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COVID-19 စစေ်ဆးမ/သေဘာတ4ညခီျက ်

 
Ginkgo Bioworks, Inc. (“Concentric”) မ8 ေထာကပံ်ေ့ပးထားေသာ Concentric by Ginkgo ဝနေ်ဆာငမ်Iသည ်ေကျာငး်များL8င့ ်

အဖဲွQအစညး်များကိT "စTေပါငး်စစေ်ဆးြခငး်အစအီစZ" (L8င့/်သိTမ့ဟTတ)် "ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်မI အစအီစZ"ပံTစြံဖင့ ်COVID-19 

စစ ်ေဆးြခငး်အစအီစZများကိT ပံပိ့Tးေပးေနပါသည။် အစအီစဥ်တစရ်ပ်က ကမ်းလ8မ်းလTပ်ေဆာငေ်ပးေသာ 

စTေပါငး်စစေ်ဆးြခငး်အစအီ စZကိT အေမရိကနအ်စားအစာL8င့ေ်ဆးဝါးကပ်ွကေဲရးဦးစးီဌာန (FDA) ၏ေထာကခ်ခံျကမ်ျားL8င့အ်ည ီ

အတညြ်ပoလTပ်ေဆာငေ်ပးေန ပါသည။် “စTေပါငး်ထားေသာ နမpနာ” ထမဲ8 တစေ်ယာကေ်ယာကဖ်ျားနာေနပါက ဤအစအီစZက 

ြပသေပးပါမည။် သိTေ့သာ်လညး် မညသ်pဖျားနာေနေsကာငး်ကိT စစေ်ဆးမIက ြပသေပးLိTငမ်ညမ်ဟTတပ်ါ။ မညသ်pဖျားနာေနသညက်ိT 

ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်မIကသာ ြပ သေပးLိTငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်မIများကိT အေရးေပtအသံTးြပoရန ်FDA က 

ခငွ့ြ်ပoေပးထားေသာ အြမနစ်စ ်antigen စစေ်ဆးမIများL8င့ ်PCR/ေမာ်လီကျxးစစေ်ဆးမIများပါဝငသ်ည့ ်အစအီစZတစရ်ပ်ြဖင့ ်

စစေ်ဆးေပးပါမည။် 

 

ဤအစအီစ%တငွ ်ပါဝငသ်/တိ1ငး်သည ်မပါဝငမီ် ဤပံ1စကံိ1ဖတ8်ပီး လကမ်:တထ်ိ1းရမည။် အစအီစZတငွ ်ပါဝငမ်ည့သ်pသည ်အသက ်

၁၈ L8စေ်အာက ်(အသကမ်ြပည့ေ်သးေသာ သp) ြဖစပ်ါက မိဘ သိTမ့ဟTတ ်တရားဝငအ်Tပ်ထနိး်သpက ဤအစအီစZတငွ ်ပါဝငေ်သာ 

အသက ်မြပည့ေ်သးသpကိTယစ်ား ၎ငး် ဤအစအီစဥ်တငွ ်မပါဝငမီ်တငွ ်ဤပံTစကံိTဖတ}်ပီး လကမ်8တထ်ိTးရမည။် 

 

Key highlights of the consent are:

● COVID-19 စစေ်ဆးမIအများစTကဲသ့ိTပ့င ် ဤအစအီစZတငွသ်ံTးေသာ 

စTေပါငး်စစေ်ဆးြခငး်L8င့ေ်ရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်ြခငး် များသည ် FDA ၏အတညြ်ပoချကရ် 8̀ိထားြခငး် 

(သိTမ့ဟTတ)်တရားဝငခ်ငွ့ြ်ပoထားြခငး် မ 8̀ိပါ။ (မ8တခ်ျက ် - အတညြ်ပ.ချက် ရ 8̀ိထားေသာ L8င့ ်တရားဝငခ်ငွ့ြ်ပoထားြခငး် 

