
၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့်၊ ဧပြြီလ ၂၇ ရက့်န  တငွ့်အြု့်ခ ျုြ့်နရေးမ ေး Kim Reynolds ၏န ကညာခ က့်အက ဉေးခ ျုြ့် 

 

မေလ ၂၀၊ ၂၀၂၀ ခုနစှ်အထိ အက   ျုံး၀ငသ်ည ် နိငုင် မ ာ်ပြည်သ  က နျ်ုံးောမ ျုံးအမ ျုံးမြေါ်မ ကပငာခ က် 

အသစ်အာျုံး အုြ်ခ  ြ်မ ျုံးေ ျုံး Kim Reynolds ေ ှ၂၀၂၀ ပြည ်နစှ်၊ ဧပြြီလ ၂၇  က်မန   ွင ်ထု ်ပြနခ်  သည်။ 

အဆိုြါမ ကပငာခ က်ေှာ အခ ိ ျို့ ပြည်နယ်ေ ာျုံးအ ွက်အမပြာငျ်ုံးအလ ေ ာျုံးရှိြါသည်။  

 

က နျ်ုံးောမ ျုံးအမပခအမနအာျုံးနည်ျုံးမသာသ ေ ာျုံး၊ အသက် ၆၅ နစှ်နငှ အ်ထက်သက်ကကြီျုံး ွယအ်ိုေ ာျုံး 

အြါအ၀င၊်  ခုခ နိငုစ်ွေ်ျုံးအာျုံးနည်ျုံးသည ်အိုငအ်ိ၀ုါပြည်သ  (Iowans) ေ ာျုံးအာျုံး ပြဌနျ်ုံးခ က်ေ ာျုံး 

နည်ျုံးြါျုံးသည ် ခရုိင ်ွငမ်နထိုငမ်သာ်ပငာျုံးလည်ျုံး ေိေိအိေ်၌သာ  ်နိငုသ်ေျှမန န ်အုြ်ခ  ြ်မ ျုံးေ ျုံးေှ 

 ုိက် ွနျ်ုံးန ျိုံးမဆာ်ထာျုံးြါသည်။ 

 

စြီေးြွာေးနရေးလုြ့်င ့်ေးမ ာေးပြ ့်လည့်ဖွင ့်လှစ့်ပခင့်ေးနငှ ့် ၇၇ ခရ ုင့်၏ဖွ ွဲ့စည့်ေးြ  ု

က နျ်ုံးောမ ျုံးလေ်ျုံးညွှနခ် က်ေ ာျုံးနငှ လ် ေ မ ျုံးဆုိင ်ာအကွာအ မ ျုံး ကန  သ် ်ခ က်ေ ာျုံးကိုလိကု်နာြါက 

၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ မေလ ၁  က်၊မသာ ကာမန   ၌ ခရုိငမ်ြါငျ်ုံး ၇၇ ခုရိှ စြီျုံးြွာျုံးမ ျုံးလုြ်ငနျ်ုံးေ ာျုံး 

ပြနလ်ည်ဖွင လှ်စ်နိငုေ်ည် ပဖစ်သည်။ 

• အကယ်၍ ပြည်သ လ ထုေ ာျုံးေှ အခ ငျ်ုံးခ ငျ်ုံး ၆မြအကွာအ မ ျုံးအမနထာျုံးပဖင မ်နနိငုလ်ျှင ်

စာျုံးမသာက်ဆုိငေ် ာျုံး၊  က  ခိုငမ် ျုံးစင ်ာေ ာျုံး၊ လက်လြီအမ ာငျ်ုံးဆုိငေ် ာျုံးနငှ  ်

စာ ကည ် ိုက်ေ ာျုံးသည် ြ ုေှနလ်ည်ြ ်ေ စွေ်ျုံး ည်၏ ၅၀% အထိ ပြနလ်ည်ဖွင လှ်စ်နိငုေ်ည် 

