
2022 ခုုနှစှ်၊် ဩဂုုတ်လ် 2 ရက် ်
အခွုန််ကောက်ာက်ခံ်ု၍ ပန််�ခြံခံု၊ လမ််း�နှငှ့်် ်အပန််�ကောခြံေကောန်ရာမ်း�ာ�အဆင့််ခ်ြံမှ်းင့််တ််င့်က်ောရ� အဆုခုြံပုလာာ

ဘာာကော�က်ာင့််လ်ုအုပ်ရပါသလ။ဲ
Kenwood သည် ်ပန််�ခြံခံုကောပါင့်�် 

400 ဧက်ကောက်�ာ်နှငှ့်် ်က်ာ�လမ််း�မ်း

ဟုတု်သ်ည်် ်လမ််း� 13 မုု်းင့်က်ောက်�ာ်ရုှှိ

သည်် ်ရပ်ကောခြံမ်းခြံေစ်ပ်ါသည်။်

Kentwood အကောန်ခြံေင့်် ်ပန််�ခြံခံု
မ်း�ာ�နှငှ့်် ်အပန််�ကောခြံေအန်ာ�ယူမုူ်း

မ်း�ာ�အတ်ကွ် ်နှစှ်တ််ုငု့်�် အစ်အီစ်ဉ်
ကောပါင့်�် 700 ကောက်�ာ် က်မ််း�လမ်ှ်း�

ထားာ�ပါသည်။်

လက်ရုှ်ှိရန််ပုံကောင့်သွည် ်တ်ု�ုလာသည်် ်
မြို့မု်းု �ကောန်လထူား၏ုကောတ်ာင့်�်ဆုခုု�က်န်ှငှ့်် ်
ကောမ်း်ာ်မှ်းန််�ထားာ�ကောသာ တ်ု�ုတ်က်မု််း

အကောခြံခုအကောန်အတ်ကွ် ်လံကုောလာက်မု််းမ်း
ရုှှိပါ။

Translated by the Hispanic Center of West MichiganMichigan

အခွုန်် 
မ်းည်မ််း်က်�သင့််မ််းလ။ဲ

တ်စ်န်ှစှ်လ််င့် ်ဝင့်က်ောင့်တွ်စ််
ကော�်လာ၏ တ်စ်က်ောထားာင့်ပုံ် 1 ပုံ 

မဲ်းဆနှဒရှှိင့်မ််း�ာ�က် အတ်ည်ခ်ြံပုလ်င့် ်

သခု��ာန်ည်�်အရ 
ဘာယူက်ောလာက်က််�မ်းလ။ဲ

ဤအခွုန််မှ်း မ်းည်မ််း်ရရုှှိ
နှုငု့်မ််းလ။ဲ

ပထားမ်းတ်စ်န်ှစှ်တ််ငွ့် ်အခွုန််အခုသည် ်ပန််�ခြံခံုမ်း�ာ�၊ လမ််း�မ်း�ာ�နှငှ့်် ်အဆင့််ခ်ြံမှ်းင့််တ််င့်က်ောရ�အစ်အီစ်ဉ်မ်း�ာ�၏ လုအုပ်ခု�က်မ််း�ာ�
အလုကု် ် 
တ်ည်က်ောဆာက်ခ်ြံခုင့်�်၊ လည်ပ်တ်ခ်ြံခုင့်�်နှငှ့်် ်ထားန်ု်�သမ်ု်း�ခြံခုင့်�်မ်း�ာ�အတ်ကွ် ်အ�က်မ််း�ေ�င့်�် $2.3 သန််� ရရုှှိလမ််ု်းမ်းည်ဟ်ု ုခုန် ််မှ်းန််�ထားာ�
ပါသည်။် အခွုန််အခုအခြံပင့် ်မြို့မု်းု �ကောတ်ာ်အကောန်ခြံေင့်် ်အမ်း�ာ�ခြံပည်သ်နူှငှ့်် ်ပုဂုဂလကု်အရင့်�်အခြံမ်းစ်မ််း�ာ�အတ်ကွ် ်$22 သန််� အထား ု
ပါဝင့်က််�ခံုပါမ်းည်။်