ဟpသည့ ် စကားလံTးသည ် FDA ၏အြမငတ်ငွ ် အလနွတ်ကိျစာွစစေ်ဆးထား ေသာအရာကိT ဆိTလိTသည။် ၂၀၂၁ ခTL8စ ်

sသဂTတလ်အထ ိ FDA က အတညြ်ပoထားေသာ(သိTမ့ဟTတ)်တရားဝင ် ခငွ့ြ်ပo ထားေသာ COVID-19 

စစေ်ဆးမIတစခ်Tတညး်သာ 8̀ိပါသည။်) 

 
● စTေပါငး်စစေ်ဆးမIများတငွ ်ပါဝငေ်သာ လpတစဦ်းချငး်စအီတကွ ်စစေ်ဆးမIအေြဖထTတမ်ေပးပါ။ သိTေ့သာ်လညး် 

      စTေပါငး်စစေ်ဆးမIတစခ်Tမ8 ပိTးေတွQအေြဖတစခ်Tထကွလ်ာလ�င ်ထိTစTေပါငး်စမ်းသပ်မIတငွ ်ပါဝငသ်pအားလံTးကိT 

            အေsကာငး်sကားလိမ့်မည။် 

 
● စTေပါငး်စမ်းသပ်မIတစခ်Tမ8 ပိTးေတွQအေြဖတစခ်Tထကွလ်ာလ�င ်တစဦ်းချငး်စအီလိTက ်ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်မIများကိT 

     “ေနာကဆ်ကတ်ွစဲစေ်ဆးမIများ” အြဖစ ်သံTးေကာငး်သံTးLိTငသ်ည။် ေနာကဆ်ကတ်ွစဲစေ်ဆးမIကိT သpတိTက့ိTယတ်ိTင ်

      လTပ်ေဆာငလိ်Tက လTပ်ေဆာငL်ိTငသ်ည။် ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်ြခငး်ကိT မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်မညသ်ိT ့ြပoလTပ်မညက်ိT 

      ဤအစအီစZတငွ ်ပါဝငေ်သာ ေကျာငး်(သိT ့)အဖဲွQအစညး်ကသာ ဆံTးြဖတေ်ပးလိမ့်မည။် 
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● ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်မIများတငွ ် တစဦ်းချငး်စစေ်ဆးမIရလဒအ်ေြဖများေပးေသာေsကာင့ ် သp/သpမ/သpတိTလ့Tပ်ေဆာင ်

ေသာ ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်မIတစခ်Tချငး်စမီ8 ရလဒတ်စခ်TစကီိT အေsကာငး်sကားလိမ့်မည။် 

 
● သင၏်သေဘာတpညခီျကက်ိT အချိနမ်ေရွး ြပနလ်ည�်Tပ်သမ်ိးLိTငသ်ည။် 

 
● ေဆးစစရ်န ်နမpနာရယpြခငး်မ8 ြဖစL်ိTငေ်သာ အL�ရာယမ်ျားတငွ ်အနညး်ငယစ်တိမ်သကမ်သာြဖစြ်ခငး်တိTပ့ါဝငသ်ည။် 

 
 
ေကျးဇ4းြပ=၍ ေအာကပ်ါသေဘာတ4ညခီျကက်ိC ေသချာဖတE်ပီး လကမ်Gတထ်ိCးပါ။ 

 
ဤသေဘာတpညခီျကအ်စအဆံTးတငွ“် သင”် L8င့“် သင၏်” ဟpေသာ စကားလံTးသည ်အချကအ်လကမ်ျား၊ နမpနာ (များ)ကိT စမ်းသပ် 

စစေ်ဆးမIအတကွ ် ေပးထား}ပီး ဤအစအီစZအရ ပံပိ့Tးေပးအပ်လာမည့ ် ဝနေ်ဆာငမ်Iများအား လကခ်မံည့သ်p (Test Taker) ကိT 

ရည�်�နး်သည။်ဤသေဘာတ/ညခီျကက်ိ1 လကမ်:တထ်ိ1းြခငး်အားြဖင့ ် သငသ်ည ် ဝန်ေဆာငမ်Oများကိ1 လကခံ်မည့သ်/(သိ1)့ မိဘ၊ 

