
 

 တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တၢ ၢ်န ီၤလ ီၤပ ၢ်ဖ ျါအဆၢ 

တ ၢ်ဂ  ၢ်ပ  ၢ်ထ ွဲ 2 တတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတ 

 

ဝ ၢ ၢ် Bowling Green ဂၢၢ ၢ်က ၢီၤဝဲလၢတၢ ၢ်တအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်က ၢ ၢ်မဲ ၢ်တၢ ၢ်အဖ လစ  ၢ် 

ဖဲအတၢ ၢ်ပၢဆ ၢရဲ ၢ်က ဲီၤဝဲဒ ၢ်အမ ၢ ၢ်က  ီၤဝဲီၤက  ၢ်တၢ ၢ်ဖ ီးတၢ ၢ်မီၤအပ ီၤ, ဃ  ၢ်ဒ ီးအ Title VI 

တၢ ၢ်ဟ ီးမ ဒျါလၢတၢ ၢ်ဆ ၢထ  ၢ်ဆ ၢလ ီၤတၢ ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်န  ၢ်လ ီၤမီၤန  ၢ ၢ်ဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢတၢ ၢ်မီၤစၢီၤ 

လၢအထသဲ ီးတ ီၤသ ီးအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. မ ၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ်ဝ ၢ ၢ်အဖ လစ  ၢ်လၢတၢ ၢ်စ ီးကျါတၢ ၢ်က ဲီးစၢီးအဂ ီၤကတၢၢ ၢ် 

လၢတၢ ၢ်မီၤလ ီၤတ ၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်တဘ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤပ ီၤန တဂီၤခ ဖ  လၢအကလ  ၢ်တၢ ၢ်လ ီၤစၢီၤ, ဖ ီးဘ  ၢ်အလ ဲၢ ၢ်, 

မ တမ ၢ ၢ် ထ က ၢ ၢ်လၢအဟဲဝဲ, ဘ ၢ်တၢ ၢ်တတ ဃ ၢ်အ ီၤလၢအတၢ ၢ်န  ၢ်လ ီၤမီၤသက ီးအပ ီၤ, 

ဘ ၢ်တၢ ၢ်သမၢအ ီၤလၢတၢ ၢ်န  ၢ ၢ်ဘ  ီးတဖ ၢ်, မ တမ ၢ ၢ် ဘ ၢ်တၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအ ီၤဖဲအဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢတၢ ၢ်မီၤစၢီၤဒ ီး 

တၢ ၢ်လၢအဘ ၢ်ထ ဒဲ ီးတၢ ၢ်န  ၢ ၢ်ဘ  ီးတဖ ၢ်အဖ လ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

တၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်ဘၢဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်မီၤက  ီၤက ဲသ  ၢ်တဖ ၢ်အ ီၤဖဲတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဆ ၢထ  ၢ်ဝဲဖဲ Title VI 

ထ ဖ က ၢ ၢ်ဖ ခ ီဲးယ ၢ်အတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သ  1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964), 

တၢ ၢ်မီၤဂ ီၤထ  ၢ်က ီၤတၢ ၢ်အတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သ  1973 အဆၢဒ  ၢ် 504 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 

1973), ဒ ီးပ ီၤအမဲရ ကီၤဖ လၢအအ  ၢ်ဒ ီးန ၢ ၢ်ခ က ၢ ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤအတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သ  1990 (Americans with 

Disabilities Act of 1990), လၢတၢ ၢ်ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်လၢတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤတၢ ၢ်ဖဲတၢ ၢ်တ  ၢ်က ဲီၤ မ တမ ၢ ၢ် 

တၢ ၢ်ဟ ီးတၢ ၢ်ဂဲီၤလၢဝ ၢ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲီၤဝဲတဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

တၢ ၢ်မီၤက  ီၤက ဲသ  ၢ်တဖ ၢ်အ ီၤတသမၢဝဲဒ ၢ်ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ အခ ီဲးယ ၢ် 

လၢအဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဖ ီးသစဲီးဃ  ၢ်ဒ ီးက ၢ ၢ်စဲ ၢ်အဂီၤတဖ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် က ၢ ၢ်စၢဖ   ၢ်အကရၢခၢ ၢ်စီးတဖ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် 

