
Guide for Special Pass Holders 

to Visit the Community

Step 1: Step 2:

Step 3: Important info to note:

When visiting the community, bring
along the signed application form and
your Special Pass. Do show the signed
application form to your dormitory
operator before leaving the dormitory.

You may visit the community
once a week. Each visit is for
eight hours.

Approach your dormitory operator
to apply to visit the community. They
will pass you an application form.

Fill in the application form and
submit it to the dormitory operator
to seek FAST Team Lead’s approval
at least one day before the visit date.

Hi, I would like 
to visit the 
community.
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持特殊证客工前往社区
必须遵守以下指引

步骤1： 步骤2：

步骤3： 重要信息须知：

前往社区时，请携带已经签名的申请表
格和您的特殊证Special Pass。在离开
客工宿舍之前，务必向宿舍管理员出示
已经签名的申请表格。

您每个星期可前往社区活动一
次，每次只限8个小时。

向客工宿舍管理员提出申请，告诉对
方您要到社区活动，管理员就会把一
张申请表交给你。

您必须在前往社区活动的日期之前（至
少一天之前），把填写妥当的申请表格，
提呈给宿舍管理员，以便寻求前线保障
支援小组FAST 团队领导人的批准。

您好，我想前
往社区。
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சிறப்பு பாஸ் வைத்திருப்பைர்கள் 
சமூக இடங்களுக்குச் 

சசல்ைதற்கான ைழிகாட்டி

படி 1: படி 2:

படி 3: கவனத்தில் ககொள்ள 
வவண்டிய முக்கியத் தகவல்:சமூக இடங்களுக்குச் சசல்லும்பபாது, 

வகச ாப்பமிட்ட ைிண்ணப்பப் 
படிைத்வதயும் உங்கள் சிறப்பு
பாவையும் சகாண்டுைர பைண்டும்.  
தங்குைிடுதிவ ைிட்டு சைளிப றுமுன், 
வகச ாப்பமிட்ட ைிண்ணப்பப் 
படிைத்வத உங்கள் ைிடுதி நடத்துநரிடம் 
காட்ட பைண்டும்.

நீங்கள் ைாரத்திற்கு ஒரு 
முவற சமூக இடங்களுக்குச் 
சசல்லலாம். ஒவ்சைாரு
முவறயும் எட்டு மணிபநரம் 
ைவர நீங்கள் சசலைிடலாம்.

சமூக இடங்களுக்குச் சசல்ல
ைிண்ணப்பிக்க உங்கள் தங்குைிடுதி 
நடத்துநவர அணுகவும். அைர்
உங்களுக்கு ஒரு ைிண்ணப்பப் 
படிைத்வதக் சகாடுப்பார்.

ஃபாஸ்ட் குழு தவலைரின் ஒப்புதவலப் சபற 
சமூக இடங்களுக்குச் சசல்லும் பததிக்குக் 
குவறந்தபட்சம் ஒரு நொள் முன்னதாகபை 
ைிண்ணப்பப் படிைத்வதப் பூர்த்தி சசய்தது, 
தங்குைிடுதி நடத்துநரிடம் சமர்ப்பிக்கவும்.

ைணக்கம், நான்
சமூக 
இடங்களுக்குச் 
சசல்ல 
ைிரும்புகிபறன்.
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স্পেশাল পাস ধারণকারীদের
কমিউমিটিদে যাওযার জিয গাইড

ধাপ ১: ধাপ ২:

ধাপ ৩: গুরুত্বপণূণ েথ্য লক্ষ্য করুি:
কমিউমিটিতে যাওযার সিয, স্বাক্ষমরে আতেদিপত্র
এেং আপিার স্পেশাল পাসটি সাতে আিতেি।
ডরমিটমর স্পেত়ে যাওযার আতে আপিার ডরমিটমর
অপাতরটরতক স্বাক্ষমরে আতেদিপত্রটি স্পদখাাতেি।

আপমি সপ্তাতে একোর কমিউমিটিতে
স্পযতে পারতেি। প্রমেটি মিমিট আট
ঘন্টার িিয।

কমিউমিটিতে যাওযার িিয আতেদি
করতে আপিার ডরমিটমর অপাতরটতরর
কাতে যাি। োরা আপিাতক একটি
আতেদিপত্র মদতে।

কমিউমিটিতে যাওযার োমরতখার অন্তে এক
মেি আতে FAST টিি মলতডর অিুতিাদি
মিতে আতেদিপত্রটি পরূণ করুি এেং
ডরমিটমর অপাতরটতরর কাতে িিা মদি।

োই, আমি
কমিউমিটিতে স্পযতে
চাই।
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คูม่อืเพือ่ผูถ้อืบตัรผา่นพเิศษใน
การเยีย่มชมชุมชน

