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ဖွွင့််�လှစှ်�ချိိ�န်�- နံနံံက် ်8:30 –ညနေနံ 4:30 
ကြိုက်�ုတင်ခ်ျိိုနံ�်ဆိုု�ခြချိင်�်မခြ��ဘဲ ဲလာာနေ�ာက်�်နံ ်တု�က်တ်နွံ�်�ါသည။် ချိိုနံ�်ဆိုု�ထားာ��နံ ်မလာု�အ�်�ါ။

ကျွွန်ု��ပ်�တို့��၏်လှမ်း��စ်ဉ်မှ်း� ထိ�ချိ��ကျွ�ခံျိစ်��ရ
သူမူ်းိ��၊ ရှှင့်�သူန်�ကျွိန်�ရစ်�သူမူ်းိ��န်ုငှ့််� သူူ

တို့��၏်ကျွလေးလှ�မ်းိ��အတို့ကွျွ� မ်းရှှ�မ်းဖြဖွစ်�လှ��အပ်�
လေးသူ� ဝန်�လေး��င့်�မု်းမ်းိ��ကျွ�� စ်�စ်ည်း��လေးပ်ါင့်��စ်ပ်�
ပြီးပ်း� အဖြပ်ုသူလေး��လေး��င့်�လေးသူ� အန်�ဂတို့�
လှမ်း��လေး�ကျွ�င့်��တို့စ်�ချိ� လေးဖွ��လေး��င့်�လေးပ်�ရန်�
န်ုငှ့််� အမ်းိ��ဖြပ်ည်း�သူလူှံ�ဖြခံျိုလေးရ�ကျွ�� ဖြမှ်းင့််�တို့င့်�

အ��လေးပ်�ရန်� ဖြဖွစ်�သူည်း�။

PorchLight မ်း�သူ��စ်�လေးရ�ရ� တို့ရ��မ်းှတို့လေးရ�စ်င့်�တို့�

PorchLight တို့ငွ့်� သူင့်�သူည်း� တို့စ်�ဦး�တို့ည်း��မ်းဟု�တို့�ပ်ါ။
မုသာ�စု�နေ���ာ တ�ာ�မှတနေ��စုင်တ်ာသည ်အကြက်မ်�ဖက်မ်နုေလာှာ�ချိိ�နံ ်
စီုမံဖနံတ်�ီနေ��အ�်နေသာ ဝနံန်ေဆိုာင်မ်ကု်နွံ�်က်သ်ု� � တခံျိါ�နေ�ါက်ခ်ြဖစ်ုသည။် 
အကြက်မ်�ဖက်မ်ခုြဖစ်ု�ာွ�ခြချိင်�်က်ု� က်ွန်ု်��်တု� �နေလာှာ�ချိိန်ုု�င်သ်ည�အ်နေလာိာက် ်အမိာ�
ခြ�ညသ်နူေဘဲ�က်င်�်လာံ�ခြချိ�ံနေ��က်ု� ခြမှင်�တ်င်ခ်ြချိင်�်၊ လာသူတမ်ခုြဖစ်ု�ာွ�န်ုနုံ�်မိာ�
က်ု� နေလာှာ�ချိိ�နံ ်အက်အူညနီေ��ခြချိင်�်၊ ထားခုျို�က်ခ်ျိစံုာ��သမူိာ�န်ုငှ်� ်ရှငှ်သ်နံ်
က်ိနံ�်စ်ုသမူိာ�က်ု� က်ညူ�ံီ��ု���နံ ်အသု�က်အ်ဝနံ�်မိာ�က်ု� နေ�ါင်�်စုည�်နေစုန်ုု�င််
ခြချိင်�်၊ အချိိုနံန််ုငှ်�တ်စ်ုနေခြ��ည ီနေ��အ�်နေသာ ဝနံန်ေဆိုာင်မ်မုိာ�၏ ထားနုေ�ာက်မ်ု
က်ု� ခြမှင်�တ်င်ခ်ြချိင်�်တု� �အာ� နေဆိုာင်�ွ်က်န််ုု�င်�်ါမည။် အကြက်မ်�ဖက်မ်သုသံ�ာက်ု� 
ချိို��ဖိက်�်နံန််ုငှ်� ်က်ွန်ု်��်တု� �၏လာမူအုသု�က်အ်ဝနံ�်မိာ�အတငွ်�် နေဘဲ�က်င်�်မကု်ု� 
ထားနုံ�်သမ်ု��နံ ်က်ွန်ု်��်တု� � အာ�စုု�က်န်ေဆိုာင်�ွ်က်န်ေနံ�ါသည။်

