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သင၏်အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာခြေေါ်စာ (Petition) အာားအမ   ားသာားဗီဇာဋ္ဌာန (NVC) မှြေွင့််   ပ ီားခနာက်ခလ ာက်လ ာခ ကားခ ားသွငာ်း ြေငာ်း 

နငှ့််စာရွက်စာတမ်ားမ ာားအာားအမ   ားသာားဗီဇာဌာနသ ို ့်တင ်  ြေငာ်းမ ာားခ ာငရွ်က်ပ ီား ါက သင၏် အငတ်ာဗ  ား ရက်ြေ  နာ်းအတွက် 

အခ ကာငာ်း ကာားစာက ို ရရှ  ါလ မ့််မည်။ အငတ်ာဗ  ားဝငရ်နရ်က်ြေ  နာ်း အခ ကာငာ်း ကာားစာက ိုလက်ြေံရရှ ပ ီားသည့််ခနာက် 

သငခ်ရာ သငန်ငှ့််အတူအခ ြေစ ိုက် ဗီဇာခလ ာက်ထာားခသာ မ သာားစိုဝငမ် ာားသည် အငတ်ာဗ  ားဝငရ်န ်အတွက်  င ်ငရ်န ်

အခရားကကီား ါသည်။ အကယ်၍အခ ကာငာ်း ကာားစာ မရရှ ခသား ါက ခက ားဇူား   ၍ သင၏်ခလ ာက်လ ာအခ ြေအခနက ို 

ဤခနရာ တွငစ်စ်ခ ားရနန်ငှ့်် NVC မှခ ားထာားခသာည န ်ကာားြေ က်မ ာားက ိုလ ိုက်နာ ါ။ အကယ်၍ သငသ်ည် priority date  

ရက်ခရာက်ရှ ရနခ်စာင့််  ိုငာ်းခန ါက ခက ားဇူား   ၍ Visa Bulletin တွငစ်စ်ခ ား ါ။ 

 

သင၏်ခလ ာက်လ ာအတွက် ခအာက်ခ ာ်   ါစာရွက်စာတမ်ားမ ာား လ ိုအ ် ါသည်။ အကယ်၍ဤစာရွက်စာတမ်ားမ ာားက ို   

သ ို ့်မခ ား  ို ့်ရခသား ါက မူရငာ်းစာရွက်စာတမ်ားမ ာားက ို ဘာသာ  နမူ်ရငာ်းမ ာားနငှ့််အတူ အငတ်ာဗ  ားခန ့်တွင ်ယူခ ာငလ်ာရန ်

လ ိုအ ် ါသည်။ အငတ်ာဗ  ားရက်တွင ်ထ ိုစာရွက်စာတမ်ားမ ာား တင ် ရန ် က်ကွက် ါက  သင၏်ဗီဇာအတွက်ခနာှင့််ခနာှး 

 ါလ မ့််မည်။ 

 
၁။ Form DS-5537        အကယ်၍သငသ်ည် မနမ်ာန ိုငင်သံာားမဟိုတ်ြေ ့် ါက DS-5537 Form   ည့််ရနမ်လ ိုသည်    

                                        က ိုခက ားဇူား   ၍မှတ်သာားထာား ါ။ 

၂။ န ိုငင်ကံ ူးလကမှ်တ ်          အခမရ ကာားသ ို ့်ဝငရ်နရ်ည်ရွယ်ထာားခသာအြေ  နတ်ွင ်သက်တမ်ားအနည်ား ံိုား ၆ လ ရှ ရမည်။                                               

                                         ဓာတ် ံို ါ န ိုငင်ကံူားလက်မှတ်စာမ က်နာှမ တတ   ၁ စံို ါရှ ရမည်။ 

၃။ ဓာတပံ်ိုမ ာူး                    ၂ X ၂ လက်မ တ်လည် မ က်မှနမ် ါခသာ ခနာက်ြေံအ   ခရာင ်ခရာငစံ်ိုဓာတ် ံို  စ်၍   

