အိမ္ေးထာင္စုအတြင္္းး ခဲႏးင္္းပြသက္၍ ေအရးႀကး အခ်ကအလက္
ေးရပိက္ို ကသယ္စနစ္းဲႏးင္္း သင္္၏ ေးသာက္ေးရ
း မန္မာ

အိမြ္ သုံးေႏရပိိုက္သြယ္စနစ္ႏဲႏႏင္ႏ ေႏသာသ္ေႏရထဲရိ ခဲဲႏႏင္ႏပတ္ြ သ္ေႏသာ
ေအရုံးႀသုံးအခ်သအလသ္
ခဲဲႏႏင္ႏထိေႏတတ္႔မႈေႏလာ် ခ်ရန္ တလယ္ကူေႏသာ အဆင္ႏမ်ာုံး
သင္ သိထာုံးရန္ လိအ
ို ပြ ည္ႏအရာ
မၾကာမက ေးစာင္္းၾကည္းစစ္ေးဆးမႈတြင္္၊ ေးသာက္ေးရထ ခပါဝင္မႈအဆင္္းမာ
း ပ႒ာန္းးအဆင္္းကိို ေးက်ား္ေးေနၾကာင္္းး ရလဒ္ ထြကလာသည္။
ေႏသာသ္ေႏရထဲရိ ခဲဲႏႏင္ႏပတ္ြသ္ေႏသာ ေအရုံးႀသုံးအခ်သအလသ္
ေႏပ လန္ႏုံးေႏရဗ်႐ိုိ်ဴ ိုသည္ အိမအခ်႕/ေအဆာသ
ိ ်ိဳ
အ ဥုံးအခ်႕တတ္င္
ိ ်ိဳ
ေႏသာသ္ေႏရထဲ ခဲပ ဝငမႈအဆင္ႏမ် ာုံး
ႏ မင္ႏတ္သလာေႏၾသာင္ႏုံး ရာေႏတတ္႕ခဲသည္။ ခဲသည္ သိယ္
ို ္ဝန္ေႏဆာငအမ်ုံးသမ
ိ ်ိဳ ုံးဲႏႏင္ႏ
သင္ႏေသလုံးမ် ာုံးအတတ္သ္ စိိုုံးရိ ေမေသာ သ်န္ႏုံးမာေႏရုံးႏ ပႆ နာမ်ာုံး ႏ ဖစ္ေႏစဲႏႏိႏင
ို ြ ည္။
ေႏသာသ္ေႏရထဲ ခဲပ ဝငမႈအဆင္ႏ ေႏလာ် ခ်ရာတတ္င္ သင္ႏ ပ်ိဳ လပ
ို ္ႏဲႏႏိႏင
ို ြ ည္ႏအရာသိို ရာၾသည္ႏရန္၊
ဤအခ်သအလသကသိ ေအသအခ်ာ ဖတ္ပ ။
ခဲေႏၾသာင္ႏ သ်န္ႏုံးမာေႏရုံးထိခိိုသႈမ မ် ာုံး
ခေအး မာကအမ်ားကိို ေးသာက္ေးရမ (သိ႔
ို ) အ ခား ေအၾကာင္္းးရင္္းးမ်ားမ သင္္းကိိုယ္ခဲႏၶာကိိုယ္ြ
