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သ်းံုစသူ�အကူအညပ�ုံဂရမ်် (CAP) သည် ်သ်းံုစသူ�တစ််ဦ်းခ င်််းအား် အာမခသပ်းသူ�မ ား်�ှငှ် က န််း်မာ

သရ်း သစာင်သ် ှှာက်မ �ခဖညဆ်ည််း်သပ်းသူ�မ ား်�ှငှ်ပ်တ်သက်သည ်သငသ တာင်််းခခခင်််း ကစရစပ််မ ား်

က ံုလပ်�ုသဆာင်ရ်န ််ကူညသပ်းပါသည်။် 

စည််း်�်ုံးဖ �ဲခခင်််းခခင်််းမှှတစ််ဆင် CCHI သည် ်Colorado နယ်သား်မ ား်က က�နမ််တ၏ံု 

သထာက်ခအား်သပ်းသည ်က ်းပမ်််းမမ� ား်တင် ်သ ှဆ�ဲ် းံုဗဟခုံ က်၌  ှှသနသ ကာင်််း သသခ ာသစရန ် ်

ဇာတ်သ ကာင်််း ရယူခခင်််း�ှငှ် အသရ်းယူ လပ်�ုသဆာင်မ်တ�မှ�ံ တစ််ဆင် ခပည်န်ယ်အ�ှ ှ သ်းံုစသူ�မ

ား်က ံုစစုံည််း်သပ်းပါသည်။် 

�ှစ်ှ်စ�်၊ ဥပေသခပ လတ်�သတာ�ှ်ငှ် ခပည်န်ယ်သအဂ င်စ်မား်အတင်််းတင်၊် က�နမ််တသုံ ည််

Colorado နယ်သား်မ ား် အတက်မှှခအုံား်ထား်နင် ံုမ်၊� အသ်းံုခပ နင် ံုမ်၊� �ှငှ် စရတ်သက်သာမ ှှ�သသာ

က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မက�  ံု တ်းံုတက်သစသည ်သငသ တာင်််းခမမ� ား်�ှငှ် မူ�ဝါေမ ား်အတက်

သထာက်ခအား်သပ်းပါသည်။် 

တက် ရ က်ဝနန်ဆ်ာင်မ်� 

အများီြပည်သူ်ဆူင်ရ်ာမူ�ဝါဒ 

နည််းီဗျျ�ဟာကျနသာ ချတ်ဆ်က်နဆာင်ေရွ်က်မ� 

က�န်မ်တ၏ �ံအန ကာင်ီ်း 

က�န်မ်တ၏ �ံအ�လ်် �လ်် ြ 

Colorado Consumer Health Initiative (CCHI) သည် ်ဖစ�ဲ�ည်််းပ ံုဆင�ရ်ုာ အတား်အဆ်းမ ား်၊ အား်နည််း်သသာ အက ်းခစား်ခင်မ်ား်၊ သ

မုံ ဟတ�ု က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ �နယ်ပယ်၏ မမ�တသသာ က င်ထ််းံုမ ား်သ ကာင် ၎င်််းတ၏ံု က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ�ှ�ငှ်

သငသ က်းပင�ု််း လခ ံုခ သရ်း ထခက�ုခရသသာ Colorado နယ်သား်မ ား်က ံုဝနသ််ဆာင်မ်သ�ပ်းသည ်ကယ�ုက ်းမဖက်သသာ၊ သ်းံုစသူ�

က ံုဦ်းတည်သ်ည၊် အဖ �ဲဝင်ခ်ဖစ််မက�အုံသခခခသသာ က န််း်မာသရ်း သထာက်ခအား်သပ်းမ �အဖအ�ဲစည််း် ခဖစ််ပါသည်။် က�နမ်တသုံ ည််

Colorado နယ်သား်မ ား်အား်လ်းံုအတက်တန််း်တူညမ�သသာ၊ စရတ်သက်သာသသာ၊ အသ်းံုခပ ခင်သှသာ၊ အရည်အ်သသ်းမသသာ က

န််း်မာသရ်း သစာင်သ် ှှာက်မက�  ံုရ ှှသအာင်ခ်မင်သ်စခခင်််းထ ဦ်းတည်သ်သာ တ်းံုတက်မအ�တက်ခပည်န်ယ်အ�ှ လပ်�ုသဆာင်ပ်ါသည်။် 



ဤအစရင်ခ်စာသရ်းသား်ခခင်််းအခဖစ််၊ CCHI သည် ်ခပည်န်ယ်၏ အသနာက်သတာင်သ်ထာင် ှ Durango မှှ Roaring Fork Valley သ

တာင်သ်ေပ�ပမ ၊�ဲ Denver ၏ က်းက ယ်ခမ်််းနား်သသာ ပမ သ�ဲတာန်ယ်နမ် တ်တင်််း ှှ Westminister �ှငှ် Aurora တအုံ ထ သခခဆနက်် ာ

— နား်သထာင်သ်ပ်းသညပ် သလ်းပကုံခဖညဆ်ည််း်သဆာင်ရ် က်သပ်းခ ပါသည်။် လနခ််သသာ�ှစ်ှ်တင် ်က တင်မ်ခနမှ်ှ် န််း်နင် ံုသ်သာ

COVID-19 ခဖစ််ပား်မ �ခမင်တ်က်လာခခင်််းမ ား်သ ကာင်၊်ထပုံအခ က�ဲ  ံုလူကယ�ုတ်င�ခ်ုဖင် က င်််းပခကာ အခ က�ဲမူံ�� Zoom ခဖင် သဆာင်ရ်

က်ခပါသည်။် ထပုံတစ််ခခုံ င်််းစကုံေသသအလက�ု ပါဝင်သ်ူ� 15-20 ဦ်းခနပ်် ါသသာ ရည်စူ်�်းထား်သည ်အဖင�ဲယ်မ ား်အခဖစ်် လပ်�ုသဆာင်

ပ်ါသည်။် က�နမ််တသုံ ည် ်လူစသုံဆာင်််းမ�ှ�ငှ်ပ်တ်သက်သည ်အကူအညအတ က် အသက�ုအဝန််း် အဖအ�ဲစည််း်မ ား်�ှငှ် ပူ�်းသပါင်််းသဆာင်ရ်

က်ခပပ်း၊ ါဝင်သ်ူ�အား်လ်းံုသည် ်၎င်််းတ၏ံု အခ နအ််တက်ခပနလ််ည်သ်ပ်းအပ််မအ�ခဖစ်် လက်သဆာင်က်တ်မ ား်က ံုရ ှှခပါသည်။် 

Durango

Roaring 
Fork Valley

E. Colfax

Westminster

နားီန ာင်ပ်ခင်ီ်းခရ ီးစ�် စီး ရ ီး 
 သဂတ်လ် 2022 

2021 တင်၊် အဖဝ�ဲင် ်ဝနထ််မ်််းမ ား်သည် ်က န််း်မာသရ်း သာတူညမ�မ�ှ�င် သ်းံုစသူ�စကား်သမား်က က�နမ််တ၏ံု အမ ား်ခပည်သူ်�ဆင�ရုာ

