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• ဝသံးစ ူၤဖးဘၣ်က ၠိဘ းလအဲတၢ်ဘၠိးဘၣ်သ ၣ်ညါ (တ ူၤဖၠိသၣ်တ ူၤ 6 တ ူၤ) တခ းဖနဲထၢန ုာ်မူၤပ ူဲၤဝဒဲၣ်လုံာ်ပတထံ ၣ်အူံၤတက ၢ်. 
• တအၠိၣ်ဒ းတၢ်ထၢဝဒဲၣ်တၢ်ဟ းတၢ်ဂဲူၤအလဲဖတဲ ူၤဖၠိသၣ်တ ူၤ 6 တ ူၤအတၢ်ထ ၣ်က ၠိမ ၢ်ဆ ၣ်မ ၢ်ဂ ူၤအနံူၤသ ၣ်သ ၣ်နၣ်လ ူၤ. တၢ်ပတထံ ၣ်တၢ်က ွၢ်ကပာ်က  ာ်တၢ်အလတဲၢ်စ းကါဝထဲလဲၢတၢ်အလဲ 

လၢတၢ်ဟ းတၢ်ဂူဲၤလၢအဘၣ်တၢ်မူၤဝဖဲအဲတမ ၢ်ဝဒဲၣ်တၢ်ထ ၣ်က ၠိမ ၢ်ဆ ၣ်မ ၢ်ဂ ူၤအနံူၤနၣ်လ ူၤ. 
• က ၠိမ ၢ်ဒၠိးနၢ်ဝဒဲၣ်တၢ်ပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤလၢက ၠိဖၠိြၢးၢးဝလဲၢတၢ်က ွၢ်ကပာ်က  ာ်တၢ်အလဲအဂ ၢ်နၣ်, 

တၢ်အလခဲဲလၢုာ်တၢ်ကဘၣ်က ွၢ်ကပာ်က  ာ်ဝဲလၢက ၠိဖၠိဝနဲၣ်အဂ ၢ်နၣ်လ ူၤ. 
• တၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ူၤဖလဲုံာ်ပတထံ ၣ်တဘ ၣ်အူံၤအပ ူၤတၢ်ကပုာ်ဝဒဲအ်မ ၢ်တၢ်ခ သ ၣ်အသၠိးနၣ်လ ူၤ. 

 က ၠိဖၠိအတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ၠိျိၤ- 

က ၠိဖၠိအမံူၤ- က ၠိဖၠိအန ၣ်ဂံၢ် #:  
လ ၢ်အၠိၣ်ဆၠိးထံး-    

က ၠိ- တ ူၤပတ ၢ်-________________________________________                                                      
မၠိၢ်ပၢ်အမံူၤ-  လ တဲစၠိန ၣ်ဂံၢ်-     

 တ ၢ်ဂ  ၢ်ဂ  ၢ်ထ ံးလ တ ၢ်က  ွၢ်ကပ ွၢ်က   ွၢ်တ ၢ်အလဲအဂ  ၢ်— 
ဝသံးစ ူၤမူၤန ၣ်လ ူၤတၢ်ြၢးၢးဝဘဲၣ်ဝလဲၢတၢ်စ းကါအ ူၤ- (လၢအလၠိၣ်ထ ဲ1 ထံၣ်ဧၠိူၤ) သမထံပံုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤလၢတၢ်ဆ ၢထ ၣ်အဂ ၢ်- * 

 

 

1. ဟံၣ်ဖၠိဃ ဖၠိဒၠိးနၢ်ဝဲဒၣ် TANF/FEP (တၢ်မူၤစၢူၤတစၠိၢ်တလ ၢ်လၢဟံၣ်ဖၠိဃ ဖၠိ           
အတၢ်လၠိၣ်ဘၣ်အဂ ၢ် မ တမ ၢ် တၢ်ဟ ၣ်ဟံၣ်ဖၠိဃ ဖၠိတၢ်ဖံးတၢ်မူၤတၢ်တၠိုာ်က ူၤ), 
(တၢ်မူၤစၢူၤက ၣ်စ  မ တမ ၢ် တၢ်ပ ူၤတၢ်အ ၣ်အခးက ) 

