
 
 

UFCW ႁၵိ ်ႈႁွင ်ႉ USDA လ ်ႈ ႁႁေႃႁိူၼ ်းၶၢဝ  ပိိူဝ ်ႈတေႃႃႇႁႁ်ႉၵင ်ႈပၼ  ႁငႅ ်းငၢၼ ်း 
ၼ  ်းၵၢၼ ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ပိ ်း လ ်ႈ ၵၢၼ ႁတဵ ်းဢၵွ ႃႇ ၶဝ ်ႈၼမ ်ႉတၢင ်းၵၼိ  မိိူင ်းဢလမႃႇရ ်ႉၵေႃ်ႉ 

ဝၼ ်းတ ်ႈ 30 ႁဢႃႇပလရႃႇ ပ ီႊ 2020 

 

မိိူဝ ်ႈဝိူင ်ႈပိူၼ ်ႉမေႃ်းၼၼ ်ႉ ၸမု ်း UFCW သိူင ႃႇ ၽိၼု  ၵိ ်ႈယိၼု ်ႈၸိူ်းထိငု  ႁွင ်ႈၵၢၼ  ၽ ႃႇၽၵု ႃႇသမွ ်ႈ မိိူင ်းႁူမ ်ႈတမု  
ဢလမႃႇရ ႃႇၵၼ ႃႇ ႁသ တိုၵ ်းသိူၼ ်း ၶုၼ ၽွင ်း ိူင  Sonny Perdue ဝေႃ်ႈ မိိူဝ ်ႈၽငွ ်း တၢင ်းပဵၼ  ၶိူဝ ်းဝိတ ်ႈ-19 ၵိိူတ ႃႇပဵၼ ယိူႃႇၼ ်ႉ 
တေႃႃႇႁတႁဵတ ်းသၢင ်ႈ ၵၢၼ ၵႅတ ႃႇႁၶႁႁၵင ်ႈ ပုၼ ်ႈတေႃႃႇ ႁႅင ်းငၢၼ ်း ၼ  ်းၵၢၼ ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်း လ ်ႈ ၵၢၼ ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ 
တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယမႅ ်ႉၶဝ  ဢၵိ ႃႇပေႃ်း တိူင ႃႇသုိပ ႃႇၵၢၼ ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယႅမ ်ႉ ၼ  ်းဝၢၼ ်ႈမိိူင ်းႁဝ ်း၊ ယဝ ်ႉႁၵေႃ်ႈ 
 ိူဝ ႃႇၵိူတ ႃႇထတ ်း တၢင ်းပဵၼ ႁသ ၶပ ်ႉၶုိင ပၼ  တေႃႃႇႁတ  ်ႈၸ  ်ႉတိုဝ ်း ၶိိူင ်ႈၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈသုၼ ႃႇတိူဝ ၵိူၼ ်း (PPE) ၼ ယဝ ်ႉ။ 
ၸုမ ်း UFCW ၼ ်ႉ ယိုၼ ်ႈသိူင ႃႇ  ၵိ ်ႈယိၼု ်ႈၸိူ်းထိငု  ၵမႅ ၸမွ ၸိငု ်ႈ Pence ႁၵေႃ်ႉဢွၼ ႁူဝ  ၸုမ ်းၸတ ်းၵၢၼ ၶုိၵ ်ႉၶၵ ်ႉ 
တ ်ႈႁႁေႃႁိူၼ ်းၶၢဝ  ၵဵဝ ႃႇ ိူၺ ်ႈ ၶိူဝ ႃႇရိူဝ ႃႇၼေႃႃႇဝ ်းရႅတ ်ႈၼၼ ်ႉ၊ ၼ  ်း ိၵ ်ႈၼၼ ်ႉ တိုၵ ်းသိူၼ ်းဝ ်ႉ ႁ ်ႈမၼ ်းဝ ်ႉၼၵ ်းႁတေႃႃႇ 
ၵၢၼ ႁူမ ႃႇ ိူမ ်ႈ ပုၼ ်ႈတေႃႃႇ ႁႅင ်းငၢၼ ်း ၸိိူဝ ်းၼၼ ်ႉ။ ၸုမ ်း UFCW ၼ ်ႉ တၢင တိူဝ ဝ ်ႉ ႁႅင ်းငၢၼ ်း 250,000 ႁၵေႃ်ႉ 
ၼ  ်းၵၢၼ ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်း လ ်ႈ ၵၢၼ ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယႅမ ်ႉ ဢၼ ယိူႃႇၼ  ်းမိိူင ်း ၵိူီႊတ ်ႈၵိူီႊတၢင ်း ၼ ယဝ ်ႉ။ 

