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ဒုုက္ခခသည်မ်ျား�း�နှှင့််် နုုှင့််ငံ့်ရေး��
ခုုိုလံံှုံသူများ�း�ကုု္ခ USCIS မှျားကြိုကု္ခ�ဆုုို
ပါါသည််
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု နိုိင်ု်ငံ်သားာ�နှိုင််် 
လူဝူင််�ုကြီးကး�ကြက�်မေရိ� ဝန်မ်ေ�ာင််�ု��ာ� (USCIS) 
သားည်် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု အ�ိမေပြ�လံူပုြ�ံ�မေရိ�
ဌာာန် (DHS) ၏ တစ်ုစိုတ်တစ်ု�ုိင််�ပြ�စ်ုပြီး�း� သားင်််အာ� 
ဒုကုခသားည််သိား� �ဟုတ်ု နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူားအမေန်ပြ�င််် အ
မေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု�ှ ကြီးကိ��ုိလူ�က်ရိှှိ�ါသားည််။ 
သားင််၏ အရိည််အ��င််�နှိုင််် �င််ကုိယ််စွု�်�ရိည််��ာ�
ကုိ ကွနို်�်ုတိ�က တန်�ုိ်��ာ��ါသားည််။ အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် သားင်် ်အသုိားင််�အဝုိင််�အတင်ွ်�သိား�  
အမေပြ�က�မေစုရိန် ်နှိုင််် ဘ၀တင်ွ် မေအာင််ပြ�င််မေစုရိန််
အတက်ွ ကွနို်�်ုတိ� �ှ ကူည်းမေ��လိူ�ုါသားည််။ အမေ�
ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ�တစ်ုဦး� �ည််သိား� ဖြပြ�စ်ုလူာနိုိင်ု်မေကြကာင််� 
အ��က်အလူက်��ာ�ကုိလူည််� �ှမေဝလိူ�ုါသားည််။

အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် 
အမေပြ���ပြ�င််�အမေကြကာင််�နှိုင််် အ�ွင်််အမေရိ���ာ�၊ 
တာဝန်၀်တတ ရိာ���ာ�နှိုင််် အမေ�ရိိကန် ်
နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ုပြ�င််�၏ အမေရိ��ါ�ုံကုိ 
ယ်�ုလူက်က�်�စုာမေစုာင််�ှ မေလူလ်ူာနိုိင်ု်�ါသားည််။ 
အမေ�ရိိကန် ်နိုိင်ု်ငံ်သားာ�တစ်ုဦး�ပြ�စ်ုပြ�င််�ပြ�င််် 
အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ�အာ�လံူ�ုန်ည််�တ ူ
အ�ွင်််အမေရိ���ာ�ကုိ မေ��စွု�်�သားည်််အပြ�င်် 
နိုိင်ု်ငံ်သားာ�တိင်ု်�အတက်ွ �ှမေဝ�ုိင််ပြ�င််�ဟုသူားည််် 
စိုတ်ဓာာတ်တစ်ု�ုကုိ ���ိ�မေ�ာင််မေ���ါသားည််။
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အခွိုင့်််အရေး��နှှင့််် တားဝန်၀်တာတ �း�
များ�း�
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် 
မေန်�ုိင််လူ�က်ရိှှိမေသားာ အပြ�ာ�သူား��ာ�န်ည််�တ ူ
ဒုကုခသားည်် သိား� �ဟုတ်ု နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူားတစ်ုဦး� 
ပြ�စ်ုသူားတိ� တွတွင်် အ�ွင်််အမေရိ���ာ�စွုာ ရိှှိ�ါသားည််။ 
လူတ်ွလူ�်စွုာ မေပြ�ာ�ုိ�ုိင််�ွင်််၊ လူတ်ွလူ�်စွုာ 
ဘာသားာတရိာ� ယုံ်ကြကည်် ကုိ�ကွယ််�ုိင််�ွင်််နှိုင််် 
လူတ်ွလူ�်စွုာ စုုမေဝ��ုိင််�ွင်််တိ� �ှာ 
�ုိအ�ွင်််အမေရိ���ာ��ဲ�ှ အ���ိပြ�စ်ုသားည််။

သားင်််တင်ွ် တာဝန်၀်တတ ရိာ���ာ�လူည််� ရိှှိ�ါသားည််။ 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုရိှှိ လူတိူင်ု်�သားည်် 
ဥ�မေဒုကုိ လိူက်ုန်ာရိ�ည််။ 
သားင််မေန်�ုိင််�်ဲ�ူ�မေသားာ နိုိင်ု်ငံ်အတင်ွ်�ရိှှိ 
ဥ�မေဒု��ာ�နှိုင််် ကဲွပြ�ာ�ပြ�ာ�န်ာ�နိုိင်ု်သားပြ�င််် 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု၏ ဥ�မေဒု��ာ�ကုိ 
န်ာ�လူည််�ာ�ရိန် ်လိူအု�်�ါသားည််။ 
အမေ�ရိိကန်သ်ား�ုိင််�၊ အစုို�ရိနှိုင််် 
ယ်ဉ််မေက���ုအမေကြကာင််� မေလူလ်ူာပြ�င််�ပြ�င််် 
အ�ိမေပြ�က်ဲသိား�  �ံစုာ�လူာရိနိုိင်ု်�ါသားည််။
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သင့််၏အခွိုင့်််အရေး��များ�း�မှျားး-

•  အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုအတင်ွ်� 
�ည််သားည်််မေန်ရိာတင်ွ်��ုိ မေန်�ုိင််�ွင်််

•  အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုအတင်ွ်� 
အလူ�်ုလူ�်ုကုိင််�ွင်််

•  သားတ်�ှတ်��က်��ာ�နှိုင််် ကုိက်ည်း�ါက 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု�ှ �ွက်�ွာပြီး�း� 
ပြ�န်လ်ူည််ဝင််မေရိာက်�ွင်််

•  ပြ�ည််န်ယ််ဥ�မေဒုပြ�ဌာာန်�်��က်��ာ�အရိ 
အသားက်အရွိယ််တစ်ု�ုအ�ိ 
အစုို�ရိမေက�ာင််�တင်ွ် တက်မေရိာက်�ွင်််

•  ကန် ်သ်ားတ်��က်�ရိှှိမေသားာ 
လူ�ုူ�ူလူုံမေရိ�ကဒ်ုပြ�ာ� မေလူှာက်�ာ��ွင််် 

•  သားင််မေန်�ုိင််မေသားာ ပြ�ည််န်ယ်် သိား� �ဟုတ်ု 
န်ယ််န်�ိိတ်အတင်ွ်� ယ်ာဉ််မေ�ာင််�လိူင်ု်စုင်် 
သိား� �ဟုတ်ု အပြ�ာ� အစုို�ရိ 
�ှတ်�ုံတင််ကဒ်ုပြ�ာ� မေလူှာက်�ာ��ွင်််

•  သားတ်�ှတ်��က်��ာ�နှိုင််် ကုိက်ည်း�်ဲမေသားာ် 
တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်� မေန်�ုိင််�ွင်််နှိုင််် 
အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ� မေလူှာက်�ာ��ွင်််

•  သားင််၏ အိ�်မေ�ာင််�က် သိား� �ဟုတ်ု 
လူက်��်�ာ�ပြ�င််��ရိှှိမေသားာ 
ကမေလူ�တိ� ကုိ နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံ�ွင််် 
သိား� �ဟုတ်ု �င်််�ွါ�ဒုကုခသားည််အပြ�စ်ု 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် 
မေန်�ုိင််နိုိင်ု်ရိန် ်မေတာင််��ုိ�ွင်််

•  ရိာဇ၀တ်�ု သိား� �ဟုတ်ု ဥ�မေဒု စုို��ုိ�မေရိ�ကုိ 
အလူွဲသုံား�စုာ�ပြ���ုတိ� ကုိ တိင်ု်ကြကာ�ပြီး�း� 
အကူအည်း လူက်�ံရိယူ် �ွင််် 
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သင့်််တွာင့်် တားဝန်၀်တာတ �း�များ�း�ရုှှိပြီးပါး� 
ရေးအးက်္ခပါါတုာ�ကုု္ခ လုှုံပ်ါရေးဆိုးင့််�န် ်လုုှုံအပ်ါသည်-်

•  သားင််သားည်် နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူားတစ်ုဦး� 
ပြ�စ်ုမေန်မေစုကာ�ူ အမေ�ရိိကန် ်
ပြ�ည််မေ�ာင််စုု�ှ ��ွက်�ွာ�င်် ဒုကုခသားည်် 
�ရိး�သွားာ� စုာရွိက်စုာတ�်���ာ� 
မေလူှာက်�ာ�ပြ�င််�ပြ�င််် နိုိင်ု်ငံ်အတင်ွ်�သိား�  
ပြ�န်လ်ူည််ဝင််မေရိာက်�ွင်််ကုိ မေတာင််��ံပြ�င််�

