
BURMESE 

မ ႀက ိဳ (Pre-K) အတြက ္္ ိုအပေ္သာစာရြကစ္ာတမး္မ ား 

ကစံမး္မဲတြင ္္ည့္သြငး္စဥး္စား်ားႏို ငရ္နအ္တြက ္္ို အပေ္သာ စာရြကစ္ာတမး္မ ားကို  အြန္္  ိုငး္ စာရငး္သြငး္မႈ ္ိုပင္နး္စဥအ္တြငး္ အပ္္ ိုဒ ္္ိုပေ္ပးပါရန ္္ ိုအပပ္ါသည။္ 

1. ေမြးစာရငး္ အေ္ာကအ္္ား သင့္ကေ္းသည ္စကတ္ငဘ္ာ္ 1 ရက္၊ 2022 တြင္ သ ို႔မဟိုတ္ ၎မတ ိုင္မတီြင္ အသက္ ေ္း်ွားႏစ္ ျပည့္ျပီး ျဖစ္ရမည္ ျဖစသ္ည္။ 

• ေမြးဖြားျခင္း သက္ေသခံ္ က္မတွ္ မ ရငး္ ၊ ေမြးဖြားသည့္ ေဆးရံိုမွ အရွင္ေမြး္က္မတွ္ ၊ အစ မ္းေရာငက္တ္၊ ပန္းေရာငက္တ္ သ ို႔မဟိုတ္ I-94 ဖက္ဒရယ္ကတ္ ၊ သ ို႔မဟိုတ ္ကေ္းငယ္၏ ပတ္စ္ပ ို႔ (္ ိုစာရြက္စာတမ္းမ ား၏ 
မ တ ၱဴမ ားအား ္က္မခံပါ) 

2. တရား၀င ္အိုပ္္  နသ္ ျဖစေ္ၾကာငး္ မတွပ္ံိုတငအ္ေ္ာကအ္္ား (တင္ျပ်ားႏို င္မညဆ္ို ပါက) 

• ကေ္း၏ေမြးစာရင္းတြင္ သင့္အမညမ္ပါ၀င္မသွာ ္ို အပ္ပါမည ္

3. မ ဘ ၊ အိုပ္္  နး္သ ျဖစေ္ၾကာငး္ မတွပ္ံိုတငအ္ေ္ာကအ္္ား 

• ေဂ ာ္ဂ ီယာ ယာဥေ္မာင္း္ ိုင္စင၊္ သ ို႔မဟိုတ္ သကတ္မ္းမကိုနေ္သးေသာ U.S. ပတစ္္ပ ို႔ ID တစ္ခိုကဲသ့ို ႔ေသာ ျပည္နယ္ သ ို႔မဟိုတ္ အစ ိုးရမ ွ္ိုတေ္ပးသည့္ သက္တမ္းမကိုန္ေသးေသာ ဓါတပ္ံို ID 

4. မ ဘ/အိုပ္္  နး္သ  ေဂ ာ္ဂ ီယာတြင ္ေန္ ိုငေ္ၾကာငး္ အေ္ာကအ္္ား* 

• သင၏္ အမည္ျဖင့္ အေပါင္ခံျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ငွားရမ္းျခင္း သေဘာတ ညီခ က္၊ သ ို႔မဟိုတ္ သင၏္ အမည္ျဖင့္ မတီာခ၊ ဂက္(စ)၊ သ ို႔မဟိုတ္ ေရ က သင့္ေငြေတာင္းခံ္ ႊာမ ား၊ ေကဘယ္္ ်ွ္ားႏင့္ ဖိုန္းေငြေတာင္းခံ္ ႊာမ ားက ို ္က္မခပံါ 

