
ဝကဘ်ဆ် ိုကဘ်ာသာပြန်ပြင််းနငှ  ်လ ိုပြ ြုံရ ်းမူဝါဒ ထိုတရ် ာ်ရပြာဆ ိုသမူ ာ်း 

ဂူဂဲလဘ်ာသာပြန် ဒစ်ရ ကာ်ပငာသ ူ

legislature.vermont.gov ဝက်ဘဆ် ိုဒ ်က ို ဂဂူဲလ် ဘာသာပြန ်ပြင််း က ို အသ ို်းပြြု ၍ သင ်၏ အဆငပ်ပြ မှု 

အတွက ်ဘာသာပြန ်န ိုင ်ြါ သည် ။ ဂူဂဲလ်ဘာသာပြနက်ျမ််း၏ ဝက်ဘဆ် ိုက်ဘာသာပြနပ်ြင််းသည် 

တ ကျမှနက်နမ်ှုမရှ န ိုငပ်ြ ်း ထ ိုဘာသာပြနက်ျမ််းက ို မှ ြ ိုအာ်းထာ်းပြင််းသည် လူတစ်ဦ်း၏ က ိုယ်ြ ိုငအ်နတရာယ်ပြင  ်

ပြြုလိုြ်န ိုငြ်ါသည်။ အြျ ြုျို့ ြ ိုငမ်ျာ်း သ ို  မဟိုတ် ြစစည််းမျာ်းက ို ဓာတ်ြ ိုမျာ်း၊ ဂရြ်ြစ်နငှ  ်PDFs အြါအဝင ်

ဘာသာပြန၍်မရန ိုငြ်ါ။ ဤ စနစ် မှ ပြနဆ် ို ထာ်း ပသာ မည်သည ် သတင််း အြျက်အလက် က ို မဆ ို တ ကျ 

မှနက်န ်မှု ၊ ယ ိုကကည် စ တ်ြျ မှု သ ို  မဟိုတ် ပြည စ် ို မှု တ ို   နငှ  ်စြ်လျဉ်း ၍ မည်သည ် အရာ က ို မဆ ို က ိုယ်စာ်းပြြု 

ပြင််း ၊ အာမြ  ြျက ်သ ို  မဟိုတ် ပထာက်ြ  မှု မ ရှ  ြါ ။ အဂဂလ ြ်ဘာသာစကာ်းမ ှ

အပြာ်းမည်သည ်ဘာသာစကာ်းက ိုမဆ ို ကွနြ်ျျူတာအပပြပြြု ဘာသာပြနဆ် ိုမှုတွင ်ြနတ် ်းထာ်းပသာ 

မည်သည ်ကွဲလဲွမှု သ ို  မဟိုတ် ကွဲပြာ်းမှုမဆ ိုသည် ြျြုြ်ပနာှငမ်ှုမရှ ဘ ဲတရာ်းဝငအ်ကျ ြု်းသက်ပရာက်မှုမရှ ြါ။ 

ဂူဂဲလ်က legislature.vermont.gov ဒ ဘာသာပြနက်ျမ််းပတွအတွက် ပအာက်ြါ ပငင််းဆ ိုြျက်ပတွက ို 

ပထာက်ြ  ပြ်းြ ို   လ ိုအြ်ြါတယ်။ 

"ဒ က ရ ယာမှာ ဂဂူဲလ်က စွမ််းပဆာငန် ိုငတ်ဲ  ဘာသာပြနက်ျမ််းပတွ ြါဝငန် ိုငြ်ါတယ်။ ဂူဂလဲ်က 

ဘာသာပြနက်ျမ််းပတွနဲ  ဆက်န ွှယ်တဲ  အာမြ ြျက်အာ်းလ ို်းက ို ထိုတ်ပြာ်ပပြာဆ ိုတယ်။ တ ကျမှနက်နမ်ှု၊ 

ယ ိုကကည်စ တ်ြျမှုနဲ   ကိုနြ်စစည််းပတွရဲ   သက်ပရာက်မှုအာမြ ြျက်ပတွ၊ တစစ် ိုတစရ်ာအတွက် ကျန််းမာမှုနဲ   

ြျ ြု်းပြာက်မှုမရှ တဲ  အာမြ ြျက်ပတွအြါအဝင ်ထိုတ်ပြာ်ပပြာဆ ိုထာ်းတဲ  အာမြ ြျကအ်ာ်းလ ို်းက ို ဂဂူဲလ်က 

ပငင််းဆ ိုတယ်။" 

အပြာ်းဘာသာပြန်ရ  ်းြ ယစ် ာမ ာ်း 

ကွနြ်ျျူတာအပပြပြြု ဘာသာပြနစ်နစ်မျာ်းက ို အသ ို်းြျန ိုငသ်ည်။ ဗာပမာင  ်အပထပွထညွ လာြ ကလည််း 

တ ိုက်ရ ိုက်ဘာသာစကာ်း ဝနပ်ဆာငမ်ှုပတွက ိုလည််း ကမ််းလှမ််းထာ်းြါတယ်။ ပနာက်ထြ် အကအူည  အတွက ်

ဗာပမာင  ်အပထပွထ ွည လာြ  က ို ပကျ်းဇူ်းပြြု ၍ ဆက်သယွ ်ြါ ။ 

https://legislature.vermont.gov/
https://legislature.vermont.gov/


အ ်းရမ်းလ–် MFerrant@leg.state.vt.us; သ ို  မဟိုတ် ဝငပ်ရာက်ကကည ်ရှုန ိုငပ်ရ်း ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းက ို 

ပတာင််းဆ ိုြါ 

လ ိုပြ ြုံရ ်း မူဝါဒရ ကညာသ ူ

အပြာ်း ဝက်ဘဆ် ိုက် တစ ်ြို သ ို   ြျ တ်ဆက ်ပသာအြါ ၊ ဗာပမာင  ်အပထပွထ ွည လာြ  လ ိုပြ ြု ပရ်း ၊ လ ိုပြ ြု ပရ်း ၊ 

နငှ  ်ဥြပဒ ဆ ိုငရ်ာ သတ ပြ်းြျက် မျာ်း သည်  သက်ဆ ိုင ်မှု မ ရှ  ပတာ  ဘ ဲသင ်သည် ထ ို ဝက်ဘဆ် ိုက ်အသစ် ၏ 

ြိုဂဂလ က မူဝါဒ က ို လက်ပအာက်ြ  ပန ရ သည် ။ 
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