•  �က်ဒုရိယ််၊ ပြ�ည််န်ယ််နှိုင််် 
မေဒုသား�ုိင််ရိာဥ�မေဒု��ာ� အာ�လံူ�ုကုိ 
လိူက်ုန်ာပြ�င််�

•  သားက်�ုိင််ရိာ �က်ဒုရိယ််၊ ပြ�ည််န်ယ််နှိုင််် 
မေဒုသား�ုိင််ရိာ အ�ွန်�်�်�မေ�ာင််ပြ�င််�

•  အသားက် ၁၈ �ှ ၂၆ နှိုစ်ုအကြကာ�ရိှှိ 
အ���ိ�သားာ�ပြ�စ်ု�ါက စုစ်ု�ု��်�မေ�ာင််ရိန် ်
စုာရိင််�မေ��သွားင််�ပြ�င််�

•  အိ�်မေပြ�ာင််�ပြီး�း� ၁၀ ရိက်အတင်ွ်� 
သားင််၏ လိူ�်စုာအသားစ်ုကုိ USCIS �ံ 
အသိားမေ��အမေကြကာင််�ကြကာ�ပြ�င််�

•  အရွိယ််�မေရိာက်မေသား�မေသားာ 
သားင််၏ကမေလူ�င်ယ််��ာ�ကုိ 
မေက�ာင််��ာ�ပြ�င််�

•  သားင််သားည်် ဒုကုခသားည််တစ်ုဦး�ပြ�စ်ု�ါက အမေ�
ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုသိား� မေရိာက်ရိှှိပြီး�း� ၁ နှိုစ်ု
ကြကာပြီး�း�မေန်ာက် တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််
�ွင််် မေလူှာက်�ာ�ပြ�င််�
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အရေးများ�ုက္ခန်ပ်ြပါည်ရ်ေး�းင့််စုုတွာင့်် 
အရေးပြခိုခို�ရေးန်�ုုင့််ပြခိုင့််�
 အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုရိှှိ 
အစုို�ရိအ�င်််တိင်ု်�သားည်် 
သားင််အမေပြ���မေန်�ုိင််နိုိင်ု်မေစုရိန် ်�တညူ်းမေသားာ 
အ�န်�်ကဏ္ဍ��ာ�တင်ွ် �ါဝင််ကူည်းမေ���ါသားည််။ 
သားင််၏ ပြ�န်လ်ူည်် အမေပြ���မေန်�ုိင််ပြ�င််� 
လူ�်ုင်န်�်စုဉ််အတင်ွ်� �က်ဒုရိယ််၊ ပြ�ည််န်ယ််နှိုင််် 
မေဒုသား�ုိင််ရိာ အစုို�ရိရုံုံး���ာ�နှိုင််် 
�က်သွားယ််နိုိင်ု်�ါသားည််။

သားင်််အတက်ွ သားင်််မေလူ�ာ်သားည််် အစုို�ရိ 
အမေ�ာက်အ�်ံ အစုးအစုဉ််သိား�  
ကူည်းဦး�တည််မေ��နိုိင်ု်ရိန်အ်တက်ွ ပြ�ည််န်ယ်် 
ဒုကုခသားည်် ည်ိိနှို�ိင််�မေရိ��း�၊ ပြ�ည််န်ယ်် ဒုကုခသားည်် 
က�န်�်�ာမေရိ�ည်ိိနှို�ိင််�မေရိ��း�၊ ပြ�န်လ်ူည်် 
အမေပြ���မေန်�ုိင််မေရိ� မေအဂျ�င််စုးသိား� �ဟုတ်ု 
မေရွိ�မေပြ�ာင််�မေန်�ုိင််သူား��ာ�နှိုင််် 
လူ�်ုကုိင််မေ�ာင််ရွိက်သားည််် 
အသုိားင််�အဝုိင််�အမေပြ�ပြ�� အ�ဲ့အစုည််�အာ� 
�က်သွားယ််�ါ။ အစုို�ရိ အမေ�ာက်အ�်ံ 
အစုးအစုဉ်် အ��ာ�အပြ�ာ�တင်ွ် သားင်််အာ� 
နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံ�ွင််် သိား� �ဟုတ်ု 
ဒုကုခသားည််အပြ�စ်ု�ွင်််ပြ��သားည််် ရိက်စဲွု�ှစုတင််၍ 
အ��နိ်က်ာလူအကန် ်အ်သားတ်ရိှှိ�ါသားည််။
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အဂျဂလိူ�်စုာမေလူလ်ူာရိန် ်အကူအည်းလိူအု�်�ါက 
အဂျဂလိူ�်စုာသားင််တန်�်တင်ွ် 
စုာရိင််�မေ��သွားင််�နိုိင်ု်�ါသားည််။ အဂျဂလိူ�်စုာ 
သားင််တန်�်၊ အပြ�ာ�သားင််တန်�်နှိုင််် 
ဝန်မ်ေ�ာင််�ု��ာ�အမေကြကာင််� 
အ��က်အလူက်��ာ�ကုိ ပြ�န်လ်ူည်် 
အမေပြ���မေန်�ုိင််မေရိ� မေအဂျ�င််စုး၊ အစုို�ရိ 
စုာကြကည်််တိက်ု၊ လူ�ုူဝန်မ်ေ�ာင််�ု မေအဂျ�င််စုး 
သိား� �ဟုတ်ု ကုိ�ကွယ််ရိာမေန်ရိာ��ာ�တင်ွ် 
စုံုစု�်�နိုိင်ု်�ါသားည််။

သင့််၏ လူှုံဝင့််မံျားကြိုက္ခး�ကြက္ခပ်ါရေး�� 
လုှုံပ်ါင့်န်�်စုဉ််၏ 
ရေးန်းက်္ခ�ပ်ါအဆိုင့်််များ�း�
လူနွ်�်ဲ်သားည််် ၂ နှိုစ်ုအတင်ွ်�ဒုကုခသားည််အပြ�စ်ု 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုအတင်ွ်�သိား�  
ဝင််မေရိာက်�်ဲပြ�င််� သိား� �ဟုတ်ု လူနွ်�်ဲ်သားည််် 
၂ နှိုစ်ုအတင်ွ်� နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူားအပြ�စ်ု 
သားတ်�ှတ်ပြ�င််��ံရိသူားပြ�စ်ု�ါက 
�ိသားာ�စုုဝင််အ���ိကုိ သားင််နှိုင်််အတ ူ
လူာမေရိာက်မေန်�ုိင််ရိန် ်
မေလူှာက်�ာ�နိုိင်ု်�ါသားည််။ 
မေအာက်�ါ �ိသားာ�စုုဝင််��ာ�အတက်ွ 
မေလူှာက်�ာ�နိုိင်ု်�ါသားည််။

  •  အိ�်မေ�ာင််�က်

  •  ကမေလူ� (သားင််ဒုကုခသားည်် သိား� �ဟုတ်ု 
နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံ�ွင််် မေလူှာက်�ာ���နိ်တ်င်ွ် 
အသားက် ၂၁ နှိုစ်ုမေအာက် အိ�်မေ�ာင်် 
�က�မေသား�သူား)

နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံ�ွင််် ရိရိှှိသားည်််မေန် ် သိား� �ဟုတ်ု 
ဒုကုခသားည််အပြ�စ်ု ဝင််�ွင်််ပြ��သားည်််မေန် ် �ှစု၍ ၂ 
နှိုစ်ုအတင်ွ်� သိား� �ဟုတ်ု လူသူားာ���င််�စုာန်ာ�ု
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�ုိင််ရိာ အမေကြကာင််�အရိင််���ာ�ကုိ မေ�ာ်ပြ�ကာ 
၂ နှိုစ်ုတာ ကာလူကုိ တိ�ုပြ�ိင်််ရိန် ်ဒုကုခသားည််/
နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူား မေ�ွ���ိ�မေလူှာက်လူာာ I-730 
�ုံစံုကုိ ပြ�ည်််စွုက်ပြီး�း� USCIS �ံသိား� တင််သွားင််�
ရိ�ါ�ည််။ �ုံစံုကုိ uscis.gov/i-730 တင်ွ် ရိရိှှိနိုိင်ု်
�ါသားည််။

တာ�း�ဝင့်် အပြီးမဲျားတာမ်ျား�ရေးန်�ုုင့််ခွိုင့်််
တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််�ွင်််လူက်�ှတ်
ကုိင််မေ�ာင််သူား (အစို�်�မေရိာင််ကဒ်ု ကုိင််မေ�ာင််
သူား)သားည်် အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည််မေ�ာင််စုုအတင်ွ်� 
တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်� မေန်�ုိင််လူ�်ုကုိင််�ွင််် 
မေ��အ�်ပြ�င််��ံရိသူားပြ�စ်ုသားည််။ အတည််ပြ��
ပြ�င််�ကုိ သားက်မေသားပြ�နိုိင်ု်ရိန်အ်တက်ွ အစို�်�
မေရိာင််ကဒ်ုဟု ုမေ�်မေလူရိှ်ှိမေသားာ တရိာ�ဝင်် 
အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််�ွင်််ကဒ်ုပြ�ာ�အာ� မေ��အ�်
�ါသားည််။ အစို�်�မေရိာင််ကဒ်ုကုိ ရိရိှှိပြ�င််�ပြ�င််် 
အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ�အပြ�စ်ု မေလူှာက်�ာ�
ရိန်လ်ူ�်�မေကြကာင််�မေ�်သိား�  မေရိာက်ရိှှိမေစုသားည််။ 
(မေအာက်တင်ွ် အမေသား�စိုတ်မေရိ�သားာ�
�ာ�သားည််။)

