
 
စာရင််းသငွ််းခြင််းဆ ိုငရ်ာ အြျကအ်လကမ်ျာ်း 

 

စာသငန်စှ-် ____ အလယတ်န််းနနွေရာသသီငတ်န််းစခန််း- ____ မလူတန််းနနွေရာသသီငတ်န််းစခန််း- ____ 

 

မတိဆ်က ်  ourBRIDGE သည ် အက ိ ်းအမမတမ်ယူသည  ် 501(c)(3) အဖွေ ွဲ့အစည််းမဖစပ် ီ်း စစန်မ ်းဒကုခသညန်ငှ  ်

န  ွဲ့နမ ာင််းနနထိငုသ်မူသိာ်းစမု ာ်းကို ကညူ ီ   ိ်ုးသည အ်နနမဖင  ် နရာကက်ာစနငှ  ်  ထမမ ိ ်းဆက ် အနမရကိနက်နလ်းသငူယမ် ာ်းအတွေက် 

တစမ်ထူ်ူးမခာ်းနသာ အသ ိညာကကယဝ်နရ်း အစအီစဉ်ကိ ု နဆာငရ်ွေကန် ်း ါသည။် ဤ K-7 နက ာင််းခ ိနမ် င ်သငတ်န််းတွေင ်

ညစာနက ်းမခင််း၊ အမ ငထ်ွေကက်စာ်းမခင််း၊ အမိစ်ာလ ်ုရာတွေင ် ကညူနီ ်းမခင််းနငှ  ် ESL/STEAM အစအီစဉ်မ ာ်း ါဝငသ်ည။် 

ကနလ်းမ ာ်းသည ် မမိစိတိဝ်ငစ်ာ်းသည အ်ရာအန ေါ်မတူည၍်  အသင််းအဖွေ ွဲ့မ ာ်းတွေင ်  ါဝငန်ိငုမ်ခင််းနငှ  ် စတိလ်ှု ်ရှာ်းဖွေယန်ကာင််းသည  ်

နလ လာနရ်းခရီ်းမ ာ်း သွော်းနရာကမ်ခင််းစသည  ်အခွေင အ်နရ်းမ ာ်း ရရှိမညမ်ဖစသ်ည။် 

 

သယယ် ိူု  နဆာငန်ရ်း  ကက ိ ို  ခ ိနန်ငှ  ် အကက ိအ ို  စနစ ် (ဗနက်ာ်း သို  မဟတု ် ဘတ(်စ)်ကာ်း) တို  သည ် ကနလ်းတကမ်ည ် 

နက ာင််းန ေါ်မတူညသ်ည။် မ န ိ်ု  ခ ိနသ်ည ်နက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏ အတန််းနငှ  ်ဆင််းမည န်နရာအန ေါ်မတူညသ်ည။် ကနလ်းမ ာ်း သငတ်န််းတွေင ်

စာရင််းသွေင််းပ ီ်းသညန်ငှ  ် တစပ် ိ ငန်က ် မဘိမ ာ်းအာ်း မမိကိနလ်း၏အကက ိအ ို  ဆိငုရ်ာ အနသ်းစတိအ်ခ ကအ်လက်မ ာ်းကိ ု

အန ကာင််း ကာ်းန ်း ါမည။် အဆိ ုါအခ ကအ်လကမ် ာ်း အနမ ာင််းအလ ရှိ ါက ourBRIDGE for KIDS ဝနထ်မ််းမ ာ်းက မဘိမ ာ်းကို 

ဆကသ်ွေယအ်န ကာင််း ကာ်းမညမ်ဖစသ်ည။် မဘိမ ာ်းကိယုတ်ိငု ် မမိကိနလ်းမ ာ်းကိ ု စငတ်ာသို    

နန  စဉ်လ ်ုငန််းနဆာငတ်ာအခ ိနဇ်ယာ်းနငှ တ်ိကု၍် အကက ိအ ို  မ  လ ်ုန ်းနိငုသ်ည။် အကက ိအ ို  ခွေင မ်  ခ ကစ်ာရွေကမ် ာ်းကိ ု

စခန််းမ င ်နလ လာနရ်းခရီ်းမ ာ်း အတွေက ် ခရီ်းထွေကမ်ည ရ်ကမ်တိုငမ် ီ န ်း ို  မညမ်ဖစသ်ည။် ourBRIDGE for KIDS သည ်

နက ာင််းသာ်းမ ာ်းအာ်း Aldersgate နငှ  ် ပမ ိ ွဲ့တွေင််း န််းမခ မ ာ်းစသည ် အန်ီးအနာ်းသို   မ ကာခဏ အလညအ် တ ိ်ု  တတရ်ာ အဆိ ုါ 

ခရီ်းတိမု ာ်းအတွေက ်အကက ိအ ို  ခွေင မ်  ခ ကစ်ာရွေကမ်လိအု ် ါ။  

 

