
၀့ၢ်   ဒ ိၣ်  Saint Paul-တ ၢ်မၤသ ့ၣ်ၢ်ညါသးဘ့ၣ်ၢ်ဃးဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ် 

ဆ းလ အပ  ၤတ ၢ်တတီ ၢ်တတ ၢ်အလါ၂၀၂၀ 

 

က းန ့ၣ်ၢ်ဒ းဖ လါအ ဖဖ ့ၣ်ၢ်အပ ၤပမၤလၤကပီၤသက းတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းလ အပ  ၤတ ၢ်တီတ ၢ်တတ ၢ်အတ ၢ်သ ့ၣ်ၢ်

တ ၢ်သီ(Fair Housing Act) န  ့ၣ်ၢ်လီၤ.တ ၢ်အ ၤမ  ၢ်၀ တ ၢ်အကါဒ ့ၣ်ၢ်တခါလ အဘ့ၣ်ၢ်ထ  ဒးီ 

ထ ဖ ကီ ၢ်ဖ အခ  းအယ ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်အတ ၢ်သ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်သီလ အဟ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဒသီဒ ထီဒါတ ၢ်က  ၢ်တလီၤလ အဘ့ၣ်ၢ်

ထ  ဒးီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းဟ ့ၣ်ၢ်ဃီန  ့ၣ်ၢ်လီၤ.   တ ၢ်ဒ းသမ ထီ့ၣ်ၢ်အီၤဖ လါအ ဖဖ ့ၣ်ၢ်၁၁သီ ၁၉၆၈ 

န ့ၣ်ၢ်,ကီ ၢ်စ ့ၣ်ၢ်စ ဖ  ့ၣ်ၢ်တ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းဟ ့ၣ်ၢ်ဃီလ အပ  ၤတ ၢ်တီတ ၢ်တတ ၢ်အတ ၢ်သ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်သီအ ၤတတီ၀ ဒ့ၣ်ၢ်

တ ၢ်က  ၢ်တလီၤလ အဘ့ၣ်ၢ်ထ  ဒးီ 

တ ၢ်ဆါ,တ ၢ်ဒ းလ ဒးီတ ၢ်ဟ ့ၣ်ၢ်လ  ၢ်စ အတ ၢ်ရ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်က  ၤလ တ ၢ်ကပ  ၤဟ ့ၣ်ၢ်အဂီ ၢ်လ အဒ းသန  ၤထီ့ၣ်ၢ်လ  

ဒ ိၣ် ကလ   ,ထကံ   အခ ိၣ် ထံံးခ ိၣ် ဘ ,ဖံံးညိၣ် အလ    ,တ  ဘ ိၣ် တ  ဘါ,သ ိံၣ် ထံံး,ဟံိၣ် ဖ ဃ ဖ အတ  အ ိၣ

် သံးဒ ံးန   ခ န   သံးက   ဂ ီၤတလ တပ  ီၤတဆ ိၣ် တခ ျ့ န  ိၣ် လ ီၤ.   လ န  ့ၣ်ၢ်အမ  ၢ်ညါ, Saint Paul 

ပ ၤက ပ ၤကညီခ  းယ ၢ်အကလ  ၢ် (Saint Paul Human Rights 

Ordinance)သ းထီထီ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဒသီဒ လ တ ၢ်ကထီဒါတ ၢ်က  ၢ်တလီၤလ အဒ းသန  ၤထီ့ၣ်ၢ်အသးလ တ  စ   တ  

န  မ   ပ   ,သ ိံၣ် ထံံးမ တမ   တ  အ ိၣ် ဒ ံးဘိၣ် သံးအတ  တ   ဘိၣ် ပလ   ဘိၣ် ,တ  လ ီၤစ ီၤလ ီၤသ  ိၣ် ,သံးနံိၣ

် ,တ  ထ ိၣ် ပ ီၤလ ီၤဖံးအတ  အ ိၣ် သံးဒ ံးတ  အ ိၣ် သံးဘိၣ် ထ  ဒ ံးကမ    အတ  ဆ ိၣ် ထ  မီၤစ ီၤန  ိၣ် လ ီၤ.   

ထ ဒ့ၣ်ၢ်တမ  ၢ်ထ တ ၢ်က  ၢ်တလီၤလ တ ၢ်ပည ့ၣ်ၢ်ပ ၢ်အီၤဘ့ၣ်ၢ်,တ ၢ်က  ၢ်တလီၤလ အမၤဘ့ၣ်ၢ်ဒ တ ၢ်လ တ ၢ်ထ ့ၣ

်ၢ်သတတီၤအီၤတသ လ အစ လ အက ထီ့ၣ်ၢ်၀ ဒ့ၣ်ၢ်ဖီလစ ့ၣ်ၢ်တက  ၢ်ဒ ့ၣ်ၢ်ဆ းတ ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်အ ၤအတ ၢ်ဒ ဘ့ၣ်ၢ်

မၤဟ းပ ၤကမ   ၢ်လ အဖ းအည့ၣ်ၢ်အလ   ၢ်အ ့ၣ်ၢ်ဒးီကရ  ၢ်လ တ ၢ်ဒသီဒ ဃ ၢ်အီၤတဖ့ၣ်ၢ်လ အအ တကပၤအါ

န   ၢ်အဂၤအခါန  ့ၣ်ၢ်လီၤ.   

