
ြမနမ်ာ   ) Burmese 

က��်ပ်ုတို၏့အေ�ကာငး် 

�ကို ဆိပုါတယ။် 

The Department of Parks, Recreation and Waterfront (ပနး်ြခမံျား၊ အပနး်ေြဖ �ငှ့ ်ကမး်နား ဆိငုရ်ာဌာန) က Burlington �ှိ ပနး်ြခ ံ၃၅ ခ ု

ေကျာ်၊ ကငွး်ြပင ်ဧက ၅၅၀ ေကျာ်၊ ြပညသ်ပိူငုက်မး်ေြခ ၄ ခ၊ု လမး်ေဘး သစပ်ငမ်ျား�ငှ့ ်ြမကခ်ငး်ြပငမ်ျား၊ ရပ်ကကွဥ်ယျာဉ်များ၊ သခ�ျုငး် ၃ 

ခ၊ု Miller Recreation Center Leddy Ice Arena၊ Champlain Senior Center၊ North Beach Campground၊ ရပ်ကကွ ်ဘတုေ်ဟာကစ် ်

မရီနာ�ငှ့ ်အပနး်ေြဖအစအီစဉ်အားလံးု။ 

မစ�ှ်င ်ေဖာ်ြပချက ်

မျိုးကွြဲပား လ�ပ်�ှားေြပာငး်လေဲနသည့ ်အများပိငုေ်နရာများ�ငှ့ ်အစအီစဉ်များကိ ုကနုး်ေြမ၊ ေရ �ငှ့ ်လမူျားမှတဆင့ ်

ေပါငး်စညး်ထည့သ်ငွး်ေပးေသာ အြပနအ်လနှ ်လမူ�ဆကဆ်ေံရးများ တိးုတက�်ကးီထာွးလာေအာင၊် အားကျလာေအာင ်�ငှ့ ်

ဖနတ်းီ�ိငုေ်အာင ်ချိတဆ်ကေ်ပးရန။် 

မျိုးကွြဲပားမ��ငှ့ ်သာတညူီမ� တိးုတက�်ကးီထာွးမ� ေမ�ာ်မှန်းချက ်

ေပါငး်စညး်ထည့သ်ငွး်ေသာ ဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျမတှေ်ရး�ငှ့ ်အသစိတိြ်ဖင့ ်ေနစ့ဉ်လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်ကမ်�များမတှဆင့ ်သာတညူမီ��ှိမ�ကိ ု

ေထးွေပွ� �ကိုဆိေုသာ ကညူပံီပိ့းု�ပီး အြပုသေဘာေဆာငသ်ည့ ်(အလပ်ုခငွ)် ဝနး်ကျငတ်စခ်။ု 

ဌာနမှ တန်ဖုိးထားသည့်အချကမ်ျား 

လကလ်မ်ှးမီ အသံးုြပု�ိငုမ်�  - ဖနတ်းီတငဆ်ကမ်� အားလံးုအတကွ ်အများသံးု ဒဇုိီငး် အေြခခံသေဘာတရားများ�ငှ့ ်

ေငေွ�ကး�ငှ့ပ်တသ်က၍် အကငး်ပါးသ�ိှိမ�။ 

သမာဓိ�ိှမ�  - ြပညသ်အူများ�ကား က��်ပ်ုတို၏့အလပ်ုကိ ုလပ်ုကိငုရ်ငး် ေဖာ်ထတုခ်ဲေ့သာ ယံ�ုကညမ်�။ 

ယံ�ုကည ်အားကိးု�ိငုမ်�  - ဝနေ်ဆာငမ်� ဦးတညအ်ေလးေပး�ပီး ေဖာကသ်ညဝ်နေ်ဆာငမ်�အေပါ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�။ 

ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်ရ�ငလ်န်းေရး  - လ�ပ်�ှားတက�်က၊ ကျနး်မာ�ပီး ဟနခ်ျကည်ေီသာ လေူနမ�ဘဝပံုစအံေပါ် အာ�ံုစိကုမ်�။ 

အဖဲွ�လိကုလ်ပ်ုေဆာငမ်�/မိတဖ်ကလ်ပ်ုေဆာငမ်�  - က��်ပ်ုတို၏့ အသိငုး်အဝိငုး်�ငှ့ ်လပ်ုေဖာ်ကိငုဖ်ကမ်ျား�ငှ့ ်ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်န�်ငှ့ ်

ည��ိ�ငိး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်ကတကိဝတ။် 

ေပါငး်စညး်ထည့သ်ငွး်မ�  - ယဉ်ေကျးမ� အမျိုးအစားေပါငး်စံကုိ ုြပုစပုျိုးေထာငြ်ခငး်။ 

�ကးီ�ကပ်အပ်ုချုပ်မ�  - အများသံးု ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့ ်ေရ�ှညတ်ညတ်ံခ့ိငု�်မသဲည့ ်ပတဝ်နး်ကျငတ်စခ်အုတကွ။် 

အရညအ်ေသးွ  - က��်ပ်ုတိုလ့ုပ်ေဆာငသ်မ�အရာအားလံးုတငွး်။  



ခွြဲခားဆကဆ်မံ� မြပုေရးအတကွ ်�မို �ေတာ်လံးုဆိငုရ်ာမဝူါဒ - Burlington �မို �ေတာ်အေနြဖင့ ်�ိငုင်ေံရး သိုမ့ဟတု ်ဘာသာေရး ဆက�်ယွမ်�၊ 

လမူျိုး၊ ဇာတ�ိိငုင်၊ံ ေမးွဇာတ၊ိ မျိုး�ို း၊ အသကအ်ရွယ၊် လငိ၊် လငိတ်မိး်�ွတမ်�၊ ကျားမ ခွြဲခားေဖာ်ြပမ�၊ လက်ထပ်ထမိး်ြမားမ� အဆင့အ်တနး်၊ 

စစမ်�ထမး်ေဟာငး် အဆင့အ်တနး်၊ မသနး်စွမး်မ�၊ HIV ပိးု�ှိမ� အဆင့အ်တနး်၊ ရာဇဝတမ်�တငွး် သားေကာငး်ြဖစမ်� အဆင့အ်တနး် သိုမ့ဟတု ်

မျိုး�ို းဗီဇဆိငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားအေပါ် အေြခြပု�ပီး ဥပေဒ�ငှ့မ်ေလျာ်ညေီသာ ေ�ာှင့ယ်ကှမ်� သိုမ့ဟုတ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံ�ကိ ု

သညး်ညညး်ခမံညမ်ဟတု်ပါ။  �မို �ေတာ်က ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အစအီမမံျား�ငှ့ ်အလပ်ုအကိငု ်အခငွ့အ်လမး်များကိ ုသင့ေ်လျာ်စာွ 

ရယအူသံးုချ�ိငုမ်� ေပးအပ်ရန ်ကတိကဝတြ်ပုထားပါသည။်  ရယအူသံးုချ�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ အချကအ်လက ်သိုမ့ဟတု ်အစားထိးုပံစုမံျားရ�ှိရန ်

လသူားေရးရာ ရငး်ြမစမ်ျားဌာနအား ဖုနး်နပံါတ ်(802) 540-2505 တငွ ်ေကျးဇူးြပု၍ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 ပန်းြခံများအတငွး် စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမ်းများ 
တညေ်နရာတစခ်စုတီိငုး်တငွ ်သးီြခား စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမး်များ �ှိ�ိငုသ်ည့အ်တကွ ်အဆိပုါဧရိယာအတကွ ်တငထ်ားသည့ ်

လက�ဏာဆိငုး်ဘတုမ်ျားကိ ုေကျးဇူးြပု၍ စစေ်ဆးပါ။  အေထေွထ ွစည်းမျဉ်းအချို �ကိ ုေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားပါသည။် အေသးစတိ ်

အချကအ်လကအ်ြပည့အ်စံု သရိရန် City Ordinances of Burlington (Burlington ၏ �မို �ေတာ်ဥပေဒများ) အားလံးုကိ ု

အလမ်ှးမီရယရူန်အတကွ ်ေကျးဇူးြပု၍  ဤေနရာ တငွ�်ှပ်ိေပးပါ။ 

ြမကခ်ငး်ြပငေ်ပါ်တငွလ်ိကုန်ာရမည့ ်ကျင့ဝ်တ ်

• ေဘးအ��ရာယက်ငး်�ှငး်ေသာ အ�ိှန်��န်းကိ ုထန်ိးသမ်ိးထားပါ။ လကူျပ်သည့ဧ်ရိယာများတေလ�ာက ်ြဖညး်ြဖညး်စးီပါ။ 

အချို �အပိငုး်များတငွ ်လမး်ေ�ကာငး်က လအူနညး်ငယ ်ထထူပ်�ိငုေ်�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ သ�ိှိပါသည။် 

• စကဘ်းီစးီသမူျားအေနြဖင့ ်လမ်းေလ�ာကသ်မူျားကိ ုဦးစားေပးရမညြ်ဖစသ်ည။် ေြခကျငေ်လ�ာကသ်မူျားထတံငွ ်အချိနမ်ေရွး 

ဦးစားေပးအခငွ့အ်ေရး�ှိ�ပီး စက်ဘးီစးီသမူျား�ငှ့ ်အြခားသယယ်ပိူုေ့ဆာငေ်ရး နညး်လမး်သံးုသမူျားအားလံးုအေနြဖင့ ်

လမး်သာွးလမး်လာများ အနးီတစဝ်ိုကတ်ငွ�်ှိချိန၌် အစဉ်သတထိားသင့ပ်ါသည။်  

• စကဘ်းီစးီသမူျားအေနြဖင့ ်ေ�ှ�ေနာက ်တစစ်းီချငး် စးီ�ငှသ်င့ပ်ါသည။် မ�ေဝမ�သည ်ဂ�ုစိုကမ်�ြဖစ�်ပီး လမ်းသာွလမး်လာများ�ငှ့ ်

ေနရာကိမု�ေဝရန ်အေကာငး်ဆံးုနညး်လမး်မာှ ေ�ှ �ေနာက ်တစစ်းီချငး် စးီ�ငှြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။် ေကျာ်တကရ်န ်လိအုပ်ပါက 

ေဘးအ��ရာယက်ငး်ေ�ကာငး် အရငဆ်ံးု ေသချာေအာငလ်ပ်ုပါ။ သငသ်ည ်လမး်ေ�ကာတစခ်တုညး်�ှိသည့ ်လမး်မေပါ်တငွ ်

ကားတစစ်းီ ေမာငး်�ငှေ်နသလိုသာြဖစ�်ပီး ေဘး��ရာယက်ငး်ေ�ကာငး် သင ်သ�ိှိမသှာ အလယမ်ျဉ်းကိ ုြဖတသ်င့ပ်ါသည။် 

• စကဘ်းီစးီသမူျားအေနြဖင့ ်ေကျာ်တကခ်ျိန်တငွ ်အြခားသမူျားကိ ုသတေိပးသင့သ်ည။် Òသင့ရ်ဲ ့ ဘယဖ်ကက်ေန 

ေကျာ်ေနတယÓ် ဟေုြပာြခငး်�ငှ့ ်သင့ထ်တံငွ ်ဘလဲ�်ှိပါက ")on your leftpassing (" ၎ငး်ကိတုးီြခငး်တိုက့ 

အေကာငး်ဆံးုအေလအ့ထများ ြဖစပ်ါသည။် လမး်သာွးလမ်းများ�ငှ့ ်စကဘ်းီအများစတုငွ ်ေနာက�်ကည့မ်နှ ်မပါ�ှိသည့အ်တကွ ်

ဤသိုလ့ပ်ုြခငး်က သင့ေ်�ှ �တငွ�်ှိသမူျားအား သငဘ်ာလပ်ုမညဆ်ိသုည်ကိ ုသ�ိှိေစပါသည။် 

• ယာဉ်စညး်ကမ်းလက�ဏာများအတိငုး် လိကုန်ာပါ။ စက်ဘးီစးီသမူျားအေနြဖင့ ်မးီပွိုင့မ်ျား�ငှ့ ်ရပ်ရန ်လက�ဏာများ၊ 

