
တိ#ငတ်ယ(်၄)*ိ#ငင်သံားအခွင့အ်ေရး/ADA 

တိ#င9်ကားရန်ေဖာငပံ်#စ ံ

၁၉၆၄ ခ'()စ ်(ိ'ငင်သံားအခွင့အ်ေရးအက်ဥပေဒ တိ'ငတ်ယ်(၄) ()င့ ်သက်ဆိ'ငသ်ည့ ်ဥပေဒများ()င့ ်အြခားနညး်ဥပေဒများ အားလံ'းတွင ်

ြပဌာနး်ထားသည(်)င်အ့ည ီဖိ'ဝိ့နး် အများဆိ'င ်သယ်ယKပိ'ေ့ဆာငေ်ရးေကာ်ပိ'ေရးL)ငး် (Citilink) သည၎်ငး်၏ ဝေနဆ်ာငမ်Uတိ'ငး်တွင ်

လKမျိVး၊ အသားအေရာင၊် (ိ'ငင်သံားဇစြ်မစ၊် အသက်၊ မသနစွ်မ်းမU၊ လိင၊် လိငအ်ေပYအေြခခံသည့ ်တိမ်းZ[တ်မU၊ ကျား၊မ လက\ဏာ၊ 

ကိ'းကွယ်ရာ ဘာသာတရား၊ ဝငေ်ငနွညး်ေသာ အေြခအေန သိ'မ့ဟ'တ် အဂaလိပ်ဘာသာ စကား ကbမ်းကျငမ်U အကန ့အ်သတ် 

စသညတိ်'အ့ေပYအေြခခံ၍ မညသ်Kတဦးတေယာက်ကိ'မဆိ' က'မdဏ၏ီ အကျိVးခံစားခွင့ ်များကိ'ြငငး်ပယ်ြခငး် ()င်/့သိ'မ့ဟ'တ် 

ပါဝငြ်ခငး်မ)ဖယ်ထ'တ်ြခငး် စသည် ့ခဲွြခား ဆက်ဆြံခငး်များ ကငး်L)ငး်ရန ်သဓိံဌာန ်ချထားပါသည။် 

 

အခန်း (၁) 

အမည ်______________________________________________________________________________________ 

လိပ်စာ ____________________________________________________________________________________ 

                လမ်း                                                   kမိVl             ြပညန်ယ်            စာပိ'ဇ့စက်'တ်        

ဖ'နး်နပံါတ်များ -  အမ်ိ  __________ အလ'ပ်  ___________ အြခား  _______________ 

အးီေမးလ်လိပ်စာ ______________________________________________________________ 

အသံ'းြပV(ိ'ငေ်သာ ပံ'စလိံ'အပ်ချက်များ 

အnကီးစားစာလံ'းဆိ'ဒ-်   လိ'သည_်____ မလိ'ပါ _____                  အသတိံပ်ေခွ-  လိ'သည_်____ မလိ'ပါ _____ 

TDD-                       လိ'သည ်______ မလိ'ပါ ______              ဘာသာြပနြ်ခငး်- လိ'သည ်_____မလိ'ပါ _____ 

အြခား _____________________________________ 

ဖယ်ဒရယ်သယ်ယKပိ'ေ့ဆာငေ်ရးစမံီေရးရာ (FTA) (ိ'ငင်သံားအခွင့အ်ေရးဌာနအေနြဖင့ ်အများဆိ'င ်သယ်ယKပိ'ေ့ဆာငေ်ရး 

ဝနေ်ဆာငမ်UေပးသKများသည ်၁၉၆၄ ခ'()စ ်(ိ'ငင်သံားအခွင့အ်ေရးအက်ဥပေဒ တိ'ငတ်ယ်( ၄)၊ “လKနညး်စ'ဝငမ်ျား()င် ့

ဝငေ်ငနွညး်သKများအတွက် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်တရားမtတမUကိ' ေြဖL)ငး်ရန”် ဗဟိ'အစိ'းရ၏ လ'ပ်ေဆာငခ်ျက် အထKးအမိန ့ ်၁၂၈၉၈ 

()င့ ်သယ်ယKပိ'ေ့ဆာငေ်ရးဌာန၏ လမ်းZ[နခ်ျက်အရ အဂaလိပ်စာကbမ်းကျငမ်Uအားနညး်သည် ့(LEP) ဝနေ်ဆာငမ်U ရယKသKများအတွက် 

အထKးဘာသာစကားဝနေ်ဆာငမ်Uများေပးအပ်ြခငး် စသည် ့ (ိ'ငင်သံားအခွင့အ်ေရးများအတွက် ပါဝင ်လိ'က်နာမUL)ိမL)ိ 

ေစာင့|်ကည့စ်စေ်ဆးရန ်တာဝနL်)ိပါသည။် 

    

အပိ#ငး် (၂) 

ဤတိ'င|်ကားချက်ကိ' သင့ကိ်'ယ်တိ'ငအ်တွက်တငြ်ခငး်ြဖစပ်ါသလား?  ဟ'တ်သည_်______မဟ'တ်ပါ ______              

(ဤေမးခွနး်အတွက် “ဟ'တ်သည”် ဟ'ေြဖပါက အပိ'ငး် (၃) ကိ'သာွးပါ) 

မဟ'တ်ပါက၊ သငကိ်'ယ်စားတိ'င|်ကားေပးေသာသK၏ အမည(်)င့ ်သင(်)င့ဆ်က်(ယ်ွမUကိ' ေကျးဇKးြပV၍ ေဖာ်ြပပါ။ 

အမည_်________________________________     ေတာ်စပ်ပံ' _____________________________________ 



ေကျးဇKးြပV၍ အြခားသK၏ကိ'ယ်စား အဘယ်ေ|ကာင့ ်ေလtာက်ထားရေ|ကာငး် L)ငး်ြပပါ။_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ကိ'ယ်စားေလျာက်ထားေပးြခငး် ြဖစပ်ါက သငသ်ည ်နစန်ာသK၏ ခွင့ြ်ပVချက်ကိ' ရL)ိထားေ|ကာငး် အတညြ်ပVပါ။ 

ဟ'တ်ပါသည_်_____________ မဟ'တ်ပါ__________________ 

 

အပိ#ငး်(၃) 

ကb(်'ပ်|ကံVေတွl ခဲရ့ေသာ ခဲွြခားဆက်ဆမံUသည ်ေအာက်ပါတိ'အ့ေပYအေြခခံေ|ကာငး် ကb(်'ပ်ယံ'|ကညပ်ါသည။် 

□ လKမျိVး □ အေရာင ်□  မKရငး်(ိ'ငင် ံ

□ တိ'ငတ်ယ် (၄ )မဟ'တ်ေသာ အြခားအေြခခံများ (ဥပမာ ဝငေ်င၊ွ မသနစွ်မ်းမU၊ လိင၊် စသညြ်ဖင့၊် ေကျးဇKးြပV၍ ေအာက်တွင ်

ေဖာ်ြပပါ) 

__________________________________________________________________________ 

ခဲွြခားဆက်ဆခံံရမUြဖစသ်ညဟ်'သငယ်Kဆခဲသ့ည့ေ်နစွ့ ဲ(လ၊ ေန ့၊ ()စ)် ___________________ 

ြဖစပ်ျက်ခဲသ့ညမ်ျား()င့ ်မညသ်ည့အ်တွက်ေ|ကာင့ ်ခဲွြခားဆက်ဆခံံရသညဟ်' ယံ'|ကညရ်ြခငး်အေ|ကာငး်ကိ' တတ်(ိ'ငသ်မt 

L)ငး်L)ငး်လငး်လငး် ေဖာ်ြပပါ။ ပါဝငပ်တ်သက်သKအားလံ'းကိ' ေဖာ်ြပပါ။ သင့ကိ်' ခဲွြခားဆက်ဆလိံ'က်ေသာ သK (များ)၏ အမည(်)င့ ်

ဆက်သယ်ွရန ်အချက်အလက် တိ'ကိ့' (သLိ)ိပါက)ထည့သ်ငွး်ပါ။သင့အ်ား ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်ကိ' ေတွl L)ိခဲေ့သာ ပ'ဂ�ိVလ်များL)ိပါက 

