
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

မိသ ားစုအခ ြေစုိကဗီ်ဇ  

သင ့်မိသာားစု အခပြေပ ြုဗီဇာခြေေါ်စာ(petition) အာားအမ ိြုားသာားဗီဇာဌာန (NVC)မှြွေင ့်ပ ြုပ ီားခနာက့် 

ခလ ာက့်လ ာ ခ ကား ခ ားသငွ့်ားပြေင့်ားနငှ ့်စာရွက့်စာတမ့်ားမ ာားအာား အမ ိြုားသာားဗီဇာဌာနသို  တင့်ပ ပြေင့်ားမ ာား 

ခ ာင့်ရွက့်ပ ီား ါက သင့်၏ အင့်တာဗ  ား ရက့်ြေ ိန့်ားအတကွ့် အခ ကာင့်ား ကာားစာကုိ ရရှိ ါလိမ ့်မည့်။ 

အင့်တာဗ  ား၀င့်ရန့် အခ ကာင့်ား ကာားြေ က့်ကုိလက့်ြံေရရှိပ ီားသည ့်ခနာက့် သင့်နငှ ့် (အတအူခပြေပ ြုဗီဇာ 

ခလ ာက့်ထာားခသာမည့်သည ့်မိသာားစုဝင့်မ ို) အင့်တာဗ  ား၀င့်ရန့်အတွက့်ပ င့် င့်ရန့်အခရားကကီား  ါသည့်။ 

အကယ့်၍ အခ ကာင့်ား ကာားစာ မရရှိခသား ါက ခက ားဇူားပ ြု၍ သင့်၏ခလ ာက့်လ ာအခပြေအခန ကုိ 

ဤခေရ တွင့်စစ့်ခ ားရန့်နငှ ့် NVC မှခ ားခသာည န့် ကာားြေ က့်မ ာားကိုလုိက့်နာ ါ။ အကယ့်၍သင့်သည့် priority 

date ခရာက့်ရှရိန့်ခစာင ့် ိငု့်ားခန ါက ခက ားဇူားပ ြု၍ Visa Bulletin တွင့်စစ့်ခ ား ါ။ 

သင့်၏ခလ ာက့်လ ာအတွက့် ခအာက့်ခ ာ့်ပ  ါစာရွက့်စာတမ့်ားမ ာား လုိအ ့် ါသည့်။ ဤစာရွက့်စာတမ့်ားမ ာားကို 

NVC သို  မခ ား ုိ  ရခသား ါက မရူင့်ားစာရွက့်စာတမ့်ားမ ာားကိ ု(ဘာသာပ န့်မူရင့်ားမ ာားနငှ ့်အတူ) အင့်တာဗ  ားခန  တွင့် 

ယူခ ာင့်လာရန့်လိုအ ့် ါသည့်။ အင့်တာဗ  ားတွင့်ယင့်ားစာရွက့်စာတမ့်ားမ ာားကို တင့်ပ ရန့်  က့်ကွက့် ါက 

သင့်၏ဗီဇာအတကွ့် ခနာှင ့်ခနာှး ါလိမ ့်မည့်။ 

၁။ Additional Form - အကယ်၍သငသ်ညမ်ြနြ်ာန ိုငင်သံာားြဟိုတ်ခ ဲ့ပါက Additional Form 

မြည်ဲ့ရနြ်လ ိုသညက် ိုကက ားဇ ားမပြု၍ြှတ်သာားထာားပါ။ 

 

၂။ န ိုငင်ကံ ူးလကမှ်တ ်- အကြရ ကာားသ ို ဲ့ဝငရ်နရ်ညရွ်ယ်ထာားကသာအခ  နတ်ွငသ်က်တြ်ားအနညာ်းဆံိုား     

၆လ ရှ ရြည။် ဓာတ်ပံိုပါ န ိုငင်ကံ ားလက်ြှတ်စာြ က်နာှြ တတ ူ ၁ စံိုပါရှ ရြည။် 

 