  •  အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုသိား�  မေရိာက်
ရိှှိပြီး�း� ၁ နှိုစ်ုအကြကာတင်ွ် ဒုကုခသားည််��ာ�
အမေန်ပြ�င််် အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််�ွင််် ကဒ်ု
ပြ�ာ�ကုိ များပြ�စ်ုများရေးန် မေလူှာက်�ာ�ရိ�ည််။ 
မေလူှာက်လူာာတင််သွားင််�သားည်််အ��နိ်တ်င်ွ် 
ဒုကုခသားည််��ာ�အမေန်ပြ�င််် အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် ၁ နှိုစ်ု မေန်�ုိင််ပြီး�း�သူားပြ�စ်ု
ရိ�ည််။

 •  နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံ�ွင််် ရိရိှှိပြီး�း� ၁ နှိုစ်ုအကြကာတင်ွ် 
နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူား��ာ�အမေန်ပြ�င််် အပြီး�ဲတ�်�
မေန်�ုိင််�ွင််် ကဒ်ုပြ�ာ�ကုိ မေလူှာက်�ာ� 
နုုှင့််သားည််။ မေလူှာက်လူာာတင််သွားင််�သားည်််

https://www.uscis.gov/i-730
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အ��နိ်တ်င်ွ် နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူား��ာ�အမေန်ပြ�င််် 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် ၁ နှိုစ်ု 
မေန်�ုိင််ပြီး�း�သူားပြ�စ်ုရိ�ည််။

အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််�ွင်််ရိှှိသူားပြ�စ်ုရိန်နှ်ိုင််် တရိာ�ဝင်် 
အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််�ွင်််ကဒ်ုပြ�ာ�ကုိ မေလူှာက်�ာ�
ရိန် ်I-485 �ုံစံုပြ�စ်ုသားည်််  အပြီး�ဲတ�်� မေန်�ုိင််
�ွင်််စုာရိင််�သွားင််�ပြ�င််� မေလူှာက်လူာာ သိား� �ဟုတ်ု 
အမေပြ�အမေန်ကုိ �ိန်�်ည်ိိရိန်မ်ေလူှာက်လူာာကုိ 
ပြ�ည်််သွားင််�ရိ�ည််။ မေလူှာက်လူာာကုိ uscis.
gov/i-485 တင်ွ် ရိရိှှိနိုိင်ု်သားည််။ I-485 �ုံစံုကုိ ပြ�ည်််
သွားင််�ရိာတင်ွ် နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူား��ာ�အတက်ွ 
မေလူှာက်လူာာမေကြက� ရိှှိမေသားာ်လူည််� ဒုကုခသားည််
��ာ�အတက်ွ I-485 �ုံစံု မေလူှာက်လူာာမေကြက� 
�ရိှှိ�ါ။ သားင််၏မေဒုသား�ံ ပြ�န်လ်ူည်် အမေပြ��� 
မေန်�ုိင််မေရိ� မေအဂျ�င််စုးက်ဲသိား�  အသုိားင််�အဝုိင််�
အမေပြ�ပြ�� အ�ဲ့အစုည််���ာ�အမေန်ပြ�င််် သားင်််အာ� 
ယ်�ု လူ�်ုင်န်�်စုဉ််အတက်ွ အကူအည်း မေ��နိုိင်ု်
�ါသားည််။

ဒုုက္ခခသည်မ်ျား�း� 

သားင််သားည်် ဒုကုခသားည််တစ်ုဦး�ပြ�စ်ု�ါက 
အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည််မေ�ာင််စုုသိား�  ဒုကုခသားည််အပြ�စ်ု 
မေရိာက်ရိှှိပြီး�း� ၁နှိုစ်ုအကြကာတင်ွ် ဥ�မေဒုအရိ 
တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်� မေန်�ုိင််သူားအပြ�စ်ု 
မေလူှာက်�ာ�ရိန် ်လိူအု�်�ါသားည််။

တာ�း�ဝင့်် အပြီးမဲျားတာမ်ျား� ရေးန်�ုုင့််သူအပြ�စ်ု 
ရေးလှုံားက်္ခ�း�ပြခိုင့််�

အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််�ွင်််မေလူှာက်လူာာသိား� �ဟုတ်ု 
အမေပြ�အမေန် ကုိ �ိန်�်ည်ိိရိန်မ်ေလူှာက်လူာာ I-485 
�ုံစံုကုိ ပြ�ည်််သွားင််� ရိ�ည််။ ဒုကုခသားည််��ာ�သားည်် 
I-485 �ုံစံု မေလူှာက်လူာာမေကြက� နှိုင််် ဇး၀ �က်�ရိစ်ု 
ဝန်မ်ေ�ာင််���ာ� မေ��မေ�ာင််ရိန် ်�လိူအု�်�ါ။

http://uscis.gov/i-485
http://uscis.gov/i-485
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ဒုုက္ခခသည်မ်ျား�း� 

မေအာက်�ါ အ��က်��ာ�နှိုင််် ကုိက်ည်း�ါက 
မေလူှာက်�ာ�နိုိင်ု်�ါသားည််။

•  ဒုကုခသားည််အပြ�စ်ု အမေ�ရိိကန်တ်င်ွ် အန်ည််��ုံ� 
၁ နှိုစ်ု မေန်�ုိင််�်ဲသူား

• I-485 �ုံစံု ကုိမေလူှာက်တင််စုဉ်် အမေ�ရိိကန် ်
ပြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် မေန်�ုိင််လူ�က်ရိှှိပြ�င််�

•  အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည််မေ�ာင််စုုအတင်ွ်�တင်ွ် 
မေရိာ �မေပြ�ာင််�မေန်�ုိင််သူား အပြ�စ်ု 
လူက်�ံ�ာ�နိုိင်ု်ပြ�င််�

•  ဒုကုခသားည််အပြ�စ်ု�ှ �ယ််��က်�ာ�ပြ�င််� 
�ရိှှိမေသား�သူား

အမေသား�စိုတ် အ��က်အလူက်��ာ�အတက်ွ uscis.
gov/i-485 နှိုင််် uscis.gov/greencard/refugees 
တင်ွ်မေလူလ်ူာ နိုိင်ု်သားည််။

အရေးများ�ုက္ခန်နုု်ှင့််ငံ့်သး� ရေးလှုံားက်္ခ�း�မံျား

သားတ်�ှတ်�ာ�မေသားာ နှိုစ်ုအကန် ်အ်သားတ်အ�ိ 
တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််သူားပြ�စ်ုပြီး�း� သားတ်�ှတ်
��က်အာ�လံူ�ု ပြ�ည်််�ှးသူားပြ�စ်ု�ါက နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု
�ွင်််ရိှှိ�ါသားည််။ အမေသား�စိုတ် အ��က်အလူက်��ာ�
အတက်ွ uscis.gov/citizenship တင်ွ်မေလူလ်ူာ 
နိုိင်ု်သားည််။

http://uscis.gov/i-485
http://uscis.gov/i-485
http://uscis.gov/greencard/refugees
http://uscis.gov/citizenship
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နုုှင့််ငံ့်ရေး��ခုုိုလံံှုံသူများ�း�

သားင််သားည်် နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူားတစ်ုဦး�ပြ�စ်ု�ါက 
နိုိင်ု်ငံ်မေရိ� �ုိလူုံ�ွင််် ရိရိှှိပြီး�း� ၁နှိုစ်ုအကြကာတင်ွ် 
တစ်ု��နိ်လံ်ူ�ု မေန်�ုိင််�်ဲမေသားာ် တရိာ�ဝင်် 
အပြီး�ဲတ�်� မေန်�ုိင််သူားအပြ�စ်ု မေလူှာက်�ာ�ရိန် ်
�လိူအု�်မေသားာ်လူည််� မေလူှာက်�ာ�နိုိင်ု်�ါသားည််။

တာ�း�ဝင့်် အပြီးမဲျားတာမ်ျား� ရေးန်�ုုင့််သူအပြ�စ်ု 
ရေးလှုံားက်္ခ�း�ပြခိုင့််�

အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််�ွင်််မေလူှာက်လူာာသိား� �ဟုတ်ု 
အမေပြ�အမေန်ကုိ �ိန်�်ည်ိိရိန်မ်ေလူှာက်လူာာ I-485 
�ုံစံုကုိ ပြ�ည်််သွားင််�ရိ�ည််ပြ�စ်ုပြီး�း� မေလူှာက်လူာာ
မေကြက� နှိုင််် ဇး၀ �က်�ရိစ်ု ဝန်မ်ေ�ာင််���ာ� မေ��
မေ�ာင််ရိ�ည််။