ဝဒ္ င္သားလ်င္္ စိိုးရိေမေသာ က်န္းးမာေးရးး ပႆနာမ်ား း ဖစ္ေးစဲႏးိုးင္
ိ သ ည္။ ခသည္ ဥးေးးဲႏးးာက္းဲႏးင္္း
ေးက်ာကကပမ်ားကိို ထိခိိုက္ ယ္ိိုတယ္င္္းးေးစဲႏးိးင္
ို ပ
ၿ း၊ ေးအာကဆဂ်င္ိက ု ခဲႏၶာကိိုယ္္ အစိြအပိိုင္္းးအားလိုးသိ႔
ို
သယ္္ိုေ႔ပးေးသာ ေးတသး ဆလနမ်ား ထိုြလုပမႈတြင္လ ည္းး ဝင္္ေးရာက္ ေးးဲႏးးာင္္းယ္က္းဲႏးိးင္
ို သ ည္။
ခဲႏးင္္းထိေးတြ႕၍ အမ်ားဆးို ေးဘးအဲႏးရာယ္္ေးတြ႔သူမ်ားမာ းဲႏးိး႔
ို စိို႔ေကလးမ်ား၊
ေကလးင္ယ္မာ် း းဲႏးင္္း၊ ကိိုယ္္ဝန္ ေးဆာင္အမ်းသမ
ိ းမ်ား း ဖစၾကသည္။ သိပၸပညာရင္မာ် းက
ဥးေးးဲႏးးာေကအပၚ ခ၏ အက်း ိ သက္ေးရာကမႈမ်ားကိို ေကလးမ်ားတြင္္ IQ နိမ္းရသည္းအခ်က္း ဖင္္း
ဆကစပ္း္း ပထားၿပးး ဖစသ ည္။ ခပါဝင္အဆင္္း အနည္းးင္ယ္မ္်ဲႏးင္္းလည္းး ေးက်ာကကပ္း ပႆနာမ်ားဲႏးင္္း
ေးတသးြိိုးေးရာဂါ ရိေးသာ လူႀကးမ်ားသည္ က်န္းးမာေးသာ လူႀကးမ်ားထက္
ပိို၍ထိခိိုက္ေးစသည္။ ခကိို အ႐ိုးိိုးမ်ားထမာ သိေ
ို းလာင္ြားလ်က္၊ ေးနာင္ကာလ ဘဝြစ္ေးတက႕တြင္္
း ပန္လႊြြုြ္းဲႏးိုးင္
ိ သ ည္။ ကိိုယ္္ဝန္ေးဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္္းး၊ ေကလးသည္ မိခင္အ႐ိုးိိုးမ်ားထမ ခကိို
ရရိသ ဖင္္း ဥးေးးဲႏးးာကကဖ႕ၿဖိ းမႈကိို ထိခိိုက္ေးစဲႏးိုးင္
ိ သ ည္။

