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ကညီကျိ • KAREN

NY HERO သဲစး (NY HERO Act)
နူယီၣ် ဆူၣ်ချ့ ဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ

တၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ် ခွဲးယာ်တဖၣ်သဲစး
NY HERO သဲစးန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

နူယီၣ် ဆူၣ်ချ့ ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ်ခွဲးယာ်တဖၣ်သဲစး အံၤ ဘၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ ထၢနုာ်လီၤဃုာ် ဖဲတၢ်ဘျၢသဲစးအပူၤ ဖဲလါမ့ၤ
5 သီ, 2021 န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤလိၣ်ဘၣ်ဝဲ နူယီၣ်ကီၢ်စဲၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤ (Department of Labor) လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်တၢ်ဆါဘၣ်ကူ

ဘၣ်ဂာ်လၢကလံၤကျါအတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အတဲာ် (Model Airborne Infectious Disease Exposure Plans) ဒ်

သိး ကဒီသဒၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိ အိၣ်ဒီး တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပတီၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ လၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ လၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်သ့ လၢက
လံၤကျါ ဒ်အမ့ၢ် (COVID-19) အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်မၤလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် ကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် အနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤလီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ခီဖျိ တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိ
ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ပာ်ပနီၣ်အဒိအတဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ လၢအဂ့ၤန့ၢ်အလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် 6 သီ, 2ဝ21န့ၣ်, ပဒိၣ် Hochul ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတ့ၢ်ဝဲ COVID-19 ဒ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ လၢအဘၣ်ကူဘၣ်
ဂာ်တၢ်သ့ လၢကလံၤကျါ, လၢအဒုးလူၤပိာ်မၤထွဲ HERO သဲစး တကတီၢ်ဃီ ပၢၢ်တုၤလၢဆူညါတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတစုန့ၣ်
လီၤ. တၢ်အံၤလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် ဒ်သိးကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် တၢ်မၤလိၢ်အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်
တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤအဘၣ်ထွဲဒီးမတၤတဂၤလဲၣ်.

NY Hero သဲစးအံၤ ဘၣ်ထွဲဝဲဒီး နီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤလီၢ် အပှၤမၤတၢ်ဖိတ
ဖၣ် လၢအမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ် အပတီၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအမၤတၢ်နံၤတဝၤ, ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ အ
ဟံးန့ၢ်မၤတၢ်လၢအနီၢ်ကစၢ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ, တၢ်ကွၢ်ထွဲ
လၢဟံၣ် ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်, ပှၤမၤတၢ်အဃၢ

အစုၤ လၢမုၢ်ဆါခီတဖၣ်, ပှၤမၤတၢ်လၢစံာ်ပူၤတဖၣ်, ဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိတ
စိၢ်တလီၢ် ဒီးမၤတၢ်လၢအဆၢကတီၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤ အတဘၣ်ထွဲဒီး မတၤတဂၤလဲၣ်.

NY HERO အံၤတဘၣ်ထွဲဝဲဒီး ကီၢ်စဲၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပှၤ

ဟံးန့ၢ်မၤတၢ် လၢနီၢ်ကစၢ်တဖၣ်, ကီၢ်စဲထံရူးကီၢ်သဲးဝဲၤဒ့ဖိ, ကမျၢၢ်အ
ပှၤန့ၢ်စိ န့ၢ်ကမီၤ, မ့တမ့ၢ် ပဒိၣ်ခၢစးကရၢအဂၤတခါလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တၢ်မၤလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တဘၣ်ထွဲ
ဝဲဒီး HERO သဲစး ဖဲလၢတၢ်မၤလီၢ်အံၤ ဘၣ်ထွဲဝဲဒီး တၢ်ပာ်ပတီၢ်တစိၢ်

တလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်ပတီၢ်ထီရီၤ လၢအဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်စူးကါအီၤ ခီဖျိ
တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ
(Occupational Safety and Health Administration) အ
ခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလီၢ်တခါလၢ်လၢ်အံၤ ကဘၣ်မၤတၢ်ဆၢတဲာ် လၢအနီၢ်ကစၢ် ဒ်

သိးအနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤလီၢ် မ့တမ့ၢ် အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး
OSHA တၢ်ပာ်ပတီၢ် တၢ်ပာ်ပတီၢ်တစိၢ်တလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်ပတီၢ်ထီ
ရီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

OSHA တၢ်ပာ်ပတီၢ်တစိၢ်တလီၢ်အံၤ မ့ၢ်တအိၣ်လၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီသဲ

စးအပူၤလၢာ်ဘၣ်ဒီး, တၢ်မၤလီၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး OSHA တၢ်ပာ်ပတီၢ်
အံၤ ကဘၣ်ထွဲက့ၤဝဲဒီး HERO သဲစးန့ၣ်လီၤ.
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တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ ပှၤတဝၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်

ယတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

နတၢ်မၤလီၢ်အံၤ မ့ၢ်တလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်ပာ်ပတီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤ ခီဖျိ HERO သဲစးဘၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်အံၤ

လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဝဲဒၣ် နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် လၢ NY HERO သဲစးအဖီလာ် ဒီး ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢနဂီၢ် လၢနကအိၣ်
ဘူးဘၣ်ဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ လၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢကလံၤကျါန့ၣ်လီၤ.

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ နကဂ့ၢ်လိာ်မၤတၢ် လၢတအိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်နၤတၢ်ကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နဆှိးထိၣ် တၢ်သူၣ်တမံၤသးတမုာ် ဃုာ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤ သ့ဖဲ - dol.ny.gov/ny-hero-act

နဆဲးကျိးဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ် ကရၢဖှိၣ် လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂီၢ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အံမ့(လ) protectnyheroes@gmail.com

ယတၢ်မၤလီၢ် ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.
ဟ့ၣ်လီၤ နါဒ့ခံဖျီၣ်တဖၣ် ဆူပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ် ဒီး မၢပှၤမၤ
တၢ်ဖိတဖၣ် သိးနါဒ့ခံဖျီၣ်

ဟ့ၣ်လီၤ PPE လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤ

မၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး အစှၤကတၢၢ် 6 ခီၣ်ယီၢ်
ဟ့ၣ်လီၤ ကသံၣ်မၤကဆှီစု/တၢ်သ့စုလီၢ်တဖၣ်

မၤတနံၤဘၣ်တနံၤ တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ် ဖဲနံၤစးထီၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်
လၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် သုတအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တ

တၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်တကွီၢ်
လါအီကူး 5 သီ, 2021

နတၢ်မၤလီၢ်အံၤ ကြၢးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါ ဒ်သိးကဒီသဒၢ
ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢကလံၤကျါအဂီၢ်လီၤ. အဝဲ
သ့ၣ် ဟံးန့ၢ်စူးကါ တၢ်တိာ်ကျဲၤအဒိတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ
အီၤခီဖျိ ပှၤမၤတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤ သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် 4 သီ, 2021

ဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်တိာ်ကျဲၤအ့ၤ တၢ်ကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဂ့ၤကတၢၢ် တသ့ဖဲအသ့

ကစၢ်အကျိာ်န့ၣ်လီၤ.

မၤအါထီၣ် တၢ်ပီးတၢ်လီလၢ ကဒုးနုာ်လီၤကလံၤလၢတၢ်ချၢ လၢအ
မၤသံတၢ်ဆါဃၢ်ညီနုၢ် ဖဲတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်အီၤတလီၢ်လီၢ်

မၢပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ် ဒီးအိၣ်ဘူးဘၣ်သ့ၣ်တ
ဖၣ် ကဟံးန့ၢ်တၢ်အိၣ်လီၤဆီခွဲး လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲ

ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ တၢ်မၤလီၢ်မူဒါခိၣ်တဂၤ လၢတၢ်သူၣ်တမံၤသးတမုာ်
အဂီၢ်

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ်အီၤ လၢအနီၢ်

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် 1 သီ, 2021
တၢ်မၤလီၢ်လၢ အအိၣ်ဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိ အဂၤ 10 ဆူအဖီခိၣ်တဖၣ် က
ဘၣ်ဟ့ၣ်ပျဲ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ဒီး ဒီးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ

ပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသဃဲၤ တၢ်မၤလီၢ်အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီး
တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ကမံးတံာ်န့ၣ်လီၤ.
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ပှၤမၤတၢ်ဖိကမံးတံာ်တဖၣ်
ပှၤမၤတၢ်ဖိကမံးတံာ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

