Mountain View သတင်းလွှာ
2019 ခုနစ
ှ အ ွှာကတုဘွှာလ 9 ရကအ ေ့
အ ွှာကတဘ
ု ွှာလ 11 ရက၊ အသွှာကကွှာအ ……မ
ဘမ ွှာ်းနှင ေ့
ေ့
ကတမု မေ့ ွှာ်း/အက ွှာင်း သင
ု ်း ဝင
ု ်း အကွှာငစီ၊ 8:30၊ CLC
အ ွှာကတဘ
ု ွှာလ 17 ရက၊ ကကွှာသပအတ်းအ ။ေ့ အက ွှာင်းပတသည၊ အ

ွှာင်းဦ်းရွှာသီ

အက ွှာင်းပတခ
အ ွှာကတဘ
ု ွှာလ 18 ရက။ ……အက ွှာင်းပတသည၊ အ

ွှာင်းဦ်းရွှာသီ အက ွှာင်းပတခ

အ ွှာကတဘ
ု ွှာလ21 ရက၊ တ လလွှာအ …အက
ွှာင်းပတသည၊အ
ေ့

ွှာင်းဦ်းရွှာသီ

အက ွှာင်းပတခ
အ ွှာကတဘ
ု ွှာလ25 ရက၊ အသွှာကကွှာအ …….
ခမေ့ တုပအက်း ကွှာကယအ
ေ့

်းထ်းု ခခင်း၊

12:00-6:00၊ CLC
အက ွှာင်း ုပကကီ်း၏

မှွှာစကွှာ်း

ယခုနစ
ှ တင အက ွှာင်းတင အဘ်းကင်းလုခခြုံ၍ ကကြုံ

မ
ု ှုရှသညေ့ အက ွှာင်း

ယဉ်အက ်းမှုထ်းု စတစခုရှအစရ ကျွနပ
ု တု ေ့ အလ်းထွှာ်း ွှာရု စုကသွှာ်းမညခြစသည။
ကျွနပ
ု တ၏ရည
ု ေ့
မှ ်းခ ကပ ်းတုငမ ွှာ်းထမှ တစခုမွှာှ လူတုင်းကု
လူတုင်း
လုပအ

ငအခပသကအတွှာငသက
သွှာရှပပီ်း ကကြုံ
ေ့
ွှာငအပ်းရ ခြစပါသည။

မညအခေါ်၍ နှုတ

ခပြုံ်းခြင ေ့ ကကြုံ

န
ု တ
ှု

ကရ နှင ေ့

မ
ု ှုရှသညဟု ခစွှာ်းရအစရ ကျွနပ
ု တု ေ့ စမ်းရှသမျှ

ရွှာမ ွှာ်းသညလည်း ၎င်းတ၏
ု ေ့ အက ွှာင်းသွှာ်းမ ွှာ်းကု

ကတုင်း

ကကကရမည။ ၎င်းက Mountain View ကု အန်းအထ်းမှုရှအသွှာ

ပတဝ ်းက ငခြစအစလမေ့မည။ အက ွှာင်းသွှာ်းတစအယွှာက၏

အရ်း သွှာ်း

မကကွှာအသ်းမီက ကျွနပ
ု ြတခရ
ေ့ သည။ သူက " ကျွ အတွှာက
ေ့ ု လူမ ွှာ်း နှုတ
၎င်းက ကျွ အတွှာက
ေ့ ု အပ ွှာရငအစသည။

မစွှာတစခုကု

ကသညကု နှစသကသည။

ရွှာမ ွှာ်းနှင ေ့ အက ွှာင်းသွှာ်းမ ွှာ်းက ကျွ အတွှာက
ေ့ ု

ပညွှာသငယူရ အဘ်းကင်းလုခခြုံအသွှာ အ ရွှာတစခုြ တီ်းအပ်းသညဟု ခစွှာ်းရသညကု ကျွ အတွှာ
နှစသကသည။" အက ွှာင်းသွှာ်း