အိမ္ေးထာင္စုအတြင္္းး ခဲႏးင္္းပြသက္၍ ေအရးႀကး အခ်ကအလက္
ေးရပိက္ို ကသယ္စနစ္းဲႏးင္္း သင္္၏ ေးသာက္ေးရ
း မန္မာ

ခဲ၏ ရင္ႏုံးႏ မစ္ေႏနရာမ် ာုံး
ခကိို အမ်ားအားး ဖင္္း ကတြန္ိုး္ပိ္ ု႔ပြ္ဝန္းးက်င္္ အဲႏးး႔အ ပားရိ ေးနရာမ်းစိ ိုတြင္္
ေးတြ႕ရသည္။ ခကိို ကတြဲႏးိုး္ပိ္ ု႔ရင္္းးး မစ္း ဖစ္ ေးရထမာ ရ္ ဖန္ေခ
္ မ်သာ
ေႏတတ္႕ေရသာႏ္လည္ႏုံး၊ ေႏေရလာင္ေႏေရဝစနစ္ စြင္ ခဲတသယ္လသိ င္ႏုံးမ်ာုံး ရိ တ္ယ္လသိ ႔ မၾကားမိေးပမ ၊
ခကိိုမူ ေးနရာအခ်႕တြင္္
ိ
ရာေးတြ႕ဲႏးိးင္
ို သ ည္။ ေးပါလန္းးတြင္္၊ ခပါေးသာ အိမသ ုးေးရပိိုက္ကသယ္စနစမ္
ပစၥည္းးမ်ားကိို သေးခ်းစား (ပပန္းးစားး ခင္္းး) ပပန္းးတထက္ လာေးသာအခါ ခေးတြ
ေးသာက္ေးရထ ဝင္္ါလာ သည္။ အဆိပ
ို ါပစၥည္းးမ်ား၌ - အမ်ားအားး ဖင္္း1970 းဲႏးင္္း 1985
ခိုဲႏးစ္ိ ု႔ၾကားမာ ေးဆာကလုပ္ ေးသာ (သိ႔
ို ) ေးရပိုးက္ိ ကသယ္္ေးသာ အိမ်ာမ း တြင္္ သးို ခၾကသည္း ေႏၾသုံးနပိိုသ္ အ ပင္၊ ေးၾကးဝါအစိြ္ အပိိုင္္းးမ်ားဲႏးင္္း ဘပ
ို ိိုင္္ေးခါင္္းးမ်ားကိို တြဆကေန္
သးို ေးလရိြ ခ-အဓိကပါေးသာ ေဂဟ ပါရိသည္။ ေးရသည္ အိမသ ုးေးရပိိုက္ကသယ္စနစြမာ ြစညြာ
(သိ႔
ို ) အလိုပမ္ (သိ႔
ို ) ေးက်ာင္္းးမ း ပန္လာၿပးေးနာက္ိုင္္းးအခ်န္ကိ သိ႔
ို နာရေးပါင္္းးမ်ားပစာ
ေးအာင္္းးေးေနသာအခါ၊ ပိိုက္ကသယ္စနစြရိ ခသည္ ေးသာက္ေးရထကိို ေးပ်ား္ဝင္္းဲႏးိးင္
ို သ ည္။
ေးပါလန္းးတြင္္၊ ခဲႏးင္္း အမ်ားဆးို ထိေးတြေ႔နက် ရင္္းးး မစမာ် းမာ ခ-အဓိကပါေးသာ ပန္းးခ်၊
အိမသ ုး ေးဆးမႈန္႔၊ ေးး မႀကး းဲႏးင္္း၊ ေးရပိိုက္ကသယ္စနစသ ုး ပစၥည္းးမ်ား း ဖစသ ည္။ ခကိို
ကစားစရာအ႐ိုးိုပ်ာမ း၊ အလး ပင္္စၥည္းးမ်ားဲႏးင္္း ေးး မထည္ေးး မအိိုးကသိ႔
ို အ ခား
အိမသ ုးပစၥည္းးမ်ား၌ လည္းး ေးတြ႕ဲႏးိးင္
ို သ ည္။

ေႏသာသ္ေႏရတတ္င္ ခဲဲႏႏင္ႏထိေႏတတ္႔မႈေႏလာ် ခ်ရန္ တလယ္ကူ ေႏသာ အဆင္ႏမ် ာုံး1. ခဲ တထသပ တသာုံးေႏစရန္ ေႏရသိို အရိ န္ႏ ပင္ႏုံးႏ ပင္ႏုံး တထသလာေႏအာင္ ဖဖင္ႏပ ။။ အကယ္္၍
ေးရကိို နာရေးပါင္္းးမ်ားပစာ အသးို မ ပ ထားလ်င္္၊ ေးရကိို ေမသာကမ (သိ႔
ို ) ခ်က္း ပြေန္
မသးို မ ေးရပိိုက္ေးခါင္္းးအသးသးကိို 30 စကၠန္႔မ 2 မိနစအထိ (သိ႔
ို ) ေးအးလာသည္အထိ
ပဖင္္းထားလိိုက္ါ။
2. ခ်က္း ပြေန္းဲႏးင္္း ေကလးဲႏးိး႔
ို မႈန္ေ႔ဖ် ား္ရ န္အ တြက္ ေးေရအး (သိ႔
ို ) ေးရခ်ေးရသန္
ိ
႔ကိို
သးို ပါ။ ပူေးေနသာ ေးရပိိုက္ေးခါင္္းးမ ေးရကိို မခ်က္း ပြ္ါဲႏးင္္း (သိ႔
ို ) ေမသာက္ါဲႏးင္္း၊
ခသည္ ေးရပူထ ပိို၍တလယ္ကူပစာ ေးပ်ား္ဝင္သ ည္။ ေကလးဲႏးိး႔
ို မႈန႔္ေးဖ်ား္ရ န္အ တြက္
ပူေးေနသာ ေးရပိိုက္ေးခါင္္းးမ ေးရကိို မသးို ပါဲႏးင္္း။

