
BURMESE 

DeKalb ေက ာင္တေကပ ာငင ္း ငုပ္ ငေပင္ေငေနယ္ေျမ 
ကံစမငငမ နယ္ေျ ာငင မ္ ငတ ငေသ   မူလ္္ငင ကက္ေကပ ာငင 

မၾက ုဏ ေမငေလငပ့ကေသ  ေမငုေ္ငငမပ င 
ကံစမငငမ   မ္ကးာငမတ 
ေကပ ာငငသ င္စငေေ ကငသ င မူ ကက္သကးသ ္ကငေပ ကငရးကာငပ္င မ ငသ ငင ္သကင္ပေေငပက့ပမ င္  ငငရမည္နည္း။ 

2020-2021    သာငရ့စငသကးသ ္ကငေပ ကငုောငငပပက့ပ္င္္ေကငအ သာငငကေလငသ င ေ္ ကင ္ ေ သ္ပကငမပ င္ောင  သကးသမဟး္ င ေ သ္ပကငမပ င္္ောငင 
 ေမေင ေ ငသူနယ္ေျ စငသာငငသ ငရမည္နည္း။ စကင္ာငတ  2အ 2015-စကင္ာငတ  1အ 2016ရမည္နည္း။ 
 

ကၽေရငး ငပကေလငသ င Dekalb ေက ာင္ တ ေကပ ာငင း္ ငုပ္ ငေပင္ေငေနယ္ေျမ (DCSD) ဇး္ငပ နယ္ေျ ာင ္ောင ေ္တကးာငသူနယ္ေျ စင ္ က သူ/သမူသ င ဤမူ ကက္ 
္စတ္စဥင္ ောင ္ကငေပ ကငု ောငငပရကးာင ္ မ ငလ ငရမည္နည္း။ 

္ကငေပ ကငု ောငငမပရကးာင ္ ရမည္နည္း။ သာငင က္မငလက ငစ သ င DeKalb ေက ာင္တ ေကပ ာငင း္ ငုပ္ ငေပင္ေငေနယ္ေျမဇး္ င္ ောင မ ္ ငာင ္ က သာင ္ ငာငု ောငငမပက့ ္ ရမည္နည္း။   
သာငင က္မငလက ငစ သ င DCSD ္ောင  ္ ငာငသ င မ ္ ငာငသ ငကကး မေသုပ လ့ပာင ေ္ ကင ္ လက ငစ  
http://www.dekalbschoolsga.net/operations/school-locator/ သးကသ ငာငေပ ကငစစငေ ငၾက ငင ္ ရမည္နည္း။  
 

ေကပ ာငင္စငေကပ ာငငတကင ကး္ ေလ့ပ ကငတ ငုောငငနယ္ေျ ္ ္ သလ ငရမည္နည္း။ 
မနယ္ေျ ္ ္ ရမည္နည္း။ သာငင္ေ္ရ့ာငင သာငငေလပ ငသ ငင တ သ ပ င္စငုးု း ္တူငနယ္ေျ ္ေကပ ာငင ္စငု း သကးသမဟး္ င သာငင home school (သမပကးငကပ 
စ သာငု္ငင္ောငင သာငေူမမူဟး္ ငေသ  ေကပ ာငင) ္ောင စ ပာငငသောငငရကးာငသ ငရမည္နည္း။  သာငငသ င တ သ ပ င္ စငုးု း ္တူငနယ္ေျ ္ေကပ ာငင ္စ
္စငု း္ောင စ ပာငငသောငငပ္င ေပေငုပေင် တင သာငင္ င ေပေငုပေငမုပံလ့ပာင ေစ ာငင ကးာငငမူစ ပာငင္ောင ္လကး္ေလပ ကင တ 
တ ငပက့မ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။ ေကပ ာငင္ကငသ ငင  တမပကငသ္ရ ္င် တငသ ငငေ္ ကင သာငင home school (သမပကးငကပ 
စ သာငု္ငင္ောငင သာငေူမမူဟး္ ငေသ  ေကပ ာငင) ္ောင ေ္ပ ပက့လ့ပာင သာငင home school (သမပကးငကပ 
စ သာငု္ငင္ောငင သာငေူမမူဟး္ ငေသ  ေကပ ာငင) ္ောင ္စငေ္ပ စ  စ ပာငငသောငငပ္င သာငင္ င ကက္ ကး ္ သ ငရမည္နည္း။ 
 

