ဘာသာစကားမျိ းစံ ဝန်ေဆာင်မများအစီအစ

ေဝါဟာရ
နိဒါန်း

ေရွ းေကာက်ပဲ၏
ွ အဓိကကျေသာ အသံးအ န်း

အဂလိပ်စာက မ်းကျင်မ အကနအ
် ့ သတ် ိေသာ မဲဆ

င်များကိ အေထာက်အက

ြဖစ်ေစရန်အတွက် ေအာက်ပါေဝါဟာရကိ သက်ဆင်
ိ ရာ ဘာသာစကားများ င့်

ဘာသာရပ်များအတွက် သငေ
့် လျာ်ေသာက မ်းကျင်မ ိသည့် အသိအမတ်ြပ ဘာသာစကား
ဘာသာြပန်သများက ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤဘာသာြပန်ချက်များကိ တစ်သမတ်တည်း
ေကာင်းမွနေ
် စရန် အရည်အချင်းအလားတ ိေသာ ဒတိယ ဘာသာြပန်သတစ်ဦးက
ေစေ
ံ
ထားပါသည်။
့ စစ
့ ပ်စပ် ြပန်လည်သးသပ်

နည်းစနစ်

ဘာသာြပန်အတွက် ေရွ းချယ်ထားေသာ ေဝါဟာရများသည် ေလာ့စအ
် ိနဂ
် ျယ်လိစ်

ေကာင်တီတွင် အများဆံးအသံးြပ တဲ့ ေရွ းေကာက်ပဲွ င့် သက်ဆင်
ိ ေသာ စကားလံးများ

ြဖစ်ပါသည်။ ဤေဝါဟာရတွင ် ေရွ းေကာက်ပဲွ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးတွင် အသံးြပ ေသာ စစေပါင်း 6,052
အဂလိပ်စာ အသံးအ န်းများ င့် စာေ ကာင်းများ ပါဝင်ပါသည်။

မတ်ချက်များ

ဤဌာနသည် ေဝါဟာရ င့် ၎င်း၏အေ ကာင်းအရာများအေပ မတ်ချက်များကိ ဝမ်းေြမာက်စွာ
လက်ခံ ပီး အားေပးပါသည်။ က န်ေတာ်တိကိ
့ 1-800-815-2666 ေရွ းချယ်မ 3 ြဖင့်
ဆက်သယ
ွ ် င်
ိ ပါသည်။

မတ်ချက်– ထိြပင်
် သံးအ န်းအတွက်မဆိ အြခား
့ ဤေဝါဟာရတွင် မပါဝင်ေသာ မည်သည့အ
အေထာက်အကများကိ ေကျးဇးြပ ၍အသံးြပ ပါ။

ြမန်မာ

English (USA)

Burmese

a No vote

မဟတ် မဲတစ်မဲ

a vote against

ဆနက
် ့ ျင်ေသာ မဲ

a vote in favor

ေထာက်ခံသည့် မဲ

a yes

ဟတ်

a Yes vote

ဟတ် မဲတစ်မဲ

abatement

ေလ ာခ
့ ျြခင်း

abolish

ဖျက်သမ
ိ ်းသည်

abortion rights lawyer

ကိယ်ဝန်ဖျက်ချပိင်ခွငမ
့် ျား ေ ေန

absent

ပျက်ကွက်ေသာ

absentee ballot

လကိယ်တင်
ိ မဲမေပး င်
ိ ေသာ မဲေပးလာ

absentee ballot application

လကိယ်တင်
ိ မဲမေပး င်
ိ ေသာ
မဲေပးလာေလ ာက်လာ

absentee voter

လကိယ်တင်
ိ မဲမေပး င်
ိ ေသာ မဲဆ

abstain

(မဲေပးြခင်း) မြပ ဘဲေနသည်

abstentions

မဲမေပးဘဲေနြခင်း/ ကားေနမဲ

abused children director

င်

ညဥ်းပန်း ပ
ိ ်စက်ခံရသည့် ကေလးများအတွက်
ဒါ ိက်တာ

academic

ပညာေရး

academic and co-curricular achievement

ပညာေရး င့် ပးတွဲသင် ိး

academic performance index

ပညာေရး စွမ်းေဆာင်ရည်အ

academy award

ပညာေရးဆိင်ရာ ဆ

access

အသံးြပ ခွင့်

Access to Campaign Materials Act

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး ပစည်းများ အသံးြပ ခွင့်

access to computers

ကွနြ် ပ တာများ အသံးြပ ခွင့်
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accessibility

အသံးြပ ခွငရ
့် ေသာ

accessibility to disabled voters

မသန်စွမ်း မဲဆ

accessible

သံးခွငရ
့် ေသာ

accessible to voters with disabilities

accommodation
accordance

င်များအတွက် အသံးြပ ခွင့်

မသန်စွမ်းြဖစ်ေနေသာ မဲဆ

င်များ

သံးခွငရ
့် ေသာ
လိက်ေလျာမ/ ညိ င
ိ း် ေြပလည်မ/ ေနရာထိင်ခင်း
ငအ
့် ညီ

account

အေကာင/့် စာရင်း

account clerk

စာရင်းကိင် စာေရး

account executive

စာရင်းကိင် စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

account manager

စာရင်းကိင် မန်ေနဂျာ

accountability

တာဝန်ခံမ

accountable

တာဝန်ခံေသာ

accountant

စာရင်းကိင်

accounting

စာရင်း

accounting professor

စာရင်းကိင် ပါေမာက

accreditation

တရားဝင် အသိအမတ်ြပ မ

accreditation parent committee

တရားဝင် အသိအမတ်ြပ မိဘေကာ်မတီ

accreditation process

တရားဝင် အသိအမတ်ြပ ြခင်း လပ်ငန်းစ

Accrediting Commissions for Schools
(ACS)

ေကျာင်းများအတွက် တရားဝင် အသိအမတ်ြပ
ေကာ်မ င်များ (ACS)

accrued interest

တိးပွားလာေသာ အတိး

accrued unfunded liabilities

တိးပွားလာေသာ ေထာက်ပံ့ေငွမ ိသည့်

accumulated contributions

စပံလာေသာ ပံ့ပိးမများ

Burmese Glossary
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accuracy

တိကျမန်ကန်မ

achievement

ေအာင်ြမင်မ

acquisition

ဝယ်ယြခင်း၊ ာမီးမ၊ တတ်ေြမာက်မ

acquisition of real property

အိမ်ြခံေြမများ ဝယ်ယြခင်း

acre

ဧက

acre feet

ဧကေပများ

acre foot

ဧကေပ

act

အက်ဥပေဒ/ လပ်ရပ်

act of Congress

ဥပေဒြပ လတ်ေတာ် (ကွနဂ
် ရက်)၏ လပ်ရပ်

acting

ယာယီ/ ေခတ/ သ ပ်ေဆာင်ြခင်း

acting equalization board member

တန်းတညီမ မေသာ ယာယီ ဘတ်အဖွဲဝင်

acting incumbency

ယာယီ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ

acting presiding judge

ယာယီ ဦးေဆာင်ေသာ တရားသ ကီး

acting secretary of state

ြပည်နယ်၏ ယာယီအတွငး် ေရးမး

action by council

ေကာင်စီရဲ လပ်
ေဆာင်ချက်
့

active voter file

သက်ဝင်လပ် ားေသာ မဲဆ

activist

လပ် ားေြပာင်းလဲေရးဝါဒီ

actor

သ ပ်ေဆာင်မင်းသား

actress

သ ပ်ေဆာင်မင်းသမီး

actuarial assumptions

အာမခံကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ ယဆချက်များ

actuarial determinations

အာမခံကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ ဆံးြဖတ်ချက်များ

actuarial experience gains and losses

အာမခံကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ အကျိ းအြမတ်များ င့်

actuarial investigation

အာမခံကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ စံစမ်းစစ်ေဆးမ

actuarial method

အာမခံကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ နည်းလမ်း
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actuarial services

အာမခံကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများ

actuarial standards

အာမခံကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ စံ န်းများ

actuary

အာမခံသချာပါရဂ

ad hoc commission

အထးကိစအတွက် ဖွဲစည်းထားေသာ ေကာ်မ င်

ad hoc commission on charter reform

ad hoc committee of credential

ပဋိညာ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက်
အထးဖွဲစည်းထားေသာ ေကာ်မ င်
အထးကိစအတွက် ဖွဲစည်းထားေသာ
ေကာ်မတီ၏ အေထာက်အထား

ad valorem

သက်ဆိင်ရာ ကန်ပစည်း၏ ခနမ
် ့ န်းတန်ဖိး

ad valorem property taxes

ခနမ
် ့ န်း အိမ်ြခံေြမ အခွန ်

ad valorem tax

သက်ဆိင်ရာ ကန်ပစည်း၏ ခနမ
် ့ န်းအခွန ်

added cost

ထည့်ေပါင်းထားသည့် ကန်ကျစရိတ်

additional business tax

ေနာက်ထပ် စီးပွားေရး အခွန ်

additional persons signing argument

additional persons signing argument
against

အြငင်းပွားမကိ လက်မတ်ထးေနသည့
ိ
်
ေနာက်ထပ် ပဂိ လ်များ
ဆနက
် ့ ျင်သည့် အြငင်းပွားမကိ

လက်မတ်ထးေနသည့
ိ
် ေနာက်ထပ် ပဂိ လ်များ

adjacent

ကပ်လျက် ိသည်

adjudication

စီရင်ဆးြဖတ်
ံ
ချက်ချြခင်း

adjunct

တွဲဖက်

adjunct professor

တွဲဖက် ပါေမာက

adjustment of limits

ကနသ
် ့ တ်ချက်များကိ ညိ င
ိ း် ြခင်း

administer

အပ်ချ ပ်သည်/ စီမံခနခ
် ့ ွဲသည်

administration

အပ်ချ ပ်ေရး/ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး

Burmese Glossary
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administration building

အပ်ချ ပ်ေရး အေဆာက်အအံ

administration lobby

အပ်ချ ပ်ေရး ခန်းမ

administration of its affairs

၎င်း၏ကိစေရးရာ အပ်ချ ပ်ေရး

administration office

အပ်ချ ပ်ေရး ံး

administrative

အပ်ချ ပ်မဆိင်ရာ

administrative code

အပ်ချ ပ်မဆိင်ရာ စည်းမျဥ်း

administrative code sections

အပ်ချ ပ်မဆိင်ရာ စည်းမျဥ်း အပိ င်းများ

administrative cost

အပ်ချ ပ်မဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်

administrative enforcement

အပ်ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ ဥပေဒစိးမိးေရး

administrative expenses

အပ်ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ ကန်ကျစရိတ်များ

administrative hearing representative

အပ်ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ ကားနာမ ကိယ်စားလယ်

administrative hearings, orders and
penalties

အပ်ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ ကားနာမများ၊ အမိနမ
် ့ ျား င့်
ြပစ်ဒဏ်များ

administrative organization

အပ်ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ အဖွဲအစည်း

administrative services manager

အပ်ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများ မန်ေနဂျာ

administrative services supervisor

အပ်ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ ကီး ကပ်ေရးမး

administrator

အပ်ချ ပ်ေရးမး

admission tax

ဝင်ခွင့် အခွန ်

admissions officer

ဝင်ခွငအ
့် ရာ ိ

admitting supervisor

ဝင်ခွငြ့် ပ သည့် ကီး ကပ်ေရးမး

adolescent counseling services
adopt
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Adopt Student Program

ေကျာင်းသား ပ ိဂရမ်ကိ သေဘာတလက်ခံသည်

adopted

သေဘာတလက်ခံခသ
ဲ့ ည် / ေမွးစားခဲသ
့ ည်

adoption date

သေဘာတလက်ခံသည့် ရက်စဲွ/ ေမွးစားသည့်
ရက်စဲွ

adoption date and operative date

သေဘာတလက်ခံသည့် ရက်စဲွ င့်

adoption of ordinances by initiative

အဆိြပ ထားေသာ ဥပေဒအေပ မဲေပးြခင်းြဖင့်

Adult and Continuing Education
Community Advisory Board

အကျိ းသက်ေရာက်ေသာ ရက်စဲွ
အတည်ြပ ေသာ ဥပေဒ

အရွ ယ်ေရာက် ပီးသ င့် ပညာေရး

ဆက်လက်သင် ကားေရး အဖွဲအစည်း
အ ကံေပးဘတ်အဖွဲ

adult education teacher

လ ကီးများအတွက်ပညာေရး ဆရာ

adult educator

လ ကီးများအတွက် ပညာေပးသ

adult trial

လ ကီးကိ စစ်ေဆးြခင်း

Advanced Placement (AP) Capstone
Program

အဆငြ့် မင့် ေနရာချထားေရး (AP) Capstone
အစီအစ

advertising

ေ ကာ်ြငာြခင်း

advice

အ ကံဥာဏ်

advisor

အ ကံေပးပဂိ လ်

advisory board member

အ ကံေပးဘတ်အဖွဲဝင်

advisory bodies

အ ကံေပး လအစအဖွဲများ

advisory measure

အ ကံေပး စီမံချက်

advisory panel
advisory vote
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advisory vote only

အ ကံေပးမဲသာ

advocate

ေထာက်ခံအားေပးသ

aerial photography technician

ေဝဟင်/ ေလေ ကာင်း ဓာတ်ပံပညာ င်

aeronautical technician

ေလယာဥ်ပညာ င့် ပတ်သက်ေသာ နည်းပညာ င်

aerospace

အာကာသယာဥ်

aerospace contracts manager

အာကာသယာဥ် ကန်ထ ိက် မန်ေနဂျာ

aerospace engineer

အာကာသယာဥ် အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

aerospace scientist

အာကာသယာဥ် သိပံပညာ င်

affiant

ကျမ်းကျိနလ
် ာကိ ကျိနဆ
် သ
ိ

affidavit of circulator

ြဖနေ
် ့ ဝသ၏ ကျမ်းကျိနလ
် ာ

affidavit of registration

မတ်ပံတင်ြခင်း ကျမ်းကျိနလ
် ာ

affiliated

ေပါင်းစည်းခဲသ
့ ည်/ ပးေပါင်းထားသည်

affiliation

ပးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ

affirmation

အတည်ြပ ချက်/ ခံယချက်
လမျိ း၊ အသားအေရာင်အရ အ မ
ိ ်ခံရြခင်းကိ

Affirmative Action Commission

ေကျာ်လားေရးကျငစ
့် ဥ် ေကာ်မ င်

affordable

တတ် င်
ိ ေသာ/ လက်ခံ င်
ိ ေသာ

African-American Firefighters Association

အာဖရိက-အေမရိကန် မီးသတ်သမားများ အသင်း

After School Programs

ေကျာင်း ပီးေနာက် ပ ိဂရမ်များ

against

ဆနက
် ့ ျင်ေသာ

agency

ေအဂျင်စီ/ ကိယ်စားလယ်

aggregate par value

စစေပါင်းတန်းတတန်ဖိး

aging

အိမင်းြခင်း

agreement

သေဘာတညီချက်

Burmese Glossary
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agricultural

စိက်ပျိ းေရး

agricultural commissioner

စိက်ပျိ းေရး ေကာ်မ င်နာ

Agricultural Council of California

ကယ်လီဖိးနီးယား၏ စိက်ပျိ းေရး ေကာင်စီ

agriculture

စိက်ပျိ းေမွးြမ ေရး

air cargo agent

ေလေ ကာင်းြဖငတ
့် င်ေသာ ကန်ပစည်း

air cavalry

ေလေ ကာင်းြဖင့် ကင်းေထာက် င့် လံြခံ ေရး

air commerce and air navigation

ေလေ ကာင်း ကန်သယ
ွ ်ေရး င့် ေလေ ကာင်း

air conditioning contractor

ေလေအးေပးစက် ကန်ထ ိက်တာ

air force colonel

ေလတပ် ဗိလ်မး ကီး

air force honorable discharge

ေလတပ် ဂဏ်သက
ိ ာ ိ ိ ထွက်ခွာခွင့်

air force sergeant

ေလတပ် တပ် ကပ် ကီး

air traffic controller

ေလေ ကာင်း အသွားအလာ ထိနး် ချ ပ်သ

aircraft

ေလယာ

airline

ေလေ ကာင်းလိင်း

airline crewmember

ေလေ ကာင်းလိင်း အမထမ်းအဖွဲဝင်

airline pilot

ေလေ ကာင်းလိင်း ေလယာ မး

airport

ေလဆိပ်

airport neighborhood watch

ေလဆိပ်ရပ်ကွက် ေစာငေ
့် ာက်မစနစ်

airport police

ေလဆိပ်ရဲ

airport revenue fund

ေလဆိပ် ဝင်ေငွရန်ပံေငွ

airport systems developer

ေလဆိပ်စနစ်များ တည်ေထာင်သ

airport transit access plan

ေလဆိပ် အကးအေြပာင်း ဝင်ေရာက်ခွင့်

Burmese Glossary
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ကွာ င်း ပီးေနာက် ေထာက်ပံ့စရိတ်

alimony

အများြပည်သ အားလံးအတွက် ရထားဂိတ်

all public terminal rail facilities

အေဆာက်အဦး

all vote-by-mail precinct

အားလံး စာတိက်မမဲေပးသည့် မဲဆ နယ်

allegation

စွပ်စဲခ
ွ ျက်

alliance

မဟာမိတ်ဖဲွ ြခင်း

alliance of museums

ြပတိက်များ၏ မဟာမိတ်အဖွဲ

allocation

ခွဲေဝေပးြခင်း
န် ကားချက် ပစည်းများကိ ခွဲေဝေပးြခင်း

allocation for instructional materials
allowance

ခွငြ့် ပ ချက်/ မနဖ
် ့ ိ း/ စရိတ်

alphabetical order

အကရာအစ လိက်

alteration

ေြပာင်းလဲချက်/ ြပင်ဆင်ချက်

alterations to heritage properties

အေမွအ စ် ပစည်းဥစာများသိ ေြပာင်
းလဲြခင်း
့

alternate

တစ်လည့်စီြဖစ်ေသာ

alternate residency confirmation procedure

တစ်လည့်စီ ေနထိင်ခွင့် အတည်ြပ ချက်

alternative

အြခားေရွ းချယ်စရာ

alternative budget committee

အြခားေရွ းချယ်စရာ ဘတ်ဂျက် ေကာ်မတီ

alternative education for high risk children

alternative education for high risk youth

လပ်ထးလပ်
ံ
နည်း

အ ရာယ် ိေသာ ကေလးများအတွက်
အြခားေရွ းချယ်စရာ ပညာေရး
အ ရာယ် ိေသာ လငယ်များအတွက်
အြခားေရွ းချယ်စရာ ပညာေရး

alternative language needs

အြခားဘာသာစကား လိအပ်ချက်များ

alumni

ေကျာင်းသေကျာင်းသားေဟာင်းများ

amendment

ြပင်ဆင်ချက်

American

အေမရိကန်
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American Association of Business
Persons with Disabilities

အေမရိကန် မသန်စွမ်းသများ စီးပွားေရးအသင်း

American Association of Retired Persons
(AARP)

အ ငိမ်းစားယထားေသာ အေမရိကန်အသင်း
(AARP)

American Association of University Women အေမရိကန် တကသိလ် အမျိ းသမီးများ အသင်း

American Bar Association (ABA)

အေမရိကန် တရားေရးဝန်ထမ်း အသင်း (ABA)

American Cancer Society

အေမရိကန် ကင်ဆာအဖွဲအစည်း
ဘဝေကာ်မတီအတွက် အေမရိကန် ကင်ဆာ

American Cancer Society Relay for Life
Committee

လက်ဆငက
့် မ်း အဖွဲအစည်း

American citizenship teacher

အေမရိကန် င်
ိ ငသ
ံ ား ဆရာ

American Diabetes Association

အေမရိကန် ဆီးချိ ေရာဂါသည် အသင်း

American Disabilities Act

အေမရိကန် မသန်စွမ်းမများ အက်ဥပေဒ

American dream

အေမရိကန် အိပ်မက်
အေမရိကန် လယ်ယာအဖွဲချ ပ်အစိးရဌာန

American Farm Bureau Federation

(လယ်ယာ ဗျ

American Federation of Government
Employees

အေမရိကန် အဖွဲချ ပ်၏ အစိးရ၀န်ထမ်းများ
အေမရိကန် အဖွဲချ ပ်၏ အလပ်သမား - စက်မ

American Federation of Labor-Congress
of Industrial Organizations, AFL-CIO

အဖွဲအစည်းများ၏ ကွနဂ
် ရက်၊ AFL-CIO
အေမရိကန် အဖွဲချ ပ်၏ ြပည်နယ်၊ ေကာင်တီ င့်

American Federation of State, County,
and Municipal Employees

ြမ နီစီပယ် ၀န်ထမ်းများ

အေမရိကန် အဖွဲချ ပ်၏ ဆရာများ

American Federation of Teachers
American Federation of Teachers College
Guild
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American government

အေမရိကန်အစိးရ

American Heart Association of California

ကယ်လီဖိးနီးယား၏ အေမရိကန် လံးအသင်း

American Hotel & Lodging Association

အေမရိကန် ဟိတယ် င့် တည်းခိခန်း အသင်း

American Independent

အေမရိကန် လွတ်ေြမာက်ေရး

American Independent Central Committee အေမရိကန် လွတ်ေြမာက်ေရး ဗဟိေကာ်မတီ
အေမရိကန် လွတ်ေြမာက်ေရး ပါတီ

American Independent Party

အေမရိကန် အင်ဒယ
ီ န် အသင်း င့်

American Indian League and the Race
Park

၎င်းလမျိ းပန်းြခံ

အေမရိကန် လီဂျင်တပ်ဖဲွ

American Legion

အေမရိကန် လငယ်ေဘ့စ်ေဘာအသင်း (Little

American Little League

league)

American Lung Association of California

ကယ်လီဖိးနီးယား၏ အေမရိကန် အဆတ်အသင်း

American Medical Association

အေမရိကန် ေဆးဘက်ဆိင်ရာ အသင်း

American Political Association

အေမရိကန် င်
ိ ငေ
ံ ရးဆိင်ရာ အသင်း

American Public Works Association

အေမရိကန် ြပည်သေဆာက်
လပ်ေရးလပ်ငန်းများ
့

American Red Cross Association

အေမရိကန် ကက်ေြခနီအသင်း

American Sign Language (ASL)

အေမရိကန် လက်ဟန်ြပဘာသာစကား (ASL)

American Water Works Association
(AWWA)

အေမရိကန် ေရလပ်ငန်းများ အသင်း (AWWA)

American Youth Soccer Organization
(AYSO)

အေမရိကန် လငယ်ေဘာလံး အဖွဲအစည်း (AYSO)

အသင်း

American Zoo and Aquarium Association
(AZA)
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Americana Precise Plan

Americana င်းလင်းတိကျေသာ စီမံကိနး်

Americans Elect

အေမရိကန်များ လက်ေရွ းစင် (ပါတီ)

Americans with Disabilities Act (ADA)

အေမရိကန် မသန်စွမ်းမများ အက်ဥပေဒ (ADA)

amortization period

(အေ ကးကိ) အရစ်ကျ ြပန်ဆက်ေနသည့် ကာလ

amortize

(အေ ကးကိ) အရစ်ကျြပန်ဆပ်သည်

amphitheater

အမိးမဲ့ပဲွ ကည့်စင်ဝိင်း

analysis

စိစစ်ေတွ ိချက်/ ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း

analysis by the legislative analyst

ဥပေဒဆန်းစစ်သ၏ စိစစ်ေတွ ိချက်

analysis of measure

စီမံချက်ကိ ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်း

analyst

ေလ့လာဆန်းစစ်သ

anchorwoman

ေတွဆံေမးြမန်းခန်း တင်ဆက်သ အမျိ းသမီး

animal control commission

တိရိ စာန်ထန
ိ း် ချ ပ်ေရး ေကာ်မ င်

animal license inspector

တိရ စာန်လင်
ိ စင် စစ်ေဆးေရးမး

animation producer

ကာတွနး် ထတ်လပ်သ

annex

ေနာက်ဆက်တွဲ

annex lobby

ေနာက်ဆက်ထားသည့် ေလာ်ဘီ

annexation

သိမ်းပိက်ြခင်း

annual audits

စ်စ စာရင်းစစ်များ

annual charge

စ်စ ေ ကး

annual city budget priorities

စ်စ မိ ရဲ ့ ဦးစားေပးထားေသာ ဘတ်ဂျက်

annual cost of living adjustments

စ်စ လေနမ ကန်ကျစရိတ် ညိ င
ိ း် ချက်များ

annual family health fair

စ်စ မိသားစ ကျန်းမာေရးြပပွဲ

annual independent audits

စ်စ ပဂလိက စာရင်းစစ်များ

annual report

စ်စဥ် အစီရင်ခံစာ
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စ်စ ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ချက်

annuity

တစ်စံတစ်ဦးအား စ်စဥ် ထတ်ေပးေငွ

anonymous

အမည်မသိ/ အမည်မထတ်ေဖာ်ေသာ

anonymous contributions

အမည်မသိ ပံ့ပိးမများ

answer to the statement

ထတ်ြပန်ချက်၏ အေြဖ
လအမျိ းမျိ း ေရာေ ာ၍ ပညာသင်ရန် တစ်ရပ်မ

anti-busing clergyman

ကေလးများကိ အြခားအရပ် ိေကျာင်းသိ ့

ဘတ်စ်ကားြဖင့် သယ်ပိြခင်
် ့ ျင်ေသာ
့ းကိ ဆနက
ခရစ်ယာန် ဘန်း ကီး

anti-criminal laws

ရာဇဝတ်မ ဆနက
် ့ ျင်ေရး ဥပေဒများ

anti-defamation legal aide

အသေရဖျက်မကိ ဆနက
် ့ ျင်ေသာ ဥပေဒဆိင်ရာ

anti-drug programs

မးယစ်ေဆးဝါးတိက်ဖျက်ေရး အစီအစ များ

Anti-Gang Program

လဆိးဂိဏ်း တိက်ဖျက်ေရး အစီအစ

anti-nuclear activist

လက်ေထာက်

ျ ကလီးယား ဆနက
် ့ ျင်ေရး လပ် ားသ

apartment

တိက်ခန်း

Apartment Association of Greater Los
Angeles

မဟာ ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ်၏ တိက်ခန်း အဖွဲအစည်း
့ ်အန

apathy

စိတ်မဝင်စားြခင်း/ စိတ်မပါြခင်း

appeals process

အသနားခံြခင်း လပ်ငန်းစ

appearing

ေပ ေပါက်လာသည်/ ယဆရသည်

appellate

အယခံ

appellate district, division

အယခံ ခ ိင်၊ ဌာနခွဲ

appendix

ေနာက်ဆက်တွဲ

appliance technician

ပစည်း၊ ကိရိယာ နည်းပညာ င်
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applicability

သက်ဆိင်မ

applicable rule

သက်ဆိင်ေသာ စည်းမျ း

application

ေလ ာက်လာ/ အပလီေကး င်း

appointed

ခနအ
် ့ ပ်ခဲ့သည်

appointed at large

အများစအေနြဖင ့် ခနအ
် ့ ပ်ခဲ့သည်

appointed incumbent

ခနအ
် ့ ပ်ထားသည့် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ ပဂိ လ်

appointed member

ခနအ
် ့ ပ်ထားေသာအဖွဲဝင်

appointed member, county central
committee

ခနအ
် ့ ပ်ထားေသာအဖွဲဝင်၊ ေကာင်တီ ဗဟိ
ေကာ်မတီ

appointee

ခနအ
် ့ ပ်ြခင်းခံရသ

appointing authority

အာဏာပိင် ခနအ
် ့ ပ်ြခင်း/ တာဝန်ေပးြခင်း

appointive office

ခနအ
် ့ ပ်ထားသည့် ံး

appointment

ခနအ
် ့ ပ်ြခင်း/ ရက်ချိနး်

appointment and removal

ခနအ
် ့ ပ်ြခင်း င့် ဖယ် ားြခင်း

appointment by council resolution

ေကာင်စီဆးြဖတ်
ံ
ချက်ြဖင့် ခနအ
် ့ ပ်ြခင်း

appointment by president of the council

ေကာင်စီဥကဌမ ခနအ
် ့ ပ်ြခင်း

appointment notice

ခနအ
် ့ ပ်သည့် အေ ကာင်း ကားစာ/ ချိနး် ထားေသာ

appointment of candidates

ကိယ်စားလယ်ေလာင်းများ ခနအ
် ့ ပ်ြခင်း

appointment of special prosecutor

အထးအစိးရေ ေန ခနအ
် ့ ပ်ြခင်း

appointment subject to civil service

ြပည်သဝန်
် ့ ပ်ြခင်း
့ ေဆာင်မအတွက် လခနအ

appraiser

အကဲြဖတ်သ

appropriate

သငေ
့် လျာ်ေသာ/ သိမ်းြမန်းြခင်း/ လျာထားေငွ

appropriation of funds

သငေ
့် လျာ်ေသာ ဘ
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appropriations

ေငွေ ကးေထာက်ပံ့မများ (သိ)့ သိမ်းြမန်းြခင်း၊

appropriations from inappropriate balance

မသငေ
့် လျာ်ေသာ ေငွစာရင်းမ သိမ်းြမန်းြခင်း

appropriations limit

ေငွေ ကးေထာက်ပံ့မ ကနသ
် ့ တ်ချက်များ/

approval

အတည်ြပ ချက်/ ခွငြ့် ပ ချက်

approval of demands on treasury

ေမာင်ပိင်စီးြခင်း

လျာထားေငွ ကနသ
် ့ တ်ချက်များ
ဘ

ာတိက်အေပ ေတာင်းဆိမများကိ

သေဘာတလက်ခံြခင်း

approval of expenses of controller

ကန်ကျစရိတ်များ ထိနး် ချ ပ်သ၏ ခွငြ့် ပ ချက်

approve

ခွငြ့် ပ သည်

approved actuarial methods

အာမခံကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ နည်းလမ်းများကိ
အတည်ြပ ထားေသာ

appurtenant

သက်ဆိင်ေသာ

aquatics and teen center

ေရေပ ေရေအာက် (အားကစားနည်း) င့်

arbitration

ခံသမာဓိြဖင ့် စီရင်ဆံးြဖတ်ြခင်း

arbitration truing

မန်မန်ကန်ကန် ခံသမာဓိြဖင ့် စီရင်ဆံးြဖတ်ြခင်း

arbitrator

ခံသမဓိလ ကီး

arborist

သစ်ပင်ခွဲစိတ်သ

archaeologist

ေ းေဟာင်းသေတသနပညာ င်

archbishop

(ခရစ်ယာန်) ဂိဏ်းချ ပ်

architect

ဗိသကာ

architectural designer

ဗိသကာဆိင်ရာ ဒီဇိင်နာ

architectural review board

ဗိသကာဆိင်ရာ ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ေရး ဘတ်အဖွဲ
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area no.

ဧရိယာ နံပါတ်.

area office

ဧရိယာ ံး

area or alignment

ဧရိယာ သိမဟတ်
ေြဖာငတ
့် န်းမ
့

area planning commissions

ဧရိယာ စီမံကိနး် ေရးဆွေ
ဲ ရး ေကာ်မ င်များ

argument

အြငင်းပွားမ

argument against

ဆနက
် ့ ျင်သည့် အြငင်းပွားမ

argument against measure

စီမံချက်ကိ ဆနက
် ့ ျင်သည့် အြငင်းပွားမ

argument for

အြငင်းပွားချက် / အေ ကာင်းြပချက်

argument in favor

ေထာက်ခံသည့် အြငင်းပွားမ

argument in favor of measure

စီမံချက်ကိ ေထာက်ခံသည့် အြငင်းပွားမ

argument in opposition of

သေဘာထားကွဲလွဲချက်၏ အြငင်းပွားမ

argument in support

ေထာက်ခံမြဖင ့် အြငင်းပွားမ

argument printed

အြငင်းပွားမကိ ေဖာ်ြပခဲ့သည်

arguments

အြငင်းပွားချက်များ

armed security officer

လက်နက်ကိင် လံြခံ ေရးအရာ ိ

army military police

တပ်မေတာ် စစ် ရဲတပ်ဖဲွ

Army National Guard Family Support
Organization

တပ်မေတာ် အမျိ းသားအေစာငတ
့် ပ်ဖဲွ မိသားစ
ေထာက်ပံ့ေရးအဖွဲ

army veteran

တပ်မေတာ် စစ်မထမ်းေဟာင်း/ စစ်ြပန်

around the clock

ေနေရာညပါ
့

arson

မီး ိ မ/ ိ မီး

art consultant

အ ပညာ အတိင်ပင်ခံ

art director

အ ပညာ ဒါ ိက်တာ

art institute

အ ပညာ အဖွဲအစည်း/ တကသိလ်

art teacher

အ ပညာ ဆရာ
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အဆစ်နာေရာဂါဆိင်ရာ ေဖာင်ေဒး င်း၊
ဒါ ိက်တာ ဘတ်အဖွဲဝင်

article

ေဆာင်းပါး

artifact

ေ းလအသံ
းအေဆာင်
့

artist

အ ပညာ င်

arts and athletic programs

အ ပညာ င့် အားကစား အစီအစ များ

as set forth

ထတ်ေဖာ်ေြပာသည်/ ေ ကညာသည်

as set out
asbestos removal
Asian Pacific Congressional Advisory
Council

ရည်မန်းထားချက်/ သတ်မတ်ထားတဲ့ အတိင်း/
စတင်ထက
ွ ်ခွာသည်
ေကျာက်ဂွမ်းများ ဖယ် ားြခင်း
အာ ပစိဖိတ် လတ်ေတာ် ငဆ
့် င်
ိ ေသာ
အ ကံေပးေကာင်စီ

Asian-American Committee

အာ -အေမရိကန် ေကာ်မတီ

assembly

လတ်ေတာ်/ စည်းေဝးပွဲ

assembly bill

လတ်ေတာ်/ စည်းေဝးပွဲ ဥပေဒ ကမ်း

ေရ၊ ပန်းြခံများ င့် ေတာ ိင်း တိရ စာန်များဆိင်ရာ
Assembly Committee on Water, Parks and
Wildlife
လတ်ေတာ်ေကာ်မတီ
assembly district

လတ်ေတာ်ခ ိင်

assembly district director

လတ်ေတာ်ခ ိင် ဒါ ိက်တာ
လတ်ေတာ်တွင် အမတ်ေနရာ

assembly majority leader

အများစကိင်ထားေသာ ပါတီဝင်များက
ေရွ းချယ်တင်ေြမာက်ထားသည့် ဥပေဒြပ
ေခါင်းေဆာင်

assembly member

လတ်ေတာ် အဖွဲဝင်

assembly policy advisor

လတ်ေတာ် မဝါဒအ ကံေပးသ

assembly public safety committee

အများြပည်သ လံြခံ ေရးေကာ်မတီ အစည်းအေဝး
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assembly republican leader

ရီပတ်ဘလီကန် ေခါင်းေဆာင် စည်းေဝးပွဲ

assembly room

အစည်းအေဝး ခန်းမ

assembly speaker

လတ်ေတာ်/ စည်းေဝးပွဲ ေဟာေြပာသ

assembly woman

လတ်ေတာ် အမျိ းသမီး

assemblyman

လတ်ေတာ်အမတ်

assessed valuation

အကဲြဖတ်ထားသည့် တန်ဖိး

assessed value

အကဲြဖတ်တန်ဖိး

assessment

အကဲြဖတ်ြခင်း

Assessment Appeals Board

အကဲြဖတ်မ အယခံဘတ်အဖွဲ

assessment hearing officer

အကဲြဖတ် ကားနာေရး အရာ ိ

assessor

အကဲြဖတ်သ

assessor's division chief

အကဲြဖတ်သ၏ ဌာနခွဲအ ကီးအကဲ

assessor's principal appraiser

အကဲြဖတ်သ၏ အဓိကသံးသပ်ချက်

asset allocation goals

ပိင်ဆင်
ိ မခွဲေဝေပးြခင်း ရည်မန်းချက်များ

asset class

ပိင်ဆင်
ိ မလတန်းစား

assignment pay

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမယ့်လစာ

assistant

လက်ေထာက်

assistant county clerk

လက်ေထာက် ေကာင်တီစာေရး

assistant registrar of voters

မဲဆ

assistant secretary

လက်ေထာက်အတွငး် ေရးမး

assistant superintendent

လက်ေထာက် ကီး ကပ်ေရးမး

assisted living

င်များ၏မတ်ပံတင်သ လက်ေထာက်

လေနမကညီြခင်း (သက် ကီးရွ ယ်အများ
ိ
သိမဟတ်
မသန်စွမ်းသများအတွက် အကအညီ)
့
သက် ကီးရွ ယ်အများ
ိ
သိမဟတ်
့

assisted living facility

မသန်စွမ်းသများအတွက် အိမ်ရာ အေဆာက်အဦး
ကညီြခင်း
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assistive devices

အေထာက်အကြပ ကိရိယာများ

associate

တွဲဖက်/ ဆက်သယ
ွ ်ထားေသာ

associate city planner

တွဲဖက် မိ စီမံကိနး် ေရးဆွသ
ဲ

associate justice

တရားမ တမ ပးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
အယခံတရား ံး တရားမ တမ

associate justice court of appeals

ပးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
င်
ိ ငေ
ံ တာ်တရား ံးချ ပ် တရားမ တမ

associate justice of the supreme court

ပးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

Associate of Arts degree

တွဲဖက်ဝိဇာဘွဲ

Associate of Science (A.S.) Degree

တွဲဖက်သပ
ိ ံ (A.S.) ဘွဲ

associate zoning administrator

တွဲဖက် ဇန်စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

association

အဖွဲအစည်း

association board member

ဘတ်အဖွဲဝင် အဖွဲအစည်း
ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ဒတိယ ရစ်ဖ်များ
့ ်အန

Association for Los Angeles Deputy
Sheriffs

( ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရး အရာ ိများ) အသင်း

Association for Senior Day Health

သက် ကီးရွ ယ်အေန
ိ ့ကျန်းမာေရးအသင်း

Association of Bay Area Governments

Bay Area အစိးရများ အဖွဲအစည်း

Association of California Water Agencies

ကယ်လီဖိးနီးယား ေရေအဂျင်စီများ အဖွဲအစည်း

assumed name contributions

ပံ့ပိးမများ အမည်ကိယဆထားေသာ

assumption of bonds

စာချ ပ်များ၏ ယဆချက်

astrologist

နကတ်ေဗဒင်ပညာ င်

at large

အများစအေနြဖင/့် အများအားြဖင ့်

at large system

အများအားြဖင ့် စနစ်

athletic commissioner

အားကစား ေကာ်မ င်နာ

attention voter:

သတိ မဲဆ
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attest

မန်ကန်ေ ကာင်း ေထာက်ခံသည်

attorney

ေ ေန

attorney general

ေ ေနချ ပ်

attorney general of California

ကယ်လီဖိးနီးယား၏ ေ ေနချ ပ်

attorney-arbitrator

ေ ေန-ခံသမဓိလ ကီး

attorney-at-law

ဥပေဒေ ေန

attorney-consumer advocate

ေ ေန-စားသံးသ ေထာက်ခံအားေပးသ

Audible

ကား င်
ိ ေသာ

Audible dissemination

ကား င်
ိ သည့်ြဖနေ
် ့ ဝမ

audio ballot

အသံမဲေပးလာ

Audio Ballot Booth (ABB)

အသံမဲေပး ံ (ABB)

audio cassette recordings

အသံကက်ဆက် အသံသင
ွ း် ချက်များ

audiologist

အသံပညာ င်

audit

စာရင်းစစ်

audit process

စာရင်းစစ်လပ်ငန်းစ

auditor

စာရင်းစစ်သ

auditor-controller

စာရင်းစစ်သ-ထိနး် ချ ပ်သ

auditorium

ခန်းမ

auditorium annex

ခန်းမနဲဆက်
ထားေသာ
့

auditorium stage

ခန်းမဇာတ်စင်

Audubon Society

ဌက်တိရိ စာန်ပညာ င် အဖွဲအစည်း

author

စာေရးဆရာ

authority

အာဏာပိင်/ အခွငအ
့် ာဏာ လပ်ပိင်ခွင့်

authority of officers

အရာ ိများ၏ အာဏာပိ င်

authorize

တရားဝင်ခွငြ့် ပ ချက်

authorize legislation

ဥပေဒကိ တရားဝင်ခွငြ့် ပ သည်
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auto appraiser

ေအာ်တိ အကဲြဖတ်သ

auto mechanic

ေအာ်တိ မကင်းနစ်

automobile claims

ေမာ်ေတာ်ယာ အာမခံေလျာ်ေ ကး
ေတာင်းဆိချက်များ/ ေြပာဆိချက်များ

automotive supervisor

ေမာ်ေတာ်ယာ

autoworker

ေအာ်တအလပ်
ိ
သမား

availability

ရ ိ င်
ိ မ

aviation radio man

ေလယာဥ်ထတ်လပ်မ ေရဒီယိလ

aviator

ေလယာ အမထမ်း

avionics research engineer

avionics technician

award of franchise

ကီး ကပ်ေရးမး

ေလယာဥ်ပံစံ ြပ စထတ်လပ်မ
အီလက်ထရွ န်နစ်ပညာ သေတသန အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
ေလယာဥ်ပံစံ ြပ စထတ်လပ်မ အီလက်ထရွ န်နစ်
နည်းပညာ င်
(ထတ်လပ်၊ ဝန်ေဆာင်၊ ေရာင်းဝယ်ရန်)
လပ်ပိင်ခွင့် ဆ (သိမဟတ်
) မဲဆ ေပးပိင်ခွငဆ
့်
့

B. S. E. E. (Bachelor of Science in
Electrical Engineering)

B. S. E. E. (လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ သိပံဘ)ွဲ

bachelor's degree

တကသိလ်ဘွဲ

back cover

အေနာက်အဖံ း

Back to School Resource Fair

ေကျာင်းြပန်တက်ရန် အရင်းအြမစ်ြပပွဲ

back to the future

အနာဂတ်သိ ြပန်
့ လာပါ

background

လမေရးေနာက်ခံ

background and qualifications

လမေရးေနာက်ခံ င့် အရည်အချင်းများ

backroom deals

ေနာက်ကွယ်မာ အေပးအယ၊ အေရာင်းအဝယ်များ

bacteriologist

ဗက်တီးရီးယားပိးမားေဗဒ ပညာ င်
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bail

အာမခံ

baker

မန်ဖတ်
့ သမား

bakery

မန်ဖတ်
ံ၊ မနတ
် ့ ိက်
့

balanced approach

စ်ဖက်ညီမ သည့် လပ်နည်းကိင်နည်း (မ တတဲ ့
ချ းကပ်နည်း)

balanced budget

မ တေသာ ဘတ်ဂျက်

balanced statements

မ တေသာ ထတ်ြပန်ချက်များ

Baldwin Park Adult and Community
Education (BPACE)

Baldwin Park အသက် ကီးသ င့်
ရပ်ကွက်ပညာေရး (BPACE)

ballot

မဲေပးလာ

Ballot Activation Mechanism (BAM)

မဲေပးလာ သက်ဝင်ေစသည့် စက်ကိရိယာ

ballot box

မဲေပးလာပံး

ballot card

မဲေပးလာ ကတ်

ballot designation

မဲေပးလာ ေရွ းချယ်သတ်မတ်ြခင်း

ballot designation worksheet

မဲေပးလာ ေရွ းချယ်သတ်မတ်ြခင်း
မတ်တမ်းစာရွ က်

ballot digest

မဲေပးလာ အကျ းချ ပ်

Ballot Drop Box/Location

မဲေပးလာ ထည်သ
့ င
ွ း် ပံး/ တည်ေနရာ

Ballot Drop Off Location

မဲေပးလာထည့်ရမည့် တည်ေနရာ

ballot label

မဲေပးလာတံဆပ
ိ ်

ballot layout information

မဲေပးလာအြပင်အဆင် သတင်းအချက်အလက်

Ballot Marking Device (BMD)
ballot measure
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ballot measures, arguments, and text

မဲေပးလာ စီမံချက်များ၊ အြငင်းပွားချက်များ င့်

Ballot On Demand (BOD)

မဲေပးလာေတာင်းဆိချက် (BOD)

ballot option

မဲေပးလာ ေရွ းချယ်စရာ

ballot pamphlet

မဲေပးလာ လက်ကမ်းစာေစာင်

ballot position

မဲေပးလာ အေနအထား

ballot simplification committee

စာသား

မဲေပးလာ လွယ်က င်းလင်းေအာင် ြပ ြပင်ေရး
ေကာ်မတီ

ballot stub

မဲေပးလာ ြဖတ်ပိင်း

ballot summary

မဲေပးလာ အကျ းချ ပ်

ballot title

မဲေပးလာ ေခါင်းစ

ballot title & summary

မဲေပးလာ ေခါင်းစ

band booster

(စွမ်းရည်တန်ဖိး စသည်) ြမငတ
့် င်ေပးေသာ အပ်စ

band room

အပ်စအခန်း

bang for your buck

ပိက်ဆံအတွက်တန်ဖိး

bank

ဘဏ်

bank statement

ဘဏ် င်းတမ်း

bank teller

ဘဏ်တွင် ေငွလက်ခံသ၊ ေငွထတ်ေပးသ

banker

ဘဏ်လပ်ငန်း င်

banking game

ဘဏ်လပ်ငန်းဂိမ်း

banking information security

ဘဏ်လပ်ငန်း သတင်းအချက်အလက် လံြခံ ေရး

bankruptcy recovery bonds

ေဒဝါလီခံမ ြပန်လည်ေကာင်းလာေရး စာချ ပ်များ

banquet room

ဂဏ်ြပ ထမင်းစားပွဲ အခန်း
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Baptist

ဗတိဇံဆရာ

bar association

တရားေရးဝန်ထမ်း အသင်း

bar from

မ တရားေရးဝန်ထမ်း

bar review instructor

တရားေရးဝန်ထမ်းကိ ြပန်လည်သးသပ်
ံ
သည့်
နည်းြပဆရာ

barber

ဆံပင်ညပ်သမား

barber shop

ဆံပင်ညပ်ဆင်
ိ

BART and CSU peace officers

BART င့် CSU ငိမ်းချမ်းေရး အရာ ိများ

BART and light rail

BART င့် မီးရထားလမ်း

bartender

(အေဖျာ်ယမကာဆိင်) စားပွဲထးိ

baseball board member

ေဘ့စ်ေဘာ ဘတ်အဖွဲဝင်

basement

ေြမေအာက်ခန်း

basic death benefit

သာမန်ေသြခင်း အကျိ းခံစားခွင့်

basin water quality authority

ေရချိ အရည်အေသွး လပ်ပိင်ခွင့်

bathroom

ေရချိ းခန်း

battalion fire chief

တပ်ရင်း မီးသတ်ဌာနချ ပ်

bay

ပင်လယ်ေအာ်

be elected to the office for the term
provided by law?

beach cities health care district

Beardslee School-Golden Bell recipient

ဥပေဒအရ သတ်မတ်ထားေသာ
သက်တမ်းအတွက် ံးသိ ေရွ
့ းေကာက်
တင်ေြမာက်ခံရမည်လား။

beach cities ကျန်းမာေရး ေစာငေ
့် ာက်မ ခ ိင်
Beardslee ေကျာင်းမ ေရေခါင်းေလာင်း (Golden
Bell) လက်ခံရ ိသ

beautician

အလဖန်တီး င်

beauty parlor

အလြပင်ဆင်
ိ
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beauty school owner

အလြပင်ေကျာင်းပိင် င်

beginning

အစ/ ပထမပိင်း

behavioral consultant

အြပ အမဆိင်ရာ အတိင်ပင်ခံ

beholden

ေကျးဇးဆပ်ရန် ိေသာ

below market rate

ေစျးကွက် န်းေအာက်ြဖစ်ေသာ

beneficiary

အကျိ းခံစားခွင့် ိသ

benefit

အကျိ းေကျးဇး

benefits administrator

အကျိ းေကျးဇး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

Beyond The 710

710 အြမန်လမ်းမ ကီး ထက်ေကျာ်လွန၍
်

bicycle advisory commission

စက်ဘးီ အ ကံေပးေကာ်မ င်

bid

ေလလံဆသ
ွဲ ည်

bid bond

ေလလံစာချ ပ်

bidder

ေလလံဆသ
ွဲ

big box

ေသတာ ကီး

bikeways

စက်ဘးီ လမ်းများ

bilingual

ဘာသာစကား စ်မျိ းတတ်ေသာ

bilingual pollworker

ဘာသာစကား စ်မျိ းတတ်ေသာ မဲ ံအလပ်သမား

bill (legislations)

ဥပေဒမ ကမ်း (ဥပေဒြပဌာန်းမများ)

bill of rights

င်
ိ ငသ
ံ ားတိ၏
့် ျား ဥပေဒ ကမ်း
့ အေြခခံရပိ င်ခွငမ

billiard room

ဘိလိယက်အခန်း

billing

ေငွေတာင်းခံလာ

binding effect

ခံဝန်ချ ပ် အကျိ းသက်ေရာက်မ

biochemist

ဇီ ဝဓာတေဗဒပညာ င်

biological or chemical terrorism

ဇီ ဝေဗဒ သိမဟတ်
ဓာတေဗဒ အ ကမ်းဖက်မ
့
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biologist

ဇီ ဝေဗဒ ပညာ င်

biomedical scientist

ဇီဝေဆးပညာ သိပံပညာ င်
စ်ပါတီ/ င်
ိ ငေ
ံ ရး ပါတီ စ်ရပ်ပါဝင်ေသာ

bi-partisan
birth certificates

ေမွးစာရင်း

birth date

ေမွးေန ့

bishop

ခရစ်ယာန်ဘန်းေတာ် ကီး

black business association

လမည်း စီးပွားေရးအသင်း

blackjack

သားေရအပ် သတ ပန်ေချာင်း လက်ကိင်တတ်

blank vote

မဲအလွတ်

blight

ဒက

bloated

ေဖာင်းေနေသာ/ ပွေနေသာ
ဘေလာက် ကပတိန၊် အိမ်နးီ ချင်း

block captain, neighborhood watch

အချင်းချင်း ိင်းပင်း ေစာငေ
့် ာက်မ စနစ်

blogger

ဘေလာဂ
့ ါ

blue ribbon task force

ဖဲ ကိ းအြပာေရာင် အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

BMD Ballot

BMD မဲေပးလာ

board

ဘတ်အဖွဲ
ကယ်လီဖိးနီးယား သယ်ယပိေဆာင်
ေရးဌာန
့

Board California Department of
Transportation

ဘတ်အဖွဲ

board composition

ဘတ်အဖွဲ ဖွဲစည်းပံ

board equalization, reviewer

တန်းတညီမ ေသာ ဘတ်အဖွဲ၊ ြပန်လည်သးသပ်
ံ
သ

board examiners

ဘတ်အဖွဲ စစ်ေဆးသများ

board member

ဘတ်အဖွဲဝင်

board member, Studio City neighborhood
council

ဘတ်အဖွဲဝင်၊ Studio City ရပ်ကွက် ေကာင်စီ

Burmese Glossary

26 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးဘတ်အဖွဲ

Board of Administration

L.A. မိ ဝန်ထမ်းများ အ ငိမ်းစားယြခင်း စနစ်၏

Board of Administration of the L.A. City
Employees Retirement System

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးဘတ်အဖွဲ
ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ ဝန်ထမ်းရဲ ့
့ ်အန

Board of Administration of the Los
Angeles City Employee Retirement Plan

အ ငိမ်းစားယြခင်း အစီအစ ၏
စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးဘတ်အဖွဲ

Board of Administration of the Water and
Power Employees Retirement Plan

Board of Administration of the Water and
Power Employees Retirement System

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် ဝန်ထမ်းများရဲ ့ အ ငိမ်းစားယြခင်း
အစီအစ ၏ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးဘတ်အဖွဲ

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် ဝန်ထမ်းများရဲ အ
့ ငိမ်းစားယြခင်း
စနစ်၏ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးဘတ်အဖွဲ

Board of Airport Commissioners

ေလဆိပ် ေကာ်မ င်နာ ဘတ်အဖွဲ

Board of Civil Service Commissioners

ြပည်သဝန်
့ ေဆာင်မ ေကာ်မ င်နာ ဘတ်အဖွဲ

Board of Commissioners

ေကာ်မ င်နာ ဘတ်အဖွဲ

Board of Committee

ေကာ်မတီ ဘတ်အဖွဲ

Board of Directors

ဒါ ိက်တာများဘတ်အဖွဲ

Board of Directors California Joint Powers
Insurance Agency
Board of Each Pension and Retirement
System

ကယ်လီဖိးနီးယား ပးတွဲပါဝါ အာမခံေအဂျင်စီ
ဒါ ိက်တာများဘတ်အဖွဲ
ပင်စင် င့် အ ငိမ်းစားယြခင်းစနစ် တစ်ခစီ၏
ဘတ်အဖွဲ

Board of Education

ပညာေရးဘတ်အဖွဲ

Board of Education Election

ပညာေရးဘတ်အဖွဲ ေရွ းေကာက်ပဲွ

Board of Education Member

ပညာေရးဘတ်အဖွဲ အဖွဲဝင်

Board of Equalization

တန်းတညီမ ေသာ ဘတ်အဖွဲ

Board of Fire and Police Pension
Commissioner

မီးသတ် ငရ
့် ဲပင်စင် ေကာ်မ င်နာ ဘတ်အဖွဲ
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Board of Fire Commissioners

မီးသတ် ေကာ်မ င်နာများ ဘတ်အဖွဲ

Board of Harbor Commissioners

ဆိပ်ကမ်း ေကာ်မ င်နာများ ဘတ်အဖွဲ

Board of Library Commissioners

စာ ကည့်တက်
ိ ေကာ်မ င်နာများ ဘတ်အဖွဲ

Board of Los Angeles Unified School
District

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ်ေပါင်းစည်းထားေသာ
့ ်အန
ေကျာင်းခ ိင် ဘတ်အဖွဲ

Board of Neighborhood Commissioners

ရပ်ကွက် ေကာ်မ င်နာများ ဘတ်အဖွဲ

Board of Pension Commissioners

ပင်စင် ေကာ်မ င်နာများ ဘတ်အဖွဲ

Board of Police Commissioner

ရဲေကာ်မ င်နာ ဘတ်အဖွဲ

Board of Public Works

ြပည်သ ေဆာက်
လပ်ေရး လပ်ငန်းများ ဘတ်အဖွဲ
့

Board of Recreation and Park
Commissioners

အပန်းေြဖေရး င့် ဥယျာဥ် ေကာ်မ င်နာများ
ဘတ်အဖွဲ

Board of Referred Powers

ရည်

န်းထားေသာ ပါဝါများ၏ ဘတ်အဖွဲ

Board of Rent Control

ငားရမ်းခထိနး် ချ ပ်ေရး ဘတ်အဖွဲ

Board of Right Manual

အမန်တရား လက်စဲစ
ွ ာအပ်၏ ဘတ်အဖွဲ

Board of Rights

လအခွ
့် ေရး ဘတ်အဖွဲ/ အမန်တရား ဘတ်အဖွဲ
့ ငအ

Board of Supervisors

ကီး ကပ်ေရးမးများ ဘတ်အဖွဲ

Board of Trustees

ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသများ ဘတ်အဖွဲ

့် ွမ်းအင် ေကာ်မ င်နာများ ဘတ်အဖွဲ
Board of Water and Power Commissioners ေရ ငစ
Board of Zoning Appeals

ဇန်သတ်မတ်ြခင်း အယခံဘတ်အဖွဲ

board president

ဘတ်အဖွဲ ဥက

board room

ဘတ်အဖွဲ အခန်း

board tax representative

ဘတ်အဖွဲ အခွနက
် ိယ်စားလယ်

boardmember

ဘတ်အဖွဲဝင်
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ယာဥ်ခ ာကိယ်ကိ ြပ ြပင်သည့်ဆင်
ိ
အလပ်သမားများ ကီး ကပ်သ

boilermaker

ဘွိ င်လာအိး လပ်သ

bomb squad

ဗံးတားဆီးေရး တပ်ဖဲွ

bona fide sponsors

အဆိြပ ထားေသာ ဥပေဒကိေထာက်ခံရန်
တရားဝင် စပွနဆ
် ာများ၊ ေငွေ ကးေထာက်ပံ့သများ

bond

စာချ ပ်

Bond Act

စာချ ပ် အက်ဥပေဒ

bond anticipation note

ကိ တင်ေမ ာ်မန်းထားသည့် စာချ ပ် မတ်စ

bond authorizations

စာချ ပ် ခွငြ့် ပ ချက်များ

bond counsel

စာချ ပ် အ ကံေပးချက်

bond funds

ဘ

bond holder

စာချ ပ်ကိင်ေဆာင်သ

bond indebtedness

ေချးေငွေ ကး စာချ ပ်/ အေ ကးတင် ိေသာ စာချ ပ်

bond indenture

တရားဝင် စာရွ က်စာတမ်းစာချ ပ်

bond issue

စာချ ပ် ထတ်ေပးြခင်း/ ထတ်ေဝြခင်း

bond measure

စာချ ပ် စီမံချက်/ အတိင်းအတာ/ ပမာဏ

bond proceeds

စာချ ပ် ေရာင်းရေငွ

bond project list

စီမံကိနး် စာရင်း စာချ ပ်

bond proposition

စာချ ပ် အဆိြပ ချက်

bond refund

စာချ ပ် ြပန်အမ်းေငွ

bond statement

စာချ ပ်ထတ်ြပန်ချက်/ စာချ ပ် င်းတမ်း

bond types

စာချ ပ် အမျိ းအစားများ
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bonded indebtedness

ေချးေငွေ ကး စာချ ပ်/ အေ ကးတင် ိေသာ စာချ ပ်

bondholder

စာချ ပ်ကိင်ေဆာင်သ

book publisher

စာအပ် ပံ ပ
ိ ်ထတ်ေဝသ

bookkeeper

စာရင်းကိင်

booklet

စာေစာင်

bookseller

စာအပ်ေရာင်းသ

bookstore

စာအပ်ဆင်
ိ

bookstore owner

စာအပ်ဆင်
ိ ပိင် င်

booster club

(စွမ်းရည်တန်ဖိး စသည်) ြမငတ
့် င်ေပးေသာ

boot camp

တပ်သားသစ်များအတွက် စစ်ေလ့ကျငေ
့် ရး စခန်း

borrowing and leverage

ဌားရမ်းြခင်း င့် သဇာ

botanic garden

ကလပ်

ကဥယျာ ေတာ်

bottler

ပလင်းသွငး် သ၊ ကမဏီ

boundaries

နယ်နမ
ိ ိတ်များ

boundary lines

နယ်နမ
ိ ိတ်မျ းများ

boy scout

ကင်းေထာက်လငယ်

boy scout house

ကင်းေထာက်လငယ် အိမ်

boys and girls club

ေယာက်ျားေလးများ င့် မိနး် ကေလးများ အသင်း

Braille Institute

လက်ဖတ်စာ/ မျက်မြမင်စာ တကသိလ်

Braille Institute Library
branch libraries
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bricklayer

ပန်းရန်သမား

bridge loan

အချိနတ
် ိေချးေငွ

brief summary of the measures

စီမံချက်များ၏ အကျ းချ ပ်

brigadier general

တပ်မဟာ ဗိလ်မးချ ပ်

broadcast journalist

ပ်သထ
ံ တ်လငသ
့် ည့် သတင်းစာဆရာ

broadcaster

အသံလငသ
့်

broker

ပွဲစား

brokerage commissions

အကျိ းေဆာင်ခ ေကာ်မ င်များ

Buckboard Days Parade

ဘတ်ခ်ဘတ်ေနများ
(Buckboard Days)
့

budget act

ဘတ်ဂျက် အက်ဥပေဒ

Budget Advisory Committee

ဘတ်ဂျက် အ ကံေပးေကာ်မတီ

budget analyst

ဘတ်ဂျက် ေလ့လာဆန်းစစ်သ

Budget and Finance Committee

ဘတ်ဂျက် င့် ဘ

budget bill

ဘတ်ဂျက် ဥပေဒ ကမ်း

budget cuts

ဘတ်ဂျက် ြဖတ်ေတာက်မများ/ ေလ ာခ
့ ျမများ

budget deficit committee

ဘတ်ဂျက်လိေငွြပမ ေကာ်မတီ

budget estimates to mayor

မိ ေတာ်ဝန်သိ ဘတ်
ဂျက် ခနမ
် ့ န်းချက်များ
့

budget health analyst

ကျန်းမာေရး ဘတ်ဂျက် ေလ့လာဆန်းစစ်သ

budget priorities

ဦးစားေပးထားေသာဘတ်ဂျက်

budget process

ဘတ်ဂျက် လပ်ငန်းစ

budget supervisor

ဘတ်ဂျက် ကီး ကပ်သ

budget surplus

ဘတ်ဂျက် အပိ

budgetary appropriation

ဘတ်ဂျက် ခွဲေဝြခင်း

builder

ေဆာက်လပ်ေရးလပ်ငန်း င်
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builder contractor

ေဆာက်လပ်ေရးလပ်ငန်း ကန်ထ ိက်တာ

building line requirements

အေဆာက်အဦးပံသ

building number

အေဆာက်အဦး နံပါတ်

building regulation

ေဆာက်လပ်ေရး စည်းမျ း

bulletin board

ေ ကာ်ြငာဘတ်

bullying

အ င်
ိ ကျငြ့် ခင်း

bungalow number

ဘန်ဂလိ နံပါတ်

bureau

အစိးရဌာန (ဗျ

Bureau of Consumer

စားသံးသ၏ အစိးရဌာန

Bureau of Consumer ban

စားသံးသများတားြမစ်ချက် အစိးရဌာန

Bureau of Indian Affairs

အင်ဒယ
ီ န်ေရးရာ အစိးရဌာန

Bureau of Labor Statistic

အလပ်သမားစာရင်းအင်း အစိးရဌာန

Bureau of Labor Statistic ban

ာန် လိအပ်ချက်များ

ိ)

အလပ်သမားစာရင်းအင်း တားြမစ်ချက်
အစိးရဌာန

bureaucracy

ဗျ

ိကေရစီစနစ်

bureaucracy in action

ဗျ

ိကေရစီစနစ် သက်ဝင်လပ် ားမ

bureaucrats

ဗျ

ိကရက် အရာ ိများ

bus driver

ဘတ်စ်ကားေမာင်းသ

bus operator

ဘတ်စ်ကား ေအာ်ပေရတာ

Bus Riders Union

ဘတ်စ်ကားစီးနင်းသများ သမဂ

business

စီးပွားေရးလပ်ငန်း

business administrator

စီးပွားေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

business attorney

စီးပွားေရး ေ ေန

business consultant

စီးပွားေရး အတိင်ပင်ခံ

business day

စီးပွားေရးေန ့
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business developer
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စီးပွားေရး တီထင
ွ သ
် / ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်သ

business development executive

စီးပွားေရး ဖွံ ဖိ းေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး

business educator

စီးပွားေရး ပညာေပးသ

business executive

စီးပွားေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

business license

စီးပွားေရး လိင်စင်

business man

စီးပွားေရးလပ်ငန်း င် အမျိ းသား

business management consultant

စီးပွားေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲမ အတိင်ပင်ခံ

business mathematics

စီးပွားေရးလပ်ငန်း သချာ

business owner

စီးပွားေရးလပ်ငန်းပိင် င်

Business People for Breast Cancer

ရင်သားကင်ဆာအတွက် စီးပွားေရးသမားများ

Business Relations Commission

စီးပွားေရးဆက်ဆေ
ံ ရး ေကာ်မ င်

business roundtable

စီးပွားေရး ေဆွးေ းွ ပွဲ

business surtax

စီးပွားေရး အပိခွန ်

business systems analyst

စီးပွားေရးစနစ်များကိ ေလ့လာဆန်းစစ်သ

business woman

စီးပွားေရးလပ်ငန်း င် အမျိ းသမီး

businessperson

စီးပွားေရးလပ်ငန်း င်

butler

အိမ်၏ က န်အ ကီးအကဲ/ ဘ

by appointment

ရက်ချိနး် ြဖင ့်

by ordinance

ဥပေဒအရ

cabinetmaker

ပရိေဘာဂ လက်သမား

cable advisory member

ေကဘယ်လ် အ ကံေပးအဖွဲဝင်

cable maintenance technician

ေ ကးနည်း ြပ ြပင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး နည်းပညာ င်
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cable television

ေ ကးနည်းြဖငဆ
့် က်ေပးေသာ တီဗီွ

cafeteria

ကိယ်ထကိယ်ထ စားေသာက်ဆိင်/ ေကာ်ဖီဆင်
ိ

cafetorium stage

ကဖီ းတိရီယမ် စင်

Cal. State assemblyman

Cal. ြပည်နယ် လတ်ေတာ်အမတ်

calendar day

ြပကဒိနရ
် က်

calendar month

ြပကဒိနလ
်

calendar of events

အြဖစ်အပျက်များ၏ ြပကဒိန ်

California Academy of Sciences

ကယ်လီဖိးနီးယား သိပံပညာရပ်သင်ေကျာင်း

California African-American Museum

ကယ်လီဖိးနီးယား အာဖရိက-အေမရိကန် ြပတိက်

( ပ်ြမင်သံ ကား)

California Alliance for Consumer Protection

အမျိ းသားအေစာငတ
့် ပ်ဖဲွ
ကယ်လီဖိးနီးယား လတ်ေတာ်/ စည်းေဝးပွဲ

California assembly speaker

ေဟာေြပာသ

California Association For Tactical Officers

California Association of Nonprofits
California attorney general
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ကယ်လီဖိးနီးယား မဟာမိတ်
ကယ်လီဖိးနီးယား တပ်မေတာ်

California Army National Guard

California Association of Crime Lab
Directors

စားသံးသများ ကာကွယ်ေရးအတွက်

နည်းဗျ ဟာ အရာ ိများအတွက်
ကယ်လီဖိးနီးယား အသင်း
ကယ်လီဖိးနီးယား ရာဇဝတ်မ ဓာတ်ခွဲခန်း
ဒါ ိက်တာများ အသင်း
ကယ်လီဖိးနီးယား အကျိ းအြမတ်မယသည့်
အသင်း
ကယ်လီဖိးနီးယား ေ ေနချ ပ်
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ကယ်လီဖိးနီးယား တရားေရးဝန်ထမ်း စာေမးပွဲ

California Bar Exam

ကယ်လီဖိးနီးယား လမည်း ကန်သည် ကီးများ

California Black Chamber of Commerce

အသင်း

California Board of Accountancy

ကယ်လီဖိးနီးယား စာရင်းကိင် ဘတ်အဖွဲ

California Broadcasters Association

ကယ်လီဖိးနီးယား အသံလငသ
့် များ အသင်း
ကကယ်လီဖိးနီးယား အေဆာက်အအံ

California Building Standard Code

စံသတ်မတ်ချက် စည်းမျဥ်း
ပညာေရးထးခ န်မအတွက် ကယ်လီဖိးနီးယား

California Business for Education
Excellence (CBEE) Honor Roll School

စီးပွားေရးလပ်ငန်း (CBEE) ဂဏ်ထးေဆာင်
ေကျာင်း
ပညာေရးထးခ န်မအတွက် ကယ်လီဖိးနီးယား

California Business for Education
Excellence Honor Roll School

စီးပွားေရးလပ်ငန်း ဂဏ်ထးေဆာင် ေကျာင်း

California Business Properties Association

ကယ်လီဖိးနီးယား စီးပွားေရးလပ်ငန်း ပိင်ဆင်
ိ မ
အသင်း

California Business Roundtable

ကယ်လီဖိးနီးယား စီးပွားေရးလပ်ငန်း ေဆွးေ းွ ပွဲ

California Chamber of Commerce

ကယ်လီဖိးနီးယား ကန်သည် ကီးများ အသင်း

California Children and Families First
Trust Fund

California Code of Regulations

California Community College Financial
Aid Administrators Association
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ကယ်လီဖိးနီးယား စည်းမျ း ဥပေဒများဆိင်ရာ
ကယ်လီဖိးနီးယား ကွနြ် မ နတီေကာလိပ်
ဘ

ာေရး အကအညီ စီမံခနခ
် ့ ွဲသများ

အဖွဲအစည်း
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California Conservation Corps

ကယ်လီဖိးနီးယား ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး

California Constitution

ကယ်လီဖိးနီးယား ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ

တပ်ဖဲွ

ကယ်လီဖိးနီးယား ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ

California Constitution Revision
Commission

ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ေရး ေကာ်မ င်
ကယ်လီဖိးနီးယား စာချ ပ် မိ များ အဖွဲအစည်း

