ေအကၾက္တိုကာလ 23 ရၾက၊ 2019

Mountain View သ္ ဘးစာေစာ ဘ
ေက်ာ းဘ အိုပာဘ ကီး၏ အမာစကား
႔ပီးခအ့္သမဘ့္ ေသာာကာေန႔္ြ ဘ က် ဘးပခအ့္ေသာ ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ ေက်ာ ဘးအသ ဘးအဖြဖြဲ႕အ ေကာ ဘစီ ေ္ြဖြဲ႕္ိုေ
ဆ ္ြးေႏွာြးပြသ
အ ိုဆ႔
္ကဘေရာကဘခ့္ာအ ကသမဘ့္ ္စဘဦး္စဘေယာကဘစီ္ဆို ဘးအား ေက်းးူး္ ဘောကာ ဘး ဦးစြာ ေ႔ပာာကား္ဆိုပပသမဘ္။
ဂရို္စဆိုကဘရဆေသာ မဆ္မ်ား၏ အသဆသမဘ ကြ်ႏွာဘိုပဘ္႔ဆို ေက်ာ ဘး၏ ာကီးက်ယဘခမဘးနာမအကဆို ္ကဘ္ကဘ
ထဆနဘသဆမဘးေပး႔ပီး္၊ ပဆို၍ ာကီးက်ယဘခမဘးနား္ာေစရနဘပ ဘ ေ္ာ ဘရြကဘေပးႏွာဆို ဘပပသမဘ္။ သ ဘ၏ ပပ၀ ဘထမဘ့္သြ ဘးမအ
ႏွာ ဘ့္ ႔မၾကံဳပဘႏွာဆမအ္ဆို႔အ္ြကဘ သ ဘ့္အား ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ ေက်းးူး္ ဘရဆပပသမဘ္။