အိမ္ေးထာင္စုအတြင္္းး ခဲႏးင္္းပြသက္၍ ေအရးႀကး အခ်ကအလက္
ေးရပိက္ို ကသယ္စနစ္းဲႏးင္္း သင္္၏ ေးသာက္ေးရ
း မန္မာ

္ န္အ တတ္သ္ ေႏရသိို မသ်ခ်ိ သ
3. ခဲ ဖယ္ောုံးရ
်ိဳ ပ ဲႏႏင္ႏ။ ဆူပပက္ေးသာ ေးရသည္ ခကိို
ေးလ်ာမေက်စပါ။
4. ေးရစစကရ
ိ ိယ္ာ အသ္ုံးို ႏ ပ်ိဳ ရန္ စဥ္ႏုံးစာုံးပ ။ ၎က ခကိို ေးလ်ာခ်ဲႏးိးင္
ို ္၊မဲႏးိးင္
ို ္ စစၾကည္းပါ ေးရစစအားလိုး ေးလ်ာေခ်ပးခ်င္ မ္ ေးလ်ာခ်မည္။ ေးရ၏အရေည္အတသးကိို ကာတကယ္ေန္၊
ေးရစစကရ
ိ ိယ္ာကိို ထိုြလု ပက ုမၸဏ၏ လမ္းးညႊန္ခက
် မ်ားအရ ထိန္းးသိမ္းးေးပးၿပး
အသစလေးပးရန္ ေးသခ်ာလိုပ္ါ။ ေးရစစကရ
ိ ိယ္ာမ်ား ပစမ္းးေးဆာင္္းဲႏးိးင္
ို ႈမ စဲႏႈန္းးဆိင္
ို ာေ
အခ်ကအလကအတြက္ NSF International ကိို 800-NSF-8010 (သိ႔
ို ) www.nsf.org း ဖင္္း
ဆက္ကသယ္္ါ။
5. သင္ႏေသလုံးတတ္င္ ခဲရိ ၊မရိ စစ္ေးဆးပါ။ သင္္းေကလးတြင္္ ခရိ၊မရိ သိေးအာင္္
မည္ြည္ႏနည္ႏုံးႏ ဖင္ႏ စစ္ေးဆးရမည္ကို သင္္းဆရာဝန္အား ေးမးပါ (သိ႔
ို ) LeadLine ကိို
ဖိုန္းးေးခၚပါ။ အကယ္္၍ ေကလးသည္ ခဲႏးင္္းထိေးတြ႔ထားၿပး ဖစ္ါက၊
ေးတသးထခပါဝင္မႈအဆင္္းး ပ ေးတသးစစနည္းးး ဖင္္းသာလ်င္္ သိပါမည္။
6. သင္ႏေႏရတတ္င္ ခဲရိ ၊မရိ စစ္ေႏဆုံးပ ။ ေးရ-ထ-ခဲပ ဝင္ႏဲႏႏႈန္ႏုံးႏ ပ အခမဲ
စစ္ေးဆးနည္းးြစခု ရယ္ူဲႏးိးင္
ို ္ေးသာ နည္းးလမ္းးအတြက္၊ LeadLine ကိို
www.leadline.org (သိ႔
ို ) 503-988-4000 း ဖင္္း ဆက္ကသယ္္ါ။
7. ဘ္ပ
ို ိိုင္ေႏခ င္ႏုံး၏ ေႏရဆိုံးို သန္႔စငစသကသိ ပိုမန္ သန္႔ရင္္းးေးပးပါ။ ေဂဟ (သိို႔)
အိမသ ုးေးရပိိုက္ကသယ္စနစမ္ ခပါေးသာ အမႈန္မာ် းသည္ ဘပ
ို ိိုင္္ေးခါင္္းး၏ ေးရဆိးို သန္႔စင္စကြတြင္္
ညႇပ္ိြ္ေးနြြသည္။ ြစလဲႏးစလၾကာြိိုင္္းး ပိုမန္ သန္႔ရင္္းးေးပးလ်င္္ ၎အမႈန္မာ် းကိို
္
ဖယ္ေားေးပးသလိ
ို၊ သင္လ ညး
္ း ခဲႏးင္္းထိေးတြ႔ဲႏးိးင္
ို ္ေးး ခ ေးလ်ာခ်ဲႏးိးင္
ို ါ္ မည္။
8. ခ-ပါနည္းးေးသာ အသ္ုံးို ႏ ပ်ိဳ ပစၥည္ႏုံးမ်ာုံးသိို ဝယ္ြသ္ ုံးရန္ စဥ္ႏုံးစာုံးပ ။ 2014 ခိုဲႏးစ္,
ဇန္နဝါရလမ စ၍၊ ပိိုကမ်ား၊ ြပဆင္စ
္ ၥည္းးမ်ားဲႏးင္္း အသးို း ပပစၥည္းးမ်ားတြင္္ ခပမာဏ
0.25% ထကနည္းး၍ ပါရိရမည္ဟု သြမ္ြြားသည္။ ြပဆင္စ
္ ၥည္းးအသစမာ် း ဝယ္္ေးသာအခါ၊
ဝယ္ယူသူေအနဲႏးင္္း ခ အနည္းးဆးို ပါေးသာ ပစၥည္းးမ်ားကိိုသာ ရာဝယ္္ါ။

