
  
        မင်္ဂလာပါ Tukwila မိသာားစမု ာား 

ဤစာသညသ်ငန်ငှ သ်င၏်မိသာားစုမ ာားကိကုကာငာ်းမွနစ်ွာပပနလ်ညက် ွွေ့ ပမငန်ိငုပ်ပ ား သင၏်ကက ာငာ်းမှ သနူာပပြုမ ာား နငှ က် နာ်းမာကရားဆိငုရ်ာ လကက် ာကမ် ာားက 

ကျွန်ပ်ု ို  က  သို   မိုားရာသ အ ကွက်က ာငာ်းသို  ပပန ်ကန်ိငုရ်နစ်ဉားစာား ရနက်မ ာ်လင ပ်ါသည။် ဤအခ ိနသ်ည ်ကျွန်ပ်ု ို   အာားလ ာုးအ ကွအ် ာူး သပြင က်ကလားမ ာား 

အ ကွအ်လနွခ်ကခ် ကသာအခ ိနပ်ြစ်သည။် ဤခကခ် ကသာရှုပ်က ာွးခကခ် ကသာအခ ိနမ် ာား အ ငွာ်း ကျွန်ပ်ု ို  မှသင အ်ာား ကျွန်ပ်ု ို  ကညူ  နိငု ်မည န်ညာ်းလမ်ား ရှိမရှိ 

ကျွနက် ာ် ို  ကိအုသကိပားပါ။ 

ကျွန်ပ်ု ို  ကက ာငာ်းနငှ် က ားကနစဉ ကက ာငာ်းအကဆာက်အ ဦား မ ာားအာားလ ာုးကိ ုနိာ်းသမ်ိားကစာင က်ရှာကက်ရားအြွ ွေ့ မှ သန  ရ်ှငာ်းပပ ားပိာုးသန   ်ကဆား ကပား ခ  သည။် 

ကျွန်ပ်ု ို  က ားကနကသာ်လညာ်းအကဆာကအ်အ ုမ ာားသည ်သန  ရ်ှငာ်းပပ ားကက ာငာ်း သာားမ ာားအ ကွ ်ပပနလ်ညြွ်င လ်စ်ှရနအ်ဆငသ်င ပ်ြစ် ကနကစရနသ် ူို  အလနွက်ကြိုား 

စာားလပ်ုကဆာငခ်  ကကသည။် 

မိုားဦား ရာသ ၌သင၏်ကက ာငာ်းသာားအာားကက ာငာ်းသို  ပပနလ်ာနိငုရ်န ်အဆငသ်င ပ်ြစ်ကအာငသ်ငယ်ခုလပ်ု ကဆာငန်ိငု ်သည အ်ရာမ ာား။ သငဤ် စာကိ ုလကခ် ရရှိပါက 

ကျွန်ပ်ု ို  သညက်အာကက်ြာ်ပပပါအခ ကမ် ာားအနကမ်ှအနညာ်းဆ ာုး  စ်ခုကိသုငလ်ပ်ုရနလ်ိအုပ်သည။် အခ   ျို့သညတ်စခု် သ ု ို့မဟတု ်တစခု်ထကပ် ုသသော ပစစည််း 

မ ော်းက  ုဖြညို့  ်ရန်လ  ုသကောင််းလ လု မို့်မည။် 

ကောကယွသ် ်းထ ်ုး 

မ လ်လယ ်ငွက်က ာငာ်းမ ကွမ် ကျွန်ပ်ု ို    စာမ ာားလကခ် ရရှိပါကသင က်ကလားအ ကွက်ာကယွက်ဆား ိာုးမှ  ်မ်ားအပပည အ်စ မုရှိပါ။ ကက ားဇူားပပြု၍ 

သင၏်ဆရာ နန်ငှ စ်စ်ကဆားပါ၊ သင က်စာင က်ရှာကသ်မူသှင၏် ကာကယွ်ကဆား မ ာားကိ ုပပနလ်ညစ်စ်ကဆားနိငုရ်နက်သင်္ု လ် အ ကွယ်ခုရကခ် ိနာ်းယပူါ။ 