အ1ပ်ထန်ိးသ/ (သိ1)့ တရားဝငခွ်င့ြ်ပRချကရ် ပ1ဂTိRလတ်စဦ်းြဖစ8်ပီး ဝန်ေဆာငမ်Oများကိ1 လကခံ်မည့ ် အသကမ်ြပည့ေ်သးေသာ 

ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားသ/ အတကွ ်သေဘာတ/ညခီျကေ်ပးေVကာငး် အတညြ်ပRရာေရာကသ်ည။် 

 
A. ဝနေ်ဆာငမ်Iများလကခ်မံည့သ်p၏အဖဲွQအစညး်(သိT ့)ဝနေ်ဆာငမ်Iများလကခ်မံည့သ်p၏ေကျာငး်မ8ေတာငး်ခသံည့အ်တိTငး်(အြမနစ်

စa်ntigen စစေ်ဆးမIများL8င့ ် PCR/ေမာ်လီကျxးစစေ်ဆးမIများအပါအဝင)် COVID-19 

စTေပါငး်စစေ်ဆးြခငး်အစအီစZ/သိTမ့ဟTတ ်တစဦ်းချငး်ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်ြခငး်များL8င့ ်အချကအ်လကစ်Tေဆာငး်ြခငး်များကိT 

သငခ်ငွ့ြ်ပoသည။် နမpနာအမျိoးအစားအားလံTး သည ် ခL�ာကိTယတ်ငွး်သိT ့ စကက်ရိိယာများထိTးထည့ြ်ခငး်မဟTတေ်သာ၊ 

L8ာေခါငး်တိTဖ့တ(်သိT ့)တေံတးွြဖစလိ်မ့်မညက်ိT     သင ် နား လညသ်ေဘာေပါကထ်ား}ပီးြဖစသ်ည။် 

နမpနာေကာကယ်pမIမ8ြဖစL်ိTငေ်ြခ 8̀ိေသာအL�ရာယမ်ျားတငွ ် တိTဖ့တယ်pေသာအတထံည့ ် သငွး်ြခငး်ေsကာင့ ်

မသကမ်သာြဖစြ်ခငး်တိTပ့ါဝငသ်ည။် အနညး်ငယယ်ားယမံIြဖစမ်ညက်ိT ေမ�ာ်လင့ထ်ားရမည။် 

B. ဤစTေပါငး်စစေ်ဆးမIအမျိoးအစားသည ် အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်T၊ အစားအစာL8င့ေ်ဆးဝါးကပ်ွကမဲIဌာန US Food & Drug 

Adninistration(FDA) မ8အတညြ်ပoရန ်သိTမ့ဟTတ ်ခငွ့ြ်ပoချကေ်ပးရန ်မလိTအပ်ေsကာငး်ကိT သငန်ားလညသ်ည။် ဤစTေပါငး်စစ ်

ေဆးမIသည ် FDA ခငွ့ြ်ပoချကရ်ထားေသာ၊ တရားဝငခ်ငွ့ြ်ပoထားေသာ သိTမ့ဟTတ ် လTပ်ပိTငခ်ငွ့ေ်ပးထားေသာ 

စစေ်ဆးမIမဟTတသ်လိT ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးသည့ ် စမ်းသပ်မIလညး်မဟTတေ်sကာငး်ကိT သငန်ားလညသ်ည။် Concentric 

မ8ပံပိ့Tးေပးေသာ တစဦ်းချငး် ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်မIများသည ် အေရးေပtအသံTးြပoရနအ်တကွ ် FAD က 

တရားဝငအ်တညြ်ပoထား}ပီးြဖစေ်sကာငး်ကိTလညး် သင ်သိ̀ 8ိထား}ပီးြဖစသ်ည။် 

C. ဤစTေပါငး်စစေ်ဆးမIသည ် စစေ်ဆးမIတငွပ်ါဝငေ်သာတစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျငး်စအီတကွ ်

စစေ်ဆးမIအေြဖများထTတမ်ေပးေsကာငး်  L8င့ ် ၎ငး်စTေပါငး်စစေ်ဆးမIတစခ်Tအတငွး်ပါဝငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်သံp၏ 

