သို႔

စကၤာပသသမတို

္စိုစိတး ႏ သက့ို ိာ္စိုစိစာုသရဌာနာစ (္ိုပ္ရဌာန်ဳပသ္စိုစိ)
မိာစဝ ေ ကက ာစာတး ႏေ

၁. ကြၽတိုပ ________________________ တို
_________________က္သ္သးမကပ်ဳ

ရဌာနာေ ကစေ ြ

သာစသးမပိုမ ုပ္မ NRIC No./FIN တို

ိုသသသးာ ္စိုစိသသကြၽတိုပ္ာစ "သြာစ

ာ

က္ာစသာစုပ္မ

ႈပ႐ွားးာစသႈကိုထုစ္ရဌာန်ဳပသသႏစသ

သ္ရဌာနက"1္မြက(SHN)္သမြ စေုိုတို႔မစစာေ ကာ ႏ ပစာသစ္ကပသႏ္စိုပ္ဝ သသႏသမသးမထာစေသာ္္ုစမစ
္ုစမြ ္က္ာစသမတစတး ႏ္မမကြ(SHN)္သု႔ပ္္္ရဌာနုကာ

္မြ စ ္သမြ စေုိုတို႔မစစာ္သု႔ကိုက သႏ့စ ေ

ု္ရဌာနုမြ ကြၽတိုပ္ာစေုထို ္ြ ႏကပ်ဳေသာ္မသရဌာနးေုသသႏ္္ုစ (“Shared Room Accommodation”)မြ ကြၽပ၏
သေဘာ္ေ

ရဌာနးာကထို္က္ာစသတး ႏ္မေုထို ပ္သသမို့ိုစက မသေဘာမပ္သသူထိုသို႔ Shared Room

Accommodationမြ ္မမကြ္္ုစမ္ုစမြ သရဌာနးမေုထို ပစ ္သမြ စေုိုတို႔မစစာ(SHN)ကိုက သႏ့စေု္ရဌာန
္ရဌာနုမြ ကရဌာနုစသာေိစကိုထ္ိုကေစသသC
ႏ OVID19္စ႐ွားးေသာ ကစစကေိာရ္မို႔သသမတစကိုမတစကစစကတို ေ ကာ စ္သ္သးမကပ်ဳပ္သသူ
၂. ထိုသို႔္စိုစိက္္ရဌာန်ဳ႕ေသာကိုုကရဌာနစာစိမကိုကရဌာန္ထာစေသာ ္မသရဌာနးေုိေသာ္္ုစစုစ Shared Room
Accommodation for SHN (Support) ၌္သမြ စေုိုတို႔မစစာ(SHN)ကိုက သႏ့စေု္ရဌာနုမြ စတစစာစ့ က္ ပစ
ေ္ာကပ္စသစသရဌာနတစမို႔ကို

ိုကုာိုသေဘာမပ္သသူ

(က)ကြၽတိုပသသShared Room Accommodation ၌SHN ကိုက သႏ့စေု္ရဌာနု၌ ကရဌာနြုိုပေ ကာ ႏ
္စိုစိတး ႏ

စ၏္စိုစိဝုထသစသရဌာနာစ စာုကိုနစာစ

းနသရဌာနာစမို႔ေ ကာ ႏ

သစေကာ စ စကၤာပ

သစေကာ စ (ထ္ိုကဒဏိာိက္ စ ကစစက ေ

ိာရ္က စပြာစက္ စ ္သကေသ့ိုစက္ စတး ႏပစာသစတစာာမစိုမိာထ္ိုက့ိုစိးစပရဌာန
ို ကစစက္ စ ္စ႐ွား
စ႐ွားးသသမို႔ကို္မို စ့္သသသရဌာနးပ ႐ွားးေ္ာ က စပြာစ္စာစိပ္ေစ) ကရဌာနြုိုပ၏ေုထို ေိစကိုစသေ့ာ ိြက ထ
ထုစ္ရဌာန်ဳပိာမြ ပ္ဝ ေ့ာ ိြက ကေသာ စကၤာပ္စိုစိတး ႏ
႔ကို္ာစ

စ၏္စိုစိဝုထသစသရဌာနာစ စာုကိုနစာစ

းနသရဌာနာစ (

စမို႔

ိုစကR
ို eleasees)မိုသမ

သးမေ္ခ့ိုသသ ္ာစကြၽတိုပသသ

စမို႔

ိုပေ့ာ သႈသရဌာနာစ မာဝုိးသႈသရဌာနာစ ့္ိုကပ်ဳ္ရဌာနကသရဌာနာစ ေမာ စ့ို္ရဌာနကသရဌာနာစ မာဝု

သရဌာနာစေ ကာ ႏက စုို က္ စ တး /သ
ႏ ို႔သမိုမေ ကာ ႏက စသသမိုသသမသးမ္ပစ့ိုက္ စသ႐ွားးဘမ ္စိုစိ္ြ ႏကပ်ဳသသႏသမသးမ
သထာစသသႏ္ြ ႏ

