
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

မိသ ားစုအခ ြေစုိကဗီ်ဇ    

သင ့်မိသ ားစု အခ ြေစိုက့်ဗီဇ ခြေေါ်စ (petition) အ ားအမ ိ ားသ ားဗီဇ ဌ န (NVC)မှြေွင ့်   ပ ီားခန က့် 

ခလ  က့်လ   ခ ကားခ ားသငွ့်ား ြေင့်ားနငှ ့်စ ရွက့်စ တမ့်ားမ  ားအ ား အမ ိ ားသ ားဗီဇ ဌ နသို  တင့်   ြေင့်ားမ  ား 

ခ  င့်ရွက့်ပ ီား ါက သင့်၏ အင့်တ ဗ  ား ရက့်ြေ ိန့်ားအတွက့် အခ က င့်ား က ားစ ကို ရရှိ ါလိမ ့်မည့်။ 

အင့်တ ဗ  ား၀င့်ရန့် အခ က င့်ား က ားြေ က့်ကိုလက့်ြေရံရှိပ ီားသည ့်ခန က့် သင့်နငှ ့် (အတူအခ ြေစိုက့်ဗီဇ  

ခလ  က့်ထ ားခသ မည့်သည ့်မိသ ားစုဝင့်မ ို) အင့်တ ဗ  ား၀င့်ရန့်အတွက့်  င့် င့်ရန့်အခရားကကီား 

 ါသည့်။ အကယ့်၍ အခ က င့်ား က ားစ  မရရှိခသား ါက ခက ားဇူား   ၍ သင့်၏ခလ  က့်လ  အခ ြေအခန 

ကို ဤခနရ တငွ့်စစ့်ခ ားရန့်နငှ ့် NVC မှခ ားခသ ည န့် က ားြေ က့်မ  ားကိုလိကု့်န  ါ။ 

အကယ့်၍သင့်သည့် priority date ခရ က့်ရှိရန့်ခစ င ့် ိုင့်ားခန ါက ခက ားဇူား   ၍ Visa Bulletin 

တွင့်စစ့်ခ ား ါ။  

သင့်၏ခလ  က့်လ  အတကွ့် ခအ က့်ခ  ့်   ါစ ရွက့်စ တမ့်ားမ  ား လိုအ ့် ါသည့်။ ဤစ ရွက့်စ တမ့်ား 

မ  ားကို NVC သို  မခ ား ုိ  ရခသား ါက မူရင့်ားစ ရွက့်စ တမ့်ားမ  ားကို (ဘ သ   န့်မူရင့်ားမ  ားနငှ ့်အတူ) 

အင့်တ ဗ  ားခန  တွင့် ယူခ  င့်လ ရန့်လိုအ ့် ါသည့်။ အင့်တ ဗ  ား တွင့်ယင့်ားစ ရွက့်စ တမ့်ားမ  ားကို 

တင့်  ရန့်  က့်ကွက့် ါက သင့်၏ဗီဇ အတွက့် ခန ှင ့်ခနာှး ါလိမ ့်မည့်။ 

 

၁. Form DS-5537(အကယ်၍သငသ်ညမ်ြနြ်ာန ိုငင်သံာားြဟိုတ်ခ ဲ့ပါက DS-5537 Form မြည်ဲ့ရန ်

ြလ ိုပါ။ 

၂. န ိုငင်ကံ ူးလကမှ်တ ်- အမြရ ကာားသ ို ဲ့ဝငရ်နရ်ညရွ်ယထ်ာားမသာ အခ  နတ်ငွ ်၆လမက ာ်သက်တြ်ားရ   

မသာန ိုငင်ကံူားလက်ြ တ်ြူရငာ်းန င်ဲ့ ဓာတ်ပံိုပါ န ိုငင်ကံူားလက်ြ တ်စာြ ကန် ာြ တတ ူတစံို။ 