ေနာကဘ္ာမမဘ့္ အစီအစဥဘမ်ား

ေသကာၾကေ ေန႔ ၊ ေအကၾက္တိုကာလ 25 ရၾက

ေဟာ္ဆးို ၀ းဘ ေ႔ခာကဘ္နဘ႔ ပြေ
အ ္ာဘ
ေဟာ္ဆိုး၀ ဘး ေ႔ခာကဘ္နဘ႔ ပြေ
အ ္ာဘအား ေအာကဘ္ဆို္ာ္ 25 ရကဘ္၊ ေသာာကာေန႔ အခ်ဆနဘ ေန႔ခ ဘး 3:00 မ
မေန 6:00 အထဆ Community Learning Center (ရပဘရြာအသဆို ဘးအ၀ဆို ဘး သ ဘယူေ့္္္ာမအ စ ဘ္ာ) ္ြ ဘ
က် ဘးပမမဘ႔ဖစဘောကာ ဘး ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ စဆ္ဘ္အပဘရားစြာ႔ဖ ဘ့္ ထို္ဘ႔ပနဘောက႔ ာအပဘပပသမဘ္။ အ္ဆိုပပပြ္
အ ြ ဘ
က်နဘးမာေရး စစဘေ္းမအမ်ား္၊ ရပဘရြာ္ူမအအသဆို ဘးအ၀ဆို ဘး က်နဘးမာေရး အရ ဘးအ႔မစဘမ်ား္၊ ကေ္းမ်ားအ္ြကဘ
္အပဘရားေ္ာ ဘရြကဘမအအစီအစဥဘမ်ား္၊ ဓာ္ဘပဆိုရဆိုကဘသမဘ့္ အခနဘး ႏွာ ဘ့္ “အ္မဘ့္စားခဆမ္ား ဒပမမဟို္ဘ
မိုနဘ႔ေကြ်းမ္ား” ေပ်ာဘရ ဘဖြယဘ ဓေ့္္အစီအစဥဘမ်ား္ဆို႔ ပပ၀ ဘမမဘ ႔ဖစဘသမဘ္။ ဤပြအ
အ စီအစဥဘ၏
စဆ္ဘ္အပဘရားဖြယဘရာအေကာ ဘး္ဆိုးေသာ အရာမ်ားထအမ ္စဘခိုမာ သ ဘ ႏွာ ဘ့္ သ ဘ့္မဆသားစို္ဆို႔အေနႏွာ ဘ့္
္ို္ဘေကြး ကာကြယဘေ္းမ်ားအား အခမအ့္ ္ာေရာကဘရယူႏွာဆို ဘသမဘ္ဆိုသမဘ့္ အခ်ကဘပ ဘ ႔ဖစဘသမဘ္။
အ္ဆိုပပ္ို္ဘေကြးကာကြယဘေ္းမ်ားအား ေန႔္မဘ 12:00 မ မေန 6:00 ာကား ပစၥမဘး္ကဘက်နဘရဆေနသေရြဖြဲ႕
ရရဆႏွာဆို ဘမမဘ႔ဖစဘပပသမဘ္။ ကာကြယဘေ္း ရယူမမဘ့္သူမ်ားသမဘ အနမဘး္ဆိုး အသကဘ ခိိုုႏာခကုုႏစဘ ႔ပမဘ့္႔ပီး႔ဖစဘရမမဘ
႔ဖစဘသမဘ္။ အား္ဆိုး ပပ၀ ဘေ္ာ ဘရြကဘာကပပရနဘ ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ ္ဆိုကဘ္ြနဘးအားေပးအပဘပပသမဘ္။
ဖ်ားနာမက်နဘး႔ဖစဘ႔ခ ဘးသမဘ မဆသားစိုအား ေ ြကိုနဘ္၊ အခ်ဆနဘကိုနဘ ႔ဖစဘေစသမဘ့္အ႔ပ ဘ စဆ္ဘဖဆစီးမအမ်ားကဆို္မဘး
႔ဖစဘေပပေစပပသမဘ္။ ကာကြယဘေ္းရယူထား႔ခ ဘးအား႔ဖ ဘ့္ သ ဘ့္ေနအဆမဘ္ြ ဘ
နာမက်နဘး႔ဖစဘမအအား ေရာ ဘရား္ဆိုကဘပပ္။ ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔အေနႏွာ ဘ့္ Walgreens ္၊ Salt Lake Education
Foundation ပမာေရး ေဖာ ဘေဒးရ ဘး ႏွာ ဘ့္ Association for Utah Community Health (Utah
ရပဘရြာအသဆို ဘးအ၀ဆို ဘး က်နဘးမာေရး အစမဘးအရဆိုး) ္ဆို႔အား ဤပြအ
အ စီအစဥဘ ႏွာ ဘ့္ ကာကြယဘေ္းမ်ား
႔ဖစဘေ႔မာကဘေအာ ဘ စီစဥဘေပးသမဘ့္အ္ြကဘ ေက်းးူး္ ဘောကာ ဘး ေ႔ပာာကား္ဆိုပပသမဘ္။

အခမဲ့ ္ိ္ကေၾြး ၾကၾယကေဆြးမမကြး၊ 12:00-6:00 ၊ CLC
ေသကာၾကေ ေန႔ ၊ ေအကၾက္တိုကာလ 25 ရၾက
ေဟကာလတိြးးဝကြး ေ ခကၾကာလာ ကေန႔ ပေ္ကက၊ 3:00-6:00, CLC
ဗိဒၶဟြးေ ေန႔၊ ေအကၾက္တိုကာလ 30 ရၾက
သဝယက္ ကြးေၾမကဝကြးသကြးမမကြး ာလယကေ္ကဆဆသတိေန႔
သဝကြးဆဝကြး ောလဲ့ာလကေရြးခရဆြးခရီးစဥက
ာၾကသပေ္ြးေ ေန႔၊ ေအကၾက္တိုကာလ 31 ရၾက
ဝ ြး္ ကြးေၾမကဝကြးသကြးမမကြး ၾဝကြးဆဝကြးောလဲ့ာလကေရြး ခရဆြးခရီးစဥက၊ University of
Utah ( ံ ၾကပတိဝကြး)
ာၾကသပေ္ြးေ ေန႔၊ ေအကၾက္တိုကာလ 31 ရၾက
ေဟကာလတိြးးဝကြး ခဆ္ ကြးာလာွကဲ့ာလွကပ၊ 1:30