သင ်ို  အမ ာားစသုည ်လိအုပ်ကသာကာကယွက်ဆားမ ာား ိာုး ာားကသာလ်ညာ်း သင၏်ဆရာ နက်ပပညန်ယ ်ကာ ကယွ ်ကဆား ိာုးမှ ပ် ု င ်ငွမ် ည ပ်ါ။ 

ကက ားဇူားပပြုပပ ားအ ဒ လိလုပ်ုြုိ  သူ  ကိကုပပာပါ။ အပခာားသမူ ာားကပိုမိရုိုကခ် ကမ် ာားလိ ုအပ်နိငုပ်ပ ားရက ်ခ ိနာ်း  ယသူမူ ာားကိဆုရာ နက်သင အ်ာားကပားနိငုသ်ည။် 

သ ငာ်းအခ ကအ်လကမ် ာားကိ ု၀ါရှင ်နက်ာကယွ ်ကဆား ိာုးစနစ် ငွ ်ည သ်ငွာ်း ကသာအခါ ကက ာငာ်းရှိသနူာပပြုမ ာားသည၎်ငာ်း ို  အာားကကည ရ်ှုစစ်ကဆားနိငုသ်ည။် 

စက ်ငဘ်ာ ၁ ရက ်ငွစ် ငက် င သ် ာုးကသာဥပကဒသစ် ငွ ်ကာကယွက်ဆားအာားလ ာုးကိကုဆားဘကဆ်ိငုရ်ာစစ်ကဆား အ ညပ်ပြုရမညပ်ြစ်ပပ ားကြာ်ပပ ာားသည။် 

ကသင်္ု လ် ငွဆ်ရာ ၀နသ်ို  သာွားပခငာ်းသည ်ဤလိအုပ်ခ ကက်ိ ုသင ်ပပည  ်မ ရနအ်က ာကအ်ကပူပြုလမိ ်မည။် ပူား ွ ပါသည စ်ာအသစ်သည ်

မညသ်ည က်ဆားမ ာားကပ ာကဆ် ာုးကနနိငု ်ကကကာငာ်း ဆရာ နအ်ာားပပလမိ ်မည။် ရကခ် ိနာ်းယရူနအ် ကွဆ်ရာ န ် သငန်ငှ အ်  ူ ိစုာယသူာွားပါ။ 

 သ ်းဝ ်းမ ော်း 

 အကယ၍်သင က်ကလားသညက်က ာငာ်း ကရ်ကအ် ငွာ်းမညသ်ည အ်ကကကာငာ်းပပခ ကက်ကကာင မ်ဆိကုဆား ါားမ ာားကသာကသ် ာုးပါက၊ ကက ာငာ်းစာသငန်စ်ှပ ုစ အ ကွ ်

နစ်ှစ  ငွက်က ာငာ်းပ ုစ ကိပုြည စ်ွကရ်မည။် EPIPen လိအုပ်ကသာအစာားအစာဓာ မ် ည မ်ှုကို အသကအ်နတရာယပ်ခိမ်ားကပခာကမ်ှုအပြစ်သ မ်ှ ပ်ပ ား ကက ာငာ်းပ ုစ  

 ငွက်ဆားနငှ က်ဆားကိကုက ာငာ်းပ မကန   ငွလ်ကခ် ရရှိရပါမည။် ၎ငာ်းသညပ်ပညန်ယဥ်ပကဒ စ်ခုပြစ်သည။် Showalter နငှ  ်Foster မှကက ာငာ်းသာားမ ာားသည ်

၎ငာ်း ို   ရှှူရှု ိကက်သာပနာ်းနာရငက်ကပ်ကဆားကိ ုကက ာပိာုးအ ိမ် ာား  ငွသ်ယ ်ကဆာငက်ကရမည။် ဒါကအဆငက်ပပကပမယ က်က ာငာ်းသနူာပပြု ကကက ာငာ်းပ ုစ ကိ ု

