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၂၀၂၀ ဘုတ်အဖ  ွဲ့လရ ်းလကာက်ြ  အာ်း  ုြ်လဆာငရ်ေအ်တ က် ရည်စူ်းသည်။ 

 စ် ြ်လေရာ ၂ လေရာပဖစ်သည ်  စာ်းသ ု်းသူ-ြ ုငရ်ှင ်တစ်လေရာနငှ  ်ဝေထ်မ််း-ြ ုငရ်ှင ်တစ်လေရာအတ က် 

လရ ်းချယ်သ ာ်းမည်ပဖစ်သည်။ လ  ာက်  ာမျာ်းက ု ကသဂုတ်  ၃၀ရက်လေ  ၊ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ တေဂဂလန လေ   ည ၁၀ ောရီ လောက်ဆ ု်းထာ်း၍ 

လြ်းြ ု  ရမည်။ 

 

 

ဘုတ်အဖ  ွဲ့ မှ မဟာဗျျူဟာလပမာက် ဦ်းလဆာငမ်ှုက ု ြ  ြ ု်းလြ်းမညပ်ဖစ်သည်။ 

• ကျယ်ကျယ်ပြေ  ပ်ြေ  ရ်ှု ွဲ့ ပမငတ်တ်ရမည် - လဝဗာ မ််းသည ် သမဝါယမနငှ  ်မည်သ ု  ပခာ်းော်းလကကာင််းနငှ  ်

အပခာ်းစီ်းြ ာ်းလရ်း ုြ်ငေ််းမျာ်းသ ု   မည်သည ်သက်လရာက်မှုမျ ြု်းအာ်း  ုြ်လဆာငန် ငုသ်ည်က ု လမ ာ်မှေ််းရမည်။ 

• စာ်းသ ု်းသူ နငှ  ်ဝေထ်မ််းြ ုငရ်ှငမ်ျာ်းမှ လပြာကကာ်းသည်မျာ်းက ု ဂရုတစ ုက်ော်းလထာငလ်ြ်းရမည်ပဖစ်ပြီ်း၊ ြ ုငရ်ှငမ်ျာ်း၏ 

  ုအြ်ချက်မျာ်းအာ်း အ  ေဆ်  လဆာငမ်ှုရှ သည ် အပမငအ်ပဖစ်သ ု   လပြာင််း  လြ်းန ငုရ်မည်။ 

• လေ  စဉ် ပြြုမူ ှုြ်ရှာ်းမှုမျာ်းနငှ  ်လရ ်းချယ်မှုမျာ်းမှတဆင  ်ြ ုငရှ်င်မျာ်းနငှ  ်ြ ုငရ်ှငပ်ဖစ် ာန ငုလ်ချရှ သူမျာ်းအာ်း 

ထ လတ ွဲ့ဆက်ဆ ပြီ်း လဝဗာ မ််း၏ ရည်မှေ််းချက်အတ က် ြူ်းလြါင််း ုြ်လဆာင၍်၊ အကျ ြု်းရ ဒ္ ်

ထ က်လြေါ် ာလစရေအ်တ က် ြ ုငရ်ှငမ်ျာ်းအာ်း အတူြူ်းလြါင််းလဆာငရ် က်န ငုမ်ည ် ေည််း မ််းမျာ်းအာ်း ြ  ြ ု်းလြ်းရမည်။ 
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ဘုတ်အဖ  ွဲ့ မှ မဟာဗျျူဟာလပမာက် ဦ်းလဆာငမ်ှုက ု ြ  ြ ု်းလြ်းမညပ်ဖစ်သည်။ 



ဘတု္အ ဖ ြဲ႕ဝင မ္်ား၏ အရည္အခ္င္း်ားမ္မ်ား၊ ကတ္ကိဝတ္္ း း ငး့္ ဆုလဒ မ္်ား 

 

ေးဝဗာလမ္းးေးဈးသည္ သမဝါယမႏး ငး့္၎၏ရည္မွန္းးခ်က္ကို ပဓာနထားေးသာ၊ 

အုပ်္ ်ဳပမႈလုပငန္းးကကုနားလည္ၿပ းေအထာကအကူး ပ်ဳမည့း္ ဘုတ္အ ဖ  ့ဝငမာ်းကုးက ရ ာေးဖ လ်က္ွကသည္။ သတ္မွတ္္ားသည္း ့

အရည္အခ်င္းးမ်ားတတ္င္ ပါဝငသည္မ်ားမ ာ: 

ေအး မား္အ မင္ွကေးသာ၊ ေသဘာတ္ရားေးရးရာေးတတ္းေးခၚသူ - ေးရ းခ်ယစရာအနာဂတ္အ ားၾကည့း္း မငနိုးကငသူ န င္း ့

က်ယ္း ပန္းသ့ည္းအ့ မင္း  င္း ့ယူဆခ်ေကအသးမ်ားအားထည္းတ့သင္းးေးပါင္းးစပနိုးကငသူ 

*ပုးကင္ငွစကတ္္ားရ ကသူ - ပုးကငဆ ိုးကငသူအ  စ္ ပူးေးပါင္းးေးဆာရငက္္း ခင္းးအား မည္သိုးကးအ့သ ုးး ပ်ဳရမည္္ိုးက 