ၼ  ်း ိၵ ်ႈဢၼ  သိူင ႃႇဝ ်ႉထုိင  ၶၼု ၽငွ ်း ိူင  Perdue ႁွင ်ႈၵၢၼ  ၽ ႃႇၽၵု ႃႇသမွ ်ႈ လ ်ႈ ၵမႅ ၸမွ ၸိငု ်ႈ Pence ၼၼ ်ႉ ၸုမ ်း 
UFCW ၸ ်ႉၸမ ်ႉလၼဝ ်ႉ ၼေႃ်ႈၵၢၼ  ိူင  ႁေႃ်ႈပိိူင  ဢၼ ထုၵ ႃႇ   ုၵ ်ႉႁဵတ ်းၵမ ်း ဵဝ  တေႃႃႇႁတၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈ  ်ႈ ႁႅင ်းငၢၼ ်း 
ၼ  ်းၵၢၼ  ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်း လ ်ႈ ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယမႅ ်ႉ ၼၼ ်ႉ ၼင ႃႇတ  ်ႈၼ ်ႉယိူႃႇယဝ ်ႉ- 

 မၵ ်းမၼ ်ႈ ႁငႅ ်းငၢၼ ်း ၸိိူဝ ်းဢမ ႃႇမ ်းဢမ ႃႇပၼဵ  တေႃႃႇၵိူတ ႃႇထတ ်းတၢင ်းပၼဵ - ပ  ိူဝ ်ႈတေႃႃႇ ႁတႁပ ်ႉပဝ ်ႈ  ်ႈ ပ ်းယိူႃႇ   လ ်ႈ 
 ွင ်ႈႁူမ ႃႇ ိူမ ်ႈ ပုၼ ်ႈပၢင ်ႈ ႁႅင ်းငၢၼ ်း ဢၵိ ႃႇပေႃ်း ၵၢၼ ငၢၼ ်း ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယႅမ ်ႉၼၼ ်ႉ ထုၵ ႃႇ   
မၵ ်းမၼ ်ႈ ႁႅင ်းငၢၼ ်း ၸိိူဝ ်းဢမ ႃႇမ ်းဢမ ႃႇပဵၼ ၼၼ ်ႉ တေႃႃႇၵိူတ ႃႇထတ ်းပၼ  တၢင ်းပဵၼ ယိူႃႇယဝ ်ႉ။ 