California Contract Cities Association

ကယ်လီဖိးနီးယား အမားြပ ြပင်ေပးသည့်

California Correctional Peace Officers
Association

ငိမ်းချမ်းေရးအရာ ိများ အဖွဲအစည်း
ကယ်လီဖိးနီးယား ဒါ ိက်တာ၊ ေလာင်းကစားြခင်း

California Director, National Coalition
Against Gambling Expansion

တိးချဲ မကိ ဆနက
် ့ ျင်သည့် င်
ိ ငေ
ံ တာ်

ယာယီ

နေ
် ့ ပါင်းအဖွဲ

ကယ်လီဖိးနီးယား ေအာင်ြမင်ေကျာ် ကားေသာ

California Distinguished School

ေကျာင်း

California District Attorneys Association

ကယ်လီဖိးနီးယား ခ ိင်ေ ေနများ အဖွဲအစည်း

California Division of Fairs and Expositions

ကယ်လီဖိးနီးယား ေပျာ်ပဲရ
ွ င်ပဲမ
ွ ျား င့်

California driver's license

ကယ်လီဖိးနီးယား ယာ ေမာင်း လိင်စင်

California Elections Code

ကယ်လီဖိးနီးယား ေရွ းေကာက်ပဲဆ
ွ ိင်ရာ ဥပေဒ

California Endangered Species Act

California Environmental Quality Act
California Fair Political Practices
Commission

Burmese Glossary
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ကယ်လီဖိးနီးယား မျိ းသ းရန်
အ ရာယ် ိသားေကာင်များ အက်ဥပေဒ
ကယ်လီဖိးနီးယား ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ
အရည်အေသွး အက်ဥပေဒ
ကယ်လီဖိးနီးယား တရားမ တေသာ င်
ိ ငေ
ံ ရး
ကျငဝ
့် တ်များ ေကာ်မ င်
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ကယ်လီဖိးနီးယားအတွက် ေလေကာင်းေလသန ် ့

California for Clean Air

ကယ်လီဖိးနီးယား ဂိဏ်း ေထာက်လမ်းေရး

California Gang Intelligence Association

အဖွဲအစည်း

California Government Executive

ကယ်လီဖိးနီးယား အစိးရ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

California grant

ကယ်လီဖိးနီးယား၏ ေထာက်ပံ့ေ ကး

California Grocers Association

ကယ်လီဖိးနီးယား ကန်စံဆိင် င်များ အသင်း

California Health and Safety Code

ကယ်လီဖိးနီးယား ကျန်းမာေရး င့် လံြခံ ေရး
စည်းမျဥ်း

California Health Manpower Commission

ကယ်လီဖိးနီးယား ကျန်းမာေရး လအင်အား
ေကာ်မ င်
ကယ်လီဖိးနီးယား အေမွအ စ် ရန်ပံေငွ

California Heritage Fund

ကယ်လီဖိးနီးယား အေဝးေြပးလမ်းမ ကီး

California Highway Patrolman

ကင်းလည့်သ
ကယ်လီဖိးနီးယား ေဆးပညာ

California Institute for Regenerative
Medicine

ြပန်လည်ထေထာင်ေရး အဖွဲအစည်း

California Integrated Waste Management

California Integrated Waste Management
Board

ကယ်လီဖိးနီးယား ဘက်ေပါင်းစံ
ေပါင်းစည်းထားေသာ စွနပ
် ့ စ်ပစည်း စီမံခနခ
် ့ ွဲမ
ကယ်လီဖိးနီးယား ဘက်ေပါင်းစံ
ေပါင်းစည်းထားေသာ စွနပ
် ့ စ်ပစည်း စီမံခနခ
် ့ ွဲမ
ဘတ်အဖွဲ

California Judicial Council

ကယ်လီဖိးနီးယား တရားေရးေကာင်စီ

California legislative aide

ကယ်လီဖိးနီးယား ဥပေဒြပ လက်ေထာက်

California legislative assistant

ကယ်လီဖိးနီးယား ဥပေဒြပ လက်ေထာက်

California legislative specialist

ကယ်လီဖိးနီးယား ဥပေဒက မ်းကျင်သ

California legislator

ကယ်လီဖိးနီးယား ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်အမတ်
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California legislature

ကယ်လီဖိးနီးယား ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်

California library association

ကယ်လီဖိးနီးယား စာ ကည့်တက်
ိ အသင်း

California literacy

ကယ်လီဖိးနီးယား စာတတ်ေြမာက်ေရး

California Manufacturers Association

ကယ်လီဖိးနီးယား ထတ်လပ်သများ အသင်း

California Medical Association

ကယ်လီဖိးနီးယား ေဆးဘက်ဆိင်ရာ အသင်း

California Mexican-American Chamber of
Commerce

ကယ်လီဖိးနီးယား မကဆီကန် - အေမရိကန်
ကန်သည် ကီးများအသင်း
ကယ်လီဖိးနီးယား မးယစ်ေဆးဝါးများ အသင်း

California Narcotics Association

ကယ်လီဖိးနီးယား မဲဆ

င်အသစ်များကိ

ယာ ေမာင်း လိင်စင်ရေသာအခါ သိမဟတ်
့

California New Motor Voter Act

သက်တမ်းတိးတဲအ
့ ခါ မဲေပးရန်

မတ်ပံတင်ခွငြ့် ပ ေသာ အက်ဥပေဒ
ကယ်လီဖိးနီးယား သနာြပ များ အသင်း

California Nurses Association

ကယ်လီဖိးနီးယား ရဲ င့် ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရး

California Organization of Police and
Sheriffs

အရာ ိများ အဖွဲအစည်း

ကယ်လီဖိးနီးယား ရစ်ဖ်များ ( ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရး

California Organization of Sheriffs

အရာ ိများ) အဖွဲအစည်း
ကယ်လီဖိးနီးယား ငိမ်းချမ်းေရး အရာ ိများ

California Peace Officers Association

အသင်း
ကယ်လီဖိးနီးယား ရဲချ ပ်များ အသင်း

California Police Chiefs Association

1996 ခ စ် ကယ်လီဖိးနီးယား င်
ိ ငေ
ံ ရး

California Political Reform Act of 1996

ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဥပေဒ
ကယ်လီဖိးနီးယား ပေရာ်ဖက် င်နယ်

California Professional Firefighters

မီးသတ်သမားများ

California Public Library Construction and
Renovation Board

Burmese Glossary
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ိ
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ဘတ်အဖွဲ

38 of 299

12/17/2021

English (USA)

California Reading and Literacy
Improvement
California Register of Historic Resources
California Reserve Peace Officers
Association

Burmese

ကယ်လီဖိးနီးယား စာဖတ်ြခင်း င့်
စာတတ်ေြမာက်ေရး တိးတက်မ

ကယ်လီဖိးနီးယား သမိင်းဝင် အရင်းအြမစ်များကိ
မတ်ပံတင်ြခင်း
ကယ်လီဖိးနီးယား အရန် ငိမ်းချမ်းေရး
အရာ ိများ အသင်း

California School Boards Association

ကယ်လီဖိးနီးယား ေကျာင်းဘတ်အဖွဲအစည်း

California School Employee Association

ကယ်လီဖိးနီးယား ေကျာင်း၀န်ထမ်း အသင်း

California Science Center

ကယ်လီဖိးနီးယား သိပံ စင်တာ

California senator

ကယ်လီဖိးနီးယား အထက်လတ်ေတာ်အမတ်

California Small Business Alliance

California Small Business Roundtable

California speaker's assistant
California Special Districts Association
(CSDA)
California state assembly information

California State Assembly Information
Technology Budget Subcommittee

ကယ်လီဖိးနီးယား အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ငန်း
မဟာမိတ်
ကယ်လီဖိးနီးယား အေသးစား စီးပွားေရး
ေဆွးေ းွ ပွဲ
ကယ်လီဖိးနီးယား ေဟာေြပာသရဲ လက်
ေထာက်
့
ကယ်လီဖိးနီးယား အထးခ ိင်များ အသင်း
(CSDA)
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် လတ်ေတာ်
သတင်းအချက်အလက်
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် နည်းပညာ ဘတ်ဂျက်
အစည်းအေဝး သတင်းအချက်အလက်
ဆပ်ေကာ်မတီ

California state assembly member

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် လတ်ေတာ် အဖွဲဝင်

California state assemblyman

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် လတ်ေတာ်အမတ်
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California state assemblymember

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် လတ်ေတာ်အဖွဲဝင်

California state assemblyperson

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် လတ်ေတာ်အမတ်

California State Association of Counties

California State Building & Construction
Trades Council

California state controller

California State Council of Laborers
California State Employee Association
(CSEA)
California State Firefighters Association

California State ID Card
California state lawmaker
California state legislator
California state lottery

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် ေကာင်တီများ၏
အဖွဲအစည်း
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် ေဆာက်လပ်ေရး င့်
ေဆာက်လပ်ေရးကန်သယ
ွ ်မ ေကာင်စီ

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် ထိနး် သိမ်း ကီး ကပ်သ
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် အလပ်သမားများ၏
ေကာင်စီ
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် အလပ်သမားအသင်း
(CSEA)
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် မီးသတ်သမားများ
အသင်း
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် သက်ေသခံ (ID)
ကဒ်ြပား
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် ဥပေဒြပဌာန်းသ
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ်
ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်အမတ်
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် ထီ
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ်သည် ထိေရာက် ပီး

California State Permit Streamlining Act

တွက်ေြခကိက်ေသာ လပ်ငန်းစနစ်ကိ အသံးြပ ရန်
ခွငြ့် ပ ချက် အက်ဥပေဒ
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California State PTA
California state senator

California State Sheriffs Association

Burmese

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် PTA
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ်
အထက်လတ်ေတာ်အမတ်
ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် ရစ်ဖ်များ
( ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရး အရာ ိများ) အသင်း

California State Treasurer

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် ဘ

California State University (CSU)

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် တကသိလ် (CSU)

California State University System

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် တကသိလ်စနစ်

California Tahoe Conservancy

ကယ်လီဖိးနီးယား Tahoe ထိနး် သိမ်းေရးအဖွဲ

California tax counselor

ကယ်လီဖိးနီးယား အခွနအ
် ကံေပးသ

California Taxpayers Action Network

ာေရးမး

ကယ်လီဖိးနီးယား အခွနထ
် မ်းများ
လပ် ားမကွနယ
် က်

California Taxpayers' Association

ကယ်လီဖိးနီးယား အခွနေ
် ပးေဆာင်သများ အသင်း

California Teachers Association

ကယ်လီဖိးနီးယား ဆရာများအသင်း

California Teaching Credential

California Term Limit Committee

California Union of Safety Employees

California Voters Bill of Rights Act
California Waterfowl Habitat ProgramPhase II

Burmese Glossary

ကယ်လီဖိးနီးယား သင် ကားေရး
အသိအမတ်ြပ ချက်
ကယ်လီဖိးနီးယား စည်းမျ း ကန်သတ်
ေရး
့
ေကာ်မတီ

ဝန်ထမ်းများ၏ လံြခံ ေရး ကယ်လီဖိးနီးယား
သမဂ
ကယ်လီဖိးနီးယား မဲဆ

င်များ၏

အေြခခံရပိင်ခွငမ
့် ျား အက်ဥပေဒ
ကယ်လီဖိးနီးယား ေရ ကက် (Waterfowl)
ေနထိင်ရာ အစီအစ - အဆင့် ၂
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ကယ်လီဖိးနီးယား လမျိ းများအတွက် အင်ဒယ
ီ န်

Californians for Indian Self-Reliance

ကိယ့်အားကိယ်ကးိ
ကယ်လီဖိးနီးယားလမျိ းများ လံြခံ သည့်

Californians Safe Parks

ပန်းြခံများ
ကယ်လီဖိးနီးယား၏ Colorado ြမစ်

California's Colorado River Rights and
Resources

လပ်ပိင်ခွင့် င့် သယံဇာတများ

California's death penalty

ကယ်လီဖိးနီးယားရဲ ေသဒဏ်
့

calling special elections

အထးေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား ေတာင်းဆိြခင်း
CalWORKs (ကယ်လီဖိးနီးယား ိ လိအပ်ေသာ

CalWORKs

မိသားစများကိ ေထာက်ပံ့ေပးသည့် လမဖလံေရး)

Camp Fire Girls of America

အေမရိက၏ Camp Fire မိနး် ကေလးများ

campaign contribution

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး အေထာက်အပံ့

campaign contribution limitations

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး အေထာက်အပံ့

campaign coordinator

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး ညိ င
ိ း် ေရးမး

campaign disclosure

စည်း ံးလံေဆာ်မ ထတ်ေဖာ်ေြပာဆိချက်

ကနသ
် ့ တ်ချက်များ

campaign expenditures - uncontrolled by
candidate or committee

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး အသံးစရိတ်များ ကိယ်စားလယ်ေလာင်း သိမဟတ်
ေကာ်မတီမ
့
ထိနး် ချ ပ်ြခင်းမ ိပါ

campaign field director

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး ကွငး် ဆင်း ဒါ ိက်တာ

campaign finance

စည်း ံးလံေဆာ်မ ဘ

ာေရး

စည်း ံးလံေဆာ်မ ဘ

ာေရး

campaign financial disclosure

Campaign for Tobacco-Free Kids
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campaign headquarter

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး ဌာနချ ပ်

campaign representative

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး ကိယ်စားလယ်

campaign spending

စည်း ံးလံေဆာ်ေရး အသံးစရိတ်

campus

ေကျာင်းဝင်း

cancer researcher

ကင်ဆာ သေတသနြပ သ

candidate

ကိယ်စားလယ်ေလာင်း

candidate filing

ကိယ်စားလယ်ေလာင်း မတ်ပံတင်ြခင်း

candidate for judge of the superior court,
office no.
candidate for member of

candidate nomination procedures

အထက်တရား ံး တရားသ ကီးအတွက်
ကိယ်စားလယ်ေလာင်း၊ ံးနံပါတ်
အဖွဲဝင်အတွက် ကိယ်စားလယ်ေလာင်း
ကိယ်စားလယ်ေလာင်း
အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ြခင်း လပ်ထးလပ်
ံ
နည်းများ

candidate statement

ကိယ်စားလယ်ေလာင်း ထတ်ြပန်ချက်

candidate to succeed

ကိယ်စားလယ်ေလာင်း ဆက်ခံရန်

candidate's filing fee

ကိယ်စားလယ်ေလာင်းရဲ မတ်
ပံတင်ခ
့

candidate's running for

ကိယ်စားလယ်ေလာင်း၏ ဝင် ပိ င်မအတွက်

canvass
capital expenditure bond fund

capital facilities financing strategy

capital improvement

capital improvement plan
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င်
ိ ငေ
ံ ရး မဲဆယ
ွ ်သည်
ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ ကန်ကျစရိတ် စာချ ပ် ရန်ပံေငွ/
ေငွေ ကး
ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အေဆာက်အအံများ ေငွေ ကး
ဗျ ဟာ
မိ ေတာ် တိးတက်မ (သိ)့ ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ

တိးတက်မ

မိ ေတာ် တိးတက်ေရး အစီအစ (သိ)့

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ တိးတက်ေရး အစီအစ
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capital outlays fund

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ ရင်း းီ ေငွ

capitol building

ပါလီမန် အေဆာက်အအံ

captain

ကပတိန/် ေခါင်းေဆာင်

captain commanding officer 911

ကပတိန ် အမိနေ
် ့ ပးသည့် 911 အရာ ိ

captions and references

ေခါင်းစဥ်များ င့် ကိးကားချက်များ

car rail

ကားလမ်းေ ကာင်း
ကာဗွန ် ကန်

carbon canyon specific plan

မ်း (carbon canyon)

တိကျတဲအ
့ စီအစ

card club

ကဒ် အသင်း

card room

ကဒ် အခန်း
လံး/ အသက်

cardio/respiratory therapist

လမ်းေ ကာင်းဆိင်ရာ ေရာဂါ

ကထံးဆရာဝန်
လံးေသွးေ ကာဆိင်ရာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်

cardiovascular surgeon
career

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

Career Pathway Program

အလပ် ာေဖွေရး လမ်းေ ကာင်း ပ ိဂရမ်

Career Pathways and Technical Programs

အလပ် ာေဖွေရး လမ်းေ ကာင်းများ င့်

carefully weigh proposals

နည်းပညာဆိင်ရာ ပ ိဂရမ်များ

အဆိြပ ချက်များကိ ဂ တစိက်
ေလ့လာချိနဆ
် သည်

caregiver

ြပ စေစာငေ
့် ာက်သ

caretaker

အေစာင့်

cargo supervisor

ကန်စည် ကီး ကပ်သ

carpenter

လက်သမား

carpenter's business representative

လက်သမား၏ စီးပွားေရး ကိယ်စားလယ်

carpool

ကား ကံ (carpool)

carpool lanes

ကား ကံ (carpool) လမ်းေ ကာင်းများ
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Carson City commissioner

Carson မိ ေကာ်မ င်နာ

case hearing representative

အမ ကားနာြခင်း ကိယ်စားလယ်

case management

အမ စီမံခနခ
် ့ ွဲမ

cases of hit & run

တိက် ပီးေြပးေသာ ြပစ်မများ

cash basic fund

အေြခခံရန်ပံေငွ

cash contributions

ေငွသားအေထာက်အပံမ
့ ျား

cashier

ေငွကိင်

cashier check

ေငွကိင် ချက်လက်မတ်

casino

ေလာင်းကစား ံ

cast (vote)

ထည့်သင
ွ း် ပါ (မဲ)

casting director

သ ပ်ေဆာင်ရန်လေရွ းသည့် ဒါ ိက်တာ

casting pattern manufacturer

သတ များပံသွနး် ၍ ပံစံ ထတ်လပ်သ

casting technician

သတ များပံသွနး် နည်းပညာ င်

casting vote

ဆံးြဖတ်မဲ

casualty claims adjuster

ထိခိက်ေသဆံးမ၊ ဒဏ်ရာရမ ေတာင်းဆိမများကိ
ညိ င
ိ း် ေပးသ

casualty insurance underwriter

ထိခိက်ေသဆံးမ၊ ဒဏ်ရာရမ အာမခံ အာမခံသ

categories

အမျိ းအစားများ

caterer

အေက းအေမွး တာဝန်ယရသ

catering director

အေက းအေမွးတာဝန်ယသည့် ဒါ ိက်တာ

catholic charities

ကက်သလစ် ပရဟိတလပ်ငန်းများ
င်
ိ ငေ
ံ ရးပါတီ ေခါင်းေဆာင်များ မဝါဒ

caucus

ဆံးြဖတ်ရန်၊ ကိယ်စားလယ်ေရွ းရန် ကျင်းပသည့်
အစည်းအေဝး
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မလပ်မီ၊ မဆံးြဖတ်မီ အချိ အချက်များကိ
စဥ်းစားရန် သတိေပးြခင်း

cellphone number

ဆဲလ်ဖန်း နံပါတ်

cemetery

သချ င်း

censure

ေဝဖန်ြခင်း/ အြပစ်တင်ြခင်း

census bureau

သန်းေခါင်စာရင်း/ လဦးေရစာရင်း အစိးရဌာန

center branch

ဗဟိဌာနခွဲ

center room

ဗဟိခန်း/ အလယ်ခန်း

Central Christian Church

ဗဟိ ခရစ်ယာန် ဘရားေကျာင်း

Central Coastal Natural Community
Conservation Plan

အလယ်ကမ်း ိးတန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိနး် သိမ်းေရး အစီအစ

central committee

ဗဟိေကာ်မတီ

central committee member

ဗဟိေကာ်မတီအဖွဲဝင်

central library

ဗဟိစာ ကည့်တက်
ိ

Centralized City Purchasing System

ဗဟိကချ ပ်ကိင်ထားသည့် မိ ဝယ်ယမ စနစ်

centralized terminal facility

ဗဟိကချ ပ်ကိင်ထားသည့် ဂိတ် အေဆာက်အဦး

CEO (chief executive officer)

CEO (စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး အရာ ိချ ပ်)

certain agencies of city government

မိ အစိးရ၏ စိတ်ချရေသာ ေအဂျင်စီများ

Certificate of Apprenticeship

အလပ်သင်ကာလ၏ အေထာက်အထား

certificate of circulator

ြဖနေ
် ့ ဝသ၏ အေထာက်အထား

certificate of correctness

မန်ကန်ေ ကာင်း အေထာက်အထား

certificate of naturalization

င်
ိ ငသ
ံ ားအြဖစ်ခံယေ ကာင်း အေထာက်အထား

certificate of nomination

အဆိြပ ချက်၏ အေထာက်အထား

certification

မန်ကန်ေ ကာင်း တရားဝင် ေထာက်ခံချက်
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ရပ်ကွက်ေကာင်စီများ၏ တရားဝင် ေထာက်ခံချက်

certification of neighborhood councils

တရားဝင် ေရွ းေကာက်ပဲရ
ွ လဒ်များကိ

certification of official election results

အသိအမတ်ြပ ြခင်း

certification qualifications

အရည်အချင်းများ ေထာက်ခံချက်

certified

အသိအမတ်ြပ ချက်/ လက်မတ်ရ

certified candidate

အသိအမတ်ြပ ထားေသာ ကိယ်စားလယ်ေလာင်း
အသိအမတ်ြပ ထားေသာ ကိယ်စားလယ်ေလာင်း

certified candidate videos and contact
information

ဗီဒယ
ီ ိများ င့် ဆက်သယ
ွ ်ရန် အချက်အလက်များ
အသိအမတ်ြပ ထားေသာ ဘ

certified financial planner

ာေရး

စီမံကိနး် ေရးဆွသ
ဲ
အသိအမတ်ြပ ထားေသာ

certified list of candidates

ကိယ်စားလယ်ေလာင်းများ၏ စာရင်း
အသိအမတ်ြပ ထားေသာ ေဒသပတ်ဝန်းကျင်

Certified Local Community Conservation
Corps Programs

ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး တပ်ဖဲွ အစီအစ များ

certified mail

အသိအမတ်ြပ ထားေသာ ေမးလ်

certified public accountant

လက်မတ်ရ/ အသိအမတ်ြပ ထားေသာ ြပည်သ ့

certify

မန်ကန်ေ ကာင်း တရားဝင်ေဖာ်ြပသည်

certifying

မန်ကန်ေ ကာင်း တရားဝင်ေဖာ်ြပြခင်း

chad

ေဖာက်စက်မ ထွက်သည့် စက အပိင်းအစ

chair

ဥကဌ/ ကလားထိင်

စာရင်းကိင်

chair of the Los Angeles County Board of
Supervisors
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chair, Congress of Seniors
chair, Governmental Efficiency
chair, P.R.I.D.E., planning and land use
committee

Burmese

ဥကဌ၊ ဘတ်ဂျက် င့် ဘ

ာေရး ေကာ်မတီ

ဥကဌ၊ ဥပေဒြပ လတ်ေတာ် (ကွနဂ
် ရက်)၏
စီနယ
ီ ာများ
ဥကဌ၊ အစိးရ စွမ်းေဆာင်ရည်/ ထိေရာက်မ
ဥကဌ၊ P.R.I.D.E. စီမံကိနး် င့် ေြမအသံးြပ မ
ေကာ်မတီ

chair, Party of County

ဥကဌ၊ ေကာင်တီ၏ ပါတီ

chair, Personnel Committee

ဥကဌ၊ ဝန်ထမ်းေရးရာ ေကာ်မတီ

chair, Public Safety Committee

ဥကဌ၊ ြပည်သလံ
့ ြခံ ေရး ေကာ်မတီ

chairman

ဥကဌ

chairman - Navy Restoration Advisory
Board
chairman Citizens Charter Reform Task
Force

ဥကဌ - ေရတပ် ြပန်လည် ထေထာင်ေရး
အ ကံေပး ဘတ်အဖွဲ
ဥကဌ င်
ိ ငသ
ံ ားများ ပဋိညာ
ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ
လစ်ဘာတီယန် ပါတီ၏ အ ငိမ်းစားေပမယ့်

chairman Emeritus of Libertarian Party

ဂဏ်အသေရအြဖစ် ၎င်းတိ၏
့ ေခါင်းစ ကိ
ဆက်လက် ထိနး် သိမ်းရန် ခွငြ့် ပ ထားသည့်
ဂဏ်ထးေဆာင် ဥကဌ

chairman for Elementary Site Facilities
Committee

မလဆိက် အေဆာက်အဦး ေကာ်မတီ ဥကဌ

chairman Planning Commission

စီမံကိနး် ေကာ်မ င် ဥကဌ

chairman, Economic Alliance

ဥကဌ၊ စီးပွားေရး မဟာမိတ်

chairman, Merit Commission
chairman, National Water Research
Institute Bottled Water
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chairman, Southeast Area Animal Control
Authority

ဥကဌ၊ အေ ေတာင် ဧရိယာ
တိရိ စာန်ထန
ိ း် သိမ်းေရး အာဏာပိင်

chairperson

ဥကဌ

chairperson Empowerment Congress

ဥကဌ လပ်ပိင်ခွင့် ကွနဂ
် ရက်

chairperson, assessment appeals

ဥကဌ၊ အကဲြဖတ်မ အယခံဝင်

chairperson, California Public Policy
Committee

ဥကဌ၊ ကယ်လီဖိးနီးယား ြပည်သ မဝါဒ
ေကာ်မတီ
့

Challenge 2000 Steering Committee

စိနေ
် ခ ြခင်း 2000 လပ်ငန်းစဥ်
ချမတ်လမ်း

န်ေပးေသာ ေကာ်မတီ

challenged ballot

မဲစိနေ
် ခမ

challenging times

ခက်ခဲေသာ အချိနမ
် ျား

chamber executive director

အခန်း စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ဒါ ိက်တာ

Chamber of Commerce

ကန်သည် ကီးများအသင်း

Chamber of Commerce CEO

ကန်သည် ကီးများအသင်း CEO

Chamber of Commerce member

ကန်သည် ကီးများအသင်း အဖွဲဝင်

chancellor

ဝန် ကီးချ ပ်

change of address

လိပ်စာ ေြပာင်းလဲြခင်း

change of name

အမည် ေြပာင်းလဲြခင်း

change of occupation

အလပ်အကိင် ေြပာင်းလဲြခင်း

change of party

ပါတီ ေြပာင်းလဲြခင်း

change orders

အမိနေ
် ့ ြပာင်းြခင်း

changes in Civil Service Discipline
Provisions
changes in election procedures
chapel administrator
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chaplain

ေကျာင်း၊ ေထာင်၊ စစ်တပ်တိ၌့ အမထမ်းေသာ

chapter

အခန်း/ က

chapter and section translation

အခန်း င့် အပိင်း ဘာသာြပန်ချက်

Character Counts and Respect Programs

ဇာတ်ေကာင်/ အကရာစာလံး အေရအတွက် င့်

charge

စွဲချက်

charger club sponsor

စစ်ြမင်း၊ တိက်ြမင်း အသင်း စပွနဆ
် ာ

charitable raffles

ခရစ်ယာန် ဘန်း ကီး
ာ

အေလးထားမ အစီအစ များ

အလဒါနအတွက် ကံစမ်းမဲေဖာက်၍
ရန်ပံေငွ ာြခင်း

charitable volunteer

အလခံ ေစတနာဝ
့ န်ထမ်း

charity

ပရဟိတ

charity fund raiser

ပရဟိတ ရန်ပံေငွ ာေဖွေပးသ

charter

ပဋိညာ / ဖွဲစည်းပံဥပေဒ

charter "cleaning up"

ပဋိညာ "သန ် ့ င်းေရး"

charter amendment

ပဋိညာ ြပင်ဆင်ချက်

charter city

ပဋိညာ

charter commissioner

ပဋိညာ ေကာ်မ င်နာ

charter for counties & cities

ေကာင်တီများ င့် မိ များအတွက် ပဋိညာ

charter member

ပဋိညာ အဖွဲဝင်

charter president

ပဋိညာ ဥကဌ

Charter Reform

ပဋိညာ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး

Charter Reform Commissioner

ပဋိညာ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး ေကာ်မ င်နာ

Charter Review Committee

ပဋိညာ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ေရး ေကာ်မတီ

Charter School

ပဋိညာ ေကျာင်း
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Charter Traffic Commission

ပဋိညာ ယာဥ်အသွားအလာ ေကာ်မ င်

charters for counties & cities

ေကာင်တီများ င့် မိ များအတွက် ပဋိညာ များ

chat

စကားစြမည်ေြပာသည်

checking account

(ဘဏ်) စာရင်း င်အပ်ေငွ

checklist

ေဆာင်ရွက်ရန်စာရင်း/ အမည်စာရင်း

checks and balances

စစ်ေဆးမများ င့် ဟန်ချက်ညီမများ

chemical engineer

ဓာတေဗဒ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

chemical engineering student

ဓာတေဗဒ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ေကျာင်းသား

chemist

ဓာတေဗဒ ပညာ င်

chemistry professor

ဓာတေဗဒ ပါေမာက

chess instructor

စစ်တရင် နည်းြပဆရာ

chess journalist

စစ်တရင် သတင်းစာဆရာ

chess promoter

စစ်တရင် ေထာက်ခံအားေပးသ

chief

အ ကီးအကဲ/ ေခါင်းေဆာင်

chief arbitrator

ခံသမဓိ အ ကီးအကဲ

chief deputy

ဒတိယအ ကီးအကဲ

chief educational officer

ပညာေရးဆိင်ရာအရာ ိ အ ကီးအကဲ

chief executive

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမးချ ပ်

Chief executive officer

အမေဆာင်အရာ ိချ ပ်

chief justice

တရားသ ကီးချ ပ်

chief justice of the supreme court

င်
ိ ငေ
ံ တာ်တရား ံးချ ပ်၏ တရားသ ကီးချ ပ်

chief legislative analyst (CLA)

ဥပေဒြပ ေလ့လာဆန်းစစ်သ အ ကီးအကဲ (CLA)

chief of police

ရဲအ ကီးအကဲ

chief of staff

ဝန်ထမ်းအ ကီးအကဲ
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ကေလးသငယ် ညင်းပမ်း ပ
ိ ်ဆက်မ
အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

child advocate

ကေလးေထာက်ခံသ

child attendance officer official

တရားဝင် ကေလးတက်ေရာက်မ အရာ ိ

child behavior counselor

ကေလးသငယ်အမအကျင့် အ ကံေပးသ

child care administrator

ကေလးသငယ် ေစာငေ
့် ာက်မ အပ်ချ ပ်ေရးမး
ကေလးသငယ် ေစာငေ
့် ာက်ေရး လိအပ်သည့်

child care facility

အေထာက်အပံ့ ပစည်းပစယ၊
အေဆာက်အအံစသည်

child care provider

ကေလးသငယ် ေစာငေ
့် ာက်မ ပံ့ပိးေပးသ

Child Care Resource & Referral Network

ကေလးသငယ် ေစာငေ
့် ာက်ေရး

child development professional

ကေလး ဖွံ ဖိ းတိးတက်မဆိင်ရာ က မ်းကျင်သ

child molestation prosecutor

ကေလးသငယ် ေစာ်ကားမ အစိးရေ ေန

child safety advocate

ကေလးလံြခံ ေရး ေထာက်ခံအားေပးသ

child support

ကေလး အေထာက်အပံ့

childcare non-profit president

အရင်းအြမစ် င့် လဲအပ်ေရး ကွနယ
် က်

အကျိ းအြမတ်မယသည့် ကေလးသငယ်
ေစာငေ
့် ာက်ေရး ဥကဌ

Children and Families First

ကေလးများ င့် မိသားစများ ဦးဆံး

Children and Families First Trust Fund

ကေလးများ င့် မိသားစများ ဦးဆံး ယံ ကည်ေသာ

children center teacher

ကေလးများစင်တာ ဆရာ

Children First-Now and Always

ကေလးများ အခပထမဦးဆံး င့် အ မဲတမ်း

children's clinic

ကေလးေဆးခန်း
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Children's Day Parade

ကေလးများေန ့ချီတက်ပဲွ/ အခမ်းအနား

Children's Defense Fund

ကေလးများ ကာကွယ်ေရး ရန်ပံေငွ

Chinese

တ တ်

Chinese-American Elected Officials
Association

တ တ်-အေမရိကန်
ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားေသာ အရာ ိများ
အသင်း

chiropractic doctor

ေကျာ ိး င့် အဆစ်အြမစ်ေရာဂါက ဆရာဝန်

chiropractor

ေကျာ ိး င့် အဆစ်အြမစ်ေရာဂါြပင်ေပးသ

choir

သံ ပိ င်ေတးဂီတ ေတးဆိသလစ

Christian Methodist Episcopal Church
Christmas Food Basket Committee
Member

ခရစ်ယာန် မက်သဒစ် အီပစ်ကိပါ(ယ်)
ခရစ်ယာန်ဘရားေကျာင်း
ခရစ်စမတ် အစားအေသာက် ဘတ်ကတ်
ေကာ်မတီအဖွဲဝင်

Christmas tree distributor

ခရစမတ်သစ်ပင် ြဖနြ် ဖ
့ းသ

Christopher Commission

ခရစတိဖာ ေကာ်မ င်

church

ခရစ်ယာန်ဘရားေကျာင်း

Church of Christ

ခရစ်ေတာ်၏ ခရစ်ယာန်ဘရားေကျာင်း

church room

ခရစ်ယာန်ဘရားေကျာင်း အခန်း

Cigarette and Tobacco Products Surtax
Fund Revenues
cinematographer

စီးကရက် င့် ေဆးရွ က် ကီး ထတ်ကန်များ အပိခွန ်
ဘ

ာေငွဝင်ေငွများ

ပ် င် ိက်ကးေရးပညာ င်

circulate

ြဖနသ
် ့ ည်/ အဆငဆ
့် င့် ပျံ သည်
ံ့

circulation

ြဖနေ
် ့ ဝြခင်း

circulator

ြဖနေ
် ့ ဝသ

citizen

င်
ိ ငသ
ံ ား

Citizen Commission

င်
ိ ငသ
ံ ားေကာ်မ င်
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င်
ိ ငသ
ံ ားေကာ်မတီ
ယခ စ် င်
ိ ငသ
ံ ား

citizen oversight

င်
ိ ငသ
ံ ား ကီး ကပ်ေရးတာဝန်

Citizens' Advisory Committee

င်
ိ ငသ
ံ ားများ၏ အ ကံေပးေကာ်မတီ

Citizens Against Lawsuit Abuse
Citizens Charter
Citizens Charter Reform Task Force

အမအခင်း အလွဲသံးစားြပ ြခင်းကိ ဆနက
် ့ ျင်ေသာ
င်
ိ ငသ
ံ ားများ

င်
ိ ငသ
ံ ားများ ပဋိညာ / ဖွဲစည်းပံဥပေဒ
င်
ိ ငသ
ံ ားများ ပဋိညာ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး
အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

Citizens Committee

င်
ိ ငသ
ံ ားများ ေကာ်မတီ

Citizens Financial Advisory

င်
ိ ငသ
ံ ားများ ေငွေ ကးဆိင်ရာ အ ကံေပးချက်

Citizens for a Sound Economy

င်
ိ ငသ
ံ ားများအတွက် ေကာင်းမွနေ
် သာ စီးပွားေရး

Citizens for Law and Order

င်
ိ ငသ
ံ ားများအတွက် ဥပေဒ င့် အမိန ် ့

Citizens for Public Safety

င်
ိ ငသ
ံ ားများအတွက် ြပည်သလံြခံ ေရး

Citizen's Oversight Committee

င်
ိ ငသ
ံ ား၏ ကီး ကပ်ေရး ေကာ်မတီ

Citizens Planning Council

င်
ိ ငသ
ံ ားများ စီမံကိနး် ေကာင်စီ

Citizens Police Academy

င်
ိ ငသ
ံ ားများ ရဲတပ်ဖဲွ အကယ်ဒမီ/ တကသိလ်

Citizens Review Committee

င်
ိ ငသ
ံ ားများ ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ေရး ေကာ်မတီ

Citizens' Task Force

င်
ိ ငသ
ံ ားများ၏ အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

Citizens to Turn L.A. Around

င်
ိ ငသ
ံ ားများ L.A. ကိ ေြပာင်းလဲြခင်း

Citizens Watchdog Group

င်
ိ ငသ
ံ ားများ ေစာင ့် ကည့်ေရး အဖွဲ

Citizens’ Advisory Committee

င်
ိ ငသ
ံ ားများ၏ အ ကံေပး ေကာ်မတီ

citizenship

င်
ိ ငသ
ံ ားအြဖစ်

city
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city administrative officer (CAO)

မိ အပ်ချ ပ်ေရး အရာ ိ (CAO)

city attorney

မိ ေ ေန

city attorney's impartial analysis of
measure

စီမံချက်အတွက် မိ ေ ေန၏ ဘက်မလိက်ေသာ
ဆန်းစစ်မ

city bonds

မိ ေတာ်၏ စာချ ပ်များ

city charter

မိ ပဋိညာ / ဖွဲစည်းပံဥပေဒ

city clerk

မိ စာေရး

city clerk office

မိ စာေရး ံး

city commissioner

မိ ေကာ်မ င်နာ

city costs

မိ ကန်ကျစရိတ်

city council

မိ ေကာင်စီ

city council member

မိ ေကာင်စီ အဖွဲဝင်

city council member's aide

မိ ေကာင်စီအဖွဲဝင်၏ လက်ေထာက်

city council president pro tempore

မိ ေကာင်စီ ယာယီဥကဌ

City Council Veto of Board Actions

ဘတ်အဖွဲ လပ်ေဆာင်ချက်များ၏ မိ ေကာင်စီ
ဗီတိအာဏာ

city council woman

မိ ေကာင်စီ အမျိ းသမီး

city council, seat

မိ ေကာင်စီ၊ ေနရာ

city councilman

မိ ေကာင်စီဝင် အမျိ းသား

city councilmember

မိ ေကာင်စီ အဖွဲဝင်

city councilwoman

မိ ေကာင်စီဝင် အမျိ းသမီး

city elected officials

ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားေသာ မိ အရာ ိများ

city election code

မိ ေရွ းေကာက်ပဲွ ဥပေဒ

city elections

မိ ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား

city employee

မိ ဝန်ထမ်း
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City Employees Retirement System

မိ ဝန်ထမ်းများ အ ငိမ်းစားယြခင်း စနစ်

city engineer

မိ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

City Ethics Commission

မိ ကျငဝ
့် တ်များ ေကာ်မ င်

city finance director

မိ ဘ

city general fund

မိ အေထွေထွ ဘ

City General Municipal Election

မိ အေထွေထွြမ နီစီပယ် ေရွ းေကာက်ပဲွ

city government

မိ ေတာ်အစိးရ

City Government Reform

မိ ေတာ်အစိးရ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး

city hall

မိ ေတာ်ခန်းမ

City Hall Remodeling Project

မိ ေတာ်ခန်းမ ြပန်လည်ြပ ြပင်ေရး စီမံကိနး်

City Hall Task Force

မိ ေတာ်ခန်းမ အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

city lines

မိ ေတာ် နိမိတ်မျဥ်းများ

city manager

မိ ေတာ် မန်ေနဂျာ

city measure

မိ ေတာ် စီမံချက်/ အတိင်းအတာ

City of Capital Improvements Commission
Member

မိ ေတာ် တိးတက်ေရး ေကာ်မ င်အဖွဲ၀င်

City of Carson councilwoman

Carson မိ ၏ ေကာင်စီဝင် အမျိ းသမီး

City of Community Life Commissioner

မိ ၏ ကွနြ် မ နတီဘဝ ေကာ်မ င်နာ

City of Los Angeles

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ
့ ်အန

City of Los Angeles and Board of
Education

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ င့် ပညာေရး ဘတ်အဖွဲ
့ ်အန

city ordinance

မိ ေတာ် စည်းမျဥ်းဥပေဒ

city planning

မိ ေတာ် စီမံကိနး်

City Planning Commission

မိ ေတာ်စီမံကိနး် ေကာ်မ င်

City Planning Department

မိ ေတာ်စီမံကိနး် ဌာန

city seal

မိ ေတာ် ချိပ်တံဆိပ်

city servant

မိ ေတာ် အမထမ်း
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city service

မိ ေတာ် ဝန်ေဆာင်မ

city service credit

မိ ဝန်ေဆာင်မ အသိအမတ်

City Special Municipal Election

မိ ေတာ် အထးြမ နီစီပယ် ေရွ းေကာက်ပဲွ

city tax

မိ ေတာ် အခွန ်

city treasurer

မိ ေတာ် ဘ

city treasury

မိ ဘ

city utility bill

ာေရးမး

ာတိက်

မိ ေတာ် မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ် ဓာတ်အားစသည်
ဝန်ေဆာင်လပ်ငန်း ကျသငေ
့် ငွ ေတာင်းခံလာ

city vision

မိ အေြမာ်အြမင်

city's business tax

မိ ေတာ်၏ စီးပွားေရး အခွန ်

City's Emergency Operation Center

မိ ၏ အေရးေပ ခွဲစိတ်ကသမ စင်တာ

city's fiscal watchdog

မိ ၏ ဘ

City's General Fund

မိ ၏ အေထွေထွ ဘ

ာေရး ေစာင့် ကည်အ
့ ဖွဲ
ာေငွ/ ရန်ပံေငွ

City's Police Department Operation Center မိ ၏ ရဲဌာနစစ်ဆင်ေရး စင်တာ
City's Water Study Session
Citywide Security General Obligation
Bonds

မိ ၏ ေရေလ့လာမ အစည်းအေဝး
မိ တစ် မိ လံး လံြခံ ေရး
အေထွေထွတာဝန်ဝတရား စာချ ပ်များ

Citywide System of Neighborhood Councils အိမ်နးီ ချင်းေကာင်စီများ၏ မိ ြပစနစ်
civic

မိ ၊ မိ ေတာ်ဆင်
ိ ရာ

civic affairs

မိ ၊ မိ ေတာ်ဆင်
ိ ရာ ေရးရာ

civic auditorium

မိ ြပခန်းမ

civic center

မိ ြပဗဟိဌာန

Civic Coalition for Charter Reform

ပဋိညာ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက်
လထယာယီ

ွနေ
် ့ ပါင်း အဖွဲ

civil

လထ

civil action

လထ အေရးယေဆာင်ရွက်မ
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civil case

အရပ်ဘက်အမ/ ြပည်တွငး် အမ

civil engineer

မိ ြပအင်ဂျင်နယ
ီ ာ

civil environment engineer

မိ ြပပတ်ဝန်းကျင် အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

Civil Justice Association of California

ကယ်လီဖိးနီးယား၏ မိ ြပ တရားမ တေရး
အဖွဲအစည်း

civil liberties activist

ြပည်သ အခွ
့် ေရးများ တက် ကလပ် ားသ
့ ငအ

civil litigation

ြပည်သတရားစွဲဆြခင်
ိ း

civil litigation attorney

ြပည်သ အမစစ်ေဆးေရး ေ ေန

civil matters

လထကိစရပ်များ

civil penalty

ြပည်သ ြပစ်ဒဏ်

civil rights

ြပည်သများရပိင်ခွင့်

civil rights attorney

ြပည်သများရပိင်ခွင့် ေ ေန

civil servant

အစိးရအမထမ်း

civil service

(စစ်ဘက်မတစ်ပါး) အစိးရဌာနများ/
ြပည်သဝန်
့ ေဆာင်မ

civil service classification

အစိးရဌာနများ အမျိ းအစားခွဲြခင်း

Civil Service Commission

အစိးရဌာနများ ေကာ်မ င်

civil service provisions

အစိးရဌာနများ ြပဌာန်းချက်

civil service regulations

အစိးရဌာနများ စည်းမျ းများ

civil service rules

အစိးရဌာနများ စည်းကမ်းများ

Civil Service System

အစိးရဌာနများ စနစ်

civil water engineer

မိ ြပ ေရ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

civilian ambulance employees

အရပ်သား လနာတင်ယာ ဝန်ထမ်းများ

civilian member

အရပ်သားအဖွဲဝင်

claim board

ေတာင်းဆိေရးဘတ်အဖွဲ

claimant

ေတာင်းဆိသ
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claims

ေတာင်းဆိချက်များ

claims against city

မိ ကိ ဆနက
် ့ ျင်တဲ့ ေတာင်းဆိချက်များ

claims board

ဘတ်အဖွဲ ေတာင်းဆိချက်များ

clarification of existing law

တည်ဆဥ
ဲ ပေဒ၏ င်းလင်းချက်

class I gambling

အမျိ းအစား ၁ ေလာင်းကစား

class II gambling

အမျိ းအစား ၂ ေလာင်းကစား

class size

အတန်းအရွ ယ်အစား

class size reduction

အတန်းအရွ ယ်အစား ေလ ာခ
့ ျြခင်း

class-group

အတန်းအပ်စ

classical actor

ဂ ဝင်ဆင်
ိ ရာ သ ပ်ေဆာင်သ

classified

အမျိ းအစားခွဲထားေသာ

classified position

မျိ းစ၊ အပ်စအလိက်ခွဲထားေသာ အေနအထား

classroom

စာသင်ခန်း

classroom instruction

စာသင်ခန်း

clause

အပိဒ်ငယ်

clean water action

သန ် ့ င်းေသာေရ လပ် ားမ

clean water analyst

သန ် ့ င်းေသာေရ ေလ့လာဆန်းစစ်သ

Clean Water and Water Reclamation
Bond Law

ေရသန ် ့ င့် ေရြပန်လည်သန် ့ င်းေရး စာချ ပ်ဥပေဒ

Clear Lake Basin 2000 Project

ကည်လင်ေသာြမစ်ဝမ်း 2000 စီမံကိနး်

clergy

ခရစ်ယာန်ဘန်းေတာ် ကီး

clergyman

ခရစ်ယာန်ဘန်းေတာ် ကီး

clerk

စာေရး

clerk typist

လက် ပ
ိ ်စက် ိက် စာေရး

climate change

ရာသီဥတ အေြပာင်းအလဲ
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clinic

ေဆးခန်း

clinical

(ေဆးဝါးကသမ) လက်ေတွ
(ေဆးဝါးကသမ) လက်ေတွ

clinical microbiologist

အဏဇီဝေဗဒပညာ င် / ေဆးဘက်ဆိင်ရာ
ပိးမားစသည့် အလွနေ
် သးငယ်ေသာ အရာများကိ
ေလ့လာသည့် ပညာ င်

clinical nurse specialist

ေဆးဘက်ဆိင်ရာ သနာြပ အထးက မ်းကျင်သ

close of registration

မတ်ပံတင်ြခင်းပိတ်သည်

closed primary

ကနသ
် ့ တ်ထားေသာ ပါတီကိယ်စားလယ်

clothing accessories designer

အထည်အဆင်တန်ဆာ ဒီဇိင်နာ

Clover Creek Flood Protection

Clover Creek ေရ ကီးြခင်း ကာကွယ်ေရး

Clover Creek Flood Protection and
Environmental Enhancement Project

အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲွ

Clover Creek ေရ ကီးြခင်း ကာကွယ်ေရး င့်
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ ြမငတ
့် င်ေရး
စီမံကိနး်

club

ကလပ်/ အသင်း

club lounge

အသင်းနားေနခန်း

co/owner

ပးတွဲ/ပိင် င်

coach

နည်းြပ

coal

ေကျာက်မီးေသွး

coal falsification

ေကျာက်မီးေသွး လိမ်လည်ြပ လပ်ထားမ

coal fired power plants

ေကျာက်မီးေသွး ဓာတ်အားေပးစက် ံများ

coalition

(အစိးရဖွဲရန်) ယာယီ

Coalition for Christian Values
Coalition for Clean Air
Burmese Glossary
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ွနေ
် ့ ပါင်းအဖွဲ

ေလသနအ
် ့ တွက် ယာယီ
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Coalition for Education

ပညာေရးအတွက် ယာယီ

Coalitions for Clean Air and Water Support

သန ် ့ င်းေသာေလ ငေ
့် ရ ေထာက်ပံ့မ အတွက်

coastal commissioner

ကမ်း ိးတန်း ေကာ်မ င်နာ

Coastal Conservation Act

ကမ်း ိးတန်း ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး

coastal protection

ကမ်း ိးတန်းကာကွယ်ေရး

Coastal Protection Bond Act

ကမ်း ိးတန်း ကာကွယ်ေရး စာချ ပ် အက်ဥပေဒ

coastal trail

ကမ်း ိးတန်းလမ်းေ ကာင်း

ယာယီ

ွနေ
် ့ ပါင်းအဖွဲ

ွနေ
် ့ ပါင်းအဖွဲ

အက်ဥပေဒ

ကမ်း ိးတန်းဇန် ြပန်လည်ြပင်ဆင် ခွငြ့် ပ ချက်များ

Coastal Zone Act Reauthorization
Amendments

အက်ဥပေဒ

coastline

ကမ်း ိးတန်း

co-chair

တွဲဖက်ဥကဌ

L.A. မိ တွဲဖက်ဥကဌ အိမ်တွငး် အ ကမ်းဖက်မ
co-chair L.A. City Domestic Violence Task
Force
အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ
co-chair, Campaign Finance Reform Task
Force

co-chairman of the International
Baccalaureate (IB) Steering Committee

တွဲဖက်ဥကဌ၊ မဲဆယ
ွ ်စည်း ံးေရး ေငွေ ကး
ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ
င်
ိ ငတ
ံ ကာဘွရ
ဲ (IB) လပ်ငန်းစဥ်ချမတ်
လမ်း

န်ေပးေသာ ေကာ်မတီ၏ တွဲဖက်ဥကဌ

code

ဥပေဒ

code enforcement division

ဥပေဒလိက်နာေရး ဌာနခွဲ

code enforcement officer

ဥပေဒလိက်နာေရး အရာ ိ

code inspector

ဥပေဒ စစ်ေဆးေရးအရာ ိ

Code of Civil Procedures

မိ ြပ လပ်ထးလပ်
ံ
နည်းများဆိင်ရာ ဥပေဒ
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Code of Conduct of Elected Officials

Code of Fair Campaign Practices

Burmese

ကျင်ဝ
့ တ် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း
ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားသည့် အရာ ိများ၏
ကျင်ဝ
့ တ်စည်းမျဥ်း
မ တေသာ စည်း ံးလံေဆာ်ေရး
အေလ့အထများ၏ ဥပေဒ

coffee store manager

ေကာ်ဖီဆင်
ိ မန်ေနဂျာ

co-founder

ပးတွဲတည်ေထာင်သ

co-generation projects

ပးတွဲမျိ းဆက် စီမံကိနး် များ

cohesive

စည်းလံးမ

coin dealer

အေ ကေစ့ ေရာင်းဝယ်သ

collect call

ဖန်းေခ ဆိမကိ လက်ခံရ ိသက
ေငွေပးေဆာင်ရေသာ

collective bargaining

အလပ်သမား သမဂ င့် အလပ် င်တိ ့

collective bargaining agreements

အလပ်သမား သမဂ င့် အလပ် င်တိ ့

college

ေကာလိပ်ေကျာင်း

college academic publisher

ေကာလိပ်ေကျာင်း ပညာေရး ထတ်ေဝသ

College Bound Today Program

College Bound Today အစီအစ

college cost

ေကာလိပ်ေကျာင်း ကန်ကျစရိတ်

college dean

ေကာလိပ်ေကျာင်း ဌာနမး

college educator

ေကာလိပ်ေကျာင်း ပညာေပးသ

college English instructor

ေကာလိပ်ေကျာင်း အဂလိပ် သင်တန်းပိချသ
့

college faculty

ေကာလိပ်ေကျာင်း၏ ဆရာ၊ ဆရာမများ

college financial counselor

ေကာလိပ်ေကျာင်း ဘ

ာေရး အ ကံေပးသ

college financial representative

ေကာလိပ်ေကျာင်း ဘ

ာေရး ကိယ်စားလယ်
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college instructor

ေကာလိပ် သင်တန်းပိချသ
့

college professor

ေကာလိပ်ေကျာင်း ပါေမာက

college transfer measure

ေကာလိပ်ေကျာင်း လဲေြပာင်းမ စီမံချက်

colonel

ဗိလ်မး ကီး

Colorado School of Mines

Colorado သတ တွငး် ေကျာင်း

columnist

ပင်တိင်ေဆာင်းပါး င်

comedian

လရင်ေတာ်

coming soon

မ ကာမီလာမည်

commander

တပ်မး

commander, Moorpark American Legion
Post 502

တပ်မး၊ Moorpark American Legion ရာထး
502

Commander's Award for Public Service

ြပည်သဝန်
့ ေဆာင်မအတွက် တပ်မးဆ

commanding officer

အမိနေပးတပ်
့်
မး

commencement of recruit training

အဖွဲသားအစစ် ေလ့ကျငေ
့် ရး စတင်ြခင်း

commencing with section

အပိင်းက

commendation

ချီးမွမ်းြခင်း

commentator

ထတ်လငအ
့် စီရင်ခံသ/ မတ်ချက်ေပးသ

commercial

ကန်သယ
ွ ်မ ငဆ
့် င်
ိ ေသာ/ ေ ကာြငာ

commercial realty consultant

ကန်သယ
ွ ်မ ငဆ
့် င်
ိ ေသာ အိမ်ြခံေြမ

commission

ေကာ်မ င်

commission and mayoral
recommendations

ေကာ်မ င် င့် မိ ေတာ်ဝန် အ ကံြပ ချက်များ

commission on peace officer standards

ငိမ်းချမ်းေရးအရာ ိ စံ န်းများဆိင်ရာ ေကာ်မ င်
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Commission on Peace Officer Standards
and Training

ငိမ်းချမ်းေရးအရာ ိ စံ န်းများ င့် ေလ့ကျငေ
့် ရး
ေကာ်မ င်

commissioner

ေကာ်မ င်နာ

commissioner - Board of Appeals

ေကာ်မ င်နာ - အယခံဘတ်အဖွဲ

commissioner board

ေကာ်မ င်နာဘတ်အဖွဲ

commissioner of

ေကာ်မ င်နာ၏

commissioner, Los Angeles Municipal
Court

ေကာ်မ င်နာ၊ ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ြမ နီစီပယ်
့ ် အန
တရား ံး

commissioner, Municipal Court

ေကာ်မ င်နာ၊ ြမ နီစီပယ် တရား ံး

commissioner, Traffic & Safety

ေကာ်မ င်နာ၊ ယာ အသွားအလာ င့် လံြခံ ေရး

committee

ေကာ်မတီ

Committee for Art

အ ပညာ ေကာ်မတီ

committee member

ေကာ်မတီအဖွဲဝင်

committee of the states

ြပည်နယ်များ၏ ေကာ်မတီ

committee on federal judiciary

ဖက်ဒရယ် တရားစီရင်ေရးဆိင်ရာ ေကာ်မတီ

committee on justice

တရားမ တမဆိင်ရာ ေကာ်မတီ

committee to prepare the school plan

ေကျာင်းစီမံချက်ကိ ြပင်ဆင်ရန် ေကာ်မတီ

commodities analyst

ကန်ပစည်းများကိ ေလ့လာဆန်းစစ်သ

commodities trader

ကန်ပစည်းများ ကန်သည်

common cause

ပံမန်အားြဖငြ့် ဖစ်ေသာ/ သာမန်အေ ကာင်းရင်း

common core

သာမန်အဓိကအချက်

common core standards

သာမန်အဓိက စံ န်းများ

common law trust
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တရားဝင်ကိစရပ်များတွင် အသံးြပ သည့် သာမန်

common phrases used in official matters

စကားစများ

common sense

ဘဝအသိ/ သာမန်အသိဉာဏ်

common sense solutions

သာမန်အသိဉာဏ် ေြဖ င်းနည်းများ

common use requirement

ပံမန်အားြဖင့် အသံးြပ ရန် လိအပ်ချက်

communicable disease investigator

ကးစက်ပျံ တတ်
ံ့
ေသာ ေရာဂါ

communication

ဆက်သယ
ွ ်ေရး

communication arts

ဆက်သယ
ွ ်ေရးဆိင်ရာ ပညာရပ်များ

communications director

ဆက်သယ
ွ ်ေရး ဒါ ိက်တာ

communications worker

ဆက်သယ
ွ ်ေရး အလပ်သမား

communities of interest

စိတ်ဝင်စားသ အသိင်းအဝိင်းများ

community

ကွနြ် မ နတီ / ရပ်ကွက် / အသိင်းအဝိင်း

community affair consultant

ရပ်ကွက်ေရးရာ အတိင်ပင်ခံ

community center

ရပ်ကွက် အသင်းတိက်/ လအသိ
င်းအဝိင်း စင်တာ
့

စံစမ်းစစ်ေဆးေရးမး

Community Center Corp., board member

ရပ်ကွက်အသင်းတိက် ေကာ်ပိေရး င်း၊ ဘတ်အဖွဲ
ဝင်

community college

ကွနြ် မ နတီ ေကာလိပ်

Community College District

ကွနြ် မ နတီ ေကာလိပ် ခ ိင်

Community College District Special
Election

ကွနြ် မ နတီ ေကာလိပ် ခ ိင် အထးေရွ းေကာက်ပဲွ

community college trustee

ကွနြ် မ နတီ ေကာလိပ် ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ

Community Cornerstone Award

ကွနြ် မ နတီ Cornerstone ဆ

community councilmember

ကွနြ် မ နတီ ေကာင်စီအဖွဲဝင်
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Community Development Block Grant
Commission
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ရပ်ကွက်ဘေလာက် ဖွံ ဖိ းေရး ေထာက်ပံ့ေ ကး
ေကာ်မ င်

community disaster communicator

လအဖွ
ွ ်သ
့ ဲ အစည်း ေဘးအ ရာယ် ဆက်သယ

community educational liaison

လအဖွ
့ ဲ အစည်း ပညာေရးဆိင်ရာ ဆက်ဆံေရး

Community Labor Coalition

လအဖွ
့ ဲ အစည်း အလပ်သမား

community organization

ရပ်ကွက် အဖွဲအစည်း

community organizer

ရပ်ကွက် စည်း ံးေရးမး

community outreach

ရပ်ကွက် ကမ်းလမ်းေရး

community outreach coordinator

ရပ်ကွက် ကမ်းလမ်းေရး ညိ င
ိ း် ေရးမး

community outreach program

ရပ်ကွက် ကမ်းလမ်းေရး ပ ိဂရမ်

community oversight committee

ရပ်ကွက် ကီး ကပ်ေရးေကာ်မတီ

community relations

လအဖွ
ံ ရး
့ ဲ အစည်း ဆက်ဆေ

community room

လအဖွ
့ ဲ အစည်း အခန်း

community service

လမေရး ဝန်ေဆာင်မ

community services administrator

လမေရး ဝန်ေဆာင်မ အပ်ချ ပ်ေရးမး

community volunteer

ရပ်ကွက် ေစတနာဝ
့ န်ထမ်း

community watchdog

ရပ်ရွာေစာင့် ကည့်ေရးအဖွဲ

community worker

ရပ်ကွက်အလပ်သမား

community-based organization

ရပ်ကွက်-အေြခြပ အဖွဲအစည်း

compacts

တရားဝင် သေဘာတညီချက်/ ကျစ်လစ်ေသာ

company president

ကမဏီ ဥကဌ

compelling need

ယာယီ

ွနေ
် ့ ပါင်းအဖွဲ

ဆွေ
ဲ ဆာင်ေသာ/ သေဘာတရမည်ြဖစ်ေသာ
လိအပ်ချက်

compensation

ေလျာ်ေ ကး

compensation experience

ေလျာ်ေ ကးအေတွအ ကံ
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compensation of elected officers and
limitation on outside activities

Burmese

ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ခံရေသာ အရာ ိများ၏
ေလျာ်ေ ကး င့် ြပင်ပ လပ် ားမများအေပ

ကနသ
် ့ တ်ချက်

competing measure

စီမံချက်ယ ပိ င်မ

competitive bidding

အ ပိ င်အဆိင် ေလလံဆြွဲ ခင်း

competitive bidding or private sale

အ ပိ င်အဆိင် ေလလံဆြွဲ ခင်း သိမဟတ်
ပဂလိက
့

competitive bids

အ ပိ င်အဆိင် ေလလံများ

competitive proposals preferred

ယ ပိ င် အဆိြပ ချက်များကိ ပိ စ်သက်သည်

competitive salary

အ ပိ င်အဆိင် လစာ

competitive sealed bidding

အ ပိ င်အဆိင် အိတ်ပိတ် ေလလံဆြွဲ ခင်း

competitive sealed proposals

အ ပိ င်အဆိင် အိတ်ပိတ် အဆိြပ ချက်များ

compiled by

မ စေဆာင်းထားေသာ

complete authority to issue bonds

စာချ ပ်များ ထတ်ေဝရန် အခွငအ
့် ာဏာ

complete text of measure

စီမံချက်၏ စာသား အြပည့်အစံ

complex
compliance

ေရာင်းချြခင်း

လပ်ပိင်ခွင့် အြပည့်အဝ
ပ်ေထွးေသာ

ေလးစားလိက်နာြခင်း/ လိက်ေလျာြခင်း /
အေလ ာေ
့ ပးြခင်း

compliance manager

လိက်နာမ မန်ေနဂျာ

compliance officer

လိက်နာမ အရာ ိ

compliance supervisor

လိက်နာမ ကီး ကပ်ေရးမး

composer

ေတးေရးဆရာ

composite

အမျိ းမျိ းပါဝင်ေသာ

composite ballot

အမျိ းမျိ းပါဝင်ေသာ မဲေပးလာ

compound

ြခံဝင်း/ ေပါင်းစပ်ထားေသာအရာ/ ြဒပ်ေပါင်း

Burmese Glossary

67 of 299

12/17/2021

English (USA)

Comprehensive Annual Financial Report
(CAFR)
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ကျယ်ြပနေ
် ့ သာ / ြပည့်စံေသာ စ်စဥ် ဘ
အစီရင်ခံစာ (CAFR)

comprehensive plan

ြပည့်စံေသာ/ ကျယ်ြပနေ
် ့ သာ အစီအစ

Comprehensive Plan Amendment

ြပည့်စံေသာ/ ကျယ်ြပနတ
် ့ ဲ့ အစီအစ

comprehensive plan development

ြပည့်စံတဲ/့ ကျယ်ြပနတ
် ့ ဲ့ အစီအစ

Comprehensive Regional Express Bus
Network
comprehensive schools

ြပင်ဆင်ချက်

ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး

ြပည့်စံေသာ/ ကျယ်ြပနေ
် ့ သာ ေဒသဆိင်ရာ
အြမန်ဘတ်စ်ကား ကွနယ
် က်

ဥာဏ်ရည်အမျိ းမျိ း ိေသာ ကေလးများကိ
စေပါင်း၍ ပညာသင်ေပးေသာေကျာင်း

comptroller general

စာရင်းကိင် တာဝန်များ င့် ဘ

computer

ကွနပ
် ျ တာ

computer consultant

ကွနပ
် ျ တာ အတိင်ပင်ခံ

computer programmer

ကွနပ
် ျ တာ ပ ိဂရမ်မာ

computer science

ကွနပ
် ျ တာ သိပံ

computer store owner

ကွနပ
် ျ တာ စတိးဆိင်ပိင် င်

concentration on improved student
performance
concerned citizen
concerning

ာေရး

အစီရင်များကိ ကီး ကပ်သည့် ဗိလ်ချ ပ် ကီး

တိးတက်လာေသာ ေကျာင်းသား
စွမ်းေဆာင်ရည်အေပ အာ ံစးစိက်မ
တာဝန် ိတဲ့ င်
ိ ငသ
ံ ား
ငပ
့် တ်သက်၍ / သက်ဆိင်မ

concession agreement

ခွငြ့် ပ ြခင်း သေဘာတညီချက်

concrete delivery driver

ကွနက
် ရစ် ပိေဆာင်
ေရး ယာ ေမာင်းသ
့

concurrent power

တညီေသာ ပါဝါ / အာဏာ

condemn
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condemnation
conditional use

Conditional Voter Registration (CVR)
conduct in office

Burmese

ြပစ်တင် တ်ချြခင်း
ခင်းချက်အသံးြပ ြခင်း/ အေြခအေနအရ
အသံးြပ ြခင်း
အေြခအေနအရ မဲဆ

င် မတ်ပံတင်ြခင်း (CVR)

ံး၌အြပ အမ

conduct of business

စီးပွားေရး အမအကျင ့်

conducting elections

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျားကိ ေဆာင်ရွက်ြခင်း

conference

ညိ င
ိ း် ေဆွးေ းွ ပွဲ

conference calls

အစည်းအေဝးေခ ဆိမများ

conference room

အစည်းအေဝးခန်း

confirmation number

အတည်ြပ ချက်နပ
ံ ါတ်

conflict resolution consultant

အြငင်းပွားမ ေြဖ င်းေရး အတိင်ပင်ခံ

conflict with other charter provisions

တြခားပဋိညာ ြပဌာန်းချက်များ င့် အြငင်းပွားမ

Congestion Relief Program - major
transportation corridor improvements

ပိတ်ဆမ
ိ ့ ကယ်ဆယ်ေရး အစီအစ - အဓိက

သယ်ယပိေဆာင်
ေရး စ ကလမ်း တိးတက်မများ
့

congratulations

ဂဏ်ယပါတယ်

congress

ဥပေဒြပ လတ်ေတာ် (ကွနဂ
် ရက်) / ညီလာခံ

Congress of California Seniors

ကယ်လီဖိးနီးယား စီနယ
ီ ာများ၏ ကွနဂ
် ရက်

congressional

(ကွနဂ
် ရက်) လတ်ေတာ် ငဆ
့် င်
ိ ေသာ

congressional deputy

ကွနဂ
် ရက် လတ်ေတာ်ဆင်
ိ ရာ လက်ေထာက်

congressional district

ကွနဂ
် ရက်ခ ိင်

congressional representative

ကွနဂ
် ရက် လတ်ေတာ်ဆင်
ိ ရာ ကိယ်စားလယ်
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Congressional Term Limits Declaration
Act of 1998
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ကွနဂ
် ရက်လတ်ေတာ် စည်းမျ းကနသ
် ့ တ်ချက်
ေ ကြငာချက် အက်ဥပေဒ 1998ခ စ်

congressman

ကွနဂ
် ရက်လတ်ေတာ် အမတ်

congresswoman

ကွနဂ
် ရက်လတ်ေတာ် အမျိ းသမီး

consensus

အများသေဘာ / အများဆ

conservation

ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ြခင်း

Conservation Corp California

ကယ်လီဖိးနီးယား ထိနး် သိမ်း ေစာငေ
့် ာက်ေရး

conservation corps

ထိနး် သိမ်း ေစာငေ
့် ာက်ေရး ေကာ်ပိေရး င်း

conservation district director

ထိနး် သိမ်း ေစာငေ
့် ာက်ေရး ခ ိင် ဒါ ိက်တာ

conservationist

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်သ

conservative activist

ေ း ိးစွဲ လပ် ားသ

conservative news commentator

ေ း ိးစွဲ သတင်းများ အစီရင်ခံသ

Conservative Women's Leadership
Association

ေကာ်ပိေရး င်း

ကွနဆ
် ာေဗးတစ် အမျိ းသမီးများ ေခါင်းေဆာင်
အဖွဲအစည်း
၎င်းသည် အေမရိကန် လဝင်မ ကီး ကပ်ေရး
ေပ လစီြဖစ် ပီး အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ၌

Consideration of Deferred Action for
Childhood Arrivals (DACA)

အရွ ယ်မေရာက်ေသးပဲ တရားမဝင်လာေရာက်
ေနထိင်သများကိ ြပည် င်ဒဏ်ေပးြခင်း
ေ ဆိင်း ပီး U.S.တွင် ၂ စ်တာ
ကာလသက်တမ်းတိးယ၍ အလပ်လပ်ကိင်ခွင့်
ခွငြ့် ပ ြခင်းကိ စဥ်းစားသံးသပ်ြခင်း

consolidated

စေပါင်းသည်

consolidated election

စစည်းထားေသာ ေရွ းေကာက်ပဲွ
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Consolidated Fire Protection District of
Los Angeles County

Burmese

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ၏ စစည်းထားေသာ
့ ်အန
မီးသတ်ကာကွယ်ေရး ခ ိင်

consolidated municipal election

စစည်းထားေသာ ြမ နီစီပယ် ေရွ းေကာက်ပဲွ

consolidated or annexed territory

စစည်းထားေသာ သိမဟတ်
သိမ်းပိက်ထားေသာ
့
နယ်ေြမ

စေပါင်းထားေသာ ပင်မေရွ းေကာက်ပဲွ မတိင်မီ
consolidated primaries

ြပည်နယ်အချိ တွင် ဦးစွာကျင်းပေသာ
ပါတီကိယ်စားလယ် အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား

consolidated terminal facility

စစည်းထားတဲ့ ဂိတ် အေဆာက်အအံ

consolidated water district

စစည်းထားေသာ ေရခ ိင်

consolidation

စစည်းြခင်း

consolidation of elections

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျားကိ စစည်းြခင်း

constituency (people)

မဲဆ

constituency (place)

မဲဆ နယ် (ေနရာ)

constituent service advocate

မဲဆ နယ် ဝန်ေဆာင်မ ေထာက်ခံအားေပးသ

Constitution

ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ

constitution revision

constitution revision committee

constitutional convention

င်ြပည်သ (လထ)

ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ ြပန်လည်
တည်းြဖတ်ြခင်း/ ြပင်ဆင်ြခင်း
ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေရး
ေကာ်မတီ
ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒဆိင်ရာ စည်းေဝး ကီး/
ညီလာခံ

constitutional law attorney

ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒဆိင်ရာ ေ ေန

constitutional offices

ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒဆိင်ရာ ံးများ

construction

ေဆာက်လပ်ေရးလပ်ငန်း

construction inspector

ေဆာက်လပ်ေရးလပ်ငန်း စစ်ေဆးေရးအရာ ိ
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consular officer

ေကာင်စစ်ဝန်အရာ ိ

consultant

အတိင်ပင်ခံပဂိ လ်

consultant on congress

ကွနဂ
် ရက်ဆိင်ရာ အတိင်ပင်ခံပဂိ လ်

consulting

တိင်ပင်ေဆွးေ းွ ြခင်း

consumer

စားသံးသ/ သံးစွဲသ

consumer affairs

စားသံးသေရးရာများ

Consumer Federation

စားသံးသ ဖယ်ဒေရး င်း (အဖွဲချ ပ်)

Consumer Federation of California

ကယ်လီဖိးနီးယား၏ သံးစွဲသ ဖယ်ဒေရး င်း

consumer price index

စားသံးသ ေဈး န်းအ

consumer trial attorney

စားသံးသ အမစစ်ေဆးေရး ေ ေန

consumerist-financial journalist

သံးစွဲသ-ဘ

consumers against fraud and higher
insurance costs

Consumers Coalition of California

န်း

ာေရးဆိင်ရာ သတင်းစာဆရာ

လိမ်လည်လည့်ြဖားမနဲ ့အာမခံ ကန်ကျစရိတ်
ြမငမ
့် ားမကိ ဆနက
် ့ ျင်တဲ့ စားသံးသများ
ကယ်လီဖိးနီးယား၏ စားသံးသများ
ယာယီ

ွနေ
် ့ ပါင်းအဖွဲ

contempt of court

တရား ံးအမိနက
် ့ ိ ဖီ ဆန်မ/ တရား ံးေတာ် (သိ)့

contest

ယဥ် ပိ င်မ/ ယဥ် ပိ င်ပဲွ

contiguous

ကပ်ေနေသာ

continue voting

ဆက်လက်၍ မဲေပးပါ

continue voting on next page

ေနာက်စာမျက် ာေပ တွင် ဆက်လက်၍ မဲေပးပါ

continued

ဆက်လက်၍

continued on next page

ေနာက်စာမျက် ာေပ တွင် ဆက်လက်၍

continues next page

ေနာက်စာမျက် ာကိ ဆက်လပ်ပါ
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Continuing Education Faculty Association

Continuing Honorary Service Awards

ပညာေရး ဆက်လက်သင် ကားေရး ဌာန
အဖွဲအစည်း
ဂဏ်ထးေဆာင် ဝန်ေဆာင်မ ဆများကိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

contract

စာချ ပ်

Contract Cities Association

စာချ ပ် မိ များ အဖွဲအစည်း

contracting authority

စာချ ပ်ချ ပ်ဆခွ
ိ ငအ
့် ာဏာ

contractor

ကန်ထ ိက်တာ

contributing resource in a historic district

သမိင်းဝင်ခ ိင်တွင် အရင်းအြမစ်
ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း

contribution required

အေထာက်အပံ့ လိအပ်သည်

contributions

အေထာက်အပံ့များ

contributions and spending limits

အေထာက်အပံ့များ င့် အသံးစရိတ်

control of

ထိနး် ချ ပ်မ

control of departmental funds

ဌာနဆိင်ရာ ေငွေ ကးများကိ ထိနး် ချ ပ်ြခင်း

control of litigation

စွဲချက်တင်မကိ ထိနး် ချ ပ်ြခင်း

controlled committee

ထိနး် ချ ပ်ထားေသာ ေကာ်မတီ

controller

ထိနး် ချ ပ်သ

convalescent

နာလန်ထများ အနားယရန်အေဆာင်

convalescent hospital

နာလန်ထများ အနားယရန် ေဆး ံ

convenient

အဆင်ေြပေသာ/ လက်လမ်းမီေသာ

convention events coordinator

စည်းေဝးပွဲများ ညိ င
ိ း် ေရးမး

conversion

ေြပာင်းလဲြခင်း

convertible
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ဘ
convertible securities

ာေရး ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ တစ်ခြဖစ် ပီး

ပိင်ဆင်
ိ သသည် ၎င်းကိ အမျိ းအစားတစ်ခမ
ေနာက်တစ်ခသိ ေြပာင်
ိ သည်။
းလဲ င်
့

convicted

ြပစ်ဒဏ်ချမတ်ခံရ

cook

ချက်ြပ တ်သည်

Coordinated Educational Outreach
Committee
coordinating council
coordination of mind & body through
movement to music

ညိ င
ိ း် ေဆာင်ရွက်ေသာ ပညာေရးဆိင်ရာ
ကမ်းလမ်းသည့် ေကာ်မတီ
ညိ င
ိ း် ေရး ေကာင်စီ
ဂီတလပ် ားမမ တစ်ဆင့် စိတ် င့် ခ ာကိယ်၏
ညိ င
ိ း် ေဆာင်ရွက်မ

coordinator

ညိ င
ိ း် ေရးမး

co-owner

တွဲဖက်ပိင် င်

copy editor

မိတ အယ်ဒတ
ီ ာ

copy of the measure

စီမံချက်၏မိတ

Core Deputy Program

ေထာက်ပံ့မများအေပ အေြခခံ၍ ရဲအရာ ိများ

core sheriff deputies

ဗဟိ ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရး အရာ ိ လက်ေထာက်များ

cornerstone

အတ်ြမစ်

coroner

ေသမေသခင်း စံစမ်းစစ်ေဆးေရး အရာ ိ

corporate

ေကာ်ပိေရး င်း (အသင်းအဖွဲ) ငဆ
့် င်
ိ ေသာ

corporate debt securities

ေကာ်ပိေရး င်း ေငွေချးစာချ ပ်

corporate income tax

ေကာ်ပိေရး င်းဝင်ေငွ အခွန ်

corporation

ေကာ်ပိေရး င်း/ စီးပွားေရးလပ်ငန်း

corps

တပ်မ ကီး

correctional education teacher

အမားြပ ြပင်ေပးသည့် ပညာေပးဆရာ
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correctional officer

အမားြပ ြပင်ေပးသည့် အရာ ိ

correspondent assistant

စာေရးသားဆက်သယ
ွ ်သ လက်ေထာက်

corridor

စ ကလမ်း

corrupted

အကျငပ
့် ျက်ေသာ

corruption

အကျငပ
့် ျက်မ/ စာရိတ ပျက်ဆီးြခင်း

cosmetologist

အလအပ ြပ ြပင်ေပးသ

cost

ကန်ကျစရိတ်

cost estimator

ကန်ကျစရိတ် ခနမ
် ့ န်းသ

cost of living

လေနမ ကန်ကျစရိတ်

cost of living adjustment

လေနမ ကန်ကျစရိတ် ညိြခင်း/ ြပင်ဆင်ချက်

costume house costumer

အခမ်းအနားဝတ်စံဆိင် ဝတ်စံြပ လပ်သ

council

ေကာင်စီ

council action

ေကာင်စီလပ်ေဆာင်ချက်

council approval

ေကာင်စီခွငြ့် ပ မ

council committee

ေကာင်စီ ေကာ်မတီ

council consideration of budget

ဘတ်ဂျက်ကိ ေကာင်စီက စ းစားြခင်း

council deputy

ေကာင်စီလက်ေထာက်

council district

ေကာင်စီခ ိင်

council district aide

ေကာင်စီခ ိင် လက်ေထာက်

Council District Special Election

ေကာင်စီခ ိင် အထးေရွ းေကာက်ပဲွ

Council District Special Runoff Election

မဲအေရအတွက် တိက်ေနသြဖင့် ထပ်မံမဲေပးသည့်

council field representative

ေကာင်စီကွငး် ဆင်း ကိယ်စားလယ်

council file

ေကာင်စီ ဖိ င်

council file no.