ဤသညတ်ု� �က်ု� နေလာ�လာာသရုှှု�နံ ်www.porchlightfjc.org သု� � ဝင်န်ေ�ာက်န်ေ���ါ-
• လေးစ်တို့န်�ဝ်န်�ထိမ်း�� �ယ်�လှ��လှ�ပ်�မ်းလှ။ဲ
• �ယ်�လှ��လှဒူါါန်��ရမ်းလှ။ဲ
• သူင့်�ကျွ��ယ်�တို့��င့်� သူ��မ််းဟု�တို့� လှ��အပ်�လေးန်သူတူို့စ်�စ်ံ�တို့စ်�ဦး�အတို့ကွျွ� ဝန်�လေး��င့်�မု်း

မ်းိ�� �ယ်�လှ��ရယ်မူ်းလှ။ဲ

ဝန်�လေး��င့်�မု်းကျွ မ်းိ��စွ်�... 
လေးန်ရ�ကျွ တို့စ်�ချိ�တို့ည်း��။

လေး��ရန်�ကျွင့်��ရှှင့်��လေးရ����င့်�ရ� အစ်းအမံ်းလေးရ��ွဖဲြချိင့်��၊ 
အမ်းိ��ဖြပ်ည်း�သူ�ူ��င့်�ရ� အကျွိ�ု�ခံျိစ်��ခွျိင့််�မ်းိ��၊ အ���အ�မ်း�
န်ုငှ့််� အဖြချိ��လှ��အပ်�ချိိကျွ�မ်းိ��အပ်ါအဝင့်� လှ��အပ်�
လေးသူ� ဝန်�လေး��င့်�မု်းမ်းိ��န်ုငှ့််� ချိိ�တို့��ကျွ�န်ု��င့်�ရန်�အတို့ကွျွ� 
အကျွအူည်းးလေးပ်�ရန်� လှမ်း��ညွှှန်�ဖြပ်သူလေးပ်�သူမူ်းိ��။ 

အ�ကျွမ်း��ဖွကျွ�မု်း၏ စ်�တို့�ဒါဏ်�ရ�ရလေးစ်လေးသူ� 
လေးန်�ကျွ��ကျွ�တို့ွအဲကျွိ�ု��ကျွ�ကျွ�� ရင့်����င့်�လေးကျွိ��ဖြဖွတို့�
ရ�တို့ငွ့်� လှကူြီးကျွး�မ်းိ��န်ုငှ့််� ကျွလေးလှ�မ်းိ��ကျွ�� ကျွညူ်းးပ်ံ်ပ်���ရန်� 
န်ုစှ်�သူ�မ််း�လေး��ွလေးန်ု�ွသူမူ်းိ��န်ုငှ့််� ကျွ�ထိံ��ပ်ည်း�ရှှင့်�မ်းိ��။

�တို့�ဂိကျွ�လေးရ��ွဖဲြချိင့်��၊ အလေး�ကျွ�ယ်ခွူျိင့််�န်ုနု်��ထိ��
ဖြပ်င့်��င့်�ဖြချိင့်��န်ုငှ့််� အဖြချိ��လေးသူ� လေးင့်လွေး�ကျွ����င့်�ရ� ကျွ�စ်စ
ရပ်�မ်းိ��အတို့ကွျွ� ကျွညူ်းးလေးပ်�ရန်� စ်း�ပွ်��လေးရ�အ��လေးပ်�
ဖြမှ်းင့််�တို့င့်�မု်း ဝန်�လေး��င့်�မု်းမ်းိ��။ အလှ�ပ်�ခွျိင့်�တို့ငွ့်�� 
လေးလှက်ျွိင့််�သူင့်��ကျွ��လေးရ�န်ုငှ့််� ပ်ည်း�လေးပ်�အစ်းအစ်ဉ်မ်းိ��
သူ�� ် လှှအဲပ်�လေးပ်�ဖြချိင့်��။

အ���အ�မ်း�အလေး��ကျွ�အအံ�၊ ကျွ�ကျွယွ်�ထိ�န်��ချိိုပ်�
လေးရ� အမ်း�န် ်�စ်�၊ ကျွလေးလှ�သူငူ့်ယ်� လေးထိ�ကျွ�ပ်ံ်မု်း၊ 
ထိ�န်��သူ�မ်း��လေးစ်�င့််�လေးရှှ�ကျွ�မု်း၊ သူ�ွ�လေးရ�ကျွ�လေးတို့ွ��ံ�ဖြချိင့်��၊ 
လှဝူင့်�မု်းကြီးကျွး��ကျွပ်�လေးရ�န်ုငှ့််� ကျွ�ွရှှင့်��ဖြပ်တို့�စ်ဖဲြချိင့်�����င့်�ရ� 
ကျွ�စ်စရပ်�မ်းိ��အတို့ကွျွ� အ�ကျွလံေးပ်�ရန်� လေးရှှ �လေးန်မ်းိ��။

