
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

စစေ့စပ်ဗီဇာ 

သင၏် အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာခြေေါ်စာ(petition) အာားအမ   ားသာားဗီဇာဌာန (NVC)မှြွေင  ်  ပ ီားခနာက် ခလ ာက်လ ာ ခ ကား 

ခ ားသွငာ်း ြေငာ်းနငှ စ်ာရွက်စာတမ်ားမ ာားအာား အမ   ားသာားဗီဇာဌာနသ ို  တင ်  ြေငာ်းမ ာား ခ ာငရွ်က်ပ ီား ါက သင၏် 

အငတ်ာဗ  ား ရက်ြေ  နာ်းအတကွ် အခ ကာငာ်း ကာားစာက ို ရရှ  ါလ မ ်မည်။ အငတ်ာဗ  ား၀ငရ်န ်အခ ကာငာ်း ကာား 

ြေ က်က ို လက်ြေံရရှ ပ ီားသည ခ်နာက်တငွK်-1 ဗီဇာခလ ာက်ထာားရနအ်တွက် ခအာက်တွငခ် ာ်  ထာား 

ခသာလို ်ခ ာငြ်ေ က်မ ာားက ို မှတ်သာား၍အငတ်ာဗ  ား၀ငရ်နအ်တကွ်  င ်ငရ် ါမည။်  

သတ    ရန ်- ခကာငစ်စ်ဌာန ၀နထ်မ်ားမ ာားသည ်  ည သ်ငွာ်းပ ီားခသာစာရွက်စာတမ်ားမ ာားအာား 

စစီစ်ပပီြီးမှသာလျှင ်သင F်iancé ၏အငတ်ာဗ  ားရကြ်ေ  နာ်းက ို အခ ကာငာ်း ကာားမည ် စ် ါသည။် K-1 

ဗီဇာခလ ာက်ထာား သမူ ာား၏ ဗီဇာခလ ာက်ရန ်အရညအ်ြေ ငာ်း  ည မ်ှီခသာကခလားမ ာားသည ်K-2 

ဗီဇာအာားခလ ာက်ထာားန ိုငသ်ည။် သာီး ြောားခလ ာက်လ ာမ ာားက ို K ဗီဇာခလ ာကထ်ာားသတူစ်ဦားြေ ငာ်းစီ 

အတွက်တငရ်မည ် စ်ပ ီား K ဗီဇာခလ ာက်ထာားသတူစ်ဦားစီတ ိုငာ်း ဗီဇာ ခလ ာကထ်ာားြေက ိုခ ားသငွာ်း 

ရ ါမည။် ကခလားမ ာားအတွက် petitions အခ ကာငာ်း  ိုမ ိုခလ လာရန ်ဤခနရာ တွင ်ကည  ်ါ။ 

• အန်ွလ ိုငြ်ီးအစ ြေမစ ိုကဗီ်ဇာ စလျှာကလ် ာ Form DS-160  ြညေ့ပ်ါ။ 

DS-160 ခလ ာက်လ ာတွင ်လက်မှတ်ထ ိုားရနမ်လ ို ါ။ သငန်ငှ  ်(K-2 ဗီဇာခလ ာက်ထာားရန ်

အရညအ်ြေ ငာ်း   ည မ်ီခသာကခလားမ ာားမညသ်မူ  ို) (၁) DS-160 Form  ည သ်ငွာ်းရမည။် (၂) 

DS-160 အတည ်ပြုစာမျကန်ာှက ို print ထိုတပ်ပီြီး အငတ်ာဗျ ြီးမတ ိုငမီ်တင ်ပရမည။် 

သတ    ရန ်-  DS-160 Formမ  ည သ်ငွာ်းမီ ခက ားဇူား   ၍ ည န ်ကာားြေ က်မ ာားက ို  မနမ်ာဘာသာ 

