Mountain View သတင္းလႊာ
စက္တင္ဘႊာလ 25 ရက္၊ 2019 ခုႏွစ္
ဗဒၶဟးေ န၊ စက္တင္ဘႊာလ 25 ရက္…မိဘ/ဆရႊာ စည
ုံ ေ
ီ တပနဆံ
ုံ မ
ြပ မႊား
ၾကႊာသႊာံေတးေ န၊ စက္တင္ဘႊာလ 26 ရက္…….မိဘ/ဆရႊာ စည
ုံ ေ
ီ တပနဆံ
ုံ မ
ြပ မႊား
ေသႊာၾကႊာေ န၊ စက္တင္ဘႊာလ 27 ရက္…………ေကမႊာင္းံိတရ
္ က္
ေကမႊာင္း ံ္ပကီးီး၏

မွႊာစကႊား

ကၽပုႏ္ံ္တိနီး၏ မိဘ/ဆရႊာ စုံညီေတပနဆုံံြပမမႊား
ေတပနဆုံရ ္ စီစဥ္ေံးးခင္း

တပင္း သင့္ကေလးငင္မမႊားီး၏ ဆရႊာမမႊားုႏွင့္

တပက္ြေကမးေးတင္ံတသည္၊ သင့္ဆရႊာ၊ Mountain View ုႏွင့္

သင့္ကေလးုႏွင့္ ံတ္သက္ေသႊာ

ေရးပကီးသည့္

ခမက္

လက္မမႊား

ႊား

သင္ေလ့လႊာသိရွိုႏိင္မည္း စ္ေၾကႊာင္း ကၽပုႏ္ံ္ ငုံၾကည္မိံတသည္။ သင့္ကေလးမမႊားီး၏ ံညႊာေရး

ႊား

ံုံ့ံိးုႏိင္မည့္ ည္းလမ္းမမႊားကိလည္း သင္သိရွိုႏိင္မည္း စ္ံတသည္။ေကမႊာင္းသႊားမမႊားသည္ြေကမႊာင္းတပင္
ငခင္ကထက္ ံိ႐ႈံ္ေထပးသည့္
၎တိြန ေကမႊာ္လႊားုႏိင္ေရး

ရႊာမမႊားကိြေလ့လႊာသပႊားရမည္း စ္္ျံီး ဤစိ ္ေခခမႈမမႊားကိ

တပက္ ကညီရ ္

ိမ္ရွိ သင္ုႏွင့္ြေကမႊာင္းရွိ

သင္ၾကႊားေံးသမမႊားြေံတင္းစည္းလံ္ကိင္ုႏိင္သည့္ ည္းလမ္းမမႊားစပႊာ ရွိံတသည္။
သင့္ကေလးငင္မမႊားက သင့္
လံ္ေဆႊာင္းခင္း

တပက္ မည္မွမ

ေရးပကီးေၾကႊာင္းကိြးံသရ ္

ခမိ ္ေံး

တပက္ြေကမးေးတင္ံတသည္။

ေကမႊာင္းပကိိဳ/ံိနေ ရႊာ

သစ္

ေကမႊာင္းဆင္းခမိ ္ုႏွင့ြ္ ေကမႊာင္းတက္ခမိ ္တပင္
ကေလးငင္မမႊားကိြေကမႊာင္းံိန္ျံီးြေကမႊာင္းပကိိဳေံးုႏိင္ေရး

တပက္ မိဘမမႊား

္တီးေံးုႏိင္းခင္းေၾကႊာင့္ ဝမ္းသႊာရံတသည္။ ြေကမႊာင္း င္ေးမီး၏

ႊားြေ ရႊာသစ္တစ္ခ

ေ ႊာက္ဘက္းခမ္းရွိ ကႊားလမ္းက

California လမ္းသပင္တပင္ ရံ္ ႊားုႏိင္ေစ္ျံီး ံတကင္ေ ရႊာကိြေရွႊာင္သႊာပ းုႏိင္ေစံတသည္။
ငႊာဥ္

သပႊား

သင့္ကေလး

လႊာကိ ကၽပုႏ္ံ္တိန ထိ ္းသိမ္းုႏိင္္ျံီးြေကမႊာင္းသႊားမမႊားြေဘးကင္းေစရ ္
ႊားြေမႊာ္ေတႊာ္ငႊာဥ္မွ