အထိ�ူဖြပ်ုကျွွမ်း��ကျွိင့်�လေးသူ� အစ်���လေးရလေးရှှ�လေးန်မ်းိ��န်ုငှ့််� 
တို့ရ��ဥပ်လေးဒါစ်���မ်း���လေးရ�။

ဝန်�လေး��င့်�မု်းမ်းိ�� ရယ်လူေးန်စ်ဉ် လှ�ပ်�င့်န်��ခွျိင့်�တို့ငွ့်�� 
ကျွလေးလှ�ဖြပ်ုစ်�လေးစ်�င့််�လေးရှှ�ကျွ�ဖြချိင့်��။



PorchLight

PorchLight ကျွ�� ��လေး�ကျွ�င့််�လေးရွ�မ်းလှ။ဲ
လာတူစ်ုဦး�သည ်မုမု၏က်နေလာ�မိာ�နေရှှ �နေမာှက်တ်ငွ် ်နေစုာ်က်ာ�
တု�က်ခ်ျို�က်ခ်ျိ�ံ�ါက် သု� �မဟု�တ ်အခြချိာ�နေသာအကြက်မ်�ဖက်မ်တုစ်ုမို��မို��
က်ု� ချိစံုာ�ချိဲ��သ ူခြဖစ်ု�ါက်  နေခြဖနေဖိာက်က််�စုာ�မ ုစုတင်�်နံအ်တကွ် ်
ဝနံန်ေဆိုာင်မ်မုိာ��ယူ�ူနံ ်လာမူ�ုတဝ်နံ�်က်ိင်အ်တငွ်�် နေအဂျိင်စီ်ုမိာ�
စုာွထားသံု� � မုသာ�စု�အာ� လာဲအဲ�်နေ��ကြက်�ါသည။် PorchLight သည ်
ထားု�ဝနံန်ေဆိုာင်မ်မုိာ�က်ု� တစ်ုနေနံ�ာတည�်တငွ် ်နေ�ါင်�်စု�်စု�စုည�်ထားာ�
ပြီး�ီ� သာွ�လာာ�ခြချိင်�်၊ နေလာှာက်ထ်ားာ��ခြချိင်�်၊ မုမုကြက်�ံချိဲ�နေသာ ခြဖစ်ုစုဉ်
က်ု� နေခြ�ာခြ��သည� ်အကြိုက်မ်ုနေ�၊ အလာ��်မခှျိငွ်�ယ်ူ�ူခြချိင်�်န်ုငှ်� ်က်နေလာ�
ခြ��စု�နေစုာင်�န်ေရှာှက်�်နံ ်လာု�အ�်ခြချိင်�်တု� �အာ� နေလာှာ�ချိိနေ���ါသည။် 
ထားု�ဝနံန်ေဆိုာင်မ်မုိာ�က်ု� အသံ��ခြ���နံအ်တကွ် ်�ာဇဝတခ်ြ�စ်ုမတုစ်ုချိ� 
ခြဖစ်ု�ာွ�ချိဲ��နံမ်လာု��ါ၊ ထားခုျို�က်ခ်ျိစံုာ��သမူိာ�၊ ရှငှ်သ်နံက််ိနံ�်စ်ုသမူိာ�
အတကွ် ်ဝနံန်ေဆိုာင်မ်အုာ�လာံ��က်ု� အချိမဲ�နေ��အ�်�ါသည။်

