
Oregon ၏ ရာာသီဦတုု ပိုုုမိုုုပိုပူြပိုင်းး�လာာပြီးပို�ီ ခြောပြ�ာက်းခြောသီ�့လာာသီည်းနှှင်းး်

အမိုှ ခြောတုာမို�ီမို�ာ�သီည်း ရုတုုးတုရာက်း ပြပိုင်းး�ထန်းလာာပြီးပိုီ� လာ�င်းးပြမိုန်းစွာာ့ ကြီးက်�ီ

ထာ့�လာာက်ာ အမို�ာ�ပြပိုည်းသီ ူခြော��က်င်းး�ခြောရာ� မို�ီပြ�တုးခြောတုာက်းနှုငု်းးခြောပြ�

က်ုု တုုု�ပြမိုင်း်းလာာခြောစွာသီည်း။ က်ွနှးုပိုးတုုု�က် ကြီးက်�ုတုင်းးပြပိုင်းးဆင်းးခြောန်၍ သီင်းး်က်ုု

လာည်း� ကြီးက်�ုတုင်းးပြပိုင်းးဆင်းးခြောစွာလာုပုိုါသီည်း။

တော�ာမီးး�ရာာသီး-
တော��ကင်းး�စွာာာ  
တော�ထို�ုင်းးပါါ။
ကြိုက�ု�င်းးပြပါင်းးဆင်းးပါါ။

ကွန်ုး�ပါး၏ လျှှပါးစွာစွားဓာာ�းအားာ�က�ု မီးည်း
မီးှကြာကာ ပြ��းတော�ာကးမီးည်း�ည်း�။

ဒါါက သီင်းးအားတော�ပြ�င်း်း 
တောမီးှားလျှင်း်းန်ု�ုင်းးသီည််းအားရာာမီး�ာ�
ပြ�စွားသီည်း

PSPS က်ုု သီက်းဝင်းးလာပိုးခြောဆာင်းးရာန်း လာုုအပိုးပိုါက် သီက်းခြောရာာက်းသီည််း 

လာဦး�ခြောရာနှင်းး် လာှပိုးစွာစွားစွာမိုး�အင်းးမိုရာှသီည်း် ကြာက်ာ��န်းက်ုု အန်ည်း�ဆး�ုပြ�စွား

ခြောစွာရာန်း က်ွနှးုပိုးတုုု� ကြီးက်�ု�ပိုမိုး�လာပိုးခြောဆာင်းးပိုါသီည်း။ 

သီင်းး်အားာ� အားမြဲမီးဲအားတောကြာကာင်းး�ကြာကာ�ပြ�င်းး�

PSPS မိုတုုုင်းးမို ီက်ာလာအတုင်းး�နှင်းး် ပြီးပို�ီခြောန်ာက်းတုင်းး က်ွနှးုပိုးတုုု�သီည်း 

ပြ�စွားပို�က်းခြောန်သီည််း အခြောကြာက်ာင်းး�အရာာမို�ာ�အခြောကြာက်ာင်းး� အ��က်းအလာက်း

နှင်းး် ခြောန်ာက်းဆး�ုရာအခြောပြ�အခြောန်မို�ာ�က်ု ုန်ည်း�လာမိုး�မို�ာ�စွာာ့ပြ�င်း်း 

သီတုင်းး�ခြောပို�ပိုါမိုည်း။ က်ွနှးုပိုးတုုု�က် မိုပြပိုတုးအသီခြောပို�နှုုင်းးခြောစွာရာန်း သီင်းး၏ 

ဆက်းသီယ်းရာန်း အ��က်းအလာက်းမို�ာ�က်ု ုခြောသီ��ာ မိုမိုး�မိုးပြပိုင်းးဆင်းးရာပိုါ

မိုည်း။ 

ကွန်ုး�ပါး��ု�၏ လျှမီးအားသီ�ုကးအားဝ�း�မီး�ာ�ကု� တောထိုာကးပါ့ပြ�င်းး�

PSPS က်ာလာအတုင်းး� က်ွနှးုပိုးတုုု�၏ လာမိုအုသီုုက်းအဝန်း� 

အရာင်းး�အပြမိုစွားစွာင်းးတုာမို�ာ�သီည်း သီတုင်းး�အ��က်းအလာက်း၊ ခြောရာ၊ 

လာှပိုးစွာစွားက်ရာယ်ာမို�ာ� အာ�သီင်းး�ပြ�င်းး�နှင်းး် Wi-Fi အသီး�ုပြပို��င်းး်က်ုု 

 ပိုးပိုုု�ခြောပို�သီာ့�ပိုါမိုည်း။ 

သီင်းး်လျှှပါးစွာစွားဓာါ�းအားာ�ကု� တော��ကင်းး�စွာာာ ပြပါ�းလျှည်းရာယူပြ�င်းး�

ထုုသီုု�ပြပို�လာပိုးရာန်း ခြော��က်င်းး�ခြောသီာအ�ါတုင်းး က်ွနှးုပိုးတုုု�၏အ��့�

သီာ�မို�ာ�သီည်း ပို�က်းစွာ�ီမိုမို�ာ�အတုက်း က်ွနှးုပိုးတုုု�၏ လာုုင်းး�မို�ာ�နှင်းး် 

စွာက်းပိုစွာစည်း�မို�ာ�က်ုု တုစွားမိုုုင်းး��င်းး�စွာ ီကြာက်ည််းရုစွာစွားခြောဆ�က်ာ လာုုအပိုး

