SALT LAKE ျမိဳ႕ေတာ္ေ႕
ဤအါ႕ပာအ႕ၾ
ဤလမာ္ောညနာ္ေ

တကာ္ောၾ

တာ

ျ ံိကံ္း႕လင့္လတ

ာဆက
္း င
ာ္ေ တ မူါဒ ႏွကာ္ေင့္ အ ႕ၾ

ာ္ေအတာ နတာလညာ္ေါငငနာ္ေအော

ာ္ေ ါညာ္ေ စတါကာ္ေ႕

Lake ျမိဳ႕ေတာ္ေ႕

တကာ္ော ငက
္း ာ္ေ အ ႕ၾ

တကာ္ော အ ႕ၾ

ာ္ေ ါကာ္ေ အ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္မ တာ ႏွကာ္ေင့္ ၎႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

တကာ္ော င္းကာ္ေိုင္၏ မ၀ူါဒမ တာ ႏွကာ္ေင့္ လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေမ တာေ္း႔

္း ါကာ္ေ လမာ္ောညနာ္ေ

Utah ဥပ႕ဒါညာ္ေ ဂငော္ေ ္းႏွစာ္ေေနာ္ော မ ေစာ္ေဆယာ္ေင့္ႏွစာ္ေေနာ္ောအထအော
ငယတပစၥညာ္ောမ တား ႕ထတ
႕

တ

ာ္ေ ံမမ ျပိလ္းပာ္ေ႕

2.

အတာလံ္းာ႕ါတ အ ႕ၾ

3.

အ ႕ၾ

င္းကာ္ေိုင္၏ အ ႕ၾ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ေစာ္ေ ္းေ္း႔အတာ ႕ထတ

ာ္ေပံင့္ပစၥညာ္ောမ တား လမပာ္ေငတာ႕ဆတကာ္ေငာ

႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေငယႏွ္းကာ္ေ႕စငနာ္ေ အ

ာ္ေ အ ႕ၾ

ာမ တာ ႕

ာမ တာါညာ္ေ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္ါော္ေမော္ေ

ာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီမမေ္း႔ႏွကာ္ေင့္ပော္ေါ

ာ္ေ ျပီာ Salt

အညီျ စာ္ေ႕စ ႔ ္း ႕ငာါတာထတာျ ကာ္ော ျ စာ္ေါညာ္ေ။

တ

ာ္ေ ံမမ

္း ာကာ္ေင့္ျပိထတာါညာ္ေ။ ဆ္းလ္း ါညာ္ေမတ ႕

ာ္ေ ါကာ္ေိုင္၏႕

တကာ္ောါတာအတာ အ ႕ၾ

တကာ္ော

ာမ တာ

ာ္ေမ တာအင ျ စာ္ေါညာ္ေ။

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ ႕ေတကာ္ောဆ္းငတောကာ္ေ ျကကာ္ောဆနာ္ော ံင႕ါတ ႕

တကာ္ောါတာမ တာ အတာလံ္းာါညာ္ေ အယ ံ၀ကာ္ေႏွ္းကာ္ေ ာကင့္ ာ္ေ အ ာကာ္ေင့္အ႕ငာ င႕ပါညာ္ေ။

တကာ္ော င္းကာ္ေ ပညတ႕ငား္းော္ေအ ဳာြ ါညာ္ေ ျပညာ္ေနယာ္ေဥပ႕ဒႏွကာ္ေင့္အညီ အ ႕ၾ
ကာ္ေင့္ါံ္းာမမျပိ႕ပါညာ္ေ။ မ၀ူါဒး လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေ႕ဆတကာ္ေငာ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေမမမ တာ ႏွကာ္ေင့္ အ ႕ၾ

ာ္ေႏွတအတာ ႕အတ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ဆ္းကာ္ေငတ မ၀ူါဒ ႏွကာ္ေင့္ အ ႕ၾ

ာ အစီအစဥာ္ေးယတာ

ာ အစီအစဥာ္ေးယတာေ္း႔အတာ င္းကိုင္၏
ာ္ေ ႕ တာ္ေျပပူါ ၀

ာ္ေါ္း႔ ဆာြ ျပီား S-10 အတာ ငတ႕ ာပူါ - ႕

ာ္ေးာ္ေ႕ပင့္ဂ ာ္ေ႕ပ္ောကာ္ေ

တကာ္ောါတာ အ ႕ၾ

ာမ တာ ႏွကာ္ေင့္ အ ႕ၾ

ာ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္မ တာ။

တကာ္ောိုင္၏ ႕

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္အော

ာ္ေ လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေ

တကာ္ောအ္းပာ္ေေစာ္ေဦာစီအတာ အ ႕ၾ

နာ္ေ႔အပာ္ေါော္ေမော္ေထတာါညာ္ေ။
ထ္း႔ျပကာ္ေ ႕ႏွတကာ္ေင့္႕ႏွာၾ

နာ္ေ႔ၾ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

င္းကာ္ေအ႕နႏွကာ္ေင့္ အ ႕ၾ

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္ ႕ေတကာ္ောဆ္းမမႏွကာ္ေင့္ ပော္ေါ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

