သင်ယူလလေ့လာလ ေးလ ေ့ဒ်တွင်
ူေးလ င်ေး ဝင် မည်လာေး။

BURMESE

COVID-19 ကမ္ာာ့ကပ်ရ ာဂါ ဖြစ်ပာွားရေ၍ Austin တစ်ဝမ်ွား ှိ မှိဘအချှိ ျို့က သင်ယရ
ူ လာ့လာရ ွား "ရပါ ာ့ဒ်" မျာွားတင်
ပူွားရပါင်ွားပါဝင်လာကကပါသည် သှိမ
ုို့ ဟုတ် ၎င်ွားတက
ှိုို့ ှို ာရြလာကကပါသည်။ ဤရပါ ာ့ဒ်မျာွားသည် ရြာ်ဖပပါတှိုို့
အကေို့်အသတ်မ ှိ အပါအဝင် ေည်ွားလမ်ွားမျှိ ွားစု လှိုအပ်ပါသည်•

လွယ်ကူအဆင်လ လေလသာ လ ေ့ဒ်မ ာေး- ရ

ာက်ခချက် ဆ ာဖြစ်နှိုင် သှိမ
ုို့ ဟုတ် မဖြစ်နှိုင်သညာ့်

ညှိနင
ှိှို ်ွားရဆာင် က
ွ ်ရပွားသူသည် ရကျာင်ွား၏ အရဝွားရ ာက် သင်ယရ
ူ လာ့လာရ ွား လုပ်ရဆာင်ချက်မျာွားကှို
ကရလွားမျာွား သင်ယရ
ူ ေစဉ် ကကွားကကပ်ရပွားပပွား ကူညရပွားပါသည်။
ူေးတွွဲလဆာင် က
ွ ်မှုမ ာေး- မှိသာွားစု တစ်စု သှိမ
ုို့ ဟုတ် တစ်စုအ

•

က်မ မှိဘမျာွားသည် ကရလွားမျာွား၏

အရဝွားရ ာက်သင်ယူရ ွားအတက် ၎င်ွားတှိုို့၏ အှိမ်မျာွားတင် အလညာ့်ကျ လက်ခစစဉ်ရပွားပါသည်။
•

လက ာင်ေးငယ်မ ာေး- ရ

ာက်ခချက် ဆ ာမျာွားက ရကျာင်ွား၏ အရဝွားရ ာက် သင်ရှိုွားကှို အသုွားဖပ ၍

သမာွားရှိုွားကျရကျာင်ွားတင် ရကျာင်ွားမတက်နင
ှို ်သညာ့် ကရလွားမျာွားကှို သင်ကကာွားရပွားသည်။
•

မိသာေးေု၊ သူငယ်ခ င်ေးနှငေ့် အိမန
် ေးခ င်ေး လေငေ့်လ ှာက်မှု- တစ်ရေို့တာအတင်ွား မှိသာွားစတ
ု စ်စု သှိမ
ုို့ ဟုတ်
တစ်စုအ

က်မ ရကျာင်ွားရေအ ွယ်ကရလွားမျာွားအတက် ရစာငာ့ရ
် ာက် ေ် မှိသာွားစုဝင်၊ သူငယ်ချင်ွား

သှိမ
ုို့ ဟုတ် အှိမ်ေွားချင်ွားနငာ့် သမာွားရှိုွားကျ ရစာငာ့်ရ ာက်မှို အစအစဉ်။
် ွာ သင်ယူလလေ့လာလ ေး လန ာမ ာေး- အရဝွားရ ာက် ပှိခ
ုို့ ျချှိေ်မျာွားအတင်ွား ရကျာင်ွားသာွားမျာွားအတက်

