UFCW ႁိၵ်ႈႁွင်ႉ USDA လ ်ႈ ႁႁေႃႁိူၼ်းၶၢဝ ပိဝ
ိူ ်ႈတေႃႃႇႁႁ်ႉၵင်ႈပၼ ႁႅင်းငၢၼ်း
ၼ်းၵၢၼပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိဝ
ိူ ်ႉ ပ
ိ ်း လ ်ႈ ၵၢၼႁဵတ်းဢွၵႃႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ မိင
ိူ ်းဢလမႃႇရ်ႉၵေႃ်ႉ
ဝၼ်းတ်ႈ 30 ႁဢႃႇပလရႃႇ ပီႊ 2020

မိိူဝ်ႈဝိူင်ႈပိူၼ်ႉမေႃ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း UFCW သိူငႃႇ ၽိၼ
ု
ၵ
ိ ်ႈယိၼ
ု ်ႈၸိူ်းထိင
ု ႁွင်ႈၵၢၼ ၽ ႃႇၽုၵႃႇသွမ်ႈ မိင
ိူ ်းႁူမ်ႈတုမ
ဢလမႃႇရႃႇၵၼႃႇ ႁသ တိုၵ်းသိူၼ်း ၶုၼၽွင်း ိူင Sonny Perdue ဝေႃ်ႈ မိဝ
ိူ ်ႈၽွင်း တၢင်းပဵၼ ၶိူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၵိိူတႃႇပဵၼယိူႃႇၼ်ႉ
တေႃႃႇႁတႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼၵႅတႃႇႁၶႁႁၵင်ႈ ပုၼ်ႈတေႃႃႇ ႁႅင်းငၢၼ်း ၼ်းၵၢၼပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ိပ်း လ ်ႈ ၵၢၼႁဵတ်းဢွၵႃႇ
တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉၶဝ ဢိၵႃႇပေႃ်း တိူငႃႇသိုပႃႇၵၢၼႁဵတ်းဢွၵႃႇ တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ ၼ်းဝၢၼ်ႈမိင
ိူ ်းႁဝ်း၊ ယဝ်ႉႁၵေႃ်ႈ
ိူဝႃႇၵိူတႃႇထတ်း တၢင်းပဵၼႁသ ၶပ်ႉၶိုငပၼ တေႃႃႇႁတ ်ႈၸ်ႉတိုဝ်း ၶိိူင်ႈၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈသုၼႃႇတိူဝၵိူၼ်း (PPE) ၼယဝ်ႉ။
ၸုမ်း UFCW ၼ်ႉ ယိုၼ်ႈသိူငႃႇ ၵ
ိ ်ႈယိၼ
ု ်ႈၸိူ်းထိင
ု ၵႅမၸွမၸိင
ု ်ႈ Pence ႁၵေႃ်ႉဢွၼႁူဝ ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ
တ်ႈႁႁေႃႁိူၼ်းၶၢဝ ၵဵဝႃႇ ိူၺ်ႈ ၶိူဝႃႇရိူဝႃႇၼေႃႃႇဝ ်းရႅတ်ႈၼၼ်ႉ၊ ၼ်း ိၵ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်းသိူၼ်းဝ်ႉ ႁ်ႈမၼ်းဝ်ႉၼၵ်းႁတေႃႃႇ
ၵၢၼႁူမႃႇ ိူမ်ႈ ပုၼ်ႈတေႃႃႇ ႁႅင်းငၢၼ်း ၸိိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၸုမ်း UFCW ၼ်ႉ တၢငတိူဝဝ်ႉ ႁႅင်းငၢၼ်း 250,000 ႁၵေႃ်ႉ
ၼ်းၵၢၼပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ိပ်း လ ်ႈ ၵၢၼႁဵတ်းဢွၵႃႇ တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ ဢၼယိူႃႇၼ်းမိင