မေ

ရဌာနာေ ကစပသာဏ္ထ ေမာ စ့ိုက္ စ ့္ိုကပ်ဳက္ စ မာဝုသမႏသသမို့္ိုကပ်ဳက္ စ မိာစစြ့
မ ို

က္ စ္စ႐ွားးသသမို႔ကိုသကပ်ဳဘမ သကသးာ္ြ ႏေပစက္ စ
က္ စ

ြမက သစ္ြ ႏေပစက္ စ ေက ေ

ရဌာနာႏ္ြ ႏေပစက္ စ မိာစ႐ွားး

ြမက သစေစ

ြမ သစသကသကာေစက္ စ ကပ်ဳသသမိုမာဝု္ပ္သသူ

(္)ဤသို႔

ြမ သစေစက္ စ ေ

ထသစသရဌာနာစ ကိုနစာစ
သသႏမမနပိုရ်ဳဂ

ရဌာနာေ ကစသေမာ စက္ စမို႔သးာ္စိုစိ၏

းနReleaseeမစတစမေနာက၏စာက

းၽ်ဳ႕ဝးက္ရဌာနကက စသက

ႏ ္စိုစိတး ႏ္စိုစိဝု

ႏေိစသာစထာစေသာ သဘာမသ္ရဌာနကသပ္ဘမ သသ

မစိုမတစကိုသရဌာနး ေပ္က ကာစသႈသ႐ွားးေစသသႏ္ေ ကာ စ Releaseeမိုႏထသးိိးသသ(ႏ Support)္

ေ ကာ စ္ိာသရဌာနာစ္ေ ကာ စ တး ႏေ

ရဌာနာေ ကစေ ြကစာ္ေ ကာ စမိုႏကိုထိုမေ ာသႈသကပ်ဳိပ္မိုသုာစ

သပ္သသူ

(ရ)Releasees မို႔ထသးိသသS
ႏ upport ္စ္စတ ္ိ္စိုစိက္ကိုု္ကရဌာန္သသႏစာစိမထကေကရဌာနာ

ြုေသာ

ကိုုကရဌာနသႈကိုကြၽတိုပက ဤ

ြမ သစေစက္ စ ေ

ရဌာနာေ ကစသနက္ စသေဘာမသ္ရဌာနက္ိ ေပစေ္ရဌာနပ္သသမ

မိုသေဘာမ ပ္သသူထို႔ကပ ကြၽတိုပသသShared Room
Accommodationမြ SHNကိုက သႏ့သစေု္ရဌာနု၌ ကြၽတိုပ၏္ကပ်ဳ္သသရဌာနာစ
ကြၽတိုပပို ပစာသစသရဌာနာစက စေသာ ္ဝမ္စာစသရဌာနာစ တို

ကစ

ိုပိပသရဌာနာစ တး ႏထု္ရဌာနုသႈသရဌာနာစ တး ႏကြ

ကသးမ ပမစပ႔တ
ို း ႏ ကိုနေိစပစာသစသရဌာနာစ သေပရဌာနာက့ိုစ

ေိစ္မြကမာဝုိးပ္သသမိုသေဘာမသပ္သသူ
(ဃ) ကြၽတိုပသသ Releaseesသရဌာနာစ္ာစ က စပြာစ ြနိာ႐ွားးသသႏ ့ိုစ႐ွားႈစသႈ ပရဌာနကစစသႈ ္ကပ်ဳ္သ ္ေ
ေ ကစေမာ စ္ိက္ စေ ကာ ႏ မ ကပေသာကိုုကရဌာနစာစိမသရဌာနာစ (က စ

ြမေစိုမိာစစြမ

ရဌာနာေမာ စက္ စ ုစုာ

ရဌာနး ကိုုကရဌာနစာစိမ္ကပသႏ

္ဝ ေ႐ွားး႕ေု ္း စ္ ္မို ပ ္ ပသာိး မို႔တး ႏမို ပ ိေသာစာစိမ )မိာစိိုစစာစိမ ေကရဌာနေ္စေစေသာစာစိမ
ReleaseesသရဌာနာစကကြၽတိုပSHN ္မြကShared Room Accommodation
မြ ေုစတက စပြာစသႈသရဌာနာစတး ႏပမသကကပစ
မေစက္ စတး ႏ ္ကသမက စေစ

္ုစုာ ္ကိုုကရဌာန့္ိုစ႐ွားႈစိေသာစာစိမသရဌာနာစကို က စ

ြမ

မ
ြ ္ြ ႏကပ်ဳသသမိုသေဘာမ

ပ္သသူ
( )ဤကမစာ္ရဌာန်ဳပကိုစကၤာပတို

တပေဒ္ိ္ရဌာန်ဳပ့ိုက္ စက စသသူဤစာ္ရဌာန်ဳပကိုမိာစစိ ပို ္ြ ႏိးေသာ မိာစိိုစ

ေမာ၌သာမ ကပ္စိ ္ိုသေဘာမပ္သသူ
ကြၽတိုပသသဤစာကို မိႈကပစဤစာမြ ပ္ဝ သသသရဌာနာစကို္ာစ

_____________
ုာသသ

1

"သြာစ

ာ

ိုစုာစ

သပ္သသူ

_____________
ိကစြမ

ပ
ႈ ႐ွားးာစသႈကထ
ို ုစ္ရဌာန်ဳပသသႏစသ္ရဌာနက” မသသသးာCOVID-19 မြ (နာနစသ္ရဌာနကသရဌာနာစ) (မိာိိုစ္သု႔)

စသစသရဌာနတစ၂း၂း္ိုုးစက စသသူ