•

လူကယ
ှို တ
် ှိုင် ပာ့ပှိုွားမှိုရပွားသညာ့် ပ် ွာအြျို့အစည်ွားမျာွား၊ မှိဘမျာွားအြျို့၊ ယုကကည်မှိုအရဖခခ အြျို့အစည်ွားမျာွား
သှိမ
ုို့ ဟုတ် အမျာွားဖပည်သူ အသင်ွားအြျို့မျာွားက ရဆာင် ွကရ
် ပွားသည်။
ရကျာင်ွားဖပေ်တက်ရေသညာ့် ကရလွားမျာွားဆှိုင် ာ COVID-19 ကျေ်ွားမာရ ွား စှိုွား မ
ှိ ်မှိုမျာွားနငာ့် အလာွားတူပင်
သင်ယရ
ူ လာ့လာရ ွားရပါ ာ့ဒ်မျာွားအတက် ကျေ်ွားမာရ ွားနငာ့် ရဘွားကင်ွားရ ွား စဉ်ွားစာွားချက်မျာွား ပ
ှိ ါသည်။ ရပါ ာ့ဒ်မျာွားတင်
COVID-19 ၏ ရဘွားအနတ ာယ်ကှို ရလ ာာ့ချ ေ်မာ မဖြစ်နှိုင်ပါ။ ရပါ ာ့ဒ်တင် ပူွားရပါင်ွားပါဝင် ေ် စဉ်ွားစာွားရေပါသလာွား။
သင်သည် ရြာ်ဖပပါရမွားခေ်ွားမျာွားကှို စူွားစမ်ွားရလာ့လာကာ ရမွားဖမေ်ွား

လ ေ့ဒ် လက်ခက
ံ ျင််းပသူတင
ွ ် လ ာ်

တိို့က
ု ို လ

ာွားပါသလာွား။

ှင်ေးလ ေးသညေ့် COVID-19 က န်ေးမာလ ေးနှငေ့် လ

ေးကင်ေးလ ေး အေအေဉ်

ှိ သလာေး။

1. အိမ်တွင် လ ာဂ လကခဏာမ ာေး ှာလ ွေေ်လဆေး ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် Austin အမျာွားဖပည်သူ

ကျေ်ွားမာရ ွား (APH) ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ 17 ကှို ကကညာ့်ပါ)

9/4/2020

စာမျက်နှာ 5 ၏ 1

သင်ယူလလေ့လာလ ေးလ ေ့ဒ်တွင်
ူေးလ င်ေး ဝင် မည်လာေး။
 ရပါ ာ့ဒ်တင်ပါဝင်ရဆာင် က
ွ ်သူ တစ်ဦွားစသည် ရပါ ာ့ဒ်နငာ့် ရေို့စဉ် မချှိတ်ဆက်မ COVID-19
ရ ာဂါလကခဏာမျာွားအတက် စစ်ရဆွား ပါမည်လာွား။

2. မ က်နှှာ အကာအကွယ်မ ာေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညေ
ွှ ် ၏ စာမျက်နှာ 14-16 ကှို
ကကညာ့်ပါ)
 ကရလွားမျာွားနငာ့် အ ယ
ွ ်ရ ာက်ပပွားသူမျာွားသည် မျက်နှာအကာအကယ်မျာွားကှို ဝတ်ဆင် ပါမည်လာွား။

3. ရု ် ိုင်ေးဆိုင် ာ ခ ်ခာွ ခွာလန ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ 13 ကှို
ကကညာ့်ပါ)
 ရပါ ာ့ဒ်တင်ပါဝင်သူမျာွားသည် 6 ရပခာရေဖခင်ွားဖြငာ့် ခနဓှာကှိယ
ု ်ဖခင်ွား ခပ်ခာခာရေဖခင်ွားကုှိ
ကျငာ့်သုွား ပါမည်လာွား။
 ရပါ ာ့ဒ်ကှိုလက်ခက
ံ ျင််းပသညာ့ရ
် ေ ာသည် ခနဓှာကှိယ
ု ်ဖခင်ွား ခပ်ခာခာရေ ေ်အတက်
လုရလာက်ရသာရေ ာဖြစ်ပါသလာွား။
4. က န်ေးမာလ ေးနှငေ့်ညညွတလ
် သာ လက်သန်ို့ ှင်ေးလ ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏

စာမျက်နှာ 12 ကှို ကကညာ့်ပါ)
 လက်ခက
ံ ျင််းပသူတင် ကရလွားမျာွား အသုွားဖပ နှိုင်သညာ့် ဆပ်ဖပာ၊ လက်သေ်ရ
ို့ ဆွား ည်၊ နငာ့် တစ်ရ ွားမျာွား
အလုအရလာက် ှိပါသလာွား။
 တစ်ရေို့တာ ှိ အရ ွားကကွားရသာအချှိေ်မျာွားတင် မကကာခဏ လက်ရဆွားဖခင်ွားအတက်
အစအစဉ် ှိ