ပြည စ်ွကရ်နလ်ိအုပ်သည။် မပြစ်နိငုသ်ည အ်ကရားကပေါ်အကပခအကန ငွသ်နူာပပြုဆရာမသည် ကယဆ်ယက်ရားကဆားမ ာားကိ ုကက ာပိုားအ ိ ်ငွရ်ှာရန ်သ ိာားရ 

လမိ ်မည။် ၎ငာ်းသညသ်နူာပပြုမရှိကသာအခ ိန ်ငွက်လ က င ခ်နာ်း၌ကစာားကနသည က်က ာငာ်းသာားအာားကစာားသမာားမ ာားအ ကွအ် ာူးအကရားကက ားသည။် ဤသ ငာ်း 

အခ ကအ်လကမ် ာားမှာ ကက ာငာ်းသာားမ ာား၏က နာ်းမာကရား နငှ်  ပ သ်ကပ်ပ ား  စ်နစ်ှ စ်ကခါက ်ကနာကဆ် ာုးအကပခ အကန သမ်ိားဆညာ်း  ာားပခငာ်းပြစ်သည။် 

ဤသ ငာ်းအခ က ်အလကမ် ာားသမ်ိား ာားပခငာ်းအာားပြင် သည ်အကရားကပေါ်အကပခအကနမ ိြုား ငွ ်ပမနဆ်နစ်ွာ သ ာုးနိငုသ်ည။် 

က န််းမောသရ်းသမ ုင််းပုံစလံည််းပ  ၀ငသ်ည။် သင၏်ကက ာငာ်းသာားမ ာားက နာ်းမာကရားအ ကွအ်ကပပာငာ်းအလ  စ်ခုခုကိမု က ရနန်စ်ှစဉ ဤပ ုစ ုပြည် စာရွက ်

အာားပို  ကပားပါသည။် ဆရာ နက်သင် ခကလားရှှူရှု ိကက်နကသာကဆားကိ ုမလိကု ာ ဟ ုကပပာလာပါက၊ သင က်ကလားသညခ်ဏခဏ က ် ပ်သည် ကရာင်္ါမပြစ် 



သညမ်ှာ ကာလကကာပမင် စွာရှိကသာကကကာင်  ဆရာ၀နမ်ှ ကဆား ါားမ ာားအကပပာငာ်းအလ လပ်ုပခငာ်းရှိပါက၊ သို  မဟ ုအ်ကပခအကနမ ာားပိုမိ ုဆိာုးရွာား လာသလာား၊ 

ကျွန်ပ်ု ို  သ ပိပြုရနလ်ိအုပ်သည အ်ပခာားအရာမ ာားအ ကွဤ်ပ ုစ ုစာရွက ်ငွပ်ြည် က်ပားရနပ်ြစ်ပါသည။် ဤအခ ကအ်လက ်မ ာား သည ်သင က်က ာငာ်းသာားအ ကွ ်

ကျွန်ပ်ု ို   နိာ်းသမ်ိား ာားကသာ နစ်ှပ လ်ည ်က နာ်းမာကရားအစ အစဉအ ကွ ်ကျွန်ပ်ု ို  အာားခွင ပ်ပြု ခ ကပ်ြစ်ပါသည။် ဤအခ ကအ်လကမ် ာားကိ ုသမ်ိားဆညာ်း  ာား 

ပပ ားအကရားကပေါ်အကပခအကန ငွလ် ငပ်မနစ်ွာအသ ာုးပပြုနိငုပ်ါသည။် 

ြုန််းနံပ တမ် ော်း 

ြုိင ်ငွအ်ကရားကပေါ်အကပခအကနပြစ်ပွာားပါကသင  ် ကျွန်ပ်ု ို  ြုနာ်းဆကန်ိငုက်သာလက်ရှိြုနာ်းန ပါ  ်စ်ခုရှိပါကစ။ ထ အုရောမ ောအရမ််းအသရ်းကက ်းပ သည!် 

