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က  ိုးကာိုးရနအ်တွက်သာ။ သငလ်လ ာက်ထာိုးလ  ပါက ကျွန် ပ်တ  ို့၏ဝက်ဘ်ဆ  က် 

https://www.lisc.org/covid19 ရ   အွနလ်  ငိ်ုးလလ ာက်လ ာက  ဖြညို့်စွက်ရမည်။ 

 
 

LISC စ ိုးပါွိုးလ ရိုးလ ပ်ငနိ်ုးငယ ်လေသတငွိ်ုးလထာကပ် ို့လင ွလလ ာကလ် ာ 

 
 

လရ ှေ့သ  ို့မဆက်မ  လလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ဤလနရာတွင်ရ  လသာ လဖမပ  ၌ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏ တည်လနရာလ ပ်စာက   

ထညို့်သွင်ိုးဖြင်ိုးဖြငို့် ၎င်ိုး၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးက   အရည်အြ င်ိုးဖပညို့်မ လ ကာင်ိုးလသြ ာလစရန် LISC မ အ က ဖပြုသည်- 

ဤလနရာက  န  ပ်ပါ။ လအာက်ပါတညလ်နရာမ ာိုးတွင ်တည်ရ  လသာစ ိုးပါွိုးလရိုးလ ပင်နိ်ုးငယ်မ ာိုးသာ Lowe's စ ိုးပါွိုး

လ ရိုးလ ပင်နိ်ုးငယ် လေသတွငိ်ုးလထာက်ပ ို့လငကွ   ရရ  ရန ်အက   ိုးဝငသ်ည်- အတ်လနတ်ာ၊ ရ ာိုးလက်၊ ရ  ကာဂ  ၊ 

ေ တွ ြုက်၊ ဟူစတန၊် အငေ် ယာနာပ  လစ(်စ)်၊ လလာို့စအ်ငဂ် လ စ၊် နယူိုးလယာက်စ တ ၊ ြ လာေလဲ်ြ ိုးယာိုး၊ 

ြ ိုးန တ်(စ)်၊ ပရ  ဗ ေငို့စ်၊် ဆနအ်နတ်ာန ယ  ၊ ဆနေ် လယဂ  ၊ ဆနြ်ရနစ်စစ်က   ကမိ်ုးလဖြဧရ ယာ န င ို့ ်ရစြ်် မန ်(VA)။ 

 

လရ ှေ့သ  ို့မဆက်မ  စ ိုးပွါိုးလ ရိုးလ ပ်ငန်ိုးငယ် သက်သာလြ ာင်ြ  လရိုးလထာက်ပ ို့လငွ မ ာိုးက   ဤအဆ  င်ိုး၌ လလ ာက်ထာိုးမှုန ငို့် 

ပတ်သက်၍ ပ  မ  သ ရ  ရန် လလ ာက်ထာိုးသူသည် အွန်လ  င်ိုးမ ကာြဏလမိုးလလို့လမိုးထရ  လသာ လမိုးြွန်ိုးမ ာိုး 

က  ြတ်ထာိုးရန် အ က ဖပြုလ  ပါသည်။ 

 

စည်ိုးကမ်ိုးန ငို့်သတ်မ တ်ြ က်မ ာိုး- လလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ဤအဆ  င်ိုး၌ တစ်ကက မ်သာလလ ာက်ထာိုးန  ငင်ပ ိုး 

ယင်ိုးသည်လ ပ်ငန်ိုးတစ်ြ တည်ိုး အတွက်သာ ဖ ြစ်ရမည်။ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးမ ာိုးစွာရ  လသာ လ ပ်ငန်ိုးရ င်မ ာိုးဖြစ်ပါက 

သင်ပ  င်ဆ  င်လသာအကက ိုးမာိုးဆ  ိုးစ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး တစ်ြ လပေါ်တွင် အလဖြြ ၍ ဤလလ ာက်လ ာက  ဖြညို့်စွက်ပါ။ 

လထာက်ပ ို့လငွက   တစ်ဦိုးစ ၏ လ ပ်ငန်ိုးအြွန် အ  င်ေ အရ တစ်ဦိုးလ င်တစ်ြ  ကန ို့်သတ်ထာိုးပါသည်။ 

အရည်အြ င်ိုးဖပညို့်မ လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအာိုး လထာက်ပ ို့လငွလပိုးမည်ဖြစ်ငပ ိုး၊ လထာက်ပ ို့လငွရရ  ရန ်

အက   ိုး၀င်မှုသည် တ က မ န်ကန၍် ငပ ိုးဖပညို့်စ  လသာ လလ ာက်လ ာတင်သွင်ိုးမှုလပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ 
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အလရာင်စ  စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးမ ာိုး၊ အမ  ြုိုးသမ ိုးပ  င်၊ န ငို့် စစ်မှုထမ်ိုးလဟာင်ိုးပ  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးမ ာိုးန ငို့် 

သမ  င်ိုးလ ကာင်ိုးအရ လဖပာင်ိုးလွယ်ဖပင်လွယ်သညို့် ရင်ိုးန  ိုးဖမြုပ်န  မှု  မတတ်န  င်သညို့် ြ  ြုှေ့တဲ ို့လသာအဖြာိုး 

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးမ ာိုးက   ဦိုးစာိုးလပိုးမည်။ လထာက်ပ ို့လငွရရ  သူမ ာိုးအာိုးလ  ိုးက သူတ  ို့သည် လူ ို့အသ  င်ိုးအဝ  င်ိုး၏ 

အလကာင်ိုးဆ  ိုး အက  ြုိုးစ ိုးပွါိုးက   လ ပ်လဆာင်လနလ ကာင်ိုးန ငို့် သူတ  ို့သည် COVID-19 ကပ်လရာဂါလ ကာငို့် အက  ြုိုးစ ိုးပွါိုး 

ထ ြ  က်ြဲို့ရသည်က   မ န်ကန်လ ကာင်ိုးဖပသရန်လ  အပ်သည်။ အက  ြုိုးအဖမတ်မယူလသာအြဲ ွ ို့အစည်ိုးမ ာိုးသည် 

ဤလလ ာက်လ ာက   လလ ာက်ထာိုးရန်အက   ိုးမ၀င်ပါ။ 

 

လနာက်ဆ  ိုးလရွိုးြ ယ်သူမ ာိုးအလနန ငို့် လရွိုးြ ယ်ြ ရသူမ ာိုးသည် လထာက်ပ ို့လငွရရ  လ မို့်မည်ဟ  အာမ မြ ပါ။ 

လနာက်ဆ  ိုးလရွိုးြ ယ်ထာိုးသူမ ာိုးသည် လထာက်ပ ို့လ ကိုးလပိုးလသာ ရင်ိုးဖမစ်မ လ  အပ်သညို့်  

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအြ က်အလက်မ ာိုးက   အထူိုးဂရ တစ  က် စ စစ်အတည်ဖပြုန  င်ရန် 

လနာက်ထပ်စာရွက်စာတမ်ိုးမ ာိုးတင်ဖပရန် လ  အပ်ပါလ မို့်မည်။ ၎င်ိုးတ  ို့တွင် ကျွန် ပ်တ  ို့လဆာင်ရွက်မညို့် 

သမ  င်ိုးလ ကာင်ိုးစစ်လဆိုးဖြင်ိုး၊ W9  က  တင်သွင်ိုးဖြင်ိုး၊ န ငို့ ်လထာက်ပ ို့လ ကိုးရယူရန် 

သငို့်လလ ာ်လသာဘဏ်အြ က်အလက်မ ာိုးပါဝင်သည်။ 

 

ပုဂ္ဂ ိုလ်ရ ေးလ ဂို ျို့ ဝှက်မှု-  လလ ာက်လ ာတင်သညို့်အြါ အြ က်အလက်မ ာိုးက   လပိုးအပ်ဖြင်ိုးသည် 

လလ ာက်လ ာရ င်တ  င်ိုး၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ လပေါ်တယ်သ  ို့တင်သွင်ိုးလသာ လလ ာက်လ ာမ ာိုးက   အမ ာိုးဖပည်သူန ငို့် 

အဖြာိုးလလ ာက်လ ာရ င်မ ာိုးမသ ရ  ရလစရန် လ  ြုှေ့ ဝ က်ထာိုးမည်ဖြစ်သည်။ LISC, Lowe’s က မပဏ မ ာိုး၊ လ ကာ်ပ  လရိုးရ င်ိုး 

သ  ို့မဟ တ် ၎င်ိုး၏သက်ဆ  င်ရာအြဲွှေ့ ြဲွမ ာိုး န ငို့်/သ  ို့မဟ တ ်၎င်ိုးတ  ို့အြဲွှေ့ ြဲွမ ာိုး၏ သက်ဆ  င်ရာ၊ အသင်ိုးဝင်မ ာိုး၊ 

မ တ်ြက်မ ာိုး၊ အရာရ  မ ာိုး၊ ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုး၊ န ငို့် က  ယ်စာိုးလ ယ်မ ာိုးထမဲ  တစ်ဦိုးဦိုးက ထ  လလ ာက်လ ာပ  စ တွင် ပါရ  လသာ 

အြ က်အလက်တ  ို့အာိုး အသ  ိုးြ ဖြင်ိုးန ငို့် ပတ်သက်၍ တစ်စ  တစ်ရာ လပ ာက်ဆ  ိုးမှု ၊ ပ က်စ ိုးမှု ၊ က န်က စရ တဖ်ြစ်လစမှု 

သ  ို့မဟ တ ်အြ က်အလက်လ  လလာက်မှု၊ တ က မ နက်န်မှု၊ သ  ို့မဟ တ ်ဖပညို့်စ  မှုတ  ို့အတကွ ်တာဝန်မယပူါ။ 
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အက ဂိုေးစ ေးပ  ေး ဝဂရ ောဓဂ- လက်ရ   LISC သ  ို့မဟ တ် Lowe's ၏ ည န် ကာိုးလရိုးမ ိုးမ ာိုး၊ အရာရ  မ ာိုး၊ ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုး၊ န ငို့် 

