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ေကျာငး်စာသင*်+စ ်-  20____- 20____   

ဒနဗ်ာမ'(က+ိေကျာငး်အစအီစ3 

ကျ#$%ငခ်ရကဒ်စေ်လ.ာကလ်0ာ 

ကေလးအမည ်  ___________________________________________________________________________  

2006 ခ&'(စတွ်င ်မဲဆ'12(ငမ်ျားက အတညြ်ပ;ခဲ=့ပီး 2014 ခ&'(စတွ်င ်အသစြ်ပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ ဒနဗ်ာမHIကိ;အစအီစK (DPP) သည ်

ဒနဗ်ာမHIကိ;ေကျာငး်သားများအတွက် မHIကိ;ေကျာငး်တက်'ိ&ငေ်အာင ်ကHညေီပးပါသည။် DPP သည ်မိသားစ&ကျR2(ငခ်ရက်ဒစတွ်င ်ေဒTလာ 15 

သနး်ေကျာ် ရငး်'(းီြမV;ပ်'(=ံပီး =မိ;Xအ'(ံ ့ မHIကိ;ေကျာငး်ေပါငး် 250 ခန ့တွ်င ်ပညာေရးဆိ&ငရ်ာ အရငး်အြမစမ်ျားအတွက် '(စစ်ဥ် ေဒTလာ 3 သနး်ေကျာ် 

ရငး်'(းီြမV;ပ်'(ြံခငး်ြဖင် ့အရညအ်ေသးွြမင့ ်ပညာေရးကိ& ေပးေဆာငရ်န ်လိ&အပ်ေသာ အရငး်အြမစမ်ျားကိ& ဤပ]ိ&ဂရမ်များအား ပ့ံပိ&းေပးပါသည။် 

DPP ကျ&'(ငခ်ရကဒ်စမ်ျားကိ3ေလ6ာကရ်န်အတကွ ်အရညအ်ချငး်ြပည့်မီရန် သငသ်ည ်ဒန်ဗာ၏ CမိDE F(င့ ်ေကာငတ်တီငွ ်ေနထိ3ငရ်မညြ်ဖစC်ပီး 

သင့က်ေလးသည ်သငေ်လ6ာကထ်ားသည့ ်စာသငF်(စ၏် ေအာကတ်ိ3ဘာလ 1 ရကေ်နတ့ငွ ်သိ3မ့ဟ3တ ်ယငး်မတိ3ငမီ်တငွ ်3 F(စမ်တိ3ငမီ် သိ3မ့ဟ3တ ်4 

F(စ ်ြပည့ရ်မညြ်ဖစC်ပီး DPP အစအီစOကိ3 တကေ်ရာကထ်ားသPြဖစရ်မည။် မိသားစ&တစစ်&ရ2(ိေသာကျR2(ငခ်ရက်ဒစသ်ည ်

အမ်ိေထာငစ်&အရွယ်အစား'(င့ ်၀ငေ်င၊ွ ေရွးချယ်ထားေသာ မHIကိ;ေကျာငး်အရညအ်ေသးွအဆင်သ့တ်မ(တ်ချက်'(င့ ်တစပ်တ်လbင ်

ကေလးမHIကိ;ေကျာငး်တက်သည်န့ာရီအေပT မHတညပ်ါသည။် သိ&ေ့သာ်၊ ဒနဗ်ာ တွငေ်နထိ&င=်ပီး DPP တွင ်ပါ၀ငေ်သာ မHIကိ;ေကျာငး်သိ& ့ 

တက်ေရာက်ေနသည့ ်အသက် 4 '(စအ်ရွယ်တိ&ငး်သည ်ခရက်ဒစပ်မာဏအချိ;Xကိ& ရ2(ိခွင့2်(ိသည။် သင်မ့HIကိ;ေကျာငး်သည ်DPP တွင ်

မပါဝငေ်သးပါက မညသ်ိ&စ့ာရငး်သငွး်ရမညကိ်&ေလလ့ာရန ်ေကျးဇHးြပ;၍ ၎ငး်တိ&အ့ား ကh'်&ပ်တိ&ထ့သံိ& ့ ဆက်သယ်ွေပးပါရန ်တိ&က်တွနး်အားေပးပါ။ 

သင်မ့HIကိ;ေကျာငး်သည ်DPP တွင ်ပါဝငရ်န ်စာရငး်သငွး်=ပီး သင်ေ့လbာက်လiာကိ& အတညြ်ပ;=ပီးပါက သင့က်ျR2(ငခ်ရက်ဒစမ်ျားကိ& 

သငစ်တငလ်က်ခံ'ိ&ငပ်ါသည။် ခန ့မ်(နး်ေြခ လစKကျR2(ငခ်ရက်ဒစအ်တွက် ေကျးဇHးြပ;၍ dpp.org/calculatorတွင ်ဝငေ်ရာက်jကည့]်kပါ။ 

ေဖါငြ်ဖည်=့ပီးပါက၊ ေကျးဇHးြပ;၍ ေလbာက်လiာ'(င့ ်စာရွက်စာတမ်းများ (ေအာက်တွငj်ကည်ပ့ါ) ကိ& DPP သိ& ့ အးီေမးလ်၊ ဖက်စ ်သိ&မ့ဟ&တ် 

စာြဖင့ေ်ပးပိ&ပ့ါ- 

     စာတိ3ကမ်(တစဆ်င် ့
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ဒနဗ်ာမHIကိ;ေကျာငး်အစအီစK 

application@dpp.org (303) 295-1750 P.O. Box 40037 

     Denver, CO 80204-0037 

ေလ6ာကလ်_ာ၏အန်ွလိ3ငး်ဗား'(ငး်ကိ3 apply.dpp.org တငွလ်ညး် ရယPFိ3ငC်ပီး ဘာသာစကားမျိDးစံ3ြဖင့ ်ြမငေ်တွE Fိ3ငပ်ါသည။် ခွင့ြ်ပDချကရ်'(ိပါက၊ 

DPP သည ်သင့က်ေလးအတကွ ်လစOကျ&'(ငခ်ရကဒ်စပ်မာဏအေeကာငး်ကိ3 သင့F်(င့ ်သင့မ်PfကDိေကျာငး်အား အေeကာငး်eကားစာတစေ်စာင ်

ေပးပိ3ပ့ါမည။် ကျR2(ငခ်ရက်ဒစကိ်& သင့က်ေလး၏ မHIကိ;ေကျာငး်သိ& ့ တိ&က်]ိ&က်ေပးေချ=ပီး သင့က်ျR2(ငြ်ဖတ်ပိ&ငး်စာရွက်တွင ်လစK 

ထည့သ်ငွး်ေပးမညြ်ဖစသ်ည။် သငေ်လbာက်ထား=ပီးေနာက် သင့လိ်ပ်စာ သိ&မ့ဟ&တ် ဝငေ်ငတွွင ်အေြပာငး်အလဲ2(ိပါက ကh'်&ပ်တိ&အ့ား အသေိပးပါ။ 

သင့ေ်လbာက်လiာ'(င့ ်ပတ်သက်၍ ေမးခွနး်များ သင့တွ်င ်2(ိပါက၊ ကျR2(ငခ်ရက်ဒစေ်လbာက်လiာတငြ်ခငး်လ&ပ်ငနး်စK'(င့ ်ပတ်သက်=ပီး 

ေမးစရာများ2(ိပါက သိ&မ့ဟ&တ် ၎ငး်ကိ&ြဖည့စွ်က်အကHအညလိီ&အပ်ပါက ေကျးဇPးြပD၍ 303.595.4DPP(4377) သိ3 ့ ဖ3န်းေခoဆိ3ပါ၊ 

info@dpp.org သိ3 ့ အးီေမးလပိ်3ပ့ါ သိ3မ့ဟ3တ ်ကtF်3ပ်တိ3၏့ဝဘဆ်ိ3ဒ ်dpp.org တွင ်ဝငေ်ရာက်jကည့]်kပါ။ 
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ေပးပိ%ရ့မည် ့စာရွကစ်ာတမ်းများ 
**ေကျးဇHးြပ;၍ ေလbာက်လiာကိ& အြပည်အ့စံ&ြဖည်=့ပီး ေလbာက်လiာအတွက် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကိ& ပိ&ေ့ပးပါ။ 

စာရွက်စာတမ်းများမြပည်စ့ံ&ြခငး်က သင့ေ်လbာက်လiာ စစီဥ်ေဆာငရွ်က်ေပးြခငး်ကိ& ေ'(ာင့ေ်'(းေစပါသည။် ကျR2(ငခ်ရက်ဒစ၏် အနညး်ဆံ&းပမာဏကိ& 

လက်ခံရ2(ိြခငး်မ(ေ2(ာင2်(ားရနအ်တွက် ဝငေ်ငစွစိစအ်တညြ်ပ;မkကိ& တငြ်ပရန ်အထHးတိ&က်တွနး်လိ&ပါသည။် သင်တွ့င ်ဤစာရွက်စာတမ်းများထမဲ( 

တစစ်ံ&တစရ်ာမ2(ိပါက အကHအညရီယHရန ်ကh'်&ပ်တိ&ထ့ ံဆက်သယ်ွပါ။ ေကျးဇHးြပ;၍ သငပိ်&ေ့ပးေသာ စာရွက်စာတမ်းေဘးတွင2်(ိေသာ အကွက်တွင ်

အမ(တ်ြခစေ်ပးပါ။ 

£ 
လိ3အပ်ချက-် ကေလး၏ အသကအ်ရွယက်ိ3 စစိစအ်တညြ်ပDြခငး် 

ကေလး၏အမည'်(င့ ်ေမွးသကà ရာဇ်ပါ2(ိေသာ တရားဝငစ်ာရွက်စာတမ်းမိတâ R။ ဥပမာများတွင ်ပါဝငေ်သာအရာများမ(ာ - 

ကေလး၏ေမွးစာရငး်၊ 'ိ&ငင်ကံHးလက်မ(တ်၊ တရား]ံ&းစာရွက်စာတမ်း၊ ကာကွယ်ေဆးထိ&းမ(တ်တမ်း၊ I-94 စာရွက်စာတမ်း၊ 

'(စြ်ခငး်မ(တ်တမ်း သိ&မ့ဟ&တ် ေဆး]ံ&မ(တ်တမ်း။ ေအာက်တိ&ဘာလ 1 ရက်ေန ့ သိ&မ့ဟ&တ် ထိ&မတိ&ငမီ်တွင ်3 '(စ ်ြပည့သ်ည့ ်

ကေလးအေရအတွက် အကန ့အ်သတ်ြဖင့ ်DPP ကျR2(ငခ်ရက်ဒစမ်ျား လက်ခံရ2(ိရန ်အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်'ိ&ငေ်သာ်လညး် 

