ခိဘံး-၁၉တ ၢ်ဆါ တ ၢ်ပ ၢ်ပန ၢ်တ ၢ်သိ တ
ၢ်
ၢ်သတ ၢ်နျဲ ၢ်က ျဲ အလျဲ ၢ်လါ -အလျဲ ၢ်ဘ- အလျဲ ၢ်ဂီၤ
ကသ ၢ်ဒသဒ တ ၢ်အ ၢ်သံး ကမီၤစ ီၤနီၤဒၢ်သံးိ တ ၢ်ကစံးကါအီၤဂီၤဂီၤလ တ ၢ်ရျဲ တ
ၢ်
ၢ်က ျဲီၤသအဂ ၢ်
•

အါဒ တ
ၣ် ၢ ၣ်တကၢ ၣ်တၢ ၣ်လၢ ၣ်တၢ ၣ်က ျဲဒီးတၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်လၢ နလျဲဲၤန လ
ၣ် ဲၤတဖ ၣ် လ ၣ်ဘ ၣ်ဝလ
ျဲ ၢနအ ၣ်ဒီး ခဘီး ကသ ၣ်ဆျဲီး ဒသဒၢ တၢ ၣ်အ ၣ်သီး တခ ီးလၢနဟျဲန ၣ် ဒီးလျဲဲၤအခဖ ၣ်သဝျဲလၢတၢ ၣ်အခဖ လ
ၣ် ၢ ၣ်,နၢ ၣ်ခတၢ ၣ်ဟီးဂျဲဲၤအလၢ ၣ်, မဲၤတၢ ၣ်လ က
ၣ် ျဲ, တၢ ၣ်ပ ဖ
ၣ် ၣ်လ ၣ်သီးဒီးပဲၤအါဂဲၤ တၢ ၣ်လၢ ၣ်တဖ .ၣ်

•

တၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်အပတၢ ၣ်တဖ ၣ် - အလျဲ ၢ်လါ အလျဲ ၢ်ဘ, အလျဲ ၢ်ဂီၤ - ဘ ၣ်ဃီးဒၣ်သီး
တၢ ၣ်ပဲၤတၢ ၣ်ဆါတဖ ,ၣ် တၢ ၣ်ဆါကစျဲီးကစီး,တၢ ၣ်ဘ ထ
ၣ် ျဲဒီးကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်သ ၣ်ထ တ
ၣ် ၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤတဖ ၣ် ကအီးထ ၣ်အသီးဒၣ်အလၢ ၣ်လၢ ၣ်
လၢပဲၤအ ဒ
ၣ် ီးခဘီးကသ ၣ်ဆျဲီးတၢ ၣ်ဒတဒၢတဖ ၣ် ကဘ တ
ၣ် ၢ ၣ်ပ ျဲအဲၤန ၣ်လဲၤ. တၢ ၣ်အဲၤမၢ ၣ်ဝျဲက ျဲတဘလၢနတၢ ၣ်အ ၣ်မ ဒၣ်အညနၢ ၣ်အသီး ဖျဲလၢတၢ ၣ်အ ၣ်သီး ဘ ဃ
ၣ် ီး
အလျဲ ၣ်ဘ,အလ ၣ်ဂဲၤအဆၢကတၢ ၣ်လၢ နဘ ၣ်အ ၣ်ဒီး ခဘီးကသ ၣ်ဆျဲီးတၢ ၣ်ဒတဒၢတၢ ၣ်အ ၣ်သီးန လ
ၣ် ဲၤ.

•

နဘ ဟ
ၣ် ီးနၢ ၣ်ခဘီးကသ ၣ်ဆျဲီးတၢ ၣ်ဒတဒၢလ ၣ်အ ၣ်သီးတၢ ၣ်ကျဲီးန လ
ၣ် ဲၤဆဆလၢနလတျဲစအပဲၤ

•

ဟီးနၢ ၣ်တၢ ၣ်ဆျဲီးက ီးဆ-https://covid19.govt.nz/covid-19-vaccines/getting- proof- of-your-vaccination/

•

ပဲၤကည ၥ၂ န ၣ် တဲၤလၢ ၁၅န ၣ်လၢတအ ၣ်ဒီးလတျဲစသ တ
ၣ် ဖ ၣ် ကဘ ဟ
ၣ် ီးန ၣ်ခဘီးကသ ၣ်ဆျဲီးလ ၣ်အ သ
ၣ် ီးဖျဲဆ ၣ်ခ ျ့ဝျဲဲၤက ဲၤတၢ ၣ်ဘ ီးစျဲသနhttps://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines/covid-19-requesting-proofvaccination လ ၣ်အ ၣ်သီးတၢ ၣ်ကျဲီးန တ
ၣ် ၢ ၣ်နျဲ ၣ်က ျဲလဲၤဆဝျဲဒ လ
ၣ် ဲၤ

