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ကယ
ို ေ
္ ရးကယ
ို တ ာအခ်ကအလက္ သံ ို းစ ြဲမႈ အသေ ပးခ်က္
ျ ပန္လ ည္ဆနျ
္ စစသ ည္ျရက္စြဲ- 2020 ျ ပည္ျျ ျစ္၊ ဇူလိုင္လ 1 ရ္္
လူႀကးမင္ း၏ ေ ဆးကိုသမႈဆင
ို ာရ အခ်ကအလက်ားကို မည္သု ႔ အသံ ို း ပဳ ေ ဖာ ္ ပသသားမည္္ုသည္
သတင္ းအခ်ကအလက္ု မည္သု႔ ရယူ

င္ လူႀကးမင္ းေအန ဖင္ ယခို

င
ို ည္္ုသည္္ု ယခို အသေ ပးခ်က္ကတင္ ေ ဖာ ္ ပထားပါသည္။

ေ က်းဇူး ပဳၿပး ယခို အသေ ပးခ်က္ု ဂရိုတ ိုက္ ဆန္ း

သံ ို းသပပါ။

လူႀ္ မင္္ျ အေန္ ဖင္္ျ ဖိုန္ျ နံပါတ္ 913-588-2526 မတ ္င႔
္ UKHS ကိုယေ
္ ရးကယ
ို တ ာဆင
ို ာရ အႀကးတန္ း အရာရထံ အျခၚဆို ျျိုင္ါပ သည္။ ယခို
ေသအျပ ခ်္္ျ ျင္္ျ ပတသ္ၿပ

အျမ ျ မန္ျ လိုသည္်မ ရပါ္ Kansas တ္ၠသလ
ို ္ ္်န္ျ မမအျရ

စနစ္ (UKHS) အျမ ျ မန္ျ စံျိုစမ္ျ အျရ

ေ္ူေညလင္
ို ္ျ သို႔လည္ျ အျခၚဆို ျျိုင္ါပ သည္။ အျခၚဆိုမႈေခမြဲ႔ နံပါတမမ 844-527-0597 ျ ဖစပါသည္။
ယခိုအသေ ပးခ်က္ု လိုကနာမည္ ပိုဂ လ္
ဳ
ယခိုေသအျပ ခ်က္္ြင္္

တ္ၠသလ
ို က

Kansas

အျေမ္္အျဖမျ္ျ ပပါေမည္မသူ

ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ သည္ျ

္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈေစေစဥ္ တြင္္

္်န္ျ မမအျရ အျထမ္ပံ႔မႈအျပ ေပသ ူမ်မ ၏

ပါဝင္လႈပမမ အျအနသမ

္ိုယ္အျရ ္ယ
ို ြ မေခ်္အလ္္

သံျိုျ ဖစြဲမႈမ်မ ္ို

အျဖမျ္ျ ပထမ ပါသည္။ “ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ သည္ျ ္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈ ေစေစတ္” သည္ (i) လူတစ္တ ခ်င္္ျ စ္ ပံျိုမန္အမ ျ ဖင္္ျ
တစ္တ ထ္ပိုအျသမ ္်န္ျ မမအျရ
အျဆ ခန္ျ တစခို၊

သို႔မဟိုတ္

အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ အျထမ္ပံ႔သူထံမ ္်န္ျ မမအျရ
(ii)

တစ္တ ထ္ပိုအျသမ

္်နျ
္ မမအျရ

အျစမင္္အ႔ရမ္ႈဝန္အျဆမင္ႈမ်မ ္ို လ္ခံရယူသည္ျ

အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ

အျထမ္ပ႔
ံ သူမ်မ

ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ သည္ျ ္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈစနစ္ တစခို ျ ဖစသ ည္။ လူႀ္ မင္္ျ ေမ
အျပ ေပ္ျ ျိုျင္ န္အ တတ္္ ္တ

ပါဝင္္အျဆမင္င္္သည္ျ

ပိုမိုအျ္မင္္ျ မမန္သ ညျ
္ ဝန္အျဆမင္ႈမ်မ

ျ္ျိုပြ ို႔၏ ္ိုယ္အျရ ္ိုယြမ ေခ်္အလ္သံျျ
ို ဖစြဲမႈ ျ ျင္္ျ လူႀ္ မင္္ျ ၏ ္ယ
ို ္အျရ ္ိုယြမ ေမခင္္ျအေရ မ်မ ္ို

သရ ျိုျင္န္ ယခိုေသအျပ ခ်္္ အျပ ပို႔ရျ ခင္္ျ ျ ဖစပါသည္။ 1996 ခို ျစ္ ္်န္ျ မမအျရ ေမမခံ ေတ္အျဆမင္္ျ ျင္္ျ တမဝန္ခမ
ံ ႈေ္္တအပဒေရ
လူႀ္ မင္္ျ ၏

ေမခင္္ျအေရ မ်မ ္ို

ေမမခံအျပ ထမ ပါသည္။

အျထမ္ပံ႔သူတစ္တ ခ်င္္ျ အေန္ ဖင္္ျ

စည္ျ ္မ္ျ မ်မ ္ို လ္
ို နမတသမ မည္ျ ဖစပါသည္။ ယခိုေသအျပ ခ်္ကို ္တ

ယခိုေသအျပ ခ်္ပါ

စည္ျ မ်တ္ျ

ျ္ျိုပြ ို႔၏ လိုပငနျ
္ မခင္မ် မစမတတင္္ ေသံျိုျ ျ ပဳ တသမ မည္ျ ဖစသ ည။္

အျမ ျ မန္ျ လိုပါ္ ယခိုေသအျပ ခ်က္္ြင္္ ေ္်ံျျ
ဳ ဝင္သ ညျ
္ လိုပန
င ္ျ မခင္မ် စမရင္္ျ ္ို အျပ တသမ မည္ျ ဖစပါသည္။
ေထူ သ ဖင္္ျ Kansas တ္ၠသလ
ို ္ ္်န္ျ မမအျရ စနစက ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ အျသမ ္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ ေစေစဥ္ တြင္္ အျေမ္ပါတို႔
ပါဝင္ပါသည္▪

Kansas တ္ၠသလ
ို ္ ္်နျ
္ မမအျရ စနစ္ (Kansas တ္ၠသလ
ို ္အျဆ ရံျိုေပါေဝင္္၊ Kansas သမမ အျတမျ္မ်မ တ္ၠသလ
ို ္၊ Hays
အျဆ ဘ္္ ဆိုင္မစင္ြမ ေင္္အျ္မျ္ပိုအျရ ရင္္ျ ၊ Kansas ္်န္ျ မမအျရ စနစ္ Great Bend ္မ္ျ ပတစ္ (St. Rose Pavilion ေပါေဝင္္)
ျ ျင္္ျ Pawnee Valley ေသင္္ျ ေဖဖြဲအ႔ဆ ရံျိုမ်မ ေင္္အျ္မျ္ပိုအျရ ရင္္ျ ။)၊

▪

Kansas တ္ၠသလ
ို ္ အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မစင္ြမ၊

▪

KU ္်န္ျ မမအျရ မတဖ္္ ေင္္အျ္မျ္ပိုအျရ ရင္္ျ ။

ေဆိုပါအျထမ္ပံ႔သူမ်မ တတင္္ ၎တို႔၏ ေလိုပသမမ မ်မ ၊ ဝန္္မ္ျ မ်မ ၊ သင္ြန္ျ သမ မ်မ ၊ အျစတနမ႔ဝန္္မျ
္
ေ ခမ အျသမ ္်န္ျ မမအျရ

အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ ေလိုပသမမ မ်မ

ေိုပစိုမ်မ ၊ အျ္်မင္္ျ သမ /သူမမ် ျင္္ျ

ပါဝင္ပါသည္။ ေဆိုပါေဖဖြဲ႔ေစည္ျ မ်မ ၊ လိုပငန္ျ မခင္မ် ျင္္ျ တည္အျနရမမ်မ

ေမ လံျိုျ အေန္ ဖင္္ျ ယခို ေသအျပ ခ်္က္ျျို လ္
ို နမတသမ မည္ျ ဖစပါသည္။ ထို႔ ပင္္ ေဆိုပါေဖဖြဲ႔ေစည္ျ မ်မ ၊ လိုပငနျ
္ မခင္မ် ျင္္ျ တည္အျနရမမ်မ
ေမ လံျိုျ အေန္ ဖင္္ျ

ယခို

ေသအျပ ခ်က္္ြင္္

အျဖမျ္ျ ပထမ အျသမ

္ိုအသရ ၊

္ိုန္စ
်က ရတ္

သို႔မဟိုတ္

္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ

လိုပငနျ
္ စတ်မ ေတတ္္ သင္္၏ ္်န္ျ မမအျရ ေခ်္အလ္်မ ္ို တစဖ္ျ
္ ျင္္ျတစဖ္္ အျဝမ် ျိုျင္ပါသည္။
ယခိုေသအျပ ခ်က္္ြင္္ ေဖဖြဲ႔ေစည္ျ မ်မ ္ို “္တ

ျ္ျိုပြ ို႔သည္” သို႔မဟိုတ္ “္တ

ျ္ျိုပြ ို႔္ို” ဟို သံျိုျ ဖစြဲမည္ျ ဖစသ ည္။ အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ

ေခ်္အလ္်မ ္ို ္ိုအသရ ၊ ္ိုန္စ
်က ရတ္ သို႔မဟိုတ္ ္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈလိုပငနျ
္ စတ်မ ေတတ္္ ေခ်င္္ျ ခ်င္္ျ အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည။္
ထအျရမ္သည္ျ ္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ ဝန္အျဆမင္ႈမ်မ အျပ ေပ္ျ ျိုျင္န္ တအပဒ္ ထိုျသို႔ ပဳလိုင္ပခင္ျ
္ အျပ ထမ ပါသည္။ ထိုျ႔ ပင္္ Kansas
တ္ၠသလ
ို ္

္်န္ျ မမအျရ စနစက

ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ သည္ျ

္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈေစေစတမ

ေခ်အေသမ
ဳ

္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ အျထမ္ပံ႔သူမ်မ အေန္ ဖင္္ျ ပူ တတြဲေသံျျ
ို ျ ပဳအျရ သံျျ
ို သပခ္
် ္၊ ေရအည္အတသ ေ္ြဲျ ဖတစစ္အျဆ မႈ သို႔မဟိုတ္
္်သင္္အ႔မင္လိုပန
င ္ျ စတ်မ ေတတ္္

ဘ္္အျပါင္္ျ စံျို

ပူ တတြဲလႈပမမ မႈမ်မ ္ိုအျဆမင္င္္္ျ ျိုျင္ န္အ တတ္္

55019410.2

အျဆ ခန္ျ တ္န္ယ္်မ တတင္္

အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ

ေခ်္အလ္်မ ္ို

ပါဝင္လႈပမမ ျျိုင္ သ ညျ
္ ေ ပင္္
တ္န္ယ္ါပ ဝင္လႈပမမ

သူမ်မ ျင္္ျ

တ္န္ယ္၏
္
အျဝမ် ျိုျင္ပါသည္။
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ဘ္္အျပါင္္ျ စံျိုအျဆ ခန္ျ တ္န္ယ္မ ေဆိုပါ္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ အျထမ္ပံ႔သူမ်မ အေၾ္မင္္ျ သရလိုပါ္ အျ္် ဇူ ျ ပဳၿပ Kansas
တ္ၠသလ
ို ္ ္်န္ျ မမအျရ စနစ္ (UKHS) အျမ ျ မန္ျ စံျိုစမ္ျ အျရ ေ္ူေညလိုင္္ျ သို႔ (844-527-0597 အျခၚဆိုမႈ ေခမြဲ႔) အျခၚဆို ျျိုင္ါပ သည္။
ေအရးႀကးေ သာ ရင္ းလင္ းခ်က္
ယခိုပူးတတြဲအသေ ပးခ်က္ု အထက္ေ ဖာ ္ ပပါ ေ ထာကပံ႔သူမ်ားက လူႀကးမင္ းအား ေ ပး ခင္ း ဖ ပါသည္။ ယခိုပူးတတြဲအသေ ပးခ်ကပါ
ေ ထာကပံ႔သူ တ ္္းခ်င္ းသည္ ၎၏ ကိုယုပ င္န
် ္ းမာေ ရးေ
္
လႈပရားမႈမ်
ားအသတက္