ိူ ်း ၵိူီႊတ်ႈၵိူီႊတၢင်း ၼယဝ်ႉ။
ၼ်း ိၵ်ႈဢၼ သိူငႃႇဝ်ႉထိုင ၶုၼၽွင်း င
ိူ Perdue ႁွင်ႈၵၢၼ ၽ ႃႇၽုၵႃႇသွမ်ႈ လ ်ႈ ၵႅမၸွမၸိင
ု ်ႈ Pence ၼၼ်ႉ ၸုမ်း
UFCW ၸ်ႉၸမ်ႉလၼဝ်ႉ ၼေႃ်ႈၵၢၼ ိူင ႁေႃ်ႈပိင
ိူ ဢၼထုၵႃႇ
ုၵ်ႉႁဵတ်းၵမ်း ဵဝ တေႃႃႇႁတၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈ ်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်း
ၼ်းၵၢၼ ပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ိပ်း လ ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵႃႇ တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ ၼၼ်ႉ ၼငႃႇတ်ႈၼ်ႉယိူႃႇယဝ်ႉ







မၵ်းမၼ်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်း ၸိဝ
ိူ ်းဢမႃႇမ်းဢမႃႇပဵၼ တေႃႃႇၵိူတႃႇထတ်းတၢင်းပဵၼ- ပိူဝ်ႈတေႃႃႇ ႁတႁပ်ႉပဝ်ႈ ်ႈ ပ ်းယိူႃႇ လ ်ႈ
ွင်ႈႁူမႃႇ ိူမ်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်း ဢိၵႃႇပေႃ်း ၵၢၼငၢၼ်း ႁဵတ်းဢွၵႃႇ တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵႃႇ
မၵ်းမၼ်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်း ၸိိူဝ်းဢမႃႇမ်းဢမႃႇပဵၼၼၼ်ႉ တေႃႃႇၵိူတႃႇထတ်းပၼ တၢင်းပဵၼယိူႃႇယဝ်ႉ။
ႁ်ႈ ်ႈၸ်ႉတိဝ
ု ်း PPE ၵမ်းသိဝ
ု ်ႈ- ွင်ႈယိူႃႇႁၢငႃႇယၢၼၵၼ်ႉ မႃႇ င
ွ ်ႈပိဝ
ိူ ်ႈတေႃႃႇ ႁႁ်ႉႁၢမ်ႈ ်ႈ ွင်ႈဢၼ တၢင်းပဵၼ
ၶိူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ႁတလၽ်ႈၸွတႃႇၵေႃႃႇၼၼ်ႉ ၼလ ်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်း တင်းသဵင်ႈၼ်ႉ ထုၵႃႇ ႃႇမ်းသုၼႃႇ ၸ်ႉတိုဝ်း ၶိင
ိူ ်ႈၶိူဝ်း
ၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈ သုၼႃႇတိူဝၵိူၼ်း (PPE) ၸိိူင်ႉၼငႃႇ ၽႅၼႃႇတိူမ်းသိူပ်း လ ်ႈ မိူငမိုဝ်း ယိူႃႇယဝ်ႉ။ ၵိူၺ်းၵေႃ်ႈ
တ်ႈၵၢၼ ိူင်းမိုဝ်းၼၼ်ႉလတ်ႉ ုၵ်ႈၸုမ်း ႁဝ်းၶေႃ်ႈ ၵမ်ႈပေႃ်ႈၼမ ဢမႃႇ ်ႈၶိိူင်ႈၶိူဝ်းၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈ သုၼႃႇတိူဝၵိူၼ်း