ကန်ထရ  က်တာမ ာိုးန ငို့် ၎င်ိုးတ  ို့တစ်ဦိုးစ ၏ မ သာိုးစ ဝင်မ ာိုး (အ မ်လထာင်ြက်၊ မ ဘမ ာိုး၊ သာိုးသမ ိုးမ ာိုး၊ လဖမိုးမ ာိုး၊ 

ဖမစ်မ ာိုး၊ န ငို့် သာိုးသမ ိုးမ ာိုး၊ လဖမိုးမ ာိုး၊ ဖမစ်မ ာိုး၏ အ မ်လထာင်ြက်မ ာိုး) သည် လထာက်ပ ို့လငွက    

ရယူရန်အက   ိုးမဝင်ပါ။ 

 

သဂကကောေးရစခြင်ေး- လထာက်ပ ို့လငွြ  ိုးဖမြှငို့်ြ ရပါက ထ  စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး/လလ ာက်ထာိုးသူ၏ 

ြ  ိုးဖမြှငို့်သညို့်လ ပ်ငန်ိုးစဉ်အတွင်ိုး လပိုးထာိုးလသာ လလ ာက်လ ာအြ က်အလက်မ ာိုး၊ အမည်၊ လြာ်ဖပြ က်မ ာိုး၊ န ငို့် 

အဖြာိုးအြ က်အလက်မ ာိုးက   ဖမြှငို့်တင်လရိုးရည်ရွယ်ြ ကမ် ာိုးဖြငို့် ပ  စ မ  ြုိုးစ  န ငို့် မ ေ ယာမ ာိုး၌ 

အသ  ိုးဖပြုလကာင်ိုးဖပြုမည်ဖြစ်ငပ ိုး ထ  ကဲ ို့သ  ို့ရည်ရွယ်ြ က်မ ာိုးအတွက ်လ ပ်လဆာင်မှုက   LISC န ငို့်/သ  ို့မဟ တ် 

ပရ  ဂရမ်ကမကထလ ပ်သူမ ာိုးက ထ  စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး/လလ ာက်ထာိုးသူအာိုး ဆက်သွယ်န  င်ပါသည်။ 

လလ ာက်ထာိုးသူသည် LISC န ငို့် ပရ  ဂရမ်ကမကထလ ပ်သူမ ာိုးအာိုး ထ  အြ ကအ်လက်မ ာိုးက   အသ  ိုးဖပြုန  င်ရန် 

လနာက်ထပ်လလ ာ်လ ကိုးလပိုးအပ်ရန်မလ  ဘဲ (ဥပလေတာိုးဖမစ်ြ ကမ် လွဲ၍)၊ န ငို့် ထ  အလ ကာင်ိုးအရာပါမ ာိုးက   

ဖပန်လည်သ  ိုးသပ်ရန်န ငို့်/ သ  ို့မဟ တ် အတည်ဖပြုလပိုးရန် အြွငို့်အလရိုးက  ရယူဖြင်ိုးမရ  ဘဲ 

ရာသက်ပန်လ  င်စင်က  လပိုးသည်။ အသ လပိုးြ က်မရရ  မြ င်ိုး လလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် မ မ တ  ို့၏ 

လနာက်ဆ  ိုးအဆငို့်အထ လရွိုးြ ယ်ြ ထာိုးရမှုမ ာိုးစလသာ အလဖြအလနတစ်စ  တစ်ရာက   လူမှုကနွ်ယကမ် ေ ယာမ ာိုး၊ 

သတင်ိုးမ ေ ယာမ ာိုး သ  ို့မဟ တ် လေသတွင်ိုးထ တ်လဝမှုမ ာိုးအပါအဝင် (သ  ို့လသာ်ကန ို့်သတ်မထာိုးပါ) 

တွင်အမ ာိုးသ  ို့လဝမ ဖြင်ိုးမဖပြုလ ပ်ရန် သလဘာတူရမည်။  

 

ရစောင ်ကကည ် ခြင်ေး- LISC သည် LISC စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးငယ် သက်သာလြ ာင်ြ  လရိုးလထာက်ပ ို့လငွ ဖြငို့်ဖပြုလ ပ်လသာ 

အကဲဖြတ်လ ပ်ရပ်က   လစာငို့် ကညို့်လ ပ်လဆာင်န  င်သည်။ ဤသ  ို့ဆ  ရာတွင် ထ  လထာက်ပ ို့လငွ၏ အက  ြုိုးသက်လရာက်မှုက   

နာိုးလည်လစရန် လ  အပ်လသာ အလရအတွက်န ငို့ ်အရည်အလသွိုးဆ  င်ရာ လေတာမ ာိုးက   

ဖပန်လည်သ  ိုးသပ်ဖြင်ိုးပါရ  န  င်ပါသည်။ 
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မ ကာြဏလမိုးလလို့လမိုးထရ  လသာ လမိုးြွနိ်ုးမ ာိုး 

 

ဤရ ောက်ပ  ရင မ ောေးသည် LISC စ ေးပ  ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးငယ် သက်သောရြ ောငြ် ဂရ ေး ရ ောက်ပ  ရင  နငှ   ်

က ွဲခပောေးပ သလောေး။ 

ကွဲဖပာိုးပါသည်၊ ၎င်ိုးသည် လအာက်ပါ ငမ ြုှေ့ ၁၅ ငမ ြုှေ့တွင်သာရရ  န  င်သညို့် ကွဲဖပာိုးလသာလထာက်ပ ို့လငွအစ အစဉ်ဖြစ်ပါသည်- 

အတ်လနတ်ာ၊ ရ ာိုးလက်၊ ရ  ကာဂ  ၊ ေ တွ ြုက်၊ ဟူစတန၊် အငေ် ယာနာပ  လစ(်စ)်၊ လလာို့စအ်ငဂ် လ စ၊် 

နယူိုးလယာက်စ တ ၊ ြ လာေလဲ်ြ ိုးယာိုး၊ ြ ိုးန တ်(စ)်၊ ပရ  ဗ ေငို့စ်၊် ဆနအ်နတ်ာန ယ  ၊ ဆနေ် လယဂ  ၊ ဆနြ်ရနစ်စစ်က   

ကမိ်ုးလဖြဧရ ယာ န င ို့ ်ရစြ်် မန ်(VA)။ လရ ှေ့သ  ို့မဆက်မ  လလ ာက်ထာိုးသူမ ာိုးသည် ဤလနရာတွင်ရ  လသာ လဖမပ  ၌ 

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏ တည်လနရာလ ပ်စာက   ထညို့်သွင်ိုးဖြင်ိုးဖြငို့် ၎င်ိုး၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးက   

အရည်အြ င်ိုးဖပညို့်မ လ ကာင်ိုးလသြ ာလစရန် LISC မ အ က ဖပြုသည်- ဤလနရာက  န  ပ်ပါ။ 

 

ကျွနု််ပ်၏ စ ေးပ  ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးသည် တည်ရန ောအမ ောေးအခပောေးတ င် တည်ရှဂသည်။ ကျွန်ပ်ုတစ်ကကဂမ် ကပ်ဂု၍ 

ရလ ောက် ောေးနဂုင်ပ သလောေး။ 

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးပ  င်ရ င် တစ်ဦိုးစ သည် စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတစ်ြ က  သာ က  ယ်စာိုးဖပြု၍ လလ ာက်ထာိုးန  င်သည်။ 

သငို့်ထ တွင် အက   ိုးဝင်လသာငမ ြုှေ့မ ာိုး၌ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးမ ာိုးရ  လနပါက တစ်ြ က  လရွိုးငပ ိုး လလ ာက်လ ာတစ်လစာင်က  သာ 

တင်သွင်ိုးန  င်သည်။ 

 

ကျွန်ုပ်သည် LISC စ ေးပ  ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးငယ် သက်သောရြ ောငြ် ဂရ ေး ရ ောက်ပ  ရင  ၏ အဆဂုငေ်း ၅ 

ကဂုရလ ောက် ောေးြွဲ ပ သည်။ ကျွန်ပု် ယြုရ ောက်ပ  ရင  ကဂု ရလ ောက် ောေးနဂငုပ် သလောေး။ 

လလ ာက်န  င်ပါသည်၊ Lowe's လေသတွင်ိုး စ ိုးပွါိုးလ ရိုးလ ပ်ငန်ိုးလထာက်ပ ို့လငွ အဆ  င်ိုးအတွက် 
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ထညို့်သွင်ိုးစဉ်ိုးစာိုးလစလ  က အထက်ပါလလ ာက်လ ာက   တင်သွင်ိုးရမည်။ 

 

ရလ ောက်လ ောကဂုခြည ်စ က်စဉ် ကျွန်ပ်ုသည်အမှောေးအသဂရပေးြ က် “၃.၁။ သင်သည်မဂတတ ူပ ောေးမှတတ်မ်ေးတစ်ြုကဂု 

ြန်တ ေးရနသည်။ ယင်ေးသဂု  လုပ်မည ်အစောေး လက်ရှဂမှတတ်မ်ေးတစ်ြုကဂု အသ ုေးခပိုသင ်ပ သည်။” ဟရုတ ျို့ရန ပ သည်။ 

ကျွန်ုပ်ဘောလုပ် မည်လွဲ။ 

သင်သည်ယြင်ကလထာက်ပ ို့လ ကိုးလလ ာက်ထာိုးြဲို့ပါက သင်လလ ာက်ထာိုးစဉ်အတွင်ိုး 

ထ  အသ လပိုးြ က်က  လတွှေ့ န  င်သည်။ ယင်ိုးသ  ို့ဖြစ်ပါက လလ ာက်လ ာက   သင်ယြင်ကတင်သွင်ိုးြဲို့လသာ 

