
လခ့  ၢၣ်လဲ ၢၣ်ခဲဲးစထ  ၢၣ်က  ၢၣ်ရ ့ၢၣ်တ ၢၣ်အ  ၢၣ်ဆ  ၢၣ်အ  ၢၣ်ခ ျ့၀ဲဲၤျိၤက  ျိၤထ ဲးထ  ၢၣ်၀ဲဲၤလ  ၢၣ်က၀ဲၤ ျိၤတ ၢၣ်အ  ၢၣ်ဆ  ၢၣ်အ  ၢၣ်ခ ျ့အတ ၢၣ်အ  ၢၣ်သဲးတ ၢၣ်န ဲၢၣ်

က ဲ(DHM)လ ပ ၢၣ်ဖ ျါ၀ဲၤပဲ ျိၤတဂျိၤစ  ၢၣ်စ  ၢၣ် မ့တမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်တမ ျိၤလ အ  ၢၣ်ဒ ဲး မ့တမ့ ၢၣ် အ ဲးထ  ၢၣ်တ ၢၣ်သ  ၢၣ်ထ  ၢၣ်တဖ ၢၣ်အျါန ့ ၢၣ် တ ၢၣ်အ  ၢၣ် 

တ ၢၣ်ဆ ဲးအလ  ၢၣ်, ပ ၢၣ်ဃ  ၢၣ်ဒ ဲး ပ ျိၤတဂျိၤဂျိၤဒ ဲးကမ   ၢၣ်တ ၢၣ်က  ၢၣ်ဘ ၢၣ်က  ၢၣ်သအ့တ ၢၣ်သ  ၢၣ်ထ  ၢၣ်တဖ ၢၣ် မ့တမ့ ၢၣ် က  က  ၢၣ်ရ ့ၢၣ်တဖ ၢၣ်, 

လ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်၀ဲဲၤလ ပ ျိၤက ဲးဂျိၤဒဲဲးလ အ  ၢၣ် (၅)န  ၢၣ်ဆ အဖ ခ  ၢၣ်ကဘ ၢၣ်သ ဲးထ  ၢၣ်တ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်လ မျိၤဘ အက  ၢၣ်ပ ျိၤဒ ဲးနျါစ့ျိၤတဖ ၢၣ် 

ဖဲအ  ၢၣ်လ တ ၢၣ်သ  ၢၣ်ထ  ၢၣ်အပ ျိၤ မ့တမ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ်လ အ  ၢၣ်ယ ျိၤလ  ၢၣ်သဲးလ  (၆)ပ့ ၢၣ်အတ  ၢၣ်ပ ျိၤထ ဘ ဒ ဲးတအ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်လ ဒ ဲးတဖ   ၢၣ် 

ဃ ပ ျိၤ မ့တမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်မျိၤလ  ၢၣ်တပ ျိၤဃ ဒ ဲးပ ျိၤလ တမ့ ၢၣ်အဟ  ၢၣ်ဖ ဃ ဖ တဖ ၢၣ်ဘ ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ျိၤ. DHM လ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်စ့ ၢၣ်က ဲးတ ၢၣ်ဖ ဲးတ ၢၣ်မျိၤ 

ခ  ၢၣ်တဖ ၢၣ်လ ကမျိၤလ ျိၤတ  ၢၣ်အပ ျိၤစ ဲးကျါတ ၢၣ်တဖ ၢၣ်လ အ  ၢၣ်ယ ဲ ၢၣ်န  ၢၣ်ဆ အဖ ခ  ၢၣ်တဖ ၢၣ်ကသ ဲးထ  ၢၣ်တ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်ထ ဘ  

ဖဲအ၀ဲဲၤသ ့ၢၣ်အ  ၢၣ်ယ ျိၤဒ ဲးပ ျိၤအဂျိၤတဖ ၢၣ်တသအ့ချါန ့ၢၣ်တက ့ ၢၣ်.  

 

DHM လ ပ ၢၣ်ဃ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်အတ ၢၣ်လ  ၢၣ်အ ျိၤ, ကအ  ၢၣ်ထ  ၢၣ်၀ဲၤဲဖဲ မ  ၢၣ်ဖ ဖဲး, လျါအဖ့ဖ့ ၢၣ် ၂၃သ ဒ ဲးကအ  ၢၣ်၀ဲၤဲတ ျိၤဖဲ လျါမ့ျိၤ 

၂၁သ န ့ၢၣ်လ ျိၤ.  