တ ၢ်အ ၤအခီပညီမ  ၢ်၀ တ ၢ်ဟ းန   ၢ်အရ  ထီဒါနၤလ တ ၢ်မၤက့ၣ်ၢ်က ၤနၤအဂီ ၢ်လ ဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းအ

တ ၢ်ဖ းတ ၢ်မၤလ အဒ းသန  ၤထီ့ၣ်ၢ်လ နက ပ ၤလ ကရ  ၢ်လ တ ၢ်ဒသီဒ အီၤတခါအပ ၤန  ့ၣ်ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်တဖ းသ စး

တခါန  ့ၣ်ၢ်လီၤ.  

 

ဖ ဟီ့ၣ်ၢ်ခ ့ၣ်ၢ်ဒတီဘ ့ၣ်ၢ်အပတီ ၢ် တ ၢ်ဆါသတတ  ၢ်ရၤလီၤအသးအခါ 

တန ့ၣ်ၢ်အ ၤ,ပပ ၢ်ပန့ီၣ်ၢ်ဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းလ အပ  ၤတ ၢ်တီတ ၢ်တတ ၢ်ပ  ၤထီ့ၣ်ၢ် ၅၂န ့ၣ်ၢ်န  ့ၣ်ၢ်လီၤ.   

ဒၢ်ပမၤတ ၢ်လ လီ ၢ်က၀ီၤအတ ၢ်လ ့ၣ်ၢ်ဘ့ၣ်ၢ်အဖီခ ့ၣ်ၢ်လ တ ၢ်ကတ ၤထီ့ၣ်ၢ်ထီ့ၣ်ၢ်ဘးပ ၤလ အဘ့ၣ်ၢ်ဒ ဘ့ၣ်ၢ်

ထ းဒးီ COVID-19 တဖ့ၣ်ၢ်အ 

သတ  ၢ်ကလ ၢ်ဂ  ၢ်ခီ့ၣ်ၢ်ထ းတ ၢ်လ ့ၣ်ၢ်ဘ့ၣ်ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်အခါ,ဘ့ၣ်ၢ်ထ  ဒးီတ ၢ်သဘ ့ၣ်ၢ်သဘ ့ၣ်ၢ်တခါအ ၤကဒ ဘ့ၣ



်ၢ်မၤဟ းဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းအတ ၢ်ဃ ထ လ န  လ အကဟ တဖ့ၣ်ၢ်ဒးီလါလ အကဟ ဆ ညါအဂီ ၢ်န  ့ၣ

်ၢ်က ဒ းတ ၢ်ဂ  ၢ်လ အတလီၤတ  ၢ်လီၤဆ းတခါန  ့ၣ်ၢ်လီၤ.   

ဖ တ ၢ်သ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်သီမ  ၢ်တတီ၀ ဒ့ၣ်ၢ်ဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းအတ ၢ်က  ၢ်တလီၤအခါဒ့ၣ်ၢ်လ  ၢ်,ကတီ ၢ်အ ၤဒၢ်ခ ့ၣ်ၢ်

ရ န့ၣ်ၢ်ဘ ရ းစၢ်အတ ၢ်ရၤလီၤသးအတ ၢ်ပ  ၤအ ၤကမၤဘ့ၣ်ၢ်ဒ ပပ ၤလီ ၢ်က၀ီၤဖ တဖ့ၣ်ၢ်အထ ဖ ကီ ၢ်ဖ အခ  းအ

ယ ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်လ အဘ့ၣ်ၢ်ထ  ဒးီဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းလ အပ  ၤတ ၢ်တီတ ၢ်တတ ၢ်အ ၤဘ့ၣ်ၢ်တဘ့ၣ်ၢ်ကအ ့ၣ

်ၢ်၀ ဒ့ၣ်ၢ်အါန   ၢ်ဒ းအပ ၤက   ၢ်န  ့ၣ်ၢ်လီၤ.   Saint Paul ၀ ၤက  ၤလ ပ ၤက ပ ၤကညီအခ  းအယ ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်ဒးီမ  ၢ်က  ၤ 

၀ ၤက  ၢ်အခ  းအယ ၢ်လ အတ ၤသ းထ သ းန  ့ၣ်ၢ်အ ့ၣ်ၢ်၀ ဒ့ၣ်ၢ်လ နဂီ ၢ်ဖ အ ၤလီၤ.    

