Child’s Dream Association
University Scholarships Programme for Myanmar Bachelor Degree (USPMB)
Application Form 2020-21 for Students from Myanmar
Application Deadline: 15 October 2020

Any application received after this deadline will be automatically disqualified.

Child’s Dream အဖ႔အ
ြဲ စည္း

ည္ ဘ႔ႀြဲ ကိဳ

င္တန္း (bachelor degree) အတက္ တကၠ

ျမန္မာ ္ေက ာင္း

မ ားအား

ဤ္ေလ ာက္လႊာ၏

တကၠ

ညာ

ားား၊ ္ေက ာင္း

ိုလ္မ ား်ားႏင္္အတ ္ေဖာ္ျ

၂မည္။ ညာ

(F)

င္္ိုမ ားကို ခ းျမင္္္ေ း

္ေဖာ္ျ ္ျား္ေ

ာ

ားမည္မည္။

ာ ္ေက ာင္း

ားား၊ ္ေက ာင္း

ားမည္မည္။ မမ်ားႏိုင္ငံ၏ ဖ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္္ေရးအတက္

မ ားကို ဥးစား္ေ း္ေရးခ ်္

ားမည္ ျဖစ္

ည္မည္။

တ္မတ္ခ က္မ ား

ားျဖစ္ရမည္မည္။

င္္ို္ေလ ာက္လႊာ ္ေနာက္္ံိုး္ျားတင္ရမည္္ ရက္ (၁၅.၁၀.၂၀၂၀) တင္ အ

Child’s

တင္

ာ

မ ား၏ ္ေင္ေေကးလိုအ ္မအ
မ ္ေျခအ္ေနား၊ ညာ္ေရးမတ္တမ္းား၊ အလို ္အ္ေတ႔အႀကံိဳား၊ အနာဂတ္

င္္္ေ
ို ရးခ ်္္ေရးအတက္ စံ

၁မည္။ ျမန္မာ်ားႏိုင္ငံ

ာရ ္မ ားအတက္ ညာ

ည္္ အခ က္အလက္မ ား္ေ ပမတည္္၍ စစစ္္ေရးခ ်္

ျ၀င္္ေ္ာင္ရက္လို္ေ

၃မည္။

ည္္ ဘာ

င္္ိုမ ားကို ္ေလ ာက္္ျား

ရည္မန္းခ က္မ ား စ

ညာ

ျရ

အ ိုင္း

ိုလ္တက္ရန္ ျ င္္င္္ေန္ေ

Dream

မ

ညာ

င္္ို္ေ္ျာက္ ံ္္ေ းမည္္

ဤတကၠ

ိုလ္မ ားတင္ တက္္ေရာက္်ားႏိုင္္ေ

၄မည္။ တကၠ

ိုလ္ ညာ ္က္လက္

ဥ မာ - ္ေင္ေေကးမျ ည္္စံို္ေ

ာ တကၠ

တကၠ

ိုလ္မ ားတင္

ိုလ္၀င္တန္း ္ေအာင္ျမင္ျ း

ားစို၀င္ျဖစ္ျခင္းား၊ တကၠ

ညာ

င္ေကား္ေန

(

ို႔မ ာိုတ္တ္)

ျဖစ္ရမည္မည္။

င္ေကားရန္အတက္ အမန္တက်္ ္ေင္ေေကးလိုအ ္မမရ

ာ မ

က္ (၃၀) ်ားႏစ္ ္ျက္ ိုမေကးရ ျမည္။

ျဖစ္ရမည္မည္။

ိုလ္္က္တက္ရန္အတက္ မဘမ ားက မ္ေ္ျာက္ ံ္်ားႏိုင္ျခင္း်ားႏင္္

မဘမ ား မရျခင္းမည္။
၅မည္။ တကၠ

ိုလ္တစ္ခိုခိုမ ဘ႔ရ
ြဲ ၿ း

၆မည္။ ညာ

င္္ို မအ ္်ားႏင္းခင္ တကၠ

(တကၠ
၇မည္။

ညာ

ိုလ္မ ၀င္ခင္္အ
င္္ို္ေ း္ေ

ို႔ရာတင္ တကၠ
(

မျဖစ္ရ ျမည္။

အမတ္ျ ိဳ

ိုလ္တစ္ခိုခိုမ အခ န္ျ ည္္္ေက ာင္း

ားအျဖစ္ တက္္ေရာက္ရန္ ၀င္ခင္္ရရ္ျား

ည္္ အ္ေ္ျာက္အ္ျား မ ျရ ျက ္ေလ ာက္လႊာအား ‘္င
ို း္ ငံ႔’ ္ျားမည္ျဖစ္

ာ အျခားအဖ႔အ
ြဲ စည္းမ ားမ full scholarship (

ိုလ္မ ားက ္ေ္ျာက္ ံ္္ေ း္ေ

ို႔မ ာိုတ္) ္ေင္ေေကး္ေ္ျာက္ ံ္မမရရ္ျား

ာ ္ေက ာင္းလခ

မ ား ္ေလ ာက္္ျားခင္္ ရ

ို႔မဟိုတ္) partial scholarship ရရ္ျား

က္

ည္မည္။)
မျဖစ္ရ ျမည္။

ာခင္္ကို (tuition fee waivers) ရရ္ျား

မ ား

ည္မည္။

မတ္ခ က္ - တကၠ လ
ို ဝ
္ င္တန္းစာ္ေမး က
ြဲ ို (၃တ္) ်ားႏစ္အတင္း ္ေျဖ္္ေ
ို အာင္ျမင္္ျား