၃. ဓာတပံ်ိုမ ာူး - ၂ X ၂ လက်ြပတ်လည ်ြ က်ြ နြ်ပါမသာ မနာက်ခံအမြူမရာင ်မရာငစ်ံိုဓာတ်ပံို။ 

ထ ိုဓာတ်ပံိုသက်တြ်ားသည၆်လထက်ြမက ာရ်ပါ။ဓာတ်ပံိုအတွက်လ ိုအပ်မသာအခ က်ြ ာားသ ရ  ရန ်

ဤခနရ  က ိုန  ပ်၍ကကည်ဲ့ရှုန ိုငပ်ါသည။် 

၄. မမ ူးစာရငူ်းလကမှ်တ ်- မြွားစာရငာ်းလက်ြ တ်ြူရငာ်းန င်ဲ့ န ိုထရီဘာသာမပနြူ်ရငာ်းအမပင၎်ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ 

၁ စံိုစီ၊ အကယ်၍သင ့်တငွ့်ခမွားစ ရင့်ားလက့်မတှ့်မရှိ ါက  ုိမိုသရိှိခစရန့် ဤခနရ ကိုနှ ိ့် ါ။ 

 

သတ မပြုရန။် ဗီဇာမလ ာကထ်ာားသြူ ာား အြ ာားဆံိုားြ ာားမလဲ့ြ ာားထရ  မသာအြ ာားမြစ်ပါသည။်  

ဗီဇာမလ ာက်ထာားသအူြ ာားစိုသည် မြွားစာရငာ်းလက်ြ တ်ြရ  ပါ။ အကယ၍်မြွားစာရငာ်း 

လက်ြ တ်ြရ  မတာဲ့ပါက  ြ ြ မြွားြွာားရာမြ ြုြို့ က နာ်းြာမရားဌာနြ  မြွားစာရငာ်းလက်ြ တ်ြ တတ ူြ န ်

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/DS5537-1.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 

မတာငာ်းယူပါ။ အကယ်၍သငသ်ညအ်သက်၁ဝန စ်မက ာ်မပီားမြွားစာရငာ်းတခါြ ြရ  ြူားခ ဲ့ပါက ြ ြ မြွားြွာား 

ရာမြ ြုြို့ ရ  မြ ြုြို့နယ်က နာ်းြာမရားရံိုားြ  မြွားြွာားြ တ်တြ်ားြရ  မကကာငာ်း တရာားဝငစ်ာက ိုမတာငာ်းယ၍ူ သင၏် 

န ိုငင်သံာားစ စစ်မရားကတ်မပာားန င်ဲ့တွ တငပ်ါ။ စာရွက်စာတြ်ားတ ိုငာ်းက ို န ိုထရီဘာသာမပနရ်နန် င်ဲ့ ၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ 

ြ တတ ူ ၁စံိုစီမပြုလိုပ်ရနလ် ိုအပ်ပါသည။်) 

 

မြွားစာရငာ်းြရ  မကကာငာ်းစာက ို မဆွြ  ြုား၊ ဗီဇာက ိုယ်စာားလ ယ်၊ သာားြွာားဆရာြ သ ို ဲ့ြဟိုတ် မဆားရံိုတ ို ဲ့ြ  

ြယူရပါ။တရာားြဝငစ်ာရွက်စာတြ်ားြ ာားတငမ်ခငာ်းက ိုလက်ြခံ၍ ထ ိုသ ို ဲ့မပြုလိုပ်မခငာ်းမကကာင ့် သင၏် 

အမမခစ ိုက်ဗီဇာ ရရ  ရနမ်န ာင်ဲ့မန ားပါလ ြ်ဲ့ြည။် စာရွကစ်ာတြ်ားအတိုြ ာားတငမ်ခငာ်းသည ်သင်ဲ့၏ 

အမမခစ ိုက်ဗီဇာ မလ ာကလ် ာ peitition က ိုပယ်ြ က်သညအ်ထ  မြစ်န ိုငပ်ါသည။် 

 