 ႁ ်ႈ  ်ႈၸ  ်ႉတိဝု ်း PPE ၵမ ်းသိဝု ်ႈ-  ွင ်ႈယိူႃႇႁၢင ႃႇယၢၼ ၵ ၼ ်ႉ  မ ႃႇ ွင ်ႈပိိူဝ ်ႈတေႃႃႇ ႁႁ်ႉႁၢမ ်ႈ  ်ႈ  ွင ်ႈဢၼ  တၢင ်းပဵၼ  
ၶိူဝ ်းဝိတ ်ႈ-19 ႁတလၽ်ႈၸတွ ႃႇၵ ေႃႃႇၼၼ ်ႉ ၼ လ ်ႈ ႁႅင ်းငၢၼ ်း တင ်းသဵင ်ႈၼ ်ႉ ထုၵ ႃႇ  ႃႇမ ်းသုၼ ႃႇ ၸ  ်ႉတိုဝ ်း ၶိိူင ်ႈၶိူဝ ်း 
ၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈ သုၼ ႃႇတိူဝ ၵိူၼ ်း (PPE) ၸိိူင ်ႉၼင ႃႇ ၽႅၼ ႃႇတိူမ ်းသိူပ ်း လ ်ႈ မိူင မိုဝ ်း ယိူႃႇယဝ ်ႉ။ ၵိူၺ ်းၵေႃ်ႈ 
တ ်ႈၵၢၼ  ိူင ်းမိုဝ ်းၼၼ ်ႉလတ်ႉ  ုၵ ်ႈၸမု ်း ႁဝ ်းၶေႃ်ႈ ၵမ ်ႈပေႃ်ႈၼမ  ဢမ ႃႇ  ်ႈၶိိူင ်ႈၶိူဝ ်းၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈ သုၼ ႃႇတိူဝ ၵိူၼ ်း 
ႁ ်ႈႁပေႃ်း တမဵ ထိူၼ ်ႈ  ငၢမ ်း တေႃႃႇႁတႁၢပ ႃႇထၢမ ်း ၼေႃ်ႈၵၢၼ ၶဝ  ဢၵိ ႃႇတင ်း တေႃႃႇႁတႁႁ်ႉၵင ်ႈ  ်ႈ တၢင ်းပဵၼ ။ ၼ လ ်ႈ 
ႁွင ်ႈၵၢၼ  ၽ ႃႇၽုၵ ႃႇသွမ ်ႈ မိိူင ်းႁူမ ်ႈတမု  ဢလမႃႇရ ႃႇၵၼ ႃႇၼ ်ႉ ထုၵ ႃႇ   ႁူမ ်ႈမိဝု ်းၵၼ တင ်း ၸမု ်းၸတ ်းၵၢၼ ၶုိၵ ်ႉတွၼ ်း 
တ ်ႈႁႁေႃႁိူၼ ်းၶၢဝ ႁသ ဝ ်ႉႁႅင ်းငၢၼ ်း ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်း လ ်ႈ ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယမႅ ်ႉ တင ်းသဵင ်ႈ 
  ်ႈၸ  ်ႉတိဝု ်း ၶိိူင ်ႈၶိူဝ ်းၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈ သုၼ ႃႇတိူဝ ၵိူၼ ်း ၼင ႃႇႁိုဝ  ႁတ  ်ႈတမ ်းၸ   တေႃႃႇပ ်းယိူႃႇ   လ ်ႈ 
 ွင ်ႈႁူမ ႃႇ ိူမ ်ႈၶဝ  ဢၵိ ႃႇပေႃ်း ၼေႃ်ႈၵၢၼ  ိူင  ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယမႅ ်ႉ မိိူင ်းႁဝ ်းၶေႃ်ႈယိူႃႇယဝ ်ႉ။  

 ၵိတု ်းယိတု ်းပတႅ ်ႈ  ငွ ်ႈပွ ႃႇဝၢင ်း ိူတ ်းယၼွ ႃႇပၼ  တေႃႃႇႁတဵ ်းၵၢၼ   ်ႈဝ ်း ိိူဝ ၵဝ ႃႇၼၼ ်ႉ ၵမ ်း ဝဵ - ၼ  ်းသွင ဝိူင ်ႈ 
ဢၼွ တၢင ်းသုတ ်း ၼ  ်း ိိူၼ ၼ ်ႉ ၸုမ ်းၵိူတ ႃႇထတ ်း တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယႅမ ်ႉ လ ်ႈ  ွင ်ႈႁူမ ႃႇ ိူမ ်ႈ ႁွင ်ႈၵၢၼ  
ၽ ႃႇၽုၵ ႃႇသွမ ်ႈ မိိူင ်းႁူမ ႃႇတုမ  ဢလမႃႇရ ႃႇၵၼ ႃႇ ယိုၼ ယၼ  တေႃႃႇႁတ ိူတ ်းယွၼ ႃႇ  ွင ်ႈတၢင ်းဢၼ  မၵ ်းမၼ ်ႈဝ ်ႉ 
ၼ  ်းၾိင ်ႈမိိူင ်း ပၼ တ ်ႈႁူင ်းၵၢၼ ၼိိူဝ ်ႉၵ ႃႇ 11  င  ၼင ႃႇႁိုဝ  ႁတသုိပ ႃႇႁဵတ ်းၵၢၼ   ်ႈ တိိူဝ ်းၼမ  ိိူဝ  ဢၼွ တၢင ်း 
ၼ ယဝ ်ႉ။  ွင ်ႈဢၼ   ိူတ ်းယွၼ ႃႇပၼ  ၸိိူင ်ႉၼ ၼ ်ႉ ႁတဢမ ႃႇၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈပၼ  ၵၢၼ ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ 
တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယမႅ ်ႉ လ ်ႈ ႁႅင ်းငၢၼ ်းၶဝ ၊ ယင ်းၸၢင ီႊႁဵတ ်းႁ ်ႈ ၵိူၼ ်းၶွၼ ်ႈတုမ ၵၼ  ၼမ မေႃ်း ိိူဝ ၵဝ ႃႇ 
ၼ  ်းၵၢၼ ဢၼ  ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်းႁသ မ ်းတိဝု ်ႉတၢင ်း တေႃႃႇမငႅ ်းဝ ်းရႅတ ်ႈ ႁတလၽ်ႈၸပ ်းင ်ႈ ိိူဝ ၵဝ ႃႇ ယိူႃႇယဝ ်ႉ။ 
ပ  ိူဝ ်ႈတေႃႃႇ ႁွင ်ႈၵၢၼ  ၽ ႃႇၽုၵ ႃႇသွမ ်ႈ မိိူင ်းႁူမ ်ႈတုမ  ဢလမႃႇရ ႃႇၵၼ ႃႇ ႁတဢမ ႃႇသုိပ ႃႇပွ ႃႇဝၢင ်း ိူတ ်းယွၼ ႃႇပၼ မ  ႃႇမ  ႃႇထႅင ်ႈ 
လ ်ႈ  ွင ်ႈဢၼ   ်ႈ ိူတ ်းယွၼ ႃႇဝ ်ႉယဝ ်ႉ ပိိူဝ ်ႈတေႃႃႇႁတႁ ်ႈႁူင ်းၵၢၼ ၶဝ  တိိူဝ ်းႁဵတ ်းၵၢၼ ဝ ်းဝ ်းၼၼ ်ႉႁၵေႃ်ႈ ထုၵ ႃႇ   
ၵုိတ ်းယိတု ်းပၼ ၼၼ ်ႉ  မ ႃႇ ွင ်ႈႁတ်ႉႁတ်ႉ။  