ကေလးအများစ&သည ်DPP ရနပံ်&ေငမွျားရ2(ိရန ်သငေ်လbာက်ထားသည့ ်စာသင'်(စ၏် ေအာက်တိ&ဘာလ 1 ရက်ေန ့ သိ&မ့ဟ&တ် 

ထိ&မတိ&ငမီ်တွင ်အသက် 4 '(စအ်ရွယ် ြဖစရ်ပါမည။် စာရငး်သငွး်အဖဲွX info@dpp.org သိ&မ့ဟ&တ် 303-595-4DPP(4377) သိ& ့ 

ေမးခွနး်များ'(င်တ့ကွ ဆက်သယ်ွပါ။ 

£ 
လိ3အပ်ချက-် လက'်(ိလပ်ိစာကိ3 အတညြ်ပDြခငး် 

မိဘ/အ&ပ်ထနိး်သHအမညမ်ျား'(င့ ်ကေလး၏အမ်ိလိပ်စာတစခ်&ခ&ပါ2(ိေသာ တရားဝငစ်ာရွက်စာတမ်းမိတâ R။ ဥပမာများတွင ်

ပါဝငေ်သာအရာများမ(ာ - အမ်ိေပါင'်(မံkမ(တ်တမ်း၊ ပိ&ငဆ်ိ&ငမ်kအခွနမ်(တ်တမ်း၊ အိ&းမ့ဲအမ်ိမ့ဲတရားလiတ်ေတာ်ေ2( Xေနစာ၊ 

အမ်ိရာအာဏာပိ&ငစ်ာရွက်စာတမ်း၊ လက်2(ိင(ားရမ်းမk၊ အမ်ိပိ&ငဆ်ိ&ငမ်kအေထာက်အထား သိ&မ့ဟ&တ် ေရမီးြဖတ်ပိ&ငး်စာရွက်။ DPP 

ရနပံ်&ေငမွျားရ2(ိရနအ်တွက် ကေလးသည ်ဒနဗ်ာ=မိ;X '(င့ ်ေကာငတီ်တွင ်ေနထိ&ငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

£ 
အeကြံပDချက ်- တစလ်ဝငေ်င ွစစီစအ်တညြ်ပDချက ်

လက်2(ိေနာက်ဆံ&းလ ဝငေ်ငခွျလံများ (တစလ်လbငတ်စI်ကိမ်ထက်ပိ&ေပးပါက၊ တစလ်အတွက်ချလံအားလံ&းကိ&ထည်သ့ငွး်ပါ)၊ 

လ&ပ်ခေင2ွ(ငး်တမ်း၊ အခွနေ်တာ်စညး်jကပ်ရနတ်ငြ်ပသည့ဝ်ငေ်ငစွာရငး် သိ&မ့ဟ&တ် 

မိဘ/အ&ပ်ထနိး်သHတစေ်ယာက်ချငး်စတိီ&ငး်၏ဝငေ်ငအွတွက် အြခားအလ&ပ်စာရွက်စာတမ်းများ။ မ(တ်ချက်- အသက် 3 

'(စအ်ရွယ်ကေလး2(ိေသာ မိသားစ&များအတွက် ဝငေ်ငအွတညြ်ပ;ချက် လိ&အပ်ပါသည။် 

DPP သည ်လ(မျိ,း၊ /ိ0ငင်သံားြဖစမ်7၊ လ(ဝငမ်79ကးီ<ကပ်ေရးအေြခအေန၊ လငိစ်တိတ်မိ်းDEတမ်7၊ ကျား၊ မ လကFဏာ၊ ကျား၊ မေဖာ်ြပမ7၊ အမိ်ေထာငေ်ရးအေြခအေန၊ 

စစမ်7ထမ်းအေြခအေန/Iင့ ်မသနစ်မွ်းမ7တိ0အ့ေပL အေြခခ၍ံ မညသ်ည့ပ်0ဂOိ,လက်ိ0မP ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်မြပ,ပါ။ 

dpp.org102
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အပိ$ငး် I. ကေလးအချကအ်လက် 
ကေလး၏ တရားဝငန်ာမညအ်ြပည့်အစံ3 

အမညပ်ထမစာလံ&း ___________________________  အမညေ်နာက်ဆံ&းစာလံ&း ____________________  နာမညအ်လယ်စာလံ&း _________________  

လငိ ်
£ 
ေယာက်ျားေလး 

£ 
မိနး်ကေလး £Non-Binary/Genderqueer/Genderfluid £အြခား £လိငေ်ြပာငး်သH £မေဖT ြပချငပ်ါ 

ေမွးသကw ရာဇ်(လ/ရက်/'(စ)်__________/__________/__________ အဓိကဖ3န်းနံပတ ်_____________________________________________  

ကေလး၏ အမ်ိလပ်ိစာ 
မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP အမ်ိလပ်ိစာ #1 (ကေလး အမ်ိလိပ်စာ'(င် ့
မတHညမီ(သာ) 

 £ မိဘ £အ&ပ်ထနိး်သH (ေကျးဇHးြပ;၍ တစခ်&ေရွးပါ) 

လမ်းလိပ်စာ/တိ&က် - _____________________________________________  လမ်းလိပ်စာ/တိ&က် ___________________________________________  

 ________________________________________________________________   _____________________________________________________________  

=မိ;Xနယ်၊ ြပညန်ယ်၊ စာတိ&က်သေကìတ _____________________________  =မိ;Xနယ်၊ ြပညန်ယ်၊ စာတိ&က်သေကìတ  __________________________  

 

ကေလးလPမျိDး/တိ3ငး်ရငး်သားြဖစမ်{ ကေလးအဓိကေြပာဆိ3သည့် ဘာသာစကား 
ဆကသ်ယွရ်ာတငွ ်အသံ3းြပDရန် F(စသ်ကသ်ည့် 

ဘာသာစကား 

£ အေမရိကနအ်'ိ1ယိ/အလက်စကာေဒသခံ £ အဂìလိပ် £ အဂìလိပ် 

£ လHမညး် သိ&မ့ဟ&တ် အာဖရိကနအ်ေမရိကန ် £ စပိနဘ်ာသာစကား £ စပိနဘ်ာသာစကား 

£ အာ2( £ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား £ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား 

£ ဟဝိ&ငယီ်ေဒသခံ သိ&မ့ဟ&တ် အြခား £ အာရဗီ £ အာရဗီ 

ပစဖိိတ် ကhနး်သား £ ]&2(ားဘာသာစကား £ ]&2(ားဘာသာစကား 

£ လHြဖR £ အမ်ဟာရီဘာသာစကား £ အမ်ဟာရီဘာသာစကား 

£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 
£ ြပငသ်စဘ်ာသာစကား £ ြပငသ်စဘ်ာသာစကား 

 £ ဆိ&မာလီဘာသာစကား £ ဆိ&မာလီဘာသာစကား 

 ________________________________________  £ နေီပါဘာသာစကား £ နေီပါဘာသာစကား 

 £ တ]&တ်-မနး်ဒရငး် £ တ]&တ်-မနး်ဒရငး် 

 £ ဗမာ £ ဗမာ 

ဟစစ်ပန်းနစ/်လကတ်ငအ်ေမရိကန်သား 
£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 

£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 

£ ဟ&တ်ပါသည ်   

£ မဟ&တ်ပါ  _________________________________________   ________________________________________  

 

အပိ$ငး် II - သ$ေတသနေလလ့ာမ7တငွ ်ပါဝငြ်ခငး် 

 
 dpp.org  

 
03 

အပိ$ငး် I. ကေလးအချကအ်လက် 
ကေလး၏ တရားဝငန်ာမညအ်ြပည့်အစံ3 

အမညပ်ထမစာလံ&း ___________________________  အမညေ်နာက်ဆံ&းစာလံ&း ____________________  နာမညအ်လယ်စာလံ&း _________________  

လငိ ်
£ 
ေယာက်ျားေလး 

£ 
မိနး်ကေလး £Non-Binary/Genderqueer/Genderfluid £အြခား £လိငေ်ြပာငး်သH £မေဖT ြပချငပ်ါ 

ေမွးသကw ရာဇ်(လ/ရက်/'(စ)်__________/__________/__________ အဓိကဖ3န်းနံပတ ်_____________________________________________  

ကေလး၏ အမ်ိလပ်ိစာ 
မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP အမ်ိလပ်ိစာ #1 (ကေလး အမ်ိလိပ်စာ'(င် ့
မတHညမီ(သာ) 

 £ မိဘ £အ&ပ်ထနိး်သH (ေကျးဇHးြပ;၍ တစခ်&ေရွးပါ) 

လမ်းလိပ်စာ/တိ&က် - _____________________________________________  လမ်းလိပ်စာ/တိ&က် ___________________________________________  

 ________________________________________________________________   _____________________________________________________________  

=မိ;Xနယ်၊ ြပညန်ယ်၊ စာတိ&က်သေကìတ _____________________________  =မိ;Xနယ်၊ ြပညန်ယ်၊ စာတိ&က်သေကìတ  __________________________  

 

ကေလးလPမျိDး/တိ3ငး်ရငး်သားြဖစမ်{ ကေလးအဓိကေြပာဆိ3သည့် ဘာသာစကား 
ဆကသ်ယွရ်ာတငွ ်အသံ3းြပDရန် F(စသ်ကသ်ည့် 

ဘာသာစကား 

£ အေမရိကနအ်'ိ1ယိ/အလက်စကာေဒသခံ £ အဂìလိပ် £ အဂìလိပ် 

£ လHမညး် သိ&မ့ဟ&တ် အာဖရိကနအ်ေမရိကန ် £ စပိနဘ်ာသာစကား £ စပိနဘ်ာသာစကား 

£ အာ2( £ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား £ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား 

£ ဟဝိ&ငယီ်ေဒသခံ သိ&မ့ဟ&တ် အြခား £ အာရဗီ £ အာရဗီ 

ပစဖိိတ် ကhနး်သား £ ]&2(ားဘာသာစကား £ ]&2(ားဘာသာစကား 

£ လHြဖR £ အမ်ဟာရီဘာသာစကား £ အမ်ဟာရီဘာသာစကား 

£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 
£ ြပငသ်စဘ်ာသာစကား £ ြပငသ်စဘ်ာသာစကား 

 £ ဆိ&မာလီဘာသာစကား £ ဆိ&မာလီဘာသာစကား 

 ________________________________________  £ နေီပါဘာသာစကား £ နေီပါဘာသာစကား 

 £ တ]&တ်-မနး်ဒရငး် £ တ]&တ်-မနး်ဒရငး် 

 £ ဗမာ £ ဗမာ 

ဟစစ်ပန်းနစ/်လကတ်ငအ်ေမရိကန်သား 
£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 

£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 

£ ဟ&တ်ပါသည ်   

£ မဟ&တ်ပါ  _________________________________________   ________________________________________  

 