ာွားပါသလာွား။

5. သန်ို့ ှင်ေးလ ေးလု ် ခင်ေးနှငေ့် ိုေးသတ် ခင်ေး ( ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ

19 ကှို ကကညာ့်ပါ)
 မ ရဝအသုွားဖပ မညာ့် ပာ့ပှိုွားရပွားသညာ့်အ ာမျာွားနငာ့် အရုပ်မျာွားအပါအဝင် အ
မျက်နှာဖပင်မျာွားကှို ပုမေ် သေ်ို့ င်ွားရ ွားလုပ်ဖခင်ွားနငာ့် ပှိုွားသတ်ဖခင်ွားကှို တှိုွားဖမငာ့်

ှိအကှိုင်မျာွားရသာ
ာွားပါမည်လာွား။

 တစ်စတ
ု စ်ဦွား ရေမရကာင်ွားဖြစ်လာပါက လက်ခက
ံ ျင််းပသူမျာွားသည် သေ်ို့ င်ွားရ ွားလုပ်ဖခင်ွားနငာ့်
ပှိုွားသတ်ဖခင်ွားဆှိုင် ာ CDC လမ်ွားညွှေက
် ှို လှိုကေ
် ှာပါမည်လာွား။
6. အောေးအောမ ာေးနှငေ့် သွာေးလ ောမ ာေး ( ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ 24-

25 ကှို ကကညာ့်ပါ)
 ကရလွားမျာွားသည် ၎င်ွားတှိ၏
ုို့ ကှိုယ်ပုင
ှိ ် အစာွားအစာ၊ ပေ်ွားကေ်ခက်ရယာက်မျာွား၊ နငာ့်
ဖပေ်ဖြညာ့သ
် ုွားနှိုငရ
် သာ ရ ဘူွားမျာွားကှို ယူရဆာင်လာ ပါမည်လာွား။ မဟုတ်ပါက၊ လက်ခက
ံ ျင််းပသူသည်
တစ်ဦွားချင်ွားစကှို အစာွားအစာမျာွား ဖပင်ဆင်ရက ွားရမွားပါမည်လာွား။
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သင်ယူလလေ့လာလ ေးလ ေ့ဒ်တွင်
ူေးလ င်ေး ဝင် မည်လာေး။
7. COVID နှငေ့်ဆင်တူလသာ လ ာဂ လကခဏာ(မ ာေး) ှိလနသူ တေ်ဦေးခ င်ေးေနှငေ့် သေး ခာေးခွလ
ွဲ န ခင်ေး
(ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညေ
ွှ ၏
် စာမျက်နှာ 31 ကှို ကကညာ့်ပါ)
 သွားဖခာွားခရေရသညာ့် COVID-19 ရ ာဂါလကခဏာမျာွားဖပသရေသူ တစ်ဦွားချင်ွားစအတက်
သတ်မတ်

ာွားသညာ့် သွားဖခာွားဧ ယ
ှိ ာ ှိပါသလာွား။

 ၎င်ွားတှိ၏
ုို့ ကရလွားတင် ရ ာဂါလကခဏာမျာွား ဖပသရေပါက ကရလွားကှို လျင်ဖမေ်စာ လာကကှိ ကာ
အှိမ်သှိရ
ုို့ ခေါ်သာွားနင
ှို ် ေ်အတက် မှိဘမျာွားကှို ချက်ဖခင်ွားအသှိရပွားပါမည်လာွား။ COVID-19
စစ်ရဆွားဖခင်ွားနငာ့်ပတ်သက်၍ ဤရေ ာတင် စူွားစမ်ွား ာရြပါ။
8. COVID-19 လ ေ့ေတေ် ေ်ေဉ် ( ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညေ
ွှ ၏
် စာမျက်နှာ 34-36 နငာ့်

39 ကှို ကကညာ့်ပါ)
 ရပါ ာ့ဒ်တင်ပါဝင်သူသည် COVID-19 ရပါ ာ့စတစ်ဖြစ်ရေပါက၊
ေွားကပ်ရသာ