တမမမ တာမငးြ ႕ါ တ႕အတကာ္ေ စီမံ႕ဆတကာ္ေငာ

႕စျ ကာ္ေား အင

ာ္ေ

ာြ စျ ကာ္ေား မလ္းအပာ္ေ႕ါတ အတငံ္းစ္း
႕

င္းကာ္ေအ႕နႏွကာ္ေင့္ ႕ါ တ႕အတကာ္ေ ႕ဆတကာ္ေငာ
တကာ္ောါတာ မါတာစ္း/မးထ

ာ္ေါာတာငနာ္ေ

ေ

ညာ္ေင့္ငမစစာ္ေ႕ဆာငနာ္ေ ႏွကာ္ေင့္ ဆံ္းာျ ော္ေ

ာ္ေ မော္ေငနာ္ေ ပ္းဂိလာ္ေ ေစာ္ေဦာအ႕နျ ကာ္ေင့္
ာ္ေႏွကာ္ေင့္

၀ော္ေျပိထတာါညာ္ေ။ ထ္း႔ျပကာ္ေ ၎လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေါညာ္ေ ႕

ာ္ေမမမ တာ င႕စျ ကာ္ော ႏွကာ္ေင့္

ိာ႕ၾ

္း

ာ္ေညီစာတး

တကာ္ောါတာမ တာ ႏွကာ္ေင့္ မးမ တာေ္း႔အ႕ပ္

တကာ္ောါကာ္ေင့္႕ေတာ္ေမမမင႕ါတ ၀နာ္ေမ တာပ႕စျ ကာ္ော အစငါညာ္ေေ္း႔ မျ စာ္ေ႕ပ္႕စငနာ္ေ
ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေမ တာ လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေအောကာ္ော မင႕စငနာ္ေလညာ္ော ႕ဆတကာ္ေငာ

ာ္ေ ဆ္းကာ္ေလ ကာ္ေ အျ တာါမ တာျ စာ္ေါညာ္ေင့္) မညာ္ေ ါညာ္ေင့္ င္းကာ္ေ႕

မဟ္းော္ေ႕ပ။ လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေေစာ္ေ႕လ တ

ာ္ေျပီာ ၾ

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္ေစာ္ေ ္းအတာ ငယါညာ္ေင့္ လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေအတာ မ ေစာတး ငညာ္ေငာယာ္ေ

ာ္ေါာတာမညာ္ေျ စာ္ေါညာ္ေ။ ေစာ္ေစံ္းေစာ္ေဦာအတာ ၎ါညာ္ေ အ ႕ၾ

႕ တာ္ေထ္းော္ေါင႕စႏွ္းကာ္ေါညာ္ေင့္ ျမကာ္ေါတ႕ါတ ညနာ္ေျပ
႕

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္အော

ာ္ေါာယာ္ေပူါ။

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ဆ္းကာ္ေငတ မ၀ူါဒ

ာ္ေ ံ ာကာ္ေင့္ျပိး

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ၡတ

ာ္ေ

ားာျပိျပီာ BOB MUENCH ထံ (801) 578-8378 ါ္း႔ ဆ

ာ္ေမမမ တာ ႏွကာ္ေင့္ အစီအစဥာ္ေမ တာေ႔အ
္း ော

ငငႏွ္းကာ္ေ႕ပါညာ္ေ - slcschools.org/board-of-education/policies/ - စတမ

ါ

ဥာ္ော ပ
္း ႕
ာ္ေ တာ္ေျပ

တကာ္ော ျပိလ္းပာ္ေမညာ္ေဟ္း ဆ္း လ္းျ ကာ္ောျ စာ္ေါညာ္ေ။

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

Salt Lake ျမိဳ႕ေတာ္ေ ႕

႕

အညီ လ္းအပာ္ေလ ကာ္ေ ႕

ါ
ာ္ေ တ က
ာ င့္ဆ
ာ္ေ က
္း င
ာ္ေ တ အ

ာ္ေ

1.

