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SIGHT FOR ALL  

မကကျေနပ်ချေက် တငသ်ငွ််းသည  ်ပံုံစ ံ

Sight For All ဝနထ်မ််းမျေ ်း၊ ဗစရ်ှငအ်ဖွ ွဲ့ဝငမ်ျေ ်း၊ ရည်ရွယခ်ျေကတ်ူသမူျေ ်း၊ စမီံချေက်တွင ်ပါဝင ်လုံပ်က  ငသ်ူမျေ ်း၊ 

မိတဖ်ကမ်ျေ ်းနငှ  ်လူန မျေ ်း၏ က ်းကင််းလံုံခခံြုံကရ်းကိုံ စမီံကိန််းမျေ ်းလုံပ်စဉ်တစက်လ  ကလ်ံုံ်း က  ငရွ်က်ရခခင််းမှ  

ပဓ နကျေပပီ်း ကျွန်ုံပ်တိုံ  သည် လကမ်ခနံိုံငက်သ  အခပြုံအမူ ိုံငရ်  တိုံငတ်န််းချေက်မျေ ်းကိုံ အကလ်းအနကထ် ်း 

ကိုံငတ်ယွပ်ါသည။် ကျွန်ုံပ်တိုံ  သည် စဥ် ကမ်ခပတတ်ိုံ်းတကမ်ှု အတွကက်ိုံလည််း ကကိြုံ်းစ ်း က  ငရွ်က်ပပီ်း 

သက  ထ ်းမတှခ်ျေက်နငှ  ်အကကံခပြုံချေကမ်ျေ ်းကိုံလည််း တနဖိ်ုံ်းထ ်းပါသည်။  

ကကျေ်းဇူ်းခပြုံ၍ ကအ ကပ်ါအကကွ်အ ်းလံုံ်းကိုံ ခဖည စ်ကွ်ကပ်းပပီ်း သင  ်မကကျေနပ်ချေကက်ိုံ jhatswell@sightforall.org  

သိုံ  အ်ီးကမ်းလ်ပိုံ  ပါ။  

သင၏် စိုံ်းရမိ်ပပူနမ်ှုကိုံ အခမန ်ံုံ်း ကခဖရှင််းကပ်းပါမည်၊ ကျွန်ုံပ်တိုံ  ၏ စံုံစမ််းစစ်က ်းမှု အကခဖမျေ ်းကိုံ သင ထ် ံ

 ကသ်ွယက်ပ်းပါမည။် 

အောားလ  ားသ ော တ  ငတ်န်ားချကမ်ျောားက   လ  ခခ ြုံ     ပ်စ ော ထ န်ား  မ်ားပါ ည်။ 

အမည်မကဖ  ်တိုံငတ်န််းချေကမ်ျေ ်းကိုံလကခ်ံကသ ်လည််း ကျွန်ုံပ်တိုံ   သင၏် က်သယွ်ရမည ် အချေက်အလက်ကိုံ 

ကတ င််းခပံါသည်။ သိုံ  မှသ  ကျွန်ုံပ်တိုံ   သင  ်စိုံ်းရမိမ်ှုမျေ ်းကိုံ အလျေငအ်ခမန ်အကသအချေ  ကခဖရငှ််းရန ်ကန က်ထပ် 

အချေကအ်လကလ်ိုံအပ်လ င ်ကျွန်ုံပ်တိုံ  သင အ် ်း  က်သယွန်ိုံငမ်ည်ခဖစ်သည။် ထိုံ  ခပင ်အကယ်၍ သင ်

သင  ်က်သယွ်ရမည  ်အချေကအ်လက်ကိုံ မကပ်းထ ်းလ င ်ကျွန်ုံပ်တိုံ  ၏ က  ငရွ်ကခ်ျေကမ်ျေ ်းကိုံ သင အ် ်း 

အကကက င််းကက ်းကပ်းနိုံငမ်ည် မဟုံတပ်ါ။ 

 

အခငာ်းခြစရ်ပ်အသ ကောငာ်း 

ကကျေ်းဇူ်းခပြုံ၍ သင က်တ ်သလိုံ ခဖည် စွက်ပါ။ ဤစ ရွက်စ တမ််းခဖင  ်တိုံငတ်န််းကနသည်မ ှ -  

□ 

ကကလ်းသငူယ် ိုံငရ် လကမ်ခံနိုံငက်သ  

အခပြုံအမ ူ

□ လိငပိ်ုံင််း ဆ ငုရ်ော 

လက်မခံနိုံငက်သ အခပြုံအမ ူ

□ လိမ်လည်မှု 

စွပ်စွ ချေက်မျေ ်း 

mailto:jhatswell@sightforall.org
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□ 

လက်မခံနိုံငက်သ အကန ှင် အယှက်ကပ်းမှု 

□ ရံုံ်းကငကွကက်း 

အလွ သံုံ်းစ ်းခပြုံမှု 

□ 

အကထကွထတွိုံငတ်န််းချေက ်

□ အခခ ်း 

  

 

ခဖစ်ပွ ်းသည ် ရက်စွ  (သလိ င)် ___________________ ခဖစ်ပွ ်းသည ်အချေိန-် ____________________________ 

ခဖစ်ပွ ်းရ ကနရ - ____________________________________________________________________ 

အခဖစ်အပျေက်/ခပဿန  ကဖ ခ်ပချေက် (အခဖစ်အပျေက် အစဥအ်တိုံင််း ကကျေ်းဇူ်းခပြုံ၍ ကဖ ်ခပပါ)- 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ခပဿန မှ  ရှိကန  လ ်း။     

 င၏်အသ ားစ တအ်ချကမ်ျောား 

အကသ်းစတိအ်ချေကအ် ်းလံုံ်းကိုံ လံုံခခံြုံသိုံသပ်ိစွ  ထနိ််းသမိ််းပါမည်။ သင ်အမည်မကဖ လ်ိုံသူခဖစ်လိုံလ င ်ဤအ င က်ိုံ 

ကကျေ ်လိုံကပ်ါ။ 

 

 

ခဖည ်စွက်သ ူအမည်- _________________________________ ရက်စွ  _________________ 

ကန  အချိေန ်ဖုံန််းနပံါတ်- (နယ်ကခမသကကေတ အပါအဝင)်- ________________________________ 

ညကနပိုံင််း ဖုံန််းနပံါတ်/မိုံ ိုံင််းဖုံန််းနပံါတ်- ____________________________ 

အ်ီးကမ်းလ်လိပ်စ - __________________________________________________ 

စ တိုံက ်လိပ်စ  (လမ််း)- _________________________________________________________________ 

□ ရှိကနပါသည် □ မရှိကတ  ပါ □ မသပိါ 
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                            (ပမိြုံွဲ့)- ___________________________________________ ရက်စွ  __________________ 

 

ကျွန်ုံပ်ကိုံ  က်သွယရ်န-်  

□ ဖုံန််း □မိုံ ိုံင််းဖုံန််း □ အ်ီးကမ်းလ ် □ စ တိုံက ်

 

သင တွ်င ်ကန က်ထပ် တငခ်ပစရ ရှသိလ ်း။ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ရ  ား   ားအတ က ်ော- 

အမှုနပံါတ ်- 

____________________________________________________________________________ 

စံုံစမ််းသ ူ- ________________________________________________________________________ 

ကတွွဲ့ ရှိချေက ်- 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 