• တၢ်သမံထံပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤတၢ်နၢ်ဘ းခ ဖ  Utah တၢ်မူၤစၢူၤတၢ်ဖးံတၢ်မူၤ ဝဲူၤက ူၤ 
အကတ ၢ်ဖဲတၢ်က ွၢ်ကပာ်က  ာ်တၢ်အလလဲၢတၢ်ဃ ဘၣ်အ ူၤည အက ၢ်ဂ ူၤတဖၣ်
ဘၣ် သ ၣ်သ ၣ်ကမ ၢ်ဝဲဒ်တၢ်ဒၠိန ၣ်တၢ်ြၢးၢးဝဲဒ းခ ဲးယုာ်အတၢ်ဆၢတဲုာ် မ တမ ၢ် 
အတၢ် အၠိၣ်သးလၢအံၣ်လဲၣ်ထ နံးအ က ူၤအက နၣ်လ ူၤ. 

 

 

2. က ၠိဖၠိဒၠိးနၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်မူၤဂ ူၤအါထ ၣ်တၢ်ဘၣံ်တၢ်ဘၢတၢ်ဟနဲ ုာ် (SSI, ြၢးၢးဝဲဒ းဖၠိသၣ် 
လၢအန ၢ်ခၠိက ၢ်ဂ ူၤတလၢပ ဲူၤအဂ ၢ်) 

• တၢ်သမံထံပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤတၢ်နၢ်ဘ းအလုံာ်တ လံုာ်မ ခ ဖ တၢ်သ းက ူၤ 
ပၢဆ ၢပ ူၤဂ ၢ်ဝ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနၣ်လ ူၤ. 

 

 

3. က ၠိဖၠိြၢးၢးဝဲဒ း McKinney-Vento တၢ်မူၤစၢူၤ. • တၢ်သမံထံပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤခ ဖ  McKinney-Vento တၢ်ရ လၠိုာ်မူၤသကၠိး    
အပ ူၤနၣ်လ ူၤ. 

 

 

4. က ၠိဖၠိအၠိၣ်ဝဲဖဲတၢ်အးံထ ကဲ ၢ်ထ အဲလ ၢ် (ဖ ဲUtah မ တမ ၢ် လ ၢ်ကဝ ူၤပဒၠိၣ်အ 
တၢ်က ၢ်ထ ဲဖ လုာ်) 

• ပ ူၤသးစၢ်လၢအၠိၣ်ဖဲတၢ်က ၢ်ထ အဲပ ူၤအလ ၢ်အၠိၣ်ဝဲလၢကပုာ်ဖ ါထ ၣ်တၢ်ဂ ၢ်အ 
တက  ၣ်ဒၠိဒ းတၢ်န ုာ်ဆးဲလ ူၤမံူၤလၢက ၠိအတၢ်ပရၢ, လၢတၢ်ဟ ၣ်လ ူၤအ ူၤခ ဖ  
တၢ်ဂ ၢ်ပ ူၤမူၤတၢ်ဖၠိဖဲ Utah တၢ်မူၤစၢူၤဖၠိသၣ်ဒ းဟၣံ်ဖၠိဃ ဖၠိဝဲူၤဒ  မ တမ ၢ် Utah 

ဖၠိသၣ်တၢ်တ တၢ်တၢ်ဝဲူၤက ူၤနၣ်လ ူၤ. 

 

 
5. က ၠိဖၠိအၠိၣ်ဖဲက ၢ်စဲၣ်တၢ်က ၢ်ထ အဲလ ၢ် 

 

 

6. က ၠိဖၠိြၢးၢးဝဲဒ းခ းဲယုာ်ဒၠိးသနူၤထ ၣ်သးလၢတၢ်ပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤဟံၣ်ဖၠိဃ ဖၠိ/ဟံၣ်ဃ  
တၢ်ဟဲန ုာ်အဖ ခၠိၣ်နၣ်လ ူၤ.  ဟံၣ်ဖၠိဃ ဖၠိန ၣ်ဂံၢ်ခဲလၢုာ်-  _______________ 

