင္း စါိုးာငရနင ေက ်ာင္းႏွ ာင့ အိမငအၾက်္း တိိုကငရိိုကင 
အသ္်္းအ စနငေိုစငျဥင   ျငစ္်္းေသ် မေတ်ငတတမမႈမ ်္းေသညင္း စါိုးာငစါသသညင။ ေက ်ာင္းခ ိနင 
အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့တ္ာင အထကငတနင္းေက ်ာင္း ေ ်ေိုံ္းအ်္းကျ်္း သိို႕မဟိုတင 
ယ်ဥငမေတ င်တတ   ျငစ္်္းမမႈမ ်္း မစါိုးာငစါ (ကနင႕သတငခ ကငမ ်္းကိို ၾကသညင့စါ)။ 
 

ႏွ ျငျဥင ကိုနငက ျရတိင 

 

 

 
အက  ္ိးချံ်္းခာ္င့ က်ေ - 

ေက ်ာင္းခ ိနင ႏွ ာင့ 24-န်ရီ အျီအျဥင၏ အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့မ ်္းသသညင အ်မခံေၾက္း ေကငခံရရ ိသသညင့ ေန႕မ  ျတာငမသညင   ျငေသ င်ေသညင္း ေက ်ာင္းျ်သာငႏွ ျင 
ေမႈစငရ ်္းမမႈမ ်္း အျမတိိုာငမီအတက္င မဟိုတငစါ။ အ်မခံထ်္းသူသသညင ေႏွ္ရ်သီက်ေအတာ္င္း ေက ်ာင္းမ  ၾကီ္းမ  ္းက ာင္းစသသညင့ ေမႈစငရ ်္းမမႈမ ်္းကိို 
တကငေရ်ကငေနျဥငက်ေမ ေ္ ၍ ေက ်ာင္းခ ိနင အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့သသညင စိုံမ နင ေက ်ာင္း ကိို္းေ ္ာင့သသညင့က်ေ စိတငသသညငႏွ ာင့  စီ္းတိုံ္းသ္် ္းမသညင   ျငစါသသညင။ 24-န်ရီ 
အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့သသညင ေ်မသညင့က်ေအတက္င ေက ်ာင္း စနင ္ာင့သသညင့အခ ိနငတာ္င  စီ္းတိုံ္းမသညင   ျငစါသသညင။ 
 

အခ နိင စသညင့ သ္် ္း ကငတိိုာငရ် မေတ င်တတ   ျငစ္် ္းမမႈ အျအီျဥင 
အ်္းကျ်္းသမ်္းမ ်္းႏွ ာင့ စိို႕ေတ်ာငတကငသယ္ငေရ္း စိုံျံအမ  ိ္းမ  ိ္း အစါအိုးာင မသညငသသညင့အခ ိနင သိို႕မဟိုတင မသညငသသညင့ေနရ်တာ္ငမတိို   ျငစ္်္းသသညင ့မေတ်ငတတ   
  ျငရစငမ ်္းအတက္င   ျငစါသသညင။ အက  ိခံျ်္းခ္ာင့သသညင အ်မခံေၾက္း ျတာငေစ္းသာ္င္းသသညင့ ရကငမ  ျတာင စီ္း ( ေက ်ာင္းျ်သာငႏွ ျင မျမီ မစါ) ေန်ကငေ်မသညင့ 
က်ေအတက္င ေက ်ာင္း စနင ္ာင့ခ ိနငတာ္င  စီ္းတိုံ္းစါမသညင။ 

သ္် ္း ကငတိိုာငရ် အျအီျဥင ေိိုအစငခ ကငမ ်္းႏွ ာင့ ကနင႕သတငခ ကငမ ်္း 
 

အကယင၍ အ်မခထံ်္းသူ၏ သ္်္းဒဏငရ်အ်္း တရ်္းိုးာင အသိအမ တင စ  သ္် ္းတရ်ိုးနင (မသိ်္းျိုိုးာငမ ်္း မဟိုတငသသညင့ အ ခ်္းသ)ူမ  ထခိိိုကငဒဏငရ်ရ စီ္း ရကင 60အတ္ာင္း 
ကိုသေစ္းစါက ကိုမၸဏီမ  ထခိိိုကငဒဏငရ် ရရ သိသညင့ေန႕မ  ျ၍ တျငႏွ ျငအတာ္င္း   ျငစ္်္းေသ် ေိိုအစငသသညင့ သ္်္း ကငတိိုာငရ်ကိုသမမႈ ေတ္းိုးါ္းျရိတငကိို ေစ္းစါေိမင့မသညင။  
 