၃။ ဓာတပံ်ိုမ ာူး - ၂ X ၂ လက်ြပတ်လည ်ြ က်ြှနြ်ပါကသာ ကနာက်ခံအမြူကရာင ်ကရာငစ်ံိုဓာတ်ပံိုမြစ၍် 

ဓာတ်ပံိုသက်တြ်ားသည ်၆လ ထက်ြကက ာ်ကသာဓာတ်ပံို ၂ ပံို။ လ ိုအပ်ကသာ ဓာတ်ပံိုပံိုစံရှငာ်းမပခ က်က ို 

ဤကနရာ တွငက်ကည်ဲ့ပါ။ 

 

၄။ မမ ူးစာရငူ်းလကမှ်တ ်- ကြွားစာရငာ်းလက်ြှတ်ြ ရငာ်းနငှ်ဲ့ န ိုထရီဘာသာမပနြ် ရငာ်းအမပင၎်ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ 

၁ စံိုစီ။ အကယ်၍သင်ဲ့တွငက်ြွားစာရငာ်းလက်ြှတ်ြရှ ပါကပ ိုြ ိုသ ရှ ရန ်ဤကနရာ က ိုနှ ပ်ပါ။ 

 

https://ceac.state.gov/ceac/
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/family/family-preference.html#8#8#8
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/family/family-preference.html#8#8#8
https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html
https://mm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/41/Additional-Form-2.pdf
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Burma.html


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

သတ မပြုရန။် ဗီဇာကလ ာကထ်ာားသ ြ ာား အြ ာားဆံိုားြှာားကလဲ့ြှာားထရှ ကသာအြှာားမြစ်ပါသည။် 

ဗီဇာကလ ာက်ထာားသ ြ ာား အြ ာားဆံိုားစိုသည ်ကြွားစာရငာ်းလက်ြှတ်ြရှ ပါ။ (အကယ်၍ 

ကြွားစာရငာ်းလက်ြတှ်ြရှ ကတာဲ့ပါက  ြ ြ ကြွားြွာားရာမြ ြုြို့ နယ်က နာ်းြာကရားဌာနြှ ကြွားစာရငာ်းလက်ြတှ် 

ြ တတ ူြှနက်တာငာ်းယ ပါ။ အကယ်၍သငသ်ညအ်သက၁်ဝနစှ်ကက ာ်မပီား ကြွားစာရငာ်းတခါြှြရှ ြ ားခ ဲ့ပါက 

ြ ြ ကြွားြွာားရာမြ ြုြို့ ရှ  မြ ြုြို့နယ်က နာ်းြာကရားရံိုားက ိုသာွားမပီား ကြွားြွာားြှတ်တြ်ားြရှ ကကကာငာ်း တရာားဝငစ်ာက ို 

ကတာငာ်းယ ပါ။ ထ ိုစာက ိုသင၏်န ိုငင်သံာားစ စစ်ကရားကတ်မပာားြ တတ ူနငှ်ဲ့ န ိုထရီဘာသာမပနပ်ါတွ တငပ်ါ။  

ကြွားစာရငာ်းြရှ ကကကာငာ်းစာက ို ကဆွြ  ြုား၊ ဗီဇာက ိုယ်စာားလှယ်၊ သာားြွာားဆရာြ သ ို ဲ့ြဟိုတ ်ကဆားရံိုတ ို ဲ့ြှ 

ြယ ရပါ။ တရာားြဝငစ်ာရွက်စာတြ်ားြ ာားတငမ်ခငာ်းက ိုလက်ြခံ၍ထ ိုသ ို ဲ့မပြုလိုပ်မခငာ်းကကကာင်ဲ့ သင၏် 

အကမခစ ိုက်ဗီဇာရရှ ရန ်ကနာှင်ဲ့ကနာှး ပါလ ြ်ဲ့ြည။် စာရွကစ်ာတြ်ားအတိုြ ာားတငမ်ခငာ်းသည ်သင်ဲ့၏ 

