
ခ ွဲခခာြားဆက်ဆံခခငြ်ားကိိုတာြားခြစ်ထာြားသည့်် ခြည်နယ်နငှ့်် ဖက်ဒရယ် တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာဥြဒဒကိို နိိုငင်ဆံိိုငရ်ာဇစ်ခြစ်၊ 

ကိိုြားက ယ်ြှုနငှ့်် ဘိိုြားဒဘြားြ ာြားကိို ကိိုြားက ယ်ခခငြ်ားသာြက အခခာြားကာက ယ်ထာြားသည့်် အဖ ွဲွဲ့ြ ာြားဒြေါ်တ င ် အဒခခခံထာြား 

ြါသည်။ ကာက ယ်ဒြြားြှုတ င ် ငာှြားရြ်ြားြှု၊ ဒရာငြ်ားခ ြှုြ ာြား၊ အငာှြားခ ခခငြ်ား၊ အာြခံနငှ့်် နယ်ဒခြသတ်ြှတ်ခခငြ်ား 

တိို ့်ြါဝငသ်ည့်် အိြ်ရာနငှ့််ဆက်စြ်ဒနသည့်် အလိုြ်ဒဆာငရ် က်ခခငြ်ားအြ  ိြားအစာြားအာြားလံိုြား ြါဝငြ်ါသည။် တနဖိ်ိုြားြျှတ 

အိြ်ရာဥြဒဒသည ် သင၏် ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားလိုြ်သာြားဟူသည့််အဒခခအဒနကိို လစ်လ ျူရှုထာြားကာ သင့််အာြားကာက ယ်ဒြြား 

ြည်ခဖစ်ြါသည်။ သင၏်ရ  ွှေ့ရခ ြောင််းခြင််းဆိိုငရ်ြောအရခြအရေ၊ နိိုငင်ဆံိိုငရ်ြောဇစ်ခြစ် (သိို ို့) ကိို်းကွယ်ြှုရ ကြောင်ို့ အိြ်ရြော 

 ိိုငရှ်င ် (သိို ို့)  ံို့ ိို်းရ ်းသြှူ သင်ို့အြော်း ကွွဲခ ြော်းစွြော ဆက်ဆခံြင််းသည ် တရြော်းဥ ရေနငှ်ို့ြညီခြင််းခြစ် ါသည်။ သင၏် 

ကိို်းကွယ်ြှုကိိုသရိှိရေ် အြ်ိရြော ိိုငရှ်ငြှ် သင်ို့အြော်းရြ်းခြေ််းခြင််းသည်လည််း တရြော်းဥ ရေနငှ်ို့ ြညီခြင််းခြစ် ါသည်။ 

အိြ်ြ ာြား (သိို ့်) တိိုက်ခနြ်ားြ ာြား ငာှြားရြ်ြားခခငြ်ားတ ငြ်ါဝငဒ်နသည့််လူြ ာြားသည် ဒအာက်ြါတိို ့်ကိို ခြ လိုြ်၍ြရဟိုဆိိုလိိုခခငြ်ား 

ခဖစ်ြါသည် - 

 သငသ်ည် ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားလိုြ်သာြား (သိို ့်) ဒိုကခသည်ခဖစ်ဒနခခငြ်ားဒကကာင့်် (သိို ့်) သင၏် ကိိုြားက ယ်ယံိုကကည်ြှုဒကကာင့်် 

သင့််အာြား ငာှြားရြ်ြားရနခ်ငငြ်ားဆနခ်ခငြ်ား၊ 

 သငသ်ည် အဒြရိကနခ်ြညဒ်ထာငစ်ိုြှြဟိုတ်ခခငြ်ားဒကကာင့်် သင့််အာြား ငာှြားရြ်ြားရနခ်ငငြ်ားဆန ်ခခငြ်ား၊ 

 သငလ်ာခွဲ့်သည့််ဒနရာ၊ သင၏်ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားခခငြ်ားဆိိုငရ်ာအဒခခအဒနတိို ့်ဒကကာင့်် (သိို ့်) သင၏် ကိိုြားက ယ်ယံိုကကည ်

ြှုဒကကာင့်် သင့််အာြား ငာှြားရြ်ြားခြိိုြိိုဒကာက်ခံခခငြ်ား (သိို ့်) ြိိုြိိုြ ာြားခြာြားသည့်် လံိုခခံ ဒရြားစဒြေါ်ဒင  ဒကာက်ခံခခငြ်ား၊ 

 သငသ်ည် ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားလိုြ်သာြား၊ ဒိုကခသည်ခဖစ်ဒနခခငြ်ားဒကကာင့်် (သိို ့်) သင၏်ကိိုြားက ယ်ြှုဒကကာင့်် သင့််အာြား ြူြားတ ွဲ 

လက်ြှတ်ဒရြားထိိုြားဒြြားြည့််သူလိိုအြ်ဒကကာငြ်ား ဒတာငြ်ားခံခခငြ်ား၊ 

 အနံ ့်ထ က်လာနိိုငခ်ခငြ်ားဒကကာင့်် သငက်ကိ က်သည့််အစာြားအစာကိိုခ က်ြစာြားရနဒ်ခြာခခငြ်ား၊ 

 သင ် (သိို ့်) သင၏်ြိသာြားစိုဝငအ်ခ  ိ ွဲ့က အင်္ဂလိြ်စကာြားြဒခြာတတ်ခခငြ်ားဒကကာင့်် သင့််အာြားငာှြားရြ်ြားရန ် ခငငြ်ားဆန ်

ခခငြ်ား၊ 

 သင၏်တိိုက်ခနြ်ားအခြငဘ်က်တ င ်အင်္ဂလိြ်စကာြားဒခြာရြည်ဟို သင့််အာြားဒခြာကကာြားခခငြ်ား၊ 

 တစ်နိိုငင်တံည်ြားြှလာသူြ ာြား၊ သငက်ွဲ့်သိို ့် တူညီသည့််ဘာသာစကာြားကိိုဒခြာဆိိုသူြ ာြား (သိို ့်) ကိိုြားက ယ်ြှုတူသူ 

ြ ာြား နငှ့််နြီားသည့််တိိုက်ခနြ်ားကိိုဒရ ြားခ ယ်ရန ်သင့််အာြားတ နြ်ားအာြားဒြြားခခငြ်ား၊ (သိို ့်) 