 ၸ  ်ႉတိဝု ်းပၵ ်းပိိူင ယိူႃႇႁၢင ႃႇၵ ၵၼ  တ ်ႈဢၼ ပငွ ပၼဵ   ်ႈၼၼ ်ႉ- ၼင ႃႇႁိုဝ  ႁတၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈ  ်ႈ ႁႅင ်းငၢၼ ်းၶဝ ၊ 
ႁတႁႁ်ႉႁၢမ ်ႈ  ်ႈ တၢင ်းပဵၼ ၼၼ ်ႉ၊ ပၵ ်းပိိူင ယိူႃႇႁၢင ႃႇၵ ၵၼ  ႁူၵ ်းထတ ်းၼၼ ်ႉ ႁတႁဵတ ်းႁ ်ႈ တၢင ်းဝ ်းဢၼ  
ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇ ၵုၼ ႃႇသိၼ  ႁတၸိိူင ်ႉထိိူင ်းၵ ေႃႃႇၼ ႁသတေႃ်ႉ ၶမ ႃႇပၼ ႃႇၶဝ ၼ ်ႉ ၸွမ ်းၼင ႃႇၵေႃီႊ ႁဵတ ်း  ်ႈပငွ   ်ႈၼၼ ်ႉ 
ႁတ  ်ႈႁဵတ ်းၸွမ ်း ပၵ ်းပိိူင ၼ ်ႉ ယိူႃႇယဝ ်ႉ။ သင ဝေႃ်ႈ ပဵၼ ၵၢၼ ဢၼ  ဢမ ႃႇၸၢင ီႊယိူႃႇႁၢင ႃႇၵ ၵၼ   ်ႈၼ ႁၵေႃ်ႈ 
ၶမ ႃႇပၼ ႃႇၶဝ ၼ ်ႉ တၵ ်းႁတ  ်ႈ ၶပ ်ႉၶိုင ပၼ  ၵႅဝ ်ႈမၢၼ ႃႇႁသ ၶၼ ်ႈပၼ  ႁႅင ်းငၢၼ ်း ႁၵေႃ်ႉၼုိင ်ႈတင ်းႁၵေႃ်ႉၼုိင ်ႈယိူႃႇ။ 
ယဝ ်ႉႁၵေႃ်ႈ ႁတ  ်ႈၶပ ်ႉၶိုင ပၼ  ၽႅၼ ႃႇတိူမ ်းသိူပ ်း ပုၼ ်ႈတေႃႃႇ ႁႅင ်းငၢၼ ်းတင ်းသဵင ်ႈ ၸိိူဝ ်း  ်ႈႁဵတ ်းၵၢၼ ယိူႃႇ 
ၼ  ်းငဝ ်း  ်း ဢမ ႃႇ  ်ႈတမ ်းၸ  ၼၼ ်ႉယိူႃႇယဝ ်ႉ။  
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http://www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-Vice-President-Pence.pdf
http://www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-USDA-.pdf
http://www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-Vice-President-Pence.pdf
https://www.foodandwaterwatch.org/news/usda-removing-safeguards-food-while-everyone-else-fighting-pandemic