ႁ်ႈႁပေႃ်း တဵမထိူၼ်ႈ ငၢမ်း တေႃႃႇႁတႁၢပႃႇထၢမ်း ၼေႃ်ႈၵၢၼၶဝ ဢိၵႃႇတင်း တေႃႃႇႁတႁႁ်ႉၵင်ႈ ်ႈ တၢင်းပဵၼ။ ၼလ ်ႈ
ႁွင်ႈၵၢၼ ၽ ႃႇၽုၵႃႇသွမ်ႈ မိင
ိူ ်းႁူမ်ႈတုမ ဢလမႃႇရႃႇၵၼႃႇၼ်ႉ ထုၵႃႇ ႁူမ်ႈမိဝ
ု ်းၵၼတင်း ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼၶိုၵ်ႉတွၼ်း
တ်ႈႁႁေႃႁိူၼ်းၶၢဝႁသ ဝ်ႉႁႅင်းငၢၼ်း ပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ိပ်း လ ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵႃႇ တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ တင်းသဵင်ႈ
်ႈၸ်ႉတိဝ
ု ်း ၶိိူင်ႈၶိူဝ်းၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈ သုၼႃႇတိူဝၵိူၼ်း ၼငႃႇႁိုဝ ႁတ ်ႈတမ်းၸ တေႃႃႇပ ်းယိူႃႇ လ ်ႈ
ွင်ႈႁူမႃႇ ိူမ်ႈၶဝ ဢိၵႃႇပေႃ်း ၼေႃ်ႈၵၢၼ ိူင ႁဵတ်းဢွၵႃႇ တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ မိင
ိူ ်းႁဝ်းၶေႃ်ႈယိူႃႇယဝ်ႉ။
ၵိတ
ု ်းယိတ
ု ်းပႅတ်ႈ င
ွ ်ႈပွႃႇဝၢင်း တ
ိူ ်းယွၼႃႇပၼ တေႃႃႇႁဵတ်းၵၢၼ ်ႈဝ်း ဝ
ိိူ ၵဝႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်း ဝ
ဵ - ၼ်းသွငဝိူင်ႈ
ဢွၼတၢင်းသုတ်း ၼ်း ိိူၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵိူတႃႇထတ်း တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ လ ်ႈ ွင်ႈႁူမႃႇ ိူမ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ
ၽ ႃႇၽုၵႃႇသွမ်ႈ မိင
ိူ ်းႁူမႃႇတုမ ဢလမႃႇရႃႇၵၼႃႇ ယိုၼယၼ တေႃႃႇႁတ ိူတ်းယွၼႃႇ ွင်ႈတၢင်းဢၼ မၵ်းမၼ်ႈဝ်ႉ
ၼ်းၾိင်ႈမိင
ိူ ်း ပၼတ်ႈႁူင်းၵၢၼၼိိူဝ်ႉၵႃႇ 11 င ၼငႃႇႁိုဝ ႁတသိုပႃႇႁဵတ်းၵၢၼ ်ႈ တိိူဝ်းၼမ ဝ
ိိူ ဢွၼတၢင်း
ၼယဝ်ႉ။ ွင်ႈဢၼ ိူတ်းယွၼႃႇပၼ ၸိင
ိူ ်ႉၼၼ်ႉ ႁတဢမႃႇၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈပၼ ၵၢၼႁဵတ်းဢွၵႃႇ
တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ လ ်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်းၶဝ၊ ယင်းၸၢငီႊႁဵတ်းႁ်ႈ ၵိူၼ်းၶွၼ်ႈတုမၵၼ ၼမမေႃ်း ဝ
ိိူ ၵဝႃႇ
ၼ်းၵၢၼဢၼ ပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ိပ်းႁသ မ်းတိဝ
