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အမည ်   

မညသ်ည ဘ်ွ ွဲ့ဒဂီရီအတကွလ်  ျှောကထ်ျှောားသနညာ်း  ____________________________________________________________ 

ရျှောဇဝတမ်ှုတစ ုံတရျှောအတကွ ်ခ ျုပ်လ  ျှောင/်အက ဉ်းခ ခ ခ  ရဘ ားပါသ ျှောား။         Yes          No      

Yes ဟုံလပြေပါက ရ ငာ်းပပပါ      

 

သင အ်ျှောားလထျှောကခ် လပားမည သ် ( ၂ )ဦား ၏ အမည၊် ြေုံနာ်းန ပါတ ်  င  ်email က ုံလြေေါ် ပပပါ။ 

        ၁။ အမည ်__________________________ြေုံနာ်း  _____________________email _______________________________  

        ၂။ အမည ်__________________________ ြေုံနာ်း  _____________________email _______    ______________________ 

 

 

လက ျှောငာ်းသျှောားတ ုံငာ်းသည ် လက ျှောငာ်းလ  ျှောက ် ျှောတငသ်ငွာ်းခ ($5)   င  ် တကလ်ရျှောကမ်ည သ်ငာ်းတနာ်းအစအီစဉ်လ ကား 

(Associates: $30)က ုံ  CMM ဓမ္မက ောလပ်ိ သိ ို့ ကပေးသငွေ်းပပ ေးသညန်ငှို့ ်သင၏်က  ောငေ်းလခက ပစောနငှို့အ်တ ူလစဥက်ပေးသငွေ်းရန် 

အကသေးစပ်ိ ညွှန်က ောေးခ  မ်္ ောေး ိ  က ေါ်  ပက ော ခ်ံသေွာေးမ္ည ် စပ်ါသည။်  

ပ ားတွ တငသ်ငွာ်းရမည  ်အချကအ်လကမ် ျှောား 

            အမ တစ်ျှောရငာ်းမ ျှောား  င  ်လအျှောင ်ကမ် တမ် ျှောား 

  __ Passport အရွယ် ( ၂”x၂” ) color ဓါတ်ပ ုံ ( ၁)ပ ုံ၊ အရည်အလသာွးလကျှောငာ်းပပီား၊ ( ၆)  အတငွာ်း ရ ုံကက် ားထျှောားသည ် 

ပ ုံပြေစ်ရပါမည။်) 

 
 

 

 

          ________________________________________     ___________________________ 

          ထ  ိုးမ ြဲလက ှ်တ ်         ရကစ် ြဲ 
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CMM ဓမ္မက ောလပ်ိ 

တ က်ရော ခ်ွငို့က်လ ော ထ်ောေးလွှော 

*ကလ ော လ်ွှောနငှို့အ်တ ူ(၆)လအတငွေ်း ရိ   ်ေူးထောေးကသောဓါတပံ်  (၁) ပံ  တငသ်ငွေ်းရပါမ္ည။် 

 
                                                       

ရ ငာ်း ငာ်းစျွှောလရားပါ                   
 

 အမည ်(ပမနမ်ျှော  ုံ)_____________________________________________။ (အဂဂ  ပ်  ုံ)____________________________________________________________ 

 အ မ်ြေုံနာ်း   အ ုံပ်ြေုံနာ်း    က်က ုံငြ်ေုံနာ်း  

 မ တပ် ုံတငအ်မ တ_် လမာွးလန  သကက ရာဇ်။                          /          ရက/်            ခုံ  စ်  က ျှောား          မ 

 အ မလ်ထျှောငရ်           မရ    ။      ကျွှောရ ငာ်းထျှောားသည ်  ။  

 အပချှောား  ____________________________________________________________________________________________      

 လမွားရပ်( ပမ ျု ွဲ့နယ်၊ ပမ ျု ွဲ့၊  )    ဇနာီး/ခငပ်နွာ်းအမည ်______________________________________________ 

 လနရပ်  ပ်စျှော    

ပမ ျုွဲ့၊                                                                                                  တ ုံငာ်း/ပြညန်ယ ်       _____________  စျှောပ ုံ  ကုံဒန် ပါတ ်    

