န ောက်ဆက်တွဲ 2 တင
ို က် ကောြားမှုလပ
ို ်င ်ြားစဉ်
ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်သည့် တန့််းတူညမ
ီ ျှ၊ အသ်းခ နင့်ဝသ သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း ေန့်ဝ

င့်မမ
ှု ်း

ဝ ်းအ ့်ရန့်အတွက့် ၎င့််း၏ ဝြေါင့််းစဉ် VI တ ေန့်မ ်းအ ေါအေင့် ၎င့််း၏လ ့်ငန့််းမ ်း ဝ
ြွခွဲ ြ ်း

က့်

မှုမရဝသ မူေေါဒတစ့်ြက ကတခ ထ ်းသည့်။ သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်းနင ့်

င့်ရွက့်ရ တွင ့်
က့်စ ့်သည့်

အက ်းြစ ်းြွငမ
့် ်း အစီအစဉ်ဝအ က့်တွင ့် မည့်သတ
ူ စ့်ဦ်းတစ့်ဝယ က့်ကမျှ လူမ ်း၊ အသ ်းအဝရ င့်
သမဟတ့် ဝမွ်းရ ့်ဇ တဟူသည့် အဝခြြအဝ က င့််းရင့််းမ ်းဝ က င ့် ေါေင့်ြွငမ
့် မဖယ့်ထတ့်ဝစရန့်၊
အက ်းအခမတ့်မ ်းရရြွငက
့် ခငင့််း ယ့်မြရဝစရန့် သမဟတ့် ြွခွဲ ြ ်း

က့်

မြရဝစရန့် အဝက င့််း

်း

အ ်းထတ့်ကက ်း မ့််းသွ ်းရမည့်မ မမ ြို့ဝတ ့်၏ မူေေါဒ င့်ခဖစ့်သည့်။
ဤလ ့်ငန့််းစဉ်မ ်းသည့် မမ ြို့ဝတ ့်က စီမဝ
လ ့်ဝ

င့်ြ က့်တွငမ
့်

င့်ရွက့်ဝသ မည့်သညအ
့် စီအစဉ် သမဟတ့်

စွ ့်စွဲထ
ွ
်းဝသ ြွခွဲ ြ ်း

က့်

ခြင့််းအတွက့် 1964 ြနစ့် နင့်ငသ ်းအြွငအ
့် ဝရ်း

အက့်ဥ ဝဒ၊ 1973 ြနစ့် ခ န့်လည့်ထဝ
ူ ထ င့်ဝရ်း အက့်ဥ ဝဒ၏ ဒ့်မ 504 နင ့် 1990 ြနစ့် မသန့်စမ
ွ ့််း
အဝမရကန့်လူမ ်းမ ်း အက့်ဥ ဝဒတ၏ ဝြေါင့််းစဉ် VI ဝအ က့်ရ တင့် က ်းြ က့်အ ်းလ်း
အက ်းေင့်သည့်။
ဤလ ့်ငန့််းစဉ်မ ်းသည့် အခြ ်းခ ည့်နယ့် သမဟတ့် ဖက့်ဒရယ့် အစ်းရဌ နမ ်းထ
တရ ်းေင့်တင့် က ်းြ က့်မ ်း တင့်သင
ွ ်း့် ရန့် သမဟတ့် ြွခွဲ ြ ်း
တင့် က ်းြ က့်မ ်းအတွက့် သီ်းသနအ
့် ကဝ ်းဝ

က့်

ဝ က င့််း စွ ့်စွဲထ
ွ
်းဝသ

်းွ ဝနွ်းမှု ရယူရန့် တင့် က ်းသူ၏ အြွငအ
့် ဝရ်းမ ်းက

ခငင့််း ယ့်ခြင့််းမရ ေါ။ တင့် က ်းြ က့်မ ်းက တတ့်နင့်သမျှ အနမ့်

်း အတင့််းအတ အထ ဝစ စီ်းစွ

ဝခဖရင့််းြ က့်ရရဝစရန့် အစွမ့််းကန့် ကက ်း မ့််းသွ ်း ေါမည့်။ ဝြေါင့််းစဉ် VI နင ့်
ခ ဋ္ဌ န့််းြ က့်မ ်းအရ တ ်းခမစ့်ထ ်းဝသ ြွခွဲ ြ ်း