မေအာက်�ါ အ��က်��ာ�နှိုင််် ကုိက်ည်း�ါက 
မေလူှာက်�ာ�နိုိင်ု်�ါသားည််။

• နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံ�ွင််် ရိရိှှိပြီး�း� အမေ�ရိိကန်တ်င်ွ် 
အန်ည််��ုံ� ၁ နှိုစ်ု မေန်�ုိင််�်ဲသူား 

• I-485 �ုံစံု ကုိမေလူှာက်တင််စုဉ်် အမေ�ရိိကန် ်
ပြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် မေန်�ုိင််လူ�က်ရိှှိပြ�င််�

• ဒုကုခသားည််ဟုသူားည််် အဓိာ�ါါယ််နှိုင််် 
�က်လူက်ပြီး�း� ကုိက်ည်းမေန်ပြ�င််� သိား� �ဟုတ်ု 
ဒုကုခသားည််၏ အိ�်မေ�ာင််�က်/ကမေလူ� 
ပြ�စ်ုမေန်ပြ�င််�

•	မည််သည်််	ပြ�ည််�နိုု�င််ငံ်တွင်ွ်မဆုို�	
အခြေပြေတွကျျမရုိှိခြေသးသူ

• အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် 
မေရွိ�မေပြ�ာင််�မေန်�ုိင််သူားအပြ�စ်ု 
လူက်�ံ�ာ�နိုိင်ု်ပြ�င််�

• နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူားအပြ�စ်ု�ှ �ယ််��က်�ာ�ပြ�င််� 
�ရိှှိမေသား�သူား

အမေသား�စိုတ် အ��က်အလူက်��ာ�အတက်ွ 
uscis.gov/i-485 နှိုင််် uscis.gov/greencard/
asylees တင်ွ်မေလူလ်ူာ နိုိင်ု်သားည််။

http://uscis.gov/i-485
http://uscis.gov/greencard/asylees
http://uscis.gov/greencard/asylees
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နုုှင့််ငံ့်ရေး��ခုုိုလံံှုံသူများ�း�

အရေးများ�ုက္ခန်နုု်ှင့််ငံ့်သး� ရေးလှုံားက်္ခ�း�မံျား

သားတ်�ှတ်�ာ�မေသားာ နှိုစ်ုအကန် ်အ်သားတ်အ�ိ 
တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််သူားပြ�စ်ုပြီး�း� သားတ်�ှတ်
��က်အာ�လံူ�ု ပြ�ည်််�ှးသူားပြ�စ်ု�ါက နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု
�ွင်််ရိှှိ�ါသားည််။ အမေသား�စိုတ် အ��က်အလူက်��ာ�
အတက်ွ uscis.gov/citizenship တင်ွ်မေလူလ်ူာ 
နိုိင်ု်သားည််။

https://www.uscis.gov/citizenship
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နုုှင့််ငံ့်သး�ပြ�စ်ုတာည်မံ်ျား
နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ုပြ�င််�သားည်် အမေ�ရိိကန်လ်ူ�ူ��ိ�
သားာ�လံူ�ုကုိ ��တ်ိ�က်မေ���ာ��ါသားည််။ 
ကွနို်�်ုတိ�သားည်် လူ�ူ��ိ�၊ ဘာသားာပြ�င််် စုည််�လံူ�ု
�ာ�ပြ�င််��ဟုတ်ုဘဲ လူတ်ွလူ�်�ု၊ တရိာ��ှတ
�ုနှိုင််် တန်�်တညူ်း�ှ�ုတိ� ဖြပြ�င််် စုည််�လံူ�ု�ာ�
မေသားာ နိုိင်ု်ငံ်ပြ�စ်ု�ါသားည််။ အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ�
ပြ�စ်ုပြ�င််�အာ�ပြ�င််် ကွနို်�်ုတိ�၏ နိုိင်ု်ငံ်သားည်် 
�ည််က်ဲသိား�  အ�်ု����်�ု���ိ�ရိှှိမေကြကာင််� သိားရိှှိနိုိင်ု်
�ါသားည််။

တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််သူားအပြ�စ်ု 
သားင််၏အပြ��အ�ူ��ာ�သားည်် မေန်ာက်�ုိင််�တင်ွ် 
အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ုတည််�ွင််် 
အမေ�် သားက်မေရိာက်�ုရိှှိ�ါသားည််။ 
အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ုရိန် ်လူ�်ုင်န်�်စုဉ််ကုိ 
နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု�ွင်််ဟုမုေ�်�ါသားည််။ 
အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ� ပြ�စ်ု�ွင်််ရိှှိရိန် ်
သားတ်�ှတ်��က်��ာ�အာ�လံူ�ုနှိုင််် 
ပြ�ည်််�ှးရိ�ါ�ည််။

မေယ်ဘုယ်�အာ�ပြ�င််် တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�
မေန်�ုိင််သူားအပြ�စ်ု သားတ်�ှတ်နှိုစ်ုမေ�ါင််� 
မေန်�ုိင််�်ဲပြီး�း��ါက နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု�ွင််် အတက်ွ 
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မေလူှာက်�ာ�နိုိင်ု်�ါသားည််။ တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�
မေန်�ုိင််�ွင််် ရိရိှှိပြီး�း�သားည်််မေန်�ှ်စုတင််ပြီး�း� ၅နှိုစ်ု
အကြကာတင်ွ် ဒုကုခသားည််��ာ�နှိုင််် နိုိင်ု်ငံ်မေရိ� 
�ုိလူုံသူား��ာ�သားည်် နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု�ုိင််�ွင်််ကုိ 
မေလူှာက်�ာ�နိုိင်ု်�ါသားည််။ နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူား��ာ�
သားည်် I-485 �ုံစံု အတည််ပြ��ပြ�င််� ��ံရိမေသား�
�င်် ၁နှိုစ်ုအလိူမုေန် ်စွဲစဲွုပြ�င််် တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�
မေန်�ုိင််သူားအပြ�စ်ု မေန်�ုိင််�ွင်််ပြ���ါသားည််။ I-485 
�ုံစံု အတည််ပြ��ပြီး�း�မေန်ာက် ဒုကုခသားည််��ာ�ကုိ အ
မေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုသိား�  မေရိာက်ရိှှိသားည်််မေန် ်စွဲစဲွု
ပြ�င််် တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််သူားအပြ�စ်ု 
မေန်�ုိင််�ွင်််ပြ���ါသားည််။

နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု�ုိင််�ွင််် သားတ်�ှတ်��က်��ာ�
အာ�လံူ�ုကုိ uscis.gov/citizenship တင်ွ် ကြကည်််ရှုရုုံး
နိုိင်ု်�ါသားည််။ အ���ိမေသားာ သားတ်�ှတ်��က်��ာ�
�ှာ မေအာက်�ါအတိင်ု်�ပြ�စ်ု�ါသားည််-

  •  သားတ်�ှတ် အ��နိ်က်ာလူတစ်ု�ုအ�ိ 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် 
မေန်�ုိင််ရိ�ါ�ည််။

  •  အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် 
စုဉ််�က်�ပြ�တ်မေန်�ုိင််သူား ပြ�စ်ုရိ�ါ�ည််။

  •  ကုိယ််က�င်််တရိာ� 
မေကာင််��ွန်သူ်ားပြ�စ်ုရိ�ါ�ည််။

  •  အမေပြ��ံ အဂျဂလိူ�်စုာကုိ 
မေရိ��တ် မေပြ�ာ�ုိနိုိင်ု်သူားပြ�စ်ုပြီး�း� 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု သား�ုိင််�နှိုင်််အစုို�ရိ 
(လူ�ုူမေရိ�ရိာ) ကုိန်ာ�လူည််သူား 
ပြ�စ်ုရိ�ါ�ည််။

  •  အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည််မေ�ာင််စုု �ဲ့စုည််��ုံအမေပြ��ံ
ဥ�မေဒု၏ အမေပြ��ံ�ူ��ာ�နှိုင််် စံုနှို�န်�်��ာ�ကုိ 
မေ�ာက်�ံရိန်နှ်ိုင််် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု
အမေ�် သားစုာာရိှှိရိန် ်က��်�က�နိ်�ုိ်ရိန် ်�နိုဒရိှှိ�ိ�  
လိူအု�်�ါသားည််။

http://uscis.gov/citizenship
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နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု�ုိင််�ွင််် မေလူှာက်�ာ�ရိန်အ်တက်ွ 
နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု�ုိင််�ွင််် မေလူှာက်လူာာ�ုံစံု N-400 
ကုိ uscis.gov/n-400 တင်ွ် အနွ်လိ်ူင်ု်��ှတစ်ု�င််် 
မေလူှာက်�ာ�ရိ�ည််။ N-400 မေလူှာက်လူာာ
မေကြက�နှိုင််် ဇး၀�က်�ရိစ်ု ဝန်မ်ေ�ာင််��ာ�ကုိ အွ
န်လိ်ူင်ု်��ှ မေ��မေ��နိုိင်ု်�ါသားည််။ နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု
�ုိင််�ွင််် သားတ်�ှတ်��က်��ာ�အမေ�် ခြွ�င််���က်
မေ��ပြ�င််�နှိုင််် ပြ��ပြ�င််�ွ�်��ံပြ�င််���ာ� ရိှှိ
�ါသားည််။ �သားန်စွ်ု�်�သူား��ာ�အတက်ွ USCIS �ှ 
မေန်ရိာ�ုိင််�င််� စုးစုဉ််မေ���ါသားည််။ မေဒုသား�ံ 
ပြ�န်လ်ူည််အမေပြ���မေန်�ုိင််မေရိ� မေအဂျ�င််စုးက်ဲသိား�  
အသုိားင််�အဝုိင််�အ�ဲ့အစုည််�အ��ာ�အပြ�ာ�သားည်် 
နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု�ုိင််�ွင်််အတက်ွ ကူည်း ပြ�င််�င််
မေ��နိုိင်ု်�ါသားည််။