အစိို ျ်စိိုဒင – တသူညေီသ် တိုံ္းရမႈံ္းမမႈအတက္င သာင့တ္ာင အ ခ်္းေသ် တရ်္းိုးာင အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့ ရ စိါက သာင့ရ ႕ အ ခ်္းေသ် အ်မခံမ  အက  ိ္းချံ်္းခာ္င့ကိို အရာင ေစ္းရစါမသညင။ 
မေစ္းရ   က နငရ ိေနေသ္းေသ် သာငချံ်္းခ္ာင့ရ ိသသညင့ သ္်္း ကငတိိုာငရ် ကိုနငက ျရတိငောက္ိို ဤေစၚေျအီရ ေစ္းသ္်္းစါမသညင။ 
ကနင႕သတငခ ကငမ ်္း – မေတ င်တတ  ျငစ္်္းမမႈေၾက်ာင့ ရရ ိေသ် ထိခိိုကငဒဏငရ် မဟိုတငသသညင့ အေ ခအေနမ ်္း မေတ င်တတ   ျငစ္်္းမမႈ မတိိုာငမီ ယခာငက   ျငခ  ့ူ္းေသ် 
ဒဏငရ်ေဟ်ာင္းမ ်္းေၾက်ာင့  စနငေသညင  ျငေစၚေသ် ထိခိိုကငဒဏငရ် သ္်္းႏွ ာင့ ေမ္းရိို္း စ  စာင ခာင္း ႏွ ာင့ သ္်္းတို သိို႕မဟိုတင ႏွ ်ေခါာင္း အထကငစိိုာင္းအရိို္းမ ်္း စ ကငျီ္းမမႈ သိို႕မဟိုတင 
တိုံ္းရမႈံ္းမမႈ 
 

ႏွ ျငျဥင အ်မခေံၾက္း - $ 6.00 
 

အစိို ျ်စိိုဒင 
အေရ္းၾကီ္း— (သာင့တ္ာင အ ခ်္းေသ် ေတ္း ကငတိိုာငရ် အ်မခံ ရ ိစါမ သ် ကိိုကငသညီစါသသညင) သာင့ေက ်ာင္းသ်္း အ်မခံ အျအီျဥငကိို အနသညင္းတိုံ္း အ်မခံေၾက္းအတက္င အမ ်္းတိုံ္း 
အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင ့ ရရ ိေျရနင  စ ေိုစငေစ္းထ်္းစါသသညင။ အကယင၍ သာငသသညင $100 ထကင စိို၍ ေတ်ာင္းတိို စီ္း သာင့တ္ာင အ ခ်္းေသ် ေတ္း ကငတိိုာငရ် အ်မခရံ ိစါက ေက ္းဇူ္း စ  စီ္း 
သာင့ရ ႕အ ခ်္းေသ် အ်မခံကိုမၸဏီတ္ာင ဦ္းျ္် ေတ်ာင္းချံ် တာငသ္ာင္းစါ။ ၎တိို႕ထမံ  အက  ိ္းချံ်္းခ္ာင့ ေၾက ာ်ခ ကငကိို ရရ စိါက ကၽ္ႏွငိုစငတိို႕ထံ စိို႕ေစ္းစါ။ သာင့ရ ႕ အ ခ်္းေသ် 
အ်မခံမ  မေစ္းေသ် သာငရစိိုာငခာ္င့ရ ိသသညင့ ကိုနငက ျရိတငမ ်္းအတက္င အက  ိ္းချံ်္းခ္ာင့မ ်္းကိို ကၽ္ႏွငိုစငတိို႕ ေစ္းစါမသညင။ 
 

အ်မခထံ်္းသူအတက္င အစိို အ်မခကံိို စံ့စိို္းထ်္း စီ္း ေတ္း ကငတိိုာငရ် အက  ိ္းခံျ်္းခာ္င့ကိို စံ့စိို္းေစ္းေသ် အ ခ်္းေသ် အျီအျဥငသသညင ိုးနငေတ်ာငမမႈ ျ်စိိုဒငအတက္င HMO, PPO 
သိို႕မဟိုတင အေ်္းတူ ျီျဥငမမႈမ ်္း ႏွ ာင့ အ်မခထံ်္းသူ အသိုံ္းမ စ ေသ် ိုးနငေတ်ာငမမႈမ ်္း သိို႕မဟိုတင HMO, PPO ိုးနငေတ်ာငမမႈမ ်္း သိို႕မဟိုတင အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့မ ်္း သိို႕မဟိုတင 
ိုးနငေတ်ာငမမႈမ ်္း၏ ျ်စိိုဒငအတက္င အေ်္းတူ ျျီဥငမမႈမ ်္း  ေတ္း ကငတိိုာငရ် အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့မ ်္း သိို႕မဟိုတငစါက ဤေစၚေျီမ  ေစ္းမသညင့စမ်ဏ၏ 50%ကိို ေေ  ့်ခ မသညင   
  ျငစါသသညင။ မေတ င်တတမမႈသသညင HMO, PPO တိို႕မ  ိုးနငေတ်ာငမမႈေစ္းေသ် သတငမ တငဧရယိ်၏  စာငစတာ္င   ျငစ္် ္းစါက သိို႕မဟိုတင အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့ သိို႕မဟိုတင 
ိုးနငေတ်ာငမမႈအတက္င အေ်္းတူ အျအီျဥင   ျငသသညင့အခါ မေတ င်တတမမႈ   ျင စီ္း 24 န်ရီအတ္ာင္း အေရ္းေစၚ ကိုသမမႈ ေိိုအစငခ ကငအတက္င ဤအကနင႕အသတငသသညင 
ေေ  ်ကငထ်္းႏိွိုာငမသညင မဟိုတငစါ။ 
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မေတ င်တတ   ျငစ္်္းမမႈ ေတ္း ကငတိိုာငရ် အက  ္ိးခံျ်္းခ္ာင့မ ်္း 
ေတ္း ကငတိိုာငရ် အက  ္ိးချံ်္းခာ္င့မ ်္း - 