1 မီ်း�လ ်= တ်စ်က်ော�်လာ၏ 1/1000 သုုမ််းဟုတု် ်$.001 ခြံပာ� 

အခွနွ်အ်ခွနှုနု်�်သည် ်1 မီးး�လ်ဖ်ြ�စ််လ်ှင် ်မြို့မ့ီး��နေန်ဖြ�ည်သ်တူစ််ဦး�သည် ်ဝင်န်ေင် ွတစ််နေ�်လ်ာ
တ့�င်�်၏ .001 ဖြ�ာ�၊ သ့� �မီးဟု�တ ်$1,000 လ်ှင် ်$1 ကို့� အခွနွ်န်ေ��နေ�ာင်ရ်�ါမီးည်။် 

န်မူ်းန်ာ- $100,000 ဝင်န်ေင်ရွှိိ့သည်� ်အမ့်ီးနေ�ာင်စ််�တစ််ခွ�၏ အခွနွ်န်ေ�ာင်ရ်မီးည်��်မီးာဏမီးာိ 
တစ််နှုစ်ိ်လ်ှင် ်$100 ဖြ�စ််�ါသည်။်

အတ်ည်ခ်ြံပုပါက် အခွုန််အခုရန််ပုံကောင့်မွ်း�ာ�က်ု ုမ်းည်သ်ုုရ်င့်�်နှှ�ီခြံမှ်း�ပ်နှှမံ်းလ။ဲ

လမ််း�မ်း�ာ� အမ်း�ာ�ခြံပည်သ်ူ
အပန််�ကောခြံေစ်င့်တ််ာ

မြို့မု်းု �ကောတ်ာ် 
ပရုဝဏ်ု်

က်ာ�ပါက်င့်က်ောန်ရာ
မ်း�ာ�

စ်ာခု�ုပ်ပါပန််�ခြံခံု 
အဆင့်် ်1

အစ်အီစ်ဉ်မ်း�ာ�

မြို့မု်းု �ကောတ်ာ်အတ်ငွ့်�်ရုှှိ 
လမ််း�မ်း�ာ�ခြံပင့်ဆ်င့်ခ်ြံခုင့်�်နှငှ့်် ်
တ်ု�ုခု�ဲ� ခြံခုင့်�်မ်း�ာ�အတ်ကွ် ်

နှစှ်စ််ဉ်ရန််ပုံကောင့် ွခဲွုကောဝ
သတ်မှ််းတ်မ််းည််

တ်စ်န်ှစှ်ပ်တ်လ်ံ�ုစ်ာ 
မုု်း�လံကုောလလံု

က်�န််�မ်းာကောရ�၊ ကောန်ထားုငု့််
ကောက်ာင့်�်မွ်းန််ကောရ�နှငှ့်် ်

အပန််�ကောခြံေကောရ�အစ်အီစ်ဉ်
အသစ််

ကောရပန််�မ်း�ာ�၊ က်စ်ာ�က်ငွ့်�်၊ 
ပလာဇာာ၊ အရုပ်ရ 

အမုု်း�အက်ာမ်း�ာ�၊ စ်တ်တု််
စ်င့်၊် ပဲွက်�င့်�်ပရန်် 

ခြံမ်းက်ခ်ုင့်�်က်�ယူ၊် က်ာ�ပါ
က်င့်အ်ပုုကောန်ရာမ်း�ာ�နှငှ့်် ်

အခြံခုာ� အဆင့််ခ်ြံမှ်းင့််တ််င့်မု််း
မ်း�ာ�

က်ငွ့်�်၊ က်စ်ာ�ရုံုံ၊ 
က်စ်ာ�က်ငွ့်�်၊ ကောရပန််�

အသစ်မ််း�ာ�၊ ပုုမုု်း
ကောက်ာင့်�်မွ်းန််သင့်် ်မီ်း�ကောပ�
စ်န်စ်၊် အဆင့််ခ်ြံမှ်းင့််ထ်ားာ�
သည်် ်က်ာ�ပါက်င့်န်ှငှ့်် ်
အခြံခုာ� တ်ု�ုခြံမှ်းင့််မု််းမ်း�ာ�

လမ််း�မ်း�ာ�၊ အာက်စ်ာ�
က်ငွ့်�်မ်း�ာ�၊ ပဲွက်�င့်�်ပရန််
ခြံမ်းက်ခ်ုင့်�်က်�ယူ၊် မီ်း�နှငှ့်် ်
အန်ာဂုတ်တ််ု�ုတ်က်မု််းက်ု ု
အကောထားာက်အ်က်ခူြံပုရန်် 
အကောခြံခုခံုအကောဆာက်အ်ဦ