အ ႕ၾ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္အော

တကာ္ောါတာမ တာမဆ္းါညာ္ေ ႕လ တ

ာ္ေလံ္းာ အ႕ေတအောကာ္ော မါတာစ္းမ တာ/မးမ တာထံမ အ

ာ္ေအလ

ာ္ေ ႕လ တ

ာ္ေါာတာမညာ္ေျ စာ္ေျပီား (႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေထတာါမ တာ အျ စာ္ေ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ ႕လ တ

ာ္ေ လတ လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေအောကာ္ော ပူါ၀ကာ္ေ

ာ္ေမ တာအတာ အေကာ္ောၾ

ပာ္ေ ဆံ္းာ လ ိဳ ၀

ာ္ေထတာါညာ္ေင့္

ညီ ာကင့္င
ာ္ေ မညာ္ေ

ာ္ေ႕စတကာ္ေင့္ထနာ္ော၍

ထနာ္ောါမာ္ောါာတာမညာ္ေ ျ စာ္ေါညာ္ေ။
ထ္း႔ျပကာ္ေ ႕

ားာျပိျပီာ ါငထတာ႕စလ္းါညာ္ေမတ အ ႕ၾ

ာျြ ပတာစာတ ာျြ တာဆ

၀နာ္ေထမာ္ောအ ာဳြ ၀ကာ္ေမ တာ ါ႔မ
္း ဟ္းော္ေ အဆ္းပူါအ
အ ႕ၾ
အ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ယာ္ေ၍ ႕အတ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္အော

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ေစာ္ေ ္းအတာ လ

တကာ္ောါတာအတာ အ ႕ၾ

ာ္ေအလ

တကာ္ောါတာေစာ္ေဦာါညာ္ေ အ ႕ၾ

႕

တကာ္ောါတာျ စာ္ေါါညာ္ေ USDA စညာ္ောမ ဥာ္ောါော္ေမ ော္ေ

2.

႕

တကာ္ောါတာျ စာ္ေါါညာ္ေ SSI အတာ လ

3.

႕

တကာ္ောါတာျ စာ္ေါိုင္၏ မါတာစ္းါညာ္ေ TANF အတာ လ

4.

႕

တကာ္ောါတာျ စာ္ေါါညာ္ေ ႕မာာစတာ႕စတကာ္ေင့္႕ငတ

5.

႕

တကာ္ောါတာျ စာ္ေါါညာ္ေ ျပညာ္ေန ယာ္ေ အ္းပာ္ေထနာ္ောမမအောကာ္ော င႕နလ ကာ္ေ

ယာ္ေ ၍ အလ္းပာ္ေ ဆံ္းာငံမာမမး အၾ

စံါော္ေမော္ေ

္း

ီာစတာ

တာနတမ

ျကကာ္ောဆနာ္ေမညာ္ေဆ္းလ ကာ္ေ ႕
ါ္း႔႕ါတာ္ေလညာ္ေ အ ႕ၾ
စတါကာ္ေ႕

တကာ္ေင့္ ႕

တကာ္ောါတာထံါ္း႔ အ ႕ၾ
ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

တကာ္ောအ႕နႏွကာ္ေင့္ စတငာ

ေစာ္ေ႕စတကာ္ေအတာ ျ ညာ္ေင့္စာ
႕လ တ

ာ္ေ႕ၾ

ာ္ေ လတမ တာအတာ ႕

တကာ္ောေစာ္ေ႕

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေ႕အတ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ေစာ္ေ ္းအော

ာ္ေင အ မြင့္ ႕န႔လညာ္ေစတအော

တကာ္ောါတာမ တား

ာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီ႕ပါညာ္ေ -

ာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီလ ကာ္ေ

ာ္ေ ံငငလ ကာ္ေ
ာ္ေောကာ္ေ င႕နလ ကာ္ေး ါ္း႔မဟ္းော္ေ

နာ္ောျ စာ္ေမမး ါ္း႔မဟ္းော္ေ ါကာ္ေိုင္၏ ထနာ္ော ိပာ္ေႏွ္းကာ္ေစာမာ္ောထ
ာ ျပါနတေစာ္ေ ္း င ြင့္လ ကာ္ေ ါကာ္ေိုင္၏
ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ေစာ္ေ ္းအော

တကာ္ောါတာိုင္၏ အျပညာ္ေင့္အ၀ ပူါ၀ကာ္ေ႕ဆတကာ္ေငာ
ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္ေစာ္ေ ္းအော

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ေစာ္ေ ္းအတာ ႕

ညာ္ေင့္ငမစစာ္ေ႕ဆာမမ ႏွကာ္ေင့္ ႕ထတ

ာ္ေ ံ ာကာ္ေင့္ျပိ

တာ္ေလာနာ္ေါညာ္ေင့္ အျ တာ႕ါတ ၾ

ာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ော ျပညာ္ေင့္မီ႕

ယာ္ေ ၍ အ ႕ၾ

ာ႕

ာ္ေႏွ္းကာ္ေ ာကာ္ေင့္ ါ္း႔မဟ္းော္ေ လ္းအပာ္ေ

တကာ္ောမ ဆ

ာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီငနာ္ေ အော

ာ္ေ ံငငငမညာ္ေ ျ စာ္ေါညာ္ေ။

ာ္ေ႕

ီာမတာစာတ႕ါတ ၀ကာ္ေ႕ကာဆံ္းာငံမာမမ

႕လာါညာ္ေ အျ တာ႕ါတ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီမမဆ္းကာ္ေငတ