                                         ဓာတ် ံိုသက်တမ်ားသည် ၆လထက်မခက ာ်ခသာဓာတ် ံို ၂  ံို။ လ ိုအ ်ခသာ ဓာတ် ံို ံိုစံ   

                                        ရှငာ်း  ြေ က်က ို ဤခနရာ တွင ်ကည့်် ါ။ 

၄။ မမ ူးစာရငူ်းလကမှ်တ ်      ခမွားစာရငာ်းလက်မှတ်မူရငာ်းနငှ့်် န ိုထရီဘာသာ  နမူ်ရငာ်းအ  င ်၎ငာ်းတ ို ့်၏မ တတ   ၁ စံိုစီ။ 

                                         အကယ်၍သင့််တွငခ်မွားစာရငာ်းလက်မှတ်မရှ  ါက  ိုမ ိုသ ရှ ရန ်ဤခနရာ က ိုနှ  ် ါ။ 

သတ    ရန။် ဗီဇာခလ ာက်ထာားသူမ ာား အမ ာား ံိုားမှာားခလ့်မှာားထရှ ခသာအမှာား  စ် ါသည်။  ဗီဇာခလ ာက်ထာားသူမ ာား 

အမ ာား ံိုားစိုသည် ခမွားစာရငာ်းလက်မှတ်မရှ  ါ။ 

mailto:IVRangoon@state.gov
https://ceac.state.gov/ceac/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration.html#8
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-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


(အကယ်၍ ခမွားစာရငာ်းလက်မှတ်မရှ ခတာ့် ါက  မ မ ခမွား ွာားရာပမ  ြို့ နယ်က နာ်းမာခရားဌာနမှ ခမွားစာရငာ်းလက်မှတ်မ တတ  မှန ်

ခတာငာ်းယူ ါ။ အကယ်၍သငသ်ည်အသက်၁ဝနစ်ှခက ာ်ပ ီား ခမွားစာရငာ်းတြေါမှမရှ  ူားြေ ့် ါက မ မ ခမွား ွာားရာပမ  ြို့ ရှ  

ပမ  ြို့နယ်က နာ်းမာခရားရံိုားက ိုသွာားပ ီား ခမွား ွာားမှတ်တမ်ားမရှ ခ ကာငာ်း တရာားဝငစ်ာက ိုခတာငာ်းယူ ါ။ 

ထ ိုစာက ိုသင၏်န ိုငင်သံာားစ စစ်ခရားကတ်  ာားမ တတ  နငှ့်် န ိုထရီဘာသာ  န ်ါတွ တင ်ါ။  

ခမွားစာရငာ်းမရှ ခ ကာငာ်းစာက ို ခ ွမ   ား၊ ဗီဇာက ိုယ်စာားလှယ်၊ သာား ွာား ရာမ သ ို ့်မဟိုတ် ခ ားရံိုတ ို ့်မှ မယူရ ါ။ 

တရာားမဝငစ်ာရွက်စာတမ်ားမ ာားတင ်ြေငာ်းက ိုလက်မြေံ၍ထ ိုသ ို ့်   လို ် ြေငာ်းခ ကာင့်် သင၏်အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာရရှ ရန ်ခနာှင့််ခနာှး 

 ါလ မ့််မည်။  စာရွက်စာတမ်ားအတိုမ ာားတင ်ြေငာ်းသည် သင့််၏အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာခလ ာက်လ ာ peitition က ို   န ် ို ့်သည်အထ  

  စ်န ိုင ်ါသည်။ 

 
၅။ လကထ်ပ်/က ာရှငူ်း/မေဆံိုူး လကမှ်တ ်   မူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာ  နန်ငှ့််၎ငာ်းတ ို ့်၏ မ တတ   ၁ စံိုစီ ။ အကယ်၍သင့််တွင ်                               

