သငအ
လို ကူညန
ီ ေးနင
ို မလ?
့် နေေ ဘယ
့်
လို အ ေးန ေး
လို အ ေးန ေးဌ ေ (Volunteer Center) အနေဖြင ့် အိမမှာနေ၍ မျကနှာြိုုံးမျှာုံးကိို ချျုပနပုံးနင
ိို ရေ စီစဥနေပါသည။
ယငုံးအစီအစဥအန ကှာငုံး နင ့် လိုပအှာုံးနပုံးကူညန
ီ ပုံးနိင
ို မည့် အခွငအ
့် လမုံးမျှာုံးကိို နအှာကပါ ဝဘဆိိုဒတွင ဝငနရှာက
နလ့်လှာနိင
ို ပါသည။
https://www.volunteerfortwayne.org/content/covid-19-response
Renaissance Pointe ရ ဝိုငအမစီနအ (YMCA) တွင မိသှာုံးစိုမျှာုံးအနေဖြင ့် အစှာုံးအနသှာကမျှာုံး လှာယူနင
ိို ရေအတွက
စီစဥနပုံးလျကရိပါသည။
o

လှူြွယပစစညုံးမျှာုံးအှာုံး နအှာကပါ နေရှာမျှာုံးတွင ေေက ၉ုံး၀၀ ေှာရီ မ နေလယ
၂ုံး၀၀ ေှာရီ အ ကှာုံး နအှာကပါ
့်
ဝိင
ို အမအစီနအဌှာေခွွဲ ရို ုံးတခါုံးနရ ှေ့ သိို လှာနရှာက
နပုံးပိနိ
ို ့် င
ို ပါသည။
့်
Central Branch YMCA, Jackson R. Lehman Family YMCA, Jorgensen Family YMCA, Parkview Family
YMCA, Renaissance Pointe YMCA.

o

လိိုအပနေနသှာ လှူြွယ ပစစညုံးမျှာုံးမှာ 

နပါငမှုေထို
့် တ



နဖမပွဲယိို၊ သစ ကှာုံးယိို နင ့် ဂျယလီ



ပိင
ို ုံးဖြတ ထိုတပိုံးို ထှာုံးသည့် အသှာုံးမျှာုံး



တစခါစှာုံး သနရစှာမျှာုံး (ဥပမှာ - ဂိလ
ို ြရ မှုေနဖခှာက
၊ နပါကနပါကဆိုပ၊ အှာုံးလူုံးန ကှာ၊ ဆေလိုုံးနစယ
့်
့် ိို၊
သစသီုံးခွက၊ ပူတငုံး၊ မှုေကျွ
။
့် တ၊ မှုေနဖခှာက
့်



နဖမပွဲ သိမဟို
ို ့် တ သစသီုံးဝလ ဘှာုံး



တစခါသိုုံး နကှာ ဇွေုံး၊ ခရငုံး၊ ဓါုံး

အနသုံးစိတအချကအလကအမျှာုံးအှာုံး နအှာကပါ ဝဘဆိိုဒတွင နလ့်လှာ ကညရ
့် ှု နင
ိို ပါသည။
https://www.fwymca.org/serving-you-and-community
ဖိုဒ့် ဘ ခ နခေါ် အစ ေးအနသ က န ေးလှူရ ဌ ေ (Community Harvest Food Bank) အနေဖြင ့် ကျွနပ
ို တိ၏
ို ့် အသိိုငုံး
အဝိင
ို ုံးရိ လိိုအပနေသူမျှာုံးအှာုံး အစှာုံးအနသှာကမျှာုံး နဝငနပုံးရေအတွက ကျေုံးမှာသေစွမုံးသည့် လိုပအှာုံးနပုံးမျှာုံး
လှာနရှာက ကူညန
ီ ပုံးပါရေ ြိ တနခေါ်နေပါသည။ ဤဌှာေအနေဖြင ့် အကူအညီနပုံးရှာတွင တစဦုံးနင ့် တစဦုံး ထိနတွှေ့ မှု
ေညုံးပါရေနင ့် လိုဖချုနဘုံးကငုံးနစရေ အစီအစဥမျှာုံး ချမတထှာုံးပါသည။ လိုပအှာုံးနပုံးလိိုပါက လိုပအှာုံးနပုံးတှာဝေခ Roy
Nevil ကိို ြိုေုံးေပါတ 260-447-3696 မတဆင ့် ဆကသွယပါ။
https://www.communityharvest.org/covid-19-how-to-help/
အနမရကေ ကကကန ခေီအသငေး မှာ နသွုံးအလှူရငမျှာုံးအှာုံး အရငကထက ပိိုမလ
ိို ိိုအပနေပါသည။ သငနငအ
့် ေီုံးဆိုုံး
နသွုံးအလှူနပုံးနင
ိို မည့် နေရှာကိို နအှာကပါ ဝဘဆိိုဒမတဆင ့် ရှာနြွနင
ိို ပါသည။
https://www.redcrossblood.org/give.html/find-drive