က့်

မည့်သညလ
့် ူ ဂ္ လ့်၊ အ ့်စ သမဟတ့် အဖွွဲြို့အစည့််းကမ

က့်စ ့်သည့်

မှုက ြရသည့်ဟ ယ ကည့်ဝသ
တင့် က ်းြ က့် တင့်သင
ွ ်း့် နင့် ေါသည့်။

ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်၏ တင့် က ်းမှု လ ့်ငန့််းစဉ်က ဝအ က့် ေါ ဝနရ မ ်းတွင ့် ရရနင့် ေါသည့် အစ်းရဌ န ေက့်ဘ့်

က့် www.bgky.org/transit ြွခွဲ ြ ်း

က်းက ်းြ က့်တစ့်ြအခဖစ့်ဝသ ့်လည့််းဝက င့််း သမဟတ့်
၎င့််းတစ့်ြလ်းအခဖစ့်ဝသ ့်လည့််းဝက င့််း

ကနသ
့် တ့်မျှဝေခြင့််း

က့် မှု မရဝရ်း အသဝ ်းြ က့်ထရ
ွဲ

 ဧညဝ
့် တွြ
ြို့ န့််းနင ့် အမ ်း

င့်ဝနရ မ ်းရ 304 E 11th Ave, Suite 1 &amp; 2, Bowling Green,

KY 42101 တွင ့် တည့်ရသည့် အစ်းရဌ နရ်း

လူမ ်း၊ အသ ်းအဝရ င့်၊ ဝမွ်းရ ့်ဇ တ၊ မသန့်စမ
ွ ့််းမှု၊ လင့်အမ ်းအစ ်း၊ အသက့်၊ က်းကွယယ
့် ကည့်မှု၊
ေင့်ဝငွအဝခြအဝန သမဟတ့် အဂဂလ ့်စ ကျွမ့််းက င့်မှု အ ်းနည့််းခြင့််း (LEP) တအဝ ေါ် အဝခြြ၍
ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်၏ ြွခွဲ ြ ်း

က့်

မှုကြရဝ က င့််း ယူ

ဝသ မည့်သမ
ူ

သည့်

www.bgky.org/transit တွင ့် စ ရွ က့်စ တမ့််းမ ်းဝအ က့်ရ ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်၏ တင့် က ်းမှု စက
ခဖညစ
့် က
ွ ဝ
့် ်း မ ီ်း တင့် က ်းနင့် ေါသည့်။ စက robert.gil@ratpdev.com သ အီ်းဝမ်းလ့် ၍ခဖစ့်ဝစ၊
ဤတွငဝ
့် ဖ ့်ခ ထ ်းသည့် သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း မန့်ဝနဂ သ လ ့်မလ
ူ က့် 304 E 11th Ave, Suite 1 or

Suite 2, Bowling Green, KY 42101 လ ့်စ သ စ တက့်မတစ့်

ငခ့် ဖစ့်ဝစ၊

လူကယ့်တင့်သွ ်းဝရ က့်၍ခဖစ့်ဝစ ဝ ်း နင့် ေါသည့်။
တင့် က ်းမှု စက ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်သ အဝထွဝထွတင့် က ်းမှုမ ်း ဝ ်း ရ တွငလ
့် ည့််း
အသ်းခ နင့်သည့်။
ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်သည့် စွ ့်စွဲထ
ွ
်းဝသ အခဖစ့်အ က့်မ ီ်းဝန က့် ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 180
ထက့်မဝက ့်ဘွဲ လက့်ြရရထ ်းဝသ တင့် က ်းမှုမ ်းကသ စစမ့်စစ့်ဝ
ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်သည့် မ ီ်းခ ညစ
့် ဝသ တင့် က ်းမှုမ ်းကသ စီမဝ

်း ေါသည့်။
င့်ရွက့် ေါမည့်။

တင့် က ်းြ က့်မ ်းက စ ခဖငဝ
့် ရ်းသ ်း၍ လူ ဂ္ လ့်တစ့်ဦ်းက သမဟတ့် သူ/သူမ၏ ကယ့်စ ်းလယ့်က
လက့်မတ့်ဝရ်းထ်းထ ်းရမည့်ခဖစ့်မ ီ်း တင့် က ်းသူ၏ အမည့်၊ ဝနရ ့်လ ့်စ နင ့် တယ့်လီဖန့််းန ေါတ့်၊
ြွခွဲ ြ ်း