မူ�ဝါေ၊ နည််း်ဗ ျ�ဟာက သသာ ခ တ်ဆက်သဆာင်ရ် က်မ၊� �ှငှ် တက�ု�ုံက်ဝနသ််ဆာင်မ်လ�ပ်�ုငန််း်တတုံ င် ်အလယ်ဗဟ၌ံု  ှှသနဆခဖစ််သ

ကာင်််း သသခ ာသစရန ် ်CCHI ၏ အဖအ�ဲစည််း်ဆင�ရုာ ဦ်းစား်သပ်းမမ� ား်က ုံမမ်််းမခပါသည်။် ဤ လပ်�ုသဆာင်လ်�က် ှှသသာ ကတက

ဝတ်ခပ မတ�င် သ်ခခလှမ်််းတစ််လှမ်််းအခဖစ််၊ CCHI သည် ် ပပ်းခသသာ�ှစ်ှ်က ခပည်န်ယ်အ်�ှ ှ အမ််ရာမ ား်၌ နား်သထာင်သ်ပ်းခခင်််း

က�မ ား်ခဖင် အခ နက််��ုဆ် ုံ်းခ ပါသည်။် အဆပုံါက�မ ား်အတင်််း က�နမ််တသုံ ည် ်သစာင်သ် ှှာက်မ �အသ်းံုခပ ခခင်််း�ှငှ် စရ တ်တတ်

နင် ံုခ်ခင်််းတတုံ င် ်ဖစ�ဲ�ည်််းပဆုံင�ရုာ အတား်အဆ်းမ ား်က ုံရင်ဆ်င�သ်ုနရသည ်Colorado နယ်သား်အမ ား်အခပား်ထမှှ၎င်််းတ၏ံု ေသသအ

တင်််း ှှ က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ� စနစ််ထ သား်သရာက်ရာတင် ်၎င်််းတ၏ံု အသတအ�ဲ က မ ား်�ှငှ်ပ်တ်သက်၍ တက�ု�ုံက် ကား်သခရပါ

သည်။် 

ထတံည််ုသနရာမ ာ်းအာ်း Colorado နယ််သာ်း

မ ာ်းအသနခဖင် သဆ်းည��်�််းသပ်းသဆ်းဝ�း စ

ရတ်် တတ််နင် ုံမ် �ကစရစပ်မ ာ်း�ှငှ်ပ်တ််သက််၍

အခမင်မ်ာ်းဆ်းုံရာခင�နု�််ှ�််း ှထာ်းသည် 

ဧရယာမ ာ်းက ုံခခခာ်းသတ််မှတ််ထာ်းသည် 

အသ်းုံခပ ခင်စ်စ်တမ််း (CHAS) 2019

Colorado က န််း်မာသရ်းထမှ ေသတာမ ာ်းသ

ေပ�တင် ်အသခခခကာ သရ ်းခ ယ််ခပ ါသည််။ 



မှတ််ခ က််- Westminster �ှငှ် Roaring Fork Valley ပမား်က ုံစပနဘ််ာသာခ

ဖင် သဆာင်ရ် က််ခပါသည်။် East Colfax ပတင် ်မူလဘာသာစကား်က 

ခမနမ််ာဘာသာ ခဖစ်သသာ ပါဝင်သ်ူ�အမ ား်အခပား် ပါဝင်ခ်ပ ါသည်—်ထ ုံ ရ

ည်စ်ူ်းအဖက�ဲုံ ဘာသာခပနသ်ူ်�မှတစ်ဆင် ခဖညဆ်ည််း်သဆာင်ရ် က််ခပါသည်။် 

သဖာခ်ပပါတကုံ ံုနား်လည်ရ်န ််သမ်းခန််း်မ ား်က ံုဖစ�ဲ�ည်််းထား်ပါသည်-် 

ဤအစရင်ခ်စာတင် ်အက �််းခ ်းသဖာခ်ပထား်သည ်ထင်ဟ်ပ််မ�မ ား်သည် ်အ

သက�ုအဝန််း်တစ််ခခုံ၏ံု အသတအ�ဲ က က ံုခခ င၍ ံုသကာက်ခ က်ခ ရန ််သမုံ

ဟတ�ု ၎င်််းတကုံ လူတူစ််ဦ်းဦ်း၏ ဇာတ်သ ကာင်််းတစ််ခလ်ုံးံုက ံု

သခပာ ကား်သစရန ််ဆလုံခုံခင်််းမဟတ�ုပါ။ ၎င်််းအစား်၊ က�နမ််တသုံ ည် ်ဤ ခ

ဖစ််ရပ််မ ား်က ံုနမူ�နာခပ ခခင်််းသည် ်သစာင်သ် ှှာက်မ�ှ�ငှ်ပ်တ်သက်သည ်အ

က်းမား်ဆ်းံု အတား်အဆ်းမ ား်က ံု က သတသ�ဲနရသည ်Colorado ၏ သနထင�ု

မ်အ�သတအ�ဲ က မ ား် ှှ က�နမ််တ၏ံု လပ်�ုသဆာင်ခ် က်က ံု ဆက်လက်လပ်�ုသ

ဆာင်ရ်န ််သမ�ာလ်င်ပ်ါသည်။် 

က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ � ှှာသဖ ရာတင် ်သမုံ ဟတ�ု အက ်းဝင်မ် ှှ�ာသဖရာတင် ်သင်သ်တ �ဲ က ရသသာ

အရာသတက ဘာသတပါလ။

သစာင်သ် ှှာက်မ�� ဖအုံ တက်သင်ရ်အ က်းမား်ဆ်းံုအတား်အဆ်းသတကဘာသတပါလ။

က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ � ှှာသဖခခင်််းက သင်အ်တက်အခပ သသဘာသဆာင်တ်အရာ ခဖစ််တ ခဖစ််စ�်

မ ်း 

 ဖူ�်းပါသလား်။ 

သဆ်းည��်�််းသပ်းသဆ်းဝ�း က��ုက် စရတ်သတကက န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ �ေါမှှမဟတ�ု အမ််ရာ ေါမှှမဟ

တ�ု စား်စရာလမုံ ်း 

မ ှှမခဖစ််လအုံပ််ခ က်သတအတက်သင်ရ်သ ငသ ပ်းသခ နင် ံုစ်မ်််းက ံုသက်သရာက်မ ှှ�ပါသလား်။ 

က�မ ား်အား်လ်းံုက ံုဆင်တူ်လပ်�ုသဆာင်က်ာ အဆပုံါ စကား်သခပာဆမုံမ� ား်က ပါဝင်သ်ူ�မ ား်က ံုဦ်းသဆာင်သ်ပ်းခပါသည်။် ရေလ်အ်သန

ခဖင်၊် က��ှစ်ှ်ခသုံည် ်တူညသနခခင်််းမ ှှပါ။ လူမ ား်သည် ်ယခင်က် အရည်အ်သသ်းခမင်မ်ား်ပပ်းစရတ်တတ်နင် ံုသ်သာ က န််း်မာသရ်းသစာ

င်သ် ှှာက်မ � အသ်းံုခပ ခင် ှှာသဖခခင်််းက ံုတ်းံုခ သ�ဲပ်းသည ်လူမသ�ရ်းရာအခ က်အလက်မ ား်အပါအဝင် ်၎င်််းတ၏ံု က န််း်မာသရ်းအသေပ�

သက်သရာက်မ�  ှှသစသည ်ကစစရပ််အမ ား်အခပား်က ံုသဆ်းသနး် ခပါသည်။် အဆ ံုပါကစရစပ််အခ သ�ဲ�ည်် CCHI ၏ လပ်�ုသဆာင်ခ် က်

နယ်ပယ်က ံုသက ာလ်နသ််နပပ်း၊ က�နမ််တသုံ ည် ်က န််း်မာသရ်း၏ နယ်ပယ်အခပညအ်ဝက ံုခခ ငမ ံုသစသသာ သထာက်ခအား်သပ်းမ�က ံု

ကတကဝတ်ခပ ထား်ဆ ခဖစ််ပါသည်။် 

The Rainbow Youth Center၊
Growing Home၊ The Colorado
Immigrant Rights Coalition၊ �ှငှ် The 
Spring Institute ှက�နမ််တ၏ံု ပါတနာမ
ာ်းက ံုအလနသ််က ်းဇူ�်းတင် ်ပါသည်။
Gaye Weiss၊ Whitney Leeds၊ Laura
Segura၊ �ှငှ် Brandy Kramer တအံ ုာ်း
၎င်််းတ၏ ံု အာ်းထတ� ုက ်းပမ်််းမမ� ာ်းက
အဆပုံါပ မ ာ်း၏ ပပ်းသခမာက်မတ�င် ်
အလနတ််ရာ အသရ်းပါခသကာင်််း 