 သငသ်ည် ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားလိုြ်သာြား (သိို ့်) ဒိုကခသည်ခဖစ်ခခငြ်ားဒကကာင့်် (သိို ့်) သင၏်ကိိုြားက ယ်ြှုဒကကာင့်် သင ် (သိို ့်) 

သင၏်ြိသာြားစိုအာြားစညြ်ားြ ဥ်ြားြ ာြားခ ြှတ်ထာြားဒသာ်လည်ြား အခခာြားြည်သူ ့်ကိိုြှ အဆိိုြါစည်ြားြ ဥ်ြားြ ိ ြား ခ ြှတ် 

ြထာြားခခငြ်ား။ 

သင၏်ြံိုြနြ်ားသ ငခ်ြင်၊ ဒခြာြံိုဆိိုြံို (သိို ့်) ဝတ်စာြားဆငယ်ငြံ်ိုတိို ့်ဒကကာင့်် သင၏်ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားခခငြ်ား အဒခခအဒနနငှ့်် 

ြတ်သက်၍ အိြ်ရာြိိုငရှ်ငြှ် သင့််အာြားဒြြားခ နြ်ားြ ာြားဒြြားခြနြ်ားခခငြ်ားသည ် တရာြားဥြဒဒနငှ့်် ြညီခခငြ်ားခဖစ်ြါသည။် 

အခ  ိ ွဲ့ဒသာ အိြ်ရာြိိုငရှ်ငြ် ာြား၊ ြိိုငရှ်ငြ် ာြား၊ အိြ်ခခံဒခြဒအြားင်္ င့််ြ ာြား၊ စသည်တိို ့်ြှ သငသ်ည ် ဤနိိုငင်တံ င ်

တရာြားဝငခ်ခငြ်ားရိှ၊ ြရိှဒြြားခြနြ်ားခခငြ်ား၊ သင၏်အစိြ်ြားကတ် (သိို ့်) ဗီဇာကိို ကကည့််လိိုဒကကာငြ်ားဒတာငြ်ားခံခခငြ်ား၊ (သိို ့်) 

သင၏်လူြှုဖူလံိုဒရြားကိိုယ်ြိိုငန်ြံါတ်ကိို ဒတာငြ်ားခံခခငြ်ားတိို ့် ခြ လိုြ်နိိုငြ်ါသည်။ ဒြြားခြနြ်ားြှုသည ် လူတိိုငြ်ားကိို 

ညီြျှစ ာခြ လိုြ်ခခငြ်ားခဖစ်ပြီြား ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားခခငြ်ားဆိိုငရ်ာအဒခခအဒန၊ နိိုငင်အံလိိုက်ဇစ်ခြစ် (သိို ့်) ကိိုြားက ယ်ြှု စသည့်် 

သြီားခခာြားအဒကကာငြ်ားအရာကိို သြီားသန် ့် သတ်ြှတ်ခခငြ်ားြဟိုတ်သဒရ ွဲ့ အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူသည ် တရာြားဝငအ်ဒခခအဒန 

ကွဲ့်သိို ့် ဒြြားခြနြ်ားြည ်ခဖစ်ြါသည်။ 

သငသ်ည်အိြ်တစ်လံိုြားဝယ်လိိုက်ြါက (သိို ့်) အဒြါငစ်ာခ  ြ်ရရန ် ကကိ ြားစာြားဒနြါက၊ သင၏် ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားခခငြ်ားဆိိုငရ်ာ 

အဒခခအဒန၊ ဒိုကခသည်အဒခခအဒန (သိို ့်) သင၏်ကိိုြားက ယ်ြှုအရ သင့််အာြား ခငငြ်ားြယ်ခခငြ်ား (သိို ့်) က ွဲခြာြားစ ာ 

ဆက်ဆံခခငြ်ားြှ သင့််အာြားကာက ယ်ဒြြားြည်ခဖစ်ြါသည။်   

ခြည်နယ်နငှ့်် ဖက်ဒရယ် တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာဥြဒဒသည ် သငအ်ာြား အိြ်တ င ် (သိို ့်) တိိုက်ခနြ်ားတ င ် ဒနထိိုငသ်ည်နငှ့်် 

တစ်ပြိ ငန်က် သငအ်ာြားဆက်လက်ကာက ယ်ဒြြားြညခ်ဖစ်ြါသည်။ အိြ်ရာဒဆာငရ် က်ြှုတ ငြ်ါဝငဒ်နသည့်် 

အိြ်ရာြိိုငရှ်င၊် အိြ်ခခံဒခြဒအြားင်္ င့်် (သိို ့်) ြည်သူြဆိို ဒအာက်ြါ တိို ့်ကိို ဒဆာငရ် က်၍ြရြါ - 

 သင၏်ဒခါငြ်ားခခံ ြိုဝါ၊ ဟီင်္ က်ဘ၊် အကက ရှည်၊ ဒခါငြ်ားဒြါငြ်ားြိုဝါ၊ အဝတ်ဦြားထိုြ်၊ အခခာြား ဘာသာဒရြား 

ဆိိုငရ်ာအဝတ်အစာြား (သိို ့်) အခခာြားဘာသာဒရြားဆိိုငရ်ာသဒကဂတကိိုဖယ်ရှာြားရန ်ဒခြာကကာြားခခငြ်ား၊ 

 သင၏်ကိိုြားက ယ်ြှု၊ သင၏်ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားြှုဆိိုငရ်ာအဒခခအဒန (သိို ့်) သင၏်ဒိုကခသည်ဆိိုငရ်ာ အဒခခအဒန 

ဒကကာင့်် သင့််အာြားနငှထ်ိုတ်ခခငြ်ား၊ (သိို ့်) 

 သင၏်ကိိုြားက ယ်ြှု၊ သင၏်ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားြှုဆိိုငရ်ာအဒခခအဒန (သိို ့်) သင၏်ဒိုကခသည်ဆိိုငရ်ာ အဒခခအဒန 

ဒကကာင့်် သင့််အာြားပခိြ်ြားဒခခာက် (သိို ့်) ဒနာှက်ယှက်ခခငြ်ား။ 

တရာြားဥြဒဒနငှ့််ြညီသည့်် ဒနာှက်ယှက်ြှု (သိို ့်) ပခိြ်ြားဒခခာက်ြှုြ ာြားတ င ်ဒအာက်ြါတိို ့်ြါဝငြ်ါသည ်- 