မဆ္မ်ား ႏွာ ့္ဘ အ္ာသြပမ
ဘ န
ို ႔မ
ဘ ်ား
ေသာာကာေန႔ မနကဘ္ဆို ဘး္ြ ဘ မဆ္မ်ားအေနႏွာ ဘ့္ ပမာေရးစနစဘအောကာ ဘး
သ ဘယူေ့္္္ာရနဘ္၊ ေက်ာ ဘးအ္ိုပဘအမအေ္ာ ဘအဖြဖြဲ႕အ ႏွာ ဘ့္
၀နဘထမဘးအဖြဖြဲ႕အ ၀ ဘမ်ား္ဆို႔႔ဖ ့္ဘ ေ္ြဖြဲ႕္ဆိုရနဘ ႏွာ ဘ့္
မဆမဆ္ဆို႔ကေ္းမ်ား၏ ေက်ာ ဘးေနအေ္ြဖြဲ႕အာကဆၾကံဳ အေရးာကီး
ကဆစၥရပဘမ်ားအား ေ္ြးေႏွာြး္ဆို ဘပ ဘရနဘ အစရဆသမဘ္ဆို႔အ္ြကဘ
အခြ ဘ့္အ္မဘး္စဘခို ရရဆမမဘ႔ဖစဘပပသမဘ္။ ဤေ္ြဖြဲ႕္ဆိုေ္ြးေႏွာြးမအမ်ား၏
္စဘစဆ္ဘ္စဘပဆို ဘးအေန႔ဖ ဘ့္ ပပ၀ ဘရနဘ ေသာာကာေန႔္ြ ဘ ္ာေရာကဘဖဆို႔
သ ဘ့္အား ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ ဖဆ္ဘာကားအပဘပပသမဘ္။ Community Learning
Center အခနဘး 182 ္ြ ဘ 8:15 အခ်ဆနဘ၌ ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ ေ္ြဖြဲ႕္ဆိုမမဘ ႔ဖစဘပပသမဘ္။
အကယဘ၍ ၎ေနရာအား ရာေဖြရနဘအ္ြကဘ သ ဘ အကူအမီ္ဆိုအပဘပပက
ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔၏ ရဆိုး၀နဘထမဘးမ်ားသမဘ ၀မဘးေ႔မာကဘ၀မဘးသာ႔ဖ ဘ့္ ေနရာမနဘအား

ေအကၾက္ု
တိ ကာလ 31 ရၾကေ ေန႔ ေဟကာလတြးိ းဝကြး ေပမကကပ

္မဘးမနဘေပးမမဘ ႔ဖစဘပပသမဘ္။

ေဟကာလတိြးးဝကြးုုႏာဝကဲ့ပ္ကသၾကေသက ေမြးခ ကြးအ ွကြးဝယကၾတိ ၾၽုုႏကိပက ေ ဆတိဖကြးေပြးပ သွကပ ေအကၾက္တိုကာလ 31

အစမဘးအေေး္ြ ဘေ္ြဖြဲ႕္ိုဆရနဘ ေမ်ာဘ္ ဘ့္္်ကဘ

ရၾကေ ေန႔္ဝက ေၾမကဝကြးခမတ ကအ ပွကဲ့ ္ၾကရပ မွကပ ေၾမကဝကြးသကြးမမကြးသွက ၎္တိေန႔ း္ကဆဝကမွကဲ့ း္ကခံိမမကြးၾတိ ေၾမကဝကြးသတိေန႔
ယာလကုုႏတိဝကပ သွကပ ေၾမကဝကြးသကြးမမကြးအေ

ဝကဲ့ ၎္တိေန႔၏ း္ကခံိမမကြးၾတိ ပသုုႏတိဝကရ ကုုႏာဝကဲ့ အ ခကြးသမမကြး၏ း္ကခံိမမကြးၾတိာလွကြး

ာၾွကဲ့ရုုႏတိဝကေခရ က ၾၽုုႏကိပက္တိေန႔ၾ ခဆ္ ကြးာလာွကဲ့ာလွကမ္ခကခိ ခဆခရီးစဥက ပ ာလိပကေပြးမွက
ာလာွကဲ့ာလွကမွက