အသီး ြပြုခေင် ွ်�ံ

စရ တ်သ်က်သာမ� 

သစာင်သ်ာက််ှမအ�တက််အကနအ်် သတ်် ှသသာ ခဖညဆ်ည််း် သဆာ

င်ရ် က််သပ်းသူ� ဘာသာခပနဆ်�ု အဓပါပယ််သကာက််ယူ�ခ က်် ဝန်

သ်ဆာင်မ်မ� ား်က မလသုံလာက််သသာသ ကာင် အလှှညက် သား်သ

ရာက််မမ� ား်အတက််အ ကာက်းသစာင်ဆ်င�ု််းရပါသည်။် ဝနသ််ဆာင်မ်

မ� ား်သည် ်ဓသလထ်းုံစအရ သင်သ်လ ာ်မ်မ� ှပါ။ လူ�အသတာ်မ် ား်

မ ား်သည် ်၎င်််းတ ုံဆက််ဆခရမညပ်စုံ သမုံ ဟတ်�ု 

က သင်မ်ည ်က��ုက် စရတ််ပမာဏက ုံသ ကာက််ရ �ဲမသ� ကာင် 

သစာင်သ်ာက််ှမက� ုံ ှာသဖခခင်််းမ ှပါ။ 

အခပ အမူပူင�ု််းဆင�ရ်ုာ က န််း်မာသရ်းသစာင်သ်ာက််ှမအ�တက််

အသခခခအ သဆာက််အဦမ ှဘသား်သရာက််နင် ုံသ်ူ�မ ား်သည် ်

သက ်းလက််ဧရယာတ င် ် ှား်ပ�းပါသည်။် 

ပရမယမား်က ုံလ်းုံဝ မတတ််နင် ုံပ်ါ။ သတာသ်တာမ် ား်မ ား်သ

ည် ်ဝင်သ်င၏ 10% ထက်် ပပုံါသည်။် 

သစာင်သ်ာက််ှခ က��ုက် စရတ််က ခမင်တ်က််သနကာ အက ်းဝ

င်မ် � ပမာဏက က ဆင်််းသား်ပါသည်။် 

သဆ်းခန််း်မ ား် ှသခပာင်််းလနင် ုံသ်သာ က��ုက် စရတ််မ ား်�ှငှ်

ပတ််သက််၍ ပင်လင်််းခမင်သ်ာမ �နည််း်ပ�းပါသည်။် 

Durango မှ တစ်နာရအကာတ င် ်ှသသာ ပမ �ဲမ ား်တင် ်ပမုံ� ံ

မ ား်ခပား်သည ်စရတ််သက််သာသသာသဆ်းခန််း်မ ား် ပှါသ

ည်။် 

ပါဝင်သ်ူ�မ ား်သည် ်ကယ်�ုက ်းမဖက််သသာအဖအ�ဲစည််း်ခဖစ်သည ်သ

ဆ်း�ုံ စနစ် ်သည် ်အခနအ််ခမ ား်က ုံသပ်းသခ ခခင်််းမ ှသည်က် အလ

နစ််တ််ပ က််ဖယ််ရာ ခဖစ်သည်ဟ်လုံည််း် သဖာ်ခ်ပခပါသည်။် တရား်ဝ

င်အ်ရ "အသက်�ုအဝန််း် အက ်းခစ ား်ခင်ေေသ�လာမ ား်" ရနပ််သုံင အ

ရနထ််ား် ှမမှ�တစ်ဆင် ခပနသ််ပ်းရန ််လအုံပ်သသာလ်ည််း်၊ အမှနတ််က

ယ်် လအုံပ်သနသူ�မ ား် အတက််ဝနသ််ဆာင်မ်သ�ပ်းရန ််၎င်််းက ုံ

လပ�ုသဆာင်ခ်ခခင်််းမ ှပါ။ 

ေသသ ှအခ န ််ကာခမင်စ်ာသနထင�သ်ူု�မ ား်သည် ်အမ ား်အား်ခဖင်

သဆ်း�ုံသပါင်််းစည််း်မသ� ကာင်၊်လနခ််သသာ အ�ှစ်ှ�ှ်စ်ှဆယ််သက

ာက် က န််း်မာသရ်းသစာင်သ်ာက််ှမစ�နစ်၏ ယယုံင်််းမက� ုံသဖာ်ခ်ပခ

ကပါသည်။် 

ပါဝင်သ်ူ�မ ား်သည် ်သဆ်း�ုံ စနစ်က ေသသတင်််း သမား်သတာအ်မ

ား်စကုံ ုံ သေခ�ယူ�လက်�ုကာ သ ှဆ�ဲ်းုံမှတခုံပ နသ််ဆာင်ရ် က််သပ်းသ

သာ ဝနထ််မ််းအမ ား်စကုံ ုခံပတ််လပ်သား်သစသည်ဟ် ုံ ှင်််းခပခပါသ

ည်။် ပါဝင်သ်ူ�မ ား်က မ ှမခဖစ် ခဖစ်သသာ က�မ််းက င်သ်ူ�တစ်ဦ်း

တည််း်သာ က နခ််သကာင်််း သဖာ်ခ်ပခင်််းခဖင် ေသသမှ ခဖညဆ်ည််း်

သဆာင်ရ် က််သပ်းသူ�မ ား် အစလုံက်�ုအခပ လက်�ု ထက််ခာ

သား်ခခင်််းသ ကာင် ၎င်််းက ပမုံဆ်ုံးုံရ ား်သား်ခပ ါသည်။် သသာသသာ

ဝနထ််မ််း ခပတ််လပ်မမ� ား်�ှငှ် က်းမား်သသာ ခဖညဆ်ည််း်သဆာင်ရ်

က််သပ်းသူ� အနတ်�ု အသမ််းန�ှ်�််းထား်မ ား်သည် ်လူ�နာ-ဆရာဝန ််ဆ

က််ဆသရ်းမ ား်က ုံတာဝနခ််မ �ပမုံသုံလ ာနည််း်သစကာ၊ ခဖညဆ်ည််း်

သဆာင်ရ် က််သပ်းသူ�မ ား်အား် အလနအ််က� လပ�ုကင�သ်ုနရသည်ဟ် ုံ

ခစား်ရသစပပ်းအကူ�အညသပ်းရခခင်််းသ ကာင် ပင်ပ်န််း်လာမက� ုံ

သတ �ဲ က ခစား်ရသစပါသည်။် 

နဒသတေင်ွီ်းကစရ�စ််-

နဆီးရ ြ�ါင်ီ်းစည်းီမ� 

SW Colorado

 Durango



���သေင်ွီ်းကရယာတစ််ခအတ

ေကွ်် $150 က နစျးီကီးလေ�ီွ်းြါ

သည်။် $10 ဆလင် ်စမ၍ရနင်

ြ်ါသည်။် 

က���်််၏မတ်နဆ်ေသွည် ်နလြပတ် ်ားီြပ ီး 

အခ အခါတေင် ွ ်နဆီးည��်�ီး��ီးနဆီးဝါးီများီအ

တေကွ်် တစ််လလ င် ်$1000 နကျာ ်သီး စေ�ွန

�ရါသည်။် ရာနင် ခ�� ျနသာနေဒ�လာြမာဏအန

ည််းီငယ််ဆလင် ်

ြ ၍အ�ကျ�ီးအန ကာင်ီ်းသ�င်� ��ါလမ်မ� ံ �ည််။ 

က���်််သည် ်စတ်က်ျန်းီမာနရီး၊ ��ီ်းနာရင် ်�က််၊ 

နင်  ��အက််ဆစ်် ြပနစီ်းမတ�အ �ံတေကွ်် 

နဆီးဝါးီများီနင် ြ��တ်သ်က််၍ အာမခ��ီးသူမူရ ဘ

တစ််လလ င် ်$100 နးီြါးီ ��ီးနချ�ရါသည်။် 

လအများီစကရ န်းီကန�်ရါသည်။် 

နဆီးည��််�ီး��ီးနဆီးဝါးီ စရ တ်တ်တ်နင်် မ်� 

ြပည���ဆည်းီနဆာင်ေရွ်က်��ီးသူအူနနြပင်၊�� 

က���်််သည ်သူ၏ူ နဆီးည��်�ီး��ီးနဆီးဝါးီများီ 

ကန်သ်ာေီွးပခင်ီ်းန ကာင် ��လစ�် နဆီးရ ရ 

တစ်စတစ်ဦီးနင်  ��နတေရ� �ေွြါသည။် 

Pennsylvania (PACE) ရ �ရ ဂရမ်တစ်ခသည ်Medicare 

အသီး ြပြုသူမူျားီအတေကွ် နဆီးည��်�ီး��ီးနဆီးဝါးီ ကနက်ျစရတ်က် 

နလ ာခ� ံျလက် နသာန ကာင်၊�� 

အပမင်ဆ�� ီးနသာနဆီးဝါးီကန်က်ျစရ တ်သ်ည ်

တတ်နင်် နသ်ာြမာဏြပစ်သည��� $8.50 ြပ�စ်ါလမ်မ�� �ည်။ 

လတ်တ်နလာတေင် ်ွဤနနရာသ �ှ�ံြပာင်ီ်းန�ရ�ေလ�ာခပ� ံ �ြ ီး 

စရ တ်သ်က်သာနသာ နဆီးဝါးီများီနင် ြ��တ်သ်က်၍ 

စီးရ မ်ြမ ါသည။် 

နယဘယ ျ နဆီးည��်�ီး��ီးနဆီးဝါးီ 

နေရီွးချယ််စရာများီ�ကင် ်အ�ချ�ေ���သာ

အာမခအစအစ�်များီ၌ 

ြ ၍နစျးီြ�ါပခင်ီ်းမရ ြါ။ 



 

အသီး ြပြုခေင် ်ွ�ံ
ဘာသာစကား်�ှစ်ှမ ်းပါသည ်ပမုံသုံသာအခ က််အလက််မ ား်က အသရ်း

က်းပါသည်။် မ ကာခဏဆသုံလပုံင် ်အသက်�ုအဝန််း် အဖဝ�ဲင်မ် ား်သည််

ရ ှနင် ုံသ်သာအရာမ ား်�ှငှ်ပ်တ််သက််သည ်

အခ က််အလက််မ ား်က ုံမရ ကပါ။ 

အက ်းဝင်မ်မ� ှဘသဆ်း�ုံ ှက��ုက် စရတ််မ ား်က ုံကာမရန ််ခက််ခသသာ််

လည််း် ပရဟတသစာင်သ်ာက််ှမ�ှ�ငှ်ပ်တ််သက််သည ်

အခ က််အလက််မ ား်ကလုံည််း် သဖာခ်ပသပ်းခခင်််းမ ှပါ။ 

လူ�မ ား်သည် ်သဆ်း�ုံ သား်ရန ််သ ကာက်် ကပပ်းသနရာလ တ််မ ှသ

သာ 

သဆ်းခန််း်မ ား်သ ုံသား်သရာက််လ ုံကပါသည်။် 

စရ တ်သ်က်သ်ာမ� 

က န််း်မာသရ်းအာမခသည် ်အသက်�ုအဝန််း် ှ လူ�အမ ား်အခပား်

အတက််အသ်းုံခပ ရန ််အသတာသ်လ်း မတတ််နင် ုံပ်ါ။ 

လူ�မ ား်သည် ်အမ်ငာှ ှး်ခ၊ စား်စရာ၊ �ှငှ် က န််း်မာသရ်း သစာင်

သ်ာက််ှမ�ှ�ငှ် သဆ်းဝ�းမ ား်၏ က��ုက် စရတ််မ ား်�ှငှ် ပတ််သ

က််သည ်အခခား်သသာ လအုံပ်ခ က််မ ား်က ုံတတ််နင် ုံရ်န ််ရ��ု််း

ကနသ််န ကရပါသည်။် 

သဆ်းဘက််ဆင�ရ်ုာက��ုက် စရတ််မ ား်က ုံကာမရနအ််တက်် ပ

က်�ုဆစမုံရန ််ခက််ခပါသည်၊် စမုံလ�င်ပ်င်၊် မသမ�ာ်လ်င်သ်သာ 

တစ်စတုံစ်ရာ ခဖစ်သေပ�လာပါက ထပုံက်�ုဆက

က��ုသ်ား်နင် ုံပ်ါသည်။် 

သဆ်းကသုံမဆ�င�ရ်ုာ အသ က်းမ ား် တ်းုံပား်လာသည်�ှ်ငှ် 

ထအုံသ က်းထမှရ��ု််းထက််ရနမှ််ာ အလနပ််င် ်ခက််ခပါသည်။် 

လူ�မ ား်သည် ်သသာသသာသလ�ာသစ ်းက ုံ ှာသတသ�ဲ�ည်

အခါ 

၎င်််းသည် ်သငသ က်းဆင�ရ်ုာ စတ််ဖစ်းမက� ုံအမှနတ််ကယ်် 

သက််သာသစပပ်းက်းမား်သသာ ခခား်နား်ခ က််က ုံ

ခပ လပ�ုသပ်းပါသည်။် 

Westminster မှ ပါဝင်သ်ူ�မ ား်သည် ်သစာင်သ်ာက််ှမ� လက််ခရခှခင်််း�ှငှ် သငသ ပ်းသခ ခင်််းတင် ်အသတာက််းမား်သသာ အတား်အဆ်းမ ား်အခဖစ် က