 သင၏်ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားြှုဆိိုငရ်ာအဒခခအဒနဒကကာင့်် ရွဲ (သိို ့်) ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားြှုဆိိုငရ်ာ အာဏာြိိုငြ် ာြားကိို သင့််အာြား 

တိိုငက်ကာြားြည်ဟို ပခိြ်ြားဒခခာက်ခခငြ်ား၊ 

 သင့််အာြားခြည်နငှဒ်ဏဒ်ြြားလိြ့််ြည်ဟိုဒခြာကကာြားခခငြ်ား၊ 

 သင၏်နိိုင်ငသံိို ့်ခြနသ် ာြားရနဒ်ခြာကကာြားခခငြ်ား၊ 

 သငြ်ဒခြာငြ်ားြါက ဒစာ်ကာြားသည့််အသံိုြားအနှုနြ်ား (သိို ့်) ပခိြ်ြားဒခခာက်သည့််အသံိုြားအနှုနြ်ားြ ာြားကိို အသံိုြားခြ ၍ သင ်

(သိို ့်) သင၏်ြိသာြားစိုကိိုထိခိိုက်ဒစခခငြ်ားအြါအဝင ် သင၏်အိြ်တ င ် င်္ရက်ဖစ်တီဒဆြားခခယ်ခခငြ်ား (သိို ့်) စာြ ာြား 

ဒရြားသာြားခခငြ်ား၊ 

 သငန်ငှ့်် သင၏်ြိသာြားစိုကိို လူြ ိ ြားဒရြားဆိိုငရ်ာ၊ ဇာတိဆိိုငရ်ာ (သိို ့်) ကိိုြားက ယ်ြှုဆိိုငရ်ာ ဒစာ်ကာြားသည့်် 

အသံိုြားအနှုနြ်ားြ ာြားခဖင့်် ဒအာ်ဟစ်ခခငြ်ား၊ (သိို ့်) 

 သင၏်အိြ်၊ သငန်ငှ့််သက်ဆိိုငသ်ည်ြ ာြား (သိို ့်) သဒဘာက သည့််ဒနရာြ ာြား (ဒရကူြားကန ် (သိို ့်) ြငြ်ငြ်ားဧရိယာ 

ကွဲ့်သိို ့်) သိို ့် ဝငဒ်ရာက်ခ င့််ကိိုြိတ်ြငခ်ခငြ်ား။ . 

ကိို်းကွယ်ြှုဆိိုငရ်ြော စစည််းြ ြော်းကိို ကျွန်ို ်အရေခြင်ို့ရြြောခ် ြွင်ို့ြရိှဟို ကျွန်ို ်၏အြ်ိရြော ိိုငရှ်ငြှ် ကျွန်ို ်အြော်း 

ရခ ြော ကြော်းနိိုင ်ါသလြော်း။ ြဟိုတြ်ါ။ U.S အိြ်ရာဌာနနငှ့်် ပြိ ွဲ့တ ငြ်ားဖ ံွဲ့ ပဖိ ြားတိိုြားတက်ြှု (HUD) ၏ လြ်ြားည နခ် က၏် 

ြထြခြငဆ်ငခ်ဖည့််စ က်ခ က်တ င ် ကျွန်ိုြ်တိို ့်၏အစိိုြားရသည် လ တ်လြ်စ ာကိိုြားက ယ်ခ င့််နငှ့််ြတ်သက်၍ ဝငဒ်ရာက် 

စ က်ဖက်နိိုငခ်ခငြ်ားြရိှြါဟို ဒဖာ်ခြထာြားြါသည။်  

ကိိုြားက ယ်ြှုဆိိုငရ်ာဒဖာ်ခြြှုြ ာြားကိို ကိိုြားက ယ်ြှုဘာသာအာြားလံိုြားြှလူြ ာြားအတ က် ရရိှနိိုငရ်န ် တူညီသည့််အခ င့််အဒရြားကိို 

ခြ လိုြ်ဒြြားထာြားသည့်် အိြ်ရာအဒခခအဒနြ ာြားတ င ်ခ င့််ခြ ထာြားြါသည်။ . 

အြ်ိြေ််း ိိုငရှ်ငြှ် ကျွန်ို ်သည ်အမြွဲတြ််းရေထိိုငခ်ြင််းကိိုအတည်ခ ြုရေ် အင်္ဂလိ ်စကြော်း ရခ ြောရြညဟ်ိုရခ ြောလြောလျှင ်

ြည်သိို ို့လို ်ရ ါြညလ်ွဲ။ ကန် ့်သတ်ထာြားသည့််အင်္ဂလိြ်စာကျွြ်ြားက ငြ်ှု (LEP) ြိုင်္္ိ လ်ြ ာြားသည် အဒရြားကကီြားသည့်် 

အိြ်ရာနငှ့််ဆက်န ယ်ဒနသည့််ကိစစရြ်ြ ာြားနငှ့််ြတ်သက်၍ ဆက်သ ယ်ဆက်ဆံရန ် အင်္ဂလိြ်စကာြားကိို ဒရလည်စ ာ 

ဒခြာဆိိုြည်ခဖစ်ြါသည် (သိို ့်) လိိုအြ်ြါက အကူအညီဒြြားနိိုငြ်ည့်် အိြ်ဒထာငစ်ိုဝငတ်စ်ဦြားရိှြည်ခဖစ်ြါသည်၊ 

အိြ်ရာတ င ် LEP ြိုငိ္်္ လ်ြ ာြားနငှ့်် ဆက်သ ယ်ဆက်ဆံရန ် ြ က်စိစံိုြိှတ်ခငငြ်ားဆိိုခခငြ်ားသည ် HUD အရ စစ်ြှနသ်ည့်် 

ဆက်သ ယ်ဆက်ဆံဒရြားကိစစရြ်ြ ာြားတ င ်တက်ကကြှုြရိှခခငြ်ားနငှ့််တူညီြါသည်။   

ခ ွဲခခာြားဆက်ဆံသည့််ကိစစရြ်ြ ာြားတ င ် "အိြ်ငာှြားအာြားလံိုြားသည်အင်္ဂလိြ်စကာြားဒခြာဆိိုရြည်" ဆိိုသည်ကွဲ့်သိို ့်ဒသာ 