အိမ္ေးထာင္စုအတြင္္းး ခဲႏးင္္းပြသက္၍ ေအရးႀကး အခ်ကအလက္
ေးရပိက္ို ကသယ္စနစ္းဲႏးင္္း သင္္၏ ေးသာက္ေးရ
း မန္မာ

ေးပါလန္းးေးရဗ်႐ိုးိ်ဴ ိုသည္ အိမ္ေးပါင္္းး 100 ေးက်ား္၏ ပိိုက္ေးရထတြင္္ ခဲႏးင္္းေးၾကးန ရိ၊မရိကိို
ြစ္းဲႏးစလ္င္
် ္ းဲႏးစႀကိမ္ းဲႏးစ္ ုးိင္္းး ေးစာင္္းၾကည္းစစ္ေးဆးပါသည္။ ေးရပိိုက္ကသယ္စနဒ္ စ္င္္
ခေဂဟပါရိသည္ဟု သိထား ေးသာ၊ ေးရထ ခပါရိမႈအတြက္ အဆိးို ဆးို -း ဖစေပ္ စမခ်က္စခုအ ဖစ္
ေးဖား္း ေပေနသာ အိမ်ာမ း ရိေးနပါသည္။ မၾကာမက ေးစာင္္းၾကည္းစစ္ေးဆးမႈအရ၊
္
အိမ္ေးပါင္္းး 112 မ 14 အိမိေ ေးသာက္
ေးရထ ခပါဝင္မႈအဆင္္းမာ း ပ႒ာန္းးအဆင္္းကိို
ေးက်ား္ေးေနၾကာင္္းး ရလဒ္ ထြကလာ သည္။
လူထသ
ို န
် ္ႏုံးမာေႏရုံးသိို သာတသယ္္ႏ ခင္ႏုံး
ေးပါလန္းးေးရဗ်႐ိုးိ်ဴ ို :


ေႏရ၏ pH အဆင္္းကိို း မႇင္္းြင္္း ခင္္းးး ဖင္္း ေးရပိိုက္ကသယ္စနစြ တြင္္ ပပန္းးစားေးနမႈကိို
ေးလ်ာခ်ပါ။ ဤ pH အဆင္္း ခ်န္ညိႇးိခ်ကသည္ ဘပ
ို ိိုင္္ေးရထ ခပါဝင္္းဲႏးႈန္းးကိို ြစ္ဝကမက
ေးလ်ာေခ်ပးသည္။