ု ်ႉတၢင်း တေႃႃႇမႅင်းဝ ်းရႅတ်ႈ ႁတလၽ်ႈၸပ်းင ်ႈ ိိူဝၵဝႃႇ ယိူႃႇယဝ်ႉ။
ပိူဝ်ႈတေႃႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ ၽ ႃႇၽုၵႃႇသွမ်ႈ မိိူင်းႁူမ်ႈတုမ ဢလမႃႇရႃႇၵၼႃႇ ႁတဢမႃႇသိုပႃႇပွႃႇဝၢင်း ိူတ်းယွၼႃႇပၼမႃႇမႃႇထႅင်ႈ
လ ်ႈ ွင်ႈဢၼ ်ႈ ိူတ်းယွၼႃႇဝ်ႉယဝ်ႉ ပိိူဝ်ႈတေႃႃႇႁတႁ်ႈႁူင်းၵၢၼၶဝ တိိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼဝ်းဝ်းၼၼ်ႉႁၵေႃ်ႈ ထုၵႃႇ
ၵိုတ်းယိတ
ု ်းပၼၼၼ်ႉ မႃႇ ွင်ႈႁတ်ႉႁတ်ႉ။
ၸ်ႉတိဝ
ု ်းပၵ်းပိင
ိူ ယိူႃႇႁၢငႃႇၵၵၼ တ်ႈဢၼပွငပဵၼ ်ႈၼၼ်ႉ- ၼငႃႇႁိုဝ ႁတၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈ ်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်းၶဝ၊
ႁတႁႁ်ႉႁၢမ်ႈ ်ႈ တၢင်းပဵၼၼၼ်ႉ၊ ပၵ်းပိင
ိူ ယိူႃႇႁၢငႃႇၵၵၼ ႁူၵ်းထတ်းၼၼ်ႉ ႁတႁဵတ်းႁ်ႈ တၢင်းဝ်းဢၼ
ႁဵတ်းဢွၵႃႇ ၵုၼႃႇသိၼ ႁတၸိိူင်ႉထိိူင်းၵေႃႃႇၼႁသတေႃ်ႉ ၶမႃႇပၼႃႇၶဝၼ်ႉ ၸွမ်းၼငႃႇၵေႃီႊ ႁဵတ်း ်ႈပွင ်ႈၼၼ်ႉ
ႁတ ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ပၵ်းပိိူငၼ်ႉ ယိူႃႇယဝ်ႉ။ သငဝေႃ်ႈ ပဵၼၵၢၼဢၼ ဢမႃႇၸၢငီႊယိူႃႇႁၢငႃႇၵၵၼ ်ႈၼႁၵေႃ်ႈ
ၶမႃႇပၼႃႇၶဝၼ်ႉ တၵ်းႁတ ်ႈ ၶပ်ႉၶိုငပၼ ၵႅဝ်ႈမၢၼႃႇႁသ ၶၼ်ႈပၼ ႁႅင်းငၢၼ်း ႁၵေႃ်ႉၼိုင်ႈတင်းႁၵေႃ်ႉၼိုင်ႈယိူႃႇ။
ယဝ်ႉႁၵေႃ်ႈ ႁတ ်ႈၶပ်ႉၶိုငပၼ ၽႅၼႃႇတိူမ်းသိူပ်း ပုၼ်ႈတေႃႃႇ ႁႅင်းငၢၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၸိဝ
ိူ ်း ်ႈႁဵတ်းၵၢၼယိူႃႇ
ၼ်းငဝ်း ်း ဢမႃႇ ်ႈတမ်းၸၼၼ်ႉယိူႃႇယဝ်ႉ။

ဢဝႁႅင်းငၢၼ်း ၸိဝ
ိူ ်းဢၼလၼမေႃ်း ပိင
ိူ ၾၢငတၢင်းပဵၼ လ ်ႈ ၸိဝ
ိူ ်းဢၼၵိူတႃႇထတ်းႁၼ တၢင်းပဵၼ ၶိူဝ်းဝိတ်ႈ-19
ၸႅၵႃႇဝ်ႉႁၶေႃႁၶေႃလ ်ႈ- ႁပေႃ်းတိူၺ်း ပိင
ိူ ပဵၼ တၢင်းပဵၼလၽ်ႈၸွတႃႇ တ်ႈဝဵင်း Sioux Falls ႁၸီႊမိိူင်း South Dakota
ၼၸိုင ်ႈႁူ်ႉဝေႃ်ႈ ပိိူဝ်ႈတေႃႃႇႁတၵိူတႃႇထတ်းႁသ ၸႅၵႃႇဝ်ႉ ႁႅငငၢၼ်း ၸိိူဝ်းမ်းတၢင်းပဵၼ ၶိူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ဢမႃႇၼၼ
ၸိိူဝ်းလၼမေႃ်း ပိင
ိူ ၾၢငတၢင်းပဵၼၼ်ႉ မႃႇ ွင်ႈႁတ်ႉႁတ်ႉ ၼယဝ်ႉ။ ႁႅင်းငၢၼ်း ၸိိူဝ်းၼ်ႉ ထုၵႃႇ
ိုဝ်ႈယိူႃႇသဝ်း
တ်ႈႁိူၼ်းၶဝ ႁင်းၵွ်းၶဝႁၶေႃႁၶေႃ ၸွမ်းၼငႃႇ ပၵ်းပိင