က န််းမာနရ်းအနစာင အ်နရှာကလ်ိအု ်မခင််းနငှ  ်ဓာတမ်တည မ်ခင််းမ ာ်း -  ourBRIDGE for KIDS သည ်သငတ်န််းတကန်ရာကန်နသမူ ာ်းကို 

နဆ်းဝါ်းကုသခွေင  ်မရရှိထာ်း ါ။ အနရ်းန ေါ်က န််းမာနရ်း ခ တယ်ွေင််းမှုမ ာ်းရှိ ါက ourBRIDGE for KIDS မ ှအနရ်းန ေါ်နရှ်းဦ်းသနူာမ  စနုည််း၊ 

CPR နငှ  ် ကနလ်းအတွေက ် အနကာင််းဆ ်ုးမဖစန်ိငုမ်ည  ် ကယဆ်ယန်ရ်းမ ာ်း လ ်ုနဆာငသ်ွော်းမညမ်ဖစသ်ည။် ဓာတမ်တည မ်ှုအတွေက ်

ကနလ်း၏ မဘိ/အု ်ထနိ််းသထူ မှ စာမဖင န်ရ်းသာ်း ည န ်ကာ်းထာ်းမှုရှိ ါက ကသုန ်း ါမည။် ထ်ူးမခာ်းကိယုစ်တိအ်နမခအနနမ ာ်း- 

မဘိမ ာ်းနငှ  ် အု ်ထနိ််းသမူ ာ်းသည ် ourBRIDGE for KIDS ဆသီို   အမ ည အ်ဝတကန်ရာကန်ရ်းနငှ  ် ဆငမ်ခငန်နထိငုရ်မည  ်

စည််းမ ဉ််းမ ာ်းအတွေင််း ရှိနရ်းတို  တွေင ်ကနလ်းကနဆာငရ်ွေကန်ိငုစ်ွေမ််းမရှိမဖစန်စမည ် ထ်ူးမခာ်းကိယုစ်တိအ်နမခအနနမ ာ်းရှိ ါက၊ ဂ ုမ  ရမည  ်

အမအူက င  ိ်ငု််းဆိငုရ်ာမ ဿနာမ ာ်း သို  မဟတု ် စတိ ိ်ငု််း၊ က န််းမာနရ်း ိငု််း၊ ကိယုခ်နဓာ ိငု််းအနမခအနနမ ာ်းအ ါအဝင ်

ထ်ူးမခာ်းကိယုစ်တိအ်နမခအနနမနှသ်မျှကိ ု စာမဖင န်ရ်းသာ်းပ ီ်း အသနိ ်းရနလ်ိအု ်သည။် အန ကာင််း ကာ်းစာ တငပ် ီ်းနနာက ် အဆိ ုါ 

ထ်ူးမခာ်းကိယုစ်တိအ်နမခ အနနမ ာ်းအန ကာင််းနငှ  ် စငတ်ာမအှဆိ ုါအနမခအနနမ ာ်းအတွေက ် နဆာငရ်ွေကန် ်းနိငုမ်ခင််းရှိမရှိတို  ကိ ု

မဘိ/အု ်ထနိ််းသနူငှ  ်နမ ာဆိနုဆွေ်းနနွေ်းနိငုရ်န ်နတွေွဲ့ဆ ခု ိနတ်စခ် ုစစီဉ်န ်း ါမည။် 

 



 
ကိယု ိ်ငု ်စစည််းမ ာ်း နက ်းဇူ်းမ  ၍ အဝတအ်စာ်းမ ာ်း၊ အတိမ် ာ်း အစရှိသညအ်ာ်းလ ်ုးတွေင ်  ကနလ်း၏အမညက်ိ ု နရ်းထိ်ုးထာ်း ါ။ 

ကနလ်းမ ာ်းသည ် ကစာ်းစရာအ ု ်မ ာ်း၊ လျှ ်စစ ်စစည််းမ ာ်း၊ လကဝ်တရ်တနာမ ာ်း၊ နငွေန က်းနငှ  ် အမခာ်းမညသ်ည  ိ်ငုဆ်ိငုမ်ှုကိမုျှ 

ယနူဆာငမ်လာသင  ်ါ။ ကနလ်းမ ာ်းသည ်မမိိ စစည််းမ ာ်းအတွေက ်တာဝနရ်ှိသည။် ourBRIDGE for KIDS အနနမဖင  ်န  ာကဆ် ်ုး မဟတု ်

  ကစ််ီးသွော်းသည  ် စစည််းဥစစာမ ာ်းအတွေက ်တာဝနမ်ယ ူါ။ 

 

 

နည််း ညာအသ ်ုးမ  မှုဆိငုရ်ာမဝူါဒ ourBRIDGE မနှက ာင််းသာ်းမ ာ်းသည ် လက ်နတာ ကွေန ် ျူတာမ ာ်းနငှ  ် တကဘ်လကမ် ာ်းမ ာ်း 