အပိ$ငး် II - သ$ေတသနေလလ့ာမ7တငွ ်ပါဝငြ်ခငး် 
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အပိ$ငး် I. ကေလးအချကအ်လက် 
ကေလး၏ တရားဝငန်ာမညအ်ြပည့်အစံ3 

အမညပ်ထမစာလံ&း ___________________________  အမညေ်နာက်ဆံ&းစာလံ&း ____________________  နာမညအ်လယ်စာလံ&း _________________  

လငိ ်
£ 
ေယာက်ျားေလး 

£ 
မိနး်ကေလး £Non-Binary/Genderqueer/Genderfluid £အြခား £လိငေ်ြပာငး်သH £မေဖT ြပချငပ်ါ 

ေမွးသကw ရာဇ်(လ/ရက်/'(စ)်__________/__________/__________ အဓိကဖ3န်းနံပတ ်_____________________________________________  

ကေလး၏ အမ်ိလပ်ိစာ 
မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP အမ်ိလပ်ိစာ #1 (ကေလး အမ်ိလိပ်စာ'(င် ့
မတHညမီ(သာ) 

 £ မိဘ £အ&ပ်ထနိး်သH (ေကျးဇHးြပ;၍ တစခ်&ေရွးပါ) 

လမ်းလိပ်စာ/တိ&က် - _____________________________________________  လမ်းလိပ်စာ/တိ&က် ___________________________________________  

 ________________________________________________________________   _____________________________________________________________  

=မိ;Xနယ်၊ ြပညန်ယ်၊ စာတိ&က်သေကìတ _____________________________  =မိ;Xနယ်၊ ြပညန်ယ်၊ စာတိ&က်သေကìတ  __________________________  

 

ကေလးလPမျိDး/တိ3ငး်ရငး်သားြဖစမ်{ ကေလးအဓိကေြပာဆိ3သည့် ဘာသာစကား 
ဆကသ်ယွရ်ာတငွ ်အသံ3းြပDရန် F(စသ်ကသ်ည့် 

ဘာသာစကား 

£ အေမရိကနအ်'ိ1ယိ/အလက်စကာေဒသခံ £ အဂìလိပ် £ အဂìလိပ် 

£ လHမညး် သိ&မ့ဟ&တ် အာဖရိကနအ်ေမရိကန ် £ စပိနဘ်ာသာစကား £ စပိနဘ်ာသာစကား 

£ အာ2( £ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား £ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား 

£ ဟဝိ&ငယီ်ေဒသခံ သိ&မ့ဟ&တ် အြခား £ အာရဗီ £ အာရဗီ 

ပစဖိိတ် ကhနး်သား £ ]&2(ားဘာသာစကား £ ]&2(ားဘာသာစကား 

£ လHြဖR £ အမ်ဟာရီဘာသာစကား £ အမ်ဟာရီဘာသာစကား 

£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 
£ ြပငသ်စဘ်ာသာစကား £ ြပငသ်စဘ်ာသာစကား 

 £ ဆိ&မာလီဘာသာစကား £ ဆိ&မာလီဘာသာစကား 

 ________________________________________  £ နေီပါဘာသာစကား £ နေီပါဘာသာစကား 

 £ တ]&တ်-မနး်ဒရငး် £ တ]&တ်-မနး်ဒရငး် 

 £ ဗမာ £ ဗမာ 

ဟစစ်ပန်းနစ/်လကတ်ငအ်ေမရိကန်သား 
£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 

£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 

£ ဟ&တ်ပါသည ်   

£ မဟ&တ်ပါ  _________________________________________   ________________________________________  

 

အပိ$ငး် II - သ$ေတသနေလလ့ာမ7တငွ ်ပါဝငြ်ခငး် 
dpp.org103
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DPP အေeကာငး်ကိ3F(စစ်Oအေသးစတိေ်လ့လာသ3ေတသနြပDရန် DPP သညအ်ကြဲဖတအ်eကေံပးသPများF(င့ပ်Pးေပါငး်Cပီး မတPညေီသာ 

မPfကDိေကျာငး်များသည ်ကေလးများF(င့သ်Pတိ3၏့မိသားစ3များအတကွ ်မညသ်ိ3က့ာွြခားမ{များြဖစေ်စFိ3ငသ်ညက်ိ3 တိ3ငး်တာFိ3ငပ်ါသည။် 

� မိသားစ'များကိ' အလျ-းသင့သ်လိ'ေရွးချယ်ပါသည်။ 

� သင၏်ပါဝငမ်<အတွက် သင့ကိ်'ေပးေသာ ဆွေဲဆာငမ်<များ@Aိပါသည်။ 

� ေရွးချယ်ခံရပါက၊ သင်က့ေလးအား 

သDတိ'၏့မDEကိFေကျာငး်တွငေ်လက့ျင့သ်ငG်ကားေပးေသာ 

အေစာပိ'ငး်ကေလးသDငယ်ေရးရာကHမ်းကျငသ်DများမAအကဲြဖတ်စစေ်ဆးမည်ြဖစK်ပီး 

အချိFMကိစNများတွငသ်Dတိ'၏့ ေဆာငး်ဦးရာသ ီသDငယ်တနး်QAစစ်တွင ်

စစေ်ဆးအကဲြဖတ်ပါမည်။ 

� သင့က်ေလးQAင့သ်င၏် DPP အေတွMအGကံFအေGကာငး် 

သတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်သင့အ်ားေတာငး်ဆိ'Qိ'ငပ်ါသည်။ 

� သင့က်ေလး၏အကဲြဖတ်ရလဒမ်ျားကိ' သငရ်ယDQိ'ငပ်ါသည်။ 

� အစရီငခံ်ြခငး်သည် အ'ပ်စ'လိ'က်ြဖစK်ပီး ကေလးတစဦ်းချငး်စကိီ' 

မည်သDမည်ဝါြဖစေ်Gကာငး် မေဖV ြပပါ။ 

သင်က့ေလးကိ. သ.ေတသနေလလ့ာမ2အတကွထ်ည့သ်ငွး်စ6းစားေစလိ.ပါသလား။ 
£ ပါဝငေ်စချငပ်ါသည၊် 

တစြ်ခားေသာအချကအ်လကမ်ျားF(င်တ့စက် ွ

ကtF်3ပ်အားဆကသ်ယွပ်ါ 

£ မဟ3

တပ်ါ 
သင့ေ်ရွးချယ်မ<ေဘး@Aိ အကွက်ကိ' အမAနြ်ခစေ်ပးပါ။ 

အပိ$ငး် III - ေကျာငး်အချကအ်လက ်

တစပ်တတ်ငွ ်

သင်က့ေလးေကျာငး်တကမ်ည့် 

နာရီအေရအတကွ ်
£ 

ေနတ့စဝ်က ်
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်5 

နာရီ) 
£ 

တစေ်နက3န် 
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်25 နာရီ) £ 

ထပ်တိ3းရက ်
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်33 

နာရီ) 

 

£ ေကျာငး်အပ်ရန်အတကွ ်ကtF်3ပ်မPfကDိေကျာငး်မေတွEေသးပါ 

သင့က်ေလးသည် မDEကိFေကျာငး်တွင ်စာရငး်မသွငး်ရေသးပါက ဤအကွက်ကိ' အမAနြ်ခစK်ပီး ကျနအ်ပိ'ငး်ကိ' ေကျာ်သွားပါ။ 

သင့က်ေလးသည် မDEကိFေကျာငး်တွင ်စာရငး်သွငး်ထားပါက ေအာက်ပါေကျာငး်၏ အချက်အလက်များကိ' ြဖည့စွ်က်ပါ။ 

20____- 20___  စာသငF်(စတ်ငွ ်သင့က်ေလးအတကွ ်သငေ်ရွးချယထ်ားေသာ DPP မPfကDိေကျာငး် 

မDEကိFေကျာငး်ပ့ံပိ'းသDအမည် __________________________________________________________________________________________________________  

လမ်းလိပ်စာ/တိ'က် __________________________________________________________________________________________________________________  

KမိFMနယ်၊ ြပည်နယ်၊ စာတိ'က်သေက\တ _________________________________________________________________________________________________  
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အပိ$ငး် I. ကေလးအချကအ်လက် 
ကေလး၏ တရားဝငန်ာမညအ်ြပည့်အစံ3 

အမညပ်ထမစာလံ&း ___________________________  အမညေ်နာက်ဆံ&းစာလံ&း ____________________  နာမညအ်လယ်စာလံ&း _________________  

လငိ ်
£ 
ေယာက်ျားေလး 

£ 
မိနး်ကေလး £Non-Binary/Genderqueer/Genderfluid £အြခား £လိငေ်ြပာငး်သH £မေဖT ြပချငပ်ါ 

ေမွးသကw ရာဇ်(လ/ရက်/'(စ)်__________/__________/__________ အဓိကဖ3န်းနံပတ ်_____________________________________________  

ကေလး၏ အမ်ိလပ်ိစာ 
မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP အမ်ိလပ်ိစာ #1 (ကေလး အမ်ိလိပ်စာ'(င် ့
မတHညမီ(သာ) 

 £ မိဘ £အ&ပ်ထနိး်သH (ေကျးဇHးြပ;၍ တစခ်&ေရွးပါ) 

လမ်းလိပ်စာ/တိ&က် - _____________________________________________  လမ်းလိပ်စာ/တိ&က် ___________________________________________  

 ________________________________________________________________   _____________________________________________________________  

=မိ;Xနယ်၊ ြပညန်ယ်၊ စာတိ&က်သေကìတ _____________________________  =မိ;Xနယ်၊ ြပညန်ယ်၊ စာတိ&က်သေကìတ  __________________________  

 

ကေလးလPမျိDး/တိ3ငး်ရငး်သားြဖစမ်{ ကေလးအဓိကေြပာဆိ3သည့် ဘာသာစကား 
ဆကသ်ယွရ်ာတငွ ်အသံ3းြပDရန် F(စသ်ကသ်ည့် 

ဘာသာစကား 

£ အေမရိကနအ်'ိ1ယိ/အလက်စကာေဒသခံ £ အဂìလိပ် £ အဂìလိပ် 

£ လHမညး် သိ&မ့ဟ&တ် အာဖရိကနအ်ေမရိကန ် £ စပိနဘ်ာသာစကား £ စပိနဘ်ာသာစကား 

£ အာ2( £ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား £ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား 

£ ဟဝိ&ငယီ်ေဒသခံ သိ&မ့ဟ&တ် အြခား £ အာရဗီ £ အာရဗီ 

ပစဖိိတ် ကhနး်သား £ ]&2(ားဘာသာစကား £ ]&2(ားဘာသာစကား 

£ လHြဖR £ အမ်ဟာရီဘာသာစကား £ အမ်ဟာရီဘာသာစကား 

£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 
£ ြပငသ်စဘ်ာသာစကား £ ြပငသ်စဘ်ာသာစကား 