 
 

 ဢဝ ႁငႅ ်းငၢၼ ်း ၸိိူဝ ်းဢၼ လၼမေႃ်း ပိိူင ၾၢင တၢင ်းပၼဵ  လ ်ႈ ၸိိူဝ ်းဢၼ ၵိူတ ႃႇထတ ်းႁၼ  တၢင ်းပၼဵ  ၶိူဝ ်းဝတိ ်ႈ-19 
ၸၵႅ ႃႇဝ ်ႉႁၶေႃႁၶေႃလ ်ႈ- ႁပေႃ်းတိူၺ ်း ပိိူင ပဵၼ  တၢင ်းပဵၼ လၽ်ႈၸွတ ႃႇ တ ်ႈဝဵင ်း Sioux Falls ႁၸီႊမိိူင ်း South Dakota 
ၼ ၸိုင    ်ႈႁူ်ႉဝေႃ်ႈ ပိိူဝ ်ႈတေႃႃႇႁတၵိူတ ႃႇထတ ်းႁသ ၸႅၵ ႃႇဝ ်ႉ ႁႅင ငၢၼ ်း ၸိိူဝ ်းမ ်းတၢင ်းပဵၼ  ၶိူဝ ်းဝိတ ်ႈ-19 ဢမ ႃႇၼၼ  
ၸိိူဝ ်းလၼမေႃ်း ပိိူင ၾၢင တၢင ်းပဵၼ ၼ ်ႉ  မ ႃႇ ွင ်ႈႁတ်ႉႁတ်ႉ ၼ ယဝ ်ႉ။ ႁႅင ်းငၢၼ ်း ၸိိူဝ ်းၼ ်ႉ ထုၵ ႃႇ   ုိဝ ်ႈယိူႃႇသဝ ်း 
တ ်ႈႁိူၼ ်းၶဝ  ႁင ်းၵွ ်းၶဝ ႁၶေႃႁၶေႃ ၸမွ ်းၼင ႃႇ ပၵ ်းပိိူင ဢၼ ႁွင ်ႈၵၢၼ  ၽ ႃႇၵုမ ်းၵမ  လ ်ႈ ႁႁ်ႉၵင ်ႈ တၢင ်းပဵၼ ၶဝ  
တမ ်းဝၢင ်းဝ ်ႉၼၼ ်ႉ၊ ၵိူၺ ်းၵေႃ်ႈ ႁတဢမ ႃႇ  ်ႈတတ ်းငိုၼ ်း ိိူၼ ။  