လမး်ေ�ကာတငွး် ေပါငး်ဝငြ်ခငး် �ငှ့ ်လမး်သာွးလမး်လာ ြဖတက်းူရနေ်နရာများကဲသ့ိုေ့သာ လက�ဏာများအတိငုး် လိကုန်ာရမည။် 

ယငး်သိုလ့ပ်ုေဆာငြ်ခငး်က လတူိငုး်ကိ ုေဘးအ��ရာယက်ငး်ေစ�ပီး မည်သကူ ဦးစားေပးဆိသုညက်ိ ု

နားလညသ်ေဘာေပါကမ်�တငွ ်တသမတတ်ညး် ြဖစေ်စပါသည။် 

• ေခးွလမ်းေလ�ာကေ်ပး�ကသမူျားအေနြဖင့ ်ေခးွများကိ ုလညပ်တ�်ကို းတိတုိထုားေပးရန်�ငှ့ ်စကဘ်းီစီးသမူျား�ငှ့ ်အြခား 

လမး်ေ�ကာငး်သံးုသမူျား၏ သာွးရာလမး်မ ှေဝးရာတငွထ်ားပါ။ သင့ေ်ခးွ အေလးစွန ့်�ပီးေနာက ်ယငး်ကိေုကာကသ်မ်ိးေပးရန် 

သတရိပါ။ မစငက်ိ ုေကာကသ်မိ်းေပးြခငး်က ြမကခ်ငး်ြပင�်ငှ့ ်ေရကနက်ိ ုသန ့�်ှငး်ေအာငထ်ားရာ၌ ကညူေီပးပါသည။်  

http://www.codepublishing.com/vt/burlington/


• စးီ�ငှခ်ျိန်တငွ ်ေဘးအ��ရာယက်ငး်ပါေစ။ စကဘ်းီ၊ စကတူာ�ငှ့ ်�ိုလာဘလတိမ်ျား စီး�ငှခ်ျိနတ်ငွ ်စကဘ်းီစးီ 

ဟလဲမ်ကဦ်းထပ်ုတစလ်ံုး�ငှ့ ်အကာအကယွေ်ပးသည့ ်အသံးုအေဆာငမ်ျားကိ ုဝတဆ်ငထ်ားပါ။ ညအချိန ်စးီ�ငှပ်ါက 

စကဘ်းီစးီမီးများကိ ုအသံးုြပုပါ။ 

ေကျးဇူးြပု၍ က��်ပ်ုတို၏့ ပန်းြခံကိ ုဂ�ုစိုကေ်စာင့ေ်�ှာကေ်ပးပါ။ 

• မညသ်ည့ ်ပနး်၊ သစသ်းီ သိုမ့ဟတု ်သစရွ်ကက်ိမု� မခူးရ သိုမ့ဟတု ်သစ်ပင ်သိုမ့ဟတု ်

ပံေုဖာ်တညေ်ဆာကထ်ားသည့အ်ရာများကိ ုဖဲ့ရွဲ � ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ထခိိကု်ပျကစ်းီေအာင ်မြပုလပ်ုရပါ။ 

• အမ�ကိမ်ပစ်ပါ�ငှ့ ်

• ပနး်ြခမံျားတငွး်သို ့ ဖနပ်လုငး်များ မယလူာပါ�ငှ့ ်(North Beach တငွ ်စခနး်ချချိနမ်လှွ�ဲပီး) 

• North Beach စခနး်ချေြမေနရာမလှွဲ�ပီး မညသ်ည့ေ်နရာတငွမ်� စခနး်မချရ 

• ေဗျာကအ်ိုး၊ မးီ�ှူးမီးပနး်များ မေဖာကပ်ါ�ငှ့ ်

• ပနး်ြခမံျားတငွး်သို ့ လကန်ကမ်ျား မယလူာရ 

• မးီပံမုဖိုပါ�ငှ့ ်(�မို �ေတာ ်ဥပေဒအရ �မို �ေတာ်အတငွး် မညသ်ည့ ်မးီပံအုမျိုးအစားကိမု ှခငွ့မ်ြပုပါ) 

• သတမ်တှထ်ားသည့ ်ေခးွများအတွက ်ပနး်ြခဧံရိယာများမလှွ�ဲပီး ေခွးများကိ ုေြပးလ�ားလ�တမ်ထားပါ�ငှ့ ်

• ကေလးကစားကငွး်များ၊ အမိးုအကာများ၊ ကမး်ေြခများ၊ ေနစာလ�သံည့်ေနရာများ သိုမ့ဟတု ်အားကစားကွငး်များအတငွး် 

ေဆးလပ်ိမေသာကရ် 

• Oakledge Park၊ North Beach သိုမ့ဟတု ်Leddy Beach အတငွး်�ှ ိအများပိငုး်ကမး်ေြခများေပါ်သို ့ ေခွးများ မေခါ်လာပါ�ငှ့ ်

ခွင့ြ်ပုချကပ်ါမစမ်ျား လိအုပ်�ိငုပ်ါသည ်

အကယ၍် ေအာကပ်ါအေြခအေနများမ ှတစခ် ုသိုမ့ဟုတ ်ပိ၍ု �ှိေနပါက ပနး်ြခအံထးူသံးုစွခဲငွ ့ ်ပါမစတ်စခ်ုလိအုပ်ပါသည။် 

• လအူေယာက ်�စှဆ်ယ ်(၂၀) အဖွဲ�တစခ် ုအေနြဖင့ ်ပနး်ြခတံငွး်�ှိ ဧရိယာ သိုမ့ဟတု ်အေဆာကအ်အံုတစခ်ကုိ ုသံးုစွလဲိုပါက။ 

• ပနး်ြခဧံရိယာ သိုမ့ဟတု ်အေဆာကအ်အံုတစခ်အုား သးီြခားအချိန ်�ငှ့ ်ေနရ့ကတ်စခ် ုသိုမ့ဟတု ်

ဆကတ်ိကုအ်စအီစဉ်ပံစုတံစခ်ြုဖင့ ်�ကိုတငေ်တာငး်ခြံခငး်�ငှ့ ်အထးူသံးုစွြဲခငး် 

• အများြပညသ်အူတကွ ်ဖွင့ေ်ပးထားေသာပွဲအစအီစဉ်တစခ်အုတကွ ်ပနး်ြခဧံရိယာ သိုမ့ဟတု ်အေဆာကအ်အံုကိ ုအသံးုြပုြခငး် 

• စးီပာွးေရး သိုမ့ဟတု ်ရနပံ်ေုငြွမ�င့တ်ငေ်ရး ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်ပနး်ြခဧံရိယာ သိုမ့ဟတု ်အေဆာကအ်အံကုိ ုအသံးုြပုြခငး် 

• လမူျား သိုမ့ဟတု ်အဖွဲ�များအား ပါဝငရ်န ်သိုမ့ဟတု ်�ကည့�်�ရန ်အခေ�ကးေင ွေကာကခ်သံည့ ်အားကစာ�ပိုငပ်ွဲများ သိုမ့ဟတု ်

ပွဲအစအီစဉ်များ 

• အလ�ေငမွျား သိုမ့ဟတု ်အခေ�ကးများကိ ုေကာကခ်သံညြ်ဖစေ်စ မေကာကခ်သံညြ်ဖစေ်စ ေဖျာ်ေြဖသမူျားအတကွ ်

ပနး်ြခဧံရိယာကိ ုအသံးုြပုြခငး် 

ပန်းြခံများ�ငှ့ ်ကမ်းေြခများတငွး် ေခွးများေခါ်ယြူခငး် 

• က��်ပ်ုတို၏့ ပနး်ြခမံျား�ငှ့ ်အများပိငုေ်နရာများတငွး်သို ့ ေခးွများကိ ုေခါ်ယခူငွ့ြ်ပုေသာ်လညး် လညပ်ငး်ချည�်ကို းြဖင့ ်

ကိငုဆ်ွထဲားရမည။် 



• က��်ပ်ုတို၏့ အများဆိငု ်ေရကးူ�ိငုသ်ည့ ်ကမး်ေြခများ (Oakledge/Blanchard၊ Leddy၊ North Beach)ေပါ်သို ့ ေခးွများကိ ု

ေခါ်ယခူငွ့မ်ြပုပါ။ 

• သင့ေ်ခးွငယေ်လးကိ ုေခါ်ယ�ူိငုသ်ည့ ်ေနရာများအေ�ကာငး် ပိမုိေုလလ့ာရန။် 

ေခွးများအတကွ ်ပန်းြခံစည်းမျဉ်းများ 

ေနထကွမ် ှေနဝငခ်ျိနအ်ထ ိဖွင့ပ်ါသည ်

လမူျားအတကွ ်စညး်မျဉ်းများ - 

• ေခးွများအတကွ ်ပနး်ြခအံတငွး် သင့အ်ချိနက်ိ ု�ကည�်းူခစံားလိကုပ်ါ။ လူတိငုး်အား ေလးစားသမ� ြပသ�ပီး 

အမိန်းီချငး်ေကာငး်တစေ်ယာက ်ြဖစပ်ါေစ။ 

• သင့ေ်ခးွ (များ) အတကွ ်သင့ထ်တံငွ ်တာဝန�်ှိပါသည ်

• ဤဧရိယာကိ ုသန ့�်ှငး်ေအာငထ်ား�ပီး သင့ေ်ခးွ အေလးစနွ ့�်ပီးေနာကတ်ွင ်ေကာကသ်မိး်ရန ်ကညူေီပးပါ။ 

                                                                       အမ�ကိမ်ျားကိ ုအမ�ကိပံ်ုးတငွး် ထည့်ေပး�ပီး အြခားေနရာများတငွ ်အမ�ကိမ်ပစပ်ါ�ငှ့။် 

• ေခးွများအားလံးု�ငှ့ ်အသက ်၁၂ �စှ်ေအာက ်ကေလးအားလံးုအေနြဖင့ ်အသက ်၁၈ �စှ ်သိုမ့ဟတု ်အထက်�ှိေသာ 

အရွယေ်ရာကလ်�ူကးီတစဦ်းမ ှအေဖာ်လိကုေ်ပးရမည။် 

• ပိငု�်ှငတ်စဦ်းလ�င ်ေခးွ သံးု (၃)ေကာင ်အထသိာ ကန ့သ်တထ်ားပါသည်။ 

• ဥပေဒအရ သင့ေ်ခးွ၏ လိငုစ်င�်ငှ့ ်ကာကယွေ်ဆးထိးုထားေ�ကာငး် ထငသ်ငြ်မငသ်ာ�ှိေအာငထ်ားပါက 

အေကာငး်ဆံးုြဖစပ်ါသည။် 

• ဤဧရိယာသည ်ေခးွများ ေလက့ျင့ခ်နး်လပ်ုရနအ်တကွသ်ာ ြဖစပ်ါသည။် 

• ေကျးဇူးြပု၍ အစားအစာ�ငှ့ ်ေခးွအတကွ ်ဆခုျသည့မ်နု ့မ်ျားကိ ုအမိတ်ငွထ်ားခဲပ့ါ။ 

• ေခးွများကိ ုအသြံဖင့ထ်နိး်ချုပ်ထားရမည။်                                                                        ေခးွလညပ်တ�်ကို းကိ ုအချိနြ်ပည့ ်

ကိငုထ်ားရမည။် 

• ေခးွများ တးူဆြွခငး်ကိ ုခငွမ်ြပုပါ�ငှ့။် သတမ်တှထ်ားသည့ေ်နရာတငွ ်                                                                       တးူ�ိငုပ်ါသည။် 

၎ငး်တို ့ တးူခဲသ့ည့တ်ငွး်မနှသ်မ�ကိ ုြပနြ်ဖည့ေ်ပးပါ။ 

• ေခးွငယမ်ျားအတကွ ်ဧရိယာတငွး်သို ့ ေခးွ�ကးီများ မေခါ်ရပါ။ 

• �ကမး်တမ်း/ရနလ်ိေုသာေခးွများ သိုမ့ဟတု ်မတိလ်ိကုခ်ျိနေ်ရာကေ်နသည့ ်ေခးွမများကိ ုေခါ်ယခူငွ့ခ်ငွ ့မ်ြပုပါ။ 