 £ ဆိ&မာလီဘာသာစကား £ ဆိ&မာလီဘာသာစကား 

 ________________________________________  £ နေီပါဘာသာစကား £ နေီပါဘာသာစကား 

 £ တ]&တ်-မနး်ဒရငး် £ တ]&တ်-မနး်ဒရငး် 

 £ ဗမာ £ ဗမာ 

ဟစစ်ပန်းနစ/်လကတ်ငအ်ေမရိကန်သား 
£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 

£ စရငး်တွငမ်ပါဝငပ်ါ - ေကျးဇHးြပ;၍ 

ခဲွြခားေဖT ြပပါ - 

£ ဟ&တ်ပါသည ်   

£ မဟ&တ်ပါ  _________________________________________   ________________________________________  

 

အပိ$ငး် II - သ$ေတသနေလလ့ာမ7တငွ ်ပါဝငြ်ခငး် 
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DPP အေeကာငး်ကိ3F(စစ်Oအေသးစတိေ်လ့လာသ3ေတသနြပDရန် DPP သညအ်ကြဲဖတအ်eကေံပးသPများF(င့ပ်Pးေပါငး်Cပီး မတPညေီသာ 

မPfကDိေကျာငး်များသည ်ကေလးများF(င့သ်Pတိ3၏့မိသားစ3များအတကွ ်မညသ်ိ3က့ာွြခားမ{များြဖစေ်စFိ3ငသ်ညက်ိ3 တိ3ငး်တာFိ3ငပ်ါသည။် 

� မိသားစ'များကိ' အလျ-းသင့သ်လိ'ေရွးချယ်ပါသည်။ 

� သင၏်ပါဝငမ်<အတွက် သင့ကိ်'ေပးေသာ ဆွေဲဆာငမ်<များ@Aိပါသည်။ 

� ေရွးချယ်ခံရပါက၊ သင်က့ေလးအား 

သDတိ'၏့မDEကိFေကျာငး်တွငေ်လက့ျင့သ်ငG်ကားေပးေသာ 

အေစာပိ'ငး်ကေလးသDငယ်ေရးရာကHမ်းကျငသ်DများမAအကဲြဖတ်စစေ်ဆးမည်ြဖစK်ပီး 

အချိFMကိစNများတွငသ်Dတိ'၏့ ေဆာငး်ဦးရာသ ီသDငယ်တနး်QAစစ်တွင ်

စစေ်ဆးအကဲြဖတ်ပါမည်။ 

� သင့က်ေလးQAင့သ်င၏် DPP အေတွMအGကံFအေGကာငး် 

သတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်သင့အ်ားေတာငး်ဆိ'Qိ'ငပ်ါသည်။ 

� သင့က်ေလး၏အကဲြဖတ်ရလဒမ်ျားကိ' သငရ်ယDQိ'ငပ်ါသည်။ 

� အစရီငခံ်ြခငး်သည် အ'ပ်စ'လိ'က်ြဖစK်ပီး ကေလးတစဦ်းချငး်စကိီ' 

မည်သDမည်ဝါြဖစေ်Gကာငး် မေဖV ြပပါ။ 

သင်က့ေလးကိ. သ.ေတသနေလလ့ာမ2အတကွထ်ည့သ်ငွး်စ6းစားေစလိ.ပါသလား။ 
£ ပါဝငေ်စချငပ်ါသည၊် 

တစြ်ခားေသာအချကအ်လကမ်ျားF(င်တ့စက် ွ

ကtF်3ပ်အားဆကသ်ယွပ်ါ 

£ မဟ3

တပ်ါ 
သင့ေ်ရွးချယ်မ<ေဘး@Aိ အကွက်ကိ' အမAနြ်ခစေ်ပးပါ။ 

အပိ$ငး် III - ေကျာငး်အချကအ်လက ်

တစပ်တတ်ငွ ်

သင်က့ေလးေကျာငး်တကမ်ည့် 

နာရီအေရအတကွ ်
£ 

ေနတ့စဝ်က ်
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်5 

နာရီ) 
£ 

တစေ်နက3န် 
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်25 နာရီ) £ 

ထပ်တိ3းရက ်
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်33 

နာရီ) 

 

£ ေကျာငး်အပ်ရန်အတကွ ်ကtF်3ပ်မPfကDိေကျာငး်မေတွEေသးပါ 

သင့က်ေလးသည် မDEကိFေကျာငး်တွင ်စာရငး်မသွငး်ရေသးပါက ဤအကွက်ကိ' အမAနြ်ခစK်ပီး ကျနအ်ပိ'ငး်ကိ' ေကျာ်သွားပါ။ 

သင့က်ေလးသည် မDEကိFေကျာငး်တွင ်စာရငး်သွငး်ထားပါက ေအာက်ပါေကျာငး်၏ အချက်အလက်များကိ' ြဖည့စွ်က်ပါ။ 

20____- 20___  စာသငF်(စတ်ငွ ်သင့က်ေလးအတကွ ်သငေ်ရွးချယထ်ားေသာ DPP မPfကDိေကျာငး် 

မDEကိFေကျာငး်ပ့ံပိ'းသDအမည် __________________________________________________________________________________________________________  

လမ်းလိပ်စာ/တိ'က် __________________________________________________________________________________________________________________  

KမိFMနယ်၊ ြပည်နယ်၊ စာတိ'က်သေက\တ _________________________________________________________________________________________________  

20 20
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DPP အေeကာငး်ကိ3F(စစ်Oအေသးစတိေ်လ့လာသ3ေတသနြပDရန် DPP သညအ်ကြဲဖတအ်eကေံပးသPများF(င့ပ်Pးေပါငး်Cပီး မတPညေီသာ 

မPfကDိေကျာငး်များသည ်ကေလးများF(င့သ်Pတိ3၏့မိသားစ3များအတကွ ်မညသ်ိ3က့ာွြခားမ{များြဖစေ်စFိ3ငသ်ညက်ိ3 တိ3ငး်တာFိ3ငပ်ါသည။် 

� မိသားစ'များကိ' အလျ-းသင့သ်လိ'ေရွးချယ်ပါသည်။ 

� သင၏်ပါဝငမ်<အတွက် သင့ကိ်'ေပးေသာ ဆွေဲဆာငမ်<များ@Aိပါသည်။ 

� ေရွးချယ်ခံရပါက၊ သင်က့ေလးအား 

သDတိ'၏့မDEကိFေကျာငး်တွငေ်လက့ျင့သ်ငG်ကားေပးေသာ 

အေစာပိ'ငး်ကေလးသDငယ်ေရးရာကHမ်းကျငသ်DများမAအကဲြဖတ်စစေ်ဆးမည်ြဖစK်ပီး 

အချိFMကိစNများတွငသ်Dတိ'၏့ ေဆာငး်ဦးရာသ ီသDငယ်တနး်QAစစ်တွင ်

စစေ်ဆးအကဲြဖတ်ပါမည်။ 

� သင့က်ေလးQAင့သ်င၏် DPP အေတွMအGကံFအေGကာငး် 

သတငး်အချက်အလက်ေပးရန ်သင့အ်ားေတာငး်ဆိ'Qိ'ငပ်ါသည်။ 

� သင့က်ေလး၏အကဲြဖတ်ရလဒမ်ျားကိ' သငရ်ယDQိ'ငပ်ါသည်။ 

� အစရီငခံ်ြခငး်သည် အ'ပ်စ'လိ'က်ြဖစK်ပီး ကေလးတစဦ်းချငး်စကိီ' 

မည်သDမည်ဝါြဖစေ်Gကာငး် မေဖV ြပပါ။ 

သင်က့ေလးကိ. သ.ေတသနေလလ့ာမ2အတကွထ်ည့သ်ငွး်စ6းစားေစလိ.ပါသလား။ 
£ ပါဝငေ်စချငပ်ါသည၊် 

တစြ်ခားေသာအချကအ်လကမ်ျားF(င်တ့စက် ွ

ကtF်3ပ်အားဆကသ်ယွပ်ါ 

£ မဟ3

တပ်ါ 
သင့ေ်ရွးချယ်မ<ေဘး@Aိ အကွက်ကိ' အမAနြ်ခစေ်ပးပါ။ 

အပိ$ငး် III - ေကျာငး်အချကအ်လက ်

တစပ်တတ်ငွ ်

သင်က့ေလးေကျာငး်တကမ်ည့် 

နာရီအေရအတကွ ်
£ 

ေနတ့စဝ်က ်
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်5 

နာရီ) 
£ 

တစေ်နက3န် 
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်25 နာရီ) £ 

ထပ်တိ3းရက ်
(အနညး်ဆံ)း တစပ်တ ်33 

နာရီ) 

 

£ ေကျာငး်အပ်ရန်အတကွ ်ကtF်3ပ်မPfကDိေကျာငး်မေတွEေသးပါ 

သင့က်ေလးသည် မDEကိFေကျာငး်တွင ်စာရငး်မသွငး်ရေသးပါက ဤအကွက်ကိ' အမAနြ်ခစK်ပီး ကျနအ်ပိ'ငး်ကိ' ေကျာ်သွားပါ။ 

သင့က်ေလးသည် မDEကိFေကျာငး်တွင ်စာရငး်သွငး်ထားပါက ေအာက်ပါေကျာငး်၏ အချက်အလက်များကိ' ြဖည့စွ်က်ပါ။ 

20____- 20___  စာသငF်(စတ်ငွ ်သင့က်ေလးအတကွ ်သငေ်ရွးချယထ်ားေသာ DPP မPfကDိေကျာငး် 

မDEကိFေကျာငး်ပ့ံပိ'းသDအမည် __________________________________________________________________________________________________________  

လမ်းလိပ်စာ/တိ'က် __________________________________________________________________________________________________________________  

KမိFMနယ်၊ ြပည်နယ်၊ စာတိ'က်သေက\တ _________________________________________________________________________________________________  

____________   - ____________



 

ဒန်ဗာမ'(က+ိေကျာငး်
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အပိ$ငး် IV - မိဘ/အ$ပ်ထနိး်သ234င် ့ဝငေ်ငအွချကအ်လက ်

£ 

ကtF်3ပ်၏၀ငေ်ငကွိ3ထ3တေ်ဖာ်မေြပာချငပ်ါ။ 

(ဤကဲသ့ိ& ့ြပ;ြခငး်အားြဖင် ့သငသ်ညအ်နမ့်ိဆံ&းေငေွjကးအကHအညအီဆင့ကိ်&ေရွးချယ်ပါသည။် သင့က်ေလးအတွက် 

အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေသာ 

ကျR2(ငခ်ရက်ဒစ၏် အများဆံ&းပမာဏကိ& ရ2(ိရနအ်တွက် သင့ဝ်ငေ်ငအွချက်အလက်ကိ& ပိ&ေ့ပးရန ်အေလးအနက် 

တိ&က်တွနး်အပ်ပါသည။်) 