ိူ ဢၼႁွင်ႈၵၢၼ ၽ ႃႇၵုမ်းၵမ လ ်ႈ ႁႁ်ႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼၶဝ
တမ်းဝၢင်းဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ၵိူၺ်းၵေႃ်ႈ ႁတဢမႃႇ ်ႈတတ်းငိုၼ်း ိိူၼ။
တ်ႈပၢငသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝႃႇ ဝိူင်ႈပိူၼ်ႉမေႃ်းၼၼ်ႉ UFCW ်ႈဢွၵႃႇပၼ ႁၶေႃ်ႈမုၼ်းၵမ်း ိုၼ်းသုတ်း ၵဵဝႃႇၵပ်း ိူၺ်ႈ မႅင်းဝ ်းရႅတ်ႈ
တၢင်းပဵၼ ၶိူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ဢၼႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁသ ၸၢငီႊႁဵတ်းႁ်ႈၵိူၼ်းတ ၼၼ်ႉယိူႃႇ။ ဢိငၼိိူဝ ႁၶေႃ်ႈမုၼ်း ဢၼၸုမ်း UFCW
်ႈ ၢမ်းၶၢတ်ႈဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼ်းႁႅင်းငၢၼ်း ပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ပ
ိ ်း လ ်ႈ ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉၼ်ႉ တ်ႈႁဢႃႇသုတ်း
်ႈတ ယိူႃႇ 20 ႁၵေႃ်ႉ။ ိိူဝၼ်ႉ ႁႅင်းငၢၼ်း ပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ပ
ိ ်း တ်ႈႁဢႃႇသုတ်း 5,000 ႁၵေႃ်ႉ လ ်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်း
ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ 1,500 ႁၵေႃ်ႉ ်ႈၶၢမႃႇၽွၼ်းယွၼ်ႈ မႅင်းဝ ်းရႅတ်ႈၼ်ႉယိူႃႇ။ ၼ်းတၢင်းၼမ ႁႅင်းငၢၼ်း
ပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ိပ်း လ ်ႈ ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ တၢင်းယႅမ်ႉၶဝ ဢၼ ၢမ်းၶၢတ်ႈဝ်ႉ ၸိဝ
ိူ ်းၼ်ႉ ပေႃ်းဝ်ႉၵိူၼ်းၸိဝ
ိူ ်း
ၵိူတႃႇထတ်းႁၼမ်းဝ်ႉ တၢင်းပဵၼၶိူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၶဝ ၊ ၸိိူဝ်းဢၼ ်ႈၵေႃႃႇၸႅၵႃႇယိူႃႇႁၶေႃႁၶေႃႁသ ုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼငၢၼ်းၶဝ ၊
ၸိိူဝ်းတိုၵ်ႉပ်ႉဝ်ႉ ႁၶေႃ်ႈတွပႃႇ ၵၢၼၵိူတႃႇထတ်း တၢင်းပဵၼၼၼ်ႉ ၊ ၸိိူဝ်းလၼပိိူငၾၢငတၢင်းပဵၼႁသ
်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယေႃဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵွၼႃႇယဝ်ႉ။