္
တာဝနရသည္
။

၎သတင္

ာင္ေ႔ရာကႈ ေ ထာကပံ႔သူ ဖ သ ည္။ ေ ထာကပ႔သ
ံ တ
ူ
္္းခ်င္ းသည္ ၎၏ ကိုယုင္
ပ

မူပိုင္ငင
ြ ္ ္ေပဒမ်ား င္

ေ၎ထာကပေ
ံ ႔ပးထားသည္

က်န္ းမာေ ရးေ

ာင္ေ႔ရာကႈ

ဝန္ေ ဆာငႈမ်ားအားလံ ို းပါဝငသ ည္။
က်န္ းမာေ ရးေ

ာင္ေ႔ရာကႈ ဝန္ေ ဆာငႈမ်ားကို

က်န္ းမာေ ရး အခ်က္ အလက်ားကို ္ေပဒခခင္

ဖက္ သ႔
ို မဟိုတ္ တ ဖကက
စ ို ကိုယစား ပဳ ခင္ း မဟိုတါပ ။ ကသ

ပဳခ်က္ ဖင္ ေ ဝမ်သသားမည္ ဖ သ ည္။

ေ ဆးကိုသမႈဆင
ို ာရ အခ်ကအလက်ား င္ ပတသ ကသည္ ကသ

္ ပ
ို တ ု႔၏ ကတကဝတ္

လူႀ္ မင္္ျ ၏အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ ေခ်္အလ္်မ သည္ ္ိုယ္အျရ ္ိုယြမျ ဖစ္အျၾ္မင္္ျ
္မတ္က္ယသမ မည္ ျ ဖစသ ည္။ ္တ
လူႀ္ မင္္ျ ေမ

္တ

ျ္ျိုပြ ို႔သပါသည္။ ၎တို႔္ို ္တ

ျ္ျိုပြ ို႔

ျ္ျပ
ို ြ ို႔ထံ္ သင္လ္ရ
ခံ ယူသည္ျ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ ျင္္ျ ဝန္အျဆမင္ႈမ်မ ္ို မတြမ္ျ ထန္ျ သမ္ျ ထမ ပါသည္။

ၿပ ျ ပည္ျစံျိုအျသမ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ အျပ ျျိုင္န္ ေဆိုပါမတြမ္ျ လိုပါသည္။ တအပဒေရလည္ျ

ယခိုေသအျပ ခ်္သည္ ္တ

္ ိုပတ ု႔ေအန ဖင္

၎္ို လိုေပပါသည္။

ျ္ျိုပြ ိုအ႔ဆ ခန္ျ မ်မ ရ လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈမတြမ္ျ မ်မ ျင္္ျ သ္ဆိုင္ပါသည္။

ယခိုေသအျပ ခ်က္္ြင္္ လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ ေခ်္အလ္်မ ္ို မည္သို႔ ေသံျိုျ ျ ပဳအျဝမ်တသမ မည္ကို အျျ ပမျ ပထမ ပါသည္။
လူႀ္ မင္္ျ ၏ ေမခင္္ျအေရ မ်မ ္လ
ို ည္ျ အျဖမျ္ျ ပထမ ပါသည္။
တအပဒေရ ္တ

▪
▪

ျ္ျိုပြ ို႔အေန္ ဖင္္ျ အျေမ္ပါတို႔္ို တမဝန္ပါသည္
မ

လူႀ္ မင္္ျ ျ ျင္္ျပတသ္သည္ျ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ ေခ်္အလ္်မ ္ို ္ိုယ္အျရ ္ိုယြမေ ဖစ္ သမ္ျ ထမ သည္မမ အျသခ်မအျစ ခင္္ျ ၊
လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ ေခ်္အလ္်မ ျင္ပတသ္ၿပ ္တ

ျ္ျပ
ို ြ ို႔၏ တအပဒ တမဝန္မ် ျင္္ျ ္ိုယ္အျရ ္ိုယြမေခ်္အလ္္

သံျိုျ ဖစြဲမႈ ပါသည္ျ ယခိုေသအျပ ခ်္အမ အျပ ေပ္မ ျ ခင္္ျ ၊ ျ ျင္္ျ

▪

ယခိုေသအျပ ခ်္ပါ လ္မသ္္အျရမ္္အျအနသမ စည္ျ ္မ္ျ မ်မ ္ို လ္
ို မန ျ ခင္္ျ ။
လူႀကးမင္ း၏ ေ ဘးဆက္ုငရာ အခ်ကအလက်ားကို အသံ ို း ပဳ ေ ဝမ်ပံ ို

လူႀ္ မင္္ျ ၏

အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မေခ်္အလ္်မ ္ို

အျေမ္ပါေတင္
ို ျ
္

စမရင္္ျ တတင္္ ျ ပထမ မည္ မဟိုတါပ ။ သိုအ႔သမျ္လည္ျ

္တ

ေသံျိုျ ျ ပဳအျဝမ်မည္ျ ဖစသ ည။္

ပံျိုမန္သျ
ံ ိုျ ဖစြဲမႈေမ လံျိုျ ္ိုမူ

ျိုျ္ပြ ို႔သံျိုျ ဖစြဲအျဝမ်မည္ျ ေခ်္အလ္မ် သည္ ယခိုနယပယ်မ ထြဲမ တစခိုစ္ို

ေ္်ံျျ
ဳ ဝင္ည္ျ ဖစသ ည္။

▪

ကိုေသရးအသတက္။

လူႀ္ မင္္ျ ၏

အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မေခ်္အလ္်မ ္ို

လူႀ္ မင္္ျ ၏

သံျိုျ ဖစြဲမည္ျ ဖစသ ည။္ ၎္ို ဆရမဝန္မ် ၊ သူနမျ ပဳမ်မ ၊ နည္ျ ပညမရင္မ် ၊ အျ္်မင္္ျ သမ /သူမ်မ

အျစမင္္အ႔ရမ္ႈေတတ္္

သို႔မဟိုတ္ Kansas တ္ၠသလ
ို ္

္်နျ
္ မမအျရ စနစက ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္ ထမ အျသမ ေ ခမ ္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ ေစေစတ္ ေလိုပမ
သ မ မ်မ စသည္ြို႔ ျင္္ျ
အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။ တပမမ ဌမနမ်မ အေန္ ဖင္္ျ သင္္၏ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ္ို စမံရန္ သင္္၏ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ ေခ်္အလ္်မ ္ို
အျဝမ် ျျိုင္ သ ည။္ ၎တတင္္ အျဆ ညႊန္ျ မ်မ ၊ ဓမကတခလ
ြဲ ိုပငနျ
္

ျ ျင္္ျ x-rays တို႔ ပါဝင္သ ည္။ ၎ေခ်္အလ္်မ ္ို အျဖမျ္ျ ပပါ Kansas

ေဖဖြဲ႔ေစည္ျ တတင္္ မပါသူမ်မ ျင္္ျလည္ျ အျဝမ်ျ ခင္္ျ မ်မ ရ ျိုျင္ပါသည္။ ၎တတင္္ သင္္႔ေမ ္ိုသသည္ျ လႊျြဲအျျ ပမင္္ျ အျပ အျသမ
သမမ အျတမျ္မ်မ ျင္္ျ အျနေမက်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ သူနမျ ပဳမ်မ ပါဝင္သ ည္။

▪

က်သင္ေ႔ခငအသတက္။ သင္္၏ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မေခ်္အလ္မ် ္ို သင္္၏ ေမမခံေစေစတ္ သို႔မဟိုတ္ သင္္အ႔စမင္္အ႔ရမ္ႈေတတ္္
္်သင္္အ႔အမင္ပ သည္ျ

ေ ခမ သူမ်မ ျင္္ျ

သံျိုျ ဖစြဲအျဝမ်မည္ျ ဖစသ ည္။

တပမမ

သင္္

လ္ခံရရမည္ျ

္ိုသမႈအေၾ္မင္္ျ ္ို

သင္္႔္်န္ျ မမအျရ ေစေစတ္ သို႔ အျျ ပမျ ပမည္ျ ဖစသ ည္။ သင္္႔ေစေစအတအန္ ဖင္္ျ ္ိုသမႈေတတ္္ ္်သင္္အ႔အမင္ပ အျဆမင္ႈ ရ/မရ
သရန္ ၎္ို လိုပ္အျဆမင္္ျ ခင္္ျ ျ ဖစသ ည။္
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က်န္ းမာေ ရးေ

ာင္ေ႔ရာကႈ လိုပငန္ း ္်ားအသတက္။ လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မေခ်္အလ္မ် ္ို လိုပငန္ျ စတ်မ ေတတ္္

ေသံို ျ ပဳမည္ျ ဖစသ ည။္ ေဆိုပါသံျိုျ ဖစြဲအျဖမျ္ျ ပ ခင္္ျ ္ ္တ
ေရအည္အတသ ျ ပည္ျဝ

သည္ျ

အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ္ို

ျ္ျိုပြ ို႔ေစေစတ်မ ္ို ေ္ူေညျ ဖစ္အျစၿပ

ရရအျစပါသည္။

တပမမ

ျ ပန္လ ည္သံျိုျ သပန္ ေသံျျ
ို ျ ပဳ ျျိုင္္ ပါသည္။ ထို႔ ပင္္ သင္္႔ေမ

၎ေခ်္အလ္မ် ္ို

လူနမမ်မ အေန္ ဖင္္ျ

္ိုသမႈ ျင္္ျဝန္အျဆမင္ႈမ်မ ္ို

အျစမင္္အ႔ရမ္ႈအျပ သည္ျ ဝန္္မ္ျ မ်မ ၏ လိုပ္အျဆမင္ႈ္ို

တိုင္္ျ တမရ န္အ တတ္လည္ျ သံျိုျ ျ ျိုျင္ပါသည္။ ၎ ေခ်္္ ေလ္မ် ္ို သင္ၾ္မ အျရ ျင္္ျ သိုအျတသန္ ပင္ဆင္ႈမ်မ ေတတ္္ ဆရမဝန္မ် ၊
သူနမျ ပဳမ်မ ျ ျင္္ျ ေ ခမ အျသမ ္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ ေလိုပသမမ မ်မ ျင္္ျလည္ျ အျဝမ်မည္ျ ဖစသ ည္။
းခပားေ ရး

▪

တတြဲဘက်ား။

္တ

ျ္ျပ
ို ြ ို႔ေတတ္္

ေခ်အေသမဝန္
ဳ
အျဆမင္ႈမ်မ အျပ ျိုျင္န္

ျ ပင္ပ

စ မပမ အျရ မတဖ္်မ ျင္္ျလည္ျ

ဆက္္သက္ယသမ မည္ ျ ဖစသ ည္။ တပမမ မတြမ္ျ ရယူအျရ သို႔မဟိုတ္ စိုအျဆမင္္ျ အျရ ဝန္အျဆမင္ႈ အျေဂ်င္မ်
စ မ ျင္္ျေတူ သံျိုျ ဖစြဲ ျိုျင္ပါသည္။
ေဆိုပါ ္န္္ရို ္်မ ေရ ္တ

ျ္ျိုပြ ို႔လိုပ္အျဆမင္န္သည္
်မ ္ို အျဆမင္င္္ န္အ တတ္္ ေခ်္အလ္်မ ္ို ၎တို႔ ျင္္ျ အျဝမ် ျိုျင္ပါသည္။ ေဆိုပါ
မ

္န္္ရို ္္ မ်မ အေန္ ဖင္္ျ ္တ

ျ္ျိုပြ ို႔ထံ္ရရသည္ျ ေခ်္အလ္မ် ္ို ္မတ္ယန္၊ သင္္၏ ေခ်္အလ္်မ ျင္္ျ ၎တိုအ႔ဖမျ္ျ အပသမ

သင္္၏ မည္သည္ျအျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ ေခ်္အလ္စမရင္္ျ ္ိုမဆို သင္္႔ေမ ရယူမခင္္ျအျပ ရမည္ျ ဖစသ ည္။
သင္၏ေ