၅. လကထ်ပ်/က ာရှငူ်း/မေဆံိုူး လကမှ်တ ်- လက်ရ  လက်ထပ်/ကွာရ ငာ်း/မသဆံိုားလက်ြ တ် 

မြနြ်ာြူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာမပနန် င်ဲ့ ၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ လက်ြ တ်ြ တတ ူ ၁ စံိုစီ၊ အကယ်၍အရငက်လက်ထပ် 

ခ ဲ့ြူားလ င ်၎ငာ်းလက်ထပ် စာခ ြုပ်န င်ဲ့ ြ တတ ူ ၁ စံိုစီ။ လက်ထပ်၊ ကွာရ ငာ်း၊ မသဆံိုား လက်ြ တ်ြရ  ပါက 

ဤခနရ  က ိုန  ပ်၍ကကည်ဲ့ရှုန ိုငပ်ါသည။် 

 

၆. ပပစမ်ှုကငူ်းမ ကာငူ်းရဲမထာကခ်ံစာ - ရ စခနာ်းမထာက်ခံစာအသစ်ြူရငာ်းန င်ဲ့န ိုတတီဘာသာမပန။် 

ဗီဇာမလ ာက်ထာားသသူည ်ြ ြ ၏အသက် ၁၆ န စ်ြ စ၍ ၆ လန င်ဲ့ အထက်မနထ ိုငခ် ဲ့မသာ လက်ရ   

မနထ ိုငရ်ာမြ ြုြို့၏ရ စခနာ်းြ  မပစ်ြှုကငာ်းရ ငာ်းမကကာငာ်း ရ စခနာ်းမထာက်ခံစာတငမ်ပရြည။် မြနြ်ာြူရငာ်းန င်ဲ့ 

န ိုထရီဘာသာမပနတ်ငမ်ပရနလ် ိုအပ်ပါသည။် လက်ရ  မနထ ိုငရ်ာမြ ြုြို့၏ မပစ်ြှုကငာ်းမကကာငာ်းရ မထာက်ခံစာ 

ြ ာ ၁ န စ်သာခံပါသမြင်ဲ့သက်တြ်ားမက ာလ်ွနသ်ာွားပါကထပ်ြံတငမ်ပရနလ် ိုအပ်ပါသည။် ဗီဇာမလ ာက် 

ထာားသသူည ်န ိုငင်မံခာားတငွ ်၁ န စ်န င်ဲ့အထက်မနခ ဲ့ြူားပါက အဆ ိုပါန ိုငင်၏ံသက်ဆ ိုငရ်ာြ  

မပစ်ြှုကငာ်းရ ငာ်းမကကာငာ်းမထာက်ခံစာတငမ်ပရြည။် နိငု့်ငရံ ့် ြေ ားတွင့်ခနထိငု့်ခသ သမူ  ားသည့် 

 မန့်မ   ည့်ရှိခ ွမ ိ ားမ  ား သို  မဟုတ့် သငူယ့်ြေ င့်ားမ  ားမှတစ့် င ့်ခထ က့်ြေံစ ကိရုယူ နိငု့် ါသည့်။ 

 

၇. မင မ ကူးအမထာကအ်ပံံ့ေကမ်ေ - အမြရ ကာားြ မခေါ်ဆ ိုသ၏ူမငမွကကား အမထာက်အပံဲ့က ြ်ားက  န ်

လွာ I-864, အမြရ ကာားတွငအ်ခွနသ်ငွာ်းမပီားမကကာငာ်း Updated IRS tax transcript, အမြရ ကန ်

န ိုငင်သံာား (သ ို ဲ့ြဟိုတ်) အမြ တြ်ားမနထ ိုငသ် ူLegal Permanent Resident (LPR) မြစ်မကကာငာ်းအမထာက် 