က  သို  နသာ နည််း ညာမ ာ်းစွောကိ ု အသ ်ုးမ  ခွေင ရ်ှိသည။် မညသ်ည န်က ာင််းသာ်းကိမုဆိ ု အနစာင အ် က ်မရှဘိ  နည််း ညာမ ာ်းနငှ အ်တ ူ

တစန်ယာကတ်ည််း မထာ်း ါ။ စက ်စစည််းတိငု််းတွေင ် မသင န်လ ာ်သည  ် ဝကဘ်ဆိကုမ် ာ်းကိ ု နက ာင််းသာ်းမ ာ်းဝငန်ရာကခ်ွေင က်ိ ု

 ိတထ်ာ်းမခင််း နငှ /်သို  မဟတု ် အသ ်ုးမမ  နစရန ် နစာင  ်ကည က်က်ီး က ်မခင််းစနစမ် ာ်း  ါရှိသည။် နက ာင််းသာ်းတစဦ််းသည ် နည််း ညာကိ ု

တလွေ အသ ်ုးမ   နန ါက မဘိမ ာ်းကိအုန ကာင််း ကာ်းပ ီ်း နည််း ညာအသ ်ုးမ  ခွေင န်ခတတ  ိတထ်ာ်းမခင််း သို  မဟုတ ်

အသ ်ုးမ  ခွေင ရ် ်ဆိငု််းမခင််းခ ရမည။် 

 

 

 

မဘိ ါဝငလ်ှု ်ရှာ်းနရ်းမဝူါဒ မိဘမ ာ်းသည ် စငတ်ာအတွေက ် အက ိျူ်းထ်ူးကိ ု သယန်ဆာငလ်ာမညဟ်ု ယ  ုကည ်ါသည။် 

မသိာ်းစဝုငမ် ာ်းသည ်က န် ်ုတို  ၏သငတ်န််းနငှ  ် ကနလ်းမ ာ်းနငှ  ်တသ်ကန်သာ က န် ်ုတို  ၏ လ ်ုငန််းနဆာငတ်ာမ ာ်းအတွေက ်တနဖိ်ု်းရှိပ ီ်း 

အနရ်း ါသည  ်လ ်ုနဖာ်ကိငုဖ်ကမ် ာ်းအမဖစ ်သတမ်တှ ်ါသည။် မဘိမ ာ်းနငှ  ် ခိငုမ်ာနသာရင််းနှ်ီးဆကဆ် မှု တညပ်မ နစရန ်မသိာ်းစတုစစ်ုမ ှ

အနည််းဆ ်ုး အသင််းအဖွေ ွဲ့  ွေ  ၅  ွေ  နစှစ်ဉ်တကန်ရာကရ် ါမည။် အဆိ ုါ ွေ မ ာ်းမာှ မဘိညမ ာ်း၊ အသင််းအဖွေ ွဲ့နန  မ ာ်းနငှ  ် န  ာ် ွေ ရွေင ်ွေ မ ာ်း 

မဖစသ်ည။် 

 

နက ာင််းသာ်းကိယုန်ရ်းရာဇဝငန်ငှ  ်ဂု္ ိလန်ရ်းလ မုခ  မှု ourBRIDGE for KIDS မ ှ သင က်နလ်းနငှ  ် သင မ်သိာ်းစကုိယုန်ရ်းရာဇဝငမ် ာ်းကိ ု

နစာင န်ရှာကရ်န ် ကက ိတငက်ာကွေယမ်ှုမနှသ်မျှကိ ု လ ်ုနဆာငသ်ွော်း ါမည။် မညသ်ည အ်န ကာင််းန ကာင မ်ဆိ ု ourBRIDGE for KIDS 

ဝနထ်မ််းမ ာ်းအနနမဖင  ်ကိယုန်ရ်းကိယုတ်ာ သို  မဟတု ်သမိန်မွေွဲ့သည ်သတင််းအခ ကအ်လကမ် ာ်းကိ ုမဘိ သို  မဟတု ်တရာ်းဝငအ်ု ်ထနိ််းသမူ ှ

သနဘာတညူမီှုစာ မရှိဘ  မ င ်မလှကတ်ွေ လ ်ုကိငုန်သာ ကမုပဏမီ ာ်းသို   လွေ အ ်မညမ်ဟတု ်ါ။ 

 

က င ဝ်တန်ငှ စ်ည််းကမ််းထနိ််းသမိ််းနရ်းမဝူါဒ ourBRIDGE for KIDS ၏ ဝနထ်မ််းမ ာ်းသည ် သငတ်န််းတကန်ရာကသ်မူ ာ်းအတွေက် 

န  ာ်ရ ငမ်ှုနငှ  ်လ မုခ  မှုရှိသည  ် တဝ်န််းက ငက်ိ ုဖနတ််ီးန ်းမညမ်ဖစသ်ည်။  

 ourBRIDGE for KIDS ဝနထ်မ််းမ ာ်း၏ ည န ်ကာ်းခ ကမ် ာ်းကိ ုနာ်းနထာငရ်နန်ငှ  ်လိကုန်ာရန ်

