(Personal History Form For Passport Application)

(၆)လအာွ််ဵ
ဓါာ်ပသ
ဳ ငကပ်
ေပဵပါရန်ေြာ္တ င
ရပ်ခဳအပ်ပါသည်။

ကျွနု် ပ်သည် ပပ
ြ ည်ောင််ု ပြ
ြ န်ြငို််ောင်သငဵ/သူ ြဖု် ြပီဵ၊ အ ြခငဵြည်သည်ဴ ို်််ဳကူဵလက်ြှာ်ကြျှ
ု ကု််ေေင််ာငဵ ြခ််ဵ ြရှပု ါေ ေကင််ဵိှ််ဴ ပြ
ြ န်ြငို်််ဳကူဵ
လက်ြှာ် ရလုပါေ ေကင််ဵ ေလျှငက်ာငဵအပ်ပါသည်။
၁။ အြည်(ပြ
ြ န်ြင)

အဂလု
င်္ ပ်

Name

၂။ အြျုုဵသငဵြှာပ် ဳာ််အြှာ်/ို်််ဳသငဵအ ြဖု် အသုအြှာ် ြပုလက်ြှာ်
National identity Registration Card

၃။ အဘအြည်

ို်််ဳသငဵ

Father Name

၄။ အြုအြည်

ို်််ဳသငဵ

Mother Name

၅။ ခ််ပွနဵ် /ဇနီဵအြည်

ို်််ဳသငဵ

Husband / Wife’s Name

၆။ ေြွဵဖွငဵသည်ေဴ န့ရက်
Date of Birth

၇။ ေြွဵဖွငဵရငေေသ
Place of Birth

၈။ အလပ်အကု််ိှ်ဴ်

ပပပလုင
ပပSalary

Occupation and

ကြ္ပဏီ/အဖွ့ဲ အုည်ဵပ
Company/Organization
၉။ပု််ကငပူေနာု််ခွ်က
ဴ် ေ်အြျုုဵအုငဵ
ပပပပ Stay Type and

၁၀။ အရပ်အ ြြ််ဴ
Height

ကေ်နဳပါာ်ပ
Fin No.

ေပ

လက်ြ

Feet

inches

၁၁။ ြျက်လဵဳ အေရင််
Eye Color

၁၂။ ာ််ရှငဵသည်အ
ဴ ြှာအ
် သငဵ
Special Peculiarities

၁၃။ လူြျုုဵိှ််ဴ ကုဵကွယ်သည်ဴဘငသင
Race & Religious

၁၄။ လက်ရက
ှု ််
ု ေေင််ာငဵသည်ိဴ ု်််ဳကူဵလက်ြှာ်အြှာ်
ာာ်ေပဵသည်ရ
ဴ က်ုွဲ ိှ််ဴ ေနရင
Current Passport No. and Issued Date and Place

၁၅။ အ ြြဲာြ်ဵေနရပ်လုပ်ုင
(ပြ
ြ န်ြငို်််ဳ) ဖန်ဵ၊ အုြ်
Resident in Myanmar (Phone & Home address)

ေလျှငက်ာငဵသူလက်ြှာ်
Signature of Applicant

အြည်
Name

ရက်ုွဲ
Date

လက်ရှု လုပ်ုင
Resident in Singapore

ဖန်ဵ
Phone

အီဵေြဵလ်
Email

SEAMAN TO SHORE JOB
Requirements
1. Application Form and Personal History Form (One photo within 6months) are taken by online
2. Job Assignment Letter (Original and Copy)
3. CDC and 4 tickets (Original and Copy)
4. Original and a copy of Passport (Photo page and Observations pages)
5. Singapore Stay permit card IC (Original and Copy)
6. Tax receipt (original and Copy)
** If the applicant cannot provide original documents, his/her application will be rejected .
** Please note that Consular Officer reserves the right to request additional documents as necessary.

သင်ေဘောသင်ာဵမှ ကုန်ဵေေါ်တွင် အလုေ်လုေ်သင်ူအြြစ် ေြောင်ဵလဲခွင်ဴြေုေါရန် ေလျှောက်ထာဵြခင်ဵ
(က) ကိုယေ
် ရဵရာဇဝင် (CV) + ဓါတ်ပုဳ
(ခ) ကုန်ဵေပ္ဒမှ အလုပ်ခန့်စာ (စာချုပ်) (မူရင်ဵ နှင်ဴ မိတ္ထူ)
(ဂ) စီဒီစီ (မူရင်ဵ နှင်ဴ မိတ္ထူ) နှငဴ် 4 Tickets (မူရင်ဵ နှင်ဴ မိတ္ထူ)
(ဃ) နိုင်ငဳကူဵလက်မှတ် (မူရင်ဵ နှင်ဴ မိတ္ထူ)
(င) စင်ကာပူေနထိုင်ခွငဴ်ပါမစ်ကတ် IC (မူရင်ဵ နှင်ဴ မိတ္ထူ)
(စ) (၃၁-၁၂-၂၀၁၁)အထိ ေပဵေဆာင်ထာဵသည်ဴ အခွန်ေြပစာ/ ယခင်ေငွလွှဲစာ (Allotment) (မိတ္တူ)
** မူရင်ဵအေထာက်အထာဵ တင်ြေနိုင်ြခင်ဵမရှိေါက လုေ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ ေယ်ြျက်ခဳ ရမည် ။
** လုေ်ငန်ဵလိုအေ်ချက်အရ လိုအေ်မည်ဴစာရွက်စာတမ်ဵမျာဵ ထေ်မဳေတာင်ဵခဳမည် ြြစ်ေါေ ကာင်ဵ အသင်ိေေဵအေ်ေါသင်ည်။