  

ပ ၢၣ်ဃ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်မ  ၢၣ်လ ၢၣ်တဖ ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ျိၤ. တ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်တဖ ၢၣ်တလ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်လ တ ၢၣ်လ အဖ လ ၢၣ်တဖ ၢၣ်အဂ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်. 

  

• ဖဲပ ျိၤတဂျိၤဂျိၤအ  ၢၣ်၀ဲၤလဲ တ ၢၣ်လ  ၢၣ်လ တအ ဲးထ  ၢၣ်အသဲးဆ ကမ   ၢၣ်, ဒၢၣ်သ ဲး၀ဲၤဲျိၤလ  ၢၣ်လ အ  ၢၣ်သဒ  မ့တမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်အ  ၢၣ်ဘ  ဲး 

လ  ၢၣ်ဖဲတ ၢၣ်မျိၤပ ျိၤ, ဒ ဲးပ ျိၤက ဲးဂျိၤဒဲဲးအ  ၢၣ်လ တ ၢၣ်ဆဲဲးကသ  ၢၣ်ဒ သဒ အချါ, အ၀ဲၤဲသ ့ၢၣ်တလ  ၢၣ်သ ဲးထ  ၢၣ်တ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်ဘ ၢၣ်. 

တ ၢၣ်အ ျိၤကဟ ့ၢၣ်တ ၢၣ်ပ ဲဆ ပ ျိၤလ အ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်ဆဲဲးကသ  ၢၣ်ဒ သဒ တဖ ၢၣ်ကထ  ၢၣ်လ  ၢၣ်သဲးလ တအ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ် 

ဖဲအ၀ဲၤဲသ ့ၢၣ်တအ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်အ  ၢၣ်ယ ျိၤလ  ၢၣ်သဲးလ  ၆ ပ့ ၢၣ်အတ  ၢၣ်ပ ျိၤစ့ ၢၣ်က ဲးန ့ၢၣ်လ ျိၤ.  

• ပ ျိၤလ အမျိၤတ ၢၣ်လ က  ၢၣ်စ ဖ   ၢၣ်, က  ၢၣ်စဲ ၢၣ်, မ့တမ့ ၢၣ် ထ က  ၢၣ်ပဒ  ၢၣ်အတ ၢၣ်ဖ ဲးတ ၢၣ်မျိၤတဖ ၢၣ်လ တ ၢၣ်လ  ၢၣ်ဖဲတ ၢၣ်ဟ ့ၢၣ် 

တ ၢၣ်မျိၤစ ျိၤတဖ ၢၣ် 

• ပ ျိၤလ အ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်ဟ ဲးတ ၢၣ်ဂဲျိၤဒ ဲးအ  ၢၣ်ယ ျိၤလ  ၢၣ်သဲးလ  ၆ ပ့ ၢၣ်အပ ျိၤထ ဘ  

• ပ ျိၤလ အမျိၤတ ၢၣ်လ တ ၢၣ်မျိၤတဖ ၢၣ်လ တတ ဃ ၢၣ်တ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်တဖ ၢၣ် 

• ပ ျိၤလ ဒ ဲးန ့ ၢၣ်ဘ ၢၣ်တ ၢၣ်ဖ ဲးတ ၢၣ်မျိၤ မ့တမ့ ၢၣ် ပ ျ့ိၤစ ဲးကျါတ ၢၣ်ဖ တ ၢၣ်လ ျိၤ မ့တမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်မျိၤစ ျိၤတဖ ၢၣ်လ လ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်တ ၢၣ်ထ ဲးက   ၢၣ် 

တ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်တစ  ၢၣ်တလ  ၢၣ် ဖဲတ ၢၣ်ဖ ဲးတ ၢၣ်မျိၤ မ့တမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်ပ ျ့ိၤစ ဲးကျါတ ၢၣ်အဆ ကတ  ၢၣ် 

• ပ ျိၤလ အကတ ျိၤတ ၢၣ်, တ ၢၣ်သ  ၢၣ်လ , မ့တမ့ ၢၣ် ဘ ဲးဘ ၢၣ်တဲလ ျိၤတ ၢၣ်ဆ ကမ   ၢၣ်အ  ၢၣ်ဖဲအ  ၢၣ်ယ ျိၤလ  ၢၣ်သဲးဒ ဲးပ ျိၤအဂျိၤလ  (၆) 

