
 
 

 

Governor Tim Walz (Karen)  

 

• “ယအ  ဲၣ်ဒ ီး ပ ဲၣ်ဖ ျါထ  ဲၣ်တ ဲၣ်ကစ  ဲၣ်လ အရဒ့  ဲၣ်ဒ  ဲၣ်မီးအသ တမ ံၤ ဆူပ ံၤမ  ဲၣ်န  ဲၣ်စ ထ ဲၣ်ဖ ခ လ  ဲၣ်အအ  ဲၣ်န ့ဲၣ်လ ံၤ. ပပ ံၤမ  ဲၣ်န  ဲၣ် 

စ ထ ဲၣ်လ  အထ ီးအခ မ့ ဲၣ်အရ့  ဲၣ်သ ့ဲၣ်တဖ ဲၣ် ဘ ဲၣ်က  ဲၣ်ဆ  ဲၣ်မ  ဲၣ်ဒ ီး, တ ဲၣ်ကတ ံၤဆျါ, တ ဲၣ်ပ ဲၣ်သူ ဲၣ်ပ ဲၣ်သီး တကက ီးတဘ ဲၣ်လ  

အ၀ သ ့ဲၣ်အဖ ခ  ဲၣ် ခ ဖ   တ ဲၣ်ဆျါသတတ  ဲၣ်လ  ပဝ က ီးဂံၤဒ ီးပဘ ဲၣ်က  ဲၣ် ဆ  ဲၣ်မ  ဲၣ်အ ံၤအ ံၤ န ့ဲၣ်လ ံၤ.” 

 

• “ယအ  ဲၣ်ဒ ီး ပ ံၤကန ဲၣ်ပ  ဲၣ် တ ဲၣ်ဂ့ ဲၣ်အ ံၤလ ံၤတ  ဲၣ်လ ံၤဆ ီး. ပပ ံၤမ  ဲၣ်န  ဲၣ်စ ထ ဲၣ်လ  အထ ီးအခ မ့ ဲၣ်အရ့  ဲၣ်သ ့ဲၣ်တဖ ဲၣ် မ့ ဲၣ်စ့ ဲၣ်က ီးပ ံၤတဖု 

လ အဒီုးက ထ  ဲၣ် One Minnesota လ တ ဲၣ်လ ပမံၤသ ့ဲၣ်တဖ ဲၣ်ခ လ  ဲၣ်န ့ဲၣ်လ ံၤ.” 

  

• “ပဝ မ  ဲၣ်န  ဲၣ်စ ထ ဲၣ်ဖ  လ က  ဲၣ်စ  ဲၣ်ဒ တဘ ့ဲၣ်ညျါ, ပတဟ ့ဲၣ်အခ  ီးလ  တ ဲၣ်က  ဲၣ်တလ ံၤ, တ ဲၣ်မံၤတတ တလ ံၤလ  ကလု ဲၣ်ဂံၤအ 

ဖ ခ  ဲၣ်, မ့တမ့ ဲၣ် တ ဲၣ်တယူီးယ  ဲၣ်ပ ဲၣ်က  ပပ ံၤမ  ဲၣ်န  ဲၣ်စ ထ ဲၣ်လ  အထ ီးအခ မ့ ဲၣ်အရ့  ဲၣ်သ ့ဲၣ်တဖ ဲၣ် လ တ ဲၣ်အ  ဲၣ်သီးခ အ ံၤမ့ ဲၣ်ဂ့ံၤ 

ချါဆူညျါမ့ ဲၣ်ဂ့ံၤလံ့ၤတကံ့ၤဘ ဲၣ်. တ ဲၣ်လ ံၤဒီုးဘ ဲၣ်ထ   တ ဲၣ်ပ  ံၤတ ဲၣ်ဖုီးလ  ပဝ က ီးဂံၤဒ ီး ပဘ ဲၣ်က  ဲၣ်ဆ  ဲၣ်မ  ဲၣ်ဘ ဲၣ်ဃီး တ ဲၣ်ဆျါ 

သတတ  ဲၣ်အ ံၤ ဆူပ ံၤတဖု ဒ ီး က  ဲၣ်တလ ံၤ, မံၤတတ တလ ံၤအဝ သ ့ဲၣ်န ့ဲၣ် ပတူ ဲၣ်လ  ဲၣ်ဟ ့ဲၣ်အခ  ီးတသလ့ံ့ၤတကံ့ၤဘ ဲၣ်.” 