ာင္ေ႔ရာကႈ င္ ပတသ ကသည္

ေသအျပ သူမ်မ ေတတ္္

အဆကအသသယာ် း။ လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ ေခ်္အလ္မ် ္ို သင္္ျ ျင္္ျခ်န္ျ ဆိုမႈ

သံျျ
ို ဖစြဲအျဖမျ္ျ ပ ျိုျင္ပါသည္။

၎တတင္္

သင္္႔ခ်န္ျ ဆိုမႈ

အျန႔ရ္္၊

ေခ်န္ျ ျင္္ျအျနရမတို႔္ို

(1)

သင္္႔ထံမရရအျသမ သင္္၏ လအတြလမေမလပစမသို႔ ေသအျပ စမပို႔ ခင္္ျ ။ (2) သင္္႔ထံမရရအျသမ သင္လအတြလမေသံျိုျ ျ ပဳသည္ျ
ေ အျမ လသို႔ စမအျပ ပို႔ ခင္္ျ ။ သ႔
ို မ ဟိုတ္ (3) လအတြလမေသံျိုျ ျ ပဳသည္ျ တယလဖိုနျ
္ နံပါတကို အျခၚဆျ
ို ခင္္ျ

သို႔မဟိုတ္

စမတိုပို႔ ခင္္ျ ျ ျင္္ျ လေ
ို ပပါ္ ေသံအျမ လ္ သို႔မဟိုတ္ သင္္႔ဖိုန္ျ ္ို လ္ခံအျျ ဖဆသ
ို ူထံသို႔ စမတိုအျပ ပို႔ ခင္္ျ တို႔ ဖင္္ျ
ဆက္္သယ္ျ ခင္္ျ တို႔ပါဝင္သ ည္။ ခ်န္ျ ဆိုမႈ ေသအျပ သူ (တပမမ အျဆ အေျ အဖျ ပမရန္) ထ္္ သင္္႔ေမ ဆက္္သယန္ လေ
ို ပလမပါ္
္တ

ျ္ျိုပြ ို႔ေမ ျ ပန္လ ည္ဆက္္သယန္

မ္္အျဆ႔ခ်ျ္ခ်န္႔
ြဲခ မည္ျ ဖစသ ည္။

သ ျ ခမ ညႊန္ၾ္မ ရန္

အေျ ခအေနမ်မ

မရဘြဲ

အျနမ္္ပ္

ေခ်္အလ္်မ ္ို ထန္ခ် န္မ္ မည္ဟိုတါပ ။
တ္ေ က်နပႈဆင
ို ာရ

▪

တမ္ းမ်ား။

စစြမ္ျ ေတတ္္ ္်နျ
္ မမအျရ

္တ

ျ္ျိုပြ ို႔၏

ဝန္အျဆမင္ႈမ်မ အေပၚ

လူႀ္ မင္္ျ ၏

စတ္အျ္်နပႈေမ

ေ္ြဲျ ဖတည္ျ

ေခ်္အလ္မ် ္ို သံျိုျ ဖစြဲအျဖမျ္ျ ပတသမ မည္ျ ဖစသ ည္။ ေဆိုပါ စစြမ္ျ ္ို ပံျိုမန္လပစမ သို႔မဟိုတ္

သင္္႔ထံ္ရရထမ အျသမ ေ အျမ လသို႔ အျပ ပို႔တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။ သင္္႔ထံ္ လအတြလမရရထမ သည္ျ ဖိုန္ျ နံပါတသို႔လည္ျ
စမတိုအျပ ပို႔ ခင္္ျ ျ ဖင္္ျ ေဆိုပါ စစြမ္ျ ္ို အျပ ပို႔တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။

▪

ကိုေသရး ေ င္ရးခ်ယႈမ်ား။ လူႀ္ မင္္ျ
ေခ်္အလ္ကို

အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။

ရယူ ျျိုင္ သ ညျ
္
္ိုသမႈေမ် ေစမ
ဳ
မ်မ ္ို အျျ ပမျ ပ ျိုျင္ န္အ တတ္္ အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ
သင္္႔္်နျ
္ မမအျရ ျင္္ျ

ပတသ္ၿပ

ေ ခမ အျသမ

ေ္် ခံစဳ မ မခင္္ျမ်မ ျင္္ျ

ဝန္အျဆမင္ႈမ်မ ေတတ္လည္ျ ၎ေခ်္အလ္်မ ္ို သံျျ
ို ဖစြဲအျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။

▪

ေ ဆးရံ ို လမ္ းညႊန္။ လူႀ္ မင္္ျ အေန္ ဖင္္ျ ္တ

ျ္ျိုပြ ို႔၏ အျဆ ရံျိုတတင္ြ္္အျရမ္္အျနစတ္ လူႀ္ မင္္ျ ျ ျင္္ျပတသ္သည္ျ

္န္႔သတအခ်္အလ္္ မ်မ ္ို အျဆ ရံျလ
ို မ္ျ ညႊဥ္ န္ြင္္ ထည္ျထမ မည္ျ ဖစသ ည္။ ေဆိုပါေခ်္အလ္်မ တတင္္ သင္္႔ေမည္၊ အျဆ ရံျရ
ို အျနရမ၊
အျယဘူယ် အေျ ခအေန (ေသင္္႔ေတင္္႔၊ တည္ၿင္မ္၊ စသည္။) ျ ျင္္ျ ္ို တ္ယယံျၾ
ို ္ည္ႈတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ သင္္႔ေမည္ျ ဖင္္ျ
တ္
ို ို္္အျမ လမပါ္ သင္္၏ ္ို တ္ယယံျို ၾ္ည္ႈ္တလြဲၿပ

လမ္ျ ညႊန္အခ္
် အ လ္မ် ္ို အျျ ပမျ ပမည္ျ ဖစသ ည္။ ၎ဝန္အျဆမင္ႈ္ို

သင္္႔မသမ စို၊ မတ္အျတဆမ်မ ျင္္ျ သင္္႔ထံ လမအျရမ္္ သည္ျ န စပသ ူမ်မ ျင္္ျ သင္္႔လိုပ္အျဆမင္ႈမ်မ ္ို အျယဘူယ်သရသူမ်မ ္ိုသမ
အျပ မည္ျ ဖစသ ည္။ သင္္႔အေန္ ဖင္္ျ အျဆ ရံျိုတတင္အျအနၾ္မင္္
ျ ေ ခမ သူမ်မ ္ို မသအျစလိုပါ္ ယခိုေခ်္အလ္ကို အျဝမ်မည္ဟိုတါပ ။
မ
သင္္႔အေန္ ဖင္္ျ သင္္႔သူနမျ ပဳ၊ သမမ အျတမျ္၊ ေမည္စမရင္္ျ တသင္္ျ

ပိုဂ လ္
ဳ သို႔မဟိုတ္ ဝင္င္ခင္္ျဌမနတို႔သ႔
ို
ယခိုေခ်္အလ္္

အမဝအမ်စလိုအျၾ္မင္္ျ အျျ ပမျ ပရမည္ျ ဖစသ ည္။

▪

က်န္ းမာေ ရး သတင္ းအခ်ကအလက္ ဖယထုတႈ လိုပေ
္ ဆာင္ ခင္ း။ လူႀ္ မင္္ျ ၏ ္်န္ျ မမအျရ ေခ်္အလ္်မ ္ို
သတင္္ျ ေခ်္အလ္္ ဖယ္ိုတ္မ သည္ျ ္်နျ
္ မမအျရ ေခ်္အလ္အျ ဖစ္ ေသံျျ
ို ျ ပဳ ျိုျင္ပါသည္။ ဆိုလသ
ို ည္မမ သင္္႔ေမ ဖယ္ိုတ္မ အျသမ
သို႔မဟိုတ္ ျ ပဳျ ပင္္မ အျၾ္မင္္ျ သတတ
မ န္ ေ္ူေညအျပ သည္ျ အျဒတမေမ လံျိုျ ျ ဖစသ ည္။

▪

သင္ေ႔ ာင္ေ႔ရာကႈသတင္

ပါဝငပတသကသူမ်ား။

လူႀ္ မင္္ျ ဘ္က

တမ ျ မစခ်္ြစစံျတ
ို စမမရပါ္

မသမ စိုဝင္္

သို႔မဟိုတ္

သင္္႔

အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈတတင္္ ပါဝင္က ူညသည္ျ မတ္အျတဆထံသို႔ သင္္၏ အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ ေခ်္အလ္်မ ္ို အျဝမ်တသမ မည္
ျ ဖစသ ည္။ သဘမအဝဘ ေ ျရမယ္အျလ်မအခ်ရ လိုပငနျ
္ စတ်မ တတင္္ ္ူညအျနသည္ျ ေိုပစိုတစခိုသို႔ ၎ေခ်္အလ္်မ ္ို အျဝမ်တသမ မည္
ျ ဖစသ ည္။ ထိုသို႔ ပဳလိုပ္ျ ခင္္ျ အျၾ္မင္္ျ သင္္႔မသမ စိုေမ သင္္႔တည္အျနရမ ျင္္ျ အေျ ခအေနတို႔္ို အျျ ပမျ ပ ျိုျင္ည္ျ ဖစသ ည။္
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သင္ရပါ္

သို႔မဟိုတ္

မရဟိုအျျ ပမဆို ျျိုင္ျ
္ ခင္္ျ မရပါ္

သင္္႔ေတတအ္အ္မင္္ျ ဆံျိုျ အျသမ

ေ္် ေဳ မတကိုအျရ ႐ႈၿပ

သင္္႔ေခ်္အလ္်မ အျဝအမ်ရ ္ို တရမ မ်တမစမ ဆံျျ
ို ျ ဖက္တသမ မည္ျ ဖစသ ည။္

▪

သိုေ တသန။

လူႀ္ မင္္ျ ၏

အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မေခ်္အလ္်မ ္ို

သိုအျတသနေတတ္္

ေသံျိုျ ျ ပဳအျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည။္

သိုအျတသန ေဆ္
ို ို သံျျ
ို သပ္မ သည္ျ ေဖဖြဲ႔ေစည္ျ ၏ဘိုတအဖဖြဲ႔္ ေတည္ျ ပဳထမ ၿပ သင္္႔္ိုယ္အျရ ္ယ
ို ြ မ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ
ေခ်္အလ္်မ

လံျိုျ ခံျမ
ဳ ႈရအျစရန္

အျဖမျ္ျ အပပ တသမ မည္ျ ဖစသ ည။္

ေဆင္္႔ဆင္္႔ထန္ျ သမ္ျ မႈ
သိုအျတသန

ရပါ္

အပရမဂ်္ြစခို

၎ေခ်္အလ္်မ ္ို

သိုအျတသနပညမရင္မ် ထံသ႔
ို

ျ ပင္ဆင္္အျနသူမ်မ ေတတ္လည္ျ

ေဆိုပါေခ်္အလ္်မ ္ို

အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။ သိုအျတသန အျလ႔လမမႈ တစခိုသို႔ သင္ပါဝင္္ျ ျျိုင္္အျျ ခရဖို႔ေတတ္လည္ျ သင္္႔ ျင္္ျ ဆက္္သယ္ျ ျိုျင္န္
သင္္႔ေခ်္အလ္်မ ္ို ေသံျျ
ို ျ ပဳ အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။

▪

္ေပဒအရ လအ
ို ပလာပါက။ ဖ္ဒရယ္၊ ျ ပည္နယ္ျ ျင္္ျ နယ္အျျ မတအပဒေရ လေ
ို ပလမပါ္လည္ျ သင္္အ႔ဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ ေခ်္အလ္္ မ်မ ္ို
အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။

▪

္
လႈပရားမႈမ်
ား။

ရနပံ ိုေ ခငရာေ ေခဖရး

ေ ခမ ္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ

တ္ၠသလ
ို ္

Kansas

ေစေစတအသင္္ျ ေဖဖြဲ႔မ်မ ၏

္်နျ
္ မမအျရ စနစက

ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ အျသမ

ရန္ပျ
ံ ိုအျမင္ျ မႇင္္ျတင္္အျရ ္ို

လိုပ္အျဆမင္္ျ ျိုျင္ န္အလို႔င္မ

သင္္႔ထံဆက္္သယန္ သင္္အ႔ဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ ေခ်္အလ္်မ ္ို ေသံျိုျ ျ ပဳတသမ မည္ျ ဖစသ ည္။ Kansas တ္ၠသလ
ို က ်နျ
္ မမအျရ စနစက
ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ အျသမ
အျဖမင္္အျဒ ရင္္ျ မ်မ ျင္္ျ
ေဆိုပါအျဖမင္္အျဒ ရင္္ျ မ်မ