ွှာ်းလု်းသည အက ွှာင်းနှငပတ
သက၍ ဤသခ
ု ေ့ စွှာ်းရသငပပီ
ု တမှ
ု ေ့
ေ့
ေ့ ်း၊ ကျွနပ

ယင်းသခြစ
ု ေ့ လွှာအစရ ကကြုံ်းစွှာ်း ွှာ်းထုတပါမည။ လူတုင်းလူတင
ု ်းမှလည်း ကူညီနင
ု ပါသည။
ရင်းနှ်းီ အြွှာအရ၊ ကကင ွှာ၍ ကကြုံ

မ
ု ှုရှအစရ မှွှာ လူတုင်း၏ တွှာဝ ဝတတရွှာ်းခြစပါသည။

အက ွှာင်းသွှာ်းတစအယွှာကက အက ွှာင်းသအရွှာက
ု ေ့
လွှာသညေ့
ြတအခေါ် ခသ
ေ့ ညေ့

တ ်းအြွှာ

သစမ ွှာ်းကု သူနင
ှ ကစွှာ်းရ
ေ့

အကကွှာင်းကု မကကွှာအသ်းမီက ကျွနပ
ု ကကွှာ်းသခရ
ု က ွှာင်းသွှာ်းသည
ေ့ သည။ ထအ

Mountain View ၏ သူရအကွှာင်းတစအယွှာကခြစပပီ်း၊ ကျွနပ
ု တု အက
ွှာင်းယဉ်အက ်းမှုထ်းု စကု
ေ့
အက ွှာင်းသွှာ်းမ ွှာ်းမှ ခုငမွှာ ွှာ်းအကွှာင်းလွှာအစရ ပါဝငလုပအ

ွှာငအပ်းနင
ု မညေ့

ဥပမွှာအကွှာင်းတစခုခြစပါသည။

အက ွှာင်းမတကမီနင
ှ ေ့ အက ွှာင်း
ပတ

င်းပပီ်းအ ွှာက ပါကငအ ရွှာတင

ဝငအပါက

ထွှာ်းခခင
ု ေ့
်း
အက ွှာင်းသွှာ်းမ ွှာ်း တက အက ွှာင်း တကနှင ေ့

ကလကအ

င်း အဘ်းကင်း လုခခြုံ

်းု ည်းလမ်းမ ွှာ်းကု

ွှာငရကအပ်းရွှာတင ကျွနပ
ု တ၏
ု ေ့ ပါကငအ ရွှာသု ပင
ေ့ မှ ဝငအပါကကု

ကျွနပ
ု တပ
ု ေ့ တ

ထွှာ်းပါက၊
ု ေ့
ပတ

မှု
ု ေ့ ပုမု ည်းပါ်းအစပပီ်း ကျွနပ
ု တအက
ု ေ့
ွှာင်းသွှာ်းမ ွှာ်း

တက

ပုမုအဘ်းကင်းအသွှာ လမ်းအပါကခြစအစမညဟု အတွေ့ ရှရပါသည။ အက ွှာင်းသွှာ်းမ ွှာ်းကု ကွှာ်းထမှ
သမဟု
ု ေ့ တ

ကကြုံလုပပါက၊ အက ်းဇူ်းခပြုံ၍ အက ွှာင်းအရှ ွေ့ ရှ

ပု ေ့

ဝငအပါကကု သ်းု ခပြုံပပီ်း၊

အက ွှာင်းတငထွှာ်းခေ့ရ လကယွှာဘက ခခမ်းကု သ်းု ၍၊ ခြတသ ်းသွှာ်းလွှာရ လကဝဘက ခခမ်းကု
သ်းု ခပြုံအပ်းပါ။ ကအလ်းမ ွှာ်းကု အက ွှာင်းတင်းသအခေါ်
ု ေ့ အ

ွှာငရ

ပါကငရပ ွှာ်းခခင်း မခပြုံပါနှင။ေ့ ပငမ ပါကငအ ရွှာတင ပတ
အက ွှာင်း၏ အ ွှာကဘက ခခမ်း
၎င်းက