•

တၢ ၣ်ဒီးနျဲ ဖ
ၣ် ါထ ၣ်ခဘီးကသ ၣ်ဆျဲီးလ အ
ၣ်
သ
ၣ် ီးအဂၢ ၣ်, နဘ ၣ်သဝျဲ, တၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ် QR စျဲီးသမသမီး အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကျဲီးန က
ၣ် ျဲီးဃါလၢနဟီး တၢ ၣ်လၢ ၣ်တဖ ၣ်

အလျဲ ၢ်လါ - တအိ ၢ်ဒံးခိဘံး ၁၉ တ ၢ် ဆါ အါမံးလ နယဇလျဲဘ ၢ်
အဝျဲအဲၤအခပညမၢ ၣ်ဝျဲ ပဲၤဘ ၣ်ခဘီးတၢ ၣ်ဆီးတၢ ၣ်ဆါ အ ၣ် ဝျဲတနဲၤလၢ ပဲၤတဝၢအပဲၤန ၣ်လဲၤ
ဖျဲန အ
ၣ် ဆၢကတၢ ၣ် ပဲၤကညအသတနဲၤ လၢကၢ ၣ်ခ ၢ ဟျဲန လ
ၣ် ဲၤဝျဲ ဖျဲ တၢ ၣ်ဆၢကတၢ ၣ်တခါဘ ၣ်တခါအပဲၤလဲၤ
နဘ ၣ်ဒီးနျဲ ၣ်ဖ ါထ ၣ်ဝျဲ ခဘီးကသ ၣ်ဆျဲီးလ ၣ်အ ၣ်သီးဖျဲနမဲၤတၢ ၣ် အါမဲၤလၢပဲၤအါဂဲၤအက ါ လဲၤ
အလျဲ ၢ်လါ- ကပီၤဖ ျဲံးဒံးတ ၢ်ဘ ၢ်ယိ ၢ်အဂ ၢ်နဘ ၢ်ကတီၤတ ၢ်အိ ၢ်ဆ ၢ်အ ိ ၢ်ခ ျ့ဒလျဲ ၢ်

•

အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကျဲီးန က
ၣ် ျဲီးဃါ တၢ ၣ်လၢ ၣ်လၢနလျဲဲၤတဖ ၣ် - ကဘ ၣ်သဝျဲ တၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ် QR စျဲီးသမသမီးလၢတၢ ၣ်လၢ ၣ်ကီးပဲၤ

•

အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤ (လၢတၢ ၣ်ကဒဖလ ၣ်) - အဒ, တၢ ၣ်ဆါတၢ ၣ်ပဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ်,လၢဟ ၣ်ပဲၤ,တၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်ပဲၤ, မီးပ တၢ ၣ်လၢ ၣ်တဖ ၣ်

•

အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤ လၢကဘယဲၤပဲၤ

အလျဲ ၢ်လါ- တ ၢ်လ ၢ်လ နဟံးသတဖ ၢ်

•

ကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်- တၢ ၣ်ပၢ ၣ်ထလၢ ၣ် တၢ ၣ်ဖီးလ ၣ်ဒၢီး,တၢ ၣ်လ က
ၣ် ျဲလၢ ၣ် တဖ ၣ်

•

တၢ ၣ်ဆါကစျဲီးကစီး, တၢ ၣ်ဆါတၢ ၣ်ပဲၤလၢ ၣ်

•

တၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ် - လျဲဲၤတၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤ, တၢ ၣ်လျဲဲၤဟီးလ က
ၣ် ျဲဆ တၢ ၣ်မဲၤလၢ ၣ်အဂဲၤတဖ ၣ်

•

က ၣ်သဝျဲဲၤက ဲၤတၢ ၣ်လၢ ၣ်တဖ ၣ် - ဖသ ၣ်ဆီးတၢ ၣ်မဲၤလကတဖ ၣ်, တၢ ၣ်မဲၤလလ က
ၣ် တဖ ၣ်, မရ က
ၣ် , ဖ ၣ်စမဲၤ,တၢ ၣ်မဲၤလဘ ၣ်ဃီးဒီးတၢ ၣ်ဖီးအ ၣ်မဲၤအ ၣ် တၢ ၣ်လၢ ၣ်အ ၣ်သီးသမ,
တၢ ၣ်မဲၤလကဘ ၣ်ဃီးလ က
ၣ် လဲၤဝါ