1

ျဖစ္ရမည္မည္။

မ ား ညာ င္္ို ္ေလ ာက္္ျား်ားႏိုင္ ျ

ည္မည္။

အျခား


တ္မတ္ခ က္မ ား
တကၠ
ညာ

ိုလ္၀င္ခင္္မ ားကို

အခ န္မ

င္္ို္ေလ ာက္္ျား

မ ား၏

်ခို ညာ


္ေလ က္္ျားျခင္း်ားႏင္္
တာ၀န္

င္္ို္ေလ ာက္္ျားျခင္း်ားႏင္္ တကၠ

်ခို္ေ းအ ္မည္္

ညာ

င္္ို

တက္္ေရာက္မည္္

္ေက ာင္း

္ေက ာင္း



အ္ေ၀း

င္တကၠ

ိုလ္မ ားတင္ တက္္ေရာက္္ေန္ေ



ဘ႔ႀြဲ ကိဳ

င္တန္းအတက္္ေ း္ေ

မ္ေ္ျာက္ ံ္္ေ း ျမည္။

ျဖစ္

ာ ္ေက ာင္း

ဥ မာ

င္တန္း (
-

င္္ို္ေလ ာက္္ျား

မ ား

းျခားစ္ေ္ာင္ရက္ရန္ လိုအ ္

ည္
ည္
ည္မည္။

ည္မည္။

အခ န္ င္
ို းတက္ရ

ည္္

ဘ႔အ
ြဲ တက္

မ ား အက ံိဳးမ၀င္ ျမည္။

ာရ ္္ိုင္ရာ အတန္းမ ား (the degree credits)

ို႔မဟိုတ္) တကၠ

တကၠ

္ေ္ာင္ရက္ရန္

င္တန္း (bachelor degree) အတက္

ားား၊ ္ေက ာင္း

ာ အမတ္ရရ်ားႏိုင္မည္္ ဘာ

ာစကားအႀကိဳ

ညာ

ည္္ ဘ႔ႀြဲ ကိဳ

မ ားအတက္

မ ား အက ံိဳးမ၀င္ ျမည္။

ည္္ ဘာ

ည္မည္။

ိုလ္၀င္ခင္္္ေလ ာက္္ျားျခင္းကို

တက္္ေရာက္္ေန

မဟိုတ္

ိုလ္၀င္ခင္္ရရ္ေအာင္

ျဖစ္

ည္ အခ န္ျ ည္္တက္ရ
ားား၊

တကၠ

ိုလ္တက္ရန္ ျ င္္င္ျခင္း

ိုလ္ ္ျမ်ားႏစ္

စတင္မတက္္ေရာက္မ

င္တန္းမ ား အတက္
တက္္ေရာက္ရ္ေ

ာ

င္တန္းမ ားအတက္ ္ေ္ျာက္ ံ္္ေ းမည္ မ ာိုတ္ ျမည္။


Child’s Dream မ

ညာ

င္္ိုရရ္ျား

မ ား၏ ညအစ္ကိုား၊္ေမာင္်ားႏမရင္းခ ာမ ား

ဥးစား္ေ းစဥ္းစားမည္ မ ာိုတ္ ျမည္။ ်ခို ညာ

ည္ ်ခို ညာ

င္္ို္ေလ ာက္လႊာတင္ Child’s Dream မ ညာ

ညအစ္ကိုား၊္ေမာင္်ားႏမအရင္းျဖစ္္ေေကာင္း မန္ကန္စာ တင္ျ ရန္

က္ကက္ခြဲ္ ျက

ညာ

င္္ို အတက္

င္္ိုရရ္ျား

မ ား၏

င္္ို္ေလ ာက္လႊာကို ခ က္ခ င္း

်္ဖ က္ျခင္း ခံရမည္မည္။

အ္ေ္ျ္ေ္ျ
ဤ ညာ္ေတာ္
ညာ

င္္ိုအတက္ ္ေက ာင္း

င္စရတ္ ္ေ္ျာက္ ံ္္ေ း

ရရ္ေနစဥ္
ညာ္ေတာ္

ားား၊ ္ေက ာင္း

ည္မည္။ ညာ

င္္ိုအ ္်ားႏင္းခံရ္ေ

ကာလတစ္္ေလ ာက္လံိုး ္ေစာင္္္ျန္းအ ္္ေ
င္္ို္ေ္ျာက္ ံ္္ေေကး

္ေ းအ ္စာတင္

လက္မတ္္ျိုးခ ိဳ ္္ိုရမည္္ ညာ

င္အ

Child’s Dream

ည္ ္ေက ာင္း

ညာ

ညာ

င္္ို

င္စရတ္မ ားကို ္ေ္ျာက္ ံ္္ေ း

၁မည္။ ္ေက ာင္းလခ်ားႏင္္ ္က္စ ္္ေ
၂မည္။ ္ေက ာင္း

ဥး္ေရကို ကန္႔

ံိုးစရတ္

တ္မ္ျား ြဲ တစ္်ားႏစ္လ င္ တစ္ႀကမ္ စစစ္္ေရးခ ်္ၿ း

ာ ္ေက ာင္း

ာ

ားား၊ ္ေက ာင္း

္ေက ာင္း

္ေဖာ္ျ

ျရ္ေ

ာ

မ ား

ည္ ညာ္ေတာ္

ားက င္္၀တ္ကို

္ေစာင္္္ျန္းရန္ား၊

စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းခ က္မ ား်ားႏင္္

္ေဘာတစာခ ိဳ ္ ျ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ ားကို လိုက္နာရန္ လိုအ ္
ားား၊ ္ေက ာင္း

