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ိၣ်လၢဟ ိၣ် မ ိၣ်န စ
ိၣ် ထ ိၣ်

လါမ ရ
ာ် ှး ၂၇ - လါအ့ဖ ့ ာ် ၁၀

အှးထ ာ်

ကှးတ ာ်သှး*

တၢ ိၣ်ဆါဟ ိၣ်တဖ ိၣ်

တၢ ိၣ်အ ိၣ်တၢ ိၣ်အက ၢးလၢ ပဲၤလဲၤအ ိၣ်တၢ ိၣ်လၢအပဲၤသ ိၣ်တဖ ိၣ်

တၢ ိၣ်ဟ ိၣ်ကသ ိၣ်ဒၢၢးတဖ ိၣ် (Clinics)

တၢ ိၣ်အသၢးက ၢး, မၢ ိၣ်နဲၤခတၢ ိၣ်သ ိၣ်ဖသၢးညက ၢးတဖ ိၣ်

ကၢ ိၣ်စ ိၣ် ဘ ိၣ်ဒ ိၣ်ဝဲၤဒၢၢး

တၢ ိၣ်မဲၤတၢ ိၣ်သ ိၣ်ဖသၢးညမၢး အလၢ ိၣ်တဖ ိၣ်

တၢ ိၣ်အ -ိၣ် လဲၤဆူပန ာ်ရက ှး (Grocery Store), ပဲၤထူစ ာ်
တ ာ်ဆါတ ာ်ပဲၤ့ ါ (farmers markets), တ ာ်ကရ ကရလ

တၢ ိၣ်ဂဲၤလနၢ ိၣ်ခတၢ ိၣ်ဟၢးဂဲၤအလၢ ိၣ်တဖ ိၣ်
(Gyms and fitness studios)

အဟ့ ာ်နဲၤလဲၤကလတ ာ်အ ာ်လ ာ်, တ ာ်ဆါတ ာ်ပဲၤအလ
ာ်လ
့

ဆ ိၣ်ဖကၢ ိၣ်ဖကရၢၢ ိၣ်

အ ာ်ဒှးတ ာ် တ ာ်လဲၤအကလ ာ်ကလ ာ်, တ ာ်က ာ်ဆါက ာ်အလ ာ်,

တၢ ိၣ်ပ ိၣ်ကၢ ိၣ်ကလၢ ိၣ်တဖ ိၣ် (Museums)

တ ာ်အ ာ်က ှးလ တ ၢ်မဲၤလ ာ်ဆပ ာ်အဲၤဒှးလဲၤဟှးန ့ ာ်အဲၤသ့,

လါမ ိၣ်ရၢး ၃၀ လါမဲၤ ၄, ၂၀၂၀

တၢ ိၣ်နဲၤဟ ိၣ်လဲၤတၢ ိၣ်အ ိၣ်ကလအလၢ ိၣ် (Food shelves)

တၢ ိၣ်ဆါတၢ ိၣ်ပဲၤအလၢ ိၣ်လၢအ ိၣ်ဒၢးအခ ိၣ်ဒၢး
(Arcades)
ဖသ တ
ိၣ် ၢ ိၣ်လ ိၣ်ကလၢ ိၣ်တဖ ိၣ်

တၢ ိၣ်ဆါတၢ ိၣ်ပဲၤအလၢ ိၣ်လၢအ ိၣ်ဒၢးတၢ ိၣ်ဖတၢ ိၣ်လဲၤအက
လ ိၣ်ကလ ိၣ် (Convenience Stores)

တၢ ိၣ်လ ိၣ်က တၢ ိၣ်တလ ိၣ်တၢ ိၣ်ဖ ၢ ိၣ်သလၢ ိၣ်
အလၢ ိၣ် (Bowling Alleys)

တၢ ိၣ်ဆါသၢးက ၢးတဖ ိၣ်

တၢ ိၣ်လဲၤကၢ ိၣ်တၢ ိၣ်ဂဲၤမလၢ ိၣ်တဖ ိၣ်

တၢ ိၣ်ကၢ ိၣ်ထဖသ ိၣ်လၢ ိၣ်တဖ ိၣ်

မၢးသၢးဖ ဘ ိၣ်တဖ ိၣ် (concert halls)

ဒှးတ ာ်လ ာ်အဂဲၤအဂဲၤတ ာ်
လ တ ာ်အှးထ ာ်လ ကမ ာ်

တၢ ိၣ်ကစ ိၣ်သနတဖ ိၣ်

ခ ိၣ်ထရ ိၣ်ခ ၢၢး (Country clubs)

အဂ ာ်သ့ ာ်တ

သက ၢး

တၢ ိၣ်ကယၢကယခ ိၣ်ဆ ိၣ်အက ၢး ဒၢး တၢ ိၣ်တ ိၣ်ခ ိၣ်က ၢးတဖ ိၣ်

တၢ ိၣ်ပ ိၣ်ပဲၤသဟ ိၣ်

တၢ ိၣ်ဆၢးယၢ ိၣ်က ၢးတဖ ိၣ်

စတၢၢးတဖ ိၣ်

*ပ ိၣ်သၢး-အ၀အဲၤ တ ာ်လ ာ်လ အကှးတ ာ်အသှးတ
တပ ာ်ဃ ာ်ခလ ာ်ဘ .ာ်

ဒှးတ ာ်အ ာ်က ှးလ အ ာ်ဒှးတ ာ်ဟှးဆ တ ာ်အ ာ်တ

ာ်

က ၢးပန ိၣ်က ဲၤတဖ ိၣ် ( Hardware Stores)
လ ိၣ်ပရၢတၢၢးတဖ ိၣ် (Post offices)

တ ာ်မဲၤလစဲၤစဲၤကတ ာ်လ
ပဲၤက သ့ ာ်တ

ာ်အဂ ာ်

ကၢးတ ိၣ်သၢးတဲၤလၢ
လါမဲၤ ၁, ၂၀၂၀
တ ာ်အသှးက ှး, တ ာ်အ ာ်က ှး

ာ်

ာ်