စးထီၣ်လၢ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် 1 သီန့ၣ်, နီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤလီၢ် အပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် (လၢအ

မၤတၢ်ဖဲ ခီပနံာ် လၢအအိၣ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိ အဂၤ 10 မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ်) တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်
ပျဲအီၤ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိကမံးတံာ်တဖၣ် ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်မၤလီၢ်ဆူၣ်
ချ့ ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် အတၢ်ကီတၢ်ခဲသနူ တခါလၢ်လၢ် လၢတမ့ၢ်ထဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီ
ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19 အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကမံးတံာ်တဖုလဲၣ်.
တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ကမံးတံာ်တဖုန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲၤတခါ လၢပှၤ
မၤတၢ်ဖိတဖၣ် ကမၤတၢ်လၢလာ်န့ၣ်လီၤ -

ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်သူၣ်တမံသးတမုာ်တဖၣ် ဆူတၢ်
မၤလီၢ်တဖၣ်အအိၣ် လၢတၢ်မၤလီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးမူဒါ လၢကခီဆၢအီၤ
အဂီၢ်

ကွၢ်သမံသမိး ဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်သနူ တခါလၢ်လၢ် ဖဲ
တၢ်မၤလီၢ်

ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဖဲ တၢ်လဲၤကွၢ်တၢ်မၤလီၢ် ဒီးပဒိၣ်ခၢၣ်စးကရၢ အ
တၢ်သမံသမိးထံသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ

တၢ်သမံသမိး ဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် အတၢ်ပာ်ဖျါတခါ
လၢ်လၢ် လၢတၢ်ဆှိးထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်မၤလီၢ်

ကမံးတံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်သး လွံၢ်လါတဘျီ လၢ 2 နၣ်ရံၣ် ဖဲတၢ်
ဖံးတၢ်မၤ အဆၢကတီၢ်အပူၤ

ကမံးတံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပျဲၤအီၤလၢ ကထီၣ်တၢ်သိၣ်လိ

လၢတအါန့ၢ် လွံၢ်နၣ်ရံၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်ဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤ
ဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိ အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် ကမံး
တံာ်တဖၣ် အက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ

လၢကမံးတံာ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်,
မတၤတဂၤပၣ်ဃုာ်သ့လဲၣ်.

ကမံးတံာ်တဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ တမ့ၢ်တၢ်မၤလီၢ်
မူဒါခိၣ် အစှၤကတၢၢ် 3 ပူ 2 ပူ (2/3) ဒီးကဘၣ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး

တၢ်မၤလီၢ်အပှၤခၢၣ်စး အစှၤကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ကမံးတံာ်သ့ၣ်တ
ဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒိးလဲသဃဲၤအီၤ ခီဖျိ တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ် ဒီးပှၤမၤတၢ်
ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲအံၤန့ၣ် NY HERO ကမံးတံာ်တဂၤအံၤ အိၣ်ဒီး ကရူၢ်ဖိ အါန့ၢ် 12
ဂၤ တသ့ဘၣ်.

ပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဃုထၢအပှၤခၢၣ်စးတဖၣ် ဒီးဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢ
ပာ်အီၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်က့ၤတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ

ယတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ကမံး

တံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢတအိၣ်ဒီး တၢ်ထုးထီၣ်အီၤလၢတၢ်မၤ, တၢ်

မၤစှၤလီၤအလီၢ်အလး, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်က့ၤတၢ်ကမၣ် လၢအ
ကျိၤအကျဲနီတခါဘၣ်

နဆှိးထီၣ် တၢ်သူၣ်တမံၤသးတမုာ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤ သ့ဖဲ dol.ny.gov/ny-hero-act

နဆဲးကျိးဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ် ကရၢဖှိၣ် လၢတၢ်
ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂီၢ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အံမ့(လ) protectnyheroes@gmail.com
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တၢ်ဒီသဒၢ တၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီး တၢ်ဆါလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢကလံၤကျါသ့ အတၢ်တိာ်ကျဲ
တၢ်ဒီသဒၢ တၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤမၤတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤအံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တ့ၢ် တၢ်ပာ်ပတီၢ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါ လၢတၢ်ဆီတလဲအီၤ
မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟံးန့ၢ်စူးကါအီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးကဒီသဒၢ
ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ် ဒီးလၢတၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ် ဖဲတၢ်ဆါဃၢ် လၢအဘၣ်
ကူၣ်ဘၣ်ဂာ် လၢကလံၤကျါသ့ အိၣ်ထီၣ်ဝဲအခါန့ၣ်လီၤ.