အမည်ပထမစာလ  ိုး၊ လနာက်ဆ  ိုးစာလ  ိုးန ငို့် အ ိုးလမိုးလ်လ ပ်စာအတ  င်ိုး တလသွမတ မ်ိုးတူည လစလ က ်

လလ ာက်လ ာက  တင်သွင်ိုးပါ။ အြက်အြဲရ  လနဆဲဖြစ်ပါက ကျွန် ပ်တ  ို့ထ  smallbusinessgrants@lisc.org 

ဖြငို့်အ ိုးလမိုးလ်ပ  ို့ပါ။ 

တင်သ င်ေး န်ည န်ကကောေးြ က်- သငို့်လလ ာက်လ ာက   တင်သွင်ိုးငပ ိုးပါက ဖပင်ဆင်ြ က်မ ာိုးက   LISC ကလက်မြ ပါ၊ 

ထ  ို့လ ကာငို့ ်၎င်ိုးက  လသြ ာစွာ ဖပန်လည်သ  ိုးသပ်ပါ။ အကယ်၍သင်သည် လလ ာက်လ ာမတင်သွင်ိုးရလသိုးမ  

ဝက်ဘ်စာမ က်န ာမ ထွက်လ  ကပ်ါက သင်လ ပ်ထာိုးသညို့်အရာမ ာိုးက   သ မ်ိုးထာိုးန  င်မည်မဟ တပ်ါ။ 

အင်တာနက်ဖပတ်လတာက်ဖြင်ိုးလ ကာငို့် သ  ို့မဟ တ ်အဖြာိုးဖြစ်န  င်လသာ ဝက်ဘ်ဘလရာက်စာ ဖပဿနာမ ာိုးလ ကာငို့်လည်ိုး 

သင်လ ပ်ထာိုးသညို့်အရာမ ာိုး လပ ာက်ပ က်န  င်ပါသည်။  

 

ဤလလ ာက်လ ာ တင်သွင်ိုးဖြင်ိုး ငပ ိုးလဖမာကလ်အာင်ဖမင်ပါက သင်သည် အတည်ဖပြုစာမ ကန် ာတစ်ြ က   လတွှေ့လ မို့်မည်။ 

 

* ၁။ ကျွန် ပ်သည်အထက်လြာ်ဖပပါ စည်ိုးကမ်ိုးသတ်မ တ်ြ က်မ ာိုးက   ြတ်ရှုငပ ိုးသလဘာတူည လ ကာင်ိုး အသ လပိုးပါသည်- 

ဟ တ်သည ် 

မဟ တ်ပါ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

LISC စ ေးပ  ေးရ် ေးလုပ်ငန်ေးငယ် သက်သောရြ ောငြ် ဂရ ေးရ ောက်ပ  ရင   ရလ ောက်လ ော 

mailto:smallbusinessgrants@lisc.org
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ရလ ောက် ောေးသူအြ က်အလက်မ ောေး 

 

* ၂။ သင်သည်ဤလလ ာက်လ ာက   ဦိုးလဆာင်စ ိုးပွါိုးလရိုး လ ပ်ငန်ိုးရ င်တစ်ဦိုးအလနန ငို့် ဖြညို့်စွက်ဖြင်ိုး ဖြစ်ပါသလာိုး။ 

ဟ တ်သည။် ကျွန်  ပ်သည ်ဦိုးလဆာငစ် ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ ငဖ်ြစ်ပါသည။် 

မဟ တ်ပါ၊ ကျွန  ်ပ်သည ်ဦိုးလဆာငစ် ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ င၏်က  ယစ်ာိုးဖြညို့စွ်ကဖ်ြငိ်ုးဖြစ်ပါသည။် 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

ဦေးရဆောင်စ ေးပ  ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးရှင်၏ အြ က်အလကမ် ောေးကဂု ရပေး န် အဆင်သင ်ခြစ်ပ ရစ။ 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

LISC စ ေးပ  ေးရ် ေးလုပ်ငန်ေးငယ် သက်သောရြ ောငြ် ဂရ ေးရ ောက်ပ  ရင   ရလ ောက်လ ော 

 

အရ  ရ  စ ေးပ  ေးရ ေးလပ်ုငနေ်းအြ ကအ်လကမ် ောေး 

မှတ်ြ က်- စ ေးပ  ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးငယ်ပဂု င်ရှင်မ ောေးသည် စ ေးပ  ေးရ ေးလပ်ုငန်ေးတစ်ြုတည်ေးအတ က်သော 

ရလ ောက် ောေးနဂုင်သည်။ စ ေးပ  ေးရ ေးလပ်ုငန်ေး မ ောေးစ ောရှဂရသော လုပ်ငန်ေးရှင်မ ောေးခြစ်ပ က အကက ေးမောေးဆ ုေး 

စ ေးပ  ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးတစ်ြုကဂု အရခြြ ၍ဤရလ ောက်လ ောကဂု ခြည ်စ ကပ် ။ ရ ောက်ပ  ရင ကဂ ုတစ်ဦေးစ ၏ လုပ်ငန်ေးအြ န် 

အဂုင်ဒ အ  တစ်ဦေးလ င်တစြု် ကန  ်သတ် ောေးပ သည်။ 

 

* ၃။ ဦိုးလဆာင်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ င်၏ အြ က်အလက်မ ာိုး 

 

အမည်ပထမစာလ  ိုး 

အမည်အလယ်စာလ  ိုး 

အမည်လနာက်ဆ  ိုးစာလ  ိုး 

 

* ၄။ ဆက်သွယ်ရန် ပင်မအ ိုးလမိုးလ် 
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ဆက်သွယ်ရန် ေ တ ယအ ိုးလမိုးလ်- (ထညို့်လ  က)  

 
 

* ၅။ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသ  ို့ဆက်သွယ်န  င်မညို့် အသငို့်လတာ်ဆ  ိုးြ န်ိုးန ပါတ ်

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး အငမဲတန်ိုးြ န်ိုးန ပါတ ်

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ င်၏ ြ န်ိုးန ပါတ် 

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏ အငမဲတန်ိုးြ န်ိုးန ပါတ ်(န ပါတ်မ ာိုးသာ၊ အဖြာိုးသလကေတမ ာိုးမထညို့်ပါန ငို့်) 

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ င်၏ အငမဲတန်ိုးြ န်ိုးန ပါတ ်(န ပါတ်မ ာိုးသာ၊ အဖြာိုးသလကေတမ ာိုးမထညို့်ပါန ငို့်)  

 

 

* ၆။ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအြ က်အလက် 

ဝက်ဘ်ဆ  က် (မရ  ပါက သက်ဆ  င်မှုမရ  ဟ လရိုးပါ) 

ပင်မ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး လူမှုကွန်ယက်မ ေ ယာဆက်သွယ်မှု (Facebook, Twitter, သ  ို့မဟ တ ်Instagram)  

တရာိုးဝင်လ ပ်ငန်ိုးအမည် - ြက်ေရယ်ပ  စ မ ာိုး (အြွန်မ ာိုး၊ W-9 အစရ  သညို့်) တွင်ထညို့်သွင်ိုးြဲို့သညို့် စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏ 

အမည်အတ  င်ိုးထညို့်သွင်ိုးပါ။ လဆာက်ရွက်လနလသာလ ပ်ငန်ိုး (dba) က  လည်ိုးထညို့်သွင်ိုးပါ။ 

ပင်မစ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးလ ပ်စာ - လန ို့စဉ်လည်ပတ်လ ပ်က  င်လနသညို့် လ ပ်ငန်ိုးလ ပ်စာ အဖပညို့်အစ  က  ထညို့်သွင်ိုးပါ - ဥပမာ - 

1100 Wilson Street. အကယ်၍ အစာိုးအလသာက် ကာိုး၊  ငါိုးြမ်ိုးလလ ၊ လဝမ စ ိုးလသာကာိုးယာဉ်လမာင်ိုး စလသာ 

လရွ ှေ့လ ာိုးစ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးဖြစ်ပါက၊ လ ပ်ငန်ိုးြ  နဖ်ပင်ပတင်ွ ယာဉ်က  ထာိုးရ  သညို့် လ ပ်စာက  လပိုးပါ။ (အမ ာိုးဆ  ိုး စာလ  ိုးလရ 

၂၅၅ လ  ိုး) 

ပင်မစ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ  သညို့် ငမ ြုှေ့ ကက ိုး/ငမ ြုှေ့ 

ပင်မစ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ  သညို့် ဖပည်နယ်/လေသ 

လအာက်ပါတ  ို့မ လရွိုးပါ… 

Alabama (အယ်လာဘာိုးမာိုး) 

Alaska (အလာစကာ) 

Arizona (အာရ ဇ  ိုးနာိုး) 

Arkansas (အာကန်စပ်စ်)  



8  

California (ကယ်လ ြ  ိုးန ိုးယာိုး)  

Colorado (က  လ  ရာေ  )  

Connecticut (ကွန်နက်တ ကပ်)  

Delaware (ေလဲာဝဲ)  

District of Columbia (က  လ ဘ ယာ ြရ  င်)  

Florida (ြလလာ်ရ ေါ) 

Georgia (လဂ ာ်ဂ  ယာ) 

Guam (ဂွမ်ိုး)  

Hawaii (ဟာဝါရ )  

Idaho (အ  င်ေါဟ  )  

Illinois (အင်လနွ ြုက်စ်) 

Indiana (အင်ေ ယာနာ) 

Iowa (လ  ဝါ) 

Kansas (ကင်ဆပ်စ်) 

Kentucky (ကန်တပ်က ) 