လၢတၢ ၢ်ဃ ထ  ၢ်န  ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ခ သ  ၢ်လၢတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်ဝဲလၢ တၢ ၢ်ပ ၢ်ကမ ၢ်တၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်ကက ဲီးစၢီးမီၤဝဲက ီးကပီၤဒီဲးလၢတၢ ၢ်မီၤန  ၢ ၢ်ဆ ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်အတၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်တ ဲၢ် 

ဖဲအပတ ၢ ၢ်ဖ  ၢ်ကတၢၢ ၢ်တသ ဖဲအသ န   ၢ်လ ီၤ. ပ ီၤတဂီၤလၢ ၢ်လၢ ၢ်, ကရ ၢ ၢ်တဖ ဖ  မ တမ ၢ ၢ် 

ကရၢတဖ ဖ လၢအန ၢ်ဝဲလၢအတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအ ီၤလၢအဘ ၢ်တၢ ၢ်တတ ဝဲဖဲ Title VI 

ဒ ီးတၢ ၢ်လၢအဘ ၢ်ထ ဒဲ ီးတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သ တဖ ၢ်အဖ လ ၢ် တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်ဝဲလၢအဂ ၢ ၢ်သ ဝဲန   ၢ်လ ီၤ. 

 

ဝ ၢ ၢ် Bowling Green တတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတ တတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတ-  

 

 ကရၢခၢ ၢ်စီးအပ  ၢ်ယီဲၤသန  ,www.bgky.org/transit ဒၢ်အမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဒ ီးသန  ီၤဖဲ 

တၢ ၢ်တအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအတၢ ၢ်ဘ ီးဘ ၢ်သ  ၢ် ညျါအပ ီၤ မ တမ ၢ ၢ် ဖဲအလ ၢ ၢ်ခလဲၢ ၢ်ခဆဲ အပ ီၤဒ ၢ်လဲ ၢ်  

http://www.bgky.org/transit


 

 တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တၢ ၢ်န ီၤလ ီၤပ ၢ်ဖ ျါအဆၢ 

 ခၢ ၢ်စီးကရၢဝဲီၤဒၢီးအ  ၢ်သ  ၢ်လ ီၤသီးဖဲ 304 E 11th Ave, Suite 1 & 2, Bowling Green, KY 

42101 တတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတတ 

 

 

ပ ီၤတဂီၤဂီၤမ ၢ ၢ်န ၢ်ဝဲလၢအဘ ၢ်တၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအ ီၤခ ဖ  အကလ  ၢ်တၢ ၢ်လ ီၤစၢီၤ, ဖ ီးဘ  ၢ်အလ ဲၢ ၢ်, 

ထ က ၢ ၢ်လၢအဟဲဝဲ, န ၢ ၢ်ခ က ၢ ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤ, မ  ၢ်ခ ျါသ   ၢ်ထ ီး, သီးန  ၢ်, တၢ ၢ်ဘ  ၢ်တၢ ၢ်ဘျါ, တၢ ၢ်ဟဲန  ၢ်အတၢ ၢ်အ  ၢ်သီး 

မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တၢ ၢ်သ အကဲလ ီးက   ၢ်ဂ ီၤဂ ီၤဘ ၢ်ဘ ၢ် (limited English proficient (LEP)) ခ ဖ  ဝ ၢ ၢ် 

Bowling Green ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်သ ခ ဖ  ဆ ၢထ  ၢ်ဝ ၢ ၢ် Bowling Green 

အတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အလ  ၢ်တက   ၢ်ဒ လၢတၢ ၢ်ထ  ၢ်န  ၢ ၢ်အ ီၤသ ဖဲ www.bgky.org/transit 

လၢအအ  ၢ်ဖဲလ  ၢ်တ လ  ၢ်မ တဖ ၢ်အဖ လ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်ဆ ၢထ  ၢ်လ  ၢ်တက   ၢ်ဒ အ ီၤသ ခ ဖ  အ မ (လ)ဖဲ 

robert.gil@ratpdev.com, ဆ ၢဒ ီးတၢ ၢ်ပရၢဖဲလ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ ီးထ ီးအ ီၤ မ တမ ၢ ၢ် ဆ ၢဒ ီးပ ီၤတဂီၤဂီၤဖဲ 304 E 11th Ave, Suite 

1 or Suite 2, Bowling Green, KY 42101 ဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမနဲ  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်အလ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ ီးထ ီးန   ၢ်လ ီၤ.  