 

ပသ ့ၣ်ၢ်ညါ၀ ဒ့ၣ်ၢ်လ ဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းလ အပ  ၤတ ၢ်တီတ ၢ်တတ ၢ်အတ ၢ်လ ့ၣ်ၢ်ဘ့ၣ်ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်,တ ၢ်က

ဒ းကဒ  ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်ဒးီတ ၢ်ဃ ထ သ ့ၣ်ၢ်ညါတဖ့ၣ်ၢ်တညီ၀ ဒ့ၣ်ၢ်လ တ ၢ်ကန ၢ်ပ  ၢ်အီၤဘ့ၣ်ၢ်န  ့ၣ်ၢ်လီၤ.   

ဖ နမ  ၢ်တ  ၢ်ဘ့ၣ်ၢ်လ နဘ့ၣ်ၢ်တ ၢ်က  ၢ်တလီၤထီဒါနၤမ တမ  ၢ်နဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းလ အပ  ၤတ ၢ်တီတ ၢ်

တတ ၢ်အခ  းအယ ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်တ ၢ်မ  ၢ်မၤကမ့ၣ်ၢ်ဘ့ၣ်ၢ်အီၤန  ့ၣ်ၢ်,၀ သးစ ၤဆ းက  းဘ့ၣ်ၢ်ပ ၤတက  ၢ်.   

ဖ တ ၢ်ထ ့ၣ်ၢ်မၤစ ၤတ ၢ်လ န ီၢ်ကစ ၢ်အ ၤတ ၢ်ပ ၢ်ပန့ီၣ်ၢ်ဃ ၢ်အီၤမ  ၢ်လ ကမ   ၢ်အတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်ဆ ့ၣ်ၢ်အ ့ၣ်ၢ်ခ ျ့အပဒ ့ၣ

်ၢ်ပပ  ၢ်အတ ၢ်န ့ၣ်ၢ်လီၤလ အဘ့ၣ်ၢ်ထ  ဒးီ COVID-19 အဃ , 

န ီၢ်တဂၤစ  ၢ်စ  ၢ်တီ့ၣ်ၢ်ထီ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ကဒ းကဒ  ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်ခီဖ  လီတ စ မ တမ  ၢ်လီတ ၢ်ဆ းက  းအဒ ဒၢ်သ းဒးီအ မ လၢ်န  ့ၣ်ၢ်

သ လီၤ.   

၀ ၤက  ၤအပ ၤမၤတ ၢ်ဖ အ ့ၣ်ၢ်၀ ဒ့ၣ်ၢ်လ ကဃ ထ သ ့ၣ်ၢ်ညါတ ၢ်က  ၢ်တလီၤအတ ၢ်ကဒ းကဒ  ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်,ဟ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်

က ့ၣ်ၢ်ဘ့ၣ်ၢ်က ့ၣ်ၢ်သ ဒးီတ ၢ်တ စ ၤမၤစ ၤတဖ့ၣ်ၢ်ဒးီခီဆ မၤန   ၢ်ပ ၤတ၀ အတ ၢ်လ ့ၣ်ၢ်ဘ့ၣ်ၢ်တဖ့ၣ်ၢ်န  ့ၣ်ၢ်လီၤ.  

နလ ၤက  ၢ်ဘ့ၣ်ၢ်ဖ  www.stpaul.gov/HREEO 

လ တ ၢ်သ က  ၢ်လ တ ၢ်ညီန  ၢ်သ က  ၢ်အီၤခ အ ၤခ အ ၤတဖ့ၣ်ၢ်ဒးီတ ၢ်တ စ ၤမၤစ ၤဆ ညါတဖ့ၣ်ၢ်လ အကမၤစ ၤ

ဒ းထ ့ၣ်ၢ်နၤဖ နမ  ၢ်လ ၤခီဖ  ဘ့ၣ်ၢ်ဖ းတ ၢ်က  ၢ်တလီၤအခါအဂီ ၢ်သ န  ့ၣ်ၢ်လီၤ. 

 

၀  ၢ်ဒ ့ၣ်ၢ် Saint Paul အ ့ၣ်ၢ်ဂ  ၢ်က  ၤဒ းဒးီအတ ၢ်ဟ ့ၣ်ၢ်လီၤသးမၤတ ၢ်လ တ ၢ်ကမၤလီၤတ  ၢ် ပ ၤအ ့ၣ်ၢ်ဆ းလ  

Saint Paul 

တဂၤစ  ၢ်စ  ၢ်ဒးီက းဂၤဒ းသ ့ၣ်ၢ်ညါန ၢ်ပ  ၢ်၀ ဒ့ၣ်ၢ်ဟ ့ၣ်ၢ်ဃီတ ၢ်အ ့ၣ်ၢ်တ ၢ်ဆ းလ အပ  ၤတ ၢ်တီတ ၢ်တတ ၢ်လ လ ပ  ၤ

ပ  ၤန  ့ၣ်ၢ်လီၤ.  

 

Valerie Jensen, 

 

ပ ၤန ့ၣ်ၢ်တ ၢ်, 

၀ ၤက  ၤလ ပ ၤက ပ ၤကညီခ  းယ ၢ်ဒးီ 

www.stpaul.gov/HREEO


မ  ၢ်က  ၤ၀ ၤက  ၢ်အခ  းအယ ၢ်တ ၤသ းထ သ း 