အမေ�ရိိကန် ်နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ုတည််�ုနှိုင်််အတ ူ
�က်ဒုရိယ််မေရွိ�မေကာက်�ဲွတင်ွ် �ဲမေ���ွင်််၊ 
တရိာ�မေရိ�တင်ွ် တာဝန်�်�်�မေ�ာင််�ွင်််၊ 
အမေ�ရိိကန် ်နိုိင်ု်ငံ်ကူ�လူက်�ှတ်ပြ�င််် 
�ရိး�သွားာ�ပြ�င််�၊ �က်ဒုရိယ်် အလူ�်ုအကုိင်် 
မေလူှာက်�ာ��ွင်််အပြ�င်် မေရွိ�မေကာက်�ံ 

အရိာရိှှိ အစုရိှှိသားည််် အက��ိ��ံစုာ��ွင်််��ာ�၊ 
အ�ွင်််အမေရိ���ာ�နှိုင််် တာဝန်၀်တတ ရိာ���ာ�စွုာ 
�ူ�တွဲ �ါဝင််�ါသားည််။

http://uscis.gov/n-400
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USCIS ကုု္ခဆိုက်္ခသွယ််�န််
အ��က်အလူက်��ာ� �ုိ�ုိသိားရိှှိရိန်၊် သားင််၏ 
မေလူှာက်�ာ��ု အမေပြ�အမေန် သိား� �ဟုတ်ု USCIS 
ရုံုံး�ကုိရှှိာမေ�ွရိန် ်uscis.gov သိား� တွသွားာ�မေရိာက် 
မေလူလ်ူာနိုိင်ု်�ါသားည််။ USCIS န်�ံါတ်ပြ�စ်ုသားည််် 
800-375-5283 သိား� �ုန်�်မေ�်�ုိနိုိင်ု်သားည််။ န်ာ�
�ကြကာ�သူား၊ အကြကာ�အာရုံုံး အ�က်အ�ဲရိှှိသူား 
သိား� �ဟုတ်ု �ံ့အ �သားန်စွ်ု�်�သူား��ာ�အမေန်ပြ�င််် 
TTY 800-767-1833 သိား�  �ုန်�်မေ�်�ုိ နိုိင်ု်�ါသားည််။ 
ဝန်မ်ေ�ာင််�ုကုိ အဂျဂလိူ�်ဘာသားာနှိုင််် စု�ိန််
ဘာသားာပြ�င််် ရိရိှှိနိုိင်ု်�ါသားည််။ USCIS �က်သွားယ််
�ု စုင််တာပြ�စ်ုသားည််် uscis.gov/contactcenter 
သိား� လူည််�သွားာ�မေရိာက် မေလူလ်ူာနိုိင်ု်�ါသားည််။

အရေးများ�ုက္ခန်ပ်ြပါည်ရ်ေး�းင့််စုု နုုှင့််ငံ့်သး�နှှင့််် 
လူှုံဝင့််မံျားကြိုက္ခး�ကြက္ခပ်ါရေး�� ဝန်ရ်ေးဆိုးင့််မံျားများ�း� (USCIS) 

USCIS သားည်် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု
အတင်ွ်�သိား�  တရိာ�ဝင်် မေပြ�ာင််�မေရွိ�မေန်�ုိင််ပြ�င််�
ကုိ ကြီးကး�ကြက�်�ါသားည််။ အပြီး�ဲတ�်� မေန်�ုိင််�ွင်််
လူက်�ှတ် (အစို�်�မေရိာင််ကဒ်ု) မေလူှာက်�ာ�
ပြ�င််�၊ အမေ�ရိိကန် ်နိုိင်ု်ငံ်သားာ�အပြ�စ်ု �ံယူ်ပြ�င််�၊ 
�ိသားာ�စုုနှိုင််် ပြ�န်လ်ူည်် မေ�ါင််�စုည််�ပြ�င််�၊ ပြ�ည််�သိား�  
�ရိး�သွားာ�ရိန် ်�ွင်််ပြ����က် ရိယူ်ပြ�င််�တိ� ကုိ �ည််သိား�  
မေလူှာက်�ာ�နိုိင်ု်မေကြကာင််� မေလူလ်ူာနိုိင်ု်�ါသားည််။ 

ဒုုက္ခခသည်မ်ျား�း�နှှင့််် နုုှင့််ငံ့်ရေး�� ခုုိုလံံှုံသူများ�း�အတွာက်္ခ 
အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

uscis.gov/howdoi/refugeesasylees

USCIS အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

https://www.uscis.gov
https://www.uscis.gov/contactcenter
http://www.uscis.gov/howdoi/refugeesasylees
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USCIS အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

အရေးများ�ုက္ခန် ်ပြပါည်ရ်ေး�းင့််စုုမှျား ကြိုကု္ခ�ဆုုိုပါါသည် ်- ရေး�ွ�
ရေးပြပါးင့််�ရေးန်�ုုင့််သူအသစ်ုများ�း�အတွာက်္ခ လှုံမ်ျား�ညှွှန် ်

အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည််မေ�ာင််စုုရိှှိ သားင််နှိုင််် သားင်််
�ိသားာ�စုု၏ မေန်စ်ုဉ််ဘ၀အတက်ွ လိူအု�်သားည််် 
အမေပြ��ံ အ��က်အလူက်��ာ�ကုိ ၎င််�လူ�်�ညွှာန််
က �ိတ်�က်မေ���ါ�ည််။  သားင််၏ အ�ွင်််အမေရိ�
��ာ�နှိုင််် တာဝန်၀်တတ ရိာ���ာ�၊ သားင််၏ မေဒုသား�ံ 
အသုိားင််�အဝုိင််�အတင်ွ်�သိား�  �ါဝင််နိုိင်ု်ရိန် ်
အကြကံဉာာဏ််��ာ� မေ��အ�်ပြ�င််�နှိုင််် တရိာ�ဝင်် 
အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််သူား ပြ�စ်ုသားည််နှိုင််် တစ်ုပြီး�ိ�င််န်က် 
အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ� စုးစုဉ််မေလူှာက်�ာ�ရိန် ်
အ��က်အလူက်��ာ��ါဝင််�ါသားည််။

uscis.gov/newimmigrants

အရေးများ�ုက္ခန်ပ်ြပါည်ရ်ေး�းင့််စုုတွာင့်် အရေးပြခိုခို�ရေးန်�ုုင့််
ပြခိုင့််�

အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည််မေ�ာင််စုုအမေကြကာင််�၊ 
�ည်ာမေရိ�နှိုင််် ကမေလူ�မေစုာင်််မေရှှိာက်�ု၊ 
အမေရိ�မေ�်နှိုင််် လံူပုြ�ံ�မေရိ�၊ အမေ�ရိိကန် ်
ပြ�ည််မေ�ာင််စုုပြ�င််�သိား�  �ရိး�သွားာ�ပြ�င််�၊ 
အလူ�်ုအကုိင််၊ အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် 
အမေပြ���မေန်�ုိင််ပြ�င််�၊ အစုို�ရိ 
အက��ိ��ံစုာ��ွင်််��ာ�၊ က�န်�်�ာမေရိ�မေစုာင်််မေရှှိာက်�ု၊ 
�ုိက်�ံနှိုင််် ဘဏ္ဍာမေရိ�တိ�၏ 
အ��က်အလူက်��ာ�ကုိ မေအာက်�ါ 
ဝက်ဘ်�ုိဒ်ုတင်ွ် ရိရိှှိနိုိင်ု်�ါသားည််။ 

uscis.gov/tools/settling-us

နုုှင့််ငံ့်သး� အ�င့််�အပြများစ်ု စုင့််တား 

အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ုလူာရိန် ်ပြ�င််�င််
မေ��သားည််် �ည်ာမေရိ�မေ�� ကိရိိယ်ာ��ာ�နှိုင််် 
အ��က်အလူက်��ာ�ကုိ မေအာက်�ါ ဝက်ဘ်�ုိဒ်ု
တင်ွ် ရိရိှှိနိုိင်ု်�ါသားည််။ 

uscis.gov/citizenship

http://www.uscis.gov/newimmigrants
https://www.uscis.gov/tools/settling-us
https://www.uscis.gov/citizenship
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လုှုံမ်ျားလှုံည်မံ်ျားများ�း�ကုု္ခ ရေးရှှိးင့််ကြက္ခဉ််ပါါ