(သ ို  မဟိုတ်) အင်္ဂလ  ်ဘာသာ တွင ်ကည ရ်ှု ါ။  

• လ ိုအပ်စသာစာရွကစ်ာတမ်ြီးမျာြီးက ိုစိုစ ာငြ်ီးပပီြီးကျန်ြီးမာစရြီးစစစ် ြီးပါ။ 

၁. Form DS-5537အကယ်၍သငသ်ည ်အခ ြေ   ဗီဇာ (သ ို  ) အခ ြေမ   ဗီဇာ ခလ ာက်ထာား 

ခသာ တတ ယန ိုငင်သံာား  စ် ါလ င ်(မြနြ်ာန ိုငင်သံာားြဟိုတ်ခ ဲ့ပါက) မ သာားစို၀ငမ် ာား 

နငှ အ်လို ်အက ိုငမ် ာားက ို DS-5537 Form တွငမ်ြည်ဲ့ရန ်ြလ ိုပါ။ 

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

သက်တြ်ားရ   မသာန ိုငင်ကံူားလက်ြ တ်ြူရငာ်းန င်ဲ့ ဓာတ်ပံိုပါ န ိုငင်ကံူားလက်ြ တ်စာြ က်န ာ 

ြ တတ ူတစံို။ 

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/family/fiance-k-1.html#15
https://ceac.state.gov/genniv/
https://mm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/41/2016/04/FAQfords160_MM.pdf
https://mm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/41/2016/04/DS-16013FAQ_supdatedEng.pdf
https://mm.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/41/DS5537.pdf


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

၃. ဓာတပံ်ိုမ ာူး - ၂ X ၂ လက်ြပတ်လည ်ြ က်ြ နြ်ပါမသာ မနာက်ခံအမြူမရာင ်

မရာငစ်ံိုဓာတ်ပံို။ ထ ိုဓာတ်ပံိုသက်တြ်ားသည ်၆လထက်ြမက ာ်ရပါ။ 

ဓာတ်ပံိုအတွက်လ ိုအပ်မသာအခ က်ြ ာားသ ရ  ရန ်ဤခနရာက ိုန  ပ်၍ကကည်ဲ့ရှုန ိုငပ်ါသည။် 

 

၄. မမ ူးစာရငူ်းလကမှ်တ ်- မြွားစာရငာ်းလက်ြ တ်ြူရငာ်းန င်ဲ့ န ိုထရီဘာသာမပနြူ်ရငာ်းအမပင ်

၎ငာ်းတ ို ဲ့၏ြ တတ ူ ၁ စံိုစီ၊ အကယ်၍သင တ်ငွခ်မွားစာရငာ်းလက်မှတ်မရှ  ါက   ိုမ ိုသ ရှ ခစရန ်

ဤခနရာ က ိုနှ  ် ါ။ 

 

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 ်

မတာငာ်းယူပါ။ အကယ်၍သငသ်ညအ်သက်၁ဝန စ်မက ာ်မပီားမြွားစာရငာ်းတခါြ ြရ  ြူားခ ဲ့ပါက 

ြ ြ မြွားြွာားရာမြ ြုြို့ 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 ိုလက်ြခ၍ံ ထ ိုသ ို ဲ့မပြုလိုပ် 

မခငာ်းမကကာင  ်သင၏် အမမခစ ိုက်ဗီဇာ ရရ  ရနမ်န ာင်ဲ့မန ားပါလ ြ်ဲ့ြည။် စာရွက်စာတြ်ားအတိုြ ာား 

တငမ်ခငာ်းသည ်သင်ဲ့၏ အမမခစ ိုက်ဗီဇာ မလ ာက်လ ာ 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၍အရငက် 

လက်ထပ်ခ ဲ့ြူားလ င ်၎ငာ်းလက်ထပ်စာခ ြုပ်န င်ဲ့ ြ တတ ူ ၁ စံိုစီ။ လက်ထပ်၊ ကွာရ ငာ်း၊ မသဆံိုား 

လက်ြ တ်ြရ  ပါက ဤခနရာက ိုန  ပ်၍ကကည်ဲ့ရှုန ိုငပ်ါသည။် 

 