*အကယ္၍ သငသ္ည ္တစ္စံိုတစေ္ယာက္်ွားႏင့္ အတ ေန္ ိုင္ၿပီး သင့္တြင ္သင့္အမည္ျဖင့္ အငွားစာခ ိဳပ္း၊ ေပါင္်ံွားႏစာခ ိဳပ ္သ ို႔မဟိုတ္ အေ္ြေ္ြအသံိုးစရ တ ္ေတာင္းခံ္ ႊာမရ ွပါက၊ သငသ္ည္ ေအာက္ပါတ ို႔က ို တင္ျပရမည္-  ္ကမ္တွ္္ ိုးၿပီး 
်ားႏ ိုႀတီျပနဆ္ ိ္ု ားေသာ ေန္ ိုင္ခြင့္က မ္းက  န္္ က္မတွ္ ်ားႏွင့္ သင်ွ္ားႏင့္အတ ေန္ ိုင္သည့္ ပိုဂ  ိဳ ္၏အမည္ျဖင့္ အငွားစာခ ိုိဳပ္/အေပါင္စာခ ိဳပ္ ေဖာ္ျပခ က္ သ ို႔မဟိုတ ္အသံိုးစရ တ္ ေတာင္းခံ္ ႊာ ်ွားႏင့္ အဆ ိုပါက မ္းက  န္္ ႊာ်ွားႏင့္ က ိုကည္သီည့္ 
္ ပစ္ာက ို ျပသ္ားသည့္ ကေ္း၏ အိုပ္္ န္းသ  အမည္ျဖင့္ေဖာ္ျပ္ားေသာ ေမး္တ္စေ္စာင။္ 

အကယ၍္ သင့္ကေ္း၏ အမည ္ေရြးခ ယခ္ရံေၾကာငး္ အီ္ က္္ ေရာနစ ္အသ ေပးအေၾကာငး္ၾကားခ ကအ္ား သင ္္ကခ္ရံရွ ခဲပ့ါက အြန္္  ိုငး္ေပၚတြငပ္င ္္ ိုငခ္ံိုေနရာအား သင ္္ကခ္ေံပးရမညျ္ဖစျ္ပးီ၊ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ 
စာရြကစ္ာတမး္မ ား (#5-#8) အား စာရငး္သြငး္ကာ္ျဖစသ္ည့္ ဧျပီ္  11-29 ရက၊္ 2022 အတြငး္ အပ္္ ိုဒတ္ငသ္ြငး္ေပးရမည ္ျဖစသ္ည။္ 

5. ကေ္း၏ ္ မႈဖ ္ ံိုေရးကတ ္မ ရငး္ သို ႔မဟိုတ ္“ေတာငး္ဆ ိုပ ိုငခ္ြင့္က ို စြန္႔္ႊတေ္ၾကာငး္ တရားဝငစ္ာ” 

•  “ေတာင္းဆ ိုပ ိုင္ခြင့္က ို စြန္႔္ႊတ္ေၾကာင္း တရား၀ငစ္ာ ္ ိုအပပ္ါက စာရင္းသြင္းကာ္အတြင္း သင့္္ံ ေပးပ ို႔သြားမည ္

6. ကေ္း၏ Peachcare card ကဒ၊္ Medicaid ကဒ၊္ က နး္မာေရးအာမခကံဒ ္, EBT ကဒ ္(food stamps) ်ွားႏင့္/သ ို႔မဟိုတ ္TANF (ေ္ွ ာက္္ ားခြင့္ရွ ္ွ င)္ 
 

7. ကို ယခ္အံားစနစဆ္ို ငရ္ာ ္ကမ္တွ ္(3231) 
 

8. အျမငအ္ာရိုဆံို ငရ္ာ၊ အၾကားအာရိုဆံို ငရ္ာ၊အာဟာရဆ ိုငရ္ာ ်ွားႏင့္ သြားဘကဆ္ို ငရ္ာ စစေ္ဆးမႈ ္တမ္တွ ္(3300) 

္ ိုအပေ္သာစာရြကစ္ာတမး္မ ားက ို  အတညျ္ပိဳျခငး္အေပၚမ တည၍္ မ ႀက ိဳ (Pre-K)   ္ ိုငခ္ံို ေနရာခ ္ားမႈမ ားအား ေဆာငရ္ြကသ္ည္။ 