မေရွိ�မေပြ�ာင််�မေန်�ုိင််ပြ�င််�နှိုင််် စု�်လူ�ဉ််�ပြီး�း� ဥ�မေဒု
မေရိ�ရိာအကြကံဥာဏ််��ာ� လိူအု�်�ါက သားင််၏ 
ကူည်းသူားသားည်် ဥ�မေဒုမေရိ�ရိာ အကြကံဥာဏ််မေ���ုိင််
�ွင်််ရိှှိသူားပြ�စ်ုရိန် ်အမေရိ�ကြီးကး��ါသားည််။ အမေ�ရိိကန် ်
ပြ�ည််မေ�ာင််စုု တရိာ�မေရိ�ရိာဌာာန်�ှ အသိားအ�ှတ်ပြ��
�ာ�မေသားာ အ�ဲ့အစုည််�အတက်ွ လူ�်ုကုိင််မေန်
မေသားာ မေရှှိ�မေန် သိား� �ဟုတ်ု အသိားအ�ှတ်ပြ���ာ�မေသားာ 
ကုိယ််စုာ�လှူယ််ကသားာလူ�င်် သားင်််အာ� ဥ�မေဒုမေရိ�ရိာ
အကြကံဥာဏ်် မေ��နိုိင်ု်�ါသားည််။ 
uscis.gov/avoid-scams

uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services

ရေး�းင့််ပုံါစံုများ�း�

အလူ�်ုလူ�်ုကုိင််�ွင်််မေလူှာက်�ာ�ပြ�င််�၊ အလူ�်ု
လူ�်ုကုိင််�ွင််် သားက်တ�်�တိ�ုပြ�င််� သိား� �ဟုတ်ု 
စုာရွိက်စုာတ�်� အစုာ��ုိ�ရိန် ်I-765 ပုံါစံု ကုိ
အသုံား�ပြ���ါ။

uscis.gov/i-765

သားင််၏ အိ�်မေ�ာင််�က်သိား� �ဟုတ်ု ကမေလူ���ာ�ကုိ 
အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုသိား�  မေ�်မေ�ာင််လူာရိန် ်
I-730 ပုံါစံု ကုိ အသုံား�ပြ���ါ။

uscis.gov/i-730

ဒုကုခသားည်် �ရိး�သွားာ� စုာရွိက်စုာတ�်���ာ� 
မေလူှာက်�ာ�ပြ�င််�ပြ�င််် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု
အတင်ွ်�သိား�  ပြ�န်လ်ူည််ဝင််မေရိာက်�ွင်််ကုိ မေတာင််��ံ
ရိန် ်I-131 ပုံါစံု ကုိအသုံား�ပြ���ါ။

uscis.gov/i-131

သားင််သားည်် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုအတင်ွ်�သိား�  
မေရိာက်ရိှှိမေန်�ါက တရိာ�ဝင်် အပြီး�ဲတ�်�မေန်�ုိင််�ွင်််
ကုိ မေလူှာက်�ာ�ရိန် ်I-485 ပုံါစံု ကုိအသုံား�ပြ���ါ။ 

uscis.gov/i-485

USCIS အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

http://www.uscis.gov/avoid-scams
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.uscis.gov/i-765
https://www.uscis.gov/i-730
https://www.uscis.gov/i-131
https://www.uscis.gov/i-485
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အမေ�ရိိကန်န်ိုိင်ု်ငံ်သားာ�အပြ�စ်ု မေလူှာက်�ာ�ရိန် ်
N-400 ပုံါစံု ကုိအသုံား�ပြ���ါ။

uscis.gov/n-400

သားင််၏ မေန်ရိ�်လိူ�်စုာအသားစ်ုကုိ USCIS သိား� အသိားမေ��
ရိန် ်AR-11 ပုံါစံု ကုိအသုံား�ပြ���ါ။

uscis.gov/ar-11

myUSCIS

မေရွိ�မေပြ�ာင််�မေန်�ုိင််ပြ�င််� အက��ိ��ံစုာ��ွင်််��ာ�
အတက်ွ မေလူှာက်လူာာ လူ�်ုင်န်�်စုဉ််အမေကြကာင််� 
မေန်ာက်�ုံ�မေ�် အ��က်အလူက်��ာ� ရှှိာမေ�ွပြ�င််�၊ 
နိုိင်ု်ငံ်သားာ�အပြ�စ်ု မေလူှာက်�ာ�ရိန် ်ကူည်းပြ�င််�င််
မေ��သားည််် အ��က်အလူက်��ာ�၊ နိုိင်ု်ငံ်သားာ�ပြ�စ်ု
ရိန် ်ပြ�င််�င််ပြ�င််� သားင််တန်�်��ာ�နှိုင််် သားင််၏ 
မေဒုသား�ံ အသုိားင််�အဝုိင််�အတင်ွ်�ရိှှိ �ရိာဝန်�်�ာ�
ကုိ ရှှိာမေ�ွရိန် ်အရိင််�အပြ�စ်ု��ာ�ကုိ ရိရိှှိနိုိင်ု်�ါသားည််။ 
မေလူှာက်လူာာတင််ပြ�င််� သိား� �ဟုတ်ု အနွ်လိ်ူင်ု်��ှ
တစ်ု�င််် မေလူှာက်�ာ�ပြ�င််�၊ အနွ်လိ်ူင်ု်�အမေကာင်််
�ွင်််ပြ�င််�ပြ�င််် သားင််၏ မေလူှာက်လူာာအ��က်အလူက်
��ာ�ကုိ �ည််သိား� ရိယူ်နိုိင်ု်�ုံကုိ မေလူလ်ူာနိုိင်ု်�ါသားည််။

my.uscis.gov
myaccount.uscis.dhs.gov

USCIS အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

https://www.uscis.gov/n-400
https://www.uscis.gov/ar-11
https://my.uscis.gov
https://myaccount.uscis.dhs.gov
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အပြခိုး��က်္ခဒု�ယ််အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�
ဒုကုခသားည််��ာ�နှိုင််် နိုိင်ု်ငံ်မေရိ� 
�ုိလူုံသူား��ာ�အတက်ွ �က်ဒုရိယ််အစုို�ရိဝ
န်မ်ေ�ာင််�ု��ာ�အမေကြကာင််� ��်မေ�ာင််� 
အ��က်အလူက်��ာ�ကုိ မေအာက်�ါ ဇယ်ာ�တင်ွ် 
ရိရိှှိနိုိင်ု်�ါသားည််။

အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည်မ်ေ�ာင််စုု ကျန်�်�ာမေရိ�နှှင််် 
လူူသားာ�ဝန်မ်ေ�ာင််�ု�ျာ� ဦး�စုး�ဌာာန် ကမေလူ��ျာ�
နှှင််် �ိသားာ�စုု�ျာ� အတွွက် စုး�ံအု�်ချုျ��်မေရိ� 
ဒုုကခသားည်ပ်ြ�န်လ်ူည်မ်ေန်ရိာချုျ�ာ�မေရိ�ရုံုံး� (ORR)

သားင််သားည်် ဒုကုခသားည််၊ နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူား သိား� �ဟုတ်ု 
၎င််�တိ�၏ �ိသားာ�စုုဝင််တစ်ုဦး�ပြ�စ်ု�ါက ORR �ှတ
�င််် ဝန်မ်ေ�ာင််�ု��ာ�နှိုင််် အမေ�ာက်အ�်ံ ရိယူ်ရိန် ်
သားတ်�ှတ်��က် ပြ�ည်််�ှးနိုိင်ု်�ါသားည််။ ORR သားည်် 
မေင်မွေကြက�နှိုင််် မေ��ဘက်�ုိင််ရိာ အကူအည်း၊ 
အလူ�်ုအကုိင််အတက်ွ ပြ�င််�င််မေ��ပြ�င််�၊ 
အလူ�်ုအကုိင်် မေန်ရိာ���ာ�မေရိ�နှိုင််် အဂျဂလိူ�်
စုာသားင််တန်�်��ာ� အစုရိှှိသားည််် ��ာ�ပြ�ာ�လှူသားည််် 
အစုးအစုဉ််��ာ�ကုိ ရိန်�ုံ်မေင်မွေ�ာက်�်ံပြ�င််�နှိုင််် 
ကြီးကး�ကြက�်ပြ�င််�တိ�  ပြ��လူ�်ု�ါသားည််။ အမေ�ာက်
အ�်ံ အစုးအစုဉ်် အ��ာ�အပြ�ာ�တင်ွ် သားင်််အာ� 
နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူားအပြ�စ်ု သားတ်�ှတ်သားည််် ရိက်စဲွု 
သိား� �ဟုတ်ု ဒုကုခသားည််အပြ�စ်ု နိုိင်ု်ငံ်အတင်ွ်�သိား�  ဝင််
မေရိာက်လူာသားည််် ရိက်စဲွု�ှစုတင််သားည််် အ��နိ််
ကာလူအကန် ်အ်သားတ်ရိှှိ�ါသားည််။  
အစုးအစုဉ််များ�း�ကုု္ခ စုုတ်ာဝင့််စုး�ပါါက္ခ သင့်််
အရေးန်ပြ�င့််် ပါါဝင့််နုုှင့််ပြခိုင့််�ရုှှိများရုှှိ အပြများန်ဆုံ်ို� 
ရေးလ်ှုံလှုံးသင့်််ပါါသည်။်