ข ัน้ตอนที ่1 ข ัน้ตอนที ่2

ข ัน้ตอนที ่3 ขอ้มลูส าคญัทีค่วรทราบ

ในวันทีจ่ะไปเยีย่มชมุชนใหน้ ำแบบฟอรม์ใบ
สมัครทีล่งนำมแลว้และบัตรผำ่นพเิศษของ
คณุมำดว้ย กรณุำแสดงแบบฟอรม์ใบสมัคร
ทีเ่ซ็นชือ่แลว้ใหผู้ด้แูลหอพักทรำบกอ่นออก
จำกหอพัก

คณุไปเยีย่มชมชมุชนไดต้อ่
สปัดำหล์ะครัง้ กำรเขำ้ชมแตล่ะ
ครัง้ใหเ้วลำนำนแปดชัว่โมง

เขำ้หำผูด้แูลหอพักบอกวำ่ คณุอยำกจะไป
เยีย่มชมชมุชน แลว้เขำจะน ำแบบฟอรม์ใบ
สมัครใหค้ณุ

กรอกแบบฟอรม์ใบสมัครและสง่กลบัให ้
ผูด้แูลหอพักเพือ่ขออนุมัตจิำกหัวหนำ้ทมี
FAST ใหอ้ยำ่งนอ้ยหนึง่วนักอ่นวนัเยีย่ม

สวสัดคีรับ ผม
อยำกจะไปเยีย่ม
ชมุชน
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Special Pass 
က ိုင္ေဆာငသူ္မ ာ်ားအတြက္ Community 

အတြင်္ားသြာ်ားလည္ရနလ္မ်္ားၫႊန္

အဆင့္ ၁ အဆင့္ ၂

အဆင့္ ၃ မွတ္သာ်ားရနအ္ေရ်ားႀက ်ားေသာသတင်္ား
ကြန္ျမဴနတ သ ို႔သြာ်ားလည္ေသာအခါလက္မွတ္ထ ို်ားထာ်ားေသာ
ခြင့္ျပဳခ က္ေလွ ာက္လႊာႏွင့္သင္ရဲ႕Special Passက ိုယူသြာ်ား
ပါ၊ေဒၚမက္ထရ မွ မထြက္မ လက္မွတ္ထ ို်ားထာ်ားေသာ
ေလွ ာက္လႊာက ိုေဒၚမက္ထရ တာဝန္ခံက ိုျပပါ

သင္သည္ကြန္ျမဴနတ သ ို႔တပတ္တခါသြာ်ားလည္ႏ ိုင္သည္၊
တႀက မ္လွ င္ ၈နာရ ၾကာေအာင္ေနႏ ိုင္သည္

သင္ရဲ႕ေဒၚမက္ထရ တာဝန္ခံက ိုcommunityသ ို႔သြာ်ားလည္
ရန္ေလွ ာက္လႊာတင္ေပ်ားဖ ို႔ေျပာပါ၊သူကသင့္အာ်ားေလွ ာက္
လႊာက ိုေပ်ားပါမယ္

ေလွ ာက္လႊာက ိုေရ်ားျဖည့္ၿပ ်ားေဒၚမက္ထရ တာဝန္ခံက ိုေပ်ား
လ ိုက္ပါက၊ထ ိုသူက FASTအဖြ႕ဲအစည္်ားေခါင္်ားေဆာင္ထံ
မွခြင့္ျပဳခ က္က ိုသင္မသြာ်ားမ  အနည္်ားဆံို်ားတစ္ရက္ႀက ဳတင္ 
ရထာ်ားရန္ေတာင္်ားခံေပ်ားပါမယ္

ဟ ိုင္်ား၊ ကၽြန္ေတာ္ 
communityက ိုသြာ်ား
လည္ခ င္ပါတယ္
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Hướng dẫn cho những người 
mang Thẻ thông hành đặc biệt 

muốn ra ngoài cộng đồng

Bước 1: Bước 2

Thông tin quan trọng cần lưu ý:

Khi ra ngoài cộng đồng, hãy mang theo
đơn đăng ký có chữ ký và Thẻ thông hành
đặc biệt của bạn. Hãy xuất trình đơn đăng
ký đã ký cho người điều hành ký túc xá
của bạn trước khi rời ký túc xá.

Bạn có thể ra ngoài cộng đồng mỗi
tuần một lần. Mỗi lần là tám tiếng.

Tiếp cận người điều hành ký túc xá để
xin ra ngoài cộng đồng. Họ sẽ đưa cho
bạn đơn đăng ký.

Điền vào đơn đăng ký và nộp cho người
điều hành ký túc xá để xin trưởng nhóm
FAST phê duyệt ít nhất 1 ngày trước ngày
ra ngoài cộng đồng

Xin chào, tôi muốn 
ra ngoài cộng đồng
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Bước 3