စနစထမ
္ သိထားၿပးေးသာ ခ၏ ရင္္းးး မစ္ေးနရာမ်ားကိို ေးလ်ာခ်ပါ။ 1998 ခိုဲႏးဒ္ စ္င္္၊
္ သည္။
သိထားေးသာ ခအသးို း ပအဆကအားလိုး (ပဖြၿမးႀကိးမ်ား) ကိို စနစမ္ ဖယ္ေားခ



ေႏရသိို လူအမ်ားအဲႏးရာယ္္း ဖစ္ေးေစအာင္္ အသးို ခ်ဲႏးိးင္
ို သ ည္း ခအစိြအပိိုင္္းးမ်ားတြင္္
မြာအႀကးစားမ်ားး ဖင္္း အသစလထည္းပါ။ မြာမ်ား အသစလထည္းး ခင္္းးး ဖင္္း
ခမပါဘ သးို ေးနြာ ဆယ္္းဲႏးစ္ေးက်ား္လာပါၿပ။

ခဲဲႏႏင္ႏထိေႏတတ္႕ဲႏႏိႏင
ို ႈမ ေႏလာ် ခ်ရန္ ရင္ႏုံးႏ မစမာ် ုံး
ေးသာက္ေးရထ ခထိေးတြ႕မႈကိို ေးလ်ာခ်သည္းအ ပင္္၊ ေးပါလန္းးေးရဗ်႐ိုးိ်ဴ ိုသည္
ခဲႏးင္္းထိေးတြေ႔ေစသာ ရင္္းးး မစအားလိုး ေးလ်ာခ်ဖိို႔အတြက္ ပ႐ိုးိိုဂရမမ်ားကိို
ေးထာကခပပိိုးေးပးသည္။


ခဆိပသင္္းမႈ ြားဆးေးရး အလိုပ္႐ိုးိုမ်ား



သြမြ
္ ခ်က္း ပည္းမေးသာ အိမ်ာမ း၌ ေးဘးအဲႏးရာယ္္ေးလ်ာေခ်ရး ပရိိုဂရမမ်ား



ေကလးအပ႐ိုးယ္္ ေးတသးထခပါဝင္မႈအဆင္္း အခမ ေးတသးစစအစအစဥ္



၎၏ ဝယ္ယူသူမ်ာုံးသိို ေႏရ-ထဲ-ခဲပ ဝင္ႏဲႏႏႈန္ႏုံး စမ္ႏုံးသပစသ္ အခမဲ ေႏပုံးႏ ခင္ႏုံး

ေးနာကြပ္ အခ်ကအလကအတြက္၊ ကတြဲႏးိုး္ပိ္ ု႔အား 503-823-7525 ႏ ဖင္ႏ ဆက္သြယ္ပ (သိ႔
ို )
ကတြဲႏးိုး္ပိ္ ု႔၏ ဝဘ္ သိ ဒ္ www.portlandoregon.gov/water ကိို ဝင္ၾကည္းပါ။

အိမ္ေးထာင္စုအတြင္္းး ခဲႏးင္္းပြသက္၍ ေအရးႀကး အခ်ကအလက္
ေးရပိက္ို ကသယ္စနစ္းဲႏးင္္း သင္္၏ ေးသာက္ေးရ
း မန္မာ