 

ဒၢ်န   ၢ်အသ ီးတၢ ၢ်စ ီးကျါဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အလ  ၢ်တက   ၢ်ဒ  

လၢတၢ ၢ်ဆ ၢထ  ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ထ ရ ီၤဆ ဝ ၢ ၢ် Bowling Green အအ  ၢ်သ စ ၢ ၢ်က ီးန   ၢ်လ ီၤ.  

 

ဝ ၢ ၢ် Bowling Green သမ သမ ီးဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢအဒ ီးန  ၢ ၢ်ဝဲတအျါန  ၢ ၢ်ဒ ီး 180တ

သ ဖဲတၢ ၢ်ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်ကထဲ  ၢ်သီးဝ ီၤအလ ၢ ၢ်ခ န   ၢ်လ ီၤ. ဝ ၢ ၢ် Bowling Green 

ကရဲ ၢ်က ဲီၤမီၤဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢ တၢ ၢ်မီၤဝ ီၤအ ီၤအတၢ ၢ်မီၤက  ီၤက ဲတဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အလ  ၢ်ပ ီၤတၢ ၢ်ကဘ ၢ်က ီဲးလ ီၤဒ ီးဆီဲးလ ီၤမ ီၤခ ဖ  ပ ီၤတဂီၤဂီၤ မ တမ ၢ ၢ် အခၢ ၢ်စီးတဂီၤဂီၤ, 

ဒ ီးကဘ ၢ်ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒ ီးပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ အမ ီၤ, အလ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ ီးထ ီးဒ ီးအလ တဲစ န  ၢ်ဂ ၢ ၢ်, မ ီၤ မ တမ ၢ ၢ် 

ပ ီၤတ ၢ ၢ်က  ၢ ၢ်အတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါထ  ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်လၢတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအဂ ၢ ၢ်, ဒ ီးသန  ီၤထ  ၢ်သီးလၢပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ  

(ကလ  ၢ်, ဖ ီးဘ  ၢ်အလ ဲၢ ၢ်, မ တမ ၢ ၢ် ထ က ၢ ၢ်လၢအဟဲဝဲ), ဒ ီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်လၢအလ ီၤအန ီၤအသ န   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်န ၢ ၢ်န ၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်လ ီၤတ ၢ ၢ်လ ီၤဆီဲးဒ ီးတၢ ၢ်ပ ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ် 

လၢတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအတၢ ၢ်မီၤသီးအဂ ၢ ၢ်ကဘ ၢ်ပ  ၢ်ထ ဝဲဲဒ ီးတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ခလဲၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

ဝ ၢ ၢ် Bowling Green ဟ  ၢ်သဆ ၢ်ထ  ၢ်ဝဲဒ ၢ်သပ ၢ ၢ်ပ ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ကစ ီးကျါဝဲဒ ၢ် Title VI 

တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အလ  ၢ်တက   ၢ်ဒ ဖ ီးသစဲီး ဖဲတၢ ၢ်ထၢန  ၢ်မီၤပ ဲီၤဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဖ ီးသစဲီးအချါန   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်ကဟ ီးမ ဒျါဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ထ  ၢ်က ၢ ၢ်တဲ ၢ်က ၢ ၢ်ကကၢီးဝဲဘ ၢ်ဝဲလၢတၢ ၢ်ဒ သဒၢစၢီၤ 

တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢတၢ ၢ်ပ ၢ်အ ီၤဒၢ်တၢ ၢ်ခ သ  ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

http://www.bgky.org/transit
mailto:robert.gil@ratpdev.com


 

 တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တၢ ၢ်န ီၤလ ီၤပ ၢ်ဖ ျါအဆၢ 

 

တၢ ၢ်မီၤက  ီၤက ဲလၢတၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်ဝဲလၢတၢ ၢ်ဆ ၢထ  ၢ် နတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်က ီဲးမ ၢ ၢ်ဝဲတၢ ၢ်ကဘ ၢ်စ ီးကျါ 