က ၽေ ရ ငး င ပ က ေ လ င သ  င  သူ ာ ေင ္ ္င င  ္ ကင ပ ္င  ္ ပ  င ္ ု ပ ာင င နယ္ေျ   င ငမတ ေ သ  ငလ  င င  ္ စကး င ပ မ့  ေ တ  ကင  ံင ေ သ   မူ
မူ ကက္ ္စတ္စဥင္ စငု း္ ောင မ ္ ငာငု  ငလ့ပာင မူ ကက္္စတ္စဥငသကးသ စ ပာငငသောငငရးကာင ္  သလ ငရမည္နည္း။ 

2020-2021    သာငရ့စင္္ေကင မလူ္္ငင ကက္ေကပ ာငငသ င္စငဥတင္နယ္ေျ စင ္ကငေပ ကငရးကာငပ္င သာငငကေလင္ောင ့ာငင္ကးသပ သူ
သူာေင္ ္ငငစ သာငရစ့ငကကး (္ေ  ကငသာငၾက ငတ ငသ ငင) မူ ကက္ စ သာငု္ငင္စငု း္္ောငင ကး္င ံးငပ္င  လကး္ ငု ပကငကကး  ေ  ငတး္ ငေ ငသ ငင  
္စငဥတငုပာငင     ေပင္စတ္စဥင (IEP) ္စငု းပက့ပမ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။ 
 

မူ ကက္္ောင စ ပာငငသောငငပ္င္္ေကင ကၽေရငး ငပကေလငကကး က္မငသ ္ောင ္ေ ္ င္ေလငစေ္ ငသ္္ငေ္ ာင ေလငကပာငငေ ငတ ငပမ ငလ ငရမည္နည္း။ 
သာငငကေလင္ င  ္င္င္စ ငင္င ာငနယ္ေျုာငငအ ုၽေ္ ငလ နယ္ေျုာငငရ့ာငင  က္မငသ ္ကငပ ္ောင လကး္ ငုပကငမပ ငကကး  ကကးေင္ ကးာငလး ငေ  ာငရကးာငမ ငဟး 
 ေမ့ပ ငလာငငတ ငသ ငရမည္နည္း။  မူ ကက္မ္ကငေပ ကငမတက လ္ောင ကေလငမပ ငကကး  က္မငသ ္ောင ္ေ ္ င္ေလငစေ္ငသ္္ငေ္ ာင 
 ေလငကပာငငသာငၾက ငေ ငတ ငသာငငသ ငရမည္နည္း။  ္မ့္င္ မ င စေ္ ငသ စငနယ္ေျုာငငမပ ငပက့ ္ က  မကတမပ င္ င  း္ငင ကငေုေမ ငနယ္ေျ စင် တင  မကတမပ ငမ့ ့ာငင္ကးသပ  
ကေလင္ င ္င္င္စ ငလ လေ့ငေ ငပ္င ေကပ ာငငသကးသ လ ေပ ကငပ္င  လကး္ ငမ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။  ္စငဥတငုပာငင     ေပင္စတ္စဥင (IEP) 
သကးသမဟး္ င 504 ္စတ္စဥငပ ္စက္ င္ ကးာငင္စငုး္ နယ္ေျ စင  သ္ငမ့္ ငမတ ငုံပသ ငင ေကပ ာငငသ ငမပ င္ င ေတ ာငငတတက ငသးကသ ု္ ငေမ့ပ င ္ေ
္ေလ့ပ င္္ာငင ္ သ ငငဒကးာင ္ မပ ငကကး င္င ာငမတ ငပ ္ ရမည္နည္း။ ္ ကး ္ ကေလငသ င စးေ ္ ာငငစ သာငု ္ငင္စငု း္္ောငင ပက့မ ငနယ္ေျ စင် တင ္တ
္တူငလကး္ ငု ပကငမပ င္္ေကင  ပ /လကငေတ ကငက သူ/သူမ ္ င ္ကူ္  တေ ငရကးာငသ ငရမည္နည္း။ 
 