 လက ်ါမခင််းမမ  မနိအာင ်နစာင ထ်နိ််းရန ်(ရနမ်ဖစမ်ခင််း၊ တွေန််းတိကုမ်ခင််း စသညတ်ို  ကိ ုမမ  လ ်ုရ) 

 မမိကိိယုက်ိယုန်ငှ  ်အမခာ်းသမူ ာ်းကိ ု ိုနသနလ်းစာ်းမှုရှိရန ်

ခ ီ်းမွေမ််းမခင််းနငှ အ်မ  သနဘာနဆာငန်စမခင််းတို  သည ်အမအူက င ထ်နိ််းသမိ််းကွေ ်ကွေ နရ်းတို  အတွေက ်ထနိရာကသ်ည န်ည််းမ ာ်းမဖစသ်ည။် 



 
အဆိ ုါနည််းလမ််းမ ာ်းအန ေါ် လိုကန်ာမခင််းမရှိသည  ် သို  မဟတု၊် အမခာ်းသမူ ာ်း သို  မဟုတ ်  စစည််းမ ာ်းကိ ု ထခိိကု ် ကစ််ီးနစသည  ်

ကနလ်းမ ာ်းကိ ု အမ  သနဘာမဖင  ် အမအူက င မ် ာ်းမ  မ ငန် ်းရန ် မဆိငု််းမတွေလ ်ုနဆာငသ်ွော်းမညမ်ဖစသ်ည။် 

အမအူက င ထ်နိ််းကွေ ်နရ်းအတွေက ်နဖာ်မ  ါ လ ်ုထ ်ုးလု ်နည််းမ ာ်းအတိုင််း လိကုန်ာနဆာငရ်ွေကသ်ွော်းမညမ်ဖစသ်ည။် 

       ၁။ တိငုစ်ာမ ာ်းကိ ုမဘိမ ာ်း/အု ်ထနိ််းသမူ ာ်းနငှ  ်သ်ီးသန  န်မ ာဆိနုဆွေ်းနနွေ်းသွော်းပ ီ်း တိငုစ်ာတစခ်စုကီိ ုourBRIDGE for  KIDS 

တွေငဖိ်ုငတ်ွေ ထာ်းမညမ်ဖစသ်ည။် ကနလ်း၏အမအူက င န်ငှ  စ် ်လ ဉ််း၍ အကကမိက်ကမိက် ျူ်းလွေနမ်ခင််းမဖစပ် ီ်း  ourBRIDGE for KIDS 

ဝနထ်မ််းမ ာ်းမ ှ နှုတမ်ဖင န်သာ်လည််းနကာင််း အမခာ်းအမအူက င  ် သုွေင််းမ  မ ငမ်ှုမ ာ်းနငှ န်သာ်လည််းနကာင််း မ  မ ငန် ်း၍ မရနိငု ်ါက 

 ထမအကကမိ်တိငုစ်ာကိ ုမတှတ်မ််းတငရ်နန်ငှ  ်အမအူက င မ်  မ ငရ်န ် နရ်းသာ်းမညမ်ဖစသ်ည။် တိငုစ်ာမတိတ ျူကိ ု မ ဿနာမဖစသ်ည န်န   

တွေင ်မဘိ/အု ်ထနိ််းသထူ သို    နန  ခ င််းန ်း ို  သွော်းမညမ်ဖစသ်ည။်  

      ၂။ ကနလ်းတစဦ််းတည််းမ ှထ ်၍က ျူ်းလွေနမ်ခင််း သို  မဟတု ်အမအူက င မ် ဿနာသစမ် ာ်း  က ျူ်းလွေနမ်ခင််းမ ာ်းမဖစန် ေါ် ါက 

ဒတုယိအကကမိတ်ိငုစ်ာကိ ုနရ်းသာ်းမညမ်ဖစသ်ည။် ဤတိငုစ်ာကိ ု  ထမအကကမိ်က  သို   တညူနီသာ လ ်ုထ ်ုးနည််းအတိငု််း 

လိကုန်ာနဆာငရ်ွေကမ်ညမ်ဖစန်သာ်လည််း တစရ်က ် သို  မဟတု ် နစှရ်ကန်က ာင််းရ ်ဆိငု််းမခင််း ခ ရနိငုသ်ည။် တိငုစ်ာမတိတ ျူကိ ု

မ ဿနာမဖစသ်ည န်န  တွေင ်မဘိ/အု ်ထနိ််းသထူ သို    နန  ခ င််းန ်း ို  သွော်းမညမ်ဖစသ်ည။် 

      ၃။ တတယိအကကမိတ်ိငုစ်ာကိ ု ယခငန်စှက်ကမိန်ငှ  ်   စု တလူ ်ုထ ်ုးနည််းအတိငု််း လ ်ုနဆာငသ်ွော်းမညမ်ဖစသ်ည။် ourBRIDGE for 