ၸွမ်းၼငႃႇ ႁၶေႃ်ႈ ၢမ်းၶၢတ်ႈမႃႇၸိဝ
ိူ ်းၼ်ႉႁသ ်ႈႁူ်ႉဝေႃ်ႈ ႁူင်းၵၢၼ 22 င ်ႈဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းပိူၼ်ႉမေႃ်း
သွင ိိူၼၼၼ်ႉ ၼယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိိူဝ်ႈ ်ႈဢိတ
ု ်းပႅတ်ႈၸိင
ိူ ်ႉၼလ ်ႈ တုမ်ႉတိိူဝ်ႉ တ်ႈႁႅင်းငၢၼ်း 35,000 ႁၵေႃ်ႉႁသ
်ႈ ိူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ ၵိူၼ်းၶေႃ်ႈမိူ 25 ဝၢၵ်ႈ လ ်ႈ ၵိူၼ်းၶေႃ်ႈဝိူဝ်း 10 ဝၢၵ်ႈ။ မိိူဝ်ႈပၢငသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝႃႇၼၼ်ႉ တၢမတိူဝ ႁႅင်းငၢၼ်း
ႁေႃ်ႈႁၵေႃ်ႉ ၶိူၼ်ႉၶ်ႈလၼ တိူဝထိူပ်းၶဝႁသ ၸႅင်ႈလၼ ငဝ်း ်း ႁႅင်းငၢၼ်းပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ိပ်းၶဝ ပဵၼႁိုဝၼၼ်ႉ။
ၶဝ ၢတ်ႈလၼဝေႃ်ႈ ၵၢၼၶဝၼ်ႉ မိိူဝ်ႈ ဝ
ဵ မ်းႁၽ်းၸိိူင်ႉႁိုဝ၊ ၵိူၼ်းၸိဝ
ိူ ်းႁဵတ်းၵၢၼၸွမ်းၶဝၼ်ႉ ်ႈႁတေႃႃႇသိူ်ႈဝ်ႉႁၽ်းၶဵၼ
ၼ်းႁူင်းၵၢၼယႃႇ ိူင ဝ
ိိူ ပိိူၼ်ႈ ၼ်းမိိူင်း ၵိူီႊမိုဝ်ႉၵိူီႊဝၼ်း ၼယဝ်ႉ။ ႁၽ်းၶဵၼၸိိူဝ်းဢၼ ႁႅင်းငၢၼ်းၶဝ ၸႅင်ႈလၼၵေႃႃႇၼၼ်ႉ
ပိိူငယႃႇမၼ်း ပဵၼမေႃ်းၵွပ်ႈပိိူဝ်ႈ ၶိင
ိူ ်ႈၶိူဝ်းၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈ သုၼႃႇတိူဝၵိူၼ်း (PPE) ယွမ်းႁဢႃႇဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢိၵႃႇပေႃ်း ွင်ႈဢၼ
ယုၵ်ႉတၢင်ႉႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ ဢၼႁတဢမႃႇၸၢငီႊယိူႃႇႁၢငႃႇၵၵၼၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
Marc Perrone ႁူဝပဝ်ႈ ၸုမ်း UFCW ၵိူီႊမိင
ိူ ်းမိိူင်း ၢတ်ႈဝေႃ်ႈ “ႁႅင်းငၢၼ်း ၼ်းၵၢၼပိူၵ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ်ႉ ိပ်း လ ်ႈ
ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ တၢင်းယႅမ်ႉ တ်ႈမိင
ိူ ်းဢလမႃႇရႃႇၵၼႃႇၼ်ႉ တိူၵ်းၵိၼ်းဝ်ႉ ၼ်းႁၽ်းၶဵၼႁၢဝ်ႈႁႅင်းယိူႃႇႁသမဝႃႇၵေႃ်း
ၵၢၼႁဵတ်းဢွၵႃႇႁတေႃ်ႉသိူငႃႇ တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိင
ိူ ်းႁဝ်းၶေႃ်ႈႁၵေႃ်ႈ ်ႈထုၵႃႇ ွၵႃႇငိိူတ်ႈဝ်ႉ