• ပနး်ြခတံငွး် ဖနထ်ည ်ပစ�ည်းယေူဆာငြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ေဆးလပ်ိေသာကြ်ခငး် ခငွ့မ်ြပုပါ။ 

• ေခးွကိကုမ်�မနှသ်မ�ကိ ုBurlington ရဲဌာနသို ့ ချကခ်ျငး် အစရီငခ်တံိငု�်ကားရမည ်- (802) 658-2704 အေရးေပါ် ေခါ်ဆိရုန ်နပံါတ ်

911။ 

ေခးွများအတကွ ်စညး်မျဉ်းများ - 

• ေကျးဇူးြပု၍ ေခးွေဟာငြ်ခငး်ကိ ုကန ့သ်တေ်ပးပါ။ တငွး်မတးူရ ေကာငး်ေကာငး်မနွမ်နွ ်ကစားပါ။ ဝတု။် 

စကတိစ်းီသည့် ပန်းြခံ 

ေနထကွမ် ှေနဝငခ်ျိနအ်ထ ိဖွင့သ်ည ်

https://enjoyburlington.com/dog-day-park/


စညး်မျဉ်းမျာ� - 

• စကတိဘ်တုစ်ီးြခငး်၊ စက်ဘးီစးီြခငး်�ငှ့ ်လိငုး်အတငွး် စကတိစ်းီြခငး်တိုက့ ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်ဒါဏရ်ာရေစ�ိငုပ်ါသည ်- 

အ�ိုးကျို းြခငး်၊ ကိယုလ်ကေ်သြခငး်၊ ဦးေ�ာှက ်ထခိိကုပ်ျကစ်ီးြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေသသညအ်ထ ိြဖစ�်ိငုသ်ည။် သင့အ်��ရာယ ်

သင့ဖ်ာသာယ၍ူ စကတိစ်းီပါ။ 

• မျက�်ာှြပငမ်ျားကိ ုကညူကီာကယွေ်ပးပါ၊ စကတူာများ�ငှ့ ်BMX စကဘ်းီများတငွ ်ဘားတနး်အပိတမ်ျား�ှိရမညြ်ဖစ�်ပီး 

စကဘ်းီများတငွ ်ပလပ်စတစတ်စံိုမ့ျား�ှိရမည ်သိုမ့ဟတု ်ဘာမ�မ�ှိေစရ။ 

ဟလဲမ်ကဦ်းထပ်ုများ၊ ဒးူကာများ၊ တေံတာငဆ်စက်ာများ �ငှ့ ်လကေ်ကာကဝ်တက်ာများ ဝတဆ်ငရ်န ်ြပငး်ြပငး်ထနထ်န ်

တိကုတ်နွး်ပါသည။် 

• သင့စ်မွး်ရည�်ှိသေလာကြ်ဖင့သ်ာ စကတိစ်းီပါ။ 

• မဘိများ�ငှ့ ်အုပ်ထနိး်သမူျားသည ်၎ငး်တိုက့ေလးများ၏ ေဘးအ��ရာယက်ငး်�ှငး်ေရး�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ကေလးများက 

ပနး်ြခစံညး်မျဉ်းများအတိငုး် လိကုန်ာေ�ကာငး် ေသချာေအာငလ်ပ်ုရန ်တာဝန�်ှိပါသည။် 

• ေမာ်တာအငဂ်ျငတ်ပ်ထားသည့ ်ယာဉ်များ ခငွ့မ်ြပုပါ။ 

• စကတိပ်နး်ြခ ံသန ့�်ှငး်ေအာင ်ကညူထီား�ှိပါ။ အမ�ကိပ်စရ်န ်အမ�ကိ်ပံးုကိ ုအသံးုြပု�ပီး အြခားေနရာများတငွ ်အမ�ကိမ်ပစပ်ါ�ငှ့။် 

• သင့စ်ကတိစ်းီသ ူအေပါငး်အပါများ�ငှ့ ်ေစာင့�်ကည့ေ်နသမူျားအား ေလးစားမ� ြပသပါ။ �ခမိး်ေြခာက၊် အလွသဲံးုစားြပုသည့ ်

သိုမ့ဟတု ်မိကု�်ိုငး်ေစာ်ကားသည့ ်စကားများ အသံးုမြပုပါ။ 

• ကိယုပိ်ငု ်ကနုး်ေလ�ာများ၊ လကရ်မး်များ သိုမ့ဟတု ်အြခားကရိိယာပစ�ညး်များကိ ုတားြမစ်ပါသည။် 

• စကတိပ်နး်ြခကံ စိစုတွေ်နပါက၊ ေရခေဲနပါက သိုမ့ဟတု ်�ငှး်အုပ်ေနပါက သိုမ့ဟတု ်မျက�်ာှြပငေ်ပါ်တငွ ်အက�ငး်အကျနမ်ျား၊ 

အမ�ကိသ်�ိုကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အြခားအတားအဆးီများ�ှိပါက စကတိ်မစးီပါ�ငှ့။် 

• ေပျာ်ရ�ငပ်ါေစ။ ေဘးကငး်ေအာငေ်နပါ။ 

က��်ပ်ုတို၏့ပန်းြခံများအတငွး် ဒ�ုန်းများ ပျံသန်း�ိငုပ်ါသလား။ 

သငသ်ရိန် လိအုပ်သည့်အရာများမှာ - 

ဤစညး်ကမး်များကိ ုFAA မ ှြပနဌ်ာနး်ထားပါသည။် ဒ�ုနး်များ ပျံသနး်ရန ်က��်ပ်ုတို ့ ပါမစ်မထတုေ်ပးပါ။ 

1. သင၏်ဒ�ုနး်များကိ ုမတှပံ်တုငပ်ါ၊  ၎ငး်၏ မတှပံ်တုငန်ပံါတ ်(PDF) ကိ ုအြပငဖ်ကတ်ငွ ်မတှသ်ားထားေပးပါ၊ ထိုအ့ြပင ်

မတှပံ်တုင ်အေထာကအ်ထားကိ ုသင�်ငှ့ ်တပါတညး် သယေ်ဆာငထ်ားေပးပါ။ 

2. အပနး်ေြဖရန ်ရညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့သ်ာ ပျံသနး်ပါ။ 

3. အသိငုး်အဝိငုး်အေြခြပု အဖွဲ�အစည်းတစခ်၏ု ေဘးအ��ရာယက်ငး်ေရး 

4. မထန်ိးချုပ်ထားသည့ ်သိုမ့ဟတု ်Òအဆင့ ်ဂျီ ("Class G")“ ပျံသန်းနယနိ်မိတတ်ငွး် �ိှချိန်၌ သင့ဒ်�ုန်းကိ ုအြမင့ ်ေပ ၄၀၀ 

သိုမ့ဟတု ်ယငး်ေအာကတ်ငွ ်ပျသံန်းေပးပါ။ ၎ငး်သည ်FAA မ ှလေူမာငး် ေလယာဉ်သာွးလာမ�ကိ ုမထနိး်ချုပ်ထားသည့ ်

ပျံသနး်နယန်မိတိြ်ဖစ်ပါသည။် မညသ်ိုေ့သာ ပျံသနး်နယန်မိတိတ်ငွး် သငေ်ရာကေ်နေ�ကာငး် ဆံးုြဖတရ်န ်သင့ဒ်�ုနး်ကိ ု

လညပ်တသ်ည့ ်မိဘုိငုး်အက်ပလေီကး�ှငး်ကိ ုကိးုကားပါ (ယငး် ကရိိယာ တပ်ဆငထ်ားပါက) �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်အြခား 

ဒ�ုနး်�ငှ့သ်ကဆ်ိငုေ်သာ မိဘုိငုး် အကပ်လေီကး�ှငး်များကိ ုအသံးုြပုပါ။ သင၏်တညေ်နရာ�ငှ့ ်မညသ်ည့ပ်ျံသနး်နယန်မိတိတ်ငွး် 

သင�်ှိေနေ�ကာငး် သ�ိှိြခငး်က အြခားေလယာဉ်တစစ်းီအား ေ�ာှင့ယ်ကှမ်ြိခငး်မ ှေ�ှာင�်ကဉ်ရာတငွလ်ညး် သင့အ်ား 

ကညူမီညြ်ဖစသ်ည။် 

5. ထန်ိးချုပ်ထားသည့ ်ပျံသန်းနယနိ်မိတမ်ျား (ေလဆပ်ိများ ပတလ်ည�်ငှ့ ်အထက)် တငွး် မပျံသန်းပါ�ငှ့၊် �ခငး်ချကမှ်ာ - 

https://www.faa.gov/uas/getting_started/register_drone/
https://www.faa.gov/uas/getting_started/register_drone/media/UAS_how_to_label_Infographic.pdf


1. ထနိး်ချုပ်ထားေသာ ပျံသနး်နယန်မိိတတ်ငွး် လညပ်တမ်�များအတကွ ်မပျံသနး်မ ီLAANC ( Low Altitude 

Authorization and Notification Capability (အြမင့ေ်ပနမိ့န်မိ့တ်ငွ ်ပျံသနး်ြခငး်အတကွ ်ခငွ့ြ်ပုချက�်ငှ့ ်

သတေိပးချက်စမွး်ရည)် ), မတှဆင့ ်ပျံသနး်နယန်မိတိဆ်ိငုရ်ာ ခငွ့ြ်ပုချကတ်စခ် ုသင့ထ်တံငွ�်ှိပါက။ အပနး်ေြဖ 

ပျံသနး်သမူျားအတကွ ်ခငွ့ြ်ပုထားေသာ LAANC UAS ဝနေ်ဆာငမ်� ပံပိ့းုကညူသီမူျားအေ�ကာငး် ပိမုိေုလလ့ာလိကုပ်ါ။ 

2. သငသ်ည ်FAA  �ငှ့ ်စာြဖင့သ်ေဘာတညူခီျကရ်�ှိထားေသာ အပနး်ေြဖ ပျံသနး်သအူတွက ်ပံေုသသတမ်တှ်ထားေသာ 

ေနရာတစခ်တုငွ ်ပျံသနး်ေနပါသည။် FAA က ခငွ့ြ်ပုထားသည့ေ်နရာများ စာရငး်တစခ် ု(MS Excel) ကိ ုပိုစ့တ်ငခ်ဲ�့ပီး 

၎ငး်အား အြပာေရာငအ်စကမ်ျားအြဖစ ်ေြမပံေုပါ်တငွ ်ပံေုဖာ်ထားပါသည။် ပံေုသသတမ်တှထ်ားေသာ 

ေနရာတစခ်စုအီတကွ ်အြမင့ေ်ပကန ့သ်တခ်ျကက်ိ ုဤေြမပံေုပါ်တငွ ်ြပသထား�ပီး တညေ်နရာအလိကု ်

ကွြဲပားပါသည။် 

မှတခ်ျက ်- အကယ၍် သင့အ်ဖွဲ�အစညး်က ပံေုသသတ်မတှထ်ားေသာ ပျံသနး်ရနေ်နရာတစခ်အုတကွ ်စာြဖင့သ်ေဘာတညူခီျကတ်စခ် ု

ရယရူန ်စတိဝ်ငစ်ားပါက ေကျးဇူးြပု၍ 9-AJT-UAS-Integration@faa.gov တငွ ်က��်ပ်ုတိုအ့ား ဆကသ်ယွေ်ပးပါ။ 

မှတခ်ျက ်- Starr Farm Park မလှွ၍ဲ BPRW ပနး်ြခမံျားအားလံးုသည ်ထနိး်ချုပ်ထားေသာ ပျံသနး်နယန်မတိ်တငွး် �ှိေနပါသည။် 

6. သင့ဒ်�ုန်းကိ ုသင့ြ်မငက်ငွး်တငွး်ဝငသ်ည့ ်လိငုး်အတငွး်၌ ထား�ိှပျံသန်းပါ၊ သိုမ့ဟတု ်သင�်ငှ့ ်အတတူည�်ှိေန�ပီး 

