2022 တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤ တၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်က ွဲ
တ ၢ်ဒံးသ ၢ်ညါ ဒီံး တ ၢ်ဃသ ၢ်ညါ တ ၢ်မူၤဟံးဂီူၤတ ၢ်တဖ ၢ်

တ ၢ်လူၤပ ၢ်မူၤထပ
ွဲ န တ
ၢ်
ၢ်ကူၤတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီကမံးတ -ၢ် ApogeeCompliance@apog.com
Apogee သွဲစံးဂ ၢ်၀ီ၀ူၤွဲ က ူၤ—ApogeeLegal@apog.com
လၢ Apogee န ့ၣ် ပ သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤ ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ လၢ တၢ ့ၣ်တီတၢ ့ၣ်လိၤ ဒီီး ပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ် အတၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်သ ့ၣ်ပၥ့ၣ်သီး အပတီၢ ့ၣ်အထီကတၢၢ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .

နမၢ ့ၣ်နၥ့ၣ်လၢ ပိၤတဂိၤဂိၤ ကမိၤဟီးဂီိၤ

အါနၢ ့ၣ်အနၢ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီဒီးီ တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ် လၢ U.S. ထံကၢီ ့ၣ်အပိၤ ဒီီး ထံဂိၤကီၢ ့ၣ်ဂိၤတဖ ့ၣ် လ ့ၣ်ဘ ့ၣ်အါထီ ့ၣ်လၢခီ ့ၣ်ပနံ ့ၣ်တဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ,တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လသီလအမၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ကအံီးထက
ွဲ ၢ ့ၣ်ထွဲ အတၢ ့ၣ်ဟီးတၢ ့ၣ်ဂွဲိၤဒ အ
့ၣ် ကစၢ ့ၣ် ဒ့ၣ်သီး ကဒီးနၥ့ၣ်ပိၤသပၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ်လၢ တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်အတီိၤတဖ ့ၣ် အပ ့ၣ်ဃၥ့ၣ်လၢ တၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်က ွဲအံိၤအပိၤ, ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ

ကကၢီးဘ ့ၣ်ဃီးဒီီးတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီဒီးီ တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ . ဒ့ၣ်သီးကမိၤစၢိၤ ပပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် ကန ့ၣ်ပၢၢ ့ၣ် အဝွဲသ ့ၣ်တဖ ့ၣ် အတၢ ့ၣ်ဆၢကၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်

လၢပိၤဂိၤမိၤ အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ မၢ ့ၣ်ဂိၤ နတၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်မၢ ့ၣ်အ ့ၣ်

န ့ၣ်, ပဒီးအ ထ
့ၣ် ီ ့ၣ် ခီပနံ ့ၣ်ဒီးီ ဖ ၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ ပ ့ၣ်ဃၥ့ၣ်ဒီးီ တၢ ့ၣ်ဒီးနွဲ က
့ၣ် ွဲအိၤံ - တၢ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ လၢပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ် ဒီီး

ဘ ့ၣ်ဃီးဒီီး တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်သံဒီး အလီၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဝွဲလၢ စစရီတၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤ

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤတၢ ့ၣ် အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ, လၢ အဒီးအ ထ
့ၣ် ီ ့ၣ် ပတၢ ့ၣ်ဆၢတၢ ့ၣ်တိၤတၢ ့ၣ် လၢပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ် အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီအမၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ် ဒီီး

မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်, လ ့ၣ်န ဒီးသ ့ၣ်ညါ

တၢ ့ၣ်အတီိၤလၢ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤ တၢ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ အဂီၢ ့ၣ်; ဒီီး တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဘ ၢ, လၢ အပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ်ဃၥ့ၣ် အလီိၤဆီဒ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၢ

တၢ ့ၣ်လၢနသ ့ၣ်ညါ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်သီးဒဒီလၢတၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤအဖီခ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်စၥ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဘ ၢ တဖ ့ၣ် လၢ ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ် စွဲဃၥ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .

နတၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဘတ
ီ ဖ ့ၣ် န ့ၣ်လီိၤ.

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖခွဲလၢ ့ၣ် အမဒါအ ့ၣ်ဝလ
ွဲ ၢ ကဘ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် လၢတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီခလ
ွဲ ၢ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်အတီိၤတဖ ့ၣ် ဒီီး တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီအမၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်

နတၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဘတ
ီ ဖ ့ၣ် သဆန

လၢအအ ့ၣ်ဝွဲ မၢ ့ၣ်ဂိၤ ဘ ထ
့ၣ် လ
ွဲ ၢ Apogee’s တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ, ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ ပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဒီီး တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤ

ပၢဆၢရွဲ ့ၣ်က ွဲိၤတၢ ့ၣ်မဒါခ ့ၣ်တံၢ ့ၣ်နီၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်မိၤမဒါခ ့ၣ် နပိၤဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီ၀ဲၤွဲိၤက ိၤ

အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ, ဒီီး တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ . တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ် ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်လိၤီ ဆ ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ

Apogee ပိၤဟ ့ၣ်က ့ၣ်တၢ ့ၣ်ခ ့ၣ်က ၢၢ ့ၣ် သဖွဲ 952.487.7645 မတမၢ ့ၣ်

အပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖခွဲလၢ ့ၣ်, ပၥ့ၣ်ဃၥ့ၣ် ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် လၢ Apogee ဒီီး ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်လၢ ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢလၢ အအ ့ၣ်လၢ Apogee

ApogeeLegal@apog.com, မတမၢ ့ၣ်

အဖီလၥ့ၣ် တမံိၤမံိၤ, ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ အကရၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤဒီီး တၢ ့ၣ်သ ထ
့ၣ် ီ ့ၣ်, မတမၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ထီ ဘ
့ၣ် ီး တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်လၢ

တၢ ့ၣ်လိၤပ ့ၣ်မိၤထွဲတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီကမံီးတံ ့ၣ်

အထီဒါလၥ့ၣ်သီးဒီီးတၢ ့ၣ်တမံိၤမံိၤလၢ ကကၢီးဘ ဃ
့ၣ် ီးဒီီး တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်မိၤစၢိၤ လၢအအ ့ၣ်စီးဖ ့ၣ်အသီးလၥ့ၣ်တၢ ့ၣ်အပိၤ အတၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ApogeeCompliance@apog.com သန လ
့ၣ် ီိၤီၤႋ နဒီးသ ့ၣ်ညါ

တၢ ့ၣ်မိၤအဂိၤအဂိၤလၢအလီိၤဘ ့ၣ်ပိၤ လၢပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ ကကၢီးဘ ့ၣ်ဃီးဒီီး တၢ ့ၣ်သ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်သီ အဖီလၥ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .

သစၢ ့ၣ်ကီီး တၢ ့ၣ်တပၥ့ၣ်ဖ ါနမံိၤ လၢတၢ ့ၣ်ဆွဲီးက ၢ Apogee

နတီ ့ၣ်ထီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်သ ့ၣ်ခါပတ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ မတမၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ, တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်အဂိၤအဂိၤ တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်တမံိၤမံိၤ,
တၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤအက ွဲိၤအကပိၤတဖ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လမိၤယိၤတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤ အတၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်ဂွဲိၤလထံသီးတဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ
တၢ ့ၣ်ဒ့ၣ်သီးအံိၤ ကဆၢဆ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်ဃီ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်ထီးထီ ့ၣ်ကၥ
ံ လ
့ၣ် ၢမဒါ န ့ၣ်လိၤီ . တၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်က ွဲအိၤံ အပိၤ အ ့ၣ်ထဒ
ွဲ ့ၣ်, ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ ပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဒီီး
တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤ အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ, တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်ဂိၤတၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ
ဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်ဒီးကွဲထီ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ါထီ ့ၣ် တၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်ဖံီးနၢ ့ၣ်မိၤ တၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ န လ
့ၣ် ိၤီ .
တၢ ့ၣ်မိၤစၢိၤ ဆပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် ကနၢ ့ၣ်ပၢၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီဒီးီ တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ် လၢအမိၤဘ ့ၣ်ဒ ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ အဂီၢ ့ၣ်, ဒ့ၣ်လၥ့ၣ်အိၤံ အသီး
လၢအဖ ့ၣ်ဒီးီ အခီပညီဖ ါဂိၤ အတၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ် ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤဂိၤထီ အ
့ၣ် ိၤီ န ့ၣ်လိၤီ . Apogee အပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ ပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဒီီး
တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤ အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ အကီးွဲ ဒတဖ ့ၣ် ပ ့ၣ်ဃ ့ၣ်ဒီးီ က ့ၣ်အဂိၤတဖ ့ၣ်တလၢထီ ့ၣ်ကံ ့ၣ်အက
ွဲ လံီးက ့ၣ် အ လ
့ၣ် ၢ Apogee
အပ ့ၣ်ယိၤွဲ သန ဖွဲ www.apog.com/corporate-governance/governance-overview န ့ၣ်လိၤီ ီၤႋ
မၢ ့ၣ်၀ဲၤွဲိၤတၢ ့ၣ်မိၤက ွဲသနတဖ ့ၣ်ဒီးီ ခီပနံ အ
့ၣ် က ွဲသနဂိၤဂိၤတဖ ့ၣ် အ ့ၣ်လၢပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်ကကၢ ့ၣ်သမံသမီးဘ ့ၣ်၀ဲၤွဲအဂီၢ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ ီၤႋ
တၢ ့ၣ်ကီးွဲ က ၢၢ ့ၣ်တံၢ ့ၣ်လၢလ ့ၣ်တဖ ့ၣ်အိၤံ တမၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘီးဘ ့ၣ်ရိၤလီိၤတၢ ့ၣ်အ ့ၣ်သီးကွဲထီ ့ၣ်သီးသကီးမံိၤဒွဲီးအဂီၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ် ဒီီးတမၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်အ ့ၣ်သီးတခါလၢ
ဘ ့ၣ်ထဒ
ွဲ ီးီ တၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်က ၢၢ ့ၣ်တံၢ ့ၣ်လၢလ ့ၣ်အိၤံ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဒီးအ ထ
့ၣ် ီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်သ ့ၣ်ခါပတ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်အကါဒ ့ၣ်ဘ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂိၤန ့ၣ်လိၤီ ီၤႋ

နမၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဒီးီ တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်ထီရိၤီ တမံိၤ ဆွဲီးက ၢနပၢဆၢရွဲ ့ၣ်က ွဲိၤတၢ ့ၣ်မဒါခ ့ၣ် နပိၤဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီ၀ဲၤွဲိၤက ိၤ Apogee ပိၤဟ ့ၣ်က ့ၣ်တၢ ့ၣ်ခ ့ၣ်က ၢၢ ့ၣ် မတမၢ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်လိၤပ ့ၣ်မိၤထတ
ွဲ ၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီီးကမံီးတံ ့ၣ် ဒ့ၣ်ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလၢတၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်အဆၢ "တၢ ့ၣ်တီ ့ၣ်ထီ ့ၣ်ဒီးီ တၢ ့ၣ်ဃထံီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်သ ့ၣ်ခါပတ ့ၣ်"
ပိၤအသီးန ့ၣ်တကၢ ့ၣ်ီၤႋ