��ုက် စရတ်် ပင်လ်င်််း ခမင်သ်ာမက�ံ� ခခခား်သဖာ်ခ်ပခပ ါသည်။် ဘတ်�ုအဖအ�ဲ�ှတင်၊် က�နမ််တ�ှ�ံ ငှ် သတဆ�ဲခုံသူ�မ ား်သည် ်က န််း်မာသရ်းသစာင်သ်ာက််ှ

မစ�နစ်ထ သား်သရာက််ခင်််း၏ စနသ််ေခ�မမ� ား်ကုံ ည��်�ခ်ပခ ကပါသည်။် အာမခမသှသာ လူ�အသတာမ် ား်မ ား်သည် ်သလ�ာသ စ ်းသပ်း သစာင်သ်ာက််ှ

မပ��ုံဂရမ်မ် ား် အသ်းုံခပ ခခင်််း၊ သဆ်းခန််း်အခ င်််းခ င်််း�ှငှ် အမ ်းမ ်းသသာ ဝနသ််ဆာင်မ်မ� ား်အ�ှမှ သလ�ာသ စ ်းမ ား်၏ သက််သရာက််မ�ှ�ည််း်လမ််း ှ

မကက်�ုညမမ� ား်ကုံ တက်�ု�ုံ က််က်းုံကား်ခခင်််း၏ အခက််အခမား်အသ ကာင်််းကုံ သခပာဆခုံပါသည်။် အဆပုံါပ�ုံ ဂရမ်မ် ား်ကုံ အသ်းုံခပ ခခင်််း ှ အခခား်

သသာ အဓကစနသ််ေခ�မတ�စ်ခမ�ံာ ဝနသ််ဆာင်မ်မ� ား် သမုံ ဟတ်�ု သဆ်းဝ�းမ ား်အတက်် တစ်စတုံစ်ဦ်းက သပ်းသခ ရသသာ အရာကုံ ဆ်းုံခဖတ််ရန ််သ

ဆ်းခန််း်မ ား်က ဝင်သ်ငက ုံ အသ်းုံခပ သလ ှသည ်သလ�ာက််ထား်မလ�ပ�ုငန််း်စ�် ခဖစ်သ်သာလ်ည််း်၊ ဝင်သ်ငသ ခပာင်််းလသား်ပါက (အနည််း်ငယ််သာ ခဖ

စ်လ�င်ပ်င်)◌် ၎င်််းသည် ်က��ုက် စရတ််မ ား်ကုံ သသသာသာ သခပာင်််းလသား်သစနင် ုံက်ာ ဝနသ််ဆာင်မ်မ� ား်အတက်် စရတ််မတတ််နင် ုံမ်က�ံ� ခဖစ်သစနင် ုံ

ပ်ါသည်။် ဝင်သ်ငအ နည််း်ငယ််တ်းုံလာခခင်််းကလည််း် လူ�မ ား်အသနခဖင် ပ ုံက််ဆပုံာနှင် ုံသ်သာလ်ည််း် စရတ််သက််သာသည ်က န််း်မာသရ်းဝနသ််ဆာင်မ်

မ� ား်ကုံ အသ်းုံမခပ နင် ုံသ်တာသသာ ပ�ုံ ဂရမ်အက ်းဝင်မ်၏� ရ ှနင် ုံမ်က�ံ� ပယ််ဖ 

က််သစနင် ုံပ်ါသည်။် ထ ုံမသသခ ာမမ� ား်သည် ်လူ�မ ား်ကုံသစာင်သ်ာက််ှမ ှ�ာသဖ ခင်််း�ှငှ်ပ်တ််သက််၍ စတ််ဓာတ််က 

သစကာ၊ သဆ်းဘက််ဆင�ရ်ုာ အသခခအသနမ ား်ကုံ ပမ ုံဆ်ုံးုံဝ�းသစပါသည်။် 

 