ေကာင်စီ ဖိ င် အမတ်၊
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council for adult education

အရွ ယ်ေရာက် ပီးသ ပညာေရးအတွက် ေကာင်စီ

council member appointed at large

အများစခနအ
် ့ ပ်ခသ
ဲ့ ည့် ေကာင်စီအဖွဲဝင်

council office

ေကာင်စီ ံး

council offices

ေကာင်စီ ံးများ

council policy analyst

ေကာင်စီမဝါဒ ေလ့လာဆန်းစစ်သ

council room

ေကာင်စီအခန်း

council seats

ေကာင်စီ ေနရာများ

council size

ေကာင်စီ အရွ ယ်အစား/ ပမာဏ

council/central committee democratic

ေကာင်စီ/ဗဟိ ေကာ်မတီ ဒီမိကရက်တစ်

councilman

ေကာင်စီဝင်အမျိ းသား

councilmanic district

ေကာင်စီဝင် ခ ိင်

councilman's chief deputy

ေကာင်စီဝင် အမျိ းသား၏ အ ကီးအကဲ
လက်ေထာက်

councilmember

ေကာင်စီဝင်

councilmember, City of Carson

ေကာင်စီဝင်၊ Carson မိ

councilperson

ေကာင်စီဝင် ပဂိ လ်

councilwoman

ေကာင်စီဝင် အမျိ းသမီး

counselor

အ ကံေပးပဂိ လ်

counselor at law

ဥပေဒ အ ကံေပးပဂိ လ်

count

ေရတွက်သည်

counted (as in vote was counted)

ေရတွက်ထားသည် (မဲေရတွက်ထားတဲ့ အတိင်း)

counterfeit

အတ

counterintelligence

ေထာက်လမ်းမတန်ြပန်ေရး

country club

ေကျးလက်အပန်းေြဖ ကလပ်အသင်း

Burmese Glossary

76 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

county

ေကာင်တီ

county assessor

ေကာင်တီ အကဲြဖတ်သ

County Board of Education

ေကာင်တီ ပညာေရးဘတ်အဖွဲ

County Board of Supervisors

ေကာင်တီ ကီး ကပ်ေရးမးများ ဘတ်အဖွဲ

County Central Committee (CCC)

ေကာင်တီ ဗဟိ ေကာ်မတီ (CCC)

county clerk

ေကာင်တီစာေရး

County Clerk's Office

ေကာင်တီစာေရး၏ ံး

County Committee on School District
Organization

ေကျာင်းခ ိင်အဖွဲအစည်း ေကာင်တီ ေကာ်မတီ

county council

ေကာင်တီ ေကာင်စီ

county counsel

ေကာင်တီ အ ကံေပး

county counsel's impartial analysis of
measure

စီမံချက်အတွက် ေကာင်တီအ ကံေပး၏
ဘက်မလိက်ေသာ ဆန်းစစ်မ

county elections officials

ေကာင်တီ ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား အရာ ိများ

county employee

ေကာင်တီဝန်ထမ်း

county measure

ေကာင်တီ စီမံချက်/ အတိင်းအတာ

County of Los Angeles

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ
့ ်အန

County of Los Angeles Department of
Animal Care and Control

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ တိရိ စာန်
့ ်အန

ေစာငေ
့် ာက်ေရး င့် ထိနး် ချ ပ်ေရး ဌာန

County of Los Angeles Public Library

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ြပည်သ ့
့ ်အန

county recorder

ေကာင်တီ မတ်တမ်းတင်သ

county school board member

ေကာင်တီ ေကျာင်းဘတ်အဖွဲဝင်

county sheriff

ေကာင်တီ ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ

county special district

ေကာင်တီအထးခ ိင်

county storm water district

ေကာင်တီ မန်တိင်းေရခ ိင်
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county supervisor

ေကာင်တီ ကီး ကပ်ေရးမး

county surveyor

ေကာင်တီ စစ်ေဆးေရးအရာ ိ (ေြမတိင်း)

county tax collector

ေကာင်တီ အခွနေ
် ကာက်ခံသ

county water commissioner

ေကာင်တီ ေရေကာ်မ င်နာ

County Water District

ေကာင်တီ ေရခ ိင်

county water districts

ေကာင်တီ ေရခ ိင်များ

county worker

ေကာင်တီ အလပ်သမား

county's civil service rules

ေကာင်တီ၏ ြပည်သ ဝန်
့ ေဆာင်မ စည်းမျ းများ

Countywide Hate Crime Task Force

ေကာင်တီအ အြပား
ံ့
ရာဇဝတ်မ မန်းတီးေရး

courier

စာပိသ
့

court

တရား ံး

court arbitrator

တရား ံး ခံသမဓိလ ကီး

court building

တရား ံး အေဆာက်အအံ

court commissioner

တရား ံး ေကာ်မ င်နာ

court cost

တရား ံး ကန်ကျစရိတ်

court deposition reporter

သက်ေသခံထက
ွ ်ချက်ကိ တရား ံးသိ တင်
ြပသည့်
့

court interpreter

တရား ံး စကားြပန်

court judge

တရား ံး တရားသ ကီး

court of appeal

အယခံတရား ံး

court of record

မတ်တမ်းတရား ံး

court process server

တရား ံး လပ်ငန်းစ တင်ြပသ

court reporter

တရား ံး သတင်းေထာက်

court room

တရား ံးခန်း
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court trustee

တရား ံး ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ

crafts room

လက်မပညာအခန်း

craftsperson

လက်မပညာ င်

creation

ဖန်တီးမ

creation of fund

ေငွေ ကး/ ရန်ပံေငွ ဖန်တီးြခင်း

credit

ခရက်ဒစ်

credit analyst

အေ ကး ေလ့လာသံးသပ်သ

credit union

ခရက်ဒစ် သမဂ

Creek Irrigation District

Creek ဆည်ေြမာင်းခ ိင်

creek restoration specialist

ေချာင်း ြပန်လည်ြပင်ဆင်မွမ်းမံေရး က မ်းကျင်သ

crescent primary & intermediate

crescent မလတန်း င့် အလယ်တန်းေကျာင်း

crew leaders

(ေလယာဥ်၊ သေဘာ စသည်) အမထမ်း
ေခါင်းေဆာင်များ

crime

ရာဇဝတ်မ

crime analysis unit

ရာဇဝတ်မဆန်းစစ်ေရး ယနစ်

crime lab

ရာဇဝတ်မ ဓာတ်ခွဲခန်း

crime scene investigator

ရာဇဝတ်မြမင်ကွငး် ကိ စံစမ်းစစ်ေဆးသ

crime task force

ရာဇဝတ်မလပ်ငန်း အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

crime victim advocate

ရာဇဝတ်မ ကျ းလွနခ
် ံရသ ေထာက်ခံအားေပးသ

Crime Victims United

ရာဇဝတ်မ ကျ းလွနခ
် ံရသများ ယ က်
ိ တက်

Crime Victims United of California

ယ က်
ိ တက် ကယ်လီဖိးနီးယား၏ ရာဇဝတ်မ
ကျ းလွနခ
် ံရသများ

criminal case

ြပစ်မဆိင်ရာ အမ

criminal court commissioner

ြပစ်မဆိင်ရာ တရား ံး ေကာ်မ င်နာ
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criminal defense lawyer

ြပစ်မဆိင်ရာ ကာကွယ်ေရးေ ေန

criminal homicide prosecutor

ြပစ်မဆိင်ရာ လသတ်မ အစိးရေ ေန

criminal investigator

ြပစ်မဆိင်ရာ စံစမ်းစစ်ေဆးေရးမး

criminal justice administrator

ြပစ်မဆိင်ရာ တရားမ တေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲသ

criminal matter

ြပစ်မဆိင်ရာ ကိစ

criminal prosecutor

ြပစ်မဆိင်ရာ အစိးရေ ေန

criminal trial attorney

ြပစ်မဆိင်ရာ တရား ံးတင်စစ်ေဆးေရး ေ ေန

criminalist

ရာဇဝတ်မပညာ င် / မခင်းဆိင်ရာ ေလ့လာသ

crisis intervention counselor

အေရးအခင်းကာလ ကားဝင်ေဆာင်ရွက်ေရး
အ ကံေပး

crisis pregnancy center

အေရးအခင်းကာလ ကိယ်ဝန်ေဆာင် စင်တာ

criteria for redistricting

ြပန်လည်ခွဲေဝမများအတွက် သတ်မတ်ချက်

critical thinking

ေဝဖန်စ းစားေတွးေခ မ

crossing guard

(ကား၊ ရထား စသည်) လမ်းဆံအေစာင့်

crossover

ကးေြပာင်းြခင်း/ ကနလ
် ့ နြ် ဖတ်
့

cub master

ကင်းေထာက်လငယ်များ ဆရာ

cub scouts

ကင်းေထာက်လငယ်များ

culinary cuisine director

အချက်အြပ တ်ဆိင်ရာ ချက်ြပ တ်နည်း ဒါ ိက်တာ

culinary executive

အချက်အြပ တ်ဆိင်ရာ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး

culinary school administrator

အချက်အြပ တ်ဆိင်ရာ ေကျာင်း အပ်ချ ပ်ေရးမး

cultural arts committee

ယ ေကျးမဆိင်ရာ အ ပညာ ေကာ်မတီ

cultural liaison

ယ ေကျးမဆိင်ရာ ဆက်ဆံေရး
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cultural spiritual advisor
Culture Commission
Cupertino Educational Endowment
Foundation
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ယ ေကျးမဆိင်ရာ အရင်းအြမစ်
ကီး ကပ်အပ်ချ ပ်မ
ယ ေကျးမဆိင်ရာ ဘာသာေရး/ ဝိညာ ေရးရာ
အ ကံေပးသ
ယ ေကျးမေကာ်မ င်
Cupertino ပညာေရးဆိင်ရာ
ေထာက်ပံ့လဒါန်းေရး ေဖာင်ေဒး င်း

curb

ဟနတ
် ့ ားသည်

curbside voter

ပလက်ေဖာင်းေပါင်ေဘး မဲေပးသ

curbside voting

ပလက်ေဖာင်းေပါင်ေဘး ဆ မဲေပးြခင်း

curbside voting assistance form

ပလက်ေဖာင်းေပါင်ေဘး ဆ မဲေပးြခင်း
အကအညီပံစံ

curbside voting form

ပလက်ေဖာင်းေပါင်ေဘး ဆ မဲေပးြခင်း ပံစံ

current election information

လက် ိ ေရွ းေကာက်ပဲွ သတင်းအချက်အလက်

current law

လက် ိဥပေဒ

current residence

လက် ိေနထိင်ရာ

current tax rate

လက် ိ အခွန ် န်း

curriculum

သင် ိး

န်းတမ်း

curriculum enrichment

သင် ိး

န်းတမ်း ကယ်ဝေစသည်

custodial manager

ထိနး် ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ မန်ေနဂျာ

custodial office

ထိနး် ချ ပ်ေရးဆိင်ရာ ံးဌာန

custodian

ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်သ

custody and brokerage

ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်မ င့် အကျိ းေဆာင်ခ

custody division

ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး ဌာနခွဲ

Burmese Glossary

81 of 299

12/17/2021

English (USA)

custody records clerk

customary contingency
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ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်မ မတ်တမ်းများ စာေရး
ထံးစံအရ ဥပေဒေရးရာ ကိယ်စားလယ် (ေ ေန)
ေတာင်းဆိသည့် အဖိ းအခ

customer charge

ဝယ်ယသ/ ေဖာက်သည် အဖိ းအခ

customer service

ဝယ်ယသ ဝန်ေဆာင်မ

customer service representative

ဝယ်ယသ ဝန်ေဆာင်မ ကိယ်စားလယ်

customs broker

အေကာက်ခွန ် ံး ပွဲစား
ဗျ

cut through the red tape

ိကေရစီ စည်းမျ းများ င့် ပ်ေထွးေသာ

လပ်ငန်းစ များကိ ေကျာ်လားရန် သိမဟတ်
့
ပျက်ြပယ်ေစရန်

cutting-edge technology

ေခတ်မီနည်းပညာ

cybercrime

ဆိက်ဘာ ရာဇဝတ်မ

DA (district attorney)

DA (ခ ိင်ေ ေန)

dairy products businessman

ိ ့ က်ပစည်းများ လပ်ငန်း င်
ထွ

dairyman

ိ့
ာွ းြခံ အလပ်သမား
စား

dance center

အက စင်တာ

dance instructor

အက နည်းြပဆရာ/ အက သင်တန်းပိ ချသ
့

data communication engineer

အချက်အလက် (ေဒတာ) ဆက်သယ
ွ ်ေရး
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

data entry operator

အချက်အလက် ထည့်သင
ွ း် ေရး ေအာ်ပေရတာ

data manager

အချက်အလက် (ေဒတာ) မန်ေနဂျာ

data processing

ကွနပ
် ျ တာြဖင ့် အချက်အလက်များ
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ကွနပ
် ျ တာြဖင ့် အချက်အလက်များ
data processing systems

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စိစစ်ြခင်း၊ အေြဖ ာြခင်း စသည်
စနစ်များ

data specialist

အချက်အလက် က မ်းကျင်သ

database

ကွနပ
် ျ တာထဲတွင် အသငသ
့် းံ င်
ိ ရန်

date

ရက်စဲွ

day care operator

ေနကေလးထိ
နး် ေအာ်ပေရတာ
့

day kindergarten program

ေနသငယ်
တန်းေကျာင်း အစီအစ
့

day school

ေနေကျာင်
း
့

daytime phone

ေနခင်
့ းဘက် ဖန်း

deacon

ဘရား ိခိးေကျာင်း ေဝယျာဝစကိ ေဆာင်ရွက်သ

deadline

ပီးစီးရန် သတ်မတ်ထားေသာ ေနာက်ဆံးအချိန ်

deadline for filing arguments

ထည့်ထားေသာ အချက်အလက်များ

အြငင်းပွားမများ တင်သင
ွ း် ရန်
သတ်မတ်ထားေသာ အချိန ်

dealer

အေရာင်းအဝယ်လပ်သ/ ကန်သည်

dean

တကသိလ် မဟာဌာနမး

dean of student affairs

ေကျာင်းသားေရးရာ

န် ကားေရးမး

dean of students

ေကျာင်းသားများ၏

န် ကားေရးမး

death or disqualification of candidate

ကိယ်စားလယ်ေလာင်း ေသြခင်း သိမဟတ်
့

death penalty

ေသဒဏ်

debit card

ဘဏ်ဒက်ဘစ် ကဒ်

debt

အေ ကး
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debt accountability

အေ ကးတာဝန် ိြခင်း

debt impact statements

အေ ကး အကျိ းသက်ေရာက်မ ထတ်ြပန်ချက်များ

deceased

ကွယ်လွနသ
် ာွ းေသာ

decentralization

ဗဟိအစိးရ၏ လပ်ပိင်ခွငက
့် ိ ေဒသအစိးရသိ ့

decision-making official

ဆံးြဖတ်ချက်ချေရး အရာ ိ

declaration

ေ ကြငာချက်

declaration of candidacy

ကိယ်စားလယ်ေလာင်းအြဖစ်ေ ကြငာချက်

declaration of independence

လွတ်လပ်ေရး ေ ကြငာချက်

လဲေြပာင်းေပးသည်

declaration of intent to solicit and receive
contributions
declaration of intention
Declaration of Intention to become a
candidate
declaration of intention to run for office

ေတာင်းခံရန် င့် ပံ့ပိးမများကိ လက်ခံရ ိရန်
ရည်ရွယ်ချက်၏ ေ ကြငာချက်
ရည်ရွယ်ချက် ေ ကြငာြခင်း
ကိယ်စားလယ်ေလာင်း ြဖစ်ချင်ေ ကာင်း
ရည်ရွယ်ချက် ေ ကြငာြခင်း
ရာထးအတွက် ဝင်ေရာက် ယဥ် ပိ င်ရန်
ရည်ရွယ်ချက် ေ ကြငာြခင်း

decline in price strength

ေစျး န်းအင်အား ကျဆင်းြခင်း

decline to state

ထွက်ဆရန်
ိ ြငင်းပယ်ြခင်း
မးယစ် ေဆးဝါးသံးစွဲသများကိ တရားဝင်

decriminalize and treat drug use

ေဆးကေပးြခင်း (သိ)့ ေဆးဝါးသံးစွဲမကိ
တရားဝင်ြဖစ်ေစသည်

defeat

ံးနိမ်ြ့ ခင်း

defendant

တရားခံ

defense

ကာကွယ်ေရး

defense representative

ကာကွယ်ေရး ကိယ်စားလယ်
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၀န်ထမ်းတစ်ဦး၏ ၀င်ေငွ အစိတ်အပိင်းကိ
သိမ်းထား၍ ေနာင်တစ်ချိနတ
် ွင်

Deferred Compensation Plan

ြပန်လည်ထတ်ေပးသည့် အစီအစ
၀န်ထမ်းတစ်ဦး၏ ၀င်ေငွ အစိတ်အပိင်းကိ
သိမ်းထား၍ ေနာင်တစ်ချိနတ
် ွင်

Deferred Compensation System

ြပန်လည်ထတ်ေပးသည့် စနစ်
ေ ဆိင်းထားေသာ ြပ ြပင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး

Deferred Maintenance Assessment

လပ်ငန်းများ အကဲြဖတ်ချက်

Deferred Retirement Option Plan (DROP)

အ ငိမ်းစားေရွ းချယ်မ အစီအစ ကိ ေ ဆိင်းြခင်း
(DROP)

deficiency

ချိ တဲြ့ ခင်း/ ေလျာန
့ ည်းြခင်း

definitions

အဓိပာယ်ဖွငဆ
့် ချက်
ိ
များ

definitive bonds

ခိင်မာေသာ စာချ ပ်များ

delegate

လပ်ပိင်ခွင့် အာဏာ အပ် င်းသည်

delegates to national convention

အမျိ းသားညီလာခံမ ကိယ်စားလယ်များ

delegation
delegation of authority
delegation of legislative authority to area
planning commissions

ကိယ်စားလယ်အဖွဲ/ (တာဝန်၊ အာဏာ)
လဲအပ်ြခင်း
အခွငအ
့် ာဏာ တာဝန် လဲအပ်ြခင်း
ဥပေဒြပ အာဏာပိင်ကိ ဧရိယာ စီမံကိနး်
ေကာ်မ င်များသိ လဲ
့ အပ်ြခင်း

delivery agent authorization

ပိေဆာင်
ေရး ေအးဂျင့် ခွငြ့် ပ ချက်
့

delivery agent authorization form

ပိေဆာင်
ေရး ေအးဂျင့် ခွငြ့် ပ ချက်ပံစံ
့

delivery driver

ပိေဆာင်
ေရး ယာ ေမာင်း
့

delivery obligation

ပိေဆာင်
ေရး တာဝန်
့

delivery of services

ဝန်ေဆာင်မများ ပိေဆာင်
ေပးြခင်း
့

delivery technician

ပိေဆာင်
ေရး နည်းပညာ င်
့

Delta Science Center

Delta သိပံစင်တာ
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democracy

ဒီမိကေရစီ

democrat

ဒီမိကရက်

democratic candidate

ဒီမိကရက်တစ် ကိယ်စားလယ်ေလာင်း

democratic club

ဒီမိကရက်တစ် အသင်း

Democratic County Committee

ဒီမိကရက်တစ် ေကာင်တီ ေကာ်မတီ

Democratic County Committee, District

ဒီမိကရက်တစ် ေကာင်တီ ေကာ်မတီ၊ ခ ိင်

democratic elections activist

ဒီမိကရက်တစ် ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား လပ် ားသ

Democratic National Convention

ဒီမိကရက်တစ် အမျိ းသားညီလာခံ

Democratic Party

ဒီမိကရက်တစ် ပါတီ
ေဒသတစ်ခ၌ အပိင်း အြခား တစ်ခအတွငး်
ဖွားြခင်း၊ ေသြခင်း၊ ေရာဂါဘယြဖစ်ပွားြခင်း

demographer

စသည်တိကိ
့ ေလ့လာသ
demolition

ဖိ ဖျက်ြခင်း

den leader

ကင်းေထာက်လငယ် ေခါင်းေဆာင်

denominations

ဘာသာေရးဂိဏ်း (သိ)့ ေငွေ ကး၊

density

သိပ်သည်းမ

dental laboratory owner

သွား ဓာတ်ခွဲခန်း ပိ င် င်

dentist

သွားဆရာဝန်

department

ဌာန

department chairman

ဌာန ဥကဌ

တံဆိပ်ေခါင်းစသည် သတ်မတ်တန်ဖိး

ဌာနက သတိကိ
့ ယ်ပိင် အထး ရန်ပံေငွေတွကိ

department having control of their own
special funds

ထိနး် ချ ပ်မ ိြခင်း

Department of Agricultural Commissioner

စိက်ပျိ းေရး ေကာ်မ င်နာ ဌာန

Department of Airports

ေလဆိပ်များ ဌာန

Department of Animal Regulations

တိရိ စာန်ဆင်
ိ ရာ စည်းမျ းများ ဌာန
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ေဆာက်လပ်ေရး င့် လံြခံ ေရး ဌာန

Department of Building and Safety

ကေလးများ င့် မိသားစ ၀န်ေဆာင်မများ ဌာန

Department of Children and Family
Services (DCFS)

(DCFS)

Department of Conservation

ထိနး် သိမ်း ေစာငေ
့် ာက်ေရး ဌာန

Department of Corrections

အမားြပ ြပင်ေရး ဌာန

Department of Cultural Affairs

ယ ေကျးမေရးရာ ဌာန

Department of Curriculum and Instruction

သင် ိး

Department of Defense

ကာကွယ်ေရး ဌာန

Department of Finance

ဘ

Department of Fire

မီးသတ် ဌာန

Department of Fire and Police

မီးသတ် င့် ရဲ ဌာန

Department of Fire and Police Pension

မီးသတ် င်ရ
့ ဲ ပင်စင် ဌာန

Department of Fish and Game

ငါး င့် ေတာ ိင်း တိရိ စာန်များ ကာကွယ်ေရး င့်

Department of Food and Agriculture

အစားအစာ င့် စိက်ပျိ းေရး ဌာန

န်းတမ်း င့်

န် ကားေရး ဌာန

ာေရး ဌာန

ထိနး် သိမ်း ေစာငေ
့် ာက်ေရး ဌာန

Department of Forestry and Fire Protection သစ်ေတာလပ်ငန်း င့် မီးေဘး ကာကွယ်ေရး ဌာန
Department of Harbor

ဆိပ်ကမ်း ဌာန

Department of Insurance

အာမခံ ဌာန

Department of Justice

တရားေရး ဌာန

Department of Labor

အလပ်သမားဌာန

Department of Library

စာ ကည်တ
့ ိက် ဌာန

Department of Los Angeles City
Employees Retirement System
Department of Military
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Department of Military Ban

စစ်ေရးပိတ်ပင်မ ဌာန

Department of Motor Vehicle

ေမာ်ေတာ်ယာ ဌာန

Department of Neighborhood
Empowerment

ရပ်ကွက် လပ်ပိင်ခွငအ
့် ာဏာ ဌာန
အစိးရ ဌာနများအေပ မေကျနပ်ချက်များကိ

Department of Ombudsman

စံစမ်းတင်ြပရန် အစိးရက ခနထ
် ့ ားေသာအရာ ိ
ဌာန

Department of Parks and Recreation

ပန်းြခံများ င့် အပန်းေြဖ ဌာန

Department of Pensions

ပင်စင် ဌာန

Department of Pesticide Regulation

ပိးသတ်ေဆး စည်းမျ းဥပေဒ ဌာန

Department of Police

ရဲဌာန
ြပည်သ လထကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အိးအိမ် င့်

Department of Public Social Services

ပတ်သက်၍ အစိးရ၏ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ငန်းများ

(လမေရးဝန်ေဆာင်မ လပ်ငန်းများ) ဌာန

Department of Public Works

(လမ်း၊ တံတား၊ ေဆး ံ၊ ေကျာင်း စေသာ)
ြပည်သေဆာက်
လပ်ေရး လပ်ငန်းများ ဌာန
့

Department of Recreation and Parks

အပန်းေြဖေရး င့် ပန်းြခံများ ဌာန

Department of Sheriff

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ ဌာန

် ့ ွဲေရး ဌာန
Department of Tax and Fee Administration အခွန ် င့် အခေ ကးေငွ စီမံခနခ
Department of Transportation
Department of Veterans Affairs

သယ်ယပိေဆာင်
ေရး ဌာန
့
စစ်ြပန်များ/ စစ်မထမ်းေဟာင်းများ ေရးရာများ
ဌာန

Department of Water and Power (DWP)

ေရ င့် စွမ်းအင် ဌာန (DWP)

Department of Water Resources

ေရသယံဇာတ ဌာန

Department of Youth Authority

လငယ် အခွငအ
့် ာဏာလပ်ပိင်ခွင့် ဌာန

department store

ကန်တိက်
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departmental purposes

ဌာနဆိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ

department's enforcement attorney

ဌာန၏ ဥပေဒလိက်နာေရး ေ ေန

dependent children

မီခိေနရေသာ ကေလးများ

dependent parent

မီခိေနရေသာ မိဘ

depository

ပစည်းသိေလာင်ထားရာ ေနရာ

deputy

လက်ေထာက်/ ဒတိယ

deputy assessor

ဒအကဲြဖတ်သ

deputy city treasurer

ဒ မိ ဘ

deputy county assessor

ဒေကာင်တီ အကဲြဖတ်သ

deputy district attorney

ခ ိင်ေ ေန လက်ေထာက်

deputy sheriff

ဒ ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ

deputy-in-charge

လက်ေထာက် တာဝန် ိြခင်း

deregulation

ကနသ
် ့ တ် ထိနး် ချ ပ်ထားြခင်းမ

desert storm

သဲက ာရ မန်တိင်း

design

ဒီဇိင်း

designated

သတ်မတ်ထားေသာ (သိ)့ ရာထး ခနအ
် ့ ပ်ထားေသာ

designated agent-payroll

သတ်မတ်ထားေသာ ေအးဂျင့် - လစာစာရင်း

designated vote-by-mail precinct

ာေရးမး

ကင်းလွတ်ေစသည်

သတ်မတ်ထားေသာ စာတိက်မမဲေပးသည့်
မဲဆ နယ်

designation

သတ်မတ်ြခင်း/ ရာထးခနထ
် ့ ားြခင်း

designation of judicial office

တရားစီရင်ေရး ံး၏ သတ်မတ်ချက်

design-build project

ဒီဇိင်း-တည်ေဆာက်ပံ စီမံကိနး်

designer

ဒီဇိင်နာ

detach here

ဤေနရာမ ြဖ တ်ပါ
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detective bureau

စံစမ်းစစ်ေဆးေရး အစိးရဌာန (ဗျ

detective supervisor

စံစမ်းစစ်ေဆးေရး ကီး ကပ်ေရးမး

detention services officer

အကျ းချထားေသာ ဝန်ေဆာင်မများ အရာ ိ

deteriorating

ယိယွငး် ပျက်စီးြခင်း

deteriorating facilities

ယိယွငး် ပျက်စီးေနေသာ အေဆာက်အဦးများ

determination of incapacity

မစွမ်းေဆာင် င်
ိ မကိ စိစစ်သတ်မတ်ြခင်း

deters

အဟနအ
် ့ တားများ

developer

တီထင
ွ သ
် (သိ)့ ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေအာင်

developer fees

တီထင
ွ သ
် လပ်ေဆာင်ခ

development

ဖွံ ဖိ းမ/ တိးတက်မ/ တီထင
ွ မ
်

development associate

ဖွံ ဖိ းေရး လပ်ေဖာ်ကိင်ဖက်

development of assets

ပိင်ဆင်
ိ မများ ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး

development of the neighborhood council
plan

ရပ်ကွက် ေကာင်စီ ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး အစီအစ

development of the water and power
assets

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် အသံးဝင်မများ ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး

development plan review board

Development, Relief, and Education for
Alien Minors

ိ)

ေဆာင်ရွက်သ

ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး အစီအစ
ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ေရး ဘတ်အဖွဲ
အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာ
င်
ိ ငြံ ခားသားများအတွက် ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး၊
ကယ်ဆယ်ေရး င့် ပညာေရး

Diamond Bar City councilman

Diamond Bar မိ ေကာင်စီဝင်အမျိ းသား

diesel mechanic

ဒီဇယ် စက်ကိရိယာ (သိ)့ ဒီဇယ် မကင်းနစ်

digital media

ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒယ
ီ ာ

digital media supervisor

ဒစ်ဂျစ်တယ် မီဒယ
ီ ာ ကီး ကပ်ေရးမး
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digital schools

ဒစ်ဂျစ်တယ် ေကျာင်းများ

dignity

ဂဏ်သက
ိ ာ

diplomat

သံတမန်

direct democracy

ပွငလ
့် င်းေသာ ဒီမိကေရစီ

direct mail service

တိက် ိက် ေမးလ် ဝန်ေဆာင်မ

direct primary

တိက် ိက်မဲြဖင့် ပါတီအဖွဲဝင်များသည်

director

ဒါ ိက်တာ

director at large

ဒါ ိက်တာ အများစအေနြဖင ့်

director of Congressional Office

ကွနဂ
် ရက် ံး၏ ဒါ ိက်တာ

director of Consumers' Organization

စားသံးသများ အဖွဲအစည်း၏ ဒါ ိက်တာ

director, Orchard Dale Water District

ဒါ ိက်တာ၊ Orchard Dale ေရခ ိင်

directory

လမ်း

disability

မသန်စွမ်းမ

disability foundation

မသန်စွမ်းမဆိင်ရာ ေဖာင်ေဒး င်း

disability pension

မသန်စွမ်းမ ပင်စင်

disability retirement

မသန်စွမ်းမ အ ငိမ်းစားယြခင်း

disabled access

မသန်စွမ်းသများအတွက် အသံးြပ ခွင့်

disabled individuals

မသန်စွမ်းသ တစ်ဦးချင်း

disabled outreach representative

မသန်စွမ်းမကမ်းလမ်းသည့် ကိယ်စားလယ်

disabled rights worker

မသန်စွမ်းေသာ အလပ်သမား အခွငအ
့် ေရးများ

disabled veteran

မသန်စွမ်းေသာ စစ်ြပန်/ စစ်မထမ်းေဟာင်း

disabled voters

မသန်စွမ်းေသာ မဲဆ

disaster preparedness

ေဘးအ ရာယ် ကိ တင်ြပင်ဆင်မ

disbursing officer

ေငွထတ်ေပးသည့် အရာ ိ
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disciplinary board

စည်းကမ်းထိနး် သိမ်းေရး ဘတ်အဖွဲ

disciplinary functions

စည်းကမ်းထိနး် သိမ်းေရး လပ်ေဆာင်မများ

disciplinary hearings

စည်းကမ်းဆိင်ရာ ကားနာမများ

discipline provision

စည်းကမ်း ြပ ာန်းချက်

disclaimer

မသက်ဆိင်ေ ကာင်း င်းလင်းချက်

disclosure

ထတ်ေဖာ်ချက်

Discovery Science Center

Discovery သိပံစင်တာ

discretionary transfer to general fund

အေထွေထွ ရန်ပံေငွသိ လိ
့ အပ်လ င် လိအပ်သလိ

discrimination complaint investigator

လဲေြပာင်း င်
ိ ေသာ

ခွဲြခားဆက်ဆံမ တိင် ကားချက်
စံစမ်းစစ်ေဆးေရးမး

Disney imagineer

Disney အတွက် စိတ်ကးစိတ်သန်း ဒီဇိင်းဆွသ
ဲ

dispatch center

ေစလတ်ေရး စင်တာ

dispatcher

လ (သိ)့ ယာ ထွက်ချိန ် ကီး ကပ်သ

displacement

ေ ေြပာင်းခံရြခင်း

display

ြပသြခင်း

display room

ြပခန်း

dispute

အြငင်းပွားမ

disqualification

အရည်အချင်းမြပည့်မီြခင်း

dissenting

သေဘာထားကွဲလွဲမ

dissertation

အဆငြ့် မင့် တကသိလ်ဘအတွ
ွဲ
က် ြပ စေသာ

distance learning courses

အေဝးသင် သင်ယမသင်တန်းများ

distinguished school

ေအာင်ြမင်ေကျာ် ကားေသာ ေကျာင်း

distribution accountant

ြဖန်ေဝေရး
စာရင်းကိင်
့
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distribution manager

ြဖနေ
် ့ ဝေရး မန်ေနဂျာ

distribution of contributions

ေထာက်ပံ့မများ ြဖန်ေဝြခင်
း
့

distributor

ြဖန်ေဝသ
့

district

ခ ိင်

District Advisory Committee

ခ ိင်အ ကံေပး ေကာ်မတီ

district appellate courts

ခ ိင် အယခံတရား ံးများ

district assembly

ခ ိင် စည်းေဝးပွဲ/ လတ်ေတာ်

District attorney

ခ ိင်ေ ေန

district attorney investigator

ခ ိင်ေ ေန စံစမ်းစစ်ေဆးေရးမး

district attorney of Los Angeles

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ်၏ ခ ိင်ေ ေန
့ ်အန

district attorney, City and County of San
Francisco

ခ ိင်ေ ေန၊ ဆန်ဖရန်စစကိ မိ င့် ေကာင်တီ

district bonds

ခ ိင်စာချ ပ်များ

district chairman, Lions Youth Exchange

ခ ိင် ဥကဌ၊ Lions Youth Exchange (ြခေသ့
လငယ် ဖလယ်မ)

District Cleanup Program

ခ ိင်သန ် ့ င်းေရး အစီအစ

district committee

ခ ိင်ေကာ်မတီ

district director

ခ ိင် ဒါ ိက်တာ

district fair director

ခ ိင်တရားမ တေရး ဒါ ိက်တာ

district governing board member

ခ ိင် အပ်ချ ပ်ေရး ဘတ်အဖွဲဝင်

district inspector

ခ ိင် စစ်ေဆးေရးမး

district lines

ခ ိင် နယ်နမ
ိ ိတ်မျဥ်းများ

district manager

ခ ိင် မန်ေနဂျာ

district no.

ခ ိင် အမတ်

district parent advisory committee

ခ ိင် မိဘ အ ကံေပးေကာ်မတီ

district representative

ခ ိင် ကိယ်စားလယ်
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district sales manager

ခ ိင်အေရာင်း မန်ေနဂျာ

district senate

ခ ိင် အထက်လတ်ေတာ်

District Special Bond Election

ခ ိင် အထးစာချ ပ် ေရွ းေကာက်ပဲွ

District Special Election

ခ ိင် အထးေရွ းေကာက်ပဲွ

district superintendent

ခ ိင် ကီး ကပ်ေရးမး

district wide early education and adult
education facilities

District’s Certificates of Participation

ခ ိင်ကျယ်ကျယ်ြပနြ် ပန
င်း ပညာေရး င့်
့ ် အေစာပိ
့
လ ကီးပညာေရး အေထာက်အပံ့

ပစည်းပစယများ၊ အေဆာက်အဦးများစသည်
ပါဝင်မအတွက် ခ ိင်၏ အသိအမတ်ြပ
လက်မတ်များ

District-City Subcommittee

ခ ိင်- မိ ဆပ်ေကာ်မတီ

diversity

ကွဲြပားမ

divestiture

လက်ေအာက်ခံ ကမဏီ၏ အစ ယ်ယာ
သိမဟတ်
ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ များကိ ေရာင်းချြခင်း
့

dividend

အစေပ အြမတ်

divinity

ဘာသာေရးပညာ (သိ)့ ဘရားသခင်၏

division

ဌာနခွဲ (သိ)့ ခွဲြခင်း

division chief

ဌာနခွဲ အ ကီးအကဲ

division manager

ဌာနခွဲ မန်ေနဂျာ

division of departmental functions

ဌာနဆိင်ရာ လပ်ငန်းများကိ ခွဲေဝေပးြခင်း

division of fairs and expositions

ေပျာ်ပဲရ
ွ င်ပဲမ
ွ ျား င့် ကန်စည် ြပပွဲများ၏ ဌာနခွဲ

do not vote this page

ဤစာမျက် ာတွင် မဲမေပးပါနဲ ့

doctor

ဆရာဝန်

doctor of chiropractic

ေကျာ ိး င့် အဆစ်အြမစ်ေရာဂါက ဆရာဝန်
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Doctor of Education (Ed.D)

ပညာေရး ပါရဂဘွဲ (Ed.D)

Doctor of Judicial Science (S.J.D)

တရားေရးဆိင်ရာသိပံ ပါရဂဘွဲ (S.J.D)

doctor of optometry

မျက်စိအထးက ပါရဂဘွဲ

doctoral degree in school administration

ေကျာင်းစီမံခနခ
် ့ ွဲေရးဆိင်ရာ ပါရဂဘွဲ

document receipt section

စာရွ က်စာတမ်း လက်ခံရ ိမအပိင်း

documented

မတ်တမ်းတင်ခသ
ဲ့ ည်

dog park

ေခွးဥယျာဥ်

dog run

ေခွး ေြပးလား င်
ိ သည့်ေနရာ

domestic

ြပည်တွငး် / အိမ်တွငး်

domestic engineering

ြပည်တွငး် အင်ဂျင်နယ
ီ ာလပ်ငန်း

domestic partner

တရားဝင် လက်မထပ်ေသးပဲ
အတတကွေနထိင်သည့် ကင်ေဖာ် ကင်ဖက်

domestic violence council

အိမ်တွငး် အ ကမ်းဖက်မ ေကာင်စီ

domestic violence court

အိမ်တွငး် အ ကမ်းဖက်မ တရား ံး

double benefits

စ်ဆ အကျိ းအြမတ်များ
လတ်ေတာ်တွင် အဆိြပ ထားေသာ
ဥပေဒ ငပ
့် တ်သက်၍ အေချအတင်

double tracking

ေဆွးေ းွ ြငင်းခံမများကိ ေခတဆိင်းငံထ
့ ား ပီး

အြခား ဥပေဒြပ ေရးလပ်ငန်းများ ဆက်လက်
လပ်ေဆာင် င်
ိ ရန်အတွက် လပ်ထးလပ်
ံ
နည်း
double voting

စ် ကိမ် မဲေပးြခင်း
တညီသည့် ပစည်းအတွက် ဘတ်ဂျက် စ်ခမ

double-dipping

ပိက်ဆံ စ် ကိမ် ယြခင်းြဖစ် ပီး ၎င်းသည်
လိမ်လည်မ ြဖစ်သည်

download

ကးယသည်/ ေဒါင်းလတ်

downtown

မိ လယ်ေကာင်
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မိ လယ်ေကာင် ယာ ရပ်နားေရး ေကာ်မ င်

downtown parking commission

ဥပေဒဆိင်ရာ မ ကမ်းေရးဆွသ
ဲ / ပံေရးဆွသ
ဲ

draftsman

အမျိ းသား
ဥပေဒဆိင်ရာ မ ကမ်းေရးဆွသ
ဲ / ပံေရးဆွသ
ဲ

draftswoman

အမျိ းသမီး

Draper Center for Community Partnerships

လအဖွ
့ ဲ အစည်းဆိင်ရာ ပးေပါင်း

drawing of the 26 letters of the alphabet

အကရာ ၂၆ လံးကိ ေရးဆွြဲ ခင်း

DREAM Act (Development, Relief, and
Education for Alien Minors)

ေဆာင်ရွက်မများအတွက် Draper စင်တာ

DREAM အက်ဥပေဒ (အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာ
င်
ိ ငြံ ခားသားများအတွက် ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး၊
ကယ်ဆယ်ေရး င့် ပညာေရး)
အရွ ယ်မေရာက်ေသးပဲ အေမရိကန် င်
ိ ငသ
ံ ိ့
ဝင်ေရာက် ပီး အေမရိကန် င်
ိ င၌
ံ တရားဝင်

dreamer

ခွငြ့် ပ ချက်မ ိဘဲ ေနထိင်သတစ်ဦးြဖစ် ပီး

သသည် DREAM အက်ဥပေဒအရ ယာယီ
တရားဝင်ေနထိင်ခွင့် ေလ ာက်ထား င်
ိ သည်
အရွ ယ်မေရာက်ေသးပဲ အေမရိကန် င်
ိ ငသ
ံ ိ့
ဝင်ေရာက် ပီး အေမရိကန် င်
ိ င၌
ံ တရားဝင်
dreamers

ခွငြ့် ပ ချက်မ ိဘဲ ေနထိင်သများြဖစ် ပီး
သတိသည်
DREAM အက်ဥပေဒအရ
့

ယာယီတရားဝင်ေနထိင်ခွင့် ေလ ာက်ထား င်
ိ သည်

dredging
dress designer
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drive

ေမာင်းသည်

drive-by shooting

ေမာ်ေတာ်ယာ အတွငး် မ ေသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်၍

driver

ယာ ေမာင်း

driver’s license number

ယာ ေမာင်း၏ လိင်စင်နပ
ံ ါတ်

driving instructor

ယာ ေမာင်းနည်းြပ

drop box

ထည်သ
့ င
ွ း် ပံး

ထွက်ေြပးြခင်း

တ်ထက
ွ ်သည် (သိ)့ စွနခ
် ့ ွာသည်

drop-out
drug counselor

မးယစ်ေဆးဝါး အတိင်ပင်ခံ

drug dealer

မးယစ်ေဆးဝါး ေရာင်းဝယ်သ

Dual Language Immersion (DLI) Program

ဘာသာစကား စ်မျိ း သင်တန်းသွငး် ြခင်း (DLI)
အစီအစ
လတစ်ဦးအား ေပးအပ်ထားေသာ တရား၀င်

due process

အခွငအ
့် ေရးများကိ တရားမ တစွာ ဆက်ဆြံ ခင်း

duplicate vote

မဲထပ်ြခင်း/ မိတ မဲ

duties

တာဝန်များ
ကျငဝ
့် တ်ေကာ်မ င်၏ တာဝန်များ င့်

duties and responsibilities of the Ethics
Commission

တာဝန် ိြခင်း

duties of City Ethics Commission

မိ ကျငဝ
့် တ်ေကာ်မ င်၏ တာဝန်များ

dwelling unit

ေနအိမ်၊ တိက်ခန်း စသည့် ယနစ်

each class

စာသင်ခန်းတိင်း
အေစာပိင်း ကေလးဘဝ ဖွံ ဖိ းတိးတက်မဆိင်ရာ

early childhood development teaching
credential

သင် ကားမ အရည်အချင်း

Early Childhood Education (ECE) Program
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early retirement

ေစာေစာအ ငိမ်းစားယြခင်း

early touchscreen voting locations

တိထိ
့ စခရင်ြဖင့် ေစာေစာမဲေပးရန် ေနရာများ

Early Voting

ကိ တင်မဲေပးြခင်း

early voting by touchscreen

တိထိ
့ စခရင်ြဖင့် ကိ တင်မဲေပးြခင်း

early voting touch screen sites

တိထိ
ိ ေသာ ေနရာများ
့ စခရင်ြဖင့် ကိ တင်မဲေပး င်

early warning system

ကိ တင် သတိေပးစနစ်

earnings deceleration

ဝင်ေငွရ ိမ ေလျာက
့ ျြခင်း

earthquake

ငလျင် / ငလျင်လပ်ြခင်း

earthquake retrofitting

easements
east

ငလျင်လပ်ြခင်းအား ပိမိခံ င်
ိ ရည် ိေစရန် လက် ိ
အေဆာက်အအံများကိ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း
သတ်မတ်ထားေသာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက်
တစ်ေယာက်ေယာက်၏ ေြမကိ အသံးြပ ခွင့်
အေ အရပ်
အိမ်ြဖ ေတာ်၏ East Wing သည် စ်ထပ်

east wing

အေဆာက်အဦးြဖစ် ပီး သမတ၏ ဇနီး င့် သမ၏
ဝန်ထမ်းများအတွက် ံးခန်းေနရာ ြဖစ်သည်

e-business

အင်တာနက်ေပ တွင် ေဆာင်ရွက်သည့် စီပွားေရး
ေဂဟေဗဒဆိင်ရာ (အပင် င့် သတဝါတိ၏
့

ecological stewardship

ပတ်ဝန်းကျင် ဆက် ယ
ွ ်မဆိင်ရာ)
ကီး ကပ်အပ်ချ ပ်မ

ecological wisdom

ေဂဟေဗဒဆိင်ရာ ြမင်ေတွးေခ မ

economic

စီးပွားေရး ( ငဆ
့် င်
ိ ေသာ)

economic development

စီးပွားေရး ဖွံ ဖိ းတိးတက်မ
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Economic Development Council

စီးပွားေရး ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရးေကာင်စီ

economic forecast conferences

စီးပွားေရး ကိ တင်ခနမ
် ့ န်းချက် အစည်းအေဝးများ

economic stimulus initiative

စီးပွားေရးလံေဆာ်မ အစြပ လပ်ေဆာင်မ

economics professor

ေဘာဂေဗဒပါေမာက/ စီးပွားေရးပါေမာက

economist

စီးပွားေရးပညာ င်

economist-educator

စီးပွားေရးပညာ င် - အသိပညာေပးသ

ecumenical council

ခရစ်ယာန် အသင်းေတာ်အမျိ းမျိ းမ
အသင်းသားများပါဝင်ေသာ ေကာင်စီ
ခရစ်ယာန် အသင်းေတာ်အမျိ းမျိ းမ

Ecumenical Hunger Program

အသင်းသားများပါဝင်ေသာ ငတ်မွတ်ေခါင်းပါးမ
(Ecumenical Hunger) အစီအစ

Ed.D

Ed.D (ပညာေရးဆိင်ရာ ပါရဂဖွဲ )

editor

အယ်ဒတ
ီ ာ/ တည်းြဖတ်သ

editorial consultant

အယ်ဒတ
ီ ာ ငဆ
့် င်
ိ ေသာ အတိင်ပင်ခံပဂိ လ်

education

ပညာေရး

educational

ပညာေရးဆိင်ရာ

educational foundation

ပညာေရးဆိင်ရာ ေဖာင်ေဒး င်း

educational institute

ပညာေရးဆိင်ရာ ဌာန၊ တကသိလ် စသည်
ပညာေရးဆိင်ရာ ရလဒ်များ ပးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မ (ERP) - (၎င်းသည် ပညာေရးစနစ်

Educational Results Partnership (ERP)

တစ်ေလ ာက် ေကျာင်းသား၏ ရလဒ်များ င့်

အလပ်အကိင်အတွက် အဆင်သငြ့် ဖစ်ြခင်းကိ
တိးတက်ေစရန် ဖွဲစည်းထားေသာ

အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲအစည်းတစ်ခ)
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educational technology manager

ပညာေရးဆိင်ရာ နည်းပညာ မန်ေနဂျာ

educational value

ပညာေရးဆိင်ရာတန်ဖိး

educator

ပညာေပးသ
တည်ဆဥ
ဲ ပေဒ င့် ံးခန်းများအေပ

effect of enactment on existing law and
offices

ဥပေဒြပ ြခင်း အကျိ းသက်ေရာက်မ
တစ်စိတ်တစ်ပိင်းအတွက် တရားမဝင်မ၊

effect of invalidity in part

မမန်ကန်မရဲ အကျိ
းသက်ေရာက်မ
့

effect of new charter on board of education

ပညာေရးဘတ်အဖွဲအေပ ပဋိညာ
စာတမ်းအသစ်၏ အကျိ းသက်ေရာက်မ
ဥပေဒများ၏ အကျိ းသက်ေရာက်မ

effect of ordinances

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ ပဂိ လ်များအေပ

effect of redistricting on incumbents

ခ ိင်ြပန်လည်ဖဲွ ြခင်း၏ အကျိ းသက်ေရာက်မ
စာချ ပ်များ ထတ်ေဝမအေပ အပိင်း၏

effect of section on issuance of bonds

အကျိ းသက်ေရာက်မ

effect of veto

ဗီတိအာဏာ၏ အကျိ းသက်ေရာက်မ

effect of violation on outcome of election

ေရွ းေကာက်ပဲရ
ွ ဲ ရလဒ်
အေပ ချိ းေဖာက်မ၏
့

effect on pension and retirement benefits

ပင်စင် င့် အ ငိမ်းစား ခံစားခွငမ
့် ျားအေပ

effective date

အကျိ းသက်ေရာက်ေသာ ရက်စဲွ

egress

အကျိ းသက်ေရာက်မ
အကျိ းသက်ေရာက်မ
တ်ထက
ွ ်ြခင်း

elder

လ ကီးသမ/ အ ကီးြဖစ်ေသာ

elder abuse

သက် ကီးရွ ယ်အကိ
ိ
ပ
ိ ်စက်ညဥ်းပန်းြခင်း

elder caretaker

သက် ကီးရွ ယ်အကိ
ိ ေစာငေ
့် ာက်သ

elderly voter

သက် ကီးရွ ယ်အိ မဲေပးသ

elect

ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်သည်
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elect a city charter revision

elected council-persons

elected Los Angeles Charter Reform
Commission chair vice chair

Burmese

မိ ပဋိညာ ြပန်လည်ြပင်ဆင်မကိ ေရွ းချယ်သည်
ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားေသာ
ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ
ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားသည့်
ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ပဋိညာ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး
့ ်အန
ေကာ်မ င်ဥကဌ ဒဥကဌ

elected member

ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားေသာ အဖွဲဝင်

elected officials

ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားေသာ အရာ ိများ

election

ေရွ းေကာက်ပဲွ

Election Administration Plan

ေရွ းေကာက်ပဲွ စီမံခနခ
် ့ ွဲမ အစီအစ

election ballot

ေရွ းေကာက်ပဲွ မဲေပးလာ

election campaign

ေရွ းေကာက်ပဲွ စည်း ံးလံေဆာ်ေရး (မဲဆွယ်ပဲွ)

election clerk

ေရွ းေကာက်ပဲွ စာေရး

election code

ေရွ းေကာက်ပဲဥ
ွ ပေဒ

election contribution

ေရွ းေကာက်ပဲွ အေထာက်အပံ့

election cycle

ေရွ းေကာက်ပဲွ လည်ပတ်မ

election day

ေရွ းေကာက်ပဲေ
ွ န့

election day use only

ေရွ းေကာက်ပဲေ
ွ နတွ
် ာ သံးပါ
့ ငသ

election day vote by mail application

ေရွ းေကာက်ပဲေ
ွ န ့စာတိက်မမဲေပးြခင်း

election division

ေရွ းေကာက်ပဲဌ
ွ ာနခွဲ

election division chief

ေရွ းေကာက်ပဲွ ဌာနခွဲ အ ကီးအကဲ

election events

ေရွ းေကာက်ပဲွ ြဖစ်ရပ်များ
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ေရွ းေကာက်ပဲဆ
ွ ိင်ရာ ေဝါဟာရ/

election glossary

ခက်ဆစ်အဘိဓာန်

election information

ေရွ းေကာက်ပဲွ သတင်းအချက်အလက်

election information section

ေရွ းေကာက်ပဲွ သတင်းအချက်အလက် အပိ င်း

election inspector

ေရွ းေကာက်ပဲွ စစ်ေဆးေရးမး

election night volunteer

ေရွ းေကာက်ပဲည
ွ ေစတနာဝ
့ န်ထမ်း

election observer

ေရွ းေကာက်ပဲွ ေစာင့် ကည့်သ

election of board members

ဘတ်အဖွဲဝင်များ၏ ေရွ းေကာက်ပဲွ

election of candidate to succeed recalled
officer

အရာ ိအား ြပန်လည်ေခ ယလ င်
သေနရာဆက်
ခံရန် ကိယ်စားလယ်ေလာင်း
့
ေရွ းေကာက်ပဲွ

election of city council members

မိ ေကာင်စီအဖွဲဝင်များ၏ ေရွ းေကာက်ပဲွ

election of officers at large

အများအားြဖင ့် အရာ ိများ၏ ေရွ းေကာက်ပဲွ

election officer

ေရွ းေကာက်ပဲအ
ွ ရာ ိ

election official

ေရွ းေကာက်ပဲအ
ွ ရာ ိ

election precinct

ေရွ းေကာက်ပဲွ မဲဆ နယ်

election precinct officer

ေရွ းေကာက်ပဲွ မဲဆ နယ် အရာ ိ

election resolution

ေရွ းေကာက်ပဲွ ဆံးြဖတ်ချက်

election results

ေရွ းေကာက်ပဲွ ရလဒ်များ

election volunteer

ေရွ းေကာက်ပဲွ ေစတနာဝ
့ န်ထမ်း

electioneer

မဲဆွယ်စည်း ံးသ

electioneering

မဲဆွယ်စည်း ံးေရးဆင်းြခင်း

elections

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား

elections code

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား ဥပေဒ

Elections Code Section

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား ဥပေဒပဒ်မ

Elections Division

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား ဌာနခွဲ
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elections official's office

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား အရာ ိ၏ ံး

elective office

ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားေသာ ံး

elector

မဲဆ

electoral college

သမတ င့် ဒသမတကိ ေရွ းချယ်ရေသာ

electoral profile

ေရွ းေကာက်ပဲွ (သိ)့ မဲဆ

electorate

မဲဆ

electrical

လ ပ်စစ်ဆိင်ရာ

electrical engineer

လ ပ်စစ် အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

electrician

လ ပ်စစ်ပညာ င် (မီးသမား)

electronic

အီလက်ထရွ န်နစ်

Electronic Pollbook

င်

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ကိယ်စားလယ်များအဖွဲ
င် ငဆ
့် င်
ိ ေသာ

အေ ကာင်းအရာ၊ ကိယ်ေရးရာဇဝင်
င်များ

အီလက်ထရွ န်နစ် မဲဆ
မဲေပးေရးလမ်း

န်

င်စာရင်း င့်

elementary

အေြခခံကျေသာ

elementary school

မလတန်းေကျာင်း

elevated railways

ြမငတ
့် င်ထားေသာ ရထားလမ်းများ

eligibility for office

ံးအတွက် အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ

eligibility to vote

မဲေပးခွင့် ိသည်

eligibility worker

အရည်အချင်းြပည့်မီတဲ့ အလပ်သမား

eligible

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ/ သငေ
့် လျာ်ေသာ

eligible candidates

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ
ကိယ်စားလယ်ေလာင်းများ

eligible list

အရည်အချင်းြပည့်မီတဲ့ စာရင်း

eligible to register

မတ်ပံတင်ခွင ့် ိသည်
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eligible to vote

မဲေပးခွင့် ိသည်

eligible voters

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ မဲဆ

e-mail

အီးေမးလ်

emergency

အေရးေပ

emergency medical services

အေရးေပ ေဆးဘက်ဆိင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများ

emergency planner

အေရးေပ စီမံကိနး် ေရးဆွသ
ဲ

emergency response facility

အေရးေပ တံြပန်
့ မ အေထာက်အပံ့ ပစည်းပစယ၊

emergency room physician

အေရးေပ အခန်း ဆရာဝန်

emergency vote by mail

အေရးေပ စာတိက်မမဲေပးြခင်း

င်များ

အေဆာက်အအံ စသည်

အများြပည်သအသံးြပ ရန်အတွက် အစိးရ
သိမဟတ်
၎င်း၏ကိယ်စားလယ်မ ပဂလိကပိင်
့

eminent domain

ပစည်းများ၊ လယ်ယာေြမများ စသည်တိကိ
့
ေလျာ်ေ ကးေပးြခင်းြဖင့် သိမ်းယြခင်း

employee

ဝန်ထမ်း

employee relations board

ဝန်ထမ်းဆက်ဆံေရး ဘတ်အဖွဲ

employee relations representative

ဝန်ထမ်းဆက်ဆံေရး ကိယ်စားလယ်

employee rights attorney

ဝန်ထမ်းအခွငအ
့် ေရးများ ေ ေန

employment and economic incentive areas

အလပ်အကိင် င့် စီးပွားေရး မက်လံးေပး

employment counselor

အလပ်အကိင် အ ကံေပးပဂိ လ်

employment provisions

ဧရိယာများ

အလပ်အကိင် ြပ ာန်းချက်များ /
စည်းကမ်းချက်များ

employment recruiter

အလပ်အကိင် ာေဖွေပးသ

empower

လပ်ပိင်ခွင့် အာဏာေပးသည်
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empower volunteer organizations

ေစတနာဝ
့ န်ထမ်း အဖွဲအစည်းများ လပ်ပိင်ခွင့်

empowerment

လပ်ပိင်ခွင့် အာဏာ

enact

ဥပေဒြပ သည်

enacting clause

စည်းမျ းဥပေဒကိ ြပ ာန်းြခင်း

enclosure titles

စာ ငအ
့် တပးတွဲ ေခါင်းစ များ

encourage water conservation

ေရ ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရးကိ

end of ballot

မဲေပးလာ အဆံး

end of voting

မဲေပးမ အဆံး

end of year transfer provisions

Endangered Species Act

အာဏာ

တိက်တွနး် သည်

စ်အဆံး၏ လဲေြပာင်းေပးရမယ့် ြပဌာန်းချက်များ
မျိ းသ းရန် အ ရာယ် ိေနသည့် သားေကာင်များ
အက်ဥပေဒ

endorse

အတည်ြပ ချက်/ ေထာက်ခံချက်ေပးသည်

endorsed by

အတည်ြပ ထားေသာ/ ေထာက်ခံေပးထားေသာ

endorsement

ေထာက်ခံချက်

energetic

တက် ကေသာ

Energy Conservation Program

စွမ်းအင် ထိနး် သိမ်းေရး အစီအစ

energy coordinator

စွမ်းအင် ညိ င
ိ း် ေရးမး

energy engineer

စွမ်းအင်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

energy management analysis

စွမ်းအင် စီမံခနခ
် ့ ွဲမ ဆန်းစစ်ြခင်း

energy service company

စွမ်းအင်ဝန်ေဆာင်မ ကမဏီ

enforceable contract

(ဥပေဒ၊ အမိနစ
် ့ သည်) လိက်နာရမည့် စာချ ပ်
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enforcement

(ဥပေဒ၊ အမိနစ
် ့ သည်ြဖင)့် အတင်းအကျပ်ြပ ြခင်း

enforcement officer

ဥပေဒစိးမိးေရး အရာ ိ

engine room

အင်ဂျင်ခန်း

engineer

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

engineering

အင်ဂျင်နယ
ီ ာလပ်ငန်း

English

အဂလိပ်

English as a Second Language (ESL)

ဒတိယ ဘာသာစကားအြဖစ် အဂလိပ်
ဘာသာစကား (ESL)

English literature

အဂလိပ်စာေပ

English professor

အဂလိပ် ပါေမာက

English teacher

အဂလိပ်ဆရာ

enhance

တိးြမငသ
့် ည်

enhanced sentence provisions

ြပဌာန်းချက်များ စီရင်မကိ တိးြမငခ
့် ဲ့သည်

enrichment class

(ရသ၊ တန်ဖိး စသည်) တက်ေစသည့် သင်တန်း

enrichment program

(ရသ၊ တန်ဖိး စသည်) တက်ေစသည့် အစီအစ

enrollment

စာရင်းသွငး် ြခင်း

entering-level clerical positions

စတင်သည့်-အဆင့် စာေရး ရာထးများ

enterprise zones

စီးပွားေရးဇန်များ

entertainer

ေဖျာ်ေြဖသ

entertainment

ေဖျာ်ေြဖမ

entertainment industry professional

ေဖျာ်ေြဖေရးလပ်ငန်း က မ်းကျင်သ

entities

အဖွဲအစည်းများ

entitlement to develop

ဖွံ ဖိ းတိးတက်ရန် အခွငအ
့် ေရး
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entitlement to service credit

ဝန်ေဆာင်မ အသိအမတ်ြပ မကိ ခံစားခွင့်

entity

အဖွဲအစည်း

entrepreneur

စွနဦးစီ
် ့ းပွားေရးလပ်ငန်း င်/ စီးပွားေရး၌
စွနစ
် ့ ားသ

အများြပည်သသံးရန် မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ်
ဓာတ်အားစသည် ဝန်ေဆာင်လပ်ငန်း

entry into public utility competition

ယ ပိ င်မထဲ ဝင်ေရာက်ြခင်း
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ဖွဲစည်းပံ
အေြခခံဥပေဒတွင် ကွနဂ
် ရက်ကိ

enumerated powers

ေပးအပ်ထားသည့် လပ်ပိင်ခွင့် အာဏာများ
envelope

စာအိတ်

environment

ပတ်ဝန်းကျင်

environment defense fund

ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ေရး ရန်ပံေငွ

environmental

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ

Environmental Advisory Committee

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ အ ကံေပး ေကာ်မတီ

environmental advocate

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ ေထာက်ခံအားေပးသ

environmental attorney

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ ေ ေန

environmental chemist

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ ဓာတေဗဒပညာ င်

Environmental Conservation Organization
(ECO) businessman
environmental education director
environmental impact report

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး
အဖွဲ (ECO) စီးပွားေရးလပ်ငန်း င်