ကၽေရငး ငသ င DCSD င္ငတမငင္စငဥတင ကးလ့ပာင Pre-K ကံစမငငမ သကးသ  ္လကး္ေလပ ကငစ ပာငငသောငငနယ္ေျုာငငုပံ ္ သလ ငရမည္နည္း။ 
မပ ္ ရမည္နည္း။ သာငသ င DCSD င္ငတမငင္စငဥတငနယ္ေျ စငလ့ပာငလ ငင ္နယ္ေျု ငသမူပ င ေကပ ငနယ္ေျ ္ငပသ ငင လး ငာ္ငငစဥင္ ာငင္ ာငင္္ကးာငင ေက
ေကပ ငနယ္ေျ ္ငပမ ငရမည္နည္း။ သးကသေသ ငလ ငင င မူ ကက္ကံစမငငမ ကကး င္ငတမငငမပ င မငာငေပ ကငရးကာငုာင္ ောင သတငနယ္ေျု ငသ္ငမ့္ ငုပကငမပ ငပက့သ ငရမည္နည္း။   DeKalb မူ ကက္ 
ကံစမငငမ ္စတ္စဥင္ ောင  င္ငတမငင ္ ငာငမ ူမ့္င္ မငင္္ေကင  ေကပငဇူငနယ္ေျ ္္  သာငပ ေကပ ာငင း္ င သးကသမဟး္င  ေပ့ငဥတငကေလငသူာေင္ံးငသကးသ  
 ကငသေေင ္ ရမည္နည္း။ 
 

ကၽေရငး ငပကေလင္ောင IEP ္စငု းပက့် တင  လကငပက့္ောင DCSD သကးသ စ ပာငငသောငငမတ င ္ ရမည္နည္း။ သူ/သူမကကး ကံစမငငမ ္ ောင ေပေငုပေငလကးကငလ့ပာင သူ္ ကးသသ င ကၽေရငး ငပ 

home school ္ောင ကပ္ငပက့ေ္မ ငလ ငရမည္နည္း။ 
္ကေင္ လကငပက့  ္စငဥတငုပာငင   ေပင္စတ္စဥင္ စငုး (IEP) ပက့ေသ  ေလ့ပ ကငတ ငသူ္စငဥတငကကး ္စ ကးာငငမ့ ေ္ ကင မူ (BFTS) 
္ေတေေတေ   ေပင မူ ကက္ စ သာငု ္ငငသးကသ ္ကငေပ ကငပ္င ေပေငုပေငု ံပ ္ က ္ ကး ္ ေလ့ပ ကငတ ငသူကကး ေကပ ာငငသ ငပ ္စ



BURMESE 

္စငဥတငုပာငငလကး္ ငုပကငမပ င္ေ ေ ္ေနယ္ေျုုံေသ  BFTS  ္ ငာငသ ငင စ သာငု္ငင္စငု ္ငငသကးသ ေပ  ေနယ္ေျ  ာငငနယ္ေျုာငင ုပံရကးာငသ ငရမည္နည္း။ မ့္ ငစး - 
Theme ေကပ ာငငမပ င္ောင BFTS  ္ ငာငေသ  စ သာငု္ငငမပ င မတ ငပက့ ္ ရမည္နည္း။ 
 