အကမခစ ိုက်ဗီဇာကလ ာကလ် ာ peitition က ို မပနပ် ို ဲ့သညအ်ထ  မြစ်န ိုငပ်ါသည။် 

 
၅။ လကထ်ပ်/က ာရှငူ်း/မေဆံိုူး လကမှ်တ ်- ြ ရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာမပနန်ငှ်ဲ့၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ ြ တတ ူ ၁ စံိုစ ီ။ 

အကယ်၍သင်ဲ့တွင ်လကထ်ပ်၊ကွာရငှာ်း ၊ကသဆံိုားလက်ြှတ်ြရှ ပါက ဤကနရာ က ိုနှ ပ်၍                                              

ကကည်ဲ့ရှုန ိုငပ်ါသည။်                    

 

၆။ ပပစမ်ှုကငူ်းမ ကာငူ်းရဲမထာကခ်ံစာ - ရ စခနာ်းကထာက်ခံစာအသစ်ြ ရငာ်းနငှ်ဲ့ န ိုတတီဘာသာမပန။် 

ဗီဇာကလ ာက်ထာားသ ၏အသက်၁၆ နစှ်ြှစ၍ ၆ လနငှ်ဲ့ အထက်ကနထ ိုငက်သာလက်ရှ  ကနထ ိုငရ်ာ 

မြ ြုြို့၏ရ စခနာ်းြှ မပစ်ြှုကငာ်းရှငာ်းကကကာငာ်း ရ စခနာ်းကထာက်ခံစာယ ရြည။် ပမန့်မာမူရင့်ားနငှ ့်နိထုရီဘာသာ 

ပ န့်တင့်ပ ရန့်လိုအ ့် ါသည့်။ လက့်ရှိခနထိငု့်ရာပမိြုြို့၏ ပ စ့်မှုကင့်ား ခ ကာင့်ားရဲခထာက့်ြေံစာမှာ ၁နစှ့်သာ 

ြေံ ါသပ င ့် သက့်တမ့်ားခက ာ့်လွန့်သာွား ါက ထ ့်မံတင့်ပ  ရန့် လိုအ ့် ါသည့်။ ဗီဇာခလ ာက့်ထာားသ ူ

သည့်န ိုငင်မံခာားတငွ၁်နစ်ှနငှ်ဲ့ အထက်ကနခ ဲ့ြ ားပါကအဆ ိုပါ သက်ဆ ိုငရ်ာန ိုငင်၏ံမပစ်ြှုကငာ်းရှငာ်းကကကာငာ်း 

ရ စခနာ်းကထာက်ခံစာက ိုပါတငမ်ပရြည။် န ိုငင်ရံပ်မခာားတွင့်ကနထ ိုငသ် ြ ာားသည့်မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ ကဆွြ  ြုားြ ာား 

သ ို ဲ့ြဟိုတ ်သ ငယ်ခ ငာ်းြ ာား ြှတဆင်ဲ့ခထာက့်ြေံစာ ကိုရယူနိငု့် ါသည။် 

 

၇။ မင မ ကူးအမထာကအ်ပံံ့ေကမ်ေ - အကြရ ကာားြှကခေါ်ဆ ိုသ ၏ကငကွကကား အကထာက်အပံဲ့ 

က ြ်ားက  နလ်ွာ (I-864)၊ အကြရ ကာားတငွအ်ခွနသ်ငွာ်းမပီားကကကာငာ်း Updated IRS tax transcript ၊ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Burma.html
https://www.uscis.gov/i-864


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

အကြရ ကနန် ိုငင်သံာား (သ ို ဲ့ြဟိုတ်) အမြ တြ်ားကနထ ိုငသ်  Legal Permanent Resident (LPR) 