အထာား 

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


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

မင မ ကူးမထာကပံ်ံ့ေ မ ာူး၏တာဝန်ဝတတ ရာူးမ ာူး  

မငမွကကားမထာက်ပံဲ့သြူ ာား၊ပူားတွ မထာက်ပံဲ့မပားသြူ ာား၊  ူားတွွဲခထ က့် ံ ခ ားသမူ  ားန င်ဲ့ ဗီဇာမလ ာက်ထာား 

သြူ ာားသည ်I-864 တွငလ်က်ြ တ်ထ ိုားမခငာ်းန င်ဲ့ ြ ြ မထာက်ပံဲ့မပားထာားမသာ အမမခစ ိုက်ဗီဇာမလ ာက် 

ထာားသတူ ို ဲ့၏အမြရ ကနအ်စ ိုားရထြံ  မငမွကကားအမထာက်အပံဲ့ယူမခငာ်းမကကာင်ဲ့ မနာက်ဆက်တွ  

အက  ြုားဆက်ြ ာားက ို သတ မပြုရန။် ထ ိုအခ က်အလကြ် ာားက ိုပ ိုြ ိုသ ရ  လ ိုပါက  

https://travel.state.gov/i-864က ိုန  ပ်ပါ။  ဤလိုအ ့်ြေ က့် မ  ားနငှ ့် တ့်သက့်၍ 

အခသားစိတ့်အြေ က့်အလက့်မ  ားကို https://mm.usembassy.gov/visas/family-based-

immigration/the-interview/တငွ့် ကည ့်ရှု ါ။ 

 

၈. မတာ်စပ်မ ကာငူ်းအမထာကအ်ထာူး - အမြရ ကာားြ မခေါ်ဆ ိုသ ူPetitoner န င်ဲ့ မခေါ်ဆ ိုမခငာ်းခံရမသာ 

သငတ် ို ဲ့၏မတာ်စပ်မကကာငာ်းအမထာက်အထာား ဉပြာအာားမြင်ဲ့ အတူတူတွ ရ ိုကထ်ာားမသာဓာတ်ပံိုြ ာား 

(သ ို ဲ့ြဟိုတ်) အ ြ်မထာငစ်ိုစာရငာ်းန င်ဲ့ အမခာားအမထာက်အထာားြ ာား။ 

 

၉ . တရာူးရံို ူးမှတတ်မ်ူးမ ာူး - အကယ်၍ရ  ခ ဲ့ြူားလ ငမ်ြနြ်ာြူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာမပနန် င်ဲ့ ၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ ၁ 

စံိုစီ။ 

၁၀. မမ ူးစာူးစာခ ျုပ်- အကယ်၍ရ  ခ ဲ့ြူားလ င ်မြနြ်ာြူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာမပနန် င်ဲ့ ၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ ၁ စံိုစီ။ 

၁၁. စစမ်ှုထမ်ူးမှတတ်မ်ူး - အကယ်၍ရ  ခ ဲ့ြူားလ င ်မြနြ်ာြူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာမပနန် င်ဲ့ ၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ ၁ 

စံိုစီ။ 

 

အမမခစ ိုက်ဗီဇာအငတ်ာဗ ူားဝငြ်ည်ဲ့သတူ ိုငာ်းြညသ်ည်ဲ့အသက်အရွယ်ြဆ ို အမ ိ ားသ ားဗီဇ ဌ န (NVC) 

မှအင့်တ ဗ  ားရက့်ြေ နိ့်ားရရှိပ ီားမှသ လ င့် က နာ်းြာမရားစစ်မဆားရနမ်အာက်ခ  ့်   ါခ ားြေန့်ားကို  က့် 

သယွ့်၍ မဆားစစ်ရနရ်က်ခ  နာ်းယူပါ။   

 

Samitivej International Co. Ltd. 