အကယင၍ ေက ်ာင္းသ်္းတျငဦ္းသသညင တရ်္းိုးာင အသိအမ တင စ  တရ်ိုးနင သိို႕မဟိုတင ခ္ ျိတငတရ်ိုးနငထံမ  ကိုသမမႈ ခံေနရစါက (မိသ်္းျိုိုးာငမ ်္းမဟိုတင) 
သိို႕မဟိုတင ေတ္းရိုံတကငေနရစါက  ဒဏငရ် ရရ ိသသညင့ ေန႕မ  ရကင 60 အတာ္င္း ကိုသမမႈ ျေိုစငစါက  ကိုမၸဏီမ  သာင့တာင့မ  တေသ် ေတ္း
ေတ္းိုးါ္းကိုနငက ျရိတငကိို ေိိုအစငေသ် ေတ္း ိို္း  သ္် ္း ကငတိိုာငရ် သိို႕မဟိုတင ေတ္းရိုံအတက္င ေစ္းမသညင   ျငေၾက်ာင္း ဤေကငကမင္းျ်ေျ်ာငစါ 
ျ်စိိုဒငမ ်္း  အကနင႕အသတငမ ်္းႏွ ာင့ ေ င် စခ ကငမ ်္းတ္ာင စါရ ိစါသသညင။ ဒဏငရ်ရရ ိသသညင့ေန႕မ  တျငႏွ ျငအထ ိ ထိိုကိုနငက ျရိတငမ ်္းကိို ကိုမၸဏမီ  
ေစ္းသ္် ္းစါမသညင။ ဒဏငရ်သသညင မူိုးါဒအရ ခိိုာငမ်သသညင့ ဒဏငရ်   ျငရစါမသညင။ 

 

  ျငရစငတျငခိုေ  ာင အမ ်္းတို္ံး အက  ္ိးချံ်္းခာ္င့မ ်္း 
ႏွိမႈာင္းယ ဥင၍ ေရ္္းခ ယငစါ 

 

ထစိငတနင္း ေရ္္းခ ယငမမႈ 
$250,000 

အတာင့ မာင့ ေရ္္းခ ယငမမႈ 
$ 100,000 

အေ ခခ ံေရ္္းခ ယငမမႈ 
$ 50,000 

 
အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့ကိို ေ င် စစါမ ်္းအထိ အမ ်္းတိုံ္း ေစ္းႏိွိုာငစါသသညင 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

မေတ် င်တတ  ျငစ္် ္းမမႈေၾက်ာင့ ေသတို္ံးမမႈ  ကိိုယငအဂၤါ တို္ံးရမႈံ္းမမႈ ႏွ ာင့ အ မာငအ်ရို ံတို္ံးရမႈံ္းမမႈ အက  ္ိးချံ်္းခာ္င့မ ်္း 
ေ င် စစါမ ်္းထ မ  တျငခိုကိို အ ခ်္းေသ် အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့မ ်္း၏ ေန်ကငတကငတ္ အေန  ာင့ ေစ္းစါသသညင 
စမ်ဏ အမ ်္းတိုံ္း (ထခိိိုကငဒဏငရ် ရရ သိသညင့ ရကငမ ျ၍ ရကငေစါာင္း 180) 

အသကငတိုံ္းရမႈံ္းမမႈ         $  2,500.00 
 ေကငႏွ ျင ကငေိုံ္း တိုံ္းရမႈံ္းမမႈ  ေ ခေထ်ကငေိုံ္း တိုံ္းရမႈံ္းမမႈ သိို႕မဟိုတင မ ကငေိုံ္းႏွ ျင ကငေိုံ္း အ မာငအ်ရိုံ တိုံ္းရမႈံ္းမမႈ  $10,000.00 
 ေကငတျင ကင တိုံ္းရမႈံ္းမမႈ  ေ ခေထ်ကငတျင ကင တိုံ္းရမႈံ္းမမႈ သိို႕မဟိုတင မ ကငေိုံ္းတျင ကငမ  အ မာငအ်ရိုံ တိုံ္းရမႈံ္းမမႈ  $  5,000.00 