တိကု�်ိုကအ်ဆကအ်သယွ�်ှိေသာ ြမငက်ငွး် ေစာင့�်ကည့သ်တူစဦ်း၏ ြမငက်ငွး်တငွး်ဝငသ်ည့ ်လိငုး်အတငွး်၌ ထား�ှိပျံသနး်ပါ၊ 

7. ပျံသန်းမ� တားြမစထ်ားေသာ ပျံသန်းနယန်မိတအ်တငွး် မပျံသန်းပါ�ငှ့။် ပျံသနး်နယန်မတိ ်ကန ့သ်တခ်ျကက်ိ ုက��်ပ်ုတို၏့ 

တံုလ့ယှဆ်ကသ်ယွမ်��ှိေသာ ေြမပံ ုေပါ်တငွ ်ေတွ� �ှိ�ိငု�်ပီး ယာယ ီပျံသနး်မ�ကန ့သ်တခ်ျက်များကိ ုဤေနရာ တငွ ်

ေတွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည။် ဒ�ုနး်ေမာငး်�ငှသ်မူျားသည ်ပျံသနး်နယန်မတိ ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားအားလံးုအတိငုး် လိုကေ်နာေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန ်တာဝန�်ှိပါသည။် 

8. အြခား ေလယာဉ်များအနးီ၊ အထးူသြဖင့ ်ေလဆပ်ိများအနးီတငွ ်မပျံသနး်ပါ�ငှ့။် 

9. လအူုပ်စအုထက၊် အများြပညသ်�ူှိသည့ ်ပွဲအစအီစဉ်များ၊ သိုမ့ဟတု ်လအူြပည့�်ှိေနသည့ ်အားကစာ�ံုများအထက၌် 

ဘယေ်တာမ့ ှမပျံသနး်ပါ�ငှ့။် 

10. မေတာ်တဆမ� တံု ့ြပနြ်ခငး်အမျိုးအစား တစခ်ခု၊ု ဥပေဒတငး်ကျပ်ေရးဆိငုရ်ာ လ�ပ်�ာှးေဆာငရွ်ကမ်�များ၊ မးီ�ငမိး်သတြ်ခငး် 

သိုမ့ဟတု ်ဟာရီကနး်ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရး အားထတုမ်�များကဲသ့ိုေ့သာ အေရးေပါ်ကစိ�ရပ်များ အနးီတွင ်ဘယေ်တာမ့ ှ

မပျံသနး်ပါ�ငှ့။် 

11. ေဆးဝါး သိုမ့ဟတု ်အရကေ်သစာ လ�မး်မိုးမ�ေအာကတ်ငွ ်ဘယေ်တာမ့ ှမပျံသနး်ပါ�ငှ့။် 

အပနး်ေြဖေမာငး်�ငှသ်မူျားအေနြဖင့ ်ဤေဘးအ��ရာယက်ငး်�ငှး်ေရး လိအုပ်ချကမ်ျားမ ှတစခ်ခုကုိ ုတမငတ်ကာချိုးေဖာကပ်ါက 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ဂ�မုထားဘ ဲမဆငမ်ြခငပံ်စုြံဖင့ ်ေမာငး်�ငှပ်ါက ၎ငး်တိုသ့ည ်ရာဇဝတမ်� �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်အရပ်သား ြပစ်ဒါဏမ်ျား 

ကျခရံ�ိငုပ်ါသည။် 

 

 

ပန်းြခံများ�ငှ့ ်အေဆာကအ်အံမုျားတငွး်�ိှ ေနရာများကိ ု

ငာှးရမ်းြခငး် 

https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/recreational_fliers/new_changes_recreational_uas/media/AMA_Flying_Fields_Initial_Publication.xlsx
https://www.faa.gov/exit/?pageName=depicted%20them%20as%20blue%20dots%20on%20a%20map&pgLnk=http%3A%2F%2Fudds%2Dfaa%2Eopendata%2Earcgis%2Ecom%2F
https://www.faa.gov/contact_faa/?returnPage=B%2FVI%3CH%2E%26%2B6YP%5EJX0%3AFZ9RAY%2AM%40%29%25%2FFE%3C%24MA%5E9GYF%25T%28%5EY%3D%40%20%20%0A&mailto=%3D%2A3%29%5CF9K4%3A%5BX%3FXZP%20AJQ%5BE%29%5E%26CY%29%28OT%2C6%5E%25B0E%28H%20%0A&subject=M77I%2EH%2A%5E%3E6%5D%5CJO%28H%23TKYKD%3D%224AYP%28F%24H%21HU%3B%2EUKVWJL%26%2A6DA1UGV%5FBJN%5CF%40%5D4%0A%2A%40K%2AI%5E4160TOV0%20%20%20%0A
https://www.faa.gov/exit/?pageName=map&pgLnk=https%3A%2F%2Ffaa%2Emaps%2Earcgis%2Ecom%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex%2Ehtml%3Fid%3D9c2e4406710048e19806ebf6a06754ad
https://tfr.faa.gov/tfr2/list.html


 

ပန်းြခံပါမစမ်ျား 

ဘာေ�ကာင့ ်General Park Permit (အေထေွထသွံးု ပန်းြခပံါမစ)်တစခ် ုက��်ပ်ုလိအုပ်ပါသလ။ဲ 

အကယ၍် သငသ်ည ်အများြပညသ်အူတကွ ်မဖွင့ေ်ပးသည့ ်လ ူ၂၂- ၉၉ ဦးအထ ိေတွ�ဆံစုေုဝးမ�တစခ်ကုိ ုBurlington  ၏ 

ပနး်ြခအံများအြပားမ ှတစခ်အုတငွး် လပ်ုရန�်ကည့ေ်နပါက ပါမစတ်စခ် ုသငလ်ိအုပ်ပါလမိ့်မည။် အေထေွထ ွပနး်ြခပံါမစမ်ျားကိ ုသံးုစွဲသမူ ှ

ေနရာတစခ်ကုိ ုအ�ကငး်မဲအ့သံးုြပုရနအ်တကွ ်မေပးအပ်သည့အ်ြပင ်အသခံျဲ�စကဖ်ွင့ြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်မည်သည့ေ်ဈးေရာငး်သမူဆိ ု

ထား�ှိြခငး်အား ခငွ့မ်ြပုပါ။ ေနရာတစခ်ကုိ ုအ�ကငး်မဲသ့ံးုစွရဲန၊် အသခံျဲ�စကဖ်ွင့ရ်န ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ေဈးေရာငး်များထား�ှိရန ်

သငစ်တိဝ်ငစ်ားပါက သိုမ့ဟတု ်သင၏် ေတွ�ဆံစုေုဝးမ�က လ ူ၉၉ ဦးထကပိ်မုညဆ်ိပုါက အထးူသံးုစွခဲငွ ့ပ်ါမစမ်ျား လိအုပ်သည့ ်

ပွဲအစအီစဉ်များ �ကိုတငရ်ယြူခငး်�ငှ့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်ထပ်ေဆာငး် အချကအ်လကမ်ျားကိ ုေအာကတ်ငွ ်�ကည့�်�ေပးပါ။ 

ပါမစတ်စခ် ုသငေ်တာငး်ဆိလုိပုါက သိုမ့ဟတု ်ေမးခနွး်များ�ှိပါက ေကျးဇူးြပု၍ ဖုနး်နပံါတ ်(802) 865-7247 ကိ ုေခါ်ဆိပုါ။ 

ေကျးဇူးြပု၍ မှတသ်ားရန် - သငသ်ည ်သးီသန ့ ်ေတွ�ဆံစုေုဝးမ�တစခ်အုတကွ ်က��်ပ်ုတို၏့ အေဆာကအ်အံမုျား သိုမ့ဟတု ်ကငွး်များမ ှ

တစခ်ကုိ ု�ကိုတငမ်ာှ�ကားပါက သးီြခားအေထေွထ ွပနး်ြခပံါမစတ်စခ် ုမလိအုပ်ပါ။ 

ဘာေ�ကာင့ ်Special Use Permit (အထးူအသံးုြပုခငွ့ပ်ါမစ)် တစခ် ုက��်ပ်ုလိအုပ်�ိငုပ်ါသလ။ဲ 

• အများြပညသ်အူတကွ ်ဖွင့ေ်ပးထားသည့ ်ေတွ�ဆံစုေုဝးပွဲတစခ်လုပ်ုရန ်သင�်ကည့ေ်နပါက။ 

• သးီသန ့ ်ေတွ�ဆံစုေုဝးမ�တစခ်ကုိ ုတကေ်ရာကမ်ည့ ်လပူမာဏသည ်လ ူ၉၉ ဦးထကေ်ကျာ်ပါက။ 

• ပနး်ြခဧံရိယာ သိုမ့ဟတု ်အေဆာကအ်အံုတစခ်ကုိ ုသးီြခားအချိန�်ငှ့ ်ေနရ့ကတ်စခ်တုငွ ်အ�ကငး်မဲသ့ံးုစွရဲန ်

မာှ�ကားဖိုလ့ိအုပ်ပါက (ဥပမာ - Battery or City Hall Park တငွြ်ပုလပ်ုမည့ ်ပွဲအစအီစဉ်တစခ်အုတကွ)် 

• အသခံျဲ�စက ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ေဈးေရာငး်သမူျား ထား�ှိရန ်သငေ်တာငး်ဆိေုနပါက။ 

• �ကိုတငမ်ာှ�ကားမ�ကိ ုဆကတ်ိကုလ်ပ်ုရန ်အေြခခြံဖင့ ်စစီဉ်လိပုါက။ 

• ပနး်ြခဧံရိယာ သိုမ့ဟတု ်အေဆာကအ်အံုတစခ်အုား အသံးုြပုြခငး်က စးီပာွးေရး သိုမ့ဟတု ်ရနပံ်ေုငြွမ�င့တ်ငရ်န ်

ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်ြဖစပ်ါက။ 

• ပွဲအစအီစဉ်က ပါဝငသ် ူသိုမ့ဟတု ်�ကည့�်�သထူမံ ှအခေ�ကးေင ွေကာကခ်ပံါက။ 

• ပွဲအစအီစဉ် သိုမ့ဟတု ်ေဖျာ်ေြဖမ�အတငွး် ေမတ� ာရပ်ခမံ� တစမ်ျိုးမျိုး ေပါ်ေပါကမ်ညဆ်ိပုါက။ 

အထးူအသံးုြပုခငွ့ပ်ါမစအ်ားလံးုအေနြဖင့ ်ေတာငး်ဆိလုိသုည့ရ်ကမ်တိငုမ် ီအနညး်ဆံးုတစလ် �ကိုတင၍် Parks, Recreation and 

Waterfront Commission (ပနး်ြခံများ၊ အပနး်ေြဖ�ငှ့ ်ကမး်နား ေကာ်မ�ှင)် ထမံ ှအတညြ်ပုချကလ်ိအုပ်ပါသည။် ၎ငး်တိုက့ လစဉ် ဒတုယိ 

အဂင်္ ါပတ ်(ဇူလိငုလ်မ ှလွ၍ဲ) တငွ ်ေတွ�ဆံ�ုပီး ပွစဲစီဉ်သမူျားအေနြဖင့ ်အစညး်အေဝးတကေ်ရာကရ်န ်မလိအုပ်ပါေသာ်လညး် 

တကေ်ရာကရ်န ်ေလးေလးနကန်က ်တိကုတ်နွး်အားေပးပါသည။် သင့ေ်တာငး်ဆိခုျကက်ိ ုေကာ်မ�ှငထ် ံယေူဆာငရ်နအ်တကွ ်ဌာန�ငှ့ ်

သငအ်လပ်ုတွလဲပ်ုရပါမည။် ေမးခနွး်များ�ှိပါက သိုမ့ဟတု ်ဤလပ်ုငနး်စဉ်ကိ ုစတငရ်နအ်တကွ ်ေကျးဇူးြပု၍ ဖုနး်နပံါတ ်(802) 865-7247 