ည္မည္။ ညာ

မ ား၏

ညာ

ိုလ္၀င္္ေေကးား၊ လစဥ္္ေေကး)

ံိုး စုည္းမ ား (တည၀တ္စံိုမ ားား၊ စာအို မ
္ ားား၊ စာ္ေရးကရ်ာမ ား)

၃မည္။ ္ေန္ျိုင္ကိုန္က စရတ္မ ား (ဥ မာ - အမ္လခ (

႔မ
ို ဟိုတ္) အ္ေ္ေ္ာင္လခား၊ အစားအ္ေ

ာက္စရတ္ား၊ ခရးစရတ္)

၄မည္။ အျခားကိုန္က စရတ္/အ္ေရး္ေ ပအ္ေျခအ္ေန (အ္ေေကာင္းကစုအ္ေျခအ္ေန္ေ ပ မတည္္၍ ္ေ္ျာက္ ံ္

2

်ားႏစ္စဥ္
ည္မည္။

င္်ားႏစ္မ ားအားလံိုးအတက္ ၁၀၀% အျ ည္္

င္စရတ္္ေ္ျာက္ ံ္္ေေကးမ ားမာ -

ာ ကိုန္က စရတ္မ ား (ဥ မာ - တကၠ

င္စရတ္

ည္)

ညာ

င္္ို ္ေလ ာက္ရန္

၁မည္။ ္ေလ ာက္လႊာ ိုစ
ံ ံကို https://childsdream.org/ ်ားႏင္႔

https://www.facebook.com/childsdreamfoundation
တင္ ရ််ားႏိုင္

ည္မည္။

၂မည္။ cduspmb@gmail.com
၃မည္။
္ျည္္

္ေလ ာက္လႊာမ ားကို

ို႔ email ္ေ း ိုု႕ ္ေလ ာက္္ျား်ားႏိုင္
တ္မတ္ရက္အတင္း

ည္မည္။

္ေ း ို႔္ေလ ာက္္ျားရမည္ျဖစ္ၿ း

္ေနာက္က

ည္္

္ေလ ာက္လႊာမ ားကို

အခ က္အလက္ား၊

အ္ေ္ျာက္အ္ျား

င္းစဥ္းစားမည္ မဟိုတ္ ျမည္။

ညႊနေ္ ကားခ က္မ ား
၁မည္။ ္ေလ ာက္လႊာတင္ ျရ

ည္္

၂မည္။

စာရက္စာတမ္းမ ားကို

းတ္ေ
ြဲ း ို႔ရမည္္

မျ ည္္စံို္ေ
၃မည္။

ာ ္ေလ ာက္လႊာမ ားကို ညာ္ေတာ္

္ေလ ာက္လႊာ္ေ း ႔ခ
ို န္တင္

အ္ေေကာင္းျ ခ က္်ားႏင္္အတ
မမလက္၀်္တင္ ရရ
၄မည္။
္ျည္္
၅မည္။

က္္ိုင္ရာ အခန္းကကမ ားအား မန္ကန္စာ ျဖည္္စက္ရန္မည္။

မည္

ည္္

ျ ည္္စိုစ
ံ ာ

္ျည္္ ို႔္ေ းရမည္မည္။

င္္ို္ေ းရန္ စဥ္းစားမည္ မဟိုတ္ ျမည္။

းတ္ေ
ြဲ း ို႔ရမည္္

္ေ း ို႔်ားႏိုင္မည္္အခ န္ကို ျ

စာရက္စာတမ္းမ ား

မတင္ျ ်ားႏိုင္ ျက

ရင္းလင္းတင္ျ ္ေ းရမည္မည္။

လိုအ ္္ေ

ာ

မ ျရရ

ည္္

စာရက္စာတမ္းကို

ည္်ားႏင္္ တၿ ိဳင္နက္တည္း ္ေ း ႔ရ
ို မည္မည္။

အ္ေေကာင္း္ေေကာင္္ျဖစ္္ေစ

တ္မတ္ရက္အတင္း

္ေ း ို႔ရန္္ေနာက္က

ည္္

္ေလ ာက္လႊာမ ားကို

င္းစဥ္းစားမည္ မဟိုတ္ ျမည္။
င္၏

စာရက္စာတမ္းမ ားအားလံိုးကို

ရင္းလင္း္၍

စစ္္ေ္းၿ းမ ္ေလ ာက္လႊာတင္ ျမည္။ (တက ရင္းလင္း
စာရက္စာတမ္းမ ား ျ င္္င္ၿ း ္ေ း ို႔ရန္ လိုအ ္

္ေကာင္းမန္စာ

ည္္ လက္္ေရးား၊ အရည္အ္ေ

ည္မည္။)

3

ဖတ္်ားႏိုင္္ေစ္ေရးအတက္
း္ေကာင္းမန္

ဂရိုစိုက္

ည္္ Scan ဖတ္္ျား္ေ

ာ

Passport photo;