သီလာုု ပြပို�ပြပိုင်းးမိုမို�ာ�ပြပို�လာပိုးပြီးပို�ီခြောန်ာက်း လားခြုံ�း�သီည််း ဓာာတုးအာ�

ပြပိုန်းလာည်းရာရာှရာန်းအတု့က်း ပြမိုန်းပြမိုန်းဆန်းဆန်းလာုပိုးခြောဆာင်းးခြောပို�ပိုါသီည်း။ 

ဓာာတုးအာ� ခြော��က်င်းး�စွာာ့ ပြပိုန်းလာည်းရာရာှရာန်း က်ွနှးုပိုးတုုု� လာပိုးခြောဆာင်းး

သီည်း် အဆင်းး်မို�ာ�က်ုု ပြမိုင်းးခြောတု�့နှုုင်းး�ုု� ဤ ဂရာပိုး�စွားက်ုု တုစွား��က်းကြာက်ည််း

လာုုက်းပိုါ။

ခြောန်ာက်းထပိုး အ��က်းအလာက်းမို�ာ�က်ု ု  

portlandgeneral.com/pspsinfo တုင်းး ပြမိုင်းးခြောတု�့နှုုင်းး

ပိုါသီည်း။ 

အမို�ာ�ပြပိုည်းသီခူြော��က်င်းး�လားခုြုံ�း�ခြောရာ�

အတုက့်း ပို�က်းစွာ�ီခြောန်ခြောသီာ ဓာာတုးအာ�

လာုုင်းး�မို�ာ� ပြပိုတုးခြောတုာက်းခြောပို�ပြ�င်းး�

1

ဓာာတုးအာ�ထုတုးခြောပို�မို ုအခြောထာက်း

အပိုးပ်ိုစွာစည်း�မို�ာ�တုင့်းး ပို�က်းစွာ�ီမို ုရာှု၊ မိုရာှု 

ကြာက်ည််းရုုစွာစွားခြောဆ�ပြ�င်းး�

2

ထပိုးဆင်းး်လာငှ်းး် လာုုင်းး�မို�ာ�က်ု ုအပြမိုင်းး

ပြ�င်း်း စွာစွားခြောဆ�ပြီးပီို� ပြပို�ပြပိုင်းးပြ�င်းး�

3

ဓာာတုးအာ�ခြောပို�သီင့်းး�ရုးု

အ��့မို�ာ�က်ုု  ပြပို�ပြပိုင်းးပြ�င်းး�

4

အပြမိုင်းးပြ�င်း်း စွာစွားခြောဆ�ပြီးပို�ီ  

ပြ�န်�းခြောဝလာုငု်းး�မို�ာ�က်ုု  

ပြပို�ပြပိုင်းးပြ�င်းး�

5

ထခုြောတု�့လာုုင်းး�မို�ာ�က်ုု  

အပြမိုင်းးပြ�င်း်း စွာစွားခြောဆ�ပြီးပို�ီ  

ပြပို�ပြပိုင်းးပြ�င်းး�

6

အသီး�ုပြပို�သီ ူတုစွားဦး���င်းး�စွာနီှှင်းး် ဆက်း

သီယ့်းခြောဆာင်းးရာကွ်းခြောပို�ပြ�င်းး�

7

ခြောတုာမို�ီ ပြီး�မုိုး�ခြောပြ�ာက်းမိုအုနှတရာာယ်း ပြီးပို�ီဆးု�သီာ့�ပိုါက် သီင်းး၏ 

လာှပိုးစွာစွားဓာာတုးအာ� ပြပိုန်းလာည်းရာရာှရုာန်း လာပုိုးခြောဆာင်းးမိုည််း အဆင်းး် 7 ဆင်းး်
မိုာှ ခြောအာက်းပိုါအတုုုင်းး� ပြ�စွားသီည်း-
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ပြပိုင်းး�ထန်းခြောသီာ ရာာသီဦတုုအခြောပြ�အခြောန်မို�ာ�က် က်ွနှးပိုးတုုု�၏လာှပိုးစွာစွားဓာာတုးကြီးက်�ု�မို�ာ� ခြော��က်င်းး�စွာာ့လာည်းပိုတုးနှုုင်းးမိုက်ုု ပြီး�မိုး�ခြောပြ�ာက်းလာာပိုါက် 

အနှတရာာယ်းမို�ာ�ခြောသီာခြောန်ရာာအ���ု�တုင်းး လာှပိုးစွာစွားဓာာတုးအာ�က်ု ုပြ�တုးခြောတုာက်းထာ�နှုင်းးပိုါသီည်း။ ဤခြော��က်င်းး�ခြောရာ�စွာမိုး��က်းက်ု ုအမို�ာ�ပြပိုည်းသီ ူ

ခြော��က်င်းး�ခြောရာ� ဓာာတုးအာ�ပြ�တုးခြောတုာက်းမို ုသီုု�မိုဟုတုး အမို�ာ�ပြပိုည်းသီ ူခြော��က်င်းး�ခြောရာ� ဓာာတုးအာ� ပြ�တုးခြောတုာက်းမို ုဟုခြော�်သီည်း။

အားမီး�ာ�ပြပါည်းသီ ူတော��ကင်းး�တောရာ� ဓာာ�းအားာ� ပြ��း
တော�ာကးမီးဆု�ုသီည်းမီးာာ အား�ယူး�ည်း�။