ြ က်စိြိတ်ဒဖာ်ခြခ က်ြ ာြားြါဝငသ်ည့််ဒကကာ်ခငာြ ာြား (သိို ့်) အင်္ဂလိြ်စာကျွြ်ြားက ငြ်ှုြရိှသည့်် ဒလျှာက်ထာြားသူြ ာြား 

အာြားလံိုြားကိိုဒရှာငဖ်ယ်ခခငြ်ားတိို ့်ြါဝငြ်ည်ခဖစ်ြါသည။် အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူ (သိို ့်) အပြွဲတြ်ြားဒနထိိုင ် သူသည် အခြွဲ့် (သိို ့်) 

နည်ြားြါြားသည့််ကိုနက် စရိတ်ခဖင့်် ဘာသာစကာြားအကူအညီဝနဒ်ဆာငြ်ှုြ ာြားကိို ရရိှနိိုငြ်ါက LEP ြိုငိ္်္ လ်ြ ာြားနငှ့်် 

ဆက်သ ယ်ဆကဆ်ံရနခ်ငငြ်ားဆိိုခခငြ်ားအတ က် ြှနက်နဒ်အာငစ်ီရငခ်ခငြ်ားဒြေါ်တ င ် အဒခခခံထာြားသည့်် ြည်သည့်် 

ကိုနက် စရိတ်ကိိုြဆိို ခ က်ခ ငြ်ားသသံယရိှြည်ခဖစ်ြါသည်။ ထြ်ြံ၍ အပြွဲတြ်ြားဒနထိိုငသူ်ြ ာြားသည် ၎ငြ်ားတိို ့်၏ကကာြား 

တ င ် (သိို ့်) ၎ငြ်ားတိို ့်၏ဧည့််သည်ြ ာြားနငှ့်် ဒခြာဆိိုဒနသည့််ဘာသာစကာြားြ ာြားသည် ြည်သည့််တရာြားဝငန်ညြ်ားလြ်ြားနငှ့််ြဆိို 

အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူ (သိို ့်) အိြ်နြီားခ ငြ်ားြ ာြားဒြေါ်တ င ် အက ိ ြားသက်ဒရာက်ြှုြရိှြါ။ ထိို ့်ဒကကာင့်် ြိိုငဆ်ိိုငြ်ှုဒြေါ်တ င ်

အင်္ဂလိြ်စကာြားြဟိုတ်သည့််ဘာသာစကာြားြ ာြားကိိုဒခြာဆိိုသည့်် အိြ်ငာှြားြ ာြားကိို တာြားခြစ်ခခငြ်ား (သိို ့်) အင်္ဂလိြ်စကာြား 

ြဟိုတ်သည့််ဘာသာစကာြားြ ာြားဒခြာဆိိုခခငြ်ားအတ က် အိြ်ငာှြားကိို ဒဖာ်ခြခ က်ြ ာြားခဖင့်် သဒရာ်ဒစာ်ကာြားခခငြ်ားအတ က် 

တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာဥြဒဒဒအာက်တ င ်စီရငဆ်ံိုြားခဖတ်ြှုအာြား ထည့််သ ငြ်ားစဥ်ြားစာြားထာြားခခငြ်ားြရိှြါ။  

အင်္ဂလိြ်စကာြားကျွြ်ြားက ငြ်ှုသည် ဒရာငြ်ားသူ-ဝယ်သူဒခြာဆိိုဆက်ဆံဒရြားတ င ် ြလိိုအြ်ြါ၊ အဘယ်ဒကကာင့််ဆိိုဒသာ ်

ထိိုကိစစရြ်တ င ် လက်ရိှခဖစ်ြ က်ဒနသည့််ဆက်ဆံဒရြားြြါဝငခ်ခငြ်ား၊ သိို ့်ြဟိုတ် ဆက်သ ယ်ဆက်ဆဒံရြားြ ာြားသည ်

သြီားခခာြားအာြားခဖင့်် ရှုြ်ဒထ ြား (သိို ့်) ြံိုြှနခ်ဖစ်ြဒနသည့််ဒနရာတ င ်အိြ်ရှင-်အိြ်ငာှြား ဒခြာဆိို ဆကဆ်ံဒရြားတ င ်ြလိိုအြ်ြါ။ 

ဥြြာ၊ အိြ်ရှငသ်ည် ဘာသာစကာြားအြ ာြားအခြာြားဒခြာဆိိုနိိုငသ်ည့််ဝနထ်ြ်ြားရိှသည့်် စီြံအိုြ်ခ  ြ်ြှုကိုြပဏ ီ (သိို ့်) 

တစ်နည်ြားအာြားခဖင့်် ဘာသာစကာြားအကူအညီကိိုခ င့််ခြ ဒြြားနိိုငသ်ည့်် စီြံအိုြ်ခ  ြ်ြှုကိုြပဏအီာြား ခန် ့်အြ်လိိုက်ခခငြ်ား။ 

အလာြားတူြင ် ဘာသာခြနထ်ာြားသည့််အဒြါငစ်ာခ  ြ်ရရိှရန ် ငာှြားရြ်ြားသည့်် LEP ကိို ခ င့််ခြ ရနခ်ငငြ်ားဆိိုခခငြ်ား၊ (သိို ့်) 

ငာှြားရြ်ြားသူ (သိို ့်) အဒြါငထ်ာြားသူအဒနခဖင့်် အလ ယ်တကူရနိိုငသ်ည့်် ဘာသာခြနဆ်ိိုထာြားဒသာ စာရ က်စာတြ်ြားြ ာြားကိို 

ငာှြားရြ်ြားသူအာြားဒြြားရန ် ခငငြ်ားဆိိုခခငြ်ားသည် တည်ပြွဲြှု၊ တရာြားဝငြ်ှု၊ ခ ွဲခခာြားဆကဆ်ံြှုြရိှသည့််အက ိ ြားအခြတ်ြ ာြားကိို 

ရရိှရနြ်လိိုအြ်ြါ။ ထိိုနည်ြားတူစ ာ ငာှြားရြ်ြားသူ၏ စကာြားခြနအ်သံိုြားခြ ြှုကိိုကန် ့်သတ်ခခငြ်ား (သိို ့်) အင်္ဂလိြ်စကာြားဒခြာဆိိုသူ 