    

   Email  ______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

  တ က်ရော လ်ိ သညို့အ်စ အစဉ်/အတန်ေး___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 
   

  ဘွ ွဲ့ဒ ဂရ  အဆငို့ ်     Associate    Bachelor  Masters   Doctorate    Ph.D 

 

 ိ ယ်ကရေးအ  ဉ်ေး  

 က်ရ  အ ုံပ်အက ုံင ်__________________________________________________________________     လြ်ုသက်______________________________ 
 

ဌျှောန/အြေွ ွဲ့အစညာ်း____________________   __________________ 

တကလ်ရျှောကသ်ည  ်အသငာ်းလတျှော်  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

  ပ်စျှော အပပည အ်စ ုံ                                                                                         ပပညန်ယ/် တ ုံငာ်း                                             စျှောပ ုံ  ကုံဒ ်   

သငာ်းအုံပ်အမည ်                                                                                                                    ဆကသ်ွယရ်နြ်ေုံနာ်း                                                      

 

သငသ်ညအ်မှုလတျှော်လဆျှောငတ်စဦ်ားဟုံတပ်ါသ ျှောား   Yes   No.     ုံငစ်ငရ်  ပါ ျှောား  Yes  No.     ကတ်ငမ်ဂဂ ျှောရပပီားပြေစပ်ါသလာ်း  Yes  No 
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အပချှောား ____________________________________________________________________________          __________________________________________________________ 

 

 

အမှုလတျှော်လဆျှောငသ်က်တမ််းမည်မ ရ  ပါသနည််း   ____  စ၊်  _____   

 

သငသ်ညမ်ညသ်ည ဂ် ုံဏာ်းဂဏ/ အြေွ ွဲ့အစညာ်း  င သ်ကဆ် ုံငပ်ါသနညာ်း                                                                                                                           

 

လထျှောကခ် သ  (လဆွမ  ျုား/မ တလ်ဆ)ွ                             လတျှော်စပ်ပ ုံ                                              

  ပ်စျှော                                                      ပမ ျုွဲ့နယ ်                                       တ ုံငာ်း/ပပညန်ယ ် 

စျှောပ ုံ  ကုံဒန် ပါတ်                                               ြေုံနာ်း___________________________________________________________ ________________   

 

 

တိ ငေ်းရငေ်းသောေး/မ္ ိ ေးနယွ်စ ________________________________________________________    

 

နိ ငင်သံောေး  စ် ခငေ်း 

လမွားြေွျှောားသည  ် ုံငင်  သငသ်ညပ်မနမ်ျှော  ုံငသ်ျှောားပြေစ်ပါသ ျှောား?           Yes No  

No ဟုံလပြေဆ ုံပါက လအျှောကပ်ါလမားခနွာ်းမ ျှောားက ုံလပြေဆ ုံပါ။                                                                                                                              

သငသ်ည ်မညသ်ည န် ငုင် သျှောားပြေစ်ပါသနညာ်း __________________________________________________________________ 

ပမနမ်ျှော  ုံငင် တငွာ်းလနထ ုံငခ်ငွ  ်အသ အမ တပ်ပျုကဒပ်ပျှောား တစ်စ ုံတစခ်ုံ က ုံငလ်ဆျှောငထ်ျှောားပါသ ျှောား။                 Yes   No 

က ုံငလ်ဆျှောငထ်ျှောားသ ပြေစပ်ါက လြေေါ် ပပပါ.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ပညောကရေး အခ  ်အလ မ်္ ောေး 

 

အထ ်တန်ေးတ ်ကရော ်/ကအောင ်မ္ငခ် ို့သညို့ ်က  ောငေ်း_________________________________________________________________   

 

ပမ ျု ွဲ့နယ-် __________________________________ ပမ ျု ွဲ့________________________________    တ ုံငာ်း/ပပညန်ယ ်                         

 

လအျှောငပ်မငသ်ည လ်န  စွ                         လ/        ရက/်              ခုံ  စ် 

 