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လမိၤယိၤ အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ လၢ တၢ ့ၣ်ဆွဲီးက ၢအက ိၤ

www.apog.ethicspoint.com န ့ၣ်လီိၤ. Apogee
တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤ အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ တၢ ့ၣ်ဆွဲီးက ၢအက ိၤအံိၤ
ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤတၢ ့ၣ် လၢပိၤလၢအခ ၢ
လၢတၢ ့ၣ်ရလၥ့ၣ်မိၤသကီးတၢ ့ၣ်တအ ့ၣ်ဒီးီ Apogee န ့ၣ်လီိၤ.
ဝံိၤသီးစိၤကၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ် တၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်လီိၤတဖ ့ၣ် ဒ့ၣ်သီးကဆွဲီးက ီးဘ ့ၣ်
လီတွဲစတလၢ ့ၣ်စ ဆ Apogee တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤမိၤယိၤ
အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ တၢ ့ၣ်ဆွဲီးက ၢအက ိၤ ဖွဲလံၥ့ၣ်ကဘ ံီးပိၤ 6 ဒီီး 7
တဖ ့ၣ် လၢတၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်က ွဲအိၤံ န ့ၣ်တကၢ ့ၣ်.
တ ၢ်ဒံးသ ၢ်ညါတဖ ၢ် လ အသ ၢ်ညါ မ ၢ်ဂူၤ သံးဒဒီ
လ တ ၢ်ကမူၤဟံးဂီူၤ တ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ မ ၢ်ဂူၤ တ ၢ်စ ၢ်အကလ ၢ်
တ ၢ်ရွဲ ၢ်လူၤီ က ွဲူၤလီူၤ မ ၢ်ဂူၤ တ ၢ်သက ၢ်သဒံးအ ၢ်ဝွဲလ
စစရီ တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မူၤမ ၢ်ဂူၤ တ ၢ်စွဲံးစစရီ အလ ၢ်အလ ၢ်တဖ ၢ်ကဘ ၢ်
တ ၢ်ဃသ ၢ်ညါ အဆအခ ျ့ ဒီံး လီူၤတ ၢ်လီူၤဆွဲံး န ၢ်လီူၤ.
တအ ၢ်ဒံးီ တ ၢ်ဟံးဂ ၢ်၀ီမူၤက ၢ်ကူၤတ ၢ် ဆပူၤထီရီူၤတဂူၤလ

တၢ ့ၣ်နီၢ ့ၣ်, Apogee ပ ့ၣ်ဂၢံ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဘါနိၤလၢနကမိၤစၢိၤတၢ ့ၣ်လၢ ဆညါတၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ သီးလၢ တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်ဒီီး ပတၢ ့ၣ်ပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လသီလ,

တီ ၢ်ထ ီ ၢ်တ ၢ်သ ၢ်ညါဘ ၢ် မတမ ၢ်

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ,စစရီတၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤလၢအကကၢီးအဘ ့ၣ်,ဒီီးတၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်အပိၤန လ
့ၣ် ိၤီ .

က ၢ်ဆကမ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်လ ၢ်သ ၢ်ခါပတ ၢ်တ ၢ်အဂ ၢ်လ တ ၢ်သ ၢ်တသ
ီ ံး
လူၤအပူၤဘ ၢ်န ၢ်လူၤီ ီၤႋ

APOGEE တ ၢ်သ ၢ်လနွဲ ယ
ၢ် ူၤ အတ ၢ်သ တ
ၢ်
ၢ်သီ ဂ ၢ်ဂီ ၢ်အလီူၤက ူၤ
www.apog.ethicspoint.com (ကွဲီးနၥ့ၣ် ပၢ ့ၣ်ကရၢကရိၤအမံိၤလၢ “Apogee”) (ဟီ ့ၣ်ခ ့ၣ်ဒဘ
ီ
့ၣ်) မၢ ့ၣ်ဂိၤ 800.441.6164 (အခီအသွဲ အကလီ လၢ U.S. ဒီီး Canada). ဝံိၤသီးစိၤ ကၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်လိၤတဖ ့ၣ် ဒ့ၣ်သီးကဆွဲီးက ီးဘ ့ၣ် အခီအသအ
ွဲ ကလီ လၢထံကီၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်အအ လ
့ၣ် ၢ U.S. ဒီီး Canada အခ ၢ ဖွဲလၥ
ံ က
့ၣ် ဘ ံီးပိၤ 6 ဒီီး 7 တဖ ့ၣ် လၢတၢ ့ၣ်နွဲ က
့ၣ် ွဲအိၤံ မၢ ့ၣ်ဂိၤ ဖွဲ

www.apog.ethicspoint.com (ကွဲီးနၥ့ၣ် တၢ ့ၣ်ကရၢကရိၤ အမံိၤလၢ “Apogee” န ့ၣ်တကၢ ့ၣ်).

1

တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ တ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲ အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ
တ ၢ်ပၥၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဘ

တ ၢ်ဘ

တ ၢ်အံးထက
ွဲ ၢ်ထအ
ွဲ ဂီ ၢ်

လ အဖ ၢ်ဒံးီ အခီပညီဖ ါဂူၤ
တ ၢ်ထီဒါတ ၢ်နၥၢ် တ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ ဒီံး

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢအံိၤ

တၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပီတၢ ့ၣ်ဒီီး ပိၤပပၢတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်

တ ၢ်ပပ လၥၢ်သံးအလ ၢ်အလ ၢ်

ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်တတီဃၥ့ၣ်အိၤီ လၢ အနၥ့ၣ်လိၤီ

ဘ ့ၣ်ဃီးဒီီး တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်တၢ ့ၣ်အပိၤ,

တၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်ပၢၢ ့ၣ်လၥ့ၣ်သီး

တၢ ့ၣ်က ့ၣ်လိၤီ တဖ ့ၣ်လၢ တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်တၢ ့ၣ်အပိၤ,

ဒီီးပိၤပပၢတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ် ဘ ့ၣ်ဃီးဒီီး တၢ ့ၣ်ကိၤတဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါပနံၥတ
့ၣ် ဖ ့ၣ်ဆကမ ၢ ့ၣ်,

အပိၤ, ဆီးလီိၤတၢ ့ၣ်အပိၤ, တၢ ့ၣ်ဆါကံၥ့ၣ်

တၢ ့ၣ်တဘီးဘ ့ၣ်သ ့ၣ်ညါ ပနံၥတ
့ၣ် ဖ ့ၣ် ဒီီး

တၢ ့ၣ်မိၤအသီး အဂိၤအဂိၤ,တၢ ့ၣ်ထီးနါ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤတဖ ့ၣ်, အခအသတ
ွဲ ဖ ့ၣ် ဒီီး

တၢ ့ၣ်ထီးနါ တၢ ့ၣ်ကနိၤ, တၢ ့ၣ်ပိၤတၢ ့ၣ်ကလံိၤ,

တၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်လၢ ့ၣ်စိၤတဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်နီိၤလီိၤ လီၢ ့ၣ်ကဝီိၤတဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ,

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ တၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ိၤ

ပိၤညီနၢ ့ၣ်ပိၤတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်, မၢ ့ၣ်ဂိၤ

လၢအကကၢီးအဘ ့ၣ် တမံိၤမံိၤ န ့ၣ်လီိၤ.

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်တၢ ့ၣ်အပိၤတဖ ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .
ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ ထီးကၥ
ံ ့ၣ်
ပိၤဆါကိၤတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပိၤနီိၤလီိၤတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်
တနၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်ကီီးဘ ့ၣ် လၢအတၢ ့ၣ်သဘ ျ့ တၢ ့ၣ်ဆါကိၤ
ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ အပနံၥတ
့ၣ် ဖ ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .
ထီဒါ တ ၢ်တတီူၤဃၥၢ် တ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ ဒီံး

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢအံိၤ

စံီးဆၢတၢ ့ၣ်ဆ တၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ် အတၢ ့ၣ်ဃတၢ ့ၣ်.

တ ၢ်ဘ တဖ ၢ်.

တဘ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တမံိၤမံိၤဒီီး မိၤစၢိၤ ထံကၢီ ့ၣ်လၢ

တၢ ့ၣ်ဃကညီး လၢကမိၤစၢိၤ Arab

အဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ် တၢ ့ၣ်ပိၤတၢ ့ၣ်ဆါ

အတၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ် လၢ Israel.

လၢအတဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဆီ ့ၣ်ထမ
ွဲ ိၤစၢိၤ ဘ ့ၣ်လၢ U.S.
ပဒ ့ၣ်ပပၢ ့ၣ်န ့ၣ်တဂိၤ.
တ ၢ်ထီဒါလၥၢ်သံး အတ ၢ်သံးစွဲ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် ဘ ့ၣ်ဟီးဆီးွဲ

တၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၥ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်လၢအထီ ့ၣ်ဘီးလၥ့ၣ်က,ံ

တၢ ့ၣ်အ ့ၣ်အသီးတဖ ့ၣ် ဒီီး တၢ ့ၣ်ဟီးတၢ ့ၣ်ဂွဲိၤတဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်သီးအ ့ၣ်တဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ထံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်တမံိၤ

ဖွဲအဝွဲသ ့ၣ်အကစၢ ့ၣ်ဒ ့ၣ်ဝွဲ အတၢ ့ၣ်သီးစွဲတဖ ့ၣ်

လၢမိၤအသီးခခါခွဲအိၤံ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်

ကွဲထီ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ထီဒါလၥ့ၣ်သီး သအလီၢ ့ၣ်, မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ပိၤမိၤနၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပိၤပိၤတၢ ့ၣ်ပနံၥ.့ၣ် နၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်အဂၢ ့ၣ်အက ိၤလၢ အအ ့ၣ်ဖ ါထီ ့ၣ်

က ိၤဧိၤစဧိၤ တၢ ့ၣ်သီးစွဲ လၢပိၤလၢအပပၢတၢ ့ၣ်,

တၢ ့ၣ်ထီဒါလၥ့ၣ်သီးဒီီး ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ

ပိၤမိၤနၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပိၤပိၤတၢ ့ၣ်ပနံၥ့ၣ်

အတၢ ့ၣ်သီးစွဲတဖ ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .
ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖနီၢ ့ၣ်နီၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ် ကလ ့ၣ်မိၤလွဲိၤပွဲိၤဘ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်ထီဒါလၥ့ၣ်သီး အတၢ ့ၣ်သီးစွဲ တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်အရံ ့ၣ်.
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တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ တ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲ အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ
တ ၢ်ပၥၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဘ

တ ၢ်ဘ

တ ၢ်အံးထက
ွဲ ၢ်ထအ
ွဲ ဂီ ၢ်

လ အဖ ၢ်ဒံးီ အခီပညီဖ ါဂူၤ
တ ၢ်ဟ ၢ်ဒံးီ တ ၢ်သ ၢ်ညါဆ ကူၤတ ၢ်ဘ ံး

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် တဘ ့ၣ် ဟ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်လၥ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်ဒီးီ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်ညါဆၢကိၤတၢ ့ၣ်ဘ ီးတဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်တခါခါ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

လၢအါနၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်အပိၤ ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်လၢ

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်ညါဆၢကိၤတၢ ့ၣ်ဘ ီး ဆ မၢ ့ၣ်ဂိၤ လၢ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖ ဆ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်လၥ့ၣ်ဘ ့ၣ်လၢ

ပိၤတဂိၤဂိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤကရၢ လၢ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖ လၢ, ပိၤမိၤနၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်, ပိၤပိၤတၢ ့ၣ်ပနံၥ,့ၣ်

ဃမိၤနၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ ဒီီး

ပိၤဟ ့ၣ်နိၤီ လီိၤတၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပိၤဟ ့ၣ်က ့ၣ်တၢ ့ၣ်.

ပနံိၤတၢ ့ၣ်ကိၤကရၢအံိၤ, တၢ ့ၣ်စွဲဘီးဒီီး တၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤ

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က ့ၣ်စ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်လၥ့ၣ်က ့ၣ်စိၤလၢ,

ပ ့ၣ်ဃၥ့ၣ်ပနံၥ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤကရၢအံိၤ န ့ၣ်တဂိၤ.