မ်း�ာ�

မုု်း�လံကုောလလံနုှငှ့်် ်ခြံပင့််
ပလပ်ုကောဆာင့်မု််းမ်း�ာ�

အတ်ကွ် ်အစ်အီစ်ဉ်မ်း�ာ�
တ်ု�ုခု�ဲ�ရန်် ကောန်ရာတ်ု�ုခု�ဲ�
ခြံခုင့်�်နှငှ့်် ်ဝန််ထားမ််း�မ်း�ာ�

နေန်ာကို�်�်အခွျကိုအ်လ်ကိုမ်ီးျာ� �့�မ့ီး�သရ့ှိိရ့န် ်နေကိုျ�ဇူူး�ဖြ��၍ KENTWOOD.US/MILLAGE တငွ် ်ဝင်န်ေရာကိုက်ြကိုည်�ရု်ှု�ါ။
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• ပံုံ�သေ�အခွနွ်န်ှုနု်�်ထားး�တစ််ခွ�ကိုု� ရား�ကိုပ်ုံန်�်တမ်ှတှသ်ေကိုးကိုခ်ွခံြခွင်း�်�ည် ်မြို့မုှ��သေတး်၏ ပုံန်�်ခြခွ၊ံ 
လမ်ှ�နှုငှ်း် ်အပုံန်�်သေခြေသေန်ရားမှ�း� စီ်မံှခွ�ကိုက်ိုု� တု��တကိုသ်ေစ်မြို့ပီုံ� အသေထားးကိုအ်ကိုခူြပုံ�သေစ်ပုံါမှည်။် ခွငွ်း််
ခြပုံ�သေပုံ�လု�ကိုပ်ုံါကို အမ်ုှပုုံ�င်းရ်ှှင်းမ်ှ�း��ည် ်နှုစ်ှ်စ်ဉ် ဝင်းသ်ေင်းတွစ််သေ�်လး၏ တစ််သေထားးင်းပံ်ုံ� 1 ပံုံ�ကိုု� 
အခွနွ်အ်ခြေစ်် သေပုံ�သေ�းင်းရ်ာပုံါမှည်။်

• ပုံန်�်ခြခွမံှ�း�အး�လံ���ည် ်ပုံထားမှင်းါ�နှုစ်ှ်အတငွ်း�် အခြမှန်�်ံ��ခြေစ််ရာန်လ်ု��ည်် ်လု�အပ်ုံခွ�ကိုမ်ှ�း�ခြေင်း် ်
တု��တကိုလ်းမှည်။် ကို�န်ရ်ှှု�ည်် ်အ�င်း်ခ်ြမှှင်း်တ်င်းမ်ှမုှ�း��ည် ်10 နှုစ်ှ်အတငွ်း�် မြို့ပီုံ�စီ်�မှည်ခ်ြေစ််
ပုံါ�ည်။်

• နှုစ်ှ်နှုစ်ှ်အတငွ်း�် မြို့မုှ��သေတး်ပုံရုာဝ�ဏ်န််ယ်သ်ေခြမှနှုငှ်း် ်အမှ�း�ခြပုံည်�်အူပုံန်�်သေခြေစ်င်းတ်း သေ�းကိုလ်�ပ်ုံခြခွင်း�် 
စ်တင်းပ်ုံါမှည်။်

• �ံ��နှုစ်ှ်အတငွ်း�် စ်းခွ��ပ်ုံပုံါ ပုံန်�်ခြခွမံှမ်ွှ�မှမုှ�း� အ�င်း် ်1 ကိုု� စ်တင်းပ်ုံါမှည်။်

Bowen ဘူတူာာပန်းး�ခြံ�ံ- �န် ်စ််င်းခ်ွန်�်၊ 

ကိုစ်း�ကိုငွ်း�်အသေ�းင်းအ်သေယ်းင်း၊် �ု�င်း�်ဘု�တမ်ှ�း�၊ 

ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မှန်�်းယ်းသေရာ�နှုငှ်း် ်အခြခွး� �းယ်း

လပှုံသေရာ� ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Burgis ပန်းး�ခြံ�ံ- လမ်ှ�နှုငှ်း် ်သေလားကိုလ်မ်ှ�

အ�င်း်ခ်ြမှှင်း်တ်င်းခ်ြခွင်း�်မှ�း�နှုငှ်း် ်သေ�းကိုသ်ေရာပုုံ�ကို်

သေခွါင်း�်

မြို့�့� �တော်တာားပရ့ိဝုဏု်း- သေရာပုံန်�်၊ ကိုစ်း�ကိုငွ်း�်၊ ပုံလး

ဇား၊ ခွု�န်း�ရားသေန်ရားမှ�း�၊ စ်တတုစ််င်း၊် ပုံွ�ကို�င်း�်ပုံရာန် ်

ခြမှကိုခ်ွင်း�်ကို�ယ်၊် ကိုး�ပုံါကိုင်း၊် အမ်ုှ�းမှ�း�၊ အပုုံ�

ကိုး�ပုံါကိုင်းန်ှုငှ်း် ်အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�မှ�း� 

အ��ာ�ခြံပည်းသူအူပန်းး�တော်ခြံေစင်းတာာ-  

မြို့မုှ��သေတး်ပုံရုာဝ�ဏ်တ်ငွ်း ်တစ််နှုစ်ှ်ပုံတလ်ံ��စ်း ခွန် ်မ်ှနှ်�် 

50,000 စ်တ�ရာန်�် သေပုံအကို�ယ်ရ်ှှု မုှ��လံ�သေလလံ�၊ 

အ�ကိုအ်ရွာယ်အ်လု�ကို ်အပုံန်�်သေခြေအစီ်အစ်ဉ်

မှ�း�နှုငှ်း် ်အန်း�ယ်ရူာန်သ်ေန်ရား

စာ���ပးပါပန်းး�ခြံ�ံအဆင််း 1- လမ်ှ�မှ�း�၊ 

အး�ကိုစ်း�ကိုငွ်း�်၊ ပုံွ�ကို�င်း�်ပုံရာန်ခ်ြမှကိုခ်ွင်း�်ကို�ယ်၊် 

မီှ�နှုငှ်း် ်အန်းဂတတ်ု��တကိုမ်ှကုိုု� အသေထားးကိုအ်ကိုူ

ခြပုံ�သေစ်ရာန် ်အသေခြခွခွအံသေ�းကိုအ်ဦ

အတော်�့� Paris သူဘူာဝုပန်းး�ခြံ�ံ- လမ်ှ�မှ�း� 

ခြပုံ�ခြပုံင်းမ်ှမ်ွှ�မံှခြခွင်း�်မှ�း�၊ �ု�င်း�်ဘု�တမ်ှ�း�နှုငှ်း် ်အခြခွး�

�းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Home Acres ပန်းး�ခြံ�ံ- စ်ကိုတုက်ိုငွ်း�် အ�င်း််

ခြမှှင်း်တ်င်းခ်ြခွင်း�်မှ�း�၊ အရုာပ်ုံရာအမုှ��မှ�း�၊ မီှ�၊ 

�ု�င်း�်ဘု�တမ်ှ�း�၊ ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မံှ�းယ်းသေရာ�နှုငှ်း် ်

အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Jaycee ပန်းး�ခြံ�ံ- အမ်ုှ�းအ�စ််/ပုံရုို�ဂရာမ်ှ

အ�စ်် အသေ�းကိုအ်ဦ၊ အပုုံ�ကိုး�ပုံါကိုင်းသ်ေန်ရား၊ 

ကိုငွ်း�်ခြပုံး�ပုံစ််သေန်ရားမှ�း� အ�င်း်ခ်ြမှှင်း်တ်င်းခ်ြခွင်း�်မှ�း�

နှုငှ်း် ်အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Kellogg Woods ပန်းး�ခြံ�ံ- အမ်ုှ�းမှ�း�၊ 

သေ�းေ််သေဘုး/သေဘုစ်််သေဘုးကိုစ်း�ကိုငွ်း�် ခြပုံ�ခြပုံင်း်

မှမ်ွှ�မံှခြခွင်း�်မှ�း�၊ မီှ�နှုငှ်း် ်ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မှန် ်�းယ်းသေရာ�

Northeast ပန်းး�ခြံ�ံ- အမ်ုှ�းမှ�း�၊ 

ကိုစ်း�ကိုငွ်း�်၊ သေရာပုံန်�်မှ�း�၊ ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မှန်�်းယ်း