Louisiana (လူဝ ဇ ယာနာ) 

Maine (မ န်ိုး) 

Maryland (လမရ လန်) 

Massachusetts (မက်ဆာြ  ိုးဆက်) 

Michigan (မ ြ  ဂန်) 

Minnesota (မင်နစ  ိုးတာ) 

Mississippi (မစ်စ စ ပ ) 

Missouri (မစ်ဇူိုးရ ) 

Montana (မွန်တာနာ)  
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Nebraska (န ဘရာစကာ) 

Nevada (န ဗာေါ) 

New Hampshire (နယူိုးဟင်စြ ိုးယာိုး) 

New Jersey (နယူိုးဂ ာစ ) 

New Mexico (နယူိုးမက်ဆ က  ) 

New York (နယူိုးလယာက်) 

North Carolina (ကယ်လ ြ  ိုးန ိုးယာိုး လဖမာက်)  

North Dakota (ေါက  တာ လဖမာက်) 

Northern Mariana Islands (မာရ ယာနာ ကျွန်ိုးလဖမာက်ပ  င်ိုး) 

Ohio (အ  ဟ  င်ိုးယ  ) 

Oklahoma (ဩကလာဟ  မာ) 

Oregon (လအာ်ရ ဂွန်)  

Pennsylvania (ပင်ဆယ်ဗင်ိုးန ိုးယာိုး)  

Puerto Rico (ပူဝါတ   ရ က  )  

Rhode Island (ရ ေ ်အ  င်လန်) 

South Carolina (ကယ်လ ြ  ိုးန ိုးယာိုး လတာင်)  

South Dakota (ေါက  တာ လတာင)်  

Tennessee (တင်နက်စ )  

Texas (တက်ကဆက်)  

US Virgin Islands (အလမရ ကန်ဖပညလ်ထာင်စ  ဗာဂ င်အ  င်လန်)  

Utah (အူတာ)  

Vermont (ဗာလမာငို့်)  

Virginia (ဗာဂ  ိုးန ိုးယာိုး) 

Washington (ဝါရ င်တန်)  
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West Virginia (ဗာဂ  ိုးန ိုးယာိုး အလနာက်)  

Wisconsin (ဝစ်စ်ကာစင်)  

Wyoming (ဝ  င်ယ  မင်) 

 

ပင်မစ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏ စာပ  ို့သလကေတ 

 

* ၇။  အဖြာိုး စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး အြ က်အလက်မ ာိုး 

အထက်တွင်လြာ်ဖပထာိုးလသာ ပင်မစ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးလ ပ်စာသည် တရာိုးဝင်မ တ်ပ  တင်ထာိုးလသာ 

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏လ ပ်စာ (ြက်ေရယ်ပ  စ မ ာိုး (အြွန်မ ာိုး၊ W-9 အစရ  သညို့်)) 

တ  ို့တွင်အသ  ိုးဖ ပ လသာလ ပ်စာဖြစ်ပါသလာိုး။ 

ဟ တ်သည်  

မဟ တ်ပါ၊ 

မဟ တ်ပါက တရာိုးဝင်မ တ်ပ  တင်ထာိုးလသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏လ ပ်စာက   ထညို့်သွင်ိုးပါ။ 

မ တ်ပ  တင်ထာိုးသညို့် စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ  သညို့်  ငမ ြုှေ့ ကက ိုး/ငမ ြုှေ့ 

မ တ်ပ  တင်ထာိုးသညို့် စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ  သညို့်  ဖပည်နယ်/လေသ 

မ တ်ပ  တင်ထာိုးသညို့် စ ိုးပွါိုးလရိုး၏ စာပ  ို့သလကေတ 

 

* ၈။ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးြဲွှေ့စည်ိုးပ   

လကာ်ပ  လရိုးရ င်ိုး (S Corp (အြန်ိုးြွဲ S အရြဲွှေ့စညိ်ုးလသာ), C Corp (အြန်ိုးြွဲ C အရြဲွှေ့စညိ်ုးလသာ)) 

တာဝန်ယူမှုကန ို့်သတြ် က်ရ  လသာက မပဏ  

စပ်တူလ ပ်ငန်ိုး (အလထွလထွန ငို့် 

ကန ို့်သတ)် 

တစ်ဦိုးတည်ိုးပ  င် / သ ိုးဖ ြာိုးလ ပ်ငန်ိုး 
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အဖြာိုး - လြာ်ဖပပါ (အသ လပိုးအြဲွှေ့အစည်ိုး၊ အက  ြုိုးအဖမတ်မယူလသာ အြဲွှေ့အစည်ိုးမ ာိုးသည် သတ်မ တ်ြ က် မဖပညို့်မ ပါ)- 

 

* ၉။ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးလ ပ်က  င်သညို့်န စ်လပါင်ိုး 

၁ န စ် ထက်နည်ိုးသည် 

၁-၂ န စ် 

၃-၅ န စ် 

၆-၉ န စ် 

၁၀-၁၉ န စ်  

၂၀ န စ်သ  ို့မဟ တ ်ယင်ိုးထက်မ ာိုးသည် 

 

* ၁၀။ ၂၀၁၉ ဖပကခေ န်န စ်တွင် သငို့စ် ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏ စ စ လပါင်ိုးဝင်လငွမ ာ မည်မ နည်ိုး (၁/၁/၂၀၁၉ မ  ၁၂/၃၁/၂၀၁၉ အထ )။ 

ကျွန် ပ်၏လ ပ်ငန်ိုး မရ  လသိုးပါ 

ကျွန် ပ်၏လ ပ်ငန်ိုးသည် ၂၀၁၉ ဖပကခေ န်န စ်တွင် ဝင်လငွမရရ  ြဲို့ပါ 

$၁၀၀,၀၀၀ ထက်နည်ိုးသည် 

$၁၀၀,၀၀၀ မ  $၂၉၉,၉၉၉ 

$၃၀၀,၀၀၀ မ  $၄၉၉,၉၉၉ 

$၅၀၀,၀၀၀ သ  ို့မဟ တ ်ယင်ိုး၏အထက် 

 

အလုပ်သမောေးဦေးရ စုစုရပ င်ေး 

လအာက်ပါလမိုးြွန်ိုးမ ာိုးသည် စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် ရ  လသာအလ ပ်သမာိုးဦိုးလရအလ ကာင်ိုးက  လမိုးဖြင်ိုးဖြစ်သည်။ 

ဤအပ  င်ိုး၌ အြ  န်ဖပညို့်အလ ပ်သမာိုးမ ာိုးဆ  သည်မ ာ တစ်ပတလ် င် ၃၅ နာရ  သ  ို့မဟ တ်ယင်ိုးထက်မ ာိုး၍ 

အလ ပ်လ ပ်လသာသူမ ာိုးဖြစ်ငပ ိုး အြ  န်ပ  င်ိုးအလ ပ်သမာိုးမ ာိုးဆ  သည်မ ာ တစ်ပတလ် င် ၃၅ နာရ ထက်နည်ိုး၍ 

အလ ပ်လ ပ်လသာသူမ ာိုးဖြစ်သည်။ 
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၁၁-၁။ သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် ဇန်နဝါရ  ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အြ  န်ဖပညို့် အလ ပ်သမာိုး 

မည်မ ရ  သည်က   သင်သ သလလာက်လြာ်ဖပပါ။  

အြ  န်ဖပညို့်ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုးမရ  ပါက သ ည ဂဏန်ိုးက  ထညို့်ပါ။ 
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၁၁-၂။ သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် ဇန်နဝါရ  ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အြ  န်ပ  င်ိုး အလ ပ်သမာိုး မည်မ ရ  သည်က   

သင်သ သလလာက်လြာ်ဖပပါ။  

အြ  န်ပ  င်ိုးဝန်ထမ်ိုးမ ာိုးမရ  ပါက သ ည ဂဏန်ိုးက  ထညို့်ပါ။ 

 
 

၁၂-၁။ သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် ဧငပ ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အြ  န်ဖပညို့် အလ ပ်သမာိုး မည်မ ရ  သည်က   

သင်သ သလလာက်လြာ်ဖပပါ။  

အြ  န်ဖပညို့်ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုးမရ  ပါက သ ည ဂဏန်ိုးက  ထညို့်ပါ။ 

 
 

၁၂-၂။ သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် ဧငပ ၂၀၂၀ ၌ သင်အပါအဝင် အြ  န်ပ  င်ိုး အလ ပ်သမာိုး မည်မ ရ  သည်က   

သင်သ သလလာက်လြာ်ဖပပါ။  

အြ  န်ပ  င်ိုးဝန်ထမ်ိုးမ ာိုးမရ  ပါက သ ည ဂဏန်ိုးက  ထညို့်ပါ။ 

 

 

၁၃။ သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် သင်အပါအဝင် အြ  န်ဖပညို့် အလ ပ်သမာိုး မည်မ ရ  သည်က   

သင်သ သလလာက်လြာ်ဖပပါ။ သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် လက်ရ   အလ ပ်ြန ို့်ထာိုးဖြင်ိုးရ  ပါသလာိုး။ 

အြ  န်ဖပညို့် ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုးမရ  ပါက သ ည ဂဏန်ိုးက  ထညို့်ပါ။ 

 

၁၄။ သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် သင်အပါအဝင် အြ  န်ပ  င်ိုး အလ ပ်သမာိုး မည်မ ရ  သည်က   

သင်သ သလလာက်လြာ်ဖပပါ။ သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးတွင် လက်ရ   အလ ပ်ြန ို့်ထာိုးဖြင်ိုးရ  ပါသလာိုး။  

အြ  န်ပ  င်ိုးဝန်ထမ်ိုးမ ာိုးမရ  ပါက သ ည ဂဏန်ိုးက  ထညို့်ပါ။ 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

