Student Recommendation Letter

ေကျာင်းသားေထာက်ခံစာေလာက်ထားခ
ြ င်း န် ကားချက်
- ေလ ာက်လာ
- ိုင်ငက
ံ ူးလက်မှတ် မူရင်း ှင့်မိတ (စာရွက်အလွတ်များကူးရန်မလိုပါ)
- ၂”x၂” အရွယ်ေရာင်စုံဓါတ်ပုံကပ်ထားသည့် ြဖည့်စွက်ပီးကိုယ်ေရးရာဇဝင်(၁)စုံ
- အေမရိကန် ိုင်ငံတွင် အမဲတမ်းေနထိုင်ခွင့် ကတ်ပ
ြ ားမူရင်း ှင့်မိတ ၊ သို မဟုတ် ၊ ဗီဇာ
အေထာက်အထား
- ေကျာင်းသားဖ
ြ စ်ေ ကာင်း/ အချိန်ြပည့်ေကျာင်းတတ်ေ ကာင်း သက်ဆိုင်ရာေကျာင်း၏
ေထာက်ခံစာ
- သက်တမ်းရှိေကျာင်းသားကတ်ြပား
- ေထာက်ခံစာေကး US$ 15
- ကျသင့်တန်ဖိုးေပးေဆာင် ပီးသည့် အပ
ြ န်စာအိတ်(FedEx, USPS or UPS)
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သို

ေကာင်စစ်ဝန်ချ ပ်
ြမန်မာေကာင်စစ်ဝန်ချ ပ် ုံး
ေလာ့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် မိ

အေကာင်းအရာ။

ရက်စွဲ၊

ခု ှစ်၊

လ

ရက်

ေကျာင်းသားေထာက်ခံစာေလာက်ထားခ
ြ င်း

၁။
က န်ေတာ်/က န်မ……………………(ြမန်မာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်…………...…......
ထုတ်ေပးရက်စွဲ……………..) သည် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ………………………… ြပည်နယ်၊
………………………………….. မိ ရှ…
ိ ………………………...…တကသိုလ်/ေကာလိပ်
/ ေကျာင်း တွင်ေကျာင်းသားအဖ
ြ စ် တက်ေရာက်ပညာသင် ကားေနသူဖ
ြ စ်ပါသည်။
၂။
က န်ေတာ်/က န်မသည် ……./……..…../……….. ရက်ေနတွင် ြမန်မာ ိုင်ငံသို ြပန်ရန်စီစ ်
ထားပီးြဖစ်၍ ေကျာင်းသားဖ
ြ စ်ေ ကာင်း ေကာင်စစ်ဝန်ချ ပ် ုံးမှ ေထာက်ခံေပး ိုင်ပါရန် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
စာရွက်စာတမ်းများ ှင့်အတူ ေလ ာက်ထား အပ်ပါသည်(က)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)
(စ)

ုငိ ်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်း ှင့် မိတ (၁)ေစာင် (စာရွက်အလွတ်များ မိတ ကူးရန်မလိုပါ)
၂” x ၂” အရွယ်အစား ေရာင်စုံဓါတ်ပုံ(၁)ပုံအား ြဖည့်စွက် ပီး ကိုယ်ေရးရာဇဝင်(၁)စုံတွင်
ကပ်ေပးပါ။
ေကျာင်းသားဖ
ြ စ်ေ ကာင်း/ ေကျာင်းတက်ေရာက်ေနေကာင်း သက်ဆိုင်ရာေကျာင်း၏
ေထာက်ခံစာ
သက်တမ်းရှိ ေကျာင်းသားကဒ်မိတ ှင့် (I-20 ရှိပါက မိတ တင်ြပရန်)
ေထာက်ခံစာေကး US$ 15
ကျသင့်တန်ဖိုးေပးေဆာင် ပီးသည့် အပ
ြ န်စာအိတ်(FedEx, USPS or UPS)

၃။
အခ
ြ ားတင်ြပလိုေသာအချက်များ(ရှိပါက)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