က့်

သည့်ဟ စွ ့်စွဲထ
ွ
်းဝသ တင့်တန့််းြရသူ၏ အမည့် သမဟတ့် ဝဖ ့်ခ ြ က့်၊

တင့် က ်းရသည့် အဝ က င့််းအရင့််း (လူမ ်း၊ အသ ်းအဝရ င့် သမဟတ့် ဝမွ်းရ ့်ဇ တ) နင ့်
စွ ့်စွဲထ
ွ
်းသည့် လ ့်ရ ့်(မ ်း) ခ လ ့်သညရ
့် က့်စွဲတ
ွ က ထညသ
့် င
ွ ်း့် ဝဖ ့်ခ ရမည့်။ စွ ့်စွဲထ
ွ
်းဝသ
ြွခွဲ ြ ်း

က့်

မှု အြ က့်အလက့်မ ်းနင ့် အဝခြအဝနမ ်းက အဝသ်းစတ့် ဝဖ ့်ခ ထ ်းသည့်

ထတ့်ခ န့်ြ က့်တစ့်ြသည့် တင့် က ်းမှုအ ်းလ်းတွင ့် ေါရရမည့်။
တရ ်းေင့် တင့် က ်းမှုမ ်း ခ လ ့်သညအ
့် ြေါ တရ ်းေင့် ဝြေါင့််းစဉ် VI တင့် က ်းမှု စက အသ်းခ ရန့်
ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်က အဝလ်းအနက့် တက့်တန
ွ ်း့် ေါသည့်။ လျှ ြို့ ေက့်ထ ်းဝသ

ကနသ
့် တ့်မျှဝေခြင့််း

အြ က့်အလက့်မ ်းက ထန့််းသမ့််းရန့် က ်းဝ က င့််း
လ ့်ဝ

ဝ
ီ လ ့်ဝသ အစီအမမ ်းက

င့်သွ ်း ေါမည့်။

ဦ်းစ ်းဝ ်းနည့််းလမ့််းမ သငတ
့် င့် က ်းြ က့်က ဝြေါင့််းစဉ် VI တင့် က ်းမှု စက သ်း၍ စ ခဖငဝ
့် ရ်းသ ်းမ ီ်း
၎င့််းက ဝအ က့် ေါအတင့််း ဝ ်း ရန့်ခဖစ့် ေါသည့်ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့
သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း မန့်ဝနဂ

Robert Gil
304 East Eleventh Ave.
Suite 2
Bowling Green, KY 42101
တင့် က ်းသူသည့် ဝရ်းသ ်းဝဖ ့်ခ ြ က့်က ဝ ်း ရန့် မလ ့်ဝ
မစွမ့််းဝ

င့်နင့် ေါက ြွခွဲ ြ ်း

မမ ြို့ဝတ ့်၏ သယ့်ယူ ဝ
တင့် က ်းသူက ဝတွြို့

က့်

င့်နင့် ေါက သမဟတ့်

ြရမှုအ ်း နှုတခ့် ဖငတ
့် င့် က ်းြ က့်က ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်၏

င့်ဝရ်း မန့်ဝနဂ ထသ တင့်ခ နင့်သည့်။ ဤအဝခြအဝနမ ်းဝအ က့်တွင ့်

ဝမ်းခမန့််းမည့်ခဖစ့်မ ီ်း သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း မန့်ဝနဂ သည့်

နှုတခ့် ဖငစ
့် ွ ့်စွဲြ
ွ က့်မ ်းက စ ခဖငဝ
့် ရ်းသ ်းရ တွင ့် တင့် က ်းသူအ ်း ကူညဝ
ီ
မမ ြို့ဝတ ့်သည့် အဂဂလ ့်ဘ သ ခဖင ့် ဝခ
သငဝ
့် တ ့်ဝသ အကူအညီက