ပ့ ၢၣ်အတ  ၢၣ်ပ ျိၤဖဲကတ ျိၤတ ၢၣ်, တ ၢၣ်သ  ၢၣ်လ , မ့တမ့ ၢၣ် တ ၢၣ်ဘ ဲးဘ ၢၣ်တဲလ ျိၤတ ၢၣ်အချါ, မ့တမ့ ၢၣ် 

• သ ဲးထ  ၢၣ်တ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်တသ ့ခ ဖ  တ ၢၣ်အ  ၢၣ်ဆ  ၢၣ်အ  ၢၣ်ခ ျ့အတ ၢၣ်အ  ၢၣ်သဲး, သဲးတ ၢၣ်ဆျါအတ ၢၣ်အ  ၢၣ်သဲး, မ့တမ့ ၢၣ် 

တ ၢၣ်က ့ ၢၣ်ဂ ျိၤတဂ့ျိၤလ အတတ ဃ ၢၣ်တ ၢၣ်ကဲးဘ မဲ ၢၣ်တဖ ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ျိၤ.  



၀ဲၤ့ ၢၣ်တ၀ဲၤ့ ၢၣ်အ ျိၤကအ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်ပည  ၢၣ်ဆ ညျါလ တ ၢၣ်က  ၢၣ်ဘ ၢၣ်က  ၢၣ်သ ့အျါန ့ ၢၣ် တ ၢၣ်ဒ ဲးလ ျိၤပ  ၢၣ်မျိၤထ တဲ ၢၣ်ဘ  သစဲဲး, ဘ ၢၣ်ဆ ၢၣ် 

ကလ  ၢၣ်က   ၢၣ်ပ ျိၤမျိၤကမ ၢၣ်သစဲဲးတဖ ၢၣ် မ့တမ့ ၢၣ် က  ၢၣ်ထ ဆ ကမ  ၢၣ်တ ၢၣ်လ  တ ၢၣ်တအ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်လ ျိၤပ  ၢၣ်မျိၤထ တဲ ၢၣ်ဘ   

တဖ ၢၣ်န ့ၢၣ်လ ျိၤ. ပ ျိၤတဖ ၢၣ်လ ထ  ၢၣ်ဘ ၢၣ်တ ၢၣ်မျိၤကမ ၢၣ်တဖ ၢၣ် တကက ဲးဆဲဲးက  ပ ျိၤပလ ဲးဖ  မ့တမ့ ၢၣ် ပ ျိၤက  ၢၣ်ခ  ၢၣ် ၉၁၁ မ့တမ့ ၢၣ် 

လ တဲစ န  ၢၣ်ဂ  ၢၣ်တဖ ၢၣ်လ တမ့ ၢၣ်ဂ့ ၢၣ်ဂ  ၢၣ်အ ဘ ၢၣ်. တ ၢၣ်ဆဲဲးက  အက  ျိၤအက ျိၤတဖ ၢၣ်အ ျိၤကဘ ၢၣ်အ  ၢၣ်ထဒဲ ၢၣ်လ  ဂ့ ၢၣ်ဂ  ၢၣ်အ အဂ  ၢၣ် 

န ့ၢၣ်လ ျိၤ. တ ၢၣ်အ  ၢၣ်သဲးတဖ ၢၣ်ကက ဲးပ ၢၣ်ဖ ျါထ  ၢၣ်ဆ  UPLNK လ လ တဲစ အဲဲးပၢၣ်ပ ျိၤ မ့တမ့ ၢၣ် ခ ဖ   online ဖဲ 

UPLNK.lincoln.ne.gov န ့ၢၣ်လ ျိၤ. တ ၢၣ်ဖ ဲးတ ၢၣ်မျိၤတဖ ၢၣ်လ အ  ၢၣ်ဒ ဲးတ ၢၣ်သ က  ၢၣ်ဘ ၢၣ်ဃဲး DHM န ့ၢၣ် ကဘ ၢၣ်ဆဲဲးက  ဆ  

402-441-6280 န ့ၢၣ်လ ျိၤ. 

 

http://uplnk.lincoln.ne.gov/