ပ/ု ေ့

အ
ီ ရွှာငဇု မ ွှာ်းတင

မှု
ု ေ့ ကု အလျှွှာခ
ေ့ ရ ကူညီအပ်းသညေ့

ကကြုံဇု တစခုရှသညကုလည်း အက ်းဇူ်းခပြုံ၍ သတခပြုံအပ်းပါ။

ခခွှာ်းအရ်းစရွှာ ည်းလမ်းအကွှာင်း တစခုခြစသည။

သငကအလ်း၏
စွှာ ွှာမှု
ေ့
စွှာ ွှာမှု

သ
ု ညမှွှာ

င ေ့ တ်းု ခမြှငအပ်းရ
ေ့

ကကခပြုံထွှာ်းသညေ့ လှုပရှွှာ်းမှု

ခခွှာ်းလူတစဦ်းတစအယွှာက၏ စု်းရမစရွှာမ ွှာ်း တက ခစွှာ်း

ွှာ်းလညအပ်းနင
ု သညေ့စမ်းရညတစခုခြစသည။ ၎င်းက ကျွနပ
ု တု ေ့ ွှာ်းလု်း ြွေ့ ပြြုံ်းထွှာ်းရှရ လု
အရ်းကကီ်းအသွှာ လူမှုအရ်း/စတခစွှာ်းမှုပုင်း

င
ု ရွှာ ကျွမ်းက ငမှုတစခုခြစပါသည။ ကျွနပ
ု တု ေ့

ကအလ်းမ ွှာ်းတင စွှာ ွှာမှု တု်းပွှာ်းအစရ အထွှာကကူမှုအပ်းနင
ု ရ
လုပအ

ွှာငနင
ု သညေ့ ရွှာတစခုမှွှာ ၎င်းတလက
ု ေ့
ရှ

စတကူ်းကကညေ့ခုင်းြု Dr.
ေ့ Michele Borba က
မညသညေ့ စ အခေါ်မှုမ

ပသညေ့

တက

ခ တင မရှသညေ့

မတင
ွှာ်း ည်းခ ကတစခုကု

ကကခပြုံထွှာ်းသည။ သငကအလ်း
မကကြုံအတွေ့ ြူ်းအသွှာ
ေ့

ု ခြစနင
ု ပါသည။ ရညမှ ်းခ ကပ ်းတုငမှွှာ မတူညီအသွှာ စ အခေါ်မှုမ ွှာ်းရှသညေ့

ခခွှာ်းသူတစအယွှာက၏ ရှု အထွှာငမှ
ေ့
ကူညီအပ်းရ ခြစသည။ ထအ
ု ေ့ ွှာက

အခခ အ တစခုကု ၎င်းတု အတ
ွေ့ ခမငနင
ု အ ွှာင
ေ့
ပ
ု ါ

အခခ အ မ ြုံ်းကု

၎င်းတက
ု ေ့ ုယတင
ု ကကြုံအတွေ့အ ထင
ု ရမညေ့ ခါ ၎င်းတမှ
ု ေ့ မညသခ
ု ေ့ စွှာ်းရမညဟူအသွှာ
အခပွှာ