ရင္းးန  းတကး်မ္းးဝငသူ၊ ပကုင္င္ွ၏ လုးကအပ်္ကမ်ားအား အဖ  ့အစည္းး၏ ရည္မွန္းးခ်ကအ ျ  စ္ ေးး ပာင္းးေးပးနးုကငသူ န င္း ့

ပုးကင္ငွမာ်းထ သုးကး ့ပုးကမုးကတ္ုးကးးတ္က္ေးကာင္းးဖမနသည္း ့ဆက္ကသယ္ေးရးေးဆာရငက္္ေးပးနးုကငသူ 

*အသင္းးအဖ  ့း  င္း ့အလုပလ ိုပနိုးကင္း ခင္းး - အမ်ားဆႏၵအား ပူးေးပါင္းးေးဆာရငက္နိုးကင္း ခင္းးန င္း ့

ဘုတ္အ ဖ  ့တ္စ္ိုလ ုး၏ လုပ္ေးဆာင္က်မ်ားေအပၚ တ္ာဝနယူနးုကငသူ 

*လုပပိုးကရငင္္းအ့ားယူ၍ လုပ္ေးဆာင္နတာဝန္ွကသူအ  စ္ အသ ုးခ်နးုကငသူ - ရာထူးေးနရာ၏ ေအရးပါပ ုကုးက လက္ နးုကင္း ပ း၊ 

ေးရပန္းးမစားလ ်င္ေးတ္ာငမ ွရပတည္္န္ ဆႏၵရ ကသူး  စ္မည္။ စ မ ခန္းဖ့ခ မႈေးရးရာအား ဥ းေးဆာငမႈး  င္း ့

ဖခနအားေးပးနးုကငသူး  စ္မည္း  စ္း ပ း၊ ရ င္းးလင္းးသည္းသ့တ္မတွ္္်ကမ်ားး  င္း ့လုပ္ေးဆာင္က်မ်ားအား 

အက း  တ္နိုးကငသူး  စ္မည္။ 

အဖ  ့အစည္းးအား ထကထကေးရာက္ေးရာက္း  င္း ့အုပ်္ ်ဳပနိုးကငမႈအား း ပ်ဳလုပနိုးကင္ နအ တတ္က္ 

ကတ္ကကဝတ္္း ပ်ဳနးုကငသူး  စ္မည္။ ဘုတ္အ ဖ  ့ဝငမာ်းသည္ လစဥ္း ပ်ဳလုပသည္း ့အစည္းးေအဝးမ်ားန င္း ့၂ ရကတ ာ 

း ပ်ဳလုပသည္း ့အစည္းးေအဝးမ်ားတတ္င္ တ္ကၾ တကဖစာ ပူးေးပါင္းးပါဝငနိုးကင္ နအ တတ္က္ ေးမ ်ား္လင္းထ့ားၾကသည္။ 

စကတ္္ွ်ဳပ္ေးတထးစရာဟု ထင္း မငပါက၊ ဘုတ္အ ဖ  ့သည္ အဖ  ့တ္စစ္ း့  စ္း ပ း၊ အဖ  ့ဝငမာ်း၏ ရ ငသန္ေးနထုးကငမႈမ်ားအတတ္က္ 

ဘုတ္အ ဖ  ့အား စ မ နးုကငသည္းန့ည္းးလမ္းးမ်ားအား လုပ္ေးဆာငာ္တတ္င္ ဘုတ္အ ဖ  ့ဝငမာ်းသည္ တ္ာဝန္ဝတ္ၱရားမ်ားအား 

ဖခ ေးဝယူမည္း  စသည္။ လစဥ္ ေးပးရမည္းအ့ခ် ကနသည္ ၆ နာရ မ  ၁၂ ၾကားး  စသည္။ 

ေးဖ းေးကာကတ င္ေးး မႇးာက္ ရသည့း္ ဒါ ကုကတ ာမ်ားသည္ းႏး စ္းႏး စသကတ မ္းး 

သကတ မ္းးေးလးႏး စအထကထမ္းးေးဆာင္းႏးကးုငသည္။ ေးလးန စသကတ မ္းးတတ္င္ ေးရ းေးကာကကပ ေအပၚမူတ္ည္၍ 

ဒါ ုးကကတ ာမ်ားသည္ ဘုတ္အ ဖ  ့အ  စ္ လုပ္ေးဆာငမည္မဟုတ္ပါ သုးကးေ့းသား္ ဘုတ္အ ဖ  ့၏   ုးတ္ာဝနမာ်းအတတ္က္ 

န စနွစသကတ မ္းးအား ၂ းႏး စ္ေးဆာရငက္္ေးပးရမည္။ 

အ ပနအလ နအားး  ငး့၊္ ဘုတ္အ ဖ  ႕ အဖ  ႕ဝငမာ်းသည္: 