၎ငး်သက်ေသတိ'၏့ အမညမ်ျား()င့ ်ဆက်သယ်ွရန ်အချက်အလက်များကိ' ေဖာ်ြပေပးပါ။ ေနရာပိ' လိ'အပ်ပါက၊ ဤေဖာင၏် 

ေနာက်ေကျာကိ' အသံ'းြပVပါ။ 

 

အပိ#ငး်(၄) 

သငယ်ခငက် Citilink/FWPTC သိ' ့ တိ'ငတ်ယ်(၄) တိ'င|်ကားချက်တစခ်' တငသ်ငွး်ဖKးပါသလား?                      တိ'င|်ကားဖKးသည ်

______မတိ'င|်ကားဖKးပါ___________ 

 

အပိ#ငး် (၅) 

သငသ်ည ်ဤတိ'င|်ကားချက်ကိ' အြခားေအဂျငစ်တီစခ်'ခ'ထ ံတိ'င|်ကားခဲပ့ါသလား?  

 တိ'င|်ကားဖKးသည ်______မတိ'င|်ကားဖKးပါ___________  

(တိ'င|်ကားဖKးသညဟ်'ေြဖဆိ'လျင ်မညသ်K()င့ ်တိ'င|်ကားခဲပ့ါသလညး်) 

ဖယ်ဒရယ်ခရီးသာွးလာေရးစမံီေရးရာဌာန(FTA)_________  အေမရိကနသ်ယ်သKပိ'ေဆာငေ်ရးဝနn်ကီးဌာန_________ 

အငဒ်ယီားနား သယ်ယKပိ'ေ့ဆာငေ်ရးဌာန________ တရားေရးဌာန_________ 

တနး်တKအလ'ပ်အကိ'ငအ်ခွင့အ်လမ်းေကာ်မL)င_်________ ဗဟိ'တရား�ံ'း _______ ြပညန်ယ်တရား�ံ'း________ 

ဤတိ'င|်ကားချက်()င့ပ်တ်သက်၍ တရားစွထဲားပါသလား? စွထဲားပါသည ်___________ စွမဲထားပါ____________ 

စွထဲားပါက တိ'င|်ကားချက်ပံ'စ/ံတရားစွဆဲိ'မU မိတ� �ကိ' ေပးပါ။ ေကျးဇKးြပV၍ တိ'င|်ကားထားေသာ အဖဲွlအစညး်/တရား�ံ'းမ) 

ဆက်သယ်ွရမည့သ်Kတစဦ်း()င့ ်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်ကိ' ေပးပါ။ 



အမည ်________________________ ရာထKး ______________________ 

ေအဂျငစ်ဌီာန __________________________________ လိပ်စာ _________________________________ 

တယ်လီဖ'နး် ________________________ 

အပိ#ငး် (၆) 

 

တိ'င|်ကားမU___________________________________________________________ 

ဆက်သယ်ွရနပ်'ဂ�ိVလ်- ________________________________ ေခါငး်စ�- ________________________ 

တယ်လီဖ'နး်နပံါတ်: _____________________________ 

တိ#င9်ကားသည့အ်ေ9ကာငး်အရာ*Eင့သ်ကဆ်ိ#ငသ်ညဟ်# သငယ်Hဆေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများ သိ#မ့ဟ#တ ်အြခားအချကအ်လကမ်ျားကိ# 

သင ်ပHးတွတဲငြ်ပ*ိ#ငသ်ည။် 

 

 

လက်မ)တ် (လိ'အပ်သည)် _________________________________ ရက်စွ ဲ(လိ'အပ်သည)် _____________ 

(မEတခ်ျက-် လကမ်Eတမ်ပါဘ ဲသင့တ်ိ#င9်ကားချကက်ိ# ကR*်#ပ်တိ# ့ လကမ်ခံ*ိ#ငပ်ါ။) 

ေကျးဇKးြပV၍ ြဖည့စွ်က်ထားေသာ ေဖာငပံ်'စကိံ'ေအာက်ပါလိပ်စာတွင ်ေပးပိ'ပ့ါ 

Title VI/ADA Coordinator 

Citilink/FWPTC 

801 Leesburg Road 

Fort Wayne, IN 46808 