၂၀၂၀-၂၀၂၁

(၆တ္) လ အတင္း ရက
ို က
္ း္ျား္ေ

ာ ိုံ

(ဓာတ္ ို၏
ံ အ္ေနာက္တင္
အမည္အျ ည္္အစံို ္ေရး္ေ းရန္)

Start of application:

မရင္းဓာတ္ ိုံ ႔္ေ
ို

ာအချ stapler

႔မ
ို ဟိုတ္ ္ေကာ္ျဖင္႔ ဓာတ္ ိုက
ံ ို တက
ြဲ
္ေ
္ း ျမည္။
(paper clip ခ တ္ကမ
ို
ိုးံ ရန္)
Email

႔မ
ို ဟိုတ္ Facebook

မတ္င္႔ ္ေလ ာက္လာႊ ္ေ း ႔ို လ င္ ဓာတ္ ိုက
ံ ို
း

န္႔ file ျဖင္႔ ႔ရ
ို န္

A. က်
ို ္ေ
္ ရးရာာ၀င္ အခ က္အလက္
အမည္
(မတ္ ိုံတင္/
နိုင္ငံကးလက္မတ္တင္ ္ေဖာ္ျ ္ျား

ည္္အတိုင္း ္ေဖာ္ျ ရန္တ္)

အျခားအမည္

မ ☐

က ား/မ

က ား ☐

လမ ိဳး
္ေမး္ေန႔ (ရက္/လ/ ်ားႏစ္)
(မတ္ ိုံတင္/
နိုင္ငံကးလက္မတ္တင္ ္ေဖာ္ျ ္ျား

ည္္အတိုင္း ္ေဖာ္ျ ရန္တ္)

ဖိုနး္ နံ ျတ္
E-mail လ စ
္ ာ
Facebook လ စ
္ ာ
Viber လ စ
္ ာ
အမ္္ေ္ျာင္္ေရး အ္ေျခအ္ေန

အမ္္ေ္ျာင္

ည္

☐

အမ္္ေ္ျာင္ကြဲ

အမ္္ေ္ျာင္ရ ျက

(

အမ္္ေ္ျာင္ဖက္အမည္ -

မို္ိုးဖိုား၊မို္ိုးမ

☐

ဟိုတ္ ျ
ည္မည္။

☐ မဟိုတ္ ျမည္။
ား

မး ဘ်္်ားႏစ္္ေ်ာက္ရ

Child's Dream မ တကၠ
လ
ို ္ ညာ္ေတာ္

လား (

င္္က
ို ို

ညအစ္ကား၊ို ္ေမာင္်ားႏမမ ား ရ ျ
င္

ား

လ
ို ္ ညာ္ေတာ္

ညအစ္ကား၊ို ္ေမာင္်ားႏမမ ား ရ ျ
တကၠ

လြဲမည္။
င္္ရ
ို ဖး္ေ

ို႔မဟိုတ္)

ဟိုတ္ ျ

ည္

မည္။

☐ မဟိုတ္ ျမည္။

မး အ္ေရအတက္ -

ာ

အက်္္၍ ရလ င္

မ
ို ဟိုတ)္ Child's Dream ၏ ်ခို

င္်ားႏင္႔ အတတ ္ေလ ာက္္ျား္ေ

အမည္မ ားကို ္ေဖာ္ျ ္ေ း ျမည္။

ာ

လားမည္။

ည္ Child’s Dream ညာသင္ဆအ
ု ေၾကာင္းကု ဘ်္လို ေကား
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ျ

လြဲမည္။

မ

ားစို

ဖခင္၏အမည္

ညာ္ေရး ရာာ၀င္

ဖခင္၏အလို ္အကိုင္

ဖိုန္းနံ ျတ္

္ေနရ ္လ ္စာ

မခင္၏အမည္ -

ညာ္ေရး ရာာ၀င္

မခင္၏အလို ္အကိုင္ -

ဖိုန္းနံ ျတ္

္ေနရ ္လ ္စာ

္ေမးခ င္း ညအစ္ကား၊ို ္ေမာင္်ားႏမမ ား
စဥ္

အမည္

အ္ေရး္ေ ပ ္က္

စဥ္

အမည္

ညာ္ေရး ရာာ၀င္

အလို ္အကိုင္

ညာ္ေရး ရာာ၀င္

္ေတာ္စ ္ ိုံ

ဖိုန္းနံ ျတ္

္ေနရ ္လ ္စာ

်္ရန္
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ဖိုနး္ နံ ျတ္

အး္ေမးလ္လ စ
္ ာ

B.

ညာ္ေရး ရာာ၀င္

အ္ေျခခံ ညာ

ေက ာင္းအးအမည္

ညာ

င္်ားႏစ္

ၿမိဳု႕န်္ / ခရင
ို ္

္ေ္ျာက္ ံ္

အ္ျက္တန္း
အလ်္တန္း
မလတန္း

C. တတ္္ေရာက္္ေ
ဘာ

ာ

ာရ ္

င္တန္းမ ား/္ေက ာင္းမ ား
င္တန္း/္ေက ာင္းအမည္

င္တန္းကာလ

လ/်ားႏစ္

D. အလို အ
္ ္ေတ႔အေကံိဳ
င္လို ္ဖး္ေ

ာ

္ေနာက္္ံိုးလို ္ခြဲ္

အခ န္ျ ည္္အလို ္ား၊

အခ န္ ိုင္းအလို ္

ည္္ အလို ္မ စတင္္၍ ္ေဖာ္ျ

(

ိုု႕မဟိုတ္)

