လစာနှုန့််းနှင့် လစာထုတရ
့် က့် အသိပ ်းခြင့််းနှင့် အသိအမှတခ့် ြုခြင့််း
New York ခ ည့်နယ့် အလု ့် သမာ်း ဥ ပေ ုေမ
့် 195.1 အရ
ကင့််းလွတြ
့် ွငရ
့် ိှ ဝန့်ထမ့််းမ ာ်းအတွက့် အသိပ ်းစာ

1. အလု ့် ရှင့် သတင့််းအြ က့်အလက့်
အမည့်-

3. ဝန့်ထမ့််း၏ လစာနှုန့််း(မ ာ်း)- အကယ့်၍

5. ံုမှန့် လစာထုတရ
့် က့်-

လစာမှာ တစ့်နာရီ၊ လစာ၊ ပနစာ်းနှုန်း့် ၊ ု ့် ခ တ့်နန
ှု ့််း

6. လစာမှာ-

သိမဟု
ု
တ့် အခြာ်းအပခြြံစနစ့်ပ ေါ်

စီှား ွ ှားပရှားလု ့်ငန့်ှား လု ့်ကျိုငသ
့် ည့် (DBA)

မူတည့်ထာ်း ါက ပ ာ့်ခ

စ့်

ါ။

နစ့်

အလု ့်ရင့်မ ှားသည့် ပက ့်မရင့်ရ
အပရ င့်ှားဝန့်ထမ့်ှားမ ှားအ
ကင့်ှားလွ

့်ခင
ွ မ
့် ရျိပသ ဝန့်ထမ့်ှား

န ရီ ျိုငှား့် လစ နှုနှား့် ထ ှားမဟု
စ

NYS ရျိ အလု ့်သမ ှားအမ ှားစုသည

စ့်ဥှားီ အ ှား

့်ပသ လစ ကျို

ပ ှားအ ့် ခင့်ှားမ ြုနျိင
ု ့် ါ။

ျိုရန့် လျိ ့်စ −

မရျိ
သျိပက င့်ှားစရ မ ှား

2. ပ ်းအ ့်ထာ်းသည့် အသိပ ်းစာင ှားရမ့်ှားသည့်အခ ျိန၌
့်
လစ နှုနှား့် (မ ှား) မပ
ပ

င့်ှားလဲမီ၊

င့်ှားခံထ ှားသည့် ပထ က့် ံပ ကှား

သုျိ မဟု ့် လစ ထု ့်ရက့် LS
59BR (08/21)