အုပ်္ ်ဳပ္ေးရး းႏး ငး့္ ပူးေးပါင္းးေးဆာင္ဖ ကမႈမ်ားအတတ္က္ သငတန္းးမ်ားတ္က္ေးရာက္မည္။ 

အဖ  ႕၏ တကၽမ္းးက်ငမႈဖစမ္းးရက္ည္္ ႕ၿ က ်ဳးလာေးစန္းႏး ငး့္ အဖ  ႕ တ္ကုးတ္ကလ ာေးစရနအတတ္က္ တ္ည္ေးဆာက္မည ္

အ ပနအလ နအားး  ငး့၊္ ဘုတ္အ ဖ  ႕ အဖ  ႕ဝငမာ်းသည္: 

- အုပ်္ ်ဳပ္ေးရး းႏး ငး့္ ပူးေးပါင္းးေးဆာင္ဖ ကမႈမ်ားအတတ္က္ သငတန္းးမ်ားတ္က္ေးရာက္မည္။ 

- အဖ  ႕၏ တကၽမ္းးက်ငမႈဖစမ္းးရက္ည္္ ႕ၿ က ်ဳးလာေးစန္းႏး ငး့္ အဖ  ႕ တ္ကုးတ္ကလ ာေးစရနအတတ္က္ တ္ည္ေးဆာက္မည ္

- စတ္ကုးဆကုေငအး တကးပ ုစ း  ငး့္ းႏး စစဥ္ေးထာကပ ေ့းၾကး ေအမရကကန္ေးဒၚလာ ၁၂၀၀ လက္ ရမည္။ 

- ယ ဥ္း ပက ်ဳငမႈး မင္းမ့ားသည္း ့ေးစ်းတကက္ကတ င္ ရရပ္ာမ ပုးကငဆ ိုးကငသည္း ့သမဝါယမအဖ  ့အား ေးအာင္း မငမႈရရ ကနးုကင္ နအ တတ္က္ 

အဖခင္းအ့လမ္းးမ်ားရရ ကေးစရနအတတ္က္ ေးသခ်ာေးအာင္ ေးဆာရငက္္မည္။စတ္ကုးဆကုေငအး တကးပ ုစ း  ငး့္ 

းႏး စစဥ္ေးထာကပ ေ့းၾကး ေအမရကကန္ေးဒၚလာ ၁၂၀၀ လက္ ရမည္။ 

- ယ ဥ္း ပက ်ဳငမႈး မင္းမ့ားသည္း ့ေးစ်းတကက္ကတ င္ ရရပ္ာမ ပုးကငဆ ိုးကငသည္း ့သမဝါယမအဖ  ့အား ေးအာင္း မငမႈရရ ကနးုကင္ နအ တတ္က္ 

အဖခင္းအ့လမ္းးမ်ားရရ ကေးစရနအတတ္က္ ေးသခ်ာေးအာင္ ေးဆာရငက္္မည္။ 

 

ဘတု္အ ဖ ြဲ႕ဝင မ္်ား၏ အရည္အခ္င္း်ားမ္မ်ား၊ ကတ္ကိဝတ္္ း း ငး့္ ဆုလဒ မ္်ား 

 

ေးဝဗာလမ္းးေးဈးသည္ သမဝါယမႏး ငး့္၎၏ရည္မွန္းးခ်က္ကို ပဓာနထားေးသာ၊ 

အုပ်္ ်ဳပမႈလုပငန္းးကကုနားလည္ၿပ းေအထာကအကူး ပ်ဳမည့း္ ဘုတ္အ ဖ  ့ဝငမာ်းကုးက ရ ာေးဖ လ်က္ွကသည္။ သတ္မွတ္္ားသည္း ့

အရည္အခ်င္းးမ်ားတတ္င္ ပါဝငသည္မ်ားမ ာ: 

ေအး မား္အ မင္ွကေးသာ၊ ေသဘာတ္ရားေးရးရာေးတတ္းေးခၚသူ - ေးရ းခ်ယစရာအနာဂတ္အ ားၾကည့း္း မငနိုးကငသူ န င္း ့

က်ယ္း ပန္းသ့ည္းအ့ မင္း  င္း ့ယူဆခ်ေကအသးမ်ားအားထည္းတ့သင္းးေးပါင္းးစပနိုးကငသူ 

*ပုးကင္ငွစကတ္္ားရ ကသူ - ပုးကငဆ ိုးကငသူအ  စ္ ပူးေးပါင္းးေးဆာရငက္္း ခင္းးအား မည္သိုးကးအ့သ ုးး ပ်ဳရမည္္ိုးက 

ရင္းးန  းတကး်မ္းးဝငသူ၊ ပကုင္င္ွ၏ လုးကအပ်္ကမ်ားအား အဖ  ့အစည္းး၏ ရည္မွန္းးခ်ကအ ျ  စ္ ေးး ပာင္းးေးပးနးုကငသူ န င္း ့