Title VI တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အလ  ၢ်တက   ၢ်ဒ , ဒ ီးဆ ၢဃ ီၤဆ - 

 

ဝ ၢ ၢ် Bowling Green  

ဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ် 

Robert Gil 

304 East Eleventh Ave.  

Suite 2  

Bowling Green, KY 42101 

 

 

ဖဲတၢ ၢ်အ  ၢ်သီးလၢပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ တသ ပ ၢ်ဖ ျါထ  ၢ်တၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်က ီဲး, 

တၢ ၢ်ကတ ီၤသ အချါဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်အဝဲဆ ၢထ  ၢ်ဝဲဆ ဝ ၢ ၢ် Bowling Green 

အဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်အအ  ၢ်သ ဝဲန   ၢ်လ ီၤ. ဖဲတၢ ၢ်မီၤသီးသ  ၢ်တဖ ၢ်အ ီၤအဖ လ ၢ်, 

တၢ ၢ်ကထ  ၢ်လ  ၢ်သ က ၢ ၢ်သ ဒ ီးဝဲဒ ၢ်ပ ီၤပတ ထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ , 

ဒ ီးဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်ကမီၤစၢီၤပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ လၢတၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်ဘၢဝဲဒ ၢ် 

တၢ ၢ်ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်အတၢ ၢ်ကတ ီၤဆ တၢ ၢ်က ီဲးန   ၢ်လ ီၤ. 

ဝ ၢ ၢ်ကဟ  ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်တ စၢီၤမီၤစၢီၤကကၢီးဝဲဘ ၢ်ဝဲလၢပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ တဖ ၢ် 

လၢအအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်စ ီးကတ ီၤသက ီးအကဲလ ီးက   ၢ်တၢ ၢ်သ တၢ ၢ်ဘ ၢ်လၢအဘ ၢ်ဖဲကကၢီးအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

ဖဲတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လ တစ , ဝ ၢ ၢ် Bowling Green 

ကသမ ထ က ၢ ၢ်ကဒျါက ီၤတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဒ ီးမ ၢ ၢ်သ ကဘ  ၢ်လ ီၤဝဲဒ ၢ် 

တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢအတဖ ီးသစဲီးအတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်က န   ၢ်လ ီၤ. 

 

တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်အ  ၢ်က ီၤဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အတၢ ၢ်မီၤက  ီၤက ဲ လၢအမ ၢ ၢ်ထ ဖ က ၢ ၢ်ဖ အခ ီဲးယ ၢ်န   ၢ်, ဝ ၢ ၢ် Bowling 

Green ကလ ီၤပ  ၢ်မီၤထ တဲၢ ၢ်အတ ီၤပတ ၢ ၢ်တဖ ၢ်လၢတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါဝဲ 

ဖဲတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အတၢ ၢ်မီၤက  ီၤက ဲအပ ီၤအ ီၤန   ၢ်လ ီၤ. ဝ ၢ ၢ် Bowling Green 

ကစ ီးကျါဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်မီၤက  ီၤက ဲဖ ီးသစဲီးအ ီၤလၢတၢ ၢ်မီၤလၢပ ဲီၤဝဲဒ ၢ် တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ထ ရ ီၤစ ၢ ၢ်က ီးန   ၢ်လ ီၤ. ဝ ၢ ၢ် 

Bowling Green မ ၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ ဆ မ  ၢ်ဝဲလၢတၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်စ ကမ ီၤလၢ 

တၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်ပ တ တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်န   ၢ်တၢ ၢ်ကဒ ီးန  ၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဒ ီးသ  ၢ်ညျါတၢ ၢ်ဒ ီးန ဲၢ်ဖ ျါတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်အလ  ၢ်ပရၢဒ ီး

ကဘ ၢ်တၢ ၢ်သမ သမ ီးအ ီၤခ ဖ  ဝ ၢ ၢ် Bowling Green ဒၢ်အမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်ထ ဖ က ၢ ၢ်ဖ ခ ီဲးယ ၢ်အသ ီးန   ၢ်လ ီၤ.  