၆. ပပစမ်ှုကငူ်းမ ကာငူ်းရဲမထာကခ်ံစာ - ရ စခနာ်းမထာက်ခံစာအသစ်ြူရငာ်းန င်ဲ့န ိုတတီဘာသာမပန။် 

ဗီဇာမလ ာက်ထာားသသူည ်ြ ြ ၏အသက်၁၆ န စ်ြ စ၍ ၆ လန င်ဲ့အထက်မနထ ိုငခ် ဲ့မသာ လက်ရ   

https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/photos.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Burma.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Burma.html


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

မနထ ိုငရ်ာမြ ြုြို့၏ရ စခနာ်းြ  မပစ်ြှုကငာ်းရ ငာ်းမကကာငာ်း ရ စခနာ်းမထာက်ခံစာတငမ်ပရ ြည။် 

မြနြ်ာြူရငာ်းန င်ဲ့ န ိုထရီဘာသာမပနတ်ငမ်ပရနလ် ိုအပ်ပါသည။် လက်ရ  မနထ ိုငရ်ာမြ ြုြို့၏ 

မပစ်ြှုကငာ်းမကကာငာ်းရ မထာက်ခံစာ ြ ာ ၁ န စ်သာခံပါသမြင်ဲ့သက်တြ်ားမက ာလ်နွသ်ာွားပါက 

ထပ်ြံတငမ်ပရနလ် ိုအပ်ပါသည။် ဗီဇာမလ ာက်ထာားသသူည ်န ိုငင်ပံခာူးတ င ်၁နစှန်ငှ့််အထက ်

မေခဲ့်ဖ ူးပါက အဆ ိုပါန ိုငင်၏ံသက်ဆ ိုငရ်ာြ  မပစ်ြှုကငာ်းရ ငာ်းမကကာငာ်းမထာက်ခံစာတငမ်ပရြည။် 

န ိုငင်ရံ ် ြောားတွငခ်နထ ိုငခ်သာသမူ ာားသည ် မနမ်ာ  ညရ်ှ ခ ွမ   ားမ ာား သ ို  မဟိုတ် 

သငူယ်ြေ ငာ်းမ ာားမှတစ် င ခ်ထာက်ြေံစာက ိုရယူ န ိုင ်ါသည။် 

 

၇. မင မ ကူးအမထာကအ်ပံ့်ေကမ်ေ - အမြရ ကာားြ မခေါ်ဆ ိုသ၏ူမငမွကကားအမထာက်အပံဲ့ 

က ြ်ားက  နလ်ွာ (I-134), အမြရ ကာားတငွအ်ခွနသ်ငွာ်းမပီားမကကာငာ်း Updated IRS tax transcript, 

အမြရ ကန ်န ိုငင်သံာား မြစမ်ကကာငာ်းအမထာက်အထာား 

 

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

မခေါ်ဆ ိုမခငာ်းခံရမသာ သငတ် ို ဲ့၏မတာ်စပ်မကကာငာ်းအမထာက်အထာား ဉပြာအာားမြင်ဲ့ 

အတူတူတွ ရ ိုကထ်ာားမသာဓာတ်ပံိုြ ာား။ 

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။ 

၁၂.  ကန်ယွစ် ကာငြ်ီးအစထာကအ်ထာြီး -  သင၏်အခမရ ကနန် ိုငင်သံာားခစ စ ်ထာားသနူငှ  ်

 က်နယွ်ခနခ ကာငာ်းအခထာက်အထာား 

 

 

 

 

 

 

https://www.uscis.gov/i-134
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သင၏် ခစ စ ်ခြေေါ်စာသည ်ရနက်ိုနရ်ှ အခမရ ကနသ်ရံံိုားသ ို   ခရာက်ရှ ပ ီားမှသာလ င ်သရံံိုားမှည န ်ကာားြေ က် 