LISC စ ေးပ  ေးရ် ေးလုပ်ငန်ေးငယ် သက်သောရြ ောငြ် ဂရ ေးရ ောက်ပ  ရင   ရလ ောက်လ ော 

 
 

အရ  ရ  စ ေးပ  ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးအရကကောင်ေးအ ော ဆက်မည် 
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* ၁၅။ သင်၏ပင်မလ ပ်ငန်ိုးသည်အဘယ်နည်ိုး။ တစ်ြ က  လရွိုးြ ယ်ပါ- 

၁။ စ  က်ပ  ြုိုးလရိုး၊ သစ်လတာ၊ ငါိုးလ ပ်ငန်ိုးန  ငို့် အမဲလ  ကဖ်ြင်ိုး (လယ်ယာ၊ စ  က်ပ  ြုိုးလမွိုးဖမ လရိုး၊ န  ို့န  ငို့ ်န  ို့ထွကပ်စစညိ်ုး၊ 

မ န်ကာပ  ြုိုးြင်ိုးမ ာိုး၊ ပ  ြုိုးပင်ဖြ မ ာိုး၊ သစ်သ ိုးဖြ မ ာိုး၊ သ  ို့မဟ တ ်ဥလြာက်သာိုးလမွိုးဖြ မ ာိုး အပါအဝင)် 

 

၂။ သတတ ြုတွင်ိုး၊ လက ာက်တိူုးဖြင်ိုးန  ငို့် လရန န  ငို့်ဓါတလ်ငွှေ့ထ တဖ်ြင်ိုး (သဘာ၀အတ  ငိ်ုး ဓါတသ်တတ ြုအစ  င်အြဲမ ာိုးက   

ထွကရ်  လစရန် တညလ်ထာငထ်ာိုးမှုမ ာိုး အပါအဝင်)  

 

၃။ သ  ိုးစဲွမှုမ ာိုး (လ ပ်စစ်ဓါတ်အာိုးလပိုးဖြင်ိုး၊ သဘာ၀ဓါတလ်ငွှေ့၊ လရလနိွုးလငွှေ့လပိုးသွငိ်ုးဖြငိ်ုး၊ လရလပိုးသွငိ်ုးဖြင်ိုး၊ န ငို့် 

မ လလ ာအညစ်အလ ကိုးြယရ် ာိုးဖြငိ်ုးမ ာိုး အပါအဝင်) 

 

၄။ လဆာက်လ ပ်လရိုး (အလထလွထွကန်ထရ  ကတ်ာမ ာိုး၊ လဆိုးသ တ်၊ ပန်ိုးရ ၊ ပ  က်ဆကပ်  ကဖ်ပင၊် လ ပ်စစ်လ ပ်ငန်ိုးစလသာ 

က န်သွယ်မှုကန်ထရ  ကတ်ာမ ာိုး အပါအဝင်) 

 

၅။ က န်ထ တ်လ ပ်မှု (စကရ်  မ ာိုး၊ ထ တ်လ ပ်သူမ ာိုး၊ မ န ို့်ြ တ်ြ  မ ာိုး၊ သ ကာိုးလ  ိုးထ ပ်လ ပ်သူမ ာိုး၊ အပ်ထညြ် ြုပ်သမာိုးမ ာိုး၊ 

စသညတ်  ို့ အပါအဝင်) 

 

၆။ လက်ကာိုး က န်သွယမ်ှု (လကက်ာိုးလရာငိ်ုးြ သူက န်သညမ် ာိုးန  ငို့ ်ဖြန ို့်ဖြ ိုးသူမ ာိုးအပါအဝင်) 

 

၇။ လက်လ  က န်သွယ်မှု (အစာိုးအစာအလရာငိ်ုးဆ  င်မ ာိုး၊ က န်စ  ဆ  င်မ ာိုးန  ငို့် လန ို့စဉ်သ  ိုး ပစစညိ်ုး အလရာင်ိုးဆ  င်မ ာိုး၊ 

က န်မာဆ  င်မ ာိုး၊ ပ  ြုိုးပင်/ပန်ိုးဖြ ပစစညိ်ုး စငတ်ာမ ာိုး၊ ပန်ိုးအလရာင်ိုးဆ  င်မ ာိုး၊ စာအ ပ်ဆ  င်မ ာိုး၊ ကာိုးအလရာငိ်ုးအဝယ်၊ 

အဝတ်အထညစ်တ  ိုးဆ  င်မ ာိုး၊ စသညတ်  ို့အပါအဝင)် 

(လက်လ လရာငိ်ုးဝယမ်ှု) သင်၏ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသည ်လအာကပ်ါတ  ို့မ  တစ်ြ ဖြစ်ပါသလာိုး- 

 အဝတ်အထညစ်တ  ိုးဆ  င် 

 အဆင်လဖပစတ  ိုးဆ  င ်

 က န်မာဆ  င် 

 အထက်ပါတစ်ြ မ မဟ တပ်ါ 

 

၈။ သယ်ယူပ  ို့လဆာင်လရိုးန ငို့် က န်လလ ာငရ်  လ ပ်ငန်ိုး (ြရ ိုးသညန် ငို့ ်က န်ပစစညိ်ုး သယယ်ူပ  ို့လဆာငလ်ပိုးဖြင်ိုး၊ 

က န်လလ ာင်ရ  န  ငို့ ်က န်ပစစညိ်ုးသ မ်ိုးဆညိ်ုးဖြငိ်ုး၊ အလ အပရှုြငိ်ုးလ ညို့ပ်တ် ကညို့ရ်ှုရန် သယ်ယပူ  ို့လဆာင်လရိုးမ ာိုး 

အပါအဝင်) 

 

၉။ သတင်ိုးအြ က်အလက ်(သတငိ်ုးစာန ငို့် အြ  န်လ  ကထ် တ်လဝသူမ ာိုး၊ ရ ပ်ရ င်ထ တလ် ပ်သူမ ာိုး၊ ဂ တန ငို့် 

လရေ ယ  ထ တ်လ ပ်သူမ ာိုး၊ စသညတ်  ို့အပါအဝင)် 

 

၁၀။ ဘဏ္ဍာလရိုး န ငို့် အာမြ လ ပ်ငန်ိုး (ဘဏ်မ ာိုး၊ အလသိုးစာိုးလြ ိုးလငွဌာနမ ာိုး၊ လငစွ အြဲွှေ့အစညိ်ုးမ ာိုး၊ 

အပ်န  မှုမလ  လသာ လြ ိုးလငွအြဲွှေ့အစညိ်ုးမ ာိုး၊ အာမြ က  ယစ်ာိုးလ ယမ် ာိုး၊ စသညတ်  ို့အပါအဝင)် 

 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=23&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=813&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=31&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=42&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=44&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=48&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=51&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=52&search=2017%20NAICS%20Search
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၁၁။ အ မ်ဖြ လဖမအက  ြုိုးလဆာင်န  ငို့ ်င ာိုးရမ်ိုးဖြငိ်ုး (အ မ်ဖြ လဖမစ မ ြန ို့်ြွဲမှု၊ ပ  င်ဆ  ငမ်ှုစ မ ြန ို့ြ်ွဲမှု န ငို့ ်င ာိုးရမ်ိုးဖြင်ိုး အပါအဝင)် 

 

၁၂။ ပညာသညဆ်  င်ရာ၊ သ ပပ ဆ  င်ရာ န ငို့ ်နညိ်ုးပညာဆ  ငရ်ာ ဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုး (ဥပလေလရိုးရာ၊ စာရင်ိုးအငိ်ုးန ငို့် 

အြွန်ဝန်လဆာင်မှုမ ာိုး၊ ဗ သ ကာဆ  င်ရာ၊ အင်ဂ င်န ယာန ငို့ ်ေ ဇ  ငိ်ုးဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုး၊ အ က လပိုး၊ လ ိုးကွကဝ်န်လဆာငမ်ှုမ ာိုး၊ 

တ ရစဆာန်လဆိုးက ၊ စသညတ်  ို့အပါအဝင)် 

 

 ၁၃။ က မပဏ မ ာိုးန  ငို့် စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးမ ာိုးက   စ မ ြန ို့ြ်ွဲဖြငိ်ုး (က မပဏ  သ  ို့မဟ တ ်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး၏ ရငိ်ုးန  ိုးဖမြှြုပ်န   မှုအာိုး 

အ ပ်ြ ြုပ်ဖြင်ိုး၊ ကက ိုး ကပ်ဖြင်ိုးန  ငို့် စ မ ြန ို့်ြွဲဖြငိ်ုးတ  ို့အတကွ် ထလူထာငမ်ှုမ ာိုးအပါအဝင)် 

 

၁၄။ စ မ အ ပ်ြ ြုပ်မှု၊ ပ ို့ပ  ိုးမှု န ငို့် စွန ို့်ပစ်ပစစညိ်ုးစ မ ြန ို့ြ်ွဲမှု န ငို့ ်ဖပန်လညက် စာိုးလရိုး ဝန်လဆာင်မှုမ ာိုး (အဖြာိုးအြဲွှေ့အစညိ်ုးမ ာိုး၏ 

လန ို့စဉ်လ ပ်ငန်ိုးလညပ်တ်မှုတွင ်စွန ို့်ပစ်ပစစညိ်ုးစ မ ြန ို့်ြွမဲှု န ငို့် ဖပန်လညက် စာိုးလရိုး ဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုးက   

ထညို့သွ်င်ိုးလ ပ်လဆာငရ်န် ပ  မ န်ပ ို့ပ  ိုးမှု လ ပ်ရပ်မ ာိုးက   လ ပ်လဆာင်န  ငလ်စမညို့ ်ထူလထာင်ဖြငိ်ုးမ ာိုးအပါအဝင)် 

 