ရ
ှိ တျို့မှို ှိ

ာွားသညာ့် မှိသာွားစုအာွားလုွား

ှိရတျို့နှိုငရ
် ဖခ ပှိ ပွား

ချက်ဖခင်ွားအသှိရပွားကာ 14 က်

ရ ာဂါရဖခချ ပ်ဖြငာ့ရ
် ေ ေ် ရတာင်ွားဆှိုပါမည်လာွား။
 ရပါ ာ့ဒ်တင်ပါဝင်သူ၏ အှိမရ
်

ာင်စုဝင်တစ်ဦွားသည် COVID-19 ရပါ ာ့စတစ်ဖြစ်ပာွားခာ့ပါက၊ အဖခာွားရသာ

ရပါ ာ့ဒ်မှိသာွားစုမျာွားကှို ဖြစ်နင
ှို ရ
် ဖခ ှိရသာ

ရ
ှိ တျို့မှိုနငာ့်ပတ်သက်၍ ချက်ဖခင်ွား အသှိရပွားပါမည်လာွား။

 "သွားဖခာွားခရေဖခင်ွား အရဆာက်အအု" ရခါင်ွားစဉ်ရအာက် ှိ COVID-19 ရကကာငာ့် မှိမှိဘာသာ
သွားဖခာွားခမရေနှိင
ု ်သမ
ူ ျာွားအတက် အခမာ့ရေ ာ

ထို က န်ေးမာလ ေးနှငေ့် လ

ှိုင်ခင်ွားနငာ့်ပတ်သက်၍ ဤရေ ာ တင် ာရြပါ။

ေးကင်ေးလ ေးအဆငေ့်မ ာေးနှငေ့် တ်သက်၍ သင်ေဉ်ေးောေးထာေးသညေ့်အ ာ ှိ သလာေး။

1. လလေ့က င်ေ့သင်ကကာေး ခင်ေးနှငေ့် လ

ေးကင်ေးလုခခြုံလ ေး လု ်လဆာင်ခ က်မ ာေး

 လက်ခက
ံ ျင််းပသူသည် ရကျာင်ွားရေအ ယ
ွ ် ကရလွားငယ်မျာွားနငာ့်ပတ်သက်ရသာ
အလုပ်လုပ်ကင
ှို ်မှိုအရတျို့အကက

ှိပါသလာွား။

 အဖပ သရဘာရဆာင်ရသာ အဖပ အမူကှို တှိုွားဖမငာ့် ေ်၊ ကရလွားမျာွားကှို လမ်ွားညွှေ်ရပွား ေ်၊ နငာ့်
သငာ့်ရလျာ်မှိုမ ှိရသာ အဖပ အမူနငာ့်ပတ်သက်၍ တဖုို့ ပေ်လုပရ
် ဆာင် ေ် လက်ခက
ံ ျင််းပသူ၏
ချဉ်ွားကပ်လုပ်ရဆာင်ပက
ု ှို သှိပါသလာွား။
 လက်ခက
ံ ျင််းပသူတင် CPR နငာ့် ရ ွားဦွားသူေှာဖပ စုေည်ွားတန
ှိုို့ ငာ့ပ
် တ်သက်သညာ့် လက် ှိ
ရလာ့ကျငာ့်သင်ကကာွားရေမှို/ အသှိအမတ်ဖပ လက်မတ်တှိုို့ ှိပါသလာွား။
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သင်ယူလလေ့လာလ ေးလ ေ့ဒ်တွင်
ူေးလ င်ေး ဝင် မည်လာေး။
 လက်ခက
ံ ျင််းပသူနငာ့် လက်ခက
ံ ျင််းပသူ၏အှိမ် ှိ အသက် 18 နစ်ရကျာ်ရသာ
အ ွယရ
် ာက်ပပွားသူမျာွားသည် ဖပစ်မှိုကျ ွားလေ်သူ ရေှာက်ခ စစ်ရဆွားမှိုကှို ရအာင်ဖမင်