အစှၤကတၢၢ်န့ၣ်, တၢ်မၤလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဟံးန့ၢ်စူးကါ တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢလာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလီၢ် တၢ်နဲၣ်ကျဲၤလီၤလီၤဆီဆီ လၢတၢ်ကွၢ်ထံသမံသမိးအီၤအံၤ တၢ်ကရၤ
လီၤအီၤ ခီဖျိ DOL လၢခံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒီသဒၢ အဆံးအစှၤတဖၣ်

တၢ်ဒီသဒၢလၢအပတီၢ်ထီတဖၣ်

တၢ်ဒီသဒၢ အဆံးအစှၤလၢလာ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်စူးကါအီၤ ခီဖျိ

တၢ်မၤအါထီၣ် တၢ်ဒီသဒၢသ့ဝဲ ဖဲလၢတၢ်ဒီသဒၢတဆံးတက့ၢ်တဖၣ်အံၤ

ဖဲတၢ်ဆါကဲထီၣ်သးအခါ

တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ် ဖဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အလီၢ်ကဝီၤတဖၣ်ကိးပူၤဒဲးန့ၣ်လီၤ
တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးညီနုၢ်

ပၢၤဃာ် တၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး

သိးတၢ်ဒီသဒၢမဲာ်သၣ်တဖၣ်, စုဖျီၣ်တဖၣ်, ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဒီသ
ဒၢပီးလီ (PPE)

သ့စီစုတဖၣ်ဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးတလီၢ်လီၢ်

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ မ့ၢ်စးထီၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆါပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်,
ပှၤမၤတၢ်ဖိအံၤ တဘၣ်အိၣ်ဖဲတၢ်မၤလီၢ်ဘၣ်

ဖဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤဆၢကတီၢ် စးထီၣ်သးအခါန့ၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်
ကြၢးမၤလၢပှဲၤ ဆူၣ်ချ့တၢ်သမံသမိးမၤကွၢ်တခါန့ၣ်လီၤ

ကဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး လၢအကြၢးအဘၣ် အနီၣ်
ထိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကြၢးပၢၤဃာ် စုအတၢ်ကဆှဲကဆှီ လၢအကြၢးအ
ဘၣ်န့ၣ်လီၤ

တၢ်မၤကဆှီ ဒီးတၢ်မၤသံတၢ်ဆါဃၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး လီၤလီၤဆီဆီ လၢပှၤတဂၤစုာ်စုာ် လၢအအိၣ်ဒီး
တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲတၢ်ဆါကဲထီၣ်သးအဖၢမုၢ်

ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢလၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤ တသ့ဝဲအခါန့ၣ်
လီၤ -

တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ် ကြၢးပာ်သူၣ်ပာ်သး တၢ်ပာ်ပတုာ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ
လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်တစိၢ်တလီၢ်

တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ် ကြၢးပာ်သူၣ်ပာ်သး တၢ်လၢလာ်အံၤန့ၣ်လီၤ ကလံၤနုာ်လီၤဟးထီၣ် ဒ်န့ဆၢၣ်အသိး
စဲးမၤကဆှီကလံၤတဖၣ်
ဖျးစတံးမဲာ်ကလၤ

တၢ်မၤသံတၢ်ဆါဃၢ်အကျိၤအကျဲ ခီဖျိတၢ်အလွဲၢ်ကပီၤဆူၣ်

တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအတၢ်ဒီသဒၢတဖၣ်

မၤအါထီၣ် နီၢ်ခိ တၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး

ဟ့ၣ်လီၤအါထီၣ် တၢ်အိၣ်ဘှံးတစိၢ်တလီၢ်တဖၣ် လၢတၢ်သ့စု
ဒီးတၢ်မၤကဆှီအဂီၢ်

ဟ့ၣ်လီၤ ချါသိ, တၢ်မၤကဆှစု, တၢ်မၤသံတၢ်ဆါဃၢ် အတၢ်
ထွါတဖၣ် လၢတၢ်စူးကွံာ်အီၤသ့

တၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤ PPE ဆူပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် လၢတအိၣ်ဒီး အ

ဘူးအလဲလၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိကဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. PPE လၢတၢ်
ဟ့ၣ်လီၤအီၤအံၤ ကဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် အ
တၢ်သမံသမိးမၤကွၢ် လၢတၢ်မၤလီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
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တၢ်ဒီသဒၢ တၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီး တၢ်ဆါလၢအဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢကလံၤကျါသ့ အတၢ်တိာ်ကျဲ

တၢ်သိၣ်လိ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ
ဖဲတၢ်ဆါကဲထီၣ်သးအဖၢမုၢ်

တၢ်မၤလီၢ်အံၤ ကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ပှၤမၤတၢ်ဖိခဲလၢ လၢထးခိၣ်

ဘၣ်ဃးတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤ ဒီးအအိၣ်အလီၢ်အ

ကျဲ, တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤအဂီၢ်, သနူတဖၣ်,

ဒီးအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် လၢ HERO သဲစးအဖီလာ်န့ၣ်
လီၤ.

ဖဲတၢ်စးထီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤအခါန့ၣ်, ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါကိးဂၤ ကဒိးန့ၢ်

ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိ လၢတၢ်ကသိၣ်လိအီၤဘၣ်ဃး တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ်အ
ကျိၤခဲလၢာ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢ အဘၣ်ထွဲအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ -

တၢ်လၢအဒုးဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ဆါ(တဖၣ်) လၢ
အဒုးကဲထီၣ်ဝဲသ့

တၢ်မၤသံတၢ်ဆါဃၢ်
တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ ပှၤအါဂၤဖီၣ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်မၤက

ဆှီအီၤဒီးတၢ်မၤသံတၢ်ဆါဃၢ် လၢအကြၢးအဘၣ်တခါ တလီၢ်လီၢ်
န့ၣ်လီၤ.

ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ အမၤတၢ်ကဆှဲကဆှီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်
ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အါ မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်မၤကဆှီ တၢ်လီၢ်
လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါဃၢ် သ့ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, အ

ကျိၤအကျဲအဂၤတဖၣ် ဒီး-မ့တမ့ၢ် တၢ်ကလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဒီသဒၢအပ
တီၢ်ထီန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ထွါဖၣ်ကမူၣ်အလီၢ်န့ၣ်, CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဝဲလၢ

တၢ်ကမၤကဆှီ တၢ်လၢ်တၢ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ် လၢချါသိ ဒီးထံ တ
ချုးလၢတၢ်မၤသံတၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဒီးအတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်

ပှၤမၤကဆှဲကဆှီတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကြၢးသိးတၢ်ကသါတၢ်ဒီသဒၢန့ၣ်

တၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ် ဘၣ်ဃး တၢ်ဒီသဒၢတၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ် အတၢ်တိာ်

တၢ်အပျ့ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကြၢးစူးကါအီၤ ဖဲတၢ်တဃာ်အဒၢတ

တၢ်ဆါအံၤ ရၤလီၤသးသ့ဒ်လဲၣ်
ကျဲၤအဝဲအံၤ

တၢ်စူးကါ ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဒီသဒၢ တၢ်အိၣ်ဘူး
ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် ဒီးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်ဖဲတၢ်မၤလီၢ်အပူၤ

လီၤ.

ဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တချုးလၢတၢ်ပံးတံၢ်ဃာ် တၢ်တဃာ်ထၢၣ်အခါန့ၣ်, တဘၣ်
ဆီၣ်ဖျိးထီၣ်ကလံၤ လၢတၢ်တဃာ်ထၢၣ်အပူၤတဂ့ၤ

လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီး တၢ်လၢအဒုးဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်
တၢ်သ့

တၢ်သိၣ်လိအံၤ -

တၢ်ကသိၣ်လိအီၤ လၢတအိၣ်ဒီးအဘူးအလဲ လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတ
ဖၣ်အဂီၢ် ဒီးတၢ်ကမၤအီၤဖဲ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်တဖၣ်အ
ပူၤ

ကအိၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီးဝီၢ်သြဲတဖၣ် လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ

ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိ အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, တၢ်သ့ကွဲးသ့ဖးပတီၢ်
ဒီးကျိာ်လၢတၢ်ဘၣ်သးအီၤ

တၢ်ကသိၣ်လိအီၤလၢထးခိၣ် မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်ကိးလီတဲစိ, အံၣ်
လဲးထြီနံး မ့တမ့ၢ် အကျိၤအကျဲအဂၤတဖၣ်

တၢ်ဒီသဒၢတဖၣ်
လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်က့ၤတၢ်ကမၣ်အဂီၢ်

တၢ်မၤလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တဘၣ်ကွၢ်တလီၤ, မၤပှံၤမၤဖုး, ဟ့ၣ်ကၣ်ကၤ

တၢ်ကမၣ်, မ့တမ့ၢ် မၤတၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤလၢ်လၢ် လၢ
အစူးကါအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် ဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤအဖိလာ်ဘၣ်.

ဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်, တၢ်မၤလီၢ်တဖၣ် ကြၢးဒုးပၣ်ဃုာ် တၢ်ဆဲး

ကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤ လၢတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်တဖၣ်
အဂီၢ်လီၤ.

ပှၤမၤတၢ်ဖိ ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် လၢထးခိၣ် မ့

တမ့ၢ် လၢလံာ်တၢ်ကွဲးဖျါန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်က့ၤ
တၢ်ကမၣ်န့ၣ် နဆဲးကျိး ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ လၢနတၢ်မၤလီၢ် ဟ့ၣ်စိ
ဟ့ၣ်ကမီၤအီၤတဂၤ သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

New York Immigration Coalition
nyic.org

5

NY HERO သဲစး

ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်တ့ၢ်အီၤဖဲ - လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် 1 သီ, 2021

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး ပနံာ်ကၤဆံးတဖၣ်အဂီၢ်
ဒ်ယမ့ၢ် ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးပနံာ်ကၤဆံးတဂၤအသိးန့ၣ်,
တၢ်အံၤအခီပညီအိၣ်ဒ်လဲၣ်.

နမ့မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီး ပနံာ်ကၤဆံး ဒီးတမ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတံၢ်နီၢ်ဘၣ်န့ၣ်,
နကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ Hero သဲစးန့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် နနီၢ်ကစၢ် တၢ်မၤလီၢ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤ ခီဖျိတၢ်ဟံး

န့ၢ်စူးကါ ပှၤမၤတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤ အတၢ်ပာ်ပနီၣ်အဒိအတဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် ဒုး
အိၣ်ထီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ ဂ့ၤန့ၢ်အလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိအတဲာ်တ
ဖၣ်အံၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့ဖဲ dol.ny.gov/ny-hero-act န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် နနီၢ်ကစၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်, တၢ်အံၤ တလိၣ်တၢ်အၢၣ်

လီၤတူၢ်လိာ်အီၤ ခီဖျိ DOL ဘၣ်ဆၣ် ကြၢးတုၤထီၣ်ဘးဒီး DOL အတၢ်
ပာ်ပတီၢ် တၢ်တိာ်ကျဲၤ အဂ့ၢ်အကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်တကွီၢ်
လါအီကူး 5 သီ, 2021

နတၢ်မၤလီၢ်အံၤ ကြၢးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါ ဒ်သိးကဒီသဒၢ
ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢကလံၤကျါအဂီၢ်လီၤ. အဝဲ
သ့ၣ် ဟံးန့ၢ်စူးကါ တၢ်တိာ်ကျဲၤအဒိတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ
အီၤခီဖျိ ပှၤမၤတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤ သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် 4 သီ, 2021
တၢ်တိာ်ကျဲၤအ့ၤ တၢ်ကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကဃ့ထီၣ်အီၤ လၢအနီၢ်
ကစၢ်အကျိာ်န့ၣ်လီၤ.