 

ကိို်းကွယ်ယံို  ကည်ြှုအြော်းလံို်း ြှ  ရ  ွှေ့ရခ ြောင််းလို ်သြော်းြ ြော်း ၊  

ေိုကခသည်ြ ြော်းနှင်ို့ လူြ ြော်းအြော်းလံို်းအတွက်   

တေ်ြိို်းြျှတအိြ်ရြော ရ ိို င်ြွင်ို့ြ ြော်း  

အြ က်အလက်စြောရွက် # 15  



ြှ အဒြါငစ်ာခ  ြ်ကိို ြူြားတ ွဲလက်ြှတ်ထိိုြားရနလိ်ိုအြ်ခခငြ်ားကိို ခိိုငလံ်ိုဒကကာငြ်ားအတည်ခြ ြည်ြဟိုတ်ြါ။  

ရလျှြောက်ထြော်းသသူည် လတတ်ရလြောရ  ွှေ့ရခ ြောင််းအလို ်သြြော်းခြစ်ကြော လူြှုြူလံိုရရ်းကိိုယ် ိိုငေံ် ါတလ်ည််း 

ြရိှရသ်း ါက ြည်သိို ို့လို ်ရဆြောငရ်ြည်ေည််း၊ U.S. သြိိုင််းတငွ ်အေည််းငယ် (သိို ို့) ြေ် ို့အ ်ြှု (သိို ို့) ငြှော်းရြ််း ြှုြရိှ ါ။ 

ြ ာြားစ ာဒသာ အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူြ ာြားသည် လူြှုဖူလံိုဒရြားကိိုယ်ြိိုငန်ြံါတ်၊ ယခငအ်လိုြ်ခန် ့်အြ်ြှုနငှ့်် ငာှြားရြ်ြားြှုြှတ်တြ်ြား 

တိို ့်ကွဲ့်သိို ့်ဒသာ သတငြ်ားအခ က်အလက်ြ ာြားဒြေါ်ြူတည်သည့်် စိစစ်သတ်ြှတ်ခ က်ကိိုအသံိုြားခြ ကကြါသည။် 

လတ်တဒလာဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားအလိုြ်သြာြားသည် ငာှြားရြ်ြားခဒြြားဒဆာငန်ိိုငပ်ြီြား စည်ြားြ ဥ်ြားြ ာြားကိိုလညြ်ားလိိုက်နာနိိုငြ်ါက 

ဆံိုြားခဖတ်ရနအ်တ က ် အခြနအ်လှနစ်ာရ က်စာတြ်ြားြ ာြားကိိုရရိှနိိုငြ်ါသည်။ ဒလျှာကထ်ာြားသူ၏သရိုြ်ြှန၊် ငာှြားရြ်ြား 

ြှုြှတ်တြ်ြားနငှ့်် ခရက်ဒစ်ြှတ်တြ်ြား (သိို ့်) ငာှြားရြ်ြားခဒြြားနိိုငစ် ြ်ြားတိို ့်ကိို ဆံိုြားခဖတ်ခခငြ်ားတ င ် အကူအညဒီြြားြည့်် 

စာရ က်စာတြ်ြားစာရငြ်ားအတ က ် FHCCI ကိိုဆက်သ ယ်ြါ (သိို ့်) ကျွန်ိုြ်တိို ့် ဝက်ဘဆ်ိိုက်ရိှြညာဒရြားစာြ က်နာှ 

ကိိုသ ာြားဒရာကြ်ါ။  

အိြ်ရှငြ် ာြားကိို ခဖစ်နိိုငဒ်ခ ရိှသည့််ငာှြားရြ်ြားသူသည ် ငာှြားရြ်ြားြှုအတ က်စံနှုနြ်ားနငှ့််ကိိုက်ညီြှုရိှ၊ ြရိှ ဆံိုြားခဖတ်ရန ် အတ က် 

စာရ က်စာတြ်ြားြ ာြားဒတာငြ်ားဆိိုရနန်ငှ့်် စံိုစြ်ြားဒြြားခြနြ်ားြှုခြ လိုြ်ရန ် ဒတာငြ်ားဆိိုခ င့််ခြ ထာြားပြီြား အလာြားတူလိုြ်ငနြ်ားစဥ်ကိို 

ခဖစ်နိိုငဒ်ခ ရိှသည့််ငာှြားရြ်ြားသူြ ာြားအာြားလံိုြားအတ က် အသံိုြားခ နိိုငြ်ါသည်။ ငာှြားရြ်ြားခဒြြားဒခ နိိုငြ်ှုကိို ဒသခ ာဒစရန ်

အတ က် စစ်ဒဆြားရန ်အိြ်ြိိုငရှ်ငသ်ည် ဟိုတ်ြှနသ်ည့််စာရ က်စာတြ်ြားြ ာြားနငှ့်် အဖ ွဲွဲ့အစည်ြားြှအသအိြှတ်ခြ ြှုြ ာြားအာြား 

ဒတာငြ်ားခံနိိုငြ်ါသည်။ သိို ့်ရာတ င ် ငာှြားရြ်ြားဒနထိိုငသူ်တစ်ဦြားအဒနခဖင့်် လူတစ်ဦြား၏ ငာှြားရြ်ြားခဒြြားဒခ နိိုငြ်ှု (သိို ့်) 

ကကံ့်ခိိုငြ်ှုြှာ သူ (သိို ့်) သူြ၏ ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားခခငြ်ားဆိိုငရ်ာအဒခခ အဒနနငှ့်် ဆက်သ ယ်ဒနရနြ်လိိုအြ်ြါ။ 

ကျွန်ို ်အရေခြင်ို့ ြွွဲခြြော်းဆကဆ်ခံြင််းြံရ ါက ကျွန်ို ်၏ရ  ွှေ့ရခ ြောင််းခြင််းဆိိုငရ်ြောအရခြအရေ ကျွန်ို ် ြည်သိို ို့ 

ဆက်ဆြံံရသည်ဆိိုသည်ို့အရ ေါ် သကရ်ရြောက်ြှုရိှ ါသလြော်း။ အဒြရိကန်ခြည်ဒထာငစ်ိုရိှ လူတိိုငြ်ားအာြား ဖက်ဒရယ ်