ာ္ေောကာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီမမ မငါညာ္ေင့္ေ္းကာ္ေ အ

ာ္ေစတေမာ္ောမ တာအတာ လ

ာ္ေျပီား ၎အတာ ၾ

ာ္ေမ တာ လ

ာ္ေမမ႕အတ

ာ္ေညီျ ကာ္ော မငါညာ္ေင့္ေ္းကာ္ေ အ ႕ၾ

တကာ္ောါတာေစာ္ေဦာါညာ္ေ ဤစံ နာ္ေစံညနာ္ောမ တာ႕အတ

႕ပာ႕ ငနာ္ေ မေော္ေစာမာ္ောႏွ္းကာ္ေါညာ္ေင့္အော

တကာ္ောါတာမ တာျ ကာ္ေင့္

တကာ္ောါတာေစာ္ေဦာအျ စာ္ေ အျ တာ႕ါတ ႕

ာ္ေ ံငငလ ကာ္ေ

တကာ္ေင့္ ါကာ္ေင့္ောကာ္ေ အ႕ငာ႕ပ္ ႕ကာ႕ၾ

ာ္ေမ တာျ ကာ္ေင့္ ျပညာ္ေင့္မီ

တကာ္ောါတာေစာ္ေဦာအတာ အျ တာ႕ါတ ႕

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္ ငငါညာ္ေင့္ ႕

ာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေမီမမ

ာ္ေ႕ တာ္ေျပပူါ အ႕ျ အ႕နမ တာငလ ကာ္ေ ႕

အစငါညာ္ေင့္ ေစာ္ေ ္း ္း႕ၾ

ာ္ေ ံငင႕ါတ ႕

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေမ တာအတာ ါင ္း႔မလ္းအပာ္ေါညာ္ေင့္ အျ တာါမ တာ အစငါညာ္ေေ္း႔ထံါ္း႔ ာကာ္ေင့္ဟထ္းော္ေ႕ တာ္ေျ ကာ္ော ျပိလ္းပာ္ေမညာ္ေမဟ္းော္ေ႕ပ။

1.

ထ္း႔ျပကာ္ေ အ

႕

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေဆံမညာ္ေ မဟ္းော္ေ႕ပး ထ္း႔ျပကာ္ေ ၎႕

ာ္ေကတ ႕

ာ္ေလ

ာ္ေ ႕ထတ

ာ္ေ ႕

တကာ္ော ျပညာ္ေင့္မီႏွ္းကာ္ေပူါါညာ္ေ။

ာ္ေ ံမမျပိျ ကာ္ောါညာ္ေ ႕
ာ္ေအတာ ျပီာ႕ျမတ

တကာ္ောါတာမ အ ႕ၾ

ာ္ေ႕ဆတကာ္ေငာ

ာ္ေႏွ္းကာ္ေ ာကာ္ေင့္

ာ

္း

ာ္ေပံင့္႕ပာငမညာ္ေ ျ စာ္ေါညာ္ေ။

တကာ္ောါတာိုင္၏ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီမမအတာ အေညာ္ေျပိငနာ္ေအော

ါကာ္ေင့္အ႕နႏွကာ္ေင့္ ါကာ္ေင့္႕ေတာ္ေ႕ါတ အ ႕ၾ
ာ္ေ ငငငနာ္ေအော

တ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

တကာ္ောအ္းပာ္ေထံါ္း႔ ၎႕လ တ

တကာ္ောစီိုင္၏ ပကာ္ေမ ငံ္းာ နာ္ော ႏွကာ္ေင့္ Utah ျပညာ္ေနယာ္ေ ပညတ႕ငာ း္းော္ေအ ဳာြ ိုင္၏ ႕ တာ္ေျပပူါ စတါကာ္ေ႕

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္ဆ္းကာ္ေငတ ႕လ တ

ာ္ေ

ာ္ေလတ

ာ္ေ လတအတာ ေကာ္ေ ါာကာ္ောငမညာ္ေ ျ စာ္ေါညာ္ေ။
တကာ္ော အ ႕ၾ

ာမ တာ ၀

ာ္ေး

ာ္ေ႕ပင့္ဂ ာ္ေောကာ္ေ

ငငႏွ္းကာ္ေပူါါညာ္ေ - https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3 ။ ါကာ္ေမ ျပီာျပညာ္ေင့္စံ္း႕ါတ ႕လ တ
အ ႕ၾ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