 



 

 တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တၢ ၢ်န ီၤလ ီၤပ ၢ်ဖ ျါအဆၢ 

ဖဲတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အချါ, 

ဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်ကဟ  ၢ်လ ီၤဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်က ဲီးဒ ီးသ  ၢ်ညျါအတၢ ၢ်ပရၢဆ ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ အအ  ၢ်, ဖဲ 15တ

သ အတ ၢ ၢ်ပ ီၤခ ဖ  လ  ၢ်ပရၢလၢအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်မီၤန  ၢ်မီၤဃျါန   ၢ်လ ီၤ. 

 

ဖဲ 20 သ အတ ၢ ၢ်ပ ီၤစီးထ  ၢ်ဖဲတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်မီၤဝ ီၤတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဝ ီၤအလ ၢ ၢ်ခ , 

ဝ ၢ ၢ်ကက ၢ ၢ်ထ ဆ မ  ၢ်ဝဲဒ ၢ်အတၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်စ ကမ ီၤလၢတၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်ပ တ  

တၢ ၢ်လ ီၤထ တဲၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ  ၢ်လၢပ ဲီၤဒ ီးအဘ  ၢ်တ ၢ ၢ် 

လၢတၢ ၢ်အ  ၢ်က ီၤဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဃ ထ သမ သမ ီးအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. ဖဲ 

27သ အတ ၢ ၢ်ပ ီၤစီးထ  ၢ်ဖဲတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်မီၤဝ ီၤတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဝ ီၤအ လ ၢ ၢ်ခ , ဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် 

ပ ီၤလၢအန  ၢ ၢ်စ န  ၢ ၢ်ကမ ီၤတဂီၤဂီၤကဒ ီးသ  ၢ်ညျါဝဲဒ ၢ် 

ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ ဒ ီးပ ီၤတ ၢ ၢ်က  ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်လၢတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလ ီၤအဂ ၢ ၢ်, 

ခ ဖ  လ  ၢ်ပရၢလၢအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်မီၤန  ၢ်မီၤဃျါ, ဒ ီးဒ ီးသ  ၢ်ညျါအဝဲသ  ၢ်လၢတၢ ၢ်ပ ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်လၢအလ ၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

1. တၢ ၢ်ဆၢတ ဲၢ်မ ၢ ၢ်တသမ သမ ီးဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်, 

တၢ ၢ်ကဘ ၢ်ဒ ီးန ဲၢ်ပ ၢ်ဖ ျါထ  ၢ်လ ီၤဆ ဒ ၢ်တၢ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢတၢ ၢ်ဆၢတ ဲၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

2. တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်သမ သမ ီးဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်န   ၢ်, 

တၢ ၢ်ကဘ ၢ်ဒ ီးန ဲၢ်ဖ ျါထ  ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဘ ီးဘ ၢ်သ  ၢ်ညျါဝ ၢ ၢ်အတၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်ပ တ အဂ ၢ ၢ်ခ  ၢ်ထ ီး, 

ဖဲတၢ ၢ်ဒ ီးသ  ၢ်ညျါဝဲဒ ၢ်ပ ၢ်တ  ၢ်ကရၢဖ တဖ ၢ် 

ဖဲအတၢ ၢ်မီၤဃ  ၢ်မီၤသက ီးတၢ ၢ်လၢလၢပ ဲီၤပ ဲီၤအချါကမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်အလ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဝဲလၢ 

တၢ ၢ်ထၢဖ   ၢ်အျါထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤဒ ီးတၢ ၢ်မီၤစၢီၤပ ီၤဃ ထ သမ သမ ီးတၢ ၢ်ဖ န   ၢ်လ ီၤ. 

 

ဖဲဝ ၢ ၢ် Bowling Green မ ၢ ၢ်တအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်စ ကမ ီၤလၢတၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်ပ တ အဂ ၢ ၢ်လၢလၢပ ဲီၤပ ဲီၤဘ ၢ်န   ၢ်, 

ဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် ပ ီၤလၢအန  ၢ ၢ်စ န  ၢ ၢ်ကမ ီၤတဂီၤဂီၤကဆ ၢဃ ီၤဝဲဒ ၢ် တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဆ က ၢ ၢ်စဲ ၢ် 

မ တမ ၢ ၢ် က ၢ ၢ်စၢဖ   ၢ်အခၢ ၢ်စီးကရၢလၢအဟ ီးဃ ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်စ ကမ ီၤ 

လၢတၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်ပ တ သ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်အဂ ၢ ၢ်ဒၢ်အကကၢီးဝဲဘ ၢ်ဝဲအသ ီးန   ၢ်လ ီၤ. 