ာွားပါသလာွား။

 သငာ့်တင် ရပါ ာ့ဒ် ှိ အဖခာွားမှိသာွားစုမျာွားအတက် ဆက်သယ် ေ်အချက်အလက်မျာွား ပ
ှိ ါသလာွား။
 လက်ခက
ံ ျင််းပသူသည် ကရလွားရစာငာ့်ရ ာက်ရ ွားဆှိုင် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားအတက် Texas
ကျေ်ွားမာရ ွားနငာ့် လူသာွား ဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွား၏ အေည်ွားဆုွားရသာစနှိုေွား် မျာွားနငာ့်ပတ်သက်၍
င်ွားနွားက မ်ွားဝင်ပါသလာွား။ လက်ခက
ံ ျင််းပသူသည် HHS အေည်ွားဆုွားရသာစနှိုေ်ွားမျာွားကှို
လှိုကေ
် ှာပါမည်လာွား။
2.

တ်ဝန်ေးက င်ဆင
ို ် ာ လ

ေးကင်ေးလုခခြုံမှု

 အှိမ်တင် လက်ေက်ခယမ်ွားမျာွား ှိပါသလာွား။ ဟုတ်ပါက၊ ၎င်ွားတက
ှိုို့ ှို
ရသာာ့ခတ်သှိမ်ွားဆည်ွား

ာွားပါသလာွား။

 အှိမ်တင် အလုပ်လုပ်သညာ့် မွားခွားှို ရငျို့ရ

ာက်လမ်ွားရ ွားကှိ ယ
ှိ ာမျာွား ှိပါသလာွား။

 သေ်ို့ င်ွားရ ွားပစစည်ွားမျာွားနငာ့် ဓာတုပစစည်ွားမျာွားကှို ကရလွားမျာွား လက်လမ်ွားမမနှိင
ု ်သညာ့ရ
် ေ ာတင်
သှိမ်ွားဆည်ွား

ာွားပါသလာွား။

 ရဆွားဝါွားမျာွားကှို ကရလွားမျာွား လက်လမ်ွားမမနှိင
ု ်သညာ့ရ
် ေ ာတင် သှိမ်ွားဆည်ွား


ာွားပါသလာွား။

ှိုရေ ာတင် ရ ကူွားကေ် ှိပါသလာွား။ ှိပါက၊ ၎င်ွား၏ပတ်ပတ်လည်တင် အကာကာ

ာွားပါသလာွား။

ရ ကူွားကေ်ဝေ်ွားကျင်တင် ကရလွားမျာွား ရဘွားကင်ွားလုခခ ရေရစ ေ် မည်သညာ့်လုပ်ရဆာင်ချက်မျာွား
ာွား ှိ

ာွားပါသေည်ွား။

3. လ ေ့ဒ် ိှ မိသာေးေုမ ာေး
 လက်ခက
ံ ျင််းပသူကှို သှိပါသလာွား။
 ရပါ ာ့ဒ်တင် အေည်ွားငယ်ရသာ တည်ပငှိမ်သညာ့် ကရလွားငယ်မျာွားနငာ့် အ ယ
ွ ရ
် ာက်ပပွားသူမျာွား အြျို့
ပါဝင်ပါသလာွား။
 ရပါ ာ့ဒ်ဖပင်ပတင်၊ COVID-19 ကူွားစက်ခ ဖခင်ွားကှို ရ ာင်ကကဉ် ေ် မှိသာွားစုမျာွားသည်
မည်သညာ့်အဆငာ့်မျာွားကုှိ လုပရ
် ဆာင် ပါမည်ေည်ွား။ ဥပမာ၊ ၎င်ွားတသ
ှိုို့ ည် မျက်နှာအကာအကယ်မျာွား
အသုွားဖပ ဖခင်ွား၊ ခနဓှာကှိယ
ု ်ဖခင်ွား ခပ်ခာခာရေဖခင်ွား၊ ကကွားမာွားသညာ့် လူစုလူရဝွားမျာွားကှို ရ ာင်ကကဉ်ဖခင်ွား၊ နငာ့်
မလှိုအပ်ရသာ အဖပင်

က်ဖခင်ွားမျာွားကှို ရ ာင်ကကဉ်ဖခင်ွားတက
ှိုို့ ှို ဖပ လုပ် ပါမည်လာွား။

4. အနတ ာယ် ေ်နင
ို လ
် ခ မငေ့်မာေးသညေ့် တေ်ဦေးခ င်ေး ုဂ္ိြုံလ်မ ာေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ်