မြစ်ကကကာငာ်းအကထာက်အထာား။ 

 
မင မ ကူးမထာကပံ်ံ့ေ မ ာူး၏တာဝန်ဝတတ ရာူးမ ာူး  

ကငကွကကားကထာက်ပံဲ့သ ြ ာား၊ပ ားတွ ကထာက်ပံဲ့ကပားသ ြ ာားနငှ်ဲ့ ဗီဇာကလ ာက်ထာားသ ြ ာားသည် I-864 တွင ်

လက်ြှတ်ထိာုးမခငာ်းနငှ်ဲ့ြ ြ ကထာက်ပံဲ့ကပားထာားကသာအကမခစ ိုက်ဗီဇာကလ ာက်ထာားသ တ ို ဲ့၏အကြရ ကနအ်

စ ိုားရထြှံကငကွကကားအကထာက်အပံဲ့ယ မခငာ်းကကကာင်ဲ့ မြစ်လာြည်ဲ့ ကနာက်ဆက်တွ အက  ြုားဆက်ြ ာားက ို 

သတ မပြုသင်ဲ့သည။် ထ ိုအခ က်အလက်ြ ာား က ိုပ ိုြ ို သ ရှ လ ို ပါက https://travel.state.gov/i-864က ိုနှ ပ်ပါ။ 

ဤလိုအ ့်ြေ က့်မ ာားနငှ ့် တ့်သက့်၍ အခသားစိတ့်အြေ က့်အလက့်မ ာားကို 

https://mm.usembassy.gov/visas/family-based-immigration/the-interview/ တွင့် ကည ့်ရှု ါ။  

 

၈။ ခ  ်စပ်ခ က ငာ်း အခထ ကအ်ထ ား - အခမရိကာားမှခြေေါ် ိုသPူetitioner နငှ့် ခြေေါ် ိုပြေင့်ားြေံရ ခသာ 

သင့်တို  ၏ခတာ့်စ ့်ခ ကာင့်ား အခထာက့်အထာား ဥ မာအာားပ င့်  အတူတူတွရဲိုက့်ထာားခသာ ဓာတ့် ုံမ ာား 

(သို  မဟုတ့်) အမိ့်ခထာင့်စုစာရင့်ားနငှ ့်အပြောားအခထာက့်အထာားမ ာား။ 

 

၉။ တရာူးရံို ူးမှတတ်မ်ူးမ ာူး - အကယ်၍ရှ ခ ဲ့ြ ားလ င ်မြနြ်ာြ ရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာမပနန်ငှ်ဲ့ ၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ 

၁ စံိုစီ။ 

 

၁၀။ မမ ူးစာူးစာခ ျုပ် - အကယ်၍ရှ ခ ဲ့ြ ားလ င ်မြနြ်ာြ ရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာမပနန်ငှ်ဲ့ ၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ ၁ စံိုစီ။ 

 
၁၁။ စစမ်ှုထမ်ူးမှတတ်မ်ူး - အကယ်၍ရှ ခ ဲ့ြ ားလ င ်မြနြ်ာြ ရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာမပနန်ငှ်ဲ့ ၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ ၁ 

စံိုစီ။ 

 

အကမခစ ိုက်ဗီဇာကလ ာကထ်ာားသ ြ ာားသည် ြညသ်ည်ဲ့ အသက်အရွယ်မြစ်ကစကာြ  National Visa 

Center (NVC) ြှ အငတ်ာဗ ူားရက်ခ  နာ်း ရရှ မပီားြှသာ သတ်ြှတ်ထာားကသာဆရာဝနန်ငှ်ဲ့ကဆားစစ်ရြည။် 

ကဆားစစ်ရနက်အာက်ကြာ်မပပါကဆားခနာ်းက ို ဆက်သယွ်၍ရက်ခ  နာ်းရယ ပါ။ 

 

 

 

 

https://travel.state.gov/i-864
https://mm.usembassy.gov/visas/family-based-immigration/the-interview/


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

 

Samitivej International Co. Ltd. 