နဒသတေင်ွီ်း ကစရ�စ််- ကန်က်ျစရ တ် ေြ်ွင်လ�� င်ီ်းပမင်သ်ာမ�+ သာေွီးနရာက်မ �

NW Metro Denver

Westminster



နဆီးည��််�ီး��ီးနဆီးဝါးီ စရ တ်တ်တ်နင်် မ်� 

အသက်် အဝန်းီ နဆီးခန်းီများီ၏ ြပ�င််ရ 

နဆီးဆင်အ်များီအြပားီသည် ်နလ ာ�ှ�ံစျးီများီမ��ီးြါ၊ 

နဆီးခန်းီတေင် ်ွနဆီးမရ ြါက၊ တတ်နင်် က်ာ 

ဆရာဝနက် သင်က�� ���ီးနသာ ကသမက� လက််နာရန ်

ခက််ြခါသည်။် 

ဆရာဝနမ်ျားီအနနြပင် ��ပမနပ််မနက်သနင် ရ်နအ််တေကွ်် ြ မလ 

ေယွ််ကူ�နစသည���နည််းီလမီ်းအြပစ်် နဆီးများီက အလအနလျာက်် န 

ဆီးည��်�ီးနရီး ားီြ ေ���ြါသည်။် လူ�အနတာ်မ်ျားီများီတေင် ်ွန 

ဆီးအများီအြပားီ 

ရ နသာ်လ်ည််းီ၊ န ဆီးအားီလီးသည် ်လ�အ််နသာ နဆီးများီ ဟတ် ်မ 

ဟတ် ်ရင်ီ်းလင်ီ်းမမ�ရ ဘ၎င်ီ်းတက �ံ အလေ�ွ်အကနအ်ကျများီကာ 

လျင်ပ်မနစ်ာေွ 

တီး လာြါသည်။် 

အာမခမရ ဘနဆီးဝါးီများီက 

တတ်နင်် ရ်န ်အလေ�ွ်ခက််ြခါသည်။် 

ကနက်ျစရ တ်မ်ျားီရ နြပာင်ီ်းလမအ�များီအြပားီက 

နဆီးဝါးီရရ ရန ်�က�ီးစားီသူမူျားီ၏ နနရာေ���တေင်မူ်ွတည်က်ာ

နေတ�ေွ �က��ရါသည်။် လူ�တစ််ဦီးတေင် ်ွ

နလ ာ�ှ�ံစျးီများီရ ားီလ �င််င်၊် ၎င်ီ်းသည် ်

မတူည�နသာနဆီးဆင်တ်ေင် ်ွကနက်ျစရ �တ်် နည််းီနင် ြ်ါသည်။် 

ြပည���ဆည််းီ��ီးနသာ အင်ဆူ်လ�င််မာဏက 

အ�ချ�ေ���သာနဆီးဆင်မ်ျားီက ကနသ်� ံတ် ်ားီြါသည် ်

(ြပစ််နင် နခ်ျအားီြပင် ��Medicaid/Medicare တက �ံ

ကနသ်� ံတ် ်ားီသည်)်။ ��ီး ားီနသာလတေင် ်ွ 

အင်ဆူ်လင်လ်နလာက််န ကာင်ီ်း နသချာနအာင်�လ်််ရန ်

ခက််ခနြစါသည်။် အပခားီကနက်ျစရ တ်အ်နရတာယ််များီက 

ပမင်တ��က််နစနင် သ်ည��� ကျန်းီမာနရီးက 

နစာင်��ှ�ရာက််ရန/်နသီးေွတေင်ွီ်းသ ကားီဓာ�တ််မာဏက 

တစ််သမတ်တ်ည််းီ န ီ်း ားီရန ်ခက််ခနြစါသည်။် 

Medicaid သည် ်အ�ကျ�ီးဝင်နသ်ာနဆီးဝါးီများီက နြပာ 

င်ီ်းလခက�ံာ အ ရာက ကနက်ျစရ တ်က် 

ဝယ််ချင်စ်တ်က်နန်လာက််နအာင် ်နစျးီကီးနြစါသည်။် 

ယခင်က် နေဒ�လာအနည််းီငယ််သာြပစ််ခ�ှ�ံသာ်လ်ည််းီ၊ 

$200 သ �ံ

ခနတ်က််သာေီွးြခ��ံါသည်။် 



 

အသီး ြပြုခေင် ်ွ�ံ

စရ တ်သ်က်သ်ာမ� 

နဒသတေင်ွီ်းကစရ�စ််- ြ ��်် �ချ��််ချယ်မက� ြ င်ီ်း
ြပတ်ပခင်ီ်း 

ပါဝင်သ်ူ�အမ ား်အခပား်သည် ်သရသ��ဲခပာင်််းသနထင�သ်ူု� ခမနမ််ာမ ား်

ခဖစ်ကာ စတ််က န််း်မာသရ်း က�မ််းက င်သ်ူ�မ ား်ထ သား်သရာက််သသာ်

လည််း် မသား်စဝုံင်မ် ား်က ၎င်််းတ၏ုံ ရပ�ုပင�ု််းဆင�ရ်ုာ�ှငှ် စတ််ပင�ု််းဆင�ရ်ုာ

က န််း်မာသရ်းတင် ် ှသနခခင်််း ှမက�ံခမင်သ်တ �ဲနင် ုံခ်ခင်််းမ ှသကာင်််း သ

ခပာ ကား်ခ ကပါသည်။် 

ပါဝင်သ်ူ�မ ား်သည် ်၎င်််းတအုံ သနခဖင် သား်လာသရ်း အကူ�အည

ကုံ သလ�ာက််ထား်ကာ ခငင်််းပယ််ခရသသာသ ကာင် ဆရာဝနခ်် န််း်ဆ

မုံမ� ား်က ုံ လတ််သား်ရသ ကာင်််း သခပာ ကား်ခပါသည်။် အခား်သူ�မ

ား်က ကား် သရာက််လာရန ််တစ်နာရခနအ်် ထ ကာခမင်နင်် ုံက်ာ အကူ�

အညသပ်းသူ�မ ား်က ုံ

လက်�ုပါခင်မ်ခပ သသာ Intelliride ၏ ကလမမ� ား်အသ ကာင်််း 

သခပာခပ ါသည်။် 

East Colfax ပ ှပါဝင်သ်ူ�မ ား်သည် ်၎င်််းတ၏ုံ က န််း်မာသရ်းက ုံဆ်းုံ

ရ ား်စာ သက််သရာက််မ ှ�သည ်သအာက််တ င် ်အက �််းခ ပ်သဖာခ်ပ

ထား်သသာ လူ�မသ�ရ်း ကစရစပ်အမ ား်အခပား်က ုံထတ်�ုသခပာခပါ

သည်။် 

ပါဝင်သ်ူ�အခ သ�ဲ�ည်် အထူ�်းသခဖင် ထအုံရာက ဝင်သ်ငတ စ်ခတုံည််း် ှ

သည ်အမ်မ ား်တင် ်စနသ််ေခ�မတ�စ်ရပ်ခဖစ်သ ကာင်််း သဖာ်ခ်ပကာ ၎င်််း

တ ုံသနမသကာင်််း ခဖစ်ပါက ၎င်််းတကုံ ယ်�ုတင� ု်သမုံ ဟုံတ်် မသား်စဝုံင်

မ် ား်အတက််သစာင်သ်ာက််ှမ�  သပ်းရန ််ခက််ခသစသည ်နာမက န််း်ခင်မ်

သပ်းသသာ အလပ�ုမ ား်ကုံ လပ�ုကင� ု်သနရသည ်စနသ််ေခ�မမ� ား်က ုံ ှင်််း

ခပခပ ါသည်။် 

ပ်ူးတသပ်းသခ မမ� ား်က စနသ််ေခ�မတ�စ်ရပ်ခဖစ်ပ်ါသည်။် ခင်ပ်န််း်သ

ည်�ှ်ငှ် ကသလ်းမ ား်�ှငှ်ပ်တ််သက််၍ ၎င်််းတကုံ သစ ်းက်းပါသည်။် 

သဆ်း�ုံ အခ သ�ဲ�ည်် Medicaid တင် ်စာရင်််းသင်််းထား်သသာလူ�မ ား်ထ 

သငသ တာင်််းခလာ�မ ား် သမုံ ဟတ်�ု အသ က်းရယူ�မ �က င်ထ််းုံမ ား် ှ

ခ တ််ဆက််သဆာင်ရ် က််မက� ုံသပ်းပ ုံပ ါသည်။် 

သား်အထန််း်တပ်ခခင်််းသည် ်ကသလ်းမ ား်အတက််အလနပ််င် ်

သစ ်းက်းပါသည်။် 

တစ်ခါတစ်ရတင် ်စရတ််နည််း်ပ�းသသာ ရင်််းခမစ်မ် ား်က 

ယ ုံကည်စ်တ််ခ ၍မရနင် ုံပ်ါ၊ လူ�မ ား်က သဆ်းခန််း်မ ား်ထသား်ကာ သစာ

င်ဆ်င�ု််းသနသသာ်လ်ည််း် ၎င်််းတကုံ ဖင်လှ်ှစ်ခခင်််းမ ှပါ။ 

လူ�မည််း်ဆနက်် င်သ်သာ လူ�မ ်းသရ်းခခ ခား်မ�ှ�ငှ် ဘာသာစကား် 

အတား်အဆ်းမ ား်သည် ်သစာင်သ်ာက််ှမက� ုံအသ်းုံခပ ခင်ရ်ရန ််

အတား်အဆ်းမ ား်ခဖစ်ပ်း၊ လူ�မ ား်က သဆ်းဘက််ဆင�ရ်ုာ ခဖညဆ်ည််း် 

သဆာင်ရ် က််သပ်းသူ�မ ား်�ှငှ် သတဆ�ဲပုံါက ထခက်�ုနာက င်သ်သာ 

အသတအ�ဲ က မ ား်က ုံခဖစ်သ်ေပ�သစပါသည်။် 

အဓကသဆ်း�ုံ �ှစ်ှခ၏ုံ ကား်တင်သ်နထင�က်ုာ၊ သင်၏် အာမခသေပ�တင်

အ်သခခခ၍ 

ပတ်�ုထတ်�ုခသနရပပ်းခ ခား်ဆက််ဆခရပါသည်။် 

သား်လာသရ်း 

အလပ�ုခနအ်် ပ်မ� 

မသား်စပုံ ပ်းံုကူညမ�

East Colfax
SE Metro Denver

"ကသလ်းသတကုံပ ်းသထာင်ရ်တာ၊ တစ်ကယ်�ုတည််း်

ခဖစ်သနရတာန၊ ခ ာတူ�်းလ ပတ််ဝန််း်က င်ေသ်သမှာ

သနထင�ရ်ုတာအတက််ရ��ု််းကနလ််ပ်� ှား်ရတာသ ကာင်

က�နမ််မှာ က န််း်မာသရ်းခပဿနာသတ ပှါတယ််။" 



