Mountain View သတင္းစ ာေစ င္
စက္တင္ဘ လ 11 ရက္၊ 2019
ၾက သ ပာေတးာေ န၊ စက္တင္ဘ လ 19 ရက္…….အျမင္အ ရံု ၾကည့္ရစ
ႈ စ္ာေ
ဗုဒၶဟးာေ န၊ စက္တင္ဘ လ 25 ရက္…မိဘ/
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ၾက သ ပာေတးာေ န၊ စက္တင္ဘ လ 26 ရက္…….မိဘ/
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ာေသ ၾက ာေ န၊ စက္တင္ဘ လ 27 ရက္…………ာေကပြဲ င္းပိတသ
္ ည္
ာေကပြဲ င္းအုပပ္၏
္ အမ စက း
ၾသဂုတ္လ 23 ရက္ာေ နတင္ ကပြဲင္းပပြး့ာေသ ကပြဲ ္ုပ္တနပ္၏
ို ာေကပြဲ င္းျပ ္တက္ာေရ က္မႈ ညပအ
ြး စီအစဥ္သိုန
တက္ာေရ က္ာေပးသည့္အတက္ သင့္အ း ာေကပြဲးးးတင္ရိပပသည္္။ အတတက

င္ ြးာေပပြဲ ္ရင္ရသည္ကို စ္ျပိ္ျက္သည့္

စ္လိုိဖြယ္ ရပ္ရ အိြြး အစည္းတစ္ပုအ း ရရိထ းသည္မ ကပြဲ ္ုပ္တိုန အလ ္ပင္ ကံာေက င္းပပသည္္။ ၎ပအ
ြး စီအစဥ္သနို
သင္ တက္ာေရ က္စဥ္ သင့္ကာေလးပ္၏
သင္ ာေ

ရ ၊

ရ မ င့္ ာေတြ

ံုျပီး၊ ၎တိုနအာေၾက င္း အ ည္းငဖြယ္ ပိုမို သိရိရ ္

င္ရက္ပြး့လိမ့မ
္ ည္ဟု ကပြဲ ္ုပ္တိုန ာေမပြဲ ္လင့္ပပသည္္။ သင့္ကာေလးပ္၏ အတ ္း၊

စ သင္ာေကပြဲ င္း ာေမပြဲ ္မ ္းထ းပပြဲက္မပြဲ း သိုနမဟုတ္ အျပ းတစ္စံုတစ္ရ
သင့္တင္ ာေ

က္ထပ္ာေသ ာေမးပ ္းမပြဲ း ရိပပက

ရ ၊

င့္ပတ္သက္ျပီး

ရ မမပြဲ းသည္ သင့္အ း အကအညီာေပး ိုင္ပပသည္၊ ာေမးပ ္းမပြဲ း

ာေျိၾက းာေပးရ ္ င့္ သင့္ကာေလးပ္၏ သင္ဖြယာေလ့လ မႈတင္ သင္ ကညီာေပးသည့္အပပ သင့္ကို ပံ့ပိုးာေပးရ ္
အစရိသည္တိုနအတက္ ၎တိုနအ း ာေကပြဲ င္းပပြဲိ ္မတိုင္မီ င့္ ာေကပြဲ င္းပပြဲိ ္ျပီးာေ
ဤ စ္တင္လည္း လတ္
က္လက္ာေ