အြှတ် 9E/2 ၊ ကြဘာကအားဘိုရာားလြ်ား၊ ြရြ်ားကိုနာ်းမြ ြုြို့နယ ်

ြိုနာ်းနပံါတ် - (+၉၅၁) ၆၅၆၇၃၂ / (+၉၅၁) ၆၆၀၅၄၅ 

လက်က ိုငြ်ိုနာ်း - (+၉၅၉) ၂၅၃၆၈၆၃၂၀ / (+၉၅၉) ၃၀၅၀၈၂၆၃ 

 

အင့်တာဗ  ားအစတွင့် အင့်တာဗ  ား ခပ  ိုမည ့်သသူည့် ခလ ာက့်လ ာတွင့် ါ၀င့်ခသာ အခ ကာင့်ားအရာ 

မ ာားအာားလံုားနငှ ့် အင့်တာဗ  ားတွင့်ခကာင့်စစ့်အရာရှိအာား ခပ  ကာားမည ့် အြေ က့်အလက့်မ ာား အာားလံာုး 

သည့် မှန့်ကန့်မှုရှိ ါသည့်ဟုက မ့်ားက ိန့်ရ ါမည့်။ သင့်နငှ ့်သင ့်အာား အခမရိကမှခြေေါ် ိုသတူို  ၏ မိသာားစု 

ခတာ့်စ ့်ခ ကာင့်ားအခထာက့်အထာားမ ာားအာားခတာင့်ားြေံ ါလိမ ့်မည့်။ (ဥ မာ အမိ့်ခထာင့်စုစာရင့်ား၊ 

အာီးခမားပ င ့်အ က့်အသယွ့်လု ့်ထာားခသာစာမ ာား၊ သင့်နငှ ့်သင ့်အာားခြေေါ် ိုသတူို   အြေ ိန့်အတိငု့်ားအတာ 

တြေုတွင့်အတရူိုက့်ထာားခသာဓာတ့် ုံမ ာားနငှ ့်ခက ာင့်ားမှတ့်တမ့်ားမ ာား) ခကာင့်စစ့်အရာရှိအာားလိမ့်လည့် 

ခပ ာ ိုပြေင့်ား သို  မဟုတ့် မမှန့်မကန့်ခသာ အခထာက့်အထာားမ ာား တင့်သငွ့်ား ပြေင့်ားသည့်ပ င့်ားထန့်ခသာ 

ပ စ့်မှုခပမာက့်၍ သင့်၏ဗီဇာအာား ပငင့်ား ယ့်သည့်အထပိ စ့်ခစနိငု့် ါသည့်။ နိငု့်ငကံာူးလက့်မှတ့်နငှ ့် Visa 

လိမ့်လည့်မှုမ ာားနငှ ့် က့်သတ့်၍ အခမရိကန့်ပ ည့်ခထာင့်စု၏ website ကို ကည ့် ါ။  

 

ဗီဇ ခ   ကထ် ားသမူ  ားသညမိ်မိ ို ို့၏ဗီဇ ရရိှပပီားမှသ   င ်ခ ယ ဉ် ကမှ် မ်  ား 

ဝယယ်ရူေ်ကျွန်ပ်ု ို ို့မှအ ကြံ ပြုအပ်ပါသည။် 

အင့်တာဗ  ားအပ ီားတငွ့်အရာရှိသည့် ဗီဇာကိုအတည့်ပ ြုပြေင့်ား သို  မဟုတ့် ပငင့်ား ယ့်ပြေင့်ားကို 

ဗီဇာခလ ာက့်ထာားသအူာား အသခိ ား ါလိမ့် မည့်။ သင့်၏ဗီဇာအခပြေအခနကိုစစ့်ခ ားရန့် ဤခနရာ 

ကိုနှ ိ့် ါ။  

 

 

http://www.state.gov/m/ds/investigat/c10714.htm
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?eQs=WwjqOlbeRYzCYubaSQI+RA==