တနဖိ်ိုြားသင့််အိြ်ရာအက်ဥြဒဒခဖင့်် အကာအက ယ်ဒြြားထာြားြါသည်။ လူတစ်ဦြား၏ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားခခငြ်ား ဆိိုငရ်ာအဒခခအဒန 

သည် သူ (သိို ့်) သူြ၏ဖက်ဒရယ်တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာ အခ င့််အဒရြားြ ာြား (သိို ့်) တာဝန ်ဝတတ ရာြားြ ာြားတ င ်သက်ဒရာက်ြှု 

ြရိှြါ။ အက်ဥြဒဒသည် အဒရာငြ်ား၊ ငာှြားရြ်ြားြှုနငှ့်် ဒနထိိုငြ်ှုအတ က် ဒင ဒကကြားဒထာက်ြံ့်ခခငြ်ားနငှ့်် လူြ ိ ြား၊ အသာြား 

အဒရာင၊် နိိုငင်ဆံိိုငရ်ာ ဇစ်ခြစ်၊ ကိိုြားက ယ်ြှု၊ လိင/် က ာြား၊ ြ၊ ြိသာြားစိုအဒခခအဒနနငှ့်် ြသနစ် ြ်ြားြှုတိို ့်အဒြေါ် 

အဒခခခံထာြားသည့်် အခခာြားဒသာအြ်ိရာနငှ့််ဆက်စြ်ဒနသည့်် လိုြ်ဒဆာငခ် က်ြ ာြားတ င ် ခ ွဲခခာြားဆက်ဆံခခငြ်ားကိို 

တာြားခြစ်ထာြားြါသည်။ ထိိုသိို ့်ဒသာခ ွဲခခာြားဆက်ဆံခခငြ်ားသည် ဒိုကခသည်၏ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားခခငြ်ားဆိိုငရ်ာအဒခခအဒနကိို 

လစ်လ ျူရှုကာ ဥြဒဒကိိုြလိိုက်နာခခငြ်ားခဖစ်ြါသည်။ သငသ်ည် တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာကိို တိိုငက်ကာြားစာြိို ့်ခွဲ့်လျှငဒ်တာင ်

HUD လြ်ြားည နြ်ှုတ င ် HUD အတ ငြ်ားရိှ တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာနငှ့်် သာတူညီြျှအခ င့််အဒရြားဌာနသည် လူြ ာြားြှ 

တိိုငက်ကာြားစာြ ာြားြိို ့်လာသည့််အခါ ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားဒနထိိုငခ်ခငြ်ားအဒခခအဒနနငှ့််ြတ်သက်၍ ဒြြားခြနြ်ားြည်ြဟိုတ်ြါဟို 

ဒဖာ်ခြထာြားြါသည်။  

ကျွန်ို ်တိို ို့သည် အြ်ိရြောြှြွွဲခြြော်းဆကဆ်ခံြင််းကိို ကျွန်ို ်တိို ို့၏ရေသြံတေ်ြိို်းြျှတအြ်ိရြောစငတ်ြော၊ HUD (သိို ို့) 

မြိြုွှေ့ ခ ဆိိုငရ်ြောအြွင်ို့အရရ်းရကြော်ြရှငထ် ံ အရ ကြောင််း ကြော်း ါက အြ်ိရှင ် (သိို ို့) အြ်ိေီ်းြ င််းြှ ကျွန်ို ်၊ 

ြိသြော်းစိုဝငတ်စ်ဦ်း (သိို ို့) သငူယ်ြ င််းြ ြော်းကိို ICE သိို ို့ အရ ကြောင််း  ကြော်းြညဟ်ိုမြိြ််းရခြြောက်ြွဲို့ ါက ကျွန်ို ် 

အရေခြင်ို့ဘြောြ ြော်းလို ်ရဆြောငန်ိိုင ်ါသလွဲ။ ဖက်ဒရယ် တန်ဖိိုြားသင့််အြ်ိရာအက်ဥြဒဒြှ အာြခံထာြားသည့်် (သိို ့်) 

ကာက ယ်ထာြားသည့်် လူတစ်ဦြား၏ အဒလ့်အက င့်် (သိို ့်) ဒြ ာ်ရ ငြ်ှုကိို အက ြ်ကိိုငခ်ခငြ်ား၊ ပခိြ်ြားဒခခာက်ခခငြ်ား၊ 

ဒနာှက်ယှက်ခခငြ်ား (သိို ့်) ဝငဒ်ရာက်စ က်ဖက်ခခငြ်ားြ  ိြားသည် တရာြားဥြဒဒနငှ့််ြညီြါ။ ၎ငြ်ားတိို ့်ြှ အိြ်ရာ၏ 

ခ ွဲခခာြားဆက်ဆံြှုကိို HUD ထံအဒကကာငြ်ားကကာြားြါက ထိိုကိစစရြ်တ င ် လူတစ်ဦြားကိို U.S. လူဝငြ်ှုကကီြားကကြ်ဒရြား နငှ့်် 

အဒကာကခ် န ် အဖ ွဲွဲ့အစည်ြား (ICE) သိို ့်အဒကကာငြ်ားကကာြားြည်ဟို ပခိြ်ြားဒခခာက်ခခငြ်ားြါဝငြ်ါသည။် HUD သည ်

အိြ်ရာ၏ခ ွဲခခာြားဆက်ဆခံခငြ်ားနငှ့််ြတ်သက်သည့််တိိုငက်ကာြားခ က်ကိို စံိုစြ်ြားစစ်ဒဆြားသည့််အခါ ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားခခငြ်ားဆိိုငရ်ာ 

အဒခခအဒနနငှ့််ြတ်သက်၍ ဒြြားခြနြ်ားြည်ြဟိုတ်ြါ။ HUD (သိို ့်) အလာြားတူဒအင်္ ငစီ်သိို ့် တိိုငက်ကာြားရန ် သင့််တ င ်

အြှုတ ွဲရိှြါက (သိို ့်) တိိုငက်ကာြားရနစ်ဥ်ြားစာြားဒနဒသာ်လည်ြား သင ် (သိို ့်) သင့််အိြ်ဒထာငစ်ို အတ ငြ်ားြှတစ်စံိုတစ်ဦြားသည ်