တ ်ႈပၢင သပ ်းၸႅင ်ႈၶၢဝ ႃႇ ဝိူင ်ႈပိူၼ ်ႉမေႃ်းၼၼ ်ႉ UFCW   ်ႈဢၵွ ႃႇပၼ  ႁၶေႃ်ႈမုၼ ်းၵမ ်း ုိၼ ်းသုတ ်း ၵဵဝ ႃႇၵပ ်း ိူၺ ်ႈ မႅင ်းဝ ်းရႅတ ်ႈ 
တၢင ်းပဵၼ  ၶိူဝ ်းဝိတ ်ႈ-19 ဢၼ ႁၢဝ ်ႈႁႅင ်းႁသ ၸၢင ီႊႁဵတ ်းႁ ်ႈၵိူၼ ်းတ ၼၼ ်ႉယိူႃႇ။ ဢငိ ၼိိူဝ  ႁၶေႃ်ႈမုၼ ်း ဢၼ ၸမု ်း UFCW 
  ်ႈ ၢမ ်းၶၢတ ်ႈဝ ်ႉၼၼ ်ႉ ၼ  ်းႁႅင ်းငၢၼ ်း ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်း လ ်ႈ ႁဵတ ်းတၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယမႅ ်ႉၼ ်ႉ တ ်ႈႁဢႃႇသုတ ်း 
  ်ႈတ ယိူႃႇ 20 ႁၵေႃ်ႉ။  ိိူဝ ၼ ်ႉ ႁႅင ်းငၢၼ ်း ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်း တ ်ႈႁဢႃႇသုတ ်း 5,000 ႁၵေႃ်ႉ လ ်ႈ ႁႅင ်းငၢၼ ်း 
ႁဵတ ်းတၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယမႅ ်ႉ 1,500 ႁၵေႃ်ႉ   ်ႈၶၢမ ႃႇၽွၼ ်းယွၼ ်ႈ မငႅ ်းဝ ်းရတႅ ်ႈၼ ်ႉယိူႃႇ။ ၼ  ်းတၢင ်းၼမ  ႁႅင ်းငၢၼ ်း 
ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်း လ ်ႈ ႁဵတ ်းတၢင ်းၵိၼ  တၢင ်းယႅမ ်ႉၶဝ  ဢၼ  ၢမ ်းၶၢတ ်ႈဝ ်ႉ ၸိိူဝ ်းၼ ်ႉ ပေႃ်းဝ ်ႉၵိူၼ ်းၸိိူဝ ်း 
ၵိူတ ႃႇထတ ်းႁၼ မ ်းဝ ်ႉ တၢင ်းပဵၼ ၶိူဝ ်းဝိတ ်ႈ-19 ၶဝ    ၊ ၸိိူဝ ်းဢၼ   ်ႈၵ ေႃႃႇၸႅၵ ႃႇယိူႃႇႁၶေႃႁၶေႃႁသ  ုတ ်ႈႁၢမ ်းၵၢၼ ငၢၼ ်းၶဝ    ၊ 
ၸိိူဝ ်းတိုၵ ်ႉပ  ်ႉဝ ်ႉ ႁၶေႃ်ႈတွပ ႃႇ ၵၢၼ ၵိူတ ႃႇထတ ်း တၢင ်းပဵၼ ၼၼ ်ႉ   ၊ ၸိိူဝ ်းလၼပိိူင ၾၢင တၢင ်းပဵၼ ႁသ 
  ်ႈၶုိၼ ်ႈႁူင ်းယေႃဝ ်ႉၼၼ ်ႉ   ၵွၼ ႃႇယဝ ်ႉ။ 

ၸွမ ်းၼင ႃႇ ႁၶေႃ်ႈ ၢမ ်းၶၢတ ်ႈမ  ႃႇၸိိူဝ ်းၼ ်ႉႁသ   ်ႈႁူ်ႉဝေႃ်ႈ ႁူင ်းၵၢၼ  22  င    ်ႈဢိုတ ်းပႅတ ်ႈ ၼ  ်းၶၢဝ ်းတၢင ်းပိူၼ ်ႉမေႃ်း 
သွင  ိိူၼ ၼၼ ်ႉ ၼ ယဝ ်ႉ။ ယွၼ ်ႉပိိူဝ ်ႈ   ်ႈဢိတု ်းပႅတ ်ႈၸိိူင ်ႉၼ လ ်ႈ တုမ ်ႉတိိူဝ ်ႉ တ ်ႈႁႅင ်းငၢၼ ်း 35,000 ႁၵေႃ်ႉႁသ 
  ်ႈ ိူတ ်းယမွ ်းပႅတ ်ႈ ၵိူၼ ်းၶေႃ်ႈမိူ 25 ဝၢၵ ်ႈ လ ်ႈ ၵိူၼ ်းၶေႃ်ႈဝိူဝ ်း 10 ဝၢၵ ်ႈ။ မိိူဝ ်ႈပၢင သပ ်းၸငႅ ်ႈၶၢဝ ႃႇၼၼ ်ႉ တၢမ တိူဝ  ႁႅင ်းငၢၼ ်း 
ႁေႃ်ႈႁၵေႃ်ႉ ၶိူၼ ်ႉၶ ်ႈလၼ တိူဝ ထိူပ ်းၶဝ ႁသ ၸငႅ ်ႈလၼ ငဝ ်း  ်း ႁႅင ်းငၢၼ ်းပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်းၶဝ  ပဵၼ ႁိုဝ ၼၼ ်ႉ။ 
ၶဝ  ၢတ ်ႈလၼဝေႃ်ႈ ၵၢၼ ၶဝ ၼ ်ႉ မိိူဝ ်ႈ ဵဝ  မ ်းႁၽ်းၸိိူင ်ႉႁိုဝ ၊ ၵိူၼ ်းၸိိူဝ ်းႁဵတ ်းၵၢၼ ၸမွ ်းၶဝ ၼ ်ႉ   ်ႈႁတေႃႃႇသိူ်ႈဝ ်ႉႁၽ်းၶဵၼ  
ၼ  ်းႁူင ်းၵၢၼ ယ  ႃႇ ိူင  ိိူဝ ပိိူၼ ်ႈ ၼ  ်းမိိူင ်း ၵိူီႊမိုဝ ်ႉၵိူီႊဝၼ ်း ၼ ယဝ ်ႉ။ ႁၽ်းၶဵၼ ၸိိူဝ ်းဢၼ  ႁႅင ်းငၢၼ ်းၶဝ  ၸငႅ ်ႈလၼၵ ေႃႃႇၼၼ ်ႉ 
ပိိူင ယ  ႃႇမၼ ်း ပဵၼ မေႃ်းၵွပ ်ႈပိိူဝ ်ႈ ၶိိူင ်ႈၶိူဝ ်းၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈ သုၼ ႃႇတိူဝ ၵိူၼ ်း (PPE) ယွမ ်းႁဢႃႇဝ ်ႉၼၼ ်ႉ ဢၵိ ႃႇပေႃ်း  ွင ်ႈဢၼ  
ယုၵ ်ႉတၢင ်ႉႁႅင ်းႁဵတ ်းၵၢၼ  ဢၼ ႁတဢမ ႃႇၸၢင ီႊယိူႃႇႁၢင ႃႇၵ ၵၼ ၼၼ ်ႉယဝ ်ႉ။ 