အခ ကာငာ်း ကာားစာက ိုခ ား  ို  မည ် စ်သည။် အမမခစ ိုက်ဗီဇာအငတ်ာဗ ူား ဝငြ်ည်ဲ့သတူ ိုငာ်း ြညသ်ည်ဲ့ 

အသက်အရွယ်ြဆ ို အမ   ားသာားဗီဇာဌာန (NVC) မှအငတ်ာဗ  ားရက်ြေ  နာ်း ရရှ ပ ီားမှသာလ င ်က နာ်းြာမရား 

စစ်မဆားရနမ်အာက်ခ ာ်   ါခ ားြေနာ်းက ို က်သယွ်၍ မဆားစစ်ရနရ်က်ခ  နာ်းယပူါ။   

Samitivej International Co. Ltd. 

အြ တ် 9E/2 ၊ ကမဘာမအားဘိုရာားလြ်ား၊ ြရြ်ားကိုနာ်းမြ ြုြို့နယ ်

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

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

ခ ားစစ်ြေ က်အခ  မ ာားနငှ လ် ိုအ ်ခသာစာရွက်စာတမ်ားမ ာား အ ငသ်င  ် စ် ါလ င ်

 IVRangoon@state.gov သ ို   DS-160အတည ်  စာမ က်နာှက ို ူားတွွဲ၍ အာီးခမားလ်   ို   ါ။ 

ထ ိုသ ို   ခ ား  ို  ပ ီားလ င ်သရံံိုားမှ အငတ်ာဗ  ားရက်ြေ  နာ်း ခ ား ါလ မ ်မည။် 

 

• သင၏်န ိုငင်ကံ ြီးလကမှ်တန်ငှေ့ ်စလျှာကလ် ာမျာြီးတငပ်ါ။  

သင၏် DS-160 အတည ်  စာမ က်နာှက ိုprintထိုတ၍် လ ိုအ ်ခသာစာရွက်စာတမ်ားမ ာားအာား 

လံိုား   ည စ်ံို ါက သင၏် K-1ဗီဇာအငတ်ာဗ  ား ရက်ြေ  နာ်းအတွက်IVRangoon@state.gov သ ို   

၄ငာ်းတ ို  က ိုအာီးခမား  င  ် ို   ါ။ ခက ားဇူား   ၍ ခတာငာ်းထာားခသာစာရွက်စာတမ်ားမ ာားအာားလံိုားက ို 

သင၏်အငတ်ာဗ  ား ရက်ြေ  နာ်း သ ို  ယူခ ာငလ်ာရနလ် ိုအ ်ခ ကာငာ်းသတ     ါ။ အငတ်ာဗ  ားသ ို   

ယငာ်းစာရွက်စာတမ်ားမ ာား ယူခ ာငလ်ာရန ် ကက်ကွ် ါက သင၏်ဗီဇာ အတကွ် ခနာှင ခ်နာှး ါ 

လ မ် မည။်  

• အငတ်ာဗျ ြီး 

အငတ်ာဗ  ားရက်ြေ  နာ်းခန  တငွ ်ဗီဇာခလ ာက်ထာားသမူ ာားသညဗ်ီဇာ ခလ ာကလ် ာခ ကား ခ ားခ ာင ်

ရနလ် ိုအ ် ါသည။် လက်ရှ  ခလ ာက်လ ာခ ကား မ ာားအတွက် Fees for Visa Services 

က ို ကည ရ်ှု ါ။  USCIS၏ လက်ရှ  ခလ ာက်လ ာခ ကား မ ာားအတွကU်SCIS ဝဘ ် ိုက်မှ Check 

Filing Fees တွင ်ကည ရ်ှု ါ။ (စကာငစ်စဌ်ာနသည ်အစမရ ကန်စ ေါ်လာ စငသွာြီးက ိုသာလကြ်ေံ 

ပါသည။် ြေရက ်စက်တမ်ျာြီး၊ personal ြေျကစ်လ်ကမှ်တမ်ျာြီး၊ အ ြောြီးစသာစငစွ ကြီးမျာြီးအာြီး 