က္တင္

က္သဖြယ္ာေမးျမ ္း ိုင္ပပသည္္။

တ္ာေသ သစ္သီးမပြဲ း င့္ ဟင္းသီးဟင္းရက္မပြဲ း အစီအစဥ္အ း

င္ရက္မည္ ျိစ္ာေၾက င္း စိတ္လႈပ္ရ းစ ျိင့္ ကပြဲ ္ုပ္တိုန ထုတ္ျပ ္ာေၾကျင အပ္ပပသည္္။

ဤသည္မ ာေကပြဲ င္းပည သင္ စ္တစ္ာေလပြဲ က္ တစ္ပတ္လပြဲင္ စ္ၾကိမ္ ကပြဲ ္ုပ္တနပ္၏
ို ာေကပြဲ င္းသ းမပြဲ းအတက္
ကပြဲ ္းမ ာေသ မု နပ
္ ြးသာေရစ မပြဲ း ာေထ က္ပံာေပးသည့္ ိဖြယ္ဒရဖြယ္အစီအစဥ္တစ္ပု ျိစ္သည္္။ ၎ာေထ က္ပံ့ာေပးာေသ
သစ္သီးမပြဲ း င့္ ဟင္းသီးဟင္းရက္မပြဲ းတိုနသည္ မၾက ပဏ

ိုသလို ာေကပြဲ င္းသ းမပြဲ းအတက္ အသစ္အ

္း

ျိစ္ာေ တတ္ရ အသစ္ာေသ အစ းအာေသ က္မပြဲ းကို စမ္းသပ္စ းသံုးၾကည့္ ိုင္မည့္
အပင့္အာေရးအ း ာေထ က္ပံ့ာေပးသည္္။ ဤအပင့္အာေရးအ း ရရိရ ္ ကပြဲ ္ုပ္တနအ
ို း အကအညီာေပးသည့္ ကပြဲ ္ုပ္တိုနပရိုင္ပ္၏
ကာေလး အဟ ရဌ

အ း ာေကပြဲးးးတင္ာေၾက င္း ာေျပ ၾက းအပ္ပပသည္္။

အသစ္ာေသ အပိန/ု အၾကိ္ျ ဧရိဖြယ
ာေကပြဲ င္းပပြဲိ ္ မတိုငမ
္ ီ င့္ ာေကပြဲ င္းပပြဲိ ္အျပီးတင္ မိဘမပြဲ းမ မိမတ
ိ ိုနပ္၏ ကာေလးမပြဲ းအ း အပိုန၊ အၾကိ္ျ ျပ္ျလုပ္ င
ို ္မည့္
အသစ္ာေသ ဧရိဖြယ တစ္ပုအ း ာေထ က္ပံ့ာေပးပင့္ရသည္မ ကပြဲ ္ုပ္တိုန ကံာေက င္းလာေပသည္္။ ာေကပြဲ င္းာေျမပိင
ု ္
အာေ

ိုင္မႈပ္၏

က္ဘက္အျပမ္းတင္ တည္ရိာေသ က းာေမ င္း င္ ိုင္သည့္လမ္းသည္ California Avenue လမ္းမမ ိဖြယ္ပ ျပီး၊

က းပပကင္ာေျမကက္အ း ာေရ င္ရ း ိုင္မည့္ အပင့္အလမ္းကို ာေထ က္ပံ့ာေပးမည္ျိစ္သည္္။ သင္ပ္၏ ဖြယ ဥ္ာေပပမ
သင့္ကာေလးမပြဲ းအ း အတင္၊အပပြဲ မျပ္ျလုပ္မီတင္ ကာေလးအ း ပပြဲထ း ိုင္ာေသ ဧရိဖြယ အ
တတ္ ိုင္သမပြဲ ာေမ င္း င္သ းရ ္ ာေကပြဲးးးျပ္ျျပီး ာေသပပြဲ ာေအ င္ ာေ

ုးံ အထိ သင္

င္ရက္ာေစလိုပပသည္၊ သိနမ
ု သ ဖြယ ဥ္လမ္းာေၾက င္း

လည္ပတ္ သ းလ မႈရိာေ ာေစရ ္ င့္ ာေကပြဲ င္းသ းမပြဲ း အ ၱရ ဖြယ္ကင္းလံုျပံ္ျမႈရိာေစရ ္ ကပြဲ ္ုပတ
္ ိုန
ထိ ္းသိမ္း ာေ

င္ရက္ ိုင္မည္ ျိစ္သည္္။ ဧရိဖြယ မ သင္ ထက္ပ ျပီးျပီးပပြဲင္း ာေကပြဲးးးျပ္ျျပီး ည ဘက္သိုန ပပြဲိ္ျးက California