၊ု ပု

ခမငကု အရ်းသွှာ်း၊

ရ ကူညီအပ်းပါ။

မည္သည့္ ေက ်ာ္္ းခရာ္ ၀န္ထမ္္ သခရ ့ မဟရတ္ ေက ်ာ္္သ်္ မ ်္သည္ ၀န္ထမ္္ သခရ ့ မဟရတ္ ေက ်ာ္္ းခရာ္ မွ မည္သည့္ အစီအစဥ္ ကခရ မဆခရ သခရ ့ မဟရတ္ တက္ၾကြ လႈပ္ းွ်္ မႈ မ ်္ တြာ္ အသက္ ၊
အသ်္အေး်ာ္ ၊ မစြမ္္မသန္ ျ စ္မႈ ၊ လခာ္ ၊ မည္ သည့္ လခာ္ ျ စ္ ေၾက်ာ္္ ညြန္္ဆခရမႈ ၊ မ ခ ္ဗီဇ ဆခရာ္း် သတာ္္ အ က္ အလက္ အး ၊ မူလ ႏိုခရာ္ာံ သ်္ ဆခရာ္း် ၊ ပဋခသေႏိုၶ းွခ မႈ ၊ လူမ ခ ္ ၊ ဘ်သ် ၊ လခာ္ပခရာ္္
ဆခရာ္း် တခမ္္ညြတ္ မႈ ၊ သခရ ့ မဟရတ္ စစ္ဘက္ ဆခရာ္း် တြာ္ တ်၀န္ထမ္္ေဆ်ာ္ ့ ျ ာ္္ အတြက္ း် ထူ္ အဆာ့္ အတန္္ တခရ ့ ကခရ းည္ းြယ္ ၿပီ္ ြ ျ ်္ ဆက္ဆံ မႈ မျပ း ပါ။ ေက ်ာ္္ းခရာ္သည္

မွတ္ ထ်္

သည့္ အစီအစဥ္ မ ်္ တြာ္ ၊ ၀န္ေဆ်ာ္ မႈ ႏိုွာ့္ မူ၀ါဒ အး ၀န္ထမ္္မ ်္ ဆခရာ္း် ၊ ေစ်ဒက တက္ျ ာ္္ ဆခရာ္း် လရပ္ာန္္စဥ္ ၊ အစီအစဥ္ မ ်္ ကခရ အသံရ္ျပ ႏိုခရာ္မႈ ၊ ေက ်ာ္္ းခရာ္ ၏ ပခရာ္ဆခရာ္မႈ မ ်္ ကခရ အသံရ္ျပ မႈ
၊ ေက ်ာ္္ န္္ စသည္ တခရ ့ တြာ္ အ်္လံရ္ သ်တူ ညီမွ ပါ၀ာ္ ေဆ်ာ္းြက္ ႏိုခရာ္းန္ ႏိုွာ့္ ၀န္ထမ္္ မ ်္ သ်တူ ညီမွ ျ စ္ျ ာ္္ ဆခရာ္း် အ ြာ့္ အလမ္္ ကခရ
ျပည္ေထ်ာ္စရ ၏ ေ ါာ္္စဥ္ ၃၆ အး ေက ်ာ္္ းခရာ္ ၏ အေဆ်က္အဦ မ ်္ ကခရ ာယ္းြယ္ သူမ ်္ အရပ္စရ ႏိုွာ့္ အ်္လံရ္ ကခရ တူညီမွ တ စြ် အသံရ္ျပ

မွတ္ထ်္သည္။ ေက ်ာ္္ းခရာ္သည္ အေမးခကန္

ြာ့္ ေပ္ထ်္ ပါသည္။ ေအ်က္ေ ်္ျပ ပါ ပရဂခ လ္သည္ ဥပေဒ

မ့စြ် ြျ ်္ ဆက္ဆံ ံးမႈ ၊ ေႏိုွ်ာ့္ယွက္ ံးျ ာ္္ ၊ လက္တံရ ့ ျပန္ျ ာ္္ တခရ ့ တြာ္ ေစ်ဒက တက္ျ ာ္္ အတြက္ ေဆ်ာ္းြက္ ေပ္ မည့္ သူ ျ စ္သည္။ (Tina Hatch၊ တခရာ္တမ္္လ် စံရစမ္္စစ္ေဆ္ေး္း်န၊ ္ ၊
440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. (၈၀၁) ၅၇၈ - ၈၂၅၁ သာ္သည္ ေက်္လခရး် ဒခရ ျပည္နယ္ ၊ဒာ္ဗ် ၿမခ ့ မွ် ျပည္သူ ့ အ ြာ့္ အေး္ းံရ္ ကခရ လည္္ ဆက္သယ
ြ ္
ႏိုခရာ္သည္။ ံရ္နံပါတ္ (303) 844-5695. (၃၀၃) ၈၄၄ ၅၆၉၅
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