�က်္ခဒု�ယ်် အစုုု�� အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�
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ပြပါည်န််ယ်် ဒုုက္ခခသည် ်ညိ်နှုှ�ုင့််�ရေး��များး�များ�း�/ 
ပြပါည်န််ယ်် ဒုုက္ခခသည် ်
က္ခ�န်�်များးရေး��ညိ်နှုှ�ုင့််�ရေး��များး�များ�း�

acf.hhs.gov/orr/resource/orr-funded-
programs-key-contacts

ပြပါည်န််ယ်် အစုးအစုဉ််များ�း�နှှင့််် အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

acf.hhs.gov/orr/state-programs-annual-
overview

က္ခ�န်�်များးရေး��အးများခံို အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

acf.hhs.gov/orr/health

တာန်�ုု်�သင့်််အုမ်ျား�း အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

acf.hhs.gov/orr/resource/finding-affordable-
housing

အလုှုံပ်ါအကုု္ခင့်် အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

acf.hhs.gov/orr/employment-resources

အရေးများ�ုက္ခန်ပ်ြပါည်ရ်ေး�းင့််စုု ပြပါည်န််ယ််ဦး�စုး�ဌားန်
လူှုံဦး�ရေး�၊ ဒုုက္ခခသည်နှ်ှင့််် ရေးပြပါးင့််�ရေး�ွ�ရေးန်�ုုင့််
မံျား ဗျူ�ူရုုို လှုံက်္ခခံိုရေး�� နှှင့််် ရေးန်�းခို��း�ရေး��
အစုးအစုဉ််

အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုုအတင်ွ်� ဒုကုခသားည််
အပြ�စ်ု အတည််ပြ��ပြ�င််��ံရိ�ါက အမေ�ရိိကန် ်
ပြ�ည််မေ�ာင််စုု ပြ�ည််န်ယ််ဦး�စုး�ဌာာန်�ှ ကြီးကး�ကြက�်
လူ�က်ရိှှိသားည််် လူက်�ံမေရိ�နှိုင််် မေန်ရိာ���ာ�မေရိ�
အစုးအစုဉ််တင်ွ် �ါဝင််သားည််် ပြ�န်လ်ူည််အမေပြ���
မေန်�ုိင််မေရိ� မေအဂျ�င််စုး�ှ သားင်််အာ� �်ံ�ုိ�မေ��
�ါ�ည််။ သားင််၏ အမေ�ရိိကန် ်ပြ�ည််မေ�ာင််စုု
သိား�  မေရိာက်ရိှှိသားည််် ����ုံ� ရိက် ၃၀ �ှ ရိက် 
၉၀ အ�ိ မေဒုသား�ံရုံုံး�နှိုင််် ��တ်ိ�က်မေ��ပြ�င််�၊ 
ကန်ဦး� ဝန်မ်ေ�ာင််�ု��ာ�ပြ�စ်ုသားည််် အိ�်ယ်ာ၊ 
လိူအု�်မေသားာ �ရိိမေဘာဂျ��ာ�၊ အစုာ�အမေသားာက်၊ 

�က်္ခဒု�ယ်် အစုုု�� အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/orr-funded-programs-key-contacts
https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/orr-funded-programs-key-contacts
https://www.acf.hhs.gov/orr/state-programs-annual-overview
https://www.acf.hhs.gov/orr/state-programs-annual-overview
https://www.acf.hhs.gov/orr/health
https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/finding-affordable-housing
https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/finding-affordable-housing
http://www.acf.hhs.gov/orr/employment-resources
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အဝတ်အ�ည််��ာ�အပြ�င်် လူ�ုူမေရိ�၊ မေ��ဘက်
�ုိင််ရိာနှိုင််် အလူ�်ုအကုိင်် ဝန်မ်ေ�ာင််�ု��ာ�
နှိုင််် သားင််တန်�်မေ��ပြ�င််�၊ အကူအည်း မေ��အ�်
ပြ�င််�တိ� ကုိ ပြ��လူ�်ုမေ�ာင််ရွိက်မေ��ရိန် ်အ�ုိ�ါ 
မေအဂျ�င််စုးတင်ွ် တာဝန်ရိှ်ှိ�ါသားည််။ အရေးများ�ုက္ခန််
ပြပါည်ရ်ေး�းင့််စုုအတွာင့််� ဒုုက္ခခသည်အ်ပြ�စ်ု စုတာင့််
ရေး�းက်္ခရုှှိသည််အ်ခို�နု်မှ်ျားစု၍ သင့််၏ ရေးဒုသခံို 
ပြပါန်လ်ှုံည်အ်ရေးပြခိုခို�ရေးန်�ုုင့််ရေး�� ရေးအဂျ�င့််စုးသည် ်
အရေးပြခိုခို��န်အ်တွာက်္ခ အကူ္ခအည်းရေးတားင့််�ခံိုသည်် ်
က္ခန်ဦး� ရေးန်�းပြ�စ်ုပါါသည်။်

state.gov/refugee-admissions/reception-and-
placement

အရေးများ�ုက္ခန်ပ်ြပါည်ရ်ေး�းင့််စုု ပြပါည်န််ယ််ဦး�စုး�ဌားန် 
လူှုံဦး�ရေး�၊ ဒုုက္ခခသည်နှ်ှင့််် ရေးပြပါးင့််�ရေး�ွ�ရေးန်�ုုင့််
မံျား ဗျူ�ူရုုို ယ်ဉ််ရေးက္ခ��မံျားသင့််တာန်�် အ�င့််�အပြများစ်ု
�လှှုံယ််မံျား (CORE)

အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု ပြ�ည််န်ယ််ဦး�စုး�ဌာာန်၏ 
ရိန်�ုံ်မေင် ွ�်ံ�ုိ��ုပြ�င််် CORE သားည်် အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည််မေ�ာင််စုုအတင်ွ်�ရိှှိ ဒုကုခသားည််��ာ�အတက်ွ 
ယ်ဉ််မေက���ုသားင််တန်�်��ာ� အ���ိ�စုံုလူင််စွုာ 
မေ��အ�်လူ�က်ရိှှိ�ါသားည််။ ဝက်ဘ်�ုိဒ်ုတင်ွ် 
အာမေရိဗျ�၊ �ာ�း၊ ကင််ည်ာဝန်ဒ်ုါ၊ နှိုင််် �ုိ�ာ
လူး ဘာသားာစုကာ�ပြ�င််် အမေကြကာင််�အရိာ��ာ�
ကုိ ရိရိှှိနိုိင်ု်�ါသားည််။ CORE သားည်် အမေ�ရိိကန််
ပြ�ည််မေ�ာင််စုုတင်ွ် သားင်််အာ� ယ်ဉ််မေက���ုအရိ 
လိူက်ုမေလူ�ာည်းမေ�ွပြ�စ်ုမေအာင်် ကူည်းမေ���ါ
လိူ�််�ည််။ အလုှုံပ်ါအကုု္ခင့််၊ အုု�အုမ်ျား၊ က္ခ�န်�်များးရေး�� 
ရေးစုးင့်််ရေးရှှိးက်္ခမံျား၊ ပုုါက်္ခဆံိုစုးမံျားခိုန် ်ခ်ွဲခဲွိုမံျားနှှင့််် အရေးများ�ု
က္ခန်ပ်ြပါည်ရ်ေး�းင့််စုုတွာင့်် ရုှှိရေးသး သင့််၏ဘ၀ကုု္ခ 
လုုှုံက်္ခရေးလှုံ�းည်းရေး�ွရေးအးင့်် ကူ္ခည်းရေးပါ�များည်် ်အပြခိုး�
က္ခဏ္ဍများ�း�အတွာက်္ခ CORE က္ခ ကူ္ခည်းရေးပါ�ပါါများည်။်

corenav.org

�က်္ခဒု�ယ်် အစုုု�� အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�
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အရေးများ�ုက္ခန် ်အလုှုံပ်ါသများး�ရေး���းဌားန် (DOL)