 

ေက ္းဇူ္း စ  စ္ီး ေန်ကင ကငရ  ိေ င် စခ ကငမ ်္းႏွ ာင့ ကနင႕သတငခ ကငမ ်္းကိို သတ ိစ စါ။ 

 

ေတ္းရိုံခနင္း ႏွ ာင့  ိုတင 
ထိစငတနင္း 
ကိိုယငစိိုာငခနင္းအေသ္းျ်္း ႏွမႈနင္းထ်္း 

အတာင့ မာင့ 
ကိိုယငစိိုာငခနင္းအေသ္းျ်္း ႏွမႈနင္းထ်္း 

အေ ခခံ 
တျငရကငေ  ာင $150.00 

ေတ္းရိုံ ေူန် ိုးနငေတ်ာငမမႈမ ်္း ႏွ ာင့ 
စ့ံစိို္းမမႈမ ်္း 

ေတ္းိုးါ္းျရိတင $5,000.00 ထိ 80% ေတ္းိုးါ္းျရိတင $3,000.00 ထိ 80% ေတ္းိုးါ္းျရိတင $2,000.00 ထိ 70% 

ေတ္းရိုံ အေရ္းေစၚခနင္း (ဓ်တငမ နငမ ေ္ ၍ 
ိုးနငေတ်ာငမမႈမ ်္းႏွ ာင့ စျၥသညင္းကိရိယ် 
အ်္းေိုံ္း စါိုးာင စီ္း) 

ေတ္းိုးါ္းျရိတင $500.00 ထိ ေတ္းိုးါ္းျရိတင $200.00 ထိ ေတ္းိုးါ္းျရိတင $100.00 ထိ 

ခ္ ျိတငကိုသမမႈ ေတ္းိုးါ္းျရိတင 80% ေတ္းိုးါ္းျရိတင 80% ေတ္းိုးါ္းျရိတင 80% 

တရ်ိုးနင  စာငစေူန် ကိုသမမႈ ( 
ဓ်တငမ နငမ ေ္ ၍ ိုးနငေတ်ာငမမႈမ ်္း ႏွ ာင့ 
စျၥသညင္းကိရိယ် အ်္းေို္ံး ) 

စထမ ကိုသမမႈအတ္ကင $100.00  
ေန်ကငတကငတ္  ကိုသမမႈ 
တျငၾကိမငျီအတ္ကင $75.00 - အမ ်္းတိုံ္း 
ကိုသမမႈ 5ၾကိမင 

အမ ်္းတိုံ္း ကိုသမမႈ 5ၾကိမငတ္ာင ကိုသမမႈ 
တျငၾကိမငအတ္ကင $40.00 

စထမ ကိုသမမႈအတ္ကင $25.00  
ေန်ကငတကငတ္  ကိုသမမႈ 
တျငၾကိမငျီအတ္ကင $15.00 - 
အမ ်္းတိုံ္း ကိုသမမႈ 5ၾကိမင 

မ တငစိုံတာငထ်္းေသ် သူန် စ  
ိုးနငေတ်ာငမမႈမ ်္း 

ေတ္းိုးါ္းျရိတင အ စသညင့ ေတ္းိုးါ္းျရိတင အ စသညင့ ေတ္းိုးါ္းျရိတင အ စသညင့ 

ဓ်တငမ နင  ျမင္းသစင ျျငေတ္းမမႈ  MRI's.  
CAT ျကာငနင ျသ  ာင့ 

ေတ္းိုးါ္းျရိတင $750.00 ထိ 80% ေတ္းိုးါ္းျရိတင $300.00 ထိ 80% ေတ္းိုးါ္းျရိတင $150.00 ထိ 80% 

ရိုစငစိိုာင္းတိုိာငရ် ကိုထို္ံး ( ေတ္းရိုံအတ္ာင္း 
သိို႕ မဟိုတင ေတ္းရို ံ စာငစ) 

ေတ္းိုးါ္းျရိတင $250.00 ထိ ေတ္းိုးါ္းျရိတင $100.00 ထိ 

စထမ ကိုသမမႈအတ္ကင $25.00  
ေန်ကငတကငတ္  ကိုသမမႈ 
တျငၾကိမငျီအတ္ကင $15.00 - 
အမ ်္းတိုံ္း ကိုသမမႈ 5ၾကိမင 

ေတ္းရိုံက်္း  ာင့ သယငယူစိို႕ေတ်ာငေရ္း ေတ္းိုးါ္းျရိတင ေတ္းိုးါ္းျရိတင ခရီ္းျဥင တျငၾကိမငျ် အ စသညင့ 
အရိို္းကိုသမမႈတိိုာငရ် စျၥသညင္းကိရိယ်မ ်္း ေတ္းိုးါ္းျရိတင $200.00 ထိ ေတ္းိုးါ္းျရိတင $50.00 ထိ ေတ္းိုးါ္းျရိတင $25.00 ထိ 