£ 
ကtF်3ပ်သည ်ကtF်3ပ်အမ်ိေထာငစ်3၏ စ3စ3ေပါငး်လစO၀ငေ်ငကွိ3ေပးလိ3Cပီး အတညြ်ပDစာရွကစ်ာတမ်းများကိ3 ပPးတွပိဲ3ေ့ပးထားပါသည။် 

(ေအာက်ပါအချက်အလက်များ လိ&အပ်ပါသည။်) 

လစဥအ်မ်ိေထာငစ်3 စ3စ3ေပါငး်ဝငေ်င ွ

သင့က်ေလး၏ မိသားစ3ဝငတ်ငွ ်'(ိေသာ မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသPများအားလံ3းအတကွ ်အလ3ပ်ဝငေ်ငFွ(င့ ်အလ3ပ်မဟ3တေ်သာ 

ဝငေ်ငအွချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်ေအာက်ပါကွက်လပ်များကိ&ြဖည့=်ပီး ဝငေ်ငအွားလံ&းအတွက် စာရွက်စာတမ်းများကိ& ပHးတဲွတငြ်ပပါ။ 

လကခံ်Fိ3ငေ်သာစာရွကစ်ာတမ်းများကိ3 ဤေလ6ာကလ်_ာ၏ ေ'( Eတငွေ်ဖာ်ြပထားပါသည။် အချကအ်လကမ်ျားသည ်လစO 

စ3စ3ေပါငး်ပမာဏများြဖစရ်န် လိ3အပ်ပါသည။် 

� အလ&ပ်၀ငေ်ငအွပါအဝင ်လ&ပ်အားခ/၀ငေ်ငမွျား/ေငအွစွနး်အဖျားများ သိ&မ့ဟ&တ် ကိ&ယ်ပိ&ငအ်လ&ပ်အကိ&ငမ်(၀ငေ်ငမွျား။ 

� အလ&ပ်မဟ&တ်ေသာ ၀ငေ်ငတွွင ်TANF၊ ကေလးေထာက်ပ့ံမk/စားစရိတ်၊ ရငး်'(းီြမ;ပ်'(မံkဝငေ်ငစွသညတိ်& ့ ပါဝငသ်ည။် 

� ကိ&ယ်ပိ&ငလ်&ပ်ငနး် သိ&မ့ဟ&တ် သင်တွ့ငဝ်ငေ်ငအွေထာက်အထားမ2(ိလbင ်303.595.4DPP(4377) ကိ3 ဆကသ်ယွြ်ခငး်ြဖင့ ်သငသ်ည ်

၀ငေ်ငအွေထာကအ်ထားကိ3 ြဖည့F်ိ3ငပ်ါသည။် (အလ&ပ်မဟ&တ်ေသာ ဝငေ်ငအွားလံ&းကိ& ေအာက်တွငစ်ာရငး်ြပ;စ&ထားပါ။) 

မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP #1  

အမညပ်ထမစာလံ&း ____________________________________________  အမညေ်နာက်ဆံ&းစာလံ&း _______________________________________  

အဓိက ဖ&နး် - __________________________________________________  ဒ&တိယ ဖ&နး်နပံတ် - ___________________________________________  

DPP သညသ်င့အ်ား စာတိ&များပိ&'့ိ&ငသ်လား။ 
£ 
ပိ&'့ိ&ငပ်ါသည ်£ မပိ&ပ့ါ'(င် ့ အးီေမးလ် ___________________________________________________  

    

မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP #1 | တစလ်အတငွး် စ3စ3ေပါငး်ဝငေ်င ွ

အလ&ပ်အားလံ&း (တစလ်အတွငး် ဝငေ်င/ွလစာ/လ&ပ်အားခ/ေဘာက်ဆHး 

စ&စ&ေပါငး်ပမာဏ) 

အလ&ပ်မဟ&တ်ေသာဝငေ်င ွ

(TANF/ကေလးေထာက်ပ့ံမk/ရငး်'(းီြမ;ပ်'(မံkဝငေ်င)ွ ဝငေ်င ွ

} 
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အပိ$ငး် IV - မိဘ/အ$ပ်ထနိး်သ234င် ့ဝငေ်ငအွချကအ်လက ်

£ 

ကtF်3ပ်၏၀ငေ်ငကွိ3ထ3တေ်ဖာ်မေြပာချငပ်ါ။ 

(ဤကဲသ့ိ& ့ြပ;ြခငး်အားြဖင် ့သငသ်ညအ်နမ့်ိဆံ&းေငေွjကးအကHအညအီဆင့ကိ်&ေရွးချယ်ပါသည။် သင့က်ေလးအတွက် 

အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေသာ 

ကျR2(ငခ်ရက်ဒစ၏် အများဆံ&းပမာဏကိ& ရ2(ိရနအ်တွက် သင့ဝ်ငေ်ငအွချက်အလက်ကိ& ပိ&ေ့ပးရန ်အေလးအနက် 

တိ&က်တွနး်အပ်ပါသည။်) 

£ 
ကtF်3ပ်သည ်ကtF်3ပ်အမ်ိေထာငစ်3၏ စ3စ3ေပါငး်လစO၀ငေ်ငကွိ3ေပးလိ3Cပီး အတညြ်ပDစာရွကစ်ာတမ်းများကိ3 ပPးတွပိဲ3ေ့ပးထားပါသည။် 

(ေအာက်ပါအချက်အလက်များ လိ&အပ်ပါသည။်) 

လစဥအ်မ်ိေထာငစ်3 စ3စ3ေပါငး်ဝငေ်င ွ

သင့က်ေလး၏ မိသားစ3ဝငတ်ငွ ်'(ိေသာ မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသPများအားလံ3းအတကွ ်အလ3ပ်ဝငေ်ငFွ(င့ ်အလ3ပ်မဟ3တေ်သာ 

ဝငေ်ငအွချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်ေအာက်ပါကွက်လပ်များကိ&ြဖည့=်ပီး ဝငေ်ငအွားလံ&းအတွက် စာရွက်စာတမ်းများကိ& ပHးတဲွတငြ်ပပါ။ 

လကခံ်Fိ3ငေ်သာစာရွကစ်ာတမ်းများကိ3 ဤေလ6ာကလ်_ာ၏ ေ'( Eတငွေ်ဖာ်ြပထားပါသည။် အချကအ်လကမ်ျားသည ်လစO 

စ3စ3ေပါငး်ပမာဏများြဖစရ်န် လိ3အပ်ပါသည။် 

� အလ&ပ်၀ငေ်ငအွပါအဝင ်လ&ပ်အားခ/၀ငေ်ငမွျား/ေငအွစွနး်အဖျားများ သိ&မ့ဟ&တ် ကိ&ယ်ပိ&ငအ်လ&ပ်အကိ&ငမ်(၀ငေ်ငမွျား။ 

� အလ&ပ်မဟ&တ်ေသာ ၀ငေ်ငတွွင ်TANF၊ ကေလးေထာက်ပ့ံမk/စားစရိတ်၊ ရငး်'(းီြမ;ပ်'(မံkဝငေ်ငစွသညတိ်& ့ ပါဝငသ်ည။် 

� ကိ&ယ်ပိ&ငလ်&ပ်ငနး် သိ&မ့ဟ&တ် သင်တွ့ငဝ်ငေ်ငအွေထာက်အထားမ2(ိလbင ်303.595.4DPP(4377) ကိ3 ဆကသ်ယွြ်ခငး်ြဖင့ ်သငသ်ည ်

၀ငေ်ငအွေထာကအ်ထားကိ3 ြဖည့F်ိ3ငပ်ါသည။် (အလ&ပ်မဟ&တ်ေသာ ဝငေ်ငအွားလံ&းကိ& ေအာက်တွငစ်ာရငး်ြပ;စ&ထားပါ။) 

မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP #1  

အမညပ်ထမစာလံ&း ____________________________________________  အမညေ်နာက်ဆံ&းစာလံ&း _______________________________________  

အဓိက ဖ&နး် - __________________________________________________  ဒ&တိယ ဖ&နး်နပံတ် - ___________________________________________  

DPP သညသ်င့အ်ား စာတိ&များပိ&'့ိ&ငသ်လား။ 
£ 
ပိ&'့ိ&ငပ်ါသည ်£ မပိ&ပ့ါ'(င် ့ အးီေမးလ် ___________________________________________________  

    

မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP #1 | တစလ်အတငွး် စ3စ3ေပါငး်ဝငေ်င ွ

အလ&ပ်အားလံ&း (တစလ်အတွငး် ဝငေ်င/ွလစာ/လ&ပ်အားခ/ေဘာက်ဆHး 

စ&စ&ေပါငး်ပမာဏ) 

အလ&ပ်မဟ&တ်ေသာဝငေ်င ွ

(TANF/ကေလးေထာက်ပ့ံမk/ရငး်'(းီြမ;ပ်'(မံkဝငေ်င)ွ ဝငေ်င ွ

} 
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မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP #2  

အမညေ်နာက်ဆံ&းစာလံ&း ________________________________________  
အမညပ်ထမစာလံ&း

 _____________________________________________________________  

အဓိက ဖ&နး် - __________________________________________________  
ဒ&တိယ ဖ&နး်နပံတ် -

 _____________________________________________________________  

DPP သညသ်င့အ်ား စာတိ&များပိ&'့ိ&ငသ်လား။ £ ပိ&'့ိ&ငပ်ါသည ် £ မပိ&ပ့ါ'(င် ့ အးီေမးလ်

 _____________________________________________________________  

   

မိဘ/အ3ပ်ထန်ိးသP #2 | တစလ်အတငွး် စ3စ3ေပါငး်ဝငေ်င ွ

အလ&ပ်အားလံ&း (တစလ်အတွငး် ဝငေ်င/ွလစာ/လ&ပ်အားခ/ေဘာက်ဆHး 

စ&စ&ေပါငး်ပမာဏ) 

အလ&ပ်မဟ&တ်ေသာဝငေ်င ွ(TANF/ကေလးေထာက်ပ့ံမk/ရငး်'(းီြမ;ပ်'(မံkဝငေ်င)ွ 

ဝငေ်င ွ

} 

 

   

 

လစဥ ်စ.စ.ေပါငး်ဝငေ်င ွ
အထကတ်ငွေ်ဖ* ြပထားေသာ သင့က်ေလး၏ မိသားစ7ဝငတ်ငွ9်:ိေသာ 

မိဘ/အ7ပ်ထန်ိးသ>များအားလံ7းအတကွ ်
} 

 

 
လက်ခံ'ိ&ငေ်သာ စာရွက်စာတမ်းများ - လက်2(ိေနာက်ဆံ&းလ ဝငေ်ငခွျလံများ (တစလ်လbငတ်စI်ကိမ်ထက်ပိ&ေပးပါက၊ 