နဆီးည��််�ီး��ီးနဆီးဝါးီ စရ တ်တ်တ်နင်် မ်� 

လူ�များီသည် ်၎င်ီ်းတလ �ံ��အ််နသာ 

နဆီးဝါးီများီအတေကွ်် အနကာင်ီ်းဆီးနစျးီန�ှ်�ီးများီက

ရရ ရန ်မတူည�နသာ ရင်ီ်းပမစ််အများီအြပားီ 

သာေီွး�ရါသည်၊် 

နာတာရည်န်ရာဂါအနပခအနနများီအတေကွ်် 

လ�အ််နသာ နဆီးဝါးီများီသည် ်အလေ�ွ်နစျးီကီးြပ ီး

နဆီးြပနြ်ပည���ရပခင်ီ်းများီအတေကွ်် နငေ�ွြီးနချနင် ရ်န်

ခက််ြခါသည်။် 

နကာင်တ်ာတေင်ဝ်ွယ််ယူ�နင် နသ်ာ နဆီးဝါးီများီကလည််းီ 

တတ်နင်် ရ်နခ်က််ြခါသည်။် အဆစ််နရာင်နာ်လမီ်းနဆီးက 

နဆီးည��်�ီး��ီးနဆီးဝါးီ ြပစ််ခပ� ံ �ြ ီး အခအခါတေင် ်ွ

နကာင်တ်ာမဝယ််ယူ�နင် �ပ် ြပစ််နသာ်လ်ည််းီ မတတ်နင်် နသီ်းြါ။ 

အသက်် အဝန်းီရ လူ�အနတာ်မ်ျားီများီသည််

ရင်ီ်းပမစ််များီအန ကာင်ီ်း မသ �ကါ သမ �ံဟတ် ်

နဆီးည��်�ီး��ီးနဆီးဝါးီများီနင် ြ��တ်သ်က််နသာ

အာမခအ�ကျ�ီးဝင်မ်�ှ�င်  ��ဆက််�စ််နနသည��� 

၎င်ီ်းတ၏ �ံအခေင်အွ��နရီးများီက မသ �ကါ။ 

Medicaid တေင်ြ်ွင် ြီူ်းတေ�ွြီးနချမမ�ျားီက

တတ်နင်် ပ်ခင်ီ်းမရ ြါ။ 

လူ�များီသည် ်၎င်ီ်းတလ �ံ��အ််နသာ 

နဆီးဝါးီများီအတေကွ်် အနကာင်ီ်းဆီးနစျးီန�ှ်�ီးများီက

ရရ ရန ်မတူည�နသာ ရင်ီ်းပမစ််အများီအြပားီ 

သာေီွး�ရါသည်၊် 



အသီး ြပြုခေင် ်ွ�ံ
 

 

စရ တ်သ်က်သ်ာမ� 

ပါဝင်သ်ူ�တစ်ဦ်းသည ်သပ်းစမ််းမအ�ဆင်တ်စ်ဆင်ခ်င်််းစတင် ်သ

စာင်သ် ှှာက်မ �အသ်းံုခပ ခ င်ရ်ခခင်််းက မညသ်စုံ နသ််ေခ�မ ှှ�သ

ကာင်််းက ံု သဖာခ်ပခပါသည။် သူ�မ၏ခင်ပ်န််း်ခဖစ်သူ�သည်

ခ�းနာခခင်််းက ံုကုံသရန ််ခဖညဆ်ည်း်သဆာင်ရ် က်သပ်းသူ�ထ

သား်သညအ်ခါ၊ သူ�တ င် ်အာမခမ ှှသသာသ ကာင် ထသူံ��က

မ�တမမ�  ှှစာကသုံသပ်းခပါသည။် သူ�မရ ှှသသာ သဆ်းမ ား်

အတက်က ်းသ ကာင်််းမသင်စ်ာ သငသ တာင်််းခရပ်းသနာက်၊

သူ�မတလုံ င်မ်ယား်သည ်ပရဟတ သစာင်သ် ှှာက်သရ်း ဝနသ််

ဆာင်မ်မ� ား်က ံုအသ်းံုခပ ခ င်ရ်ရန ််

သက ာက််ကပ်သဆ်းခခင်််းသည် ်သကာင်််းမနသ််သာ Medicaid �ှ

ငှ် Emergency Medicaid တခုံဖ င် အက ်းဝင်သ်သာ်လ်ည််း်၊ ထုံ

ဝနသ််ဆာင်မ်မ� ား်သည် ်သက ်းလက််ဧရယာမ ား်တင် ်အသ်းုံခပ ခ

င်ရ်ရန ်အ်လနခ််က််ခပါသည်။် 

သစာင်သ်ာက််ှမက� ုံအသ်းုံခပ နင် ုံသ်ညန်ည််း်လမ််း�ှငှ်ပ်တ််သက််၍

အခ က််အလက််သတာသ်တာမ် ား်မ ား်မှာ ကာဟသနပါသည်။် သ်း

ခခား်အား်ခဖင် သား်ဘက််ဆင�ရ်ုာ သစာင်သ်ာက််ှမ�ှ�ငှ်ပ်တ််သ

က််၍၊ သရသ��ဲခပာင်််းသနထင�သ်ူု�မ ား်အတက််အသ်းုံခပ နင် ုံခ်င်

သပ်မ ှပါ။ 

အင်ဆ်ူ�လင်အ်တက််သငသ ပ်းသခ ရန ် ်ခက််ခမက� ဆ်းခ သရာဂါက ုံစမရန ် ်ခက််ခသစပါသည်။် သနထင�မ်ုက���ုက် စရတ််၊ အ

ထူ�်းသခဖင် အမ်ငာှ ှး်ခက အသတာ်သ်လ်း ခမင်ပ်ါသည်။် 

က န််း်မာသရ်းသစာင်သ်ာက််ှမ �ဝနသ််ဆာင်မ်မ� ား်အတက််သငသ ပ်းသခ မ �အစအစ�်မ ား်က ပက်�ုဆမား်အား်လ်းုံက ုံက��ုသ်ား်သစပါ

သည်။် 

ကာကယ််တား်ဆ်းသရ်း ဝနသ််ဆာင်မ်မ� ား်က ုံတတ််နင် ုံရ်န ််ခက််ခပါသည်။် 

နဒသတေင်ွီ်း ကစရ�စ််- အာမခမရသူမူျားီအေ��� ခေပွခားီဆက်ဆပ ခင်ီ်း 

Roaring Fork Valley မှ ပါဝင်သ်ူ�မ ား်သည် ်ေသသ ှက န််း်မာသရ်းသစာင်သ်ာ ှက််ှမစ�နစ်ထ သား်ရသည ်၎င်််းတ၏ုံ အသတအ�ဲ က မ ား် ှမ ား်စာသသာ