ကၽေရးင ငပ သံးငရ့စင္ပေေင ကေလင္ောင  ္ဂကးက္ ငငက IEP ္စငုးပက့် တင DCSD လကး္ ငေသ  စ သာငု္ငင္စငုး္ောင စ ပာငငသောငင် တင နယ္ေျ စငေ္သ ငရမည္နည္း။  မူ
မူ ကက္ ္္ေကင စ ပာငငသောငငသာငင ္ သလ ငရမည္နည္း။ 

မသောငငသာငင ္ ရမည္နည္း။ ္ကေင္ သာငပ ကေလင္ောင လကငပက့ IEP ္စငုးပက့် တင  လကငပက့္ုပက္င္ ောင  ္သကင  သံးငရ့စင္ပေေင 
 ေကပ ာငငသ ငစ သာငု ္ငင္ောင ္ကငေပ ကငေ္လ့ပာင ့ာငင္ကးသပ IEP လကး္ ငု ပကငမပ င္ေ ေ ္ေနယ္ေျုုံ္ မူ ကက္္္ငငသကးသ ္ကငေပ ကငပမ ငရမည္နည္း။  
 

မူ ကက္္ကငေပ ကငုောငင ကံစမငငမ ေလ့ပ ကငတ ငပ္င္္ေကင မ ငသ ငင စ ပေကငစ ္မငငမပ င လကး္  ငသ္ ငငရမည္နည္း။ 
ေမေင ေ ငမူ ္ေတ ကင္တ ငအ  ္ပ ငငာင း္ ငတက္ငငမူ ္ေတ ကင္တ င (္ကေင္ မကတ/ း္ ငတက္ ငငသပူ  ္မ ငသ င 
 ေမေငစ ပာငင္ောငမပက့ ္ က)အ မကတ / း္ ငတက္ ငငသပူ ္ေတ ကင္တ ငရ့ာငင ေ္တကးာငုောငင  ္ေတ ကင္တ ငရမည္နည္း။  ္ေသငစက္ င္ုပကင္လကငမပ င 
 ္ ငာငသ ငင လးက္ ငေသ  စ ပေကငစ ္မငင စ ပာငင္နယ္ေျ  ငင္စံးကကး  ေ္ ကင ္ လာငငုင္ောင “ကံစမငငမ  လး ငာ္ငငစဥင” ဟေူသ စ သ င ္ေ ေ  
ကလစငုငရက့ ငၾက ငင ္ က ေ္ေသပက့ရကးာငသ ငရမည္နည္း။ https://www.dekalbschoolsga.org/pre-k/ 
 

ကံစမငင် တငသ ငင္ု္  
 

ကၽေရငး ငပ ကေလငကကး ္ ကး ္ ကံစမငငမ ္ ောင ေပေငုပေငနယ္ေျုာငငုပံသ ငအ မ ငသ ငကကး  ကငလကင လး ငေ  ာငပမ င္ ငငရမည္နည္း။ 
သာငေ္ ကငတ င လး ငေ  ာငပမ ငင္ ာငငမ့  တကးာငု ံးေ္ပ လကငုံနယ္ေျုာငငနယ္ေျ စင် တင သာငင ေကပ ာငငငာငမ့္ င ံး္ာငနယ္ေျုာငင် တငစတငပ္င 
 ေ  ငနယ္ေျ တ ငသ ငငေ္သပကင္ ောင သာငလကငုပံပက့သ ငင လကငု ံမစူ ကကး ကပ္ငပက့သ ငင  မ့္င ံး္ာငစ ပာငငသောငငနယ္ေျုာငင  စ ပေကငစ ္မငငမပ ငရ့ာငင္္ူ  
သာငငေကပ ာငငသကးသ ေူေ  ာငလ  ္ ရမည္နည္း။  ဤေ္ ကငတ င လး ငေ  ာငပမ ငင္ ာငငမ့   သ္ငမ့္ ငတ ငသ ငင  ္ုပက္င္ ကးာငင္နယ္ေျု င္စငုး္္ောငင  
် တငစတငပ္င ္ေပင ကတငသ င တကးသးကသမ် တငစတင ္ က ေစ ာငင ကးာငငစ ပာငငပက့ ေ္ ကငလသူကးသ သာငငတကးာငု ံးကကး ေ ငရးကာငသ ငရမည္နည္း။ 
 