တၢ ့ၣ်မိၤနၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်က ့ၣ်စလၢ, ပနံ ့ၣ်ပိၤဆီ ့ၣ်ထတ
ွဲ ဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်ဒီးီ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်ညါဆၢကိၤတၢ ့ၣ်ဘ ီး

ပိၤပိၤတၢ ့ၣ်ပနံၥ,့ၣ် ပိၤဟ ့ၣ်နိၤီ လီိၤတၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တဖ ့ၣ်လၢအတစွဲဘီးဒီီး

ပိၤဟ ့ၣ်က ့ၣ်တၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်တပၥ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ထီ ့ၣ်ဘီး.

တၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤနၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၥ့ၣ်အိၤီ သ မမၢ ့ၣ်
အလၢ ့ၣ်အပိၤတအါကွဲ ့ၣ်ဆီး ဒီီး တၢ ့ၣ်တအါနၢ ့ၣ်ဒ
ကဝီိၤ တၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ကတိၤမၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်.
ကီ ၢ်ပဒ ၢ် တ ၢ်ရလၥၢ်သံးတဖ ၢ် -

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က ့ၣ်စိၤ, တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်တဖ ့ၣ်,တၢ ့ၣ်အီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်အီိၤ

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က ့ၣ်စ တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်မ ့ၣ်သီး

တ ၢ်က ၢ်ဆ ၢ်မွဲၥဒ
ၢ် ံးီ ကမ

ဒီီး တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်ဆၢကိၤတၢ ့ၣ်ဘ ီးအဂိၤအဂိၤ

တၢ ့ၣ်မိၤသ ့ၣ်ဖံသီးညီပဒ ့ၣ်ပိၤဘ ့ၣ်မဘ ့ၣ်ဒါ မတမၢ ့ၣ်

လၢအတၢပည
့ၣ် ့ၣ်
့ၣ် လၢ ့ၣ်ဘၢစကမီိၤ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်ီၤႋ တၢ ့ၣ်ဒီးငါပိၤတဖ ့ၣ်

ကမ ၢၢ ့ၣ်ပိၤနၢ ့ၣ်စကမီိၤတဂိၤဂိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

လၢကဃထီ ့ၣ်ပဒ ့ၣ်ပိၤဘ ့ၣ်မဘ ့ၣ်ဒါ မတမၢ ့ၣ်

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်နၢ ့ၣ် ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ်အိၤီ လီိၤ.

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖအဂီၢ ့ၣ်ီၤႋ ကွဲကမၢ ့ၣ်ပိၤအခၢ ့ၣ်စီး မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ် တၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်ဖံီးနၢ ့ၣ်မိၤ ဆ ကမ ၢ ့ၣ်ပိၤနၢ ့ၣ်စကမီိၤ

တၢ ့ၣ်တလၢထီ ့ၣ်ပွဲိၤထီ ့ၣ် လၢကပၥ့ၣ်ဃၥ့ၣ်

မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်နၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်အကါဒ ့ၣ်အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ လၢတၢ ့ၣ်တွဲဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဒီီး

ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်စိၤဟ ့ၣ်ကမီိၤ ပၥ့ၣ်ဆနၢအလီ
့ၣ် ့ၣ် ၢ ့ၣ် လၢ

ကမ ၢၢ ့ၣ်ပိၤနၢ ့ၣ်စကမီိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်.

ၢ်ပူၤန ၢ်စကမီူၤ

ဒီံးပူၤမူၤတ ၢ်ဖတဖ ၢ်.

Apogee အထီရီိၤ တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က ့ၣ်ဖီးတၢ ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .
ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် တဘ ့ၣ်လတ
ီ ၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ
ကွဲကမ ့ၣ်ပိၤအခၢ ့ၣ်စီး တၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်တီ ဖွဲ
တၢ ့ၣ်တွဲဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဒီီးကမ ၢ ့ၣ်ပိၤနၢ ့ၣ်စကမီိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် န ့ၣ်တဂိၤ.
ကီ ၢ်ပဒ ၢ် တ ၢ်အ ၢ်လူၤီ အီူၤလီူၤတဖ ၢ်

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် လီိၤတံၢ ့ၣ် ဒီီး

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်အီ ့ၣ်ကဘ ံီးအီ ့ၣ်ကဘ ့ၣ် ဆ

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီဒီးီ တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤ ပိၤနၢ ့ၣ်စကမီိၤတဖ ့ၣ်.

လၢအပၥ့ၣ်လိၤီ ဆ

တၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပီတၢ ့ၣ် လၢဆညါတၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်ဖံီးနၢ ့ၣ်မိၤ

ကီၢ ့ၣ်ပဒ ့ၣ်တၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤတဖ ့ၣ်န ့ၣ်

အခီးွဲ အယၥ့ၣ်တဖ ့ၣ် ဖွဲပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖကီးဂိၤဒွဲီး ကဘ ့ၣ်လိၤပၥ့ၣ်ထွဲ န ့ၣ်လိၤီ .

ဒီီးတၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤပိၤနၢ ့ၣ်စိၤကမီိၤတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်.
တၢ ့ၣ်တပၥ့ၣ်ထီ ့ၣ်အခံ
တၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤလၢအဂိၤဝွဲဘ ့ၣ်ဝွဲ
က ့ၣ်စိၤတၢဖံ့ၣ် ့ၣ် ီးတၢ ့ၣ်မိၤ အက ွဲအကပိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤအကတီၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်.
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တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ တ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲ အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ
တ ၢ်ပၥၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဘ

တ ၢ်ဘ

တ ၢ်အံးထက
ွဲ ၢ်ထအ
ွဲ ဂီ ၢ်

လ အဖ ၢ်ဒံးီ အခီပညီဖ ါဂူၤ
ထကီ ၢ်ခ ၢ်န ၢ် တ ၢ်ဃသ ည
ၢ် ါတဖ ၢ်ဒံးီ

ထံကၢီ ့ၣ်ခ န
့ၣ် ၢ ့ၣ်ခွဲလၢ ့ၣ် အတၢ ့ၣ်ဃတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လၢ

ဃနၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ခီ ့ၣ်အသီးတဖ ့ၣ်,

တ ၢ်သက ၢ်စံးဆ တဖ ၢ်

တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်စံီးဆၢ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်ကီးွဲ နီၢ ့ၣ်ကီးွဲ ဃါတဖ ့ၣ်

လံၥလ
့ၣ် ၢအကဆ
ွဲ တၢ ့ၣ်စံ ့ၣ်ညီ ့ၣ်ကၢီ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်,

ကကၢီးဒီးသ ့ၣ်ညါ အဆအခ ျ့ ဆ Apogee

တၢ ့ၣ်ဃတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ် လၢထံကၢီ ့ၣ်ခ န
့ၣ် ၢ ့ၣ်

အထီရီိၤတၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က ဟ
့ၣ်
ဖ
့ၣ် ီး န ့ၣ်လိၤီ .

ပိၤဃသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖလၢအမိၤသကီးတၢ ့ၣ် လၢထံကၢီ ့ၣ်ခ န
့ၣ် ၢ ့ၣ်

ပိၤလၢက ွဲိၤဘ ့ၣ်ကိၤ လၢပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ

တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်စံီးဆၢတဖ ့ၣ် ကဘ ့ၣ်ဟ ့ၣ်

အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ အဂီၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်စံီးဆၢတဖ ့ၣ် လီိၤတံၢ ့ၣ်လီိၤဆွဲီး

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢတဖ ့ၣ် လၢ

လၢလၢပွဲိၤပွဲိၤန ့ၣ်လိၤီ .

မိၤတံိၤမိၤသကီးတၢ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ.

ဟီ ၢ်ခ ၢ်ဒဘ
ီ
ၢ် တ ၢ်က ၢ်တ ၢ်ကူၤတ ၢ်တဖ ၢ် ဒီံး

တၢ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ ကစၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် ဒီီး

တၢ ့ၣ်တလၢထီ ့ၣ်ပွဲိၤထီ ့ၣ် ကစၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဒီီး တၢ ့ၣ်ဆၢနၥ့ၣ်,

တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မူၤတဖ ၢ်

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီခလ
ွဲ ၢ ့ၣ် ဒီီး တၢ ့ၣ်လ ဘ
့ၣ်
တ
့ၣ် ဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဒီးဟီးထီ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ,

ကကၢီးဘ ့ၣ်ဃီး လၢဟီ ခ
့ၣ် ဒ
့ၣ် ဘ
ီ
့ၣ်

စလွဲလၥ့ၣ်တၢ ့ၣ်အပိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်အခအသွဲ

တၢ ့ၣ်က ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤတမံိၤမံိၤ အါနၢ ့ၣ်ဒ ့ၣ်နၢ ့ၣ်

အတၢ ့ၣ်လ တ
့ၣ် ဖ ့ၣ် လၢထံဂၥ့ၣ်ကၢီ ့ၣ်ဂိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် ကကၢီးဘ ့ၣ်ဃီးဒီီး U.S

တၢ ့ၣ်ဒီးဟီးထီ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ တၢ ့ၣ်ပၢဆၢတၢ ့ၣ်,

အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီတဖ ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .

ပဒ ့ၣ်အတၢ ့ၣ်တတီိၤပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ U.S
အတၢ ့ၣ်ထီဒါတၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ် တၢ ့ၣ်သ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်သီတဖ ့ၣ်.

ထဂူၤကီ ၢ်ဂူၤ တ ၢ်အီ က
ၢ် ဘ ံးကဘ ၢ်

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က ့ၣ်စိၤတကကၢီးတဘ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က ့ၣ်စိၤလၢ

အလ ၢ်အလ ၢ်တဖ ၢ် အတ ၢ်စ ည
ၢ် ီ ၢ်

တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်တဖ လ
့ၣ် ၢ ထံဂိၤကီၢ ့ၣ်ဂိၤတဖ ့ၣ်အပိၤ ဆ

တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်သံဒီးအလီၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဝတ
ွဲ ဖ ့ၣ်,

ထံကၢီ ့ၣ်ခ န
့ၣ် ၢ ့ၣ်ပိၤနၢ ့ၣ်စိၤကမီိၤတဖ ,့ၣ်

တၢ ့ၣ်အဘီးအလွဲတဖ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ပဒ ့ၣ်လၢကၢ ့ၣ်ထံကၢ ့ၣ်ကီၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ ထံဂၢ ့ၣ်ကီၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်

က ့ၣ်စိၤတၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ် ဆ ထံဂိၤကီၢ ့ၣ်ဂိၤ ကီၢ ့ၣ်ပဒ ့ၣ်

ကရၢ ့ၣ်ကရၢတဖ ့ၣ် ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ်အိၤီ န လ
့ၣ် ိၤီ .