က့်

င့်ရွက့်ဝ ်း ေါမည့်။

နင့်စမ
ွ ့််း အ ်းနည့််းဝသ တင့် က ်းသူမ ်းအတွက့်

်းဝ ်း ေါမည့်။

တင့် က ်းြ က့်က လက့်ြရရမ ီ်းသည့်နင ့် ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်သည့် တင့် က ်းြ က့်က
စစစ့်သ်းသ ့်မ ီ်း အတတ့်နင့် ်း ရ်းခ င့်ကန ်းမ

န့်ဘွဲ ရ်းရင့််းစွ ဝခဖရင့််းဝ ်းရန့် လ ့်ဝ

တင့် က ်းြ က့်သည့် တရ ်းေင့်နင့်ငသ ်း အြွငအ
့် ဝရ်းမ ်း

င့် ေါမည့်။

င့်ရ တင့် က ်းမှု လ ့်ငန့််းစဉ်ခဖစ့်ဝ က င့််း

ြင့်လ ေါက ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်သည့် ဤတင့် က ်းမှု လ ့်ငန့််းစဉ်ထွဲတွင ့် ဝဖ ့်ခ ထ ်းဝသ
အ

ငမ
့် ်းအတင့််း ဝ

င့်ရွက့်သွ ်း ေါမည့်။ ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်သည့် ဤတရ ်းေင့်လ ့်ငန့််းစဉ်က

အဝထွဝထွတင့် က ်းမှုမ ်းအ ်း ဝခဖရင့််းရ တွငလ
့် ည့််း အသ်းခ နင့် ေါသည့်။
ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်သည့် ၎င့််းတွင ့် တရ ်းစီရင့် င့်ြင
ွ ရ
့် သည့်ဟ
တင့် က ်းြ က့်က နင့်ငသ ်းအြွငအ
့် ဝရ်းမ ်း
ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်မ စစမ့််းစစ့်ဝ

င့်ရ တင့် က ်းြ က့်တစ့်ရ ့်အဝနခဖင ့်

်းမည့်ဟ ထတ့်ခ န့်ဝသ အသအမတ့်ခ စ လ က

တင့် က ်းသူအဝနခဖင ့် လက့်ြရရ ေါမည့်။
ကနသ
့် တ့်မျှဝေခြင့််း

်းခဖတ့်လက့် ေါက

တင့် က ်းြ က့်တစ့်ြက လက့်ြရရသညအ
့် ြေါ သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း မန့်ဝနဂ သည့်

စ ရင့််းသွင်း့် ထ ်းဝသ ဝမ်းလ့်ခဖင ့် ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 15 ရက့်အတွင်း့် တင့် က ်းသူထသ
အသအမတ့်ခ

စ လ က ဝ ်း သွ ်း ေါမည့်။

မ ီ်းခ ညစ
့် ဝသ တင့် က ်းြ က့်က လက့်ြရရမ ီ်း ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 20 ရက့်အတွင်း့် စစမ့််းစစ့်ဝ

်းမှု

ခ လ ့်ဝ ်းရန့် တင့် က ်းြ က့်တွင ့် လဝလ က့်သည့် ထက့်တန့်မရ
ှု ၊ မရနင ့် ကစစရ ့်က
က့်လက့်ဝ

င့်ရွက့်ရန့် ၎င့််း၏ တရ ်းစီရင့် င့်ြင
ွ က
့် ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်က

်းခဖတ့် ေါမည့်။

မ ီ်းခ ညစ
့် ဝသ တင့် က ်းြ က့် လက့်ြရရမ ီ်း ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 27 ရက့်အတွင်း့် သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း

မန့်ဝနဂ သမဟတ့် သူ/သူမ၏ လ ့် င့်ြင
ွ လ
့် ွဲအ ့်ြထ ်းရသူသည့် စ ရင့််းသွင်း့် ထ ်းဝသ
ဝမ်းလ့်မတစ့်

င ့် အဝခြအဝနမ ်းက အသဝ ်းခြင့််းခဖင ့် တင့် က ်းသူနင ့် ြွခွဲ ြ ်း

က့်

သည့်ဟ

စွ ့်စွဲြ
ွ ရဝသ တင့်တန့််းြရသူ နစ့်ဦ်းစလ်းက အဝ က င့််း က ်း ေါမည့်။
်းခဖတ့်ြ က့်သည့် တင့် က ်းြ က့်က စစမ့််းစစ့်ဝ

1.