စ်င့်�တို့�အလေး�ကျွ�င့်��
မုသာ�စု�နေ���ာ တ�ာ�မှတနေ��စုင်တ်ာ PorchLight သည ်Jefferson 
န်ုငှ်� ်Gilpin နေက်ာင်တ်မီိာ�က်ု� ဝနံန်ေဆိုာင်န်ေ���ါသည။် အကြက်မ်�ဖက်မ်ု
မ ှထားခုျို�က်ခ်ျိစံုာ��သမူိာ�၊ ရှငှ်သ်နံက််ိနံ�်စ်ုသမူိာ�အတကွ် ်နေ�ါင်�်စု�်
ညှနု်ုုငု်�်ထားာ�နေသာ ဝနံန်ေဆိုာင်မ်မုိာ� နေ��အ�်�နံ ်မုတဖ်က်န်ေအဂျိင်စီ်ု 
75 ချိ�နေက်ိာ်က် အတတူက်လွာ��်နေဆိုာင်က်ြက်�ါသည။် ဘဲာသာ��်
နံယူ�်ယူန်ေ�ါင်�်စံု�မ ှက်ွမ်�က်ိင်သ်မူိာ��ါဝင်သ်ည� ်အဖဲွ�တစ်ုဖဲွ�က်ု� တစ်ု
နေနံ�ာတည�်တငွ် ်ထားာ�ရှှုနေ��ခြချိင်�်န်ုငှ်� ်နေအဂျိင်စီ်ုတစ်ုချိ�ချိိင်�်စီုတငွ် ်
လာ�်ုရှာှ�နေဆိုာင်�ွ်က်မ်မုိာ�က်ု� ညှနု်ုုငု်�်က်�်ွက်နဲေ��ခြချိင်�်ခြဖင်� ်က်ွန်ု်��်
တု� �သည ်လာငု်အ်ကြက်မ်�ဖက်တ်ု�က်ခ်ျို�က်မ်၊ု မုသာ�စု�တငွ်�် အကြက်မ်�ဖက််
မ၊ု သက်က်ြိုက်�ီ�ွယူအ်ု� န်ုှ�်ုစုက်ညှ်ဉ်��နံ�်မ၊ု အန်ုတ�ာယူက်ြက်�ံနေတွ� န်ုု�င်န်ေခြချိ 
ခြမင်�မ်ာ�နေသာ လာတူစ်ုဦး�ချိိင်�်စီုက်ု� န်ုှ�်ုစုက်ညှ်ဉ်��နံ�်မနု်ုငှ်� ်လာကူ်�နံက််�ူမု
တု� �မ ှထားခုျို�က်ခ်ျိစံုာ��သမူိာ�၊ ရှငှ်သ်နံက််ိနံ�်စ်ုသမူိာ�က်ု� �ု�မု�ထားနုေ�ာက််
စုာွ ဝနံန်ေဆိုာင်မ်နုေ��န်ုု�င်�်ါသည။်

“ကျွွန်ု��ပ်�တို့��၏် မ်း�သူ��စ်�လေးရ�ရ� တို့ရ��မ်းှတို့
လေးရ�စ်င့်�တို့�သူည်း� လေးန်ု�ွလေးထိ�ွစ်ွ�ကြီးကျွ�ု ���လေးန်လေးသူ� 

လေးန်ရ�တို့စ်�ချိ�ဖြဖွစ်�ပြီးပ်း�

 ထားခုျို�က်ခ်ျိစံုာ��သမူိာ�၊ ရှငှ်သ်နံက််ိနံ�်စ်ုသမူိာ�
န်ုငှ်� ်သတူု� �၏က်နေလာ�မိာ�အနေနံခြဖင်� ်အလာနွံ်

အနေ��ကြိုက်�ီနေသာ ဝနံန်ေဆိုာင်မ်မုိာ� တစ်ုနေနံ�ာ
တည�်တငွ် ်�နေစု�နံ ်ဝနံန်ေဆိုာင်မ်နုေ��အ�်သ ူ
အသု�က်အ်ဝနံ�်တစု်ချိ� စု�နေ�ါင်�်လာာနေ�ာက်�်ာ 

နေနံ�ာခြဖစ်ု�ါသည။်”
~ Candace Cooledge၊ အမနုေဆိုာင်ဒ်ါါရုို�က်တ်ာ

“ကျွွန်ု��ပ်��ကျွံု လေးတို့ွ� ခဲျိရ်လေးသူ� ဖြဖွစ်�စ်ဉ်ကျွ�� အကြီးကျွ�မ်း�
လေးပ်ါင့်��သူန်��ချိိး မ်းလေးဖြပ်�လှ��ပ်ါ... 

အာ�လာံ�� တစ်ုနေနံ�ာတည�်မာှရှှုနေနံမယူဆ်ိုု� သ�်ု
နေက်ာင်�်မာှ�ါ။”
~ ရှငှ်သ်နံက််ိနံ�်စ်ုသူ

ဥပ်လေးဒါလေးရ�ရ�

ကျွလေးလှ�ဖြပ်ုစ်�
လေးစ်�င့််�လေးရှှ�ကျွ�မု်း

ပ်ည်း�လေးရ�

စ်�တို့�
ကျွိန်��မ်း�လေးရ�

လေး���ကျွ�
���င့်�ရ�

ချိိကျွ�ချိိင့်��
တို့ံ� ်ဖြပ်န်�မု်း

တို့ရ��ဥပ်လေးဒါ
စ်���မ်း���လေးရ�

အ���အ�မ်း� / ချိ��လှုံ
ရန်�အမ်း���အကျွ�


