
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ မွ်တမႈမရိွသည့္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အထူးအက်ဳိးေဆာင္႐ုံး 
အခြန္အခမ့ဲ သီးသန္႔ဖုန္းလုိင္း - ၁၈၀၀-၂၅၅-၇၆၈၈ (တနလၤာ - ေသာၾကာ၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အေရွ႕ပုိင္း အခ်ိန္) ဘာသာျပန္မ်ားကုိ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

http://www.justice.gov/crt/about/osc/ 
Burmese 

 
 

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ား - ပုံစံ I-9 အေၾကာင္း သင္သိထားသင့္သည့္အရာ 
 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ သင္သည္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရိွသူျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးသည့္ ပုံစံျဖစ္သည့္ “ပံုစံ I-9” ကို ျဖည့္စြက္ရမည္။ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ မလုိက္နာသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ သင့္အား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
 

I-9 အပုိင္း၁ အတြက္ သင့္အေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးရမည္။ 
 ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားကုိ “အလုပ္လုပ္ခြင့္ရိွသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား”ဟု သတ္မွတ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အလုပ္လုပ္ရန္ 

အၿမဲတမ္းအခြင့္အေရးရိွသည့္အတြက္ သင္သည္ သင္၏အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္အတြက္ေနရာလြတ္တြင္ “N/A”  (“မသက္ဆုိင္”)ဟု ေရးရမည္။ 
 ႏုိင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္အမွတ္အစား သင္၏ I-94 ဝင္ခြင့္နံပါတ္ကုိ ေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက သင္၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ရိွလွ်င္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးပါ။ 
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မရိွပါက သင္၏ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေပးထားသည့္ေနရာလြတ္တြင္ “N/A”  (“မသက္ဆုိင္”)ဟု ေရးရမည္။ 

 သင္၏ I-94 ကဒ္တြင္ ပုံႏိွပ္စာလုံးျဖင့္ေရးထားသည္ကုိ ဖ်က္ထားၿပီး လက္ေရးျဖင့္ေရးထားသည့္နံပါတ္ တစ္ခုပါရိွပါ လက္ျဖင့္ေရးထားသည့္ နံပါတ္သည္ သင္၏ 

I-94 နံပါတ္ျဖစ္သည္။ 
 

I-9 ၏ အပုိင္း ၂ အတြက္ သင္မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ပုံတင္ကဒ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ကုိ ျပသသည့္ သင္၏ အေထာက္အထားစာရြက္မ်ားကုိ 

သင္၏ အလုပ္ရွင္အား တင္ျပရမည္။ 
 I-9 တြင္ လက္ခံႏုိင္သည့္အေထာက္အထားစာရြက္မ်ား စာရင္း သုံးခု ရိွသည္ - စာရင္း က (မွတ္ပုံတင္ကဒ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ 

အေထာက္အထားစာရြက္မ်ား)၊ စာရင္း ခ (မွတ္ပုံတင္အေထာက္အထားစာရြက္မ်ား) ႏွင့္ စာရင္း ဂ (အလုပ္လုပ္ခြင့္အေထာက္အထားစာရြက္မ်ား)။ သင္သည္ 
စာရင္း က မွ အေထာက္အထားစာရြက္ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္း ခ ႏွင့္ စာရင္း ဂ ရိွ အေထာက္အထားစာရြက္ေပါင္းထားမႈ တုိ႔မွ တစ္ခုခုကုိ ေပးႏုိင္သည္။ 

 သင့္တြင္ ျပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ကဒ္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွသည့္ လူမႈဖူလံႈံေရးကဒ္ တုိ႔ရိွပါက သင့္အလုပ္ရွင္အား အလုပ္လုပ္ခြင့္အေထာက္အထားစာရြက္မ်ားကုိ 

ျပသရန္မလုိအပ္ေပ။ 
 သင္သည္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္ပါက သင္၏ I-94 သည္ သင္အလုပ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္အခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း ၉၀ သက္တမ္းရိွသည့္ စာရင္း က 

အေထာက္အထားစာရြက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရက္ေပါင္း ၉၀ ၿပီးေနာက္ သင္သည္ စာရင္း က အေထာက္အထားစာရြက္ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္း ခ ႏွင့္ စာရင္း ဂ ရိွ 

အေထာက္အထားစာရြက္ေပါင္းထားမႈ အေထာက္အထားစာရြက္ကုိ ျပသရမည္။  
 သင္သည္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူျဖစ္ပါက သင္၏ I-94 ကုိ စာရင္း ဂ အေထာက္အထား စာရြက္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

 

အလုပ္ရွင္တစ္ဦးတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ထပ္မံေတာင္းခံႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
 အပုိင္း ၂ အတြက္ သင္၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္အေထာက္အထားစာရြက္ကုိ ျပသခဲ့ပါက သင္၏ အလုပ္ရွင္သည္ သင္၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္အေထာက္အထားစာရြက္ 

သက္တမ္းကုန္ေသာအခါ အျခားတစ္ခုကုိ ေတာင္းခံလိမ့္မည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ သက္တမ္းမကုန္ေသးသည့္ စာရင္း က စာရြက္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ 

ကန္႔သတ္မထားသည့္ လူမႈလုံၿခံဳေရးကဒ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ စာရင္း ဂ စာရြက္တစ္ခု သင္ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုခုကုိ ျပသႏုိင္သည္။ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းကုိ ထပ္မံျပသရန္ မလုိအပ္ေပ။ 

 အပုိင္း ၂ အတြက္ ျပည္နယ္မွတ္ပုံတင္ကဒ္ ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွသည့္ လူမႈဖူလံႈံေရးကဒ္ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ စာရင္း ခ ႏွင့္ စာရင္း ဂ တုိ႔မွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 

ျပသပါက သင္၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္အလုပ္ရွင္က သင္၏ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ထပ္မံ၍ မေတာင္းခံရေပ။ 
 

သင္သည္ အလုပ္စတင္လုပ္ရန္ သင္၏ လူမႈဖူလႈံေရးနံပါတ္ကုိ မလုိအပ္ေပ။ 
 အလုပ္ရွင္တစ္ဦးသည္ သင့္တြင္ လူမႈဖူလံႈေရးနံပါတ္မရိွေသးလွ်င္ပင္ သင့္အား အလုပ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ခလစာကုိ ေပးရမည္။ 
 သင္အလုပ္စလုပ္ခ်ိန္တြင္ သင္၏နံပါတ္မရိွပါက အပုိင္း ၁ ရိွ လူမႈဖူလံႈေရးနံပါတ္ အကြက္တြင္ ကြက္လပ္ခ်န္ထားပါ။ သ္၏အလုပ္ရွင္က အီး-
မွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ အသုံးျပဳလွ်င္ပင္ ကြက္လပ္ခ်န္ထားႏုိင္သည္။ 

 

အကယ္၍ I-9 ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ ပုိမုိသိရိွလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အခမ့ဲ အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းနံပါတ္ ၁-၈၀၀-၂၅၅-

၇၆၈၈ သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ www.justice.gov/crt/about/osc  တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ 

ဘာသာျပန္ဆုိေပးျခင္းမ်ားကုိလည္း ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ မွ်တမႈမရိွသည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ မွ်တမႈမရိွသည့္   
အအလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရးလုပ္ေလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အထူးအက်ဳိးေဆာင္႐ုံးဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အထူးအက်ဳိးေဆာင္႐ုံး  

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တရားေရးဦးစီးဌာန ျပည္သူမ်ား ရပုိင္ခြင့္ဌာနခြဲ 


