
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rice Street တ ၢ်က  ၢ်စတိ ၢ်မၤလ ိ
Rice Street ဖဲ Pennsylvania က ဲမ  ုၢ်ဒ ီး Wheelock Parkway အဘ  ုၢ်စ ၢၤ 

တ ုၢ်က  ုၢ်ကဒါက ၢၤ 

Ramsey က  ၢ်ရ   ၢ်ခ ီးထ  ၢ်ဒ ီး Saint Paul ဝ  ့ၢ်တဖ ၢ် မၤဃ  ၢ်မၤသကိီးတ ၢ်လ  ကဒ ီးအိ ၢ်ထ  ၢ်ပ ၤတ၀ တ ၢ်က  ၢ်စိလ  Rice Street ဖဲ Pennsylvania က ဲမ  ၢ်ဒ ီး Wheelock 

Parkway အဘ  ၢ်စ ၤအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ၤ. Rice Street တ ၢ်က  ၢ်စိတ ၢ်မၤလိမ  ၢ်ဝဲ - 

• စိ ၢ်ကဖ ထ  ၢ်မ  ၢ်က ိၤဝဲဲၤက  ၢ်တ ၢ်ဒ ိၢ်ထ  ၢ်ဒ ီးပ ၤတ၀ တ ၢ်မၤဃ  ၢ်မၤသကိီးတ ၢ် ဖဲပ ၤဃ ၢ်ဒ ီးဟ  ၢ်လ ၤမ  ၢ်က ိၤဝဲဲၤက  ၢ် တ ၢ်ခ ဲီးဂ ၤယ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်အခါ 

• ဒ ီးအိ ၢ်ထ  ၢ်ခိ ၢ်ဃ ၤလ အက ဲမ  ၢ်တ ၢ်. 

• မၤဂ ၤထ  ၢ်ပ ၤဟီးလ ခ  ၢ်ဒ ီးပ ၤဒီိးလ  ၢ်ယ  ၢ်အတ ၢ်ပ ၤဖ ဲီး. 

• ပ ၤဃ ၢ်ဒ ီးမၤဂ ၤထ  ၢ်တ ၢ်လဲၤထ  ၢ်က ၤလ ၤတ ၢ်မၤစ ၤ. 

• ဆဲီးမၤဂ ၤထ  ၢ်သိလ  ၢ်အတ ၢ်ပ ၤဖ ဲီး. 

တ ုၢ်ဘ ီးစဲမၢၤသက ီးတ ုၢ် 

တ ၢ်န  ၢ်လ ၤပ ၢ်ဃ  ၢ်လ ပ ၤတ၀ တ ၢ်ဘ ီးစဲမၤသကိီးတ ၢ်န   ၢ် 

အရ  ဒ ိၢ်ဒ ိၢ်မီးလ တ ၢ်ကဲထ  ၢ်လိ ၢ်ထ  ၢ်လ တ ၢ်မၤလိန   ၢ်လ ၤ. တ ၢ်ဟ  ၢ် 

က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖီးလ ကမ   ၢ်န   ၢ်မၤစ ၤသိဘ  တ  ၢ် 

တ ၢ်တိ ၢ်က ဲၤအက ဲအပတ  ၢ်ကိီးပတ  ၢ်ဒီဲး ဒ ီးတ ၢ်ကဆဲီးမၤအ ၤန   ၢ်လ ၤ. 

 

ထ ဖ   ုၢ်တ ုၢ်ဟ  ုၢ်က  ုၢ်ဟ  ုၢ်ဖီးဘ ုၢ်ဃီးဒ ီး Rice Street 

လါအ ီးကထိဘ  ၢ် 2019-လါအ ီးကထိဘ  ၢ် 2020 

ဟ  ုၢ်ခ ဟ  ုၢ်န ၢၤလ ၢၤတ ုၢ်သ တ ဒ ီးအ  ုၢ်ထ  ုၢ်တ ုၢ်လ အ  ုၢ်ဒ ီးအက  ုၢ်အစ  

လါနိ ၢ်ဝ ဘ  ၢ် 2020 - လါယ ၤ 2021 

ဆ  န  ုၢ်တ ုၢ်သ တ ဒ ီးအ  ုၢ်ထ  ုၢ်တ ုၢ်အရ  ဒ  ုၢ်သ မ ၢၤ 

လါယ ၤလ  2021- လါအ ီးကထိဘ  ၢ် 2021 

ဟ  ုၢ်ခ ဟ  ုၢ်န ၢၤလ ၢၤတ ုၢ်သ တ ဒ ီးအ  ုၢ်ထ  ုၢ်တ ုၢ်လ တ ုၢ်ဟ  ုၢ်က  ုၢ်အ ၢၤ 

လါနိ ၢ်ဝ ဘ  ၢ် 2021-လါဒ  ၢ်စဲဘ  ၢ် 2021 

က  ုၢ်တ ုၢ်တ  ုၢ်က ဲၢၤတဖ ုၢ်လ  #ReVisionRice အဂ  ုၢ်ဒ ီးတဲပ ၢၤလ နဆ ကမ  ုၢ်အ ၢၤဒုၢ်လ ဲုၢ်! 

Ramseycounty.us/RiceStreetStudy  

ဒ ီးအ  ုၢ်ထ  ုၢ်တ ုၢ်တ ထ  ုၢ်ဘ  ထ  ုၢ်တ ုၢ်ဆ ကတ  ုၢ်ပန  

2022 and beyond 

ပအ  ုၢ်ဖဲအ ၢၤ 

 

တ ုၢ်တ  ုၢ်က ဲၢၤအလ  ုၢ်က

ဝ ၢၤ

စကဲ(န) ယတ ုၢ်ဂ ၢၤ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rice Street တ ၢ်က  ၢ်စတိ ၢ်မၤလ ိ
Rice Street ဖဲ Pennsylvania က ဲမ  ုၢ်ဒ ီး Wheelock Parkway အဘ  ုၢ်စ ၢၤ 

က  ုၢ်တ ုၢ်တ  ုၢ်က ဲၢၤတဖ ုၢ်လ  #ReVisionRice အဂ  ုၢ်ဒ ီးတဲပ ၢၤလ နဆ ကမ  ုၢ်အ ၢၤဒုၢ်လ ဲုၢ်! 