တစဦ်းချငး်စစေ်ဆးမIအေြဖများကိTလညး် သင့အ်ား မ�ေဝမညမ်ဟTတေ်sကာငး်ကိT 

သငသ်ိ̀ 8ိထား}ပီးြဖစသ်ည။်စစေ်ဆးမIမ8နသ်မ�၏ အေြဖများကိT ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်သံp၏အဖဲွQအစညး် (သိT ့) ေကျာငး်ကသာ 

လကခ်ရံ 8̀ိမညက်ိT သငသ်ိ̀ 8ိထား}ပီးြဖစသ်ည။် 
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D. တစဦ်းချငး်ေရာဂါ 8̀ာေဖွစမ်းသပ်မIအေြဖြဖစေ်သာ COVID-19 စစေ်ဆးမIအတကွလ်Tပ်သည့ ်PCR (သိT ့) ေမာ်လီကျxးစစေ်ဆးမI 

ရလဒမ်ျားကိT သင့ထ်ေံပးမညက်ိT သငသ်ိ̀ 8ိထား}ပီးြဖစသ်ည။် 

E. မညသ်ည့ ်COVID-19 စစေ်ဆးမIတငွမ်ဆိT ပိTးမေတွQသpကိT ပိTးေတွQေsကာငး် အေြဖမ8ားေပးမI သိTမ့ဟTတ ်ပိTးေတွQလpနာကိT ပိTးမေတွQ 

ေsကာငး် အေြဖမ8ားေပးမIကဲသ့ိTေ့သာ COVID-19 စစေ်ဆးမIရလဒမ်8ားယငွး်ရန ် အလားအလာ 8̀ိသည။် COVID-19 

စစေ်ဆးမIရလဒ ် မ8ားယငွး်မIအလားအလာသည ် တစဦ်းချငး်စစေ်ဆးမIထက ် စTေပါငး်စစေ်ဆးမIများတငွ ် ပိTများLိTငသ်ညက်ိT 

သငသ်ိ̀ 8ိထား}ပီးြဖစ ်သည။် 

F. Concentric L8င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်သံp၏ေကျာငး် (သိT ့) အဖဲွQအစညး်သည ်ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်သံp၏ ေဆးဘကဆ်ိTငရ်ာ ပံပိ့Tးသp 

အြဖစ ် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မဟTတေ်sကာငး်ကိT သငန်ားလည}်ပီးြဖစသ်ည။် ဤစစေ်ဆးမIသည ် ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်သံp၏ဆရာဝန ်

ဘကမ်8 ကTသမIကိT အစားထိTးြခငး်မဟTတပ်ါ။ ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်သံp၏စစေ်ဆးမIရလဒမ်ျားအေပtမpတည၍် သင့ေ်တာ်ေသာ  

ေဆာငရွ်ကမ်IကိT }ပီးေြမာကသ်ညအ်ထေိဆာငရွ်ကရ်န ် သင့တ်ငွတ်ာဝနအ်ြပည့်̀ 8ိသညဟ်Tယpဆထားရမည။် သင့က်TသမIL8င့ ်

စပ်ဆိTငသ်ည့ ် ဆံTးြဖတခ်ျကမ်ျားကိT ကျနး်မာေရးေစာင့ေ် 8̀ာကမ်IဆိTငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်Iေပးသpတစဦ်းဦးL8င့ ် တိTငပ်ငြ်ခငး်မြပoဘ ဲ

မေပးရပါ သိTမ့ဟTတ ် သင့အ်ား ကျနး်မာေရးဆိTငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်Iေပးေနသည့ ် ဆရာဝနတ်စဦ်းဦးထမံ8 

ကTသမIဆိTငရ်ာအsကေံပးချက ် ကိT ထည့မ်တကွဘ်ေဲန၍လညး်မရပါ သိTမ့ဟTတ ် တစဦ်းချငး်စစေ်ဆးမIမ8 သငရ် 8̀ိလာေသာ 

စစေ်ဆးမIရလဒမ်ျားအေပtအေြခခ၍ံ ဆရာဝနအ်sကေံပးချကေ်တာငး်ခြံခငး်ကိT အချိနဆ်ိTငး်ထားြခငး်မျိoးမလTပ်ရပါ။ 