Marc Perrone ႁူဝ ပဝ ်ႈ ၸမု ်း UFCW ၵိူီႊမိိူင ်းမိိူင ်း  ၢတ ်ႈဝေႃ်ႈ “ႁႅင ်းငၢၼ ်း ၼ  ်းၵၢၼ ပိူၵ ်ႉႁႁေႃႃႇၼိိူဝ ်ႉ ိပ ်း လ ်ႈ 
ႁဵတ ်းတၢင ်းၵိၼ  တၢင ်းယႅမ ်ႉ တ ်ႈမိိူင ်းဢလမႃႇရ ႃႇၵၼ ႃႇၼ ်ႉ တိူၵ ်းၵိၼ ်းဝ ်ႉ ၼ  ်းႁၽ်းၶဵၼ ႁၢဝ ်ႈႁႅင ်းယိူႃႇႁသမဝ ႃႇၵေႃ်း 
ၵၢၼ ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇႁတေႃ်ႉသိူင ႃႇ တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယႅမ ်ႉ ဝၢၼ ်ႈမိိူင ်းႁဝ ်းၶေႃ်ႈႁၵေႃ်ႈ   ်ႈထုၵ ႃႇ ွၵ ႃႇငိိူတ ်ႈဝ ်ႉ 
ယွၼ ်ႉႁၽ်းၶဵၼ ၶိူဝ ႃႇရိူဝ ႃႇၼေႃႃႇဝ ်းရတႅ ်ႈ လၽ်ႈၸွတ ႃႇမေႃ်းၼၼ ်ႉယိူႃႇ။ သင ဝေႃ်ႈ ႁႅင ်းငၢၼ ်း ၸိိူဝ ်းႁဵတ ်းၵၢၼ ယိူႃႇ 
ၼ  ်းႁူင ်းၵၢၼ ၸိိူဝ ်းၼၼ ်ႉ  မ ႃႇ ွင ်ႈ မိိူၼ ၼင ႃႇ ႁူဝ ၼေႃ်ႈႁဝ ်းၶေႃ်ႈ ၸိိူဝ ်းဢၼ  ိိူၵ ်ႈတင ်ႈၶုိၼ ်ႈမေႃ်းၼၼ ်ႉ  ၢတ ်ႈၼ ၸိုင  
မိိူဝ ်ႈ ဵဝ ၼ ်ႉ ပဵၼ ၶၢဝ ်းယၢမ ်း ႁူဝ ၼေႃ်ႈႁဝ ်းၶဝ ၼ ်ႉ ထုၵ ႃႇ  ၶပ ်ႉၶုိင ပၼ   ွင ်ႈၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈ ပုၼ ်ႈပၢင ်ႈတေႃႃႇၶဝ ယိူႃႇယဝ ်ႉ။ 
ဢမ ႃႇ ိူဝ ႃႇပၼ ၽတိ ်းၽိူၼ ၊ သင ဝေႃ်ႈ ဢမ ႃႇမ ်း ၵ ်းၸဵင ပၵ ်းပိိူင  ၸၼ ်ႉၸိုင ်ႈမိိူင ်း 
တေႃႃႇႁတႁႁ်ႉၵင ်ႈႁၽ်းၶဵၼ ၶိူဝ ႃႇရိူဝ ႃႇၼေႃႃႇဝ ်းရတႅ ်ႈ ပၼ  ႁႅင ်းငၢၼ ်းၸိိူဝ ်းၼ ်ႉၼ ၸိငု  ၵိူၼ ်းႁတတ ႁၵေႃ်ႈ ႁတတိိူဝ ်းၼမ မေႃ်း၊ 
ႁႅင ်းငၢၼ ်း ၸိိူဝ ်းၸၢင ီႊၺေႃ်းႁၽ်းၶဵၼ  ႁတတိိူဝ ်းၼမ မေႃ်း၊ ႁပေႃ်းပဵၼ ၼၼ  ၵၢၼ ငၢၼ ်း ႁဵတ ်းဢၵွ ႃႇႁတေႃ်ႉသိူင ႃႇ 
တၢင ်းၵိၼ တၢင ်းယမႅ ်ႉႁၵေႃ်ႈ ၸၢင ီႊ ိူ်ႉသုမ ်းမ ်းႁၽ်းၶဵၼ မေႃ်းယိူႃႇ” ၼ ယဝ ်ႉ။ 