                                                   လက်ထ ်၊ကွာရှငာ်း ၊ခသ ံိုားလက်မှတ်မရှ  ါက ဤခနရာ က ိုနှ  ်၍  

                                                                ကည့််ရှုန ိုင ်ါသည်။                    

၆။ ပပစ်မှုကငူ်းမ ကာငူ်းရဲမထာကခံ်စာ           ရ စြေနာ်းခထာက်ြေံစာအသစ်မူရငာ်းနငှ့်် န ိုကတီဘာသာ  န။်ဗီဇာခလ ာက်ထာားသူ      

                                                               ၏ အသက် ၁၆ နစ်ှမှစ၍ ၆ လနငှ့်် အထက်ခနထ ိုငခ်သာလက်ရှ  ခနထ ိုငရ်ာ  

                                                               ပမ  ြို့၏ရ စြေနာ်းမ ှ  စ်မှုကငာ်းရှငာ်းခ ကာငာ်း ရ စြေနာ်းခထာက်ြေံစာယူရမည်။  

                                                               န ိုငင် ံြောားတွင ်၁ နစ်ှနငှ့််အထက် ခနြေ ့် ူား ါကအ  ို ါသက်  ိုငရ်ာ န ိုငင်၏ံ  

                                                                 စ်မှုကငာ်းရှငာ်းခ ကာငာ်းရ စြေနာ်းခထာက်ြေံစာက ို ါတင ် ရမည်။ န ိုငင်ရံ ် ြောား  

                                                               တွငခ်နထ ိုငသ်ူမ ာားအတွက်ရ စြေနာ်းခထာက်ြေံစာရရှ ရနလ်က်ခတွြို့အက  ံိုား 

                                                               နည်ားလမ်ားမှာ မနမ်ာန ိုငင်ရံှ ခ ွမ   ားမ ာား သ ို ့်မဟိုတ် သူငယ်ြေ ငာ်းမ ာားမှတ င့််  စ်    

                                                                သည်။ 

 
၇။ မင မ ကူးအမထာကအ်ပံံ့ေကမ်ေ           အခမရ ကာားမှခြေေါ်  ိုသူ၏ခငခွ ကား အခထာက်အ ံ့်က မ်ားက  နလ်ွာ (I-864)၊ 

                                                       အခမရ ကာားတွငအ်ြေွနသ်ွငာ်းပ ီားခ ကာငာ်း Updated IRS tax transcript ၊ 

                                                               အခမရ ကနန် ိုငင်သံာား (သ ို ့်မဟိုတ်) အပမ တမ်ားခနထ ိုငသ်ူ Legal Permanent  

                                                               Resident (LPR)   စ်ခ ကာငာ်းအခထာက်အထာား။ 

မင မ ကူးမထာကပံ်ံ့ေ မ ာူး၏တာဝန်ဝတတ ရာူးမ ာူး  

ခငခွ ကားခထာက် ံ့်သူမ ာား၊ ူားတွ ခထာက် ံ့်ခ ားသူမ ာားနငှ့်် ဗီဇာခလ ာက်ထာားသူမ ာားသည် I-864 တွငလ်က်မှတ်ထ ိုား ြေငာ်းနငှ့်် 

မ မ ခထာက် ံ့်ခ ားထာားခသာအခ ြေစ ိုက်ဗီဇာခလ ာက်ထာားသူတ ို ့်၏အခမရ ကနအ်စ ိုားရထမှံခငခွ ကားအခထာက်အ ံ့် 

ယူ ြေငာ်းခ ကာင့််   စ်လာမည့်် ခနာက် က်တွ အက   ား က်မ ာားက ို သတ    သင့််သည်။ ထ ိုအြေ က်အလက်မ ာား က ို  ိုမ ို သ ရှ လ ို 

 ါက https://travel.state.gov/i-864 က ိုနှ  ် ါ။ 

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


 

 

၈။ တရာူးရံို ူးမှတတ်မ်ူးမ ာူး                    အကယ်၍ရှ ြေ ့် ူားလ င ် မနမ်ာမူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာ  နန်ငှ့်် ၎ငာ်းတ ို ့်၏မ တတ   ၁ စံိုစီ။ 