ဆုံးသိနေရႊာက္ေ

ဆင္း

တက္ မလံ္ခိင္းခင္ြေကမႊာင္းံိနိရိငႊာီး၏

ႊာင္ တတ္ုႏိင္သမွမေမႊာင္းသပႊားေံးံတ။ ငင္းေ ရႊာမွ ထပက္ခႊာပ သည္ုႏွင့္

ညႊာဘက္သြိန ေကပန္ျံီး California လမ္းသပင္သိန ဝင္ံတ။ ဘင္ဘက္သိနြေကပနးခင္းက
ငႊာဥ္ေၾကႊာံိတ္ဆိနုႏိင္ေစ္ျံီး

ုႏၱရႊာင္း စ္ေစုႏိင္ံတမည္။ သင့္

ေတပန

ပကုံိဳမမႊားတပင္

စိတ္႐ႈံ္ရမႈြေလမႊာ့ ည္း္ျံီး ံိ၍ေဘးကင္းေစရ ္ ကၽပုႏ္ံ္တိနီး၏ပကိိဳ/ံိနိရိငႊာကိ
သုံးးံိဳမည္ဟြေမွမႊာ္လင့္ံတသည္။ ြေကမးေးတင္ံတသည္။

ေကမႊာင္း သင္း
ေကမႊာင္း

နေ
ြပ ကႊာင္စီ
သင္း

ပနေ
ြ ကႊာင္စီကြေကမႊာင္းဝင္ေငပထပက္ေငပမမႊားကိ

တတ္ံညႊာဆိင္ရႊာ တိးတက္ေရး
ကညီ္ျံီး ကၽပုႏ္ံ္တိနီး၏ေကမႊာင္းတပင္
ည္းလမ္း

စီ
စီ

စဥ္မမႊားကိ

ေကႊာင္းဆုံး

သုံးခမုႏိင္ရ ္၊

္တီးလံ္ေဆႊာင္ရ ္ုႏွင့္ြေဆပးေုႏပးမႈမမႊားတပင္

စဥ္တကမရွိေသႊာ ဆုံးး တ္ခမက္မမႊား ခမမွတ္ုႏိင္ေစရ ္

ႊား ကညီဆုံးး တ္ေံးံတသည္။ ြေကႊာင္စီသည္ တစ္လတစ္ပကိမ္ြေတပနဆုံံတသည္။ ြေ ႊာ္းံံတ

ံဂိိဳလ္မမႊားသည္ြေကမႊာင္း

သင္း

ပနေ
ြ ကႊာင္စီီး၏

သင္းဝင္မမႊား

း စ္ြေဆႊာင္႐ပက္ရ ္

စိတ္ဝင္စႊားလမက္ရွိသည္- Julianne Rabb၊ Jennifer Koh၊ Karla Jimenez၊ Osman Osman၊
Daniel Lengsary၊ Nichole Swink၊ Elsa Bermudez၊ Miriam Landeros၊ Viridiana Cardenas၊
Jeneanne Lock၊ Amy Jordan ုႏွင့္ Yesica Torres။ ြေကမႊာင္း
စည္း
သင္း

ေဝးမမႊား

ႊားြေ

သင္း

ပနေ
ြ ကႊာင္စီ

ႊာက္ံတြေ နရက္မမႊားတပင္ မီး ိေခမႊာင္ေဘးရွိ၊

ပနသ
ြ င္ၾကႊားေရးစင္တႊာ၊

ခ ္း 185 တပင္ ကမင္းံသပႊားံတမည္။ြေ

ႊာက္တိဘႊာလ 11 ရက္၊

ုႏိဝင္ဘႊာလ 8 ရက္၊ ဒီေင္ဘႊာလ 13 ရက္၊ ေ ္ ဝတရီလ 10 ရက္၊ြေ ေ ခဝတရီလ 7 ရက္၊ မတ္လ 13
ရက္၊ ိ္ျံီလ 10 ရက္ုႏွင့္ြေမလ 8 ရက္။

းခႊား

ကမင္းံသပႊားမည္း စ္ံတသည္။ ဤ

ေဝးမမႊားသိန

စည္း

စည္း

ေဝးမမႊား

ႊား လိ

ံ္သလိ

မမႊားးံည္သမမႊားလည္း ဆုႏၵရွိံတက

တက္ေရႊာက္ုႏိင္ံတသည္။

မည္သည့္ြေကမႊာင္းခရိင္ ၀ ္ထမ္း သိြ့ မဟတ္ြေကမႊာင္းသႊား မမႊားသည္ ၀ ္ထမ္း သိြ့ မဟတ္ြေကမႊာင္းခရိင္ မွ မည္သည့္
သႊား