ပုးကင္ငွမာ်းထ သုးကး ့ပုးကမုးကတ္ုးကးးတ္က္ေးကာင္းးဖမနသည္း ့ဆက္ကသယ္ေးရးေးဆာရငက္္ေးပးနးုကငသူ 

*အသင္းးအဖ  ့း  င္း ့အလုပလ ိုပနိုးကင္း ခင္းး - အမ်ားဆႏၵအား ပူးေးပါင္းးေးဆာရငက္နိုးကင္း ခင္းးန င္း ့

ဘုတ္အ ဖ  ့တ္စ္ိုလ ုး၏ လုပ္ေးဆာင္က်မ်ားေအပၚ တ္ာဝနယူနးုကငသူ 

*လုပပိုးကရငင္္းအ့ားယူ၍ လုပ္ေးဆာင္နတာဝန္ွကသူအ  စ္ အသ ုးခ်နးုကငသူ - ရာထူးေးနရာ၏ ေအရးပါပ ုကုးက လက္ နးုကင္း ပ း၊ 

ေးရပန္းးမစားလ ်င္ေးတ္ာငမ ွရပတည္္န္ ဆႏၵရ ကသူး  စ္မည္။ စ မ ခန္းဖ့ခ မႈေးရးရာအား ဥ းေးဆာငမႈး  င္း ့

ဖခနအားေးပးနးုကငသူး  စ္မည္း  စ္း ပ း၊ ရ င္းးလင္းးသည္းသ့တ္မတွ္္်ကမ်ားး  င္း ့လုပ္ေးဆာင္က်မ်ားအား 

အက း  တ္နိုးကငသူး  စ္မည္။ 

အဖ  ့အစည္းးအား ထကထကေးရာက္ေးရာက္း  င္း ့အုပ်္ ်ဳပနိုးကငမႈအား း ပ်ဳလုပနိုးကင္ နအ တတ္က္ 

ကတ္ကကဝတ္္း ပ်ဳနးုကငသူး  စ္မည္။ ဘုတ္အ ဖ  ့ဝငမာ်းသည္ လစဥ္း ပ်ဳလုပသည္း ့အစည္းးေအဝးမ်ားန င္း ့၂ ရကတ ာ 

း ပ်ဳလုပသည္း ့အစည္းးေအဝးမ်ားတတ္င္ တ္ကၾ တကဖစာ ပူးေးပါင္းးပါဝငနိုးကင္ နအ တတ္က္ ေးမ ်ား္လင္းထ့ားၾကသည္။ 

စကတ္္ွ်ဳပ္ေးတထးစရာဟု ထင္း မငပါက၊ ဘုတ္အ ဖ  ့သည ္အဖ  ့တ္စစ္ း့  စ္း ပ း၊ အဖ  ့ဝငမာ်း၏ ရ ငသန္ေးနထုးကငမႈမ်ားအတတ္က္ 

ဘုတ္အ ဖ  ့အား စ မ နးုကငသည္းန့ည္းးလမ္းးမ်ားအား လုပ္ေးဆာငာ္တတ္င္ ဘုတ္အ ဖ  ့ဝငမာ်းသည္ တ္ာဝန္ဝတ္ၱရားမ်ားအား 

ဖခ ေးဝယူမည္း  စသည္။ လစဥ္ ေးပးရမည္းအ့ခ် ကနသည္ ၆ နာရ မ  ၁၂ ၾကားး  စသည္။ 

ေးဖ းေးကာကတ င္ေးး မႇးာက္ ရသည့း္ ဒါ ကုကတ ာမ်ားသည္ းႏး စ္းႏး စသကတ မ္းး 

သကတ မ္းးေးလးႏး စအထကထမ္းးေးဆာင္းႏးကးုငသည္။ ေးလးန စသကတ မ္းးတတ္င္ ေးရ းေးကာကကပ ေအပၚမူတ္ည္၍ 

ဒါ ုးကကတ ာမ်ားသည္ ဘုတ္အ ဖ  ့အ  စ္ လုပ္ေးဆာငမည္မဟုတ္ပါ သုးကးေ့းသား္ ဘုတ္အ ဖ  ့၏   ုးတ္ာဝနမာ်းအတတ္က္ 

န စနွစသကတ မ္းးအား ၂ းႏး စ္ေးဆာရငက္္ေးပးရမည္။ 

အ ပနအလ နအားး  ငး့၊္ ဘုတ္အ ဖ  ႕ အဖ  ႕ဝငမာ်းသည္: 



ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့အကကာင််းလ့လာန ိုငမ်ည့် အခ င့အ်လမ််းမ ာ်း 

Weaver Street Market ရ ့ ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့၀ငအ်ဖဖစ် လလ ာက်ထာ်းရန ်သငစ် တ်ပါ၀ငစ်ာ်းတ ့အတ က် 

လက ်းဇ ်းတငပ်ါတယ်။ လလ ာက်လ ာလိုပ်ငန််းစဉ်ဟာ သင့က် ိုဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့ ရ ့ လိုပ်ငန််းတာ၀န်မ ာ်းက ို 