အ ႕ၾ

ာဆ္းကာ္ေငတ လ္းအပာ္ေ

အယ ံ၀ကာ္ေမမ ႕လ တ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္မ တာအော

ာ္ေ ါကာ္ေင့္႕

တကာ္ောါတာျ စာ္ေါိုင္၏ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီမမႏွကာ္ေင့္ပော္ေါ

ာ္ေမ တာအတာ ဆ္းကာ္ောကံင့္ထတာမညာ္ေ ျ စာ္ေါညာ္ေ။ အ

ယာ္ေ ၍ ႕လ တ

ာ္ေလတါညာ္ေ ျကကာ္ောဆနာ္ေ ံငလ ကာ္ေ စတါကာ္ေ႕

ာ္ေလတ႕ တကာ္ေအတာ ါကာ္ေင့္ထံါ္း႔ ႕ပာပ္း႔မညာ္ေ ျ စာ္ေါညာ္ေ။ အဆ္းပူါ႕လ တ

ႏွကာ္ေင့္ အဆ္းပူါ ဆံ္းာျ ော္ေ

ာ္ေအတာ မညာ္ေါ္း႔ အယ ံ၀ကာ္ေငမညာ္ေျ စာ္ေ႕ၾ

တကာ္ောေ္း႔

္း ငကာ္ောလကာ္ော႕ တာ္ေျပထတာမညာ္ေ ျ စာ္ေါညာ္ေ။ အ

ယာ္ေ၍ ါကာ္ေိုင္၏႕

တကာ္ောါတာါညာ္ေ အ ႕ၾ

႕ပာငမညာ္ေ ျ စာ္ေျပီား ဤောကာ္ေ ႕အတ

ေကု်ာင္တးငပ္်စာင္

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေ႕ တာ္ေျပပူါေ္း႔ – အ

တခေ က္ငု်္္ပတႈစင္ပ

“႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

အေနာ္ော လ

ာ္ေစာပာ္ေမ တား ႏွစာ္ေအလ္း

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

႕ပာ႕ မမမ တား IOU မ တာ ါ္း႔မဟ္းော္ေ အျ တာ႕ါတ ၾ

ာ္ေစတအ္းပာ္ေမ တား ႕

တကာ္ောင္းပာ္ေပ္းမ
ံ တား စတ ဂ

ာ္ေ႕စလ ကာ္ေ အစတာထ္းာမမ ါ႔မ
္း ဟ္း ော္ေ ျပိျပကာ္ေမမ

႕

တကာ္ော ႏွကာ္ေင့္ ႕

္းနာ္ေ

ာ္ေ

ယာ္ေ၍ ါကာ္ေိုင္၏႕

နာ္ေ႔ၾ

တမမငါညာ္ေင့္ ႕ပာ႕ မမ အစီအစဥာ္ေမ တာေ္း႔

ော္ေမ တား ႏွကာ္ေင့္ အလတာေ ပစၥညာ္ောမ တာေ္း႔အော
တကာ္ောါတာါညာ္ေ ႕

စင ော္ေမ တာေ္း႔ါညာ္ေ အ ႕ၾ

တလပာ္ေ ါ္း႔မဟ္း ော္ေ မလေနာ္ော႕နတ
တကာ္ောပညတါကာ္ေႏွစာ္ေအဆံ္းာ၌ စငနာ္ေ႕ၾ

ာ ျပနာ္ေလညာ္ေ႕ပာအမာ္ောမမေစာ္ေ ္း

မျပိလ္းပာ္ေႏွ္းကာ္ေ႕ပ။ ႕

တကာ္ောေစာ္ေ႕

တကာ္ောါညာ္ေ ႕

တကာ္ောပ္းကာ္ေဆ္းကာ္ေမမပစၥညာ္ော ဆံ္းာငံမာျ ကာ္ော ါ္း႔မဟ္းော္ေ ထ ္း

တကာ္ောါတာ မော္ေေမာ္ောမ တာအတာ ဆ္းကာ္ောကံင့္

ါ္း႔မဟ္းော္ေ ႕

တကာ္ောအောကာ္ော ါကာ္ေင့္ေကာ္ေင့္စာတ ႕နငတ ထတာမမအတာ အေတာအဆီာျ စာ္ေ႕စါညာ္ေင့္ ႕

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္အော

္းကာ္ေဆထ
ာြ တာျ ကာ္ော ျပိလ္းပာ္ေ႕

ာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီမမႏွကာ္ေင့္ပော္ေါ

႕ေတကာ္ောဆ္းါညာ္ေင့္အ႕ပ္ောကာ္ေ မညာ္ေါညာ္ေင့္ အ နာ္ေ၌မဆ္း လ္းအပာ္ေ႕
ၾ

ညာ္ေင့္ငမစစာ္ေ႕ဆာမမအော

မဟ္းော္ေ႕ပ။ ႕
ါ္း႔မဟ္းော္ေ
အ

ာ္ေ ႕ေတကာ္ောဆ္း႕

တကာ္ောမ တာါညာ္ေ အ ႕ၾ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ႕ျပတကာ္ောါာတာါညာ္ေင့္ အျ တာ႕ါတ စတါကာ္ေ႕