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် 1 သီ, 2021
တၢ်မၤလီၢ်လၢ အအိၣ်ဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိ အဂၤ 10 ဆူအဖီခိၣ်တဖၣ် က
ဘၣ်ဟ့ၣ်ပျဲ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ဒီး ဒီးပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ

ပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသဃဲၤ တၢ်မၤလီၢ်အတၢ်ပူၤဖျဲးဒီး
တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ကမံးတံာ်န့ၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်တလူၤပိာ်မၤထွဲန့ၣ်,

တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်သးလဲၣ်.

တၢ်ကဃ့အီၣ်လိးနၤ တနံၤ $50 လၢတၢ်လီၤတူာ်လီၤကၢ် လၢကဟံးန့ၢ်

စူးကါ တၢ်ဒီသဒၢ တၢ်ဆါလၢအဘၣ်ကူၣ်ဘၣ်ဂာ် လၢကလံၤကျါသ့အ
တၢ်တိာ်ကျဲၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဃ့အီၣ်လိးနၤ စးထီၣ်လၢ $1,000 တုၤ

$10,000 ခီဖျိ ကီၢ်စဲၣ်ဆူၣ်ချ့ အပှၤန့ၢ်စိ န့ၢ်ကမီၤ ဃုာ်ဒီး တၢ်ဃ့အီၣ်

လိးအါထီၣ် ဖဲတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်ဘျၢသဲစးကဲထီၣ်သးတလီၢ်လီၢ်
လၢဃုနံၣ်အတီၢ်ပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဒီးဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်ဒီသဒၢအတၢ်တိာ်ကျဲၤ

ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒီးဃုဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ လၢအဘၣ်ကူ
ဘၣ်ဂာ် လၢကလံၤကျါသ့ အတၢ်ကဲထီၣ်သး အတၢ်ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ
တဖၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤစၢၤလၢယကျိာ်အဂီၢ်

ယဆဲးကျိးမတၤတဂၤကသ့လဲၣ်.

ပှၤမၤတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤအံၤ ဟ့ၣ်လီၤဝဲ ကျိာ်အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်အဃိ
နကတိၤတၢ်ဒီး ပှၤတဂၤဂၤ လၢကျိာ်လၢ နဘၣ်သးအီၤသ့ဝဲ ဖဲ 1-888-469-7356 န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အပတီၢ်လၢ

ယကဘၣ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်
မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်တိာ်ကျဲၤ အဒိအတဲာ်လၢ အဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤ ခီဖျိ DOL အံၤ

ဟ့ၣ်လီၤအါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဆၣ် အစှၤကတၢၢ်န့ၣ် နကဘၣ် ဟ့ၣ်လီၤ နါဒ့ခံဖျီၣ်တဖၣ် ဆူပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဒီးမၢပှၤမၤတၢ်ဖိ
လၢ ကသိးနါဒ့ခံဖျီၣ်တဖၣ်

ဟ့ၣ်လီၤ PPE လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤ

မၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး အစှၤကတၢၢ် 6 ခီၣ်ယီၢ်
ဟ့ၣ်လီၤ ကသံၣ်မၤကဆှီစု/တၢ်သ့စုလီၢ်တဖၣ်

မၤတနံၤဘၣ်တနံၤ တၢ်သမံသမိးမၤကွၢ် တချုးလၢတၢ်မၤစးထီၣ်
ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်လၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် သုတအိၣ်ဒီး Covid19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်

မၤအါထီၣ် တၢ်ပီးတၢ်လီလၢ ကဒုးနုာ်လီၤကလံၤလၢတၢ်ချၢ လၢအ
ဂ့ၤကတၢၢ် တသ့ဖဲအသ့

မၤသံတၢ်ဆါဃၢ်ညီနုၢ် ဖဲတၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်အီၤတလီၢ်လီၢ်တဖၣ်

မၢပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ် ဒီးအိၣ်ဘူးဘၣ်သ့ၣ်တ
ဖၣ် ကဟံးန့ၢ်တၢ်အိၣ်လီၤဆီခွဲး လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဘူးအလဲ

ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ တၢ်မၤလီၢ်မူဒါခိၣ်တဂၤ လၢတၢ်သူၣ်တမံၤသးတမုာ်
အဂီၢ်

New York Immigration Coalition
nyic.org

တၢ်အိၣ်ယၢၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲအံၤ
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