တစလ်အတွက်ချလံအားလံ&းကိ&ထည်သ့ငွး်ပါ)၊ လ&ပ်ခေင2ွ(ငး်တမ်း၊ အခွနေ်တာ်စညး်jကပ်ရနတ်ငြ်ပသည့ဝ်ငေ်ငစွာရငး် သိ&မ့ဟ&တ် 
မိဘ/အ&ပ်ထနိး်သHတစေ်ယာက်ချငး်စတိီ&ငး်၏ဝငေ်ငအွတွက် အြခားအလ&ပ်စာရွက်စာတမ်းများ။ 

ေကျးဇ>းြပ@၍ (သငက်ိ.ယတ်ိ.ငD်Eင် ့သင်က့ေလးအပါအဝင)် သင်အ့မ်ိေထာငစ်.တငွ ်ေနထိ.ငေ်သာ 

သင်မိ့သားစ.ဝင၏်လ>ဥးီေရကိ. ေရွးချယေ်ပးပါ 

2  3  4  5  6  7  8  9  10+  (ေကျးဇHးြပ;၍ မညမ်b2(ိသညကိ်& ေဖT ြပပါ) -  __  
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အပိ$ငး် V - က=>်$ပ်တိ$အ့ေ?ကာငး် မည်က့ဲသ့ိ$ ့ ?ကားသခိဲရ့သညက်ိ$ ေြပာြပပါ 
DPP F(င်ပ့တသ်ကC်ပီး သင်လ့Pမ{ပတဝ်န်းကျငတ်ငွ ်သငe်ကားသခ့ဲိရေသာ နညး်လမ်းအားလံ3းကိ3 ေရွးချယပ်ါ။ သင့ေ်ရွးချယ်မkများ၏ေဘး2(ိ 

အကွက်ကိ& အမ(နြ်ခစေ်ပးပါ။ 

£ လHထ&ပဲွေတာ် သိ&မ့ဟ&တ် ပဲွလမ်းသဘင ် £ DPP လHမkအသိ&ငး်အဝိ&ငး်အသေိပးတငြ်ပချက် 

£ DPP ေစျးကွက်2(ာေဖွေရး အချက်အလက်များ (ပိ&စ့ကတ်၊ 

လက်ကမ်းစာေစာင)် 

£ သင့က်ေလး၏ မHIကိ;ေကျာငး်ဝနထ်မ်းများထမံ(တဆင် ့

£သHငယ်ချငး် သိ&မ့ဟ&တ် မိသားစ&၀ငတ်စဦ်းထမံ(တဆင် ့ £ အွနလိ်&ငး်2(ာေဖွမk 
*ေကျးဇ'းတငလ်က်ေဆာငက်ဒပိ်1ေ့ပးရနအ်တွက် 

ေကျးဇ'းြပ9၍ သင်ကိ့1 <=နြ်ပေပးေသာ မိတ်ေဆွ သိ1မ့ဟ1တ် 

မိသားစ1ဝငမ်ျား၏အမည်ကိ1ေြပာြပပါ။ 

£ အွနလိ်&ငး် သိ&မ့ဟ&တ် ပံ&'(ပ်ိထားေသာ ေjကာ်ြငာစာရွက် 

£ ေရဒယိီ& 

အမည-် ________________________________________________  £ ဆိ&2(ယ်မီဒယီာ 

ဖ&နး် သိ&မ့ဟ&တ် အးီေမးလ် - _______________________________  £ အြခား - _______________________________________________  

  

 

အပိ$ငး် VI - မိဘသေဘာတDညခီျက>်Fင့ ်သတငး်အချကအ်လကြ်ဖန ့ခ်ျိြခငး် 
မိဘ/အ'ပ်ထန်ိးသ.များသည ်ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားကိ' ဖတ9်ပီး လကမ်;တထ်ိ'းရမည ်- 

ဤသေဘာတ'ညီချက်ကိ1 DPP LMင့ ်ေအာက်တွင ်နာမည်ေဖO ြပထားေသာ မိဘ သိ1မ့ဟ1တ် အ1ပ်ထိနး်သ' (“မိဘ”)များမM ______/______/______(ရကစွ်)ဲ တွင ်

မိဘ/အ1ပ်ထိနး်သ'ြဖည့ထ်ားေသာေလWာက်လ=ာLMင့အ်ညီ ြဖည်ထ့ားပါသည်။ ေအာက်ပါတိ1သ့ည်သေဘာတ'ညီချက်၏ အေြခခံသတ်မMတ်ချက်များြဖစသ်ည် - 

� ကZL်1ပ်တိ1သ့ည် သင်ခွ့င့ြ်ပ9ချက်မပါဘ ဲသင်ကိ့1ယ်ေရးကိ1ယ်တာအချက်အလက်များအား ဘယ်ေသာအခါမW တတိယပ1ဂိ̂9လ်များထံသိ1 ့ ေရာငး်ေပးြခငး် သိ1မ့ဟ1တ် 

ငMားရမ်းေပးြခငး်မျိ9းကိ1 ြပ9လ1ပ်မည်မဟ1တ်ပါ။ သိ1ေ့သာ်လည်း၊ ဒနဗ်ာမ'aကိ9ေကျာငး်အစအီစb၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 

သင်ကိ့1ယ်ေရးကိ1ယ်တာအချက်အလက်ကိ1 ကZL်1ပ်တိ1သ့ံ1းLိ1ငပ်ါသည်။ 

� ကေလးများသည် မ'aကိ9ေကျာငး်ဖွင်သ့ည့အ်ခါတိ1ငး် မ'aကိ9ေကျာငး်တက်ရန ်အေရးaကီးသည်ကိ1 မိဘများကနားလည်cပီး သင်ေ့လျာ်သည်အ့ခါတွင ်

ကေလးေကျာငး်ပျက်ကွက်ြခငး်LMင် ့ေကျာငး်ပျက်ကွက်သည်အ့ေdကာငး်ြပချက်အား ေကျာငး်ကိ1 အေdကာငး်dကားရန ်သေဘာတ'ပါသည်။ 

� ေကျာငး်ပျက်ကွက်မeLMင် ့ပတ်သက်ေသာအေdကာငး်အရာများအပါအဝင ်ေကျာငး်LMင့ ်DPP ၏ သတ်မMတ်ထားေသာ စည်းမျbးစည်းကမ်းများကိ1 လိ1က်နာရနမ်Mာ 

မိဘ၏တာဝနသ်ာြဖစပ်ါသည်။ 

� ကျfgMငခ်ရက်ဒစသ်ည် အမ်ိေထာငစ်1အရွယ်အစားLMင့ ်ဝငေ်င၊ွ ေရွးချယ်ေသာ မ'aကိ9၏ အရည်အေသွး အဆင့သ်တ်မMတ်ချက်LMင့ ်တစပ်တ်လWငမ်'aကိ9တက်သည့ ်

နာရီအေရအတွက်ေပOမ'တည်၍ DPP အတည်ြပ9ထားေသာေဖာ်ြမfလာLMင့အ်ညီဆံ1းြဖတ်cပီး ဒနဗ်ာcမိ9h LMင့ ်ေကာငတီ်မMတစဆ်င့ ်DPP 

အတွက်LMစစ်bရနပံ်1ေငအွေပOတွင ်မ'တည်ေ်dကာငး် မိဘက နားလည်ပါသည်။ 

� ေရွးချယ်ခံရေသာေကျာငး်သားများအတွက်၊ DPP သည် ၎ငး်၏ DPP ပညာသငဆ်1မMတဆင့ ်DPP ကျfgMငခ်ရက်ဒစထ်က်ပိ1ေသာ ေနာက်ထပ်ရံပံ1ေငကိွ1 

ေပးပါသည်။ ဤရနပံ်1ေငအွတွက် သငအ်ရည်အချငး်ြပည့မီ်ပါက ကZL်1ပ်တိ1၏့ စာရငး်သွငး်ေရးအဖဲွh မM သင့ကိ်1 အလိ1အေလျာက် အေdကာငး်dကားပါမည်။ 

- DPP ပညာသငဆ်1အရည်အချငး်ြပည့မီ်မeကိ1 မိဘ/အ1ပ်ထိနး်သ'၏ဝငေ်င၊ွ အမ်ိေထာငစ်1အရွယ်အစားLMင့ ်တစပ်တ်လWင ်

ကေလးမ'aကိ9တက်သည့န်ာရီအေရအတွက်ေပOတွငမ်'တည်၍ ဆံ1းြဖတ်ေdကာငး်LMင် ့လ'မeအသိ1ငး်အဝိ1ငး်ေကျာငး်တက်cပီး CPP သိ1မ့ဟ1တ် Head Start 

ရနပံ်1ေငမွရgMိသ'များသာ အရည်အချငး်ြပည်မီ့ေdကာငး်ကိ1 မိဘကနားလည်ပါသည်။ 

- ကေလးသည် ပညာသငဆ်1အတွက် အရည်အချငး်မြပည့မီ်ေတာသ့ည့ ်မိသားစ1အေြခအေနသိ1 ့ ေြပာငး်လဲသွားပါက၊ သ'တိ1သ့ည် DPP ကိ1 

ချက်ချငး်အေdကာငး်dကားရမည်ြဖစေ်dကာငး် မိဘက နားလည်သည်။ 

- DPP ပညာသငဆ်1ရနပံ်1ေငLွMင့ ်အရည်အချငး်ြပည်မီ့မeသည် DPP ဒါrိ1က်တာဘ1တ်အဖဲွh၏ခွင့ြ်ပ9ချက်ေပOတွငမ်'တည်ပါသည်။ အတည်တကျ 

မသတ်မMတ်ထားေသာ်လည်း ရနပံ်1ေငရွgMိLိ1ငမ်e၊ စာရငး်သွငး်Lိ1ငမ်e သိ1မ့ဟ1တ် မ'aကိ9 သိ1မ့ဟ1တ် မိသားစ1 အရည်အချငး်ြပည်မီ့မeသတ်မMတ်ချက်များ၏ dpp.org107

DPP 

DPP 



 

အေြပာငး်အလဲများ အပါအဝင ်အေြခအေနတစခ်1ခ1ေdကာင့ ်ပညာသငဆ်1များကိ1 စာသငL်Mစအ်တွငး် မည်သည့အ်ချိနတွ်ငမ်ဆိ1 ချိနည်sLိိ1ငပ်ါသည်။ 

� မိဘ၊ ကေလး သိ1မ့ဟ1တ် ပံပိ1ေ့ပးသ'သည် သတ်မMတ်ထားေသာ DPP စည်းမျbးစည်းကမ်းများကိ1 လိ1က်နာရနပ်ျက်ကွက်လWင ်DPP သည် 

ကျfgMငခ်ရက်ဒစL်Mင်/့သိ1မ့ဟ1တ် DPP ပညာသငဆ်1ရနပံ်1ေငကိွ1 ရပ်စLဲိ1ငေ်dကာငး်ကိ1 မိဘက နားလည်ပါသည်။ 