ပိၤနၢ ့ၣ်စိၤကမီိၤတဖ ့ၣ်, ပဒ ဘ
့ၣ်
့ၣ်ဃီးဒီီး
ကၢ ့ၣ်ထံကၢ ့ၣ်ကီၢ ့ၣ် တဖ ့ၣ်,
ထံဂၢ ့ၣ်ကီၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်ကရၢ ့ၣ်ကရၢတဖ ့ၣ်.
တၢ ့ၣ်ဟီးတၢ ့ၣ်ဂွဲိၤတဖ ့ၣ် လၢထံကၢီ ့ၣ်လၢ
ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်သ ည
့ၣ် ါ ဘ အ
့ၣ် ီ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်အီ ့ၣ်ကဘ ံီးကဘ အ
့ၣ် ဂီၢ ့ၣ်.
တၢ ့ၣ်ဟီးတၢ ့ၣ်ဂွဲိၤတဖ ့ၣ် လၢထံကၢီ ့ၣ်လၢ
ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်သ ည
့ၣ် ါ ဘ အ
့ၣ် ီ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်အီ ့ၣ်ကဘ ံီးကဘ အ
့ၣ် ဂီၢ ့ၣ်.
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တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ တ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲ အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ
တ ၢ်ပၥၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဘ

တ ၢ်ဘ

တ ၢ်အံးထက
ွဲ ၢ်ထအ
ွဲ ဂီ ၢ်

လ အဖ ၢ်ဒံးီ အခီပညီဖ ါဂူၤ
ညီန ၢ် အအါ မ ၢ်ဂူၤ အစူၤအဘံးအလွဲတဖ ၢ်,

တၢ ့ၣ်အီ ့ၣ်ကဘ ံီးကဘ ့ၣ်ဒီးီ

တၢ ့ၣ်အီ ့ၣ်ကဘ ံီးကဘ ့ၣ်ဒီးီ

အဘံးအလွဲခ ၢ်ဖံးတဖ ၢ် မ ၢ်ဂူၤ စူၤစူၤလီူၤတဖ ၢ်.

စိၤတၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ပ ွဲတၢ ့ၣ်အခွဲီးအယၥ့ၣ်အဂီၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်.

စိၤတၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ပ ွဲတၢ ့ၣ်အခွဲီးအယၥ့ၣ်အဂီၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်
ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ်အိၤီ .

တ ၢ်ဟ ၢ်စူၤ တ ၢ်သက ၢ်အလီ ၢ်အ ၢ်ဝူၤွဲ တဖ ၢ်,

တၢ ့ၣ်ကၢ ့ၣ်ထံကၢ ့ၣ်ကီၢ ့ၣ်ဒီီး တၢ ့ၣ်ကတ
ွဲ ၢ ့ၣ်ဟ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ဖီး

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ ကစၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် ဒီီး

အဘံးအလွဲတဖ ဒ
ၢ် ံးီ

တၢ ့ၣ်ဟီးတၢ ့ၣ်ဂွဲိၤတဖ ့ၣ်.

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီခလ
ွဲ ၢ ့ၣ်

တ ၢ်ဟ က
ၢ်
ၢ်တ ၢ်သံးတ ၢ်က ွဲူၤတဖ ၢ်, မ ၢ်ဂူၤ

ဘ ထ
့ၣ် ဒ
ွဲ ီးီ တၢ ့ၣ်ကၢ ့ၣ်ထံကၢ ့ၣ်ကီၢ ့ၣ် တစၢိၤမိၤစၢိၤ

တ ၢ်တလီ ၢ်လီ ၢ် မ ၢ်ဂူၤ

တၢ ့ၣ်ကတ
ွဲ ၢ ့ၣ်ဟ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ဖီး. တၢ ့ၣ်ကၢ ့ၣ်ထံကၢ ့ၣ်ကီၢ ့ၣ်

တ ၢ်ထီ ၢ်ဘံးလ ၢ်ကၥၢ်တ ၢ်ဟ တ
ၢ် ဖ ၢ်.

တစၢိၤမိၤစၢိၤ လၢပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ စိၤမၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ်.

ပနၥၢ်တ ၢ်ကူၤကရ အတ ၢ်ဟ က
ၢ် ူၤစူၤ လ

တၢ ့ၣ်ကဟကယၥ့ၣ် ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢစလီၢ ့ၣ်ခီ ခ
့ၣ် ့ၣ်

တၢ ့ၣ်စလီ ့ၣ်ခီ ့ၣ်ခ ့ၣ် လၢအက ဘ
့ၣ်
့ၣ်ဖီးသအံိၤဒီီး

ပူၤနီ ၢ်ကစ ၢ် က ၢ်ထက ၢ်ကီ ၢ် တစ ူၤမူၤစ ူၤတဖ ၢ်.

ဒီီး အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ. တၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ိၤ လၢအအ ့ၣ်လၢ

တၢ ့ၣ်အဂိၤအက ိၤဒီီး

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ အတၢ ့ၣ်ကီးွဲ နီၢ ့ၣ်ကီးွဲ ဃါ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢအစိၤပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ်တဖ ့ၣ်ဒီးီ တၢ ့ၣ်စလီ ့ၣ်

ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်မိၤဂိၤအါထီ တ
့ၣ် ဖ ့ၣ်

ခီ ့ၣ်ခ ့ၣ်တဖ န
့ၣ် ့ၣ် ကဘ ့ၣ်မိၤပိၤဖ ွဲီးလၢဝွဲိၤလီၢ ့ၣ်ဝွဲိၤ

လၢပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢအံိၤန ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဒ ့ၣ်

လၢတၢ ့ၣ်တတီိၤဟ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်,

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ အစလီၢ ့ၣ်ခီ ခ
့ၣ် ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .

တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂိၤ လၢအခွဲီးတအ ့ၣ်
တပၥ့ၣ်အ ဖ
့ၣ် ါထီ ့ၣ်တၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်သအီိၤ န ့ၣ်လိၤီ .
တၢ ့ၣ်သတၢ ့ၣ်လွဲီး တကကၢီးတဘ ့ၣ်
လၢပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ အစိၤပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ်.
တၢ ့ၣ်သအီိၤနီၢ ့ၣ်ကစၢ ့ၣ်ဒ အ
့ၣ် ဂီၢ ့ၣ်လၢ ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ
အစလီၢ ့ၣ်ခီ ့ၣ်ခ ့ၣ်.

တ ၢ်န ၢ်ဖံးန ၢ်မူၤ တ ၢ်ဒၢ်သံးလၥၢ်သံး အခွဲံးအယၥၢ်

ခီပနံ ့ၣ်ကဟ ့ၣ် တၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်ဖံီးနၢ ့ၣ်မိၤအတၢ ့ၣ်ခွဲီးဂိၤယ ဘ
့ၣ်
့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဟံီးဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီဘ ့ၣ်ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဂိၤ

အထွဲသီးတိၤသီးလၢတကၢ ့ၣ်မွဲ ့ၣ် ကလ ့ၣ်

ဒီးသနိၤထီ သ
့ၣ် ီးခီဖ လၢ ကလ ့ၣ် ဖံီးဘ လ
့ၣ် ၢွဲ ့ၣ်

ဖံီးဘ ့ၣ်လၢွဲ ့ၣ် ကလ ့ၣ်လိၤီ စၢိၤ တၢ ့ၣ်ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ဘါ

ကလ ့ၣ်လိၤီ စၢိၤ တၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘါ

တၢ ့ၣ်လီိၤစၢိၤလိၤသွဲ ့ၣ် မ ခ
့ၣ် ါ သီးနံ ့ၣ် ကလ ့ၣ်ဂၢံ ့ၣ်ထံီး

တၢ ့ၣ်လီိၤစၢိၤလိၤသွဲ ့ၣ် မ ခ
့ၣ် ါ သီးနံ ့ၣ် ကလ ့ၣ်ဂၢံ ့ၣ်ထံီး

မ ့ၣ်ခါတၢ ့ၣ်သီးစွဲ တၢ ့ၣ်အမ ခ
့ၣ် ါ မ ခ
့ၣ် ါတၢ ့ၣ်အ ဖ
့ၣ် ါ ဒီီး/

မ ့ၣ်ခါတၢ ့ၣ်သီးစွဲ တၢ ့ၣ်အမ ခ
့ၣ် ါ မ ခ
့ၣ် ါတၢ ့ၣ်အ ဖ
့ၣ် ါ ဒီီး/

မတမၢ ့ၣ် မ ့ၣ်ခါတၢ ့ၣ်ပ သ
့ၣ် ီး တၢ ့ၣ်နီၢ ့ၣ်ခကၢ ့ၣ်ဂီိၤတလၢပွဲိၤ

မတမၢ ့ၣ် မ ့ၣ်ခါတၢ ့ၣ်ပ သ
့ၣ် ီး တၢ ့ၣ်နီၢ ့ၣ်ခကၢ ့ၣ်ဂီိၤတလၢပွဲိၤ

တၢ ့ၣ်ဆီးတၢ ့ၣ်ဆါ ဟံ ဖ
့ၣ် ဃီဖဆ ခ
့ၣ် ျ့ ဂၢ ့ၣ်စံ ့ၣ်စိၤ

တၢ ့ၣ်ဆီးတၢ ့ၣ်ဆါ ဟံ ဖ
့ၣ် ဃီဖဆ ခ
့ၣ် ျ့ ဂၢ ့ၣ်စံ ့ၣ်စိၤ

မတမၢ ့ၣ် နီၢ ့ၣ်ခတၢ ့ၣ်ဟွဲလိၤီ စၢိၤ တၢ ့ၣ်အ ဒ
့ၣ် ီးီ ဟီးသီး

မတမၢ ့ၣ် နီၢ ့ၣ်ခတၢ ့ၣ်ဟွဲလိၤီ စၢိၤ တၢ ့ၣ်အ ဒ
့ၣ် ီးီ ဟီးသီး

တၢ ့ၣ်ဆီဟံ ့ၣ်ဆဃ
ီ ီ မတမၢ ့ၣ် ဒီမါ၀ဲၤိၤတဖ ီသီး

တၢ ့ၣ်ဆီဟံ ့ၣ်ဆဃ
ီ ီ မတမၢ ့ၣ် ဒီမါ၀ဲၤိၤတဖ ီသီး

ဟံ ့ၣ်ဖဃီဖပတီၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဒီးနၢ ့ၣ်ပဒ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤစၢိၤ

ဟံ ့ၣ်ဖဃီဖပတီၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဒီးနၢ ့ၣ်ပဒ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤစၢိၤ

တၢ ့ၣ်ကွဲထဖ
ံ ကီၢ ့ၣ်ဖ သီးမၢ ့ၣ်သံ ဘ
့ၣ် မတမၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ကွဲထဖ
ံ ကီၢ ့ၣ်ဖ သီးမၢ ့ၣ်သံ ဘ
့ၣ် မတမၢ ့ၣ်

သီးလီၢ ့ၣ်လံိၤ မတမၢ ့ၣ်

သီးလီၢ ့ၣ်လံိၤ မတမၢ ့ၣ်

ပတီၢ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ကဟကယ ဘ
့ၣ်
အ
့ၣ် ိၤီ အဂိၤဂိၤ

ပတီၢ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ကဟကယ ဘ
့ၣ်
အ
့ၣ် ိၤီ အဂိၤဂိၤ

န ့ၣ်လိၤီ ီၤႋ

န ့ၣ်လိၤီ ီၤႋ
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တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ တ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲ အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ
တ ၢ်ပၥၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဘ

တ ၢ်ဘ

တ ၢ်အံးထက
ွဲ ၢ်ထအ
ွဲ ဂီ ၢ်

လ အဖ ၢ်ဒံးီ အခီပညီဖ ါဂူၤ
တ ၢ်မူၤတၥၢ်တၥၢ်

တၢ ့ၣ်မိၤပယမ
ွဲ ့ၣ်ခါသံ ထ
့ၣ် ီးံ ဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီ

တၢ ့ၣ်တတၢ ့ၣ်လၥ့ၣ်မ ့ၣ် အကၢ ့ၣ်အဂီိၤတၢ ့ၣ်ဆွဲီးက ၢ;

ဒီီးတၢ ့ၣ်မိၤအနမိၤပယတ
ွဲ ၢ ့ၣ် ခီဖ လၢ ကလ ့ၣ်

အမၢ ့ၣ်အဖါ တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ါအတၢ ့ၣ်ထံ ့ၣ်,

ဖံီးဘ ့ၣ်လၢွဲ ့ၣ် ကလ ့ၣ်လိၤီ စၢိၤ တၢ ့ၣ်ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ဘါ

ဒီီးတၢ ့ၣ်တွဲလၥ့ၣ်ကတ
ွဲ ဖ ့ၣ်;

တၢ ့ၣ်လီိၤစၢိၤလိၤသွဲ ့ၣ် မ ခ
့ၣ် ါ သီးနံ ့ၣ် ကလ ့ၣ်ဂၢံ ့ၣ်ထံီး

တၢ ့ၣ်မိၤနီ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ခါတဒ့ၣ်သီးလၥ့ၣ်သီး, လီၥပ
့ၣ် ၥ့ၣ်မၢ ့ၣ်,

မ ့ၣ်ခါတၢ ့ၣ်သီးစွဲ တၢ ့ၣ်အမ ခ
့ၣ် ါ မ ခ
့ၣ် ါတၢ ့ၣ်အ ဖ
့ၣ် ါ ဒီီး/

တၢ ့ၣ်သီးအ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ခါခံမိၤံ လၥ့ၣ်,တၢ ့ၣ်သီးအ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဒ့ၣ်သီးလ

မတမၢ ့ၣ် မ ့ၣ်ခါတၢ ့ၣ်ပ သ
့ၣ် ီး တၢ ့ၣ်နီၢ ့ၣ်ခကၢ ့ၣ်ဂီိၤတလၢပွဲိၤ

ၥ့ၣ်သီး, မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်လွဲလၥ့ၣ်မၢ ့ၣ်ခါ

တၢ ့ၣ်ဆီးတၢ ့ၣ်ဆါ ဟံ ဖ
့ၣ် ဃီဖဆ ခ
့ၣ် ျ့ ဂၢ ့ၣ်စံ ့ၣ်စိၤ

တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ါအတၢ ့ၣ်ထံ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

မတမၢ ့ၣ် နီၢ ့ၣ်ခတၢ ့ၣ်ဟွဲလိၤီ စၢိၤ တၢ ့ၣ်အ ဒ
့ၣ် ီးီ ဟီးသီး

တၢ ့ၣ်တွဲလၥ့ၣ်ကတ
ွဲ ၢ ့ၣ်တဖ .့ၣ် တၢ ့ၣ်မိၤတံၥတ
့ၣ် ၥ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဆီဟံ ့ၣ်ဆဃ
ီ ီ မတမၢ ့ၣ် ဒီမါ၀ဲၤိၤတဖ ီသီး

လၢတၢ ့ၣ်ခီ ထ
့ၣ် ီးံ တၢ ့ၣ်အဂၥ့ၣ်အဂိၤ

ဟံ ့ၣ်ဖဃီဖပတီၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဒီးနၢ ့ၣ်ပဒ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤစၢိၤ

အကကၢီးဘ ဃ
့ၣ် ီးဒီီးတၢ ့ၣ်ကဟကယၥ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ကွဲထဖ
ံ ကီၢ ့ၣ်ဖ သီးမၢ ့ၣ်သံ ဘ
့ၣ် မတမၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်အ အ
့ၣ် သီး. တၢ ့ၣ်မိၤပ ံိၤမိၤဖီးတၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

သီးလီၢ ့ၣ်လံိၤ မတမၢ ့ၣ်

လက
ွဲ ဒံလက
ွဲ ဒါနၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ် ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်

ပတီၢ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ကဟကယ ဘ
့ၣ်
အ
့ၣ် ိၤီ အဂိၤဂိၤ

အလံၥပ
့ၣ် တံ ဆ, မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်တတၢ ့ၣ်လၥ့ၣ်မၥ့ၣ်

အဃန ့ၣ် တမၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်လ ့ၣ်အိၤီ သ

ဘ ဃ
့ၣ် ီးဒီီးမၢ ့ၣ်ခါတၢ ့ၣ်ဒ ထ
့ၣ် ီ အ
့ၣ် ါထီ ့ၣ်,

ဒီီးခီပနံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်အီိၤအဂၢ ့ၣ်ဘ န
့ၣ် လ
့ၣ် ိၤီ ီၤႋ

ကမိၤဘ ့ၣ်ဒတၢ ့ၣ် ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖအတၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤ
တၢ ့ၣ်အ အ
့ၣ် သီးတဖ ့ၣ်.

ဟီ ၢ်ခ ၢ်နူၤဆ ၢ် တ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီဒံးီ တ ၢ်ဘ တဖ ၢ်

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ ကစၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်ဒီီး

တၢ ့ၣ်တလွဲတပွဲိၤ ဟီ ခ
့ၣ် န
့ၣ် ဆၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်မိၤနီၢ ့ၣ်.

ဟီ ့ၣ်ခ ့ၣ်နဆၢ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီဒီးီ တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်.

တၢ ့ၣ်တဒီးသ ည
့ၣ် ါ တၢ ့ၣ်လီၢ ့ၣ်လလီိၤဂၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ
တၢ ့ၣ်ထီးထီ က
့ၣ် ၥ
ံ လ
့ၣ် ၢမဒါတဖ .့ၣ်
တၢ ့ၣ်တကကၢီးတဘ ့ၣ် တၢ ့ၣ်မိၤလၢ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်စီးကၥ
ံ တ
့ၣ် ဖ ့ၣ်. တၢ ့ၣ်သတၢ ့ၣ်စလ
ွဲ ၢခီးွဲ ယၥ့ၣ်တအ ့ၣ်
ပိၤထီးတၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်မိၤလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤနၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်.

ပူၤလ အပူၤ တ ၢ်ပနၥၢ်တ ၢ်ကူၤ,

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် တဘ ့ၣ်ပိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ ဆါလီိၤ

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ, မၢ ့ၣ်ဂိၤ စဟ ့ၣ်မၥ့ၣ်အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ ဆ

စဟ ၢ်မၥၢ်,တ ၢ်တတီူၤဃၥၢ်

Apogee အတၢ ့ၣ်ဒီးဃၥ့ၣ်တဖ ့ၣ် ဖွဲအ ့ၣ်ဒီးီ

ပိၤအဂိၤအဂိၤ, တၢ ့ၣ်အခီ ထ
့ၣ် ီးံ အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ

တၢ ့ၣ်အပီီးအလီ တမၢ ့ၣ်ကမ ၢ ့ၣ်အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တမၢ ့ၣ်ကမ ၢၢ ့ၣ်ဒီးနၢ ့ၣ်သ. ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ လၢ

“တၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်က ”့ၣ် တၢ ့ၣ်အပီီးအလီ တမၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ အဂၥ့ၣ်အဂိၤ

ကမ ၢ ့ၣ်အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ ဆ ပိၤအဂၥ့ၣ်အဂိၤ လၢကပိၤ

အတၢ ့ၣ်ဒီးဃၥ့ၣ် အပိၤလၢ Apogee ပၥ့ၣ်ဃၥ့ၣ်

မၢ ့ၣ်ဂိၤ ဆါလီိၤ Apogee အတၢ ့ၣ်ဒီးဃၥ့ၣ်တဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်မိၤလၢအကွဲထီ သ
့ၣ် အပိၤ. တၢ ့ၣ်ပိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

နၢ ့ၣ်တဂိၤ. ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်တဘ စ
့ၣ် ၢိၤဃီး

ဆါလီိၤကဒီီး တၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤတဖ ,့ၣ်

အၢ ့ၣ်လိၤီ သီး လၢ တၢ ့ၣ်မိၤလၢတၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ်

တၢတီ
့ၣ် ့ၣ် တၢ ့ၣ်လိၤ ခီလလ
ွဲ ၥ့ၣ်, ဖီ လ
့ၣ် ၢအကၥ့ၣ်က ီိၤ ဒီီး

ဘ ဃ
့ၣ် ီးဒီီး Apogee အတၢ ့ၣ်ဒီးဃၥ့ၣ်တဖ .့ၣ်

တၢ ့ၣ်လွဲလၥ့ၣ်စပၥ့ၣ်ဖ ့ၣ်တဖ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်တအီိၤလၢတၢ ့ၣ်တတီိၤဃၥ့ၣ်အဂီၢ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ မိၤစိၤလီိၤ
တၢ ့ၣ်ဆါတၢ ့ၣ်ပိၤအလၢ ့ၣ်အပိၤ လၢ Apogee
အတၢ ့ၣ်ဒီးဃၥ့ၣ်.
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တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ တ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲ အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ
တ ၢ်ပၥၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဘ

တ ၢ်ဘ

တ ၢ်အံးထက
ွဲ ၢ်ထအ
ွဲ ဂီ ၢ်

လ အဖ ၢ်ဒံးီ အခီပညီဖ ါဂူၤ
တ ၢ်လီူၤတ ၢ်လၥၢ်တဖ ဒ
ၢ် ံးီ တ ၢ်ကံးွဲ နီ ၢ်ကံးွဲ ဃါတ ၢ်

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဖ ါဘ ဃ
့ၣ် ီးဒီီးစစရီ,

တၢ ့ၣ်တတီတလိၤ, တၢ ့ၣ်ဆၢကမ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

လံၥတ
့ၣ် ဖ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်ကီးွဲ နီ ့ၣ်ကီးွဲ ဃါ ဒီီး လံၥပ
့ၣ် တံတဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်လိၤီ တွဲၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကီးွဲ နၥ့ၣ်တၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်.

ဆကရၢ ့ၣ်အဂိၤ ဘ ့ၣ်မၢ ့ၣ်လီိၤတံၢ ့ၣ် ဒီီး မိၤလွဲိၤပွဲိၤ ဒီီး

တၢ ့ၣ်တလၢထီ ့ၣ်ပွဲိၤထီ ့ၣ် ကမိၤထအ
ွဲ ခံ

ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကတွဲၥက
့ၣ် တီိၤ အီိၤ လၢတၢ ့ၣ်မိၤစစရီ

လၢအကကၢီးအဘ ့ၣ်ဒီးီ တၢ ့ၣ်မိၤစစရီ

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လသီလမၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ် ထီရီိၤတၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်အသီး

တၢ ့ၣ်ရွဲ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်က ွဲိၤတဖ ့ၣ်, မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်သစွဲ

လၢ အက ွဲအကပိၤ တွဲဖ ါလီိၤတံၢ ့ၣ်ဘ လ
့ၣ် ၢ

တၢ ့ၣ်တပၥ့ၣ်ဖ ါ လၢစစရီ. တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်လိၤီ တွဲၥ့ၣ်

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ.

လၢပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ တၢ ့ၣ်ကီးွဲ နီၢ ့ၣ်ကီးွဲ ဃါ
တၢ ့ၣ်ပီီးတၢ ့ၣ်လီတၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ
လ ဘ
့ၣ်
့ၣ်ဝလ
ွဲ ၢ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ မၢ ့ၣ်ဂိၤ
ဘ မ
့ၣ် ိၤတၢ ့ၣ်လၢအလ ့ၣ်ကီးွဲ နီ ့ၣ်ကီးွဲ ဃါ
လၢတၢ ့ၣ်တဆၢကမ ့ၣ်တၢ ့ၣ်အဂီၢ ့ၣ်.