ေ ခမ ္်န္ျ မမအျရ

အျစမင္္အ႔ရမ္ႈေစေစတအ ဖဖြဲ႔ဝင္မ် ျင္္ျ

ေ ခမ ေသင္္ျ ေဖဖြဲ႔မ်မ ျင္္ျလည္ျ

သင္္႔ေခ်္အလ္်မ ္ို

ဆ္စပ္အျနသည္ျ
အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည။္

သို႔မဟိုတ္ ေသင္္ျ ေဖဖြဲ႔မ်မ အေန္ ဖင္္ျ ရန္ပျ
ံ ိုအျမင္ျ မႇင္္ျတင္္ျ ျိုျင္န္ သင္္႔ထံဆက္္သယ္ျ ခင္္ျ မ်မ

ရ ျိုျင္ပါသည္။ တပမမ ရန္ပျ
ံ ိုအျမင္ျ မႇင္္ျတင္္အျရ

ေခမ္ျ ေနမ မ်မ သို႔ တ္္အျရမ္န္ သင္္႔ေမ

ဖတၾ္မ ျ ခင္္ျ မ်

ဳ ရ ျိုျင္သ ည္။

ရန္ပျ
ံ ိုအျမင္ျ မႇင္္ျတင္္အျရ ဆိုင္မ ျ ျစပတလည္ ေစရင္ခစ
ံ မမ်မ ျင္္ျ ေ ခမ ပို႔စမမ်မ ရရ ျိုျင္ပါသည္။ ဆက္္သယ္အျရ ေခ်္အလ္မ် ္ိုလည္ျ
အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။

အျေမ္္အျဖမျ္ျ ပပါ

္ိုသမႈအျပ သည္ျသမမ အျတမျ္ျ ျင္္ျဌမန၊
ရက္ည္ယခ်္်မ ေတတ္္ သင္္႔ထံ ဆက္္သယႈမ်

ေခ်္အလ္်မ ္လ
ို ည္ျ

ရလဒ္ျ ျင္္ျ

အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည-္

္်န္ျ မမအျရ ေမမခံ

ေဆင္္႔ေတန္ျ ။

ဝန္အျဆမင္ႈရက္စြဲ၊

ရန္ပျ
ံ အ
ို ျမင္ျ မႇင္္ျတင္္အျရ

ဳ မလိုပ္အျစလိုပါ္ KU အပဒသမပင္သ ို႔ (913) 562-2700 မလည္ျ အျ္မင္္ျ ၊ Kansas

္်နျ
္ မမအျရ စနစ္

ရန္ပျ
ံ ိုအျမင္မဖံ႔ၿဖ အျရ
ဳ
ရံျိုျ သို႔

္်နျ
္ မမအျရ စနစ္

စံျိုစမ္ျ အျမ ျ မန္ျ အျရ

(913)

588-2800

ေ္ူေညလင္
ို ္ျ သို႔

မလည္ျ အျ္မင္္ျ

(844-527-0597

သို႔မဟိုတ္

အျခၚဆိုမႈ

Kansas

ေခမြဲ႔)

တ္ၠသလ
ို ္

လည္ျ အျ္မင္္ျ

အျခၚဆို ျိုျင္ပါသည္။
က်န္ းမာေ ရး

သ႔
ို မဟိုတ္

္်နျ
္ မမအျရ

ေ ဘးကင္ းမႈေအပၚ

ျ ျင္္ျ

ပင္ းထနသ ည္

အျဘ ္င္္ျ မႈအေပၚ

ၿခမ္ းေ

ခာကႈကို

တားဆး ို ငရ နအ သတက္။

ျ ပင္္ျ ထန္သ ညျ
္ ၿခမ္ျ အျျ ခမ္ႈမ်မ ျင္္ျ

လူႀ္ မင္္ျ ၏

ထသ
ို အ
ို ႔သမေ ျရမယ်မ ္ို

္မတ္က္ယသမ ျိုျင္ န္အလို႔င္မ သင္္၏ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ ေခ်္အလ္်မ ္ို ေသံျိုျ ျ ပဳအျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။ သင္္၏အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ
ေခ်္အလ္်မ ္ို အျဘ ေ ျရယ္ ္မတ္ယ္အျရ ္ို ေ္ူေညအျပ ျိုျင္သ ညျ
္ ပိုဂ လ
ဳ ်မ ္ိုသမ အျဝမ်တသမ မည္ျ ဖစသ ည္။
လူႀကးမင္ း၏ ေ ဆးကိုသမႈဆင
ို ာရ သတင္ းအခ်ကအလက်ားကို အသံ ို း ပဳေမ်၀သသားမည္ နည္ းလမ္ းမ်ား
အထူးေအ ခေအနမ်ား

▪

ကိုယအဂၤ ါအ တအ ပိုင္ း

င္ ဇ၀ကလပစည္ း (တ ရး)္ လရဒါန္ းမႈ - ္ိုယအဂၤျါေစတအပိုင္ျ
္ မ်မ လဒ
ွဴ ါန္ျ မႈမ်မ ျင္္ျ ေစမ ထို ္ိုသ ခင္္ျ ္ို

အျဆမင္င္္သည္ျ ေဖဖြဲ႔ေစည္ျ မ်မ ျင္္ျ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္မ် ္ို အမ်၀တသမ မည္ ျ ဖစပါသည္။
ဘက္ုငရာ- လူႀ္ မင္္ျ သည္ အေမရ္န္ျ ပည္အျထမင္စိုတတင္အျနသူ
(သို႔တည္ျ မဟိုတ္) ျ ျျိုင္ျ
ငံ ခမ စစြ ဥ္ ပြင္္ တမ၀န္္မ္ျ အျဆမင္သ ူ
မ

▪

ျ ဖစပါ္ အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မသတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို သ္ဆိုင္မစစဘ္အမဏမပင္
ို မ် ျင္္ျ လေ
ို ပသလို အမ်၀တသမ မည္ျ ဖစပါသည္။

▪

အလိုပသမား ေ လ်ာ ္ေ ၾကးေ ခင - ေလိုပသမမ အျလ်မျ္အျၾ္ အျမင္ (သ႔
ို မဟိုတ္) ေလမ တူ ေစေစတ်မ ေတတ္္ လူႀ္ မင္္ျ ၏
အျဆ ္ိုသမႈ ဆင္
ို မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို အမ်၀ပါမည္။ တအပဒေရ လိုျေပသ ည္ျ ေတိုျင္္ျ ေတမေထ အမ်အ၀ပ တသမ မည္ ျ ဖစပါသည္။

▪

အမ်ား ပည္သူက်န္ းမာေ ရးဆိုငာရ

အ ရာယာ် း

-

ေမ်မ ျ ပည္သူ္်နျ
္ မမအျရ ဆိုင္မ

လႈပမမ မႈမ်မ ေတတ္္

အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို အမ်၀ပါမည္။ တအပဒေရ လေ
ို ပသလို လိုပ္အျဆမဥ္ င္သမ ပါမည္။ တပမမေမ ျ ဖင္္ျ

▪

55019410.2

ေနမအျရမဂါ၊ ထခ္
ို ႈ (သို႔) မသင္န္မ
စ ္ျ ျ ဖစႈတို႔္ို ္မတ္ယ္န္ျ ခ်ပဳ န္၊

လူႀ္ မင္္ျ ၏
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▪
▪

အျမမ မဖမ မႈ ျင္္ျ အျသဆံျျ
ို မႈတို႔္ို ေစရင္ခတ
ံ င္္ျ ပရန္၊

▪
▪
▪

အျဆ ၀ါ ပစၥည္ျ မ်မ (သို႔) ထိုတကိုန္မ် ၏ ျ ပႆနမမ်မ ျင္္ျ စပလ် တ္ျ သည္ျ တံျျ
ို ပန္ႈမ်မ ္ို ေစရင္ခတ
ံ င္္ျ ပရန္၊

အ္လ သူင္ယ္ ညႇင္္ျ ပန္ျ ျ ျျပစ္ႈ (သို႔) ပစပယႈ္ို ေစရင္ခတ
ံ င္္ျ ပရန္၊
ထိုတကိုန္မ် ျ ပန္လ ည္သမ္ျ ဆည္ျ မႈ ျင္္ျ စပလ် တ္ျ သည္ျ ္စၥမ်မ ္ို လူႀ္ မင္္ျ ္ို အျျ ပမျ ပရန္၊
လူႀ္ မင္္ျ တတင္္

အျရမဂါထအျတတ႔ ဖင္စပမ အျနလ်င္္

(သို႔) အျရမဂါ္ူ စ္ခံရ ျျိုင္သ ည္ျ ေ ျရမက္ယြင္လ
် ္
မ င္

(သို႔) အျရမဂါ

ျ ပန္႔မပမ အျစမည္ျ အေျ ခအေနတတင္္ ရလ်င္္အျျ ပမျ ပရန္ ျ ျင္္ျ

▪

လူနမသည္

ညႇင္္ျ ပန္ျ ျ ျျပစ္ခံအရနသူ(သို႔)ေဥ္ မြင္္ျ ေၾ္မ္ျ ဖ္ခရ
ံ သူဟို

မမတို႔မ

ယံျိုၾ္ည္ပါ္

သ္ဆိုင္မေစို ရဌမနဆိုင္မမ်မ သို႔ အေၾ္မင္္ျ ၾ္မ ပါမည္။ မမတို႔သည္ တအပဒေရ ေမန္အ႔ပ မသမ (သ႔
ို တည္ျ မဟိုတ္)
အျတမင္္ျ ဆိုမသမ အမ်၀တသမ ပါမည္။

▪

က်န္ းမာေ ရးဆိုငာရ
သတင္္ျ ေခ်္္

ေ

္
ာင္ ၾကည္ သည္ လႈပရားမႈမ်
ား င္

ေလ္်မ ္ို

မတတ မ္ းတင္ ခင္ းမ်ား

-

လူႀ္ မင္္ျ ၏

္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈမ်မ အေပအၚစမင္္ျၾ္ည္ျသည္ျ

အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ

ေစို ရဌမနဆင္
ို မမ်မ ျင္္ျ

အမ်၀တသမ ပါမည္။ တအပဒေရ အျထမ္ခံ ထမ သည္ျ အျဆမင္င္္ႈမ်မ တတင္သမ အမ်၀တသမ မည္ျ ဖစပါသည္။ တပမမေမ ျ ဖင္္ျ စမရင္္ျ စစ္ျ ခင္္ျ ၊
စံျိုစမ္ျ စစ္အျဆ ျ ခင္္ျ ၊

ၾ္ည္ျရႈစစ္အျဆ ျ ခင္္ျ ျ ျင္္ျ

အမ်၀တသမ ပါမည္။ ေစို ရအေန္ ဖင္္ျ ေဆိုပါ လႈပမမ မႈမ်မ ေမ

လိုင္င္
စ

စစြမ္ျ အျ္မ္ယူမႈမ်မ ္ြဲသိုအ႔သမ

္်နျ
္ မမအျရ

္စၥရပ်မ တတင္သမ

အျစမင္္ျအျရမ္ႈစနစက ို အျစမင္္ျၾ္ည္ျရ န္အ တတ္္

ေသံျိုျ ျ ပဳပါသည္။ အျရမဂါျ ဖင္စပမ မႈမ်မ ၊ ေစို ရ စမံ္န္ျ မ်မ ၊ ျ ျျိုင္သ
ငံ မ ေမခင္္ျအေရ ဆိုင္မ တအပဒေမ လို္မန မႈ၊ လူနမ၏ ရလဒြ ို႔္ို
အျစမင္္ျၾ္ည္ျရမတို႔တတင္လ ည္ျ ေသံျိုျ ျ ပဳပါသည္။ ေစို ရ မတြမ္ျ မ်မ ျင္္ျလည္ျ