 

တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်မ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်သမ သမ ီးအဘ  ၢ်တ ၢ ၢ်လၢအဂ ီၤန   ၢ်, ဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် 

ပ ီၤလၢအန  ၢ ၢ်စ န  ၢ ၢ်ကမ ီၤတဂီၤဂီၤဂီၤကသမ သမ ီးဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢလၢပ ဲီၤပ ဲီၤန   ၢ်လ ီၤ.  

 



 

 တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တၢ ၢ်န ီၤလ ီၤပ ၢ်ဖ ျါအဆၢ 

တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်ဝဲလၢတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်မ ၢ ၢ်တလၢပ ဲီၤဘ ၢ်န   ၢ်, တၢ ၢ်ကဃ အျါထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤ, 

ဒ ီးပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ ကဘ ၢ်ဟ  ၢ်ထ  ၢ်ဝဲဖဲ 45တ

သ အတ ၢ ၢ်ပ ီၤလၢတၢ ၢ်ဆ ၢထ  ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢတၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်တမီၤလၢပ ဲီၤမ ဒျါဒၢ်န   ၢ်သ ီးဘ ၢ်န   ၢ်တၢ ၢ်ကပ ၢ်ပန  ၢ်ဝဲ 

လၢတၢ ၢ်ဒ ီးအ  ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ဆ မ  ၢ်ထ တၢ ၢ်လၢတအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်သမ သမ ီးအဘ  ၢ်တ ၢ ၢ် 

လၢအဂ ီၤဒ ီးတၢ ၢ်ကပ  ၢ်က   ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ မ ၢ ၢ်တဆီဲးက  ီးဝဲဒ ၢ်ပ ီၤဃ ထ သမ သမ ီးတၢ ၢ်ဖ  မ တမ ၢ ၢ် မ ၢ ၢ်တဒ ီးန  ၢ ၢ်အျါထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤဖဲ 45 

သ အတ ၢ ၢ်ပ ီၤ, ဝ ၢ ၢ် Bowling Green ကရဲ ၢ်က ဲီၤပ  ၢ်က   ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

ဒၢ်န   ၢ်သ ီးတၢ ၢ်ကရဲ ၢ်က ဲီၤပ  ၢ်က   ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဖဲလၢပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ  

မ ၢ ၢ်တအ ဲၢ်ဒ ီးဝဲလၢတၢ ၢ်ကလ ီၤထ နဲ  ၢ ၢ်အတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢီၤဘ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

တၢ ၢ်ကသ ီးက ဲီၤမီၤဝ ီၤဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်သမ သမ ီး, 

ဒ ီးတၢ ၢ်ကဆ ၢထ  ၢ်တၢ ၢ်သမ သမ ီးအတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါဆ ဝ ၢ ၢ်အမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်အအ  ၢ်ဖဲ 60 

သ အတ ၢ ၢ်ပ ီၤစီးထ  ၢ်ဖဲတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ် တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အန ီၤန   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါအပ ီၤကပ ၢ်ဃ  ၢ်ဝဲဒ ီးတၢ ၢ်က ဲီးဒ ီးနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ကဲထ  ၢ်သီးအဂ ၢ ၢ်, 

ပ ီၤတဂီၤဂီၤလၢတၢ ၢ်ထ  ၢ်လ  ၢ်သ က ၢ ၢ်သ ဒ ီးအ ီၤအတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်တ ၢ ၢ်တဖ ၢ်, 

ဒ ီးတၢ ၢ်ဃ ထ  ၢ်န  ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖီးဒ ီးတၢ ၢ်မီၤကဆ  ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်ထ  ၢ်က ၢ ၢ်တ ဲၢ်က ၢ ၢ်အလ ၢ ၢ်ဖဲအကကၢီးဝဲဘ ၢ်ဝဲအလ ၢ ၢ်