ယွၼ်ႉႁၽ်းၶဵၼၶိူဝႃႇရိူဝႃႇၼေႃႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ လၽ်ႈၸွတႃႇမေႃ်းၼၼ်ႉယိူႃႇ။ သငဝေႃ်ႈ ႁႅင်းငၢၼ်း ၸိဝ
ိူ ်းႁဵတ်းၵၢၼယိူႃႇ
ၼ်းႁူင်းၵၢၼၸိိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃႇ ွင်ႈ မိိူၼၼငႃႇ ႁူဝၼေႃ်ႈႁဝ်းၶေႃ်ႈ ၸိဝ
ိူ ်းဢၼ ိိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမေႃ်းၼၼ်ႉ ၢတ်ႈၼၸိုင
မိိူဝ်ႈ ဝ
ဵ ၼ်ႉ ပဵၼၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူဝၼေႃ်ႈႁဝ်းၶဝၼ်ႉ ထုၵႃႇ ၶပ်ႉၶိင
ု ပၼ ွင်ႈၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈတေႃႃႇၶဝယိူႃႇ ယဝ်ႉ။
ဢမႃႇ ိူဝႃႇပၼၽိတ်းၽိူၼ၊ သငဝေႃ်ႈ ဢမႃႇမ်း ၵ်းၸဵငပၵ်းပိိူင ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိင
ိူ ်း
တေႃႃႇႁတႁႁ်ႉၵင်ႈႁၽ်းၶဵၼၶိူဝႃႇရိူဝႃႇၼေႃႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ ပၼ ႁႅင်းငၢၼ်းၸိဝ
ိူ ်းၼ်ႉၼၸိင
ု ၵိူၼ်းႁတတ ႁၵေႃ်ႈ ႁတတိဝ
ိူ ်းၼမမေႃ်း၊
ႁႅင်းငၢၼ်း ၸိဝ
ိူ ်းၸၢငီႊၺေႃ်းႁၽ်းၶဵၼ ႁတတိဝ
ိူ ်းၼမမေႃ်း၊ ႁပေႃ်းပဵၼၼၼ ၵၢၼငၢၼ်း ႁဵ တ်းဢွၵႃႇႁတေႃ်ႉသိူငႃႇ
တၢင်းၵိၼတၢင်းယႅမ်ႉႁၵေႃ်ႈ ၸၢငီႊ ိူ်ႉသုမ်းမ်းႁၽ်းၶဵၼမေႃ်းယိူႃႇ” ၼယဝ်ႉ။
Perrone သိုပႃႇ ၢတ်ႈလၼထႅင်ႈဝေႃ်ႈ “ႁပေႃ်းတိူၺ်းတင်းမိိူင်းပတ်းပိၼ
ု ်ႉၼ်ႉ ႁဝ်းၶေႃ်ႈ ်ႈႁၼဝ်ႉ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ
ဢၼ ိူငပွငၸိင
ု ်ႈ ုတ်ႈႁၢမ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ တေႃႃႇႁတႁႁ်ႉၵင်ႈပၼ ႁႅင်းငၢၼ်းၸိဝ
ိူ ်းဢၼ မႃႇ ွင်ႈၼၼ်ႉ။
ၵၢၼၵိူတႃႇထတ်းတၢင်းပဵၼလ ်ႈသင၊ ၵၢၼဢၼထုၵ်ႈပၼ ၶိိူင်ႈၶိူဝ်းၵႅတႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင်ႈသုၼႃႇတိူဝၵိူၼ်း ၼ်ႉ
မႃႇ ွင်ႈတင်းသွငမဵဝ်းယဝ်ႉလ ်ႈ ထုၵႃႇ ဢွၵႃႇႁၶေႃ်ႈၸ်ႉသငႃႇ တေႃႃႇၶမႃႇပၼႃႇၶဝ ႁတႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉယိူႃႇယဝ်ႉ။ ွင်ႈၼ်ႉ
ဢမႃႇၸ်ႈဝေႃ်ႈ မုင်ႉႁႁေႃႁိူၼ်းႁဝ်းၶေႃ်ႈ ႁတဢမႃႇ ်ႈၵိၼ ၼိိူဝ်ႉဝိူဝ်း၊ ၼိဝ
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ိူ ်းၼၼ်ႉ” ၼယဝ်ႉ။

