
BURMESE 

လ ိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမး္မ ား 

1.  ေမြးဖြားေၾကာငး္ အေထာကအ္ထား  (သင့္ကေလးသည္ စက္တင္ဘာလ 2 ရက္၊ 2023 ခိုုႏွစ္မွ စက္တင္ဘာလ 1 ရက္၊ 
2024 ခိုုႏွစ္အတြင္း သ ို႔မဟိုတ္ ေန႔တြင္ အသက ္ေလးုႏွစ္ျဖစ္ရမည္) 

• မူရင္းေမြးလက္မွတ္ေထာက္အထား၊ သက္ရွင္လ က္ျဖင့္ေမြးဖြားေၾကာင္း ေဆး႐ို မွတ္တမ္း၊ အစ မ္းေရာင္ကတ္၊ 
အပန္းေရာင္ကတ္ သ ို႔မဟိုတ္ Federal I-94 ကတ္၊ သ ို႔မဟိုတ္ ကေလး၏ ုႏ ိုပတ္စပ ို႔ (ဤစာ႐ြက္စာတမ္းမ ား၏ 
မ တ ၱဴမ ားက ို လက္မခ ပါ) 

2.  တရားဝင္ အိုပထ္ နး္မႈ အေထာက္အထား   (ရွ ခ ့လွ င)္ 

• ကေလး၏ေမြးစာရင္းတြင္ သင့္အမည္မပါ၀င္မွသာ လို အပ္ပါမည္ 

3. မ ဘ ၊ အိုပ္ထ နး္သူျဖစေ္ၾကာငး္ မွတပ္ ိုတင္အေထာကအ္ထား 

• ျပည္နယ ္သ ို႔မဟိုတ္ အစ ိုးရမွ ထိုတ္ေပးသည့္ ေဂ ာ္ဂ ်ီယာ ယာဥ္ေမာင္းလ ိုင္စင္၊ သ ို႔မဟိုတ္ သက္တမ္းမကိုန္ေသးေသာ 
U.S. ပတ္စ္ပ ို႔ ID တစ္ခိုက ့သို ႔ေသာ သက္တမ္းမကိုန္ေသးေသာ ဓါတ္ပ ို ID 

4. မ ဘ/အိုပ္ထ နး္သူ ေဂ ာ္ဂ ်ီယာ ေနထ ိုငခ္ြင့္အေထာကအ္ထား 

• သင့္အမည္ျဖင့္ အေပါင္ စာခ ်ဳပ္ သ ို႔မဟိုတ္ အငွား စာခ ်ဳပ္/ငွားရမ္းျခင္း သေဘာတူည်ီခ က္ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္အမည္ျဖင့ ္
လွ ပ္စစ္၊ ဓာတ္ေငြ႕ေဘလ္ သ ို႔မဟိုတ္ ေရေဘလ္၊ (ေကဘယ္ုႏွင့္ ဖိုန္းေဘလ္မ ားက ို လက္မခ ပါ။) 

** အကယ္၍ သင္သည္ တစ္စို တစ္္းုႏွင့္ အတူေနထ ိုင္ၿပ်ီး သင့္အမည္ျဖင့္ အငွား စာခ ်ဳပ္၊ အေပါင ္စာခ ်ဳပ္ သ ို႔မဟိုတ္ မ်ီးခ၊ေရခ 
ေဘလ္မ ား မရွ ပါက၊ သင္သည္ ေအာက္ပါတ ို႔က ို တင္ျပရပါမည္ -  လက္မွတ္ထ ိုးၿပ်ီး ုႏ ိုႀတ်ီျပန္ဆ ိုထားေသာ 
ေနထ ိုင္ခြင့္က မ္းက  န္လက္မွတ္ ုႏွင့္ သင္ုႏွင့္အတူေနထ ိုင္သည့္ ပိုဂ  ်ဳလ္၏အမည္ျဖင့္ အငွားစာခ ို်ဳပ္/အေပါင္စာခ ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ က္ 
သ ို႔မဟိုတ္ အသ ိုးစရ တ္ ေတာင္းခ လႊာ ုႏွင့္ အဆ ိုပါက မ္းက  န္လႊာုႏွင့္ က ိုက္ည်ီသည့္ လ ပ္စာက ို ျပသထားသည့္ ကေလး၏ 
အိုပ္ထ န္းသူ အမည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးလ္တစ္ေစာင္။  ေနထ ိုင္ခြင့္ေဖာင္၏ အေထာက္အထား မ တ ၱဴအတြက္ ေက းဇူးျပ်ဳ၍  
ဤေနရာက ို ုႏွ ပ္ပါ ။ 

5. ကေလး၏ လမူႈဖူလ ိုေရးကတ ္မရူငး္ သို ႔မဟိုတ္ “ေတာငး္ဆ ိုပ ိုင္ခြင့္က ို စြန္႔လႊတေ္ၾကာငး္ တရားဝငစ္ာ” 

• အကယ္၍ ေတာင္းဆ ိုပ ိုင္ခြင့္က ို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းတရားဝင္စာ တစ္ေစာင္က ို လ ိုအပ္လွ င္ ေက ာင္းအပ္သည့္ကာလတြင္ 
သင့္က ို ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

6. အမ  ်ဳးအစား I အေထာကအ္ထား၊ သက္ဆ ိုင္ပါက (မ တ ၱဴ 1 သာလ ွင္ -  CAPS၊ Food Stamps၊ Medicaid ၊SSI သ ို႔မဟိုတ ္
TANIF) 

7.  ကာကြယ္ေဆးထ ိုးလက္မတွ္ (3231) သ ို႔မဟိုတ္ ကာကြယ္ေဆးထ ိုးရန္ ဘာသာေရးကန႔္ကြက္မႈမ ား၏ 
တရားဝင္အေထာက္အထား (DPH Form 2208) က ိုတင္ျပရပါမည္။ 

8.  အျမင္အာ႐ို ၊ အၾကားအာ႐ို ၊ အာဟာရဓါတု္ႏွင့္ သြားဖကဆ္ ိုငရ္ာ စစေ္ဆးျခငး္ လကမ္ွတ ္(3300) 

**ေလ ွာက္လႊာတစေ္စာင္ တငသ္ြငး္ျခငး္အားျဖင့္ အစ်ီအစဥ္အတြငး္ လကခ္ ၀ငေ္ရာက္ခြင့္ ရရွ မည္ဟို အာမ မခ ေပ။ 

http://bit.ly/APSAffidavitOfResidency
http://bit.ly/APSAffidavitOfResidency