G. သငသ်ည ် သင၏်ဆံTးြဖတခ်ျကက်ိT အချိနမ်ေရွးေြပာငး်လဲLိTင}်ပီး ဤခငွ့ြ်ပoချကက်ိT အချိနမ်ေရွးပယဖ်ျကL်ိTငေ်sကာငး်ကိT 

နားလညထ်ား}ပီးြဖစသ်ည။် သိTေ့သာ် ဤပယဖ်ျကြ်ခငး်သည ် ေ 8̀ QလTပ်ငနး်များအတကွသ်ာြဖစ}်ပီး  

ထTတြ်ပနရ်နခ်ငွ့ြ်ပoထား}ပီးသား ြဖစေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားအေပt သကေ်ရာကြ်ခငး် 8̀ိမညမ်ဟTတေ်ပ။ COVID-19 

စစေ်ဆးမIအတကွ ်ဤခငွ့ြ်ပoချကက်ိT ပယဖ်ျကရ်န ်ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်သံp၏ေကျာငး် (သိT ့) အဖဲွQအစညး်ကိTဆကသ်ယွပ်ါ။ 

H. Concentric သည ် ဗိTငး်ရပ်စဗီ်ဇေြပာငး်လဲမIများကိT ေြခရာခြံခငး်ကဲသ့ိTေ့သာ COVID-19 ဗိTငး်ရပ်၏ သေဘာသဘာဝများကိT 

သTေတသနလTပ်ေနသညက်ိT သငသ်ိ̀ 8ိထား}ပီးြဖစက်ာ နမpနာများတငွပ်ါ 8̀ိေသာ ဗိTငး်ရပ်စမ်ျားL8င့အ်ြခားေရာဂါပိTးမ �ားနမpနာများကိT 

ကpးစကေ်ရာဂါြပန ့ပ်ာွးြခငး်L8င့ ် ကာကယွြ်ခငး်ဆိTငရ်ာရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား၊ ြပညသ်pက့ျနး်မာေရးရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားအတကွ ်

ရယpသံTးစွ ဲLိTငရ်န ်Concentric အား ဆကလ်ကခ်ငွ့ြ်ပoသည။် 

လကမ်8တထ်ိTးသp သငသ်ည ်ဤအစအီစZL8င့ပ်တသ်ကေ်သာ အထကပ်ါအချကအ်လကမ်ျား၊ စစေ်ဆးမIအတကွရ်ယpမည့ ်နမpနာအ 

ေsကာငး်ေဖာ်ြပချကမ်ျားL8င့ ်ဤအစအီစZ၏ ြဖစL်ိTငေ်ြခ 8̀ိေသာ အL�ရာယမ်ျားကိT ေကာငး်စာွသိ̀ 8ိထား}ပီးြဖစေ်sကာငး် အတညြ်ပo 

သည။် ဤအချကအ်လကမ်ျားကိT ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်သံp၏ေကျာငး် (သိT ့) အဖဲွQအစညး်သိT ့ Concentric မ8 စာြဖင့ ်ေတာငး်ဆိTLိTင ်

သညက်ိTလညး် သငန်ားလည}်ပီးြဖစသ်ည။် အြခားေသာ စညး်ကမ်းသတမ်8တခ်ျကမ်ျား၊ Concentric ၏ ပTဂ�ိoလ် 

ေရးဆိTငရ်ာမpဝါဒL8င့ ်Concentric စမ်းသပ်မIများအတကွ ်တရားဝငထ်Tတြ်ပနခ်ျကက်ိT ဤေနရာတငွ ်ေတွQ LိTငသ်ည-်

https://www.concentricbyginkgo.com/consent. သငသ်ည ်ဤအစအီစZ၌ပါဝငရ်န ်(သိTမ့ဟTတ ်အသကမ်ြပည့ေ်သးသp 

ပါဝငရ်န)် မိမိဆL�အေလျာကသ်ေဘာတpသည။် 

 
ေကျာငး်/အဖဲွQအစညး်အမည ်-  _____________________________________ 

 



 