လလ့လာန ိုငမ်ယ့် အခ င့အ်လမ််းမ ာ်းလပ်းမ ာဖဖစ်ပပ ်း အဖ  ွဲ့အတ က် လခါင််းလ ာငလ်နရာတစ်လနရာက ို 

တာ၀နယ် န ိုငမ်လာ်း  ိုတ ့ သင့ရ် စ့ တ်ပါ၀ငစ်ာ်းမှုက ိုပါ အက ဖဖတ်လပ်းန ိုငမ် ာဖဖစ်ပါတယ်။ 

လလ ာက်ထာ်းသ မ ာ်းအတ က် လဟာလဖပာပ  အစ အစဉ် 

ညလန ၆ နာရ ခ  မ  ၈ နာရ ခ  အထ  

ဩဂိုတ်လ ၁၂ ရက် (ဗိုဒဓဟ ်းလန)့၊ ၂၀၂၀ ခိုန စ်။ 

Zoom မ တစ် င့ ်လဟာလဖပာမည့် အ န်လ ိုင််းလဟာလဖပာပ  ဖဖစ်ပါတယ်။ (Zoom အလကာင့ရ်  ရပါမယ်) 

Zoom ၀ငခ် င်ရ့ရ  န ိုငရ်န ်ဩဂိုတ်လ ၁၀ ရက် (တနလလာလန)့၊ မနက် ၁၀ နာရ  လနာက်  ို်းထာ်း၍ 

အလကကာင််းဖပနလ်ပ်းပါ။ 

လဟာလဖပာပ  သည် အလာ်းအလာရ  လသာ လလ ာက်ထာ်းသ မ ာ်းအာ်း ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့ န င့ ်ရင််းန  ်းလစမည့် 

အခ င့အ်လမ််းတစ်ခိုလပ်းမ ာဖဖစ်ပပ ်း ၎င််းအဖ  ွဲ့ မ ာ မ ဝါဒအိုပ်ခ ျုပ်လရ်းဟိုလခေါ်သည့်စနစ်ဖဖင့ ်

၎င််း၏တာ၀န်မ ာ်းက ို ဖပည့်၀လစလသာလကကာင့လ် ဖဖစ်ပါတယ်။ ဒ အဖပနအ်လ နအ်က  ျု်းရ  လစမယ့် 

အစ အစဉ်ဟာ လလ ာက်ထာ်းသ တ ိုင််းအတ က် မရ  မဖဖစ်လ ိုအပ်ပါတယ်။ ဒ အစ အစဉ်ဟာ အဖ  ွဲ့အတ င််းရ   

အဖခာ်းလသာ လခါင််းလ ာငမ်ှုလနရာလတ က ို လလ ာက်ထာ်းခ ငတ် ့ ပ ိုငရ် ငလ်တ အတ က် အက  ျု်းရ   မယ့် 

လနာက်ခ ဗဟိုသိုတလတ က ိုလ  လပ်းမ ာဖဖစ်ပါတယ်။ လလ ာက်ထာ်းသ မ ာ်းဟာ အစည််းအလဝ်းမတ ိုငခ်င ်

လဟာလဖပာပ  အခ က်အလက်မ ာ်းက ို ရရ  မ ာဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့၀ငတ်စ်လယာက် သ ိုမ့ဟိုတ် အလယာက်မ ာ်းစ ာန င့ ်စကာ်းစဖမည်လဖပာန ိုငဖ်ခင််း 

လက်ရ  ဒါရ ိုက်တာအဖ  ွဲ့၀ငတ်စ်လယာက်န ့ စကာ်းလဖပာခ င့်ရဖခင််းဟာ သ တ ိုရ့ အ့ဖ  ွဲ့၀ငအ်လတ ွဲ့အကက ျုလတ က ို 

လလ့လာဖ ို ့ အလကာင််း  ို်းနည််းလမ််းဖဖစ်ပပ ်း သင့ရ် အ့ဖ  ွဲ့အတ က် တာ၀နထ်မ််းလ ာငရ်န ်

စ တ်ပါ၀ငစ်ာ်းမှုလတ က ို သ တ ိုက့ ို လဖပာဖပန ိုငပ်ါလသ်းတယ်။ လလ ာက်ထာ်းသ မ ာ်းဟာ အနည််း  ို်း 

၀နထ်မ််းခန ့အ်လရ်းအဖ  ွဲ့က ဒါရ ိုက်တာိုတစ်လယာက်န ့ စကာ်းလဖပာရမ ာဖဖစ်ပါတယ်။ လက ်းဇ ်းဖပျု၍ 

ဒါရ ိုက်တာတစ်လယာက်က ို အ ်းလမ်းလ်ပ ို ့ပပ ်း စကာ်းလဖပာရနအ်ခ  နသ်တ်မ တ်ပါ။ 

Linda Stier, စာ်းသ ို်းသ ပ ိုငရ် င ်: lmstier@bellsouth.net 

Alice Ammerman, စာ်းသ ို်းသ ပ ိုငရ် င ်:  