အလှူနငွေမ ေးထည့် ဝငရေ
ပရဟိတအြွွဲှေ့အစညုံးမျှာုံးအနေဖြင ့်

လူမျှာုံးလိိုအပနေသည့်

နငွန ကုံးနထှာကပမ
ှု င ့်
့် န

ကျေုံးမှာနရုံးကိစရ
စ ပမျှာုံးတွက

ပိမ
ို က
ိို ူညန
ီ ပုံးနိင
ို ရေ သငနစသကသည့် ပရဟိတအြွွဲှေ့အှာုံး နရွ ုံးချယ၍ အွေလိိုငုံးမတဆင ့် အလှူနငွမျှာုံး ထည့်ဝငလှူဒါေုံး
နိင
ို ပါသည။
အလေနက ငတီရ ယူနက
ို တစနဝေး (United Way of Allen County) အြွွဲှေ့အစညုံးအနေဖြင ့် ‘အနရုံးနပေါ်ကယဆယနရုံး
ရေပန
ို ငွ’ အစီအစဥ တစခို လိုပထှာုံးပါသည။ ယငုံးရေပန
ို ငွအှာုံး ကိိုဗစ-၁၉ နရှာဂါန ကှာင ့် ကျုနတွှေ့ရငဆိိုငနေရသည့်
အနရုံးအကကီုံးဆိုုံးနသှာ ကိစရ
စ ပမျှာုံးအတွက ရှာနှုေုံးဖပည့် အသိုုံးဖပျုမညဖြစသည။
ယငုံးအန ကှာငုံးကိစက
စ ိို နအှာကပါ ဝဘဆိိုဒတွင နလ့်လှာနိင
ို ပါသည။
https://www.unitedwayallencounty.org/covid-19/

အမမ နေ၍ ကူညန
ီ ထ က ့်န ေးရေ
မတန

မ
ွေ ေး၊ မသ ေးစိုဝငမ ေး၊ အမေီေးေ ေးခ ငေးမ ေး အ ေး သတတရနမေး မေေးကကည့် ါ။ နစျုံးသိုုံးသွှာုံးြိရှာအတွ
ို ့်
က အကူအညီ

လိိုအပတွဲ့် အိမေီုံးချငုံး သကကကီုံးရွယအိို ရိသလှာုံး? ဒီလိိုအချိေမျိျုုံးမှာ စိတနသှာကမျှာုံးနေမယ့် သငအ
့် နမ တစနယှာက
ဘယလိို နေသလွဲ? သငချစခငရသူနတွကိို ြိုေုံးေွဲဖြစ
ို သနလှာက အဆကအသွယ မျှာုံးမျှာုံး
့် နစ၊ အီုံးနမုံးလေွဲဖြစ
့် နစ တကနိင
လိုပပါ။
စ ေးနသ က

င
ို မ ေးမ အစ ေးအနသ က မ ယူ ါ။ အလိုပသမှာုံးဝေထမုံးနတွကိို ဆကလက အလိုပခေအပ
ို နအှာင
့် ထှာုံးနိင

စှာုံးနသှာကဆိိုငအမျှာုံးစဟ
ို ှာ ပါဆယထိုတတွဲ့် စေစေွဲ ဆိ
့် ိုငနတွြွငထ
့် ှာုံးပါတယ။
လကရိ ြွငန
့် ှု နင
ိို ပါတယ။
့် ေနသုံးတွဲ့် စှာုံးနသှာကဆိိုငနတွကိို နအှာကပါ ဝဘဆိိုဒမှာ ကညရ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MUeFw64QO6ClnWG2k_rm_mZJyRoH9eLq2m0zaUZyY/edit?fbclid=IwAR3RMe0mwfCrlhJlIvfxpIHrYJBEjyvsIqdjwX5rZ_dYxhQ6gTh2QzYKyN
w#gid=891834841
နအှာကပါ ဝဘဆိိုဒကတဆင ့် 2GOFW အမညေွဲ ြွ
့် ငထ
့် ှာုံးတွဲ့် နြ့်စဘွတဂရိုထွဲဝင ကည့်ပါ။
https://www.facebook.com/groups/200887244539915/
လက နှုတ က ါ။ ညစဥ ၇ုံး၀၀ ေှာရီ တိိုငုံး အိမေီုံးေှာုံးချငုံးနတွ အိမဖပငထွကပပီုံး လကဖပနှုတဆကတွဲ့် လှုပရှာုံးမက
ှု ိို
တစနိင
ို ငလိုုံးအတိိုငုံးအတှာေွဲ လို
ို ့် ဝိေုံးကလညုံး ညစဥ အိမေီုံးေှာုံးချငုံးနတွကိို လကဖပနှုတဆက တွဲ့်
့် ပနေ ကသလိို ြိတ
လှုပရှာုံးမှုမှာ ပါဝငနေပါတယ။ အိမဖပငထွကတွဲအ
့် ခါ အိမေီုံးေှာုံးချငုံးနတွှေ့တယဆိိုရင လကဖပနှုတဆက ပပီုံး
အကူအညီတစခိုခို လိိုအပသလှာုံး နမုံးဖမေုံးပါ။ ဓါတပရ
ို ို ိကပပီုံး ပိစ
ို ့် တငတွဲအ
့် ခါ #FortWayneTogether ကိို tag စွွဲပါ။