စွာ�ုထို�ုင်းး�ဆ �ည်း�ပါါ�ပြ�င်းး� တောလျှပြပါင်းး� �ု�ကးပြ�င်းး�

တော�ရာာမီး�ာ�မီးာ အား���ုးန်ုာင်းး်�တောပြပါ�ည်း 
တောလျှလျှာတော�ာ�ရာာု��ကးမီး�ာ�

တောပြမီးဆးလျှာာ တောပြ�ာကးတောသီာ�မီးု

အားထို�ူသီ�တောပါ���ကး အားပါ�ူ��ုး

အမို�ာ�ပြပိုည်းသီ ူခြော��က်င်းး�ခြောရာ� မို�ီ��က်းခြောတုာက်းမိုမို�ာ�သီည်း ရာက်းခြောပိုါင်းး�မို�ာ�စွာာ့ ကြာက်ာရာည်းနှုုင်းးခြောသီာခြောကြာက်ာင်း်း က်ွနှးုပိုးတုုု�အာ�လား�ု ကြီးက်�ုတုင်းးပြပိုင်းးဆင်းးထာ�ပြီးပို�ီ သီင်းး်

တုင်းး အခြောရာ�ခြောပို်အစွာအီစွာဉ်းတုစွား�ုရာှုရာန်းမိုာှ အခြောရာ�ကြီးက်�ီပိုါသီည်း။

လျှ�ုအားပါးပြ�င်းး�ရာာ၊ု မီးရာာု ဆ့��ပြ��းရာာ�ာင်းး တောအားာကးပါါအား��ကးမီး�ာ�စွာာာက�ု ထိုည်း်သီာင်းး�စွာဉ်းး�စွာာ�ပါါသီည်း-

�စွားန်ုာစွားပါ�းလျှ့�� တော�ာမီးး�အား�ာကး ကွန်ုး�ပါး��ု� ကြိုက�ု�င်းးပြပါင်းးဆင်းးပါ့�
က်ွနှးုပိုးတုုု�သီည်း လာမို�ာ�၊ ပိုစွာစည်း�ဥစွာစာမို�ာ�နှင်းး် သီ�ာဝ ပိုတုးဝန်း�က်�င်းးမို�ာ�က်ု ုက်ာက်ယ်းရာန်း ပိုုုမိုုု သီတုထုာ�သီင်း်းပိုါသီည်း။ နှစွားစွာဉ်း က်ွနှးုပိုးတုုု�၏ ဝန်းခြောဆာင်းးမို ု

ဧရာယ်ာမို�ာ�က်ုု ကြာက်ည််းရုစွာစွားခြောဆ�ပြီးပို�ီ ပိုုုမိုုုခြောက်ာင်းး�မိုန်းခြောစွာရာန်း သီစွားပိုင်းးနှင်းး် အက်ုုင်းး�မို�ာ� ပြ�တုးခြောတုာက်းရာင်းး�လာင်းး�ခြောရာ� လာုုအပိုး��က်းမို�ာ�က်ု ုလာပိုးခြောဆာင်းးပိုါသီည်း။ 

က်ွနှးုပိုးတုုု�သီည်း မို�ီ�းနှုုင်းးရာည်း အာ�တုုု�ပြမိုင်း်းရာန်းနှင်းး် မို�ီခြောလာာင်းးက်ွမိုး�မိုအုနှတရာာယ်းက်ုု ခြောလာှာ�်�ရာန်းအတုက်း လာုုအပိုးသီည််းခြောန်ရာာတုင်းး စွာက်းပိုစွာစည်း�မို�ာ�က်ုု ပြပို�ပြပိုင်းး

မိုမိုး�မိုးပြ�င်းး� သီုု�မိုဟုတုး အစွာာ�ထုု�ပြ�င်းး�မို�ာ�က်ု ုလာပိုးခြောဆာင်းးပိုါသီည်း။

တောဒါသီ�ာင်းး�၊ ပြပါည်း�ယူးန်ုာင်းး် တောဒါသီဆ�ုင်းးရာာ 
တောအားဂျ�င်းးစွားမီး�ာ�န်ုာင်းး် ပါ�ူတောပါါင်းး�လျှ�ပါးက�ုင်းးပြ�င်းး�

သီ�င်းး�အား��ကးအားလျှကးမီး�ာ�ကု� သီရုာာု
တော�ပါါတောစွာ

ပိုုုမိုုုခြောလာလ်ာာရာန်း portlandgeneral.com/pspsinfo က်ုု ဝင်းး

ကြာက်ည််းပိုါ သီုု�မိုဟုတုုး ခြောန်ာက်းဆး�ုရာအခြောပြ�အခြောန်မို�ာ�အတုက့်း က်ွနှးုပိုး

တုုု�က်ုု 503-228-6322 မိုတှုစွားဆင်းး် �နု်း�ခြော�်ဆုုပိုါ။ က်ွနှးုပိုးတုုု�၏ 

ခြော�ာက်းသီည်း ဝန်းခြောဆာင်းးမို ုအကြံက်းခြောပို�မို�ာ�က် �ာသီာစွာက်ာ�  

အမို��ု�ခြောပိုါင်းး� 200 ခြောက်�ားပြ�င်း်း သီင်းး်အာ� က်ညူ်ခီြောပို�နှုုင်းးပိုါသီည်း။



Oregon ၏ ရာာသီဦတုု ပိုုုမိုုုပိုပူြပိုင်းး�လာာပြီးပို�ီ ခြောပြ�ာက်းခြောသီ�့လာာသီည်းနှှင်းး်