လမ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်နှာ 10-11 ကှို ကကညာ့်ပါ။)
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သင်ယူလလေ့လာလ ေးလ ေ့ဒ်တွင်
ူေးလ င်ေး ဝင် မည်လာေး။
 သငာ့်ကရလွားတင် ၎င်ွားတှိက
ုို့ ယ
ှို ၎
် င်ွားတှိုို့ COVID-19 ရကကာငာ့် အဖပင်ွားအ

ေ်

ေှာမကျေ်ွားဖြစ်ဖခင်ွားမျှိ ွားအတက် ဖမငာ့်မာွားရသာအနတ ာယ် ဖြစ်ရစမညာ့် အရဖခအရေမျှိ ွား ှိပါသလာွား။
 သငာ့်အှိမရ
်

ာင်စု ှိ တစ်စတ
ု စ်ဦွားသည် COVID-19 ရကကာငာ့် အဖပင်ွားအ

ေ်

ေှာမကျေ်ွားဖြစ်ဖခင်ွားမျှိ ွားအတက် ဖမငာ့်မာွားရသာအနတ ာယ် ရ
ှိ ေပါသလာွား။
5.

င် တွင်လနသညေ့အ
် ခန
ိ ်
 သင်ခေ်ွားစာမျာွား၊ အစာစာွားချှိေ်၊ နငာ့် ကစာွားချှိေတ
် က
ှိုို့ ှို တတ်နင
ှို ်သမ ဖပင်ပတင်
လုပ်ရဆာင်နှိုင်ပါသလာွား။
 အ ှိပ် သညာ့် သှိမ
ုို့ ဟုတ် အကာ ှိသညာ့် ဖပင်ပရေ ာမျာွား ှိပါသလာွား။
 ကူွားစက်ရ ာဂါ

ှိေ်ွားချ ပ်ရ ွား ရဆာင် ွကခ
် ျက်မျာွား ှိ

 ဖပင်ပရေ ာကှို ရကာင်ွားမေ်စာ

ှိေ်ွားသှိမ်ွား

ာွားပါသလာွား။

ာွား ှိကာ အနတ ာယ်သတှိရပွားချက်မျာွား ကင်ွား င်ွားပါသလာွား။

6. သယ်ယူ ို့လ
ို ဆာင်လ ေး
 မှိသာွားစုတစ်စစ
ု တှိင
ု ်ွားသည် ၎င်ွားတှိုို့၏ ကရလွား(မျာွား)ကှို လာပှို၊ို့ လာကကှိ ပါမည်လာွား။
 လက်ခက
ံ ျင််းပသူမျာွားသည် ကရလွားမျာွားကှို သယ်ယူပရ
ှိုို့ ဆာင်ရ ွား လုပ်ရပွားမည်ဆှိုပါက၊ ၎င်ွားတသ
ှိုို့ ည်
ရဘွားကင်ွားစာလုပ်ရဆာင် ေ် ဖပင်ဆင်
ကာွား

ှိုင်ခမ
ု ျာွားနငာ့် တေ်ွားတင်ရပွားသညာ့်

ာွား ှိ

ာွားပါသလာွား (လုရလာက်ရသာ

ှိုင်ခခ
ု ါွားပတ်မျာွား၊

ှိုင်ခမ
ု ျာွား၊ လှိုင်စင် ယာဉ်ရမာင်ွား)။

7. ကလလေးလောငေ့်လ ှာက်လ ေး ေည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေး
 လက်ခက
ံ ျင််းပသူသည် Texas ကျေ်ွားမာရ ွားနငာ့် လူသာွား ဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွား ကရလွားရစာငာ့ရ
် ာက်ရ ွား
စည်ွားမျဉ်ွားမျာွားနငာ့်ပတ်သက်၍ လှိုင်စင်
စာ င်ွားသင်ွား
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ာွားရသာ၊ မတ်ပတ
ု င်

ာွားရသာ၊ သှိမ
ုို့ ဟုတ်

ာွားရသာ ကရလွားရစာငာ့်ရ ာက်ရ ွားဆှိုင် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူ ဖြစ်ပါသလာွား။
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