္ေစတနာ္၀န္္ျမ္းအလို ္မ ားကို္ေဖာ္ျ

ျမည္။ (စာလံိုးအတိုမ ား (acronyms) ကိုမ

ံိုး ြဲ

အမည္အျ ည္္အစံိုကို

္ေဖာ္ျ ္ေ း ျမည္။)

အဖု႕ြဲ အစည္း/
ကိုမၸဏ အမည္

ရာ္ျး

မ

အ္ျ

လ/်ားႏစ္

လ/်ားႏစ္

အခ န္ျ ည္္
(

ို႔)

အခ န္ ိုင္း
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လစာ
ရ

ည္/မရ ျ

ျမည္။

္ေစတနာ္၀န္္ျမ္း
လစာရ

ည္/မရ ျ

7

E. ဓာတ္ ိုမ
ံ ား်ားႏင္္ ္ေျမ ိုံ
င္၏ ္ေနအမ္/္ေန္ျိုင္

ည္္္ေနရာ၏ ဓာတ္ ိုံ (၂) ံိုကို းတြဲ ို႔္ေ း ျမည္။

္ေနအမ္/္ေန္ျိုင္

င္၏

ည္္္ေနရာ

္ေနအမ္/္ေန္ျိုင္

ည္္္ေနရာ

စုည္း ိုင္္ိုင္မမမ ား - (်ာဥ္ား၊ စက္််ားႏၱရားား၊ တရစာၦန္မ ား်ားႏင္္ အလက္္ျရန္နစ္ စုည္းမ ား) ၏ ဓာတ္ ံို (၂တ္)

းတြဲ ို႔္ေ း ျမည္။

စုညး္ င
ို ္
္ င
ို မ
္ မ
မ ား

စုညး္ င
ို ္
္ င
ို မ
္ မ
မ ား
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ိုက
ံ ို

င္၏္ေနအမ္

ို႔

ား

ည္္ လမ္း္ေေကာင္းျ ္ေျမ ိုက
ံ ို ရင္းလင္းစာ ္ေရး္ျြဲ

9

ျမည္။

F. တကၠ လ
ို ်ားႏ
္ င္႔ တ္ က္္ေ ာ အခ က္အလက္မ ား
တကၠ
ျဖစ္

ိုလ္ ၀င္ခင္္ကို အခ န္မ လ ာက္္ျားရန္်ားႏင္္ ဝင္ခင္္လက္ခံစာ ရရရန္
ည္မည္။ Child’s Dream ၏ ညာ္ေတာ္

းျခား္ေလ ာက္္ျားရန္ လိုအ ္

ည္

ညာ

င္္ို္ေလ ာက္္ျား

င္္ို္ေလ ာက္္ျားျခင္း်ားႏင္္ မ္ေရာ္ေ္ျး္ေစ ြဲ တကၠ

၏ တာ၀န္

ာ

ိုလ္ ၀င္ခင္္္ေလ ာက္္ျားျခင္းကို

ည္မည္။



င္ ္ျမ ဥးစား္ေ း တက္လ္ေ
ို

ာ တကၠ

ိုလဧ
္ မည္။္ ဘာ

ာရ ္ေ
္ ဘးတင္ရ္ေ

ာ အ၀င
ို း္ ကက္္ျတ
ြဲ င္ ' ၁ ' ဟို ္ေဖာ္ျ

ျမည္။



င္ ဒိုတ် ဥးစား္ေ း တက္လ္ေ
ို

ာ တကၠ

ိုလ္ဧမည္။္ ဘာ

ာရ ္ေ
္ ဘးတင္ရ္ေ

ာ အ၀င
ို း္ ကက္္ျတ
ြဲ င္ ' ၂ ' ဟို ္ေဖာ္ျ

ျမည္။

University of Nursing, Mandalay
⃝ Nursing
University of Nursing, Yangon
⃝ Nursing
University of Information Technology, Yangon
Computer Science

Computer Technology

⃝ Business Information Systems

⃝ Communication and Networking

⃝ High Performance Computing

⃝ Software Engineering

Yezin Agricultural University
⃝ Agronomy

⃝ Plant Pathology

⃝ Plant Breeding

⃝Entomology

⃝ Plant Physiology

⃝ Horticulture and Agriculture Economics

⃝ Soil and Water Science
Mandalay Technological University
⃝ Civil Engineering

⃝ Electrical Power Engineering

⃝ Mechanical Engineering

⃝ Electronic Engineering

⃝ Information Technology
Technological University, Kyaukse
⃝ Civil Engineering

⃝ Electrical Power Engineering

⃝ Mechanical Engineering

⃝ Electronic Engineering

⃝ Information Technology
Yangon Technological University
⃝ Civil Engineering

⃝ Electrical Power Engineering

⃝ Mechanical Engineering

⃝ Electronic Engineering

⃝ Information Technology
Technological University, Hmawbi
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⃝ Civil Engineering

⃝ Electrical Power Engineering

⃝ Mechanical Engineering

⃝ Electronic Engineering

⃝ Information Technology
Technological University, Mawlamyine
⃝ Civil Engineering