လီမ ၢ် တ ၢ်ဂ ၢ်ထ ဖ ၢ်ဒံးီ တ ၢ်ဆွဲံးက ဆွဲံးက ံးတဖ ၢ်

လီမ ့ၣ် ခွဲလၢၢ ့ၣ် ဒီီး တၢ ့ၣ်ကလၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဆွဲီးက ၢဆွဲီးက ီး

တၢ ့ၣ်သစွဲ ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ တၢ ့ၣ်မိၤက ွဲ

တၢ ့ၣ်ပီီးတၢ ့ၣ်လီဒီးီ တၢ ့ၣ်မိၤက ွဲတဖ ့ၣ်

ဒ့ၣ်သီးကလွဲိၤနၥ့ၣ်, ဆၢတၢ ့ၣ်ဒီီးတၢ ့ၣ်လ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်အပီီးအလီ

ဘ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ပၢဒီီးမိၤဂိၤအီိၤလၢ တၢ ့ၣ်မိၤလမိၤယိၤ

လၢအမိၤတံၥတ
့ၣ် ၥ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၢအတဖီးသွဲစီး,

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ တၢ ့ၣ်ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤ အဂီၢ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .

မ ့ၣ်ခါတၢ ့ၣ်ရလၥ့ၣ်ဖ ါဖ ါ

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ အ ဒ
့ၣ် ီးီ တၢ ့ၣ်အခွဲီးအယၥ့ၣ်

တၢ ့ၣ်မိၤဂိၤတၢ ့ၣ်ဘ အ
့ၣ် ၢဘ သ
့ၣ် ီ န လ
့ၣ် ိၤီ .

လၢကကၢ ့ၣ်ထံဆကမ ့ၣ်ကိၤ ဒီီး တီခ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သစွဲ

တၢ ့ၣ်ထီ ဘ
့ၣ် ီးလၢ ့ၣ်ကံ န
့ၣ် ၢီ ့ၣ်ကစၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သတၢ ့ၣ်စ.ွဲ

တၢ ့ၣ်မိၤက ွဲ ဒီီးတၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဝတ
ွဲ ဖ ့ၣ် လၢ
တဂိၤဘ ့ၣ်တဂိၤအတၢ ့ၣ်ဆွဲီးက ၢဆွဲီးက ီး ဒီီး
လံၥက့ၣ် တံၥတ
့ၣ် ဖ ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .
တ ၢ်ပ ဖ
ၢ် ါထီ တ
ၢ်
ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ူၤဆကမ

ၢ်,

တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်အ ့ၣ်ဖ ါထီ ့ၣ်ပနံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ

တၢ ့ၣ်ဘီးဘ ရ
့ၣ် ိၤလီိၤတၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ိၤ လၢတမၢ ့ၣ်တတီ

တ ၢ်ကစီ ဆ
ၢ် ံးွဲ က သန ၢ် ဒီံး

အတၢ ့ၣ်အဂၢ ့ၣ်အက ိၤ ကကၢီးမိၤခီဖ ထွဲလၢ

မတမၢ ့ၣ် ဒီးနၢ ့ၣ်ပၢၢ ့ၣ်ကမ ့ၣ်တၢ ့ၣ် လၢတၢ ့ၣ်ကစီ ့ၣ်ပိၤ

ပူၤက ၢ်ဃသ ၢ်ညါနီူၤဖံးတ ၢ်တဖ ၢ်

တၢ ့ၣ်ခွဲီးတၢ ့ၣ်ယ လ
့ၣ် ိၤီ ဆီဒ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဒီီးပိၤလၢအကတိၤနၢ ့ၣ်

မတမၢ ့ၣ် တီ ထ
့ၣ် ီ အ
့ၣ် ဂၢ ့ၣ်ဆ ပဒ ့ၣ် မတမၢ ့ၣ်

ခီးမိၤနီ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ် န ့ၣ်လိၤီ .

သွဲစီးပိၤဘ ့ၣ်မဘ ့ၣ်ဒါတဖ ့ၣ် မတမၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ခွဲီးတၢ ့ၣ်ယ လ
့ၣ် ိၤီ ဆီဒ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဒီီးပိၤလၢအကတိၤ

ခီပနံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘံ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ဘၢအတၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ိၤဆကမ ၢၢ ့ၣ်

နၢ ့ၣ်ခွဲီးမိၤနီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်တဖ န
့ၣ် ့ၣ်လိၤီ .

န ့ၣ်လိၤီ ီၤႋ ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်လၢ
အခွဲီးအယၥ့ၣ်တအ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပိၤလၢအကတိၤ
နၢ ့ၣ်ခွဲီးမိၤနီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကတၢ ့ၣ်ဆတၢ ့ၣ်ကစီ ဆ
့ၣ် ီးွဲ က ၢကရၢ
မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပိၤဃိၤသ ည
့ၣ် ါနီိၤဖီးတၢတဖ
့ၣ် ့ၣ်
လ
့ၣ် ၢ
ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢခၢ စ
့ၣ် ီး.
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တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ တ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲ အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ
တ ၢ်ပၥၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဘ

တ ၢ်ဘ

တ ၢ်အံးထက
ွဲ ၢ်ထအ
ွဲ ဂီ ၢ်

လ အဖ ၢ်ဒံးီ အခီပညီဖ ါဂူၤ
ပူၤမူၤတ ၢ်ဖတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီဒံးီ တ ၢ်ပ ၢ်ဆကတ ၢ်တ ၢ်

ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤကရၢ အခီးွဲ အယၥ့ၣ်အ ့ၣ်လၢ

တၢ ့ၣ်မိၤကၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်တတီဃ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်

န ၢ်ဖံးန ၢ်မူၤ

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ ဒီီး တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်ဆကတၢၢ ့ၣ်

သီလၢအဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလၢပန ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤက

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဂိၤဂိၤဂိၤ ဒီီး ဃသ ့ၣ်ညါ နၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်

ရၢ

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လသီလ ကဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပၥ့ၣ်လီိၤ
လၢတၢ ့ၣ်ဂိၤလၢအပၢၢ ့ၣ်လီိၤတဖ ့ၣ်တမံိၤမံိၤ န ့ၣ်လိၤီ .

ပူၤဟ ၢ်တ ၢ်ကစီ ၢ်ဘ ၢ်ဃံးတ ၢ်ထီဒါတ ၢ်မူၤက ၢ်

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖလၢအဒီးသ ့ၣ်ညါ

တၢ ့ၣ်မိၤဖီးတၢ ့ၣ်တမံိၤမံိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ

ဘ ၢ်ပူၤဂူၤ

လၢတၢ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ တံၢ ့ၣ်အပိၤ

လၢတၢ ့ၣ်မိၤပ ံိၤမိၤဖီးတၢ ့ၣ်အပိၤ

တၢ ့ၣ်ဆကမ ့ၣ်တယ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ,

တတီိၤပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်လၢအဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်တ

Apogee တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ,

ယ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်နီၢ ့ၣ်ကီၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ,

တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ် ပိၤလၢဒီးသ ့ၣ်ညါ

တၢ ့ၣ်ဘ ၢ တၢ ့ၣ်ပိၤဖ ီးွဲ ဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီအက ွဲသန မတမၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယၥ့ၣ်တဖ ့ၣ် ဘ ့ၣ်ဃီးဒီီး စစရီတၢ ့ၣ်မိၤလၢ

Apogee

တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဝွဲမၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်တမၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂိၤ

လၢတၢ ့ၣ်မိၤဆၢကိၤတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်ဘ ့ၣ်.

တၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဃီးဒီီးတၢ ့ၣ်မိၤစစရီလၢတၢ ့ၣ်ထံ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ် လ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဝွဲ ကဒီးသ ့ၣ်ညါ

ကၢ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဝွဲမၢ ့ၣ်ဂိၤ

လၢအသ ့ၣ်ညါဝွဲမၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်တယ ့ၣ် တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤ

တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်.

တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ, Apogee
တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ,
တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .
တ ၢ်စ ၢ်အကလ ၢ်တ ၢ်ရွဲ ၢ်လူၤီ က ွဲူၤလီူၤ

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်ကမံီးတံ ့ၣ်မဒါအ ့ၣ်လၢပၢတၢ ့ၣ်ဒီီး

တၢ ့ၣ်ထီးဂံၢ ့ၣ်ထီးဘါလၢတၢ ့ၣ်တကန ့ၣ်ဃ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တ ၢ်ဒံးကွဲထ ီ ၢ်ဒံးီ တ ၢ်ကတကူၤက ံးတ ၢ်

ကၢ ့ၣ်ထတ
ွဲ ၢ ့ၣ်ဒီီးတၢ ့ၣ်ဒီးကွဲထီ ့ၣ် Apogee

"တၢ ့ၣ်ဝီးတရံီး" တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ Apogee

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤအဂီၢ ့ၣ်.

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ
တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်.
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တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ တ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲ အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီ
တ ၢ်ပၥၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဘ

တ ၢ်ဘ

တ ၢ်အံးထက
ွဲ ၢ်ထအ
ွဲ ဂီ ၢ်

လ အဖ ၢ်ဒံးီ အခီပညီဖ ါဂူၤ
တ ၢ်စ ၢ်အကလ ၢ်တ ၢ်ရွဲ ၢ်လူၤီ က ွဲူၤလီူၤ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဃတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လၢ "တၢ ့ၣ်တကန ့ၣ်ဃ ့ၣ်" မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တ ၢ်စွဲံးစစရီဒံးီ တ ၢ်ပ ဆ ရွဲ ၢ်က ွဲူၤ

ကဘ ့ၣ်မိၤထတ
ွဲ ၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်,

"တၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်သီးပၢ ့ၣ်နီ ့ၣ်ကံ ့ၣ်" ဖွဲ သွဲစီးဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီ တၢ ့ၣ်ဘ ၢ

ဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤဒီီးတၢ ့ၣ်မိၤသကီးတၢ ့ၣ်လၢပ

တၢ ့ၣ်ပိၤဖ ွဲီးဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီ တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်မိၤစစရီ

နံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤကရၢအတၢ ့ၣ်ထီးဂံၢ ့ၣ်ထီးဘါ

မၢ ့ၣ်ဂိၤ

လၢတၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်အဂၢ ့ၣ်အက ိၤဘ ့ၣ်ဃီးဒီီးတၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အ

တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီတၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်တဖ ့ၣ်မၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ထီ ့ၣ်သီးအ

ကလၢ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .

ခါ.
တၢ ့ၣ်တလၢထီ ့ၣ်ပွဲိၤထီ ့ၣ်လၢကဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်မိၤ
ဟီးဂီိၤ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ တၢ ့ၣ်ဘ ၢ
တၢ ့ၣ်ပိၤဖ ွဲီးဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီက ွဲသန မၢ ့ၣ်ဂိၤ မတမၢ ့ၣ် Apogee
တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်ကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ,
မၢ ့ၣ်ဂိၤတၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်, မၢ ့ၣ်ဂိၤ
တၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်တဖ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဃီးဒီီးစစရီတၢ ့ၣ်မိၤလၢ
တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဝွဲမၢ ့ၣ်ဂိၤ
တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်.

တ ၢ်စ ၢ်အကလ ၢ်တ ၢ်ရွဲ ၢ်လူၤီ က ွဲူၤလီူၤတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖလၢအမိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ,

တၢ ့ၣ်တလၢထီ ့ၣ်ပွဲိၤထီ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ

သီ

Apogee တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖလၢ အမိၤဟီးဂီိၤ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ

မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်

မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ.

ကမၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ်လၢ တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်လိၤီ အီိၤ
တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီလၢအကကၢီးန ့ၣ်လိၤီ .
တ ၢ်စ ၢ်အကလ ၢ်တ ၢ်ရွဲ ၢ်လူၤီ က ွဲူၤလီူၤတ ၢ်က ၢ်ဘ ၢ်

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်လ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဆၢကတီၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ကၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်တလၢပွဲိၤလၢတၢ ့ၣ်အ ့ၣ်သီးတၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်ဒီီး

က ၢ်သဒီံးလ ၢ်အ ၢ်အသံး

ထံ ့ၣ်ဆကမ ့ၣ်

Apogee အတၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်က ွဲိၤ.