ယာ္ေ၍ ါကာ္ေင့္ောကာ္ေ ႕မာ ာနာ္ောမ တာ ငပူါ

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္အော

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္႕ပာ ္း႔ မလ္းအပာ္ေ႕ပ။

ာမ တာအတာ ႕ပာ႕ ငနာ္ေ လ္းအပာ္ေ႕

တကာ္ော

ာမ တာိုင္၏ ေစာ္ေစော္ေ ေစာ္ေပ္းကာ္ောါညာ္ေ

ာ္ေပ

ာ္ေစီာျ ကာ္ောအော

္း ဆ္းကာ္ောကံင့္ဆာြထတာျ ကာ္ော အစငါညာ္ေေ္း႔

ာ္ေ ေတ၀နာ္ေင႕ါတ ႕
္းမ ဆ္းကာ္ောကံင့္

ာ္ေစတေမာ္ောမ တာအတာ ပ္းဂလ

ာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီမမဆ္းကာ္ေငတ အ

အ႕ၾ
ာ္ေအလ

တကာ္ော

္း

တကာ္ောါတာေစာ္ေဦာိုင္၏

တကာ္ောါတာျ စာ္ေါအတာ ႕

တကာ္ော ေ

ာ္ေ႕ငတ

ာ္ေမမ

္းကာ္ေဆာြထတာျ ကာ္ော မျပိလ္းပာ္ေႏွ္းကာ္ေ႕ပ။

ာ္ေ စတေမာ္ောမ တာအတာ ႏွစာ္ေစဥာ္ေ မလ္းအပာ္ေ႕ပး ါ႔႕
္း ါတာ္ေလညာ္ော ႕

တကာ္ောအ္းပာ္ေ ါ္း႔မဟ္းော္ေ ႕အတ

ာမ တာ မဟ္းော္ေ႕ပး

ာ္ေဆံ္းာ႕စ ြင့္လ ကာ္ေ ါ္း႔မဟ္း ော္ေ

္း ဆ္းကာ္ောကံင့္ဆထ
ာြ တာျ ကာ္ေား ႕လ တင့္ ပစာ္ေျ ကာ္ော ါ္း႔မဟ္းော္ေ ေ္းာျမကာ္ေင့္ျ ကာ္ေား ါ္း႔မမဟ္းော္ေ