မလအျှောငပ်မငခ်  ပါက GED လပြေဆ ုံလအျှောငပ်မငခ်  ပါသ ျှောား?      [  ]Yes [  ] No လအျှောငပ်မငသ်ည လ်န  စွ   _____/________/_______ 

 

 

သငတ် ်ကရော ခ် ို့ဘေူးကသော တ က သိ လ/်က ောလိပ်မ္ ောေး အောေးက ေါ်  ပပါ။  

(လနျှောကဆ် ုံားတကလ်ရျှောကခ်  သည လ်က ျှောငာ်းက ုံ လနျှောကဆ် ုံားမ လြေေါ် ပပရန)် …  ုံအပ်ပါက စျှောရွကပ် ုံအသ ုံားပပျု ၍ ပ ားတွ တငပ်ပ  ုံငပ်ါသည။် 

 

တ က သိ လ်/က ောလိပ်အမ္ည်________________________________________________ပမ ျုွဲ့                             တ ုံငာ်း/ပပယ်နယ်  

 

တက်လရျှောက်ခ  ခ  န ်                                       မ                                             ထ  

 

ရရ  ခ  လသျှောဘွ ွဲ့               

 

Credit hours                                        Semester            Quarter           

 

 

တ က သိ လ/်က ောလပ်ိအမ္ည_်__________________________________________________ပမ ျုွဲ့______________________တ ုံငာ်း/ပပညန်ယ်  

           တကလ်ရျှောကခ်  သည  ် စ်__________________________မ ______________________ ထ       

           ရရ  ခ  လသျှောဘွ ွဲ့  ________________________________________     

Credit hours___________________________ Semester   Quarter   

         

  

တ က သိ လ်/က ောလိပ်အမ္ည်____________________________________________ပမ ျုွဲ့____________________တ ုံငာ်း/ပပည်နယ်

တက်လရျှောက်ခ  သည ်  စ်________________________မ ____________________ ထ                                        

ရရ  ခ  လသျှောဘွ ွဲ့  _________________________________________________     

Credit hours ____________________________Semester  Quarter   
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သငလ်နျှောက်ဆ ုံားလြေေါ် ပပလသျှောလက ျှောငာ်းတွင ် က်ရ  တက်လရျှောက်လနဆ ပြေစ်ပါသ ျှောား.   Yes   No.  

တက်လရျှောက်ဆ ပြေစ်ပါက သငလ်နျှောက်ဆ ုံားတက်လရျှောက်ရမည ်လန   က ုံလြေေါ် ပပပါ______________________________________________ 

သငသ်ည်ထ ုံလက ျှောငာ်းမ ျှောား၌ အခ  နမ်လရွားပပန ်ည်တက်လရျှောက်ခွင ရ်  ပါသ ျှောား။ Yes   No.  

တကလ်ရျှောကခ်ွင  ်မရ   (No) ဟုံလပြေဆ ုံပါက မညသ်ည အ်လ ကျှောငာ်းရငာ်းမ ျှောားလ ကျှောင ပ်ြေစ်ပါသနညာ်း။ လြေါပပပါ။                                                  

စာသင ် စ/်ချ န ်    စညာ်းကမ်ားဖ ာက ်ျကပ်ခငာ်း     အပချှောားအလ ကျှောငာ်းရငာ်း     (ရ ငာ်း ငာ်းခ ကက် ုံပ ားတွ လြေေါ် ပပလပားပါရန)် 

 

 

အ ခောေးအခ  အ်လ မ်္ ောေး 

သငသ်ည ်ဥပလဒခ  ျုားလြေါကမ်ှုမ ျှောားအတကွ ်အလရားယ ခ ရဘ ားပါသ ျှောား (ယဥ်စညာ်းကမ်ား  င ပ်တသ်ကလ်သျှော အလသားအမ  ျှောားက စစမ ျှောားမပါ)  

Yes / No. ( အကရေးယူခံရဘေူး ပါ  သ ေးသန ို့်စောမ္  ်နေှာ  ငို့ ်ပူေးတွ တင ်ပကပေးပါရန်) 

 

 