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ ပညာေရး ဒါ ိက်တာ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ အကျိ းသက်ေရာက်မ
အစီရင်ခံစာ

environmental political chairperson

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ င်
ိ ငေ
ံ ရး ဥကဌ

environmental scientist

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ သိပံပညာ င်

environmental water consultant

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ ေရ အတိင်ပင်ခံ
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အီလက်ထရွ န်နစ် မဲဆ
မဲေပးေရးလမ်း

န်

အီလက်ထရွ န်နစ် မဲဆ
မဲေပးေရးလမ်း

န်များ

င်စာရင်း င့်
င်စာရင်းများ င့်

equal pay

တန်းတ လစာ

equalization

တန်းတညီမ ေသာ

equalization board member

တန်းတညီမ မ ဘတ်အဖွဲဝင်

equalization process

ညီမ မ လပ်ငန်းစ

Equestrian and Traffic and Safety
Committees
equestrian trails, ridgeline preservation
equipment
equity management

ြမင်းစီးြခင်း င့် ယာ အသွားအလာ င့် လံြခံ ေရး
ေကာ်မတီများ

ြမင်းစီး လမ်းေ ကာင်းများ၊ ေတာင်ေ ကာလမ်း
ထိနး် သိမ်းေရး
ပစည်းကိရိယာများ
ယ်ယာတန်ဖိး စီမံခနခ
် ့ ွဲမ

equivalent dwelling

တညီေသာ ေနအိမ်၊ တိက်ခန်း စသည်

e-sample ballot

အီလက်ထရွ န်နစ်- နမနာ မဲေပးလာ

escrow agent

ပိက်ဆံ (သိ)့ စာချ ပ် င့် စာရွ က်စာတမ်းများကိ

escrow office

ပိက်ဆံ (သိ)့ စာချ ပ် င့် စာရွ က်စာတမ်းများကိ

establishment

တည်ေထာင်ြခင်း

estate

အိမ်ြခံေြမ

estate or trust

အိမ်ြခံေြမ သိမဟတ်
ယံ ကည်စိတ်ချမ
့

estate planner

အိမ်ြခံေြမ စီမံကိနး် ေရးဆွသ
ဲ

estimated cost

ခနမ
် ့ န်းကန်ကျစရိတ်
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et seq

င့် ေအာက်ပါအတိင်း

ethical

လကျင
့် င်
ိ ေသာ
့် တ် ငဆ
့ ဝ

Ethics Commission

လကျင
့် တ် ေကာ်မ င်
့ ဝ

ethnicity

လမျိ းစ

evaluating consultants

အကဲြဖတ် အတိင်ပင်ခံများ

event

အြဖစ်အပျက်

events education manager

အြဖစ်အပျက်များဆိင်ရာ ပညာေရးမန်ေနဂျာ

evidence storage

သက်ေသအေထာက်အထား သိေလာင်ခန်း

ex officio

ရာထးအရ

exaggerated and exorbitant

ချဲထွင် ပီး မတန်တဆ

examination

စစ်ေဆးြခင်း/ စာေမးပွဲ

examining

စစ်ေဆးြခင်း

exchange

လဲလယ်ြခင်း

exchange of water

ေရလဲလယ်ြခင်း

exchangeable

လဲလယ် င်
ိ ေသာ

excusing hazardous materials citations

အ ရာယ် ိေသာပစည်းများကိ ခွငြ့် ပ ြခင်း

executed by me

က ပ်
် က ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်

execution, delivery and performance

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ ေပးပိ ြခင်
့ း င ့်

executive

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

executive administrator

အမေဆာင် အပ်ချ ပ်ေရးမး

executive assistant

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး လက်ေထာက်

executive assistant city attorney

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး လက်ေထာက် မိ ေ ေန

executive board

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ဘတ်အဖွဲ

executive branch

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ဌာနခွဲ
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executive budget

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ဘတ်ဂျက်

executive budget division

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ဘတ်ဂျက်ဌာနခွဲ

executive committee

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ေကာ်မတီ

executive directives

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး

executive director

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ဒါ ိက်တာ
ရဲေကာ်မ င်နာ ဘတ်အဖွဲ၏ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး

executive director of the Board of Police
Commissioners

ဒါ ိက်တာ

executive director, Consumer Federation
of California
executive legal liaison
Executive Steering Committee

န် ကားချက်များ

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ဒါ ိက်တာ၊ ကယ်လီဖိးနီးယား၏
စားသံးသအဖွဲချ ပ်

ဥပေဒေရးရာ ဆက်ဆေ
ံ ရး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး
လပ်ငန်းစဥ်ချမတ် လမ်း

န်ေပးေသာအဖွဲ

စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

exempt

ကင်းလွတ်ခွငရ
့် ေသာ

exempt actions

ကင်းလွတ်ခွငရ
့် ေသာ လပ်ေဆာင်ချက်များ

exempt interest rates

အတိး န်းများ ကင်းလွတ်ခွင့်

exemption from civil service

မိ ြပအမတမ်းမ ကင်းလွတ်ခွင့်

exemptions

ကင်းလွတ်ခွငမ
့် ျား

exercise

ေလ့ကျင်ခ
့ န်း

exercise room

ေလ့ကျင်ခ
့ န်း အခန်း

exhausted

ေြခကန်လက်ပန်းကျေသာ

exhibit

ြပပွဲ/ တင်ြပသည်

exit polls

မဲထည့် ပီးသများ င့် ေတွဆံေမးြမန်း ခနမ
် ့ န်းေသာ

expand technology

နည်းပညာ တိးချဲ ြခင်း

expedite voting

မဲေပးြခင်းကိ ြမန်ဆန်ေစသည်

expenditure plan

ကန်ကျစရိတ် အစီအစ
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expenditure programs

ကန်ကျစရိတ် ပ ိဂရမ်များ

expenditures

ကန်ကျစရိတ်များ

expertise

က မ်းကျင်မ

explore merit bonuses for teachers

ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အရည်အချင်း
အပိဆများကိ ေလ့လာေဖာ်ထတ်သည်

explorers

စးစမ်းေလ့လာသများ

exponential growth

ထပ်

export businessman

ပိကန်
့ လပ်ငန်း င်

export development consultant

ပိကန်
့ လပ်ငန်း ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး အတိင်ပင်ခံ

export manager

ပိကန်
မန်ေနဂျာ
့

exposition hall

(ကန်စည် စသည်) ြပပွဲ ခန်းမ

exposition master plan

န်းအဆ တိးတက်မ န်း

Exposition ဥယျာ ြပန်လည် ြပ ြပင်ေရး
အစီအစဥ်

Exposure Control Plan

ထိေတွ မထိနး် ချ ပ်ေရး အစီအစ

extent

ပမာဏ/ အတိင်းအတာ

eye clinic

မျက်စိေဆးခန်း

fabric store

အထည်ဆင်
ိ

facilitator

ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးသ

facilities

လိအပ်သည့် အေထာက်အပံ့ ပစည်းပစယ၊

Facilities Advisory Committee

လိအပ်သည့် အေထာက်အပံ့ ပစည်းပစယ၊

facilities manager

လိအပ်သည့် အေထာက်အပံ့ ပစည်းပစယ၊
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လိအပ်သည့် အေထာက်အပံ့ ပစည်းပစယ၊
Facilities Modernization Committee

အေဆာက်အအံ စသည်များကိ

ေခတ်မီေအာင်ြပ လပ်ေရး ေကာ်မတီ
facility repair and replacement program

အေဆာက်အဦး ြပ ြပင်ေရး င့် အစားထိး

Facility Special Plan

လိအပ်သည့် အေထာက်အပံ့ ပစည်းပစယ၊

fact recital

ြဖစ်ရပ်မန်ကိ ြဖစ်ေ ကာင်းကန်စင် ြပန်ေြပာြပြခင်း

fact sheet

အေ ကာင်းအရာ အချက်အလက် စာရွ က်

factotum

လက်တိလက်ေတာင်း ခိင်းဖတ်

faculty

တကသိလ်တစ်ခ၏ ဆရာ၊ ဆရာမများ

အစီအစ

အေဆာက်အအံ စသည် အထးအစီအစ

တစ်ခခ ခ တ်ယွငး် သွားသည့်တိင်
fail-safe voter

ေဘးကင်းေအာင် စီမံထားေသာ မဲေပးသ
(၎င်းသည် လတစ်ဦး၏ မဲေပးပိ င်ခွငက
့် ိ
တားဆီးြခင်းမ ိေစရန် ရည်ရွယ်သည်)

fair insurance responsibility act

မ တေသာ အာမခံတာဝန်ယြခင်း အက်ဥပေဒ

fair market value

တရားမ တတဲ ့ ေစျးကွက်တန်ဖိး

Fair Political Practices Commission

မ တေသာ င်
ိ ငေ
ံ ရး အေလ့အကျငမ
့် ျား ေကာ်မ င်

Fair Political Practices Commission
Regulations

မ တေသာ င်
ိ ငေ
ံ ရး အေလ့အကျငမ
့် ျား
ေကာ်မ င် စည်းမျ းများ

fairness doctrine

တရားမ တမအယဝါဒ

family broadcasting executive

မိသားစ အသံလင့် စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

family code

မိသားစ စည်းကမ်း

family counselor

မိသားစ အ ကံေပးပဂိ လ်

family crisis center

မိသားစ အကျပ်အတည်း စင်တာ
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family law

မိသားစဥပေဒ

family rights advocate

မိသားစ အခွငအ
့် ေရးများ ေထာက်ခံသ

family therapist

မိသားစ ကထံးဆရာဝန်

family trust administrator

မိသားစ ယံ ကည်ေသာ အပ်ချ ပ်ေရးမး

farm bureau manager

အစိးရ စိက်ပျိ းေရးဌာန မန်ေနဂျာ

farmer

လယ်သမား

farmland

စိက်ပျိ းေမွးြမ ေရးေြမ

father

ဖခင်

features

အသွငအ
် ြပင်များ/ အစီအစဥ်များ

federal

ဖက်ဒရယ်

federal administrator

ဖက်ဒရယ် အပ်ချ ပ်ေရးမး

Federal Bureau of Investigation (FBI)

ဖက်ဒရယ် စံစမ်းစစ်ေဆးေရးဗျ

federal census

ဖက်ဒရယ် လဦးေရစာရင်း/ သန်းေခါင်စာရင်း

federal credit union act

ဖက်ဒရယ် ခရက်ဒစ် သမဂ အက်ဥပေဒ

federal criminal prosecutor

ဖက်ဒရယ် ရာဇဝတ်မဆိင်ရာ အစိးရေ ေန

ိ (FBI)

ဖက်ဒရယ် အပ် ထ
ံ ားေသာ အာမခံ
ေကာ်ပိေရး င်း (၎င်းသည် အေမရိကန်
federal deposit insurance corporation

ြပည်ေထာင်စတွင် တည် ိေသာ
အာမခံဘဏ်တစ်ခ ကျ ံးလ င် ဤဘဏ်များတွင်
အပ် သ
ံ များအား သတိ၏
့ ေငွများကိ

မဆံး ံးေစရန် ကာကွယ်ေပးေသာ ေကာ်ပိေရး င်း)

federal discretionary funds

လိအပ်လ င် လိအပ်သလိလပ်ေပးေသာ
ဖက်ဒရယ် ရန်ပံေငွများ

federal elections commission

ဖက်ဒရယ် ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား ေကာ်မ င်

federal field representative

ဖက်ဒရယ် ကွငး် ဆင်း ကိယ်စားလယ်

federal government

ဖက်ဒရယ်အစိးရ
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federal grand juror

ဖက်ဒရယ် မဟာဂျ ရီအဖွဲဝင်လ ကီး

federal income tax return form

ဖက်ဒရယ် ဝင်ေငွအခွန ် င်းတမ်း ပံစံ

federal law

ဖက်ဒရယ် ဥပေဒ

federal prosecutor

ဖက်ဒရယ် အစိးရေ ေန

Federal Voting Rights Act

ဖက်ဒရယ် မဲေပးပိင်ခွငဥ
့် ပေဒ

federalists

ဖက်ဒရယ်ဝါဒီများ

federally recognized tribes

ဖက်ဒရယ်က အသိအမတ်ြပ ထားေသာ
လမျိ း ယ
ွ ်စများ

federally-mandated languages

ဖက်ဒရယ်က ြပဌာန်းထားေသာ ဘာသာစကားများ

fee

အခေ ကးေငွ

feeder district

ေကျာင်းခ ိင်တစ်ခမ ေကျာင်းသား အများစသည်
အဆငြ့် မင့် ပညာေရးသိ တက်
ကျသည်
့
ခ ိင်မ ေကျာင်းသားများသည်

feeder school

သတ်မတ်ထားေသာေကျာင်း၌
ေကျာင်းတက်ရသည်

feet
fellow citizens

ေပ
င်
ိ ငသ
ံ ားများအချင်းချင်း

felony

ရာဇဝတ်ြပစ်မ

FEMA

FEMA (ဖက်ဒရယ် အေရးေပ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး

feminist writer

အမျိ းသမီးဝါဒ စာေရးဆရာ

fiber optic engineer

ဖန်မ င်ဆက်သယ
ွ ်ေရး ကိ း အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

field deputy

ကွငး် ဆင်း လက်ေထာက်

field engineer

ကွငး် ဆင်း အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

field manager

ကွငး် ဆင်း မန်ေနဂျာ
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field organizer

ကွငး် ဆင်း စည်း ံးေရးမး

field representative

ကွငး် ဆင်း ကိယ်စားလယ်

field service technician

ကွငး် ဆင်းဝန်ေဆာင်မ နည်းပညာ င်

field supervisor

ကွငး် ဆင်း ကီး ကပ်ေရးမး

field trips

ကွငး် ဆင်းြခင်း/ ကွငး် ဆင်း ခရီးစ များ

figure

ပံသ

file

ဖိ င်

filibuster

(ေလေ ကာ ည်ြခင်းြဖင)့် ဥပေဒတစ်ရပ်

filing and certification

မတ်တမ်းတင်ြခင်း င့် အသိအမတ်ြပ ြခင်း

Filipino

ဖိ လစ်ပိင်လမျိ း

filling vacancy

ေနရာလွတ် ြဖည့်စွက်ြခင်း

ာန်/ ကိနး် ဂဏန်း

မြပဌာန်းြဖစ်ေအာင် အချိနဆ
် ြွဲ ခင်း

film producer

ပ် င်ထတ်လပ်သ

film writer

ပ် င်စာေရးဆရာ

filmmaker

ပ် င် ိက်ကးသ

films production manager

ပ် င်များထတ်လပ်မ မန်ေနဂျာ

filter manufacturing executive

(ေရစစ်၊ ဆီစစ်၊ အစီခံကသ
ဲ့ ေသာ)
ိ့

final average salary

ေနာက်ဆးံ ပျမ်းမ လစာ

final votes cast by the legislature

စစ်ထတ်ကိရိယာ ထတ်လပ်မ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး
ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်က ထည့်သင
ွ း် သည့်
ေနာက်ဆးမဲ
ံ များ

finance

ဘ

ာေရး

finance administrator

ဘ

ာေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

finance clerk

ဘ

ာေရး စာေရး

finance commissioner

ဘ

ာေရး ေကာ်မ င်နာ

finance committee

ဘ

ာေရး ေကာ်မတီ
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finance director

ဘ

ာေရး ဒါ ိက်တာ

finance manager student

ဘ

ာေရး မန်ေနဂျာေကျာင်းသား

financial

ဘ

ာေရး/ ေငွေရးေ ကးေရး

financial accounting supervisor

ဘ

ာေရး စာရင်းအင်း ကီး ကပ်ေရးမး

financial administrator

ဘ

ာေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

financial advisor

ဘ

ာေရး အ ကံေပးပဂိ လ်

financial analyst

ဘ

ာေရး ဆန်းစစ်သ

financial broker

ဘ

ာေရး ပွဲစား

financial business planner

ဘ

ာေရးလပ်ငန်း စီမံချက်ေရးဆွသ
ဲ

financial commissioner

ဘ

ာေရး ေကာ်မ င်နာ

financial consultant

ဘ

ာေရး အတိင်ပင်ခံ

financial impact

ဘ

ာေရး အကျိ းသက်ေရာက်မ

Financial Impact Statement

ဘ

ာေရး အကျိ းသက်ေရာက်မ ထတ်ြပန်ချက်

financial institution

ဘ

ာေရး အဖွဲအစည်း

financial investment advisor

ေငွေ ကး ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အ ကံေပးပဂိ လ်

financial officer

ဘ

ာေရး အရာ ိ

financial planner

ဘ

ာေရး စီမံချက်ေရးဆွသ
ဲ

financial services consultant

ဘ

ာေရး ဝန်ေဆာင်မများ အတိင်ပင်ခံ

financial stability

ဘ

ာေရး တည် ငိမ်မ

financial statements

ဘ

ာေရး ထတ်ြပန်ချက်များ

financial support

ေငွေ ကးေထာက်ပံ့မ

financial systems consultant

ဘ

financier
findings
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findings and declarations of policy

ေတွ ိချက်များ င့် မဝါဒ ေ ကညာချက်များ

findings and purposes

ေတွ ိချက်များ င့် ရည်ရွယ်ချက်များ

findings for granting a variance

ကွဲလွဲမကိ ခွငြ့် ပ ြခင်းအတွက် ေတွ ိချက်များ
ြဖစ် င်
ိ ေြခ ိတဲ့ အေ ကာင်းရင်းကိ

findings of probable cause

ာေဖွေတွ ိြခင်း

fine art dealer

အ ပညာ အေရာင်းအဝယ် လပ်သ

fire

မီး

Fire & Police Pension Plan

မီးသတ် င့် ရဲ ပင်စင် အစီအစ
မီးေဝဟင် စစ်ဆင်ေရးများ င့် မိ ရဟတ်ယာ

fire air operations and city helicopter
maintenance facility

ြပ ြပင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး အေဆာက်အအံ

fire alarm technician

မီးလနေ
် ့ ခါင်းေလာင်း နည်းပညာ င်

fire alarms

မီးလနေ
် ့ ခါင်းေလာင်းများ/ မီး းိ ေဆာ်ချက်များ

fire and paramedic 9/1/1 dispatch center

မီး င့် ေဆးဘက်ဆင်
ိ ရာ 9/1/1 ေစလတ်ေရး

Fire and Police General Pension Fund

မီးသတ် င့် ရဲ အေထွေထွပင်စင် ဘ

fire and police pension

မီးသတ် င့် ရဲ ပင်စင်

Fire and Police Tier

မီးသတ် င့် ရဲတပ်ဖဲွ အဆင့်

fire budgets

မီးသတ် ဘတ်ဂျက်များ

fire captain

မီးသတ် ကပတိန ်

fire chief

မီးသတ်အ ကီးအကဲ

fire chief, Los Angeles Fire Department

မီးသတ်အ ကီးအကဲ၊ ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ်
့ ် အန

Fire Commission

မီးသတ်ေကာ်မ င်

fire commissioner

မီးသတ်ေကာ်မ င်နာ
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fire communications dispatcher

မီးသတ် ဆက်သယ
ွ ်ေရးများ ထွက်ချိန ် ကီး ကပ်သ

fire control

မီးထိနး် ချ ပ်မ

Fire Department

မီးသတ်ဌာန

fire department paramedic

မီးသတ်ဌာန ေဆးဘက်အက

fire dispatch

မီးသတ်ေစလတ်ေသာ

fire district

မီးသတ်ခ ိင်

fire fighter

မီးသတ်သမား

fire hazards

မီးေဘးအ ရာယ်များ

fire hydrant

မီး ငိမ်းသတ်ရန် လမ်းေပ

fire insurance agent

မီးအာမခံ ကိယ်စားလယ်

fire marshal

မီးသတ်တပ်ဖဲွ အ ကီးအကဲ

fire separation wall

မီးမကးရန် ခွဲြခားထားေသာနံရံ

fire station

မီးသတ်ဌာန

fire systems engineer

မီးသတ်စနစ် အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

firefighter

မီးသတ်သမား

firefighters association

မီးသတ်သမားများ အဖွဲအစည်း

fireman

မီးသတ်သမား

firm

ကမဏီ

First Christian Church

ပထမဦးဆံး ခရစ်ယာန် ဘရားေကျာင်း

first degree murder

ပထမ ဒီဂရီ လသတ်မ

first hand experience

ပထမ လက်ေတွ အေတွအ ကံ

first responder

ပထမဆံး တံြပန်
့ သ/ ေြဖ ကားသ

First Time Home Buyer Programs

ပထမအ ကိမ် အိမ်ဝယ်သ အစီအစ များ

First United Methodist Church
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ဘ

ာေရး

ဘ

ာေရး ကွနဆ
် ာေဗးတစ် (၎င်းသည်

ဘ

ာေရး မဝါဒဆိင်ရာ အခွန ် ေလ ာခ
့ ျြခင်း၊

အစိးရ အသံးစရိတ် ေလ ာခ
့ ျြခင်း င့် အစိးရတွင်
အေ ကး အနည်းဆံးြဖစ်ြခင်းတိ ့ င့် ပတ်သက်၍
င်
ိ ငေ
ံ ရး င့် စီပွားေရး အေတွးအေခ

တစ်ခြဖစ်သည်)
fiscal effect

ဘ

ာေရး အကျိ းသက်ေရာက်မ

fiscal impact

ဘ

ာေရး အကျိ းသက်ေရာက်မ

fiscal management

ဘ

ာေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲမ

fiscal responsibility

ဘ

ာေရးတာဝန်

fiscal solvency for our school

က ပ်
် တိ ၏
့ ေကျာင်းအတွက် ဘ

fiscal year

ဘ

fish and game code

ငါး င့် ေတာ ိင်း တိရိ စာန်များ ကာကွယ်ရန်

Fish and Game Preservation Fund

ငါး င့် ေတာ ိင်း တိရိ စာန်များကိ ကာကွယ်

flag room

အလံခန်း

flap

(ေတာင်ပံ) ခတ်သည်

flight attendant

ေလယာ ေမာင်၊ ေလယာ မယ်

flight crewmember

ေလယာ အမထမ်း

flight engineer

ေလယာ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

flight test engineer

ေလယာ စမ်းသပ်မ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

flood control

ေရ ကီးမ ထိနး် ချ ပ်ေရး

flood control employee

ေရ ကီးမ ထိနး် ချ ပ်ေရး ဝန်ထမ်း
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flood management

ေရ ကီးမ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး

flood prevention authority

ေရ ကီးမ ကာကွယ်ေရး အာဏာပိ င်

flood protection

ေရ ကီးမကာကွယ်ေရး

flood protection bond

ေရ ကီးမကာကွယ်ေရး စာချ ပ်

Flood Protection Corridor Program

ေရ ကီးမ ကာကွယ်ေရး စ ကလမ်း အစီအစ

flood protection corridor sub account

ေရ ကီးမ ကာကွယ်ေရး စ ကလမ်း ေငွစာရင်းခွဲ
(အေကာငခ
့် ွဲ)

floor area restriction

ကမ်းြပင် ဧရိယာ ကန်သတ်
ချက်
့

florist

ပန်းသည်

fluctuating pension

ပင်စင်လစာ အတက်အကျြဖစ်ြခင်း

food co-operative coordinator

အစားအစာ ပးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ညိ င
ိ း် ေရးမး

food purchasing assistant

အစားအစာ ဝယ်ယေရး လက်ေထာက်

food service representative

အစားအေသာက် ဝန်ေဆာင်မ ကိယ်စားလယ်

football coach

ေဘာလံးနည်းြပ

footnote

ေအာက်ေြခတွင် ထည့်ထားသည့် မတ်ချက်

for construction or improvement

ေဆာက်လပ်ေရး သိမဟတ်
တိးတက်မအတွက်
့

for or against

အတွက် သိမဟတ်
ဆနက
် ့ ျင်ေသာ
့

for sale on competitive bidding

အ ပိ င်အဆိင်ေလလံပဲမ
ွ ာ ေရာင်းရန်

for text of

၏စာသားအတွက်
လအမျိ းမျိ း ေရာေ ာ၍ ပညာသင်ရန် တစ်ရပ်မ

forced busing

ကေလးများကိ အြခားအရပ် ိေကျာင်းသိ ့

ဘတ်စ်ကားြဖင့် အတင်းအကျပ် သယ်ပိြခင်
့ း
foregoing
foreign exchange department
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foreign language teacher

င်
ိ ငြံ ခားဘာသာစကား ဆရာ

foreign policy researcher

င်
ိ ငြံ ခားေရး မဝါဒ သေတသနြပ သ

foreman

အလပ်သမားေခါင်း (သိ)့ ဂျ ရီအဖွဲ ေခါင်းေဆာင်

forensic consultant

မခင်းေဆးပညာဆိင်ရာ အတိင်ပင်ခံ

forensic crime laboratories

မခင်းေဆးပညာဆိင်ရာ ရာဇဝတ်မ
ဓာတ်ခွဲခန်းများ

မခင်းေဆးပညာဆိင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းများ
Forensic Laboratories Capital Expenditure
Bond Fund
ေငွလံးေငွရင်း အသံးစရိတ် စာချ ပ် ရန်ပံေငွ
forensic laboratory
forensics laboratories authority

မခင်းေဆးပညာဆိင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်း
မခင်းေဆးပညာဆိင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းများ
အာဏာပိင်

forest program

သစ်ေတာ ပ ိဂရမ်

forest ranger

သစ်ေတာေစာင့် ကပ်သ

forester

သစ်ေတာအမထမ်း

forestry camp

သစ်ေတာ စိက်ပျိ းေရးပညာ စခန်း

forfeiture

ြပစ်ဒဏ်အြဖစ် အသိမ်းခံရြခင်း

form

ပံစံ/ ေဖာင်

former

ယခင်က
Fortune 500 ကမဏီ (၎င်းသည် Fortune
မဂဇင်းတွင် ဝင်ေငွြဖင ့် အဆင့်

Fortune 500 Company

သတ်မတ်ထားေသာ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ၏
အ ကီးဆံး ေကာ်ပိေရး င်း 500 ၏ စ်စ အဆင့်
သတ်မတ်ချက်)

forums

ေဆွးေ းွ ပွဲများ

foster care executive

ေမွးစားေစာငေ
့် ာက်မ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး
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foundation

ေဖာင်ေဒး င်း

foundation board member

ေဖာင်ေဒး င်း ဘတ်အဖွဲဝင်

foundation board of directors

ေဖာင်ေဒး င်း ဘတ်အဖွဲ၏ ဒါ ိက်တာများ

foundation director

ေဖာင်ေဒး င်း ဒါ ိက်တာ

foundation trustee

ေဖာင်ေဒး င်း ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ

founder & pastor

တည်ေထာင်သ င့် သင်းအပ်ဆရာ

Founder’s Day Honorary Service Award

တည်ေထာင်သေန ့ဂဏ်ထးေဆာင် ဝန်ေဆာင်မဆ

founding fathers

တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ ဖခင်များ

Foursquare Gospel

Foursquare ခရစ်ဝင်ကျမ်း

foyer

ဇာတ် ံ၊ ဟိတယ်စသည်၌ အဝင်ခန်းမ
ိ ပီးသား အက်ကွဲေ ကာင်း ဖွင ့် ပီး သဘာဝ

ဓာတ်ေငွကိ ထတ်ယရန် ေြမေအာက်
fracking

ေကျာက်ေဆာင်များ၊ တွငး် ေပါက်များ
စသည်ထသ
ဲ ိ ြမင
့် ားေသာ ဖိအားအရည်
့ မ
ထည့်သင
ွ း် ြခင်း

framework agreement

မေဘာင် သေဘာတညီချက်

franchise

မဲဆ ေပးပိင်ခွင့်

franchise business owner

လပ်ပိင်ခွင့် ိတဲ့ စီးပွားေရးပိ င် င်

franchise fees

လပ်ပိင်ခွင့် အခေ ကးေငွ

franchise tax

လပ်ပိင်ခွင့် အခွန ်

Franchise Tax Board

လပ်ပိင်ခွင့် အခွနဘ
် တ်အဖွဲ

franchised agency

လပ်ပိင်ခွငြ့် ပ ထားတဲ့ ေအဂျင်စီ

fraternity house

အသိင်းအဝိင်း အသင်းအိမ်

fraud

လိမ်လည်မ

fraud investigator

လိမ်လည်မ စံစမ်းစစ်ေဆးေရးမး

fraud prosecutor

လိမ်လည်မ အစိးရေ ေန
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free clinic
free enterprise
freelance
freelance environmental consultant
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အခမဲ့ေဆးခန်း
အစိးရ ချ ပ်ကိင်မကင်းေသာ ပဂလိက စီးပွားေရး
စနစ်
မိမိကိယ်ပိင် လပ်ငန်းလပ်သည်
အလွတ်တန်း/ လွတ်လပ်ေသာ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ အတိင်ပင်ခံ

freelance journalist

လွတ်လပ်ေသာ သတင်းစာဆရာ

freelance reporter

အလွတ်တန်း သတင်းေထာက်

freelance writer

လွတ်လပ်ေသာ စာေရးဆရာ

freeway

အေဝးေြပးလမ်းမ ကီး

frequently asked questions

မ ကာခဏ ေမးေလ့ ိေသာ ေမးခွနး် များ

freshman

တကသိလ် ပထမ စ် အတန်းသအတန်းသား

Friends of the Azusa Library

Azusa စာ ကည့်တက်
ိ ၏ သငယ်ချင်းများ

Friends of the Center for the Performing
Arts

ေဖျာ်ေြဖေရး အ ပညာ စင်တာ သငယ်ချင်းများ

Friends of the Concert Band

ေဖျာ်ေြဖပွဲ တီးဝိင်း၏ သငယ်ချင်းများ

frivolous

အေလးအနက်မထားေသာ

front cover

ေ မျက် ာဖံ း

front desk clerk

ေ စားပွဲ စာေရး

front office

ေ

fuel systems operator

ေလာင်စာဆီစနစ်များ ေအာ်ပေရတာ

Full Face Ballot

မျက် ာြပင်အြပည့် မဲေပးလာ

full term

သက်တမ်းအြပည့်/ အသံးအ န်းအြပည့်

full text of measure

စီမံချက်၏ စာသား အြပည့်အစံ

functional currency

လပ်ငန်းလည်ပတ်ေသာ ေငွေ ကး

functions

အသံးဝင်မများ/ လပ်ေဆာင်ချက်များ
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fund

ရန်ပံေငွ

fund city services

မိ ဝန်ေဆာင်မများ ရန်ပံေငွ

fund development director

ဘ

fundable

ေငွေ ကး ေထာက်ပံ့ င်
ိ စွမ်း ိေသာ

fundamental deterioration

အေြခခံ ယိယွငး် ပျက်စီးမ

funded bond

ေငွေ ကးစာချ ပ်/ ရန်ပံေငွ စာချ ပ်

funding earnings

ဘ

fundraiser

ရန်ပံေငွ ာေဖွေပးသ

fund-raising

ရန်ပံေငွေကာက်ခံမ

fundraising consultant

ရန်ပံေငွေကာက်ခံမ အတိင်ပင်ခံ

fundraising director

ရန်ပံေငွေကာက်ခံမ ဒါ ိက်တာ

funds

ရန်ပံေငွများ

funeral director

အသဘကိစ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်သ

future contracts and options

အနာဂတ် စာချ ပ်များ င့် ေရွ းချယ်စရာများ

gambling

ေလာင်းကစားြခင်း

gambling on tribal lands

လမျိ းစ နယ်ေြမများတွင် ေလာင်းကစားြခင်း

gang

ဂိဏ်း

gang appropriations limit

ဂိဏ်းတွငလ
် ျာထားေငွ ကနသ
် ့ တ်ချက်များ

ာေငွ ဖွံ ဖိ းေရး ဒါ ိက်တာ

ာေငွ ဝင်ေငွ / ရန်ပံေငွ ဝင်ေငွ

် ့ ွဲေရး စနစ်
Gang Assessment & Management System ဂိဏ်း အကဲြဖတ်ြခင်း င့် စီမံခနခ
gang homicide prosecutor

ဂိဏ်း လသတ်မ အစိးရေ ေန

Gang Investigators Association

ဂိဏ်း စံစမ်းစစ်ေဆးသများ အဖွဲအစည်း

gang murder prosecutor

ဂိဏ်းလသတ်မ အစိးရေ ေန

gang prosecutor

ဂိဏ်း အစိးရေ ေန

gang related

ဂိဏ်း ငဆ
့် က် ယ်ေနေသာ

gang violence

ဂိဏ်း အ ကမ်းဖက်မ
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Gang Violence and Juvenile Crime
Prevention Act
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ဂိဏ်း အ ကမ်းဖက်မ င့် လငယ်ြပစ်မ
ကာကွယ်ေရး အက်ဥပေဒ

garage

ကားဂိေဒါင်

gardener

ဥယျာ မး

garment worker

အထည်ချ ပ်လပ်သား

gatehouse

ဂိတ်ေစာငတ
့် ဲ

general

အေထွေထွ/ ေယဘယျ/ ဗိလ်ချ ပ် ကီး

general budget

အေထွေထွ ဘတ်ဂျက်

general consolidated election

အေထွေထွ ေပါင်းစည်းထားေသာ ေရွ းေကာက်ပဲွ

general election

အေထွေထွ ေရွ းေကာက်ပဲ ွ

general fund

အေထွေထွ ရန်ပံေငွ

general fund revenues

အေထွေထွ ရန်ပံေငွ ဝင်ေငွများ

general law

အေထွေထွဥပေဒ

general minor costs to state and county

ြပည်နယ် င့် ေကာင်တီအတွက် ေယဘယျ

General Municipal and Consolidated
Election
General Municipal and School District
Election

အေသးစား ကန်ကျစရိတ်များ

အေထွေထွ ြမ နီစီပယ် င့် စေပါင်းထားေသာ
ေရွ းေကာက်ပဲွ

အေထွေထွ ြမ နီစီပယ် င့် ေကျာင်းခ ိင်
ေရွ းေကာက်ပဲွ

General Municipal Election

အေထွေထွ ြမ နီစီပယ် ေရွ းေကာက်ပဲွ

General Municipal or Special Election

အေထွေထွ ြမ နီစီပယ် သိမဟတ်
အထး
့

General Obligation (G.O.) Bond

အေထွေထွတာဝန်ဝတရား (G.O.) စာချ ပ်

General Obligation Bond Expense
Revolving Fund
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general obligation of the city

မိ ၏ အေထွေထွတာဝန်ဝတရား

general plan

ေယဘယျအစီအစ
ေယဘယျအစီအစ - သေဘာတ

general plan - procedures for adoption

လက်ခံရန်အတွက် လပ်ထးလပ်
ံ
နည်းများ

general plan - purpose and contents

ေယဘယျ အစီအစ - ရည်ရွယ်ချက် င့်

general plan areas

ေယဘယျ အစီအစ ဧရိယာများ

general plan compliance

ေယဘယျ အစီအစ လိက်နာမ

အေ ကာင်းအရာများ

အေထွေထွ စီမံကိနး် အသစ်ြပင်ဆင်ေရး

general plan update committee

ေကာ်မတီ

general practice

အေထွေထွအေလ့အကျင ့်

general practice physician

အေထွေထွလပ်ငန်း ဆရာဝန်
အေထွေထွ ြပ ာန်းချက်များ/ အေထွေထွ

general provisions

စားနပ်ရိကာများ
ပိင်ဆင်
ိ မ ငပ
့် တ်သက်ေသာ ဌာနများအတွက်

general provisions for proprietary
departments

အေထွေထွ ြပ ာန်းချက်များ

general provisions related to departments

ဌာနများ င့် ပတ်သက်သည့် အေထွေထွ

general provisions related to officers

အရာ ိများ င့် ပတ်သက်သည့် အေထွေထွ

general provisions relating to elections

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား င့် ပတ်သက်ေသာ အေထွေထွ

general services fund

အေထွေထွ ဝန်ေဆာင်မ ေငွေ ကး

general services manager

အေထွေထွ ဝန်ေဆာင်မများ မန်ေနဂျာ

general tax

အေထွေထွ အခွန ်
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geographic information specialist
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ပထဝီဝင်ဆင်
ိ ရာ သတင်းအချက်အလက်
က မ်းကျင်သ

geologist

ဘမိေဗဒပညာ င် (ပထဝီပညာ င်)

geology professor

ဘမိေဗဒ ပါေမာက (ပထဝီ ပါေမာက)

geometry

ဂျီ သေမ တီ

geometry tutor

ဂျီ သေမ တီ ကျ တာ

geoscientist

ဘမိေဗဒသိပံပညာ င်

geothermal power

ဘမိေဗဒအပစွမ်းအင်

geothermal power development

ဘမိေဗဒအပစွမ်းအင် ဖွံ ဖိ းတိးတက်မ

geriatric registered nurse

သက် ကီးရွ ယ်အကသေစာင
ိ
ေ
့် ာက်ေရး

gift

လက်ေဆာင်/ အထံပါရမီ

gift tax

လက်ေဆာင်အခွန ်

Gifted and Talented Students Program

ပင်ကိယ်စွမ်းရည် င့် ပါရမီထးေသာ

gifted student

အထံပါရမီ ိေသာ ေကျာင်းသား

girl scout

ကင်းေထာက်မယ်

girl's gymnasium

မိနး် ကေလး အားကစား ံ

girls softball

မိနး် ကေလးများ ေဆာဖ
့ ် ေဘာ အားကစား

glossary

ေဝါဟာရ/ ခက်ဆစ်အဘိဓာန်

go to next page

ေနာက်စာမျက် ာသိ သွ
့ ားပါ

Golden Apple Award

Golden Apple ဆ

Golden Oak Award

Golden Oak ဆ

golf course manager

ေဂါက်ကွငး် မန်ေနဂျာ

good faith

စိတ်ရင်းေကာင်း

good fiscal management

ေကာင်းေသာဘ
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good standards of character for their lives

သတိဘဝအတွ
က် ေကာင်းေသာ အကျင်စ
့
့ ာရိတ

good-will

စိတ်ထားေကာင်း

အရည်အချင်းများ

Goodwill စက်မလပ်ငန်းများ (၎င်းသည်
အလပ်အကိင် ာေဖွရန်
အခက်အခဲ ိသများအတွက် အလပ်အကိင်
Goodwill Industries

ာေဖွေပးြခင်း၊ သင်တန်းေပး င့် အြခား

လထအေြခြပ အစီအစ များကိ
ေထာက်ပံ့ေပးေသာ အေမရိကန်

အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲအစည်းများ)
governance

အပ်ချ ပ်မ

governing board

အပ်ချ ပ်ေရးဘတ်အဖွဲ

governing board member

အပ်ချ ပ်ေရးဘတ်အဖွဲဝင်

governing board member, trustee area

အပ်ချ ပ်ေရးဘတ်အဖွဲဝင်၊ ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ
ဧရိယာ

governing body

အပ်ချ ပ်ေရးအဖွဲ

governing member

အပ်ချ ပ်ေရးအဖွဲဝင်

governing member, Board of Education

အပ်ချ ပ်ေရးအဖွဲဝင်၊ ပညာေရးဘတ်အဖွဲ

government

အစိးရ

Government Action Council (GAC)

အစိးရလပ် ားမ ေကာင်စီ (GAC)

government administrator

အစိးရအပ်ချ ပ်ေရးမး

government affairs advisor

အစိးရေရးရာ အ ကံေပးပဂိ လ်

government aided

အစိးရအေထာက်အပံ့

government attorney

အစိးရေ ေန

government benefits representative

အစိးရ ေထာက်ပံ့ေ ကးများ ကိယ်စားလယ်

government board member

အစိးရဘတ်အဖွဲဝင်

government bond

အစိးရစာချ ပ်
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government code

အစိးရ ဥပေဒ (သိ)့ သေကတ

government committee

အစိးရေကာ်မတီ

government economics teacher

အစိးရစီးပွားေရးဆိင်ရာ ဆရာ

government employee

အစိးရ ၀န်ထမ်း

government ethics provisions

အစိးရ ကျငဝ
့် တ်ဆိင်ရာ ြပဌာန်းချက်များ

government relations

အစိးရ ဆက်ဆေ
ံ ရးများ

government schools

အစိးရေကျာင်းများ

governmental entities

အစိးရဆိင်ရာ အဖွဲအစည်းများ/
အေဆာက်အအံများ

governments

အစိးရများ

governor

အပ်ချ ပ်ေရးမး

grade crossing plan

ရထားလမ်းကး အစီအစဥ်

grade inflation

ေငွေ ကးေဖာင်းပွမ အဆင့်

grade separated railways

တန်းကွဲကွာ ရထားလမ်းများ

graduate school secretary

ဘွလွ
ဲ နေ
် ကျာင်း အတွငး် ေရးမး

graduate student

ဘွလွ
ဲ နေ
် ကျာင်းသား

graduate summa

summa ဘွရ
ဲ

graduated with honors

ဂဏ်ထးများြဖင့် ဘွရခဲ
ဲ ့သည်

graffiti

နံရံစသည်တွင ် လက်ေဆာ၍
့ ေရးြခစ်ထားေသာ

graffiti fighter

နံရံစသည်တွင ် လက်ေဆာ၍
့ ေရးြခစ်ထားေသာ

grand juror coordinator

မဟာဂျ ရီအဖွဲဝင်လ ကီး ညိ င
ိ း် ေရးမး

grand jury
grandchildren

Burmese Glossary

ပံ၊ စာ

ပံ၊ စာ တိက်ခိက်သ

စွဲချက်တင်ရန် သက်ေသခံ အေထာက်အထား ိ၊
မ ိ ဆံးြဖတ်ရေသာ ခံအဖွဲ
ေြမးများ

129 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

grant

ခွငြ့် ပ သည်

grant administrator

ေထာက်ပံ့ေ ကး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

grant program

ေထာက်ပံ့ေ ကး အစီအစ

grant proposal

ေထာက်ပံ့ေ ကး အဆိြပ ချက်

grant writer

ေထာက်ပံ့ေငွရေအာင် စာေရးေပးသ

grant-funded positions

ေငွေ ကးေထာက်ပံထ
့ ားတဲ့ ရာထးများ

granting of franchises

လပ်ငန်းလပ်ပိင်ခွင့် ခွငြ့် ပ ြခင်း

graphic artist

graphic designer

graphic technician

ပံ ပ
ိ ်ြခင်း၊ ေရးြခင်း၊ ပံဆွြဲ ခင်းဆိင်ရာ
အ ပညာ င် (ဂရပ်ဖစ် အ ပညာ င်)
ပံ ပ
ိ ်ြခင်း၊ ေရးြခင်း၊ ပံဆွြဲ ခင်းဆိင်ရာ ဒီဇိင်နာ
(ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိင်နာ)
ပံ ပ
ိ ်ြခင်း၊ ေရးြခင်း၊ ပံဆွြဲ ခင်းဆိင်ရာ
နည်းပညာ င် (ဂရပ်ဖစ် နည်းပညာ င်)

Grassroots Community Meetings

Grassroots အသိင်းအဝိင်း အစည်းအေဝးများ

grassroots organization

Grassroots အဖွဲအစည်း

gray write-in envelope

မီးခိးေရာင် ေရးသားရန် စာအိတ်

Greater Los Angeles County Vector
Control District
great-grandchildren
green belt
Green County Committee
Green Energy
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မဟာ ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ
့ ်အန

ေရာဂါသယ်ေဆာင်ေသာ ပိးမား၊ တိရ စာန်
ထိနး် ချ ပ်ေရး ခ ိင်
ြမစ်များ
မိ ပတ်လည်တွင် ေဆာက်လပ်ေရး
တားြမစ်ထားေသာ ေြမလွတ်
Green ေကာင်တီ ေကာ်မတီ
သဘာဝ အရင်းအြမစ်များမ ထတ်လပ်သည့်
စွမ်းအင် (Green စွမ်းအင်)
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အစိမ်းေရာင် ပါတီ (ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ေရးကိ
အဓိကရည်ရွယ်သည့် င်
ိ ငေ
ံ ရးပါတီ)
၎င်းသည် အစိးရမဟတ်ေသာ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ အဖွဲအစည်း (green peace)

green striped envelope

အစိမ်းေရာင် အစင်းများပါ ိေသာ စာအိတ်

greenhouse worker

(စိက်ပျိ းရန်) ဖန်လအိ
ံ မ် အလပ်သမား

gridlock

င်
ိ ငေ
ံ ရးတွင် မဆတ်သာ မတိးသာေသာ
အေြခအေန

grocery clerk

ကန်စံဆိင် စာေရး

gross floor area

စစေပါင်း ကမ်းြပင် ဧရိယာ

ground water wells

ေြမေအာက်ေရတွငး် များ

grounds for recall

ြပန်လည်ေခ ယြခင်း အေ ကာင်းြပချက်များ

group

အပ်စ

growth control ordinance

တိးတက် န်း ( ကီးထွားမ) ထိနး် ချ ပ်ေရး ဥပေဒ

guardian of estate

အိမ်ြခံေြမ၏ အပ်ထန
ိ း် သ

gubernatorial general election

ြပည်နယ်အပ်ချ ပ်ေရးမးရာထး င့် သက်ဆိင်ေသာ

gubernatorial primary election

ြပည်နယ်အပ်ချ ပ်ေရးမးရာထး င့် သက်ဆိင်ေသာ

guest teacher

ဧည်သ
့ ည်ဆရာ

guidance counselor

လမ်း

န်မ အတိင်ပင်ခံ

guidance technician

လမ်း

န်မ နည်းပညာ င်

guidelines

လမ်း

န်ချက်များ

gun dealer

ေသနတ် အေရာင်းအဝယ်လပ်သ
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gun safety advocate

ေသနတ်လံြခံ ေရး ေထာက်ခံအားေပးသ

gunsmith

ေသနတ်လပ်၊ ေသနတ်ြပင်သ

gymnasium

အားကစား ံ

gynecology and obstetrics

သားဖွား၊ မီးယပ် ငဆ
့် င်
ိ ေသာ

habitat reserve

ကျက်စားရန်အတွက် သီးသနန
် ့ ယ်ေြမ

hallway

စ ကလမ်း/ ခန်းမလမ်း

Hand on Science

လက်ေတွ သိပံ

Handgun Control, Inc.

လက်တစ်ဖက်ြဖင ့် ပစ် င်
ိ ေသာ ေြခာက်လံးြပ း၊

handrail

လက်ရန်း

handyman

ေတာက်တိမယ်ရ ြပင်တတ်သ

harbor

ဆိပ်ကမ်း

Harbor and Airport Regulation of Public
Service and Public Utilities

Harbor Association of Industry and
Commerce

ပစတိစသည့် ေသနတ် ထိနး် ချ ပ်မ၊ ကမဏီ

ြပည်သဝန်
ိ သည့်
့ ေဆာင်မ င့် ြပည်သသံး င်

လ ပ်စစ်မီး၊ ေရ၊ ဓာတ်ေငွစသည် လပ်ငန်းများ၏
ဆိပ်ကမ်း င့် ေလဆိပ် စည်းမျ း
စက်မ င့် ကန်သယ
ွ ်ေရးဆိင်ရာ ဆိပ်ကမ်းများ
အဖွဲအစည်း

harbor commission

ဆိပ်ကမ်းေကာ်မ င်

harbor department

ဆိပ်ကမ်းဌာန

Harbor Revenue Fund

ဆိပ်ကမ်း ဝင်ေငွရန်ပံေငွ

hardscape

လလပ်ထားေသာ ခင်းဗိသကာ
ကန်မာပစည်း/ ကွနပ
် ျ တာ

hardware manager

စက်ပိင်းဆိင်ရာပစည်း ကိရိယာ မန်ေနဂျာ
(ဟာဒ
် ဲ မန်ေနဂျာ)
့ ဝ
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ကန်မာပစည်း/ ကွနပ
် ျ တာ စက်ပိင်းဆိင်ရာ
hardware sales manager

ပစည်း ကိရိယာ အေရာင်းမန်ေနဂျာ (ဟာဒ
် ဲ
့ ဝ
အေရာင်းမန်ေနဂျာ)

hardworking person

အလပ် ကိ းစားသ
အ ရာယ် ိေသာ အေြခအေနများတွင်

hazard pay

အလပ်လပ်ေနေသာ ၀န်ထမ်းများအတွက်
အပိေဆာင်း လစာ

head chef

ေခါင်းေဆာင် စားဖိ းမး

head deputy attorney

ေခါင်းေဆာင် ဒတိယေ ေန

head deputy district attorney (DA)

ေခါင်းေဆာင် ဒတိယခ ိင် ေ ေန (DA)

headquarters

ဌာနချ ပ်

headquarters building

ဌာနချ ပ် အေဆာက်အဦး
၀င်ေငွနည်းေသာ ကေလးငယ်များ င့် ေမွးကင်းစ

HeadStart

ကေလးငယ်များအတွက် ြပင်ဆင်ထားတဲ့

မ ကိ ေကျာင်း အစီအစ
health

ကျန်းမာေရး

health administration professor

ကျန်းမာေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး ပါေမာက

health administrator

ကျန်းမာေရး အပ်ချ ပ်ေရးမး

health and safety code

ကျန်းမာေရး င့် လံြခံ ေရး ဥပေဒ (သေကတ)

health and welfare benefits

ကျန်းမာေရး င့် လမဖလံေရး ခံစားခွငမ
့် ျား

health benefits

ကျန်းမာေရး အကျိ းေကျးဇးများ

health building

ကျန်းမာေရး အေဆာက်အအံ

health care

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ
့ ာက်မ

health care provider

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ
့ ာက်မ ေပးသ

health center

ကျန်းမာေရးစင်တာ

health district

ကျန်းမာေရးခ ိင်

health insurance executive

ကျန်းမာေရး အာမခံ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး
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Health Sub-Committee

ကျန်းမာေရး ေကာ်မတီခွဲ

healthcare

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ
့ ာက်မ

healthcare administrator

ကျန်းမာေရးေစာငေ
့် ာက်မ အပ်ချ ပ်ေရးမး

healthcare provider

ကျန်းမာေရးေစာင်ေ
့ ာက်မေပးသ
ကျန်းမာစွာ စားေသာက်ြခင်း တက် ကေသာ

Healthy Eating Active Community

အသင်း

Healthy Start Team Leader

ကျန်းမာေရး င့် ညီ

ွတ်ေအာင်

hearing

နားေထာင်ြခင်း/ ကားနာြခင်း

hearing examiners

ကားနာမ စစ်ေဆးသများ

hearing impaired

အ ကားအာ ံ ချိ ယွငး် ေသာ

hearing officer

ကားနာြခင်းအရာ ိ

hearing representative

ကားနာြခင်း ကိယ်စားလယ်

hearings and investigations

ကားနာမများ င့် စံစမ်းစစ်ေဆးမများ

heating contractor

အပေပးစနစ် ကန်ထ ိက်တာ

ပျိ းေထာင်ေပးသည့် အဖွဲေခါင်းေဆာင်

အေမရိက မဲေပးြခင်းကိ ကညီေပးပါ အက်ဥပေဒ

Help America Vote Act (HAVA)

(HAVA)

henceforth

ဤအချိနမ
် စ၍ / ယခမစ၍

hereby

ဤနည်းအားြဖင/့် ဤအေ ကာင်းေ ကာင ့်

hereby certify

ဤနည်းအားြဖင ့် အသိအမတ်ြပ ပါ

hereby declare

ဤနည်းအားြဖင ့် ေ ကြငာပါသည်

heretofore

သည့်အရင်က

Hermosa Beach City councilman

Hermosa Beach မိ ေကာင်စီဝင်အမျိ းသား

Hermosa Educational Renewal Operation
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Hermosa Educational Renewal Operation
(HERO)

Hermosa ပညာေရးဆိင်ရာ သက်တမ်းတိးြခင်း၊
ြပန်လည်ြပ ြပင်ေရး လပ်ငန်းစ (HERO)
ပထမတန်းစား

hi-class
high density dwellings in the coastal zone

ကမ်း ိးတန်းဇန်တွင် အလွနသ
် ပ
ိ ်သည်းေသာ
ေနအိမ်၊ တိက်ခန်း စသည်

High Expectations Learning Program

ြမငမ
့် ားေသာ ေမ ာ်လငခ
့် ျက်များ သင်ယြခင်း

high school

အထက်တန်းေကျာင်း

high school district

အထက်တန်းေကျာင်း ခ ိင်

higher education

အဆငြ့် မငပ
့် ညာေရး

higher education administrator

အဆငြ့် မငပ
့် ညာေရး အပ်ချ ပ်ေရးမး

higher-education institute's co-founder

အဆငြ့် မငပ
့် ညာေရး တကသိလ်၏

highest quality of water

အေကာင်းဆံး ေရအရည်အေသွး

High-occupancy vehicle lane

အစီအစ

တွဲဖက်တည်ေထာင်သ

အများဆံး စီးနင်းလိက်ပါလာေသာ
ခရီးသည်ယာဥ်အတွက် ယာ လမ်းေ ကာ

high-tech businessman

အဆငြ့် မငန
့် ည်းပညာ စီးပွားေရးလပ်ငန်း င်

high-tech economy

အဆငြ့် မငန
့် ည်းပညာ စီးပွားေရး

high-tech entrepreneur

အဆငြ့် မငန
့် ည်းပညာ စွနဦးစီ
် ့ းပွားေရးလပ်ငန်း င်

highway patrol

အေဝးေြပးလမ်းမ ကီး ကင်းလည့်ြခင်း

highway patrol officer

အေဝးေြပးလမ်း ကင်းလည့်အရာ ိ

highway patrol sergeant

အေဝးေြပးလမ်း ကင်းလည့်တပ် ကပ် ကီး

highway patrolman

အေဝးေြပးလမ်း ကင်းလည့်သ

hi-paying

ြမငမ
့် ားတဲ့ လစာ
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ြမငမ
့် ားေသာ - ဖိ အား

hi-pressure
Hispanas Organized for Political Equality

င်
ိ ငေ
ံ ရး တန်းတညီမ မအတွက် ဖွဲစည်းထားေသာ
Hispanas
သမိင်းပညာ င်

historian

historic core business improvement district သမိင်းဝင် အေြခခံ စီးပွားေရး တိးတက်မ ခ ိင်

historic district non-contributing resource

အေထာက်အကမြပ သည့် အရင်းအ စ်
သမိင်းဝင်ခ ိင်

historic home improvement exception

သမိင်းဝင်အမ
ိ ်တိးတက်မ ခင်းချက်

historic home renovator

သမိင်းဝင်အမ
ိ ် ြပန်လည်ြပ ြပင်မွမ်းမံသ

historic integrity

သမိင်းဝင် တည်တခ
ံ့ ိင် မဲမ

Historic Resource Board

သမိင်းဝင် အရင်းအြမစ် ဘတ်အဖွဲ

Historical and Landmarks Commission

ေ းေဟာင်း င့် အထင်ကရေနရာများ ေကာ်မ င်

historical research coordinator

သမိင်းဆိင်ရာ သေတသန ညိ င
ိ း် ေရးမး

historical resource

သမိင်းဆိင်ရာ အရင်းအြမစ်

history

သမိင်း

hi-tech

အဆငြ့် မင-့် နည်းပညာ

hold an election

ေရွ းေကာက်ပဲွ ကျင်းပပါ

hold office

ံး ိသည်/ ံးကိင်ထားသည်

holder of 4 patents

မပိင်ခွင့် ၄ခ ကိင်ထားသ

holiday

အားလပ်ရက်

Hollywood Police Activities League

ေဟာလိဝဒ် ရဲတပ်ဖဲွ လပ် ားမများ အသင်း

Hollywood Police Support Association

ေဟာလိဝဒ် ရဲေထာက်ပံေ
့ ရး အသင်း

Hollywood Youth Charities

ေဟာလိဝဒ် လငယ် ပရဟိတလပ်ငန်းများ

home

အိမ်
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home decorator

အိမ် အလဆင်သ

Home Improvement Grants

အိမ်တွငး် တိးတက်မ ခွငြ့် ပ ချက်များ/

home line telephone

အိမ် လိင်းတယ်လီဖန်း

home loan

အိမ်ေချးေငွ

home Number

အိမ်နပ
ံ ါတ်

home rule charter

အိမ်စည်းမျ း ပဋိညာ စာတမ်း

home sales

အိမ်ေရာင်းချြခင်း

home school teacher

အိမ်တွငး် ေကျာင်းဆရာ

home work club

အိမ်အလပ်အသင်း

home-invasion robbery

အိမ်-ကျ းေကျာ် လယက်မ

homeland security

အမိေြမလံြခံ ေရး

homeless

အိးမဲအ
ိ ်မဲ့
့ မ

homeless rights worker

အိးမဲ့အမ
ိ ်မဲ့ အခွငအ
့် ေရးများ အလပ်သမား

homeless shelter manager

အိးမဲ့အမ
ိ ်မဲ့ ခိနားရန်ေဂဟာ မန်ေနဂျာ

homemaker

အိမ် င်မ/ အိမ်စီမံခန်ခွ့ ဲသ

homeowner

အိမ် င်

Homeowner Association

အိမ်ပိင် င် အဖွဲအစည်း

homeowners united

အိမ်ပိင် င်များ စည်းလံးမ

homestead

အိမ်ရာြခံေြမ

homicide detective

လသတ်မ စံေထာက်

honesty

ေထာက်ပံ့ေငွများ

ိးသားြခင်း

honorable discharge

ဂဏ်သက
ိ ာ ိေသာ ထွက်ခွာခွင့်

honorary service

ဂဏ်ထးေဆာင်ဝန်ေဆာင်မ

honorary service award

ဂဏ်ထးေဆာင်ဝန်ေဆာင်မ ဆ
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အိးမဲ့အမ
ိ ်မဲ့ေတွအတွက် ေနအိမ်ေတွ

ေထာက်ပံ့ေပးတဲ့ အြမတ်အစွနး် မယသည့်

hope house

ေအဂျင်စီတစ်ခ
horticulturist

ဥယျာဥ် စိက်ပျိ းြခင်းအတတ် က မ်းကျင်သ

hospital

ေဆး ံ

host

အိမ် င်/ အစီအစဥ်မး

hostile

ရန်လေသာ
ိ

hotel

ဟိတယ်

hotel bed tax

ဟိတယ်အပ
ိ ်ရာအခွန ်

hotel visitors' tax

ဟိတယ်ဧည့်သည်ေတွရဲ အခွ
့ န်

hotline

ေဟာလ
လီဖန်းလိင်း
့ ိင်း/ သီးသန ် တယ်
့

hourly

တစ်နာရီတစ်ခါ

House Budget Committee

ေအာက်လတ်ေတာ် ဘတ်ဂျက်ေကာ်မတီ

House Judiciary Committee

ေအာက်လတ်ေတာ် တရားစီရင်ေရး ေကာ်မတီ

House of Representatives

ေအာက်လတ်ေတာ် ကိယ်စားလယ်များ

House of Representatives and Senate

ေအာက်လတ်ေတာ် င့် အထက်လတ်ေတာ်

household

အိမ်ေထာင်စ/ အိမ်သအိမ်သားများ

housewife

အိမ် င်မ

housing

အိးအိမ်

Housing & Human Services Commission

အိမ်ရာ င့် လ၀န်
့ ေဆာင်မများ ေကာ်မ င်

housing administrator

အိမ်ရာအပ်ချ ပ်ေရးမး

Housing and Emergency Shelter Trust
Fund Act of 2002

2002 ခ စ် အိမ်ရာ င့် အေရးေပ ခိလံရန်

ယံ ကည်စိတ်ချရေသာ ရန်ပံေငွ အက်ဥပေဒ

housing authority

အိမ်ရာ လပ်ပိင်ခွငအ
့် ာဏာပိင်

Housing Development Committee

အိမ်ရာ ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရး ေကာ်မတီ

housing director

အိမ်ရာ ဒါ ိက်တာ
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HOV
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အိမ်ရာစစ်ေဆးေရး
HOV (အများဆံး စီးနင်းလိက်ပါလာေသာ
ခရီးသည်ယာဥ်အတွက် ယာ လမ်းေ ကာ)

Howard Jarvis Taxpayers Association

Howard Jarvis အခွနေ
် ပးေဆာင်သများ အသင်း

human relations

လဆက်
ဆေ
ံ ရးများ
့

Human Relations Advisory Committee

လဆက်
ဆေ
ံ ရး အ ကံေပးေကာ်မတီ
့

human relations commission

လဆက်
ဆေ
ံ ရး ေကာ်မ င်
့

human relations commissioner

လဆက်
ဆေ
ံ ရး ေကာ်မ င်နာ
့

human relations worker

လဆက်
ဆေ
ံ ရး အလပ်သမား
့

human resource recruiter

လစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ် ာေဖွေပးသ

human resources administrator

လစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ် အပ်ချ ပ်ေရးမး

human resources analyst

လစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ် ဆန်းစစ်သ

human resources consultant

လစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ် အတိင်ပင်ခံ

human resources coordinator

လစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ် ညိ င
ိ း် ေရးမး

human resources council

လစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ် ေကာင်စီ

human resources director

လစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ် ဒါ ိက်တာ

human resources management

လစွ့ မ်းအားအရင်းအြမစ် စီမံခနခ
် ့ ွဲမ

human rights activist

လအခွ
့် ေရး လပ် ားသ
့ ငအ

human rights commissioner

လအခွ
့် ေရး ေကာ်မ င်နာ
့ ငအ

human services administrator

လဝန်
့ ေဆာင်မ အပ်ချ ပ်ေရးမး

human trafficking

လကန်ကးမ

hung jury

စီရင်ချက်သည် မည်သြဖစ်
ိ ့ သင သ
့် ည်ကိ

hydro engineer

ေရအားသံး အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
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hydro geologist

ေရအားသံး ဘမိေဗဒပညာ င်/ ပထဝီပညာ င်

Hydroelectric Pumped Storage Project

ေရအားလ ပ်စစ် စပ်ထတ်သေလာင်
ိ
မ စီမံကိနး်

hydrologist

ေရအားပညာ င်

ICE

ICE (လဝင်မ ကီး ကပ်ေရး င့် အေကာက်ခွန ်

ID card

သက်ေသခံ (ID) ကဒ်

if the recall prevails

အကယ်၍ ြပန်လည်ေခ ယမ ေအာင်ြမင်ပါက

illegitimate child

တရားမဝင်ကေလး

illness

ဖျားနာြခင်း

immigration counselor

လဝင်မ ကီး ကပ်ေရး အတိင်ပင်ခံ

immigration lawyer

လဝင်မ ကီး ကပ်ေရး ေ ေန

immortality concept researcher

မေသ င်
ိ တအ
ဲ့ ယအဆ သေတသနြပ သ

impact

အကျိ းသက်ေရာက်မ

impartial analysis

ဘက်မလိက်ေသာ ဆန်းစစ်မ

impartial analysis by county counsel

တင်းကျပ်ေရး)

ေကာင်တီ အ ကံေပးချက်အရ ဘက်မလိက်ေသာ
ဆန်းစစ်မ

impartial analysis of measure

စီမံချက်၏ ဘက်မလိက်ေသာ ဆန်းစစ်မ

impartial summary

ဘက်မလိက်ေသာ အကျ းချ ပ်

implementation

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း

improve

တိးတက်ေကာင်းမွနလ
် ာသည်

improvement

တိးတက်မ

in accordance with section

အပိင်းက

in effect
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in office
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အသာေပးမမာ/ မျက် ာသာေပးြခင်း
ံးထဲမာ

inability to act

ေဆာင်ရွက်ရန် င်
ိ စွမ်း မ ိြခင်း

inactive

မလပ် ားေသာ

inalienable right

လဲေြပာင်း၍မရေသာ အခွငအ
့် ေရး

inapplicability to fluctuating pensions

ပင်စင်လစာများ အတက်အကျ င့်

inappropriate

မသင်ေ
့ လျာ်ေသာ

inappropriate balance

မသင်ေ
့ လျာ်ေသာ စာရင်း/ ညီမ မ

inbox

စာဝင်ပံး

incapacitated voter

မသန်မစွမ်းေသာ မဲဆ

incapacity

မစွမ်းေဆာင် င်
ိ ြခင်း

incidental authority

အေသးအဖွဲ လပ်ပိင်ခွငအ
့် ာဏာပိင်

incidental death benefit provisions

မေတာ်တဆ ေသဆံးြခင်း အကျိ းခံစားခွင့်

income tax consultant

ဝင်ေငွအခွန ် အတိင်ပင်ခံ

income tax return

ဝင်ေငွအခွန ် င်းတမ်း

inconsistency

ေ ေနာက်မညီ

incorporated cities

ေပါင်းစည်းထားေသာ မိ များ

incorporation

ေပါင်းစည်းြခင်း

increased

တိးလာသည်

increased property values

ပိင်ဆင်
ိ မတန်ဖိးများ တိးလာသည်

increment

တိးတက်များြပားလာြခင်း

incumbent

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆပ
ဲ ဂိ လ်

incumbent democratic

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ ဒီမိကရက်တစ်

incur

ကျေရာက်သည်/ ခံရသည်
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independent artist

ပဂလိက/ လွတ်လပ်ေသာ အ ပညာ င်

independent business

ပဂလိက စီးပွားေရး

independent businessman

ပဂလိက စီးပွားေရးလပ်ငန်း င်

independent businesswoman

ပဂလိက အမျိ းသမီးလပ်ငန်း င်

independent candidate

လွတ်လပ်ေသာ/ ပဂလိက ကိယ်စားလယ်ေလာင်း

Independent Citizens' Oversight
Committee

လွတ်လပ်ေသာ/ ပဂလိက င်
ိ ငသ
ံ ားများ၏
ကီး ကပ်ေရးေကာ်မတီ

independent contractor

ပဂလိက ကန်ထ ိက်တာ

independent nomination

လွတ်လပ်ေသာ အဆိြပ ချက်

independent producer

ပဂလိက ထတ်လပ်သ

independent sales associate

ပဂလိက အေရာင်းအဖွဲအစည်း

Independent Taxpayer Oversight
Committee

ပဂလိက အခွနထ
် မ်း ကီး ကပ်ေရးေကာ်မတီ

indeterminate life sentences

အကနအ
် ့ သတ်မ ိေသာ တစ်သက်တစ်က န်း

index

အ

Indian gaming compacts

အင်ဒယ
ီ န် ဂိမ်း တရားဝင် သေဘာတညီချက်များ

Indian Gaming Regulatory Act

အင်ဒယ
ီ န် ဂိမ်း စည်းမျ း အက်ဥပေဒ

Indian land

အင်ဒယ
ီ န်လမျိ း ေြမရာ

Indian tribe

အင်ဒယ
ီ န် လမျိ း ယ
ွ ်စ

indictment

စွဲချက်တင်ြခင်း

individual account

တစ်ဦးချင်းစီ အေကာင့်

industrial

စက်မလပ်ငန်း ငဆ
့် င်
ိ ေသာ

industrial engineer

စက်မအင်ဂျင်နယ
ီ ာ

industry manufacturers council

စက်မလပ်ငန်း ထတ်လပ်သများ ေကာင်စီ
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infantry officer
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ေြခလျင်တပ်အရာ ိ
တရားဝင်မဟတ်ေသာ ခံဝန်ချ ပ်ြဖင ့် လတ်ြခင်း

informal probation

(သိ)့ တရားဝင်မဟတ်ေသာ အလပ်
အစမ်းခနက
် ့ ာလ

information

သတင်းအချက်အလက်

information and statistics

သတင်းအချက်အလက် င့် စာရင်းဇယားများ

information gathering

သတင်းအချက်အလက် စေဆာင်းြခင်း

information guide

သတင်းအချက်အလက် လမ်း

information system manager

သတင်းအချက်အလက်စနစ် မန်ေနဂျာ

information systems analyst

သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ ဆန်းစစ်သ

information systems technician

သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ နည်းပညာ င်

information technologist

သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ င်

information technology (IT) director

သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ (IT) ဒါ ိက်တာ

information technology (IT) engineer

န်

သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ (IT)
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

information technology (IT) manager

သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ (IT) မန်ေနဂျာ

infrastructure

အေြခခံအေဆာက်အအံ

infrastructure fund

အေြခခံအေဆာက်အအံ ရန်ပံေငွ

Inglewood City councilmember

Inglewood မိ ေကာင်စီအဖွဲဝင်

Inglewood City treasurer

Inglewood မိ ဘ

ingress

ဝင်ခွင့်

inheritance examiner

အေမွဆက်ခံြခင်း စစ်ေဆးသ

initial determination

ကနဦး ဆံးြဖတ်ချက်
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initial election

ကနဦး ေရွ းေကာက်ပဲွ

initial hearing and determination

ကနဦး ကားနာြခင်း င့် ဆံးြဖတ်ချက်

initial petition

ကနဦး အသနားခံစာ

initiation of amendments

ြပင်ဆင်ချက်များကိ အစြပ ြခင်း

initiative

ပဏာမေြခလမ်း/ အစြပ ြခင်း

initiative constitutional amendment
initiative constitutional amendment and
statute

ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ချက်
ပဏာမေြခလမ်း
ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ချက် င့်
ြပဌာန်းချက် ပဏာမေြခလမ်း

initiative measure

အစြပ စီမံချက်

initiative petitions

အစြပ အသနားခံချက်များ

initiative statute

အစြပ တဲ့ ြပဌာန်းချက်

injunction

တရား ံးမ အမိနစာ
့်

injunctive relief

တရား ံးမ လွတ်ေြမာက်ခင
ွ ့် အမိနစာ
့်

injured worker consultant

ထိခိက်ဒဏ်ရာရ အလပ်သမား အတိင်ပင်ခံ

injury

ဒဏ်ရာ

inmates

ေထာင်တွငအ
် တေနေသာ အကျ းသားများ

insane

စိတ်မ ေသာ
ံ့

insolvency

အေ ကးမဆပ် င်
ိ ြခင်း/ ေဒဝါလီခံြခင်း

inspector

စစ်ေဆးေရးမး

inspector general

စစ်ေဆးေရးဗိလ်ချ ပ်
မဲဆ

instant runoff

င်များက ကိယ်စားလယ်ေလာင်းများကိ

သတိ ့ ကိ က် စ်သက်သည့်အတိင်း အဆင့်

သတ်မတ်ေပးေသာ ေရွ းေကာက်ပဲစ
ွ နစ် တစ်ခ
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institute chartered accountants

အဖွဲအစည်း၏ သတ်မတ် အရည်အချင်း င့်

instruction technology

နည်းပညာ

instructional aide

ြပည့်မီေသာ စာရင်းကိင်များ
န် ကားချက်

န် ကားချက်အေထာက်အက

instructional materials

သင် ကားေရးပစည်းများ

instructional teachers aide

သင် ကားပိချ့ ဆရာများ လက်ေထာက်

instructions
instructions for absent voter

instructions for vote-by-mail voter

န် ကားချက်များ
လကိယ်တင်
ိ မဲမေပး င်
ိ ေသာ မဲဆ
န် ကားချက်များ
စာတိက်မမဲေပးေသာ မဲဆ
မဲေပးရန်အတွက်

instructions to voters

မဲဆ

instructions to voters at the polls

မဲ ံ၌ မဲဆ

instructor

သင်တန်းပိချသ
့

န် ကားချက်များ

င်များအတွက်

န် ကားချက်များ

င်များအတွက်

န် ကားချက်များ

မလံေလာက်ေသာ ဌာနတစ်ခခအတွက်
အဆိြပ ခံရသများ

insurance

အာမခံ

insurance adjustor

အာမခံထားမ ညိ င
ိ း် ေပးသ

insurance analyst

အာမခံ ဆန်းစစ်သ

insurance claims adjuster

င်များအတွက်

န် ကားချက်များ

instructions for voting

insufficient nominees

င်အတွက်

အာမခံ ေလျာ်ေ ကးေတာင်းဆိချက်များကိ
ညိ င
ိ း် ေပးသ

insurance claims examiner

အာမခံ ေလျာ်ေ ကးေတာင်းဆိမများကိ စစ်ေဆးသ

insurance claims management

အာမခံ ေလျာ်ေ ကးေတာင်းဆိမများ စီမံခနခ
် ့ ွဲမ
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insurance commissioner

အာမခံ ေကာ်မ င်နာ

insurance company

အာမခံကမဏီ
ဘက်ေပါင်းစံ ေပါင်းစည်းထားေသာ ကွနပ
် ျ တာ

integrate computer technology

နည်းပညာ
ေပါင်းစည်းထားေသာ မဲေပးလာပံး (IBB)

Integrated Ballot Box (IBB)

Integrated Plan for Implementation of the
Watershed Management Initiative

ေရေဝကန်းတန်း စီမံခနခ
် ့ ွဲမ ပဏာမ အစီအစဥ်
အေကာင်အထည် ေဖာ်ေရးအတွက်
ေပါင်းစည်းထားေသာ အစီအစ

Integrated Waste Management Board

ေပါင်းစည်းထားေသာ စွနပ
် ့ စ်ပစည်း စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး

integrity

တည်တခ
ံ့ ိင် မဲေသာ/ သမာဓိ/ ဂဏ်သက
ိ ာ

intellect

အသိဉာဏ်/ ပညာ င်

intelligence

အသိဉာဏ်

intent

ရည်ရွယ်ချက်

intent of voters

မဲဆ

Interactive Sample Ballot (ISB)

ဘတ်အဖွဲ

င်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်

အြပန်အလန် အကျိ းသက်ေရာက်မ ိေသာ
နမနာမဲေပးလာ (ISB)

interchange

လဲလယ်သည်

intercultural committee

ယ ေကျးမအချင်းချင်းဆိင်ရာ ေကာ်မတီ

interest group

ရည်မန်းချက်ချင်းတညီေသာ အပ်စ

intergovernmental relations

အစိးရအချင်းချင်းဆိင်ရာ ဆက်ဆံေရးများ

interim amendment

ကားြဖတ်ြပင်ဆင်ချက်

interim historic ordinance

ယာယီသမိင်းဆိင်ရာ စည်းမျဥ်းဥပေဒ

interim housing

ကားြဖတ်အမ
ိ ် ရာ

interim receipt

ကားြဖတ် လက်ခံရ ိြခင်း
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interior design manufacturer

အတွငး် ပိင်း ဒီဇိင်း ထတ်လပ်သ

interior designer

အတွငး် ပိင်း ဒီဇိင်နာ
အိမ်တွငး် အပင်များ ခင်း

interiorscape business owner

စီးပွားေရးလပ်ငန်းပိင် င်

intermediate

အလယ်အလတ်/ စပ် ကား

intermediate school

အလယ်တန်းေကျာင်း

intermittent appointments

ကိ း ကား ကိ း ကား ခနအ
် ့ ပ်မများ

Internal Revenue Code

ြပည်တွငး် အခွန ် ဥပေဒ

internal revenue officer

ြပည်တွငး် အခွန ် အရာ ိ

Internal Revenue Services

ြပည်တွငး် အခွန ် ဌာနများ

international airport master plan

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ေလဆိပ် မဟာစီမံကိနး်
အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ေကာလိပ်ေကျာင်း၊
အထက်တန်းေကျာင်း ေကျာင်းဆင်းဆေတာင်းပွဲ

international baccalaureate programs

အစီအစ များ
လ ပ်စစ်လပ်သားများ၏ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ

International Brotherhood of Electrical
Workers

ညီေနာင်များ
အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စီးပွားေရး အတိင်ပင်ခံ

international business consultant

င်
ိ ငတ
ံ ကာပညာေရး အတိင်ပင်ခံ

international educational consultant

င်
ိ ငတ
ံ ကာ ငိမ်းချမ်းေရး သံ ပိ င်ေတးဂီတ

International Peace Choir

ေတးဆိသလစ

international trade agent

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကန်သယ
ွ ်ေရး ေအးဂျင့်

International Treaty

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သေဘာတစာချ ပ်

international youth exchange host family

င်
ိ ငတ
ံ ကာ လငယ် ဖလယ်ေရး အိမ် င်မိသားစ

internet

အင်တာနက်

internet homepage

အင်တာနက် စာမျက် ာ
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intimidation

ခိမ်းေြခာက်မ

intra-departmental transfer

ဌာနအတွငး် လဲေြပာင်းြခင်း

intranet

ကနသ
် ့ တ်ချက် ိေသာ အင်တာနက်

introduction

မိတ်ဆက်ေပးြခင်း / နိဒါန်း

introduction and passage

နိဒါန်း င့် စာပိဒ်

inventor

တီထင
ွ သ
်

investigations

စံစမ်းစစ်ေဆးမများ

investigations and enforcement
proceedings

စံစမ်းစစ်ေဆးမများ င့် ဥပေဒတင်းကျပ်မ
အစီအစဥ်

investigative reporter

စံစမ်းစစ်ေဆးေရး သတင်းေထာက်

investigator

စံစမ်းစစ်ေဆးသ

investment

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ

investment advisor

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အ ကံေပးသ

investment advisor fees

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အ ကံေပးသ အခေ ကးများ

investment banker

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ ဘဏ်လပ်ငန်း င်

investment counselor

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အတိင်ပင်ခံပဂိ လ်

investment manager

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ မန်ေနဂျာ

investment objective

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ ရည်မန်းချက်

investment of proceeds

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ မရ ိေသာ အြမတ်အစွနး်

investment performance

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ ေဆာင်ရွက်ချက်

investment program

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ ပ ိဂရမ်

investment statement

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ ထတ်ြပန်ချက်

investor

ရင်း းီ ြမ ပ် သ
ံ

irrelevant

မသက်ဆိင်ေသာ

irrigation district

ဆည်ေြမာင်းခ ိင်

issuance

ထတ်ေပးြခင်း/ ထတ်ြပန်ြခင်း
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အိမ်ရာ ဝင်ေငွစာချ ပ်များ ထတ်ေပးြခင်း
ယ်ယာ ထတ်ေပးြခင်း

issue

အေ ကာင်း၊ ကိစ

issue bond

ေငွေချးစာချ ပ် ထတ်ေပးသည်

item

အချက်/ အရာ/ ကိစ

item veto

ဗီတိလပ်ေသာ အချက်

Ivy League Association of Southern
California

ကယ်လီဖိးနီးယား ေတာင်ပိင်း ိ အိင်ဗီလိဂ်
အသင်းအဖွဲ

jail

အကျ းေထာင်

jail facility

အကျ းေထာင် အေဆာက်အအံ

janitor

အေစာင့်

Jaycees

ဂျ နီယာ ကန်သည် ကီးများအသင်း အဖွဲဝင်

Jehovah's witnesses

ကမာ ကီး ဆံးခန်းတိင်ချိန ် နီးလာ ပီဟ
ယံ ကည်သက်ဝင်သည့် ခရစ်ယာန်ဂိဏ်းဝင်

jeopardy

အ ရာယ် (သိ)့ ဆံး ံးဖွယ်ရာ

jeweler

ေကျာက်မျက်ရတနာ ေရာင်းသ

jewelry maker

ေကျာက်မျက်ရတနာ ပန်းထိမ်းဆရာ

Jewish community executive

ဂျ းအသိင်းအဝိင်း စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

jig-fixture builder

အက ကရိယာ တည်ေဆာက်သ

job creation

အလပ်အကိင်ဖန်တီးြခင်း

jobs, economy analyst

အလပ်အကိင်များ၊ စီးပွားေရး ဆန်းစစ်သ

joint advisory committee

ပးတွဲအ ကံေပး ေကာ်မတီ

အကျ းေထာင် ေဆာက်လပ်ေရး င့်
Joint Committee on Prison Construction &
Operations
လပ်ငန်းများဆိင်ရာ ပးတွဲေကာ်မတီ
joint labor-management partnerships
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ပးတွဲပါဝါ (Joint Powers) အာမခံ အာဏာပိင်

Joint Powers Insurance Authority (JPIA)

(JPIA)

joint stock company

ပးတွဲ စေတာက
့ မဏီ

joint venture

ဖက်စပ်လပ်ငန်းများ

journalism teacher

သတင်းပညာ ဆရာ

journalist

သတင်းစာဆရာ

journeyman

က မ်းကျင် အလပ်သမား

judge

တရားသ ကီး

judge Los Angeles Superior Court

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် အထက်တရား ံး တရားသ ကီး
့ ်အန

judge of superior court

အထက်တရား ံး တရားသ ကီး

judge of the Los Angeles Municipal Court

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ြမ နီစီပယ်တရား ံး၏
့ ်အန

judge of the municipal court

ြမ နီစီပယ်တရား ံး၏ တရားသ ကီး

judge of the superior court

အထက်တရား ံး၏ တရားသ ကီး

judge of the superior court no. 100

အထက်တရား ံး၏ တရားသ ကီး နံပါတ် 100

judge, Los Angeles Judicial District

တရားသ ကီး၊ ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် တရားစီရင်ေရး
့ ် အန

judge, Los Angeles Superior Court

တရားသ ကီး၊ ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် အထက်တရား ံး
့ ် အန

judge, superior court

တရားသ ကီး၊ အထက်တရား ံး

judgment

တရားစီရင်ချက်

judicial

တရားေရးရာ

judicial administrator

တရားစီရင်ေရး အပ်ချ ပ်ေရးမး

judicial assistant

တရားေရးလက်ေထာက်
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judicial candidate

တရားစီရင်ေရး ကိယ်စားလယ်ေလာင်း

judicial district

တရားစီရင်ေရး ခ ိင်

judicial liaison

တရားစီရင်ေရးဆိင်ရာ ဆက်သယ
ွ ်မ

judicial liaison, Domestic Violence Council

တရားစီရင်ေရးဆိင်ရာ ဆက်သယ
ွ ်မ၊ အိမ်တွငး်
အ ကမ်းဖက်မ ေကာင်စီ

judicial review

တရားေရးဆိင်ရာ ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ချက်

junior

အငယ်တန်း/ ဂျ နီယာ

Junior Achievement

အငယ်တန်းေအာင်ြမင်မ

junior college

ဂျ နီယာ ေကာလိပ်/ စ် စ်သင် ေကာလိပ်

junior high school

ဂျ နီယာ အထက်တန်းေကျာင်း

jurisdiction

တရားစီရင်ပိင်ခွင့်

jurist doctor

ဥပေဒပညာ င် ပါရဂ

jurist doctorate

ဥပေဒပညာ င် ပါရဂဘွဲ

juror docent

ဂျ ရီအဖွဲဝင်လ ကီး လက်ေထာက်

juror services division

ဂျ ရီလ ကီး ဝန်ေဆာင်မဌာနခွဲ

jury

ဂျ ရီလ ကီး

justice of the court of appeal

အယခံတရား ံး၏ တရားစီရင်ေရး

justice of the municipal court

ြမ နီစီပယ်တရား ံး၏ တရားစီရင်ေရး

justice of the supreme court

င်
ိ ငေ
ံ တာ်တရား ံးချ ပ်၏ တရားစီရင်ေရး

juvenile

လငယ်/ လပျိ ေပါက်၊ အပျိ ေပါက်

juvenile advocate attorney

လငယ်ေထာက်ခံသ ေ ေန

juvenile court teacher

လငယ်တရား ံး ဆရာ

juvenile crime

လငယ်ရာဇဝတ်မ

juvenile delinquency

လငယ်ြပစ်မဆိင်ရာ

juvenile hall

လငယ် ထိနး် သိမ်းေရးစခန်း

Juvenile Justice Task Force

လငယ်တရားမ တေရး အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ
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juvenile probation counselor

ခံဝန်ချ ပ်ြဖင ့် လတ်ထားသည့် လငယ်ကိ

juvenile program administrator

လငယ်ပ ိဂရမ် စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

JWA settlement agreement

JWA ေကျေအးြခင်း သေဘာတညီချက်

KARE Youth League (KYL)

KARE လငယ်အဖွဲအစည်း (KYL)

Kensington Assisted Living

Kensington အသက် င်ဆဲ ိသများကိ ကညီမ

kidnapping

ြပန်ေပးဆွြဲ ခင်း

Kids at Risk

အ ရာယ် ိတဲ့ ကေလးများ

kids care fair

ကေလးများေစာငေ
့် ာက်သည့် ပွဲေတာ်

Kids on Stage

အ ကံေပးသ

ကေလးများသည် စင်ေပ မာ ိသည် (Kids on
Stage)

killing

သတ်ြဖတ်ြခင်း

kindergarten

သငယ်တန်းေကျာင်း

kiosk

အများသံး တယ်လီဖန်းေြပာရန်ထားသည့်
အခန်းငယ်
Kiwanis အသင်း (၎င်းသည် စီးပွားေရး
ကျငဝ
့် တ်များကိ ထိနး် သိမ်းရန် င့် လမေရး င့်

Kiwanis club

ပရဟိတလပ်ငန်းများ လပ်ေဆာင်ရန်

ေြမာက်အေမရိကန် စီးပွားေရးသမားများ င့်
ပေရာ်ဖက် င်နယ်များက ဖွဲစည်းထားေသာ
အသင်း)

Burmese Glossary

152 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

ကိလံဘတ်၏ သရဲေကာင်း (၎င်းသည် New
Knights of Columbus

Haven, Connecticut မာ တည်ေထာင်ထားေသာ
ိမန်ကက်သလစ် အမျိ းသားများ၏ င်
ိ ငတ
ံ ကာ
ညီအစ်ကိများ အဖွဲအစည်း)

knowingly possess

သိသလ
ိ ျက် င့် ပိင်ဆင်
ိ ထားသည်

Korean

ကိရီးယားလမျိ း

L.A. County assessor

L.A. ေကာင်တီ အကဲြဖတ်သ

L.A. County employee

L.A. ေကာင်တီ ဝန်ထမ်း

L.A. County sheriff

L.A. ေကာင်တီ ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ

L.A. County USC Medical Center

L.A. ေကာင်တီ USC ေဆးဘက်ဆိင်ရာ စင်တာ

LAAC (Language Accessibility Advisory
Committee)

LAAC (ဘာသာစကား အသံးြပ င်
ိ မ အ ကံေပး
ေကာ်မတီ)

lab technician

ဓာတ်ခွဲခန်း နည်းပညာ င်

label

တံဆိပ်

Labor Compliance Program (LCP)

အလပ်သမား လိက်နာမ အစီအစ (LCP)

labor consultant

အလပ်သမား အတိင်ပင်ခံ

labor economist

အလပ်သမား စီးပွားေရးပညာ င်

labor relations

အလပ်သမား ဆက်ဆံေရးများ

labor relationship

အလပ်ခွငဆ
် က်ဆေ
ံ ရး

labor union

အလပ်သမား သမဂ

labor union worker

အလပ်သမား သမဂ ဝန်ထမ်း

laboratory scientist

ဓာတ်ခွဲခန်း သိပံပညာ င်

laboratory technician

ဓာတ်ခွဲခန်း နည်းပညာ င်

laborer

အလပ်သမား
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LAFCO (local agency formation
commission)

LAFCO (ေဒသခံ ေအဂျင်စီ ဖွဲစည်းေရး ေကာ်မ င်)

land developer

ေြမယာ ဖွံ ဖိ းတိးတက်ေရးေဆာင်ရွက်သ

land planner

ေြမယာ စီမံကိနး် ေရးဆွသ
ဲ

land surveyor

ေြမယာတိင်းသ

land use regulations

ေြမယာအသံးြပ မ စည်းမျ းများ

landfill

ဖိ ေြမ၊
ေြမဖိ ြခင်
့
့ း

landlord

ေြမ၊ အိမ်၊ အိမ်ခန်း အဌားချသ

landmark

အထင်ကရ အေဆာက်အအံ၊ ေနရာ၊ မတ်တိင်

landscape

ခင်း

Landscaping and Lighting Act

ခင်း င့် အလင်းေရာင် အက်ဥပေဒ

Language Accessibility Advisory
Committee (LAAC)

ဘာသာစကား အသံးြပ င်
ိ မ အ ကံေပး
ေကာ်မတီ (LAAC)

language assistance

ဘာသာစကား အကအညီ၊ အေထာက်အပံ့

language translator

ဘာသာစကား ဘာသာြပန်သ

laser engineer

ေလဆာ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

last day to apply

ေလ ာက်လာတင်ရန် ေနာက်ဆံးေန ့

last day to register

မတ်ပံတင်ရန် ေနာက်ဆးေန
ံ
့

last day to vote

မဲေပးရန် ေနာက်ဆံးေန ့

last name

မျိ း ယ
ွ ် အမည် (သိ)့ ေနာက်ဆးံ နာမည်

Latino Association

လက်တင်လမျိ း အဖွဲအစည်း

Latino Peace Officers Association

လက်တင်လမျိ း ငိမ်းချမ်းေရးအရာ ိများ အသင်း

law analyst

ဥပေဒဆန်းစစ်သ

law clerk

ဥပေဒစာေရး

law degree

ဥပေဒဘွဲ
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law enforcement (government)

ဥပေဒစိးမိးေရး (အစိးရ)

law enforcement (people)

ဥပေဒစိးမိးေရး (လထ)

law enforcement alliance

ဥပေဒစိးမိးေရး မဟာမိတ်ဖဲွ

law enforcement officer

ဥပေဒစိးမိးေရး အရာ ိ

law firm manager

ဥပေဒကမဏီ မန်ေနဂျာ

law governing bonded indebtedness

ေချးေငွစာချ ပ် အပ်ချ ပ်မဥပေဒ

law maker

ဥပေဒြပဌာန်းသ

law office

ဥပေဒ ံး

law office manager

ဥပေဒ ံး မန်ေနဂျာ

law professor

ဥပေဒ ပါေမာက

law researcher

ဥပေဒ သေတသနြပ သ

law school admission

ဥပေဒေကျာင်းဝင်ခွင့်

law student

ဥပေဒေကျာင်းသား

lawful

တရားဝင်ြဖစ်ေသာ

lawmaker

ဥပေဒြပဌာန်းသ

lawmaking

ဥပေဒြပဌာန်းေရး

lawyer

ေ ေန

Lawyers Bar Associations

ေ ေနများ တရားေရးဝန်ထမ်းအဖွဲများ

layoff

အလပ်ြပ တ်ြခင်း

layoffs

အလပ်များြပ တ်ြခင်း

leader

ေခါင်းေဆာင်

Leader In Technology Education (LITE)

နည်းပညာ ပညာေရး ေခါင်းေဆာင် (LITE)

leadership

ေခါင်းေဆာင်မ

leadership skills

ေခါင်းေဆာင် င်
ိ မ စွမ်းရည်များ

league

လိဂ် / အဖွဲ
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ကွနဆ
် ာေဗး င်း (ပတ်ဝန်းကျင် ထိနး် သိမ်း

League of Conservation Voters

ေစာငေ
့် ာက်ေရး) မဲဆ

League of United Latin American Citizens

င်များ အဖွဲ

ယ က်
ိ တက် လက်တင် အေမရိကန်
င်
ိ ငသ
ံ ားများ အဖွဲ

League of Women Voters (LWV)

အမျိ းသမီး မဲဆ

င်များ အဖွဲ (LWV)

lease

ငားရမ်းသည်

lease agreement

အငား သေဘာတညီချက်

lease of facilities

အေဆာက်အဦးများ ငားရမ်းြခင်း

leasing of subsurface space

ေြမေအာက်ေနရာကိ ငားရမ်းြခင်း
မည်သည့် ကေလးကိမ မထားခဲ့ပါနဲ ့ပ ိဂရမ်

(၎င်းသည် ဆင်းရဲ မ
ွ ်းပါးေသာ ကေလးများ၏
Leave No Child Behind Program

ပညာေရးဆိင်ရာ တိးတက်မအတွက်
အကအညီများ င့် ေငွေ ကး ေထာက်ပံ့ေပးေသာ
ဖက်ဒရယ်ပညာေရး ပ ိဂရမ်)

leave of absence

တာဝန် ပျက်ကွက်ခွင့်

lecture hall

ေဟာေြပာခန်း

lecturer

ကထိက

left turn sign

ဘယ်ဘက်လည့် ဆိင်းဘတ်

legacy forest program

အေမွအ စ်သစ်ေတာ အစီအစ

legal

ဥပေဒဆိင်ရာ

legal advisor

ဥပေဒေရးရာ အ ကံေပး

legal assistant

ဥပေဒေရးရာ လက်ေထာက်

legal deadline

တရားဝင်သတ်မတ်ထားေသာ ေနာက်ဆံးအချိန ်

legal defense fund

တရားဥပေဒဆိင်ရာ ကာကွယ်ေရး ရန်ပံေငွ

legal holiday

တရားဝင် အားလပ်ရက်
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legal interest rate

တရားဝင် အတိး န်း

legal notice

တရားဝင် အသိေပးစာ

legal permanent resident

တရားဝင် အ မဲတမ်းေနထိင်သ

legal services

ဥပေဒေရးရာ ဝန်ေဆာင်မများ

legalize

တရားဝင် ြဖစ်ေစသည်/ တရားဝင် ခွငြ့် ပ ြခင်း

legalize marijuana

ေဆးေြခာက်ကိ တရားဝင်ခွငြ့် ပ သည်

legally

ဥပေဒအရ

legally constituted

ဥပေဒအရ ဖွဲစည်းထားေသာ

legally determined

ဥပေဒအရ ဆံးြဖတ်ထားသည်

legislation analyst

ဥပေဒြပဌာန်းမကိ ဆန်းစစ်သ

legislation pending before state and
federal government

ြပည်နယ် င့် ဖက်ဒရယ်အစိးရ မတိင်မီ
ဆိင်းငံထ
့ ားတဲ့ ဥပေဒြပဌာန်း

legislative

ဥပေဒြပ ေရး

legislative aide

ဥပေဒြပ လက်ေထာက်

legislative branch

ဥပေဒြပ ဌာနခွဲ

legislative constitutional

ဥပေဒြပ ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ

Legislative Constitutional Amendment

ဥပေဒြပ ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ ြပင်ဆင်ချက်

legislative deputy

ဥပေဒြပ လက်ေထာက်

legislative district director

ဥပေဒြပ ခ ိင် ဒါ ိက်တာ

legislative districts

ဥပေဒြပ ခ ိင်များ

legislative expenditure

ဥပေဒြပ ကန်ကျစရိတ်

legislative field deputy

ဥပေဒြပ ကွငး် ဆင်း လက်ေထာက်

Legislative Initiative Amendment

ဥပေဒြပ ပဏာမ ြပင်ဆင်ချက်

legislative measure

ဥပေဒြပ စီမံချက်၊ အတိင်းအတာ

legislative ratification

ဥပေဒြပ အတည်ြပ ချက်

legislator

ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်အမတ်
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ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်အမတ်၏ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး
လက်ေထာက်

ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်အမတ်၏ အ ကီးအကဲ
လက်ေထာက်
ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်အမတ်၏ ကွငး် ဆင်း
ကိယ်စားလယ်
ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်အမတ်၏ စီနယ
ီ ာ
လက်ေထာက်

legislature

ဥပေဒြပ လတ်ေတာ်

length of service pay

ဝန်ေဆာင်မလစာ ကာချိန ်

leniency

သက်ညာမ
Let Freedom Ring ေကာ်မတီ - ၎င်းသည်

Let Freedom Ring Committee

ဘဝ၏ လွတ်လပ်မ င့် ေပျာ်ရင်မကိ ကမာအ ံ ့
ပျံ ေစ
ံ ့ ပီး ေအာင်ြမင်ထေြမာက်ေအာင်
လပ်ေဆာင်သည့် ေကာ်မတီ

letter carrier

စာ သယ်ေဆာင်ေပးသ

letters patent

စာများ၏ မပိင်ခွင့်

levy

စည်း ကပ်သည်

liaison

ဆက်သယ
ွ ်ေရး

liberal studies (BA)

ဘက်စံဗဟသတ သင် ကားေလ့လာမများ (BA)

libertarian

လစ်ဘာတီယန်ကိ ေထာက်ခံသ

Libertarian County Committee

လစ်ဘာတီယန် ေကာင်တီ ေကာ်မတီ

Libertarian Party

လစ်ဘာတီယန် ပါတီ

librarian

စာ ကည်တ
့ ိက်မး

libraries

စာ ကည့်တက်
ိ များ
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library

စာ ကည့်တက်
ိ

Library Board Commission

စာ ကည့်တက်
ိ ဘတ်အဖွဲေကာ်မ င်

library district

စာ ကည့်တက်
ိ ခ ိင်

Library District Special Election

စာ ကည့်တက်
ိ ခ ိင် အထးေရွ းေကာက်ပဲွ

library fund

စာ ကည့်တက်
ိ ရန်ပံေငွ

Library Litigation Committee

စာ ကည့်တက်
ိ တရားစွဲဆိေရး ေကာ်မတီ

library property

စာ ကည့်တက်
ိ ပိင်ဆင်
ိ မ

Library Task Force

စာ ကည့်တက်
ိ အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

library trustee

စာ ကည့်တက်
ိ ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ

license tax

လိင်စင်အခွန ်

licensed

လိင်စင်ရ

licensed insurance broker

လိင်စင်ရ အာမခံပဲစ
ွ ား

licensed private investigator

လိင်စင်ရ ပဂလိက စံစမ်းစစ်ေဆးသ

licensed vocational nurse

လိင်စင်ရ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း သနာြပ

licensee

လိင်စင်ရသ

licenses

လိင်စင်များ

lieutenant (marshal, police)

ဒဗိလ်မး ကီး (ထိပ်တန်းအရာ ိ၊ ရဲ)

lieutenant governor

ဒဗိလ်မး ကီး အပ်ချ ပ်ေရးမး

lieutenant sheriff's department

ဒဗိလ်မး ကီး ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ ဌာန

life imprisonment

ေထာင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်က န်း

life member

တစ်သက်တာ အဖွဲဝင်

life member, Police Officers Association

တစ်သက်တာ အဖွဲဝင်၊ ရဲအရာ ိများ အသင်း

life time member of the National
Management Association
life without parole

Burmese Glossary

င်
ိ ငေ
ံ တာ် စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးအသင်း၏

ဘဝတစ်သက်တာ အဖွဲဝင်

လွတ် ငိမ်းချမ်းသာခွငမ
့် ိေသာ ဘဝ

159 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

life, liberty and the pursuit of happiness

ဘဝ၊ လွတ်လပ်မ င့် ေပျာ်ရင်မကိ ာေဖွြခင်း

lifeguard

အသက်ကယ်ကင်းေစာင့်

lifelong education

ရာသက်ပန် ပညာေရး
တစ်သက်တာ အေထွေထွ အလယ်တန်း

Lifetime General Secondary Teaching
Credential

သင် ကားေရး အသိအမတ်ြပ ချက်

Lifetime Service Award

တစ်သက်တာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းဆ

Lifetime Teaching Credential

တစ်သက်တာ သင် ကားေရး အသိအမတ်ြပ ချက်

light rail

မီးရထားလမ်း

lighting

အလင်းေရာင်

limit on marriages, initiative statute

လက်ထပ်ထမ
ိ ်းြမားမအေပ ကနသ
် ့ တ်ချက်၊
ပဏာမြပဌာန်းချက်

မိ ေတာ် ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျားတွင်

limitations on campaign contributions in
city elections

မဲဆွယ်စည်း ံးေရး အလေငွများအေပ
ကနသ
် ့ တ်ချက်များ
လပ်ငန်းလပ်ပိင်ခွငမ
့် ျား၊ ဆိင်ခန်းဖွငခ
့် ွငမ
့် ျား၊

limitations on franchises, concessions,
permits, licenses and leases

ပါမစ်များ၊ လိင်စင်များ င့် ငားရမ်းမများအေပ
ကနသ
် ့ တ်ချက်များ

limitations on franchises, permits, licenses
or leases

လပ်ငန်းလပ်ပိင်ခွငမ
့် ျား၊ ပါမစ်များ၊ လိင်စင်များ
သိမဟတ်
ငားရမ်းမများအေပ
့

ကနသ
် ့ တ်ချက်များ

limitations upon permits and licenses

ပါမစ်များ င့် လိင်စင်များအေပ

limited English proficient (LEP)

အဂလိပ်စာ က မ်းကျင်မ အားနည်းချက် (LEP)

lines

လိင်းများ
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Lions Breakfast Club

လိင်း(လ်)ယွနး် ဘရက်ဖပ် အဖွဲ

Lions Club

လိင်း(လ်)ယွနး် အဖွဲ

liquidate

ဖျက်သမ
ိ ်းသည်

liquidation of unfunded liabilities

ေငွေ ကးေထာက်ပံ့မမ ိသည့်

liquor store

အရက်အေရာင်းဆိင်

literacy improvement

စာတတ်ေြမာက်ေရး တိးတက်မ

literacy specialist

စာတတ်ေြမာက်ေရး ပါရဂ

lithographer

တာဝန်ဝတရားများကိ ဖျက်သမ
ိ ်းြခင်း

ေကျာက်ြပားတွင် စာ၊ အကရာ၊ ပ်ပံစသည့်
ေကျာက်ပံ ပ
ိ ်သ

litigation

တရားစွဲဆြခင်
ိ း

litigation expenses

တရားစွဲဆြခင်
ိ း ကန်ကျစရိတ်များ

litigation negotiator

တရားစွဲချက် ညိ င
ိ း် ေရးမး

litigator

ေ ေန

litigator paralegal

တရားတေပါင် ဥပေဒေရးရာဝန်ထမ်း

little league

လငယ် ေဘ့စ်ေဘာအသင်း (little league)

living trust

သက် ိယံ ကည်စိတ်ချမ

living wage

လတန်းေစေ
့ နထိင်ရန် လိအပ်ေသာ အနည်းဆံး

loan

ေချးေငွ

loan consultant

ေချးေငွအတိင်ပင်ခံ

loan officer

ေချးေငွအရာ ိ

lobby

လိရာကိစတွင် ေထာက်ခံေပးရန် စည်း ံးေသာအဖွဲ

lobbying

လိရာကိစတွင် ေထာက်ခံေပးရန် စည်း ံးြခင်း

lobbyist

လိရာကိစတွင် ေထာက်ခံေပးရန် စည်း ံးသ

Burmese Glossary

လခ

161 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

local

ေဒသခံ

Local Agency Formation Commission

ေဒသခံ ေအဂျင်စီဖဲွစည်းေရး ေကာ်မ င်

local and municipal consolidated elections

ေဒသဆိင်ရာ င့် ြမ နီစီပယ် စေပါင်းထားေသာ

local assessments

ေဒသခံ အကဲြဖတ်ချက်များ

local attorney

ေဒသခံ ေ ေန

local business owner

ေဒသတွငး် စီးပွားေရးပိင် င်

local business person

ေဒသတွငး် စီးပွားေရးလပ်ငန်း င်

Local Control and Accountability Plan

ေဒသတွငး် ထိနး် ချ ပ်ေရး င့် တာ၀န်ယမ စီမံချက်

ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား

ေဒသတွငး် ထိနး် ချ ပ်ေရး င့် တာ၀န်ယမ စီမံချက်

Local Control and Accountability Plan
(LCAP)

(LCAP)

Local Control Funding Formula

ေဒသတွငး် ထိနး် ချ ပ်ေရး ရန်ပံေငွ လပ်နည်းစနစ်

local government

ေဒသခံအစိးရ

local government employee

ေဒသခံအစိးရ ၀န်ထမ်း
ေဒသဆိင်ရာ တိးတက်မ ေဆွးေ းွ ပွဲတွင် ပါဝင်ရန်

local improvement panel

ေရွ းချယ်ထားေသာ အဖွဲ

local independent businessman

ေဒသတွငး် ပဂလိက စီးပွားေရးသမား

local measure

ေဒသတွငး် စီမံချက်

local merchant

ေဒသခံကန်သည်

local offices change positions, or "rotate."

Local Public Schools Funding Authority
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local tax

ေဒသခံအခွန ်

local tax revenues

ေဒသခံအခွနဝ
် င်ေငွများ

local taxpayers

ေဒသခံ အခွနေ
် ပးေဆာင်သများ

location of police training facility

ရဲေလ့ကျငေ
့် ရး အေဆာက်အအံ တည်ေနရာ

locksmith

ေသာြ့ ပင်ဆရာ

locomotive engineer

ရထားစက်ေခါင်း အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

log onto

အထဲသိ ေလာ
့် ဝင်ပါ
့

logistics

ေထာက်ပံ့ပိေဆာင်
ေရး
့
ည်လျားေသာ အကွာအေဝး

long range
long shot

ကံစွပ်ကံညားစွနရ
် ့ မည့် ကိစ

long term

ေရ ည်

longevity and merit pay

သက်တမ်း ည်ြခင်း င့် အရည်အချင်းေ ကာင ့်

longevity pay

သက်တမ်း ကာေသာေ ကာငေ
့် ပးေသာ လခ

longshoreman

သေဘာကျင်းလပ်သား

loophole

လွတ်ေပါက် (သိ)့ ကွက်လပ်

Los Angeles Area Chamber of Commerce

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ဧရိယာ
့ ်အန

Los Angeles City and County Engineers
Association

ေပးေသာ လခ

ကန်သည် ကီးများအသင်း

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ င့် ေကာင်တီ
့ ်အန
အင်ဂျင်နယ
ီ ာများ အသင်း

Los Angeles city attorney

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ ေ ေန
့ ်အန

Los Angeles City councilman's deputy

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ ေကာင်စီအမတ်၏
့ ်အန

Los Angeles city councilmember

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ ေကာင်စီအဖွဲဝင်
့ ်အန

Los Angeles City councilwoman

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ ေကာင်စီဝင်အမျိ းသမီး
့ ်အန
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Los Angeles City Employees' Retirement
Fund
Los Angeles City Employees' Retirement
System (LACERS)

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ ဝန်ထမ်းများ၏
့ ်အန
အ ငိမ်းစားယသည့် ေထာက်ပံ့ေငွ

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ ဝန်ထမ်းများ၏
့ ်အန
အ ငိမ်းစားယြခင်း စနစ် (LACERS)
ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ အစိးရေ ေန
့ ်အန

Los Angeles city prosecutor

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ အထး ြမ နီစီပယ်
့ ်အန

Los Angeles City Special Municipal
Election

ေရွ းေကာက်ပဲွ

Los Angeles Community College District
(LACCD)

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ကွနြ် မ နတီ ေကာလိပ် ခ ိင်
့ ်အန
(LACCD)

Los Angeles councilwoman

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်စီအမျိ းသမီး
့ ်အန

Los Angeles County

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ
့ ်အန

Los Angeles county assessor

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ အကဲြဖတ်သ
့ ်အန

Los Angeles county assessor, appointed

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ အကဲြဖတ်သ၊
့ ်အန
ခနအ
် ့ ပ်ထားေသာ

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ဒတိယခ ိင်
့ ်အန
Los Angeles County Association of Deputy
District Attorneys
ေ ေနများ အသင်း
Los Angeles County Bar Association

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ တရားေရးဝန်ထမ်း
့ ်အန

Los Angeles County Board of Supervisors

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ကီး ကပ်ေရးမးများ
့ ်အန

အသင်း

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ အေဆာက်အအံ င့်
့ ်အန

Los Angeles County Building &
Construction Trades Council

ေဆာက်လပ်ေရး ကန်သယ
ွ ်မ ေကာင်စီ

Los Angeles County Business Federation
Los Angeles County Chicano Employee
Association
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ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ
့ ်အန

Los Angeles County City Selection
Committee

မိ ေတာ်ေရွ းချယ်ေရး ေကာ်မတီ

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ လငယ်များ
့ ်အန

Los Angeles County Delinquency and
Crime Commission

ကျ းလွနေ
် သာ ြပစ်မများ င့် ရာဇဝတ်မ
ေကာ်မ င်

Los Angeles County deputy assessor

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ဒအကဲြဖတ်သ
့ ်အန

Los Angeles County employee

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ဝန်ထမ်း
့ ်အန

Los Angeles County Farm Bureau

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ စိက်ပျိ းေမွးြမ ေရး
့ ်အန

Los Angeles County Federation of Labor

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ အလပ်သမား
့ ်အန

အစိးရဌာန (ဗျ

ိ)

ြပည်ေထာင်စအဖွဲချ ပ်

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ မိ ေတာ်
့ ်အန

Los Angeles County Metropolitan
Transportation Authority

သယ်ယပိေဆာင်
ေရး အာဏာပိင်
့

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ပညာေရး ံး
့ ်အန

Los Angeles County Office of Education
(LACOE)

(LACOE)

Los Angeles County Police Chiefs
Association

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ရဲချ ပ်များ အသင်း
့ ်အန

Los Angeles county private judge

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ပဂလိက
့ ်အန

Los Angeles county probation officers

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ခံဝန်ချ ပ်ြဖင ့်
့ ်အန

တရားသ ကီး

လတ်ထားသများကိ ကီး ကပ်ရသည့် အရာ ိများ

Los Angeles County Professional Peace
Officers Association
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ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ
့ ်အန

Los Angeles County Regional Park and
Open Space District

ေဒသဆိင်ရာပန်းြခံ င့် ဟင်းလင်းပွငေ
့် သာေနရာ
ခ ိင်

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ
့ ်အန

Los Angeles County RegistrarRecorder/County Clerk (LA COUNTY
RR/CC)

မတ်ပံတင်အရာ ိ-မတ်တမ်းယသ/
ေကာင်တီစာေရး (LA ေကာင်တီ RR/CC)

Los Angeles County Sanitation Districts

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ မိလာ၊ ေရဆိးစနစ်
့ ်အန

Los Angeles County School Police
Association

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ေကျာင်းရဲအသင်း
့ ်အန

ခ ိင်များ

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ာေဖွေရး
့ ်အန

Los Angeles County Sheriff Search &
Rescue EMT Program

ရဲအရာ ိ င့် ကယ်ဆယ်ေရး EMT စီမံချက်

Los Angeles County Superior Court judge

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ အထက်တရား ံး
့ ်အန

Los Angeles county supervisor

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ကီး ကပ်ေရးမး
့ ်အန

Los Angeles County Traffic Improvement
Plan

တရားသ ကီး

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ ယာဥ်အသွားအလာ
့ ်အန
တိးတက်မ စီမံချက်

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေကာင်တီ
့ ်အန
Los Angeles County Vector Control

ေရာဂါသယ်ေဆာင်ေသာ ပိးမား၊ တိရ စာန်
ထိနး် ချ ပ်ေရး

Los Angeles court commissioner
Los Angeles Economy & Efficiency
Commission

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် တရား ံး ေကာ်မ င်နာ
့ ်အန
ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် စီးပွားေရး င့် စွမ်းေဆာင်ရည်
့ ်အန
ေကာ်မ င်

Los Angeles High School for the Arts

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ဝိဇာပညာ
့ ်အန

Los Angeles Judicial District

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် တရားစီရင်ေရးခ ိင်
့ ်အန
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ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ကွနဆ
် ာေဗး င်း (ပတ်ဝန်းကျင်
့ ်အန
ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး) မဲဆ

င်များ

အသင်း

Los Angeles Municipal Court judge

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ြမ နီစီပယ်တရား ံး
့ ်အန

Los Angeles Parks Foundation Board

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ပန်းြခံများ ေဖာင်ေဒး င်း
့ ်အန

Los Angeles Police Commission

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ရဲေကာ်မ င်
့ ်အန

Los Angeles Police Protective League

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ရဲတပ်ဖဲွ ကာကွယ်ေရး အသင်း
့ ်အန

Los Angeles Unified School District
(LAUSD)

တရားသ ကီး
ဘတ်အဖွဲ

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ေပါင်းစည်းထားေသာ
့ ်အန
ေကျာင်းခ ိင် (LAUSD)

lotteries

ထီများ

lottery revenues

ထီမရ ိေသာ ဝင်ေငွများ

lowest possible cost

ြဖစ် င်
ိ ေြခအနည်းဆံး ကန်ကျစရိတ်

Lutheran

Martin Luther ၏ ေနာက်လိက်

Lynwood City councilman

Lynwood မိ ေကာင်စီဝင်အမျိ းသား

M. S. E. E. (Master of Science in Electrical M. S. E. E. (လ ပ်စစ် အင်ဂျင်နယ
ီ ာ မဟာသိပံဘ)ွဲ
Engineering)
machine operator

စက်ေအာ်ပေရတာ

machine tools businessman

စက်ကိရိယာများ စီးပွားေရးလပ်ငန်း င်

machinery analyst

စက်ယ ရား ဆန်းစစ်သ

machinery manufacturer

စက်ယ ရား ထတ်လပ်သ

machinist

စက်ဆရာ/ စက်ေမာင်း
အထးသင်တန်းများ သိမဟတ်
့

Magnet Designation

သင် ိး

န်းတမ်းများ သတ်မတ်ထားေသာ

ေကျာင်း
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သံလိက်စက်ကွငး် ြဖင့် လပ်ေဆာင်သည့် လ ပ်စစ်
ဓာတ်အားေပးေသာ အရည်ရဲ အြပ
အမကိ
့

magneto hydrodynamics

ေလ့လာြခင်း
mail carrier

စာပိသ
့

mail room

စာတိက်ခန်း

mail(ed) ballot precinct

မဲဆ နယ်သိ မဲ
(ပိခဲ့ သ
့ ေပးလာ စာပိသည်
့
့ ည်)

mailing address

စာပိလိ
့ ပ်စာ

main telephone number

အဓိက တယ်လီဖန်းနံပါတ်

maintain

ထိနး် သိမ်းသည်

maintenance

ြပ ြပင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး

Maintenance and Operation Reserve Fund

ြပ ြပင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး င့် လပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်

maintenance technician

ြပ ြပင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး နည်းပညာ င်

major

ဗိလ်မး/ အဓိကကျေသာ

major accounts representative

အဓိကအေကာင့် ကိယ်စားလယ်

majority

အများစ

အရံဘ

ာေငွ

ေအာက်လတ်ေတာ် သိမဟတ်
့

အထက်လတ်ေတာ်တွင် အမတ်ေနရာ
majority leader

အများစကိင်ထားေသာ ပါတီဝင်များက
ေရွ းချယ်တင်ေြမာက်ထားသည့် ဥပေဒြပ
ေခါင်းေဆာင်

majority of the votes

မဲအများစ

Majority Rule Act

အများစစည်းမျ း အက်ဥပေဒ

majority vote

အများစမဲ

make a difference

ြခားနားချက်တစ်ခလပ်ပါ

management

စီမံခနခ
် ့ ွဲမ

management consultant

စီမံခန်ခွ့ ဲမ အတိင်ပင်ခံ
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manager

မန်ေနဂျာ

managing deputy assessor

စီမံခနခ
် ့ ွဲမ ဒအကဲြဖတ်

managing partner

စီမံခနခ
် ့ ွဲမ လပ်ေဖာ်ကိင်ဖက်

mandate

လပ်ပိင်ခွင့်

mandatory

မြဖစ်မေနလပ်ရေသာ

mandatory vote

မြဖစ်မေန မဲေပးြခင်း

manual tabulation of ballots

ဆ မဲြပားများကိ လက်ြဖငစ
့် ာရင်းြပ စြခင်း

manufacturer

ထတ်လပ်သ

် ့ ွဲေရး
manufacturer and water industry executive ထတ်လပ်သ င့် ေရ စက်မလပ်ငန်း စီမံခနခ
manufacturing

ထတ်လပ်မ

manufacturing operations engineer

ထတ်လပ်မလပ်ငန်း အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

maple counseling center

ေမပယ် (maple) အ ကံေပး စင်တာ

marijuana legalization attorney

ေဆးေြခာက်ကိ တရားဝင်ြဖစ်ေစသည့် ေ ေန

marine air station

ပင်လယ်ေလေ ကာင်း ဘတာ ံ

marine biologist

အဏဝါ ဇီ ဝေဗဒပညာ င်

Marine Corp Air Station (MCAS)

ေရေ ကာင်းတပ်ဖဲွ ေလဆိပ် (MCAS)

Marine Corps

ေရေ ကာင်းတပ်ဖဲွများ

Marine Corps League Women's Auxiliary

ေရေ ကာင်းတပ်မ အမျိ းသမီးများ အရန်တပ်ဖဲွ

marine machinist

ေရတပ် စက်ဆရာ

maritime claims adjuster

ေရေ ကာင်း သွားလာမ င့် စပ်ဆိင်ေသာ

maritime commerce, navigation, and
fishery
market tax
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marketing

ေစျးကွက် ာေဖွေရး (သိ)့

Marketing and Public Relations Committee

ေစျးကွက် ာေဖွေရး င့် ြပည်သ ဆက်
ဆေ
ံ ရး
့

marketing assistant

ေစျးကွက် ာေဖွေရး လက်ေထာက်

marketing director

ေစျးကွက် ာေဖွေရး ဒါ ိက်တာ

marking devices

အမတ်အသားြပ လပ်သည့် ကိရိယာများ

marriage licenses

လက်ထပ်ထမ
ိ ်းြမားရန် လိင်စင်များ

marriage record

အိမ်ေထာင်ေရးမတ်တမ်း

marriage therapist

အိမ်ေထာင်ေရး ကထံးဆရာဝန်

marshal

ထိပ်တန်းအရာ ိ

masonry contractor

ပန်းရန် ကန်ထ ိက်တာ

mass communication

လထဆက်သယ
ွ ်ေရး

mass communication consultant

လထဆက်သယ
ွ ်ေရး အတိင်ပင်ခံ

master calendar

မာစတာ ြပကဒိန ်

master degree

မဟာဘွဲ

Master of Boardsmanship Award

ေကျာင်းဘတ်အဖွဲ၏ စီမံခနခ
် ့ ွဲမဆ မဟာဘွဲ

ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားြခင်း
ေကာ်မတီ

ီ ာ မဟာသိပံဘွဲ
Master of Science in Electrical Engineering လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
master plan

လမ်းြခံ ေရးဆွထ
ဲ ားေသာ စီမံချက်

master settlement agreement

အပ်ချ ပ်သ အေြခချသေဘာတညီချက်

master trustee

မာစတာ ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ

masters in governance

အပ်ချ ပ်မဆိင်ရာ က မ်းကျင်ေသာ

matching funds

ကိက်ညီသည့် ဘ

ာေငွများ

ကိက်ညီသည့် ဘ

ာေငွများ င့် အသံးစရိတ်

matching funds and expenditure
limitations authorization
matching state funds
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material

ပစည်း

material expediter

ပစည်း အလျင်အြမန်ထတ်သ

material specialist

ပစည်း အထးက မ်းကျင်သ

materials processing engineer

ပစည်းများ ထတ်လပ်ြပ ြပင်သည့် အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
ပစည်းများ ြပန်လည်ေကာင်းမွနေ
် အာင်

Materials Recovery Facility

ြပ လပ်သည့် အေဆာက်အံ

materials shipping manager

ပစည်းများတင်ပိေရး
မန်ေနဂျာ
့

maternity care

ကိယ်ဝန်ေဆာင်ေစာငေ
့် ာက်မ

math teacher

သချာဆရာ

mathematician

သချာပညာ င်

mathematics

သချာ

mathematics teacher

သချာဆရာ

maturity date (e.g., bond)

သတ်မတ်သည့်သက်တမ်းေစ့ေသာ ကာလ

maximum

အများဆံး

maximum use of water frontage

ေရမျက် ာြပင်ကိ အများဆံးအသံးြပ မ

mayor

မိ ေတာ်ဝန်

mayor and councilmember

မိ ေတာ်ဝန် င့် ေကာင်စီဝင်

mayor of Manhattan Beach

Manhattan Beach ၏ မိ ေတာ်ဝန်

mayor pro tem

လတ်တေလာ မိ ေတာ်ဝန်

mayor protempore

လတ်တေလာ မိ ေတာ်ဝန်

mayor, City and County of San Francisco

မိ ေတာ်ဝန်၊ ဆန်ဖရန်စစကိ၏ မိ

Mayor’s Teen Commission

မိ ေတာ်ဝန်၏ ဆယ်ေကျာ်သက်ေကာ်မ င်

mayoral aide

မိ ေတာ်ဝန်လက်ေထာက်
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မိ ေတာ်ဝန်ရဲ အဆိ
ြပ ထားသည့်
့

ဝင်ေငွထက
ွ ်ေငွစာရင်း

mayor's veto

မိ ေတာ်ဝန်ရဲ ဗီ့ တိအာဏာ

meal on wheels

အစားအစာများကိ အိမ်တိင်ရာေရာက် ကားြဖင ့်

measure

စီမံချက်/ အတိင်းအတာ

measure appearing on ballot

မဲေပးလာတွင် ထတ်ြပန်ထားသည့် စီမံချက်

measure argumentation

ေဆာင်ရွက်ေပးေသာ ဝန်ေဆာင်မ

အြငင်းပွားမ အတိင်းအတာ/ စီမံချက်
အြငင်းပွားမကိ

measure information

စီမံချက် သတင်းအချက်အလက်

measures submitted to the voters

မဲဆ

mechanic

စက်ြပင်

mechanical engineer

စက်မအင်ဂျင်နယ
ီ ာ

mechanical maintenance supervisor

စက်မြပ ြပင်ထန
ိ း် သိမ်းေရး ကီး ကပ်ေရးမး

mechanical technician

စက်မနည်းပညာ င်

medal of honor

ဂဏ်ထးေဆာင်ဆတံဆိပ်

media coordinator

မီဒယ
ီ ာ ညိ င
ိ း် ေရးမး

media day

မီဒယ
ီ ာေန ့

media marketing executive

မီဒယ
ီ ာ ေစျးကွက် ာေဖွေရး စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

media relations director

မီဒယ
ီ ာ ဆက်ဆေ
ံ ရး ဒါ ိက်တာ

media talking points

မီဒယ
ီ ာ ေဆွးေ းွ တဲ့ အချက်များ

mediator

ေြပလည်မရေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးသ

medic

ေဆးေကျာင်းသား (သိ)့ ဆရာဝန်

Medicaid
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medical

ေဆးဘက်ဆိင်ရာ

medical affair

ေဆးဘက်ဆိင်ရာ ကိစ

medical doctor

ေဆးဘက်ဆိင်ရာ ဆရာဝန်

medical family advocate

ေဆးဘက်ဆိင်ရာ မိသားစ ေထာက်ခံအားေပးသ

medical marijuana provider

ေဆးဘက်ဆိင်ရာ ေဆးေြခာက် ပံပ
့ ိ းေပးသ

medical office manager

ေဆးဘက်ဆိင်ရာ ံးမန်ေနဂျာ

medical researcher

ေဆးဘက်ဆိင်ရာ သေတသနြပ သ
သက် ကီးရွ ယ်အများအတွ
ိ
က် ေဆးဝါး

Medicare

အကအညီေပးမ စီမံကိနး်

meditation instructor

စိတ်ကတည်
ိ
ငိမ်ေအာင် ေလ့ကျငေ
့် ပးသည့်

meeting

အစည်းအေဝး

meeting planner

အစည်းအေဝး အစီအစ ဆွသ
ဲ

member

အဖွဲဝင်

member accounts

အဖွဲဝင် အေကာငမ
့် ျား

member of congress

ကွနဂ
် ရက် အဖွဲဝင်

နည်းြပ

ကွနဂ
် ရက် အဖွဲဝင်၊ အေမရိကန်
member of congress, United States House
of Representatives
ေအာက်လတ်ေတာ်
member of the assembly

လတ်ေတာ်အဖွဲဝင်

member of the county central committee

ေကာင်တီ ဗဟိ ေကာ်မတီ အဖွဲဝင်

member of the state assembly

ြပည်နယ်လတ်ေတာ်အဖွဲဝင်

member of the U.S. House of
Representatives

အေမရိကန်ေအာက်လတ်ေတာ် အဖွဲဝင်

member state board of equalization

တန်းတညီမ ေသာ ြပည်နယ်ဘတ်အဖွဲဝင်

member, board of equalization

အဖွဲဝင်၊ တန်းတညီမ ေသာ ဘတ်အဖွဲ

member, board of supervisors

အဖွဲဝင်၊ ကီး ကပ်ေရးမးများ ဘတ်အဖွဲ
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member, California state assembly

အဖွဲဝင်၊ ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် လတ်ေတာ်

member, county central committee

အဖွဲဝင်၊ ေကာင်တီ ဗဟိ ေကာ်မတီ

member, county council

အဖွဲဝင်၊ ေကာင်တီ ေကာင်စီ

member, West Hollywood City council

အဖွဲဝင်၊ West Hollywood မိ ေကာင်စီ

membership

အသင်းဝင်

memo

မတ်စတိ

memorandum

မတ်တမ်း / စာခ န်လာ / သေဘာတ
စာချ ပ်မ ကမ်း

mental health

စိတ်ကျန်းမာေရး

merchandise buyer

ကန်ပစည်း ဝယ်သ

merchandise manager

ေရာင်းဝယ်ေရး မန်ေနဂျာ

merchant

ကန်သည်

merchant seaman

ကန်သည် သေဘာသား

merit bonuses for teachers

ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အရည်အချင်း
အပိဆများ

merit system

အရည်အချင်း အေလျာက် ေြမာက်စားသည့် စနစ်

metal detector

သတ

metallurgy

သတ ေဗဒ

metropolitan jail

မိ ေတာ် အကျ းေထာင်

metropolitan transit policeman

မိ ေတာ် အကးအေြပာင်း ရဲတပ်ဖဲွ

metropolitan transportation authority

မိ ေတာ် သယ်ယပိေဆာင်
ေရး အာဏာပိင်
့

Mexican American Bar Association
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မကဆီကန် အေမရိကန် အမားြပ ြပင်ေပးသည့်
ငိမ်းချမ်းေရး အရာ ိများ အသင်း
အဏဇီဝေဗဒပညာ င် / ပိးမားစသည့်

microbiologist

အလွနေ
် သးငယ်ေသာ အရာများကိ ေလ့လာသည့်
ပညာ င်

microelectronics product manager

microfilm record

microfilm technician

အလွနေ
် သးငယ်ေသာ အီလက်ထရွ န်နစ်
ပစည်းများကိ ထတ်လပ်သည့် မန်ေနဂျာ
အလွနေ
် သးငယ်ေသာ ပံများကိ ိက်ယသည့်
ပ် င် မတ်တမ်း
အလွနေ
် သးငယ်ေသာ ပံများကိ ိက်ယသည့်
ပ် င် နည်းပညာ င်

micromanagement

မိက်ခ ိ-စီမံအပ်ချ ပ်မ

middle school

အလယ်တန်းေကျာင်း

middle school taskforce

အလယ်တန်းေကျာင်း အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

middle school teacher

အလယ်တန်းေကျာင်း ဆရာ

military and overseas voter

စစ်တပ် င့် ြပည်ပ မဲဆ

Military and Veterans Code

စစ်တပ် င့် စစ်ြပန်များ ဥပေဒ

military discharge

တပ်မေတာ်မ ထွက်ခွင့်

military duty

တပ်မေတာ်တာဝန်

military experience

စစ်ေရးအေတွအ ကံ

military identification

တပ်မေတာ် သက်ေသခံကတ်ြပား

military leave

တပ်မေတာ်မ ခွငရ
့် က်

military officer

စစ်ဘက်ဆိင်ရာ အစိးရေ ေန

military prosecutor

တပ်မေတာ် ေ ေန

military reserve

တပ်မေတာ် အရန်တပ်

military reservist

တပ်မေတာ် အရန်တပ်ဖဲွဝင်
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military sergeant

တပ်မေတာ် တပ် ကပ် ကီး

military services

စစ်မထမ်းြခင်းများ

mini-cities

မိ ငယ်များ

minimize

နည်း င်
ိ သမ နည်းေစသည်

minimum charge for service

ဝန်ေဆာင်မအတွက် အနည်းဆံး အခေ ကးေငွ

mining engineer

သတ တးေဖာ်ေရး အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

minister

ဝန် ကီး

ministerial student

ဝန် ကီးအဆင့် ေကျာင်းသား

minor child

အရွ ယ်မေရာက်ေသးေသာ ကေလး

minority

လနည်းစ
ေအာက်လတ်ေတာ် သိမဟတ်
့

အထက်လတ်ေတာ်တွင် အမတ်ေနရာ
minority leader

အနည်းစကိင်ထားေသာ ပါတီဝင်များက
ေရွ းချယ်တင်ေြမာက်ထားသည့် ဥပေဒြပ
ေခါင်းေဆာင်

miscellaneous finance

အေထွေထွ ဘ

ာေငွ

misdemeanor

အေသးအဖွဲအမား၊ အြပစ်

misleading

အထင်ြမင်မားေစေသာ၊ လည့်စားေသာ

misrepresentation

မားယွငး် စွာ ေဖာ်ြပြခင်း

missionary

သာသနာြပ အဖွဲ
မားယွငး် ေသာ တရားစွဲဆိစီရင်မ (သိ)့

mistrial

ဂျ ရီအဖွဲအတွငး် သေဘာတညီမ မရ ိ၍ စီရင်မ
မ ပီးေြမာက်ြခင်း

mobile home park
mobile intensive care paramedics
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Mobile Operational Polling Place (MOPP)

ေ ေြပာင်း င်
ိ သည့် မဲေပးေနရာ (MOPP)

Mobile Vote Center

ေ ေြပာင်း င်
ိ သည့် မဲေပးစင်တာ

mobility

ေရွ လျား င်
ိ မ

mobilize

ေဆာ် သစည်း ံးသည်/ စစ်စည်း ံးသည်

mock trial

နမနာ အမစစ်ေဆးြခင်း

mode of adoption

သေဘာတလက်ခံရန် နည်းလမ်း (သိ)့ ေမွးစားရန်

model continuation school

ေကျာင်း ဆက်လက်လပ်ေဆာင်ချက် နမနာ

နည်းလမ်း

စက်ကိ ြပည့်စံေအာင် တပ်ဆင်ထားသည့် နမနာ

model display assembler

ြပသြခင်း

modernized

ေခတ်မီေအာင်လပ်ခဲ့သည်

modernizing all schools

ေကျာင်းအားလံးကိ ေခတ်မီေအာင်လပ်ြခင်း

modified closed primary

ကနသ
် ့ တ်ထားေသာ ပါတီကိယ်စားလယ်

modify

ြပ ြပင်မွမ်းမံသည်

molestation

ေစာ်ကားသည်

mom

အေမ

Mommy & Me Program

အေမ င့် က န်ေတာ် အစီအစ

money

ပိက်ဆံ

money damages

နစ်နာေ ကးေငွ

money market securities

ေငွေ ကးေစျးကွက် အာမခံချက်များ

money order

ေငွလဲစာ

monthly charge

လစ ေ ကး

အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲက
ွ ိ ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း

More Advocates for Safe Homes (MASH)
Organization
mortgage
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mortgage company

အေပါင်ခံကမဏီ

mortgage lender

အေပါင်ေချးသ

mortgage loan broker

အေပါင်ေချးေငွ ပွဲစား

mortgage statement

အေပါင်စာချ ပ် ထတ်ြပန်ချက်

mortgagee

အေပါင်ခံသ

mortuary manager

ရင်ခွဲ ံ မန်ေနဂျာ

mortuary owner

ရင်ခွဲ ံ ပိင် င်

mother

မိခင်

Mothers Against Drunk Driving (MADD)

အရက်မး ပီး ယာ ေမာင်းြခင်းကိ ဆနက
် ့ ျင်ေသာ

motion

လပ် ားမ

motion picture editor

လပ် ားမ ပ်ပံ တည်းြဖတ်သ

motion picture executive

လပ် ားမ ပ်ပံ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

motion picture technician or technologist

လပ် ားမ ပ်ပံ က မ်းကျင်သ သိမဟတ်
့

မိခင်များ (MADD)

နည်းပညာ င်
မဲဆ

င်ေလာင်းများကိ ယာ ေမာင်း

လိင်စင်ရေသာအခါ သိမဟတ်
့

motor voter

သက်တမ်းတိးတဲအ
့ ခါ မဲေပးရန်
မတ်ပံတင်ခွငြ့် ပ ေသာ ဥပေဒတစ်ခ

Mountain Park Ranger Association

ေတာင်တန်းဥယျာ ထိနး် သိမ်းသည့် အဖွဲအစည်း

mountains conservancy advisor

ေတာင်တန်းများ ထိနး် သိမ်းေရး အ ကံေပးပဂိ လ်

Mountains Recreation and Conservation
Authority

ေတာင်တန်း အပန်းေြဖေရး င့် ထိနး် သိမ်းေရး
အာဏာပိင်

movie designer

ပ် င် ဒီဇိင်နာ

movie theater executive

ပ် င် ံ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး
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multi-ethnic society

လမျိ းေပါင်းများစွာ ိေသာ လအဖွ
့ ဲ အစည်း

multi-family dwelling

မိသားစေပါင်းစံ ေနအိမ်၊ တိက်ခန်း စသည်

multilingual

ဘာသာစကားေပါင်းစံေြပာေသာ

multilingual assistance hotline

ဘာသာေပါင်းစံ အကအညီေပးသည့် ေဟာလ
့ ိင်း

multilingual services

ဘာသာစကားမျိ းစံ ဝန်ေဆာင်မများ

(သီးသန ် တယ်
လီဖန်းလိင်း)
့

ဘာသာစကားမျိ းစံေြပာေသာ မဲဆ

multilingual voter assistance

င်ကိ

အကအညီေပးြခင်း

Multilingual Voter Outreach Unit (MVOU)

ဘာသာစကားမျိ းစံေြပာေသာ မဲဆ

င်ကိ

ကမ်းလမ်းသည့် ဌာန (MVOU)
( ပ်၊ သံ) ပသာဒစံ (သင် ကားမ၊ တင်ဆင်မ)

multi-media producer

ထတ်လပ်သ

multiparty, proportional

ပါတီစံ၊ အချိ းကျ

multiple family

မိသားစ မျိ းစံ

multiple family residential

မိသားစ မျိ းစံရဲ လေနရပ်
ကွပ်
့
ေကျးလက်မျိ းစံ အသံးြပ မအတွက်

multiple rural use limited agricultural zone

စိက်ပျိ းေရးကိ ကနသ
် ့ တ်ထားသည့်
သတ်မတ်နယ်ေြမ

municipal

ြမ နီစီပယ် / စည်ပင်သာယာ

municipal ballot

ြမ နီစီပယ် မဲေပးလာ

municipal bond election

ြမ နီစီပယ် စာချ ပ်ေရွ းေကာက်ပဲွ

municipal building

ြမ နီစီပယ် အေဆာက်အဦး

municipal code

ြမ နီစီပယ် ဥပေဒ

municipal corporation

ြမ နီစီပယ် ေကာ်ပိေရး င်း

municipal court

ြမ နီစီပယ် တရား ံး

municipal court commissioner

ြမ နီစီပယ် တရား ံး ေကာ်မ င်နာ
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municipal court judge

ြမ နီစီပယ် တရား ံး တရားသ ကီး

municipal efficiency, consultant

ြမ နီစီပယ် ထိေရာက်မ၊ အ ကံေပး

municipal election

ြမ နီစီပယ် ေရွ းေကာက်ပဲွ

municipal law analyst

ြမ နီစီပယ်ဥပေဒ ဆန်းစစ်သ

municipal newspaper

ြမ နီစီပယ် သတင်းစာ

municipal peace officer

ြမ နီစီပယ် ငိမ်းချမ်းေရးအရာ ိ

municipal projects coordinator

ြမ နီစီပယ် စီမံကိနး် များ ညိ င
ိ း် ေရးမး

municipal town

ြမ နီစီပယ် မိ နယ်

Municipal Treasurers Association

ြမ နီစီပယ် ဘ

municipal utility supervisor
Municipal Water District
municipality
murder
Murray Hayden Urban Parks and Youth
Service Program

muscular dystrophy fund raiser

ာေရးမးများ အသင်း

ြမ နီစီပယ် မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အား စသည်
ဝန်ေဆာင်လပ်ငန်းကိ ကီး ကပ်သ
ြမ နီစီပယ် ေရခ ိင်
ြမ နီစီပယ်အဖွဲ / ေဒသ ာရ အပ်ချ ပ်မ
စနစ်ေအာက်တွင ် ိေသာ မိ
လသတ်မ
Murray Hayden မိ ြပ ပန်းြခံများ င့် လငယ်
ဝန်ေဆာင်မ အစီအစ

ကက်သားများ တြဖည်းြဖည်း ကံ လီလာသည့်
ေရာဂါသည်အတွက် ရန်ပံေငွ ာေဖွေပးသ

music

ဂီတ

music teacher

ဂီတဆရာ

musician

ဂီတပညာ င်

name of candidate

ကိယ်စားလယ်ေလာင်း အမည်

name to appear on the ballot

မဲေပးလာေပ တွင် ေပ လာမယ့် နာမည်

Burmese Glossary

180 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ကိယ်ဝန်ဖျက်ချပိင်ခွင့် လပ် ားမ အဖွဲ

National Abortion Rights Action League

ပညာေရးတိးတက်မဆိင်ရာ င်
ိ ငေ
ံ တာ်

national assessment of educational
progress

အကဲြဖတ်မ
မျက် ာြဖ လမျိ းမဟတ်ေသာ လမျိ းများ

National Association for the Advancement တိးတက်ေရးအတွက် င်
ိ ငေ
ံ တာ် အဖွဲအစည်း
of Colored People (NAACP)
(NAACP)
National Association of Manufactures

ထတ်လပ်မဆိင်ရာ င်
ိ ငေ
ံ တာ် အသင်း

National Association Security Dealers

ဘ

ာေရးေစျးကွက် လံြခံ ေရး င်
ိ ငေ
ံ တာ်အသင်း

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဌက်တိရိ စာန်ေဗဒပညာ င်

National Audubon Society

အဖွဲအစည်း

National Blue Ribbon School

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဖဲ ကိ းအြပာေရာင် ေကျာင်း

National Board Certified Teacher

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဘတ်အဖွဲ အသိအမတ်ြပ ဆရာ
အမျိ းသားညီလာခံ

National Convention
National Council of Senior Citizens (NCSC)