တကာ္ောါတာမော္ေေမာ္ောမ တာ

တကာ္ောမ တာထံါ္း႔ လြ႕ျပတကာ္ောမမ ျပိလ္းပာ္ေ႕

ဦာစာတပထမဆံ္းာ ါကာ္ေိုင္၏႕

္း ျပိလ္းပာ္ေ႕စႏွ္းကာ္ေျ ကာ္ော မင႕ပ။

ာ္ေ ံမမမ တာါညာ္ေ အ ႕ၾ

တကာ္ော လ္းအပာ္ေႏွ္းကာ္ေ႕ပါညာ္ေး ါ္း႔ မဟ္းော္ေ မးေစာ္ေဦာါညာ္ေ ္းကာ္ေလံ္း႕ ါတ အ႕ၾ

တကာ္ော ႕ေတကာ္ောဆ္းႏွ္းကာ္ေ႕ပါညာ္ေ။ ထ္း႔ျပကာ္ေ စတငာ

စၥမ တာအော

ာ္ေမ တာအတာ ႕

တကာ္ောမ

တကာ္ောအငကာ္ောေစာ္ေ ္းအော

ာ္ေကတ

ာ္ေကတ ထနာ္ောါမာ္ောထတာမညာ္ေ

တကာ္ောါတာျ စာ္ေါ အေနာ္ောေ

ာ္ေ ါာတာါညာ္ေင့္

တကာ္ော ျပိလ္းပာ္ေမညာ္ေျ စာ္ေါညာ္ေ။
ာ္ေောကာ္ေ စတငကာ္ောျပိ႕ တာ္ေျပထတာါညာ္ေင့္ ႕

တကာ္ော င္းကာ္ေ

္းယာ္ေစတာလယာ္ေေစာ္ေဦာျ ကာ္ေင့္

႕ျပတဆ္း႕ဆာာ႕ႏွာာပူါ ႕

တကာ္ောါတာ ဦာ႕ဆတကာ္ေမမ ႏွကာ္ေင့္ ႕ဆတကာ္ေငာ

အ

ယာ္ေ၍ အ ႕ၾ

အလ္းငလ ကာ္ေ ႕

ာမ တာ ႏွကာ္ေင့္ အ ႕ၾ

ာ္ေ

ာ္ေ ဌတန (801)578-8350

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္မ တာေ္း႔ႏွကာ္ေင့္ါ

ားာျပိျပီာ Bob Muench ထံ (801) 578-8378 ါ္း႔ ဆ

ာ္ေ ဆ္းကာ္ေါညာ္ေင့္ င္းကာ္ေိုင္၏ ျပီာျပညာ္ေင့္စံ္း႕ါတ လ္းပာ္ေကနာ္ောစဥာ္ေ႕ဆတကာ္ေငာ

ာ္ေ ါာယာ္ေပူါ။

ာ္ေ

ာ္ေ ံငငငနာ္ေ အငညာ္ေအ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီမညာ္ေ ျ စာ္ေါညာ္ေ။

တကာ္ော ျပိလ္းပာ္ေမညာ္ေျ စာ္ေ႕ါတာ္ေလညာ္ော ႕

ာ္ေ႕ါတ စတငာ

ာမ တာအော

တကာ္ော စီစဥာ္ေႏွ္းက႕
ာ္ေ ပမညာ္ေ။

ာေစာ္ေ ္းအတာ ႕ပာ႕ ျပီာျ စာ္ေါညာ္ေင့္

ဒာ္ေမ တား ငမော္ေ မော္ေ ေမာ္ောမ တာ ါ္း႔မဟ္းော္ေ ဒီပလ္းမတမ တာေ္း႔

ေငတာ၀ကာ္ေ ႕

အ ႕ၾ

္း လ

ာ္ေ အ ႕ၾ

ာ္ေ ဆ္းကာ္ေါညာ္ေင့္ အ ႕ၾ

ငယတပစၥညာ္ော စငနာ္ေ႕ၾ

တကာ္ော၀နာ္ေထမာ္ောမ တာေ္း႔ါညာ္ေ ဂငော္ေအေနာ္ောမ တာ ါ္း႔မဟ္း ော္ေ ငစာ္ေဒစာ္ေ အမော္ေမ တာေ္း႔

ဂငော္ေအေနာ္ောမ တား ငစာ္ေဒစာ္ေအမော္ေမ တား အမော္ေအစီငကာ္ေ ံ ငီပ႔ေ
္း ာ္ေ

တ

ာမ တာ မဟ္းော္ေ႕ပး ထ္း႔ျပကာ္ေ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေပ္းကာ္ော ဂငော္ေအေနာ္ောမ တာေ္း႔ႏွကာ္ေင့္ ါ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္မ တာအင မဟ္းော္ေ႕ပ။ ထ္း႔ျပကာ္ေ ော္ေစတအ္းပာ္ေ ါ္း႔မဟ္းော္ေ

ာ္ေ ႕

တကာ္ောပ္းကာ္ေဆ္းကာ္ေမမပစၥညာ္ောအတာ ႕ပ တ

တကာ္ောါတာမ တာါညာ္ေ ေစာ္ေျပိကာ္ေေညာ္ော စတငကာ္ောါာကာ္ောမမ ါ္း႔မဟ္းော္ေ အဆကာ္ေင့္ျမကာ္ေင့္ ႕နငတ စီစဥာ္ေမမ အစီအစဥာ္ေမ တာေ္း႔အော

တကာ္ောါတာမ တာါတလ ကာ္ေ ႕

ႏ္႔ငမ္ႈငပ လးငစ်္ေဆ်ာငစ္ကငင

ာ္ေ အျ တာ႕ငာာ ယာ္ေစငတ နညာ္ောလမာ္ောမ တာအတာ စီစဥာ္ေ႕

ာ္ေစီာထ ္း

႕

ရငႈႏ္႔တႈ္ကငပ

ာမ တာအျ စာ္ေ ါော္ေမော္ေထတာါညာ္ေမ တာ မင႕ပး ါ္း႔႕ါတာ္ေလညာ္ော ော္ေစတအ္းပာ္ေ အ ႕ၾ
ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္မ တာအော

႕

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

်ကငးငးး္ိရင္ငု်္ ္ပ

ာငႈစင္ငု်္ပ

ပ

အ ႕ၾ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္

ရငးပႈစႏ္်း္ိရင္ငု်္ႈႏ္႔ မတို႔၏ပ က္စငကု္စႏႈငငု်္။

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္႕ပာ ္း႔ မလ္းအပာ္ေ႕ပ။ ထ႔ျ္း ပကာ္ေ အ