…………………………
လက်မှတ်
အမည်…………………………..
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ်………………….……………ထုတ်ေပးရက်စွဲ………………...……
တယ်လီဖုန်းအမှတ်…………………………..…email address………….………………...
ေနရပ်လိပ်စာ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

ကိုယ်ေရးရာဇဝင် အကျဥ်းချ ပ်
ေလာက်ထားသူ၏ အေကာင်းအရာ
၁။
အမည်အ ြပည့်အစုံ( ြမန်မာ)……………………………………...………...
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(၆)လအတွင်း ိုက်ထားသည့်
ေရာင်စုံဓါတ်ပုံ
၂” x ၂” ပတ်လည်

၂။

ေမွးသကရာဇ်/ ေမွးဖွားရာေဒသ…………..…၊……..………….......................

၃။

ိုင်ငသ
ံ ား/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ……….……၊…………….……………...

၄။

ိုင်ငက
ံ ူးလက်မှတ်အမှတ်………………………………...……………….

၅။

ထုတ်ေပးရက်စွဲ၊ ေနရာ……………..……၊……………..………………...

၆။

အမိ/အဘ……..………………..…..၊………………………………...

၇။

မိဘ ေနရပ်လိပ်စာ………………………………..…………………….
ညီအစ်ကိုေမာင် ှမအရင်းအချာများ
(က)
အမည်………………………………အလုပ်အကိုင်…….……………...……………….

ေရှ တည့်တည့် ကည့် ပီး
ဓါတ်ပုံေနာက်ခံ အေရာင်ေဖျာ့
ရပါမည်

ေနရပ်လိပ်စာ………………………………….…………………...…….…….……….
(ခ)

အမည်………………………………အလုပ်အကိုင်…….……………...……………….
ေနရပ်လိပ်စာ………………………………….…………………...…….…….……….

၈။

ြပည်ပသို ထွက်ခွာလာသည့်ေန……………….………၉။ ပညာအရည်အချငး် …………………..…...…

၁၀။

အလုပ်အကိုင်/လစာ……………………….…….၊………………………………...…………….

၁၁။

လက်ရှိေနရပ်လိပ်စာ……………………………………...……………………………………...

၁၂။

ဖုန်း………………………….……………… email…………………..……………………..
အိမ်ေထာင် ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက ေလ ာက်ထားသူ၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ အေကာင်းအရာ
အမည်အ ြပည့်အစုံ……………………………………………………………………………….

၁၃။

ေမွးသကရာဇ်/ေမွးဖွားရာေဒသ…………………………၊.…………………………………………

၁၄။

ိုင်ငသ
ံ ား/ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ……………………….၊…………………………………………...

၁၅။

ိုင်ငက
ံ ူးလက်မှတ်အမှတ်………………………………………………………………………….

၁၆။

ထုတ်ေပးရက်စွဲ၊ ေနရာ……………………………၊………………………………………………

၁၇။

ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ အမိ/အဘ အမည်…………………………၊……………………………………..…

၁၈။

ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ မိဘေနရပ်လိပ်စာ…………………………………………………………………...

၁၉။

ြပည်ပသို ထွက်ခွာလာသည့်ေန………..….……. ၂၀။ ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ပညာအရည်အချင်း…………………..

၂၁။

ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ အလုပ်အကိုင်/လစာ………………………………..၊………………………………..
ဇနီး/ခင်ပွန်း၏ ညီအစ်ကိုေမာင် ှမ အရင်းအချာများ
(က)
အမည်………………………………အလုပ်အကိုင်…….……………...……………….
ေနရပ်လိပ်စာ………………………………….…………………...…….…….……….
(ခ)

၂၂။

အမည်………………………………အလုပ်အကိုင်…….……………...……………….

ေနရပ်လိပ်စာ………………………………….…………………...…….…….……….
သားသမီးများ
(၁) အမည်၊အသက်၊အတန်း……………….………………၊………………၊…...………………….
(၂) အမည်၊အသက်၊အတန်း………………………………၊..………………၊...…………………….

ရက်စွဲ၊………………..………

ေလ ာက်ထားသူ၏လက်မှတ်၊………………….……