Jon McDonald, အလိုပ်သမာ်းပ ိုငရ် င ်: 

Ruffin Slater,. အလိုပ်သမာ်းပ ိုငရ် င ်:  

  



 

 

အရည်ချင််းပြည ်မီမှု 

နစှ်စဉ် အစုရှယ်ယာရှငမ်ျာ်းမှ လ ်းစာ်းလ ာက်သည ်အဖ  ွဲ့ ပဖင  ်စာ်းသ ု်းသူ-ြ ုငရ်ှင ်တစ် လေရာနငှ  ်ဝေထ်မ််း-ြ ုငရ်ှင ်တစ် 

လေရာတ ု  အာ်း ဆနဒမ လြ်းလရ ်းချယ်၍ ခေ  အ်ြ်ရေ ် ုြ်လဆာငလ်  ရှ သည်။ လ  ာက်ထာ်းသည ်လေ  မှစ၍ တစ်နစှ်သက်တမ််းပြည ်ပြီ်း 

 က်ရှ တ င ်မည်သည ်အဆင တ် ငမ်ဆ ု ြ ုငရ်ှငပ်ဖစ်လေသည ်သူမျာ်းမှ အရည်အချင််းပြည ်မီသူမျာ်းသည် က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််း 

ပဖစ်န ငုသ်ည်။ 

 

 

၂၀၂၀ က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််းလေရာအတ က် လ  ာက်ထာ်းရေအ်တ က်  ုြ်လဆာငရ်မည ်အဆင မ်ျာ်း 

က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််းအပဖစ် လရ ်းချယ်ရာတ င ်အဆင သ် ု်းဆင  ်ြါဝငသ်ည်။: 

အဆင  ်၁ လ  ာက်ထာ်းရာတ င ်ုြ်လဆာငရ်မည အ်ဆင မ်ျာ်းနငှ  ်ြတ်သက်၍ ရှင််း င််းသည်အထ  ဖတ်ရှု ွဲ့ြါ။ 

အဆင  ်၂   ုအြ်သည ်  ှုြ်ရှာ်းမှု ၂ ခုက ု ပြည ်စ ုစ ာ လဆာငရ် က်ြါ။ (အလသ်းစ တ်အာ်း အထ တ ငက်ကည ်ရေ)် 

• ဗုဒ္ဓဟူ်းလေ   ၊ ကသဂုတ်  ၁၂ ရက်လေ  တ င ်ပြြု ုြ်မည ် က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််းမ တ်ဆက်ပခင််း အ ေ ် ုင််းအတေ််းအာ်း 

တက်လရာက်ရမည်။ 

•  က်ရှ ဘုတ်အဖ  ွဲ့ဝင ်တစ်ဦ်းနငှ  ်စကာ်းလပြာဆ ုထာ်းရမည်။ 

အဆင  ်၃ လ  ာက်  ာြ ုစ အာ်း ပြည ်စ ုစ ာပဖည စ် က်၍ တငပ်ြရမည်။ 

လ  ာက်  ာအာ်း တေဂဂလန လေ   ၊ ကသဂုတ်  ၃၀ ရက်လေ   ည ၁၀ ောရီလောက်ဆ ု်းထာ်း၍ တငပ်ြလ  ာက်ထာ်းရမည်။ 

 

 

အရည်ချင််းပြည ်မီမှု 

နစှ်စဉ် အစုရှယ်ယာရှငမ်ျာ်းမှ လ ်းစာ်းလ ာက်သည ်အဖ  ွဲ့ ပဖင  ်စာ်းသ ု်းသူ-ြ ုငရ်ှင ်တစ် လေရာနငှ  ်ဝေထ်မ််း-ြ ုငရ်ှင ်တစ် 

လေရာတ ု  အာ်း ဆနဒမ လြ်းလရ ်းချယ်၍ ခေ  အ်ြ်ရေ ် ုြ်လဆာငလ်  ရှ သည်။ လ  ာက်ထာ်းသည ်လေ  မှစ၍ တစ်နစှ်သက်တမ််းပြည ်ပြီ်း 

 က်ရှ တ င ်မည်သည ်အဆင တ် ငမ်ဆ ု ြ ုငရ်ှငပ်ဖစ်လေသည ်သူမျာ်းမှ အရည်အချင််းပြည ်မီသူမျာ်းသည် က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််း 

ပဖစ်န ငုသ်ည်။ 

 

 

၂၀၂၀ က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််းလေရာအတ က် လ  ာက်ထာ်းရေအ်တ က်  ုြ်လဆာငရ်မည ်အဆင မ်ျာ်း 

က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််းအပဖစ် လရ ်းချယ်ရာတ င ်အဆင သ် ု်းဆင  ်ြါဝငသ်ည်။: 