အျဆ ၀ါ ဆိုင္မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္မ် ္ို

အမ်၀တသမ ပါမည္။

▪

အမႈအခင္ း

င္

တရမ ရံျိုျ ေမန္႔၊

အ ငင္ းခပားမႈဆင
ို ာရ က ၥရပ်ား - လူႀ္ မင္္ျ အေန္ ဖင္္ျ ေမႈေခင္္ျ မ်မ ၊ ေ င္င္္ျ မပမ မႈမ်မ ရ င္ဆ ိုင္္အျနရပါ္
တအပအဒၾ္မင္္ျ ေရ

အျတမင္္ျ ဆိုမႈ

(သို႔မဟိုတ္)

ေ ခမ

တအပဒဆိုင္မ

လိုပငနျ
္ စတ်မ ္ို

တံျိုျ ပန္မတတင္္

လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျဆ ၀ါ ဆိုင္မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္မ် ္ို အမ်၀တသမ ပါမည္။

▪

တရား္ေပဒအာဏာသက္ေ ရာကျႈ - တရမ တအပဒစို မို အျရ ဆိုင္မ ေရမရမ အျတမင္္ျ ဆလ
ို ်င္္ အမ်၀တသမ ပါမည္-

▪
▪
▪

ထခို္ဏ
ဒ မေမ် ေစမ
ဳ
မ်မ ္ို ေစခံတင္္ျ ပရန္၊

▪

မႈခင္္ျ တစခို၏ ေ္န္႔ေသတမအျနသည္ျ အေျ ခအေနတတင္္ ျ ပစႈ္် တလန္ခ
ွဴ
ရ
ံ သူ၏ အသဘမတူညခ်္္ မရရ ျျိုင္ သ ည္ျေခါ ေဆိုပါ

တရမ ရံျိုျ ေမန္႔၊ ဆင္္ျအျခၚစမ၊ ၀ရမ္ျ ၊ သမၼမန္စမ (သို႔) ေလမ တူလိုပန
င ္ျ စတ်မ ္ို အေၾ္မင္္ျ ျ ပန္ၾ္မ ရန္၊
သံသယရသူ၊ ၀ရမ္ျ အျျ ပ ၊ ပစၥည္ျ သ္္အျသခံ (သို႔) အျပ်မ္ဆျ
ံ ိုျ အျနသည္ျ ပိုဂ လ
ဳ က ို အျဖမျ္ထတ
ို န္ (သို႔) အျျ ခရမခံရန္၊
ျ ပစႈ္် တလန္ခ
ွဴ
ရ
ံ သူ အေၾ္မင္္ျ ္ို အျဖမျ္ျ ပရန္၊

▪
▪

ေမႈေခင္္ျ အျၾ္မင္္ျ ျ ဖင္စပမ သည္ဟို ယံျိုၾ္ည္သညျ
္ အျသဆံျျ
ို မႈအေၾ္မင္္ျ ္ို အျဖမျ္ျ ပရန္၊

▪

အေရ အျပၚအေျ ခအေနတတင္္

မမတို႔၏ အေဆမ္အတ တပစမတတင္္ သံသယ ဖင္စဖယ္ ေမႈေခင္္ျ ္ို အျဖမျ္ျ ပရန္ ျ ျင္္ျ
ျ ပစႈအေၾ္မင္္ျ ၊

ေမႈေခင္္ျ ျ ဖင္စပမ ရမအျနရမ၊

ျ ပစႈ္် တလန္ခ
ွဴ
ရ
ံ သူ

(သို႔မဟိုတ္)

ျ ပစႈ္် တလန္သ
ွဴ
ည္ျ လူပိုဂ လ္
ဳ ၏ ေခ်္အလ္္၊ အေၾ္မင္္ျ ေရမ (သို႔) တည္အျနရမတို႔္ို အျဖမျ္ျ ပ သတင္္ျ ပ႔
ို ရန္၊

▪

ေ သမႈေ သခင္ း ံ ို မ္ း
အျသမႈအျသခင္္ျ

စံျိုစမ္ျ

သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို

္ေ ဆးေ ရးအရာရ၊

ေ ဆးကိုသမႈဆိုငာရ

္ေ ဆးသူ

င္

်ာပနအခမ္ းအနားေ ဆာင္ငက
ရ သ ူမ်ား

စစ္အျဆ အျရ ေရမရ (သို႔မဟိုတ္) အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ စစ္အျဆ သူတို႔ ျင္္ျ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ
အမ်၀တသမ မည္ျ ဖစပါသည္။

အျသဆံျိုျ ရသည္ျအေၾ္မင္္ျ ရင္္ျ ္ို

တပမမေမ ျ ဖင္္ျ

ဆံျျ
ို ျ ဖတ န္ြ ို႔ေတတ္္

အျရမဂါရသူေမ

အျဖမျ္ထတ
ို န္

လိုပ္အျဆမင္မည္ျ ဖစပါသည္။

စ်မပန

(သို႔မဟိုတ္)
ေခမ္ျ ေနမ

စစတ္အျဆမင္င္္သူတို႔မ ယင္္ျ တို႔၏ တမ၀န္မ် ္ို ထမ္ျ အျဆမင္မတတင္္ လိုေပသလို စစတ္ျ ျျိုင္္အျစရန္ အမ်၀ပါမည္။

▪

အမ်းသားလံ
ဳ
ို ခံ ေ
ဳ ရး - ေမ် သမ
ဳ လံျိုျ ခံျအ
ဳ ျရ ဆိုင္မ အေၾ္မင္္ျ ရင္္ျ မ်မ ေတတ္္ သ္ဆိုင္မ ဖ္ဒရယအစို ရ ဌမနဆိုင္မမ်မ ျင္္ျလည္ျ
လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို အမ်၀တသမ ပါမည္။
လူႀကးမင္ း

င္ သက္ု ငသ ည္ ေ ဆးကိုသမႈဆင
ို ာရ သတင္ းအခ်ကအလက်ား င္

ပလ် ္ၿပး လူႀကးမင္ း၏ အခခင္ ေအရးမ်ား

လူႀ္ မင္္ျ ျ ျင္္ျပတသ္ၿပ မမတ႔
ို ထန္ျ သမ္ျ ထမ ရသည္ျ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မသတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ျင္္ျ စပလ် တ္ျ ၿပ လူႀ္ မင္္ျ ထံတတင္္
အျေမ္္အျဖမျ္ျ ပပါ ေမခင္္ျအေရ မ်မ ရပါသည္ -
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မတရယူ
ရ ခခင္

င္

သံ ို းစ ြဲပိုင္ငင
ြ ္

လူႀ္ မင္္ျ ၏္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈ ျင္္ျစပလ် တ္ျ ၿပ

-

ဆံျိုျ ျ ဖတခ္
် ်မ ျ ပဳလိုပ န္အ တတ္္ ေလအတ္ရမနစ္ ္်နျ
္ မမအျရ မတြမ္ျ တတင္္ သမ္ျ ဆည္ျ ထမ သည္ျ သတင္္ျ ေခ်္အလ္မ် ေပါေ၀င္္
အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္တ ွဴ မ်မ ္ို ရယူသျ
ံ ျ
ို ဖစြဲပိုင္င္ခင္္ျရၿပ ဘယကိုအျပ ပိုအ႔ပ ပါရန္ အျတမင္္ျ ဆိုပိုင္င္ခင္္ျရပါသည္။
ပံျိုမန္အမ ျ ဖင္္ျ အျဆ ္ိုသမႈ ဆိုင္မ ျင္္ျ အျအမင္ပ အျခ်မႈဆင္
ို မ မတြမ္ျ မ်မ သည္ပင္္ ပါ၀င္ပါသည္။ စတ္အျရမဂါ္ိုထျ
ံ ိုျ မတစိုမ်မ ္ြဲသိုအ႔သမ
မတြမ္ျ မ်မ မပါ၀င္္အျပ။
ေဆိုပါသတင္္ျ ေခ်္အလ္မ် ္ို

ရရသံျိုျ ဖစြဲရ န္အ တတ္္

အျတမင္္ျ ဆိုစမေမ

အျရ သမ တဥ္ င္သင္္ျ ရပါမည္။

ေဆိုပါအျတမင္္ျ ဆိုမႈ

လိုပငနျ
္ စတ္ ေတတင္္ျ ္ိုန္သ
်က ည္ျ စရတ်မ ္ို လူႀ္ မင္္ျ မ ္်ခရ
ံ မည္ျ ဖစပါသည္။ မတသည္
ွဴ
ေလအတ္ရမနစပံျိုစသ
ံ မျ ဖစပါ္ လိုပအမ ခသမ
အျတမင္္ျ ခံတသမ မည္ျ ဖစပါသည္။

သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ

ပိုမိုသရ ျျိုင္န္

အေထမ္အပံအျပ အျရ

အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မမတြမ္ျ ဌမန

(သို႔မဟိုတ္) Kansas တ္ၠသလ
ို ္ ္်နျ
္ မမအျရ စနစ္ သတင္္ျ ထိုတျ
္ ပန္အျရ (913) 588-2454 သို႔ အျခၚဆို ျျိုင္ါပ သည္။
ေခ်အေသမ
ဳ

ေ္န္႔ေသတမသည္ျ

ျ င္င္္ျ ပယည္ျ ဖစပါသည္။

အေျ ခအေနမ် တတင္္
ဳ

ဆံျျ
ို ျ ဖတခ္
် အမ

စတ္အျရမဂါ္ိုထံျျ
ို မတစို္သ
ြဲ ိုအ႔သမ

ျ ပန္လ ည္ဆနျ
္ စစ္အျပ ရန္

လူႀ္ မင္္ျ အေန္ ဖင္္ျ

အျတမင္္ျ ဆိုမႈမ် ္ဳ ို

အျတမင္္ျ ဆို

ျ ျျိုင္ါပ သည္။

ျ ပန္လ ည္ဆနျ
္ စစႈ္ို အျတမင္္ျ ဆရ
ို န္အ တတ္္ Kansas တ္ၠသလ
ို ္ ္်နျ
္ မမအျရ စနစ္ စံျိုစမ္ျ အျမ ျ မန္ျ အျရ ေ္ူေညလိုင္ျ
္ (844-5270597 အျခၚဆိုမႈေခမြဲ) သို႔ ဆက္္သယ္ျ ျျိုင္ါပ သည္။
ပင္ငက
ြ် ေ
္ တာင္ းခံပိုင္ငင
ြ ္

▪

-

မတြမ္ျ တတင္သည္
ျ
မ

လူႀ္ မင္္ျ ၏

ေ္မေတ္ယ္အျပ ထမ အျသမ

္်နျ
္ မမအျရ

သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ျ ပင္ဆင္ႈေတတ္္ အျတမင္္ျ ဆိုပိုင္င္ခင္္ျရပါသည္။ မတြမ္ျ အျျ ပမင္္ျ လြဲရ န္အ တတ္္ အျတမင္္ျ ဆိုရန္ အျတမင္္ျ ဆိုစမ
အျရ သမ ၿပ

္်နျ
္ မမအျရ

သတင္္ျ

ေခ်္အလ္္

စမံခန္႔ဖခြဲမႈ

ျ ျႊန္ၾ္မ အျရ မွဴ ထံ

(သို႔မဟိုတ္)

Kansas

တ္ၠသလ
ို ္

္်နျ
္ မမအျရ စနစ္ သတင္္ျ ေခ်္အလ္္ ထိုတ္ျ ပန္အျရ ရံျိုျ ေမတ္၊ 3901 Rainbow Blvd၊ Kansas ၿမ႔၊ဳ KS 66160 သို႔ အျပ ပို႔ရမည္
ျ ဖစပါသည္။ လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျတမင္္ျ ဆိုမႈေမ