KIDS ဝနထ်မ််းမ ာ်းက တိငုစ်ာကိ ုနရ်းသာ်းမညမ်ဖစသ်ည။် ဝနထ်မ််းမ ာ်းက တိငုစ်ာမ ာ်းကိ ု မဘိ/အု ်ထနိ််းသထူ သို   န ်း ို  မည် 

မဖစသ်ည။် တိငုစ်ာမ ာ်းကိ ုမဘိ/အု ်ထနိ််းသနူငှ တ်ကွေ ourBRIDGE for KIDS  ၏အဖွေ ွဲ့ဝငတ်စဦ််းနငှ  ် သငတ်န််း ည န ်ကာ်း နရ်းမ ်းတို   

သ်ီးသန  န်ဆွေ်းနနွေ်းတိငု ်ငမ်ညမ်ဖစသ်ည။် ဤအကကမိတ်ွေင ်သငတ်န််းမ ှထတု ်ယမ်ခင််း ခ ရနိငုသ်ည။် 

 

 သတမိ  ရန။် မ ဿနာကက်ီးနလ်းမှုန ေါ်မတူည၍် သငတ်န််းမ ှ ုတတ်ရက်ထတု ်ယမ်ခင််း ခ ရနိငုသ်ည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
စာရင််းသွေင််းနလျှာကလ် ာ 

 

စာသငန်စှ-် ____ အလယတ်န််းနနွေရာသသီငတ်န််းစခန််း- ____ မူလတန််းနနွေရာသသီငတ်န််းစခန််း- ____ 

   

ကနလ်း၏နရှွဲ့ဆ ်ုးအမည်-_____________________ကနလ်း၏နနာက်ဆ ်ုးအမည်-_________________ 

 

က ာ်း/ မ ______________    နမွေ်းနန  - _____________________ အတန််း- __________________ 

 

နက ာင််း- __________________________ ဆရာ- _______________ နက ာင််းအိုငဒ် ီ# __________________ 

 

လိ ်စာ- ________________________________ ပမိ ွဲ့-______________________ Zip ကုဒ-် _________ 

 

ရ ်ကွေက်- ____________________________ အမ်ိဖုန််း- ________________________ 

မိဘ/အု ်ထနိ််းသ၏ူအမည်- ____________________________________________                  မိခင/် ဖခင ် 

               နရှွဲ့ဆ ်ုးအမည ်   နနာက်ဆ ်ုးအမည ်

မိဘ၏လက်ကိုငဖု်န််း- ___________________________ အလု ်ဖုန််း- _______________________ 

အ်ီးနမ်း(လ်)လိ ်စာ- _______________________________________________________________________ 

မိဘ/အု ်ထနိ််းသ၏ူလိ ်စာ- __________________________________________________ မိခင/်ဖခင ်

     နရှွဲ့ဆ ်ုးအမည ်    နနာက်ဆ ်ုးအမည ်

မိဘ၏လက်ကိုငဖု်န််း- ___________________________ အလု ်ဖုန််း- _______________________ 

အ်ီးနမ်း(လ်)လိ ်စာ-_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
မိသာ်းစုအန ကာင််း 

 

မလူနိငုင် - ___________________________ အမိတ်ွေငအ်သ ်ုးမ  သည ဘ်ာသာစကာ်း - ___________________ 

 

ဘာသာမ နလ်ိမုလိ-ု  လိ ုါသည ်____   မလိ ုါ _____ 

 

တစအ်မိတ်ည််းနန အမခာ်းနမွေ်းခ င််း-  ရှိ______ မရှိ _______   နနအမိရ်ှိလဦူ်းနရ- ____________ 

 

အမည-် _______________________ အသက-်______  အမည-် _______________________ အသက-်______  

အမည-် _______________________ အသက-်______  အမည-် _______________________ အသက-်______    

အမည-် _______________________ အသက-်______  အမည-် _______________________ အသက-်______    

အမည-် _______________________ အသက-်______  အမည-် _______________________ အသက-်______    

 

အနရ်းန ေါ်ဆကသ်ွေယန်ိငုရ်န ်-  

 

အမည-် _______________________ နတာ်စ ်  -ု ______________ဖုန််းန  ါတ-် ________________ 

အမည-် _______________________ နတာ်စ ်  -ု ______________ဖုန််းန  ါတ-် ________________ 

 

 

 

 

သင မ်သိာ်းစသုည ်အနမရိကနမ် ညန်ထာငစ်တုွေင ်နနသညမ်ာှ မညမ်ျှ ကာပ ီနည််း _____________________________________ 

 

သင မ်သိာ်းစသုည ်Charlotte တွေင ်နနသညမ်ာှ မညမ်ျှ ကာပ ီနည််း ___________________________________________ 

 

 