•

ကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်ထ လ
ၣ်
ၣ်သီးဘ ဃ
ၣ် ီး တၢ ၣ်မဲၤသကီးတၢ ၣ်တဖ -ၣ် မီးသီးဖ,တၢ ၣ်လ ၣ်ခ ၣ်လ က
ၣ် ျဲမီးဖီးဒ ၣ်, ဘ ,ၣ် တၢ ၣ်သ ၣ်ဖသီးည,

•

တၢ ၣ်ဟီးထ ဟ
ၣ် ီး လၢလၢ ၣ်ကဝဲၤပဲၤဒီးကၢ ၣ်ဆၢ တၢ ၣ်တတဃ တ
ၣ် အ ၣ်ဘ ၣ် - နဟီးထ ဟ
ၣ် ီးလဲၤသလၢ နယဇလျဲ အပဲၤ ဒၣ်နလ ၣ်ဘ အ
ၣ် ဲၤ

မဲၤတၢ ၣ်သ ဖ
ၣ် သီးညလၢက ျဲမၢ ၣ်တဖ ၣ်

အလျဲ ၢ်လါ- နမ ၢ်အိ ၢ်ဒံးခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ တ ၢ်ဒတဒ လ ၢ်အ ၢ်သံးန ၢ်နဆိံးကါအီၤသလ တ ၢ်လ ၢ်အါပီၤလီၤ
တ ၢ်လ ၢ်လ ပဘ ၢ်ဆံးိ ကါခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ တ ၢ်ဒတဒ လ ၢ်အ ၢ်သံး-တၢ ၣ်တတဃ တ
ၣ် အ ၣ်ဝျဲ ဒၣ်သီးတၢ ၣ်ဆါဟ ၣ် (တၢ ၣ်အခဖ လ
ၣ် ၢ ၣ်,
တၢ ၣ်အ က
ၣ် ီး,ပဲၤအါဂဲၤတၢ ၣ်ပ ဖ
ၣ် လ
ၣ်
ၣ်သီး,တၢ ၣ်တတၢ ၣ်ဖ ,တၢ ၣ်သတၢ ၣ်ပၢ ၣ်,မ ၣ်ရ တ
ၣ် ၢ ၣ်သ,တၢ ၣ်ဘ တ
ၣ် ၢ ၣ်ဘါလၢ ၣ်,မ ရ
ၣ် ၣ်တၢ ၣ်သ ၣ်ဟ လ
ၣ် ၢ ၣ်,
မသီးဖဖီးဒ ၣ်(လၢတၢ ၣ်ခ ၢဒီးတၢ ၣ်သ ၣ်ဟ ၣ်ပဲၤ)တၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤတၢ ၣ်ဆျဲီးက ီးလၢအဘီးတဖ ၣ်,အဒ,(တၢ ၣ်တၢ ၣ်ခ ၣ်ဆ ၣ်,တၢ ၣ်ဂျဲဲၤလန ၣ်ခတၢ ၣ်ဟီးဂျဲဲၤအလၢ ၣ်တဖ ၣ်
တ ၢ်အီၤအခပညမ ၢ်ဝျဲဖျဲလ နလျဲီၤဝျဲတ ၢ်လ ၢ်တဖ ၢ်ဒံးမံးသံးဖအဆ ကတ ၢ်နဘ ၢ်ဒံးနျဲ ဖ
ၢ် ါထ ခ
ၢ် ိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ တ ၢ်ဒတဒ လ ၢ်အ ၢ်သံးလီၤ
တ ၢ်လ ၢ်တ ၢ်က ျဲလ တ ၢ်တစံးကါခိဘံးကသ ၢ်ဒတဒ လ ၢ်အ ၢ်သံးတဖ ၢ်- ဖျဲန တ
ၣ် ၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်အဲၤ ဘ ဃ
ၣ် ီး တၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤဒီးတၢ ၣ်ပဲၤတၢ ၣ်ဆါတၢ ၣ်ကရၢကရတဖ ၣ်,
တၢ ၣ်ဖီးမဲၤလၢဟ တ
ၣ် ၢ ၣ်မဲၤစၢဲၤတၢ ၣ်တဖ ၣ်, ကဘ ၣ်လဲၤပ ၣ်မဲၤထျဲဝျဲ တၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ် ဒၣ်သီး ပဲၤကညန ၣ်ဂၢ ၣ်(၁ဝဝ)ဂဲၤဆ န
ၣ် ဲၤသကီးလ ၣ်သီးသဝျဲ ကဘ ၣ်အ ၣ်ယဲၤလ ၣ်သီး(၁)မ ၣ်ထၢ အ
ၣ် ပ