DOL သားည်် အမေ�ရိိကန်ပ်ြ�ည််မေ�ာင််စုု၏ 
လူ�်ုအာ��ရိရိှှိသူား��ာ�၊ အလူ�်ုအကုိင််ရှှိာမေ�ွ
သူား��ာ�နှိုင််် အပြီးငိ်�်�စုာ���ာ�၏ လူ�ုူ�ူလူုံမေရိ�
ကုိ တိ�ုပြ�ိင်််ပြ�ိင်််တင််မေ��သားည််။ အပြ�တ်အစွုန်�်ရိ
မေသားာ အလူ�်ုအကုိင််အ�ွင်််အလူ�်���ာ�ကုိ တိ�ု
ပြ�ိင်််ရိန် ်လူ�်ုကုိင်် မေ�ာင််ရွိက်ပြီး�း�နှိုင််် အလူ�်ု
နှိုင်််�က်စု�်မေသားာ အက��ိ��ံစုာ��ွင်််��ာ�နှိုင််် 
အ�ွင်််အမေရိ���ာ�ကုိ အာ��ံသားည််။

careeronestop.org. ကုု္ခသွး�ရေး�းက်္ခ ရေးလ်ှုံလှုံး
ကြက္ခည််ပ်ါါ။ အလုှုံပ်ါအကုု္ခင့်် ရှှိးရေး�ွပြခိုင့််�နှှင့််် 
အသုုင့််�အဝုုင့််�အတွာင့််� သင့််တာန်�်ရေးပါ�ပြခိုင့််�များ�း�
အရေးကြက္ခးင့််� သုရုှှိနုုှင့််ပါါသည်။်

အလုှုံပ်ါသများး� အခွိုင့်််အရေး�� အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

dol.gov

အရေးများ�ုက္ခန်အ်လုှုံပ်ါအကုု္ခင့််အခွိုင့်််အလှုံမ်ျား�များ�း� 
(DOL မှျားပ်ံါပုုါ�သည်)်

careeronestop.org

877-US2-JOBS (877-889-5627 (TTY))

အရေးများ�ုက္ခန်တ်ာ�း�ရေး���းဌားန်
လူှုံဝင့််မံျားကြိုက္ခး�ကြက္ခပ်ါရေး��နှှင့််် အလုှုံပ်ါသများး�
အခွိုင့်််အရေး�� က္ခဏ္ဍ

အမေ�ရိိကန် ်တရိာ�မေရိ�ရိာ ဌာာန်၏ 
လူဝူင််�ုကြီးကး�ကြက�်မေရိ�နှိုင််် အလူ�်ုသား�ာ� 
အ�ွင်််အမေရိ�ကဏ္ဍသားည်် လူဝူင််�ု ကြီးကး�ကြက�်မေရိ�
နှိုင််် နိုိင်ု်ငံ်သားာ�အက်ဥ�မေဒု၏ �ဲွပြ�ာ��က်�ံ
�ု�န် ်က်�င််မေရိ�ကုိ ပြ�ဌာာန်�်�ာ��ါသားည််။ ဤ
ပြ�ဌာာန်�်��က်သားည်် အလူ�်ုရှှိင််��ာ��ှ အလူ�်ု�န် ််
အ�်ပြ�င််�၊ အလူ�်ု�ုတ်�ယ််ပြ�င််� သိား� �ဟုတ်ု လူူ
သားစ်ုမေ�်ယူ်ပြ�င််� သိား� �ဟုတ်ု အက��ိ�မေ�ာင််�
��ာ� လူ�်ုကုိင််မေ�ာင််ရွိက်သားည်််အ�ါ နိုိင်ု်ငံ်သားာ�

�က်္ခဒု�ယ်် အစုုု�� အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

https://www.careeronestop.org/
https://www.dol.gov
https://www.careeronestop.org/


23 

�က်္ခဒု�ယ်် အစုုု�� အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

ပြ�စ်ုပြ�င််� နှိုင််် �ူရိင််� နိုိင်ု်ငံ်သားာ� အမေ�်  �ဲွပြ�ာ�
�က်�ံပြ�င််��ပြ��ရိန် ်တာ�ပြ�စ်ု�ာ�သားည််။ �
တရိာ�မေသားာ အမေလူအ်က�င်််��ာ�နှိုင်််  ပြ�စ်ုဒုဏ််
မေ��ပြ�င််� သိား� �ဟုတ်ု ပြီး�ိ�်�မေပြ�ာက်ပြ�င််��ှလူည််� 
တာ�ပြ�စ်ု�ာ�သားည််။ အလုှုံပ်ါအကုု္ခင့်် ရှှိးရေး�ွရေးန်
စုဉ်် သု�များဟုုတ်ာ အလုှုံပ်ါခွိုင့််အတွာင့််� သင့််၏ မူျား�င့််�
နုုှင့််ငံ့် သု�များဟုုတ်ာ သင့််သည် ်ဒုုက္ခခသည် ်သု�များဟုုတ်ာ 
နုုှင့််ငံ့်ရေး��ခုုိုလံံှုံသူ ပြ�စ်ုပြခိုင့််�ရေးကြက္ခးင့််် တာ�း�များာတာ
ပြခိုင့််�များရုှှိရေးသး ဆိုက်္ခဆံိုမံျားများ�း�ရုှှိသည်ဟု်ု �င့််ပြများင့််
ခ်ဲိုရေးသး ်လူှုံဝင့််မံျားကြိုက္ခး�ကြက္ခပ်ါရေး��နှှင့််် အလုှုံပ်ါသများး�
အခွိုင့်််အရေး�� က္ခဏ္ဍမှျား သင့်််အး� ကူ္ခည်းနုုှင့််
ပါါသည်။်

နုုှင့််ငံ့်သး� သု�များဟုုတ်ာ ရေး�ွ�ရေးပြပါးင့််�ရေးန်�ုုင့််မံျား အရေးပါ် 
အရေးပြခိုခံို၍ အလုှုံပ်ါအကုု္ခင့််ခဲွိုပြခိုး�ဆိုက်္ခဆံိုမံျားနှှင့််် 
ပါတ်ာသက်္ခရေးသး အ�င့််�အပြများစ်ုများ�း�

justice.gov/crt/immigrant-and-employee-
rights-section

800-255-7688 (800-237-2515 (TTY))

လူှုံမံျား�ူလံံှုံရေး�� စုးမံျားခိုန် ်ခ်ွဲခဲွိုမံျား

လူ�ုူ�ူလံူမုေရိ��ံစုာ��ွင်််��ာ�ကုိ ရိယူ်ပြ�င််�နှိုင််် 
အပြ�ာ�အစုို�ရိ အလူ�်ုအကုိင််��ာ� မေလူှာက်�ာ�
ရိန်အ်တက်ွ လူ�ုူ�ူလံူမုေရိ�န်�ံါတ် လိူအု�်သားည််။ 
သင့််သည် ်လူှုံမံျား�ူလုံှုံရေး��န်ပံါါတ်ာနှှင့််် က္ခဒ်ုတာစ်ုခုို�
�န် ်လုုှုံအပ်ါသည်။် ဒုုက္ခခသည်မ်ျား�း�နှှင့််် နုုှင့််ငံ့်ရေး��
ခုုိုလံံှုံသူများ�း�အတွာက်္ခ တုာက္ခ�ရေးသးသတာင့််�
အခို�က်္ခအလှုံက်္ခများ�း�ကုု္ခ ဒုးဝက်္ခဘ်ဆုုိုက်္ခတွာင့်် 
ရေးလ်ှုံလှုံးနုုှင့််ပါါသည်။်

ssa.gov/people/immigrants

800-772-1213 (800-325-0778 (TTY))

https://www.justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section
https://www.justice.gov/crt/immigrant-and-employee-rights-section
https://www.ssa.gov/people/immigrants
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ဒုကုခသားည််��ာ�နှိုင််် နိုိင်ု်ငံ်မေရိ��ုိလူုံသူား��ာ�ကုိ USCIS �ှကြီးကိ��ုိ
�ါသားည်် အတက်ွ ဓာာတ်�ုံ��ာ�အသုံား�ပြ���ွင်််ကုိ USCIS �ှ
ဝယ််ယူ် �ာ��ါသားည််။ USCIS �ှ အ�ုိ�ါ ဓာာတ်�ုံ��ာ�
ကုိ သားး�သားန် ်အ်သုံား�ပြ���ွင်််နှိုင််် လူာဲမေပြ�ာင််�အသုံား�ပြ��ပြ�င််��ှ
ကန် ်သ်ားတ်�ွင််် လိူင်ု်စုင်် ရိယူ်�ာ��ါသားည််။ �ူရိင််�ဓာာတ်�ုံ
�ုိင််�ုိင််သူားတင်ွ် ဓာာတ်�ုံ��ာ�နှိုင််် သားက်�ုိင််မေသားာ �ူ�ုိင််�ွင်််
အပြ�င်် အပြ�ာ�အ�ွင်််အမေရိ���ာ�ကုိ ရိှှိ�ါသားည််။ အ�ုိ�ါ 
ဓာာတ်�ုံ��ာ�သားည်် အ��ာ�သုံား�ဒို�ိုန်�်��ာ�တင်ွ် �ရိှှိ�ါ။ ယ်�ု 
�ုံနှို�်ိ�ုတ်မေဝ��က်�ှလူွဲပြီး�း� အပြ�ာ�မေန်ရိာ��ာ�တင်ွ် အသုံား�ပြ��
�ွင်််�ရိှှိ�ါ။
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