ကိေုခါ်ဆိပုါ။ 

အထးူအသံးုြပုခငွ့ပ်ါမစမ်ျားကိ ုCode of Local Ordinances (ေဒသ��ရဥပေဒများ ြပဌာနး်ချက)်၏ Appendix D (ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲဃ) အရ 

ထတုြ်ပနေ်ပးပါသည။် ြပဌာနး်ချက ်အြပည့အ်စံကုိ ုဤေနရာ�ှိ “Appendix D” ေအာကတ်ငွ ်သငဖ်တ�်��ိငုပ်ါသည ်- 

http://www.codepublishing.com/VT/Burlington/ 

http://www.codepublishing.com/VT/Burlington/


ပန်းြခံများတငွး် ပ�ုိဂရမ်များ စစီဉ်ြခငး် 

သငသ်ည ်Burlington ပနး်ြခအံတငွး် ေလဟာြပငသ်ငတ်နး်များ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ပ�ိုဂရမမ်ျား ကျငး်ပြပုလပ်ုရန ်�ကည့ေ်နပါက 

ဤေလ�ာကလ်�ာကိ ုေကျးဇူးြပု၍ ြဖည့ေ်ပးပါ၊ �ပီးလ�င ်modaniel@burlingtonvt.gov သို ့ အးီေမးလြ်ဖင့ ်ပိုေ့ပးပါ။ လ ူ၁၉ ဦး သိုမ့ဟတု ်

ေလျာန့ညး်သည့ ်သငတ်နး်များအေနြဖင့ ်ထပ်ေဆာငး် ကနုက်ျစရိတ ်သိုမ့ဟတု ်စစီဉ်မ� မလိအုပ်ပါ။ လ ူ၂၀ ဦး သိုမ့ဟတု ်အထက�်ှိသည့ ်

သငတ်နး်များအေနြဖင့ ်အရွယအ်စားေပါ်မတူည၍် က��်ပ်ုတို၏့ “General Park Permit (အေထေွထ ွပနး်ြခံသံးုပါမစ)်Ó 

အခေ�ကးလမး်��နခ်ျကအ်တိငုး် လိုကန်ာရမည ်ြဖစ�်ပီး ဌာန�ငှ့အ်တ ူစစီဉ်ရန ်လိအုပ်ပါမည။် 

ေမးခနွး်များ�ှိပါက ေကျးဇူးြပု၍ ဖုနး်နပံါတ ်(802) 865-7247 ကိ ုေခါ်ဆိပုါ။ 

ေပျာ်ပဲွစားထကွရ်န် အမုိးအကာများ�ငှ့ ်ရွကဖ်ျငတ် ဲငာှးရမ်းမ�များ 

လပှေသာ Lake Champlain ကနေ်စာငး်များေပါ် �ှိ ငာှးရမး်�ိငုေ်သာ အမိးုအကာ ၃ ခ ုအနက ်(၂) ခမု ှOakledge တငွ�်ှိ�ပီး ကျန ်(၁) ခမုာှ 

North Beach တငွ�်ှိကာ Leddy Park တငွ ်ငာှးရမး်�ိငုသ်ည့ ်ရွကဖ်ျငတ် ဲ၁ လံးု�ှိပါသည။် ၎ငး်ေနရာများက ေမးွေနပ့ါတီများ၊ ကမု�ဏ ီ

ေပျာ်ပွဲစားများ�ငှ့ ်မသိားစ/ုမတိေ်ဆ ွြပနလ်ညေ်တွ�ဆံပုွဲများ ကဲသ့ိုေ့သာ ေတွ�ဆံစုေုဝးမ�အငယစ်ားများ ကျငး်ပရန ်သင့ေ်လျာ်ပါသည။် 

အမိးုအကာများ�ငှ့ ်ရွကဖ်ျငတ်မဲျားကိ ုေနတ့စဝ်ကစ်ာ သိုမ့ဟတု ်တစေ်နလ့ံးုစာ ငာှးရမး်�ိငု�်ပီး ေမလလယ်မ ှစကတ်ငဘ်ာလလယအ်ထ ိ

ငာှးရမး် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

ရ�ှိ�ိငုေ်ြခကိ ုစစေ်ဆး�ပီး သင၏်အမိးုအကာ သိုမ့ဟတု ်ရွကဖ်ျငတ် ဲငာှးရမး်ရန ်ေတာငး်ဆိခုျကက်ိ ုဤေနရာတငွ ်

အွနလ်ိငုး်  ြပုလပ်ု�ိငုပ်ါသည။် သိုမ့ဟတုပ်ါက အဆိပုါေနရာများမ ှတစ်ခခုကုိ ု�ကိုတငမ်ာှ�ကားရန ်က��်ပ်ုတိုအ့ား ဖုနး်နပံါတ ်(802) 865-

7247 တငွ ်ေခါ်ဆိေုပးပါ။ �ံုးချိနန်ာရီများ အကန ့အ်သတ�်ှိ�ိငုေ်�ကာငး် ေကျးဇူးြပု၍ သတြိပုေပးပါ။ သင့ေ်ခါ်ဆိမု� သိုမ့ဟတု ်အးီေမးလက်ိ ု

တတ�်ိငုသ်ေလာက ်ြမနြ်မန ်က��်ပ်ုတို ့ အေ�ကာငး်ြပနေ်ပးပါမည။် 

အသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ်ပစ�ညး်ကရိိယာများ 

• ေပျာ်ပွဲစား စားပွဲ 

• အမိသ်ာများ 

• အကငဖိ် ု

• ၉ မိငုအ်�ှည�်ှိသည့ ်စကဘ်းီလမ်းကိ ုတိကု�်ိုကအ်သံးုြပု�ိငုမ်� 

• ကမး်နား ြမငက်ငွး်များ 

• အများြပညသ်ပိူငု ်ကမ်းေြခ အသံးုြပု�ိငုမ်� 

စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမ်းများ 

• အမိးုအကာ/ရွကဖ်ျငတ်တဲစခ်ကုိ ုငာှးရမး်ရန ်အငယဆ်ံးုအသကအ်ရွယမ်ာှ ၁၈ �စှ ်ြဖစသ်ည။် 

• �ကိုတငေ်နရာယမူ� ေသချာေစရန ်ခရကဒ်စက်တ ်(Visa, MC, AmEx, Discover) တစခ် ုအသံးုြပုရမည။် 

• အမိေ်မးွတရိစ�ာနမ်ျားကိ ုေအာကပ်ါအေြခအေနရပ်များ သကေ်ရာကက်ာ �ကိုဆိပုါသည ်- က) ၎ငး်တိုအ့ား လညပ်တ�်ကို းြဖင့ ်

ချညထ်ားရမည၊် ခ) ၎ငး်တိုအ့ား �ကည့�်�သမူ�ှိပဲ မထားရပါ၊ ဂ) မညသ်ည့ဧ်ရိယာမဆိအုတငွး် ၎ငး်တို ့ အေလးစနွ ့�်ပီးေနာကတ်ငွ ်

ပိငု�်ှငမ် ှသန ့�်ှငး်ေရးလပ်ုရမည၊် ထိုအ့ြပင ်ဃ) အမိေ်မးွတရိစ�ာနမ်ျားကိ ုကမး်ေြခသို ့ ေခါ်ယခူငွ့မ်ြပုပါ။ 

• မးီေသးွ မေပးပါ၊ ဂကစ်သ်ံးု အကငဖိ်ုကိ ုေနရာ (များ) သို ့ ယေူဆာငလ်ာ�ိငုပ်ါသည။် 

• အရကက်ိ ုခငွ့ြ်ပုေသာ်လညး် ဖနပ်လုငး် သိုမ့ဟတု ်သဗံူးများကိ ုခငွ့မ်ြပုပါ။ 

https://enjoyburlington.com/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/Programs-in-the-Parks-Application-2022.pdf
mailto:modaniel@burlingtonvt.gov
https://secure.rec1.com/VT/burlington-vt/catalog/index?filter=dGFiJTVCNTAxMyU1RD0xJnNlYXJjaD0=


• မးီေသးွအပမူျားကိ ုသင့ေ်လျာ်စာွ စနွ ့ပ်စပ်ါ။ 

အမိးုအကာ �ကိုတငမ်ာှ�ကားမ�များကိ ုCity of Burlington (Burlington �မို �ေတာ်)၊ Burlington Parks, Recreation, and Waterfront 

Department (Burlington ပနး်ြခမံျား၊ အပနး်ေြဖ�ငှ့ ်ကမး်နားဌာန) ၏ စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမး်များမ ှCode of Ordinances (ဥပေဒများ 

ြပဌာနး်ချက)် တငွ ်အဓပိ�ါယသ်တ်မှတေ်ပးထားပါသည။် 

  

Battery Park တငွ ်ပဲွစစီဉ်ြခငး်များ 

Battery Park Band Shell သည ်အ�ပုညာေဖျာ်ေြဖမ�များ၊ ဂတီပွဲေတာ်များ၊ မနိ ့ခ်နွး်ေြပာ�ကားမ�များ၊ ဆ��ေဖာ်ထတုြ်ခငး်များ၊ အရပ်သား 

အခမး်အနာများ�ငှ့ ်ြပပွဲများအတကွ ်အဓကိေနရာယးထား�ပီး ေမလမ ှေအာကတ်ိဘုာ လလယအ်ထ ိငာှးရမး်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။်   

အသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ်ပစ�ညး်ကရိိယာများ 

• လ�ပ်စစမ်ီး 

• အမိသ်ာများ 

• ကမး်နား ြမငက်ငွး်များ 

စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမ်းများ 

• ပနး်ြခကံိ ု�ကိုတငေ်နရာယရူန ်အသက ်၁၈ �စှ ်သိုမ့ဟတု ်အထကြ်ဖစရ်ပါမည။် 

• Battery Park တငွး် မညသ်ည့ပ်ွဲအစီအစဉ်မဆိ ုကျငး်ပရနS်pecial Use Park Permit (အထးူအသံးုြပုခငွ့ ်ပနး်ြခပံါမစ)် 

အတညြ်ပုချက ်လိအုပ်ပါသည။် ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျား ရ�ှိရနအ်တကွ ်ဤစာမျက�်ာှ၏ Park 

Permits (ပန်းြခပံါမစမ်ျား) က�ကိ ုေကျးဇူးြပု၍ �ကည့�်�ေပးပါ။ 

• ပနး်ြခတံငွး် အသခံျဲ�စကသ်ကံ ၇၅ ဒကဆ်ဘီယလ် ်(75 decibels) ထကမ်ေကျာ်ရမည့အ်ြပင ်နနံက ်၉ နာရီမ ှည ၉ 

နာရီ�ကားတငွသ်ာ ဖငွ့ရ်မည။် တစရ်ကလ်�င ်အများဆံးု ၃ နာရ ီအများဆံးုသာ ခငွ့ြ်ပုပါသည။် ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားအားလံးုကိ ု

Parks, Recreation & Waterfront Commission (ပနး်ြခမံျား၊ အပနး်ေြဖ�ငှ့ ်ကမး်နား ေကာ်မ�ှင)် မ ှအတညြ်ပုေပးရမည။် 

• ေခးွများကိ ုအချိနတ်ိငုး် လညပ်တ�်ကို းတစခ်ြုဖင့ ်ချညထ်ားရမည။် 

• ပွဲအစအီစဉ်များအားလံုးအတကွ ်အာမခလံကမ်တှတ်စခ် ုလိအုပ်ပါသည။် 

• လ ူ၅၀ သိုမ့ဟုတ ်အထက ်တကေ်ရာကသ်မူျားပါဝငသ်ည့ ်ပွဲအစအီစဉ်များ သိုမ့ဟတု ်ေတွ�ဆံစုေုဝးပွဲများအတကွ ်

အငာှးအမိသ်ာများ ငာှးရမး်ဖိုလ့ိအုပ်ပါသည။် 

• မညသ်ည့ ်ကား သိုမ့ဟတု ်ယာဉ်မဆိကုိ ုပနး်ြခအံတငွး် ဝငခ်ငွ့မ်ြပုပါ။ 

Battery Park တငွ ်�ကိုတငေ်နရာယြူခငး်�ငှ့ ်စပ်လျဉ်း�ပီး သင့ထ်တံငွ ်ေမးခနွး်များ�ှိပါက ေကျးဇူးြပု၍ ဖုနး်နပံါတ ်(802) 865-7247 ကိ ု

