
 
ဘဖလ  ိုးအစ  ိုးရေက ်ာင္ိုးမ ်ာိုး  
ဘ ြဲယူျ င္ိုး မ မွတ္စ   
 
ဤကမ်ာၻလံ ိုးသ  င္ရ်ာက ကိ္ုးမ်ာေရိုးအ က္ ြဲက်ာလအမွတ င္ိုး မ မ မွတ   ိေက ်ာင္ိုးက်ာိုးမ ်ာိုး သကလ္က္  ဆိုး  
ေအ်ာင္ျမင္င  င္ေရိုးအမွတ က္ မ မ မွတ   ိေက ်ာင္ိုးမ ်ာိုးမ  စ မွတက္ူိုးမွတဆစ င္သက္ိုးကစက္င္ိလ  ္ငက္ိုးမ ်ာိုးက    
 ူိုးေ ွငိ္ုးေသ်ာင္ရ က္လ  ကရ္   ွကင္သ ျ င္ကယအ္  ္  ပ ္ေရိုးမ ိုး Andrew Cuomo ၏ ေမလလရက္  
ေကန အမ  ိေသ်ာငအ္မ က္ ိအရ လက္ရ   င်ာေရိုးစ်ာကင္င စအ္သံ ိုးစ  ေက ်ာငိ္ုးမ ်ာိုးက  သကလ္က္  မွတ္ 
စ်ာိုးမငသ္  ေက်ာေ က်ာင္ိ ယ  င စ္ကင ္အရင္င စ္မ ်ာိုးင င္ိလံ ိုး က ်ာျ ်ာိုးမငသ္  ကငက္   ကက္ေက 
ျ ပရ်ာေရ်ာက္ ွကငသ္  
 
အမွတက္ိုးမွတက္ျ င္ိုးေက ိမ ်ာိုး ေက ်ာငိ္ုးသင္ိုး  ြဲမ ်ာိုး သ ေ ိုးကံကက္စ်ာမ ်ာိုး က စ္ျ ပစမင္ိုးစ်ာိုး  ြဲမ ်ာိုး က စ္ 
ျ ပ  ြဲအ က္ိုးအက်ာိုးမ ်ာိုး စကငက္ြဲကိ   ိ ံ မ က္အ ကိ္ုးအက်ာိုးမ ်ာိုးက   ေဘိုးကငိ္ုးလံ ျ ံပေရိုး အေ က်ာင္ိုးမ ်ာိုး  
အရ  ႐ို  င္မွတစ္  ငမ္ွတ င္  ွယဖ္ က္ ြဲိရ ွကင္သ ဤအ က္ိုးအက်ာိုးမ ်ာိုးကင ္ေက ်ာင္ိုးက်ာိုးမ ်ာိုးအမွတ က္ 
 ွ င္ရကင္ိအမွတ က္ က စ္ယရူျ င္ိုး က စ္က ကက္ေရရ  ျ ငိ္ုး စကင္မွတ   ိျဖင္ိ မ မ မွတ   ိေက ်ာင္ိုးက်ာိုးမ ်ာိုး 
က   စ မွတ္စ မိ္ုးအင္္မ င္ိမွတင္ေ ိုးကင္ိအမွတ က္  ွယ္ဖ က္ရကင္မ ်ာ အလ က္ င္ က္ ြဲ ွကင္သ  
 
အ က္ိုးအက်ာိုးမ ်ာိုးစ ်ာက   ွယ္ဖ က္ေကရစရ္မ ်ာ ြဲ မ မ မွတ   ိကင ္ယ  င စ္အစကမ္ွတက္ိုးဘ ြဲ ိယူျ င္ိုးက   ကမ  င္ိုး  
မွတ င္ရက ္စဆမံေသ်ာင္ရ ကလ္  က္ရ   ွကင္သ      ဘ ြဲ ိယူျ င္ိုးအ က္ိုးအက်ာိုးမ ်ာိုးကင္ အမွတ မွတ္မ မင္ကင္ိ  
အ က္ိုးအက်ာိုးင င္ိမသ   မမွတကူ ြဲျ ်ာိုး ွမင္သ ေက ်ာငိ္ုးမ ်ာိုးမ  စ  အ   က္အမွတက္ ိမွတ င္ အမ မွတမ္ွတရျဖစေ္စမငိ္  
မွတစ္စံ မွတစ္ရ်ာဖကမ္ွတဆိုးရက ္ေသ်ာင္ရ ကလ္  က္ရ   ွကငသ္  
 
အရငက္စက္     ဆိုး မ မ မွတ   ိေက ်ာငိ္ုးက်ာိုးမ ်ာိုးအေကျဖင္ိ မ မ မွတ   ိ မွတ   ိေအ်ာငျ္မင္မ မ ်ာိုးက   မငမ္   မွတက္ဖ  ိုး 
စ်ာိုးကငက္   ျမင္ရက္ လ  အ  ္ွကင္သ က  ကလ္လရက္ေက ိအ ွမွတမ္ွတ င္ အစက္မွတက္ိုးေက ်ာင္ိုးမ ်ာိုးမ   မွတ   ိ 
ေက ်ာငိ္ုးအကဆိုးကဆိုး၏ဘ ြဲ ိယူေရိုးအစဆအစရက္   ေ ကင်ာမင္ျဖစ္ကငသ္ စ  အစဆအစရ္မ ်ာိုးကင ္ေက ်ာင္ိုး 
မွတစ္ေက ်ာငိ္ုးစဆမွတ  င္ိုးအမွတ က ္မွတမစူူိုးေကမင္ျဖစ္ေက်္ာလင္ိုး အမ ်ာစက်ာိုးမ ်ာ မွတစ္က်ာိုးမွတင္ိုးျဖစ္ ွကင္းျဖစ္ပါသည္- 
မ မ မွတ   ိစဆကဆယ်ာေက ်ာင္ိုးက်ာိုးမ ်ာိုးအမွတ က္ က စ္ယူရ  ဆိုး  မွတ   ိေအ်ာင္ျမင္မ အမွတ က္က က္ျမ္ကမွတဆ 
မွတစ္  လံ ိုးအေကင င္ိ မ မ မွတ   ိမ အက မ မွတ္ျ ပ ွကင္သ  
   
 

Burmese 