သက် ကီးရွ ယ်အိ င်
ိ ငသ
ံ ားများ၏
အမျိ းသားေကာင်စီ (NCSC)

national development coordinator

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဖွံ ဖိ းေရး ညိ င
ိ း် ေရးမး

National Education Association (NEA)

င်
ိ ငေ
ံ တာ်ပညာေရး အသင်း (NEA)

National Farmers Union (NFU)

င်
ိ ငေ
ံ တာ် လယ်သမားများ သမဂ (NFU)

National Federation of Independent
Business

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဖယ်ဒေရး င်း၏ ပဂလိက စီးပွားေရး

National Flood Insurance Program

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ေရေဘး အာမခံအစီအစ

National Flood Insurance Programs
Community Rating System
national forest
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င်
ိ ငေ
ံ တာ် စိက်ပျိ းေမွးြမ ေရး (၎င်းသည်
national grange

အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စ ိ လယ်သမားများ၏
လမေရး င့် စီးပွားေရး လိအပ်ချက်များကိ

ြမငတ
့် င်ေပးသည့် အဖွဲအစည်း)
National Green Ribbon Schools Award
national guard

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဖဲ ကိ းအစိမ်းေရာင် ေကျာင်းဆ
အမျိ းသားအေစာငတ
့် ပ်ဖဲွ
င်
ိ ငေ
ံ တာ် Head Start ညီလာခံ (၎င်းသည်
ကေလးတိင်းသည် ဘဝတွင်

National Head Start Conference

ေအာင်ြမင် င်
ိ စွမ်း ိသည်ဟ ယံ ကည်၍
ကေလးများကိ ပံ့ပိးကညီရန် ဖွဲစည်းထားေသာ
အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲအစည်း)

National Housing Act

အမျိ းသားအိမ်ရာ အက်ဥပေဒ

National Indian Gaming Commission

င်
ိ ငေ
ံ တာ် အင်ဒယ
ီ န် ဂိမ်း ေကာ်မ င်

National League of Women Voters

င်
ိ ငေ
ံ တာ် အမျိ းသမီး မဲဆ

National Little League Association

င်များ အဖွဲ

င်
ိ ငေ
ံ တာ် လငယ်ေဘ့စ်ေဘာ(Little league)
အသင်း
င်
ိ ငေ
ံ တာ် အဏဝါ ေဘးမဲ့ေတာ - ၎င်းသည်

National Marine Sanctuaries

င်
ိ ငတ
ံ စ်ဝမ်း ိ အေရး ကီးေသာ ပင်လယ်
အပင်များ င့် ပင်လယ်သတဝါများကိ

ကာကွယ်ေပးေသာ အထးဧရိယာများ
National Nursing Organization
National Organization for Women
National Parks and Conservation
Association
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အမျိ းသား င်
ိ ငေ
ံ ရး စည်း ံးေရးမး

national political organizer
national procedures for voter registration
for elections for federal office
national register
national register of historic places
National Retired Teachers Association
(NRTA)

ဖက်ဒရယ် ံး ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျားအတွက် မဲဆ
မတ်ပံတင်ရန် င်
ိ ငေ
ံ တာ် လပ်ထးလပ်
ံ
နည်းများ
င်
ိ ငေ
ံ တာ် မတ်ပံတင်စာရင်း
သမိင်းဝင်ေနရာများ၏ င်
ိ ငေ
ံ တာ်
မတ်တမ်းစာရင်း
င်
ိ ငေ
ံ တာ် အ ငိမ်းစားယထားေသာ ဆရာများ
အဖွဲအစည်း (NRTA)

National Rifle Association (NRA)

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ိင်ဖယ်ေသနတ် အသင်း (NRA)

National Science Foundation

င်
ိ ငေ
ံ တာ်သပ
ိ ံ ေဖာင်ေဒး င်း

national swat competition

င်
ိ ငေ
ံ တာ် swat (အထး လက်နက်များ င့်

national swat competition team

နည်းဗျ ဟာများ) ယ ပိ င်မ

င်
ိ ငေ
ံ တာ် swat (အထး လက်နက်များ င့်

နည်းဗျ ဟာ) ပိ င်ပဲွ အသင်း

National Tax-Limitation Committee

င်
ိ ငေ
ံ တာ် အခွန-် ကနသ
် ့ တ်ေရး ေကာ်မတီ

National Taxpayer Alliance

င်
ိ ငေ
ံ တာ် အခွနထ
် မ်း မဟာမိတ်အဖွဲ

National Voter Registration Act

င်
ိ ငေ
ံ တာ် မဲဆ

National Water Research Institute

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ေရသေတသန ဌာန

National Water Resources Association

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ေရသယံဇာတများ အသင်း

National Wildlife Federation (NWF)

င် မတ်ပံတင်ြခင်း အက်ဥပေဒ

င်
ိ ငေ
ံ တာ် ေတာ ိင်းတိရ စာန် ဖယ်ဒေရး င်း
(NWF)

natural law

သဘာဝဥပေဒ/ သဘာဝနိယာမ

Natural Law County Committee

သဘာဝဥပေဒ ေကာင်တီ ေကာ်မတီ

Natural Law Party

သဘာဝဥပေဒ ပါတီ
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natural resource consultant

သဘာဝသယံဇာတ အတိင်ပင်ခံ

natural resource stewardship

သဘာဝသယံဇာတ ကီး ကပ်အပ်ချ ပ်မ

natural resources manager

သဘာဝသယံဇာတ မန်ေနဂျာ

natural right

သဘာဝ အခွငအ
့် ေရး

naturalist

သဘာဝေဗဒပညာ င်

naturalization
naturalization swearing-in ceremony

င်
ိ ငသ
ံ ားအြဖစ် ခံယသည်
င်
ိ ငသ
ံ ားအြဖစ်ခံယပွဲ အခမ်းအနား၌
ကျမ်းကျိနြ် ခင်း

nature conservancy

သဘာဝထိနး် သိမ်းေရး

naturopath

သဘာဝ ေဆးကထံး စနစ်

naval amphibious base

ေရတပ်၏ ကန်း၊ ေရ စ်သယ
ွ ် အေြခစိက်စခန်း

naval officer

ေရတပ်အရာ ိ

navy combat veteran

ေရတပ် တိက်ပဲွ ဝါရငစ
့် စ်မထမ်းေဟာင်း

navy league

ေရတပ်အဖွဲ

navy sonar technician

ေရတပ်တွင် အသံလိငး် ြဖင ့် ေရေအာက်ဝတ တိ၏
့

Nazarene

နာဇလီန ီ လမျိ း

neglect

လျစ်လျ

negotiate

ညိ င
ိ း် ေဆွးေ းွ သည်

negotiating

ညိ င
ိ း် ေဆွးေ းွ ြခင်း

negotiation specialist

ညိ င
ိ း် မ အထးက မ်းကျင်သ

negotiation team

ညိ င
ိ း် ေရးအဖွဲ

neighbor

အိမ်နးီ နားချင်း

neighborhood

ရပ်ကွက်
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neighborhood activist

ရပ်ကွက် တက် ကလပ် ားသ

neighborhood advocate

ရပ်ကွက် ေထာက်ခံသ

Neighborhood Council Boardmember

ရပ်ကွက် ေကာင်စီ ဘတ်အဖွဲဝင်

Neighborhood Council Elections

ရပ်ကွက် ေကာင်စီ ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား

Neighborhood Council(s)

ရပ်ကွက် ေကာင်စီ(များ)

neighborhood watch captain

အိမ်နးီ ချင်း အချင်းချင်း ိင်းပင်းေစာငေ
့် ာက်မ

neighborhood watching

အိမ်နးီ ချင်း အချင်းချင်း ိင်းပင်းေစာငေ
့် ာက်ေရး

neighborliness

အိမ်နးီ နားချင်းေတွကိ ိင်းပင်းခင်မင်တတ်ေသာ

neo-Nazi

နာဇီ လက်သစ် (နီယိနာဇီ)

net

(ေငွ၊ အေလးချိန)် အသားတင်

net state cost

ေနာက်ဆးံ ြပည်နယ် ကန်ကျစရိတ်

network

ကွနပ
် ျ တာကွနယ
် က်

networking skills

ကွနယ
် က်ဆက်သယ
ွ ်ေရး က မ်းကျင်မများ

neurosurgeon

အာ ံေ ကာခွဲစိတ်ဆရာဝန်

New Delhi

နယးေဒလီ

new faces

မျက် ာသစ်များ (လသစ်များ)

New Historic Preservation Ordinance

သမိင်းဝင်ဆင်
ိ ရာ ထိနး် သိမ်းမ ဥပေဒအသစ်

new ideas

အေတွးအေခ အသစ်များ

news broadcaster

သတင်းထတ်လငသ
့်

news commentator

သတင်းထတ်လင့် အစီရင်ခံသ

news reporter

သတင်းေထာက်

newspaper

သတင်းစာ

newspaper distributor

သတင်းစာ ြဖနြ် ဖ
့ းသ
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newspaper editor

သတင်းစာ အယ်ဒတ
ီ ာ

no

မဟတ်ပါ

No argument against this measure was
submitted
No Bonds Now Committee

no candidate has filed
no candidates

ဤစီမံချက်နပတ်
ဲ ့ သက်တဲ့ ဆနက
် ့ ျင်သည့်
အြငင်းပွားမ မတင်ြပခဲပ
့ ါ

ယခအချိနတ
် ွင် စာချ ပ်အသစ်များ
ထတ်ေပးြခင်းကိ ဆန်ကျင်
ေသာ ေကာ်မတီ
့
မည်သည့် ကိယ်စားလယ်ေလာင်းမ
တင်သင
ွ း် မထားပါ
ကိယ်စားလယ်ေလာင်း မ ိပါ
မည်သည့် ကေလးကိမ မထားခဲ့ပါနဲ ့ပ ိဂရမ်

(၎င်းသည် ဆင်းရဲ မ
ွ ်းပါးေသာ ကေလးများ၏
No Child Left Behind Program

ပညာေရးဆိင်ရာ တိးတက်မအတွက်
အကအညီများ င့် ေငွေ ကး ေထာက်ပံ့ေပးေသာ
ဖက်ဒရယ်ပညာေရး ပ ိဂရမ်)

No rebuttal to the argument against this
measure was submitted

ဤစီမံချက်ကိ ဆနက
် ့ ျင်သည့် အြငင်းပွားမ
ြပန်လည်ေချပချက် မတင်ြပခဲ့ပါ

noes

ကနက
် ့ ွက်သများ

nominating petition

အဆိြပ ရန် အသနားခံစာ

nomination extension period

အဆိြပ ရန် အချိနတ
် ိးထားသည့်ကာလ

nomination filing period

အဆိြပ ရန် စာရင်းတင်သင
ွ း် ချိန ်

nomination of candidates

အဆိြပ ထားသည့် ကိယ်စားလယ်ေလာင်းများ

nomination papers

အဆိြပ ချက် စာရွ က်စာတမ်းများ

nomination period

အဆိြပ ရန်အချိန ်

non-classified position

အမျိ းအစားမခွဲြခားထားေသာ ရာထး

noncompliance

လိက်နာမမ ိြခင်း

non-convertible

ေြပာင်းလဲမမ ိ/ အသွငေ
် ြပာင်းလိမရ
့
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non-discrimination

ခွဲြခားဆက်ဆံမမ ိြခင်း

none of the above

အထက်ပါအချက်ေတွထက
ဲ တစ်ခမမဟတ်ပါ

non-exchangeable

လဲလယ်လမရေသာ
ိ့

non-negotiable form

ညိ င
ိ း် မရေသာ ပံစံ

Non-partisan

ပါတီဘက်မလိက်သ (သိ)့ ပါတီမ ိတဲ့

non-partisan canvass board

non-partisan local election official

ကိယ်စားလယ်ေလာင်း

ပါတီဘက်မလိက်ေသာ င်
ိ ငေ
ံ ရး မဲဆယ
ွ ်သည့်
ဘတ်အဖွဲ
ပါတီဘက်မလိက်ေသာ ေဒသဆိင်ရာ
ေရွ းေကာက်ပဲွ အရာ ိ

non-partisan offices

ပါတီဘက်မလိက်ေသာ ံးများ

non-partisan party

ပါတီဘက်မလိက်ေသာ ပါတီ

Non-Point Source Pollution Control
Program
non-profit

မေရရာေသာအရင်းအြမစ် ညစ်ညမ်းမ
ထိနး် ချ ပ်ေရး အစီအစ
အကျိ းအြမတ်မယေသာ/
အြမတ်အစွနး် မယေသာ

non-profit association

အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲ အစည်း

non-profit fundraiser

အကျိ းအြမတ်မယပဲ ရန်ပံေငွ ာေဖွေပးသ

non-profit grant writer

အကျိ းအြမတ်မယပဲ ေထာက်ပံေ
့ ငွရေအာင်

non-profit organization

အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲအစည်း

non-profit organization consultant

အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲအစည်း အတိင်ပင်ခံ

non-profit organization director

အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲအစည်း ဒါ ိက်တာ
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non-profit organization president

အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲအစည်း ဥကဌ

non-registrable

မတ်ပံတင်လမရေသာ
ိ့

non-residence

အတည်တကျ ေနထိင်ခွငမ
့် ိေသာ

non-residential site

လေနရပ်ကွက် မဟတ်ေသာ ေနရာ
ဝန်ေဆာင်မနဲ ့သက်ဆိင်မမ ိေသာ မသန်စွမ်းမ -

non-service-connected disability

၎င်းသည် စစ်မထမ်းြခင်း င့် မသက်ဆိင်သည့်
ထိခိက်ဒဏ်ရာ သိမဟတ်
ဖျားနာမေ ကာင ့်
့
မသန်မစွမ်းြဖစ်သည့် စစ်မထမ်းေဟာင်း

non-substantive

ထိေရာက်မမ ိေသာ

non-tenured

အ မဲတမ်း ခနထ
် ့ ားြခင်းမ ိေသာ

normal retirement

ပံမန် အ ငိမ်းစားယြခင်း

North America Aviation

ေြမာက်အေမရိက ေလယာဥ်ထတ်လပ်မ

Norwalk Girls Fastpitch League

Norwalk မိနး် ကေလးများ အြမန်ေဘ့စ်ေဘာ
ေဘာလံးပစ် အဖွဲ

not inconsistent

ကိက်ညီမ ိသည်/ ညီ

notary public

စာချ ပ်စာတမ်း သက်ေသခံ ေ ေန

notation

သေကတ

note

မတ်ချက်/ မတ်စ

notes of indebtedness

အေ ကးတင်ြခင်းဆိင်ရာ မတ်စများ

notice

သတိေပးချက်/ အေ ကာင်း ကားစာ

notice is hereby given

သတိေပးချက်ကိ ဤနည်းအားြဖင ့် ေပးထားသည်

notice is published

သတိေပးချက်ကိ ထတ်ေဝသည်

notice of election

ေရွ းေကာက်ပဲွ သတိေပးချက်

notice of intention

ရည်ရွယ်ချက်၏ အေ ကာင်း ကားစာ

notice to voters

မဲဆ
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notwithstanding

သိေသာ်
ြငားလည်း
့

now, therefore

ယခ၊ ထိေ့ ကာင ့်

number & street

နံပါတ် င့် လမ်း

numerous

များြပားေသာ

nurse

သနာြပ

nurse practitioner

သနာြပ ြဖင ့် အသက်ေမွးသ

nurseryman

ပျိ းခင်းလပ်သား/ ပျိ းခင်း င်

nursing agency owner

သနာြပ ေအဂျင်စီ ပိင် င်

nursing student

သနာြပ ေကျာင်းသား

nutrition consultant

အာဟာရအတိင်ပင်ခံ

nutrition distributor

အာဟာရ ြဖနြ် ဖ
့ းသ

nutritional supplement distributor

အာဟာရြဖည့်စွက်စာ ြဖနြ် ဖ
့ းသ

nutritionist

အာဟာရေဗဒပညာ င်

oath

ကျမ်းသစာ

oath of office

ံးကိ ကျမ်းကျိနြ် ခင်း

objection

ကနက
် ့ ွက်ချက်

obligation bonds

တာဝန်ဝတရား စာချ ပ်များ

obligations

တာဝန်ဝတရားများ

obligations of contract not impaired

စာချ ပ်၏ တာဝန်ဝတရားများ ချိ ယွငး် ချက်မ ိ

obligations to special interest groups

အထး ရည်မန်းချက်တညီေသာ
အပ်စများအတွက် တာဝန်ဝတရားများ

observer

ေလ့လာသ

obsolete

ေခတ်ေနာက်ကျေသာ/ ေခတ်ကန်ေသာ

obsolete provision deleted
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obstetrician gynecologist

သားဖွားမီးယပ်အထးက

occupant

အိမ်သအိမ်သား/ ေနထိင်သ

occupation

အလပ်အကိင်

occupational board

လပ်ငန်းခွင် ဘတ်အဖွဲ

occupational therapist

အလပ်ေပး ကထံး ဆရာဝန်

occupational therapy

အလပ်ေပး ကထံး

ocean thermal energy conversion

သမဒရာ အပစွမ်းအင် ေြပာင်းလဲြခင်း

odd numbered year

မ ဂဏန်း ခ စ် နံပါတ်
သမဒရာမ ကန်တင်ပစည်း ပိေဆာင်
ေပးသများ
့
စာချ ပ်များ (Ocean Freight Forwarders

bonds) - ၎င်းသည် အေမရိကန် သမဒရာတွင်
သေဘာများ လည်ပတ်ေနသည့် ကမဏီများသည်

OFF bonds

ယအက်စ်တွင် လပ်ကိင်ရန် င့် လပ်ကိင်ခွင့်

လိင်စင်ရရန်အတွက် ဖက်ဒရယ် ေရေ ကာင်း
ေကာ်မ င်တွင် (FMC - Federal Maritime
Commission) မတ်ပံတင်ရန် စာချ ပ်
office

ံး

office holder

ံးပိင် င် (သိ)့ အသင်း အမေဆာင်

office hours

ံးချိနမ
် ျား

office location

ံး တည်ေနရာ

office no.

ံး အမတ်.

Office of County Clerk

ေကာင်တီစာေရး ံး

Office of Registrar-Recorder

မတ်ပံတင်အရာ ိ-မတ်တမ်းယသ ံး

Office of the City Clerk

မိ စာေရး ံး

Office of the City Clerk - Election Division

မိ စာေရး ံး - ေရွ းေကာက်ပဲဌ
ွ ာန

Office of the Registrar of Voters

မဲဆ
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office use only

ံးသံးရန်သာ

officeholder

ံးပိင် င် (သိ)့ အသင်း အမေဆာင်

officeholder expense fund

အသင်းအမေဆာင် ကန်ကျစရိတ် ရန်ပံေငွ

officer

အရာ ိ

officer's answer

အရာ ိရဲ အေြဖ
့

officers of election

ေရွ းေကာက်ပဲအ
ွ ရာ ိများ

officers of the city

မိ အရာ ိများ

official accounts of the city

မိ ၏ တရားဝင်မတ်တမ်းများ

official and unofficial

တရားဝင် င့် တရားမဝင်

official ballot

တရားဝင် မဲေပးလာ

official ballot card secrecy sleeve

တရားဝင် မဲေပးလာကဒ် လ ိ ဝက်
အတွငး် စာအိတ်

official ballot democratic party

တရားဝင်မဲေပးလာ ဒီမိကရက်တစ်ပါတီ

official ballot for voting by mail

စာတိက်မ မဲေပးရန်အတွက် တရားဝင် မဲေပးလာ
ပင်မေရွ းေကာက်ပဲွ မတိင်မီ ဦးစွာကျင်းပေသာ

official ballot primary election

ပါတီကိယ်စားလယ် အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲွ
တရားဝင် မဲေပးလာ/ ပထမအဆင့် ေရွ းေကာက်ပဲွ
တရားဝင် မဲေပးလာ

official ballot translation sheet

တရားဝင် မဲေပးလာ ဘာသာြပန်စာရွ က်

official books of the city

မိ ၏ တရားဝင်စာအပ်များ

official canvass

တရားဝင် င်
ိ ငေ
ံ ရး မဲဆယ
ွ ်သည် (သိ)့ တရားဝင်

official information & statistics

တရားဝင် သတင်းအချက်အလက်များ င့်
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တရားဝင် သတင်းအချက်အလက်များ င့်

official information and statistics

စာရင်းဇယားများ

တရားဝင် သတင်းအချက်အလက်

official information statistics

စာရင်းဇယားများ

official roster of voters

မဲဆ

င်များ၏ တရားဝင်စာရင်း

official sample ballot

တရားဝင် နမနာ မဲေပးလာ

official sample ballot and voter information

တရားဝင် နမနာ မဲေပးလာ င့် မဲဆ

င်

သတင်းအချက်အလက်

တရားဝင် နမနာ မဲေပးလာ င့် မဲဆ င်
official sample ballot and voter information
pamphlet
သတင်းအချက်အလက် လက်ကမ်းစာေစာင်
တရားဝင် ေခါင်းစ

official title and summary prepared by

ြပင်ဆင်သမာ

official title and summary prepared by the
attorney general
official voter information guide

င့် အကျ းချ ပ်ကိ

ေ ေနချ ပ်က ြပင်ဆင်ထားသည့် တရားဝင်
ေခါင်းစ

င့် အကျ းချ ပ်

တရားဝင် မဲဆ
လမ်း

င် သတင်းအချက်အလက်

န်

offset

ခ မ
ိ ်သည်

oil refinery worker

ေရနံချက်စက် ံ အလပ်သမား

oil worker

ေရနံ အလပ်သမား

Olympic Organizing Committee

အိလံပစ်စီစ ေရး ေကာ်မတီ

ombudsman

အစိးရဌာနများအေပ မေကျနပ်ချက်များကိ
စံစမ်းတင်ြပရန် အစိးရက ခနထ
် ့ ားေသာ အရာ ိ

on location

တည်ေနရာမာ

one time vote by mail

စာတိက်မ တစ် ကိမ်မဲေပးြခင်း

online

အွနလ
် ိင်း

Burmese Glossary

192 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

Online Application

အွနလ
် ိင်း ေလ ာက်လာ

on-line classes

အွနလ
် ိင်း သင်တန်းများ

online education classes

အွနလ
် ိင်း ပညာေရးသင်တန်းများ
မဲဆ

open primary

င်များသည် ပါတီဆက် ယ
ွ ်မကိ ေဖာ်ြပရန်

မလိအပ်ပဲ မဲေပး င်
ိ သည့် အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲွ
မဲဆ

င်များသည် ပါတီဆက် ယ
ွ ်မကိ ေဖာ်ြပရန်

မလိအပ်ပဲ မဲေပး င်
ိ သည့် အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲွ

open primary act

အက်ဥပေဒ
open space

ဟင်းလင်းပွငေ
့် သာ ေနရာ

open-door

ပွငလ
့် င်းေသာ (ေပ လစီ၊ အပ်ချ ပ်မစနစ် စသည်)

opening of instructional technology center

သင် ကားပိချ့ နည်းပညာစင်တာ ဖွငလ
့် စ်ြခင်း

openness

ပွငလ
့် င်းြခင်း

openness and integrity

ပွငလ
့် င်းြခင်း င့် သမာဓိ ိြခင်း

operating engineer

လပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

operating expenses

လပ်ငန်းလည်ပတ်မ ကန်ကျစရိတ်များ

operating services

လပ်ငန်းလည်ပတ်မ ဝန်ေဆာင်မများ

operation and maintenance

လပ်ငန်းလည်ပတ်မ င့် ြပ ြပင်ထန
ိ း် သိမ်းမ

operations

လည်ပတ်မ/ ခွဲစိတ်ကသြခင်း

operative date
operator
opinion polls

opinion pollster
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opinions of the authors

စာေရးသများ၏ ထင်ြမင်ယဆချက်များ

opponents

ပိ င်ဘက်များ (သိ)့ ဆနက
် ့ ျင်သများ

optical engineer

အလင်းေရာင် ငဆ
့် င်
ိ ေသာ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

optical scan voting system

အလင်းေရာင်ြဖင ့် စကန်ဖတ်သည့် မဲေပးစနစ်

optimism

အေကာင်းြမင်ဝါဒ

optimist clubs

အေကာင်းြမင်ဝါဒီ အသင်းများ

optimizing

အေကာင်းဆံးလပ်ေဆာင်ြခင်း

optional pension

ပင်စင် ေရွ းပိင်ခွင့်

optometrist

မျက်စိဆရာဝန်

ordained minister

ခနအ
် ့ ပ်ထားသည့် ဝန် ကီး

order

အမိန ် ့

order for the detention

ထိနး် သိမ်းထားြခင်း (အကျဥ်းချြခင်း) အမိန ် ့

ordinance

စည်းမျဥ်း၊ ဥပေဒ

ordinance ordering the holding of an
election
ordinances - enacting clause
organic product creator

ေရွ းေကာက်ပဲွ ကျင်းပရန် အမိနေ
် ့ ပးထားေသာ
ဥပေဒ

ဥပေဒများ - ထတ်ြပန်ချက် အပိဒ်ငယ်
သဘာဝေြမ သဇာသံး (ေအာ်ဂဲနစ်) ကန်ပစည်း
ဖန်တီးသ

organization

အဖွဲအစည်း

organization of the board

ဘတ်အဖွဲ၏ ဖွဲစည်းပံ

organizational development consultant

အဖွဲအစည်းဆိင်ရာ ဖွံ ဖိ းတိးတက်မ အတိင်ပင်ခံ

organizational rules

အဖွဲအစည်း စည်းကမ်းများ

organizer

စီစ သ/ စည်း ံးေရးမး

original petition

မရင်း အသနားခံစာ

ornamental iron worker

သံအလတန်ဆာ အလပ်သမား
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orthopedic surgeon

အ ိး ခွဲစိတ်ကဆရာဝန်

orthopedic surgery

အ ိး ခွဲစိတ်ကသမ

outlay

ရင်း းီ ေငွ/ ကန်ကျေငွ

outpatient surgery center

ြပင်ပလနာ ခွဲစိတ်ကသေရး စင်တာ

outreach

outreach program

မိမိေနရာေဒသကိ ေကျာ်၍ ကမ်းလမ်း
ေထာက်ကြခင်း
မိမိေနရာေဒသကိ ေကျာ်၍ ကမ်းလမ်း
ေထာက်ကြခင်း အစီအစ

outside agency

ြပင်ပ ေအဂျင်စီ

outstanding

ထးခ န်ေသာ

over vote

ခွငြ့် ပ ထားတဲ့ မဲအေရအတွက်ထက် ပိ ၍

overcharge

ေြပစာတွင ် ေတာင်းသငသ
့် ည်ထက် ပိ ထည့်သည်

overlook road maintenance district

မဲေပးြခင်း

လမ်းြပ ြပင် ထိနး် သိမ်းေရးခ ိင်ကိ
လျစ်လျ

သည်

overmarked vote

အမတ်အသားေကျာ်လွနေ
် သာ မဲ

override by council

ေကာင်စီမ ပယ်ချသည်

overtime compensation

အချိနပ
် ိ ေလျာ်ေ ကး

overtime work

အချိနပ
် ိအလပ်

overview

ြခံ ငံသံးသပ်ချက်

over-voted ballot

ခွငြ့် ပ ထားတဲ့ မဲအေရအတွက်ထက် ပိ ၍

owners' property tax bills

ပိင် င်၏ ပိင်ဆင်
ိ မ အခွနေ
် ငွေတာင်းလာများ

P.T.A. (Parent-Teacher Association)

P.T.A. (မိဘ-ဆရာ အသင်း)

Pacific Regional Ballet Association

ပစိဖိတ် ေဒသဆိင်ရာ ဘဲေလးအက အသင်း
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package sorter
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Burmese

အထပ်အမျိ းအစား ခွဲြခားသ
ဝတ်စံဆင်ြမန်း၍ သမိင်းြဖစ်စဥ် သ ပ်ေဖာ်ြခင်း၊
အလြပ လည့်လည် ေဖျာ်ေြဖမကိ ကညီေပးသ

painter

ပန်းချီဆရာ/ ေဆးသတ်သမား

painting contractor

ေဆးသတ်သည့် ကန်ထ ိက်တာ

Palmdale councilman

Palmdale ေကာင်စီဝင်အမျိ းသား

Palmdale Regional Medical Center

Palmdale ေဒသ ေဆးဘက်ဆိင်ရာ စင်တာ

pamphlet

လက်ကမ်းစာေစာင်
ပန်အေမရိကန် အသင်း (၎င်းသည်
ေြမာက်အေမရိက င့် ေတာင်အေမရိက

Pan American Association

ြပည်နယ်များအ ကား ဆက်ဆေ
ံ ရး၊ အသင်း
အဖွဲများ င့် ပးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မများကိ

ဖန်တီးရန် င့် ဖွဲစည်းရန် လပ် ားသည့် အသင်း)
Paper Application

စက ေလ ာက်လာ

paper ballot

စက မဲေပးလာ
အြဖစ်အပျက်များ (သိ)့ လတစ်ဦး (သိ)့

paper trail

အဖွဲအစည်းတစ်ခ၏ လပ် ားမများကိ
ေရးသားထားေသာ အေထာက်အထား
စာရွ က်စာတမ်းများ

paperback writer

အဖံ းေပျာစ
့ ာအပ် စာေရးဆရာ

paperless

စာရွ က်မသံးေသာ/ စက မဲ့

parabolic

ကေတာပ
့ ံ၏ အနားတစ်ခ င့် အ ပိ င် ကေတာ့

paraeducator

ပညာေရးဆိင်ရာ လက်ေထာက်

paragraph

စာပိဒ်
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paralegal

ဥပေဒေရးရာဝန်ထမ်း

paralegal student

ဥပေဒေရးရာဝန်ထမ်း ေကျာင်းသား

paramedics

ေဆးဘက်ဆိင်ရာအကများ

paraprofessional

ပေရာ်ဖက် င်နယ် လက်ေထာက်
သတ်မတ်ထားေသာ လမ်းေ ကာင်းများ သိမဟတ်
့

paratransit

အချိနဇ
် ယားများမ ိဘဲ မသန်စွမ်းသများအတွက်
သယ်ယပိေဆာင်
ေရး ဝန်ေဆာင်မ စနစ်
့

parcel

ေြမကွက် (သိ)့ ပါဆယ်ထပ်

parcel maps

ေြမကွက် ေြမပံများ

parcel tax

ေြမကွက် အခွန ်

parent

မိဘ

Parent Teacher Assocation (PTA)
Reflections
Parent Teacher Student Association
(PTSA)
Parents Booster Club
Parents Committee for Academic
Excellence

မိဘ ဆရာ အသင်း (PTA) ၏
ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ချက်များ
မိဘ ဆရာ ေကျာင်းသား အသင်း (PTSA)
မိဘများကိ (စွမ်းရည်တန်ဖိး စသည်)
ြမငတ
့် င်ေပးေသာ ကလပ်
ပညာေရးဆိင်ရာ ထးခ န်မအတွက်
မိဘများေကာ်မတီ

Parent-Teacher Association

မိဘ-ဆရာ အသင်း

parish hall

ခရစ်ယာန် အသင်းေတာ်တစ်ခ၏ ခန်းမ
မိ တွငး် ေမာ်ေတာ်ယာဥ် အသွားအလာ
ေလ ာခ
ိ ရန် ဆင်ေြခဖံ းေဒသများတွင် ယာဥ်ရပ်
့ ျ င်

park and ride

စခန်းများထား ိ၍ ယင်းမ မိ တွငး် သိ ့

အများသံးယာဥ်များြဖင ့် လွနး် ြပန်
သယ်ယပိေဆာင်
ေပးေသာ စနစ်
့
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park improvements

ယာဥ်ရပ်စခန်း တိးတက်မများ (သိ)့ ပန်းြခံ

park superintendent

ယာဥ်ရပ်စခန်း ကီး ကပ်သ (သိ)့ ပန်းြခံ

parking at your polling place

သင်၏ မဲ ံေနရာတွင် ကားရပ်နားပါ

parking meters

ယာ ရပ်နား မီတာများ

parks commissioner

ယာဥ်ရပ်စခန်းများ ေကာ်မ င်နာ (သိ)့ ပန်းြခံ

parliamentarian

ပါလီမန် အဖွဲဝင်

parole

ြပစ်ဒဏ်ကာလမေစ့မီ ကတိခံဝန်ချက်ြဖင ့်

တိးတက်မများ
ကီး ကပ်သ

ေကာ်မ င်နာ

အကျဥ်းသားကိ လတ်ေပးြခင်း

ြပစ်ဒဏ်ကာလမေစ့မီ ကတိခံဝန်ချက်ြဖင ့်
parole agent

လတ်ထားသည့် အကျဥ်းသားကိ ကီး ကပ်သည့်
ေအးဂျင့်
ြပစ်ဒဏ်ကာလမေစ့မီ ကတိခံဝန်ချက်ြဖင ့်

parole board judge

အကျဥ်းသားကိ လတ်ေပးသည့် ဘတ်အဖွဲ
တရားသ ကီး
ြပစ်ဒဏ်ကာလမေစ့မီ ကတိခံဝန်ချက်ြဖင ့်

parole board representative

အကျဥ်းသားကိ လတ်ေပးသည့် ဘတ်အဖွဲ
ကိယ်စားလယ်
ြပစ်ဒဏ်ကာလမေစ့မီ ကတိခံဝန်ချက်ြဖင ့်

parole officer

လတ်ထားသည့် အကျဥ်းသားကိ ကီး ကပ်သည့်
အရာ ိ

partial

ဘက်လိက်ေသာ (သိ)့ တစ်စိတ်တစ်ပိင်း

partisan (person)

ပါတီစဲွ စိတ်ဓာတ် ိသများ / ဘက်ေတာ်သား (လ)
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ပါတီစဲွ စိတ်ြပင်းထန်ေသာ/ ဘက်လိက်ေသာ
( င်
ိ ငေ
ံ ရး)

partisan offices

ပါတီစဲွ စိတ်ဓာတ် ိသ ံးများ

partisan public office

ပါတီစဲွ စိတ်ဓာတ် ိေသာ အများြပည်သ ံး

partners in democracy

ဒီမိကေရစီ လပ်ေဖာ်ကိင်ဖက်များ

partners program

လပ်ေဖာ်ကိင်ဖက်များ ပ ိဂရမ်

party affiliation

ပါတီဆက် ယ
ွ ်မ

party central committee

ပါတီ ဗဟိ ေကာ်မတီ

party county central committee

ပါတီ ေကာင်တီ ဗဟိ ေကာ်မတီ

party county council

ပါတီ ေကာင်တီ ေကာင်စီ

party county council member

ပါတီ ေကာင်တီ ေကာင်စီအဖွဲဝင်

party endorsement

ပါတီ ေထာက်ခံချက်

party label

ပါတီတံဆပ
ိ ်

party nominated

ပါတီ အဆိြပ ထားေသာ

party preference

ပါတီ ဦးစားေပးမ

party regional director

ပါတီေဒသဆိင်ရာ ဒါ ိက်တာ

Past President Police Commission

သမတေဟာင်း ရဲေကာ်မ င်

pastor

သင်းအပ်ဆရာ

patent attorney

မပိင်ခွင့် ေ ေန

patent reliability engineer

ယံ ကည်စိတ်ချရေသာ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ မပိင်ခွင့်

pathogen

ေရာဂါြဖစ်ပွားေစေသာအရာ

Pathways Volunteer Hospice

နာတာ ည် Pathways ေဆး ံ ေစတနာဝ
့ န်ထမ်း

patient registration clerk

လနာ မတ်ပံတင်စာေရး

patient resource worker
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patrol division

ကင်းလည့် ဌာန

patrol sergeant

ကင်းလည့် တပ် ကပ် ကီး

patron

ေငွအား (သိ)့ အြခားနည်းြဖင ့် ကညီ ေထာက်ပံ့

pawnbroker

အေပါင်လပ်ငန်း င်

payable

ေပးေချ င်
ိ ေသာ (သိ)့ ေပးဆပ်ရမယ့်ေငွ

paying

ေပးေနြခင်း

payment

ေပးေဆာင်မ (သိ)့ ေပးေငွ

payment of bonds

စာချ ပ်များ ေငွေပးေဆာင်မ

payment of debt

အေ ကးဆပ်ြခင်း

payment of revenue bonds

ဝင်ေငွစာချ ပ်များ ေငွေပးေဆာင်မ

payment processor

ေငွေပးေဆာင်မ လပ်ငန်းစဥ် ေဆာင်ရွက်ေပးသ

payroll

လစာ စာရင်း

payroll deduction

လစာ တ်ယြခင်း

payroll period

လစာထတ်သည့် ကာလ

peace and freedom

ငိမ်းချမ်းေရး င့် လွတ်လပ်ခွင့်

Peace and Freedom County Committee

ငိမ်းချမ်းေရး င့် လွတ်လပ်ေရး ေကာင်တီ

အားေပးသ

ေကာ်မတီ

Peace and Freedom Party

ငိမ်းချမ်းေရး င့် လွတ်လပ်ေရး ပါတီ

peace officer

ငိမ်းချမ်းေရး အရာ ိ

Peace Officer Association

ငိမ်းချမ်းေရး အရာ ိ အဖွဲအစည်း

pediatrician

ကေလးအထးက ဆရာဝန်

penal code

ြပစ်မဆိင်ရာဥပေဒ

penalties

ြပစ်ဒဏ်များ

penalty of perjury

မသားသက်ေသခံမ ြပစ်ဒဏ်
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pending action

ဆိင်းငံထ
့ ားေသာ အေရးယမ

pending trial

ဆိင်းငံထ
့ ားေသာ စစ်ေဆးစီရင်ြခင်း

pension

ပင်စင်

pension and retirement system boards

ပင်စင် င့် အ ငိမ်းစားယြခင်း စနစ် ဘတ်အဖွဲများ
ဘရားသခင်၏ ဘန်းတန်ခးြဖင
ိ
့် သနာတိကိ
့
အနာေရာဂါ ေပျာက်ကင်း င်
ိ ေစသည်ဟ

Pentecostal of God

ယံ ကည်လျက် ဘရားသခင်၏ ချီးြမငမ
့် ကိ
အထးြပ ၍ အလွနလ
် ပ် ားတက် ကစွာ
ဝတ်ြပ ကသည့် ခရစ်ယာန်အဖွဲ

per capita

လတစ်ဦးချင်းအတွက်

per hour

တစ်နာရီလ င်

percentage card game

ရာခိင် န်း ကဒ်ဂိမ်း

performance audit

စွမ်းေဆာင်ရည် စာရင်းစစ်

performance bond periodic surveys of
proprietary departments

ပိင်ဆင်
ိ မ ငပ
့် တ်သက်ေသာ ဌာနများ၏

စွမ်းေဆာင်ရည် စာချ ပ် အချိနမ
် န် စစ်တမ်းများ

performing songwriter

ေဖျာ်ေြဖတင်ဆက်မ ေတးေရးဆရာ

periodic review

အချိနမ
် န် ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ြခင်း

permanent absentee application

permanent absentee voter

permanent absentee voter status

အ မဲတမ်း လကိယ်တင်
ိ မဲမေပး င်
ိ ေသာ
ေလ ာက်လာ
အ မဲတမ်း လကိယ်တင်
ိ မဲမေပး င်
ိ ေသာ မဲဆ
အ မဲတမ်း လကိယ်တင်
ိ မဲမေပး င်
ိ ေသာ
မဲဆ

င် အေြခအေန

permanent rank

အ မဲတမ်း ရာထး၊ အဆင့်

permanent vote by mail

အ မဲတမ်း စာတိက်မမဲေပးြခင်း
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အ မဲတမ်း စာတိက်မမဲေပးြခင်း မဲဆ

permanent vote-by-mail voter (PVBMV)

(PVBMV)

permanent vote-by-mail voter application

အ မဲတမ်း စာတိက်မမဲေပးြခင်း မဲဆ

င်

ေလ ာက်လာ
အ မဲတမ်း စာတိက်မမဲေပးြခင်း မဲဆ

permanent vote-by-mail voter status

င်

အေြခအေန

permit parking

ခွငြ့် ပ ထားတဲ့ ကားရပ်နားခွင့်

permits

ခွငြ့် ပ ချက်များ

personal

ပဂိ လ်ေရး/ ကိယ်ေရးကိယ်တာ

personal income tax

ကိယ်ပိင်ဝင်ေငွ အခွန ်

personnel

အမထမ်းများ

persons signing argument against

ဆနက
် ့ ျင်သည့် အြငင်းပွားမကိ
လက်မတ်ထးေနသများ
ိ

ေထာက်ခံသည့် အြငင်းပွားမကိ

persons signing argument in favor of

လက်မတ်ထးေနသများ
ိ

persons signing rebuttal to the argument
against
persons signing rebuttal to the argument
in favor of

ဆနက
် ့ ျင်သည့် အြငင်းပွားမ ေချပချက်ကိ
လက်မတ်ထးေနသများ
ိ

ေထာက်ခံသည့် အြငင်းပွားမ ေချပချက်ကိ
လက်မတ်ထးေနသများ
ိ

pet doctor

အိမ်ေမွး တိရိ စာန် ဆရာဝန်

petition

အသနားခံစာ

Petition for Nomination

အဆိြပ ရန် အသနားခံစာ

petition organizer

အသနားခံစာ စီစ သ

petition to hold election

ေရွ းေကာက်ပဲွ ကျင်းပရန် အသနားခံစာ

petty cash fund

အေသးအဖွဲသံးရန်အတွက် ရန်ပံေငွ

petty jury

အဖွဲေသးေသာ ဂျ ရီလ ကီးအဖွဲ
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pharmaceutical technician

ေဆးဝါး နည်းပညာ င်

pharmacist

ေဆးေရာင်းသ

pharmacy technician

ေဆးဆိင်ပညာ င်

phasing schedule

ေြပာင်းလဲတိးတက်မ အဆငဇ
့် ယား

phenomenal

အံ့ သေလာက်ေသာ

philosopher

အေတွးအေခ ပညာ င်

philosophy

ဒဿနိကေဗဒ

phony drug war

ဟန်ြပ မးယစ်ေဆးဝါး စစ်ပဲွ

photographer

ဓာတ်ပံဆရာ

physical exam
physical plant

ပ်ပိင်းဆိင်ရာ စစ်ေဆးြခင်း
စက်မလပ်ငန်း စက် ံ

physical qualifications

ပ်ပိင်းဆိင်ရာ အရည်အချင်းများ

physical therapist

ပ်ပိင်းဆိင်ရာကထံးဆရာဝန်

physician
physicist

ဆရာဝန်
ပေဗဒပညာ င်

piano instructor

စ ရား နည်းြပဆရာ

pick-up & drop-off zone

(လ၊ ပစည်းစသည်) အတင် င့် အချ ဇန်

pilates teacher

ပိလတ် ဆရာ

Pilgrim Congregational Church

Pilgrim Congregational ခရစ်ယာန်
ဘရားေကျာင်း

pink provisional envelope

ပန်းေရာင် ယာယီစာအိတ်

pipe fitter

ပိက် တပ်ဆင်သ၊ ြပင်သ

pipeline engineer

ပိက်လိင်း အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

plaintiff

တရားလိ

plan

အစီအစ

plan member

အစီအစ အဖွဲဝင်
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Planned Parenthood Action Fund

မိဘဆိင်ရာ လပ် ားမ ရန်ပံေငွ စီမံကိနး်

planner

စီမံကိနး် ေရးဆွသ
ဲ
အစီအစဥ်လပ်ရာတွင် အေထာက်အကြပ သည့်
စာရင်းဇယားများ ေရာင်းချသည့်

planner-business

စီးပွားေရးလပ်ငန်း
planning

အစီအစ ဆွြဲ ခင်း

planning agency

စီမံကိနး် ေအဂျင်စီ

Planning and Conservation League

စီမံကိနး် င့် ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး အဖွဲ

Planning and Transportation Commission
(P&TC)

စီမံကိနး် င့် သယ်ယပိေဆာင်
ေရး ေကာ်မ င်
့
(P&TC)

Planning Commission

စီမံကိနး် ေကာ်မ င်

planning commissioner

စီမံကိနး် ေကာ်မ င်နာ

plant equipment operator

စက်ပစည်းကိရိယာ ေအာ်ပေရတာ

plant geneticist

အပင်မျိ း ိးဗီဇ ပညာ င်

plant manager

စက် ံ မန်ေနဂျာ

plant operator

စက် ံ ေအာ်ပေရတာ

plant security aide

စက် ံ လံြခံ ေရး လက်ေထာက်

plasterer

ပန်းရန်/ အဂေတကိင်သ

platform

ပလက်ေဖာင်း

play area

ကစားကွငး်

play video

ဗီဒယ
ီ ိဖွငသ
့် ည်

playground safety and recycling account

ကစားကွငး် လံြခံ ေရး င့် ြပန်လည် အသံးြပ ေရး

playing field

ကစားကွငး်

playwright

ြပဇာတ်ေရးဆရာ

pleads guilty

အြပစ် ိေ ကာင်း အသနားခံသည်
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ေကျးဇးြပ ပီး မတ်သားပါ
ေကျးဇးြပ ၍ ပံ ပ
ိ ်ပါ (သိ)့

please print

လက်ေရးဆက်မေရးဘဲ စာလံးကိ ပီသေအာင်
ေရးပါ

pledge

ကတိြပ သည် (သိ)့ အာမခံအြဖစ်ထားသည်

plumber

ေရပိက်သမား/ ပိက်ြပင်ဆရာ

plumbing

ပိက်ြပင်၊ ပိက်ဆက်သယ
ွ ်မ လပ်ငန်း

plumbing and sewer systems

ပိက်ဆက်သယ
ွ ်မ င့် ေရဆိးစနစ်များ

plumbing contractor

ပိက်ြပင်၊ ပိက်ဆက်သယ
ွ ်မ ကန်ထ ိက်တာ
အိတ်ကပ် ဗီတအာဏာ
ိ
(ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒသည် ကွနဂ
် ရက်မ
အတည်ြပ ခဲ့ေသာ စီမံချက်တစ်ခကိ

ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ရန် သမတအား 10 ရက်
ခွငြ့် ပ ထားသည်။ 10 ရက် ကာ ပီးေနာက်
pocket veto

သမတသည် အဆိပါ ဥပေဒမ ကမ်းကိ
လက်မတ်မထိးခဲလ
့ င် ၎င်းသည် သ၏

လက်မတ်မပါပဲ ဥပေဒြဖစ်လာသည်။ သိေသာ်
့

ကွနဂ
် ရက်က 10 ရက်ကာလအတွငး် ေ ဆိင်း၊
ရပ်ဆင်
ိ းလ င် အဆိပါ ဥပေဒမ ကမ်းသည်
ဥပေဒြဖစ်လာမည် မဟတ်ပါ။)
podiatrist

ေြခဖဝါးနာ အထးက

poet

ကဗျာဆရာ

police

ရဲ

Police and Fire Labor Leaders

ရဲ င့် မီးသတ်အလပ်သမား ေခါင်းေဆာင်များ

Police Association president

ရဲအသင်း ဥက

Police Auxiliary Committee

အရန် ရဲတပ်ဖဲွ ေကာ်မတီ
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police cadet

ရဲ ဗိလ်ေလာင်း

police captain

ရဲကပတိန ်

police chief

ရဲချ ပ်

Police Chiefs' Association

ရဲချ ပ်များအသင်း

police citizens patrol

ရဲ င်
ိ ငသ
ံ ားများ ကင်းလည့်

Police Civilian Achievement Award

ရဲအရပ်သား ေအာင်ြမင်မဆ

Police Commission

ရဲေကာ်မ င်

police commissioner

ရဲေကာ်မ င်နာ

police department

ရဲဌာန

police department operation center

ရဲဌာန စစ်ဆင်ေရးစင်တာ

police department oral interview board

ပါးစပ်ြဖင ့် အင်တာဗျ းသည့် ရဲဌာန ဘတ်အဖွဲ

police detective

ရဲစံေထာက်

police dispatch

ရဲတပ်ေစလတ်ြခင်း

police inspector general

ရဲစစ်ေဆးေရးဗိလ်ချ ပ်

police investigator

ရဲစံစမ်းစစ်ေဆးေရးမး

police laboratory

ရဲ ဓာတ်ခွဲခန်း

police lieutenant

ဒတိယရဲဗိလ်ချ ပ် ကီး

police officer

ရဲအရာ ိ

Police Officers Association

ရဲအရာ ိများ အသင်း

police officers research

ရဲအရာ ိများ သေတသန

Police Officers Research Association,
state & local

ရဲအရာ ိများ သေတသန အသင်း၊ ြပည်နယ် င့်
ေဒသဆိင်ရာ

police operations center

ရဲစစ်ဆင်ေရးများ စင်တာ

police or fire academies

ရဲ သိမဟတ်
မီးသတ် တကသိလ်များ
့

police photographer

ရဲဓာတ်ပံဆရာ

police power

ရဲအာဏာ
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police protective league

ရဲကိ ကာကွယ်ေပးေသာ အဖွဲ

police satellite center

ရဲ ဂိ လ်တစင်တာ

police sergeant

ရဲတပ် ကပ် ကီး

police service representative

ရဲဝန်ေဆာင်မ ကိယ်စားလယ်

police stations

ရဲစခန်းများ

police volunteer

ရဲေစတနာဝ
့ န်ထမ်း

policeman

ရဲသား

policewoman

ရဲေမ

policy

မဝါဒ/ ေပ လစီ

policy analyst

မဝါဒဆန်းစစ်သ

political

င်
ိ ငေ
ံ ရး

political action committee

င်
ိ ငေ
ံ ရးလပ် ားမ ေကာ်မတီ

political analyst

င်
ိ ငေ
ံ ရးဆန်းစစ်သ

political appointee

င်
ိ ငေ
ံ ရးဆိင်ရာ ခနအ
် ့ ပ်ခံရသ

political campaign coordinator

င်
ိ ငေ
ံ ရးဆိင်ရာ မဲဆယ
ွ ်စည်း ံးေရး ညိ င
ိ း် ေရးမး

political campaign organizer

င်
ိ ငေ
ံ ရးဆိင်ရာ မဲဆယ
ွ ်စည်း ံးေရး စီစဥ်သ

political campaign worker

င်
ိ ငေ
ံ ရးဆိင်ရာ မဲဆယ
ွ ်စည်း ံးေရး လပ်သား

political consultant

င်
ိ ငေ
ံ ရးအတိင်ပင်ခံ

political organizer

င်
ိ ငေ
ံ ရးစီစ သ

political party

င်
ိ ငေ
ံ ရးပါတီ

political party affiliation

င်
ိ ငေ
ံ ရးပါတီ ဆက် ယ
ွ ်မ

political party statements of purpose

ရည်ရွယ်ချက်နပတ်
ဲ ့ သက်တဲ့ င်
ိ ငေ
ံ ရးပါတီ
ထတ်ြပန်ချက်များ

Political Reform Act

င်
ိ ငေ
ံ ရး ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲမ အက်ဥပေဒ

political reform educator

င်
ိ ငေ
ံ ရး ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲမ ပညာေပးသ
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political registration director

င်
ိ ငေ
ံ ရးမတ်ပံတင်ြခင်း ဒါ ိက်တာ

political science

င်
ိ ငေ
ံ ရးသိပံ

poll officer

မဲ ံအရာ ိ

Poll Pass

မဲေပးခွငက
့် တ်

poll section ban

မဲ ံအပိင်း ပိတ်ပင်မ

poll star device

မဲေပးကိရိယာ

poll watcher

မဲ ံေစာင့် ကည့်သ

poll worker

မဲ ံအလပ်သမား

polling place

မဲ ံေနရာ

polling place location

မဲ ံတည်ေနရာ

polls

မဲ ံ

polls open and close

မဲ ံများ ဖွငသ
့် ည် င့် ပိတ်သည်

polls section

မဲ ံများက

pollwatcher

မဲ ံေစာင့် ကည့်သ

pool service technician

ေရကးကန် ဝန်ေဆာင်မ နည်းပညာ င်

pooled money investment account

စေပါင်းပါဝင်ေသာ ေငွရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အေကာင့်

Pooled Money Investment Board

စေပါင်းပါဝင်ေသာ ေငွရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ ဘတ်အဖွဲ

popular vote

လ ကိ က်များတဲ့ မဲေပးမ

Pop-Up Vote Center

ာ

တ်တရက် ေပ ထွက်လာသည့် မဲစင်တာ

pornographic material

ညစ်ညမ်း ပ်ပံ ပစည်း

port police

ဆိပ်ကမ်းရဲ

port warden

ဆိပ်ကမ်း ကီး ကပ်ကွပ်ကဲသ

portfolio

ကိယ်ေရးဂဏ်ြဒပ် အချက်အလက် အစစ
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portfolio turnover rate
position
possession, management and control of
airport assets
possession, management and control of
assets
possession, management and control of
the harbor assets
possession, management and control of
water and power assets
post

Burmese

ကိယ်ပိင်ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အစစ လည်ပတ်
ေငွေ ကး န်း
ရာထး/ ေနရာ
ေလဆိပ်ပစည်းများကိ ပိင်ဆင်
ိ ြခင်း၊
စီမံခနခ
် ့ ွဲြခင်း င့် ထိနး် ချ ပ်ြခင်း
ပစည်းများကိ ပိင်ဆင်
ိ ြခင်း၊ စီမံခနခ
် ့ ွဲြခင်း င့်
ထိနး် ချ ပ်ြခင်း

ဆိပ်ကမ်းပစည်းများကိ ပိင်ဆင်
ိ ြခင်း၊
စီမံခနခ
် ့ ွဲြခင်း င့် ထိနး် ချ ပ်ြခင်း
ေရ င့် စွမ်းအင် ပစည်းများကိ ပိင်ဆင်
ိ ြခင်း၊
စီမံခနခ
် ့ ွဲြခင်း င့် ထိနး် ချ ပ်ြခင်း
ရာထး

တကသိလ်ေကျာင်းဘွရ
ဲ ပီးေသာ အဖွဲကိ
Post Baccalaureate Fellow for Educational
Outreach
ပညာေရးဆိင်ရာ ကမ်းလမ်းမ
post offices

စာတိက် ံးများ

post paid

တံဆိပ်ေတာ်ခွန ် ေဆာင် ပီး

post patriarchal values

ေယာကျ်ား ကီးစိးမ တန်ဖိးထားမများ
ြဖစ် ပီးေသာေနာက်

post production supervisor

ထတ်လပ်မေနာက်ပိင်း ကီး ကပ်ေရးမး

postal employee

စာပိဝန်
့ ထမ်း

postal service

စာပိဝန်
့ ေဆာင်မ

post-graduate degree

ဘွလွ
ဲ နဒ
် ဂ
ီ ရီ

posting

ပိစ့် တင်သည်/ တာဝန်ကျရာေနရာ

poverty

ဆင်းရဲမဲေ
ွ တမ

power contracts

လ ပ်စစ်စာချ ပ်များ

power of attorney not acceptable

ကိယ်စားလယ်လဲစာ လက်မခံပါ
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power plant operator

ဓာတ်အားေပးစက် ံ ေအာ်ပေရတာ

power revenue fund

စွမ်းအင် ဝင်ေငွရန်ပံေငွ

power to issue debt

အေ ကးထတ်ေပး င်
ိ ေသာ အာဏာ

power to order extensions of facilities

အေဆာက်အအံများ တိးချဲရန် အမိနေ
် ့ ပး င်
ိ စွမ်း

powers

အာဏာများ

powers and duties

အာဏာများ င့် တာဝန်များ
ဆီ၊ ေရစသည် အရည်ဖိအား အသံးြပ ၍

practice of hydraulic fracking

ေကျာက်တံးထဲတွင ် အက်ကွဲေ ကာင်းများ
ြဖစ်ေပ ေစြခင်း

precinct

နယ်နမ
ိ ိတ်/ မဲဆ နယ်/ သီးသနသ
် ့ တ်မတ် ေနရာ

Precinct Ballot Reader (PBR)

မဲဆ နယ် မဲေပးလာဖတ်သ (PBR)

precinct board

မဲဆ နယ် ဘတ်အဖွဲ

precinct board ban

မဲဆ နယ် ဘတ်အဖွဲ ပိတ်ပင်မ

precinct board member

မဲဆ နယ် ဘတ်အဖွဲဝင်

precinct captain

မဲဆ နယ် ကပတိန ်

precinct no.

မဲဆ နယ် အမတ်.

precinct officer

မဲဆ နယ် အရာ ိ

precinct technician

မဲဆ နယ် နည်းပညာ င်

precinct worker

မဲဆ နယ် အလပ်သမား

predecessor

ဌာန၊ အလပ်အကိင်တစ်ခတွင် အရင်တာဝန်ယ
လပ်ကိင်သာွ းသ

predefined

ကိ တင်သတ်မတ်ထားေသာ

preferential parking restrictions

ဦးစားေပး ယာ ရပ်နားမ ကနသ
် ့ တ်ချက်များ

preferred party

ပိမိလိလားေသာ ပါတီ
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Pregnancy Minor Program

ငယ်ရွယ်သကိယ်ဝန်ေဆာင်ြခင်း အစီအစ

pre-k

မ ကိ ေကျာင်း
ဥပေဒေကျာင်းသားြဖစ်ရန် ြပင်ဆင်ေနေသာ

pre-law student

ေကျာင်းသား
ကိ တင် ကားနာြခင်း

preliminary hearing

ေဆးေကျာင်းသားြဖစ်ရန် ြပင်ဆင်ေနေသာ

pre-med student

ေကျာင်းသား
အာမခံအတွက် အရစ်ကျ ေပးသွငး် ေငွ

premium

ေလလံဆသ
ွဲ ၏ ကိ တင်သတ်မတ်ချက်

prequalification of bidders

ြပည့်မီြခင်း
ပရက်စ်ဘေ
ီ တးရီးယန်း (Presbyterian)

Presbyterian

ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်၏ အသင်းဝင်
ပရက်စ်ဘေ
ီ တးရီးယန်း (Presbyterian)

Presbyterian church

ခရစ်ယာန်ဘရားေကျာင်း

pre-school

မ ကိ ေကျာင်း

preschool board

မ ကိ ေကျာင်း ဘတ်အဖွဲ

pre-school director

မ ကိ ေကျာင်း ဒါ ိက်တာ

pre-school teacher

မ ကိ ေကျာင်း ဆရာ
န် ကားေသာ ေဆး

prescribe

န်း

present council

လက် ိေကာင်စီ

presentation to mayor

မိ ေတာ်ဝန်ထံ တင်ြပချက်

preservationist

ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်သ

preserved

ထိနး် သိမ်းထားသည်

president

ဥကဠ/ သမတ

president California organization of police
& sheriffs
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ကယ်လီဖိးနီးယား ေကျာင်း၀န်ထမ်းများ အသင်း
ဥက

president elect

သမတြဖစ်ေရွ းခံရေသာ

president of the council

ေကာင်စီဥက

president of the United States

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ သမတ

president pro tem of the council

ေကာင်စီ၏ ေလာေလာဆယ်အချိနအ
် တွက် ဥက

president pro tempore

ေလာေလာဆယ်အချိနအ
် တွက် ဥက

presidential elector

သမတ ေရွ းေကာက်သ (မဲဆ

presidential preference

သမတ ဦးစားေပးမ

င်)

သမတ ပထမအဆငေ
့် ရွ းေကာက်ပဲွ /
Presidential Primary Election

ပင်မေရွ းေကာက်ပဲွ မတိင်မီ ဦးစွာကျင်းပေသာ
သမတ အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲွ

presiding justice

တရားမ တမဦးေဆာင်ြခင်း

presiding justice, court of appeal

တရားမ တမဦးေဆာင်ြခင်း၊ အယခံတရား ံး

presiding municipal judge

ြမ နီစီပယ်တရားသ ကီး ဦးေဆာင်ေသာ

press release

သတင်းထတ်ြပန်ချက်

prestigious award

ဂဏ်သက
ိ ာ ိဆ

prevailing party

လမ်းမိးေနေသာ ပါတီ

prevailing wage

လမ်းမိးေနတဲ့ လပ်အားခ

prevent

တားဆီးသည်

price for purchase

ဝယ်ယမအတွက် ေဈး န်း

pricing department manager

ေစျး န်းဌာန မန်ေနဂျာ

pricing manager

ေစျး န်း မန်ေနဂျာ

priest

ခရစ်ယာန်ဘန်း ကီး
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primary care physician

အေြခခံကသေပးသည့် ဆရာဝန်

primary election

အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲွ

primary nominating
primary nominating and consolidated
elections

အ ကိ အဆိြပ ချက် / အဓိက
အမည်စာရင်းတင်သင
ွ း် ြခင်း
အ ကိ အဆိြပ ချက် င့် ေပါင်းစည်းထားေသာ
ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား

primary nominating elections

အ ကိ အဆိြပ ချက် ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား

Princess and Guides Program

မင်းသမီး င့် လမ်း

principal

ေငွရင်း/ ေကျာင်းအပ် ကီး/ အဓိက

principal and interest

ေငွရင်း င့် အတိး

principal civil engineering

အေြခခံ မိ ြပ အင်ဂျင်နယ
ီ ာလပ်ငန်း

principal construction inspector

အေြခခံ ေဆာက်လပ်ေရး စစ်ေဆးသ

principled and practical solutions

အေြခခံ သေဘာတရား င့် လက်ေတွကျကျ

print

ပံ ပ
ိ ်ြခင်း

printed on recycled paper

န်မများ (Princess and

Guides) အစီအစ

ေြဖ င်းနည်းများ

ြပန်လည်အသံးြပ ထားေသာ စက ေပ တွင်
ပံ ပ
ိ ်ထားပါသည်

printer

ပရင်တာ

printing broker

ပံ ပ
ိ ်ပဲစ
ွ ား

printing business owner

ပံ ပ
ိ ်လပ်ငန်းပိင် င်

prior to maturity

သတ်မတ်ထားသည့် သက်တမ်းမေစ့မီ/

private

ပဂလိက

private industry council

ပဂလိက စက်မလပ်ငန်း ေကာင်စီ

private investigator

ပဂလိက စံစမ်းစစ်ေဆးေရးမး

Burmese Glossary

အရွ ယ်မေရာက်ခင်/ ရငက
့် ျက်မမတိင်ခင်

213 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

private organizations

ပဂလိက အဖွဲအစည်းများ

private sale

ပဂလိက အေရာင်းအဝယ်

private school

ပဂလိကေကျာင်း

private sector

ပဂလိက က

private to captain

တပ်သားမ ကပတိနသ
် ိ့

private trustee

ပဂလိက ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ

privatization

င်
ိ ငေ
ံ တာ်ချ ပ်ကိင် ပိင်ဆင်
ိ မမ ပဂလိကလက်သိ ့

လဲေြပာင်းေပးြခင်း

privilege

အထးအခွငအ
့် ေရး

pro

အားသာချက်

pro bono

ဝင်ေငွနည်းပါးေသာ သအတွက်
အခေ ကးေငွမယေသာ တရားဝင် ဝန်ေဆာင်မ

pro rata

အချိ းကျ

pro tem

လတ်တေလာ/ ေလာေလာဆယ်

pro tempore

လတ်တေလာ/ ေလာေလာဆယ်

pro tempro

လတ်တေလာ/ ေလာေလာဆယ်

pro-active

ြဖစ်လာမ တံြပန်
့ ြခင်းထက် ြဖစ်ေအာင်

probable

ြဖစ် င်
ိ ေြခ

probate entrust

ေသတမ်းစာအတည်ြပ ချက် အပ် သ
ံ ည်

probate investigator

အေြခအေနကိ ဖန်တီးယေသာ

ေသတမ်းစာ အစစ်အမန်ြဖစ်ေ ကာင်း
စံစမ်းစစ်ေဆးသ

probation

ခံဝန်ချ ပ်ြဖငလ
့် တ်ြခင်း / အလပ် အစမ်းခနက
် ့ ာလ

probation department

အစမ်းခန ် ဌာန
့

Burmese Glossary

214 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

probation officer

ခံဝန်ချ ပ်ြဖင ့် လတ်ထားသများကိ ကီး ကပ်ေရး

probationary period

အစမ်းခနက
် ့ ာလ

problem

ြပဿနာ

procedural ordinance

လပ်ထးလပ်
ံ
နည်း ဥပေဒ

procedure

လပ်ထးလပ်
ံ
နည်း

procedure for adoption of ordinances

ဥပေဒများကိ လက်ခံရန် လပ်ထးလပ်
ံ
နည်း

proceed of the bonds

စာချ ပ်များ၏ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ချက်

proceed of the tax

အခွနက
် ိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ချက်

proceeding

ဆက်လက်ြပ လပ်ြခင်း/ တရားစွဲြခင်း

proceeds

အကျိ းအြမတ်/ အြမတ်အစွနး်

proceeds of taxes

အခွန၏
် အကျိ းအြမတ်

proceeds of the sale

ေရာင်းချမ၏ အကျိ းအြမတ်

process engineering manager

လပ်ငန်းစ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ မန်ေနဂျာ

process for granting franchises, permits,
licenses and entering into leases

အရာ ိ

လပ်ငန်းလပ်ပိင်ခွငမ
့် ျား၊ ခွငြ့် ပ မိနမ
် ့ ျား၊

လိင်စင်များ င့် ငားရမ်းြခင်းများအတွက်
လပ်ငန်းစ

process of taxes

အခွနမ
် ျား လပ်ငန်းစ

procurement administrator

ဝယ်ယမ အပ်ချ ပ်ေရးမး

producer

ထတ်လပ်သ

product designer

ထတ်ကန် ဒီဇိင်နာ

production company owner

ထတ်လပ်မ ကမဏီ ပိင် င်

production department

ထတ်လပ်ေရးဌာန

production engineer

ထတ်လပ်မ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

production fee

ထတ်လပ်မ လပ်ခ

production mechanic

ထတ်လပ်မစက်ြပင်

Burmese Glossary

215 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

production planner

ထတ်လပ်မ စီမံကိနး် ေရးသ

productivity commission

ကန်ထတ်စွမ်းအား ေကာ်မ င်

pro-family

မိသားစေထာက်ခံေသာ

professional

ပေရာ်ဖက် င်နယ်

professional practice

ပေရာ်ဖက် င်နယ် အေလ့အကျင ့်

professional standards advocate

ပေရာ်ဖက် င်နယ် စံ န်းများ ေထာက်ခံသ

professionalism

က မ်းကျင်မ

professor

ပါေမာက

professor emeritus

အ ငိမ်းစာ တကသိလ်ပါေမာကကိ ချီးြမငေ
့် သာ

professor, American Government

ပါေမာက၊ အေမရိကန်အစိးရ

program analyst

ပ ိဂရမ် ဆန်းစစ်သ

program director

ပ ိဂရမ် ဒါ ိက်တာ

program manager

ပ ိဂရမ် မန်ေနဂျာ

ဂဏ်ထးေဆာင် ဂဏ်ပဒ်

ပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ အကျိ းသက်ေရာက်မ

programmatic environmental impact
statement

ေဖာ်ြပချက် အစီအစ
ပ ိဂရမ်မာ (ကွနပ
် ျ တာအတွက်

programmer

န် ကားချက်

ေရးသားသ)
တားြမစ်ချက်

prohibition

အာမခံသ လက်ေဆာင်များ င့် င်
ိ ငေ
ံ ရး
prohibition of underwriter gifts and political
contributions
အေထာက်အပံမ
့ ျားကိ တားြမစ်ြခင်း
prohibition on council member serving in
other capacity

prohibition on leasing harbor property as
excess
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prohibition on reappointment

ထပ်မံ ခနအ
် ့ ပ်ြခင်းအေပ တားြမစ်ြခင်း

project

စီမံကိနး် ၊ ပေရာဂျက်

project administrator

စီမံကိနး် အပ်ချ ပ်ေရးမး
အိနဂ
် ျယ်သစ်ပင် စီမံကိနး် (၎င်း၏

Project Angel Tree

ရည်ရွယ်ချက်မာ ခရစမတ် မနက်တွင်
ကေလးတိင်း ဖွငလ
့် စ် င်
ိ ေသာ

လက်ေဆာင်တစ်ခ ိေစရန် အစီအစဥ်)
project coordinator

ပေရာဂျက် ညိ င
ိ း် ေရးမး
ပေရာဂျက် ဦးေဆာင်လမ်းြပ အစီအစ
(၎င်းသည် အေမရိကန် င်
ိ ငတ
ံ စ်ဝန်းက

Project Lead The Way Program

ေကျာင်းသားများ င့် ဆရာများအတွက်
အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေစတဲ့ သင်ယမ
အေတွအ ကံ ကိ ေထာက်ပံ့ေပးတဲ့