န   ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်သမ သမ ီးမ ၢ ၢ်စဲီၤခ ဝဲလၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တမ ီၤလၢ ၢ်လၢ ၢ်အဃ န   ၢ်, 

ဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်ကဒ ီးသ  ၢ်ညျါဝဲဒ ၢ်ပ ီၤဘ ၢ်မ ဘ ၢ်ဒျါတဖ ၢ် ဒၢ်အကကၢီးဝဲဘ ၢ်ဝဲအသ ီး, 

ဒ ီးတၢ ၢ်ကဃ အျါထ  ၢ်တၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

ဝ ၢ ၢ် Bowling Green အ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ် 90 

သ လၢအတၢ ၢ်သမ သမ ီးဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်ထ ဖ က ၢ ၢ်ဖ ခ ီဲးယ ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်အျါထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢတၢ ၢ်ဘ  ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်က အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်, ဝ ၢ ၢ် Bowling Green 

ကဆီဲးက  ီးဝဲဒ ၢ်ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ န   ၢ်လ ီၤ.  

 

ဝ ၢ ၢ်အမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် ပ ီၤလၢအန  ၢ ၢ်စ န  ၢ ၢ်ကမ ီၤတဂီၤဂီၤကဟ  ၢ်န ီၤလ ီၤဝဲဒ ၢ် 

တၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်တဲ ၢ်အလ  ၢ်ပရၢတဖ ၢ်ဆ ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ ဒ ီးပ ီၤတ ၢ ၢ်က  ၢ ၢ်အအ  ၢ်ဖဲ 90တ

သ အတ ၢ ၢ်ပ ီၤစီးထ  ၢ်ဖဲတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အချါန   ၢ်လ ီၤ. 



 

 တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တၢ ၢ်န ီၤလ ီၤပ ၢ်ဖ ျါအဆၢ 

ဖဲပ ီၤသမ သမ ီးတၢ ၢ်ဖ သမ သမ ီးဝဲဒ ၢ်ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ , အတၢ ၢ်ပရၢခ  (2) 

ဘ  ၢ်အက ျါတဘ  ၢ်ဝ ီၤအလ ၢ ၢ်ခ တၢ ၢ်ကဟ  ၢ်န ီၤလ ီၤဆ ပ ီၤဆ  ီးတၢ ၢ်ဖ အအ  ၢ် ခ ဖ  ဝ ၢ ၢ်အမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်အဝဲီၤဒၢီး— 

တၢ ၢ်ပ  ၢ်ဃ ၢ်လ  ၢ်ပရၢ မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်တဲ ၢ်အလ  ၢ်ပရၢ (closure letter or a letter of finding (LOF)).  

 တၢ ၢ်ပ  ၢ်ဃ ၢ်လ  ၢ်ပရၢ 

က ၢၢ ၢ်တ ၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်လၢပ ီၤလ ီၤတဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်ဒ ီးဒ ီးန ဲၢ်ဖ ျါထ  ၢ်ဝဲလၢတအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်မီၤက

မ ၢ် Title VI အတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သ ဒ ီးတၢ ၢ်ကပ  ၢ်က   ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  

 A letter of finding (LOF)တ

က ၢၢ ၢ်တ ၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်လၢပ ီၤလ ီၤတဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်ထ  ၢ်လ  ၢ်သ က ၢ ၢ်သ ဒ ီးဘ ၢ်ထ ဒဲ ီးတၢ ၢ်

ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်အတၢ ၢ်ကထဲ  ၢ်သီးအဂ ၢ ၢ်, 

ဒ ီးတၢ ၢ်တဒဲ ီးနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်ဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဟ ီးဂ ၢ ၢ်ဝ လၢတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သ တမ ီၤလၢ ၢ်လၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်, 

တၢ ၢ်သ  ၢ်လ နၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်အျါထ  ၢ်ကရၢဖ , မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဟ ီးဂဲီၤဖ ီးမီၤအဂီၤကကထဲ  ၢ်သီးအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  

 

ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ မ ၢ ၢ်အ ဲၢ်ဒ ီးဃ သက  ၢ ၢ်ကညီးတၢ ၢ်ဆၢတ ဲၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်, ပ ီၤဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ အ  ၢ်ဒ ီးအတၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ် 60 

သ ဖဲတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်လ  ၢ်ပရၢဝ ီၤအလ ၢ ၢ်ခ  မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်မီၤဝဲဒ ၢ် LOF အချါန   ၢ်လ ီၤ.  