ေတ္းျ် 

ေတ္းရိုံတကငေနရသသညင့ ေူန်တျငဦ္း၏ 
ေတ္းိုးါ္းျရိတင 
 စာငစေူန်တျငဦ္း၏ ေတ္းိုးါ္းျရိတင 
$100.00 အထိ 

ေတ္းရိုံတကငေနရသသညင့ ေူန်တျငဦ္း၏ 
ေတ္းိုးါ္းျရိတင 
 စာငစေူန်တျငဦ္း၏ ေတ္းိုးါ္းျရိတင 
$50.00 အထိ 

ေတ္းရိုံတကငေနရသသညင့ ေူန်တျငဦ္း၏ 
ေတ္းိုးါ္းျရိတင 
 စာငစေူန်တျငဦ္း၏ ေတ္းိုးါ္းျရိတင 
$25.00 အထိ 

သ္်္း ကငတိိုာငရ် ကိုသမမႈ မူေသ္်္းတျငေခ ်ာင္းေ  ာင $250.00 မူေသ္်္းတျငေခ ်ာင္းေ  ာင $150.00 မူေသ္်္းတျငေခ ်ာင္းေ  ာင $150.00 
ေမ်ငေတ်ငယ်ဥငမ ်္းေၾက်ာင့   ျငသသညင့ 
ထိခိိုကငဒဏငရ်မ ်္း 

ထိခိိုကငဒဏငရ် တျငခိုေ  ာင $2,000.00 
အထိ 

ထိခိိုကငဒဏငရ် တျငခိုေ  ာင $1,000.00 
အထိ 

ထိခိိုကငဒဏငရ် တျငခိုေ  ာင $500.00 
အထိ 



BURMESE 

 

ဤမေတ င်တတ  ျငစ္် ္းမမႈ က်က္ယငေရ္းအတ္ကင သာင့ကေေ္းအ်္း မသညငက သိ့ို႕ ျ်ရာင္းေစ္းသ္ာင္းမသညငနသညင္း 
 

1. အက  ိ္းချံ်္းခာ္င့ အျအီျဥငအတ္ကင ေေ  ်ကငေလ်စါ အက္ကငေေ္းမ ်္းတ္ာင သာင့ေိိုအစငခ ကငႏွ ာင့ အကိိုကငသညီတို္ံး အက္ကငကိို 

အမ တငအသ်္းေိုစငစါ။ 

2. အ်မခထံ်္းေိိုသသညင့ ကေေ္းတျငဦ္းခ ာင္းအတ္ကင ေေ  ်ကငေလ်တျငေျ်ာငျတ္ီာင အ စသညင့အျိုံ  သညင့ စီ္း ျ်အိတငထ ထသညင့စါ။ T.W.Lord & 

Associates သိို႕ ေစ္းရမသညင့ ောအ္မ ်ျ် သိို႕မဟိုတင အ်မခေံကငမ တငကိို  ျ်အိတငႏွ ာင့အတူ ထသညင့စိတငစါ။ မသညငသသညင့ 

အေ ခအေနအတ္ကငမတိို  ဏငမ  အ်မခံေကငမ တင  စနငေစ္းရ်တ္ာင သကငတိိုာငရ် အ်မခေံၾက္းကိို ရရ ိ စီ္းသသညငအထိ အ်မခံသသညင 

တရ်္းမိုးာငေသ္းစါ။ 

3. ေ င် စထ်္းသသညင့အတိိုာင္း ေက ္းဇ္ူး စ ၍ ျ်အိတငကိို  စနငစိို႕ေစ္းစါ။ သာငစယင  ကငေိိုကငေသ် အ်မခေံကငမ တင သိို႕မဟိုတင 

ောအ္မ ်ျ်သသညင သာင၏ ေကငခေံ စျ်ႏွ ာင့ ောေ္စ္းေခ မမႈ အတသညင စ ခ ကင   ျငစါသသညင။ (ေက ္းဇ္ူး စ  စ္ီး 

သာင့အ်မခေံကငမ တငေစၚတ္ာင ေက ်ာင္းသ်္းအမသညငႏွ ာင့ ေက ်ာင္းအမသညငကိို ေရ္းစါ) သာင့မ တငတမင္းမ ်္းအတ္ကင 

ေကငကမင္းျ်ေျ်ာင၏ က နငရ ေိနေသ် အစိိုာင္းကိို သိမင္းထ်္းစါ။ 
 

(အိတငကစငအတ္ာင္း အ်မခေံကငမ တငကိို ထသညင့သ္ာင္း စီ္း ခ ိစငမစတိငမီ ေခါကငစါ) 