အကျိ းအြမတ်မယတဲ့ အဖွဲအစည်းတစ်ခ)
project leader

ပေရာဂျက် ေခါင်းေဆာင်

project manager

စီမံကိနး် မန်ေနဂျာ
ချက်ချာပါးနပ်ေသာ မဲစီမံကိနး်
(အေမရိကန်အားလံးအတွက်
ကိယ်စားလယ်ေလာင်းများ အေ ကာင်း င့်

project vote smart

ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက် ခံထားရသများ

အေ ကာင်း၊ အြဖစ်မန် င့် ဘက်မလိက်ေသာ

သတင်း အချက်အလက်များ ထတ်ေဖာ်ေပးေသာ
အကျိ းအြမတ်မယသည့် အဖွဲအစည်း)
pro-life

ကိယ်ဝန်ဖျက်ချြခင်းကိ ဆနက
် ့ ျင်ြခင်း

promotion

ရာထးတိးြမငြ့် ခင်း/ ေရာင်းြမငတ
့် င်ြခင်း

promulgating

ထတ်ြပန် ေ ကညာချက် / ြပဌာန်းသည်
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ပ် င်၊ ဇာတ်ဝင်ပစည်း အသံးအေဆာင်
ြပ လပ်သ

property and interests

ပိင်ဆင်
ိ မ င့် အတိးများ

property line

အိမ်ြခံေြမ နယ်နမ
ိ ိတ်မျဥ်း

property manager

အိမ်ြခံေြမ (ပိင်ဆင်
ိ မ) မန်ေနဂျာ

property owner

အိမ်ြခံေြမပိင် င်

property owners association

အိမ်ြခံေြမပိင် င်များ အသင်း

Property Sales Person

အိမ်ြခံေြမ အေရာင်းစာေရး

property tax

အိမ်ြခံေြမအခွန/် ပိင်ဆင်
ိ မ အခွန ်

property taxpayer counsel

အိမ်ြခံေြမ အခွနေ
် ပးေဆာင်သ အ ကံေပးချက်

proponent

ေထာက်ခံသ

proportional representation

အချိ းကျကိယ်စားြပ မ

proposal

အဆိြပ ချက်

proposed

အဆိြပ ထားေသာ

Proposed 2000 Public Safety Facilities
Bond General Obligation Bond

အဆိြပ ထားေသာ 2000 အများြပည်သ
လံြခံ ေရး အေဆာက်အဦးများ စာချ ပ်
အေထွေထွ တာဝန်ဝတရား စာချ ပ်

proposed amendment

အဆိြပ ထားတဲ့ ြပင်ဆင်ချက်

proposed budget

အဆိြပ ထားေသာ ဘတ်ဂျက်

proposition

အဆိြပ ချက်

proprietary departments

ပိင်ဆင်
ိ မ ငပ
့် တ်သက်ေသာ ဌာနများ

proprietor of business

စီးပွားေရးလပ်ငန်း ပိင် င်

prosecute

တရားစွဲသည်

prosecuting attorney

တရားလိကိကိယ်စားြပ သည့် ေ ေန

prosecuting civil attorney

တရားလိကိကိယ်စားြပ သည့် ြပည်သေ့ ေန

prosecuting investigator

တရားလိကိကိယ်စားြပ သည့် စံေထာက်
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prosecution

တရားစွဲဆမ
ိ

prosecutions against

ဆနက
် ့ ျင်သည့် တရားစွဲဆမများ
ိ

prosecutor

အစိးရေ ေန/ တရားလိဘက်ေ ေန

prospect

အလားအလာ/ ေမ ာ်လငခ
့် ျက်

protected historic resource

ကာကွယ်ထားသည့် သမိင်းဝင်အရင်းအြမစ်

protecting groundwater resources

ေြမေအာက်ေရ သယံဇာတများကိ
ကာကွယ်ေပးြခင်း

proven leadership

သက်ေသထေသာ ေခါင်းေဆာင်မ

provide

ေထာက်ပံ့သည်

provide for

ေထာက်ပံ့ေပးရန်

provides

ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း

provision

စားနပ်ရိကာ/ ြပဌာန်းချက်

provision of quarters

ရပ်ကွက်၏ ြပဌာန်းချက်

provisional ballot

ယာယီ မဲေပးလာ

provisional ballot envelope

ယာယီ မဲေပးလာ စာအိတ်

provisional voter receipt

ယာယီ မဲေပးသ လက်ခံရ ိြခင်း

provisional voting

ယာယီ မဲေပးြခင်း

provisional voting guide

ယာယီ မဲေပးြခင်း လမ်း

prudent person standard

အေြမာ်အြမင် ိေသာ စံြပပဂိ လ်

psychiatrist

စိတ်ေရာဂါအထးက ဆရာဝန်

psychological counselor

စိတ်ပိင်းဆိင်ရာ အတိင်ပင်ခံပဂိ လ်

psychologist

စိတ်ပညာ င်

psychotherapist

စိတ်ကထံးြဖင ့် ကသေပးသ

public

အများြပည်သ

public affairs

ြပည်သေရးရာကိ
စများ
့

public affairs specialist

ြပည်သေရးရာ
က မ်းကျင်သ
့
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public agency

အများြပည်သ ကိယ်စားလယ်

public assistance

လထအကအညီ

public body

ြပည်သဝန်
့ ေဆာင်မ

public citizen

အများြပည်သ င်
ိ ငသ
ံ ား

Public Comment Period

အများြပည်သ မတ်ချက်ေပးသည့် ကာလ

Public Consultation Meeting

လထ တိင်ပင်ေဆွးေ းွ သည့် အစည်းအေဝး

public contract code

အများြပည်သ စာချ ပ် ဥပေဒ

public corruption fighter

ြပည်သ အကျင
ပ
့် ျက်စားမ တိက်ဖျက်သ
့

public defender

ြပည်သကာကွ
ယ်သ
့

public defense attorney

ြပည်သ ကာကွ
ယ်ေရးေ ေန
့

public education

ြပည်သပညာေရး
့

public elected officials

အများြပည်သ ေရွ းေကာက်
တင်ေြမာက်ထားသည့် အရာ ိများ

public employee

ြပည်သဝန်
့ ထမ်း

public financing

ြပည်သဘ
့

public health

ြပည်သကျန်
့ းမာေရး

Public Hearing

လထ ကားနာြခင်း

public housing

အများြပည်သအိမ်ရာ

public improvements

အများြပည်သ တိးတက်မများ

public information officer

လထြပန် ကားေရး အရာ ိ

public inspection period

လထစစ်ေဆးေရးကာလ

public interest attorney

အများြပည်သ အကျိ းစီးပွား ေ ေန

public involvement administrator

လထ ပါဝင်ပတ်သက်မ အပ်ချ ပ်ေရးမး

public labor management administration

ြပည်သ အလပ်
သမား စီမံခနခ
် ့ ွဲမ အပ်ချ ပ်ေရး
့

public law

ြပည်သ ဥပေဒ
့

public librarian

ြပည်သ စာ
ိ မး
့ ကည့်တက်
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အများြပည်သ စာ ကည့်တက်
ိ
ေဆာက်လပ်ေရး င့် ြပန်လည်ြပ ြပင် မွမ်းမံေရး
စာချ ပ် အက်ဥပေဒ

အများြပည်သ ကိက်ညီတဲ့ ရန်ပံေငွများ
အများြပည်သ ကိက်ညီေသာ ရန်ပံေငွများ င့်
မဲဆွယ်စည်း ံးေရး ကန်ကျစရိတ်
ကနသ
် ့ တ်ချက်များ

public officer

ြပည်သအရာ
ိ
့

public opinion

ြပည်သလထ၏ ထင်ြမင်ယဆချက်

public peace

ြပည်သ ့ ငိမ်းချမ်းေရး

public policy

အများြပည်သဆိင်ရာမဝါဒ

public projects

လထစီမံကိနး် များ

public reference librarian

အများြပည်သ ရည်

public relations

လထဆက်ဆေ
ံ ရး

public resources code

ြပည်သ အရင်
းအြမစ်များ ဥပေဒ
့

public rights attorney

ြပည်သအခွ
့် ေရးများ ေ ေန
့ ငအ

public safety

အများြပည်သ လံြခံ ေရး

Public Safety Committee

အများြပည်သ လံြခံ ေရး ေကာ်မတီ

public safety facilities

အများြပည်သ လံြခံ ေရး အေဆာက်အအံများ

public safety officer

အများြပည်သ လံြခံ ေရး အရာ ိ

public school

အစိးရေကျာင်း

public school teacher

အစိးရေကျာင်း ဆရာ

public sector manager

ြပည်သ က
့

public servant

ြပည်သဝန်
့ ထမ်း

public service announcement

ြပည်သ ဝန်
့ ေဆာင်မ ေ ကညာချက်

public services

ြပည်သဝန်
့ ေဆာင်မများ

public services director

ြပည်သဝန်
့ ေဆာင်မများ ဒါ ိက်တာ
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public speaker

လထေဟာေြပာသ

public system consultant

ြပည်သစနစ်
အတိင်ပင်ခံ
့

public transit

အများြပည်သ သယ်ယပိေဆာင်
ေရး
့

public utilities

အများြပည်သသံး င်
ိ သည့် လ ပ်စစ်မီး၊ ေရ၊
ဓာတ်ေငွ စသည်လပ်ငန်း

public work

ြပည်သ ေဆာက်
လပ်ေရးလပ်ငန်း
့

Public Works Department

ြပည်သ ေဆာက်
လပ်ေရးလပ်ငန်းများ ဌာန
့

publication

ထတ်ေဝြခင်း (သိ)့ အများသိ ိ င်
ိ ရန်

publication or posting of ordinances

ဥပေဒများကိ ထတ်ြပန်ေ ကညာြခင်း သိမဟတ်
့

publicist

အများသိ ိေအာင် ေ ကညာြပန် ကားေပးသ

publish

ထတ်ေဝသည် (သိ)့ ထတ်ြပန်ေ ကညာသည်

publisher

ထတ်ေဝသ

publisher and author

ထတ်ေဝသ င့် စာေရးဆရာ

puff ads

ပံ ကီးချဲကားထားသည့် ေ ကာ်ြငာ

pugilist instructor

လက်ေဝ ့နည်းြပဆရာ

punch card

အေပါက်ေဖာက်ထားသည့် ကဒ်ြပား

punch card voting system

အေပါက်ေဖာက်ထားသည့် ကဒ်ြပား မဲေပးစနစ်

puncher

အေပါက်ေဖာက်စက်/ လက်သးီ သမား

purchases

ဝယ်ယမများ

purchasing

ဝယ်ယြခင်း
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ခရမ်းေရာင် လံးသား ဆတံဆိပ် (၎င်းသည်
purple heart medal

အေမရိကန် စစ်တပ်၌ အမထမ်းေနစ
ဒဏ်ရာရသများ သိမဟတ်
အသတ်ခံရသများကိ
့
ချီးြမငသ
့် ည့် ဆတံဆိပ်)

purpose
pursuant to

ရည်ရွယ်ချက်
င်အ
့ ညီ
လထထင်ြမင်ချက်

push poll

စစ်တမ်းေကာက်ယမေအာက်တွင်
ေမးခွနး် များစွာကိ သံး၍ မဲဆ

င်များ၏

အြမင်များကိ လည့်ြဖားြခင်း၊ ေြပာင်းလဲြခင်း
quadrant

စက်ဝိင်း၏ ေလးပံတစ်ပံ

qualifications

အရည်အချင်းများ

qualified

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ

qualified voter

အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ မဲဆ

Quality and Productivity Commission

အရည်အေသွး င့် ကန်ထတ်စွမ်းအား ေကာ်မ င်

quality assurance

အရည်အေသွး အာမခံချက်

quality control

အရည်အေသွး ထိနး် ချ ပ်မ

quality management

အရည်အေသွး စီမံခနခ
် ့ ွဲမ

quality of life

ဘဝအရည်အေသွး

quarters

ရပ်ကွက်များ/ ေလးပံတစ်ပံ/ ၂၅ ဆင့် အေ ကေစ့

quasi-judicial

အလားတ-တရားစီရင်ေရး

quasi-municipal corporation

အလားတ-ြမ နီစီပယ် ေကာ်ပိေရး င်း

Quick Response (QR) Code

လျင်ြမန်စွာ တံြပန်
့ သည့် (QR) ကဒ်

quick steps to voting

မဲေပးရန် ြမန်ဆန်ေသာ အဆငမ
့် ျား
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လတစ်ဦးသည် သတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ
ြပည်သ ့ ံးကိ တရားဝင် လပ်ပိင်ခွင့် ိမ ိ င့်
quo warranto

ပတ်သက်၍ အြငင်းပွားမကိ ေြဖ င်းရန်

အသံးြပ သည့် အထးတရားဥပေဒဆိင်ရာ
အေရးယ ေဆာင်ရွက်မ ပံစံ

quorum

အစည်းအေဝး ထေြမာက်ရန် အနည်းဆံးလိသည့်
လဦးေရ

rabbi

ဂျ းဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်

radar man and air gunner

ေရဒါကိရိယာ အသံးြပ သ င့် ေဝဟင်

radio

ေရဒီယိ

radio announcer

ေရဒီယိ ေ ကညာသ

radio program director

ေရဒီယိ အစီအစ ဒါ ိက်တာ

radio show host

ေရဒီယေဖျာ်
ိ
ေြဖမ အစီအစဥ်မး

radio talk host

ေရဒီယိ စကားဝိင်း အစီအစဥ်မး

radiological technologist

ေရဒီယေရာင်
ိ
ြခည်ြဖင ့် ေရာဂါကသည့်

rail transit assessments

ေသနတ်သမား

နည်းပညာ င်

ရထားလမ်း ကးသန်းသွားလာမ
အကဲြဖတ်ချက်များ

railroad switchman

ရထားလမ်း ခလတ်ထန
ိ း် သ

railroad worker

ရထားလမ်း အလပ်သမား

Rainy Day Fund

အေရးေပ အတွက်သးရန်
ံ
ရန်ပံေငွ

raise test scores

စမ်းသပ်မ အမတ်များကိ ြမငသ
့် ည်

raise the bar

စံချိနစ
် ံ

ramp

ဆင်ေြခေလ ာလမ်း

ranch camp

ေမွးြမ ေရးစခန်း
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rancher

ေမွးြမ ေရးြခံ င်

random alphabet drawing

အကရာကိ အစဥ်လိက်မဟတ်ပဲ ကျပန်းဆွြဲ ခင်း
အကရာကိ အစဥ်လိက်မဟတ်ပဲ

randomized alphabet drawing

ကျပန်းဆွထ
ဲ ားြခင်း

range area

အကွာအေဝး ဧရိယာ

rank choice voting

ရာထး၊ အဆင့် ေရွ းချယ်မ မဲေပးြခင်း

rank-and -file

ရာထး- င့် -အမတွဲ

ranked choice voting

အဆငသ
့် တ်မတ်ထားေသာ ေရွ းချယ်မ မဲေပးြခင်း

rapid transit

လျင်ြမန်စွာ ကးသန်းသွားလာြခင်း
န်း

rate
rate of contribution

အေထာက်အပံ့ န်း

rate of taxation

အခွနအ
် ေကာက် န်း
န်းထားသတ်မတ်ြခင်း

rate setting
rates and charges

ေစျး န်းများ င့် အဖိ းအခများ

rates of withdrawal

ဆတ်ခွာမ န်းများ/ ပ်သမ
ိ ်းမ န်းများ
န်းများ၊ စည်းကမ်းများ င့် စည်းမျ းများ

rates, rules and regulations
ratification

အတည်ြပ ချက်

ratify

အတည်ြပ (လက်မတ်ထး)
ိ သည်

RAVBM (Remote Accessible Vote by Mail)

RAVBM (အေဝးမ အသံးြပ ၍
စာတိက်မမဲေပးြခင်း)

Read Across America Day

အေမရိကေနတစ်
့ ေလ ာက် စာဖတ်ပါ

reading and literacy improvement

စာဖတ်ြခင်း င့် စာတတ်ေြမာက်ေရး တိးတက်မ

reading recovery

စာဖတ်ြခင်း ြပန်လည်ေကာင်းလာြခင်း
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Ready, Set, Read

ြပင်ဆင်ထားပါ၊ သတ်မတ်ပါ၊ ဖတ်ပါ

real estate (RE) broker

အိမ်ြခံေြမ အကျိ းေဆာင် (RE) ပွဲစား
အိမ်ြခံေြမ အကျိ းေဆာင် ကိရီးယား အေမရိကန်

Real Estate Korean American Brokers
Association

ပွဲစားများအသင်း

real estate salesperson

အိမ်ြခံေြမ အေရာင်းစာေရး

real property appraiser

အိမ်ြခံေြမ အကဲြဖတ်သ

realignment

( င်
ိ ငေ
ံ ရး) ရပ်တည်ချက်ေြပာင်းြခင်း

realtor

အိမ်ြခံေြမအကျိ းေဆာင်

realtor consultant

အိမ်ြခံေြမအကျိ းေဆာင် အတိင်ပင်ခံ

realtors director

အိမ်ြခံေြမအကျိ းေဆာင် ဒါ ိက်တာ
အိမ်ရာ၊ ေြမရာစေသာ ထာဝရဥစာ/ အာမခံများ

realty/securities broker

ပွဲစား

reappointment

ြပန်လည်ခနအ
် ့ ပ်သည်

reapportion

ထပ်မံ၍၊ ေြပာင်းလဲ၍ ခွဲေဝသည်

reasonable

အကျိ းသငအ
့် ေ ကာင်းသင့် ိေသာ
ြပန်လည်တာဝန်ေပးအပ်ြခင်း/

reassignments
rebate

ြပန်လည်ခနအ
် ့ ပ်မများ
ေပးရန်တန်ဖိးေပ ြပန်အမ်းေငွ

rebuttal to argument against

ဆနက
် ့ ျင်သည့် အြငင်းပွားမကိ ြပန်လည်ေချပချက်
ေထာက်ခံသည့် အြငင်းပွားမကိ

rebuttal to argument in favor of

ြပန်လည်ေချပချက်

rebuttal to the argument against measure

rebuttal to the argument for measure
rebuttals
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recall

ြပန်လည် ေခ ယသည်

recall answer

အေြဖကိ ြပန်လည် ေတွးေတာသည်

recall ballot

မဲေပးလာကိ ြပန်လည်ေခ ယသည်

recall campaign organizer

ြပန်လည်ေခ ယရန် စည်း ံးလံေဆာ်ေရး စီစ သ

recall election

ြပန်လည်ေခ ယသည့် ေရွ းေကာက်ပဲွ

recall grounds

ြပန်လည်ေခ ယရန် အေ ကာင်းြပချက်များ

recall of public officer

ြပည်သအရာ
ိကိ ြပန်လည်ေခ ယသည်
့

recall petition

ြပန်လည်ေခ ယရန် အသနားခံစာ

recall prevails

ြပန်လည်ေခ ယမ ေအာင်ြမင်သည်

recall statements

ြပန်လည်ေခ ယြခင်း ထတ်ြပန်ချက်များ

recall to active duty

တမ်းြပည့်စစ်မထမ်းရန် ြပန်လည်ေခ သည်

receiving clerk

လက်ခံေရး စာေရး

reception

ကိ ဆိလက်ခံြခင်း

receptionist

ကိ ဆိ လက်ခံေရးအမထမ်း/ ဧည့် ကိ

recital

ြဖစ်ေ ကာင်းကန်စင် ြပန်ေြပာြပြခင်း

recite on the face of the bonds

စာချ ပ်၏ အြပင်ပန်း (အေပ ယံ)ကိ ရွ တ်ြပသည်

reclaimed water

ြပန်လည်အသံးြပ ထားသည့် ေရ

reclamation board

ြပန်လည်ြပ ြပင်ေရး ဘတ်အဖွဲ

recognition

အသိအမတ်ြပ ြခင်း

recommendations

ေထာက်ခံချက်များ/ အ ကံြပ ချက်များ

reconcile

ညိ င
ိ း် သည်

record message

မတ်တမ်းတင်သတင်း

recorder
records
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အေသးစိတ် ြပန်ေြပာြပသည်

recount

အေသးစိတ် ြပန်ေြပာြခင်း အစီအစဥ် / ြပန်လည်

recount process

ေရတွက်ြခင်း လပ်ငန်းစ

recreation

အပန်းေြဖြခင်း

Recreation and Park District

အပန်းေြဖြခင်း င့် ပန်းြခံ ခ ိင်

Recreation and Parks Department

အပန်းေြဖြခင်း င့် ပန်းြခံများ ဌာန

recreation supervisor

အပန်းေြဖမ ကီး ကပ်ေရးမး

recreational

အပန်းေြဖစရာ

recruit

လသစ်/ အဖွဲသားအသစ်

recruitment and selection

လသစ်စေဆာင်းမ င့် ေရွ းချယ်မ
အသံးြပ ပီး ပစည်းများကိ ထပ်မံအသံးြပ င်
ိ ရန်

recycling

ေဆာင်ရွက်ြခင်း
အသံးြပ ပီး ပစည်းများကိ ထပ်မံအသံးြပ င်
ိ ရန်

recycling programs coordinator

ေဆာင်ရွက်ြခင်း အစီအစ များ ညိ င
ိ း် ေရးမး

redeemable

တန်ဖိးသင၍
့် သံးစွဲ၊ အမ်းယ င်
ိ ေသာ (ကပွန၊်

redemption

ြပန်လည်ေရွ းြခင်း/ အဖတ်ဆယ်ြခင်း

redevelopment

ြပန်လည်ဖံွ ဖိ းေရး

ြဖတ်ပိင်း)

ြပန်လည်ဖံွ ဖိ းေရး ေအဂျင်စီ

Redevelopment Agency Oversight
Committee

ကီး ကပ်ေရးေကာ်မတီ

Redevelopment Project Area Committee

ြပန်လည်ဖံွ ဖိ းေရး စီမံကိနး် ဧရိယာ ေကာ်မတီ

redistricting

ြပန်လည်ဖဲွစည်းြခင်း

redistricting by ordinance

ဥပေဒအရ ြပန်လည်ဖဲွစည်းြခင်း

Redistricting Commission

ြပန်လည်ဖဲွစည်းေရး ေကာ်မ င်
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redistricting process

ြပန်လည်ဖဲွစည်းေရး လပ်ငန်းစ

reduce budget

ဘတ်ဂျက်ေလ ာခ
့ ျမ

reduction of demand on treasury

ဘ

redwood forests

အနီေရာင်သစ် ထွက် ိသည့် ြမငမ
့် ားေသာ သစ်ပင်

re-elect

ြပန်လည် ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်သည်

re-election

ြပန်လည် ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ြခင်း

referee

ဒိင်လ ကီး

referenda petition

ဆ ခံယပွဲ အသနားခံချက်

referendum

ဆ ခံယပွဲ

referendum measure

ဆ ခံယပွဲ တိင်းတာချက်

referendum ordinance

ဆ ခံယပွဲ ဥပေဒ

referendum statute

ဆ ခံယပွဲ ဥပေဒြပ အဖွဲက ြပဌာန်းသည့် ဥပေဒ

refinance

အတိး န်းနည်းေသာ ေချးေငွ အသစ်ြဖင ့် ေငွေ ကး

refinery worker

သနစ
် ့ င်စက် ံ အလပ်သမား

reform

ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး

reform party

ြပ ြပင်ေြပာင်းလဲေရး ပါတီ

refrigeration

ေရခဲ ိက်ြခင်း

refund bonds

ေငွေချးစာချ ပ်များ ြပန်အမ်းေငွ

refund of contributions

ပံ့ပိးမများကိ ြပန်ေပးသည်

regional

ေဒသဆိင်ရာ

regional board

ေဒသဆိင်ရာ ဘတ်အဖွဲ

regional environmental leader

ေဒသတွငး် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ေခါင်းေဆာင်
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Regional Occupation Program Commission ေဒသဆိင်ရာ အလပ်အကိင် စီမံကိနး် ေကာ်မ င်
Regional Occupational Program
Regional Vector Control Board

ေဒသဆိင်ရာ အလပ်အကိင် စီမံကိနး်
ေဒသဆိင်ရာ ေရာဂါသယ်ေဆာင်ေသာ ပိ းမား၊
တိရ စာန် ထိနး် ချ ပ်ေရး ဘတ်အဖွဲ

register

မတ်ပံတင်သည်/ မတ်ပံတင်စာရင်း

register to vote

မဲေပးရန် မတ်ပံတင်သည်

registered

မတ်ပံတင်ထားေသာ

registered home address

မတ်ပံတင်ထားေသာ အိမ်လိပ်စာ

registered voters

မတ်ပံတင်ထားေသာ မဲဆ

registrable

မတ်ပံတင် င်
ိ သည်

registrar of records

မတ်တမ်းများကိ မတ်ပံတင်သ

registrar of voters

မဲဆ

င်များ၏ မတ်ပံတင်သ

registrar of voters (office)

မဲဆ

င်များ၏ မတ်ပံတင်သ ( ံး)

registrar of voters (title)

မဲဆ

င်များ၏ မတ်ပံတင်သ (ေခါင်းစ / အမည်)

Registrar-Recorder

မတ်ပံတင်အရာ ိ-မတ်တမ်းယသ

registrar's office

မတ်ပံတင်အရာ ိ၏ ံး

registration

မတ်ပံတင်ြခင်း

registration by mail form

ေမးလ်ပံစံြဖင ့် မတ်ပံတင်ြခင်း

registration certificates

မတ်ပံတင် အေထာက်အထားများ

registration form

မတ်ပံတင် ပံစံ

registration request line

မတ်ပံတင် ေတာင်းဆိချက်လိင်း

registration-by-mail

ေမးလ်ြဖင ့် မတ်ပံတင်ြခင်း

Regular Board of Education Elections
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ပံမန် မိ ေတာ် ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား
စွဲချက်တင်ရန် သက်ေသခံအေထာက်အထား ိ၊
မ ိ ဆံးြဖတ်ရေသာ ပင်တိင်ဂျ ရီလ ကီးအဖွဲ

regular session

ပံမန် အစည်းအေဝး/ ပံမန် က

regulation

စည်းမျ း

regulatory functions

စည်းမျ း ေဆာင်ရွက်ချက်များ

rehabilitation and restoration

ြပန်လည်ထေထာင်ေရး င့် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေရး
ြပန်လည်ထေထာင်ေရး စင်တာများ (သိ)့ နဂိ

rehabilitation centers

ကျန်းမာေရးအေြခအေန ြပန်ေရာက်ေအာင်
ေဖးမသည့် စင်တာများ

reimbursements

(စိက်ထတ်၊ ကန်ကျ၊ ဆံး ံးမအတွက)်
ေငွြပန်ထတ်ေပးသည်

reinstatement

မလရာထး၌ ြပန်လည်ခနအ
် ့ ပ်သည်

reject

ြငင်းပယ်သည်
ဘဝအတွက် လက်ဆငက
့် မ်း (၎င်းသည်

Relay for Life

အေမရိကန် ကင်ဆာ အဖွဲအစည်းြဖစ် ပီး
ကင်ဆာေရာဂါမ ကယ်တင်ရန် ရန်ပံေငွ
စေဆာင်း၍ ကညီေပးေသာ အစီအစ )
တာဝန် ိြခင်းမ လွတ် ငိမ်းခွင့် (၎င်းသည် ပါတီ
(သိ)့ လတစ်ဦး၏ မားယွငး် ေသာ

released liability

အြပ အမေ ကာင ့် ြဖစ်ေပ လာသည့် ပျက်စီး

ဆံး ံးမများ င့် ပတ်သက်၍ အြခားတစ်ဦးက
တရားစွဲဆခွ
ိ ငက
့် ိ ြငင်းပယ်သည့်
သေဘာတညီချက် ပံစံ)
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reliable leadership responsive

ယံ ကည်အားထားရေသာ ေခါင်းေဆာင်မ တံြပန်
့ မ

reliable water supply

ယံ ကည်စိတ်ချရေသာ ေရေပးေဝေရး
(အေ ကးဆပ်ရန် စသည်) ပျက်ကွက်မ၊
ချိ းေဖာက်မအတွက် တရားဥပေဒအရ

remedies for default

လပ်ေဆာင် င်
ိ ြခင်း
ြပန်လည် ြပ ြပင်တည်ေဆာက်သည့်

remodeling contractor

ကန်ထ ိက်တာ

Remote Accessible Vote by Mail (RAVBM)

အေဝးမ အသံးြပ ၍ စာတိက်မမဲေပးြခင်း
(RAVBM)

removal

ဖယ် ားြခင်း

renovation

ြပန်လည်ြပ ြပင်မွမ်းမံြခင်း

Rent Adjustments Commission

ငားရမ်းခ ညိ င
ိ း် သည့် ေကာ်မ င်

rent board member

ငားရမ်းသည့် ဘတ်အဖွဲဝင်

rent commissioner

ငားရမ်းသည့် ေကာ်မ င်နာ

rent control board commissioner

ငားရမ်းခ ထိနး် ချ ပ်ေရး ဘတ်အဖွဲ ေကာ်မ င်နာ

rent control commissioner

ငားရမ်းခ ထိနး် ချ ပ်ေရး ေကာ်မ င်နာ

repairs and upgrades

ြပ ြပင်ေရး င့် အဆငြ့် မငတ
့် င်မများ

repay

ြပန်ဆပ်သည်

repayment

ြပန်ဆပ်ြခင်း

repeal

ဖျက်သမ
ိ ်းသည်/ ပ်သမ
ိ ်းသည်

repealed

ဖျက်သမ
ိ ်း ပီး

repeals and re-enacts

ဖျက်သမ
ိ ်းြခင်း င့် အရင် ဥပေဒကိ ြပန်လည်

repel

တွနး် လန်သည်
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replenishment district representative

ြပန်လည်ြဖည့်တင်းေရး ခ ိင် ကိယ်စားလယ်

reporter

သတင်းေထာက်

representation system

ကိယ်စားြပ စနစ် (သိ)့ တင်ြပေတာင်းဆိချက် စနစ်

representative

ကိယ်စားလယ်

republican

ရီပတ်ဘလစ်ကန်

Republican Central Committee

ရီပတ်ဘလစ်ကန် ဗဟိေကာ်မတီ

Republican Party

ရီပတ်ဘလစ်ကန် ပါတီ

republican whip

ရီပတ်ဘလစ်ကန်၏ ေဆာ် သသ

request

ေတာင်းဆိချက်

requests for and issuances of opinions

ထင်ြမင်ယဆချက်များအတွက်
ေတာင်းဆိချက်များ င့် ထတ်ြပန်ချက်များ

required tax rate

လိအပ်တဲ့ အခွန ် န်း

requirements

လိအပ်ချက်များ

re-register

ြပန်လည်မတ်ပံတင်ပါ

rescue mission

ကယ်ဆယ်ေရး လပ်ငန်းတာဝန်

research

သေတသန

researcher

သေတသနလပ်သ

reservation for departmental purposes

ဌာနဆိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်
သီးသနထ
် ့ ားြခင်း

reserve

အရန်ထားသည်/ သိမီးထားသည်

reserve funds

အရန်ဘ

reserve officer

အရန်အရာ ိ

reservoir

ေရေလာင်ကန်

resettlement franchises

လပ်ငန်းလပ်ပိင်ခွငမ
့် ျား ြပန်လည်
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residence

ေနထိင်ရာ

residence address

ေနအိမ်လိပ်စာ

residency requirement

ေနထိင်ရန် လိအပ်ချက်

residential

လေနရပ်ကွက်

residential community

လေနရပ်ကွက် အသိင်းအဝိင်း

residential taxpayer

လေနမ အခွနေ
် ပးေဆာင်သ

resident's association

ရပ်သရွ ာသား (ေဒသခံ) အဖွဲအစည်း

resolution

ဆံးြဖတ်ချက် (သိ)့ ေြပလည်ေအာင်

resource

အရင်းအြမစ်/ သယံဇာတ

respectfully submitted

ေြဖ င်းေပးြခင်း

ိေသေလးစားစွာ တင်ြပထားသည်

respiratory care practitioner

အသက်

respite care

မကျန်းမာသများကိ ေစာငေ
့် ာက်သအတွက်

respond

တံြပန်
့ သည်

responsibilities

တာဝန်ယြခင်း

restaurant

စားေသာက်ဆင်
ိ

restaurant manager

စားေသာက်ဆင်
ိ မန်ေနဂျာ

restauranteur

စားေသာက်ဆင်
ိ ပိင် င်

restoration

နဂိအတိင်း ြပန်လည်ထေထာင်ြခင်း

restore

နဂိအတိင်း ြပန်လည်ြဖစ်ေစသည်

restriction on

ကနသ
် ့ တ်ချက်

restrictions

ကနသ
် ့ တ်ချက်များ

restrooms

အိမ်သာများ

retail

လက်လီေရာင်းြခင်း
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retail grocer

လက်လီ ကန်စံဆိင်ပိင် င်

retail manager

လက်လီ မန်ေနဂျာ

retail worker

လက်လီ အလပ်သမား

retain

ထိနး် သိမ်းထားသည်

retired

အ ငိမ်းစားယထားေသာ

retired administrator

အ ငိမ်းစားယထားေသာ အပ်ချ ပ်ေရးမး

retired aerospace engineer

အ ငိမ်းစားယထားေသာ အာကာသယာဥ်
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

retired airport manager

အ ငိမ်းစားယထားေသာ ေလဆိပ် မန်ေနဂျာ

retired army colonel

အ ငိမ်းစားယထားေသာ စစ်တပ် ဗိ လ်မး ကီး

retired business owner

အ ငိမ်းစားယထားေသာ စီးပွားေရးပိ င် င်

retired business woman
retired businessman
retired businesswoman

retired educator
retired engineer
retired environmental engineer

အ ငိမ်းစားယထားေသာ စီးပွားေရးလပ်ငန်း
အမျိ းသမီး
အ ငိမ်းစားယထားေသာ စီးပွားေရးသမား
အ ငိမ်းစားယထားေသာ စီးပွားေရးလပ်ငန်း
အမျိ းသမီး
အ ငိမ်းစားယထားေသာ အသိပညာ
သင် ကားေပးသ
အ ငိမ်းစားယထားေသာ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
အ ငိမ်းစားယထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

retired government analyst

အ ငိမ်းစားယထားေသာ အစိးရ ဆန်းစစ်သ

retired government worker

အ ငိမ်းစားယထားေသာ အစိးရ အလပ်သမား

retired legal secretary
retired legalization officer
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retired nurse

အ ငိမ်းစားယထားေသာ သနာြပ

retired paralegal

အ ငိမ်းစားယထားေသာ ဥပေဒေရးရာ ဝန်ထမ်း

retired police chief

အ ငိမ်းစားယထားေသာ ရဲအ ကီးအကဲ

retired political assistant

အ ငိမ်းစားယထားေသာ င်
ိ ငေ
ံ ရး လက်ေထာက်

retired professor

အ ငိမ်းစားယထားေသာ ပါေမာက

retired school superintendent

အ ငိမ်းစားယထားေသာ ေကျာင်း ကီး ကပ်ေရးမး

retired school teacher

အ ငိမ်းစားယထားေသာ ေကျာင်းဆရာ

retired sheriff's lieutenant

အ ငိမ်းစားယထားေသာ ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ
ဒဗိလ်ချ ပ် ကီး

retired teacher

အ ငိမ်းစားယထားေသာ ဆရာ

retired technical writer

အ ငိမ်းစားယထားေသာ နည်းပညာ စာေရးဆရာ

retired technology manager

အ ငိမ်းစားယထားေသာ နည်းပညာ မန်ေနဂျာ

retired union member

အ ငိမ်းစားယထားေသာ သမဂအဖွဲဝင်

retirement

အ ငိမ်းစားယြခင်း

retirement credit

အ ငိမ်းစားယြခင်း အသိအမတ်

retirement fund

အ ငိမ်းစားယသည့် ေထာက်ပံ့ေငွ

retirement system

အ ငိမ်းစားယသည့် စနစ်

retroactive

ေနာက်ေ ကာင်းြပန် အကျိ းသက်ေရာက်မ ိေသာ

retrofit
return address
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return of election

ေရွ းေကာက်ပဲွ ြပန်လာသည်

reuse planning authority

စီမံကိနး် ြပန်လည်အသံးြပ ေရး အာဏာပိင်

revenue

ဝင်ေငွ

Revenue and Taxation Code

ဝင်ေငွ င့် အခွနအ
် ေကာက် ဥပေဒ

revenue bonds

ဝင်ေငွစာချ ပ်များ

revenue funds

ဝင်ေငွရန်ပံေငွများ

revenue generated by the tax

အခွနမ
် ရ ိေသာ ဝင်ေငွ

revenue limit

ဝင်ေငွ ကနသ
် ့ တ်ချက်

revenue sharing

ဝင်ေငွ ခွဲေဝမ

revenue sharing trust fund

ယံ ကည်စိတ်ချရတဲ့ ရန်ပံေငွကိ ဝင်ေငွ ေဝမ ြခင်း

reverend

ဓမဆရာ

review

ြပန်လည်သးသပ်
ံ
သည်

review commission

ြပန်လည်သးသပ်
ံ
ေရး ေကာ်မ င်

revisions

ြပင်ဆင်ချက်

revisions to city election procedures

မိ ေရွ းေကာက်ပဲဆ
ွ င်
ိ ရာ လပ်ထးလပ်
ံ
နည်းများကိ
ြပန်လည်စိစစ်ြခင်း

revitalization zones

ြပန်လည်ထေထာင်ေရး ဇန်များ

revitalize

ြပန်လည် င်သန်လာေစသည်

revival time

ြပန်လည် ေဖာ်ထတ်ြခင်း ( င်သန်လာသည့်) အချိန ်

revocation upon notice

သတိေပးချက်အေပ ြပန်လည်ဖျက်သမ
ိ ်းြခင်း

revolving fund

လည်ပတ်ေနေသာ ေငွေ ကး

re-zoning

ဇန် ြပန်လည်သတ်မတ်ြခင်း

ridgeline

ေတာင်ေ ကာလမ်း၊ ေတာင် ိးလမ်း
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ေတာင်ေ ကာလမ်း၊ ေတာင် ိးလမ်း

ridgeline preservation ordinance

ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး ဥပေဒ

right of life

ဘဝအခွငအ
့် ေရး

right to purchase

ဝယ်ယပိင်ခွင့်

right to vote

မဲေပးပိင်ခွင့်

risk management

အ ရာယ် စီမံခနခ
် ့ ွဲမ

risk manager

အ ရာယ် စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး မန်ေနဂျာ

road construction salesman

လမ်းေဆာက်လပ်ေရး အေရာင်းသမား

Roberti-Z'berg-Harris Urban Open Space
and Recreational Program Act

Roberti-Z'berg-Harris မိ ြပ
ဟင်းလင်းပွငေ
့် သာ ေနရာ င့် အပန်းေြဖေရး
အစီအစ အက်ဥပေဒ

rocket scientist

ဒံးပျံ သိပံပညာ င်

roofer

ေခါင်မိးေဆာက်လပ်သ

roofing contractor

ေခါင်မိး ကန်ထ ိက်တာ

Rookie of the Year Award

ယခ စ်အတွက် လသစ်ဆ

rose garden

င်းဆီဥယျာ

roster

တာဝန်ကျစာရင်း/ တန်းစီဇယား

roster index

တာဝန်ကျစာရင်း အ

roster of voters

မဲဆ

rotary

အလည့်ကျြဖစ်ေသာ

န်း

င်များ၏ စာရင်း

လည်ပတ်ေသာ အဖွဲ (ေဒသတွငး် ိ
rotary club

နာမကျန်းသများ သိမဟတ်
ဆင်းရဲသများကိ
့

ကညီရန် ပိက်ဆံ စေဆာင်းေပးသည့် င်
ိ ငတ
ံ ကာ
စီးပွားေရး လပ်ငန်း င်များ အဖွဲအစည်း)

rowing coach
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ေရာ်ဘာ တံဆပ
ိ ် / အလံပိတ်ရန် သံးေသာ

rubber seal

ေရာ်ဘာကွငး်

rubber stamp

ေရာ်ဘာ တံဆပ
ိ ်တံး (သိ)့ အဆိြပ သမ ပီးစလွယ်

rules

စည်းကမ်းများ

rules and regulations

စည်းကမ်းများ င့် စည်းမျ းများ

အတည်ြပ သ၊ အဖွဲ

မဲေမးလာ စီမံချက်များအတွက်

rules for submitting arguments for and
against ballot measures

အေ ကာင်းြပချက်များ င့် ဆနက
် ့ ျင်ချက်များ
တင်ြပရန်အတွက် စည်းကမ်းများ

run for

အတွက်ေြပးပါ/ ဝင်ေရာက် ယဥ် ပိ င်သည်

runoff

မဲအေရအတွက် တိက်ေနသြဖင့် ထပ်မံ မဲေပးြခင်း

runoff election

မဲအေရအတွက် တိက်ေနသြဖင့် ထပ်မံ
မဲေပးသည့် ေရွ းေကာက်ပဲွ

Sacramento မိ အခွနေ
် ပးေဆာင်သများ၏

Sacramento City Taxpayers' Rights
League

အခွငအ
့် ေရးအဖွဲ

safe drinking water

ေဘးကင်းေသာ ေသာက်ေရ

safe house

လံြခံ ေသာအိမ်

safe neighborhoods

လံြခံ ေသာ ရပ်ကွက်များ

Safe, Clean, Reliable Water Supply Bond
Act

Safer Sex In The Adult Film Industry Act

လံြခံ ေသာ၊ သန ် ့ င်းေသာ၊ ယံ ကည်စိတ်ချရေသာ
ေရေပးေရး စာချ ပ် အက်ဥပေဒ

လ ကီး ပ် င်လပ်ငန်းတွင် လံြခံ ေသာ
လိငဆ
် က်ဆြံ ခင်း အက်ဥပေဒ

safety members pension

လံြခံ ေရး အဖွဲဝင်များ ပင်စင်

safety net services

လံြခံ ေရး ကွနယ
် က် ဝန်ေဆာင်မများ

safety project

ေဘးကင်းလံြခံ ေရး စီမံကိနး်
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salaries

လစာများ

salary

လစာ

salary guidelines

လစာ လမ်း

salary setting

လစာ သတ်မတ်ြခင်း

sale of city property

မိ ပိင်ပစည်းများ ေရာင်းချြခင်း

sale of public utilities

န်ချက်များ

အများြပည်သသံး င်
ိ သည့် လ ပ်စစ်မီး၊ ေရ၊
ဓာတ်ေငွ စသည်လပ်ငန်းများ ေရာင်းချြခင်း

sale of the bonds

ေငွေချးစာချ ပ်များ ေရာင်းချြခင်း

sale or exchange of water and power

ေရ င့် စွမ်းအင် ေရာင်းချြခင်း သိမဟတ်
့

sales

အေရာင်းအဝယ်

sales manager

အေရာင်းမန်ေနဂျာ

sales representative

အေရာင်းကိယ်စားလယ်

sales tax

အေရာင်းအခွန ်

sales, marketing consultant

အေရာင်းအဝယ်၊ ေစျးကွက် အတိင်ပင်ခံ

salesman

အေရာင်းသမား

salesperson

အေရာင်းစာေရး

saleswoman

အေရာင်းစာေရးမ

salvation army

ကယ်တင်ြခင်းတပ် (ခရစ်ယာန်အသင်းေတာ်)

sample ballot

နမနာ မဲေပးလာ

sample ballot booklet

နမနာ မဲေပးလာ စာအပ်ငယ်

sample ballot group

နမနာ မဲေပးလာအပ်စ

sample ballot pamphlet

နမနာ မဲေပးလာ လက်ကမ်းစာေစာင်

sample ballot translation

နမနာ မဲေပးလာ ဘာသာြပန်ချက်

sanitary districts

သန ် ့ င်းေရး (မိလာ၊ ေရဆိး တ်ပယ်ေရး)
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sanitation

သန ် ့ င်းေရး (မိလာ၊ ေရဆိး တ်ပယ်ေရး)

sanitation and water agency

သန ် ့ င်းေရး (မိလာ၊ ေရဆိး တ်ပယ်ေရး) င့် ေရ

sanitation contractor

သန ် ့ င်းေရး (မိလာ၊ ေရဆိး တ်ပယ်ေရး)

satellite communications technician

ဂိ လ်တ ဆက်သယ
ွ ်ေရး နည်းပညာ င်

satellite production scheduler

ဂိ လ်တထတ်လပ်မ အစီအစဥ်ဆသ
ွဲ

satellite project manager

ဂိ လ်တ စီမံကိနး် မန်ေနဂျာ

Save Our Coastline Policy Committee

က ပ်
် တိ ၏
့ ကမ်း ိးတန်း ကာကွယ်ေရး ေပ လစီ

savings

စေဆာင်းမများ / စေဆာင်းေငွ

savings and loan institution

စေဆာင်းေငွ င့် ေချးေငွ အဖွဲအစည်း

ေအဂျင်စီ

ကန်ထ ိက်တာ

ေကာ်မတီ

အကယ်၍ တရား ံးက စာချ ပ်၏ အချိ
အစိတ်အပိင်းသည် မမန်ကန် သိမဟတ်
့
savings clause

အတည်မြပ င်
ိ ဟ ဆံးြဖတ်လိက်လ င်

ကျန် ိေသာ စာချ ပ်သည် မလအတိင်း တရားဝင်
အကျိ းသက်ေရာက်မ ိမည်
SBA (ပိေခတ်ဆန်ေသာနည်းြဖင ့် မ တစွာ
အကဲြဖတ်ြခင်း) - ေကျာင်းသားများကိ
လက်ေတွကျေသာ ြပဿနာများ
SBA (Smarter Balance Assessment)

ေြဖ င်း င်
ိ ရန် င့် ေဝဖန်ဆးြဖတ်
ံ
င်
ိ ရန်၊
ေကျာင်းသားများ၏ ေအာင်ြမင်မ င့်

တိးတက်မကိ တိကျမန်ကန်စွာ အကဲြဖတ်၍
ေထာက်ပံ့ေပးေနေသာ စနစ်
scenic areas

သာယာလပေသာ ဧရိယာများ

scheduled elections

စီစ ထားသည့် ေရွ းေကာက်ပဲမ
ွ ျား

scholarship administrator

ပညာသင်ဆ အပ်ချ ပ်ေရးမး
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school

ေကျာင်း

school board

ေကျာင်းဘတ်အဖွဲ

school board member

ေကျာင်းဘတ်အဖွဲဝင်

school board trustee

ေကျာင်းဘတ်အဖွဲ ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ

school boardmember

ေကျာင်းဘတ်အဖွဲဝင်

school bonds

ေကျာင်းစာချ ပ်များ

school bus driver

ေကျာင်း ဘတ်စ်ကား ယာဥ်ေမာင်းသ

school cafeteria worker

ေကျာင်း စားေသာက်ဆိင် အလပ်သမား

School Cite Council-Committee

ေကျာင်း ံးေတာ် ေကာင်စီ-ေကာ်မတီ

school district

ေကျာင်းခ ိင်

School District Citizen's Oversight
Committee

ေကျာင်းခ ိင် င်
ိ ငသ
ံ ားများ၏ ကီး ကပ်ေရး
ေကာ်မတီ

School District Special Bond Election

ေကျာင်းခ ိင် အထး စာချ ပ်ေရွ းေကာက်ပဲွ

School District Special Election

ေကျာင်းခ ိင် အထးေရွ းေကာက်ပဲွ

school district superintendent

ေကျာင်းခ ိင် ကီး ကပ်ေရးမး

school dropout

ေကျာင်းတစ်ပိင်းတစ်စ င့် ေကျာင်းထွက်သည်

school drop-out prevention specialist

ေကျာင်းတစ်ပိင်းတစ်စ င့် ေကျာင်းထွက်ြခင်းမ

School Grants Committee

ေကျာင်း ေထာက်ပံ့ေ ကး ေကာ်မတီ

school measure

ေကျာင်းစီမံချက်

school nurse

ေကျာင်းသနာြပ

School Resource Officers

ေကျာင်း အရင်းအြမစ် အရာ ိများ

School Site Attendance Boundary

ေကျာင်းတည် ိရာ တက်ေရာက်မ နယ်နမ
ိ ိ တ်

School Site Committee

ေကျာင်းတည် ိရာ ေကာ်မတီ
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school site council

ေကျာင်းတည် ိရာ ေကာင်စီ

School Site Leadership Team

ေကျာင်းတည် ိရာ ေခါင်းေဆာင်အဖွဲ

school superintendent

ေကျာင်း ကီး ကပ်သ

school teacher

ေကျာင်းဆရာ

school trustee

ေကျာင်း ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ
ေကျာင်းများ တာဝန်ဝတရား လွနက
် ဲမ ရန်ပံေငွ
(SELF) - (SELF အဖွဲ၀င်များအား သတိ၏
့
ေကျာင်းများ င့် ခ ိင်များတွင်

Schools Excess Liability Fund (SELF)

တာဝန်ဝတရားများကိ ေလ ာခ
့ ျရန် လိအပ်သည့်
အရင်းအြမစ်များ င့် ၀န်ေဆာင်မများ

ေထာက်ပံ့ေပးေသာ အကျိ းအြမတ်မယသည့်
အဖွဲအစည်း)
science education

သိပံပညာ

science educator

သိပံပညာ သင် ကားေပးသ

Science Fiction Association

စိတ်ကးယ သိပံ အဖွဲအစည်း

science lab

သိပံ ဓာတ်ခွဲခန်း

science teacher

သိပံဆရာ

scientist

သိပံပညာ င်

scout leader

ကင်းေထာက် ေခါင်းေဆာင်

scout master

ကင်းေထာက် အ ကီးအကဲ

screen printer

စခရင် ပရင်တာ (ပံ ပ
ိ ်စက်)

scribe

စာကး၍မပွားေပးသ

sea reclamation act

ပင်လယ် ြပန်လည်ြပ ြပင်ေရး အက်ဥပေဒ

seamstress

အပ်ချ ပ်သမ

seasoned

အေတွအ ကံ ိ/ ဝါရင ့်

seat

ထိင်ခံ

seat no.

ထိင်ခံ နံပါတ်
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secession advisor

ခွဲထက
ွ ်ြခင်း၊ တ်ထက
ွ ်ြခင်း အ ကံေပးပဂိ လ်

secession board

ခွဲထက
ွ ်ြခင်း၊ တ်ထက
ွ ်ြခင်း ဘတ်အဖွဲ

second lieutenant

ဒတိယဗိလ်ချ ပ် ကီး

secondary

ဒတိယ/ အလယ်တန်း

secondary school

အလယ်တန်းေကျာင်း

secrecy sleeve

လ ိ ဝက် အတွငး် စာအိတ်

secret ballot envelope

လ ိ ဝက် မဲေပးလာစာအိတ်

secretary

အတွငး် ေရးမး

secretary of state

ြပည်နယ်အတွငး် ေရးမး

Secretary of State of California

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် အတွငး် ေရးမး

section

အပိင်း/ က

secure juvenile home

လံြခံ ေသာ လငယ်အမ
ိ ်

secure nominating petitions

secured tax roll

ာ/ (ဥပေဒ) ပဒ်မ

လံြခံ ေသာ၊ ေသချာေသာ အဆိြပ ချက်
အသနားခံစာများ
ေသချာေသာ အခွနေ
် ကာက် င်
ိ ေသာ
အိမ်ြခံေြမများ စာရင်း

securities fraud

အာမခံချက် လိမ်လည်မ (သိ)့ ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ

securities networking registrar

လံြခံ ေရး ကွနပ
် ျ တာကွနယ
် က် မတ်ပံတင်သ

security

လံြခံ ေရး

security guard

လံြခံ ေရးအေစာင့်

security officer

လံြခံ ေရးအရာ ိ

see back cover

ေနာက်ေကျာဖံ းကိ ကည့်ပါ

see page

စာမျက် ာကိ ကည့်ပါ

seismic

ေြမငလျင်
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SEIU (Service Employees International
Union)
selected presidential candidate
selective service system

Burmese

SEIU (ဝန်ေဆာင်မ ၀န်ထမ်းများ
အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သမဂ)
ေရွ းချယ်ထားသည့် သမတေလာင်း
လိအပ်လ င် စစ်မထမ်းမည်ဟ မတ်ပံတင်ြခင်း
စနစ်

Selective Services

လိအပ်လ င် စစ်မထမ်းမည်ဟ မတ်ပံတင်ြခင်း

self-definition

မိမိကိယ်ကိ မည်သြဖစ်ေ ကာင်း င့်

self-determination

ကိယ့် ကမာကိယ်ဖန်တီး င်
ိ ခွင့်

self-employed

ကိယ်ပိင်လပ်ငန်းလပ်ေသာ

self-mailer pamphlet

semi-final official canvass
senate
senate agriculture and water resources
committee

ဘဝရည်ရွယ်ချက် အဓိပါယ်သတ်မတ်ြခင်း

စာအိတ်မလိအပ်ပဲ တိက် ိက်
စာတိက်မပိ ့ င်
ိ သည့် လက်ကမ်းစာေစာင်
အ ကိ ဗိလ်လပွဲ (ဆီမီးဖိ င်နယ်) တရားဝင်
င်
ိ ငေ
ံ ရး မဲဆယ
ွ ်သည်
အထက်လတ်ေတာ်
အထက်လတ်ေတာ် စိက်ပျိ းေရး င့်
ေရသယံဇာတ ေကာ်မတီ

senate aide

အထက်လတ်ေတာ် လက်ေထာက်

senate bill

အထက်လတ်ေတာ် ဥပေဒမ ကမ်း

senate case worker

အထက်လတ်ေတာ်အမ လပ်သား

senate constitutional amendment

အထက်လတ်ေတာ် ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ
ြပင်ဆင်ချက်

senate democratic consultant

အထက်လတ်ေတာ် ဒီမိကေရစီ အတိင်ပင်ခံ

senate district

အထက်လတ်ေတာ် ခ ိင်

senate district director

အထက်လတ်ေတာ် ခ ိင် ဒါ ိက်တာ
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Senate Education Committee

အထက်လတ်ေတာ် ပညာေရးေကာ်မတီ

senate field deputy

အထက်လတ်ေတာ် ကွငး် ဆင်း ကိယ်စားလယ်

Senate Local Government Committee

အထက်လတ်ေတာ် ေဒသအစိးရ ေကာ်မတီ
အထက်လတ်ေတာ်တွင် အမတ်ေနရာ

senate majority leader

အများစကိင်ထားေသာ ပါတီဝင်များက
ေရွ းချယ်တင်ေြမာက်ထားသည့် ဥပေဒြပ
ေခါင်းေဆာင်

senate president

အထက်လတ်ေတာ် ဥက

senator

အထက်လတ်ေတာ် အမတ်

senatorial

အထက်လတ်ေတာ် အမတ်

senior

သက် ကီးရွ ယ်အိ

Senior Association

စီနယ
ီ ာ အဖွဲအစည်း

senior center

စီနယ
ီ ာ စင်တာ (သက် ကီးရွ ယ်အိ စင်တာ)

senior citizen

သက် ကီးဝါ ကီး

senior citizen organizations and clubs

သက် ကီးဝါ ကီး အဖွဲအစည်းများ င့် အသင်းများ

senior citizen organizer

သက် ကီးဝါ ကီး စည်း ံးေရးမး

Senior Citizens Legal Advisory Board

သက် ကီးဝါ ကီး ဥပေဒဆိင်ရာ အ ကံေပး
ဘတ်အဖွဲ

Senior Pathfinders

စီနယ
ီ ာ (ဝါရင)့် ေ ေဆာင်လမ်းြပများ

senior project coordinator

စီနယ
ီ ာ ပေရာဂျက် ညိ င
ိ း် ေရးမး

senior servicesprovider

seniority
seniority credit
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seniors' coalition
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သက် ကီးရွ ယ်အများ၏
ိ
(စီနယ
ီ ာများ၏)
ယာယီ

ွနေ
် ့ ပါင်းအဖွဲ

seniors' community worker

သက် ကီးရွ ယ်အများအတွ
ိ
က် ရပ်ရွာ အလပ်သမား

Seniors Helping Our Police

က ပ်
် တိ ၏
့ ရဲတပ်ဖဲွကိ ကညီေပးေသာ

sentence

စီရင်ချက်/ စာေ ကာင်း

Sentry

အေစာငစ
့် စ်သား

separation of powers

အာဏာများ ခွဲြခင်း

sergeant

တပ် ကပ် ကီး

serial bonds

အမတ်စဥ် စာချ ပ်များ

serial number

အမတ်စဥ် နံပါတ်

serial number roster page

အမတ်စဥ်နပ
ံ ါတ် တန်းစီဇယား စာမျက် ာ

serve (in capacity of)

တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည် (စွမ်းေဆာင် င်
ိ မြဖင)့်

service

ဝန်ေဆာင်မ

service center

ဝန်ေဆာင်မ စင်တာ

Service Pension Fund

ပင်စင်ေငွ ဝန်ေဆာင်မ

စီနယ
ီ ာများ

ဝန်ေဆာင်မ-ချိတ်ဆက်မ ိေသာ မသန်စွမ်းမ
service-connected disability

(၎င်းသည် စစ်မထမ်းြခင်းေ ကာင ့် ြဖစ်သည့်
ထိခိက်ဒဏ်ရာ သိမဟတ်
ဖျားနာမေ ကာင ့်
့
မသန်မစွမ်းြဖစ်ရသည့် စစ်မထမ်းေဟာင်း)

services

ဝန်ေဆာင်မများ

set forth

စတင်သည်

setback

အေ ာငအ
့် ယက်/ ဆတ်ဆိင်းမ

settlement of litigation

တရားစွဲဆမ
ိ ေကျေအးြခင်း
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အကယ်၍ တရား ံးက စာချ ပ်၏ အချိ
အစိတ်အပိင်းသည် မမန်ကန် သိမဟတ်
့
severability

အတည်မြပ င်
ိ ဟ ဆံးြဖတ်လိက်လ င်

ကျန် ိေသာ စာချ ပ်သည် မလအတိင်း တရားဝင်
အကျိ းသက်ေရာက်မ ိမည်
ခွဲြခမ်းြခင်း နစ်နာေ ကးေငွ (အစိးရသည်
အများြပည်သ အသံးြပ ရန်အတွက်
severance damage

ေြမပိင် င်ထမ
ံ ေြမယာအစိတ်အပိင်းကိ
သိမ်းယ ပီး ဤေြမကွက်တစ်ကွက်၏
ဆံး ံးမတန်ဖိးအတွက် ေပးေသာ နစ်နာေ ကးေငွ)

sewer district

မိလာ၊ ေရဆိး ခ ိင်

sewer rate

မိလာပိက်၊ ေရဆိးပိက် န်း

sex offenders

လိငြ် ပစ်မ ကျ းလွနသ
် များ

sex offenses

လိငြ် ပစ်မများ

shall be allocated

ခွဲေဝသတ်မတ် ေပးရလိမ်မ
့ ည်

shall presiding justice

တရားမ တမ ဦးေဆာင်လိမ်မ
့ ည်

shall take effect

အကျိ းသက်ေရာက်မ ိေစရမည်

shaman

နတ်ဆရာ

share

ေဝစ/ ယ်ယာ/ ေဝမ သည်

shared districts

မ သံးထားေသာ ခ ိင်များ

shared work benefits

မ ေဝေသာ အလပ်အကျိ းခံစားခွငမ
့် ျား

sheet metal

သတ ြပား

sheriff

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ

sheriff commander

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ တပ်မး

Sheriff Explorer Program

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ စးစမ်း ာေဖွသ ပ ိဂရမ်
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sheriff lieutenant

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ ဒဗိလ်မး ကီး

sheriff stations

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ စခန်းများ

sheriff, Los Angeles County

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ၊ ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ်
့ ်အန

Sheriff’s Youth Activities League

ေကာင်တီ

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ၏ လငယ် လပ် ားမများ
အသင်း

sheriff's sergeant

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ၏ တပ် ကပ် ကီး

shoe builder

ဖိ နပ်ပံေဖာ်သ၊ ချ ပ်သ

shoe manufacturer

ဖိ နပ် ထတ်လပ်သ

shooting sports retailer

ေသနတ်ပစ် အားကစားများ လက်လီအေရာင်းဆိင်

shop steward

အစည်းအ ံးဝင်လပ်သား ကိယ်စားလယ်

short term

ေရတိ/ အချိနတ
် ိ / ကာလတိ

short title

ေခါင်းစ တိ

show identification

မည်သမည်ဝါြဖစ်ေ ကာင်း ေဖာ်ြပသည်/
သက်ေသခံကတ်ြပား ြပပါ

shuttle

လွနး် ြပန်ယာဥ်

sickness

ဖျားနာမ

sign and date

လက်မတ်ထးိ င့် ရက်စဲွ

sign language interpreter

လက်ဟန်ြပဘာသာစကား စကားြပန်

signature

လက်မတ်

signature by autograph

လက်မတ်ြဖင ့် လက်မတ်ေရးထိးြခင်း

silk screen printer

ပန်း ိက်ပံ ပ
ိ ်စက်

sincerely

စိတ်ရင်းမန်ြဖင ့်

singer

အဆိေတာ်

single family

မိသားစ တစ်စ
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တစ်ခတည်းေသာ ဥပေဒ
ကေလးများကိ တစ်ေယာက်တည်း
အပ်ထန
ိ း် ရသည့် မိခင် (သိ)့ ဖခင်
မိသားစ တစ်စရဲ ေနအိ
မ်၊ တိက်ခန်း စသည်
့
အေ ကးကိ ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် တစ်ြဖည်းြဖည်း
စေဆာင်းထားသည့် ေငွ

siphoning

ပန်ပိက်ြဖင ့် စပ်ထတ်ြခင်း

sister city

အြခား မိ င့် ဆက်စပ်ေနေသာ မိ

site council

ေကာင်စီ တည်ေနရာ (ဆိက် ေကာင်စီ)

sites

တည်ေနရာများ

sites sacred to local Indian tribes for
generations

ေဒသခံ အင်ဒယ
ီ န် အမျိ းအ ယ
ွ ်
မျိ းဆက်များအတွက် အေလးအြမတ်ထားေသာ
ေနရာ

situation

အေြခအေန

skill center

က မ်းကျင်မ စင်တာ

skilled nursing

က မ်းကျင်ေသာ သနာြပ အတတ်
ေရွ းေကာက်ပဲဝ
ွ င်မည့် ကိယ်စားလယ်ေလာင်း

slate mailer

အမည်စာရင်းများ သိမဟတ်
မဲေပးလာ
့
စီမံချက်များ ပိသ
့

sleeve
slot machines

အကျလက်/ အကာအကွယ်ေပးတဲ့ စက
အေပါက်ထဲ ပိက်ဆံထည့်လိက်လ င်
ပစည်းထွက်လာသည့် ေစျးေရာင်းစက်များ

small business

အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ငန်း

small business executive

အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ငန်း စီမံခနခ
် ့ ွဲေရးမး

small business owner

အေသးစား စီးပွားေရးလပ်ငန်း ပိင် င်

small businessman

အေသးစား စီးပွားေရး လပ်ငန်း င်

small businessperson

အေသးစား စီးပွားေရး လပ်ကိင်သ
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small businesswoman

အေသးစား စီးပွားေရး အမျိ းသမီး လပ်ငန်း င်

small claims court

ေသးငယ်ေသာ ေတာင်းဆိမများအတွက် တရား ံး

small independent businessman

အေသးစား ပဂလိက စီးပွားေရးလပ်ငန်း င်
ပိေခတ်ဆန်ေသာနည်းြဖင ့် မ တစွာ

အကဲြဖတ်ြခင်း (ေကျာင်းသားများကိ
လက်ေတွကျေသာ ြပဿနာများ
Smarter Balance Assessment

ေြဖ င်း င်
ိ ရန် င့် ေဝဖန်ဆးြဖတ်
ံ
င်
ိ ရန်၊
ေကျာင်းသားများ၏ ေအာင်ြမင်မ င့်

တိးတက်မကိ တိကျမန်ကန်စွာ အကဲြဖတ်၍
ေထာက်ပံ့ေပးေနေသာ စနစ်)
စမတ်မတစ် ယအက်စ်ေအ (Smartmatic USA)Smartmatic USA

အီလက်ထရွ န်နစ် မဲေပးစနစ်များကိ
တည်ေထာင်သည့် င်
ိ ငမ
ံ ျိ းစံတွင်
အေြခစိက်ေသာ ကမဏီ

smooth transition

ေချာေမွေသာ အကးအေြပာင်း

snap tallies

လ ပ်တစ်ြပက် စာရင်းများ

soccer governing board

ေဘာလံးအပ်ချ ပ်ေရး ဘတ်အဖွဲ

social class

လအလာ/
လမအတန်းအစား
့

social promotion

လမြမငတ
့် င်ေရး

social science research

လမေရးသိပံ သေတသန

social security

လမဖလံေရး/ လမလံြခံ ေရး

social security number

လမလံြခံ ေရးနံပါတ် (social security number)
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လထကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အိးအိမ် င့်
social services coordinator

ပတ်သက်၍ အစိးရ၏ ဝန်ေဆာင်မ လပ်ငန်းများ
ညိ င
ိ း် ေရးမး

social worker

လမဖလံေရးဝန်ထမ်း

society

လအဖွ
့ ဲ အစည်း

Society for Information Technology and
Teacher Education (SITE)

သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ င့် ဆရာ
ပညာေရးအတွက် အဖွဲအစည်း (SITE)

sociology

လမေဗဒ

soda

ဆိဒါ/ ေဆာ်ဒါ

software

ေဆာဖ
့ ် ဝဲ

software engineer

ေဆာဖ
ီ ာ
့ ် ဝဲ အင်ဂျင်နယ

software firm owner

ေဆာဖ
့ ် ဝဲ ကမဏီပိင် င်

solar car team

ေနေရာင်ြခည် စွမ်းအင်သးံ ကား အသင်း

sole

တစ်ဦးတည်းေသာ

solid waste landfill

အစိင်အခဲအမိက်သ ိက် စွနပ
် ့ စ်ဖိေြမ
့

solvency

အေ ကးဆပ် င်
ိ အား

songwriter

ေတးေရးဆရာ

Soroptimist Woman of Distinction in
Education

Soroptimist အမျိ းသမီး၏ ထးခ န်ေသာ
ပညာအရည်အချင်း

sound engineer

အသံအင်ဂျင်နယ
ီ ာ

sound financial

ခိင်လံေသာ ေငွေရးေ ကးေရး

Southern California Association of
Governments

ကယ်လီဖိးနီးယား ေတာင်ပိင်း အစိးရ အဖွဲအစည်း

Southern California Municipal Athletic
Federation
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ကယ်လီဖိးနီးယား ေတာင်ပိင်း ေဒသဆိင်ရာ
Southern California Regional Occupational
Center (SCROC)
အလပ်အကိင် စင်တာ (SCROC)
ကယ်လီဖိးနီးယား ေတာင်ပိင်း ေရေကာ်မတီ

Southern California Water Committee

ကယ်လီဖိးနီးယား ေတာင်ပိင်း

Southern California Water Utilities
Association

ေရအသံးဝန်ေဆာင်မလပ်ငန်း အဖွဲအစည်း

Southwest Quadrant

အေနာက်ေတာင်ပိင်း ေလးပံတစ်ပံ

space engineer

အာကာသ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

space saver project

ေနရာများစွာ ယထားမ ေလျာခ
့ ျရန် ကိ းပမ်းေသာ

space vehicle technician

အာကာသယာ နည်းပညာ င်

Spanish professor

စပိနဘ
် ာသာစကား ပါေမာက

spanish teacher

စပိနဘ
် ာသာစကား ဆရာ

spaying & neutering your pets

သင်၏ အိမ်ေမွး တိရ စာန်များကိ သင်းြခင်း င့်

speaker

ေဟာေြပာသ

speaker bureau

ေဟာေြပာသ ဗျ

speaker of the assembly

လတ်ေတာ် ေဟာေြပာသ (သိ)့ စည်းေဝးပွဲ

speaker of the California State Assembly

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ် လတ်ေတာ် (သိ)့

speaker of the house

ေအာက်လတ်ေတာ် ေဟာေြပာသ

special bond election

အထးစာချ ပ် ေရွ းေကာက်ပဲွ

special circumstances

အထးအေြခအေနများ

special district

အထးခ ိင်

special education

အထးပညာေရး

special education assistant

အထးပညာေရး လက်ေထာက်
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Committee (SELAC)
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အထးပညာေရး ေဒသဆိင်ရာ
အ ကံေပးေကာ်မတီ (SELAC)

special education teacher

အထးပညာေရးဆရာ

special election

အထးေရွ းေကာက်ပဲွ

special events coordinator

အထးြဖစ်ရပ်များ (ပွဲေတာ်များ) ညိ င
ိ း် ေရးမး

special events manager

အထးြဖစ်ရပ်များ (ပွဲေတာ်များ) မန်ေနဂျာ

special interests

အထးစိတ်ဝင်စားမ

special municipal election

အထးြမ နီစီပယ် ေရွ းေကာက်ပဲွ

special Olympic director

အထးအိလံပစ် ဒါ ိက်တာ

special pay

အထးလစာ

special primary election

ပင်မေရွ းေကာက်ပဲွ မတိင်မီ ဦးစွာကျင်းပေသာ
ပါတီကိယ်စားလယ် အထး အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲွ

special prosecutor

အထး အစိးရေ ေန

special recall election

အထး ြပန်လည်ေခ ယသည့် ေရွ းေကာက်ပဲွ

special reorganization

အထး ြပန်လည်ဖဲွစည်းြခင်း

special runoff election

မဲအေရအတွက် တိက်ေနသြဖင့် ထပ်မံ

special water taxes

အထး ေရအခွနမ
် ျား

specify

သတ်မတ်သည်/ ြပဌာန်းသည်

speech language pathologist

စကားေြပာ ဘာသာစကား ေရာဂါေဗဒပညာ င်

speech pathologist

စကားေြပာ ေရာဂါေဗဒပညာ င်

speech therapist

စကားေြပာ (စကားထစ်ြခင်း၊ မပီြခင်း) ကထံး

spending limits

အသံးစရိတ် ကနသ
် ့ တ်ချက်များ

splendid scenic landscapes
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spoiled ballot