အဓက အသ ကာင်််းအရာမ ား်ထမှတစ်ခကုံ ုံဖင်ဟ်ခပါသည်-် က န််း်မာသရ်းအာမခမ ခှခင်််းသ ကာင် သဆ်း�ုံမား်�ှငှ် သဆ်းခန််း်မ ား်ထမှအား်နည််း်သသာ

ကသုံမက� ုံ က သတရွ�ဲခခင်််း။ အထူ�်းသခဖင် ပါဝင်သ်ူ�မ ား်သည် ်၎င်််းတတုံ င် ်က န််း်မာသရ်းအက ်းဝင်မ်မ� ှသကာင်််း ဖင်ဟ်သခပာဆသုံညအ်ခါ သဆ်း�ုံ

မား်တင် ်မသလ်းစား်သသာ၊ အသလ်းမထား်သသာ ခစား်ခ က််မ ား်က ုံခစား်ရသည်ဟ် ုံသဖာ်ခ်ပခပါသည်။် လပ�ုငန််း်စ�်အား် ဂဏ�ုသ်ကာခကင်််းမသည်

အရာအခဖစ် သဖာ်ခ်ပခခင်််းခဖင်၊်လူ�မ ား်သည် ်ဝနသ််ဆာင်မ်မ� ား်အတက်် ခင်ခ်ပ ခ က််ရ ှရန ်် ှည်လ် ား်လ�သသာ လပ�ုငန််း်စ�်၊ �ှငှ် လူ�နာ ဘ�ာသရ်း

ဆင် ုံရ်ာ အကူ�အည�ှငှ်ပ်တ််သက််သည ် ှင်််းလင်််းသသာ အသခဖမ ား်က ုံလက််ခရယူ�ရာတ င် ခ်ပဿနာ ှမတ�ကုံ ုံသခပာ ကား်ခပါသည်။် ခဖညဆ်ည််း်သ

ဆာင်ရ် က််သပ်းသူ�မ ား်သည် ်လပ�ုသဆာင်ရ်န ််���ပ်သထ်းပပ်းလက်�ုနာသဆာင်ရ် က််ရန ််ဝနပ််သစသသာအရာခဖစ်သည ်ပင�ဆ်ုင�မ်ုမ� ား်�ှငှ်ပ်တ််သက််သည်

အခ က််အလက််မ ား်စာက ုံသတာင်််းခခခင်််းသ ကာင် ပရဟတသစာင်သ်ာက််ှမက� ုံအသ်းုံခပ ခင်ရ်ခခင်််းကလည််း် ပါဝင်သ်ူ�မ ား်အတက််ခက််ခသကာင်််း သ

က််သသခပခပ ါသည်။် ပါဝင်သ်ူ�တစ်ဦ်းက လ�ုံင်််းတ �ံင်််း သခပာခပခပ ါသည်-် "သူ�တကုံ ုံကညရ်တာ အကူ�အညသပ်းဖကုံ ုံခငင်််းဆနဖ််အုံ တက််ေအမှ

ာ သှနတပမုံ ်းပါပ။" 

ြါဝင်သူ် ူလ�ပ််တစ််ပပက်စက ား 

Roaring Fork Valley
Carbondale +
Glenwood Springs



နရ ေသ�လ �ံမ်် ီးနမ ာ် ်ကည���ပ်ခင်ီ်း 

မတညူသသာ က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မလ�အံပ််ုခ က်မ ာ်း�ှငှ် အသတအ�ဲ က မ ာ်း ှှသနသည် ခပည််နယ်

အ�ှ ှ ပမုံသုံသာ အသက�ုအဝန််း်မ ာ်း  ှှသနစ�်တင် ်က�နမ််တသုံ ည်် ၎င်််းတ�ှ�ံ ငှ် စကာ်းသခပာဆ�ုံန ် ်အခင်အ်

သရ်းမရသသ်းသသာ်လည်််း၊ ဤ ပဏာမသခခလှမ်််းခဖစ််သသာ နာ်းသထာင်ခ်ခင်််းခရ်းစ�်မှှ သင်ခ်န််း်စာ

အမ ာ်းအခပာ်းက ံုသင်ယူ်သလလ ာနင် ံုဆ် ခဖစ််ပါသည််။ 

က�နမ်တန �ံလ ာက််လမီ်းရမည��� ခရ ီးရည်ကီ်းရ နြ�ါသည်။် ဤက�မ ာ်းထ မှှ ယူသဆာင်သ်ာ်းနင် ံုသ်ည်အရာတ

စ််ခုံ ှှပါက၊ ထအံရုာသည်် Colorado  ှှ လအူသတာ်မ ာ်းမ ာ်းသည်် အရည််အသသ်းမသသာ၊ စရတ်တတ်နင် ံုသ်သာ၊

�ှငှ် သာတညူမ� ှှသသာ က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ �ဆက်လက် ကင်််းမသနခခင်််း ခဖစ််ပါသည််။ သာ်းလာမ�ှ�

ည်််းလမ်််း မ ှှခခင်််းသ ကာင် ဆရာဝန၏်် ခ န််း်ဆမုံထ� သာ်းသရာက်နင် ံုခ်ခင်််းမ ှှသစသည် က��က်ု စရတ်သ ကာင်

သစာင်သ် ှှာက်မ ှှ�ာသဖခခင်််းက ံုသ ကာက်ရ �ဲမမှှ�သန၍၊ ဤခပည််နယ် ှှ က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မထ� အတာ်း

အဆ်းမ ာ်းသည်် ခမင်မ်ာ်းသနဆခဖစ််ပါသည််။ 

က�နမ်တသ �ံ�ည်် က�နမ်တ၏ �ံ��လ််နဆာင်ခ်ျက််ရ တက်် ရ က််ြပစ််နသာအနတေအ�ေွ �က�က ဗဟြပြု�ရါမည်။် 

က န််း်မာသရ်းသစာင်သ် ှှာက်မ�ှ�ယ်ပယ်က ုံ၎င်််းတ ုံဝနသ််ဆာင်မ်သ�ပ်းရန ် ်ရည််ရ ယ်ထာ်းသသာလမူ ာ်းအတက်တာဝန်

ယူ်ခင�ု််းရပါမည််။ သထာင်ခ်အာ်းသပ်းသူ�မ ာ်းအခဖစ််၊ က�နမ််တသုံ ည်် Colorado နယ်သာ်းအာ်းလ်းံုက ၎င်််းတလ ုံ အံပ််ု

ပပ်းထက�ုတနသ််သာ က န််း်မာသရ်း 

သစာင်သ် ှှာက်မက� ံုရ ှှသကာင်််း သသခ ာသစရန ််ဖ�ှပ််ခ ပ််ခ ယ်သသာ စနစ််မ ာ်းက ံုတက�ုဖက်ခခင်််းခဖင် က န််း်မာသ

ရ်း သာတညူမ�မ�ထ ဦ်းတည််ကာ က�နမ််တ၏ံု အသက�ုအဝန််း်တင် ်လပ်�ုကင�သ်ုဆာင်ရ် က်ရန ််ကတကဝတ်ခပ ထာ်းပါသ

ည််။ 
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