သေရာ�နှုငှ်း် ်အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Old Farm ပန်းး�ခြံ�ံ- ကိုး�ပုံါကိုင်းအ်�င်း်ခ်ြမှှင်း််

တင်းခ်ြခွင်း�်မှ�း�၊ ကိုစ်း�ကိုငွ်း�်၊ အမုှ��အကိုးနှုငှ်း် ်

အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Paris ပန်းး�ခြံ�ံ- လမ်ှ�မှ�း�အ�င်း်ခ်ြမှှင်း်တ်င်းခ်ြခွင်း�်

နှုငှ်း် ်�ု�င်း�်ဘု�တမ်ှ�း�

Pinewood ပန်းး�ခြံ�ံ- သေရာပုံန်�်မှ�း�အ�င်း်ခ်ြမှှင်း််

တင်းခ်ြခွင်း�်၊ ပုံစ််ကိုယ်သ်ေဘုးကိုစ်း�ကိုငွ်း�်မှ�း�၊ 

အမ်ုှ�း�စ််တစ််လံ��၊ အရုာပ်ုံရာအမုှ��အကိုး၊ 

ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မှန်�်းယ်းသေရာ�နှုငှ်း် ်အခြခွး��းယ်း

လပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Rondo Street Station ပန်းး�ခြံ�ံ- 

ကိုစ်း�ကိုငွ်း�်၊ စ်ကိုဘ်ု�ီထားး�ရာန်သ်ေန်ရားနှုငှ်း် ်စ်ကိုဘ်ု�ီ

ခြပုံင်းစ််င်းတ်း၊ �ု�င်း�်ဘု�တမ်ှ�း�၊ ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မှန််

�းယ်းသေရာ�နှုငှ်း် ်အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Stanaback ပန်းး�ခြံ�ံ- ကိုစ်း�ကိုငွ်း�်၊ ကိုး�ပုံါကိုင်း်

အ�င်း်ခ်ြမှှင်း်တ်င်းခ်ြခွင်း�်မှ�း�၊ �ု�င်း�်ဘု�တမ်ှ�း�၊ ပုံစ််ကိုယ််

သေဘုးကိုစ်း�ကိုငွ်း�်မှ�း�၊ ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မှန်�်းယ်းသေရာ�

နှုငှ်း် ်အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

Stauffer Station ပန်းး�ခြံ�ံ- သေ���ု�င်းင််းယ်၊် 

စ်ကိုဘ်ု�ီထားး�ရာန်သ်ေန်ရားနှုငှ်း် ်စ်ကိုဘ်ု�ီခြပုံင်းစ််င်းတ်း၊ 

�ု�င်း�်ဘု�တမ်ှ�း�၊ မီှ�၊ ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မှန်�်းယ်းသေရာ�

နှုငှ်း် ်အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း� 

Summerwood ပန်းး�ခြံ�ံ- ကိုစ်း�ကိုငွ်း�်နှုငှ်း် ်

ဥယ်�းဉ်ပုံန်�်မှန်�်းယ်းသေရာ�

လ�း���ာ�- ခြပုံင်း�်င်းခ်ြခွင်း�်၊ အစ်း�ထားု��ခြခွင်း�်နှုငှ်း် ်

အ�စ််ခွ�ုတ�်ကိုခ်ြခွင်း�်မှ�း�

Veterans Memorial ပန်းး�ခြံ�ံ- 

အမုှ��အကိုး၊ ကိုး�ပုံါကိုင်းအ်ပုုံ�သေန်ရားမှ�း�နှုငှ်း် ်

အခြခွး��းယ်းလပှုံသေရာ�ပုံစ်စည်�်မှ�း�

သေန်းကိုထ်ားပ်ုံ အခွ�ကိုအ်လကိုမ်ှ�း�
အတကွို ်ဤသေန်ရားတငွ်းက်ြကိုည််ပ်ုံါ-
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ရိင်း�နှီး့��ခြံ�ု�ပးနှီး့�ုံစ��ံ��က်း

သြသူဂုုတားလ 2 ရိက်း၊ 2022 
အ�ွန်းးတော်က်ာက်း�ံ၍ ပန်းး�ခြံ�ံ၊ လ�း�နှီးင့််း အပန်းး�တော်ခြံေတော်န်းရိာ��ာ�အဆင််းခြံ�ုင််းတာင်းတော်ရိ� 
အဆ့ခုြံပ�လာာ
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