သင မ်သိာ်းစုသည ်နအာကန်ဖာ်မ  ါအတိငု််း အနမရိကနမ် ညန်ထာငစ်သုို   နရာကရ်ှိခ  သည။်       (နက ်းဇူ်းမ  ၍ စကဝ်ိငု််း ဝိငု််း ါ) 

 

စစန်မ ်းဒကုခသည ်_____   နမ ာင််းန  ွဲ့အနမခခ သ ူ______ အလ ်ုဗီဇာ ______ အမခာ်း _______ (ရှင််းမ ရန)် 

 

 

သင က်နလ်းတွေင ်နဆ်းဝါ်းနငှ  ်ဓာတမ်တည တ်ာရှိ ါသလာ်း။  ရှိသည ်_____ မရှိ ါ ______ (ရှိသည ်ဟနုမဖ ါက နအာကတ်ွေငန်ဖာ်မ  ါ) 



 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

သင က်နလ်းတွေင ်အစာ်းအစာနငှ  ်ဓာတမ်တည တ်ာရှိ ါသလာ်း။ ရှိသည ်_____ မရှိ ါ ______ (ရှိသည ်ဟနုမဖ ါက နအာကတ်ွေငန်ဖာ်မ  ါ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

သင က်နလ်းတွေင ်က န််းမာနရ်းမ ဿနာရှိသလာ်း။  ရှိသည ်_____ မရှိ ါ ______ (ရှိသည ်ဟနုမဖ ါက နအာကတ်ွေငန်ဖာ်မ  ါ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

သင က်နလ်းတွေင ်လကရ်ှိ နဆ်းနသာကန်နရမခင််းရှိသလာ်း။  ရှိသည ်_____ မရှိ ါ ______ (ရှိသည ်ဟနုမဖ ါက နအာကတ်ွေငန်ဖာ်မ  ါ) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

အနရ်းန ေါ်အနမခအနနတွေင ် က နန်တာ်/က နမ် ____________________________(မဘိ/အု ်ထနိ််းသ)ူ သည ် ourBRIDGE for KIDS မ ှ

မမိ၏ိသာ်း/သမ်ီးမဖစသ် ူ ___________________________ အာ်း သင န်လ ာ်သည န်ဆ်းကသုမှုခ ယနူိငုရ်နအ်တွေက ် အန်ီးဆ ်ုးနဆ်း  ုသို   

နခေါ်နဆာငသ်ွော်းခွေင မ်   ါသည။် 

 

 

_____________________________________           _________________________________ 

        မဘိ လကမ်တှ ်   ရကစ်ွေ   

 

  

မဘိ ါဝငလ်ှု ်ရှာ်းနရ်းသနဘာတညူခီ က ်

က န် ်ုသည ် ဤနနရာမ ှ အခ ကအ်လကမ် ာ်းလကခ် ရရှိန ကာင််းအသအိမတှမ်  ၍ ourBRIDGE for KIDS ၏ 

မဘိ ါဝငလ်ှု ်ရှာ်းနရ်းသနဘာတညူခီ ကက်ိ ု နာ်းလညသ်ရိှိပ ီ်း ဤစာသငန်စှ၏်အသင််းအဖွေ ွဲ့  ွေ  အနည််းဆ ်ုး ၅ ွေ  တကန်ရာကရ်န ်

ကတမိ   ါသည။် 

 

မဘိလကမ်တှ-် ____________________________________    ရကစ်ွေ - ________________________ 



 
 

နည််း ညာမဝူါဒသနဘာတညူခီ က-် 

က န် ်ုသည ် ဤနနရာမ ှ အခ ကအ်လကမ် ာ်းလကခ် ရရှိန ကာင််းအသအိမတှမ်  ၍ ourBRIDGE for KIDS 

၏နည််း ညာမဝူါဒသနဘာတညူခီ ကက်ိ ုနာ်းလညသ်ရိှိပ ီ်းမဖစသ်ည။် 

 

မဘိလကမ်တှ-် ____________________________________    ရကစ်ွေ - ________________________ 

 

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းသနဘာတညူခီ က ်

က န် ်ုသည ် ဤနနရာမ ှ အခ ကအ်လကမ် ာ်းလကခ် ရရှိန ကာင််းအသအိမတှမ်  ၍ ourBRIDGE for KIDS 

၏စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းသနဘာတူညခီ ကက်ိ ုနာ်းလညသ်ရိှိပ ီ်းမဖစသ်ည။် 

မဘိလကမ်တှ-် ____________________________________    ရကစ်ွေ - ________________________ 

 

နနကာနငှ  ် ိမု  ာ်းကာကွေယန်ရ်း 

က န် ်ုသည ် ဤနနရာမ ှ လိအု ်သလိ ု နနကာ နငှ /်သို  မဟတု ်  ိ်ုးမ  ာ်းကာကွေယန်ရ်းကိ ု ourBRIDGE for KIDS ၏ဝနထ်မ််းမ ာ်းမှ 

လ ်ုနဆာငသ်ွောရန ်ခွေင မ်  ခ ကန် ်းသည။် 

  

 