ကၽေရငး ငပကေလငကကး ကံစမငငမ ္္ေကင ေပေငုပေငနယ္ေျုာငငမုံပု ငလ့ပာင မ ငသကးသနယ္ေျ စငမ င္  ငငရမည္နည္း။ 
ကံစမငငမ ္ ောင ေပေငုပေငမုံု ငပသ ငင ေကပ ာငငသ ငမပ ငကကး ေစ ာငင ကးာငငစ ပာငင္ောင ္လကး္ေလပ ကငတ ငပက့မ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။ ္ 
္ ကး ္ စ္စငသ င ေကပ ာငငသ ငမပ င္ င ေစ ာငင ကးာငငစ ပာငင္ောင ္စဥငလကးကငစတေ င် တင ေစ ာငင ကးာငငစ ပာငငပက့ ့ာငင္ကးသပေ္ပ ကကး မ
 မကတမပ ငတ ံ္ေၾက ာငငၾက ငစ   ္စငေစ ာငတး္ ငေ ငမ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။ တကးာငုံးေ္ပ မပ ငကကး ေပူ္ငနယ္ေျာာငင ္ငနယ္ေျုာငင သကးသမဟး္ င  
 ပကငသကမငငုံပနယ္ေျုာငငပက့လ့ပာင  ္ ကး ္ စ္စငသ င ေစ ာငင ကးာငငစ ပာငငပက့ေ္ ကငလူသကးသ လကငုံစ ကကး တး္ ငေ ငမ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။   တကး္ုပက္ င္ောင 
သာငပကစံမငငမ တကးာငုံးကကး စက္ငု ပပေစပ္င ေ္ ကင္ ာငငမပ င လး ငေ  ာင် တငစတငပ္င လကး္ ငရကးာငသ ငရမည္နည္း။ 
 

ကၽေရငး ငသ င ကပ္ငငမ ေပင က ကေေငေ ငတကးငနယ္ေျုာငင  ံးစံ 3231 ကကး လကငုစံ ္ောင ေ  ငနယ္ေျ တ ငသ ငင မ့္င ံး္ာငပကငစေ ္ ောင မေ
မေ ငရကးာငလ့ပာင တ နယ္ေျ စငရးကာငမ င္ ငငရမည္နည္း။ 

DCSD မူင္ ဒ ကေ  ငနယ္ေျ သ ငမ့  ကေလင္စငဥတငသ င ေကပ ာငငစ္ာင္ကငသ ငင ပကင  ရ ္္ောငင သကးသမဟး္ င သကင္မငငကး္င ံးငသ ငင  
ပကင္္ောငင  ့ာငင္ကးသပကပ္ငငမ ေပင က ကေေငေ ငတးကင ံးစံ 3231 ပက့ပမ ငနယ္ေျ စငသ င ရမည္နည္း။  ္ကေင္မ္ာငနယ္ေျ  ္ က  ကေလငသ င 
 ေလ့ပ ကငလ   ံးစံ သကကးသမဟး္ င ပကငု ပက္ငင္ေတ ကင္တ ငမပ့ကတ  ္္္ငငနယ္ေျ ္င္ ကင္ းကာငမ င မဟး္ င ္ ရမည္နည္း။  ္ ကး ္ ကေလငသ ငမေမငငမတံ ငသ ငင  ံ
 ံးစံ္ စငုးမပက့တ  ုပက္ငင ကးမူ် တငေ္ ကင ္္္ငငနယ္ေျ ္င္ ကငရကးာငမ ငမဟး္င ္ ရမည္နည္း။  ္ ကး ္   ံးစံ မေ ငတ ငသ ငင္္ေကင ကေလငသ င  ၁ရ 
ပကင ကင္ ကးကင  ပကငကေကငလ့ပာင မူ ကက္္္္ငငပက့ ကေလငပ တကးာငုံးေ္ပ ကကး လကငလ ္ငု ံပမ င နယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။ 
 