 

ျ်ရာင္းသာ္င္း ေေ  ်ကငေလ်       ေက ်ာင္းျ်သာငႏွ ျင - 2016-2017 

ျ်ရာင္းသ္ာင္း ေေ  ်ကငေလ်  
ေက ္းဇူ္း စ  စီ္း စိုံႏွ ိစငစါ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
ေက ်ာင္းသ်္း၏ ေန်ကငတိုံ္း န်မသညင 
 
________________________________________________________________________________ 
ေက ်ာင္းသ်္း၏ စထမ အမသညင     အေယင 
 
___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___  _____________________________ 
ေက ်ာင္းသ်္း၏ ေူမမႈ ေူိုေံရ္း #    ေမ္္းေန႕ (ေ/ေန႕/ႏွ ျင) 
 
အတနင္း _____________  ိုနင္း _______________________________________________ 
 
အိမင 
ေိစငျ် ________________________________________________________________ 

အမ တငႏွ ာင့ ေမင္း     တိိုကငခနင္း 
 
 မိ ႕ ______________________ စသညငနယင _____________ ျ်စိို႕သေကၤတ ______________ 
 
ေက ်ာင္းျနျင/ဗဟိိုဌ်န ______________________________________________________ 
 
ေက ်ာင္းအမသညင ___________________________________________________________ 
 
ေကငမ တင _______________________________________________________________ 
(မိ  သိို႕မဟိုတင အိုစငထိနင္းသူ သိို႕မဟိုတင အရ္ယငေရ်ကင ေေ  ်ကငထ်္းသူ)   ေန႕ျ္  
 

 
 

ေက ်ာင္းျ်သာငႏွ ျင - 2016-2017 
သာင့ေရ္္းခ ယငမမႈမ ်္းကိို ေရ္္းခ ယငစါ 

အက  ္ိးချံ်္းခာ္င့ 
အျအီျဥငမ ်္း 

 

အခ ိနင စသညင့  

အက  ္ိးချံ်္းခာ္င့ ေရ္္းခ ယငမမႈမ ်္း 

ထိစငတနင္း  
ေရ္္းခ ယငမမႈ 
$215.00 ❑ 

အတာင့ မာင့  
ေရ္္းခ ယငမမႈ 
$129.50 ❑ 

အေ ခခံ  
ေရ္္းခ ယငမမႈ 

$79.00 ❑ 

ေက ်ာင္းခ ိနင $45.00 ❑ $14.50❑ $14.50 ❑ 

အခ ိနင စသညင့ 
သ္် ္း ကငတိိုာငရ် 

$6.00 ❑ $6.00 ❑ $6.00 ❑ 

ျိုျိုေစါာင္း ောေ္စ္းေခ မမႈ 
သီ္း ခ်္း 

$ _______ $ _______ $ _______ 

ေ ်င စစါသိို႕ ေစ္းေတ်ာငႏိွိုာငသသညငမ ်္းကိို အက္ကငအတ္ာင္း အမ တငအသ်္း စ ေိုစငစါ -  

T.W. Lord & Associates  
25 Dodd Street, Marietta, Georgia 30060  

(770) 427-2461 



BURMESE 

မွ
 

 

မိ မ ်္း အေရ္းတၾကီ္း 
သတိ စ ရနင - 

 
ကၽ္ႏွိုငစတိို႕သသညင သာင့ေက ်ာင္းျနျင 201 6-2017 
ေက ်ာင္းသ်္း မေတ်ငတတ   ျငစ္်္းမမႈ အ်မခမံ တတာင့ 
ကမင္းေ မင္းရသသညင့အတ္ကင ိုးမင္းေ မ်ကငမိစါသသညင။ ဤ 
အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့သသညင သာင့ကေေ္း မေတ်ငတတ 
ထိခိိုကငဒဏငရ် ရရ ိမမႈမ  ေတ္း ကငတိိုာငရ် 
ကိုနငက ျရိတငမ ်္းအတ္ကင အေက်ာင္းတိုံ္း 
က်က္ယငေရ္းကိို စံ့စိို္းေစ္းစါသသညင။ 
 
အ ခ်္းေသ် အ်မခံမ ်္းရ သိသည့င သူမ ်္းအတ္ကင 
ဤအျီအျဥငသသညင သာင့  တငခံရေသ် ော္ႏွ ာင့ အ်မခံခ္ ကိို 
သာင့အ်္း ေစ္းရနင ကူသညီစါေိမင့မသညင။ အ ခ်္းေသ် အ်မခ ံ
မရ ိသူမ ်္းအတ္ကင ဤအက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့က 
သာင့တာင့မ  တေသ် ကိုနငက ျရိတင  ာင့ ေိိုအစငေသ် 
အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့ရေအ်ာင စံ့စိို္းေစ္းစါေိမင့မသညင။ 
 