ပဖစ်သည်။ 

• ကုန ်ိုက်ကကြီျုံးေ ာျုံးသည်လည်ျုံး လုြ်ငနျ်ုံးလည်ြ ်ေ စွေ်ျုံး ည်၏ ၅၀% 

အထိဖွင လှ်စ်နိငုေ်ည်ပဖစ်မသာ်လည်ျုံး၊ ကစာျုံးကွငျ်ုံးေ ာျုံးနငှ  ်မန ာ ွငထ်ိငုစ်ာျုံးနိငုသ်ည ် 

စာျုံးမသာက်ဆိုင ်နျ်ုံးေ ာျုံး (Food Court)ေှာ ဆက်လက်ြိ ်ထာျုံးြါေည်။ 

• လ ကိုယ် ိုင ်က်မ ာက်ပခငျ်ုံးေရိှြါက အပေနမ်ပြျုံးလေ်ျုံးေ ာျုံးသို  ေဟု ် ပြိ ငြ်ွ လေ်ျုံးမ ကာငျ်ုံးေ ာျုံး 

ဖွင လ်ှစ်နိငုသ်ည်။ ပေငျ်ုံး သို  ေဟု ် မခွျုံးပြိ ငြ်ွ ေ ာျုံးေြါ ၀ငမ်သျုံးြါ။ 



• လ ေ မ ျုံး၊ အဖွ ျို့အစည်ျုံး၊ အြနျ်ုံးမပဖေ နငှ  ်အာျုံးကစာျုံးြွ ေ ာျုံးအာျုံး လ  ၁၀ ဦျုံး ထက်နည်ျုံးလျှင ်

ဖွင လ်ှစ်နိငုသ်ည်။ 

• အသငျ်ုံးမ ာ်ေ ာျုံးက  သို  မသာ ဘာသာမ ျုံးဆုိင ်ာစုရ ု ျုံးေ ေ ာျုံးသည် လ ေ မ ျုံးဆုိင ်ာအကွာအ မ ျုံး  

ကန  သ် ်ခ က်ေ ာျုံးနငှ က် နျ်ုံးောမ ျုံးလေ်ျုံးညွှနခ် က်ေ ာျုံးကုိလုိက်နာြါကဖွင လ်ှစ်နိငုသ်ည်။ 

ဤခရုိင ်၂၂ ခုရိှစြီျုံးြွာျုံးမ ျုံးလုြ်ငနျ်ုံးေ ာျုံးသည် ၂၀၂၀ ပြည ်နစှ်၊ မေလ ၁၅  က်အထိ 

လက်ရိှကန  သ် ်ခ က်ေ ာျုံးကုိဆက်လက်လုြ်မဆာငသ်ွာျုံးေည်ပဖစ်သည်။ 

1. Allamakee 
2. Benton 
3. Black Hawk 
4. Bremer 
5. Dallas 
6. Des Moines 
7. Dubuque 
8. Fayette 
9. Henry 
10. Iowa 
11. Jasper 
12. Johnson 
13. Linn 
14. Louisa 
15. Marshall 
16. Muscatine 
17. Polk 
18. Poweshiek 
19. Scott 
20. Tama 
21. Washington  
22. Woodbury  

စြီေးြွာေးနရေးြ တ့်သ မ့်ေးမှု (တစ့်န ငု့်င လ ုေးအတ ငု့်ေးအတာ) 

ယခငက်ြိ ်ထာျုံးခ  သည ်အပခာျုံးစြီျုံးြာွျုံးမ ျုံးလုြ်ငနျ်ုံးေ ာျုံးသည် ၂၀၂၀၊ မေလ ၁၅  က်၊ ည ၁၁ : ၅၀ 

နာ ြီအထိ အိုငအ်ို ါပြည်နယ် စ်ခုလ ုျုံးြိ ထ်ာျုံးေည်ပဖစ်သည်။ 

 