္ကေင္ ကၽေရငး ငသ င လကငုစံ ေ ေ္ောင ေ  ငနယ္ေျ  ္ ပက့သ ငင မ့္ င ံး္ာင ေ သ္ပကင္ ောင ္ၾက ငအ ္နယ္ေျမာငအ သေ ငတကင ကးာငပ ရ့ာငင ္ ဟ ပ ံးစံ 3300 ကကး 
မေ ငရးကာငလ့ပာင တ နယ္ေျ စငမ င္ ငငရမည္နည္း။ 

ဤ ံးစံကကး ကေလငေကပ ာငငစ္ကငသ ငမ့ ပကငေ ္ ာငင ါရ္္ောငင သကးသမဟး္ င သကင္ မငငကး္င ံးငမ ငငပကင္ောင နယ္ေျ  ငငသောငငပမ ငဟး DCSD 
ေ ေလစတက ေ  ငနယ္ေျ တ ငသ ငရမည္နည္း။  ္ကေင္  ဤ ံးစံကကး မေ ငု င ္ က  ကေလငသ င ဤ္စတ္စဥင္ ောင ့ာငငပေ္ပ  ံးင္ံူင် တင ္္
္္္ငငနယ္ေျ ္င္ ကငရးကာငမ င မဟး္ ငေ ရမည္နည္း။  

 
ကၽေရငး ငပကေလငသ င   ေ္ငၾက ငတ ငသ ငင ေ ငင္ ငမပ ငကကး ေ သ္္ုပက္င္္ောငင္ောင ေသ ကငသံးငပမ င ကးလ့ပာင ပရကးာငမ ငလ ငရမည္နည္း။ 

သာငငကေလငကကး မူ ကက္္ောင မ့္င ံး္ာငသ ငင္ု္  ေ ငကးသမ ူ ကးာငပ  ္ုပကင္လကငမပ ငကကး ေသုပ ေေူ  ာငု င ္ ရမည္နည္း။    ္ ငၾက ငတ 
တ ငေသ  ေ ငင္ ငမပ ငကကး စတမံု္ငသုေ ပ္င ေ ငကးသမ ူံးစံမပ ငရ့ာငင ္ ငငလမငငမပ င္ေၾက ာငငကကး ေကပ ာငင္ောင သာ
သာငရ့ာငငေနယ္ေျ   ကးမ ငင  ္စငစံး္စငဥတငပက့မ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။ 

 



BURMESE 

ကၽေရးင ငပကေလငသ င   တမ ံးင ေကပ ာငင္ကငသ ငငေ သ္္ောင ေကပ ာငငမ္ကငလ့ပာင တ နယ္ေျ စငမ င္ ငငရမည္နည္း။ 
ကံစမငငမ နယ္ေျ ာငင ေပေငုပေငတ ငေသ  ေကပ ာငငသ င္ ငလံးငကကး ေကပ ာငင တမ ံးင ောငငသ ငငေ္သ္ောင ္ကငေပ ကငပ္င ေမ့ပ ငလာငငတ ငသ  ငရမည္နည္း။  
သာငငကေလငသ င ေကပ ာငင ောငငသ ငင   တမ ံးငေ သ္ မ္ကင 10:00 AM ္ောင ေကပ ာငငေုေုပက္င  စ ပာငင္ောငပက့မေ္လ့ပာင  ောငငပေ္ပ ကကး  ံ
 ံးင္ံူငပမ ငနယ္ေျ စင် တင ေစ ာငင ကးာငငစ ပာငငပက့ ေ္ ကငလူကကး ေ ငမ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။ 
 