ICE ထံသိို ့် အဒကကာငြ်ားကကာြားခခငြ်ားခံထာြားရြါက ဒက ြားဇူြားခြ ၍ ICE ၏ တစ်ဦြားခ ငြ်ားလိိုက်နာဒဆာငရ် က်ခခငြ်ား 

အတ က်တရာြားဝငဒ်ဆာငရ် က်ြှုဆိိုငရ်ာပြိ ွဲ့ ခြအခ င့််အဒရြားြ ာြားတိိုငက်ကာြား ခခငြ်ား၏ ICE ြူဝါဒကိို ဒက ြားဇူြားခြ ၍ 

ဒဆ ြားဒန ြားြါ။ သငသ်ည် တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာတိိုငက်ကာြားြှုကိိုခြ လိုြ်ပြီြားဒနာက် ICE နငှ့််ဆက်သ ယ်ရနလ်ာဒရာက်ြါက 

သငသ်ည် ICE ကိို ဘာဒကကာင့်် HUD နငှ့််ြတ်သက်၍ တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာတိိုငက်ကာြားခ က်ကိို ခြ လိုြ်ခခငြ်ားခဖစ်ဒကကာငြ်ား 

သရိှိြါဒစ။ သငသ်ည်တိိုငက်ကာြားခ က်ခြ လိုြ် ရနဒ်ကကာက်ရ ံ ွဲ့ဒနဒသြားြါက သငသ်ည် သင၏်ခ ွဲခခာြားဆကဆ်ံခံရြှု 

ကိစစရြ်ြ ာြားနငှ့််ြတ်သက်၍ FHCCI ကိို အြည်ြဒဖာ်လိိုသူအဒနခဖင့််လည်ြား ဆက်သ ယ်နိိုငြ်ါသည်။ FHCCI သည် 

သင၏်လ တ်လြ်သည့််ြါဝငြ်ှု အတ က် ၎ငြ်ား၏ကိိုယ်ြိိုင ်စံိုစြ်ြားစစ်ဒဆြားခခငြ်ားကိို လိုြ်ဒဆာငန်ိိုငြ်ည်ခဖစ်ြါသည။် 

အရခြြော်အခြငရိှ်သည်ို့ အြ်ိရှငသ်ည် ထ ိါ်းြှုဟို၎င််းတိို ို့စဥ််းစြော်းထြော်းသည်ို့ အေံ ို့ထကွ်ရအြောငြ် က်ခ ြုတခ်ြင််းကိို 

သင်ို့အရေနငှ်ို့လို ်ရဆြောငန်ိိုငရ်သြောရ ကြောင်ို့ စိတ ူ် ေ်ြှုခြင်ို့တက်လြော ါက ြည်သိို ို့ရဆြောငရွ်က်ရြည်ေည််း။ အနံ ့်ထ က် 

ခခငြ်ားြှာ တကယ့််အဒကကာငြ်ားအရာခဖစ်ြါသည။် သငသ်ည ် ခ က်ခြ တ်သည့််အနံ ့်အသက်ြ ာြားရိှဒနသည်ဟိုယူဆခ က် 

သက်သက်အရသာ သငသ်ည် အိြ်ရာကိိုခငငြ်ားဆိို၍ြရြါ (သိို ့်) အိြ်ရာတ င ် က ွဲခြာြားစ ာဆက်ဆံ၍ြရြါ။ အိြ်ရာ 

ြံ့်ြိိုြားဒြြားသူသည ်၎ငြ်ားတိို ့်ကိိုငတ် ယ်ဒဆာငရ် က်နိိုငသ်ည့်် စီြားကရက်ဒင ွဲ့ ြ ာြား၊ ဒရဒြ  ြားအလ နက်ျွံခဖနြ်ားခခငြ်ား၊ ကကက်သ နခ်ဖျူ 

(သိို ့်) အသာြားြ ာြားြီြားကျွြ်ြားခခငြ်ားတိို ့်ကွဲ့်သိို ့်ဒသာ အနံ ့်ခြငြ်ားသည့််ကိစစရြ်ြ ာြားြါဝငသ်ည့််အခခာြားြည်သည့််အဒခခအဒနကိို 

ြဆိို ကိိုငတ် ယ်ဒဆာငရ် က်သင့််ြါသည်။ သိို ့်ရာတ င ် ၎ငြ်ားတိို ့်သည် ြည်သူြငခ်ဖစ်ဒစ ြည်သည့််ဒနထိိုငသူ်တ ငြှ် 

အခခာြားအိြ်ရာယူနစ်ြ ာြား၏ ဒြ ာ်ရ ငြ်ှုကိို အဒနာှက်အယှက်ခဖစ်ဒစြည့်် အခခာြားတိိုက်ခနြ်ားြ ာြားအတ ငြ်ား (သိို ့်) 

အြ ာြားြိိုငဒ်နရာြ ာြားကိို က ျူြားဒက ာ်ဝငဒ်ရာက်ခခငြ်ားနငှ့်် ၎ငြ်ားတိို ့်၏အနံ ့်ထ က်သည်ကိစစရြ်ြ ာြားကိိုလိုြ်ဒဆာငခ် င့််ြရိှြါ။ 

အိြ်ရာြံ့်ြိိုြားဒြြားသူသည ် အဒခခအဒနတစ်ခိုခ ငြ်ားစီအလိိုက် "အနံ ့်နငှ့််ြတ်သက်သည့််တိိုငက်ကာြားြှု" ကွဲ့်သိို ့်ဒသာ 

အဒကကာငြ်ားအရာကိိုဒခြာကကာြားသင့််ပြီြား ၎ငြ်ားတိို ့်အာြားဆက်ဆံရာတ င ် ဒနထိိုငသူ်ြည်သူခဖစ်သည်၊ ဘယ်ကလာသည်၊ 

ဘာကိိုကိိုြားက ယ်သည်၊ လူြ  ိြား၊ အသာြားအဒရာင ် (သိို ့်) ြိသာြားစိုအဒခခအဒနတိို ့် သက်ဒရာက်ြှုြရိှဒစသင့််ဒကကာငြ်ားကိို 