အကယ်၍ မိဘသည် ကျfgMငခ်ရက်ဒစ ်သိ1မ့ဟ1တ် ဤသေဘာတ'ညီချက်LMင့သ်က်ဆိ1ငေ်သာအြခားကိစtများLMင့ ်ပတ်သက်၍ ေမးခွနး်များgMိလWင ်မိဘသည် DPP ကိ1 

303.595.4DPP(4377) သိ1မ့ဟ1တ် info@dpp.orgြဖင် ့ဆက်သွယ်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ်dpp.orgသိ1 ့ ဝငd်ကည်သ့င့ပ်ါသည်။ 

ကZL်1ပ်သည် မMတ်တမ်းတငြ်ခငး်၊ အစအီစဥ်အကဲြဖတ်ြခငး်LMင့ ်စာရငး်စစေ်ဆးြခငး်၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 

ေကာ်လိ1ရာဒိ1ကေလးသ'ငယ်ေစာင့ေ်gMာက်မeက'ညီေရးအစအီစb၊ ဒနဗ်ာလ'မeဝနေ်ဆာငမ်eဌာန၊ ေကာ်လိ1ရာဒိ1မ'aကိ9အစအီစb (CPP)၊ Head Start LMင် ့

ဒနဗ်ာအစိ1းရေကျာငး်များ အပါအဝင ်DPP မိတ်ဖက်ေအဂျငစ်မီျားထံသိ1 ့ ေလWာက်လ=ာတွင ်မည်သည့အ်ချက်အလက်ကိ1မဆိ1 ြဖန ့ေ်ဝရန ်

ဒနဗ်ာမ'aကိ9ေကျာငး်အစအီစbကိ1 လ1ပ်ပိ1ငခွ်င့ေ်ပးပါသည်။ ကZL်1ပ်သည် DPP အားြဖန ့ခ်ျိြခငး်၊ ြပနလ်ည်သံ1းသပ်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ် က'းယ'ြခငး်မMတဆင် ့

ြဖစေ်ပOလာေသာတာဝနယ်'မeမMနသ်မWကိ1 ကငး်လွတ်ခွင်ေ့ပးပါသည်။ စာရငး်စစေ်သာအချိနက်ာလတစခ်1တွင ်DPP သည် 

အြခားအချက်အလက်များလိ1အပ်Lိ1ငပ်ါသည်။ 

ကEF်7ပ်တငြ်ပေသာအချကအ်လကမ်ျားသည် မ:န်ကန်၊ အမ:ားကငး်Jပီး Jပီးြပည့်စံ7ေLကာငး် ကEF်7ပ်အတအိလငး် ေLကညာပါသည်။ 

အစရီငခံ်တငြ်ပထားေသာ အချကအ်လကက်ိ7 ပ့ံပိ7းရန် ေတာငး်ဆိ7ပါက လိ7အပ်သည့်စာရွကစ်ာတမ်းများ ေပးေဆာငရ်န် သေဘာတ>ပါသည်။ 

ေရးသားထားေသာ မိဘ/အ-ပ်ထန်ိးသ1၏အမည ်

  

ေရးသားထားေသာ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးသ1အမည ်(မိဘ သိ-မ့ဟ-တ ်

အ-ပ်ထန်ိးသ1=>င ်မတ1ညပီါက) 

  

မိဘ/အ-ပ်ထန်ိးသ1လကမ်>တ ်(*လိ-အပ်ပါသည)် 

  

*ေရးသားထားေသာ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးသ1အမည ်(မိဘ သိ-မ့ဟ-တ ်

အ-ပ်ထန်ိးသ1=>င ်မတ1ညပီါက) 

  

ရကစ်ွ ဲ(လ/ေန/့=>စ)် 

  

ရကစ်ွ ဲ(လ/ေန/့=>စ)် 

  

* သင့အ်မညက်ိ,-ိ,ကထ်ည့ြ်ခငး်ြဖင် ့ဤေလ6ာကလ်8ာကိ, လကမ်9တေ်ရးထိ,း<ပီး ဒနဗ်ာ မBCကDိအစအီစFသိ, ့ ဤေလ6ာကလ်8ာကိ, ေပးပိ,ေ့စရာတငွ ်

သင်လ့ကမ်9တပ်ါဝငရ်မညြ်ဖစ<်ပီး သငသ်ည ်ဤေလ6ာကလ်8ာကိ, လကမ်9တေ်ရးထိ,းသBတစဦ်းြဖစေ်Kကာငး် အတညြ်ပDြခငး်ြဖင် ့၎ငး်အား ဒနဗ်ာ မBCကDိပ-ိ,ဂရမ်သိ, ့ 

ေပးပိ,ေ့စ<ပီး ဤေလ6ာကလ်8ာတငွပ်ါN9ိေသာအချကအ်လကမ်ျားသည ်တကိျ၊ မ9နက်န<်ပီး ြပည်စ့ံ,ေKကာငး်သင၏်အသအိမ9တြ်ပDမSကိ, ြဖစေ်စပါသည။် 

ဒန်ဗာအတကွ ်

အရညအ်ေသးွမီ 

မPfကDိေကျာငး် 

ရန်ပံ'ေင ွေပးပိ-ရ့န် - £ 
ဤေဖာငက်ိ7ြဖ

ည့်ပါ £ 

လိ7အပ်ေသာ 

စာရွကစ်ာတမ်းများအား

လံ7းကိ7 တငြ်ပပါ 
£ 

အးီေမး၊ ဖကစ် ်သိ7မ့ဟ7တ ်စာတိ7က ်

DPP ထသံိ7 ့ ေပးပိ7ေ့သာ ေဖာင ်သိ7မ့ဟ7တ ်

စာရွကစ်ာတမ်း 

04 
 

P.O. Box 40037 Denver, CO 80204-0037  303.595.4DPP  303.295.1750  info@dpp.org  dpp.org 
 

 

အပိ$ငး် V - က=>်$ပ်တိ$အ့ေ?ကာငး် မည်က့ဲသ့ိ$ ့ ?ကားသခိဲရ့သညက်ိ$ ေြပာြပပါ 
DPP F(င်ပ့တသ်ကC်ပီး သင်လ့Pမ{ပတဝ်န်းကျငတ်ငွ ်သငe်ကားသခ့ဲိရေသာ နညး်လမ်းအားလံ3းကိ3 ေရွးချယပ်ါ။ သင့ေ်ရွးချယ်မkများ၏ေဘး2(ိ 

အကွက်ကိ& အမ(နြ်ခစေ်ပးပါ။ 

£ လHထ&ပဲွေတာ် သိ&မ့ဟ&တ် ပဲွလမ်းသဘင ် £ DPP လHမkအသိ&ငး်အဝိ&ငး်အသေိပးတငြ်ပချက် 

£ DPP ေစျးကွက်2(ာေဖွေရး အချက်အလက်များ (ပိ&စ့ကတ်၊ 

လက်ကမ်းစာေစာင)် 

£ သင့က်ေလး၏ မHIကိ;ေကျာငး်ဝနထ်မ်းများထမံ(တဆင် ့

£သHငယ်ချငး် သိ&မ့ဟ&တ် မိသားစ&၀ငတ်စဦ်းထမံ(တဆင် ့ £ အွနလိ်&ငး်2(ာေဖွမk 
*ေကျးဇ'းတငလ်က်ေဆာငက်ဒပိ်1ေ့ပးရနအ်တွက် 

ေကျးဇ'းြပ9၍ သင်ကိ့1 <=နြ်ပေပးေသာ မိတ်ေဆွ သိ1မ့ဟ1တ် 

မိသားစ1ဝငမ်ျား၏အမည်ကိ1ေြပာြပပါ။ 

£ အွနလိ်&ငး် သိ&မ့ဟ&တ် ပံ&'(ပ်ိထားေသာ ေjကာ်ြငာစာရွက် 

£ ေရဒယိီ& 

အမည-် ________________________________________________  £ ဆိ&2(ယ်မီဒယီာ 

ဖ&နး် သိ&မ့ဟ&တ် အးီေမးလ် - _______________________________  £ အြခား - _______________________________________________  

  

 

အပိ$ငး် VI - မိဘသေဘာတDညခီျက>်Fင့ ်သတငး်အချကအ်လကြ်ဖန ့ခ်ျိြခငး် 
မိဘ/အ'ပ်ထန်ိးသ.များသည ်ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားကိ' ဖတ9်ပီး လကမ်;တထ်ိ'းရမည ်- 

ဤသေဘာတ'ညီချက်ကိ1 DPP LMင့ ်ေအာက်တွင ်နာမည်ေဖO ြပထားေသာ မိဘ သိ1မ့ဟ1တ် အ1ပ်ထိနး်သ' (“မိဘ”)များမM ______/______/______(ရကစွ်)ဲ တွင ်

မိဘ/အ1ပ်ထိနး်သ'ြဖည့ထ်ားေသာေလWာက်လ=ာLMင့အ်ညီ ြဖည်ထ့ားပါသည်။ ေအာက်ပါတိ1သ့ည်သေဘာတ'ညီချက်၏ အေြခခံသတ်မMတ်ချက်များြဖစသ်ည် - 

� ကZL်1ပ်တိ1သ့ည် သင်ခွ့င့ြ်ပ9ချက်မပါဘ ဲသင်ကိ့1ယ်ေရးကိ1ယ်တာအချက်အလက်များအား ဘယ်ေသာအခါမW တတိယပ1ဂိ̂9လ်များထံသိ1 ့ ေရာငး်ေပးြခငး် သိ1မ့ဟ1တ် 

ငMားရမ်းေပးြခငး်မျိ9းကိ1 ြပ9လ1ပ်မည်မဟ1တ်ပါ။ သိ1ေ့သာ်လည်း၊ ဒနဗ်ာမ'aကိ9ေကျာငး်အစအီစb၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် 

သင်ကိ့1ယ်ေရးကိ1ယ်တာအချက်အလက်ကိ1 ကZL်1ပ်တိ1သ့ံ1းLိ1ငပ်ါသည်။ 

� ကေလးများသည် မ'aကိ9ေကျာငး်ဖွင်သ့ည့အ်ခါတိ1ငး် မ'aကိ9ေကျာငး်တက်ရန ်အေရးaကီးသည်ကိ1 မိဘများကနားလည်cပီး သင်ေ့လျာ်သည်အ့ခါတွင ်

ကေလးေကျာငး်ပျက်ကွက်ြခငး်LMင် ့ေကျာငး်ပျက်ကွက်သည်အ့ေdကာငး်ြပချက်အား ေကျာငး်ကိ1 အေdကာငး်dကားရန ်သေဘာတ'ပါသည်။ 

