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       ေ န ့စ  နဲန- ၄ ၈၊၂၀၁၉ 

ခ်စ္လွစ ြာေသြာန ဘလ လိုးစ လိုးေေ်ြာာ္ိုစ သြာိုစလစ်ြာိုခာ္င်ြာို 

 ဘလ လိုပညြာေးို လု္းဘ  န ့၊ာ္းြာိုလးလို ွာ္ ့ေ်ေ ြာ္ု လန ့းြာိုလးလိုစွ းဓ ပၸါစယ္စ  ့းၾေစ္ိုဘေ္စမးု ေ္ေ်ေ ြာ္ု လန ့ ေ  ္ျစ    
ုီစွေေလိုစ်ြာိုး ႕နးသေ္ေသေၾေပ်ေ္စီိုခ  ့းု  ့၊စ္ို ည္ိုဘ ယ္းြာျဘစ္းပး္ု ေ္လ  ္စ ြာစွ၊စ္ို ည္ိုေၾေေ  းပါသည္ဲန 
ု ၤဂေ  ညေ ခာ္ိုေန ဘလ လိုပါု္၊ ္ိုေ်ာ္စွြာစၾေခၾျဘစ္ု ု္ု  ့နးဓ ပၸါယ္စ  ့ေသ ပ္  န ့းၾေစ္ိုဘေ္စမးု ေ္နးလြာို  
းလြာစ်ြာိုစ ြားွ ု  ့ခ်စ္စးြာေေလိုာယ္နေ ြာေ္ုစ္ေယြာေ္ကးလိုးးမိုခ  ့းျပ ္ပါသည္ဲနေသ ပ္  န ့းၾေစ္ိုဘေ္စမနေၾေြာာ္ ့နေ်ေ ြာ္  
ု လန ့း ႕နု ္ဘ လိုးွ လွု  ့ေေလိုာယ္ေု တြာနာၾ္းြားနသ လန ့စတလု္နာါၾ္းြာေၾေြာာ္ ့စၾေြာခာ္ပ ေသကးလိုးုြာစ် ဆိုေု ျဘစ္ခ  ့းပါ 
သည္ဲ ေ်ေ ြ္ာု လန ့နေုြာေ္ပု  ့း ြာဂါု္ေု   န ့န   ယ ဘ လန ့ျပာ္ကာ္ေ ခ်  ္စွြာနေ်ေ ြ္ာု လကကီေေ နေေလိုေ လနာီလ လယ ေကြာာ္   
သ ြာိုခးးု  ့းခါနစေု ိုေုြား စးြာနေၾေြာေ္း းစးြာေေြာာ္ိုလွပါသည္ဲန 

 လု္းဘ  န ့ ေကၠနNevergoldန  န ့နေ်ေ ြ္ာု လန ့ေေ နေ်ေ ြာ္ု လန ့ေေ်ြာာ္ိုနေ်ေ ြ္ာု လန ့ယးလၾေည္စမးေျချပဆးဘ  န ့းစည္ိုစ်ြာိုန 
ေ်ေ ြ္ာု လန ့  လာ္ားသြာိုးစလးဘ  န ့စ်ြာိုနေ်ေ ြ္ာု လန ့စ  စ်ြာိုနေ်ေ ြာု လန ့ စ ဆန ့ေုြာ္၊ ္  န ့နေး ိုေေြာေ္ခးေ လယ္စြာိုလွယ္စ်ြာိုဲးေစ  
း ေ ္  လာ္ားသြာိုးြာိုလးလိုဲေ လ ခလခ်ေျ္ခာိ္ုပ နးၾေစ္ိုဘေ္စမေ လ ွ စ္ ွာ္ိုးပ္ု ္န ့ဘ လန ့  န ့န ာ စ္ိုခ်စ္ိုေးိုု လိုခစွာ္ ့ဘ လန ့နးု  ုေ လလပ္  
ေကြာာ္ၾေဘ လန ့ေုြာာ္ိုက လလ လေ္ပါသည္ဲန 