၉။ မမ ူးစာူးစာခ ျုပ်                                အကယ်၍ရှ ြေ ့် ူားလ င ် မနမ်ာမူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာ  နန်ငှ့်် ၎ငာ်းတ ို ့်၏မ တတ   ၁ စံိုစီ။ 

၁ဝ။ စစ်မှုထမ်ူးမှတတ်မ်ူး                       အကယ်၍ရှ ြေ ့် ူားလ င ် မနမ်ာမူရငာ်း၊ န ိုထရီဘာသာ  နန်ငှ့်် ၎ငာ်းတ ို ့်၏မ တတ   ၁ စံိုစီ။ 

 
အခ ြေစ ိုက်ဗီဇာခလ ာက်ထာားသူမ ာားသည် မည်သည့်် အသက်အရွယ်  စ်ခစကာမူ National Visa Center (NVC) မှ 

အငတ်ာဗ  ားရက်ြေ  နာ်း ရရှ ပ ီားမှသာ သတ်မှတ်ထာားခသာ ရာဝနန်ငှ့််ခ ားစစ်ရမည်။ ခ ားစစ်ရနခ်အာက်ခ ာ်   ါခ ားြေနာ်းက ို 

 က်သွယ်၍ရက်ြေ  နာ်းရယူ ါ။ 

Samitivej International Co. Ltd. 
          အမှတ် 9E/2 ၊ ကမဘာခအားဘိုရာားလမ်ား၊ မရမ်ားကိုနာ်းပမ  ြို့နယ် 

           ိုနာ်းန ံါတ် - (+၉၅၁) ၆၅၆၇၃၂ / (+၉၅၁) ၆၆၀၅၄၅ 

    လက်က ိုင ်ိုနာ်း - (+၉၅၉) ၂၅၃၆၈၆၃၂၀ / (+၉၅၉) ၃၀၅၀၈၂၆၃ 

 

အငတ်ာဗ  ားအစတွင ်အငတ်ာဗ  ားခ    ိုမည့််သူသည် ခလ ာက်လ ာတွင ်ါဝငခ်သာခ ကာငာ်းအရာမ ာားအာားလံိုားနငှ့်် 

အငတ်ာဗ  ားတွင ်ခကာငစ်စ်အရာရှ အာားခ   ကာားမည့််အြေ က်အလက်မ ာားအာားလံိုားသည် မှနက်နမ်ှုရှ  ါသည်ဟို 

က မ်ားက  နရ် ါမည်။ ခကာငစ်စ်အရာရှ အာားလ မ်လည်ခ  ာ  ို ြေငာ်း (သ ို ့်မဟိုတ်) မမှနက်နခ်သာ အခထာက်အထာား 

မ ာားတင ်  ြေငာ်းသည်  ငာ်းထနခ်သာ  စ်မှုခ မာက်၍သင၏်ဗီဇာအာား ငငာ်း ယ်သည်အထ   စ်ခစန ိုင ်ါသည်။ 

န ိုငင်ကံူားလက်မှတ်နငှ့်် ဗီဇာလ မ်လည်မှုမ ာားနငှ့်် တ်သတ်၍ အခမရ ကန ် ည်ခထာငစ်ို၏ ဝက်ဘ်  ိုဒ ်က ို ကည့်် ါ။ ဗီဇာ 

ခလ ာက်ထာားသူမ ာားသည် မ မ တ ို ့်ဗီဇာရရှ ပ ီားမှသာခလယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူရနက်ျွန်ို ်တ ို ့်မှအ ကံ    အ ် ါသည်။ 

အငတ်ာဗ  ားအပ ီားတွငခ်ကာငစ်စ်အရာရှ မှဗီဇာြေွင့််   သည်  ငငာ်းသည်က ိုခ  ာ ါလ မ့််မည်။ အငတ်ာဗ  ား ခ    ို ပ ီားခသာ 

ဗီဇာခလ ာက်သူမ ာားသည်မ မ တ ို ့်ဗီဇာအခ ြေအခနက ိုဤခနရာတွင ်ကည့််န ိုင ်ါသည်။ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/contact-us/reporting-fraud.html
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?App=IV