ေခါ်ဆိပုါ။ 

  

City Hall Park တငွ ်ပဲွစစီဉ်ြခငး်များ 

https://www.codepublishing.com/VT/Burlington/
https://www.codepublishing.com/VT/Burlington/


တညေ်ဆာကခ်ဲသ့ညမ် ှ�စှေ်ပါငး်များစာွ �ကာ�ပီးေနာကတ်ငွ ်City Hall Park အား ြပငဆ်ငခ်ဲ�့ပီး ရပ်ကကွမ် ှြပနလ်ညအ်သံးုြပုရန ်

အဆငသ်င့ြ်ဖစလ်ာပါ�ပီ။ အဆင့ြ်မ�င့ြ်ပငဆ်ငထ်ားသည့ ်အသံးုြပု�ိငုေ်သာ ပစ�ညး်ကရိိယာမျိုးစံြုဖင့ ်ဤတညေ်နရာက အငယစ်ားမ ှ

အလယအ်လတစ်ား အများြပညသ်�ူငှ့ ်သးီသန ့ ်ပွဲအစအီစဉ်�စှခ်လုံးုအတကွ ်အဆငေ်ြပပါသည။် 

အသံးုြပု�ိငုေ်သာ ပစ�ညး်ကရိိယာများ 

• အများြပညသ် ူအသံးုြပု�ိငုေ်သာ ေလဟာြပင ်ေရချိုးခနး် တစလ်ံးု 

• အများြပညသ်အူတကွ ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည့ ်ရာသအီလိကု ်အသံးုြပု�ိငုေ်သာ ေရပနး်ေပးသည့ ်အကကွ၊်  

• အများြပညသ်အူတကွ ်ရာသအီလိုက ်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ေလဟာြပင ်စားပွဲများ�ငှ့ ်ထိငုခ်ံမုျား 

• လ�ပ်စစမ်ီး�ငှ့ ်အငတ်ာနက ်(ထပ်ေဆာငး် အခေ�ကးများ အကျံုးဝငပ်ါသည)် 

• တိငုမ်ျား/စကဘ်းီ ရပ်နားရန ်အကန ့မ်ျား (ထပ်ေဆာငး် အခေ�ကးများ အကျံုးဝငပ်ါသည)် 

• ေအာ်ဒယီိ ုပကေ်ကခ့ျ် (ထပ်ေဆာငး် အခေ�ကးများ အကျံုးဝငပ်ါသည)် 

• ဗီဒယီိြုပစက ်ပကေ်ကခ့ျ် (ထပ်ေဆာငး် အခေ�ကးများ အကျံုးဝငပ်ါသည်) 

စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမ်းများ 

• ပနး်ြခတံငွ ်�ကိုတငေ်နရာယရူန ်အသက ်၁၈ �စှ ်သိုမ့ဟတု ်အထက ်ြဖစရ်ပါမည။် 

• ပနး်ြခတံငွး် အသခံျဲ�စကသ်ကံ ၇၅ ဒကဆ်ဘီယလ် ်(75 decibels) ထကမ်ေကျာ်ရမည့အ်ြပင ်နနံက ်၉ နာရီမ ှည ၉ 

နာရီ�ကားတငွသ်ာ ဖငွ့ရ်မည။် တစရ်ကလ်�င ်အများဆံးု ၃ နာရ ီအများဆံးုသာ ခငွ့ြ်ပုပါသည။် ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျားအားလံးုကိ ု

Parks, Recreation & Waterfront Commission (ပနး်ြခမံျား၊ အပနး်ေြဖ�ငှ့ ်ကမး်နား ေကာ်မ�ှင)် မ ှအတညြ်ပုေပးရမည။် 

• ပွဲအစအီစဉ်အားလံးုအတကွ ်အာမခံလကမ်တှတ်စခ် ုလိအုပ်ပါသည။် 

• ပွဲအစအီစဉ်များအတကွ ်ယာယအီမိ်သာ ငာှးရမး်မ�များ လိအုပ်�ိငုပ်ါသည။် 

• ေခးွများကိ ုအချိနြ်ပည့ ်လညပ်တ�်ကို းြဖင့ ်ချညထ်ားရမည။် 

City Hall Park အား ငာှးရမး်ြခငး်�ငှ့ပ်တသ်က၍် ေမးခနွး်များ�ှိပါက သိုမ့ဟတု ်ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျားလိအုပ်ပါက ေကျးဇူးြပု၍ 

aclawson@burlingtoncityarts.org သို ့ အးီေမးလပိ်ုပ့ါ။ 

  

Waterfront Park တငွ ်ပဲွစစီဉ်ြခငး်များ 

Waterfront Park သည ်�မို �လညေ်ခါင ်အေနာကပိ်ငုး် Lake Champlain  ကနစ်ပ်တေလ�ာက ်တည�်ှိေသာ ေဒသပိငု ်

ပနး်ြခ�ံကးီတစခ်ြုဖစသ်ည။် ဤပနး်ြခသံည ်ေ�ဦွးရာသ၊ီ ေ�ရွာသ�ီငှ့ ်ေဆာငး်ဦးရာသတီေလ�ာက�်ှ ိပွဲအစအီစဉ်�ကးီ�ကီးမားမား 

အများအြပားကိ ုအမိ�်ှငခ်သံည့ေ်နရာြဖစ�်ပီး Burlington Bike Path (Burlington စက်ဘးီလမ်း)  က ၎ငး်၏ 

အေ�ှ�ဖကန်ယန်မတိတ်ေလ�ာက ်ေြပးေနပါသည။် အများြပညသ်အူတွက ်သိုမ့ဟတု ်သးီသန ့ပ်ွဲအစအီစဉ်တစခ်အုတကွ ်Waterfront Park 

ကိ ုငာှးရမး်ရန ်��နး်ထားများ�ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်�ငှ့ပ်တသ်က၍် ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျား လိအုပ်ပါက ေကျးဇူးြပု၍ 

rbailey@burlingtonvt.gov သို ့ အးီေမးလပိ်ုပ့ါ။ 

  

လမ်းေလ�ာကပဲွ်�ငှ့ ်ေြပးပဲွအစအီစဉ်များ 

mailto:aclawson@burlingtoncityarts.org
https://enjoyburlington.com/venue/burlington-bike-path/
mailto:rbailey@burlingtonvt.gov


၂၀၂၂ ခ�ုစှအ်တကွ ်လမး်ေလ�ာက/်ေြပးပွဲအစအီစဉ် ေလ�ာကထ်ားမ�များကိ ုယခ ုလကခ်ေံနပါ�ပီ။ ေကျးဇူးြပု၍ သင့ေ်လ�ာကလ်�ာ 

(ေအာကတ်ငွ ်လင့ခ်ခ်ျိတေ်ပးထားပါသည)် ကိ ုသိုမ့ဟတု ်ေမးခနွး်များကို modaniel@burlingtonvt.gov သို ့ အးီေမးလ ်ပိုေ့ပးပါ။ 

ေလ�ာကလ်�ာများကိ ု၎ငး်တိုအ့ား လကခ်ရံ�ှိခဲသ့ည့ ်အစအီစဉ်အတိငုး် စီမလံပ်ုေဆာငပ်ါမည။် သင့ေ်လ�ာကလ်�ာကိ ုစစိစသ်ံးုသပ်မ�မြပုမ ီ

ေလ�ာကလ်�ာတငေ်�ကး ေဒါ်လာ ၅၀ တငသ်ငွး်ရမညြ်ဖစေ်�ကာငး် ေကျးဇူးြပု၍ မတှ်သားပါ။ ေမးခနွး်များ�ှိပါက ေကျးဇူးြပု၍ ဖုနး်နပံါတ ်

(802) 865-7247ကိ ုေခါ်ဆိပုါ။ 

အချကအ်လကမ်ျား�ငှ့ ်ေလ�ာကလ်�ာကိ ုေဒါငး်လဒုလ်ပ်ုရန ်ဤေနရာတငွ ်�ှပ်ိပါ 

Burlington Greenway 
၈ မိငု�်ှညလ်ျားသည့ ်Burlington Greenway (စကဘ်းီလမး်) သည ်Lake Champlain ကမး်စပ်တစေ်လ�ာက ်တည�်ှိ�ပီး ၁၄ 

မိငု�်ှညလ်ျားသည့ ်Island Line Trail ၏ တစစ်တိတ်စေ်ဒသြဖစပ်ါသည၊် ယငး်က Burlington ကိ ုColchester Causeway �ငှ့ ်Allen Point 

Access Area  တို ့ြဖင့ ်ေပါငး်စပ်ေပးပါသည။် 

Greenway သည ်Queen City Parkway ၏ ေတာငပိ်ငုး်အစပ်မ ှစတင�်ပီး Winooski River ေပါငး်ကးူေနရာတငွ ်ေြမာကဖ်က�်ှ ိColchester 

သို ့ ဆန ့ထ်ကွသ်ာွးပါသည။်  ၎ငး်အား ေမာ်တာမသံးုဘ ဲခရီးသာွးလာမ�အတကွသ်ာ ရညရွ်ယ�်ပီး အပနး်ေြဖရနအ်တငွ ်ရငး်ြမစတ်စခ် ု

ြဖစ�်ံုသာမဟတုဘ် ဲလေူပါငး် ရာ�ငှ့ခ်ျီ၍ ဤလမး်ကိ ုေနစ့ဉ်အသံးုြပုေနသည့အ်တကွ ်၎ငး်အား သယယ်ပိူုေ့ဆာငမ်�အတကွလ်ညး် 

အသံးုချပါသည။်   Greenway  က ပနး်ြခမံျား၊ ထနိး်သမိ်းဧရိယာများ�ငှ့ ်ြပညသ်ပိူငု ်ကမး်ေြခ အများအြပားကိ ုချိတဆ်ကေ်ပးကာ 

�မို လယေ်ခါင�်ှိ ဆကသ်ယွေ်ရးပွိုင့မ်ျားမ ှ�ငှ့ ်Burlington  ဆပ်ိကမး်မ ှေလ ှသိုမ့ဟတု ်ဖယရ်ီြဖင့ ်သာွးလာ�ိငုေ်သာ နာမညေ်ကျာ ်

ခရီးသာွးဧည့သ်ည ်ဆွေဲဆာငမ်�တစခ်ြုဖစပ်ါသည။် 

ေဈး��န်းများ 

Burlington Bike Path ကိ ုဌာနမ ှအတညြ်ပုထားေသာ အထးူပွဲအစအီစဉ်များအတကွသ်ာ အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်  

အသံးုြပု�ိငုေ်သာ ပစ�ညး်ကရိိယာများ 

Burlington Greenway က Oakledge Park၊ Lakeside Park၊ Roundhouse Park၊ Perkins Pier၊ Waterfront Park၊ Waterfront Access 

North၊ Urban Reserve၊ North Beach၊ Arms Park၊ Leddy Park, �ငှ့ ်Starr Farm Park များကိ ုြဖတ၍်သာွးပါသည။်  အဆိပုါ 

ပနး်ြခဧံရိယာများအတငွး် အသံးုြပု�ိငုေ်သာပစ�ညး်ကရိိယာ အမျိုးမျိုး ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

ရာသအီလိကု ်နားေနခနး် အေဆာကအ်အံုများ Oakledge၊ Waterfront Park၊ North Beach �ငှ့ ်Leddy Park တိုတ့ငွ ်တည�်ှိပါသည။် 

စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမ်းများ 

• Greenway တငွ ်�ကိုတငေ်နရာယရူန ်အသက ်၁၈ �စှ ်သိုမ့ဟတု ်အထက ်ြဖစရ်မည။် 

• Greenway တငွ ်မညသ်ည့ ်ကား သိုမ့ဟတု ်ယာဉ်ကိမု� ဝငခ်ငွ့မ်ြပုပါ။ 

• အမိေ်မးွတရိစ�ာနမ်ျားကိ ုလညပ်တ�်ကို းြဖင့ ်ချညက်ိငုထ်ားရန ်လိအုပ်ပါသည။် Urban Reserve �ငှ့ ်Starr Farm Park အတငွး် 