်းမှု မခ ဟ

ေါက အသဝ ်းြ က့်တွင ့်

်းခဖတ့်ြ က့် အဝ က င့််းအရင့််းက တက စွ ဝဖ ့်ခ ဝ ်းရမည့်။
2. တင့် က ်းြ က့်က စစမ့််းစစ့်ဝ
ထ ့်ဝ

်းမည့်

င့််းအြ က့်အလက့်မ ်း စဝ

ေါက အသဝ ်းြ က့်တင
ွ ့်
င့််းဝရ်းနင ့် စစမ့််းစစ့်ဝ

အကူအညီဝ ်းဝရ်းတတွင ့် ၎င့််းတ၏ ်းူ ဝ ေါင့််းဝ

်းဝရ်းမ်းအ ်း

င့်ရွက့်ဝ ်းမှုက လအ ့်မည့်ခဖစ့်ဝ က င့််း

နစ့်ဦ်းနစ့်ဖက့်လ်းအ ်း အဝ က င့််း က ်းလ က့် မမ ြို့ဝတ ့်၏ တရ ်းစီရင့် င့်ြင
ွ ့်
အဝ က င့််းအရင့််းမ ်းက ဝဖ ့်ခ ဝ ်းရမည့်။
ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်တွင ့် လဝလ က့်သည့် တရ ်းစီရင့် င့်ြင
ွ ့် မရ ေါက သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း

မန့်ဝနဂ သမဟတ့် သူ/သူမ၏ လ ့် င့်ြင
ွ လ
့် ွဲအ ့်ြထ ်းရသူသည့် ထကွဲသဝသ
တရ ်းစီရင့် င့်ြင
ွ ရ
့် သည့် သငဝ
့် လ ့်ဝသ ခ ည့်နယ့် သမဟတ့် ဖက့်ဒရယ့် အစ်းရထသ
တင့် က ်းြ က့်က လွဲဝခ

င့််းဝ ်း ေါမည့်။

တင့် က ်းြ က့်သည့် စစမ့််းစစ့်ဝ

်းဝ ်းရန့် ထက့်တန့် ေါက သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း မန့်ဝနဂ သမဟတ့်

သူ/သူမ၏ လ ့် င့်ြင
ွ လ
့် ွဲအ ့်ြထ ်းရသူသည့် တင့် က ်းြ က့်အ ်း အလ်းစ စစမ့််းစစ့်ဝ
တင့် က ်းြ က့်တစ့်ြက မခ ညစ
့် ဟ ယူ
ဝတ င့််း
ကနသ
့် တ့်မျှဝေခြင့််း

ေါက ထ ့်ဝ

်းသွ ်း ေါမည့်။

င့််းအြ က့်အလက့်မ ်းက

မည့်ခဖစ့်မ ီ်း တင့် က ်းသူအဝနခဖင ့် ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 45 ရက့်အတွင်း့် လအ ့်ဝသ

အြ က့်အလက့်မ ်းက ဝ ်း ရမည့်။ ထသခ လ ့်ရန့်
ထက့်တန့်မမ
ှု ရဝ က င့််း

က့်ကွက့်မှုက စစမ့််းစစ့်ဝ

်းခဖတ့်ြ က့်အတွက့် အဝ က င့််းအရင့််းအခဖစ့် ယူ

်းဝ ်းရန့်

က အမှုက

တ့် စ့် ေါမည့်။
တင့် က ်းသူက စစမ့််းစစ့်ဝ
ရက့်အတွင်း့် ထ ့်ဝ
အ ့်ြ

်းဝရ်းမ်းအ ်း မ

က့်သယ
ွ ့်လျှင ့် သမဟတ့် ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 45

င့််းအြ က့်အလက့်မ ်း လက့်ြမရရလျှင ့် ဘ်းလင့််းဂရင့််းမမ ြို့ဝတ ့်က

့်ဝရ်း င့််းအရ အမှုက တ့် စ့် ေါမည့်။ တင့် က ်းသူအဝနခဖင ့် ၎င့််း၏အမှုက

က့်လက့်တရ ်းစွွဲ

ရန့်

နဒမရဝတ

ေါကလည့််း အမှုအ ်း အ ့်ြ

့်ဝရ်း င့််းအရ တ့် စ့် ေါမည့်။

တင့် က ်းြ က့်လက့်ြရရမ ီ်း ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 60 အတွင်း့် အလ်းစ စစမ့််းစစ့်ဝ
ဝ