ဟံၣ်ဃ တၢ်ဟဲန ုာ်ခလဲၢုာ်- $    

  • တၢ်သမံထံပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤဟံၣ်ဖၠိဃ ဖၠိတၢ်ဟဲန ုာ်လၢတၢ်နၢ်ကဒါက ူၤတၢ်ခၠိအတက  ၣ်ဒၠိ,  
လံုာ်ဖ  တဲုာ်, မ တမ ၢ် တၢ်ဟဲန ုာ်အလံုာ်ပုာ်ဖ ါအက ၢ်အဂ ူၤနၣ်လ ူၤ. 
(ဝံသးစ ူၤထၢန ုာ်မူၤပ ဲူၤက ဘ းပူၤ 2) 

*ဝံသးစ ူၤတၠိၢ်န ၣ်— က ၠိကလၠိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢနကဟ ၣ်ထ ၣ်တၢ်ပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤတၢ်ြၢးၢးဝဒဲ းခ ဲးယုာ်အဂ ၢ်နၣ်လ ူၤ. ဝံသးစ ူၤထၢန ုာ်ဃ ုာ်တၢ်ပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤလံုာ် 
တ လံုာ်မ ဖဲလံုာ်တ က  ၣ်ဒၠိအံူၤအပ ူၤဖဲလၢနဟ ၣ်ဝဲဒၣ်လံုာ်ပတထံ ၣ်တဘ ၣ်အံူၤဆ နက ၠိအခါတက ၢ်. တၢ်ပုာ်ကပုာ်ဝဲထဲလၢတၢ်ြၢးၢးဝဒဲ းခ ဲးယုာ် မ တမ ၢ် McKinney-
Vento အဂ ၢ်ဧၠိူၤနၣ်လ ူၤ. 

တၢ်မ ၢ်တစ းကါဝဲဒၣ်တၢ်လၢထးန တမံူၤဘၣ်ဆၣ်နမ ၢ်အဲၣ်ဒၠိးပတံထ ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်က ွၢ်ကပာ်က  ာ်တၢ်အလဲခ ဖ တၢ်မူၤဖ ံထ ၣ်တၢ်မူၤအသးအဂူၤတဖၣ်အဃၠိနၣ်, 
ဝံသးစ ူၤ ပုာ်ဖ ါထ ၣ်တၢ်ဂ ၢ် တၢ်က ူၤလၢတၢ်ဃ ထ ၣ်အဂ ၢ်-     

 

 

(ဝံသးစ ူၤဘ းစဲအါထ ၣ်လံုာ်ကဘ းပူၤဖဲမ ၢ်လၠိၣ်အခါ.) 

ဝံသးစ ူၤဟ ၣ်ဃ ူၤလံုာ်ပတံထ ၣ်အံူၤဆ က ၠိခၠိၣ်/က ၠိအပ ူၤနဲၣ်တၢ် မ တမ ၢ် ပ ူၤရဲၣ်က ူၤပၢဆ ၢက ၠိတၢ်ဘ းတၢ်လဲအအၠိၣ်ဖဲတၢ်ထၢန ုာ်မူၤပ ဲူၤအ ူၤဝံူၤအခါနၣ်တက ၢ်. တၢ်ဟ ၣ်တၢ်အဘ းအလဲတဖၣ် 
တၢ်ကဆၠိမၠိၣ်ဝဲလၢအဂ ၢ်တ ူၤလ ူၤလၢ က ၠိမူၤတၢ်ဆၢတဲုာ်တစ ဒ းဖဲနက ၠိဖၠိမ ၢ်ြၢးၢးဝဲဒ းတၢ်က ွၢ်ကပာ်က  ာ်တၢ်အလဲခ ဲးယုာ်အခါနၣ်လ ူၤ. ဖဲနၣ်ဝံူၤအလ ၢ်ခံတၢ်ကဟ ၣ်လ ူၤနူၤလၢတၢ်ဆၢတဲုာ်အ 
တၢ်ဘၠိးဘၣ်သ ၣ်ညါနၣ်လ ူၤ. နက ၠိ ဖၠိမ ၢ်ြၢးၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတၢ်က ွၢ်ကပာ်က  ာ်ခ ဲးယုာ်အဂ ၢ်နၣ်, က ၠိပုာ်ပန ၣ်နၢ်နူၤတၢ်မူၤလၢပ ဲူၤတၢ်မူၤစၢူၤ, တၢ်တ ၢ်လၠိုာ်တၢ် 
ဟ ၣ်ကဒါတၢ်အလဲအတၢ်တၠိုာ်က ူၤ, မ တမ ၢ် တၢ်ဆဲးလ ူၤမံူၤလၢ IOU တၢ်က ွၢ်ကပာ်က ံုာ်ခ ဲးယုာ်အလ ၢ်တသ ဘၣ်နၣ်လ ူၤ. 