 

• “တ ဲၣ်ဆျါဃ ဲၣ် တက  ဲၣ်တလ ံၤတ ဲၣ်ဘ ဲၣ်, ဒဲၣ်န ့ဲၣ်အသ ီး ပဝ စ့ ဲၣ်က ီးတကက ီးလ ပက  ဲၣ်တလ ံၤလ  ဲၣ်ပသီးစ့ ဲၣ်က ီးဘ ဲၣ်.” 

 

• “ပ ံၤမ  ဲၣ်န  ဲၣ်စ ထ ဲၣ်ဖ တဂံၤလ ဲၣ်လ ဲၣ်လ  မ့ ဲၣ်က ထ  ဲၣ် ပ ံၤတူ ဲၣ်ဘ ဲၣ်တ ဲၣ် လ တ ဲၣ်မံၤကမ ဲၣ်သ စီးခ ဖ   တ ဲၣ်သီးဟတ့ ဲၣ်သီး ဆျါ 

လ တ ဲၣ်ပ  ံၤဘ ဲၣ် COVID-19 အဃ န ့ဲၣ်, အဝ သ ့ဲၣ်ကက ီးဆ ီးက  ီး ပ ံၤက  ဲၣ် န ့ဲၣ်လ ံၤ.  

 

• “ပ ံၤတဂံၤလ ဲၣ်လ ဲၣ် မ့ ဲၣ်လ ံၤခ ဖ  ဘ ဲၣ် တ ဲၣ်က  ဲၣ်တလ ံၤလ အတ ဲၣ်မံၤလ  ဲၣ်အပူံၤ, လ တ ဲၣ်အ  ဲၣ်တ ဲၣ်ဆ ီးလ  ဲၣ်ပူံၤ, မ့တမ့ ဲၣ် တ ဲၣ်လ  ဲၣ်လ  

တ ဲၣ်ပ ဲၣ်ပန  ဲၣ်လ ကမ   ဲၣ်ခ လ  ဲၣ်အဂ  ဲၣ်သ ့ဲၣ်တဖ ဲၣ်န ့ဲၣ် အဝ သ ့ဲၣ်ကက ီးဆ ီးက  ီး Minnesota Department of Human Rights 

န ့ဲၣ်လ ံၤ.” 

  

• “ယပ ံၤမံၤတ ဲၣ်ဖ  ဃ ုဲၣ်ဒ ီး Department of Public Safety, Department of Human Rights, ဒ ီး Attorney General’s Office 

မံၤသက ီးတ ့ ဲၣ် ဒ ီးကဆ ီးမံၤသက ီးတ ဲၣ်ဆူညျါ ဃ ုဲၣ်ဒ ီးပပ ံၤမ  ဲၣ်န  ဲၣ်စ ထ ဲၣ်လ  အထ ီးအခ မ့ ဲၣ်အရ့  ဲၣ် အပ ံၤတဝ ခ  ဲၣ်န ဲၣ်တဖ ဲၣ် ဒ ီး 

က  ဲၣ်စ  ဲၣ်ပဒ  ဲၣ်လ ပကန ဲၣ်ဟ ူတ ဲၣ်ဘ ဲၣ်ယ  ဲၣ်တဖ ဲၣ် ဒ ီး ဃသုက ီးက  လ  တ ဲၣ်ကဃ ့ဲၣ်လ ံၤဘ ျါလ ံၤတ ဲၣ်ဂ့ ဲၣ်အ ံၤဒဲၣ်လ  ဲၣ်အဂ့ ဲၣ်န ့ဲၣ်လ ံၤ.” 
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