မူ ကက္ေကပ ာငငသ ငမပ င္္ေကင ေကပ ာငငေုေုပက္င မငူ္ ဒ္စငုး  ပက့ ္ သလ ငရမည္နည္း။ 
ပက့ ္ သ ငရမည္နည္း။ ေကပ ာငငသ ငမပ ငသ င  စ သာငရ့စင ္စငရ့စငလံးငပက့  ္နယ္ေျ  ငင္င  သာငၾက င ကးသုပသ ငင ေ သ္ပကင္ ောင  ေကပ ာငင္ကငေပ ကငပ္င 
 ေမ့ပ ငလာငငသ ငရမည္နည္း။ ေ ငကးသမူ ္ေၾက ာငငနယ္ေျ ုပကင္ စငုး မ ္ ပက့တ   ေငပကင ကင္ ကးကင ္္္ငငမ္ကငေသ  သကးသမဟး္ င  
္္္ငငေ္ ကငကပေသ  ကေလငမပ င္ င ေ  ငနယ္ေျ  ္  လမငင  ္ငုပကငမပ င္္ကးာငင စ သာငု္ငငမ့ တး္ င ေငပမ ငရမည္နည္း။  တကးသ္နယ္ေျ ာင 
ပကငပ့ ငစေ  ေ္ ကငကပေလငပက့ေသ  သးကသမဟး္ င ေစ နယ္ေျ ္ငေလငပက့ေသ  ေကပ ာငငသ ငမပ ငသ င ့ာငင္ကးသပ  တကးာငုံးကကး လကငလ ္ င ံးင္ံူငပရးကာငေနယ္ေျုပက့် တင  
္ၾကံေ င းဂဂက္လငရာ့ငင/ သးကသမဟး္ င လူမေူပငလး ငသ ငရ့ာငင ေ္ေသ ံးေစလကမငငမ ငရမည္နည္း။ 
 

မူ ကက္္ကငေပ ကငသ ငင သ ငသမတငမပ ငပ မကတမပ င္္ေကင  ္ ငာငေ  ာငပေကငမလူကး္ ငု ပကငမပ င ပက့ ္ သလ ငရမည္နည္း။ 
ဟး္ ငက ငအ ပက့ ္ သ ငရမည္နည္း။  ္စငရ့စငရ့စင ကကမင ကပာငင သ ငင လကး္ ငလ့ပာင လကး္ ငသလကး  မၾက ုဏ ကပာငင ေလငပက့သ ငင  မကတေ္ေသ ံး ေ ္ ကးာငငရ့ာငင  
မကတေ ေငေရေင ေ မပ င္ောင မကတမပ ငကကး  ္ ငာငေ  ာငပေကငပ္င ေမ့ပ ငလာငငတ ငသ ငရမည္နည္း။  (္ ကး ္ ေ  ာငပေကငမူမပ ငသ င  ု္ငသမ့္ငငေနယ္ေျု္ ငနယ္ေျ ာငင ္စ
္စင္  ပတု ္ငသ ၾက နယ္ေျမာငငမ ငနယ္ေျ စငသ ငရမည္နည္း။). 
 

FAQ ္ောင ေ  ငနယ္ေျ မတ ငသ ငင ေမငုေ္ ငင ေမငုပာငလ့ပာင မ ငက ငသကးသ လး ငေ  ာငပမ င္ ငငရမည္နည္း။ 
ေပ့ငဥတင္ပေေငကေလငသူာေင  ကးာငပ ္ံးင @ 678.676.0147သကးသ လေ္ ငလ ငစေ   ကငသေေငရးကာင ္ သ ငရမည္နည္း။ 