ခကပ သွကပ ေ ေန႔ာလွက 1:30 ္ဝက ခ္ဝက ခဆ္ ကြး

ခကပ သွကပ ေၾမကဝကြးသကြးမမကြးၾတိ ေခ ဖိ္ုက ပဆြး ဓက္ကပိ ံ ၾ
တိ က ခဝကြးသွက ခဆ္ ြးက ာလာွဲ့ာလ
က ွကမၾတိ

အေုုႏာကဝကဲ့အယာၾက

ခကေခုုႏတိဝပ
က သွကပ ခဆ္ ကြးာလာွကဲ့ာလွကာၾုပဆြးေ ကၾက ေၾမကဝကြးဆဝကြးခမတ က္ဝက ေၾမကဝကြးသကြးမမကြးၾတိ ဓက္ကပံိ တိၾကခဝကဲ့

ရရာတပ မွကပ အာလယက္ၾ ောၾကၾကာလ ကေန႔သကြး္္ကသွကဲ့ ေၾမကဝကြးသကြးဝယကမမကြး ရာတသွကၾတိ သ္တ ပ ေခာလတိပ သွကပ သဝကဲ့ၾောလြး၏
း္ကခံိသွက ောၾကၾကခရက မ ခကေခသဝကဲ့ပ ပ ေသြးဖၾကသံယတိ မ ခကေခသဝကဲ့ပ ပ း္ကခံိၾတိ း္ကဆဝကရသွကဲ့္တိဝက ာလၾက ၾကမမကြးၾတိ
အ္ိ ခကေခ၊ အခခက ခကေခ ယေဆကဝကာလကခဝကဲ့ မရာတပ ပ ခဆ္ ကြး ာလာွကဲ့ာလွကခရီးစဥကအ္ဝကြးသက မမၾကုုႏာက ံိြးမမကြးုုႏာဝကဲ့
မမၾကုုႏာက ံိြး ေခ ဝကြးခပကမမကြးၾတိ း္ကဆဝကခဝကဲ့ ပ ဖကြးုပဆြး ခဆ္ ကြးမာလာွကဲ့ာလွကမဆုုႏာဝကဲ့ ခဆ္ ကြးာလာွကဲ့ာလွကုပဆြးခမတ က္ဝက ခၽ္ကဖကြးရပ မွကပ
မတုမမကြးအေ

ဝကဲ့ ခဆ္ ကြးာလာွကဲ့ာလွကပသတိေန႔ ာလကေရကၾက ာၾွကဲ့ရုုႏတိဝကုပဆြး ေၾမကဝကြးးဝကြးအ္ဝကြး

ရာတခရီးစဥက ေုြးၾဝကြးေသက၊ ောလြးခကြးမရာတေသက၊ ္ကး ကယ္္ကေသက၊ ေခကဝကဲ့ရာကၾကေသက
အ ပ အမမမကြးၾတိ ပ မာၾာလတမကဲ့မွကဟိ ေၾမကဝကြးအေ

ေက်ာ းဘ အသ းဘ အဖြဖြဲ႕အ ေကာ စ
ဘ ီ
ေက်ာ ဘးအသ ဘးအဖြဖြဲ႕အ ေကာ ဘစီ (SCC) သမဘ CLC ၌
္စဥဘ ေ္ြဖြဲ႕္ဆိုသြားမမဘ ႔ဖစဘသမဘ္။ SCC ေ္ြဖြဲ႕္ဆိုေ္ြးေႏွာြးပြအမ်ားအား
္ူထိုထဆသဆို႔ ဖြ ဘ့္္စဘေပးထားပပသမဘ္။

္ူမမ
အ ဒ
ီ ယ
ီ ာေပပ္ြ ဘ Mountain View အား
သ္ းဘ ္ဆက
ို ထ
ဘ ားပပ သဆ႔မ
ို ဟို္ဘ သူ ယဘခ် းဘ ဖြဖြဲ႕အ ထားပပ္။
Facebook - @MountainViewSLC ္။
Twitter - @mtviewlibrary ္။
ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔အား သ ဘ သ္ ဘး္ဆိုကဘထားသမဘကဆို ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ ေ္ြဖြဲ႕
႔မ ဘ္ိုဆပပသမဘ္၊ ထဆို႔႔ပ ဘ သ ဘ၏ မဆ္ဘေ္ြမ်ား ႏွာ ဘ့္ မဆသားစိုအား္မဘး
ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ကဆို သ္ ဘး္ဆိုကဘထားေစဖဆို႔ သ ဘ ဖဆ္ဘာကားေပးမမဘဟို