ယအၢၣ်လ ူၤပုာ်ဂၢၢ်ပုာ်က ၢူၤလၢတၢ်ဂ ၢ်တၢ်က ူၤဒ းလံုာ်တ လံုာ်မ လၢတၢ်ဘ းစဲဃ ုာ်ဝဲအံူၤမ ၢ်ယတၢ်ဟ ၣ်ထ ၣ်တၢ်ဂ ၢ်အမ ၢ်အတ ဒ းအဘၣ်ဝဲဒ်နတၢ်သ ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်
ဒ းယတၢ်နုာ်အဂ ူၤကတၢၢ်အသၠိးနၣ်လ ူၤ. 

နံူၤသ - မၠိၢ်ပၢ်ဆဲးလ ူၤမံူၤ-     
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Utah က ွၢ်စ ဲၣ်တွၢ်က ဲၣ်ဘဲၣ်က ဲၣ်သ့ကမ ံးတ ာ် က ၠိတွၢ်ဘ ံးတွၢ်လ ကရွၢ် ဘ  လါမာ် ၡး 
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ees 

မူၤပ ဲူၤထဲဒၣ်လံုာ်ကဘ းပူၤအံူၤဖဲလၢတၢ်ဃ ထၢမ မ ၢ်ဝဲဒၣ်န ၣ်ဂံၢ် #6 လၢအဘၣ်တၢ်ဃ ထၢဝဲဖဲတၢ်ဂ ၢ်ဂံၢ်ထံးလၢတၢ်က ွၢ်ကပာ်က ံုာ်တၢ်အလဲအပ ူၤ 

တ ၢ်သမ ထ ပ ၢ်ဂ  ၢ်ပ ၢ်က  ျိၤတ ၢ်ဟနဲ  ၢ်လ ဟ  ၢ်ဖၠိဃ ဖၠိခဲလ  ၢ်အဂ  ၢ်- 

(တၢ်ပုာ်ပန ၣ်ဝဲလၢက ၠိဖၠိလၢအတြၢးၢးဝဒဲ းတၢ်ဂ ၢ်ခၠိၣ်တ လ ူၤလ ူၤဆ ဆ အဖ ခၠိၣ်.)
တၢ်ဆၢတဲုာ်ဟံၣ်ဃ တၢ်ဟဲန ုာ်ခ ဖ တၢ်မူၤအါထ ၣ်ဝဲဒၣ်ဟံၣ်ဃ တၢ်ဟဲန ုာ်လၢတၢ်တၠိစၢူၤမူၤစၢူၤခဲလၢုာ်အဖ ခၠိၣ်ဒ းဖဲနၣ်ဝံူၤတၢ်ထၠိၣ်သတ ူၤက ၢ်ဝဲဒ းပ ူၤအန ၣ်ဂံၢ်ဖဲဟံၣ်ပ ူၤဃ ပ ူၤနၣ်လ ူၤ. ဟံၣ်ဖၠိဃ ဖၠိမ ၢ်ဝဲဒၣ်ကူၢ်ၢ်လၢအဘၣ်ထ ဲ မ တမ ၢ် တဘၣ်ထ ဲဒ း 
ပ ူၤတဂူၤလၢ်လၢ်လၢအတမ ၢ်ပ ူၤအၠိၣ်ဆၠိးဖဲက ၠိတၢ်သ ၣ်ထ ၣ် မ တမ ၢ် ဘ ဒၢၢ်ဘၣ်ဆၣ်မ ၢ်ပ ူၤလၢအအၠိၣ်ဆၠိးဝဲဒ်မ ၢ်က ူၤဝဲူၤက ုာ်အတၢ်လ ၢ်တခါအသၠိးနၣ်လ ူၤ. တၢ်အံူၤအခ ပည မ ၢ်ဝဲအဝဲသ ၣ်အၠိၣ်ဆၠိးဖဲဟံၣ်တဖ ၢၣ်ဃ အ 
ပ ူၤဒ းန ူၤလၠိုာ်သကၠိးတၢ်လၢုာ်ဘ ၣ် လၢုာ်စ ူၤဒ်အမ ၢ်ဟံၣ်လဲ, မ ၣ်အ လဲထံလဲဒ းတၢ်အ ၣ်အလဲနၣ်လ ူၤ. 
က ံဲးဖ ျါထ  ၢ်တ ၢ်ဟနဲ  ၢ်တဖ ၢ်တခ  ံးဖဲတ ၢ်ထ ံးစ ျိၤလ ျိၤဒ ံးဝဲအချါဖဲအကက ံးလၠိ ၢ်သံးဒ ံးလ  ၢ်ကဘ  ံးပျိၤ(တဖ ၢ်)အပ ျိၤတက  ၢ်. 