တ ၢ်အီၤအခပညမ ၢ်ဝျဲ ဖျဲလ နလျဲီၤဝျဲတ ၢ်လ ၢ်တဖ ၢ် ဒံးမံးသံးဖအဆ ကတ ၢ် ကမ ၢ်ဝျဲပီၤန ဂ
ၢ် ၢ်စီၤန ၢ်ဒံး (၁ဝဝ)ဂီၤ
အဂ ၢ်တလိ ၢ်လ နဒံးနျဲ ဖ
ၢ် ါထ ၢ်ခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ တ ၢ်ဒတဒ လ ၢ်အ ၢ်သံးဘ ၢ်.

1 Traffic light system Karen November 2021

အလျဲ ၣ်ဘ — တၢ ၣ်ဆီးတၢ ၣ်ဆါန ၣ်ဂၢ ၣ်အါထ ၣ်
တၢ ၣ်အ ၣ်သီးအဲၤမဲၤအါထ ၣ်တၢ ၣ်ဆ ၣ်သနီး ဒီး ပတၢ ၣ်အ ၣ်ဆ ၣ်အ ၣ်ခ ျ့ဝျဲဲၤက ဲၤတၢ ၣ်ရျဲ ၣ်တၢ ၣ်က ျဲဲၤန ၣ်လဲၤ
တၢ ၣ်အ ၣ်သီးအဲၤမဲၤအါထ ၣ်တၢ ၣ်ဘ ၣ်ယ ၣ်ဘ ၣ်ဘဒီး ပဲၤကညလၢတၢ ၣ်ဘ ၣ်ယ ၣ်အ ၣ်တဖ ၣ်အဂၢ ၣ်န ၣ် ဒီးသနဲၤထ ၣ်အသီးလၢ သီးအန ၣ်အလါဒီးတၢ ၣ်အ ၣ်ဆ ၣ်အ ၣ်ခ ျ့အဖခ ၣ်လဲၤ
ဒီးနျဲ ၣ်ဖ ါထ ၣ် ခဘီးကသ ၣ်ဆျဲီးလ ၣ်အ ၣ်သီးဖျဲနမဲၤတၢ ၣ် အါမဲၤလၢပဲၤအါဂဲၤအက ါ

အလျဲ ၢ်ဘ - ကပီၤဖ ျဲံးဒံးတ ၢ်ဘ ၢ်ယိ ၢ်အဂ ၢ် နဘ ၢ်ကတီၤတ ၢ်အိ ၢ်ဆ ၢ်အ ိ ၢ်ခ ျ့ဒလျဲ ၢ်
•

အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကျဲီးန ၣ်ကျဲီးဃါတၢ ၣ်လၢ ၣ်လၢနဟီးတဖ ၣ် နကဘ ၣ်သဝျဲတၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ် QRစျဲီးသမသမီးလၢတၢ ၣ်လၢ ၣ်ကီးပဲၤဒျဲီး

•

အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤလၢတၢ ၣ်ကဒဖလ ၣ်အဒ,တၢ ၣ်ဆါတၢ ၣ်ပဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ်,လၢဟ ၣ်ပဲၤ,တၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်ပဲၤ,မီးပ တၢ ၣ်လ ၣ်တဖ ၣ်အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤလၢကဘယဲၤပဲၤကမ ၢၢ ၣ်ဒီးသလ ၣ်တ
ပကဘ အ
ၣ်
ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ဒတဒၢတၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤ လၢတၢ ၣ်လၢ ၣ်ကီးပဲၤ

အလျဲ ၢ်ဘ- တ ၢ်လ ၢ်လ နဟံးသတဖ ၢ်
•

ကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်- တၢ ၣ်ပၢ ၣ်ထလၢ ၣ်, တၢ ၣ်ဖီးလ ၣ်ဒၢီး, တၢ ၣ်လ ၣ်ကျဲလၢ ၣ်ကအီးထ ၣ်,
ကအ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်လၢပဲၤကညန ၣ်ဂၢ ၣ်အဖခ ၣ်ဃ ၣ်ဒီး တၢ ၣ်အ ၣ်ယဲၤလ ၣ်သီး(၁)မထၢ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢဲၤ

•

တၢ ၣ်ဆါကစျဲီးကစီး,တၢ ၣ်ဆါတၢ ၣ်ပဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ်ကအီးထ ၣ်အသီးကအ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်လၢပဲၤကညန ၣ်ဂၢ ၣ်အဖခ ၣ်ဒီး တၢ ၣ်အ ၣ်ယဲၤလ ၣ်သီး(၁)မထၢ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢဲၤ

•

တၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ် - လျဲဲၤတၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤ,ဒီးနတၢ ၣ်မဲၤလၢ ၣ်ကအီးထ ၣ်အသီး

•

က ၣ်သဝျဲဲၤက ဲၤတၢ ၣ်လၢ ၣ်တဖ ၣ် - ဖသ ၣ်ဆီးတၢ ၣ်မဲၤလကတဖ ၣ်, တၢ ၣ်မဲၤလလ ၣ်ကတဖ ၣ်,ဖ ၣ်စမဲၤက, တၢ ၣ်မဲၤလဘ ၣ်ဃီးဒီးတၢ ၣ်ဖီးအ ၣ်မဲၤအ ၣ် တၢ ၣ်လၢ ၣ်အ ၣ်သီးသမ, တၢ ၣ်မဲၤလကဘ ၣ်ဃ

•

ကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်ထ ၣ်လ ၣ်သီးဘ ၣ်ဃီး တၢ ၣ်မဲၤသကီးတၢ ၣ်တဖ ၣ်- မီးသီးဖ,တၢ ၣ်လ ၣ်ခ ၣ်လ ၣ်ကျဲမီးဖီးဒ ၣ်, ဘ ၣ်,တၢ ၣ်သ ၣ်ဖသီးည, မဲၤတၢ ၣ်သ ၣ်ဖသီးညလၢက ျဲမၢ ၣ်တဖ ၣ် ကအ ၣ် ဒီးတၢ ၣ်ဟီးစနျဲက

•

တၢ ၣ်ဟီးထ ၣ်ဟီး လၢလၢ ၣ်ကဝဲၤပဲၤတၢ ၣ်တတဃ ၣ်တအ ၣ်ဘ ၣ် - နဟီး ထ ဟ
ၣ် ီးလဲၤသဝျဲဒ ၣ်လၢ နယဇလျဲ အပဲၤ ဒၣ် နလၢ ၣ်ဘ ၣ်အသီးလဲၤ.

အလ ၢ်ဘ-နမ ၢ်အိ ၢ်ဒံးခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ လ အ
ၢ်
ၢ်သံးဒံးနစံးကါအီၤသလ တ ၢ်လ ၢ်အါမီၤ

တ ၢ်လ ၢ်လ တ ၢ်စံးကါခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ လ အ
ၢ်
ၢ်သံး: တၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်တအ ၣ်ဝျဲဒသီး တၢ ၣ်ဆါဟ ၣ် (တၢ ၣ်အခဖ ၣ်လၢ ၣ်, တၢ ၣ်အ ၣ်က ီး ) ပဲၤအါဂဲၤတၢ ၣ်ပ ၣ်ဖ ၣ်လ ၣ်သီး,တၢ ၣ်တတၢ ၣ်ဖ ,တ
(တၢ ၣ်တၢ ၣ်ခ ၣ်ဆ ၣ်,တၢ ၣ်ဂျဲဲၤလန ၣ်ခတၢ ၣ်ဟီးဂျဲဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ်)

အခပည မ ၢ်ဝျဲဒ ၢ် ဖျဲ လ နလျဲီၤဝျဲတ ၢ်လ ၢ်, ဒံးမံးသံးဖ တဖ ၢ် နဘ ၢ်ဒံးနျဲ ၢ်ဖ ါထ ၢ်ခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ လ အ
ၢ်
ၢ်သံးလီၤ
တ ၢ်လ ၢ်တ ၢ်က ျဲလ တ ၢ်တစံးကါခိဘံးကသ ၢ်ဒတဒ လ ၢ်အ ၢ်သံးတဖ :ၢ်
တ ၢ်ပ ၢ်ပန တ
ၢ် ဖ :ၢ် တၢ ၣ်ဆါဟ ၣ်ပဲၤ - တၢ ၣ်ဆ ၣ်ထျဲမဲၤစၢဲၤဒီးတၢ ၣ်ဒတဒၢခဘီးတၢ ၣ်ဆါကရၢ; တၢ ၣ်ပ ၣ်ဖ ၣ်လ ၣ်သီး(၅ဝ)ဂဲၤ ဒီးတၢ ၣ်အ ၣ်စဲၤစဲၤလ ၣ်သီး(၁)မထၢ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢဲၤ
တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မီၤလ တ ၢ်မီၤအီၤတသဒံးဘ ၢ်ဒံးတ ၢ်ကံးတ ၢ်တဖ ၢ်— တၢ ၣ်မဲၤမီးလၢတၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်ပဲၤ, တၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤလၢတၢ ၣ်ဆျဲီးက ီးဘီးတဖ ၣ်—
(တၢ ၣ်တၢ ၣ်ခ ၣ်ဆ ၣ်တၢ ၣ်မဲၤ ဒီးနၢ ၣ်ခတၢ ၣ်ဂျဲဲၤလတၢ ၣ်ဟီးတၢ ၣ်ဂျဲဲၤတဖ ၣ်)