၁၅။ ပညာလရိုးဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုး (မူလတန်ိုးန ငို့ ်အလယတ်န်ိုးလက ာငိ်ုး၊ နညိ်ုးပညာ၊ ကျွမ်ိုးက င်မှုဆ  ငရ်ာန ငို့် 

က န်သွယ်မှုသင်တန်ိုး၊ ဘာသာစကာိုးလက ာင်ိုးမ ာိုး၊ အာိုးကစာိုးန ငို့် အပန်ိုးလဖြသင်တန်ိုးမ ာိုး၊ စသညတ်  ို့အပါအဝင)် 

(ပညာလရိုးဝန်လဆာင်မှုမ ာိုး) သင်၏ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသည ်လအာကပ်ါတ  ို့မ  တစ်ြ ဖြစ်ပါသလာိုး- 

 လန ို့ကလလိုးထ န်ိုး 

 ဘာသာစကာိုးလက ာင်ိုး 

 နညိ်ုးပညာ/ က န်သွယ်မှုသင်တန်ိုးလက ာငိ်ုး 

 အထက်ပါတစ်ြ မ မဟ တပ်ါ 

 

 

၁၆။ က န်ိုးမာလရိုးလစာငို့်လရ ာကမ်ှု န ငို့် လူမှုလရိုးအကူအည  (ဆရာဝန်န ငို့် သွာိုးဘက်ဆ  င်ရာဆရာဝန်မ ာိုး ရ  ိုးြန်ိုး၊ 

မ သာိုးစ စ မ က န်ိုးစင်တာမ ာိုး၊ သူနာဖပြု၊ ကလလိုးန ငို့ ်လူငယဝ်န်လဆာငမ်ှုမ ာိုး၊ လန ို့ကလလိုးထ န်ိုးဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုး 

အပါအဝင်) 

 

၁၇။ အန ပညာ၊ လြ ာ်လဖြလရိုး၊ န ငို့် အပန်ိုးလဖြလရိုး (ကဇာတရ်  ၊ အကန ငို့ ်ဂ တက မပဏ မ ာိုး၊ ဖပတ  က်မ ာိုး၊ 

အာိုးကစာိုးအသငိ်ုးမ ာိုး၊ လြ ာ်လဖြလရိုးအန ပညာရ င်မ ာိုး၊ စသညတ်  ို့အပါအဝင)် 

 

 

၁၈။ လနရာထ  င်ြငိ်ုးန  ငို့ ်အစာိုးအလသာကဝ်န်လဆာငမ်ှုမ ာိုး (ဟ  တယမ် ာိုး၊ စာိုးလသာကဆ်  င်မ ာိုး၊ အလြ ာ်ယမကာဆ  င်မ ာိုး၊ 

အစာိုးအလသာက်လရွှေ့လ ာိုး လရာင်ိုးြ သူမ ာိုး၊ စသညတ်  ို့အပါအဝင)် 

(လနရာထ  င်ြငိ်ုးန  ငို့ ်အစာိုးအလသာကဝ်န်လဆာငမ်ှု)  သင်၏ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသည ်လအာကပ်ါတ  ို့မ  တစ်ြ ဖြစ်ပါသလာိုး- 

 အလြ ာ်ယမကာဆ  င ်

 ဟ  တယ်/မ  တယ/်အာိုးလပ်ရက်တညိ်ုးြ  စရာမ ာိုး 

 လရွှေ့လ ာိုးအစာိုးအလသာက်လရာငိ်ုးြ သူ 

 စာိုးလသာက်ဆ  င် 

 အထက်ပါတစ်ြ မ မဟ တပ်ါ 

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=53&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=55&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=56&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=61&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=62&search=2017%20NAICS%20Search
https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=71&search=2017%20NAICS%20Search
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၁၉။ အဖြာိုးဝန်လဆာင်မှုမ ာိုး (ဖပြုဖပင်ထ န်ိုးသ မ်ိုးလရိုးဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုး၊ လဖြသညိ်ုးလကသ်ညိ်ုးန ငို့ ်ဆ ပငအ်လ ဖပငဆ်  င်မ ာိုး၊ 

က န်ိုးမာလရိုးလရပူြ  ြုိုးြန်ိုးမ ာိုး၊ ဆ သဆ  င်မ ာိုး၊ အလဖြာကလ်လ ာ်ြွတဖ်ြငိ်ုးန  ငို့ ်အဝတလ်လ ာ်ဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုးကဲို့သ  ို့ 

တက  ယ်လရလစာငို့်လရ ာကလ်ရိုး ဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုး၊ စသညတ်  ို့အပါအဝင)် 

 

၂၀။ IRS (အဖမတ်ြွန်ဌာန) မ က သ  လဖ်ြစ်လ ပ်ငန်ိုးမ ာိုးဟ  သတမ် တထ်ာိုးလသာ အဖြာိုးအက  ြုိုးအဖမတမ်ယူလသာ လကာပ်  လရိုးရ င်ိုး  

 

၂၁။ အဖြာိုး (လြာ်ဖပပါ) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

LISC စ ိုးပါွိုးလ ရိုးလ ပင်နိ်ုးငယ် သက်သာလြ ာငြ်  လရိုးလထာက်ပ ို့လင ွလလ ာက်လ ာ

https://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?code=81&search=2017%20NAICS%20Search
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လမူှုစ ေးပ  ေးရ ေးရဒတော 

စစ်တမ်ေး၏ရနောက်အပဂု င်ေးတ င် ဦေးရဆောင်စ ေးပ  ေးရ ေးလပ်ုငန်ေးရှင်နှင ် ပတ်သကရ်သော လူမှုစ ေးပ  ေးရ ေးရဒတောကဂု 

ရတောင်ေးြ ပပ ေး ၎င်ေးသည်မရခြမရန  မဟုတ်ပ ။ ဦေးရဆောင်စ ေးပ  ေးရ ေးလုပ်ငန်ေးရှင်၏ 

ကဂုယ်ရ ေးသတ်မှတ်ြ က်မ ောေးရပေါ်တ င် မူတည်၍ရပေးပ ။ 

၁၆။ အသက ်

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ င်သည် အသက်အနည်ိုးဆ  ိုး ၁၈ န စ်ဖပညို့် ငပ ိုးသူဖြစ်ရမည်။ 

၁၈-၂၄ 

၂၅-၃၄ 

၃၅-၄၄ 

၄၅-၅၄ 

၅၅-၆၄ 

၆၅+ 

မလြာ်ဖပလ  ပါ 

 

၁၇။ က ာိုး/မ 

မ 

က ာိုး 

လ င်လဖပာငိ်ုး

သူ 

မလြာ်ဖပလ  ပါ 

အဖြာိုး 

 

၁၈။ စစ်မှုထမ်ိုးလဟာင်ိုး 

ဟ တ်ပါက သင်သည ်DD214 အြ က်အလက်က  လပိုးကမ်ိုးရန်လ  သည။် 

ဟ တ်သည ် 

မဟ တ်ပါ 

မလြာ်ဖပလ  ပါ 

 

၁၉။ လူမ  ြုိုး/လူမ  ြုိုးစ  

ဦိုးလဆာင်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးရ င်၏ က  ယလ်ရိုးသတ်မ တြ် က်မ ာိုးလပေါ်တငွ် မူတည၍်လြာ်ဖပလပိုးပါ။  

အာြရ ကန်အလမရ ကန်လမူ  ြုိုး/လမူညိ်ုး  

အလမရ ကန် အနဒ ယလမူ  ြုိုး/အလကစ်ကာလမူ  ြုိုး 

အာရ လူမ  ြုိုး 

ဟာလဝယ ဇာတ /ပစ ြ တ်ကျွန်ိုးသာိုး 

ဟစ်စပန်ိုးနစ်/လက်တင်လမူ  ြုိုး 

လူဖြ  

လူမ  ြုိုးစပ် 
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လူမ  ြုိုးစ   

မလြာ်ဖပလ  ပါ 

 

၁၉-၁။ လူမ  ြုိုးစ န စ်စ  န ငို့် လူမ  ြုိုးစ အစ  ပါလသာ လ ပ်ငန်ိုးရ င်မ ာိုး လအာက်ပါသက်ဆ  င်သည်မ ာိုးအာိုးလ  ိုးက   အမ နဖ်ြစ်ပါ။ 

အာြရ ကန်အလမရ ကန်လမူ  ြုိုး/လမူညိ်ုး  

အလမရ ကန် အနဒ ယလမူ  ြုိုး/အလကစ်ကာလမူ  ြုိုး 

အာရ လူမ  ြုိုး 

ဟာလဝယ ဇာတ /ပစ ြ တ်ကျွန်ိုးသာိုး 

ဟစ်စပန်ိုးနစ်/လက်တင်လမူ  ြုိုး 

လူဖြ   

မလြာ်ဖပလ  ပါ 

 

၂၀။ သင် သ  ို့မဟ တ ်သငို့်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသည် လအာက်ပါတ  ို့မ  တစ်ြ   (ပ  င်ဆ  င်မှုသည် ၅၁% ပ  င်ဆ  င်မှု သ  ို့မဟ တ ်

ယင်ိုးထက်မ ာိုးလသာ) ဖြစ်ပါသလာိုး။  

မသန်မစွမ်ိုးသူပ  င် စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

LGBTQ+ က  ယ်ပ  င် စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

ရ ယ်ယာဝင်အနညိ်ုးငယသ်ာပ  ငဆ်  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

စစ်မှုထမ်ိုးလဟာငိ်ုးပ  ငဆ်  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

အမ  ြုိုးသမ ိုးပ  င်ဆ  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

 

၂၁။ သင်သည်တရာိုးဝင် မသန်မစွမ်ိုးသူတစ်လယာက် ပ  င်ဆ  င်လသာ LGBTQ+ က  ယ်ပ  င်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငနိ်ုး၊ 