Perrone သုိပ ႃႇ ၢတ ်ႈလၼထႅင ်ႈဝေႃ်ႈ “ႁပေႃ်းတိူၺ ်းတင ်းမိိူင ်းပတ ်းပိၼု ်ႉၼ ်ႉ ႁဝ ်းၶေႃ်ႈ  ်ႈႁၼ ဝ ်ႉ ၽွၼ ်းယွၼ ်ႈ 
ဢၼ  ိူင ပငွ ၸိငု ်ႈ  ုတ ်ႈႁၢမ ်းပုၼ ်ႈၽွၼ ်းၶဝ  တေႃႃႇႁတႁႁ်ႉၵင ်ႈပၼ  ႁႅင ်းငၢၼ ်းၸိိူဝ ်းဢၼ  မ ႃႇ ွင ်ႈၼၼ ်ႉ။ 
ၵၢၼ ၵိူတ ႃႇထတ ်းတၢင ်းပဵၼ လ ်ႈသင ၊ ၵၢၼ ဢၼ ထုၵ ်ႈပၼ  ၶိိူင ်ႈၶိူဝ ်းၵႅတ ႃႇႁၶႁႁ်ႉၵင ်ႈသုၼ ႃႇတိူဝ ၵိူၼ ်း ၼ ်ႉ 
 မ ႃႇ ွင ်ႈတင ်းသွင မဝဵ ်းယဝ ်ႉလ ်ႈ ထုၵ ႃႇ  ဢွၵ ႃႇႁၶေႃ်ႈၸ ်ႉသင ႃႇ တေႃႃႇၶမ ႃႇပၼ ႃႇၶဝ  ႁတႁဵတ ်းၸမွ ်းၼၼ ်ႉယိူႃႇယဝ ်ႉ။  ွင ်ႈၼ ်ႉ 
ဢမ ႃႇၸ  ်ႈဝေႃ်ႈ မငု ်ႉႁႁေႃႁိူၼ ်းႁဝ ်းၶေႃ်ႈ ႁတဢမ ႃႇ  ်ႈၵိၼ  ၼိိူဝ ်ႉဝိူဝ ်း၊ ၼိိူဝ ်ႉၵ ႃႇ လ ်ႈ ၼိိူဝ ်ႉမိူ ၵုမ ႃႇၵုမ ႃႇထိူၼ ်ႈထိူၼ ်ႈၼၼ ်ႉၵွ ်း။ 
 ွင ်ႈၼ ်ႉ ပဵၼ ၵၢၼ  ိပ ်းၵၢၼ တ  ိူင  ႁႅင ်းငၢၼ ်းၸိိူဝ ်းၼၼ ်ႉ” ၼ ယဝ ်ႉ။ 

 