မဘိလကမ်တှ-် ____________________________________    ရကစ်ွေ - ________________________ 

 

 ို  နဆာငန်ရ်း - 

သင က်နလ်းအတွေက ်အကက ိအ ို   လ ်ုနိငု ်ါသလာ်း။   လ ်ုနိငုသ်ည ်____ မလ ်ုနိငု ်ါ ____      

 

**** ourBRIDGE for Kids center သို    ို  န ်းနိငုသ်ည န်က ာင််းသာ်းမ ာ်းကိ ုဦ်းစာ်းန ်းမညမ်ဖစသ်ည*်*** 

 

နက ်းဇူ်းမ  ၍ သင က်နလ်းအာ်း ကက ိ ို  ခွေင မ်  ထာ်းသမူ ာ်းကိ ုနဖာ်မ  ါ - 

 

အမည-် _______________________ နတာ်စ ်  -ု ______________ဖုန််းန  ါတ-် ________________ 

အမည-် _______________________ နတာ်စ ်  -ု ______________ဖုန််းန  ါတ-် ________________ 

 

က န် ်ုသည ်ဤနနရာမ ှourBRIDGE for Kids မ ှမမိ၏ိသာ်းသမီ်းအာ်း လိအု ်သလိ ုနက ာင််းနငှ သ်ငတ်န််းလှု ်ရှာ်းမှုမ ာ်းမ ှအကက ိအ ို  ကို 

ourBRIDGE ဗနက်ာ်းနငှ  ်ရ ဖနရ် ခါ ဝနထ်မ််းမ ာ်း၏ကာ်းမ ာ်းနငှ  ် ို  နဆာငခ်ွေင န် ်းသည။် 

 



 
မဘိလကမ်တှ်: ____________________________________    ရကစ်ွေ : ________________________ 

 

 

 

 

နစန်ာန က်းနတာင််း ိငုခ်ွေင  ်စွေန  လ်ွေတစ်ာနငှ  ်အသအိမတှမ်  ခွေင မ်  စာ 

 

မဒီယီာ 

ဤနလျှာကလ် ာတွေင ်လကမ်တှထ်ိ်ုးမခင််းအာ်းမဖင  ်က န် ်ု၊ မဘိ/အု ်ထနိ််းသသူည ်ourBRIDGE for KIDS မ ှ  ိုမိ်ုးရှင််းစာနစာင၊် ဗီဒယီိ ုနငှ  ်

ourBRIDGE for KIDS ၏ဝဘဆ်ိဒုမ် ာ်းတွေင ်မမိသိာ်းသမီ်း(မ ာ်း)၏ ု ်  မု ာ်းကိ ုသငတ်န််းတကန်ရာကသ်အူမဖင  ်   တုငခ်ွေင က်ိခုွေင မ်  သည။် 

မမိသိာ်းသမ်ီး၏အမညန်ာမကိ ုထတုန်ဝမညမ်ဟတုန် ကာင််း သရိှိနာ်းလညသ်ည။် 

  

နရက်ူးမခင််း 

နက ်းဇူ်းမ  ၍ သင က်နလ်းမ ှနရက်ူးနိငုပ် ီ်း ၂ န  အထကန်ကသ်ည  ်နနရာမ ာ်းတွေင ်က်ူးခွေင မ်  န ကာင််း နဖာ်မ  ါ။ 

ဟတုက်  ၊ က်ူးနိငုသ်ည_်________________             ဟင အ်င််း၊ က်ူးခွေင မ်ရှ ိါ_________________ 

 

စွေန  လ် တစ်ာ 

က န် ်ု _______________________ (“သာ်းသမီ်း”)၏မဘိ/အု ်ထနိ််းသမူဖစသ်သူည ် ဤနနရာ၌ ourBRIDGE fro KIDS တွေငဦ််းစ်ီးသည ် 

လှု ်ရှာ်းမှုမ ာ်းနငှ  ် အကက ိအ ို  မ ာ်းမ ှ မဖစလ်ာနိငုသ်ည အ်နတရာယမ် ာ်းနငှ  ် နဘ်းဥ ါဒမ် ာ်းအာ်းလ ု်းကို နမျှာ်မနှ််းထာ်းပ ီ်းမဖစသ်ည။် 

က န် ်ု၏သာ်းသမီ်းသည ်သ/ူသမူအတွေကအ် ်ထာ်းသည  ်သငတ်န််း(မ ာ်း) နငှ အ်  ဝငခ်ွေငက် မခင််းရှိ ါသည။် 

 

က န် ်ုသည ် ဤနနရာမ ှ မညသ်ည  ် ourBRIDGE for KIDS သငတ်န််းမ ာ်းမဆိတုွေင ် ourBRIDGE for KIDS ၏န ါ ဆမှုန ကာင  ်

ဟတုသ်ညရ်ှိနစ မဟတုသ်ညရ်ှိနစ ourBRIDGE for KIDS သငတ်န််းတွေင ် က န် ်ု၏သာ်းသမ်ီးကတကန်ရာကမ်ခင််းန ကာင  ်