 ပ်မ ၍အသကိပားလိပုါသည။် သငသ်ညယ်ခုမှစ၍ကဆားဘကဆ်ိငုရ်ာပ  ပိုားသနူငှ က် ွွေ့ နိငုရ်န ်ရကခ် ိနာ်းယပူါ။ ကက ာငာ်းမစမ သင၏် ကဆားဘကဆ်ိုငရ်ာပ  ပိုားသ ူ

နငှ က် ွွေ့ နိငုရ်န ်ပပြုလပ်ုပါ။ ပြည စ်ွကပ်ပ ားကသာပ ုစ မ ာားကိ ု206-901-7969 သို  မဟ ု ်206-901-7907 သို   fax ပြင ပိ်ု  နိငုသ်ည။် ကက ားဇူားပပြုပပ ားသနူာပပြုဆရာမ 

အာားကပားရနဟ် ုမ ှသ်ာား ာားကပားပါ။ လယွက်ကူစရနက်ညူ ရန ်ဤစာ ငွ ်ကက ာငာ်းပ ုစ ပြင  ်ကဆားကိပုါ ည  ်ာားသည။် ကဆား စ်ခုစ  အ ကွပ် ုစ  စ်မ ြိုား 

လိအုပ်သည။် 

လနွခ်  ကသာ ၁၁ နစ်ှ ာကာလအ ငွာ်းကျွန်ပ်ုနငှ အ် လူပ်ုကိငုခ်  ကသာ  ူကလူာမိသာားစုအာားလ ာုး ကိကုက ားဇူား ငရ်ှိပါသည။် သငန်ငှ သ်င၏်ကကလားမ ာား 

အာားအကစခ ပခငာ်းသညက်ျွန်ပ်ုအ ကွင််္ုဏယ်သူည။် ကျွန်ပ်ု၏အသကက်မွား မ်ားကကကာငာ်းလပ်ုငနာ်း၌ ဤအခ ိနက်ိအုလနွခ် စ်ပမ န်ိာုးစွာပြင မ်ှ မိ်လမိ ်မည။် 

ကျွှန်ပ်ုသညသ်င ်ို  ကိအုကကာငာ်းဆ ာုးက နာ်းမာကရားနငှ  ်ကအာငပ်မငက်သာ ကက ာငာ်းသာားမ ာား Tukwila ကက ာငာ်းမ ာားမှ စ် ဆင ဆ်ကလ်ကပ်ညာသင ်ကကာားနိငု ်

ကစရနအ်လိရုှိ၏။ 

ကျွန်ပ်ု ို  သညက်ခါငာ်းကဆာငသ်နူာပပြုအသစ်ကိကုကြိုဆိလုမိ ်မယ။် Heather Lazos, RN သညစ်က ်ငဘ်ာ ၁ ရကက်န   ငွ ်ရာား င ်စ ငမ်ညပ်ြစ်သည။် 

သသူညသ်င၏်ကက ာငာ်းသာားမ ာားကိ ုသကိျွမ်ားလာမာှပြစ်ပပ ား၎ငာ်း  ို  အာား ကကည ရ်ှုကစာင က်ရှာကရ်နက်ကာငာ်းမွနက်သာ အစ အစဉမ ာားပပြုလပ်ုကနသည။် 

ကျွန်ပ်ုသညသ်င ်ို  အာား ရှိသမ ကိကုကာငာ်းကသာလက၌်  ာားခ  ပါကကကာငာ်း ကိကုျွန်ပ်ုသ၏ိ။ 

 

မစစ Paquette RN နငှ က် နာ်းမာကရားအြွ ွေ့ 

Ms. Lazos, RN, Mrs Yurad, RN, Ms, Cruse, Mrs. Dral နငှ  ်Mr Colin ။ 

 

    

 