⃝ Electrical Power Engineering

⃝ Mechanical Engineering

⃝ Electronic Engineering

⃝ Information Technology
University of Mandalay
⃝ English

⃝ Philosophy

⃝ International Relations

⃝ Oriental Studies

⃝ Geography

⃝ Law

⃝ Psychology

⃝ Anthropology

University of Yangon
⃝ English

⃝ Oriental Studies

⃝ International Relations

⃝ Law

⃝ Geography

⃝ Anthropology

⃝ Philosophy
University of MawLaMyine
⃝ English

⃝ Philosophy

⃝ Geography

⃝ Oriental Studies

⃝ Psychology

⃝ Law

University of Veterinary Science
⃝ Animal Science

⃝ Veterinary Medicine

University of Education, Sagaing
⃝ Educational Research

⃝ Educational Psychology

⃝ Educational Theory

⃝ Methodology

University of Education, Yangon
⃝ Educational Research

⃝ Educational Psychology

⃝ Educational Theory

⃝ Methodology
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G. စာစစာကံိုးမ ား (္ေ း္ျား္ေ
စာစစာကံိုး ၁

င္္မ

ာ ကက္လ ္္ေနရာတင္

ားစို်ားႏင္္အတ

င္၏ဘ၀အ္ေေကာင္းား၊

အလို ္မ ား အ္ေေကာင္းကို ္ေရး
ရ ္တည္ခြဲ္

နည္း (

ာ္ေရး ျမည္။ စာမ က္နာအ ိုမ္ေရးရ ျ)

ား္ေဖာ္ျ

ို႔မဟိုတ္) မည္

က

င္၏

ျမည္။

င္

င္ေကားခြဲ္ဖး္ေ
ည္ ညာ

င္္ကို မည္ကြဲ္

12

ာ ညာ္ေရး်ားႏင္္

င္္လို ္ကိုင္ဖး္ေ

င္ေကား္ေနစဥ္ကာလအတင္း မည္ကြဲ္

ို႔ ္ေ္ျာာက္ ံ္္ေ းခြဲ္

နည္းမည္။ အ္ေ

ာ

ို႔

းစတ္ ရင္းျ

ျမည္။

စာစစာကံိုး ၂

အဘ်္္ေေကာင္္

ဤ ညာ

င္္ိုသအမည္

သင္၏

အနာဂတ္ရည္မန္းခ က္မ ားသုု႔

းအမည္ကကဲ့သုု႔ေသာအေထာက္အပဲ့ံး ားး ျ္ေျးအမည္ရအမည္း။ ဤဘာ
မည္ကြဲ္

ို႔ ျ ရ္လအမည္အသံုးခ မည္နည္းမည္။
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ာရ ္မ ရရလာ္ေ

ေရာက္ရရ္အအတက္

ာ ညာမ ားကို အနာဂတ္တင္

စာစစာကံိုး ၃

အကယ္၍

သင္သအမည္

တိုးတက္ဖံု႕ျဖိဳးရန္

္ေချင္း္ေ္ာင္တစ္ဥးအျဖစ္

မည္

ည္္အ ိုင္းကို

ဥးစား္ေ းလို ္္ေ္ာင္ရန္ လအ
ို
္

ဥးစား္ေ း္ေ္ာင္ရက္မည္နည္းမည္။

ည္ဟို ္ျင္ျမင္်္

14

္ေရးျခ်္ျခင္းခံရ ျက
နည္းမည္။

င္၏ျ ည္န်္/တိုငး္
အဘ်္္ေေကာင္္

္ေ္ျာက္ခစ
ံ ာ (္ေ္ျာက္ခစ
ံ ာ ၂ ္ေစာင္ းတြဲ္ေ း ႔ရ
ို မည္)
္ေ္ျာက္ခေ
ံ ပး

က်
ို ္ေ
္ ရးအခ က္အလက္

-

အမည္

-

အလို ္အကိုင္

-

္ေတာ္စ ္ ိုံ

-

္က္

-

အး္ေမးလ္

-

လ ္စာ

်္ရန္ဖိုန္းနံ ျတ္

္ေ္ျာက္ခစ
ံ ာတင္္ေအာက္ ျအခ က္အလက္မ ား ျ၀င္ရမည္
ညာ္ေရး္ိုင္ရာအခ က္အလက္/အရည္အခ င္း

-

္ေက ာင္း/အလို တ
္ င္ လို ္္ေ္ာင္ခ က္

-

မ

-

က န္းမာ္ေရး

-

အတန္း/ တ္၀န္းက င္အအတက္ ကညအက ိဳးျ ိဳျခင္း

-

္ေအာင္ျမင္္ေ

-

အျခား

ားစိုအ္ေျခအ္ေန

ာ လို ္ေ
္ ္ာင္ခ က္မ ား
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I. ္ေလ ာက္လာႊ ျ ည္္စမ
ိုံ မ ရ/မရ စစ္္ေ္းျခင္း
းတြဲ ္ေ း ႔ရ
ို မည္္
စာရက္စာတမ္းမ ား မျ ည္္စိုံ ျက
းတြဲ ္ေ း ႔ရ
ို မည္္
စာရက္စာတမ္း

စဥ္

ျဝင္မ႔မ ရ ျက

းတြဲ ္ေ း ႔ရ
ို မည္္ စာရက္စာတမ္းမ ား

“X”
ျဖင္္မတ္

ဘာ္ေေကာင္္ မ္ေ း ႔်ားႏ
ို ိုင္
အ္ေေကာင္းျ ခ က္ကို ္ေဖာ္ျ
လအ
ို
္ေ
္ န္ေ

္ေလ ာက္လာႊ ်ားႏင္္အတ းတ္ေ
ြဲ း ႔ရ
ို မည္္ အခ က္အလက္မ ား ၁မည္။ (၆) လအတင္း ရက
ို ္ျ
္ ား္ေ