ဝကဲ့ ေမာမကကာလဝကဲ့ဖကြးပ သွကပ

ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔ ေမ်ာဘ္ ဘ့္မဆပပသမဘ္။

မမဘသမဘ့္ ခရဆို ၀
ဘ နဘထမဘး သဆ႔မ
ို ဟို္ဘ ေက်ာ ဘးသားမ္ဆိုသမဘ အသကဘ္၊ အသားေရာ ္၊ဘ မသနဘစြမဘးမအ္၊ က်ား္၊မ ္ဆ ဘက႔ြအ ပားမအ္၊ ္ဆ ခ
ဘ ယ
ဆ ူစဆ္ဘ္၊ မ်ဆၾကံဳးရဆိုးဗီး္ဆို ဘရာ အခ်ကဘအ္ကဘမ်ား္၊ မူ္
ႏွာဆို ဘ ဆသား္၊ ကဆိုယ၀
ဘ နဘေ္ာ ဘထားရ႔ခ ဘး္၊ မ်ဆၾကံဳးႏွာြယဘ္၊ ္ာသာေရး္၊ ္ဆ ဘစဆ္ဘ္မ
ဆ ဘးမ္ဘမ္၊အ သဆ႔မ
ို ဟို္ဘ စစဘ႔ပနဘ စစဘမအထမဘးေဟာ ဘးအေ႔ခအေန အစရဆသမဘ္႔အ
ဆို ေပပ္ြ ဘ အေ႔ခခဆကာ
အ္ိုပခ
ဘ နဘ႔အပဘမအ္ြ ဘေသာဘ္မဘးေကာ ဘး သဆို႔မဟို္ဘ ခရဆို ဘအစီအစဥဘ္စဘခခ
ို ို သဆ႔မ
ို ဟို္ဘ ္အပဘရားေ္ာ ရ
ဘ ြကမ
ဘ အ္စဘခိုခို္႔္
ဆို ြ ဘေသာဘ္မဘးေကာ ဘး ခြ႔အ ခား္ကဘ္ဆ႔ခ ဘး မ႔ပၾကံဳရေပ္။
ခရဆို ဘအေနႏွာ ့္ဘ ၎၏ မူ၀ပဒမ်ား္၊ မေက်နပဘခ်ကဘ္ဆို ဘာကားမအ္ဆို ဘရာ ္ိုပဘ နဘးစဥဘမ်ား္၊ အစီအစဥဘသ႔ဆို ၀ ေ
ဘ ရာကဘရယူႏွာဆို မ
ဘ အ္၊ ခရဆို ၀
ဘ နဘေ္ာ ဘမအ္ပ
ို ဘ နဘး အသဆိုး႔ပၾကံဳမအ္၊ ေနရာခ်စီစဥဘမမ
အ ်ား ႏွာ ့္ဘ
အ႔ခားေသာ ္နဘး္ူမမ
ီ ်သမဘ့္ အ္ိုပဘခနဘ႔အပဘမအ္ဆို ရ
ဘ ာ အခြ ့္အ
ဘ ္မဘး ကဆစၥရပဘမ်ား အစရဆသမဘ္႔ဆို အပပအ၀ ဘ ၎၏ အစီအစဥဘမ်ား္၊ ၀နဘေ္ာ မ
ဘ အမ်ား ႏွာ ့္ဘ အ္ိုပဘခနဘ႔အပဘမအ္႔္
ဆို ြ ဘ
္နဘး္ူမီမ်ေသာ ၀ ေ
ဘ ရာကဘရယူႏွာဆို ဘခြ ့္ဘ ႏွာ ့္ဘ ္နဘး္ူမီမ်ေသာ အခြ ့္အ
ဘ ္မဘး္ဆ႔က
ို ဆို ေထာကဘပဆ့္ေပးသြားရနဘ က္ဆက၀္ဘ႔ပၾကံဳထားေပသမဘ္။ ခရဆို ဘအေနႏွာ ့္ဘ
က ဘးေထာကဘ္ူ ယဘအိုပစ
ဘ မ
ို ်ား အပပအ၀ ဘ United States ကိုဒဘ ေခပ ဘးစဥဘ 36 ေအာကဘ္ြ ဘ စာရ ဘး႔ပၾကံဳေဖာဘ႔ပထားေသာ ္ူ ယဘ အိုပစ
ဘ ိုမ်ား အား္ဆိုးအ္ြကဘ ခရဆို ဘ
အေထြေထြ၀နဘေ္ာ ေ
ဘ ထာကဘပမ
ဆ့္ အမ်ား္ဆို႔ကဆို ္နဘး္ူမီမ်စြာ ၀ ေ
ဘ ရာကဘရယူႏွာဆို ခ
ဘ ြ ့္ဘ ရရေ
ဆ စရနဘအ္ြကဘ္မဘး ေထာကဘပဆ့္ေပးသြားမမဘ႔ဖစဘသမဘ္။ ဥပေဒႏွာ ့္္
ဘ နဘ႔က် ေ
ဘ သာ
ခြ႔အ ခား္ကဘ္မ
ဆ အ္၊ အေႏွာာကဘအယကဘေပး ္ဆိုကခ
ဘ ဆိုကဘမအ ႏွာ ့္ဘ ရနဘ႔ ဆၾကံဳးထား္ကဘ္ဆို႔႔ပနဘမအ အစရဆသမဘ္ဆို႔ႏွာ ့္ပ
ဘ ္ဘသကဘ၍ စဆိုစမဘးမအမ်ား ႏွာ ့္ဘ ္ဆို ဘာကားခ်ကဘမ်ား္ဆို႔ကဆို
ကဆို ဘ္ြယဘစမ
ီ ဆရနဘအ္ြကဘ ာ ေအာကဘေဖာဘ႔ပပပ ပိုဂဆၾကံဳ္အ
ဘ ား ္ာ၀နဘခနဘ႔အပဘထားသမဘ္။ Tina Hatch ္၊ စမဘးကမဘးထဆနဘးသဆမဘးေရး ႏွာ ့္ဘ စဆိုစမဘးစစဘေ္းမအမ်ား (Compliance and