အဆင  ်၁ လ  ာက်ထာ်းရာတ င ်ုြ်လဆာငရ်မည အ်ဆင မ်ျာ်းနငှ  ်ြတ်သက်၍ ရှင််း င််းသည်အထ  ဖတ်ရှု ွဲ့ြါ။ 

အဆင  ်၂   ုအြ်သည ်  ှုြ်ရှာ်းမှု ၂ ခုက ု ပြည ်စ ုစ ာ လဆာငရ် က်ြါ။ (အလသ်းစ တ်အာ်း အထ တ ငက်ကည ်ရေ)် 

• ဗုဒ္ဓဟူ်းလေ   ၊ ကသဂုတ်  ၁၂ ရက်လေ  တ င ်ပြြု ုြ်မည ် က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််းမ တ်ဆက်ပခင််း အ ေ ် ုင််းအတေ််းအာ်း 

တက်လရာက်ရမည်။ 

•  က်ရှ ဘုတ်အဖ  ွဲ့ဝင ်တစ်ဦ်းနငှ  ်စကာ်းလပြာဆ ုထာ်းရမည်။ 

အဆင  ်၃ လ  ာက်  ာြ ုစ အာ်း ပြည ်စ ုစ ာပဖည စ် က်၍ တငပ်ြရမည်။ 

လ  ာက်  ာအာ်း တေဂဂလန လေ   ၊ ကသဂုတ်  ၃၀ ရက်လေ   ည ၁၀ ောရီလောက်ဆ ု်းထာ်း၍ တငပ်ြလ  ာက်ထာ်းရမည်။ 

လဝဗာ မ််းလ ်းဘုတ်အဖ  ွဲ့ မူဝါဒ္အရ လောက်ဆ ု်းသတ်မှတ်ထာ်းသည ်ရက်ထက်လကျာ်  ေ၍် တငပ်ြသည ် က ုယ်စာ်း ှယ်မျာ်းအာ်း 

ခ င ပ်ြြုမည်မဟုတ်ြါ။ 

လ  ာက်  ာအာ်း အီ်းလမ ််းပဖင  ်elections@weaverstreetmarket.coop သ ု   လြ်းြ ု  လ  ာက်ထာ်းန ငုသ်ည်။ 

အကယ်၍ လ  ာက်ထာ်းရမည ်အဆင မ်ျာ်းနငှ ြ်တ်သက်၍ လမ်းပမေ််း  ုြါက သ ု  မဟုတ် အကယ်၍ သတင််းအချက်အ က်အတ က် 

စ ုစမ််းလမ်းပမေ််း  ုြါက၊ လကျ်းဇူ်းပြြု၍ ဘုတ်အဖ  ွဲ့ ဥကက ဌ ဂျွေမ်က်လဒ္ေါ်ေယ် jon.m@weaverstreetmarket.coop သ ု   

ဆက်သ ယ်စ ုစမ််း လမ်းပမေ််းန ငုသ်ည်။ 

 

 

ဘတုအ်ဖ  ွဲ့က ုယ်စောားလှယ်လလောငာ်းလေရော လြေါ်ယူခြငာ်း 

လဝဗာ မ််းလ ်းအဖ  ွဲ့ ဘုတ်အဖ  ွဲ့က ုယ်စာ်း ှယ်လ ာင််းသည် သမဝါယမတ င ်ြါဝင၍် ၊ ၎င််း၏  ုြ်လဆာငရ်မည ်ြေ််းတ ုငပ်ဖစ်သည ် 

၂၀၂၀ ဘုတ်အဖ  ွဲ့လရ ်းလကာက်ြ  အာ်း  ုြ်လဆာငရ်ေအ်တ က် ရည်စူ်းသည်။ 

 စ် ြ်လေရာ ၂ လေရာပဖစ်သည ်  စာ်းသ ု်းသူ-ြ ုငရ်ှင ်တစ်လေရာနငှ  ်ဝေထ်မ််း-ြ ုငရ်ှင ်တစ်လေရာအတ က် 

လရ ်းချယ်သ ာ်းမည်ပဖစ်သည်။ လ  ာက်  ာမျာ်းက ု ကသဂုတ်  ၃၀ရက်လေ  ၊ ၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ တေဂဂလန လေ   ည ၁၀ ောရီ လောက်ဆ ု်းထာ်း၍ 

လြ်းြ ု  ရမည်။ 

 

 

ဘုတ်အဖ  ွဲ့ မှ မဟာဗျျူဟာလပမာက် ဦ်းလဆာငမ်ှုက ု ြ  ြ ု်းလြ်းမညပ်ဖစ်သည်။ 



၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့် ဘတု့်အဖ  ွဲ့ဝင့်က ုယ့်စောားလှယ့်လလောင့်ားလလ ောက့်လ ော 

Weaver Street Market 

ဒါရ ုက့်တောဘတု့်အဖ  ွဲ့ 

အ ောက်ပါပံုံစံနငှေ့ ်က ုံက်ညီပပီြီး ၂၀၂၀ ပပညေ့်နစှ်၊ ဩဂုံတ် ၃၀ ရက်၊ တနဂဂအနွေအန ေ့၊ ည ၁၀ နောရီ မီ လက်ခံရရှ အ ော 