 

ဒၢ်န   ၢ်သ ီးပ ီၤတဂီၤလၢ ၢ်လၢ ၢ်ဆ ၢထ  ၢ်အတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်အဂ ၢ ၢ်လ ီၤလ ီၤဆ  က ၢ ၢ်စၢဖ   ၢ်တၢ ၢ်သ ီးက ဲီၤဝ စ  ၢ်တ ဆ ၢအလ ၢ ၢ် 

(Federal Transit Administration), ဖဲ FTA ထ ဖ က ၢ ၢ်ဖ ခ ီဲးယ ၢ်အဝဲီၤဒၢီးသ ဝဲ, 

တၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ကဘ ၢ်ပ ၢ်သ  ၢ်ပ ၢ်သီးအ ီၤ- Title VI Program Coordinator, East Building, 5th floor -TCR, 

1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590. 

 

တၢ ၢ်မီၤက  ီၤက ဲအတၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ်ပန  

တ ၢ်ဒ ုးသ  ၢ်ညါ* တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်မ ၢ ၢ်အျါန  ၢ ၢ်ဒ ီး 180 

သ ဆ အဖ ခ  ၢ်ဖဲတၢ ၢ်ပ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ကမ ၢ်ကဲထ  ၢ်သီးဝ ီၤအလ ၢ ၢ်ခ န   ၢ်တၢ ၢ်တတ ၢ ၢ်လ  ၢ်အ ီၤဘ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

တၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်သ  ၢ်ညျါနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ် – 15 သ   

တၢ ၢ်ဒ ီးန ဲၢ်ဖ ျါတၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ ီးစ ကမ ီၤလၢတၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်ပ တ အဂ ၢ ၢ် – 20 သ  

တၢ ၢ်ဘ ီးဘ ၢ်သ  ၢ်ညျါဝဲဒ ၢ်တၢ ၢ်ဒ ီးန ဲၢ်ဖ ျါတၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ ီးစ ကမ ီၤလၢတၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်ပ တ အဂ ၢ ၢ် – 27 သ  

တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်အျါထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢတၢ ၢ်ဆ  ီးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ကဘ ၢ်စ ီးဆၢဝဲဖဲ – 45 သ  

တၢ ၢ်စီးထ  ၢ်မီၤဝ ီၤတၢ ၢ်သမ သမ ီးအတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါအခ  ၢ်ထ ီးတၢ ၢ်ကဘ ၢ်ဆ ၢဝဲဆ  ဝ ၢ ၢ်အမဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်အအ  ၢ် – 60 သ  

လ  ၢ်ပရၢလၢဝ ၢ ၢ်မဲန  ၢ ၢ်က ၢၢ ၢ်အဝဲီၤဒၢီးအအ  ၢ် – 90 သ  



 

 တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်တၢ ၢ်န ီၤလ ီၤပ ၢ်ဖ ျါအဆၢ 

တၢ ၢ်ပတ သက  ၢ ၢ်ကညီး – တၢ ၢ်ဖ ီးတၢ ၢ်မီၤအန ီၤသ  60 သ အတ ၢ ၢ်ပ ီၤစီးထ  ၢ်ဖဲတၢ ၢ်ပ  ၢ်ဃ ၢ်လ  ၢ်ပရၢ မ တမ ၢ ၢ် 

တၢ ၢ်စ  ၢ်ည  ၢ်တဲ ၢ်အလ  ၢ်ပရၢ (closure letter or a letter of finding (LOF)) အချါ 

  

တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢက   ၢ်အဂ ီၤဂီၤတဖ ၢ်, ဆီဲးက  ီးဘ ၢ်ဖဲ 270-393-3695 တက ၢ ၢ်.  

Si se necesita informacion en otro idioma de contacto, 270-393-3695. 

Yog muaj lus qhia ntxiv rau lwm hom lus, hu rau 270-393-3695. 
 