အမိုှ ခြောတုာမို�ီမို�ာ�သီည်း ရုတုုးတုရာက်း ပြပိုင်းး�ထန်းလာာပြီးပိုီ� လာ�င်းးပြမိုန်းစွာာ့ ကြီးက်�ီ

ထာ့�လာာက်ာ အမို�ာ�ပြပိုည်းသီ ူခြော��က်င်းး�ခြောရာ� မို�ီပြ�တုးခြောတုာက်းနှုငု်းးခြောပြ�

က်ုု တုုု�ပြမိုင်း်းလာာခြောစွာသီည်း။ က်ွနှးုပိုးတုုု�က် ကြီးက်�ုတုင်းးပြပိုင်းးဆင်းးခြောန်၍ သီင်းး်က်ုု

လာည်း� ကြီးက်�ုတုင်းးပြပိုင်းးဆင်းးခြောစွာလာုပုိုါသီည်း။

တော�ာမီးး�ရာာသီး-
တော��ကင်းး�စွာာာ  
တော�ထို�ုင်းးပါါ။
ကြိုက�ု�င်းးပြပါင်းးဆင်းးပါါ။

ကွန်ုး�ပါး၏ လျှှပါးစွာစွားဓာာ�းအားာ�က�ု မီးည်း
မီးှကြာကာ ပြ��းတော�ာကးမီးည်း�ည်း�။

ဒါါက သီင်းးအားတော�ပြ�င်း်း 
တောမီးှားလျှင်း်းန်ု�ုင်းးသီည််းအားရာာမီး�ာ�
ပြ�စွားသီည်း

PSPS က်ုု သီက်းဝင်းးလာပိုးခြောဆာင်းးရာန်း လာုုအပိုးပိုါက် သီက်းခြောရာာက်းသီည််း 

လာဦး�ခြောရာနှင်းး် လာှပိုးစွာစွားစွာမိုး�အင်းးမိုရာှသီည်း် ကြာက်ာ��န်းက်ုု အန်ည်း�ဆး�ုပြ�စွား

ခြောစွာရာန်း က်ွနှးုပိုးတုုု� ကြီးက်�ု�ပိုမိုး�လာပိုးခြောဆာင်းးပိုါသီည်း။ 

သီင်းး်အားာ� အားမြဲမီးဲအားတောကြာကာင်းး�ကြာကာ�ပြ�င်းး�

PSPS မိုတုုုင်းးမို ီက်ာလာအတုင်းး�နှင်းး် ပြီးပို�ီခြောန်ာက်းတုင်းး က်ွနှးုပိုးတုုု�သီည်း 

ပြ�စွားပို�က်းခြောန်သီည််း အခြောကြာက်ာင်းး�အရာာမို�ာ�အခြောကြာက်ာင်းး� အ��က်းအလာက်း

နှင်းး် ခြောန်ာက်းဆး�ုရာအခြောပြ�အခြောန်မို�ာ�က်ု ုန်ည်း�လာမိုး�မို�ာ�စွာာ့ပြ�င်း်း 

သီတုင်းး�ခြောပို�ပိုါမိုည်း။ က်ွနှးုပိုးတုုု�က် မိုပြပိုတုးအသီခြောပို�နှုုင်းးခြောစွာရာန်း သီင်းး၏ 

ဆက်းသီယ်းရာန်း အ��က်းအလာက်းမို�ာ�က်ု ုခြောသီ��ာ မိုမိုး�မိုးပြပိုင်းးဆင်းးရာပိုါ

မိုည်း။ 

ကွန်ုး�ပါး��ု�၏ လျှမီးအားသီ�ုကးအားဝ�း�မီး�ာ�ကု� တောထိုာကးပါ့ပြ�င်းး�

PSPS က်ာလာအတုင်းး� က်ွနှးုပိုးတုုု�၏ လာမိုအုသီုုက်းအဝန်း� 

အရာင်းး�အပြမိုစွားစွာင်းးတုာမို�ာ�သီည်း သီတုင်းး�အ��က်းအလာက်း၊ ခြောရာ၊ 

လာှပိုးစွာစွားက်ရာယ်ာမို�ာ� အာ�သီင်းး�ပြ�င်းး�နှင်းး် Wi-Fi အသီး�ုပြပို��င်းး်က်ုု 

 ပိုးပိုုု�ခြောပို�သီာ့�ပိုါမိုည်း။ 

သီင်းး်လျှှပါးစွာစွားဓာါ�းအားာ�ကု� တော��ကင်းး�စွာာာ ပြပါ�းလျှည်းရာယူပြ�င်းး�

ထုုသီုု�ပြပို�လာပိုးရာန်း ခြော��က်င်းး�ခြောသီာအ�ါတုင်းး က်ွနှးုပိုးတုုု�၏အ��့�

သီာ�မို�ာ�သီည်း ပို�က်းစွာ�ီမိုမို�ာ�အတုက်း က်ွနှးုပိုးတုုု�၏ လာုုင်းး�မို�ာ�နှင်းး် 

စွာက်းပိုစွာစည်း�မို�ာ�က်ုု တုစွားမိုုုင်းး��င်းး�စွာ ီကြာက်ည််းရုစွာစွားခြောဆ�က်ာ လာုုအပိုး

သီလာုု ပြပို�ပြပိုင်းးမိုမို�ာ�ပြပို�လာပိုးပြီးပို�ီခြောန်ာက်း လားခြုံ�း�သီည််း ဓာာတုးအာ�

ပြပိုန်းလာည်းရာရာှရာန်းအတု့က်း ပြမိုန်းပြမိုန်းဆန်းဆန်းလာုပိုးခြောဆာင်းးခြောပို�ပိုါသီည်း။ 

ဓာာတုးအာ� ခြော��က်င်းး�စွာာ့ ပြပိုန်းလာည်းရာရာှရာန်း က်ွနှးုပိုးတုုု� လာပိုးခြောဆာင်းး

သီည်း် အဆင်းး်မို�ာ�က်ုု ပြမိုင်းးခြောတု�့နှုုင်းး�ုု� ဤ ဂရာပိုး�စွားက်ုု တုစွား��က်းကြာက်ည််း

လာုုက်းပိုါ။

ခြောန်ာက်းထပိုး အ��က်းအလာက်းမို�ာ�က်ု ု  

portlandgeneral.com/pspsinfo တုင်းး ပြမိုင်းးခြောတု�့နှုုင်းး

ပိုါသီည်း။ 

အမို�ာ�ပြပိုည်းသီခူြော��က်င်းး�လားခုြုံ�း�ခြောရာ�

အတုက့်း ပို�က်းစွာ�ီခြောန်ခြောသီာ ဓာာတုးအာ�

လာုုင်းး�မို�ာ� ပြပိုတုးခြောတုာက်းခြောပို�ပြ�င်းး�

1

ဓာာတုးအာ�ထုတုးခြောပို�မို ုအခြောထာက်း

အပိုးပ်ိုစွာစည်း�မို�ာ�တုင့်းး ပို�က်းစွာ�ီမို ုရာှု၊ မိုရာှု 

ကြာက်ည််းရုုစွာစွားခြောဆ�ပြ�င်းး�

2

ထပိုးဆင်းး်လာငှ်းး် လာုုင်းး�မို�ာ�က်ု ုအပြမိုင်းး

ပြ�င်း်း စွာစွားခြောဆ�ပြီးပီို� ပြပို�ပြပိုင်းးပြ�င်းး�

3

ဓာာတုးအာ�ခြောပို�သီင့်းး�ရုးု

အ��့မို�ာ�က်ုု  ပြပို�ပြပိုင်းးပြ�င်းး�

4

အပြမိုင်းးပြ�င်း်း စွာစွားခြောဆ�ပြီးပို�ီ  

ပြ�န်�းခြောဝလာုငု်းး�မို�ာ�က်ုု  

ပြပို�ပြပိုင်းးပြ�င်းး�

5

ထခုြောတု�့လာုုင်းး�မို�ာ�က်ုု  

အပြမိုင်းးပြ�င်း်း စွာစွားခြောဆ�ပြီးပို�ီ  

ပြပို�ပြပိုင်းးပြ�င်းး�

6

အသီး�ုပြပို�သီ ူတုစွားဦး���င်းး�စွာနီှှင်းး် ဆက်း

သီယ့်းခြောဆာင်းးရာကွ်းခြောပို�ပြ�င်းး�

7

ခြောတုာမို�ီ ပြီး�မုိုး�ခြောပြ�ာက်းမိုအုနှတရာာယ်း ပြီးပို�ီဆးု�သီာ့�ပိုါက် သီင်းး၏ 

လာှပိုးစွာစွားဓာာတုးအာ� ပြပိုန်းလာည်းရာရာှရုာန်း လာပုိုးခြောဆာင်းးမိုည််း အဆင်းး် 7 ဆင်းး်
မိုာှ ခြောအာက်းပိုါအတုုုင်းး� ပြ�စွားသီည်း-
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ပြပိုင်းး�ထန်းခြောသီာ ရာာသီဦတုုအခြောပြ�အခြောန်မို�ာ�က် က်ွနှးပိုးတုုု�၏လာှပိုးစွာစွားဓာာတုးကြီးက်�ု�မို�ာ� ခြော��က်င်းး�စွာာ့လာည်းပိုတုးနှုုင်းးမိုက်ုု ပြီး�မိုး�ခြောပြ�ာက်းလာာပိုါက် 

အနှတရာာယ်းမို�ာ�ခြောသီာခြောန်ရာာအ���ု�တုင်းး လာှပိုးစွာစွားဓာာတုးအာ�က်ု ုပြ�တုးခြောတုာက်းထာ�နှုင်းးပိုါသီည်း။ ဤခြော��က်င်းး�ခြောရာ�စွာမိုး��က်းက်ု ုအမို�ာ�ပြပိုည်းသီ ူ

ခြော��က်င်းး�ခြောရာ� ဓာာတုးအာ�ပြ�တုးခြောတုာက်းမို ုသီုု�မိုဟုတုး အမို�ာ�ပြပိုည်းသီ ူခြော��က်င်းး�ခြောရာ� ဓာာတုးအာ� ပြ�တုးခြောတုာက်းမို ုဟုခြော�်သီည်း။

အားမီး�ာ�ပြပါည်းသီ ူတော��ကင်းး�တောရာ� ဓာာ�းအားာ� ပြ��း
တော�ာကးမီးဆု�ုသီည်းမီးာာ အား�ယူး�ည်း�။