အစ ှားအပသ က့်
အစ ှားအပသ က့်
ပနရ ထျိင
ု ခ
့် င့်ှား
အ ခ ှား

စ့်မ ျိြုှားလျှင ့်

့််ခခင့်ှားခ က့်အနည့်ှားငယ့် ြင ့် အလု ့်လည့်သည့်
ရက့်သ တ

့်

စ့်ခုအ

င
ွ ှား့် န ရီ 40 ပက ့်လံုှား

လု ့်ထ ှားသည့် ၎င့်ှား ံုမန့် လစ နှုနှား့် အ

ွက၏
့်

အနည့်ှားဆံှားု 1½ ဆ ရရျိပစရမည့်။ အပရအ

4. ယူထာ်းပ ီ ်းသည့် ပထာက့် ံ ပ က်းမ ာ်းြုနှား့် -

စ့်ကကျိမ့်

7. အြ ိန့် ို လစာပ ်းနှုန်း့် -

က
ွ ့်မလွဲ၍

ဧည့်ခံပက ှားပမွှားပရှား လု ့်ငန့်ှားရျိ
ပနထျိင
ု သ
့် ည့် လျိ ့်စ -

့်လျှင ့်

စ့်ကကျိမ့်

အ ခ ှား-

အမည့်(မ ှား)-

FEIN (ပရွ ှားခ ယ့်နင
ျို သ
့် ည့်)-

့်လျှင ့်

စ့်န ရီလျှင ့်

အကနအ
့် သ

ွက့်

ရ
့် ျိ ဝန့်ထမ့်ှားမ ှားကျိုသ အခ ျိန့် က
ျို ျို

အနျိမ့်ဆုှားံ လု ့်ခနှုနှား့် ၏ 1½ ဆ ပ ှားရမည့်၊
သျိုမဟု

့် လံုှားဝ မပ ှား ါ။

ဤ၀န့်ထမ့်ှားသည့်
ပအ က့် ါကင့်ှားလွ
အခ ျိန ့် ျိုမကင့်ှားလွ

့်ခင
ွ ပ
့် အ က့်

ွင ့်

့်ခွငရ
့် ျိသည့် (ပရွ ှားခ ယ့်နင
ျို )့် -

လစာနှုန့််းနှင့် လစာထုတရ
့် က့် အသိပ ်းခြင့််းနှင့် အသိအမှတခ့် ြုခြင့််း
New York ခ ည့်နယ့် အလု ့် သမာ်း ဥ ပေ ုေမ
့် 195.1 အရ
ကင့််းလွတြ
့် ွငရ
့် ိှ ဝန့်ထမ့််းမ ာ်းအတွက့် အသိပ ်းစာ

8. အလု ့် သမာ်း၏ အသိအမှတခ့် ြုြ က့်ဤပန၌ က န့်ု ့်အ ှား က န့်ု ့်၏လစ နှုနှား့် ၊ အခ ျိန့် ျိုနန
ှု ှား့်

အလု ့်သမ ှား အမည့်ကျို ံုနျိ ့်ပရှားသ ှား ါ

(အရည့်အခ င့်ှား ည့်လျှင)့် ၊ ပထ က့် ံပ ကှားမ ှားနင ့်
သ

့်မ

့်ထ ှားပသ လစ ပ ှားသည့်ပန

အလု ့်သမ ှား လက့်မ

ျိုကျို

့်

အသျိပ ှားထ ှား ါသည့်။ က န့်ု ့်၏
ရက့်စွဲ

အဓျိကဘ သ စက ှား မည့်သည့် ြစ့်သည့်ကျို
အလု ့်ရင့်အ ှားပ

ခဲ ါသည့်။
င့်ဆင့်ပရှားသ ှားသူ အမည့်နင ့် ရ ထူှား

တစ့်ြုကို ခြစ့် ါ၎င့်ှားသည့် က န့်ု ့်၏

ဝန့်ထမ့််းသည့် ဤ ံုစ၏
ံ လက့်မှတထ
့် ်းို ထာ်းပသာ

အဓျိကဘ သ စက ှား ြစ့်ပသ ပ က င ့်

မိတတူကို လက့်ြံရ ါမည့်။ အလု ့် ရှငက
့် မူရင့််းကို

ဤလစ အသျိပ ှားခ က့်ကျို

၆ နှစထ
့် သ
ိ မ
ိ ့််းထာ်းရမည့်။

အင်္ဂလျိ ့်ဘ သ စက ှား ြင ့် ပ ှားအ ့်ထ ှားသည့်။
က န့်ု ့်၏ အဓျိကဘ သ စက ှားမ

။

အလု ့်သမ ှားဦှားစီှားဌ နသည့် က န့်ု ့်၏
အဓျိကဘ သ စက ှား ြင ့်

ူညီပသ အလု ့်အကျိုင ့်

စ့်ခု

ွက့်

ဆနက
့် င့်ဘက့်လင
ျိ ့် ြစ့်ပသ ဝန့်ထမ့်ှား

လစ အသျိပ ှားခ က့်ပြ င့် ံုစက
ံ ျိုမပ ှားပသှားပသ
ပ က င ့် က န့်ု ့်သည့် ဤလစ သ

ပက ်းဇူ်းခ ြု၍ သတိခ ြု ါ-

ျိပ ှားခ က့်ကျို

အင့်ဂလျိ ့်ဘ သ ြင ့်သ ပ ှား အ ့်ခဲ သည့်။

စ့်ဦှားထက့်

ျိုနည့်ှားပသ လစ ပ ှား ခင့်ှားမ
ရ ှားမဝင့် ါ။ အလု ့်သမ ှားမ ှားအ ှား ၎င့်ှား

ျို

လု ့်ပြ ့်ကျိုငြ
့် က့်မ ှားနင ့်
လု ့်ခလစ အပ က င့်ှားပဆွှားပနွှား ခင့်ှားကျိုလည့်ှား
အလု ့်ရင့်မ ှားမ မ
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ှား မစ့်နင
ျို ့် ါ။

