လစာနှုန့််းနှင့် လစာထုတရ
့် က့် အသိပ ်းခြင့််းနှင့် အသိအမှတခ့် ြုခြင့််း
New York ခ ည့်နယ့် အလု ့် သမာ်း ဥ ပေ ုေမ
့် 195.1 အရ
နာရီ ိုင္း်းလစာနြုန္း်းရ အလု သမာ်းမ့်ာ်းအတတက္ အသိပး ်းစာ

1. အလု ့်ရှင့် သတင့််းအြျက့်အလက့်
အမည်-

င ီး မ်ီးသည်အခ န်၌

တစ်ပတ်လျှင ် တစ်ကကမ်

လစ ာႏႈန္းီး (မ် ီး) ရမး ပ င္းီးလဲမ၊

နစ်ပတ်လျှင ် တစ်ကကမ်

ရးတ င္းီးခံထ ီးသည္း ရးထ က္ရးၾကီး
ံ

အခခ ီး-

သုမဟုတ္ လစ ထုတရက္

စီးပ ီးရ ီးလုပ်ငန်ီး လုပ်ကင
ု သ
် ည် (DBA)
အမည်(မ ီး)-

7. အြျိန့် ို လစာပ ်းနှုန့််း3. ဝန့်ထမ့််း၏ လစာနှုန့််း(မျာ်း)$

FEIN (ရ ီးခ ယ်နင
ု သ
် ည်)ရနထင
ု သ
် ည် လပ်စ -

တစ်န

လျှင ်

မရ
မ ီး

အစ ီးအရသ က်တစ်မ ီးလျှင ်
ရန

ထင
ု ခ
် င်ီး

အခခ ီး
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တစန

လ်င္ (၎သည္

း ခခင္းီးခ်ကအနည္းီးငယ္း ဖင္း အလုပသမ ီး၏

4. ယူထာ်းပ ီ ်းသည့် ပထာက့် ပတက်းမျာ်း-

အစ ီးအရသ က်

ဖုနီး် -

$

ပံးမ
ု နလစ န န္းီး 1½ ဆ ဖစရမည္)

သရက င်ီးစ

စ ပု န် လပ်စ −

6. လစာမှာ-

2. ပ ်းအ ့်ထာ်းသည့် အသိပ ်းစာ-

5. ုမှန့် လစာထုတရ
့် က့်-

တစ်န

လျှင ်

လစာနှုန့််းနှင့် လစာထုတရ
့် က့် အသိပ ်းခြင့််းနှင့် အသိအမှတခ့် ြုခြင့််း
New York ခ ည့်နယ့် အလု ့် သမာ်း ဥ ပေ ုေမ
့် 195.1 အရ
နာရီ ိုင္း်းလစာနြုန္း်းရ အလု သမာ်းမ့်ာ်းအတတက္ အသိပး ်းစာ

လုပ်ခလစ အရ က င်ီးရဆီးရနီးခခင်ီးကုလည်ီး

8. အလု ့် သမာ်း၏ အသိအမှတခ့် ြုြျက့်ဤရန၌ ကျွနပ
်ု ်အ ီး ကျွနပ
်ု ်၏လစ နှုနီး် ၊ အခ န်ပုနန
ှု ီး်

အလုပ်သမ ီး အမည်ကု ပံုနပ်ရ ီးသ ီးပါ

(အ ည်အခ င်ီးခပည်လျှင)် ၊ ရထ က်ပံရ ကီးမ ီးနင ်
သတ်မတ်ထ ီးရသ လစ ရပီးသည်ရနတုကု

အလုပ်သမ ီး လက်မတ်

အသရပီးထ ီးပါသည်။ ကျွနပ
်ု ်၏
အဓကဘ သ စက ီး မည်သည်ခဖစ်သည်ကု

______________________________

အလုပ်ရင်အ ီးရခပ ခဲပါသည်။

က်စဲ

တစ့်ြုကို ခြစ့် ါ၎င်ီးသည် ကျွနပ
်ု ်၏

ခပင်ဆင်ရ ီးသ ီးသူ အမည်နင ်

အဓကဘ သ စက ီးခဖစ်ရသ ရ က င ်

ထူီး

ဤလစ အသရပီးခ က်ကု

ဝန့်ထမ့််းသည့် ဤ ုစ၏ လက့်မှတထ
့် ်းို ထာ်းပသာ

အင်္ဂလပ်ဘ သ စက ီးခဖင ် ရပီးအပ်ထ ီးသည်။

မိတတူကို လက့်ြရ ါမည့်။ အလု ့် ရှငက
့် မူရင့််းကို

ကျွနပ
်ု ်၏ အဓ ကဘ သ စက ီးမ

။

၆ နှစထ
့် သ
ိ မ
ိ ့််းထာ်းရမည့်။

အလုပ်သမ ီးဦီးစ ီးဌ နသည် ကျွနပ
်ု ်၏

ပကျ်းဇူ်းခ ြု၍ သတိခ ြု ါ-

အဓ ကဘ သ စက ီးခဖင ်

တူညရသ အလုပ်အကုငတ
် စ်ခုတက်

လစ အသ ရပီးခ က်ရဖ င်ပံုစက
ံ ုမရပီးရသီးရသ

ဆနက
် င်ဘက်လင်ခဖစ်ရသ ဝန်ထမ်ီးတစ်ဦီးထက်

ရ က င ် ကျွနပ
်ု ်သည် ဤလစ သတ ရပီးခ က်က ု

ပုနည်ီးရသ လစ ရပီးခခင်ီးမ

အင်ဂလ
္ ပ်ဘ သ ခဖင ်သ ရပီးအပ်ခဲ သည်။

တ

ီးမဝင်ပါ။ အလုပ်သမ ီးမ ီးအ ီး ၎င်ီးတု

လုပ်ရဖ ်ကုငဖ
် က်မ ီးနင ်

LS 54BR (09/21)

အလုပ်ရင်မ ီးမ မတ ီးခမစ်နင
ု ပ
် ါ။