Avenue လမ္းမာေပပသိုန င္ာေရ က္ပပ္။ ဘဖြယ္ဘက္သိုန ပပြဲိ္ျးရ ္ ၾကိ္ျးစ းပပက ပိုမို လမ္းၾကပ္ျပီး အ ၱရ ဖြယ္ရိာေသ

ဖြယ ဥ္လမ္းာေၾက င္းကို ျိစ္ာေပပာေစမည္ ျိစ္သည္္။ သင္ ဖြယ ဥ္ာေမ င္းစဥ္ စိတ္ရႈပ္ာေထးရမႈ သက္သ ာေစရ ္ င့္ ပိုမို
အ ၱရ ဖြယ္ကင္းာေစရ ္ ကပြဲ ပ
္ု ္တနပ္၏
ို အသစ္ာေသ အပိုန/အၾကိ္ျ ဧရိဖြယ အ း သင္ အသံုးျပ္ျလိမ့္မည္ဟု
ကပြဲ ္ုပ္တိုန ာေမပြဲ ္လင့္မိပပသည္္။ ာေကပြဲးးးတင္ပပသည္္။
ာေကပြဲ င္း အသိင
ု း္ အ င
ို း္ အိြြး အစည္း ာေက င္စီ
ာေကပြဲ င္း အသိုင္းအ ိုင္းအိြြး အစည္း ာေက င္စီသည္ ာေကပြဲ င္းပ္၏ ာေငာေၾကးလပြဲ ထ းမႈ ဘတ္ဂပြဲက္မပြဲ းအ း မည္သိုန
အာေက င္း

ံုး အသံုးျပ္ျမည္ျိစ္ာေၾက င္း

အစီအစဥ္မပြဲ းအ း ာေရး
ံုးျိတ္ပပြဲက္မပြဲ းအ း ာေ

ာေ
ြး

ံုးျိတ္ျပင္း၊ လုပ္င ္းကပြဲမ္းကပြဲင္မႈပိုင္း

ိုင္ရ ိံြ ျိိ္ျးတိုးတက္မႈ

င္ရက္ျပင္း င့္ ကပြဲ ္ုပ္တိုနပ္၏ာေကပြဲ င္းတင္ အစီအစဥ္တကပြဲရိာေသ

းာေ း၊ ပပြဲမတ္ ိုင္ရ ္အတက္ အကအညီာေပးျပင္း အစရိသည္တနတ
ို င္ ပံ့ပိုးာေ

ျိစ္သည္္။ ာေက င္စီသည္ တစ္လလပြဲင္ တစ္ၾကိမ္ ာေတြ

င္ရက္သ းမည္

ံုမည္ျိစ္သည္္။ ာေက င္စီ

အိြြး င္ျိစ္ရ ္အတက္င ာေရးာေက က္မႈ ပံဖြယရမည္ ျိစ္သည္္။ အကဖြယ္၍ လပြဲိ္ျြ က္မြးာေပးမႈစ စ္တင္ သင္ပ္၏ အမည္အ း
တင္သင္းရ ္ သင္
ရံုး

ၵရိပပက ာေကပြဲးးးျပ္ျျပီး ရံုးပ ္းထံ 801-974-8315 သိုန

္ထမ္းမပြဲ းထံ အသိာေပးရ ္အတက္ ကပြဲ ္ုပ္တိုနပ္၏ အာေရြမပြဲက္

မိဘမပြဲ းမ တ

္ထမ္းာေ

က္သဖြယ္ပပ၊ သိုနမဟုတ္ ကပြဲ ္ုပ္တိုနပ္၏

စ ရံုးပ ္းသိုန လ ာေရ က္လည္ပတ္ပပ္။ ာေက င္စီတင္

င္မက
ႈ ို ကပြဲ ္ုပ္တိုန လိုအပ္ျပီး၊ သင္မ ၎အ း ထည့္သင္းစဥ္းစ းာေပးမည္ဟု

ကပြဲ ္ုပ္တိုန ာေမပြဲ ္လင့္မိပပသည္္။

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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