ာ passport size (

႔)ို 4 x 6 ဓာတ္ ိုံ (၁) ိုံ

၂မည္။

င္္အမ္၏ ဓာတ္ ိုံ (၂) ိုံ

၃မည္။

င္၏ စုညး္ င
ို ္
္ င
ို မ
္ မ
မ ား (်ာဥ္ား၊ စက္််ားႏၱရားား၊ တရစာၦနမ
္ ား်ားႏင္္

☐

အလက္္ျရန္နစ္ စုညး္ မ ား) ၏ ဓာတ္ ိုံ (၂) ိုံ
၄မည္။ ္ေလ ာက္လာႊ ၏ ္ေအာက္္ိုးံ စာမ က္်ားႏာတင္ ္ေလ ာက္္ျား

☐

၏လက္မတ္

☐
☐

၂

်ားႏင
ို င
္ ံ

ားစစစ္္ေရး ကတ္ျ ား (

င္္ဓာတ္ ိုံ ျဝင္္ေ
(လ္ေတ႔္ေမးျမန္း္ေ

ု႕ို )

ာစာမ က္်ားႏာ (

က္တမ္းရ္ေ

☐

ာ Passport ၏

)႔ို ္ေမးစာရင္း မတၱၱဴ

ာအခ န္တင္ မရင္းစာရက္စာတမ္းမ ား (original

certificates) ကို တ ျတည္း ်္ေ္ာင္လာရမည္)

☐

၃

အမ္္ေ္ျာင္စို စာရင္း မတၱၱဴ

၄

တကၠ

ိုလ္ဝင္တန္း္ေအာင္စာရင္း်ားႏင္္ အမတ္စာရင္း

(မရ္ေ

း ျက ္ေနာက္မ ္ေ း ႔်ားႏ
ို ိုင္

တကၠ

ိုလ္မ ဝင္ခင္္လက္ခံစာ

၅
၆
၇

င္တန္း္ေအာင္လက္မတ္မ ား (အဂၤလ ္စာ ား၊ ကန္ ၱဴတာား၊ စ

ည္)

ည္)

☐

္ေ္ျာက္ခစ
ံ ာ ်ားႏစ္္ေစာင္ ၁မည္။ လက္ရ/္ေနာက္္ိုးံ တက္္ေရာက္ခ္ေ
ြဲ္

(

ု႕မဟို
ို
တ)္ တက္္ေရာက္ခ္ေ
ြဲ္

ျ ည္္စိုစ
ံ ာ ္ေရး
ညာ

ာ ္ေက ာင္းမ ္ေ္ျာက္ခစ
ံ ာ

႔မ
ို ဟိုတ)္

၂မည္။ လက္ရ/္ေနာက္္ိုးံ လို ခ
္ ္ေ
ြဲ္

၉

☐

(Child’s Dream မ ္ေရးခ ်္္ေေကာင္း အေကားေကားၿ းမလည္း ္ေ း ို႔်ားႏိုင္

(

၈

☐

ည္)

ား္ျား္ေ

ာ

င္တန္း္ေက ာင္းမ ္ေ္ျာက္ခစ
ံ ာ

☐
☐

ာ စာစစာကံိုး (၃) ဒ
ို ္

င္္ို စစစ္္ေရးခ ်္ရာတင္

အ္ေ္ျာက္အကျ ိဳ္ေ း

ာ အလို ရ
္ င္္ျမ
ံ ္ေ္ျာက္ခစ
ံ ာမည္။

☐

☐

င္္ကို ္ေရးခ ်္္ေစရန္

ာ အျခားအခ က္အလက္မ ားကို ္ေလ ာက္လႊာ်ားႏင္္အတ

းတြဲ္ေ း ႔ျို ခင္း
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ျမည္။

ာ

စာရက္စာတမ္းမ ားကို ္ေ း ႔်ားႏ
ို ိုငမ
္ ည္္
ား ျ

အခ န္ကလ
ို ည္း
တ ျတည္း ္ေဖာ္ျ

၁

ည္္

ျမည္။

J. ္ေက ာင္း

ားဧမည္။္ ဝန္ခံ

္ေလ ာက္လႊာတင္ ္ေဖာ္ျ

္ေဘာတညခ က္
ျရ

ည္္ အ္ေေကာင္းအရာား၊ အခ က္အလက္မ ား

ကၽ်ားႏို္ ္ကို်္တိုင္ ္ေဖာ္ျ ္ျား္ေေကာင္း ဝန္ခံ ျ

ည္မည္။ မျ ည္္မစံို္ေဖာ္ျ ္ျား္ေ

အခ က္အလက္မ ား ျရ ျက Child’s Dream အဖ႔မ
ြဲ
ရိုတ္

မ္း်ားႏိုင္္ေေကာင္း

ရနားလည္ ျ

အနာဂတ္ ရည္မန္းခ က္္ေျ ာင္း
ကၽ်ားႏ္ို ္

ည္ ညာ

Child’s

Dream

င္်ားႏစ္အတင္း
မ

1. ကၽ်ားႏ္ို ္

တ္မတ္္ျား္ေ
ာ

ို႔မဟိုတ္)