အေထမ္အပံ အျပ ျျိုင္္ ရန္ အေၾ္မင္္ျ ျ ပခ်္ကိုလည္ျ

အျဖမျ္ျ အပပ ရန္

လိုေပပါသည္။
လူႀ္ မင္္ျ ၏ မတြမ္ျ ျ ပင္ဆ င္င္ခင္္ျ အျတမင္္ျ ဆိုမႈေမ ျ င္င္္ျ ပယ္ျ ျျ္ျင္
ို ါပ သည္။ အျတမင္္ျ ဆိုမႈသည္ စမျ ဖင္္ျအျရ သမ ထမ ျ ခင္္ျ
မဟိုတလမ်င္္ (သို႔မဟိုတ္) ေ္ူေညအျပ ရမည္ျ အေၾ္မင္္ျ ျ ပခ်္္ မပါ၀င္လင္
မ် ္ ျ င္င္္ျ ပယည္ ျ ဖစပါသည္။ သတင္္ျ ေခ်္အလ္မ် ္ို
အျေမ္္အျဖမျ္ျ ပပါ အေျ ခအေနမ်မ တတင္္ ျ ပင္ဆင္္အျပ ရန္ အျတမင္္ျ ဆိုပါ္ ျ င္င္္ျ ပယည္ ျ ဖစပါသည္ -

▪

သတင္္ျ ေခ်္အလ္ကို ဖန္ြ ခြဲသည္ျ လူပိုဂ လ္
ဳ (သို႔) ေဖဖြဲ႔ေစည္ျ သည္ ျ ပင္ဆင္္
ခ် က ို ျ ပဳလိုပန္ မ ဖစ္ျ ျျိုင္္အျတမသည္ျ
အေျ ခအေနမ် တတင္္
ဳ ျ ပင္ဆင္္
ခ် ျ
္ ပဳလိုပအ
္ ျပ မည္ မဟိုတပါ၊

▪

လူႀ္ မင္္ျ ျ ျင္္ျပတသ္္၍ ဆံျျ
ို ျ ဖတခ္
် ္ ျ ပဳလိုပန္ ေသံျိုျ ျ ပဳသည္ျမတြမ္ျ တစစတြစပိုင္္ျ မဟိုတပါ္၊

▪
▪

စစ္အျဆ ရန္ျ ျင္္ျ မတရယူ
ွဴ ရင္န္ခင္ျ
္ ျ ပဳထမ သည္ျ သတင္္ျ ေခ်္အလ္္ ေစတအပိုင္္ျ မဟိုတါပ ္ (သို႔မဟိုတ္)
တ္် ပည္ျစံျိုသည္ျ မတြမ္ျ ျ ဖစ္အျနပါ္ ျ ပင္ဆင္္အျပ ရန္ ျ င္င္္ျ ဆိုပါမည္။

ာရင္ းအင္ းကို ေ ဖာ ္ ေပပးရန္ ေ တာင္ းဆိုခခင္ - ေလအတ္ရမနစက်နျ
္ မမအျရ မတြမ္ျ တတင္္ သမ္ျ ဆည္ျ ထမ သည္ျ အျဆ ္ိုသမႈ

▪

ဆိုင္မသတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ေပါေ၀င္္ မမတို႔ ပဳလိုပ္မ သည္ျ သတင္္ျ ေခ်္အလ္္အျဖမျ္ျ ပမႈစမရင္္ျ ဇယမ မ်မ ္ို ရယူပိုင္င္ခင္္ျရပါ
သည္။

ေဆိုပါစမရင္္ျ တတင္္

အျအမင္ပ အျခ်မႈ

မမတ႔
ို ပဳလိုပ္မ သည္ျ

(သို႔မဟိုတ္)

အျဖမျ္ျ ပခ်္်မ ေမ လံျိုျ ပါ၀င္ည္ဟိုတါပ ။

တပမမေမ ျ ဖင္္ျ

္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈအျေမျ္အပရ ရင္္ျ

အျဆ ္ိုသမႈ၊

ရက္ည္ယခ်္်မ ေတတ္္

ျ ပဳလိုပ္မ သည္ျအျဖမျ္ျ ပခ်္်မ သည္ ေဆိုပါစမရင္္ျ ဇယမ တတင္္ ပါ၀င္ည္ဟိုတ္အျပ။
မမတို႔ထံ ျင္္ျ မမတို႔လိုပငနျ
္ ပူ အျပါင္္ျ မတဖ္်မ ထံမ ေဆိုပါအျဖမျ္ျ ပခ်္စမရင္္ျ ဇယမ ္ို အျတမင္္ျ ဆိုပိုင္င္ခင္္ျ ရပါသည္။ ၂၀၀၃
ခို ျစ္

ဧၿပလ

၁၄

ရ္္အျန႔

မတိုင္္

ျ ပဳလိုပ္မ သည္ျ

အျဖမျ္ျ ပခ်္်မ

(သို႔မဟိုတ္)

သ သန္႔ေတည္ျ ပဳထမ သည္ျအျဖမျ္ျ ပခ်္်မ သည္ စမရင္္ျ ဇယမ တတင္္ ပါ၀င္ည္ မဟိုတ္အျပ။
ေဆိုပါစမရင္္ျ ဇယမ မ်မ ္ို

အျတမင္္ျ ဆိုရ န္အ တတ္္

သတတ
ံ ိုစံတတင္္
မ ္ မ သည္ျအျဖမင္ပျ

စမအျရ သမ ျ ဖည္ျမစ္္၍

တဥ္ င္သင္္ျ ရမည္

ျ ဖစပါသည္။ လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျတမင္္ျ ဆိုခ်္္အျပၚတတင္္ မမတို႔မ အျဖမင္ပျ
ံ ိုစံေမ အျပ မည္ ျ ဖစပါသည္။
ကန္႔သတြက
် ်ား ပဳလပ
ို ္ေ ပးရန္ ေ တာင္ းခံပိုင္ငင
ြ ္
လိုပ္အျဆမင္ႈ

မ်မ ေတတ္္

္န္႔သတ္အျပ ရန္ (သို႔)

မမတို႔မ

- အျဆ ္ိုအသရ ၊ အျအမင္ပ အျခ်မႈ (သို႔မဟိုတ္) ္်န္ျ မမအျရ ဂရိုစို္ႈဆင္
ို မ

ေသံျိုျ ျ ပဳ(သို႔)

အမ်၀လ်္သည္
ျ
မ

ဆိုင္မ

သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ေမ

ေ္န္႔ ေသတ္ျ ဖင္္ျ ထမ ရအျပ ရန္ အျတမင္္ျ ဆိုပိုင္င္ခင္ျ
္ ရပါသည္။ ထို႔ေ ပင္္ အျဖမျ္ျ ပခ်္သည္

အျအမင္ပ အျခ်မႈ္ို အျဆမင္င္္န္ (သို႔မဟိုတ္) ္်နျ
္ မမအျရ

55019410.2

အျဆ ္ိုသမႈ

အျစမင္္ျအျရမ္ႈလိုပ္အျဆမင္ခ္
် ်မ ္ို အျဆမင္င္္န္က္ည္ယခ်္အတတ္္
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္်နျ
္ မမအျရ စမံခ္
် ြ စခိုျ ဖစၿပ

အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ

္ိုယြိုင္္အျပ အျခ်ထမ ၿပ ျ ဖစသ ည္ျ
သ္ဆို င္သ ညျ
္ ေရမျ ဖစပါ္

ေခ်္အလ္သည္

္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈဆိုင္မ

လူႀ္ မင္္ျ ၏
တစစံျို

လူႀ္ မင္္ျ မ

(သို႔မဟိုတ္)

ေ္န္႔ေသတ္ျ ဖင္္ျထမ ရအျပ ရ န္လ ည္ျ

္ို

(သို႔)

မမတို႔အမ်၀လ်္သည္
ျ
မ

အျတမင္္ျ ဆိုပိုင္င္ခင္္ျရပါသည္။

ေ ပည္ျေ၀

၀န္အျဆမင္ႈတို႔ ျင္္ျသမ

အျဖမျ္ျ ပခ်္်မ

လူႀ္ မင္္ျ ၏္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈ

တစ္အျယမ္္ျ ျင္္ျ

မတ္အျတဆလည္ျ ျ ဖစ္ျ ျျိုျ္င္ါပ သည္။

ပစၥည္ျ

အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မသတင္္ျ ေခ်္အလ္္

အျပ ပါရ န္လ ည္ျ အျတမင္္ျ ဆိုပိုင္င္ခင္္ျရပါသည္။
ပါ၀င္လ္
် မသည္ျ

သတင္္ျ

္န္႔သတ္

အျအမင္ပ အျခ်မႈတတင္္

သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို

ေဆိုပါပိုဂ လ
ဳ သ ည္သမ စို၀င္္ျ ဖစ္ျ ျျိုင္လ
သ ို

္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈပစၥည္ျ မ်မ (သို႔မဟိုတ္)၀န္အျဆမင္ႈမ်မ

ရယူရ န္အ တတ္္

ႀ္တင္္
ဳ အျအမင္ပ အျခ်မႈမရပါ္ လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျတမင္္ျ ဆိုခ္
် အ မ မမတို႔္ အသဘမမတူ ျျိုင္ည္ဟိုတ္အျပ။ လူႀ္ မင္္ျ ေမ
အေရ အျပၚ ္ိုသမႈျ ပဳလိုပ န္အ တတ္္ လိုေပသ ညျ
္ သတင္္ျ ေခ်္အလ္ဟိုတါပ ္ မမတို႔မအသဘမတူညၿပ လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျတမင္္ျ ဆို
ခ်္အမ ျ ဖည္ျဆည္ျ အျပ တသမ မည္ျ ဖစပါသည္။
္န္႔သတ္မ ရအျပ ရန္

အျတမင္္ျ ဆိုရ န္အ တတ္္

မမတို႔မ

အျပ ေပသ ည္ျ

အျဖမင္ပျ
ံ ိုစံအျပၚတတင္္

စမအျရ သမ ျ ဖည္ျမစ္္

အျပ ရမည္ျ ဖစပါသည္။ ေဆိုပါ အျဖမင္ပျ
ံ ိုစံအျပၚတတင္္ -

▪
▪
▪
▪

မည္သည္ျ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို ေ္န္႔ေသတ္ျ ဖင္္ျ ထမ ရအျစခ်င္သ ည္၊
သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို မည္ကြဲသို႔ ေ္န္႔ေသတ္ျ ဖင္္ျ ထမ ရအျစခ်င္သ ည္ ျ ျင္္ျ
ေဆိုပါ ေ္န္႔ေသတ်မ သည္ မည္သူ႔ေတတ္္ ျ ဖစသ ည္ြို႔္ို အျဖမျ္ျ ပထမ ရမည္ ျ ဖစပါသည္။

လ႔၀
် ဳ ကအဆကအသသယ္ေ တာင္ းဆိုပိုင္ငင
ြ ျ္ျ
သ ျ ခမ နည္ျ လမ္ျ ျ ဖင္္ျအျသမျ္
အျတမင္္ျ ဆိုပိုင္င္ခင္ျ
္ ရပါသည္။

လူႀ္ မင္္ျ ထံသို႔

-

လည္ျ အျ္မင္္ျ ၊

သ ျ ခမ အျနရမမ်မ တတင္လ ည္ျ အျ္မင္္ျ

အျတမင္္ျ ဆိုမႈအျပၚမူတည္၍

အျတမင္္ျ ဆိုမႈျ ပဳလိုပ္အျပ ရပါသည္။

အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ္စၥရပ်မ ျင္္ျစပလ် တ္ျ ၍

မမတိုအ႔ပ သည္ျ

သင္္ျအျလ်မျ္သည္ျ

ေဆ္အတသယလိုပ္အျပ ရန္
အျဖမင္ပျ
ံ ိုစံတတင္္ျ ဖည္ျမစ္ၿပ

အျတမင္္ျ ဆိုခ္
် ်မ ေမ လံျိုျ ္ို

မမတို႔္

ျ ဖည္ျဆည္ျ အျပ တသမ ပါမည္။

▪

ယခိုအသေ ပး ာ၏ ာင္ရကတ ရယူ
ရ ပိုင္ငင
ြ ္ - မည္သည္ျေခ်ဥ္ န္ြင္ဆို ယခိုေသအျပ စမ၏ စမင္ရ္တေမ
ွဴ အျပ ပါရန္ အျတမင္္ျ ဆို ျျိုင္ါပ သည္။
ယခိုေသအျပ စမေမ