လကြ်ေံမညမ်ဟိုတပ်ါ။ ) 

mailto:IVRangoon@state.gov
mailto:IVRangoon@state.gov
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html
http://www.uscis.gov/fees
http://www.uscis.gov/fees


 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

အငတ်ာဗ  ား၏ရညရွ်ယ်ြေ က်မှာ အခမရ ကာားမှ ခြေေါ်  ိုသနူငှ သ်င၏် ကာားတွင ်စစ်မှနခ်သာ 

 က် ခံရားရှ မရှ  ံိုား  တ်ရန၊် အခမရ ကာားမှခြေေါ်  ိုသနူငှ  ်အခမရ ကန ်သ ို  ခရာက်ရှ ပ ီား 

ရက်ခ ါငာ်း ၉၀ အတွငာ်းလက်ထ ်ရနရ်ညရွ်ယ်ထာား ြေငာ်းရှ ၊ မရှ က ို ံိုား  တ်ရန ် စ်သည။် 

စကျြီးဇ ြီး ပြု၍ သငတ် ို ေ့၏  က ်စံရြီးစ ကာငြ်ီးအာြီးအစသြီးစ ပ် စ ြွီး စနြွီးရန် ပင ်ငထ်ာြီးပါ။  

• အတည ်  ရက်ြေ  နာ်းရထာားပ ီားခသာဗီဇာခလ ာက်ထာားသမူ ာားက ိုသာလ ငသ်ရံံိုားဝငာ်းအတွငာ်းသ ို   

၀ငခ်ရာက်ြေငွ  ်  မည ် စ်သည။် 

• ကာားမ ာားက ိုသရံံိုားတံြေါားဝသ ို  ဝငြ်ေွင  ်  မညမ်ဟိုတ် ါ။ ကာားရ ်နာားရနခ်နရာရရှ မညဟ်ိုတ် ါ။ 

• မှငမ်သံိုားခသာ ဒငီ်္ စ်တယ်လက်ခဗွ စကင ်တ် ြေငာ်းက ို သင၏်အငတ်ာဗ  ားသည ခ်န  ၌သရံံိုားမှ 

ဗီဇာခလ ာကလ် ာလို ်ငနာ်းစဉ်၏တစ်စ တ်တစ်  ိုငာ်းအ  စ်လို ်ခ ာင ်ါလ မ ်မည။် 

• သရံံိုားအတွငာ်း တစ်က ိုယရ်ညသ်ံိုား လ  ်စစ် စစညာ်းမ ာား အသံိုား   ြေွင မ်ူဝါဒ 

ခကာငစ်စ်ဌာနမဗှီဇာခလ ာက်ထာားသမူ ာားသညတ်စက် ိုယ်ရညသ်ံိုား လ  ်စစ် စစညာ်းမ ာား 

သ ို  မဟိုတ် အရညမ် ာားက ို သရံံိုား၀ငာ်းအတွငာ်းသ ို  ယူခ ာငလ်ာ ြေငာ်းက ိုြေငွ မ်    ါ။  

 

တစ်က ိုယ်ရညသ်ံိုား လ  ်စစ် စစညာ်းမ ာား - ကွန ်  တာမ ာား၊ လက် ်ခတာ မ ာား၊ ခရဒယီ ိုမ ာား၊ 

 ွဲလ် ိုနာ်းမ ာား၊ စမတ် ိုနာ်းမ ာား၊ MP3 player မ ာား၊ iPad နငှ အ် ြောားတက်ဘလကမ် ာား၊ 

လက်က ိုငင််္ မ်ားစက်မ ာား၊ စမတ်နာရီမ ာားနငှ  ်fitness အတွက်၀တ် ငန် ိုငခ်သာ 

အလီက်ထခရာနစ်စက်မ ာား။ 

 

ခကာငစ်စ်ဌာန၏ ခစာင  ် ိုငာ်းြေနာ်းအတငွာ်းတွင ်ခသာက် ခရ Water fountains 

မ ာားက ိုရရှ န ိုင ်ါသည။် 