စွာ�ုထို�ုင်းး�ဆ �ည်း�ပါါ�ပြ�င်းး�တောလျှပြပါင်းး� �ု�ကးပြ�င်းး�

တော�ရာာမီး�ာ�မီးာ အား���ုးန်ုာင်းး်�တောပြပါ�ည်း 
တောလျှလျှာတော�ာ�ရာာု��ကးမီး�ာ�

တောပြမီးဆးလျှာာ တောပြ�ာကးတောသီာ�မီးု

အားထို�ူသီ�တောပါ���ကးအားပါ�ူ��ုး

အမို�ာ�ပြပိုည်းသီ ူခြော��က်င်းး�ခြောရာ� မို�ီ��က်းခြောတုာက်းမိုမို�ာ�သီည်း ရာက်းခြောပိုါင်းး�မို�ာ�စွာာ့ ကြာက်ာရာည်းနှုုင်းးခြောသီာခြောကြာက်ာင်း်း က်ွနှးုပိုးတုုု�အာ�လား�ု ကြီးက်�ုတုင်းးပြပိုင်းးဆင်းးထာ�ပြီးပို�ီ သီင်းး်

တုင်းး အခြောရာ�ခြောပို်အစွာအီစွာဉ်းတုစွား�ုရာှုရာန်းမိုာှ အခြောရာ�ကြီးက်�ီပိုါသီည်း။

လျှ�ုအားပါးပြ�င်းး�ရာာ၊ု မီးရာာု ဆ့��ပြ��းရာာ�ာင်းး တောအားာကးပါါအား��ကးမီး�ာ�စွာာာက�ု ထိုည်း်သီာင်းး�စွာဉ်းး�စွာာ�ပါါသီည်း-

�စွားန်ုာစွားပါ�းလျှ့�� တော�ာမီးး�အား�ာကး ကွန်ုး�ပါး��ု� ကြိုက�ု�င်းးပြပါင်းးဆင်းးပါ့�
က်ွနှးုပိုးတုုု�သီည်း လာမို�ာ�၊ ပိုစွာစည်း�ဥစွာစာမို�ာ�နှင်းး် သီ�ာဝ ပိုတုးဝန်း�က်�င်းးမို�ာ�က်ု ုက်ာက်ယ်းရာန်း ပိုုုမိုုု သီတုထုာ�သီင်း်းပိုါသီည်း။ နှစွားစွာဉ်း က်ွနှးုပိုးတုုု�၏ ဝန်းခြောဆာင်းးမို ု

ဧရာယ်ာမို�ာ�က်ုု ကြာက်ည််းရုစွာစွားခြောဆ�ပြီးပို�ီ ပိုုုမိုုုခြောက်ာင်းး�မိုန်းခြောစွာရာန်း သီစွားပိုင်းးနှင်းး် အက်ုုင်းး�မို�ာ� ပြ�တုးခြောတုာက်းရာင်းး�လာင်းး�ခြောရာ� လာုုအပိုး��က်းမို�ာ�က်ု ုလာပိုးခြောဆာင်းးပိုါသီည်း။ 

က်ွနှးုပိုးတုုု�သီည်း မို�ီ�းနှုုင်းးရာည်း အာ�တုုု�ပြမိုင်း်းရာန်းနှင်းး် မို�ီခြောလာာင်းးက်ွမိုး�မိုအုနှတရာာယ်းက်ုု ခြောလာှာ�်�ရာန်းအတုက်း လာုုအပိုးသီည််းခြောန်ရာာတုင်းး စွာက်းပိုစွာစည်း�မို�ာ�က်ုု ပြပို�ပြပိုင်းး

မိုမိုး�မိုးပြ�င်းး� သီုု�မိုဟုတုး အစွာာ�ထုု�ပြ�င်းး�မို�ာ�က်ု ုလာပိုးခြောဆာင်းးပိုါသီည်း။

တောဒါသီ�ာင်းး�၊ ပြပါည်း�ယူးန်ုာင်းး် တောဒါသီဆ�ုင်းးရာာ 
တောအားဂျ�င်းးစွားမီး�ာ�န်ုာင်းး် ပါ�ူတောပါါင်းး�လျှ�ပါးက�ုင်းးပြ�င်းး�

သီ�င်းး�အား��ကးအားလျှကးမီး�ာ�ကု� သီရုာာု
တော�ပါါတောစွာ

ပိုုုမိုုုခြောလာလ်ာာရာန်း portlandgeneral.com/pspsinfo က်ုု ဝင်းး

ကြာက်ည််းပိုါ သီုု�မိုဟုတုုး ခြောန်ာက်းဆး�ုရာအခြောပြ�အခြောန်မို�ာ�အတုက့်း က်ွနှးုပိုး

တုုု�က်ုု 503-228-6322 မိုတှုစွားဆင်းး် �နု်း�ခြော�်ဆုုပိုါ။ က်ွနှးုပိုးတုုု�၏ 

ခြော�ာက်းသီည်း ဝန်းခြောဆာင်းးမို ုအကြံက်းခြောပို�မို�ာ�က် �ာသီာစွာက်ာ�  

အမို��ု�ခြောပိုါင်းး� 200 ခြောက်�ားပြ�င်း်း သီင်းး်အာ� က်ညူ်ခီြောပို�နှုုင်းးပိုါသီည်း။



 