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲိၤက ွဲိၤတၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်က ွဲိၤ,အ ့ၣ်သီး

တၢ ့ၣ်တလၢပွဲိၤလၢကမိၤဃ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်ကလၢ ့ၣ်တ

အတၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်ပၢၢ ့ၣ်လၢ

မိၤလနွဲ ့ၣ်ယိၤ.

အဝွဲသ ့ၣ်မဒါလၢတၢ ့ၣ်မိၤထလ
ွဲ ၢမံ ့ၣ်ဒီးီ သီးလၢ
Apogee
အတၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်က ွဲိၤဒီီးမိၤဃ ့ၣ်တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အက
လၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤလကိၤနွဲ ့ၣ်ယိၤ.
တ ၢ်ဒံးသ ၢ်ညါ ဒီံး တ ၢ်ဃသ ၢ်ညါ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်လ ့ၣ်ဘ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤလၢတၢ ့ၣ်န ့ၣ်ဂၢၢ ့ၣ်က ၢိၤ.

တ ၢ်မူၤဟံးဂီူၤတ ၢ်တဖ ၢ်

တၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါအဆအခ ျ့

ပိၤလၢအကကကၢီးဝွဲိၤစၥ့ၣ်စၥ့ၣ်

တၢ ့ၣ်လၢအသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်

ကဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလၢ

ဒီီးတၢ ့ၣ်တယ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤလၢအကကၢီးဒီီးတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဃထံသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်၀ဲၤီအပိၤန ့ၣ်လိၤီ ီၤႋ.

တၢ ့ၣ်သီ Apogee

တၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါတဒီးပၥ့ၣ်ဖ ါအမံိၤ.

အတၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ွဲိၤဒီီးတၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ်.
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နမဒါ လ တ ၢ်စ ၢ်အကလ ၢ်

နံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤကရၢတၢ ့ၣ်ဘ ၢလၢအပ ့ၣ်လိၤီ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်သအ
ီ ိၤံ တမၢ ့ၣ်ဖ ့ၣ်ထံ ့ၣ်ဖ ့ၣ်ထဘ
ီ
့ၣ်,
တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်သအ
ီ ကၢ ့ၣ်အဂီိၤလၢအကကၢီးမၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်လီၢ ့ၣ်ဆီန ့ၣ်လိၤီ .

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖခွဲလၢ ့ၣ် Apogee ဒီီးကရၢလၢအဘ ့ၣ်ထဒ
ွဲ ီးီ Apogee လိၤလိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ,
တ ၢ်ဒံးသ ၢ်ညါ ဒီံး တ ၢ်ဃသ ၢ်ညါ တ ၢ်မူၤဟံးဂီူၤတ ၢ်တဖ ၢ်

လီၢ ့ၣ်ခၢ ့ၣ်သီး, တၢ ့ၣ်ဆါတၢ ့ၣ်ပိၤသနၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်မိၤတဖ ဘ
့ၣ်
့ၣ်တၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်လၢ
ကမိၤထတ
ွဲ ၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီလၢအကကၢီး, တၢ ့ၣ်ဘ တဖ ့ၣ်,

ပနံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤကရၢဟ ့ၣ်ဂံၢ ့ၣ်ဘါပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်လၢကဟ ့ၣ်တၢ ့ၣ်န ဂ
့ၣ် ၢၢ ့ၣ်က ၢိၤ

ဒီီးတၢ ့ၣ်မိၤဘ ့ၣ်ကိၤတၢ ့ၣ်မိၤလ ့ၣ်တဖ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .

တၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤလၢအကွဲထီ သ
့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

နမဒါအ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ဒီးနၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်ညါလၢအကကၢီးလၢအလ ့ၣ်ဘ ့ၣ် ဘ ့ၣ်ထဒ
ွဲ ီးီ နမဒါ

တၢ ့ၣ်မိၤစစရီလၢတၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်အ ဝ
့ၣ် ွဲမၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီတၢ ့ၣ်မိၤန ့ၣ်လိၤီ .

ဒ့ၣ်နကသတၢ ့ၣ်နီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်အမီးတဖ ့ၣ်လၢကအ ့ၣ်ထီ ့ၣ်ဝွဲ န ့ၣ်လိၤီ .

နမၢ ့ၣ်န ့ၣ်ပိၤတဂိၤဂိၤကမိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်သ,ီ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်သအ
ီ မၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂိၤ

နတဘ ့ၣ်စံ ့ၣ်ညီ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ထီဒါတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တၢ ့ၣ်အတီိၤတဖ ့ၣ်အ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်က ွဲအိၤံ မၢ ့ၣ်ဂိၤ ပနံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤကရၢတၢ ့ၣ်ဘ ၢ

တမၢ ့ၣ်ပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ်လၢဒတၢ ့ၣ်လ အမ ၢ်တ ၢ် နမ ၢ်တသ ၢ်ညါဘ ၢ် တ ၢ်မူၤအူၤ

တမံိၤမံိၤလၢအကကၢီးမၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်

တမ ၢ်တတီဘ ၢ်န ၢ်လူၤီ .

ဘ ့ၣ်ထဒ
ွဲ ီးီ တၢ ့ၣ်မိၤစစရီလၢတၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဝမ
ွဲ ၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်
နကဘ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါ တၢ ့ၣ်လၢနသ ့ၣ်ညါမၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်တယ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ

တ ၢ်ပ တ ၢ်ဆ မဒါလ တ ၢ်စ ၢ်ကလ ၢ်

နတၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်တဖ မ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ဂိၤန ့ၣ်လိၤီ . နဘ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါလၢ:

တ ၢ်ပ တ ၢ်ဆ ကရ ဖတဖ က
ၢ် ဘ ၢ်စ ၢ်တ ၢ်ကလ ၢ်ဒီံး Apogee

1.

အတ ၢ်စ ၢ်ကလ ၢ်ရွဲ က
ၢ် ွဲူၤဒီံးတ ၢ်ပ ၢ်ဖ တ
ၢ်
ၢ်ဘ တဖ ၢ်.

ဆွဲီးက ၢနပၢဆၢရွဲ ့ၣ်က ွဲိၤတၢ ့ၣ်မဒါခ ့ၣ်တၢံ ့ၣ်နီၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်မိၤမဒါခ ့ၣ် နပိၤဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီ၀ဲၤိၤွဲ က ိၤ
မတမၢ ့ၣ် Apogee အပိၤဟ ့ၣ်က ့ၣ်တၢ ့ၣ်ခ က
့ၣ် ၢၢ ့ၣ် ဖွဲ 952.487.7645-

ပန ၢ်တ ၢ်ကူၤကရ တ ၢ်ပ တ ၢ်ဆ အမဒါအ ၢ်မူၤလီူၤတ ၢ်လ နကဒံးန ၢ်ဂ ၢ်က ူၤလ လ ပွဲူၤ

2.

ပွဲ ူၤဒီံးတ ၢ်နွဲ ၢ်လူၤလ နကသန ၢ်ပၢၢ ့ၣ်ဒီီးစၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်

ကီးွဲ တီ ့ၣ်ထီ ့ၣ်လံ ့ၣ်ဆ Apogee အသွဲစီးဂၢ ့ၣ်၀ဲၤီ၀ဲၤွဲိၤက ိၤဖွဲ
ApogeeLegal@apog.com မတမၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်သီဒီးီ ပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ်လၢကကၢီးလ ့ၣ်ဘ ့ၣ်တဖ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ . မဒါခ ့ၣ်ဒီးီ ပိၤနွဲ ့ၣ်လိၤတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်လိၤပ မ
့ၣ် ိၤထတ
ွဲ ၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီကမံီးတံ ့ၣ် ဖွဲ

အမဒါအ ့ၣ်ဝိၤွဲ လၢတၢ ့ၣ်ဟ ့ၣ်ဂၢံ ့ၣ်ဟ ့ၣ်ဘ ့ၣ် ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်ကတွဲဖ ါတၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်,

ApogeeCompliance@apog.com- မတမၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်ဒီီးတၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဃီးဒီီးတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ

3.

ဒီီးပိၤဂိၤမိၤစၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကလၢ ့ၣ်ဒီီးတၢ ့ၣ်မိၤစစရီလၢတၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်အ ဝ
့ၣ် ွဲမၢ ့ၣ်ဂိၤ

ဆွဲီးက ၢ Apogee တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လနွဲ ့ၣ်ယိၤ
ခတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီလတ
ီ စ
ွဲ နီၢ ့ၣ်ဂံၢ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါခသ ့ၣ်မိၤံ လၢ-

တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီတၢ ့ၣ်ဂၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .

•

တ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ ဂ ၢ်၀ီဒံးီ တ ၢ်ဒီသဒ ကဟကယ ၢ်က တ
ၢ်
ၢ်လ တ ၢ်မူၤဆ ကူၤတ ၢ်ဒီံးတ ၢ်မူၤ

www.apog.ethicspoint.com (ကီးွဲ နၥ့ၣ် ကရၢအမံိၤ “Apogee”)
(worldwide).

က ၢ်ကူၤတ ၢ်
လၢတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီလၢပ ွဲ, ပနံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤကရၢကပလီၢ ့ၣ်ပဒီ
ကမိၤဂိၤတၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ခသ ့ၣ်လၢပိၤတဂိၤလၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်လၢအဒီးသ ့ၣ်ညါ

•

800.441.6164 (အခအသအ
ွဲ ကလီိၤ လၢ U.S ဒီီး Canada).

•

ကၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်လိၤလၢကဆွဲီးက ီးခသက
ွဲ လီလၢထံကၢီ ့ၣ်တၢ ့ၣ် U.S ဒီီး Canada.

•

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖလၢသီးအ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါဆ Apogee
တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤနွဲ ့ၣ်ယိၤဆွဲီးက ၢနီၢ ့ၣ်ဂံၢ ့ၣ်တမၢ ့ၣ်လၢ U.S. ဒီီး Canada

တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ, Apogee တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်ကလၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်က ွဲိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ

ဆွဲီးက ၢဘ ့ၣ်ဆ www.apog.ethicspoint.com (ကီးွဲ နၥ့ၣ်ကရၢအမံိၤ

တၢ ့ၣ်လီိၤစစရီလၢတၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်အ ဝ
့ၣ် ွဲမၢ ့ၣ်ဂိၤ

“Apogee”) တၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်လိၤကဘ ့ၣ်ဆီးွဲ က ၢတၢ ့ၣ်ဒ့ၣ်လွဲ ့ၣ်.

တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်ဒီီးကဘ ့ၣ်ပ ့ၣ်တဒၢပိၤလၢအဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .
ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဖ ့ၣ်လ ့ၣ်ဘ ့ၣ် ပ ့ၣ်ဃ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ဃသ ့ၣ်ညါမၢ ့ၣ်ဂိၤ

Apogee တ ၢ်သ ၢ်လူၤမူၤယူၤ အတ ၢ်သ တ
ၢ်
ၢ်သီ တ ၢ်ဆွဲံးက အက ူၤအူၤ

ပိၤလၢအဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်ကကၢီးဒီီးတၢ ့ၣ်လိၤကပီိၤတၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီလိၤီ တၢ ့ၣ်တဒီးသ ့ၣ်ညါ

ဘ ၢ်တ ၢ်ရွဲ ၢ်က ွဲူၤမူၤအီူၤခီဖ ပူၤလ အခ လ တ ၢ်ရလၥၢ်မူၤသကံးတ ၢ်တအ ၢ်ဒံးီ

အီိၤလီိၤ. တၢ ့ၣ်မိၤဆၢကိၤတၢ ့ၣ်ထီဒါ မတမၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်မိၤက ့ၣ်ကိၤ ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖအဂိၤ

Apogee ဒီံး တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မူၤအက ူၤက ွဲ

လၢတၢ ့ၣ်န ့ၣ်ဂၢၢ ့ၣ်က ၢိၤလၢအဒီးသ ့ၣ်ညါ တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီီး မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ဟ ၢ်တ ၢ်ပ ွဲလ တ ၢ်ကတီ ၢ်ထ ီ တ
ၢ်
ၢ် ါမူၤသ ၢ်သန ၢ်လူၤီ .
ၢ်ဂ ၢ်တပ ဖ

တၢ ့ၣ်မိၤစစရီလၢတၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်အလီၢ ့ၣ်အ ဝ
့ၣ် ွဲ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ .

နသီးအ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်လၢက ့ၣ်အဂိၤတမၢ ့ၣ်အွဲကလံီးဘ ့ၣ်ဒီးီ နကဘ ့ၣ်ဆီးွဲ က ၢသံကၢ ့ၣ်

ပူၤမူၤတ ၢ်ဖအတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီလ တ ၢ်မူၤဟံးဂီူၤ

Apogee တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လနွဲ ့ၣ်ယိၤအတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်သလ
ီ ၢပိၤလၢအက က ့ၣ်ထက
ံ ိၤနိၤလီိၤ.
တၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါတဖ ့ၣ် လၢအသ ့ၣ်ညါ မၢ ့ၣ်ဂိၤ သီးဒဒီ လၢတၢ ့ၣ်ကမိၤဟီးဂီိၤ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖတဂိၤမၢ ့ၣ်အပ ဃ
့ၣ် ့ၣ်တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီန ့ၣ်ဒီးီ , Apogee

မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်လိၤီ က ွဲိၤလီိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်သံကၢ ့ၣ်သံဒီးအ ့ၣ်ဝွဲလၢ

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်ကလၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်က ွဲိၤ, မၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢ မၢ ့ၣ်ဂိၤ လၢအမိၤဃ ့ၣ်တၢ ့ၣ် တတီတလိၤ

စစရီတၢ ့ၣ်ဖံီးတၢ ့ၣ်မိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်ကဘ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဃသ ့ၣ်ညါ

တၢ ့ၣ်လီိၤစစရီမၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီ,

အဆအခ ျ့ ဒီီး လီိၤတံၢ ့ၣ်လီိၤဆွဲီး န ့ၣ်လိၤီ . တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤမၢ ့ၣ်အ ဃ
့ၣ် Apogee

ကဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီတိၤဒ ့ၣ်လွဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ထီးထီ ့ၣ်ကံ ့ၣ်လၢမဒါန ့ၣ်လိၤီ . အါနၢ ့ၣ်ဒီီး,

ကသ ့ၣ်သတ
ီ ၢ ့ၣ်လၢအကကၢီး ဒ့ၣ်သီး တၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤအံိၤ တကွဲကဒီီး. အါနၢ ့ၣ်ဒီီး,

ပနံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤကရၢအခွဲီးအ ့ၣ်လၢစီးထီ ့ၣ်ထဖ
ံ ကီၢ ့ၣ်ဖတၢ ့ၣ်မိၤထီဒါ

တၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်မိၤစစရီတမၢ ့ၣ်ဂိၤ တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီတၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ယ ့ၣ်ကဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဒီးသ ့ၣ်ညါဆ

ပိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဖလၢမိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်ဒီီးမိၤဘ ့ၣ်ထဒ
ွဲ ီးီ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်သဒ
ီ ီးီ ပိၤမိၤဘ ့ၣ်ကိၤတၢ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်စွဲီးစစရီမီးံ တံ ့ၣ်လၢ Apogee အတၢ ့ၣ်ပၢဆၢနွဲ ့ၣ် က ွဲိၤတၢ ့ၣ်ကရၢ. တၢ ့ၣ်နီၢ ့ၣ်,

နၢ ့ၣ်စကမီိၤလၢအတၢ ့ၣ်မိၤတဖ ့ၣ်အဂီၢ ့ၣ်န ့ၣ်လိၤီ . တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်သအ
ီ ိၤံ ထီဒါဃ မ
့ၣ် ဒါခ ့ၣ် မၢ ့ၣ်ဂိၤ

တလၢပွဲိၤဒီးသ ့ၣ်ညါတၢ ့ၣ်မၢ ့ၣ်ဂိၤ တပ ့ၣ်သ ည
့ၣ် ါတၢ ့ၣ်မိၤဟီးဂီိၤတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်သ,ီ Apogee

ပိၤစံ ့ၣ်ညီ ့ၣ်ပၢတၢ ့ၣ်လၢတပ ့ၣ်ထံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကမ ့ၣ်,

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်ကလၢ ့ၣ်ရွဲ ့ၣ်က ွဲိၤ မၢ ့ၣ်ဂိၤ

ဟ ့ၣ်အခွဲီးမၢ ့ၣ်ဂိၤတလၢပွဲိၤမိၤတၢ ့ၣ်မိၤလၢအကကၢီးထီဒါတမၢ ့ၣ်ပိၤဂိၤမိၤ

တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဘ ၢကသ ့ၣ်သတ
ီ ိၤဒ ့ၣ်လွဲ ဆ
့ၣ် ကတၢၢ ့ၣ်ကံ ့ၣ်လၢမဒါန ့ၣ်လိၤီ .

တၢ ့ၣ်မိၤတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လနွဲ ့ၣ်ယိၤလၢတလၢပွဲိၤ.
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တ ၢ်ဆွဲူၤက နွဲ ၢ်လူၤအဂူၤအဂူၤလ ထကီ ၢ်အဂူၤတမ ၢ် U.S.ဒီံး CANADA
နမၢ ့ၣ်သီးအ ့ၣ်ဆီးွဲ က ၢခသက
ွဲ လီဆ Apogee
တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤနွဲ ့ၣ်ယိၤအတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီလၢတမၢ ့ၣ်ထံကၢီ ့ၣ် U.S ဒီီး Canada န ့ၣ်
နဘ ့ၣ်စံ န
့ၣ် ့ၣ် AT&T
ဆွဲီးက ၢလွဲိၤန ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကပိၤခသ ့ၣ်လၢနတၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဆီးလီၢ ့ၣ်သတၢ ့ၣ်အက ိၤအခ ၢမၢ ့ၣ်ဝံိၤ
လၢခ ျ့ခဆွဲီးက ွဲီး Apogee အတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လိၤနွဲ ့ၣ်ယိၤအတၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ
ဆွဲိၤက ၢနီၢ ့ၣ်ဂံၢ ့ၣ်ဒ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ါလ ့ၣ်အိၤံ အသီး.
•

ခီးကၢဒီ့ၣ် ီး့ၣ် ဆွဲီးက ီး 800.441.6164.

AT&T
ဆ ၢ်ဆွဲံးက ံးလီတစ
ွဲ
နီ ၢ်ဂ ၢ်လူၤလူၤACCES
ထကီ ၢ်

S®

က ၥၢ်တ ၢ်ဃ

CODE

ထ

Brazil
(တမၢ ့ၣ်လၢလီတွဲစ

0-800-890-0288

ဖီ ့ၣ်စ)
Brazil (လၢ
လီတွဲစဖီ ့ၣ်စ)
Denmark

0-800-888-8288
800-100-10

Singapore (StarHub)

800-001-0001

Singapore (Sing Tel)

800-011-1111

United Kingdom
(British Telecom)

0-800-89-0011

•

Portuguese
(Brazilian)
English

Danish,English
Malay,English
English

တၢ ့ၣ်ဆွဲီးက ီးကဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်စံီးဆၢလၢအွဲကလံီး က ၥ့ၣ်.
နမၢ ့ၣ်အွဲ ့ၣ်ဒီးက ့ၣ်အဂိၤပ ့ၣ်ဖ ါနက ့ၣ်ဆပိၤစံီးဆၢတၢ ့ၣ်လၢ
နလ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ပိၤက ၥ့ၣ်ထက
ံ ိၤနိၤ. ပိၤလၢအက က ၥ့ၣ်ထက
ံ ိၤနိၤကဟွဲတိၤအဂီၢ ့ၣ်
နကဘ ့ၣ်ခီး မံီးနံီး တစွဲီးလီိၤ. ဘ ့ၣ်ပၥ့ၣ်လိၤီ လီတစ
ွဲ တဂိၤ.

ဟီ ့ၣ်ခ ့ၣ်ဒဘ
ီ
့ၣ် AT&T တၢ ့ၣ်လွဲိၤနၥ့ၣ် တၢ ့ၣ်ကတိၤ ခသ ့ၣ် လွဲလၥ့ၣ်သီးသလီိၤ.

တၢ ့ၣ်လွဲိၤနၥ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကတိၤခသ ့ၣ်လၢ လၥ့ၣ်အိၤံ တဖ ့ၣ် မၢ ့ၣ်တခ ီးဘ ့ၣ်, ဝံိၤသီးစိၤ
ဆွဲီးက ီးAT&T နီၢ ့ၣ်ဂံၢ ့ၣ်အဂိၤမၢ ့ၣ်ဂိၤ လွဲိၤဆ www.apog.ethicspoint.com (ကီးွဲ နၥ့ၣ်
ကရၢအမံိၤ “ Apogee”) နကနၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်န ီ ဂ
့ၣ် ံၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လၢ အသအါတဖ ့ၣ်လိၤီ .
တ ၢ်အကတ ၢ်
ပနံၥတ
့ၣ် ၢ ့ၣ်ကိၤအကရၢ ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်အၢ ့ၣ်လိၤီ အီိၤလီိၤလၢ တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်လမိၤယိၤ
တတၢ ့ၣ်ပနံ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကိၤ တၢ ့ၣ်ဟီးတၢ ့ၣ်ဂွဲိၤတဖ ့ၣ် လၢပိၤအဂိၤမိၤတၢ ့ၣ်ဒီီး
ဆညါတၢ ့ၣ်အကကၢီးအဘ ့ၣ် သီးအလၢ ့ၣ်အလၢ ့ၣ် အပိၤ ဒီီး လံၥပ
့ၣ် ရၢအပိၤ
တၢ ့ၣ်သ ့ၣ်တၢ ့ၣ်သီ ဒီီး တၢ ့ၣ်ဘ ၢတဖ ့ၣ် အသီး န ့ၣ်လိၤီ .
တၢ ့ၣ်နွဲ ့ၣ်က ွဲအိၤံ တ ့ၣ်ပ ့ၣ်လၢကမိၤစၢိၤနတၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်ပၢၢ ့ၣ်အါထီ ့ၣ်

တၢ ့ၣ်စၢ ့ၣ်အကလၢ ့ၣ်ဒ့ၣ်လွဲ လ
့ၣ် ၢတၢ ့ၣ်သ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်သီဒီးီ Apogee

အပိၤဂိၤမိၤတၢ ့ၣ်သ တ
့ၣ် ၢ ့ၣ်သီအမၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ် တဖ ဒ
့ၣ် ီးီ တၢ ့ၣ်လ တ
့ၣ် ဖ ့ၣ်န လ
့ၣ် ီိၤ.
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