ည္

ာ

င္စရတ္ ္ေ္ျာက္ ံ္မမကို

ာ ဘာ

ာ ညာ္ေရးတိုးတက္မမ မျ ည္္မျခင္းား၊

ညာ

င္္ို

(

ဥာဏ္ျဖင္္ မန္ကန္ား၊ ျ ည္္စံို္ေအာင္

ို႔မဟိုတ္) မမန္မကန္္ေဖာ္ျ ္ျား္ေ

ညာ

င္်္ေန္ေ

စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ ားကို

ရနားလည္ ျ

ဥ မာ - Child’s Dream မ ညာ

င္္ို (

ာ (

ည္ျဖစ္္ေစ Child’s Dream အဖ႔်ားႏ
ြဲ င္္ ခ က္ခ င္း ္က္

ရရ္ျား္ေ

မ္းခံရမည္ျဖစ္္ေေကာင္း

ညာ

ည္မည္။ အက်္္၍ ကၽ်ားႏို္ ္

ခ မတ္္ျား္ေ

တင္ျ လာျခင္းရ ျက
ရိုတ္

ား

ည္ ကၽ်ားႏို္ ္၏အ

ျ န္္လည္

ာရ ္ကို ္ေျ ာင္းလို

ည္ျဖစ္္ေစား၊

်္ ျမည္မည္။
က္္ိုင္ရာ တကၠ

ခ ိဳး္ေဖာက္ျခင္း်ားႏင္္
ို႔မဟိုတ္)

ာ

ညာ

ခိုင္လံို္ေ

ာ

ိုလ္ (

ို႔မဟိုတ္)

အျ စ္ရ္ေေကာင္း

င္စရတ္္ေ္ျာက္ ံ္မမကိုျ န္လည္

ည္မည္။

င္စရတ္္ေ္ျာက္ ံမ
္ မကို ရ ္္ိုင္း (

ို႔မဟိုတ္) ရိုတ္

ည္ တင္ျ ရမည္္ အစရင္ခံစာ (report) ကို ္ေ း ႔တ
ို င္ျ ရန္

မ္း်ားႏိုင္

ည္္ အခ က္မ ား -

က္ကက္ျခင္းား၊ ္ေနာက္က ျခင္း (

ို႔မဟိုတ္)

မျ ည္္မစံိုတင္ျ ျခင္းမည္။
2. ကၽ်ားႏို္ ္၏ ညာ္ေရးမတ္တမ္းတင္ အမတ္နည္းျခင္း (
3. ကၽ်ားႏို္ ္

ည္ တကၠ

ိုလ္မ ္ျိုတ္ ်္ခံရျခင္း (

4. ကၽ်ားႏ္ို ္

ည္ စည္းကမ္းခ ိဳး္ေဖာက္ျခင္းား၊ ္ိုး

ို႔မဟိုတ္) က ရံမး္ေေကာင္း ္ေဖာ္ျ ျခင္းမည္။

ို႔မဟိုတ္) ္ေက ာင္း္ျိုတ္ခံရျခင္းမည္။

မ္းရိုင္းစိုင္းျခင္းား၊ မရိုး

ားျခင္း်ားႏင္္ မ္ေလ ာ္မကန္ျ ဳးူျခင္းမည္။

5. ကၽ်ားႏို္ ္ကို်္တိုင္ကိုျဖစ္္ေစား၊ Child’s Dream အဖ႔အ
ြဲ စည္းကိုျဖစ္္ေစား၊ Child’s Dream ၏ ကို်္စားလ်္/
၀န္္ျမ္းကိုျဖစ္္ေစ အ်ားႏၱရာ်္ျဖစ္္ေစျခင္းမည္။
6. ကၽ်ားႏို္ ္

ည္

တျခား

်ားႏိုင္ငံတစ္ခိုခိုတင္

်ားႏိုင္ငံ

ားအျဖစ္

ား္ေရာက္္ေန္ျိုင္ရန္ ္ေလ ာက္္ျားျခင္းား၊ ်ားႏိုင္ငံ္ေရး ခိုလံမခင္္္ေတာင္းျခင္း်ားႏင္္ ဒိုကၡ
7. ကၽ်ားႏို္ ္

ည္

ညာ

င္္ို

္ေလ ာက္္ေနစဥ္အတင္း်ားႏင္္

္ေလ ာက္္ျားျခင္းား၊

ရာ

ည္အျဖစ္ ခိုလမံခင္္္ေတာင္းျခင္းား၊

္ေက ာင္းတက္္ေနစဥ္ကာလအတင္း

မမန္မကန္

အခ က္အလက္မ ား တင္ျ ျခင္းမည္။
8. ကၽ်ားႏို္ ္

ည္ ညာ

င္ေကား္ေန

ာ ်ားႏို္င္ငံမ ္ေျ ာင္း္ေရႊု႕

အမည္ (မတ္ ိုတ
ံ င္/passport တင္ ္ေဖာ္ျ ္ျား

ားျခင္း (

ို႔မဟိုတ္) ္ျက္ခာ

ားျခင္းမည္။

ည္္အတင
ို း္ ) ......................................................................

လက္မတ္ ....................................................................................................

္ေနရာ်ားႏင္္ ရက္စြဲ ............................................................................................

- - - ္ေလ ာက္လာႊ ၿ း္ံိုး ျၿ မည္။ - - -
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က္ န္