ရ ယ်ယာဝင်အနည်ိုးငယ်သာပ  င်ဆ  င်လသာ၊ စစ်မှုထမ်ိုးလဟာင်ိုးပ  င်ဆ  င်လသာ၊ န ငို့် / သ  ို့မဟ တ ်အမ  ြုိုးသမ ိုးပ  င်ဆ  င်လသာ 

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး (ပ  င်ဆ  င်မှုသည် ၅၁% ပ  င်ဆ  င်မှု သ  ို့မဟ တ ်ယင်ိုးထက်မ ာိုးလသာ) ဖြစ်ပါသလာိုး။ 

ဟ တ်သည ်

မဟ တ်ပါ 

 

၂၂။ အကယ်၍ ဟ တ်ပါက သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသည် လအာက်ပါသတ်မ တ်ြ ကမ် ာိုးန ငို့် က  က်ည ပါသလာိုး 

(သက်ဆ  င်သညို့်အာိုးလ  ိုးက   အမ န်ဖြစ်ပါ)။ 

LGBTQ+ က  ယ်ပ  င်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

ရ ယ်ယာဝင်အနညိ်ုးငယသ်ာပ  ငဆ်  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 
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စစ်မှုထမ်ိုးလဟာငိ်ုးပ  ငဆ်  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

အမ  ြုိုးသမ ိုးပ  င်ဆ  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

 

၂၃။ အကယ်၍ မဟ တ်ပါက သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအာိုး လအာက်ပါသတ်မ တ်ြ ကမ် ာိုးန ငို့် 

က  က်ည လအာင်ဖပြုလ ပ်လ  ပါသလာိုး (သက်ဆ  င်သညို့်အာိုးလ  ိုးက   အမ န်ဖြစ်ပါ)။ 

LGBTQ+ က  ယ်ပ  င်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

ရ ယ်ယာဝင်အနညိ်ုးငယသ်ာပ  ငဆ်  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

စစ်မှုထမ်ိုးလဟာငိ်ုးပ  ငဆ်  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

အမ  ြုိုးသမ ိုးပ  င်ဆ  င်လသာ စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး 

 

ရ ောက်ပ  ရင  အြ က်အလက်မ ောေး 

 

၂၄။ လအာက်တွင်န  ပ်ဖြင်ိုးဖြငို့် ယြ အကက မ်၌ ထ  လထာက်ပ ို့လငွ ပမာဏသည် သင်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအတွက် 

အသ  ိုးဝင်မည်က   လြာ်ဖပပါ။ 

$၂၀,၀၀၀ သ  ို့မဟ တ ်ယင်ိုးထကန်ညိ်ုး 

 

၂၅။ ဤလထာက်ပ ို့လငွလတာင်ိုးြ မှုသည် ပင်မရည်ရွယ်ြ က်သည် မည်သညို့်အရာပါလဲ။ 

ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုး (လလ ာကထ်ာိုးသူအပါအဝင်) အတွက ်လစာန ငို့် အက  ြုိုးြ စာိုးြွငို့မ် ာိုး 

လ ပ်ငန်ိုးဆက်လကလ်ညပ်တ်မှုမ ာိုးအတကွ ်က န်ပစစညိ်ုး 

လပိုးရန်ရ  လသာအြ  ိုးအြမ ာိုး 

အဖြာိုး - လြာ်ဖပပါ- 

 

၂၆။ လအာက်ပါတ  ို့မ  သင်၏လ ပ်ငန်ိုးတည်လနရာန ငို့် သက်ဆ  င်မှုအရ  ဆ  ိုးတစ်ြ က  လရွိုးပါ- 

ကျွန်  ပ်သညစ် ိုးပွါိုးလရိုးအလဆာကအ်ဦိုးက   ပ  င်ဆ  ငပ်ါသည။် 

ကျွန်  ပ်သည ်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအတကွ ်လနရာက   င ာိုးရမ်ိုးပါသည။် 

စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသည ်အ မ်တငွ်ိုးအလဖြစ  ကလ် ပ်ငန်ိုးဖ ြစ်သည ်(စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသည ်ကျွန်  ပ်၏က  ယ်ပ  ငလ်နအ မ်မ  
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အလဖြတည၍် လ ပ်လဆာငဖ်ြင်ိုးဖြစ်သည)် 

လရွှေ့လ ာိုး စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးဖြစ်သည ်(ဥပမာ- အစာိုးအလသာကက်ာိုး၊ လဝမ စ ိုးနင်ိုးဖြငိ်ုး၊ ငါိုးြမ်ိုးလလ ) 

အဖြာိုး - လြာ်ဖပပါ- 

 

၂၇။ အကယ်၍သင်သည် လ ပ်ငန်ိုးလနရာက   င ာိုးရမ်ိုးဖြင်ိုးဖြစ်ပါက သင်၏လဖမ/အလဆာက်အဦိုးပ  င်ရ င်သည် င ာိုးရမ်ိုးြ 

လ ိုးလလ ာို့လပိုးဖြင်ိုး သ  ို့မဟ တ ်ကာလတ  ိုးြ ဲှေ့လပိုးဖြင်ိုးတ  ို့က   လ ပ်လပိုးြဲို့ပါသလာိုး။ 

ဟ တ်သည ် 

မဟ တ်ပါ 

သက်ဆ  င်မှုမရ  ပါ 
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၂၈။ သင်ထ တွင် လလာလလာဆယ် လ ပ်ငန်ိုးန ငို့်ပတ်သက်လသာ လပိုးလြ စရာမ ာိုးရ  လနပါသလာိုး။ 

ရ  ပါသည ် 

မရ  ပါ 

သက်ဆ  င်မှုမရ  ပါ 

 

၂၉။ သင်သည်သင်၏ထ တ်က န်(မ ာိုး)/ဝန်လဆာင်မှုမ ာိုးက   လရာင်ိုးြ န  င်ဆဲဖြစ်ပါသလာိုး။ 

လရာင်ိုးြ န  င်သည ်

လရာင်ိုးြ န  င်သည၊် သ  ို့လသာ ်အဖပညို့အ်၀မဟ တ်ပါ 

မလရာင်ိုးြ န  င်ပါ 

 

၃၀။ သင်၏ ငပ ိုးြဲို့လသာလကဝင်လငွက   လွန်ြဲို့လသာန စ်က အြ  န်တူလသာလန ငို့်နှု င်ိုးယ ဉ်ပါက မည်သ  ို့ကွာဖြာိုးသည်က   

သင်သ သလလာက်လြာ်ဖပပါ။ 

၂၀% ထက်နညိ်ုး၍ လလ ာို့က သွာိုးသည ်

၂၀ မ  ၄၉%  ကာိုးလလ ာို့က သွာိုးသည ် 

၅၀% ထက်သ  ို့မဟ တ ်ယင်ိုးထကပ်  ၍လလ ာို့က သွာိုးသည ်

ယြင်အတ  င်ိုးမလဖပာငိ်ုးလပဲါ 

တ  ိုးလာြဲို့သည ်

မသ ပါ/မလဖြဆ  ပါ 

 

၃၁။ သင်၏ဝင်လငွက   ဧငပ  ယြ န စ်န ငို့် ဧငပ  ၂၀၁၉ နှု င်ိုးယ ဉ်ပါက မည်သ  ို့ကွာဖြာိုးသည်က   သင်သ သလလာက်လြာ်ဖပပါ။ 

၂၀% ထက်နညိ်ုး၍ လလ ာို့က သွာိုးသည ်

၂၀ မ  ၄၉%  ကာိုးလလ ာို့က သွာိုးသည ် 

၅၀% ထက်သ  ို့မဟ တ ်ယင်ိုးထကပ်  ၍လလ ာို့က သွာိုးသည ်

ယြင်အတ  င်ိုးမလဖပာငိ်ုးလပဲါ 

တ  ိုးလာြဲို့သည ်
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မသ ပါ/မလဖြဆ  ပါ 

 

၃၂။ COVID-19 က  ထညို့်သွင်ိုးစဉ်ိုးစာိုးလသာအြါ အဖြာိုးမည်သညို့်ဝန်လဆာင်မှုမ ာိုးက   သင်လပိုးန  င်ပါသလဲ။ 

သက်ဆ  င်သညို့်အာိုးလ  ိုးက   အမ န်ဖြစ်ပါ။ 

အ မ်သ  ို့ ပစစညိ်ုးပ  ို့လပိုးဖြင်ိုး  

ဆ  င်တွင်လာယလူစဖြငိ်ုး 

အွန်လ  င်ိုးဝန်လဆာငမ်ှုမ ာိုး 

အြ  န်မက  က်ည လစရန်လ ထဲာိုးဖြငိ်ုး 

သက်ဆ  င်မှုမရ  ပါ 

အဖြာိုး - လြာ်ဖပပါ-
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၃၃။ သင်သည် LISC စ ိုးပွါိုးလ ရိုးလ ပ်ငန်ိုး လထာက်ပ ို့လငွ အစ အစဉ်က   မည်သ  ို့ ကာိုးသ ြဲို့ပါသနည်ိုး။ 

Facebook 

Instagram 

LISC ဝက်ဘဆ်  က် / စာလပိုးပ  ို့မှုစာရငိ်ုး 

ရ ပ်ဖမင်သ  ကာိုး 

Twitter 

တဆငို့်စကာိုးဖြငို့ ်

အထက်ပါတစ်ြ မ မဟ တပ်ါ 

 

၃၄။ သင်သည် LISC စ ိုးပွါိုးလ ရိုးလ ပ်ငန်ိုးငယ် လထာက်ပ ို့လငွ အစ အစဉ်က   ကမကထဖပြုလ ပ်သူ သ  ို့မဟ တ ်