ေနာကဆ်ံ(းေရးသားချိန ်9/23/2021 

သငသ်ည ်စစေ်ဆးမ+ခံယ/မည့သ်/ြဖစလ်4င ်-  
 
နာမည် (ပံ*+,ပ်ိ) -     
 
လက်မ,တ် - _______________________________________________ 

 
ရက်စွ ဲ-  ________________ 

 

စစေ်ဆးမ+ခံယ/မည့သ်/သည ်အသကမ်ြပည့ေ်သးေသာသ/ြဖစလ်4င ်- 
 
 
အသက်မြပည့ေ်သးသ=၏အမည် (ပံ*+,ပ်ိ) -     
 
မိဘ/အ*ပ်ထိနး်သ=အမည် (ပံ*+,ပ်ိ) -    
 
မိဘ/အ*ပ်ထိနး်သ=လက်မ,တ် -    
 
ရက်စွ ဲ- ______________ 

 
  



 

ေနာကဆ်ံ(းေရးသားချိန ်9/23/2021 

COVID-19 စစေ်ဆးမ/ခံယ3မည့သ်3၏အချကအ်လကမ်ျား 
 
 

ေကျာငး်(သိ, ့) အဖဲွ3အစညး်အမည ်-  ______________________________________________________________________ 

 
ဝနေ်ဆာငမ်Iလကခ်မံည့သ်p(သိT ့)  

အသကမ်ြပည့ေ်သးေသာ သpအမည ်- ______________________________________________________________________ 

     နာမညပ်ထမစာလံTး                            နာမညေ်နာကဆ်ံTးစာလံTး 
 
 
 

အTပ်ထနိး်သpအမည ်(သကဆ်ိTငမ်ညဆ်ိTပါက) -____________________________________________________________________ 

                              နာမညပ်ထမစာလံTး                            နာမညေ်နာကဆ်ံTးစာလံTး 
 

 
ဝနေ်ဆာငမ်;လကခ်သံ? / အသကမ်ြပည့ေ်သးသ?၏အချကအ်လကမ်ျား - 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
ေမးွေန ့ (လ ၊ ရက၊် ခTL8စ)်          ဖTနး်နပံါတ ်(1-###-###-####) 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
လမ်း လိပ်စာ၊ စာတိTကေ်သတ� ာ    တိTကခ်နး်၊ အမ်ိခနး်၊ အခနး်၊ အေဆာကအ်ဦ၊ အထပ် 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
}မိoQ       ြပညန်ယ ်  စာပိTသ့ေက�တအမ8တ ်

 
 

ဝနေ်ဆာငမ်;လကခ်မံည့သ်? (သိ, ့) အသကမ်ြပည့ေ်သးသ?ကိ, အေကာငး်ဆံ,းေဖာ်ြပေပးDိ,ငရ်နအ်တကွ ်

 ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေရွးချယစ်ရာတစခ်,စမီJ တစခ်,ကိ,ဝိ,ငး်ြပပါ။ 
 

  လငိ ်-               မ  ကျား  အြခား  မေဖာ်ြပလိTပါ 
 

 
 
 

မျိ=းKယွ ်- စပိနစ်ကားေြပာ(သိ8)့လက်တငစ်ကားေြပာလ=မျိ.း       စပိနစ်ကားေြပာ(သိ8)့လက်တငစ်ကားေြပာလ=မျိ.းမဟ8တ်       အြခား      

မေဖာ်ြပလိ8ပါ 
 

 
 
 



 

ေနာကဆ်ံ(းေရးသားချိန ်9/23/2021 

လ4မျိ=း -        အေမရိကနအ်ငဒ်းီယနး်(သိT ့) အလကစ်ကားလpမျိoး     အာ 8̀တိTကသ်ား          လpမညး်(သိT ့) အာဖရိကနအ်ေမရိကန ်

 
ဟာဝိTငယ်ကီ�နး်သား(သိT ့)အြခားပစဖိိတက်�နး်သား   လpြဖx  လpမျိxး ၂ မျိoး(သိT ့) ၂ မျိoးထကပိ်Tေသာ 

 

အြခား      မေြဖဆိTလိTပါ 