လမး်တေလ�ာကတ်ငွ ်ေခးွများအတွက ်ပနး်ြခ�ံစှခ် ုတည�်ှိပါသည။် 

• အများြပညသ်ပိူငု ်ကမ်းေြခများတငွ ်အမိေ်မးွတရိစ�ာနမ်ျား ဝငခ်ငွ့မ်ြပုပါ။ 

• လမး်သာွးလာမ��ငှ့ ်လမ်းြဖတက်းူမ�များအားလံးုအတိငုး် ေကျးဇူးြပု၍ လိကုန်ာပါ။ 

• ပါမစ်မ�ှိပဲ ေမတ� ာရပ်ခ ံေတာငး်ဆိြုခငး် လပ်ုခငွ့မ်�ှိပါ။ 

https://enjoyburlington.com/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/Walk-Application-2022.pdf


Greenway စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမး်များကိ ုCity of Burlington (Burlington �မို �ေတာ်)၊ Burlington Parks, Recreation, and 

Waterfront Department (Burlington ပနး်ြခမံျား၊ အပနး်ေြဖ�ငှ့ ်ကမး်နားဌာန) ၏ စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမး်များမ ှ

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code �ှိ Code of Ordinances (ဥပေဒ ြပဌာနး်ချက်များ)တငွး်   

အဓပိ�ါယသ်တ်မတှေ်ပးထားပါသည်။ 

Greenway တငွ ်�ကို တငေ်နရာယြူခငး်�ငှ့ ်ပတသ်က၍် ေမးခွန်းများ�ိှပါက က��်ပ်ုတိုအ့ား အးီေမးလ ်ပုိပ့ါ။ 

  

ပန်းြခံများတငွး် မဂင်္လာေဆာငြ်ခငး်များ 

က��်ပ်ုတို၏့ လပှေသာပနး်ြခံများမ ှတစခ်အုတငွး် လကထ်ပ်ထမိ်းြမားရန ်စတိဝ်ငစ်ားပါသလား။ ရ�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ ေရွးချယစ်ရာများက 

သင့လ်ိအုပ်ချကမ်ျားအတိငုး် ြပည့မ်ီမ��ှိမ�ှိ သင့အ်ား ကညူဆီံးုြဖတေ်ပးရန ်ဤေနရာတငွ ်အေထေွထ ွအချကအ်လကအ်ချို � �ှိပါသည။် 

• အေြခခအံေဆာကအ်အံ ု(ဥပမာ - ထိငုခ်ံမုျား၊ ရွကဖ်ျငတ်မဲျား၊ စသြဖင့)်၊ ေဈးေရာငး်သမူျား သိုမ့ဟတု ်အသခံျဲ�စက ်

မလိအုပ်သည့ ်တကေ်ရာကသ် ူ၁၀၀ ေအာက ်အခမး်အနားများက က��်ပ်ုတို၏့ General Park Permit (အေထေွထ ွပနး်ြခပံါမစ)် 

ေဈး��နး် တညေ်ဆာကမ်�ေအာကတ်ငွ ်ကျေရာကပ်ါသည။် ထပ်ေဆာငး် အချကအ်လကမ်ျား ရ�ှိရန ်အထက�်ှ ိPark 

Permits  (ပန်းြခပံါမစမ်ျား) ကိ ုေကျးဇူးြပု၍ �ကည့�်�ပါ။ 

• အေြခခအံေဆာကအ်အံု၊ ေဈးေရာငး်သမူျား သိုမ့ဟတု ်အသခံျဲ�စက ်�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ဧည့ခ်ပံွ ဲအမျိုးအစားတစ်ခခု ုပါ�ှိသည့ ်

အခမး်အနားတစခ် ုကျငး်ပရနအ်လိုင့ာှ ေလဟာြပင ်အေဆာကအ်အံုတစခ် ု(ဥပမာ - ေပျာ်ပွဲစားရန ်အမိးုအကာတစခ်)ု ကိ ု

ငာှးရမး်ရမည။် ထပ်ေဆာငး် အချကအ်လကမ်ျား ရ�ှိရန ်အထက�်ှ ိPicnic Shelters  (ေပျာ်ပဲွစားရန် အမုိးအကာများ) ကိ ု

ေကျးဇူးြပု၍ �ကည့�်�ပါ။ အကယ၍် သင၏် မဂင်္လာပွဲအတကွ ်Waterfront Park တငွ ်ငာှးရမး်ေနပါက ဤအချက ်

အကျံုးမဝငပ်ါ။ 

• မဂင်္လာပွ/ဲေစစ့ပ်ပွဲ ဓာတပံ်�ုိုကက်းူြခငး်များအတကွ ်ဓာတပံ်�ုိုကက်းူေရး/ဗီဒယီိ�ုိုကက်းူေရး ပါမစတ်စခ် ုမလိအုပ်ပါ။ 

မဂင်္လာအခမး်အနားများအတကွ ်လူသအိများဆံးု တညေ်နရာများစာရငး်တစခ် ုေအာက၌်ပါ�ှိပါသည။် 

• Battery Park 
• Ethan Allen Park - 

o The Pinnacle (ဤတညေ်နရာအထ ိယာဉ်အသံးုြပုခငွ့မ်�ှိပါ - တကေ်ရာကသ်အူားလံးုအေနြဖင့ ်ဤေနရာသို ့ 

လမး်ေလ�ာက/်စကဘ်းီြဖင့ ်လာရမည)် 

• Oakledge Park - 
o Blanchard Beach 
o Oakledge Cove 
o Treehouse (ဤတညေ်နရာအတကွ ်ပါမစ်များမေပးေသာ်လညး် အရငေ်ရာကသ် ူအရငဝ်နေ်ဆာငမ်�ရယရူန ်

အေြခခပံံစုြံဖင့ ်အသံးုြပု�ိငု�်ပီး အများြပညသ်အူတကွ ်အချိနြ်ပည့ ်ဖွင့ေ်ပးထား�ပီး ဝငေ်ရာက�်ိငုရ်မည)် 

• Waterfront Park 
• Louisa Howard Chapel 

ရ�ှိ�ိငုေ်သာ တညေ်နရာများ�ငှ့ ်ရကစ်ွမဲျား�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး အတညြ်ပုေရး �ငှ့ ်�ကိုတငမ်ာှ�ကားေရး လပ်ုငနး်စဉ်အေ�ကာငး် 

ထပ်ေဆာငး်အချကအ်လကမ်ျား ရ�ှိလိပုါက ေကျးဇူးြပု၍ ဖုနး်နပံါတ ်(802) 865-7247 ကိ ုေခါ်ဆိေုပးပါ။ 

  

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code
https://enjoyburlington.com/place/louisa-howard-chapel/


အားကစားကငွး်များ 

ငာှးရမး်�ိငုေ်သာ အားကစားကငွး်များက ေအာကပ်ါ ပနး်ြခမံျားအတငွး် တည�်ှိပါသည ်- 

• Calahan Park - မျိုးစံုသံးု အားကစားကငွး်၊ ေဘစ့ေ်ဘာ/ေဆာဖ့်တေ်ဘာ ကငွး်များ 

• Leddy Park - မျိုးစံုသံးု အားကစားကငွး်၊ လ�ူကးီ ေဆာဖ့်တေ်ဘာ �ငှ့ ်လငူယ ်ေဆာဖ့်တေ်ဘာ ကငွး်များ 

• Starr Farm Park – မျိုးစံုသံးု အားကစားကငွး် 

• Roosevelt and Shiffilliti Park လငူယ ်ေဘစ့ေ်ဘာ/ေဆာဖ့်တေ်ဘာ ကငွး်များ 

�ကို တငေ်နရာယြူခငး်များ 

ေတာငး်ဆိခုျကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ေမးခနွး်များ�ှိပါက ဖုနး်နပံါတ ်(802) 865-7247 ကိ ုေကျးဇူးြပု၍ ေခါ်ဆိေုပးပါ။ ကငွး်အတကွ ်

�ကိုတငေ်နရာယြူခငး်ကိ ုBurlington တငွး်�ှိ ေကျာငး်�ငှ့ ်ပနး်ြခ ံဆကစ်ပ်လ�ပ်�ှားမ�များအတကွ ်ဦးစားေပးပါသည။် 

အသံးုြပု�ိငုေ်သာ ပစ�ညး်ကရိိယာများ 

• အမ�ကိ/်ြပနလ်ညပ်တအ်သံးုြပုပစ�ညး် ထည့ရ်နပံ်းုများ 

• နားေနခနး်များ 

စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမ်းများ 

• အားကစားကငွး်တစခ်ကုိ ုငာှးရမး်ရန ်အနမိ့ဆ်ံးုအသကအ်ရွယမ်ာှ ၁၈ �စှ ်ြဖစပ်ါသည။် 

• ခရကဒ်စက်တန်ပံါတြ်ဖင့ ်စရေံငထွည့သ်ငွး်မ� လိအုပ်�ိငုပ်ါသည။် 

• စိစုတွေ်သာ ဥတရုာသအီတငွး် အားကစားကငွး်များသံးုရန ်ခငွ့မ်ြပုပါ။ 

• ေရာငြ်ခယမ်ျဉ်းများ၊ ေဘစ့ေ်ဘာ ဂိုးတိငုမ်ျား၊ ေြမတငွး်သ�ံိုကသ်ငွး်ြခငး် စသညတ်ိုက့ိ ုခငွ့မ်ြပုပါ။ 

• အတညြ်ပုချကမ်�ှိဘ ဲအသခံျဲ�စက ်အသံးုြပုခငွ့မ်�ှိပါ။ 

• အားကစားကငွး်များကိ ုအပနး်ေြဖရန ်ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွသ်ာ အသံးုြပုသင့ပ်ါသည။် 

• သဘာဝအားြဖင့ ်ပါဝငသ် ူ၂၀ ဦးထကပိ်�ုပီး ဖွဲ�စညး်တညေ်ဆာကထ်ားေသာ �ပိုငပ်ွဲ သိုမ့ဟတု ်ကစားပွဲတစခ်ုခအုတကွ ်တရားဝင ်

ကငွး်ငာှးရမး်မ�တစခ် ုလိအုပ်ပါသည်။ 

အားကစားကငွး် �ကိုတငေ်နရာယမူ�များကိ ုCode of Ordinances of the City of Burlington (Burlington �မို �ေတာ်၏ 

ဥပေဒြပဌာနး်ချကမ်ျား)၊ Rules and Regulations of the Burlington Parks, Recreation and Waterfront Department (Burlington 

ပနး်ြခမံျား၊ အပနး်ေြဖမ��ငှ့ ်ကမး်နားဆိငုရ်ာ စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမး်များဌာန)၊ http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-

Code တငွး် အဓပိ�ါယဖ်ွင့ဆ်ိထုားပါသည။်  

Miller Community & Recreation Center 
Burlington �မို �ေတာ်၏ ေြမာကပိ်ငုး်�မို သစအ်စပ် တငွ�်ှိေသာ Hunt Middle School �ငှ့ ်CP Smith Elementary School တို�့ငှ ့ ်ကပ်လျက ်

အဆငတ်ေြပ တည�်ှိေသာ Miller Center က ေအာကပ်ါတိုအ့ပါအဝင ်လ�ပ်�ှားမ�အမျိုးမျိုးအတကွ ်ေနရာေပးအပ်ပါသည ်- 

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code
http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code


• အားကစားခန်းမ - ကနွက်ရစမ်ဟုတေ်သာ �ကမး်ြပင၊် လအူေယာက ်၇၀ ဆံသ့ည့ ်ေ��� �ိငုေ်သာ ပွဲ�ကည့စ်ငမ်ျား၊ လ�ပ်စစ ်

အမတှေ်ပးဘတု၊် သမိ်း�ိငုထ်တု�်ိငုေ်သာ ဘကစ်ကကေ်ဘာြခငး်၊ အားကစားကငွး် ခွထဲတုေ်ပးသည့အ်ရာ�ငှ့ ်နားေနခနး်များ၊ 