မံူၤ-
မံူၤလ ူၤစၢူၤ မံူၤခ ၣ်ထံး မံူၤခၢၣ်သး

ဒၠိးနၢ်တၢ်ဟဲန ုာ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မူၤအ
ပ ူၤ (တခ းတၢ်ထ းစ ူၤလ ူၤအခါ)

တလါတဘျီတၢ်ဟဲန ုာ်

 ပ ၣ်စ ၣ်/အၠိၣ်ဘ ံးလၢမ ဒါအလ ဲ
ပ ူၤဂ ၢ်ဝ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ

တလါတဘျီတၢ်ဟဲန ုာ်

တၢ်ဘ ၣ်ည အလ,ဲ တၢ်က ၢ်ထ အဲ 
လဲ, တၢ်မူၤစၢူၤဖၠိသၣ်, 
တၢ်ဟနဲ ုာ် အဂူၤတဖၣ် 
တလါတဘျီတၢ်ဟဲန ုာ်

တၢ်ပုာ်ဖ ၠိၣ်ပ ူၤတဂူၤဘၣ်တဂူၤ
တလါတဘျီတၢ်ဟဲန ုာ်ခဲလၢုာ်

1 $ $ $ $ 

2 $ $ $ $ 

3 $ $ $ $ 

4 $ $ $ $ 

 တ ၢ်ဟနဲ  ၢ်အဒအိတ ဲၢ်တဖ ၢ်- 

 ၢ် တ ကၢ်က ံးဝဲဘ ၢ်ဝဲဒ ံးတ ၢ်ဟနဲ  ၢ်အတ ၢ်နဲ ၢ်က ဲတဖ 

လ တ ၢ်ထ   ၢ်က ိန   ၢ်အဂ  ၢ်—  

လါယ လ  1 သ , 2022-လါယ  30 သ , 

2023 

*တၢ်ဒၠိးနၢ် TANF တၢ်မူၤစၢူၤဒၣ်အတၢ်လၢအြၢးၢးဝဲဒ းတၢ်က ွၢ်ကပာ်က ံုာ်တၢ်အဘ းအလဲတခါခါအခ ဲးယုာ်နၣ်လ ူၤ. တလၠိၣ်ပုာ်ဖ ါအါထ ၣ်တၢ်ဟဲန ုာ်အတၢ်အ ၣ်သးဆ ညါဘၣ်နၣ်လ ူၤ. 
ဝံသးစ ူၤက ၢ်ကဒါက ူၤတၢ်ဂ ၢ်ဂံၢ်ထံးလၢတၢ်စ းက ံုာ် ညၠိက ံုာ်တၢ်အလအဲဂ ၢ်ဒ းဆ ၢထ ၣ်လံုာ်ပတံထ ၣ်ဖဲတၢ်ြၢးၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒ း TANF ခ ဲးယုာ်အဖ လုာ်တက ၢ်.*

School Utah က ွၢ်စ ဲၣ်တွၢ်က ဲၣ်ဘဲၣ်က ဲၣ်သ့ကမ ံးတ ာ် က ၠိတွၢ်ဘ ံးတွၢ်လ ကရွၢ် ဘ  လါမာ် ၡး 2022 
ADA