Ramseycounty.us/RiceStreetStudy  

တ ုၢ်ဒ ီးအ  ုၢ်ထ  ုၢ်တ ုၢ်လ တ ုၢ်ဟ  ုၢ်က  ုၢ်အ ၢၤ - ဟ  ုၢ်ခ ဟ  ုၢ်န ၢၤလ ၢၤက ဲလ တ ုၢ်စ ီးကါအ ၢၤတဖ ုၢ် 

တ ၢ်လ  ၢ်လ ၤဟိအါထ  ၢ် လ သ  ၢ်ထ  ၢ်, တ ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်ဘိ, လ  ၢ်ဆ  ၢ်န ၤဖးထ ဒ းအါန   ၢ်အန   ၢ်. 

တ ၢ်လ  ၢ်လ ၤဟိအါထ  ၢ်လ ကဒ းအိ ၢ်ထ  ၢ်ခိ ၢ်ဃ ၤလ အပ ၤဖ  းဒ းပ  ၤဒ းတ ၢ်ဟ းတ ၢ်ဂ ၤ. 

ထ န  ၢ်လ ၤတ ၢ်ဘ းစ အရ  ဒ ိၢ်ဆ  ဝ  ၢ်အလ  ၢ်ယ  ၢ်ပ  ၢ်ဘ းစ . 

မၤလ ၤဆ လ  ၢ်ယ  ၢ်လ သိလ  ၢ်တဖ ၢ် လ ကမၤလ ၤတ  ၢ်တ ၢ်ပ ၤဖ  းလ အပတ  ၢ်ထ . 

မၤစ ၤလ ၤ ပ ၤဟးလ ခ  ၢ်, လ  ၢ်ယ  ၢ်ဒ းသိလ  ၢ်ဘ ၢ်ထ းလိ ၢ်သးအယ  ၢ်. 

မၤဘ ၢ်လိ ၢ် G Line တ ၢ်လ ၤထ  ၢ်က ၤလ ၤအက ိၤတ ၢ်တိ ၢ်က  ၤ. 

တ ၢ်မၤလိၤမၤဘ ၢ်တ ၢ်သ ည အါထ  ၢ် လ ကမၤဘ ၢ်လိ ၢ်ဖိးမ  

တ ၢ်ပတ  ၢ်သိလ  ၢ်လ  ၢ်လ က  မ  ၢ်-အဖ ခိ ၢ်. 

က   3-က ိၤ ဒ း က  အက ၤိ 11-ခ  ၢ်ယ  ၢ် ဒ းက  ဒ က  ၢ်အက ၤိအခ  ၢ်သး 10-ခ  ၢ်ယ  ၢ် 

က  ဟးခ  ၢ် 6-ခ  ၢ်ယ  ၢ်, က  မ  ၢ်ဖိလ အိ ၢ်ဒ းသ  ၢ်ထ  ၢ်ခ ကပၤလ  ၢ် 6-ခ  ၢ်ယ  ၢ် 

က  လ တ ၢ်ကပၤလ တ ၢ်စ းကါသကိးအ ၤ 12-ခ  ၢ်ယ  ၢ် 

ဆ  ၢ်ထ  မၤစ ၤက  ၢ်ရ   ၢ်ခ းထ  ၢ်အတ ၢ်ဟ  ၢ်လ ၤသးမၤတ ၢ် 

ဆ  ဝ စိ ၢ်တ ဆ  ပ  ၢ်ဘ းစ တ ၢ်သ တ ၢ်ဘ ၢ်-ခ လ  ၢ်. 

ပ ၤဟးလ ခ  ၢ်ဒ းဒ းလ  ၢ်ယ  ၢ်-

ပညိ ၢ်စ းကါတ ၢ်လ  ၢ်တ ၢ်က  အါထ  ၢ်, ဒၢ် 

ဝ  ၢ်ဒ းက  ၢ်ရ   ၢ်ခ းထ  ၢ်မၤလ ပ  ၤက  မ  ၢ်ဖ လစ  ၢ်တဖ ၢ် 

န   ၢ်လ ၤ. 

အိ ၢ်ဒ းတ ၢ်သ တ ၢ်ဘ ၢ်အါထ  ၢ်လ ကမၤဘ ၢ်လိ ၢ်တ ၢ်

ပ ၢ်က ၤမ ခိ ၢ်ဖ , 

တ ၢ်က  ၢ်ထ ဆိကမိ ၢ်တ ၢ်အရ  ဒ ိၢ်လ တ ၢ်ပ ၤဃ ၢ် ဝ  ၢ် 

တ ၢ်ပညိ ၢ်က  ၢ်စိတဖ ၢ်အဂ  ၢ်. 

ဝ  ုၢ်ဒ ီးက  ုၢ်ရ   ုၢ်ခ ီးထ  ုၢ်တ ုၢ်ထ  ုၢ်တ ုၢ်ဆ ကမ  ုၢ်တဖ ုၢ် တ ုၢ်အဂ  ုၢ်မ  ုၢ်ပ  ုၢ်တဖ ုၢ် 

 

ပ ၢၤတ၀ အတ ုၢ်ပ ုၢ်တ ုၢ်အရ  ဒ  ုၢ်တဖ ုၢ် 
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