အခပညမ ၢ်ဝျဲ, ဖျဲနလျဲီၤတ ၢ်လ ၢ် ခတီၤအီၤ တလိ ၢ်လ နဘ ၢ်ဒံးနျဲ ၢ်ဖ ါထ ၢ်ခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ လ ၢ်အ ၢ်သံး ဘ ၢ်
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အလ ၣ်ဂဲၤ — တၢ ၣ်ဟီးဂျဲဲၤလၢကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်ဒတဒၢအဂၢ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်အ ဆ
ၣ်
ၣ်အ ၣ်ခ ျ့တၢ ၣ်ရျဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲၤျဲ အတၢ ၣ်မဲၤတဖ ၣ်
တၢ ၣ်အ ၣ်သီးအဲၤမဲၤအါထ ၣ်ပဲၤဘ ၣ်ခဘီးတၢ ၣ်ဆါအနၢ ၣ်ဂၢ ၣ်ဒီး ဆ ၣ်သနီး ပတၢ ၣ်အ ၣ်ဆ ၣ်အ ၣ်ခ ျ့ဝျဲဲၤက ဲၤတၢ ၣ်ရျဲ ၣ်တၢ ၣ်က ျဲဲၤလဲၤ
တၢ ၣ်အ ၣ်သီးအဲၤမဲၤအါထ ၣ်တၢ ၣ်ဘ ၣ်ယ ၣ်ဘ ၣ်ဘဒီး ပဲၤကညလၢတၢ ၣ်ဘ ၣ်ယ ၣ်အ ၣ်တဖ ၣ်အဂၢ ၣ်န ၣ် ဒီးသနဲၤထ ၣ်အသီးလၢ
သီးအန ၣ်အလါဒီးတၢ ၣ်အ ၣ်ဆ ၣ်အ ၣ်ခ ျ့အဖခ ၣ်လဲၤ
အ ၣ်ဒီးခဘီးကသ ၣ်ဆီးျဲ လ ၣ်အ ၣ်သီးဖျဲနမဲၤတၢ ၣ် အါမဲၤလၢပဲၤအါဂဲၤအက ါ

အလျဲ ၢ်ဂီၤ - ကပီၤဖ ံးျဲ ဒံးတ ၢ်ဘ ၢ်ယိ ၢ်အဂ ၢ် နဘ ၢ်ကတီၤတ ၢ်အိ ၢ်ဆ ၢ်အ ိ ၢ်ခ ျ့ ဒၢ်လျဲ ၢ်
•

အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကျဲီးန ၣ်ကျဲီးဃါ တၢ ၣ်လၢ ၣ်လၢနဟီးတဖ ၣ် - ကဘ ၣ်သဝျဲ တၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ် QR စျဲီးသမသမီးလၢတၢ ၣ်လၢ ၣ်ကီးပဲၤဒျဲီး

•

အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤ (တၢ ၣ်တၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်ပဲၤ) - အဒ, တၢ ၣ်ဆါတၢ ၣ်ပဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ်, လၢဟ ,ၣ် တၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်, မီးတၢ ၣ်လ ၣ်တဖ ၣ်

•

အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤလၢကဘယဲၤပဲၤ, ကမ ၢၢ ၣ်ဒီးသလ ၣ်တၢ ၣ်ဆၢထ ၣ်ဆၢလဲၤ, ကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်ထ ၣ်လ ၣ်သီးတၢ ၣ်လၢ ၣ်, သလ ၣ်ပဲၤ, အဘၢ ၣ်သလ ၣ်တဖ ၣ် —
တၢ ၣ်ဟ ၣ်ဂၢ ၣ်ဟ ၣ်ဘါလ ၣ်သီးလၢ ပဘ ၣ်အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ဒတဒၢတၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤ

အလျဲ ၢ်ဂီၤ- တ ၢ်လ ၢ်လ နဟံးသတဖ ၢ်
•

ကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်, တၢ ၣ်ဖီးလ ၣ်ဒၢီး,တၢ ၣ်လ ၣ်ကျဲလၢ ၣ်,တၢ ၣ်ပၢ ၣ်ထလၢ ၣ်,တၢ ၣ်ဆါကစျဲီးကစီး, တၢ ၣ်ဆါတၢ ၣ်ပဲၤလၢ ၣ် ကအီးထ ၣ်အသီး—
အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်လၢပဲၤကညန ၣ်ဂၢ ၣ် (၁ဝဝ)ဂဲၤ

•

တၢ ၣ်ဆါကစျဲီးကစီး, တၢ ၣ်ဆါတၢ ၣ်ပဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ်ကအီးထ ၣ်အသီး အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်လၢပဲၤကညန ၣ်ဂၢ ၣ်အဖခ ၣ် ဒီးအ ၣ်ယဲၤလ ၣ်သီး(၁)မထၢ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢဲၤ

•

တၢ ၣ်မဲၤလၢ ၣ်တဖ ၣ်- ဟ ၣ်ဂၢ ၣ်ဟ ၣ်ဘါ လ ၣ်ပသီး ဒီးသီး ကမဲၤတၢ ၣ်မဲၤလၢဟ ၣ်

•

က ၣ်သဝျဲဲၤက ဲၤတၢ ၣ်လၢ ၣ်တဖ ၣ် - ဖသ ၣ်ဆီးတၢ ၣ်မဲၤလကတဖ ၣ်, တၢ ၣ်မဲၤလလ ၣ်ကတဖ ၣ်,ဖ ၣ်စမဲၤက, တၢ ၣ်မဲၤလဘ ၣ်ဃီးတၢ ၣ်ဖီးအ ၣ်မဲၤအ ၣ်
တၢ ၣ်လၢ ၣ်အ ၣ်သီးသမ, တၢ ၣ်မဲၤလလ ၣ်ကလဲၤဝါ, ဒၣ်ကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်အ ၣ်ဆ ၣ်အ ၣ်ခ ျ့တၢ ၣ်နျဲ ၣ်က ျဲအသီး.တၢ ၣ်သစ,တၢ ၣ်ကီးဘၢနါစဲၤ, (၁)မထၢ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢဲၤ
တၢ ၣ်အ ၣ်စဲၤစဲၤလ ၣ်သီး

•

တၢ ၣ်မဲၤမီးသီးဖ လဲၤဆလၢတၢ ၣ်ခ ၢ တဖ ၣ် — ကအ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်ဒီး တၢ ၣ်ကပ ျဲမဲၤအဲၤလၢတၢ ၣ်အ ၣ်သီးအဖခ ၣ်

•

တၢ ၣ်ဟီးထ ၣ်ဟီး လၢလၢ ၣ်ကဝဲၤပဲၤ ကအ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်