တိကု ်ိုကမ်ဖစန်စသွေယဝ်ိကု်၍န ေါ်န ါကလ်ာသည ရ်လဒမ်ဖစန်သာ က န် ်ုမဖစန်စ က န် ်ု၏သာ်းသမ်ီးမဖစန်စ ဒဏရ်ာအနာတရမဖစမ်ခင််း 

သို  မဟတု ် နသဆ ်ုးမခင််းအတွေက ် ourBRIDGE for KIDS အာ်း က န် ်ုနငှ က် န် ်ု၏သာ်းသမ်ီးမစှွေ ်စွေ နတာင််းဆိမုည  ် နစန်ာန က်းနငှ  ်

နလ ာ်န က်းမ ာ်းအာ်းလ ်ုး (သင န်တာ်မည တ်ရာ်းရငဆ်ိငုခ်နငှ  ် ကနုက် စရိတမ် ာ်းအ ါအဝင)် မ ှ ourBRIDGE for KIDS အာ်း 

ကင််းလွေတန် ်း၍ အကာအကွေယန် ်းပ ီ်း၊ ဆ ်ုး ှု  ်းနစန်ာမခင််းမ ှ ကင််းလွေတခ်ွေင န်ငှ   ် နဘ်းကင််းခွေင န် ်းသည။် က န် ်ုသည ်ဤစာရွေကစ်ာတမ််း 

လကမ်တှထ်ိ်ုးမခင််းအာ်းမဖင  ်က န် ်ုသည ်ourBRIDGE for KIDS နငှ  ်ကိယုစ်ာ်းလယှမ် ာ်း၊  ွေ စာ်းမ ာ်း၊ ဝနထ်မ််းမ ာ်း၊ နစတနာ ဝနထ်မ််းမ ာ်း၊ 

အဖွေ ွဲ့ဝငမ် ာ်း၊ စ ွေနဆ်ာမ ာ်း၊ န ကာ်မငာန ်းသမူ ာ်းနငှ  ် သကဆ်ိငုသ်မူ ာ်းအာ်း နလ ာ်န က်းမ ှ ကင််းလွေတခ်ွေင န် ်းလိကုပ် ီ်း 

ဥ နဒဆိငုရ်ာလ ်ု ိငုခ်ွေင အ်မ ာ်းစကုိ ု စွေန  လ်ွေတန် ကာင််း အသအိမတှမ်  သည။် ဤနလျှာကလ်ွောနငှ  ် ကင််းလွေတခ်ွေင စ်ာသည ် တရာ်းဝင၍် 

အက ိ ်းဆကမ် ာ်းကိ ု ခ ညန်နာှငထ်ာ်းသည စ်ာခ   ်မဖစပ် ီ်း ourBRIDGE for KIDS ၏နနွေရာသသီငတ်န််းအတွေင််း က န် ်ု၏သာ်းသမ်ီးမှ 

 ါဝငသ်ည  ်လှု ်ရှာ်းမှုအာ်းလ ်ုးသည် သမာ်း ို ်းက သငတ်န််းမ ှလှု ်ရှာ်းမှုအစတိအ် ိငု််း ဟတုသ်ညရ်ှိနစ မဟတုသ်ညရ်ှိနစ အက   ်းဝငသ်ည။် 



 
က န် ်ုသည ် ဤကင််းလွေတခ်ွေင က်ိ ု လကမ်တှမ်ထိ်ုးမ ီ နသခ ာစွောဖတ ်ှုပ ီ်းမဖစသ်ည။် က န် ်ုသည ် ဤကင််းလွေတခ်ွေင သ်ည ်

မညသ်ည အ်ဓ ိပါယရ်ှိသညန်ငှ  ် လကမ်တှထ်ိ်ုးမခင််းမဖင  ်မညသ်ည အ်ရာကိသုနဘာတညူနီ ကာင််း သရိှိနာ်းလညသ်ည။်  

 

က န် ်ုသည ် ourBRIDGE for KIDS မ ှ     ိ်ုးထာ်းသည ် အဆိ ုါလှု ်ရှာ်းမှုမ ာ်းတွေင ်  ါဝငတ်ကန်ရာကသ်မူ ာ်းအတွေက ်

အာမခ ထာ်းမခင််းမရှိန ကာင််းကိ ုသရိှိနာ်းလညသ်ည။် 

 

ကနလ်းအမည-် ______________________________________________ ကနလ်းအသက-် __________________ 

 

မဘိ/အု ်ထနိ််းသအူမည-် ________________________________________________________________ 

 

မဘိ/အု ်ထနိ််းသအူမည-် __________________________________ ရကစ်ွေ - ______________________ 

 

မဘိ/အု ်ထနိ််းသအူီ်းနမ်း(လ)် -  ______________________________________ ဖုန််းန  ါတ-် _____________ 