င့်ရွက့်မည့်ခဖစ့်က စစမ့််းစစ့်ဝ

်းမှု

်းမှုက

င့်ရ အစီရင့်ြစ က မမ ြို့ဝတ ့်မန့်ဝနဂ ထသ ဝ ်း

ေါမည့်။

အစီရင့်ြစ တွင ့် အခဖစ့်အ က့်က ဇ တ့်ဝ က င့််းခ န့်ထ ်းသည့် ဝဖ ့်ခ ြ က့်တစ့်ြ၊
ဝတွြို့

ဝမ်းခမန့််းထ ်းသည့် လူအ ်းလ်း၏ အက ဉ််းြ

သငဝ
့် လ ့်ဝသ ဝနရ တွင ့် ဖ န့်ဝခဖဝစစ ့်ဝ ်းခြင့််း
စစမ့််းစစ့်ဝ
သယ့်ယူ ဝ

့်မ ်း၊ အ က ခ ြ က့်မ ်းခဖင ့် ဝတွြို့ ရြ က့်တစ့်ြနင ့်
င့်ရ စီမဝ

င့်ရွက့်ြ က့်မ ်း ေါေင့် ေါမည့်။

်းမှုသည့် အဝ က င့််းတစ့်စတစ့်ရ ဝ က င ့် ဝန ငဝ
့် န်းဝန ေါက
င့်ဝရ်းမန့်ဝနဂ သည့် သငဝ
့် လ ့်သည့် အ ဏ

အြ န့်က လတ်းဝ ်းရန့် ဝတ င့််း

င့်မ ်းထ အဝ က င့််း က ်းမ ီ်း

ေါမည့်။

ဘ်းလင့််းမမ ြို့ဝတ ့်တွင ့် နင့်ငသ ်းအြွငအ
့် ဝရ်း

င့်ရ တင့် က ်းြ က့်က စစမ့််းစစ့်ဝ

်းရန့်

ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 90 အြ န့်ရသည့်။ အမှုက ဝခဖရင့််းရန့် ဝန က့်ထ ့်အြ က့်အလက့်မ ်း လအ ့် ေါက
ဘ်းလင့််းဂရင့််း မမ ြို့ဝတ ့်သည့် တင့် က ်းသူက

က့်သယ
ွ ့်နင့် ေါသည့်။

မမ ြို့ဝတ ့် မန့်ဝနဂ သမဟတ့် သူ/သူမ၏ လ ့် င့်ြင
ွ လ
့် ွဲအ ့်ြထ ်းရသူသည့် တင့် က ်းြ က့်
လက့်ြရရမ ီ်း ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 90 အတွင်း့် တင့် က ်းသူနင ့် အတင့်ြရသူထသ ရ ဝဖွဝတွြို့ ရြ က့်
စ လ မ ်းက ထတ့်ဝ ်း ေါမည့်။
စစမ့််းစစ့်ဝ

်းဝရ်းမ်းသည့် တင့် က ်းြ က့်က စစမ့််းစစ့်ဝ

်းမ ီ်းဝန က့်တင
ွ ့် အမှု တ့်စ လ သမဟတ့်

ရ ဝဖွဝတွြို့ ရြ က့်စ လ (LOF) စ လ နစ့် (2) ဝစ င့်မ တစ့်ဝစ င့်က မမ ြို့ဝတ ့်မန့်ဝနဂ ၏ ရ်းက
တင့် က ်းထသ ထတ့်ဝ ်း ေါမည့်။
 အမှု တ့်စ လ တွင ့် စွ ့်စွဲမ
ွ မ
ှု ်းက အက ဉ််းြ ်းဝဖ ့်ခ က အ င့််း VI က
ြ ်းဝဖ က့်မှုမရဝ က င့််းနင ့် အမှုက တ့် စ့်မည့်ခဖစ့်ဝ က င့််း ဝဖ ့်ခ ထ ်း ေါသည့်။
ကနသ
့် တ့်မျှဝေခြင့််း