ခဘီးကသ ဆ
ၣ် ီးျဲ လ အ
ၣ်
ၣ်သီး န ၣ် နစီးကါအဲၤသလၢတၢ ၣ်လၢ ၣ်အါမဲၤဖျဲ - အလ ၣ်ဂဲၤ
တၢ ၣ်လၢ ၣ်လၢတၢ ၣ်စီးကါခဘီးကသ ၣ်ဆျဲီးလ ၣ်အ ၣ်သီး တၢ ၣ်လၢ ၣ်တဖ ၣ်အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်ဖ ၣ်ဃီးလဲၤ
တၢ ၣ်ကဟ ၣ်အချဲီးလၢပဲၤကည(၁ဝဝ)ဂဲၤ တၢ ၣ်ထ ၣ်လ ၣ် သကီး ဃ ၣ်ဒီး တၢ ၣ်အ ၣ် စဲၤစဲၤလ ၣ်သီး (၁)မထၢ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢဲၤ တၢ ၣ်ဆါဟ ၣ်,တၢ ၣ်အခဖ ၣ်လၢ ၣ်,တၢ ၣ်အ ၣ်က ီးလၢ ၣ်,ပဲၤအါဂဲၤတၢ ၣ်ပ ၣ်ဖ ၣ်လ ၣ်သီး,တၢ ၣ်တတၢ ၣ်ဖ ,တၢ ၣ်သတၢ ၣ်ပၢ ၣ်,မ ၣ်ရ ၣ်တၢ ၣ်သ,တၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်ဘါလၢ ၣ်,မ ၣ်ရ ၣ်တၢ ၣ်သ ၣ်ဟ ၣ်လၢ ၣ်,
မသီးဖဖီးဒ ၣ်(လၢတၢ ၣ်ခ ၢ ဒီးတၢ ၣ်သ ၣ်ဟ ၣ်ပဲၤ) တၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤတၢ ၣ်ဆျဲီးက ီးလၢအဘီးတဖ ၣ်, အဒ, တၢ ၣ်တၢ ၣ်ခ ၣ်ဆ ၣ်,တၢ ၣ်ဂျဲဲၤလန ၣ်ခတၢ ၣ်ဟီးဂျဲဲၤအလၢ ၣ်တဖ ၣ်
တၢ ၣ်ကဟ ၣ်အချဲီး ဒၣ်ကမ ၢၢ ၣ်တၢ ၣ်အ ၣ်ဆ ၣ်အ ၣ်ခ ျ့တၢ ၣ်နျဲ ၣ်က ျဲအသီး.တၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤတၢ ၣ်ဆျဲီးက ီးလၢအဘီးတဖ ၣ်,အဒ,ပဲၤတ ၣ်ခ ၣ်ဆ ၣ်တဖ ၣ်
တၢ ၣ်လ ၣ်ဘ ၣ် လၢပဲၤ ကအ ၣ် ဒီးတၢ ၣ်ဆျဲီးကသ ၣ်ဒတဒၢလၢပဲၤမဲၤလလ ၣ်လၢတဲၤပဲၤတဖ ၣ် -တၢ ၣ်မဲၤလမဲၤဒီးတဲၤထတဖ ၣ် လၢတၢ ၣ်အ ၣ်သီးအဖခ ၣ်, ဒီး
တၢ ၣ်အ ၣ်ယဲၤလ ၣ်သီး(၁)မထၢ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢဲၤ, တၢ ၣ်မဲၤလမဲၤဒီးဒီးတၢ ၣ်အ ၣ်စဲၤစဲၤလ ၣ်သီးလၢ တဲၤထတဖ ၣ်အဂၢ ၣ်

ဖျဲလ နလျဲီၤတ ၢ်လ ၢ်တဖ န
ၢ် ဘ ၢ်ဒံးနျဲ ၢ်ဖ ါထ ၢ်ခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ လ ၢ်အ ၢ်သံးဖျဲ - အလ ၢ်ဂီၤ
တ ၢ်လ ၢ်တ ၢ်က ျဲလ တ ၢ်တစံးကါခိဘံးကသ ၢ်ဒတဒ လ ၢ်အ ၢ်သံးတဖ ၢ်:
အိ ၢ်ဒံးတ ၢ်ပ ၢ်ပန ၢ်- တၢ ၣ်ဆါဟ ၣ်ပဲၤ - တၢ ၣ်ဆ ၣ်ထျဲမဲၤစၢဲၤဒီးတၢ ၣ်ဒတဒၢခဘီးတၢ ၣ်ဆါကရၢ; တၢ ၣ်ပ ၣ်ဖ ၣ်လ ၣ်သီး(၁ဝ)ဂဲၤ ဒီးတၢ ၣ်အ ၣ်စဲၤစဲၤလ ၣ်သီး(၁)မထၢ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢဲၤ.
မၢ ၣ်ဒ ၣ်ထျဲပဲၤမဲၤလလ ၣ်တဲၤထသ ၣ်တဖ ၣ်အဂၢ ၣ်ဒီး ကဘ ၣ်အ ၣ်ဒီးတၢ ၣ်မဲၤလလၢအယဲၤ
တ ၢ်ကံးတ ၢ်အီၤ ဒံးတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မီၤလ မီၤတသတဖ —ၢ် တၢ ၣ်မဲၤမီးလၢတၢ ၣ်သ ၣ်ထ ၣ်အပဲၤ,တၢ ၣ်ဖီးတၢ ၣ်မဲၤလၢတၢ ၣ်ဆျဲီးက ီးဘီးတဖ ၣ်— (တၢ ၣ်တၢ ၣ်ခ ၣ်ဆ ၣ်တၢ ၣ်မဲၤ
ဒီးနၢ ၣ်ခတၢ ၣ်ဂျဲဲၤလတၢ ၣ်ဟီးတၢ ၣ်ဂျဲဲၤတဖ ၣ်

အခပညမ ၢ်ဝျဲ, ဖျဲလ နလျဲီၤဝျဲတ ၢ်လ ၢ် ခတီၤအီၤ တလိ ၢ်လ နဘ ၢ်ဒံးနျဲ ၢ်ဖ ါထ ၢ်ခိဘံးကသ ၢ်ဆံးျဲ လ ၢ်အ ၢ်သံးဘ -ၢ် အလ ၢ်ဂီၤအပတ ၢ်
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