� ေကျာငး်ပျက်ကွက်မeLMင် ့ပတ်သက်ေသာအေdကာငး်အရာများအပါအဝင ်ေကျာငး်LMင့ ်DPP ၏ သတ်မMတ်ထားေသာ စည်းမျbးစည်းကမ်းများကိ1 လိ1က်နာရနမ်Mာ 

မိဘ၏တာဝနသ်ာြဖစပ်ါသည်။ 

� ကျfgMငခ်ရက်ဒစသ်ည် အမ်ိေထာငစ်1အရွယ်အစားLMင့ ်ဝငေ်င၊ွ ေရွးချယ်ေသာ မ'aကိ9၏ အရည်အေသွး အဆင့သ်တ်မMတ်ချက်LMင့ ်တစပ်တ်လWငမ်'aကိ9တက်သည့ ်

နာရီအေရအတွက်ေပOမ'တည်၍ DPP အတည်ြပ9ထားေသာေဖာ်ြမfလာLMင့အ်ညီဆံ1းြဖတ်cပီး ဒနဗ်ာcမိ9h LMင့ ်ေကာငတီ်မMတစဆ်င့ ်DPP 

အတွက်LMစစ်bရနပံ်1ေငအွေပOတွင ်မ'တည်ေ်dကာငး် မိဘက နားလည်ပါသည်။ 

� ေရွးချယ်ခံရေသာေကျာငး်သားများအတွက်၊ DPP သည် ၎ငး်၏ DPP ပညာသငဆ်1မMတဆင့ ်DPP ကျfgMငခ်ရက်ဒစထ်က်ပိ1ေသာ ေနာက်ထပ်ရံပံ1ေငကိွ1 

ေပးပါသည်။ ဤရနပံ်1ေငအွတွက် သငအ်ရည်အချငး်ြပည့မီ်ပါက ကZL်1ပ်တိ1၏့ စာရငး်သွငး်ေရးအဖဲွh မM သင့ကိ်1 အလိ1အေလျာက် အေdကာငး်dကားပါမည်။ 

- DPP ပညာသငဆ်1အရည်အချငး်ြပည့မီ်မeကိ1 မိဘ/အ1ပ်ထိနး်သ'၏ဝငေ်င၊ွ အမ်ိေထာငစ်1အရွယ်အစားLMင့ ်တစပ်တ်လWင ်

ကေလးမ'aကိ9တက်သည့န်ာရီအေရအတွက်ေပOတွငမ်'တည်၍ ဆံ1းြဖတ်ေdကာငး်LMင် ့လ'မeအသိ1ငး်အဝိ1ငး်ေကျာငး်တက်cပီး CPP သိ1မ့ဟ1တ် Head Start 

ရနပံ်1ေငမွရgMိသ'များသာ အရည်အချငး်ြပည်မီ့ေdကာငး်ကိ1 မိဘကနားလည်ပါသည်။ 

- ကေလးသည် ပညာသငဆ်1အတွက် အရည်အချငး်မြပည့မီ်ေတာသ့ည့ ်မိသားစ1အေြခအေနသိ1 ့ ေြပာငး်လဲသွားပါက၊ သ'တိ1သ့ည် DPP ကိ1 

ချက်ချငး်အေdကာငး်dကားရမည်ြဖစေ်dကာငး် မိဘက နားလည်သည်။ 

- DPP ပညာသငဆ်1ရနပံ်1ေငLွMင့ ်အရည်အချငး်ြပည်မီ့မeသည် DPP ဒါrိ1က်တာဘ1တ်အဖဲွh၏ခွင့ြ်ပ9ချက်ေပOတွငမ်'တည်ပါသည်။ အတည်တကျ 

မသတ်မMတ်ထားေသာ်လည်း ရနပံ်1ေငရွgMိLိ1ငမ်e၊ စာရငး်သွငး်Lိ1ငမ်e သိ1မ့ဟ1တ် မ'aကိ9 သိ1မ့ဟ1တ် မိသားစ1 အရည်အချငး်ြပည်မီ့မeသတ်မMတ်ချက်များ၏ 

 

အေြပာငး်အလဲများ အပါအဝင ်အေြခအေနတစခ်1ခ1ေdကာင့ ်ပညာသငဆ်1များကိ1 စာသငL်Mစအ်တွငး် မည်သည့အ်ချိနတွ်ငမ်ဆိ1 ချိနည်sLိိ1ငပ်ါသည်။ 

� မိဘ၊ ကေလး သိ1မ့ဟ1တ် ပံပိ1ေ့ပးသ'သည် သတ်မMတ်ထားေသာ DPP စည်းမျbးစည်းကမ်းများကိ1 လိ1က်နာရနပ်ျက်ကွက်လWင ်DPP သည် 

ကျfgMငခ်ရက်ဒစL်Mင်/့သိ1မ့ဟ1တ် DPP ပညာသငဆ်1ရနပံ်1ေငကိွ1 ရပ်စLဲိ1ငေ်dကာငး်ကိ1 မိဘက နားလည်ပါသည်။ 

အကယ်၍ မိဘသည် ကျfgMငခ်ရက်ဒစ ်သိ1မ့ဟ1တ် ဤသေဘာတ'ညီချက်LMင့သ်က်ဆိ1ငေ်သာအြခားကိစtများLMင့ ်ပတ်သက်၍ ေမးခွနး်များgMိလWင ်မိဘသည် DPP ကိ1 

303.595.4DPP(4377) သိ1မ့ဟ1တ် info@dpp.orgြဖင် ့ဆက်သွယ်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ်dpp.orgသိ1 ့ ဝငd်ကည်သ့င့ပ်ါသည်။ 

ကZL်1ပ်သည် မMတ်တမ်းတငြ်ခငး်၊ အစအီစဥ်အကဲြဖတ်ြခငး်LMင့ ်စာရငး်စစေ်ဆးြခငး်၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် 

ေကာ်လိ1ရာဒိ1ကေလးသ'ငယ်ေစာင့ေ်gMာက်မeက'ညီေရးအစအီစb၊ ဒနဗ်ာလ'မeဝနေ်ဆာငမ်eဌာန၊ ေကာ်လိ1ရာဒိ1မ'aကိ9အစအီစb (CPP)၊ Head Start LMင် ့

ဒနဗ်ာအစိ1းရေကျာငး်များ အပါအဝင ်DPP မိတ်ဖက်ေအဂျငစ်မီျားထံသိ1 ့ ေလWာက်လ=ာတွင ်မည်သည့အ်ချက်အလက်ကိ1မဆိ1 ြဖန ့ေ်ဝရန ်

ဒနဗ်ာမ'aကိ9ေကျာငး်အစအီစbကိ1 လ1ပ်ပိ1ငခွ်င့ေ်ပးပါသည်။ ကZL်1ပ်သည် DPP အားြဖန ့ခ်ျိြခငး်၊ ြပနလ်ည်သံ1းသပ်ြခငး် သိ1မ့ဟ1တ် က'းယ'ြခငး်မMတဆင် ့

ြဖစေ်ပOလာေသာတာဝနယ်'မeမMနသ်မWကိ1 ကငး်လွတ်ခွင်ေ့ပးပါသည်။ စာရငး်စစေ်သာအချိနက်ာလတစခ်1တွင ်DPP သည် 

အြခားအချက်အလက်များလိ1အပ်Lိ1ငပ်ါသည်။ 

ကEF်7ပ်တငြ်ပေသာအချကအ်လကမ်ျားသည် မ:န်ကန်၊ အမ:ားကငး်Jပီး Jပီးြပည့်စံ7ေLကာငး် ကEF်7ပ်အတအိလငး် ေLကညာပါသည်။ 

အစရီငခံ်တငြ်ပထားေသာ အချကအ်လကက်ိ7 ပ့ံပိ7းရန် ေတာငး်ဆိ7ပါက လိ7အပ်သည့်စာရွကစ်ာတမ်းများ ေပးေဆာငရ်န် သေဘာတ>ပါသည်။ 

ေရးသားထားေသာ မိဘ/အ-ပ်ထန်ိးသ1၏အမည ်

  

ေရးသားထားေသာ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးသ1အမည ်(မိဘ သိ-မ့ဟ-တ ်

အ-ပ်ထန်ိးသ1=>င ်မတ1ညပီါက) 

  

မိဘ/အ-ပ်ထန်ိးသ1လကမ်>တ ်(*လိ-အပ်ပါသည)် 

  

*ေရးသားထားေသာ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးသ1အမည ်(မိဘ သိ-မ့ဟ-တ ်

အ-ပ်ထန်ိးသ1=>င ်မတ1ညပီါက) 

  

ရကစ်ွ ဲ(လ/ေန/့=>စ)် 

  

ရကစ်ွ ဲ(လ/ေန/့=>စ)် 

  

* သင့အ်မညက်ိ,-ိ,ကထ်ည့ြ်ခငး်ြဖင် ့ဤေလ6ာကလ်8ာကိ, လကမ်9တေ်ရးထိ,း<ပီး ဒနဗ်ာ မBCကDိအစအီစFသိ, ့ ဤေလ6ာကလ်8ာကိ, ေပးပိ,ေ့စရာတငွ ်

သင်လ့ကမ်9တပ်ါဝငရ်မညြ်ဖစ<်ပီး သငသ်ည ်ဤေလ6ာကလ်8ာကိ, လကမ်9တေ်ရးထိ,းသBတစဦ်းြဖစေ်Kကာငး် အတညြ်ပDြခငး်ြဖင် ့၎ငး်အား ဒနဗ်ာ မBCကDိပ-ိ,ဂရမ်သိ, ့ 

ေပးပိ,ေ့စ<ပီး ဤေလ6ာကလ်8ာတငွပ်ါN9ိေသာအချကအ်လကမ်ျားသည ်တကိျ၊ မ9နက်န<်ပီး ြပည်စ့ံ,ေKကာငး်သင၏်အသအိမ9တြ်ပDမSကိ, ြဖစေ်စပါသည။် 

ဒန်ဗာအတကွ ်

အရညအ်ေသးွမီ 

မPfကDိေကျာငး် 

ရန်ပံ'ေင ွေပးပိ-ရ့န် - £ 
ဤေဖာငက်ိ7ြဖ

ည့်ပါ £ 

လိ7အပ်ေသာ 

စာရွကစ်ာတမ်းများအား

လံ7းကိ7 တငြ်ပပါ 
£ 

အးီေမး၊ ဖကစ် ်သိ7မ့ဟ7တ ်စာတိ7က ်

DPP ထသံိ7 ့ ေပးပိ7ေ့သာ ေဖာင ်သိ7မ့ဟ7တ ်

စာရွကစ်ာတမ်း 

04 
 

P.O. Box 40037 Denver, CO 80204-0037  303.595.4DPP  303.295.1750  info@dpp.org  dpp.org 
 

08

P.O. Box 40037 Denver, CO 80204-0037 303.595.4DPP 303.295.1750

303.595.4DPP(4377) info@dpp.org dpp.org
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