သင္္းေးနအိမ/္ ေအဆာကအဥး အနးြစ္ဝိိုက္က္င္္ ခဲႏးင္္းထိေးတြ႔ဲႏးိးင္
ို ္ေးး ခ ေးလ်ာခ်မႈဲႏးင္္း
ခေးၾကာင္္းး ဖစ္ေးသာ က်န္းးမာေးရးအက်းဆကမ
ိ
်ားး ဖင္္း ပြသက္၍ ေးနာကြပ္
အခ်ကအလကအတြက္၊ LeadLine ကိို 503-988-4000 ႏ ဖင္ႏ ဆက္သြယ္ပ ၊ (သိ႔
ို ) ၎တ္ိ႔
ို ၏ဝဘ္ သိ ဒ္
www.leadline.org ထဲ ဝငၾသည္ႏပ ။ EPA ၏ ဝဘ္ သိ ဒ္ www.epa.gov/lead ထဲ ဝငၾသည္ႏပ ( သိ႔
ို )
သင္္၏ က်န္းးမာေးရးေးစာင္္းေးရာကမႈ စစဥသ ူကိို ဆက္ကသယ္္ါ။
ေးပါလန္ဝါးြားဗ်႐ိုးိ်ဴ ို
1120 ေအနာက္ေးြာင္္ င္ါးလမ္းး၊ အခန္းး 600
ေးပါလန္းး, OR 97204
နစဖစး
ခ် ္၊ ေးကား္မရင္နာ
မိိုကကယ္စြာ ပအး၊ ထါ႐ိုးိိုက္ာ
ေးပါလန္းးေးရဗ်႐ိုးိ်ဴ ို
ေးဖာကသည္အက်းေးဆာင္္
ိ
: 503-823-7770
ေးပါလန္းးေးရဗ်႐ိုးိ်ဴ ို ေးရလိိုင္္းး : 503-823-7525
နားၾကားခ်႕တယ္င္္
ိ
းးလိိုင္း
္ း(TTY) : 503-823-6868
www.portlandoregon.gov/water

ၿမိ႕စ
်ိဳ မ္ေႏသာ ပ႐ိုိိုဂရမမ်ာုံး၊ ဝန္ေႏဆာငမႈမ်ာုံး ႏဲႏႏငႏ္၊ လိုပ္ေႏဆာငမႈမ်ာုံးသိို တ္န္ႏုံးတ္ူဝငြ္ သုံးဖခင္ႏ
ရၾသရ န္အလ႔
ိို ငာ၊ ေႏပ လန္ႏုံးၿမိ႕မ
်ိဳ ဘာသာႏ ပန္၊ လသြင္ႏခ္ဲႏႏိုႏင
ိ ္ေႏသာ
ဖမမ္ႏုံးမ္ေႏပၚလစမ်ာုံး/လိုပ္ထ သုံးလိုပနည္ႏုံးမ်ာုံးသိို စစဥ္ေႏပုံးၿပုံး၊ မသန္မဖစမ္ႏုံးသူမ်ာုံးအတတ္သ္ အသူ
ပစၥည္ႏုံးသိရိယ္ာမ်ာုံး/ဝန္ေႏဆာငမႈမ်ာုံး/ေႏဖ႐ိုုံးဖခင္ႏပ္ိုစမ
္ ်ာုံးသိို
စစဥ္ေႏပုံးသည္။ ေႏႏ ပလည္ေႏအာငညႇႏိႏဲႏႏႈႏိင္ႏုံးမႈမ်ာုံး၊ ဘာသာႏ ပန္မာ် ုံးဲႏႏင္ႏ စသာုံးႏ ပန္မာ် ုံး၊
တ္ိင
ို သ
ၾ ာုံးခ်သာမ် ုံးဲႏႏင္ႏ ေႏနာသထပ္ အခ်သအလသအတတ္သ္၊ 503-823-7525 သိို ဆက္သြယ္ပ ၊ ၿမိ႕စ
်ိဳ မ္
နာုံးၾသာုံးခ်႕တယ္င္
ိ ်ိဳ
ႏုံးလိင
ို ္ႏုံး 503-823-6868 သိို သ္ုံးို ပ ၊ (သိ႔
ို ) အိရ
ို ဖဂန္ထ ပ္င္ႏဝန္ေႏဆာငမႈ : 711 သိို
သ္ုံးို ပ ။