ျ ျႈတ္ျ ဖင္္ျ

(ေလအတ္ရမနစနည္ျ ျ ဖင္ျ္)

အသဘမတူထမ ၿပ

ျ ဖစ္အျသမျ္လည္ျ

စမင္ရ္တရယူ
ွဴ ပိုင္င္ခင္္ျရပါသည္။
အသေ ပး ာအား ထပံေ ဖာ ္ ပ ခင္ း
မမတို႔၏ ္ိုယ္အျရ ္ိုယြမေခ်္အလ္သံျိုျ ဖစြဲမႈတတင္္ အေျ ပမင္္ျ ေလြဲမ်မ

ျ ဖည္ျတသင္္ျ ရန္ ယခိုေသအျပ စမေမ

ထပံအျဖမျ္ျ အပပ မည္

ျ ဖစပါသည္။ လူႀ္ မင္္ျ ျ ျင္္ျပတသ္ၿပ မမတို႔ထံတတင္္ ရထမ ၿပ ျ ဖစသ ည္ျ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္မ် ေတတ္္ ထအျရမ္သည္ျ
ေသအျပ စမေမ

ျ ပင္ဆင္ႈျ ပဳလိုပန္

မမတို႔ထံတတင္္

ေမခင္္ျ

မည္သည္ျသတင္္ျ ေခ်္အလ္္ ေတတ္ကိုမဆို ထအျရမ္္အျစမည္လည္ျ
လ္ေသ
အျပ စမမတေမ
ွဴ
မ

အျဖမျ္ျ အပပ ထမ

အျပ ေပ္မ ပါသည္။

ယင္္ျ သည္

အျနမင္အနမဂက္တြင္္

မမတို႔ရရသည္ျ

ျ ဖစပါသည္။ လူႀ္ မင္္ျ မ ၀န္အျဆမင္ႈရရ ျျိုင္ည္ျ အျနရမမ်မ တတင္္

မည္လည္ျ

ျ ဖစပါသည္။

ယခိုေသအျပ စမထိုတ္ျ ပန္သ ည္ျအျန႔္ို

ပထမဆံျိုျ စမမ်္္ျ ျျမအေပၚဘ္္ ညမဘ္္အျထမင္္ျတတင္္ အျဖမျ္ျ ပထမ ပါသည္။
တင
ို က
ၾ ားခ်က်ား
လူႀ္ မင္္ျ ၏

္ိုယ္အျရ ္ိုယြမ

ရယူအျရ ျင္္ျစပလ် တျ
္ ၿပ
လူႀ္ မင္္ျ ၏

ေမခင္္ျအေရ မ်မ ္ို

မမတို႔္ခ် အျဖမ္ခ
ဳ
ြဲအျၾ္မင္္ျ

(သို႔မဟိုတ္)

လူႀ္ မင္္ျ ၏

PHI

္ို

မမတို႔ ျ ပဳလိုပခြဲသည္ျ ဆံျျ
ို ျ ဖတခ္
် ်မ ္ို အသဘမမတူျ ခင္္ျ စသည္ျ စအတအ ျျမင္္ျေယ္္ျ ဖစစရမျ ဖစခြဲသည္ျ

္ိုယ္အျရ ္ိုယြမသံျိုျ ဖစြဲမႈ

ေမခင္္ျ

အေရ မ်မ ျင္္ျစပလ် တ္ျ ၍

ပိုမိုသရလိုပါ္

Kansas

တ္ၠသလ
ို ္

္်န္ျ မမအျရ စနစ္

ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ သည္ျ ္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈ စစတ္ အျဆမင္င္္္အျရ ၏ ္ိုယ္အျရ ္ိုယြမဆိုင္မ ေရမရမ်မ ထံသို႔ Kansas
တ္ၠသလ
ို ္ ္်န္ျ မမအျရ စနစစံျိုစမ္ျ အျမ ျ မန္ျ မႈ ေ္ူေညလိုင္ျ
္ 844-527-0597 (ဖိုနျ
္ အျခၚဆိုမႈ ေခမြဲ) မတဆင္္ျ ဆက္္သယ္ျ ျျိုင္ါပ သည္။
စမျ ဖင္္ျအျရ သမ အျဖမျ္ျ ပထမ သည္ျ

တင္
ို ္
ၾ မ စမေမ

အေမရ္န္ျ ပည္အျထမင္စို

္်နျ
္ မမအျရ ျင္္ျ

လူသမ ၀န္အျဆမင္ႈမ်မ ဌမန၏

ေမ်မ ျ ပည္သူဆိုင္မေမခင္္ျအေရ ရံျျ
ို (OCR) သို႔ ေမႈတတြဲတဥ္ င္သင္္ျ ျ ျျိုင္ါပ သည္။ လူႀ္ မင္္ျ မ အျတမင္္ျ ဆိုပါ္ ္ိုယ္အျရ ္ိုယြမဆင္
ို မေရမရမ
OCR ၏ လ္မ လပစမေမ အျပ ေဥ္ ပသမ မည္ ျ ဖစပါသည္။ မမတို႔ (သို႔မဟိုတ္) OCR ျ ျင္္ျ ပတသ္ၿပ တိုင္္
ၾ မ စမ ေမႈတတြဲ တင္ခသည္
ြဲ
ျေတတ္္
ေ ပစြစစံျိုတစမ အ္်ရမ္္အျစမည္ မဟိုတ္အျပ။
ကတေ ဖာကဖ်ကႈေအၾကာင္ းၾကား ာ
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အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မသတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ေမ

တအပဒေရ

လိုေပသ ည္ျေတိုင္္ျ

မူပင္
ို အျစၿပ
မ

လံျိုျ ခံျမ
ဳ ႈ

ရအျစရန္

ထန္ျ သမ္ျ ထမ ရမည္ ျ ဖစပါသည္။ ေဆိုပါ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ေမ တအပဒေရ မခင္္ျျ ပဳထမ သည္ျပံျိုစံျ ဖင္္ျ မဟိုတဘြဲ ယူအျဆမင္္ျ ခင္္ျ ၊
ရယူျ ခင္္ျ ၊ သံျိုျ ဖစြဲျ ခင္္ျ (သို႔မဟိုတ္) ထိုတ္အျဖမျ္ျ ခင္္ျ တို႔ ျ ပဳလပ
ို ပါ္ အျဖမ္ဖ်္ႈ္ို အျတတေရသည္ျအျနမ္္ ရ္္အျပါင္္ျ ၆၀ ေတတင္္ျ
အေၾ္မင္္ျ ၾ္မ တသမ မည္ ျ ဖစပါသည္။
ေ ဆးကိုသမႈဆင
ို ာရ သတင္ းအခ်ကအလက်ား၏ အ ခားအသံ ို း ပဳမႈမ်ား
ယခိုေသအျပ စမ (သို႔မဟိုတ္) မမတို႔ ျင္္ျစပဆ ို င္သ ည္ျ ေ ခမ တအပဒမ်မ တတင္္ ေ္်ံျျ
ဳ မ၀င္္အျသမ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္္
အျဖမျ္ျ ပမႈ မ်မ ျင္္ျ ေ ခမ ေသံျျ
ို ျ ပဳမႈမ်မ သည္ လူႀ္ မင္္ျ ၏ စမျ ဖင္္ျအျရ သမ ထမ သညျ္မခင္္ျျ ပဳခ်္္ျ ဖင္္ျသမ ျ ပဳလိုပ္ျ ျျိုင္ည္
ျ ဖစပါသည္။

အျေမက္္ြင္္

ေခ်အေသမအေျ
ဳ
ခ

အေနမ်မ ္ို

အျဖမျ္ျ ပထမ ပါသည္။

သိုအ႔သမျ္

ေ္ိုန္ျ
ံလ ျ
ို မဟိုတ္အျပ။

လူႀ္ မင္္ျ ၏

အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ အျပၚတတင္္ မမတို႔မ မည္သည္ျအျနရမတတင္္ အျဖမျ္ျ ပ၍ ေသံျိုျ ျ ပဳမည္ဆိုသည္ျေခါ လူႀ္ မင္္ျ ၏
စမျ ဖင္္ျအျရ သမ ထမ အျသမ မခင္္ျျ ပဳခ်္လိုေပည္ ျ ဖစပါသည္ တ္ေ ရာဂါကိုထ ံ ို းမတစုမ်ား - လူႀ္ မင္္ျ ၏ စတ္အျရမဂါ္ိုထံျိုျ မတစိုမ်မ အေပၚ ေသံျိုျ ျ ပဳမႈ ျင္္ျ အျဖမျ္ျ ပခ်္်မ သည္

▪

လူႀ္ မင္္ျ ၏ စမျ ဖင္္ျအျရ သမ ထမ အျသမ မခင္္ျျ ပဳစမလေ
ို ပည္ျ ဖစပါသည္။ အျယဘိုယ်ေမ ျ ဖင္္ျ
စတ္အျရမဂါ္ိုထံျိုျ မတစိုမ်မ သည္ စတက်နျ
္ မမအျရ ပညမရင္ မ လူႀ္ မင္္ျ ျ ျင္္ျ ေၾ္ံအျပ အျတဆ အျျ မျျ သည္ျေခ်န္အ တတင္္ျ မမ
ေ ပန္အလန္စ္မ အျျ ပမဆိုခြဲသည္ျ အေၾ္မင္္ျ ေရမမ်မ ေမ လံျျ
ို ္ို ဆန္ျ စစမတြမ္ျ တင္္မ သည္ျ မတစိုမ်မ ျ ဖစၿပ လူႀ္ မင္္ျ ၏
္်နျ
္ မမအျရ မတြမ္ျ တစခိုလံျိုျ မ သ ျ ခမ ထန္ျ သမ္ျ ထမ ရထမ မည္ ျ ဖစပါသည္။

▪

ေ

်းသကကရက္ည္ရယက
ြ် ်ား - လူႀ္ မင္္ျ ၏ မခင္္ျျ ပဳခ်္စမမရဘြဲ မမတို႔၏ ္ိုယပိုင္္၀န္အျဆမင္ႈလိုပငနျ
္ မ်မ ္ို အျစ် တ္္္ျ ပဳလိုပါပ မည္။

ႁမခင္္ျ ခ်အ္အန္ ဖင္္ျ

ေ ခမ အျသမ

အျစ် တ္္က္ည္ယခ္
် ်မ ေတတ္္

လူႀ္ မင္္ျ ၏အျဆ ္ိုသမႈဆင္
ို မသတင္္ျ ေခ်္အလ္္

ေသံျိုျ ျ ပဳမႈမ်မ ျ ျင္္ျ အျဖမျ္ထတ
ို ္
ခ် ်မ ေတတ္္ လူႀ္ မင္္ျ ၏ မခင္္ျျ ပဳခ်္စမ လိုေပည္ ျ ဖစပါသည္။

▪

ေ ဆးကိုသမႈဆင
ို ာရ သတင္ းအခ်ကအလက္ ေ ရာင္ းခ် ခင္ း - လူႀ္ မင္္ျ ၏ သတင္္ျ ေခ်္အလ္္ အျရမင္္ျ ခ် ခင္္ျ မ်မ ပါ၀င္္အျနသည္ျ
အျဖမျ္ျ ပခ်္္ ေတတ္္ လူႀ္ မင္္ျ ၏ စမျ ဖင္္ျ မခင္္ျျ ပဳခ်္လိုေပည္ ျ ဖစပါသည္။

လူႀ္ မင္္ျ ၏ အျဆ ္ိုသမႈဆိုင္မသတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ေမ

ေသံျိုျ ျ ပဳရန္ (သို႔မဟိုတ္) အမ်၀ရန္ မခင္္ျျ ပဳခ်္္ အျပ ၿပ ပါ္လည္ျ

ေဆိုပါမခင္္ျျ ပဳခ်္္ ေမ မည္သညျ
္ ေခ်ဥ္ န္ြင္ဆို စမျ ဖင္္ျ ျ ပန္လ ည္ပယ္
ဖ် ္ျ ျျိုင္ါပ သည္။ လူႀ္ မင္္ျ မ မခင္္ျျ ပဳခ်္အမ ပယဖ္
် ခြဲပါ္ လူႀ္ မင္္ျ ၏
စမျ ဖင္္ျအျဖမျ္ျ ပထမ သည္ျ မခင္္ျျ ပဳခ်က္္ြင္ပါ၀င္သ ည္ျ အေၾ္မင္္ျ ျ ပခ်္်မ
သံျိုျ ဖစြဲအမ်၀တသမ အျတမမည္