 ရ ဝဖွဝတွြို့ ရြ က့် စ လ (LOF) တွင ့် စွ ့်စွဲမ
ွ မ
ှု ်းနင ့် ၎င့််းခဖစ့်ရ ့်နင ့် တ့်သက့်သည့်
ဝတွြို့

ဝမ်းခမန့််းမှုမ ်းက အက ဉ််းြ ်းဝဖ ့်ခ က စည့််းကမ့််း င့််း

ေန့်ထမ့််းအ ်း ထ ့်ဝ
မဝ

င့်ရ အဝရ်းယူမ၊ှု

င့််းဝလက ငဝ
့် ်းမှု သမဟတ့် အခြ ်းအဝရ်းယူမမ
ှု ်း ဝ

င့်ရွက့်မည့်က ရင့််းခ

င့်ရွက့်မည့်

ေါမည့်။

တင့် က ်းသူက စီရင့်ြ က့်က အယူြေင့်လ ေါက ထသလ ့်ရန့် စ ခဖစ့်ဝစ၊ LOF ခဖစ့်ဝစ ထတ့်မ ီ်းဝန က့်
တင့် က ်းသူတွင ့် ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 60 အြ န့်ရသည့်။
ထလူသည့် နင့်ငသ ်းအြွငအ
့် ဝရ်း FTA ရ်းရ ဗဟအစ်းရ သယ့်ယူ ဝ

င့်ဝရ်း

င့်ရ အ ့်ြ

့်မရ
ှု ်းသ

တင့် က ်းြ က့်က တက့်ရက့်တင့်နင့်သည့်။ Attention: Title VI Program Coordinator, East Building,
5th floor -TCR, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590.
စီမဝ

င့်ရွက့်သည့် အြ န့်ဇယ ်း

သတပပြုရ ်* စွ ့်စွဲသ
ွ ည့် ခဖစ့်ရ ့်အမ ီ်း ခ ကခဒန့်ရက့်ဝ ေါင့််း 180 ဝက ့်လွနသ
့် ည့် တင့် က ်းမှုမ ်းက
လက့်မြ ေါ။
တင့် က ်းြ က့်က လက့်ြက အသအမတ့်ခ ရက့် – ခ ကခဒန့်ရက့် 15 ရက့်
တရ ်းစီရင့် င့်ြင
ွ န
့် ယ့်ဝခမ သတ့်မတ့်ခြင့််း – ခ ကခဒန့်ရက့် 20 ရက့်
သတ့်မတ့်လက့်ဝသ တရ ်းစီရင့် င့်ြင
ွ န
့် ယ့်ဝခမက တင့် က ်းသူထသ အသဝ ်းခြင့််း – ခ ကခဒန့်ရက့် 27
ရက့်
ဝန က့်ထ ့်အြ က့်အလက့်မ ်း လအ ့် ေါက တင့် က ်းသူကအဝ က င့််းခ န့်ရမညရ
့် က့် – ခ ကခဒန့်ရက့်
45 ရက့်
မ ီ်းခ ညစ
့် ဝသ ကနဦ်းစစမ့််းစစ့်ဝ

်းမှု အစီရင့်ြစ က မမ ြို့ဝတ ့်မန့်ဝနဂ သ ဝ ်း ရန့် – ခ ကခဒန့်ရက့်

60 ရက့်
မမ ြို့ဝတ ့်မန့်ဝနဂ ရ်းမ စ လ

ရန့် – ခ ကခဒန့်ရက့် 90 ရက့်

အယူြေင့်ရန့် – အမှု တ့်စ လ သမဟတ့် ရ ဝဖွဝတွြို့ ရြ က့်စ လ (LOF) ဝ ်း မ ီ်းဝန က့်
အလ ့်ဖွငရ
့် က့် 60 ရက့်
အြ က့်အလက့်မ ်းက အခြ ်းဘ သ စက ်းခဖင ့် လအ ့် ေါက 270-393-3695 သ
Si se necesita informacion en otro idioma de contacto, 270-393-3695.
Yog muaj lus qhia ntxiv rau lwm hom lus, hu rau 270-393-3695.
ကနသ
့် တ့်မျှဝေခြင့််း

က့်သယ
ွ ့် ေါ။