သင််ကြို��ုပြ�င််ဆင််သင်််သောသာ အဆင်််များ�ာ�
မိုးး��လေ�ဝသ အလေ�ေအလေ�မိုး�း�နှငှ့််� အ�ေး�အလေ��းင့်��ရင့်��မိုး�း�လေ�် မိုးတူည်�၍ အမိုး�း���ည်�သူ လေ���င့်��လေရ� ဓားတ�အး� 
��တ�လေတး��မိုး�ု ရ��မိုး�း�စွာား ��း�မိုးင့််�နှး�င့်��ါသည်�။ �စွာစည်��မိုး�း��း� လေရ�ံ�ပြီး�း� �း�����တ�သတတဝါရ��မိုး�ှး�ာယ်�
နှး�င့်�လေသး ထည်�်စွာရးမိုး�း�တာင့်� ထည်�်ထး�ပြီး�း� သင့်�်�စွာစည်���းရးယ်းအစွာံ��း� တစွာ�နှစှွာ��ှစွာ�တစွာ�ကြိ�းမိုး� ��ည်�်တင့်���ါရ�� 
အကြံ�ံ��ု�ါသည်�။

1

ဓာာတ််အာ�ပြ�တ််�ာလသး��  
�စ္စစည်း်�အစ္စး��ရုိယုာာ��ု �န််တ်း��ါ
ထး��လေ�ာ�� သင့်�်အးမိုး�ရးှ 
�တူး�င့်��အး� ထး��းရးယ်းစွာံ��း� 
ရးှလေတာ�နှး�င့်�မိုးည်�် လေ�ရး�း� သးလေစွာ�ါ။

ဓာာတ််အာ�ပြ�တ််သောတ်ာ�်သောန်စ္စဉ််အတ်ငွ််� 
သင့်�်မိုးးသး�စွာ�နှငှ့်�် သင့်�်အးမိုး��း� 
လေ���င့်��စွာားထး�ရ�� 
အစွားအစွာဉ်�လေရ�ဆွဲာ��ါ။

2

စ္စဉ်ဆ်�မ်ျားပြ�တ််သရုိိုသောန်�ါ 
သင့်�၏ ဆွဲ��သာယ်�ရ�� 
အေ���အ����း� အ��ဒိးတ�
�����ါ၊ သး��မိုးသှး �ွနှ����တး��� 
အဆွဲ��အသာယ်�မိုး��တ� ရးှလေ�နှး�င့်��ါ
မိုးည်�။ 

ထည်�်သာင့်��ရမိုးည််� အလေ�ေေံ�စွာစည်��အေ� းု �မိုးးှ-

•  PGE သံ��စွာာ�သဝူ��လေဆွဲးင့်�မိုး ုအ�ါအဝင့်� အလေရ�လေ�်������ံ�ါတ�
မိုး�း�- 503-228-6322။ �ွန်ု်��်တ်�ု�၏ သး��စ္စွ�သူ ဝန််သောဆာင််များ ု
အကြံ�းသော��များ�ာ�သည်း ်ဘာာသာစ္စ�ာ�သော�ါင််� 200 သော��ာ်ပြ�င််် 
သင်််အာ� �ညူ်းးသော��န်ု�ုင််�ါသည်း်။

•  ���နှးှ��ဓားတ�မိုးး�မိုး�း� သး��မိုးဟု�တ� လေရ�ှမိုးး�မိုး�း�

•  ���ထရးစွာာမိုး��အင့်�သံ�� သး��မိုးဟု�တ� ���နှးှ�� လေရဒိးယ်း�

•  ���ထရးအ�း�မိုး�း� (အထ�ူသ��င့်�် လေအး��ဆွဲးဂျ�င့်�အး��မိုး�း� 
သး��မိုးဟု�တ� အ�ေး� လေဆွဲ�ဝါ��းရးယ်းမိုး�း�အတာ��)

•  �း�အး�သာင့်���းရးယ်းမိုး�း� အ�ါအဝင့်� အး���ထရ�ွ��စွာ� 
အး�သာင့်���းရးယ်းမိုး�း�

•  အထ�ူသ��င့််� လေရအတာ�� �ှ��စွာစွာ��������း� သင့်�အး��း��လေ�ရ
�ါ� တစွာ�လေ���ှင့်� �တူစွာ�ဦး�စွား လေရတစွာ�ဂျါ� ံ(3.8 �းတး)

•  သင့်�လေရေ�ရေ� း��အထး အစွား�အစွားနှှင့်�် လေဆွဲ�ဝါ�မိုး�း��း� လေအ��မိုး
စွာားထး�ရ�� လေအ�ေ�ထး�လေသး လေရေ�ထ���မိုး�း� သး��မိုးဟု�တ� လေရ
အးတ�မိုး�း�/���င့်��မိုး�း�

•  ����သး��မိုး�ာယ်�လေသး အစွား�အစွားနှှင့်�် ��ူလေ�း��တံ၊ အး��မိုး�း�၊ 
ဒိယ်�မိုး�း�နှငှ့်�် �ရးလေ�းဂျမိုး�း� 

•  သယ်�ယ်နူှး�င့်�လေသး လေ�လေအ�လေ������း

•  ��တ�ဂျးမိုး��မိုး�း�၊ စွားအ���မိုး�း�နှငှ့်�် �စွား�စွာရး�တ�မိုး�း�

•  အးမိုး�အ��င့်���� အ�င့်�စွာ��၊ ဂျတ�စွာ�သံ�� အ�င့်�စွာ�� 
သး��မိုးဟု�တ� စွာေ���ေ� မိုးး��း�အ��င့်� လေ�းင့်�စွားဆွဲးနှှင့်�် မိုးး��ေစွာ� 
သး��မိုးဟု�တ� ယ်မိုး��မိုးး��ေစွာ�မိုး�း�

•  အထ�ူသ��င့််� �ှ��စွာစွာ�ဓားတ�အး�အသ�ံ���ု�း���း�အ��တ� ်�����မိုးးလေရ�
အလေ�ေအလေ�တစွာ�ေ� သင့််�မိုးးှရးှလေ�ရင့်� သး��မိုးဟု�တ� ဓားတ�အး���တ�လေတး��
မိုးအုတာင့်�� အးမိုး��လေ� အ���������း�� သး��မိုးဟု�တ� စွားသင့်��း�� �း�အ��မိုးယ်�
ဆွဲး�ရင့်� လေ�ရးလေရ�့လေ��းင့်���း�� သငူ့်ယ်�ေ�င့်��၊ မိုးးသး�စွာ�ဝင့်� သး��မိုးဟု�တ� �ညူ်း
�ယ်�ဆွဲယ်�လေရ�လေ�ရးတစွာ�ေ���� အစွားအစွာဉ်�ကြိ�းု ဆွဲာ�ထး��ါ။

•  ဓားတ�အး���တ�လေတး��မိုးအုတာင့်�� လေဆွဲ����ဆွဲး�င့်�ရး�းရးယ်း
�စွာစည်��မိုး�း��း� ဓားတ�အး�လေ��နှး�င့်�လေစွာ�း�� လေဆွဲ��ည်း�း�အ��ေ���လေတာ
�း� အစွားအစွာဉ်�ဆွဲာ�ထး�ပြီး�း� �ွနှ����တး��ရ�� Medical Certificate (လေဆွဲ�
���ဆွဲး�င့်�ရးအသးအမိုးတှ���ု���မိုးတှ�) �ရိုး�ဂျရမိုး�မိုးးှ လေ�ှး��ထး�
�း�� စွာဉ်��စွား��ါ။ ဒိး�း�မိုး ှဓားတ�အး���တ�လေတး��မိုး�ု���တ�သ��ပြီး�း� �ွနှ����
တး��� သင့်����တ��ကြွ�ာစွာား ဆွဲ��သာယ်�����လေဆွဲးင့်�နှး�င့်�မိုးးှ�ါ။ �ရိုး�ဂျရမိုး�
နှငှ့်�် �တ�သ��ပြီး�း� �း�မိုးး�လေ��်းရ�� portlandgeneral.com/

medical (အဂျဂ�း���းသး��င့်�်) သး�� ဝင့်���ည််��ါ သး��မိုးဟု�တ�  
503-612-3838 �း� �����လေေ်ဆွဲး��ါ။

•  အရ��မိုးး�စွာ��တစွာ��ံ�� ဝယ်�ရ�� စွာဉ်��စွား�ပြီး�း� မိုးး�စွာ��၏ လေ���င့်��လေသး 

လေမိုးးင့်��နှငှ့်�မိုးအုတာ�� ထ�တ�����သ၏ူ �မိုး��ညွှ�ှ�ေ���မိုး�း��း�  
�း����ာ�ါ။

•  လေရအတာ�� �ှ��စွာစွာ�ဓားတ�အး�သံ�� လေရစွာ��������း� အး�ထး�လေ�ရသူ
��စွာ��ါ� အးမိုး�လေမိုးာ�တးရစွာား�� သး��မိုးဟု�တ� လေမိုးာ��မိုးူလေရ�တးရစွာား��တး���း� 
အစွားလေ�ွ��း�����လေရတး����း�� အစွားအစွာဉ်�ဆွဲာ��ါ။

•  သင့်�်ေရိုး�င့်�လေဒိသ၏ ဝ��ဆွဲး��� သး��မိုးဟု�တ� National Fire 

Protection Association (န်ု�ုင််င်းသောတ်ာ်များး�သောဘာ��ာ�ယွာ်သောရိ� 
အသင််�အ�ွ��)၊ Red Cross (ကြ��်သောပြေန်း) နှငှ့်�် Ready.gov 

(အဂျဂ�း���းသး��င့််�) တး��မိုးှ လေ�ာ��ထ�� အေ���အ���မိုး�း� ရယ်�ူါ။

3

အ�း�လေဆွဲးင့်�� ကြိ�းု တင့်���င့်�ဆွဲင့်�လေရ� အကြံ�ံဉားဏ်�မိုး�း��း� portlandgeneral.com/prepare  

(အဂျဂ�း���းသး��င့််�) တာင့်� ရးှလေ�ာ�ါ။

သင်််စ္စ�် ဘာ�်ထရိးေးန်ု�ုင််သောစ္စရိန်် အ�အူည်းး-

•  မိုး�းတ�ထး��ါနှငှ့််� – သင့်�၏ တ������ သး��မိုးဟု�တ� ������ 

�းတ�ထး�ေ� း��တာင့်� ���ထရးအး��း�သံ��လေသးလေ��းင့်�် �းတ�
မိုးည်�်အစွား� အး��စွာ��မိုး�ဒိ� ����ထး��ါ။

•  ��ူ�တ�သ�နှှင့်�် သင့်�မိုး�း�အ��သည်�် အသးလေ��ေ���မိုး�း��း� 
�း�ယ်�တး�င့်� �းတ�ထး��ါ (အလေရ�လေ�် အသးလေ��ေ���မိုး�း��း�  
�ာင့်�်ထး��ါ)။ 

•  Wi-Fi မိုး�း�အ���ါ� �းတ�ထး��ါ။

•  ���သး���င့်�၏ လေတး���မိုး�ုး� �ည်��နှး�င့်�သမိုးှ အ�ည်��ဆွဲံ��
ထး��ါ။

•  အ����မိုး�း� အသံ����ုပြီး�း�လေသးအေါ �းတ�ထး��ါ။