F တွၢ်က ွၢ်ကပာ်က  ာ်တွၢ်အပ ၤလ ာ်ပတ ထ ဲၣ်တွၢ် K-

6 

ဒၠိးနၢ်တၢ်ဟဲန ုာ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မူၤအပ ူၤ ပ ၣ်စ ၣ်/အၠိၣ်ဘ ံးလၢမ ဒါအလဲ/ပ ူၤဂ ၢ်ဝ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ
 တၢ်ဘ ၣ်ည အလဲ, တၢ်က ၢ် ထ ဲအလဲ, တၢ်မူၤ  
စၢူၤဖၠိသၣ် တၢ်ဟဲန ုာ်အဂူၤတဖၣ်

ပ ူၤမူၤတၢ်ဖၠိအလဲ, လါလဲ, စ ဟ ၣ်မ ုာ်, 
တၢ်ဘၣ်သး တၢ်နၢ်ဘ း, တၢ်ဟ ၣ်လၠိး 
တၢ်မူၤတအၠိၣ်အလဲ, တၢ် ဟ ၣ်လၠိးပ ူၤ မူၤ 
တၢ်ဖၠိအလဲ, ပ ုာ်ဘ းစဲတၢ်ဟဲန ုာ်လၢ 
န ၢ်ကစၢ် မ ၢ်က ူၤဝဲူၤက ုာ် မ တမ ၢ် 
စံုာ်ပ ဲူၤသ ၣ်ဖ း.

ပ ၣ်စ ၣ်, တၢ်မူၤအါထ ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ဟဲန ုာ်, တၢ် 
အၠိၣ်ဘ ံးလၢမ ဒါအလဲ, ပ ူၤဂ ၢ်ဝ တၢ်ဘံၣ် တၢ်ဘၢတၢ်ဟဲန ုာ် 
(ဃ ုာ်ဒ း SSI လၢဖၠိသၣ်ဒၠိးနၢ်).

*TANF အလဲ*, တၢ်ဘ ၣ်တၢ်ည အ လဲ,
တၢ်က ၢ်ထ ဲအလဲ, တၢ်မူၤစၢူၤဖၠိ သၣ်အလဲ.

န ၢ်ခၠိက ၢ်ဂ ူၤတလၢပ ဲူၤတၢ်နၢ်ဘ း,- တၢ်ထ းထ ၣ်စ လၢတၢ်ပုာ် က ူၤစ  
အပ ူၤ,- စ အ ၣ်ဒ းစ အမ း,- တၢ်ဟဲန ုာ်လၢတၢ်စ လ ၢ်ခ ၣ် ခၠိၣ်အပ ူၤ, 
တၢ်နုာ်နၢ်ဒ းတၢ်ဘ ၢလ ူၤစ , တၢ်မူၤစၢူၤထ ရ ူၤလၢပ ူၤ တဂူၤဂူၤ လၢ 
တအၠိၣ်ဆၠိးဖဲဟံၣ်တဖ ၢၣ်ဃ ,- စ ူၤလၠိၣ်စ ူၤပူၤတၢ် မူၤစၢူၤဒ းတနံၣ်တဘျီ 
တၢ်ဒၠိးနၢ်စ ,- တၢ်ဒၠိး လဲဟံၣ်တၢ်ဟဲန ုာ်,- တၢ်ဟဲန ုာ်အဂူၤတဖၣ်.

ဟံၣ်ဖၠိဃ ဖၠိအန ၣ်ဂံၢ် တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်    တလါဘၣ်တလါ တလါခဘံျီ ခံန ံတဘျီ တန ံတဘျီ

1 17,667 1,473 737 680 340 

2 23,803 1,984 992 916 458 

3 29,939 2,495 1,248 1,152 576 

4 36,075 3,007 1,504 1,388 694 

5 42,211 3,518 1,759 1,624 812 

6 48,347 4,029 2,015 1,860 930 

7 54,483 4,541 2,271 2,096 1,048 

8 60,619 5,052 2,526 2,332 1,166 

လၢတၢ်မူၤအါထ ၣ်ဟၣံ်ဖၠိဃ ဖၠိန ၣ်
ဂၢံ် တဂူၤစ ုာ်စ ုာ်, ပုာ်ဖ ၠိၣ်အါထ ၣ် 

6,136 512 256 236 118 



ees  
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