ေရချိုးခနး်များ�ငှ့ ်ဗီ�ိုများပါသည့ ်ဗီ�ိုခနး်များ ပါ�ှိေသာ ၇၀၀၀ စတရုနး်ေပ ကျယဝ်နး်သည့ ်အထကတ်နး်ေကျာငး် 

အရွယအ်စား ဘကစ်ကကေ်ဘာကွငး်။ 

• အသိငုး်အဝိုငး် ခန်းမ - ၁၈၀၀ စတရုနး်ေပ ကျယဝ်နး်ေသာ စယွစ်ံသုံးုေနရာ၊ ဗီဒယီိြုပစက�်ငှ့ ်ပိတသ်ားြပင၊် 

ခနး်မပတလ်ညအ်သထံကွသ်ည့ ်စက၊် စားပွဲများ�ငှ့ ်ထိငုခ်ံမုျား၊ လအူေယာက ်၁၂၀ စာ ထိငုစ်ရာေနရာ။ အစားအေသာက ်

ပံပိ့းုသမူျားအတကွ ်ြပငဆ်ငရ်န�်ငှ့ ်ချကြ်ပုတရ်န ်မးီဖိုခနး်အေသးစားတစခ် ုပါဝငသ်ည။်   

• ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ခန်းမ -ေမးွေနပ့ါတပီွဲများ�ငှ့ ်အဖွဲ�လိကုက်စားရနသ်ာမက အစညး်အေဝးငယမ်ျားအတကွလ်ညး် 

အေကာငး်ဆံးုြဖစပ်ါသည၊် အခနး်တငွး် လကေ်ဆးကန�်ငှ့ ်ေကာငတ်ာေနရာ၊ အ�ုပ်များ၊ ကေလးကစားစရာ အမိမ်ျား�ငှ့ ်

ကေလးအရွယအ်စား စားပွဲများ�ငှ့ထ်ိငုခ်ံမုျား �ှိပါသည။် ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ခနး်မအတငွး် က��်ပ်ုတို၏့ Fletcher Free 

Library Òစာ�ကည့တ်ိကု ်အငယစ်ားÓ ေလးကိ ုထည့သ်ငွး်ထား�ှိပါသည် - သငလ်ာေရာကခ်ျိနတ်ငွ ်စာအုပ်တစအ်ုပ် 

လတွလ်တွလ်ပ်လပ် ငာှးယပူါ။  လ ူ၂၅ ေယာက ်ထိငုစ်ရာေနရာ 

• ကိယုလ်က�်ကံ့ခိုငေ်ရး စတဒူယီိ ု- အားကစားခနး်မ အလနွတ်ငွ ်တည�်ှိ�ပီး ၁၁၀၀ စတရုနး်ေပ ကျယဝ်နး်ေသာ 

ကိယုလ်က�်ကံ့ခိငုေ်ရး ခနး်မတငွ ်သစသ်ား�ကမ်းခငး်၊ နရံံြပည့မ်နှမ်ျား၊ ဂီတစနစ�်ငှ့ ်သဘာဝအလငး်ေရာငေ်ကာငး်ေကာငး်�ှိကာ 

လ�ပ်�ှားမ�အလိကု ်လဝူငဆ်ံမ့� ကွလဲွဲပါသည။် 

• အ�ပုညာ ခန်းမ - အားကစားခနး်မ�ငှ့ ်ကပ်လျကတ်ည�်ှိ�ပီး ဤစာသငခ်နး်ေနရာက ေကာငတ်ာများ၊ လကေ်ဆးကန၊် 

လအူေယာက ်၃၀ အထစိာ စားပွဲ�ငှ့ ်ထိငုခ်ံမုျား ကမး်လှမး်ေပးပါသည။် 

• ကန်ွဖရင့ ်ခန်းမ - ဧည့ခ်နး်အလနွတ်ွင ်တည�်ှိ�ပီး �ငမိဆ်မိ၊် သကေ်သာင့သ်ကသ်ာ �ှိေသာ ေနရာက အစညး်အေဝးများ 

စသညတ်ို ့ ြပုလပ်ုရန ်အများြပည်သအူား အခမဲ ့ကမး်လမှ်းပါသည၊် လ ူ၁၂ ေယာက ်ထိငုစ်ရာေနရာေနရာ�ှိ�ပီး၊ အခမဲ ့ြဖစ်သည ်

�ကိုတငေ်နရာယြူခငး်များက �စှပ်တ�်ကိုတင၍် ပယဖ်ျကရ်န ်မဝူါဒ သကေ်ရာကပ်ါသည။်  ၁၄ ရကထ်က ်ေလျာန့ညး်အသေိပး�ပီး 

�ကိုတငေ်နရာယထူားြခငး်ကိ ုပယဖ်ျကြ်ခငး်က အြခားအသံးုြပုသထူ ံထပ်မငံာှးရမး်မ� မြပု�ိငုေ်သးသေရွ� ေဈး��နး်အြပည့ ်

ေငေွတာငး်ခမံညြ်ဖစသ်ည။် Miller မ ှဝနထ်မ်းက အြခားတစန်ညး်နည်းြဖင့ ်သေဘာမတသူေရွ� ငာှးရမး်ခများ ေပးေချြခငး်များကိ ု

�ကိုတငေ်နရာယမူ� စစီဉ်သည့အ်ချိနတ်ငွ ်အြပည့ေ်ပးရမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

Miller Recreation Center တငွ ်ေနရာ�ကို တငယ်ရူန် က��်ပ်ုတိုထ့ ံအးီေမးလပုိ်ပ့ါ။ 

Leddy Ice Arena 
စကတိစ်းီမ�ပါသည့ ်ပွအဲစအီစဉ်များအတကွ ်ေရခြဲပငမ်ျား ငာှးရမး်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် အိုလပံစက်ငွး် အရွယအ်စား အားကစား�ံု  

အသံးုြပုြခငး်ပါဝငသ်ည့ ်ေမွးေနပ့ါတပီွဲများကဲသ့ိုေ့သာ ပွဲအစအီစဉ်များအတကွ ်အသံးုြပု�ိငုေ်သာ ထိငုစ်ရာခနး်မလညး် က��်ပ်ုတိုထ့တံငွ ်

�ှိပါသည။် 

Leddy Ice Arena တငွ ်ေနရာ�ကို တငယ်ရူန် က��်ပ်ုတိုထ့ ံအးီေမးလပုိ်ပ့ါ။ 

The CORE (Center of Recreation & Education - အပန်းေြဖမ��ငှ့ ်ပညာေရး စငတ်ာ) 

ONE အသိငုး်အဝုိငး်စငတ်ာတငွ ်�ိှပါသည် 



ေြမာကပိ်ငုး် �မို �ေဟာငး်အစပ်�ှိ 20 Allen Street တငွ ်တည�်ှိေသာ BPRW သည ်ONE အသိငုး်အဝိငုး်စငတ်ာ ၏ ဒတုယိထပ်ကိ ု

စမီခံန ့ခ်ွပဲါသည။် က��်ပ်ုတိုထ့တံငွ ်ငာှးရမး်ရ�ှိ�ိငုေ်သာ စာသငခ်နး်၊ အသိငုး်အဝိငုး်အတကွ ်ခနး်မများ�ငှ့ ်အားကစားခနး်မများ 

အေြမာကအ်များ�ှိပါသည။် အချကအ်လက ်ပိမုိရု�ှိရန ်ဖုနး်နပံါတ ်802-865-7088 ကိ ုေခါ်ဆိေုပးပါ။ 

Schmanska Barn 
အေ�ှ� ပိငုး်အစပ်တငွ ်တည�်ှိ�ပီး Schmanska Park �ှိ ငာှးရမး်�ိငုေ်သာ ကျီတစခ်ြုဖစပ်ါသည။် ဤတညေ်နရာသည ်အငယစ်ား 

သးီသန ့ပ်ါတပီွဲများ၊ အသိငုး်အဝိငုး် အစညး်အေဝးများ သိုမ့ဟတု ်လုပ်ငနး်သေဘာအရ ေတွ�ဆံပုွဲများအတွက ်အေကာငး်ဆံးုြဖစပ်ါသည။် 

Schmanska Barn ကိ ုတစ�်စှပ်တ်လံးု ငာှးရမး်ရ�ှိ�ိငု�်ပီး ေ�ဦွးရာသ၊ီ ေ�ရွာသ�ီငှ့ ်ေဆာငး်ဦးရာသအီေစာပိငုး်တငွ ်လ ူ၆၀ ဝငဆ်ံ�့ပီး 

ေဆာငး်ရာသတီငွ ်လ ူ၃၀ ဝငဆ်ံပ့ါသည။် ဤတညေ်နရာက ငာှးရမး်သအူားလံးုအေနြဖင့ ်၎ငး်တိုက့ိယုတ်ိငု ်ဖွင့ြ်ခငး်၊ သန ့�်ှငး်ြခငး်�ငှ့ ်

ပိတသ်မိ်းြခငး် ြပုလပ်ုရနလ်ိအုပ်ပါသည။် ဖွင့ပံ် ုလမး်��နမ်ျား�ငှ့အ်တ ူBarn ကိဖုွင့ြ်ခငး် အသံးုြပုခငွ့အ်ား သငင်ာှးရမး်မ�မတိငုမ် ီ၄၈ 

နာရီအတငွး် ေပးအပ်မညြ်ဖစ�်ပီး သင့အ်သံးုြပုမ� အဆံးုသတတ်ငွ ်အွနလ်ိငုး်မ ှသငြ်ဖည့ရ်န ်Òပိတသ်မိး်ြခငး် လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များÓ 

ေဖာငပံ်စုတံစခ်�ုှိပါသည။်  ငာှးရမး်မ� တစခ်�ုပီးတိငုး် သန ့�်ှငး်မ��ငှ့ ်ပျက်စးီမ� �ှိမ�ှိ Barn ကိ ုစစေ်ဆးမညြ်ဖစသ်ည။် 

ငာှးရမး်မ�အတကွ ်ေမးြမနး်စံုစမ်းမ� သိုမ့ဟတု ်ေမးခနွး်များ�ှိပါက ေကျးဇူးြပု၍ modaniel@burlingtonvt.gov သို ့ အးီေမးလ်ပုိပ့ါ။ 

အသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ်ပစ�ညး်ကရိိယာများ 

• ေရချိုးခနး် 

• လ�ပ်စစမ်ီး 

• စားပွ ဲ၁၀ လံးု (အရွယအ်စား အမျိုးမျိုး) 

• ေခါကက်လုားထိငု ်အလံးု ၃၀ 

• ေဆာငး်ရာသတီငွ ်အပေူပးထားေသာ ေနရာ 

• သန ့�်ှငး်ေရးလပ်ုရန ်အေထာကအ်ပံ့ပစ�ညး်များ 

• Barn ၏ ေ�ှ �တည့တ်ည့�်ှ ိြမကခ်ငး်ဧရိယာ အသံးုြပုြခငး် 

  

စညး်မျဉ်းများ�ငှ့ ်စညး်ကမ်းများ 

• ကျီကိ ုငာှးရမး်ရန ်အသက ်၁၈ �စှ ်သိုမ့ဟတု ်အထက ်ြဖစရ်မည။် 

• ဖွင့ြ်ခငး် �ငှ့ ်ပိတြ်ခငး်/ သန ့�်ှငး်ေရးလပ်ုြခငး် လပ်ုထံးုလပ်ုနည်းများကိ ုလိကုန်ာရမည။် 

• ဘတွက်ငယ်ခူျိနတ်ငွ ်�ကိုတငေ်နရာယမူ�အတကွ ်ေငေွပးေချရမည။် 

• ၎ငး်တို၏့ �ကိုတငေ်နရာယမူ� အေတာအတငွး် ေပါ်ေပါကခ်ဲသ့ည့ ်ပျက်စးီမ�တစခ်ခုအုတွက ်ငာှးရမး်သတူငွ ်တာဝန�်ှိပါသည။် 
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