ပပညေ့်စံုံစွေောပြညေ့် ွေငြ်ီးထောြီး ညေ့်အလ ောက်လ ောမ ောြီးက ုံ ော အရွေ ြီးအကောက်ပွေွဲအကော်မတီက လက်ခံ ွေောြီးမည်ပြစ်ပါ ည။် 

နပံါတ် ၁ မှ ၇  ထ ပြစ်အ ော  င၏်တံုံ ေ့ပပနအ်ပြကကောြီးခ က်မ ောြီးက ုံ elections@weaverstreetmarket.coop   ုံ ေ့  ီြီးအမြီးလ် 

အပြီးပ ုံ ေ့ရပါမည်။ အလ ောက်လ ောလက်ခံရရှ အကကောငြ်ီး  တည်ပပြုခ က်က ုံ  ငဘ်က်မှ 

ပပနလ်ည်လက်ခံရရှ  ွေောြီးမည်ပြစ်ပါ ည်။ 

၁) ဆက် ွေယ်ရန ်ခ က် လက် (ဝနထ်မ်ြီးမ ောြီး  ံုံြီးပပြုရန် ော) - 

ပ ုံငရ်ှငန်ပံါတ် - ___________________________ 

 မည် - ___________________________ 

လ ပ်စော - ___________________________ 

 ီြီးအမြီးလ် - ___________________________ 

တယ်လီြုံနြ်ီး - (အန ေ့ခငြ်ီး) ___________________ (ညအန) ___________________ 

( ငန်စှ် က်ရောက ုံ အရွေ ြီးခ ယ်ပါ။) 

အ ောက်ပါအမြီးခွေနြ်ီး  ီြီး ီြီးက ုံ  အမြီး/ အပြပံုံစံ   ံုံြီးပပြု၍ အပြဆ ုံပါ။ တံုံ ေ့ပပနအ်ပြကကောြီးခ က်က ုံ စုံစုံအပါငြ်ီးစောလံုံြီးအရ 

၁၀၀၀  တွေငြ်ီး ော အပြဆ ုံပါ။  င၏် အပြမ ောြီးက ုံ က ုံယ်စောြီးလှယ်အလောငြ်ီး၏အကကညောခ က်  အနပြငေ့ ်

ပံုံနှ ပ်ထုံတ်အဝ ွေောြီးပါမည်။  အပြတွေင ်ဟ ုံက်ပါလငေ့ခ််မ ောြီး   ုံ ေ့မဟုံတ် ယူ ော ယ်လ်လငေ့ခ််မ ောြီး မထညေ့် ွေငြ်ီးမ ပါအစနငှေ့။် 

၂)  င၏် လုံပ် က ုံငန်ငှေ့ ်လူ ေ့ ြွေွဲွဲ့ စည်ြီး တွေငြ်ီးပူြီးအပါငြ်ီးပါဝငမ်ှုတ ုံ ေ့က ုံ အြော်ပပပါ။ 

၃) ဒါရ ုံက်တောဘုံတ် ြွေွဲွဲ့တွေင ် ဘယ်အကကောငေ့ ်တောဝနထ်မ်ြီးအဆောငလ် ုံပါ နည်ြီး။ 

၄) Weaver Street Market နငှေ့ပ်ြစ်အစ၊  မဝါယမ  ငြ်ီးမ ောြီးနငှေ့ပ်ြစ်အစ၊   ငြ်ီး ြွေွဲွဲ့ အပခပပြုအ ော 

 ပခောြီးတစ်ပ ုံငတ်စ်န ုံငလ်ုံပ်ငနြ်ီးမ ောြီးနငှေ့ပ်ြစ်အစ ပူြီးအပါငြ်ီးအဆောင်ရွေက်ြူြီး ညေ့် မည် ညေ့် အတွေွဲ့ ကကံြုရှ ပါ နည်ြီး။ 

၅) ဘုံတ် ြွေွဲွဲ့  ုံ ေ့ မည်  ုံ ေ့အ ော  အတွေွဲ့ ကကံြု၊ ကျွမ်ြီးက ငမ်ှု   ုံ ေ့မဟုံတ်  ပမငရ်ှုအထောငေ့မ် ောြီး 

အဆောငက်ကဉြီးလောပါမည်နည်ြီး။ 

၆)  ငန်ငှေ့ပ်တ် က်၍  ပခောြီး ူတ ုံ ေ့ ောြီး   အစလ ုံအ ော ရောရှ ပါက ထညေ့် ွေငြ်ီးအြော်ပပပါ။ 

၇)  င၏်က ုံယ်စောြီးလှယ်အလောငြ်ီးအကကညောခ က်နငှေ့ ်တူ ထညေ့် ွေငြ်ီးပံုံနှ ပ်အစလ ုံအ ော ဆက် ွေယ်ရန ်ခ က် လက်က ုံ 

အြော်ပပပါ။ 