ေက ္းဇူ္း စ  စီ္း ေကငကမင္းျ်ေျ်ာငကိို ေသခ ် တင၍ 
သာငႏွ ာင့ အကိိုကငသညီတိုံ္း အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့ကိို ေရ္္းခ ယငစါ။ 
အကယင၍ သာင့တ္ာင ေမ္းျရ် တျငျိုံတျငရ်ရ ိစါက 
ေက ္းဇူ္း စ  စီ္း အျီျဥင အိုစငခ  စငသူအ်္း ေအ်ကငေ ်င စစါ 
နံစါတင(မ ်္း)မ တတာင့ ေခၚတိိုစါ။ 

 
အခ ကငအေကငမ ်္း စိိုမိိုသိရ ိေိိုစါက ေ င် စစါသိို႕ 

တကငသ္ယငစါ - 

 
 

 
 
 

25 Dodd Street 
Marietta, Georgia 30060 

(770) 427-2461 
 

Atlanta ေခၚတိိုမမႈ  စာငစ ဧရိယ် 
1-800-633-2360 

 



BURMESE 

ေ င် စခ ကငမ ်္း ႏွ ာင့ ကနင႕သတငခ ကငမ ်္း 
ေ င် စစါတိို႕အတက္င အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့ မေစ္းစါ - 
1. မေတ င်တတ  ျငစ္်္းမမႈေၾက်ာင့ ရရ ိေသ် ထိခိိုကငဒဏငရ် မဟိုတငသသညင့ အေ ခအေနမ ်္း 
2. ဒူ္းန် ခာင္း သိို႕မဟိုတင အရိုိ္းအတျငမ ်္းန် ခာင္း မဟိုတင   အူက  ခာင္းေၾက်ာင့   ျငသသညင့ ရေဒငမ ်္းအ်္း ကိုသမမႈ 
3. ႏွ ျင ီ္း-  သိုံ္း ီ္း- သိို႕မဟိုတင ေေ္း ီ္းတစင အေစ ်ငျီ္းယ်ဥငေေ္းမ ်္း သိို႕မဟိုတင ႏွ ာင္းေေ  ်ျီ္းယ်ဥငမ ်္း ျီ္း ခာင္း သိို႕မဟိုတင 

 စ တငက  ခာင္းတိို႕ေၾက်ာင့   ျငေသ် ထိခိိုကင ဒဏငရ်မ ်္း 
4. မေတ င်တတ   ျငစ္်္းမမႈ မတိိုာငမီ ယခာငက   ျငခ  ့ူ္းေသ် ဒဏငရ်ေဟ်ာင္းမ ်္းေၾက်ာင့  စနငေသညင  ျငေစၚေသ် ထိခိိုကငဒဏငရ် 
5. ထိို အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့အတက္င စရီမီယံေၾက္းကိို မေစ္းရေသ္း   ေက ်ာင္း ေ ်ေိုံ္းအသာင္းအတက္င စါိုးာင ေေ့က ာင့ရ်တာ္င 

သိို႕မဟိုတင ကျ်္းရ်တာ္င   ျငစ္်္းေသ် ထိခိိုကငဒဏငရ်မ ်္း 
6.  စသညငနယင အထကငတနင္းေက ်ာင္း ေမႈစငရ ်္းမမႈ အသာင္းအ ္ ႕၏ ရိုတငတရတင   ျငစ္်္းေသ် မေတ င်တတ အ်မခံ အျီအျဥငမ  

ေစ္းထ်္းေသ် အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့အတက္င မသညငသသညင ့ကိုနငက ျရိတငကိိုမတိို 
7. မိသ်္းျိုိုးာင တျငဦ္းဦ္း သိို႕မဟိုတင ေက ်ာင္းမ  ေူတျငဦ္းဦ္းမ  ကိုသေစ္းမမႈ 
8. မိမိကိိုယငကိို ထိခိိုကငဒဏငရ်ရေအ်ာင  စ ေိုစငမမႈ သိို႕မဟိုတင ခိိုကငရနင   ျငစ္်္း ခာင္း  သတငေသ ခာင္း  ၾကမင္းတမင္းျ္်  စ မူ ခာင္း 

သိို႕မဟိုတင ျသညင္းမ ဥင္းျသညင္းကမင္းမ ်္းအ်္း ေ ်ကင  ကငရနင ၾကိ ္းျ်္း ခာင္း  ရနင  ျင ခာင္း သိို႕မဟိုတင မိမိကိိုယငကိို က်က္ယင ခာင္းမ ေ္ ၍ 
ရနငစ္ တာ္င စါိုးာင ခာင သိို႕မဟိုတင အရကငေသ်ကင ခာင္းေၾက်ာင့   ျငစ္်္းမမႈ သိို႕မဟိုတင တရ်ိုးနင၏ တိိုကငတန္င္းမမႈ မစါေသ် သိို႕မဟိုတင 
သညလနငၾက်္းထ်္း ခာင္း မရ ေိသ် ေတ္းိုးါ္း သိို႕မဟိုတင မူ္းယျငေျသသညင့ အရ်မ ်္းေၾက်ာင့   ျငစ္်္းေသ် ထိခိိုကငဒဏငရ်မ ်္း 