ြှတ်ြိဒနရြည်ခဖစ်ြါသည။်  

အရငြ်ားအခြစ်ြ ာြား - 

 FHCCI ၏ www.fhcci.org ရိှ ြညာဒရြားစာြ က်နာှသိို ့်သ ာြားဒရာက်ပြီြား  နိိုငင်အံလိိုက်ဇစ်ခြစ် နငှ့််/ (သိို ့်) 

ဘာသာဒရြားကဏ္ဍြ ာြားကိို ဒအာက်ြါအရငြ်ားအခြစ်ြ ာြားနငှ့်် အခခာြားသတငြ်ားအခ က်အလက်ြ ာြား အတ က် 

ကူြားယူရန ်အကကြ်ြားကူြားြါသည။်  

 HUD ကန် ့်သတ်ထာြားသည့််အင်္ဂလိြ်စာကျွြ်ြားက ငြ်ှုဆိိုငရ်ာလြ်ြားည နခ် က် 

 ကန် ့်သတ်ထာြားသည့််အင်္ဂလိြ်စာကျွြ်ြားက ငြ်ှုြါရိှသည့််ြိုငိ္်္ လ်ြ ာြားအတ က် HUD တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာ 

အက်ဥြဒဒကာက ယ်ြှုြ ာြား 

 ဟငြ်ားခ က်အနြံ ာြားနငှ့်် နိိုငင်အံလိိုက်ဇစ်ခြစ် 

 ကိိုြားက ယ်ြှုြစစညြ်ားြ ာြားနငှ့််ြတ်သက်၍ HUD ဒဖာ်ခြခ က ်

ြှတ်ရန ် - တနဖိ်ိုြားြျှတအိြ်ရာဥြဒဒြ ှ ခခငြ်ားခ ကအ်ခ  ိ ွဲ့ ရိှြါသည ် - သင၏်အိြ်ရှငသ်ည် ဥြဒဒြ ှ

လ တ်ပငြ်ိြားခ င့််ရဒနသည်ဟိုထငခ်ြငြ်ါက ဒက ြားဇူြားခြ ၍ FHCCI ကိိုဆက်သ ယ်ြါ။ သငသ်ည် ဒရ ွဲ့ဒခြာငြ်ားအလိုြ်သြာြား 

(သိို ့်) ဒိုကခသည်ခဖစ်ခခငြ်ားဒကကာင့််၊ သငလ်ာသည့််ဒနရာဒကကာင့်် (သိို ့်) သင၏်ကိိုြားက ယ်ယံိုကကည်ြှုဒကကာင့်် 

အိြ်ရာ၏ခ ွဲခခာြားဆက်ဆခံခငြ်ားကိစစရြ်တ ငဒ်ိုကခသည်ခဖစ်ခွဲ့်ြါက FHCCI ၏ဖိုနြ်ားနြံါတ် 317-644-0673 အာြား 

ဖိုနြ်ားဒခေါ် ခခငြ်ား (သိို ့်) info@fhcci.org သိို ့်ဒြြားလ်ြိို ့်ခခငြ်ားခြ လိုြ်ြါ။ 

 

Central Indiana ၏တနဖိ်ိုြားြျှတအြ်ိရာစငတ်ာစြံီခ က ် (FHCCI) သည် ဒထာက်ခံြှု၊ စည်ြားကြ်ြားလိိုက်နာြှု၊ ြညာဒရြားနငှ့်် လကလ်ှြ်ြားြီသည့််နယြ်ယတ်ိို ့်ြှတဆင့်် အိြ်ရာတ ငခ် ွဲခခာြားဆက်ဆခံခငြ်ားကိိုဖယ်ရှာြားခခငြ်ားခဖင့်် သာတူညြီျှရိှသည့််အြ်ိရာအခ င့််အဒရြားြ ာြားခဖစ်ဒကကာငြ်ား 

ဒသခ ာဒစြါသည်။ FHCCI သည ်445 N. Pennsylvania St., Suite 811, Indianapolis, IN 46204 တ ငတ်ညရိှ်ြါသည်။       ဖိုနြ်ား - 317-644-0673 (သိို ့်) 855-270-7280. ရီဒလြား - 711. အြီားဒြြားလ် - info@fhcci.org ဝက်ဘ ်- www.fhcci.org 

ခန် ့်အြ်ထာြားသည့််/ ြူြားဒြါငြ်ားဒဆာငရ် က်သည့်် U.S. အိြ်ရာဌာနနငှ့်် ပြိ ွဲ့တ ငြ်ားဖ ံ ွဲ့ ပဖိ ြားတိိုြားတကြ်ှု သဒဘာတညူီခ က်ဒအာကတ် င ် ရနြံ်ိုဒင ရှာခခငြ်ားြှ ဤခဖန် ့်ဒဝခခငြ်ားအတ က် ြံ့်ြိိုြားဒြြားထာြားသည့််အဒခခခံအလိုြ်ကိို ြံ့်ြိိုြားဒြြားထာြားြါသည်။ ဤအလိုြ်၏ 

တည်ပြွဲြှုနငှ့်် ရှာဒဖ ခခငြ်ားြ ာြားကိို လူထိုအတ က်ရည်ရ ယ်ခခငြ်ားခဖစြ်ါသည။် စာဒရြားသာြားသနူငှ့်် ထိုတ်ဒဝသသူည် ခဖန် ့်ဒဝခခငြ်ားတ ငြ်ါဝငသ်ည့်် ဒဖာ်ခြခ က်ြ ာြားနငှ့်် စကာြားခြနဆ်ိိုခခငြ်ားြ ာြား၏တိက ြှုအတ က ်တာဝနရိှ်ြါသည်။ ဤသတငြ်ားအခ ကအ်လက ်

သည ်တရာြားဝငအ်ကကခံြ ခ က်သာြဟိုတ်ဘွဲ သြီားသန် ့်အဒခခအဒနနငှ့််ြတ်သက်သည့်် တရာြားဝငအ်ကကံခြ ခ က်အတ က်ခဖစ်ခခငြ်ားဒကကာင့်် ဒရှွဲ့ဒနကိိုဆက်သ ယြ်ါ။ ဒတာငြ်ားဆိိုခ က်ဒြေါ်တ ငရ်ရိှနိိုငသ်ည့်် အဆိိုြါြသနစ် ြ်ြားြှုြ ာြားအတ က ် အခြနအ်လှနြံ်ိုစ ံ
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