ျပ ္လည္္ ေ္ြာာ္ေးိုးေလ ့းေ်ာ္ ့စ်ြာိုစွုကာ္ ့နးျာာ္ိုပ ြာိုစမစ်ြာိုေ လန ာ စ္ိုခ်စ္ိုစ ြာေျဘးာွ္ိုဘ လန ့ေ်ေ ြ္ာန ့ု လကေေ်ြာာ္ိုသြာိုစ်ြာို  
ေ လနစ စ ု လန ့စွနသာ္ၾေြာိုေပိုပါသည္ဲနေ်ေ ြ္ာု လန ့စွန၊ ္္စ္ိုစ်ြာိုေ လနယ ္ေေ်ိုစမးး  ြာသြာေငားးနုးလန ့ျပ ္လြာစမေ လေလ ့လြာ  
သးလိုသပ္သာ္င လိုစွု္သည္ ့းေလ ့းေ်ာ္ ့စ်ြာိုျပဆးစည္ ့နသာ္ု ္ိုေပို ပီိုနေ်ေ ြ္ာု လေ်ပ္းုည္ို၊ ္ေကြာာ္စမးသာ္ိုစ်ြာိုေ လ  
းေသခ်ြာျပာ္ကာ္ေပိုပါသည္ဲနေ်ေ ြာ္ု လန ့နးေ်ပ္ုည္ို၊ ္ေကြာာ္စမးသာ္ို ွာ္ ့ေေ်ြာာ္ိုးေျခက လေ္နေေ်ြာာ္ိုသြာို  
ေ္ြာေ္ပး ့ေးိုးသာ္ိုစ်ြာိုစွနInternational School #45, Lafayette International High School #207, Newcomer 
Academy at Lafayette #353, Montessori School #32,  ွာ္ ့ Hutchinson Central Technical School 304နေေ်ြာာ္ိုစ်ြာို 
ု ာ္နးၾေးျပဆျခာ္ိုစ်ြာို ွာ္ ့နးျခြာိုေေ်ြာာ္ိုသြာို၊ ္ေကြာာ္စမစ်ြာိုျပဆလလပ္း ္နေ်ေ ြ္ာု လန ့ေ  ္ျစ  ုီပ ိုေပါာ္ိုေကြာာ္း ေ္သ စ်ြာိုစ ြာ  
ေ လန၊ ္ိုးးေပိုစည္ျဘစ္သည္ဲနေ်ေ ြ္ာု လန ့သည္နေ်ေ ြာ္ု လန ့ေေလိုစ်ြာို ွာ္ ့စ သြာိုစလစ်ြာိုလ လးပ္ေ ခ်  ္ု ာ္နေ ညီး ္နး စ ပာ္း  
ကာ္သာ္ ့းွ ပါသည္ဲန္ လန ့းျပာ္နေ်ေ ြ္ာု လန ့လ ာယ္စ်ြာိုမးသေ္စ်ြာိုပ်ေ္ေၾေးသည္ ့စ ု္စခ်စ္ိုေျစ႕စးြားျဘစ္ပ်ေ္စ်ြာို  
စျဘစ္ပ်ေ္ေုြာ ့သည ့္နေ န ့စၾေြာခာ္ေးြာေ္းွ ပါေစလ လန ့ေ်ေ ြ္ာု လန ့စွနကလေုြာာ္ိုပါသည္ဲန 

ေ ယ္လ  ္သ ြာိုခ  ့သည္ ့နBAdraldeenနElwaseemနးု ေ္နေေ်ိုး ိုျပဆပနးစွ်ု ္ိုေပိုေ၊ေပိုၾေပါဲနသ န ့း ႕နငလု္ုးေ္ 
စ ု္စေေြာာ္ိုစးြာေသကးလိုစမနးု ေ္ေသြာေေးြာေ္ေ ု  ့နသ န ့စ သြာိုစလ  န ့္ပ္ု နုစ္ စ ဆန ့လးလို၊စ္ို ည္ိုနေက ိုးပါသည္ဲန 
 

Burmese 