9. ိုးနငထမင္း ေေ ်ငေၾက္း သိို႕မဟိုတင အေ်္းတ ူေိုစငာနင္းတိိုာငရ် အက  ိ္းခံျ်္းခ္ာင့မ ်္း ရရ ိႏိွိုာငေသ် ထိခိိုကငဒဏငရ် 
10.  ကငတီ္းရီ္းယ်္း စိို္းမလ်္းမ ်္းေၾက်ာင့   ျငေသ် ကူ္းျကငေရ်ဂါမ ်္း    ်္းန် ခာင္း သိို႕မဟိုတင ေသညငေခ ်ာင္းန် ခာင္း သိို႕မဟိုတင 

အ်သီ္းေယ်ာင ခာင္း က ့သိို႕ေသ် ေရ်ဂါမ ်္း  အစူဒဏငေၾက်ာင့ ေမ်စနင္း ခာင္း  ေနေေ်ာင ခာင္း  အေအ္းေန္ငက  ခာင္း  ဓ်တငမတသညင့မမႈ   
  ျငစ္် ္း ခာင္းမ ်္း 

11. အျ်အတိစငသာင့ ခာင္း သိို႕မဟိုတင အိိုာငဗီ္အတိစင သိို႕မဟိုတင တူမကငအတိစငျသသညင့ အသီ္းအရ္ကငမ ်္းေၾက်ာင့ အတိစင  ျင ခာင္း 
12. သ္် ္း ိုံ္းေစါကင ခာင္းေၾက်ာင့ န်က ာင ခာင္း ႏွ ာင့ ကိိုကငခ န်က ာငမမႈမ ်္းအတ္ကင ကိုနငက ျရိတင 

 
အဓစိၸါယငရ ာင္းောင္းခ ကငမ ်္း - 

ထခိိိုကငဒဏငရ်- တိိုသသညငမ ် ေစၚေျီအရ က်က္ယငေစ္းထ်္းေသ် တိုံ္းရမႈံ္းမမႈမ ်္းတ္ာင စါိုးာငသသညင့ အ ခ်္း   ျငစ္်္းမမႈ အ်္းေိုံ္းႏွ ာင့ 
တိိုကငရိိုကင  ျငေျ ေံို္းိုး မသကငတိိုာငသသညင  ျငေျ မသညငသသညငေၾက်ာင့မတိို   ျငစ္်္းေသ် ကိိုယငအဂၤါ ထိခိိုကငမမႈႏွ ာ့င 
အ်မခံထ်္းေသ်သူအတက္င ေစၚေျီအရ ခိိုာငေိုံေသ် မေတ်ငတတ  ျငစ္်္းမမႈေၾက်ာင့ ရရ ေိသ် ထိခိိုကငဒဏငရ်မ ်္းကိို 
တိိုေိို ခာင္း   ျငစါသသညင။  
မေတ င်တတ  ျငစ္် ္းမမႈ - တိိုသသညငမ ် မသညငသသညင့  ျငစ္်္းမမႈႏွ ာင့မ  မစတငသကငသသညင့ မေမ  ်ငောင့ထ်္းေသ်   ျငရစင   စာငစ
 စာငစတာ္င   ျငစ္်္းေသ်   ျငရစငႏွ ာင့ ရိုတငတရကင   ျငစ္်္းေသ်   ျငရစငတိို႕   ျငစါသသညင။  

 

မသညငက သိ့ို႕ ေတ်ာင္းချံ် ေစ္းစိို႕ရမသညငနသညင္း - 
မေတ င်တတ   ျငစ္်္းသသညငႏွ ာင့ ေက ်ာင္းတ်ိုးနငခံထ ံ တာင စစါ။ ေက ်ာင္းအိုစင၏ ရိုံ္းခနင္းမ တတာင့ 
မေတ င်တတ  ျငစ္်္းမမႈအတက္င ေတ်ာင္းခံျ် ေ ်ာငကိို ေထ်ကငစံ့ေစ္းစါေိမင့မသညင။ (ေေ့ေ်ေရ္းခရီ္းျဥငအတာ္င္း   ျငစ္်္းစါက ခရီ္းျဥင၏ 
ျီမံအိုစငခ  စငသူထံ တကငသယ္ငစါ) တိုံ္းရမႈံ္းမမႈ သကငေသႏွ ာင့ ကိုနငက ျရိတင အ စသညင့အျံိုကိို ကိုမၸဏီမ  ရကင 90 အတာ္င္း ေကငခံရရ ိရစါမသညင။ 

 