မ တ်ြက်လ ပ်လဆာင်သူ တစ်ဦိုးထ မ   ကာိုးသ ြဲို့ပါသလာိုး။ 

Lockheed Martin Corporation 

Lowe's Home Improvement 

Procter & Gamble Company 

Sam's Club 

Synchrony Bank 

Truist Financial  (Truist Bank, SunTrust, BB&T)  

Verizon 

Wells Fargo 

LISC 

အထက်ပါတစ်ြ မ မဟ တပ်ါ 

 

၃၅။ သင်သည် LISC လေသတွင်ိုး စ ိုးပွါိုးလ ရိုးလ ပ်ငန်ိုး လထာက်ပ ို့လငွ က   Lowe's က မပဏ မ ာိုး မ တ်ြက်တစ်ဥ ိုးမ  

ရည်ည န်ိုးလပိုးြဲို့ပါသလာိုး။ 

ဟ တ်သည ်

မဟ တ်ပါ 
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၃၆။ အကယ်၍ဟ တ်ပါက မည်သညို့် Lowe's က မပဏ မ ာိုး မ တ်ြက်တစ်ဥ ိုးက ရည်ည န်ိုးလပိုးြဲို့ပါသလဲ။ 

NaVoba - National Veteran-Owned Business Association (အမ  ြုိုးသာိုး 

စစ်မှုထမ်ိုးလယာငိ်ုးပ  ငစ် ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအသင်ိုး) 

WBENC – Women’s Business Enterprise National Council (အမ  ြုိုးသမ ိုးမ ာိုး စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုး အမ  ြုိုးသာိုးလကာင်စ ) 

မသန်မစွမ်ိုးမှု: In 

မသန်မစွမ်ိုးမှု: IN NC 

NMSDC – National Minority Supplier Diversity Council (to include CVMSDC) (အမ  ြုိုးသာိုးလနူညိ်ုးစ  

လပိုးသွင်ိုးသူမ  ြုိုးစ  လကာငစ်  (CVMSDC က  ထညို့သွ်င်ိုးရန်) 
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၃၇။ အလထွလထွထင်ဖမင်ြ က်မ ာိုး သ  ို့မဟ တ ်COVID-19 သည်သင်န ငို့်/သ  ို့မဟ တ ်သငို့်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအလပေါ်တွင် 

မည်သ  ို့ထ ြ  က်လစြဲို့သည်န ငို့် ပတ်သက်လသာ အဖြာိုးအလ ကာင်ိုးအရာမ ာိုးရ  ပါက လဝမ ပါ။ 

 

၃၈။ COVID-19 ကပ်လရာဂါဖြစ်ပွါိုးမှုစတင်ကတည်ိုးက သ  ို့မဟ တ ်ယင်ိုးမတ  င်မ က သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးသည် 

လေသြ လူမှုအြဲွှေ့အစည်ိုးန ငို့် တနည်ိုးတြ   ြ  တ်ဆက်ပတ်သက်မှုရ  ြဲို့ပါက လြာ်ဖပပါ။ 

 

 

ရနောက်ဆ ုေးစောမ က်နှောနှင ် တင်သ င်ေးခြင်ေး 

သငို့်တင်သွင်ိုးမှုအတွက် လက ိုးဇူိုးတင်ပါသည်။ သငို့်တင်သွင်ိုးမှုက   ငပ ိုးလဖမာက်လစရန် ‘Submit’ (တင်သွင်ိုးမည်) 

ြလ ပ်က  န  ပ်ပါ။ 

အကယ်၍ သငို့်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးက   လနာက်ဆ  ိုးလရွိုးြ ယ်သူမ ာိုးအလနန ငို့် လရွိုးြ ယ်ြ ရပါက သငို့်က   

အ ိုးလမိုးလ်ဖြငို့်အလ ကာင်ိုး ကာိုးပါမည်။ လနာက်ဆ  ိုးလရွိုးြ ယ်သူမ ာိုးအလနန ငို့် လရွိုးြ ယ်ြ ရဖြင်ိုးသည် 

လထာက်ပ ို့လငွက  ြ  ိုးဖမြှငို့်ြ ရမည်ဟ  အာမ မြ ပါ။ အစ အစဉ်၏ လထာက်ပ ို့လငွအရင်ိုးဖမစ်မ  လ  အပ်သညို့် 

စ စစ်အတည်ဖပြုရနအ်ြ က်မ ာိုးက   ကျွန် ပ်တ  ို့ကလဆာင်ရွက်န  င်ရန် လနာက်ဆ  ိုးလရွိုးြ ယ်သူမ ာိုးသည် လလ ာက်ထာိုးသူန ငို့် 

/သ  ို့မဟ တ ်စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးအတွက် လမွိုးသကက ရာဇ်၊ SSN, TIN/ITIN န ငို့်/သ  ို့မဟ တ် EIN တ  ို့အပါအဝင် 

စာရွက်စာတမ်ိုးမ ာိုးက   ထပ်မ တင်ဖပရနလ်  အပ်ပါသည်။ 

 

စ စစ်အတည်ဖပြုရန ်အြ က်မ ာိုးစ  စမ်ိုးဖြင်ိုးတွင် ကျွန် ပ်တ  ို့၏က နက် စရ တ်န ငို့် လဆာင်ရွက်မညို့် 

သမ  င်ိုးလ ကာင်ိုးစစ်လဆိုးဖြင်ိုး ပါဝင်န  င်ပါသည်။ စ စစ်အတည်ဖပြုရန် အြ က်မ ာိုးက   လအာင်ဖမင်စွာငပ ိုးလဖမာက်ပါက ACH 

မ လထာက်ပ ို့လ ကိုးက   ကျွန် ပ်တ  ို့ကသင်၏သတ်မ တ်ထာိုးလသာ အလ ကာငို့်သ  ို့ လ ဲလဖပာင်ိုးလပိုးန  င်ရန် သငို့်လလ ာ်လသာ 

ဘဏ်အြ က်အလက်မ ာိုးက  လတာင်ိုးဆ  မည်ဖြစ်သည်။ 

 

အလထွလထွလမိုးြွန်ိုးမ ာိုးအတွက် LISC စ ိုးပွါိုးလ ရိုးလ ပ်ငန်ိုးငယ် သက်သာလြ ာင်ြ  လရိုးလထာက်ပ ို့လငွန ငို့် 
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ပတ်သက်လသာဖပင်ဆင်ြ က်မ ာိုးက   သ ရ  ရန် မ ကာြဏလမိုးလလို့လမိုးထရ  လသာ လမိုးြွန်ိုးမ ာိုးက   ပ  မ န်စစ် ကညို့်ပါ။ 

မ ကာြဏလမိုးလလို့လမိုးထရ  လသာ လမိုးြွန်ိုးမ ာိုးတွင် မပါရ  လသာလမိုးြွန်ိုးမ ာိုးအတွက် SmallBusinessGrants@lisc.org 

သ  ို့အ ိုးလမိုးလ်ပ  ို့ပါ။ ကျွန် ပ်တ  ို့သည် ဤအ ိုးလမိုးလ်က  ပ  မ န်စစ်လပိုးလနငပ ိုး ကျွန် ပ်တ  ို့၏ မ ကာြဏလမိုးလလို့လမိုးထရ  လသာ 

လမိုးြွန်ိုးမ ာိုးတွင် လ  အပ်သလ  ဖပင်ဆင်လပိုးလနပါသည်။ 

 

လေတာလ  ဖြ ြုမှုလမိုးြွန်ိုးမ ာိုးအတွက် LISC ၏ပ ဂ္ ြုလ်လရိုးလ  ြုှေ့ ဝ က်မှု မူဝါေက  ဖပနလ်ည်သ  ိုးသပ်ပါ။ 

 

ထပ်တ  ိုးအရင်ိုးအဖမစ်မ ာိုးန ငို့် အစ အစဉ်မ ာိုးတွင် ဖပင်ဆင်ြ က်မ ာိုးအတွက ်LISC ၏ COVID-19 တ န ို့်ဖပန်မှုစာမ က်န ာ 

သ  ို့ဝင်လရာက်ပါ။ 

 

လအာက်တွင်သငို့်အမည်က   လက်မ တ်လရိုးထ  ိုးငပ ိုး လလ ာက်လ ာက  တင်သွင်ိုးဖြင်ိုးဖြငို့် လပိုးထာိုးလသာ သင်န ငို့ ်

သင်၏စ ိုးပွါိုးလရိုးလ ပ်ငန်ိုးန ငို့် ပတ်သက်လသာအြ က်အလက်မ ာိုးသည် သက်ဆ  င်သညို့်အလလ ာက်န ငို့် 

လ  အပ်သညို့်ရှုလထာငို့်မ ာိုးအာိုးလ  ိုး၌ မ န်ကန်မှုရ  လ ကာင်ိုး သင်ကအတည်ဖပြုပါသည်။ 

 

ရနောက်ဆ ုေးြန်သောေးခပင် 

LISC လေသတွင်ိုး စ ိုးပွါိုးလ ရိုးလ ပ်ငန်ိုးငယ် လထာက်ပ ို့လငွ အစ အစဉ်သ  ို့ သငို့်လလ ာက်လ ာတင်သွင်ိုးမှု 

အတွက်လက ိုးဇူိုးတင်ပါသည်။ 

 

သငို့်လလ ာက်လ ာက  လက်ြ ရရ  ငပ ိုး သ  ိုးသပ်လ က်ရ  ပါသည်။ လနာက်ဆ  ိုးလရွိုးြ ယ်သူမ ာိုးအလနန ငို့် 

တ  ိုးဖ မ ငို့်လရွိုးြ ယ်ြ ရသူမ ာိုးအာိုး စက်တင်ဘာ ၇ ရက်အပတ်တွင် ဆက်သွယ်ပါမည်။ 

 

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org