မဟိုတ္အျပ။

ေတတ္္ မမတို႔အေန္ ဖင္္ျ ယင္္ျ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို

လူႀ္ မင္္ျ ၏မခင္္ျျ ပဳခ္
် ္ျ ဖင္္ျ

ျ ပဳလိုပခြဲၿပ ျ ဖစသ ည္ျ

ထိုတ္ျ ပန္ခ္
် ်မ ္ေ
ို တတ္ူ

ျ ပန္လ ည္

႐ိုတသမ္ျ ျ ခင္္ျ င္မ မတ္္ျ ျျ္ျိုင္္အျပ။ မမတို႔မ အျထမ္ပံအျပ ထမ သည္ျ မတြမ္ျ မ်မ ္ို ဂ႐ိုတစ္
ို ္ ထန္ျ သမ္ျ ထမ ရရန္ လိုေပ္အျပသည္။
အလေကထရာန ္်န္ းမာေ ရးသတင္ းအခ်ကအလက္ လြဲလယ္ ခင္ း
Kansas

တ္ၠသလ
ို ္

ေ ခမ အျသမ

္်န္ျ မမအျရ စနစ္

ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ သည္ျ

လြဲလယ္ျ ခင္္ျ လိုပန
င ္ျ တတင္္

ပလ် ္္ းသည္ အခခင္ ေအရးမ်ား

္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈ

္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈအေထမ္အပံအျပ သူမ်မ ျင္္ျ

္်နျ
္ မမအျရ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ

င္

စစတ္အျဆမင္င္္္အျရ ဌမနသည္

္်န္ျ မမအျရ ေစေစတ်မ ျင္္ျေတူ

္်နျ
္ မမအျရ သတင္္ျ ေခ်္အလ္္

ေဖဖြဲ႔ေစည္ျ

ေလအ္္ရမနစ္
(HIO)

မတဆင္္ျ

ပူ အျပါင္္ျ ပါ၀ဥ္ င္သမ မည္ျ ဖစပါသည္။ မမတို႔၏ ပူ အျပါင္္ျ ပါ၀င္ႈ မတဆင္္ျ လူႀ္ မင္္ျ တို႔၏ PHI ေမ ္ိုအသရ ၊ အျအမင္ပ အျခ်မႈ (သို႔မဟိုတ္)
္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္္အျရ

လိုပ္အျဆမင္ခ္
် က္ည္ယခ္
် ်မ ေတတ္္

ေ ခမ အျသမအျထမ္ပံအျပ သူမ်မ ျင္္ျ

္်နျ
္ မမအျရ ေစေစတ်မ မ

ရယူသျ
ံ ိုျ ဖစြဲ ျျိုင္ည္ ျ ဖစပါသည္။ ေတည္ျ ပဳထမ သည္ျ HIO သည္ PHI ၏ ္ိုယ္အျရ ္ိုယြမ ျင္္ျ လံျျ
ို ခံျအ
ဳ ျရ ္္
ို မတ္က္ယသမ ရန္ ေ္မေတ္ယ်မ
ထမ ရထန္ျ သမ္ျ တသမ ရန္ လိုေပပါသည္။

ေတည္ျ ပဳထမ သည္ HIO သည္ မခင္္ျျ ပဳခ်္္ ရရထမ သည္ျ ပိုဂ လ
ဳ ်မ ္ိုသမ HIO မတဆင္္ျ

ရယူမခင္္ျအျပ ရမည္ ျ ဖစပါသည္။
Kansas

တအပဒေရ

လူႀ္ မင္္ျ အေန္ ဖင္္ျ

လူႀ္ မင္္ျ ၏

္်နျ
္ မမအျရ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို

အေထမ္အပံ

အျပ သူမ်မ

ျ ျင္္ျ

္်နျ
္ မမအျရ ေစေစတ္ တို႔ေမ HIO မတဆင္္ျ ရယူ ျျိုင္င္ခင္္ျျ ပဳ/မ ပဳ ဆံျိုျ ျ ဖတပိုင္င္ခင္္ျရပါသည္။ လူႀ္ မင္္ျ တတင္္ အျင္ရ ခ်ယရ
စ မ (၂) ခိုရပါသည္။
ပထမတစခိုအေန္ ဖင္္ျ ္ိုအသရ ၊ အျအမင္ပ အျခ်မႈ (သို႔မဟိုတ္) ္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္္အျရ
လူႀ္ မင္္ျ ၏

PHI

္ို

မခင္္ျျ ပဳခ်္ရထမ သည္ျ

လူပိုဂ လ
ဳ ြ စ္တ ခ်င္ျ
္ ္ိုသမ

လိုပ္အျဆမင္ခ္
် ်မ ေတတ္္ HIO မတစဆင္္ျ

မခင္္ျျ ပဳအျပ ျျိုင္ါပ သည္။

ေဆိုပါပံျိုစ္
ံ ို

အျင္ရ ခ်ယခြဲပါ္

လူႀ္ မင္္ျ အေန္ ဖင္္ျ မည္သည္မ် လိုပ္အျဆမင္စရမ မလေ
ို ပ္အျပ။
ဒိုတယအေန္ ဖင္္ျ လူႀ္ မင္္ျ ၏ ထန္ျ သမ္ျ ထမ ရအျသမ PHI ္ို HIO မတဆင္္ျ ရယူမခင္္ျ ္န္႔သတ္ျ ျျိုင္ါပ သည္ (ႁမခင္္ျ ခ်အ္အန္ ဖင္္ျ
တအပဒေရလိုေပပါ္
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ေထူ သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို

တင္္ျ ပရ န္အ တတ္္

မန္က န္သ ည္ျ

မခင္္ျျ ပဳခ်္ပိုဂ လ
ဳ ်မ ္ို

ရယူမခင္္ျျ ပဳရမည္)။
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ယင္္ျ ္ြဲသို႔ ပဳလိုပ န္အ တတ္္ Kansas ္်နျ
္ မမအျရ သတင္္ျ ေခ်္အလ္္ နည္ျ ပညမမတဆင္္ျ HIE ္ို ဖယ္မ အျပ ရန္ အျတမင္္ျ ဆိုခ္
် ္ ျ ပဳလိုပမည္
ျ ဖစပါသည္။

သို႔

http://www.kanhit.org

၀င္္အျရမ္ၿပ

ျ ပဳလိုပ္ျ ျျိုင္ါပ သည္။

မည္ကသ
ြဲ ို႔

ဖယ္မ အျပ ရမည္ဆိုသည္ျ

သတင္္ျ ေခ်္အလ္္ျ ျင္္ျပတသ္္၍ ပိုမိုသရလိုပါ္ KanHIT အေထမ္အပံအျပ အျရ စင္ြမ (785) 296-0461 သ႔
ို ဆက္္သယ္ျ ျျိုင္ါပ သည္။ Kansas
တ္ၠသလ
ို ္ ္်နျ
္ မမအျရ စနစ္ ဖဖြဲ႔စည္ျ တည္အျထမင္္မ သည္ျ ္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္ျအျရမ္ႈ စစတ္အျဆမင္င္္္အျရ မ လူႀ္ မင္္ျ ၏ PHI ္ို
HIO

သို႔

ရယူသျ
ံ ိုျ ဖစြဲ ျျိုင္္အျရ မ ပဳ ျျိုင္္အျစရ န္အ တတ္္

အျဖမျ္ျ ပထမ သည္ျျ ျႊန္ၾ္မ ခ်္်မ ေတင္
ို ္ျ
အေထမ္အပံအျပ သူမ်မ ျင္္ျ

“္န္႔သတခ္
် ်မ

္န္႔သတ္ျ ျျိုင္ါပ သည္။

္်န္ျ မမအျရ ေစေစတ်မ သည္

HIO

ျ ပဳလိုပ္အျပ ရန္

မတဆင္္ျ

လူႀ္ မင္္ျ ၏

အျတမင္္ျ ခံပိုင္င္ခင္္ျ”

ရယူပိုင္င္ခင္္ျ္ို

္န္႔သတ္

သတင္္ျ ေခ်္အလ္်မ ္ို

ေပင္
ို ္ျ တတင္္

ထမ အျသမျ္လည္ျ

လူႀ္ မင္္ျ ၏

သ ျ ခမ

မခင္္ျျ ပဳခ်္ပါရဘြဲ ေ ခမ အျသမတအပအဒၾ္မင္္ျ မ်မ ေရ ရရ ျျိုင္ သ ည္ျနည္ျ လမ္ျ မ်မ (ဖ္စ္ျ ဖင္္ျအျသမျ္လည္ျ အျ္မင္္ျ ၊ လံျိုျ ခံျမ
ဳ ႈရသည္ျ
အျမ လ္ျ ဖင္္ျအျသမျ္လည္ျ အျ္မင္္ျ ) ျ ဖင္္ျလည္ျ အမ်၀ ျျိုင္ါပ သည္။
လူႀ္ မင္္ျ အေန္ ဖင္္ျ
လူႀ္ မင္္ျ ၏

္်နျ
္ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ

ေလအ္္ရမနစ္

ဝန္အျဆမင္ႈမ်မ ္ို

္်နျ
္ မမအျရ ေခ်္အလ္္

Kansas

ျ ပည္နယဟိုတဘြဲ

ေ ခမ ျ ပည္နယ်မ တတင္္

သံျိုျ ဖစြဲမႈဆိုင္မ္န္႔သတခ္
် ်မ ျင္္ျ

ပတသ္ၿပ

လ္ခရ
ံ ယူပါ္
မတူညသည္ျ

စည္ျ မ်တ္ျ စည္ျ ္မ္ျ မ်မ ရ ျိုျင္ပါသည္။ သံျိုျ ဖစြဲမႈ္ို ္န္႔သတ န္အ တတ္္ မည္သည္ျလိုပ္အျဆမင္ခ္
် မ် လိုပအ
္ ျဆမင္န္သည္က
ို သရ ျိုျင္ န္အလို႔င္မ
မ
လူႀ္ မင္္ျ ၏ ျ ပည္နယ္ျ ပင္ပ ္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္႔္အျရမ္ႈ အျထမ္ပ႔
ံ သူထံ တ္
ို ို္ဆက္္သယ္အျဆမင္င္္္အျစလိုပါသည္။
HIO မတစဆင္္႔ လူႀ္ မင္္ျ ၏ ေလအ္္ရမနစကန
် ္ျ မမအျရ ေခ်္အလ္သံျျ
ို ဖစြဲမႈ္ို ္န္႔သတ န္ဆျ
ံ ျ
ို ျ ဖတသည္ျ လူႀ္ မင္္ျ ၏ ဆံျျ
ို ျ ဖတခ္
် သ ည္
သင္္႔္်န္ျ မမအျရ အျစမင္္အ႔ရမ္ႈမ်မ ္ို
လိုပ္အျဆမင္္ျ ျိုျင္ႈ္ို

ေ္န္႔

ေထအျရမ္ဆျ
ံ ိုျ

ေသတ္ျ ဖစ္အျစ ျိုျင္ပါသည္။

အျပ ေပည္ျ

သင္္႔္်န္ျ မမအျရ

္န္႔သတခ္
် ်မ ေတတ္္

အျတမင္္ျ ဆိုခ္
် ြ စ္အျစမင္က ို

ေဆိုပါဆံျျ
ို ျ ဖတခ္
် ္ အျၾ္မင္္ျျ ဖစလမမည္ျ အျနမ္ဆက္ြြဲ ေမ နည္ျ ခ်္်မ ္ို လ္ခရ
ံ မည္ျ ဖစသ ည။္
END
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အျစမင္္အ႔ရမ္ႈ

အျထမ္ပံ႔သူ၏
တဥ္ င္သင္ျ
္ သည္ျေခါ