 ျွန် ပ်သည ်အထ ပ်ါကလ ော လ်ွှော ိ    ညို့စ်ွ ရ်ော၌၎ငေ်း၊ ကမ္ေးခန်ွေးမ္ ောေး ိ  က  ဆိ ရော၌၎ငေ်း၊  ျွန် ပ်သရိှိသမ္ အောေးလံ ေး အမှ္န်အတိ ငေ်းရိ ေးသောေးစွော 

က  ဆိ ခ ို့ပါသည။် သိ ို့  စပ်ါ၍ ကျွန် ပ်သည ်Christ’s Mandate for Missions College of Theology မှ္ခ မှ္တထ်ောေးသညို့ ် မ္ငို့မ်္ောေးကသော 

  ငို့ဝ်တဆ်ိ ငရ်ော စနံှုန်ေးသတမှ်္တခ်  မ်္ ောေး နငှို့ ်CMM ဓမ္မက ောလပ်ိမှ္ လိ  န်ောရန် ကမ္ ော်လငို့ထ်ောေးသညို့အ်တိ ငေ်း၊ သခငက်ယရှုခရစ၏် 

ဘ န်ေးကတော်နငှို့ ်ဂ ဏ်ကတော်ထငရှ်ောေးကစရန်အတ ွ ် ပ မူ္  ငို့က် သံေွာေးမ္ည ်  စပ်ါကက ောငေ်း  တ ိပ ပါသည။် 

Christ’s Mandate for Missions- College of Theology ၏ ယံ က ညခ်ယံခူ  မ်္ ောေးနငှို့ ်သမ္မော  မ်္ေးစောနငှို့ ်ပတသ် က်သော 

ခယံရူပ်တညခ်  တ်ိ ို့ ိ   တရ်ှု ပပ ေးပါကက ောငေ်းနငှို့ ်သကဘောတလူိ  န်ော ရပ်တညသ်ေွာေးပါမ္ညဟ်  တ ိပ ပါသည။် 

 

 

 

 

                     ထ ုံားပမ  က်မ တ်                                                                                                                  လန  စွ     
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သင၏်အမ္ည် ိ  ဘွ ွဲ့လ မှ်္တက်ပေါ်တငွက် ေါ်  ပကစလိ သညို့်အတိ ငေ်း ဤကနရောတငွက်ရေးသောေးက ေါ်  ပပါ။ 

 
 
 
 
 

    အမ္ည်_______________________________________________________________________________________ 

 

 
လက ျှောငာ်း-  CMM ဓမမလကျှော  ပ် 

 

    ပ်စျှော  - တ ုံက် (၅၃) ၊ အခနာ်း (၁)၊ ြေဆပ ရပ်ကကွ် 

          မဂဂ ျှောလတျှောငည်ွန  ပ်မ ျုွဲ့နယ်၊ ရနက်ုံနပ်မ ျုွဲ့ ၊ ၁၁၂၂၁။ 

   ြေုံနာ်း     - ၀၉ ၃၃ ၅၃ ၅၃ ၅၃၊ ၀၉ ၂၅၅ ၂၄၉ ၂၀၅ 

 

ဤလ  ျှောက ် ျှောက ုံပပည စ် ုံစွျှောပြေည စ်ွကပ်ပီား၊ ပထမအကက မ်လပားသငွာ်းရန ်က သင သ်ည  ်လငပွမျှောဏ  င အ်တ  

လဒါကတ်ျှောပြေ ျုားလက ျှော်သ  (Dr. David Joy)၊ တ ုံက ်(၅၃)၊ အခနာ်း(၁)၊  ြေဆပ ရပ်ကကွ ်

မဂဂ ျှောလတျှောငညွ်န  ပ်မ ျုွဲ့နယ၊် ရနက်ုံနပ်မ ျုွဲ့ ၊ ၁၁၂၂၁  သ ုံ  လပားပ ုံ  ရပါမည။် 

-
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သောသနောလ ပ်ငန်ေး၌ သင၏်ဆ  ်ပ်လ ပ်ကဆောငမ်္ှုမ္ ောေးအကက ောငေ်း  ျွန် ပ်တိ ို့အောေး 

ကရေးသောေးက ေါ်  ပပါ။ 