ေရႊာင္ ၊ မစပမ္းမသ ္ြး စ္မႈ ၊ လိင္ ၊ မည္ သည့္ လိင္ြး စ္ြေၾကႊာင္း ညပ ္းဆိမႈ ၊ မမိိဳးဗီေ ဆိင္ရႊာ သတင္း

ဆိင္ရႊာ တိမ္းညပတ္ မႈ ၊ သိြ့ မဟတ္ စစ္ဘက္ ဆိင္ရႊာ တပင္ တႊာ၀ ္ထမ္းေဆႊာင္ ခြြ့ းခင္း
သည့္

စီ

စဥ္ မမႊား တပင္ ၊ ၀ ္ေဆႊာင္ မႈ ုႏွင့္ မ၀တဒ

၊ြေကမႊာင္းခ ္း စသည္ တိြ့ တပင္
းံည္ေထႊာင္စ ီး၏ြေခတင္းစဥ္ ၃၆

တပက္ ရႊာ ထး

ဆင့္

ခမက္

စီ

စဥ္ ကိ မဆိ သိြ့ မဟတ္ တက္ၾကပ လႈံ္ ရွႊား မႈ မမႊား တပင္

လက္

တ ္း တိြ့ ကိ ရည္ ရပင္ ္ျံီး ခပြြ းခႊား ဆက္ဆုံ မႈ မးံိဳ ရ ံတ။ြေကမႊာင္းခရိင္သည္ ခမမွတ္ ထႊား

ရ ၀ ္ထမ္းမမႊား ဆိင္ရႊာ ၊ြေစႊာဒက တက္းခင္း ဆိင္ရႊာ လံ္င ္းစဥ္ ၊

စီ

စဥ္ မမႊား ကိ

ႊားလုံး သႊာတ ညီမွမ ံတ၀င္ြေဆႊာင္ရပက္ ုႏိင္ရ ္ ုႏွင့္ ၀ ္ထမ္း မမႊား သႊာတ ညီမွမြး စ္းခင္း ဆိင္ရႊာ
ရြေကမႊာင္းခရိင္ ီး၏

ေဆႊာက္

ဦ မမႊား ကိ ငင္ရပင္ သမမႊား

မြ့စပႊာ ခပးြ ခႊား ဆက္ဆုံ ခုံရမႈ ၊ြေုႏွႊာင့္ငွက္ခုံရးခင္း ၊ လက္တုံြ့ြးံ ္းခင္း တိြ့ တပင္ြေစႊာဒက တက္းခင္း

ံ္စ ုႏွင့္

သက္ ၊

ရ ၊ မလ ုႏိင္ငုံ သႊား ဆိင္ရႊာ ၊ ံဋိသေုႏၶ ရွိ မႈ ၊ လမမိိဳး ၊ ဘႊာသႊာ ၊ လိင္ံိင္း

ႊားလုံး ကိ တညီမွမတ စပႊာ

ခပင့္

သုံးးံိဳ ုႏိင္မႈ ၊ြေကမႊာင္းခရိင္ ီး၏ ံိင္ဆိင္မႈ မမႊား ကိ

လမ္း ကိ ခမမွတ္ထႊားသည္။ ြေကမႊာင္းခရိင္သည္

သုံးးံိဳ ခပင့္ြေံးထႊား ံတသည္။ ြေ

သုံးးံိဳ မႈ

ေမရိက ္

ႊာက္ေ ႊာ္းံ ံတ ံဂိိဳလ္သည္ ဥံေဒ

တပက္ြေဆႊာင္ရပကြ္ ေံး မည့္ သြး စ္သည္။ (Tina Hatch၊ တိင္တမ္းလႊာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးးႊာ ၊ ြး ၊

440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. (၈၀၁) ၅၇၈ - ၈၂၅၁ သင္သည္ြေကႊာ္လိရႊာ ဒိြးံည္ င္ ၊ဒင္ဗႊာ ္ျမိိဳြ့ မွႊာြးံည္သြ့

ခပင့္

ေရး ရုံး ကိ လည္း ဆက္သင
ပ ္

ုႏိင္သည္။ ုံး ုံံတတ္ (303) 844-5695. (၃၀၃) ၈၄၄ ၅၆၉၅
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