လ္းအပာ္ေ႕ပမညာ္ေ။ အထာါျ ကင့္ာ္ေ ႕

ာမ တာအတာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

္ႈငး္ မပတခေ က္ငု်္္ပႈရီ ႈင္င္ ပ

ႏ္႔ငမ္ႈငပတမ္ြ္ ပ ခစီ္္ဥငငု်္တႈ္ကငပက္စငကု္စႏႈငငု်္္ပ်ာာငးပေကု်ာင္္်

တကာ္ောါညာ္ေ ါကာ္ေင့္အတာ အငစာ္ေ

ထ္း႔ျပကာ္ေ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

ာ္ေ အငညာ္ေ အ ကာ္ောျပညာ္ေင့္မီလ ကာ္ေ အတာလံ္းာ႕ါတ အ ႕ၾ

ာငစႏ္္ရႊစင္ႈငင္ းာငးပလးငစ်္ေဆ်ာငစ္ကငငငု်္ပ်ာာငးပေကု်ာင္ပေလ်ငက်ငု်္ပ တ္စႏ

ာ္ေါတ ာကာ္ေင့္ မငင႕ါတ” ါ္း႔မဟ္း ော္ေ ”႕ငာာ ယာ္ေႏွ္းကာ္ေ႕ါတ” အ ႕ၾ

တကာ္ောေစာ္ေ႕

တကာ္ော
ာ္ေ ါကာ္ေိုင္၏

္္င တေဆ်ာငး္ိရင္ငု်္ပႈႏ္႔တႈ္ကငပက္စငကု္စႏႈင္ပလကငေႈ္ြပေလးလ်ေစ္ ပခစီ္္ဥငငု်္ပ်ာာငးပ္္ေ ္ခစင္ငႈႏ္႔မတို႔၏ ပ

မဟ္းော္ေါညာ္ေင့္ အ ိဳ႕ါတ အ႕ျ အ႕နမ တာောကာ္ေမ အ ႕ၾ
႕

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္မ တာအော

ာမ တာအတာ ႕ပာ႕ ငနာ္ေ လ္းအပာ္ေမညာ္ေ မဟ္းော္ေ႕ပ။

းငခစင္ပ်ာာငးပေ္ု္ဆႏ္ာငပတခေ က္ငု်္္ပတ်္က္်္စင္ပ်ာာငးပ ငုကင်ာ်

္စီေမ်ာင္ငု်္ပ်ာာငးပႈ္မ
္ ကင ပတ

ာ္ေ မော္ေမမ ႏွကာ္ေင့္

ာ္ေ လတ ျကကာ္ောဆနာ္ေ ံင႕ၾ

ာ ႕လ တင့္႕ပူါင့္ါ

္ာင္င္ပမႈင္်တ္းငငု်္္ပမႈင္်တ္းငငု်္ပ်ာာငးပကႏစႏ္်း္ိရင္ပ္စစငေ က္ငု်္္ပေကု်ာင္ငပေ

တခေ က္ငု်္္ပ လကငေႈ္ြ္ငင္

င္္ း

ယာ္ေ၍ အ ႕ၾ

တကာ္ေင့္ ႕လ တ

နာ္ေ႔အါော္ေမင – ပူါ၀ကာ္ေ႕ပါညာ္ေ -

လးငစ်္ေဆ်ာငစ္ကငငပ တ္ီတ္ဥငပကႈငငု်္္ပ

ငု်္ႈႏ္႔ႈ္ာငပတ

ာ္ေ ါတ ာကာ္ေင့္မ တာအော

ာ္ေ႕ၾ

ာ္ေ

ာ္ေ ေစာ္ေ ္းအတာ မျပိလ္းပာ္ေင႕ါာမီအထ

တကာ္ောအ႕နႏွကာ္ေင့္ ဆံ္းာျ ော္ေ

ာ္ေလတ႕ တကာ္ေအောကာ္ောောကာ္ေ မညာ္ေါညာ္ေင့္အော

အယ ံ၀ကာ္ေမမါညာ္ေ ျကကာ္ောဆနာ္ေ ံငလ ကာ္ေ ါကာ္ေင့္အ႕နႏွကာ္ေင့္ ၎အယ ံ၀ကာ္ေမမအတာ မဆံ္းာျ ော္ေျပီာမီအ နာ္ေအထ အ ႕ၾ
အ

ာ္ေ လတ႕ တကာ္ေမ တာအတာ ႕ပာပ႔လ
္း တျပီာါညာ္ေႏွကာ္ေင့္ေစာ္ေျပိကာ္ေန

ာ္ေျပီာ အဆံ္းာါော္ေ ဆံ္းာျ ော္ေ

ာ္ေမမမ တာိုင္၏ မေၳဴေစာ္ေ႕စတကာ္ေအတာ ါကာ္ေ