အြ တ် 9E/2 ၊ ကမဘ မအားဘိုရာားလြ်ား၊ ြရြ်ားကိုနာ်းမြ ြုြို့နယ် 

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

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

 

 

https://travel.state.gov/i-864
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmm.usembassy.gov%2Fvisas%2Ffamily-based-immigration%2Fthe-interview%2F&data=02%7C01%7CIVRangoon%40state.gov%7C91fb6f242157402c906c08d83922b31a%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637322168479646053&sdata=56EPdjMoWOZ5%2BEMVMK7gRwvDSwygS8OwQ9GXGRUK%2BEg%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmm.usembassy.gov%2Fvisas%2Ffamily-based-immigration%2Fthe-interview%2F&data=02%7C01%7CIVRangoon%40state.gov%7C91fb6f242157402c906c08d83922b31a%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637322168479646053&sdata=56EPdjMoWOZ5%2BEMVMK7gRwvDSwygS8OwQ9GXGRUK%2BEg%3D&reserved=0


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

အင့်တ ဗ  ားအစတွင့် အင့်တ ဗ  ား ခ   ိုမည ့်သသူည့် ခလ  က့်လ  တွင့် ါ၀င့်ခသ  အခ က င့်ားအရ  

မ  ားအ ားလံုားနငှ ့် အင့်တ ဗ  ားတွင့်ခက င့်စစ့်အရ ရှိအ ား ခ   က ားမည ့် အြေ က့်အလက့်မ  ား အ ားလံာုး 

သည့် မှန့်ကန့်မှုရှိ ါသည့်ဟုက မ့်ားက ိန့်ရ ါမည့်။ သင့်နငှ ့်သင ့်အ ား အခမရိက ားမှခြေေါ် ိုသတူို  ၏ 

မိသ ားစုခတ ့်စ ့် ခ က င့်ားအခထ က့်အထ ားမ  ားအ ားခတ င့်ားြေံ ါလိမ ့်မည့်။ (ဥ မ  

အမိ့်ခထ င့်စုစ ရင့်ား၊ အာီးခမား  င ့် အ က့်အသယွ့်လု ့်ထ ားခသ စ မ  ား၊ သင့်နငှ ့်သင ့်အ ားခြေေါ် ိုသတူို   

အြေ ိန့်အတိငု့်ားအတ တြေတုွင့် အတူ ရိုက့်ထ ားခသ ဓ တ့် ုံမ  ားနငှ ့်ခက  င့်ားမှတ့်တမ့်ားမ  ား) 

ခက င့်စစ့်အရ ရှိအ ားလိမ့်လည့်ခ    ို ြေင့်ား သို  မဟုတ့် မမှန့်မကန့်ခသ  အခထ က့်အထ ားမ  ား 

တင့်သငွ့်ား ြေင့်ားသည့်  င့်ားထန့်ခသ    စ့်မှုခ မ က့်၍ သင့်၏ဗီဇ အ ား ငင့်ား ယ့်သည့်အထ ိ  စ့်ခစနိငု့် 

 ါသည့်။ နိငု့်ငကံူားလက့်မှတ့်နငှ ့် Visa လိမ့်လည့်မှုမ  ားနငှ ့် က့်သတ့်၍ အခမရကိန့်  ည့်ခထ င့်စု၏ 

website ကို ကည ့် ါ။  

ဗီဇ ခ   ကထ် ားသမူ  ားသညမိ်မိတို ို့၏ဗီဇ ရရိှပ ီားမှသ   င ်ခ ယ ဉ် ကမှ်တမ်  ား 

ဝယယ်ရူန်ကျွန် ်ုတို ို့မှ အကကြံ  ြုအ ် ါသည။် 

အင့်တ ဗ  ားအပ ီားတငွ့်အရ ရှိသည့် ဗီဇ ကိုအတည့်    ြေင့်ား သို  မဟုတ့်  ငင့်ား ယ့် ြေင့်ားကို 

ဗီဇ ခလ  က့်ထ ားသ ူအ ားအသခိ ား ါလိမ ့်မည့်။ သင့်၏ဗီဇ အခ ြေအခနကိုစစ့်ခ ားရန့် ဤခနရ  

ကိုနှ ိ့် ါ။ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