Community Learning Center (ရပဘရာြ အသဆို းဘ အ၀ဆို းဘ
သ ယ
ဘ ေ
ူ ့္္္ာမအ စ ္
ဘ ာ) သ ္
ဘ နဘးမ်ား
ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔၏ Community Learner Center သမဘ ေက်ာ ဘးသားမ်ား ႏွာ ့္ဘ
္ူာကီးမ်ား္ဆို႔အ္ြကဘ သ ဘ္နဘး အမ်ားအ႔ပားအား
ကမဘး္မဘးေထာကဘပဆ့္ေပး္်ကဘ ရဆပပသမဘ္။ ႔ပကကဒဆနဘ္စဘေစာ ဘအား
ရယူရနဘအ္ြကဘ ေက်းးူး႔ပၾကံဳ႔ပီး Community Learning Center ရဆိုးခနဘးသဆို႔
္စဘခ်ကဘ ၀ ဘ္ာေပးေစ္ဆိုပပသမဘ္။ ကြ်ႏွာဘိုပဘ္ဆို႔၏ ရပဘရြာအသဆို ဘးအ၀ဆို ဘးမ
မမဘသူမ္ဆိုအား သ ဘ္နဘးမ်ားအ္ြကဘ စာရ ဘးေပး္ကဘေရာကဘရနဘ
ာကဆၾကံဳ္ဆိုဖဆ္ဘေခပအပဘပပသမဘ္။

Investigations) ္၊ 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 ္၊ (801)578-8388 ္။ သ ့္အ
ဘ ေနႏွာ ့္ဘ ႏွာဆို ဘ ဆသားအခြ ့္အ
ဘ ေရးမ်ား ရဆိုးခနဘး (Office for Civil Rights) ္၊ Denver
္၊ CO ္၊ (303)844-5695 သဆ႔္
ို မဘး ္ကဘသြယဘေကာ ဘး ္ကဘသြယဘႏွာဆို ေ
ဘ ပသမဘ္။

၀ကဘ္ဘ္ဆိုဒဘ - mountainview.slcschools.org ဖိုနဘး - 801-974-8315
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