ပျက်စီးသွားတဲ့ မဲေပးလာ

sponsor

စပွနဆ
် ာ

sponsor signatures

စပွနဆ
် ာ လက်မတ်များ

sporting goods store

အားကစားပစည်းများ စတိးဆိင်

Sports Complex Task Force

အားကစားအမျိ းမျိ းပါဝင်ေသာ အလပ်အဖွဲ

sports official

အားကစားအရာ ိ

sports writer

အားကစား စာေရးဆရာ

sprawl

ြပနက
် ့ ျဲေနသည်

sprucing-up

သနြ် ပန်
ရပ်ေအာင် လပ်သည်
့ သပ်
့

square

စတရန်း

square (keep in English)

square (keep in English)

square feet

စတရန်းေပ

square feet (keep in English)

square feet (keep in English)

square feet of floor area

ကမ်းြပင် ဧရိယာ၏ စတရန်းေပ

staff

ဝန်ထမ်းများ

staff ban

ဝန်ထမ်းများကိ တားြမစ်သည်

stage technician

စင်ြမင့် နည်းပညာ င်

stake holder

အစ ယ်ယာပါဝင်သ

Stakeholders Advisory Committee

အစ ယ်ယာပါဝင်သများ အ ကံေပး ေကာ်မတီ

standard classrooms

စံသတ်မတ်ထားေသာ စာသင်ခန်းများ

standby

အရန်သင်လ
့ ပ်သည်

standing committee

အ မဲတမ်း ေကာ်မတီ

STAR Application Form

STAR ေလ ာက်လာပံစံ

STAR student pollworker

STAR ေကျာင်းသား မဲ ံအလပ်သမား
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STAR Student Pollworker Training
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STAR ေကျာင်းသား မဲ ံအလပ်သမား အစီအစ
STAR ေကျာင်းသား မဲ ံအလပ်သမား
ေလ့ကျငေ
့် ရး

STAR teacher coordinator

STAR ဆရာ ညိ င
ိ း် ေရးမး

stars and stripes

ကယ်များ င့် အစင်းများ

state

ြပည်နယ်/ င်
ိ ငေ
ံ တာ်

State Academic Standards Commission

ြပည်နယ် ပညာေရးစံ န်းများ ေကာ်မ င်

state accounting laws

ြပည်နယ် စာရင်းဥပေဒများ

state air resources board

ြပည်နယ် ေလေ ကာင်း အရင်းအြမစ်များ
ဘတ်အဖွဲ

state assembly

ြပည်နယ် အစည်းအေဝး/ လတ်ေတာ်

state assembly member

ြပည်နယ် လတ်ေတာ်အဖွဲဝင်

state assemblyman

ြပည်နယ် လတ်ေတာ်အမတ်

state assemblymember

ြပည်နယ် လတ်ေတာ်အဖွဲဝင်

state assemblywoman

ြပည်နယ် လတ်ေတာ်အမျိ းသမီး

State Attorney General's Office

ြပည်နယ် ေ ေနချ ပ် ံး

state bar

ြပည်နယ် တရားေရးဝန်ထမ်း

state board auditor

ြပည်နယ် စာရင်းစစ် ဘတ်အဖွဲ

state bond debt

ြပည်နယ် စာချ ပ် အေ ကး

state bonds

ြပည်နယ်စာချ ပ်များ

state business advisor

ြပည်နယ် စီးပွားေရး အ ကံေပးပဂိ လ်

State Central Committee

ြပည်နယ် ဗဟိ ေကာ်မတီ

state certified appraiser
State Coastal Conservancy
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state commissioner

ြပည်နယ် ေကာ်မ င်နာ

state constitution

ြပည်နယ်/ င်
ိ ငေ
ံ တာ် ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ

state consumer director

ြပည်နယ်စားသံးသ ဒါ ိက်တာ

state controller

ြပည်နယ်ထန
ိ း် သိမ်း ကီး ကပ်သ

state costs

ြပည်နယ် ကန်ကျစရိတ်များ

State Council on Developmental
Disabilities

မသန်စွမ်းမများအတွက် ဖွံ ဖိ းမဆိင်ရာ
ြပည်နယ်ေကာင်စီ

state educational consultant

ြပည်နယ် ပညာေရးဆိင်ရာ အတိင်ပင်ခံ

State Employees' Retirement System

ြပည်နယ် ၀န်ထမ်းများ၏ အ ငိမ်းစားယသည့် စနစ်

State Employment Development
Department

ြပည်နယ် အလပ်အကိင် ဖွံ ဖိ းေရး ဌာန

State Farm Insurance agent state

State Farm အာမခံ ကိယ်စားလယ် ြပည်နယ်

state funds

ြပည်နယ် ဘ

state game warden

ြပည်နယ်၏ တချိ ဧရိယာများတွင် ဂိမ်း င့်

State General Obligation Bond Law

ြပည်နယ် အေထွေထွ တာဝန်စာချ ပ် ဥပေဒ

state government

ြပည်နယ်အစိးရ

state historical building code

ြပည်နယ် သမိင်းဆိင်ရာ အေဆာက်အဦး ဥပေဒ

ာေငွများ/ ရန်ပံေငွများ

အမဲလိက်ြခင်းကိ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲသ

ကယ်လီဖိးနီးယားြပည်နယ်၏ တိရ စာန်များကိ
State Humane Association of California

ရက်စက် ကမ်း က တ်မကိ ကာကွယ်ရန်
အ ကင်နာတရား ိတဲ့ အဖွဲအစည်း

state initiative

ြပည်နယ် ပဏာမေြခလမ်း (အစြပ လပ်ေဆာင်မ)

state inspector

ြပည်နယ်စစ်ေဆးေရးမး
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state insurance commissioner

ြပည်နယ် အာမခံ ေကာ်မ င်နာ

state license fee

ြပည်နယ် လိင်စင်ေ ကး

state measure

ြပည်နယ် စီမံချက်

State of Our Children Town Hall

က ပ်
် တိ ကေလးများ
မိ ေတာ်ခန်းမ၏
့

state of the art

အေနအထား

သက်ဆိင်ရာပညာရပ်တွင် ေခတ်အမီဆံး၊
အဆင်အ
့ ြမင်ဆ
့ းံ

state officer

ြပည်နယ်အရာ ိ

state proposition

ြပည်နယ် အဆိြပ ချက်

state recognition

ြပည်နယ် အသိအမတ်ြပ ြခင်း

state senate

ြပည်နယ် အထက်လတ်ေတာ်

State Senate District Special Primary
Election

ြပည်နယ် အထက်လတ်ေတာ် ခ ိင် အထး
အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲွ
ြပည်နယ် အထက်လတ်ေတာ်တွင် အမတ်ေနရာ

state senate majority leader

အများစကိင်ထားေသာ ပါတီဝင်များက
ေရွ းချယ်တင်ေြမာက်ထားသည့် ဥပေဒြပ
ေခါင်းေဆာင်

state senator

ြပည်နယ် အထက်လတ်ေတာ်အမတ်

State Subdivision Map Act

ြပည်နယ်ဌာနခွဲ ေြမပံ ဥပေဒ

state superintendent

ြပည်နယ် ကီး ကပ်ေရးမး

state superintendent of school

ေကျာင်း၏ ြပည်နယ် ကီး ကပ်ေရးမး

state treasurer

ြပည်နယ် ဘ

State Water Resources Control Board

ာေရးမး

ြပည်နယ် ေရသယံဇာတများ ထိနး် ချ ပ်ေရး
ဘတ်အဖွဲ

statement

ထတ်ြပန်ချက်/ ေ ကညာချက်/ ေဖာ်ြပချက်

statement in compliance

လိက်နာမဆိင်ရာ ထတ်ြပန်ချက်
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statement in compliance with election code
statement in compliance with elections
code sections

ေရွ းေကာက်ပဲွ စည်းမျဥ်း ငအ
့် ညီ လိက်နာရန်
ထတ်ြပန်ချက်

ေရွ းေကာက်ပဲွ စည်းမျဥ်းအပိ င်းများ ငအ
့် ညီ
လိက်နာရန် ထတ်ြပန်ချက်

statement of budget priorities

ဦးစားေပးထားေသာ ဘတ်ဂျက် ေဖာ်ြပချက်

statement of contest

ပိ င်ပဲ၏
ွ ေ ကညာချက်

statement of economic interests

စီးပွားေရး အခွငအ
့် ေရးဆိင်ရာ ေ ကညာချက်

statement of election

ေရွ းေကာက်ပဲွ ထတ်ြပန်ချက်

statement of reason

အေ ကာင်းြပချက် ထတ်ြပန်ချက်

statement of registration

မတ်ပံတင်ြခင်း ထတ်ြပန်ချက်

statement of write-in candidacy

ထပ်ြဖည့်ေသာ ကိယ်စားလယ်ေလာင်း၏
ထတ်ြပန်ချက်

state's immunity

ြပည်နယ်ရဲ ကင်
းလွတ်ခွင့်
့

statewide

ြပည်နယ်တစ်ခလံး/ ြပည်နယ်အ ံ ့

statewide direct primary election

ြပည်နယ်အ ံ တိ
့ က် ိက် ပထမအဆင့်

statewide facilities taskforce

ြပည်နယ်အ ံ အေဆာက်
အဦးများ တာဝန်တပ်ဖဲွ
့

statewide procedures

ြပည်နယ်အ ံ လပ်
ထးလပ်
ံ
နည်းများ
့

Statewide Special Election

ြပည်နယ်အ ံ အထးေရွ
းေကာက်ပဲွ
့

station commander, Industry Sheriff
Station

ေရွ းေကာက်ပဲွ

စခန်း တပ်မး၊ စက်မလပ်ငန်း
ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအရာ ိ စခန်း

statues of

၏ ပ်ထများ

status

ရာထး/ အဆငအ
့် တန်း/ အေြခအေန

status of incumbent officers and
employees
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statute

လတ်ေတာ်မ အတည်ြပ သည့် ဥပေဒ

statutory limitation

ြပဌာန်းဥပေဒအရ ကနသ
် ့ တ်ချက်

STD (Sexually Transmitted Diseases)

STD (လိငမ
် တဆင ့် ကးစက်ေသာ ေရာဂါများ)

STEAM (သိပံ နည်းပညာ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
STEAM (Science Technology Engineering
Art Math)
ဝိဇာပညာ သချာ)
steam fitter

ေရေ းွ ေငွ တပ်ဆင်သ၊ ြပင်သ

steelworker

သံမဏိအလပ်သမား

steering committee

လပ်ငန်းစဥ်ချမတ် လမ်း

STEM (Science Technology Engineering
Math)

STEM (သိပံ နည်းပညာ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ သချာ)

stewardship

ကီး ကပ်အပ်ချ ပ်မ

Stipend

ပံမန် လစာ / ပံမန် ေထာက်ပံ့ေငွ

stock broker

စေတာ့ ယ်ယာ ပွဲစား

store auditor

စတိးဆိင် စာရင်းစစ်သ

store manager

စတိးဆိင် မန်ေနဂျာ

storm drain

မန်တိင်းေရဆင်းေြမာင်း

Storm Drain Clean-Up Project

မန်တိင်းေရဆင်းေြမာင်း င်းလင်းေရး စီမံကိနး်

storm drains

မန်တိင်းေရဆင်းေြမာင်းများ

Storm Water and Urban Runoff Pollution
Prevention Programs
Storm Water Protection District

န်ေပးေသာ အဖွဲ

မန်တိင်းေရ င့် မိ ြပ စီးဆင်းြခင်း ညစ်ညမ်းမ
ကာကွယ်ေရး အစီအစ များ

မန်တိင်းေရ ကာကွယ်ေရး ခ ိင်
ပါတီတစ်ခတည်းရဲ ့

straight ticket

ကိယ်စားလယ်ေလာင်းများအတွက်
မဲအားလံးကိေပးသည့် ဆ မဲေပးြခင်း

strategic accounts manager

မဟာဗျ ဟာအေကာင့် မန်ေနဂျာ

strategic financial plan

မဟာဗျ ဟာ ဘ
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ထိေရာက် ပီးတွက်ေြခကိက်ေသာ
မိ ဝန်ေဆာင်မများ

streamline government

ထိေရာက် ပီးတွက်ေြခကိက်ေသာ အစိးရ

street hockey

လမ်းေဘး ေဟာ်ကီ

street index

လမ်းအ

street law

လမ်းဥပေဒ

street light repairman

လမ်းမီးြပင်သ

street services

လမ်း ဝန်ေဆာင်မများ

Street Terrorism Enforcement and
Prevention Act

န်း

လမ်းေပ အ ကမ်းဖက်မ တင်း ကပ်ြခင်း င့်
ကာကွယ်ေရး အက်ဥပေဒ

Street Tree Program

လမ်းသစ်ပင် အစီအစ

Streets and Highway Code

လမ်းများ င့် အေဝးေြပးလမ်းမ ဥပေဒ

streetscape

လမ်းခရီးဆိင်းဘတ်များ

strengthen

အားေကာင်းလာသည်

stress

စိတ်ဖိစီးမ

stress management

စိတ်ဖိစီးမ စီမံခနခ
် ့ ွဲြခင်း

strike out

ြခစ်ပစ်သည် / ဖျက်သည်/ သီးြခားခွဲထက
ွ ်သည်

strikeout type

ြခစ်ပစ်သည့် အမျိ းအစား

strive

ကိ းပမ်းသည်

structure mechanic

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံ မကင်းနစ်

student

ေကျာင်းသား

student achievement

ေကျာင်းသား ေအာင်ြမင်မ

student affairs officer

ေကျာင်းသားေရးရာ အရာ ိ

student assessment administrator

ေကျာင်းသားအကဲြဖတ်ေရး အပ်ချ ပ်ေရးမး

student board member

ေကျာင်းသားဘတ်အဖွဲဝင်
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student body president

ေကျာင်းသား အစအဖွဲ ဥကဌ

Student Internship Program

ေကျာင်းသားအလပ်သင် အစီအစ

student sports advocate

ေကျာင်းသားအားကစားများ ေထာက်ခံသ

student youth advisor

ေကျာင်းသားလငယ် အ ကံေပးပဂိ လ်

students first

ေကျာင်းသားများ ဦးစားေပးမ

study the issues carefully

ကိစရပ်များကိ ဂ တစိက်ေလ့လာပါ

stylist

အလဖန်တီး င် (စတိင်လစ်)

stylus (for marking votes)

တိထိ
့ စခရင်တွင် အသံးြပ သည့် ေဖာင်တိန ်

subdivision

ဌာနခွဲ

subfund

ေငွ၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ခ

subject

အေ ကာင်းအရာ/ ဘာသာရပ်

subject of initiative

အစြပ ခဲတ
့ ဲ့ အေ ကာင်းအရာ

subject of recall

ြပန်လည် ေခ ယြခင်းရဲ အေ
ကာင်းအရာ /
့

subject of referendum

ဆ ခံယပွဲ အေ ကာင်းအရာ

subject to

လိက်နာရေသာ/ ခံရေသာ

submitted

တင်သင
ွ း် ထားေသာ

subpoena

တရား ံးလာေရာက်ရန် ဆငေ
့် ခ စာ

subregion

ေဒသခွဲ

subscribe now

အခပဲ စာရင်းသွငး် လိက်ပါ

subscriber

စာရင်းသွငး် သ

subscription

အသင်းဝင်ေ ကး/ စာရင်းသွငး် ြခင်း

subsection

အပိင်းခွဲ

subsidize

ေထာက်ပံ့ေ ကးေပးသည်

subsidy

ေထာက်ပံ့ေငွ
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substantial

များြပားလေသာ/ ေတာငတ
့် င်းခိင်မာေသာ

substitute teacher

အစားထိးဆရာ

subsurface parking structures

ေြမေအာက် ယာ ရပ်နား အေဆာက်အအံများ

subway

ေြမေအာက်ရထား

successor

ဆက်ခံသ

sufficiency

လံေလာက်မ

suffrage

မဲေပးပိင်ခွင့်

sugar sweetened beverages

သ ကားချိ ေသာ ေဖျာ်ရည်များ

suit

အမ

summary

အကျ းချ ပ်

summer school

ေ ရ
ွ ာသီ ေကျာင်းပိတ်ရက် အတွငး် ၌ ဖွငသ
့် ည့်
ေကျာင်း၊ သင်တန်း

တနဂေ တ
ွ ွင် ြပ လပ်သည့် ဘာသာေရး သင်တန်း

Sunday school superintendent

ကီး ကပ်ေရးမး
တြဖည်းြဖည်းဆတ်ခွာြခင်း/ အဆံးသတ်ြခင်း/

sunset (verb)

သက်တမ်းကန်ဆးြခင်
ံ
း (verb)

superintendent

ကီး ကပ်ေရးမး

superintendent of public

ြပည်သလထ၏ ကီး ကပ်ေရးမး

superintendent of public instruction

လထ

superintendent of Unified School District

န် ကားချက်၏ ကီး ကပ်ေရးမး

ေပါင်းစည်းထားေသာ ေကျာင်းခ ိင်၏
ကီး ကပ်ေရးမး

superior court

အထက်တရား ံး

superior court judge

အထက်တရား ံး တရားသ ကီး

superior court referee

အထက်တရား ံး ဒိင်လ ကီး

supermarket retail clerk

စပါမားကတ် လက်လီစာေရး
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supersede

အစားထိးသည်

supervised release

ကီး ကပ်ထားတဲ့ လွတ် ငိမ်းခွင့်

supervising judge juvenile delinquency
court

လငယ်ြပစ်မဆိင်ရာ တရား ံး
ကီး ကပ်ကွပ်ကဲေသာ တရားသ ကီး

supervising station clerk

စခန်းစာေရး ကီး ကပ်ြခင်း

supervising stationary engineer

ရပ်တေ
ံ့ နေသာစက် အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ကီး ကပ်ေရး

supervisor

ကီး ကပ်ေရးမး

supervisor shop steward

အလပ်သမားများထဲမ ေရွ းချယ်ထားသည့်
ကိယ်စားလယ် ကီး ကပ်ေရးမး

supervisor, children services

ကီး ကပ်ေရးမး၊ ကေလး ဝန်ေဆာင်မများ

supervisor, first district

ကီး ကပ်ေရးမး၊ ပထမ ခ ိင်

supervisor-elect

ေရွ းေကာက်တင်ေြမာက်ထားသည့်
ကီး ကပ်ေရးမး

supervisorial district

ကီး ကပ်ေရးခ ိင်

supervisor's field deputy

ကီး ကပ်ေရးမးရဲ ကွ
့ ငး် ဆင်းလက်ေထာက်

supplemental ballot pamphlet

ြဖည့်စွက်မဲေပးလာ လက်ကမ်းစာေစာင်

supplemental petition

ထပ်မံြဖည့်စွက်ေသာ အသနားခံချက်

supplemental roster

ထပ်မံြဖည့်စွက်ေသာ စာရင်း

supplementation

ေနာက်ဆက်တွဲ/ ြဖည့်စွက်ချက်

supplementing

ြဖည့်စွက်ြခင်း

supplicate

ေတာင်းဆိသည်/ အသနားခံသည်

suppliers of goods and services

ကန်ပစည်းများ င့် ဝန်ေဆာင်မများ ေပးသွငး် သ

supply accounting specialist

စာရင်းကိင် က မ်းကျင်သ ေထာက်ပံ့မ

support engineering manager

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ မန်ေနဂျာကိ ေထာက်ပံ့သည်
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လမ်း၊ ယာ အသွားအလာ င့် ပန်းြခံ
တိးတက်မများ ေထာက်ပံ့ေရး

supporting and opposing arguments

အြငင်းပွားမများ ေထာက်ခံချက် င့် ဆနက
် ့ ျင်ချက်

supportive environment

ေထာက်ပံ့ေပးေသာ ပတ်ဝန်းကျင်
အားလံးကိ လမ်းမိး အ င်
ိ ယေသာ
ဥပေဒအပိဒ်ငယ် (ေယဘယျအားြဖင ့် ၎င်းသည်

supremacy clause

ဖက်ဒရယ် ဖွဲစည်းပံ အေြခခံဥပေဒ င့် ဖယ်ဒရယ်

ဥပေဒသည် ြပည်နယ် ဖွဲစည်းပံအေြခခံဥပေဒ င့်
ြပည်နယ်ဥပေဒ ထက်သာလွနသ
် ည်ကိ

ြပဌာန်းထားသည်။)
supreme court

င်
ိ ငေ
ံ တာ်တရား ံးချ ပ်

supreme court's chief justice

င်
ိ ငေ
ံ တာ်တရား ံးချ ပ်၏ တရားသ ကီးချ ပ်

surety bonds
surfside colony storm water protection
district

ေငွေချးစာချ ပ်များ အာမခံသ
surfside colony မန်တိင်းေရ
ကာကွယ်ေစာငေ
့် ာက်ေရး ခ ိင်

surgeon

ခွဲစိတ်ဆရာဝန်

surplus

ပိလ ံေသာ

surplus energy

ပိလ ံေသာ စွမ်းအင်

surplus water

ပိလ ံေသာ ေရ

surrender

အ ံးေပးသည်/ လက်နက်ချသည်

surtax

အပိခွန ်

survey

စာရင်းေကာက်ယသည်/ သံးသပ်သည်

surveying

စာရင်းေကာက်ယြခင်း/ သံးသပ်ြခင်း

survival spouse

အသက် င်ကျန်ရစ်ေသာ အိမ်ေထာင်ဖက်

survivor member contributions

အသက် င်ကျန်ရစ်သ ပံ့ပိးမများ
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survivor pension

အသက် င်ကျန်ရစ်သ ပင်စင်

survivorship pensions

အသက် င်ကျန်ရစ်ေသာ ပင်စင်များ

suspension

ဆိင်းငံထ
့ ားြခင်း
ံးတင်စစ်ေဆးြခင်းကိ ဆိင်းငံထ
့ ားြခင်း

suspension pending trial
sustainable homeownership
swamper

အိမ်ပိင်ဆင်
ိ မကိ ထိနး် ထား င်
ိ ေသာ
ံ

ွန ် ေဒသတွင် ေနထိင်သ၊ အလပ်လပ်ကိင်သ

swim teacher

ေရကးဆရာ

swimming pool builder

ေရကးကန်ေဆာက်လပ်သ

sworn

ကျိနဆ
် သည်
ိ

sworn declaration of intention

ရည်ရွယ်ချက် ေ ကြငာ၍ ကျမ်းသစာ ကျိနဆ
် သည်
ိ

synchronize

အချိနက
် ိက် လပ် ားသည်/ တစ် ပိ င်တည်း
လပ် ားသည်

syndicate

အသင်းစ/ လပ်ငန်းစ

syntax

ဝါကျဖွဲ ပံဖွဲနည်း

system

စနစ်/ ဖွဲစည်းပံ

systems engineer

စနစ်များ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

table

ဇယား

table of contents

မာတိကာ

tabulation

စာရင်းဇယား

Tagalog

ဖိ လစ်ပိင် ဘာသာစကား (တဂါးေလာဂ
့ ်)

taking office

ံးယြခင်း

talent manager

အရည်အချင်း ိသည့် မန်ေနဂျာ

talk show host

စကားဝိင်းအစီအစဥ် အစီအစဥ်မး
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talk show producer & host

စကားဝိင်းအစီအစဥ် ထတ်လပ်သ င့် အစီအစဥ်မး

task force

အထးတာဝန်တပ်ဖဲွ

tax

အခွန ်

tax account

အခွနအ
် ေကာင့်

tax accountant

အခွနစ
် ာရင်းကိင်

tax auditor

အခွနစ
် ာရင်းစစ်သ

tax base

အေြခခံအခွန ်

tax bond

အခွနစ
် ာချ ပ်

tax burden

အခွနတ
် ာဝန်

tax collector

အခွနေ
် ကာက်ခံသ

tax deductible

ဝင်ေငွအစစမ အခွနမ
် စည်း ကပ်မီ တ် င်
ိ ေသာ
(အသံးစရိတ်)

tax distribution

အခွနြ် ဖနေ
် ့ ဝြခင်း

tax evasion

အခွနေ
် ာင်ြခင်း

tax exempt

အခွနက
် င်းလွတ်ခွငရ
့် ေသာ

tax investment controller

ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အခွန ် ထိနး် သိမ်း ကီး ကပ်သ

tax laws

အခွနဥ
် ပေဒများ

tax levy

အခွနစ
် ည်း ကပ်သည်

tax liability

အခွနတ
် ာဝန် ိြခင်း

tax lien

အခွနေ
် ပးေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထိသ၏
ပိင်ဆင်
ိ မကိ အာမခံအြဖစ် လက်ဝယ်ထားပိ င်ခွင့်

tax management auditor

အခွနစ
် ီမံခနခ
် ့ ွဲမ စာရင်းစစ်သ

tax offset

အခွန ် ခ မ
ိ ်သည် / ချိနည
် ိသည်

tax preparer

အခွနြ် ပင်ဆင်ေပးသ
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tax rate

အခွန ် န်း

tax rate statement

အခွန ် န်း ထတ်ြပန်ချက်

tax reduction

အခွန ် ေလ ာခ
့ ျြခင်း

tax refund

အခွန ် ြပန်အမ်းေငွ

tax registration certificates

အခွနမ
် တ်ပံတင် အေထာက်အထားများ

tax relief bond

အခွနသ
် က်သာခွင့် စာချ ပ်

tax report of return

အခွနေ
် တာ်စည်း ကပ်ရန် တင်ြပသည့်
ဝင်ေငွစာရင်း အစီရင်ခံစာ

tax representative

အခွနက
် ိယ်စားလယ်

tax revenues

အခွနမ
် ရ ိေသာ ဝင်ေငွများ

tax roll

အခွနေ
် ကာက် င်
ိ ေသာ အိမ်ြခံေြမများ စာရင်း

tax service owner

အခွနဝ
် န်ေဆာင်မ ပိင် င်

tax statement

အခွန ် ထတ်ြပန်ချက်

tax status

အခွနအ
် ေြခအေန

tax value

အခွနတ
် န်ဖိး

tax year

အခွန ် စ်

taxation

အခွနေ
် ကာက်ခံြခင်း

taxing district

အခွနေ
် ကာက်ခံ ခ ိင်

taxpayer

အခွနထ
် မ်း/ အခွနေ
် ပးေဆာင်သ

taxpayer advocate

အခွနေ
် ပးေဆာင်သ ေထာက်ခံသ

Taxpayer Consent Act
Taxpayers Association
TDD (device for people with hearing
impairments)
teacher
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Teacher Externship Program

ဆရာအလပ်ခွငတ
် ွင ် ယာယီေလ့ကျငေ
့် ရး

teachers union president

ဆရာများ သမဂ ဥက

teaching credential

သင် ကားေရး အသိအမတ်ြပ ြခင်း

team mother

မိခင် အသင်း

teamsters

အစီအစ

ေလာ်ရီေမာင်းသမားများ/
ထရပ်ကားေမာင်းသများ

technical

နည်းပညာပိင်းဆိင်ရာ/ စက်မလက်မ

technician

နည်းပညာ င်

technologist

နည်းပညာ င်

technology

နည်းပညာ/ စက်မပညာ

Technology Budget Subcommittee

နည်းပညာ ဘတ်ဂျက် ဆပ်ေကာ်မတီ

technology consultant

နည်းပညာ အတိင်ပင်ခံ

teen counselor

ဆယ်ေကျာ်သက်အတွက် အ ကံေပးပဂိ လ်

Teen Court Program

ဆယ်ေကျာ်သက်အတွက် တရား ံး အစီအစ

telecommunications

ေရဒီယ၊ိ တယ်လီဖန်း၊ ေ ကးနန်း စသည်တိြဖင
့ ့်

telemedicine

ေရဒီယ၊ိ တယ်လီဖန်း၊ ေ ကးနန်း စသည်တိြဖင
့ ့်

telephone

တယ်လီဖန်း

telephone banks

တယ်လီဖန်း ဘဏ်များ

telephone operator

တယ်လီဖန်း ေအာ်ပေရတာ

telephone service

တယ်လီဖန်း ဝန်ေဆာင်မ

telephone splicer

တယ်လီဖန်း ဆက်သယ
ွ ်ေရးကိ တပ်ဆင်ေပးသ

telephone technician

တယ်လီဖန်း နည်းပညာ င်
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ပ်ြမင်သံ ကား

telex number

တယ်လက် ိက်စက် နံပါတ်

temporary

ယာယီ

Temporary Absence or Inability to Act

ယာယီ ပျက်ကွက်ြခင်း သိမဟတ်
့

temporary transfer

ယာယီ လဲေြပာင်းြခင်း/ ယာယီ ေြပာင်းေ ြခင်း

tenant

အိမ်ငား

tentative

မေသချာေသာ/ စမ်းသပ်ြခင်း

tenure/track faculty

ပညာေရးဆိင်ရာ ရာထးတိးြမငြ့် ခင်း လမ်းေ ကာင်း

term

ကာလ/ သက်တမ်း

term ending

အဆံးသတ်မည့် သက်တမ်း

term gross receipts

သတ်မတ်ထားသည့် စစေပါင်း လက်ခံရ ိေငွများ

term limit

သက်တမ်း ကန်သတ်
ချက်
့

term limitations

သက်တမ်း ကန်သတ်
ချက်များဆိင်ရာ
့

term of office

ရာထးသက်တမ်း

terminal

မလပ်ေဆာင် င်
ိ ြခင်း

ဂိတ်/ ေသလေြမာပါး လနာ/ ကသမရေသာ
ေရာဂါ

terminate

အဆံးသတ်သည်

termination

အဆံးသတ်ြခင်း/ ကိယ်ဝန်ဖျက်ြခင်း

terms

သတ်မတ်ချက်များ

terms and conditions

စည်းကမ်းချက်များ င့် သတ်မတ်ချက်များ

test engineer

စမ်းသပ်မ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

test scores

စမ်းသပ်မ ရမတ်များ
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text

စာသား

text book

ဖတ်စာအပ်

text of proposed law

အဆိြပ ထားေသာ ဥပေဒ၏ စာသား

textile representative

အထည်အလိပ် ကိယ်စားလယ်

the 21st century

21 ရာစ စ်

The Americana Center Precise Plan

The Armed Forces of the United States
The Competitive Sealed Bid Proposal
System

Americana စင်တာ င်းလင်းတိကျေသာ
စီမံကိနး်
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ၏ ကည်းေရေလ
တပ်မေတာ် (လက်နက်ကိင် တပ်ဖဲွများ)
အများ ငယ
့် ဥ် ပိ င်ရေသာ စာအိတ်ပိတ် ေလလံ
အဆိြပ ချက်စနစ်

the issue

အေ ကာင်းအရာ/ ကိစရပ်

The Junior Statesmen Foundation

လငယ် င်
ိ ငေ
ံ ရးသမား ေဖာင်ေဒး င်း

the Los Angeles river

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ြမစ်
့ ်အန

The Palmdale Aerospace Academy
(TPAA)

Palmdale အာကာသယာဥ် တကသိလ် (TPAA)

the people of the city of Los Angeles do
ordain as follows:

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် မိ သားများသည် ေအာက်ပါ
့ ်အန
အမိနအ
် ့ တိင်း လပ်ပါ -

Villaraigosa-Keeley အက်ဥပေဒ - ၎င်းသည်
The Villaraigosa-Keeley Act

လံြခံ ေသာ ရပ်ကွက်ဥယျာ များ၊
သန် ့ င်းေသာေရ၊ သန ် ့ င်းေသာေလ င့်

ကမ်း ိးတန်း ကာကွယ်ေရး အက်ဥပေဒ
theme park

အပန်းေြဖ ဥယျာဥ် (ကစားကွငး် )

therapist

ကထံးဆရာဝန်

therefore

ထိေ့ ကာင ့်

therein after

ဆက်စပ်သမ ပီးလ င်/ အဲဒေ
ီ နာက်မာ
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တိက် ိက်ပါဝင် ပတ်သက်ြခင်းမ ိသည့် ေဘးလ/
တတိယ ပါတီ

threat

ခိမ်းေြခာက်မ

Three Strike Law

သံး ကိမ် ြပစ်မကျ းလွနြ် ခင်း ဥပေဒ

thrive

တိးတက် ကီးပွားသည်/ င်သန်သည်

thwarted

ကဖျက်ယဖျက်လပ်ခသ
ဲ့ ည်

tier

အလာ/ အဆင့်

tiered system

အလာစနစ်

tile contractor

ေ ကြပား ကန်ထ ိက်တာ

timber retraining benefits

မ ကာေသးမီက အလပ်လက်မဲ့များအတွက်

time limit

အချိနအ
် ကနအ
် ့ သတ်

time of recall

သစ်ပင်ခတ်လဲ သင်တန်း အစီအစ

ြပန်လည်ေခ ယသည့် အချိန/်
ြပန်အမတ်ရတဲအ
့ ချိန ်

time off with pay

လခရေသာနားရပ်

timekeeper

အချိနက
် ိ မတ်တမ်းတင်သ

Title I Academic Achievement Award

ေခါင်းစ ၁ ပညာေရးဆိင်ရာ ေအာင်ြမင်မ ဆ

title of property

ပိင်ဆင်
ိ မအမည်ေပါက်

title officer

ပိင်ဆင်
ိ မစစ်ေဆးသည့် အရာ ိ

title searcher

ပိင်ဆင်
ိ မ ိေ ကာင်း ာေဖွစစ်ေဆးသ

to be continued

ဆက်လက်လပ်ေဆာင်ရန်/ ဆက်လက်၍

to be voted on

မဲေပးဖိ ့

to continue your voting

သငရ
့် ဲ မဲ့ ေပးြခင်းကိ ဆက်လက်ရန်

to crack down on
to protect the semi rural character
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to provide

ေထာက်ပံ့ေပးရန်

to restrict

ကနသ
် ့ တ်ရန်

to vote for a candidate

ကိယ်စားလယ်ေလာင်းအတွက် မဲေပးရန်

to vote for a measure

စီမံချက်တစ်ခအတွက် မဲေပးရန်

tobacco litigation settlement

ေဆးရွ က် ကီး တရားစွဲဆိမ ေကျေအးြခင်း

tobacco surtax

ေဆးရွ က် ကီး အပိအခွန ်

toll free

အေဝးေြပာခေပးရန် မလိေသာ

tool design engineer

ကိရိယာ ဒီဇိင်း အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

tool designer

ကိရိယာ ဒီဇိင်နာ

tool die maker

ကိရိယာတန်ဆာပလာ ြပ လပ်သ

tool engineer

ကိရိယာ အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

tool maker fabricant

ကိရိယာြပ လပ်ထတ်လပ်သ

top two

ထိပ်ဆးံ စ်ခ
အ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲက
ွ ထိပ်ဆံး စ်ဦး
(ဤအ ကိ ေရွ းေကာက်ပဲတ
ွ ွင် မည်သည့်

top two primary

ကိယ်စားလယ်ေလာင်းကိမဆိ မဲေပး င်
ိ သည်။
မဲအများဆံးရ ိသည့် ကိယ်စားလယ်ေလာင်း
စ်ဦးသာလ င် အေထွေထွ ေရွ းေကာက်ပဲသ
ွ ိ့

ဆက်လက် ယဥ် ပိ င် င်
ိ ပါသည်။)
top two vote-getters
tot lot

မဲအများဆံးရ ိသည့် ထိပ်ဆးံ စ်ဦး
ကေလးငယ်များအတွက် ကစားကွငး်
အေသးေလး

touch screen

တိထိ
့ စခရင်

touch screen voting

တိထိ
့ စခရင်ြဖင့် မဲေပးြခင်း

touchscreen early voting

တိထိ
့ စခရင်ြဖင့် ကိ တင်မဲေပးြခင်း

touchscreen voting application

တိထိ
့ စခရင်ြဖင့် မဲေပးြခင်း ေလ ာက်လာ
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touchscreen voting form

တိထိ
့ စခရင်ြဖင့် မဲေပးြခင်းပံစံ

tour bus driver

ခရီးသွား ဘတ်စ်ကားေမာင်းသ

tour director

ခရီးသွား ဒါ ိက်တာ

Tournament of Roses
town
Town Center Ad Hoc Committee

င်းဆီပန်းများ ပိ င်ပဲွ
မိ
မိ စင်တာ အထးကိစအတွက် ဖွဲစည်းထားေသာ
ေကာ်မတီ

town clerk

မိ စာေရး

town council

မိ ေတာ်ေကာင်စီ

town councilmember

မိ ေတာ် ေကာင်စီအဖွဲဝင်
ကစားစရာ လံေဆာ်လပ် ားမ (၎င်းသည်

toy drive

လိအပ်သများအတွက် ကစားစရာများ သိမဟတ်
့

ပိက်ဆံများကိ ြဖနေ
် ့ ဝေပးေသာ ပရဟိတလပ်ငန်း
တစ်ခ)

trade

ကန်သယ
ွ ်ေရး
ကန်သယ
ွ ်ေရး ေကျာင်း (၎င်းသည်

trade school

အသက်ေမွးဝမ်းေ ကာင်းအေပ အာ ံစိက်သည့်
အထးပညာေရး အဖွဲအစည်း)

trademark

ကန်အမတ်တံဆပ
ိ ်

traffic

ယာဥ်အသွားအလာ

Traffic and Transportation Commission

ယာဥ်အသွားအလာ င့် သယ်ယပိေဆာင်
ေရး
့

traffic phasing ordinance

ယာဥ်အသွားအလာ အဆငဆ
် ့ ငစ
့် ီမံမ ဥပေဒ

Traffic Quality Control Plan
trainer
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အေရာင်းအဝယ်များ င့် ြပည်နယ် ြပင်ပတွင်
transactions and use tax

လပ်ငန်း ိေသာ်လည်း ြပည်နယ်အတွငး် တွင်
ေရာင်းချြခင်းေ ကာင ့် အခွနေ
် ကာက်ြခင်း

transcriber

မတ်တမ်းကးေရးသ

transfer

လဲေြပာင်းသည်

transfer center

လဲေြပာင်းစင်တာ

transfer of powers

အာဏာ လဲေြပာင်းြခင်း

Transfer of Surplus to Reserve Fund

ပိလ ံ၍ အရံဘ

transfer rates

လဲေြပာင်း န်းများ

transfer station

ကးေြပာင်း/ လဲေြပာင်း ံ

transferring employee

ဝန်ထမ်းလဲေြပာင်းြခင်း

transfers between funds

ေငွတစ်ခမ တစ်ခသိ လဲ
့ ေြပာင်းသည်

transfers from reserve fund

အရံဘ

transfers of appropriated funds

သငေ
့် လျာ်ေသာ ဘ

transient

ယာယီ

transient occupancy tax

ေခတယာယီ ေနထိင်မ အခွန ်

transit

အကးအေြပာင်း/ ကးသန်းသွားလာမ

transit operations

ကးသန်းသွားလာမ လပ်ငန်းများ

transition provisions

ြပဌာန်းချက်များ အကးအေြပာင်း

ာေငွသိ လဲ
့ ေြပာင်းြခင်း

ာေငွမ လဲေြပာင်းြခင်း
ာေငွ လဲေြပာင်းြခင်း

အကးအေြပာင်း-သငယ်တန်း အစီအစ
Transitional-Kindergarten Program

(၎င်းသည် မ ကိ ေကျာင်း င့်

သငယ်တန်းေကျာင်းကိ ချိတ်ဆက်ေပးသည့်
အစီအစဥ်)

translated election materials

translated official sample ballot
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ဘာသာြပန်ထားေသာ တရားဝင် နမနာ မဲေပးလာ
စာမျက် ာများ

translation

ဘာသာြပန်ြခင်း

translator

ဘာသာြပန်သ

transliteration of names

အမည်များကိ အသံ၊ စာလံးဖလယ်ြခင်း

Transnet Extension Environmental
Mitigation Program Principles

သယ်ယပိေဆာင်
ေရးကွနယ
် က် တိးချဲ မအတွက်
့

ပတ်ဝန်းကျင် ေလ ာခ
့ ျေရး အစီအစ ဥပေဒများ

transparent

ပွငလ
့် င်းြမင်သာေသာ

transportation

သယ်ယပိေဆာင်
ေရး
့

transportation administrator

သယ်ယပိေဆာင်
ေရး အပ်ချ ပ်ေရးမး
့

trauma center

စိတ်ဒဏ်ရာ စင်တာ

travel

ခရီးသွားသည်

travel agent

ခရီးသွားလပ်ငန်း ကိယ်စားလယ်

treasurer

ဘ

ာေရးမး

Treasurer Taxpayer's Union

ဘ

ာေရးမး အခွနေ
် ပးေဆာင်သ သမဂ

treasury bill

ဘ

ာတိက် ဥပေဒမ ကမ်း/ ေငွစက

treasury investment officer

ဘ

ာတိက် ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ အရာ ိ

treasury note

ဘ

ာေရးမတ်စ

treatment of wastewater

ေရဆိး ကသမ

trial attorney

အမစစ်ေဆးေရး ေ ေန

trial lawyer

အမစစ်ေဆးေရး ေ ေန

tribal lands

လမျိ း ယ
ွ ်စ ေြမများ

tribunal

တရား ံး

trough

ေရတံေလ ာက်/ စားကျင်း စားခွက်

trust account

ယံ ကည်စိတ်ချရတဲ့ အေကာင ့်
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trust accountant

ယံ ကည်ရေသာ စာရင်းကိင်

trust banker

ယံ ကည်ရေသာ ဘဏ်လပ်ငန်း င်

trust lawyer

ယံ ကည်ရေသာ ေ ေန

trustee

ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ

trustee areas

ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရေသာ ဧရိယာများ

trustee sales agent

ယံ ကည်အပ် ခ
ံ ံရသ အေရာင်းေအဂျင့်

truthful statement

မန်ကန်ေသာ ထတ်ြပန်ချက်

turning point project

အလည့်အေြပာင်း စီမံကိနး်

TUSB Bond Oversight Watchdog
Committee

TUSB စာချ ပ် ကီး ကပ်ေစာင ့် ကည့်ေရး
ေကာ်မတီ

tutor

ကျ တာ/ နည်းြပဆရာ

tutor of handicapped

မသန်မစွမ်းသ၏ နည်းြပဆရာ

TV producer

တီဗီ စီစဥ်တင်ဆက်သ

typist

စာ ိက်သ

typographical errors

ပံ ပ
ိ ်အမားများ

U.S. Army infantry sergeant

U.S. စစ်တပ် ေြခလျင်တပ် တပ် ကပ် ကီး

U.S. Chamber of Commerce

U.S. ကန်သည် ကီးများအသင်း

U.S. Congressman

U.S. ကွနဂ
် ရက် လတ်ေတာ်အမတ်

U.S. congressman's assistant

U.S. ကွနဂ
် ရက် လတ်ေတာ်အမတ်၏ အက

U.S. congressman's deputy
U.S. congresswoman
U.S. Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics

U.S. ကွနဂ
် ရက် လတ်ေတာ်အမတ်၏
လက်ေထာက်
U.S. ကွနဂ
် ရက် လတ်ေတာ်အမျိ းသမီး
U.S. အလပ်သမားဌာန၊ အစိးရဌာန၏
အလပ်သမား စာရင်းအင်းဌာန

U.S. Embassy

U.S. သံ ံး

U.S. House of Representative

U.S. ေအာက်လတ်ေတာ်
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U.S. Marine Corp. veteran

U.S. ေရေ ကာင်းတပ် စစ်မထမ်းေဟာင်း

U.S. Marshall

U.S. ထိပ်တန်းအရာ ိ (မာ ယ်)

U.S. Navy

U.S. ေရတပ်

U.S. Navy as a supply corps officer

U.S. ေရတပ်က ေထာက်ပံ့ေရး တပ်မ ကီး

U.S. Representative

U.S. ကိယ်စားလယ်

U.S. Selective Service Commission

အရာ ိအြဖစ်

U.S. လိအပ်လ င် စစ်မထမ်းမည်ဟ
မတ်ပံတင်ြခင်း ေကာ်မ င်

U.S. Senate

U.S. အထက်လတ်ေတာ်

U.S. Senator

U.S. အထက်လတ်ေတာ်အမတ်

U.S. Senator's Counsel

U.S. အထက်လတ်ေတာ်အမတ်၏ အ ကံေပးချက်

U.S. Treasurer

U.S. ဘ

U.S.-Mexico Chamber of Commerce

U.S. - မကစီကိ ကန်သည် ကီးများအသင်း

UCLA graduate school

UCLA ဘွလွ
ဲ နေ
် ကျာင်း

unalienable right

ာေရးမး

လဲေြပာင်း၍မရေသာ/ သိမ်းယ၍မရေသာ
လပ်ပိင်ခွင့်

unanimously voted

တညီတ

unbalanced budget

မညီမ ေသာ/ မ တမမ ိတဲ့ ဘတ်ဂျက်

unclassified position

ွတ်တည်း မဲေပးသည်

အမျိ းအစားမခွဲြခားထားေသာ အေနအထား/
ရာထး

unconsolidated

စစည်းမထားေသာ

under vote

မ င်းလင်းေသာ အမတ်အသားေ ကာင ့်

undersigned
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underwrite

အာမခံသည်

underwriter

အာမခံသ

underwriting firms

အာမခံသည့် ကမဏီများ

unearned income

မပင်မပန်းရေသာ ဝင်ေငွ (ဥပမာအလပ်မလပ်ဘဲ ရင်း းီ ြမ ပ် မ
ံ များမ ရတဲဝ
့ င်ေငွ)

unemployment

အလပ်လက်မဲ့ြဖစ်ေသာ

unemployment tax contributions

အလပ်လက်မဲ့ အခွနပ
် ံ့ပိးမများ

unexpired

သက်တမ်းမကန်ေသးေသာ

unexpired term

သက်တမ်းမကန်ေသးေသာ ကာလ

unexpired term ending

အဆံးသတ်မည့် သက်တမ်းမကန်ေသးေသာ
ကာလ

unfunded liabilities

ေငွေ ကးေထာက်ပံ့မမ ိသည့် တာဝန်ဝတရားများ

unification

ေပါင်းစည်းြခင်း/ စည်းလံးညီ

unification of school districts

ေကျာင်းခ ိင်များ ေပါင်းစည်းြခင်း

unified

ေပါင်းစည်းခဲ့သည်

Unified School District

ေပါင်းစည်းထားေသာ ေကျာင်းခ ိင်

Unified School District Governing Board
Member
Unified School District Special Election

Uniformed and Overseas Citizens
Absentee Voting Act (UOCACA)

ွတ်ေရး

ေပါင်းစည်းထားေသာ ေကျာင်းခ ိင် အပ်ချ ပ်ေရး
ဘတ်အဖွဲဝင်
ေပါင်းစည်းထားေသာ ေကျာင်းခ ိင်
အထးေရွ းေကာက်ပဲွ
ယနီေဖာင်း င့် ြပည်ပ င်
ိ ငသ
ံ ားများ လကိယ်တင်
ိ
မဲမေပး င်
ိ ေသာ မဲေပးြခင်း အက်ဥပေဒ

(UOCACA)

unincorporated

မေပါင်းစည်းထားေသာ

unincorporated area

မေပါင်းစည်းရေသးေသာ ဧရိယာ
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union

သမဂ/ အဖွဲအစည်း/ ယနီယံ

union organizer

သမဂ စည်း ံးေရးမး

union printer

ယနီယံ ပရင်တာ

union worker

သမဂ ဝန်ထမ်း

Unique Scenic Regions

ထးြခားေသာ ခင်းလပတဲ့ ေဒသများ

United Auto Workers

ယ က်
ိ တက် ေအာ်တိ အလပ်သမားများ

United Firefighters

ယ က်
ိ တက် မီးသတ်သမားများ

United Firefighters of Los Angeles

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ်၏ ယ က်
ိ တက်
့ ်အန

United Methodist

ယ က်
ိ တက် မက်သဒစ်

United Mine Workers of America

မီးသတ်သမားများ

အေမရိက၏ ယ က်
ိ တက် သတ တွငး်
အလပ်သမားများ

United Nation

ကလသမဂ

United Nation Youth Organization

ကလသမဂ လငယ်အဖွဲအစည်း

United Organization of Taxpayers

အခွနထ
် မ်းများ၏ ယ က်
ိ တက်အဖွဲ

United Paramedics of Los Angeles

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ်၏ ယ က်
ိ တက်
့ ်အန

United School District

ေပါင်းစည်းထားေသာ ေကျာင်းခ ိင်

United States congressman

United States congressman's advisor

United States congressman's deputy

United States congresswoman
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အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ပညာေရး

United States Department of Education
Goals 2000

ရည်မန်းချက်များ 2000 ဌာန
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ အလပ်သမားဌာန

United States Department of Labor

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ေရွ းေကာက်ပဲွ

United States Election Assistance
Commission

အကအညီ ေကာ်မ င်

United States Embassy, Defense Attaché
Office

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ သံ ံး၊ ကာကွယ်ေရး
သံမး ံး

United States House of Representatives

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ေအာက်လတ်ေတာ်

United States Representative

အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ကိယ်စားလယ်
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ

United States Senator

အထက်လတ်ေတာ်အမတ်
ယ က်
ိ တက် ေဝး - ၎င်းသည် ေဒသတွငး် တွင်
ရန်ပံေငွ ာေဖွြခင်း င့် ၎င်း၏ ရပ်ကွက် ိလေနမ

United Way

တိးတက်ရန် ရင်း းီ ြမ ပ် သ
ံ ည့် အြမတ်အစွနး်

မယသည့် အဖွဲအစည်း

United Way, Regional Board of Directors

ယ က်
ိ တက် ေဝး၊ ေဒသဆိင်ရာ ဒါ ိက်တာများ
ဘတ်အဖွဲ

United We Stand America

အေမရိကန်အတွက် စည်းလံးညီညာစွာ က ပ်
် တိ ့

Universal Health Care Coverage

ကမာအ ံ ကျန်
းမာေရး ေစာငေ
့် ာက်မ
့

Universal Unit System

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ယနစ် စနစ်

university

တကသိလ်

university student

တကသိလ်ေကျာင်းသား

unknown

မသိေသာ

unopposed judges

ကနက
် ့ ွက်ြခင်းမ ိေသာ တရားသ ကီးများ
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စက ေပ တွင် ြဖစ်ပွားေသာ အြမတ်အစွနး် များ င့်
ဆံး ံးမများ (ေငွသားအြဖစ်

unrealized profits and losses

မေြပာင်းလဲရေသးေသာ)
update

ေနာက်ဆးအေြခအေန
ံ

updating the charter

ပဋိညာ ကိ အသစ်ြပ ြပင်ြခင်း

upgrade deteriorating school classrooms
and grounds

ယိယွငး် ေနေသာ ေကျာင်းစာသင်ခန်းများ င့်
ေနရာများကိ အဆငြ့် မငတ
့် င်ြခင်း

upgrading

အဆငြ့် မငြ့် ခင်း

upholder

ထိနး် သိမ်းသ

upper

အထက်/ အေပ

urban

မိ ြပ

urban limit line

မိ ြပ ကနသ
် ့ တ်မျ း

Urban Open-Space and Recreational
Program Act

မိ ြပ ဟင်းလင်းပွငေ
့် သာ ေနရာ င့်

အပန်းေြဖေရး အစီအစ အက်ဥပေဒ

urban water institute

မိ ြပ ေရ အဖွဲအစည်း

urge

တိက်တွနး် သည်

urgency ordinances

အေရးတ ကီး ဥပေဒများ

urologist

ဆီးလမ်းေ ကာင်း အထးက

USAF flight surgeon

USAF ေလေ ကာင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်

use of funds

ေငွေ ကးအသံးြပ မ

use of Los Angeles river bed

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် ြမစ် ကမ်းြပင် အသံးြပ မ
့ ်အန
ြပည်နယ် ြပင်ပတွင် လပ်ငန်း ိေသာ်လည်း

use tax

ြပည်နယ်အတွငး် တွင် ေရာင်းချြခင်းေ ကာင ့်
အခွနေ
် ကာက်ြခင်း

usher captain

ဧည့် ကိ ကပတိန ် (သိ)့ တရား ံးတံခါးမး ကပတိန ်

USN - seaman first class

USN - ပထမတန်း သေဘာသား
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မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ်ဓာတ်အားစသည်

utilities representative

ဝန်ေဆာင်လပ်ငန်းများ ကိယ်စားလယ်
မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ် ဓာတ်အားစသည်

utility

ဝန်ေဆာင်လပ်ငန်း
မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ် ဓာတ်အားစသည် ဝန်ေဆာင်မ

utility bill

ကျသင်ေ
့ ငွေတာင်းခံလာ
မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ် ဓာတ်အားစသည် ဝန်ေဆာင်မ

utility tax

အခွန ်
မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ် ဓာတ်အားစသည် ဝန်ေဆာင်မ

Utility Users Tax

အသံးြပ သများ အခွန ်
မီး၊ ေရ၊ လ ပ်စစ် ဓာတ်အားစသည်

utility worker

ဝန်ေဆာင်မလပ်ငန်း အလပ်သမား
V. P. ငယ်ရွယ်စ ကေလးဘဝ ပညာေရး

V. P. early childhood education

VAAC (မဲေပးခွင့် လွယ်ကရန် အ ကံေပး

VAAC (Voting Accessibility Advisory
Committee)

ေကာ်မတီ)

vacancy

ေနရာလွတ်/ လစ်လပ်ေသာ

vacancy in city offices

မိ

vacant

လစ်လပ်ေသာ

ံးများတွင် ရာထးလစ်လပ်ေနြခင်း

ေကျာင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား၌ တ်ဆက်

valedictorian

မိနခ
် ့ ွနး် ေြပာေသာ ေကျာင်းသား

validity of revenue bonds

ဝင်ေငွစာချ ပ်များ၏ တရားဝင်မ

Valley Industry and Commerce Association

Valley စက်မလပ်ငန်း င့် ကးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး

valor medal

ရဲစွမ်းသတိ ဆတံဆိပ်

valuation

တန်ဖိးြဖတ်ြခင်း

valuation of the property

အိမ်ြခံေြမကိ တန်ဖိးြဖတ်ြခင်း
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van driver

ဗန်၊ အလံပိတ် ေမာ်ေတာ်ယာဥ် ေမာင်းသ

vandalism

လက်သရမ်းဖျက်ဆးီ ြခင်း

variances

ကွဲလွဲချက်များ

varnish maker

အေရာင်တင်ဆီ ထတ်လပ်သ

varsity cheerleader

Vasquez mustang booster

တကသိလ်၌ လအများ အားေပးေအာင်
ဦးေဆာင်ေ ကးေ ကာ် အားေပးသ
Vasquez mustang ေမာ်ေတာ်ဆင်
ိ ကယ်၊ ကား
ဓာတ်အားြမင့် ကိရိယာ

vehicle registration

ယာ မတ်ပံတင်ြခင်း

venture capitalist

အရဲစွနေ
် ့ သာ အရင်း င်၊ ရင်း းီ ြမ ပ် သ
ံ

verification

မန်ကန်ေ ကာင်း အတည်ြပ ြခင်း

verify

မန်ကန်ေ ကာင်း အတည်ြပ သည်

vest

အပ် င်းသည်

vested property rights

ပိင်ဆင်
ိ မအခွငအ
့် ေရးများကိ အပ် င်းသည်

vesting

အပ် င်းေရး

vesting and administration

အပ် င်းေရး င့် အပ်ချ ပ်ေရး

veteran

စစ်ြပန်/ စစ်မထမ်းေဟာင်း

veterans administration

စစ်ြပန်များ/ စစ်မထမ်းေဟာင်းများ အပ်ချ ပ်ေရး

veterans employment representative
veterans' homes
Veterans' Homes Bond Act
veterans hospital administrator
veterans of foreign wars

Burmese Glossary

စစ်မထမ်းေဟာင်းများ အလပ်အကိင်
ကိယ်စားလယ်
စစ်မထမ်းေဟာင်းများ၏ ေနအိမ်များ
စစ်မထမ်းေဟာင်းများ၏ ေနအိမ်များ စာချ ပ်
အက်ဥပေဒ
စစ်မထမ်းေဟာင်းများ ေဆး ံ အပ်ချ ပ်ေရးမး
င်
ိ ငြံ ခားစစ်ပဲမ
ွ ျားမ စစ်ြပန်များ

284 of 299

12/17/2021

English (USA)

Burmese

veterinarian

တိရိ စာန်ေဆးက ဆရာဝန်

vice mayor

ဒတိယ မိ ေတာ်ဝန်

vice president

ဒတိယ သမတ/ ဒတိယ ဥက

vicinity

အနီးဝန်းကျင်

victims rights

တရားခံများ၏ အခွငအ
့် ေရးများ

video producer

ဗီဒယ
ီ ိ ထတ်လပ်သ

video transcript

ဗီဒယ
ီ ိ မတ်တမ်းကးယြခင်း

videographer

ဗီဒယ
ီ ိ ိက်ကးသ

videotape operator

ဗီဒယ
ီ ိတိပ်ေခွ ေအာ်ပေရတာ

vie

ယဥ် ပိ င်သည်

view transcript

မတ်တမ်း ကည့်သည်

violate

ချိ းေဖာက်သည်

virtual school

အင်တာနက်မသင် ကားေသာ ေကျာင်း

visible

ြမင် င်
ိ ေသာ

visible display

ြမင် င်
ိ ေသာ ြပသမ

vision

အြမင်/ ြမင်ကွငး် / အေြမာ်အြမင်

visitor center

ဧည့်သည်စင်တာ

vocational

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း

vocational education

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ပညာေရး

voice mail

အသံေမးလ်

Voice over Internet Protocol

အင်တာနက် ပ ိတိေကာေပ မ စကားေြပာသံ

voice response system

အသံတံြပန်
့ မစနစ်

voice-over actress

ေနာက်ခံစကားေြပာ မင်းသမီး

VoIP (Voice over Internet Protocol)
volunteer
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vote

မဲ/ ဆ မဲ

vote against measure

စီမံချက်ကိ ဆနက
် ့ ျင်သည့်မဲ

vote both sides

စ်ဖက်စလံးကိ မဲေပးပါ

vote both sides of ballot

မဲေပးလာ၏ စ်ဖက်စလံးကိ မဲေပးပါ

vote by mail (VBM)

စာတိက်မမဲေပးြခင်း (VBM)

vote by mail ballot

စာတိက်မမဲေပးြခင်း မဲေပးလာ

vote by mail ballot application

စာတိက်မမဲေပးြခင်း မဲေပးလာ ေလ ာက်လာ

vote by mail ballot drop-off location

စာတိက်မမဲေပးြခင်း မဲေပးလာကိ ထည့်သင
ွ း် ရန်
ေနရာ

Vote by Mail Drop Box

စာတိက်မမဲေပးြခင်း ထည်ရ
့ န်ပံး

vote by mail section

စာတိက်မမဲေပးြခင်း ဌာန

Vote Center

မဲေပးစင်တာ

Vote Center Placement Portal

မဲေပးစင်တာ ေနရာချထားမ ဝင်ေပါက်

Vote Center Placement Project (VCPP)

မဲေပးစင်တာ ေနရာချထားေရး စီမံကိနး် (VCPP)

vote early

မဲေစာေစာ ေပးပါ

vote for no more than

ထက်မပိေသာ မဲေပးပါ

vote for one

တစ်ဦးအတွက် မဲေပးပါ

vote for one group

တစ်ဖဲွအတွက် မဲေပးပါ

vote for one group only

တစ်ဖဲွတည်းကိသာ မဲေပးပါ

vote for one only

တစ်ဦးတည်းကိသာ မဲေပးပါ

vote for one party

ပါတီတစ်ခအတွက် မဲေပးပါ

vote for up to

အထိ မဲေပးပါ

vote in person

လကိယ်တင်
ိ မဲေပးပါ

vote no

မဟတ် ကိမဲေပးပါ

vote no on measure

စီမံချက်အေပ မဟတ် ကိမဲေပးပါ
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vote no on proposition

အဆိြပ ချက်အေပ မဟတ် ကိမဲေပးပါ

vote passage requirements

မဲြပဌာန်းြခင်း လိအပ်ချက်များ

vote recorder

မဲ မတ်တမ်းတင်စက်

vote yes

ဟတ် ကိမဲေပးပါ

vote yes on measure

စီမံချက်အေပ ဟတ် ကိမဲေပးပါ

vote yes on proposition

အဆိြပ ချက်အေပ ဟတ် ကိမဲေပးပါ
ံးတစ်ခစီအတွက် ဟတ် သိမဟတ်
မဟတ်
့

vote yes or no for each office

ကိမဲေပးပါ

vote-by-mail application

စာတိက်မမဲေပးြခင်း ေလ ာက်လာ

vote-by-mail delivery agent authorization

စာတိက်မမဲေပးြခင်း ေပးပိေရးေအးဂျင
့်
့

vote-by-mail instructions

စာတိက်မမဲေပးြခင်း

vote-by-mail pamphlet

စာတိက်မမဲေပးြခင်း လက်ကမ်းစာေစာင်

vote-by-mail precinct

စာတိက်မမဲေပးသည့် မဲဆ နယ်

vote-by-mail voter

စာတိက်မမဲေပးသည့် မဲဆ

င်

vote-by-mail voter status

စာတိက်မမဲေပးသည့် မဲဆ

င် အေြခအေန

voted ballot enclosed

ခွငြ့် ပ ချက်

န် ကားချက်များ

စာအိတ်ထဲ ပးတွဲထည့်၍ မဲေပးလာကိ
မဲေပးခဲ့သည်

vote-getter

မဲရ ိသ

voter

မဲဆ

င်၊ မဲေပးသ

မဲဆ

င်ကိ အကအညီေပးသည့် ေဟာလ
့ ိင်း

voter assistance hotline

voter ballot information booklet

(သီးသန ် တယ်
လီဖန်းလိင်း)
့
မဲဆ

င်အတွက် မဲေပးလာ

သတင်းအချက်အလက်ဆိင်ရာ စာအပ်ငယ်

voter bill of rights

မဲဆ

င်၏ အေြခခံရပိ င်ခွငမ
့် ျား ေဖာ်ြပချက်

Voter Feedback

မဲဆ

င် တံြပန်
့ ချက်
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voter file

မဲဆ

င် ဖိ င်

voter fraud

မဲဆ

င်လိမ်လည်မ

မဲဆ

င် လိမ်လည်မ ေဟာလ
့ ိင်း (သီးသန ် ့

voter fraud hotline

တယ်လီဖန်းလိင်း)

voter guide

မဲေပးသ လမ်း

voter identification

မဲဆ

voter information

မဲေပးသ သတင်းအချက်အလက်

voter information - provisional ballot
voter information card
voter information guide (state)

voter information pamphlet

န်

င် သက်ေသခံကတ်ြပား

မဲေပးသ သတင်းအချက်အလက် - ယာယီ
မဲေပးလာ
မဲေပးသ သတင်းအချက်အလက် ကဒ်
မဲေပးသ သတင်းအချက်အလက် လမ်း
(ြပည်နယ်)
မဲေပးသ သတင်းအချက်အလက်
လက်ကမ်းစာေစာင်

voter initiative

မဲဆ

voter instructions

မဲေပးသ

voter nominated

မဲေပးသ အဆိြပ ထားေသာ

voter notification card

မဲဆ

င် သတိေပးချက်ကတ်

Voter Outreach

မဲဆ

င်ကိ ကမ်းလမ်းမ

Voter Outreach Plan

မဲဆ

င်ကိ ကမ်းလမ်းသည့် အစီအစ

voter participation

မဲဆ

င် ပါဝင်မ

မဲဆ

င် လက်ခံရ ိေ ကာင်း ေြပစာ -

voter receipt - please remove

voter registration and election fraud hotline
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voter registration drive

မဲဆ

င် မတ်ပံတင်ြခင်း လံေဆာ်မ

voter registration form

မဲဆ

င် မတ်ပံတင် ပံစံ

voter registration request line

မဲဆ

င် မတ်ပံတင် ေတာင်းဆိချက်လိင်း

voter registration rolls

မဲဆ

င် မတ်ပံတင်စာရင်းများ

voter revolt

မဲဆ

င် ပန်ကန်မ

voter rights analyst

မဲဆ

င် အခွငအ
့် ေရးများကိ ဆန်းစစ်သ

voter rolls (at the polls)

မဲဆ

င် စာရင်းများ (မဲ ံများတွင)်

voter turnout

မဲေပးသ အေရအတွက်

voter’s affidavit of registration

မတ်ပံတင်ြခင်းဆိင်ရာ မဲဆ

Voter’s Choice Act

မဲဆ

င်၏ ေရွ းချယ်မ အက်ဥပေဒ

voter’s registration card

မဲဆ

င်ရဲ မတ်
ပံတင်ကဒ်
့

voter-nominated office

မဲေပးသ-အဆိြပ ထားေသာ ံး

voters & information guide

မဲဆ
လမ်း

င်၏ ကျမ်းကျိနလ
် ာ

င်များ င့် သတင်းအချက်အလက်
န်

voter's declaration

မဲဆ

င်၏ ေ ကညာချက်

voter's ID card

မဲဆ

င်၏ သက်ေသခံ (ID) ကဒ်

voter's master glossary

မဲဆ

င်ရဲ အဓိ
့ က ခက်ဆစ်အဘိဓာန်

voter's notes

မဲဆ

င်၏ မတ်စများ

voter's pamphlet

မဲဆ

င်ရဲ လက်
ကမ်းစာေစာင်
့

မဲဆ

င်၏ ကိယ့်ကိယ်ကကာကွ
ိ
ယ်ေရး

voter's self-defense manual

လက်စဲစ
ွ ာအပ်

voter's signature

မဲေပးသ၏ လက်မတ်

voter's turnout

မဲေပးသ အေရအတွက်

voters with disabilities

မသန်စွမ်းြဖစ်ေနတဲ့ မဲဆ

voters with hearing impairments

အ ကားအာ ံ ချိ ယွငး် ေသာ မဲဆ
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voters with special needs

အထးအကအညီများ လိအပ်ေသာ မဲဆ

voters with visual impairments

အြမင်အာ ံ ချိ ယွငး် ေသာ မဲဆ

Voting Accessibility Advisory Committee
(VAAC)

voting accessibility for the elderly and
handicapped act

င်များ

င်များ

မဲေပးခွင့် လွယ်ကရန် အ ကံေပး ေကာ်မတီ
(VAAC)

သက် ကီးရွ ယ်အများ
ိ
င့် မသန်စွမ်းသများအတွက်
မဲေပးခွင့် လွယ်ကရန် အက်ဥပေဒ

voting booth

မဲေပး ံ

voting booth shelf

မဲေပး ံစင်

voting device

မဲေပးကိရိယာ

voting guide

မဲေပးလမ်း

voting information

မဲေပးမ သတင်းအချက်အလက်

Voting Information Project (VIP)

မဲေပးြခင်း သတင်းအချက်အလက် စီမံကိနး် (VIP)

Voting Information Tool

မဲေပးမ သတင်းအချက်အလက် ကိရိယာ

voting instructions

မဲေပးြခင်း

voting instrument

မဲေပးကိရိယာ

voting machine

မဲေပးစက်

voting punch

မဲေပးေဖာက်စက်

Voting Rights Act

မဲေပးပိင်ခွင့် အက်ဥပေဒ

voting rights advocate

မဲေပးပိင်ခွင့် ေထာက်ခံသ

Voting Solutions for All People (VSAP)

voting twice is a felony

Burmese Glossary

န်

န် ကားချက်များ

လအားလံးအတွက် မဲေပး င်
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(VSAP)
တစ်ဦးတည်း မဲ စ် ကိမ်ေပးြခင်းသည်
ြပစ်မြဖစ်ပါတယ်
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votomatic

မဲေပးလာမတ်သားသည့် ကိရိယာ

vulnerable

အားနည်းချက် ိေသာ/ ထိခိက်လွယ်ေသာ

waiter

စားပွဲထးိ

waitress

စားပွဲထးအမျိ
ိ
းသမီး

waiver

စွနလ
် ့ တ်ေ ကာင်း တရားဝင်စာ

ward

အေဆာင်

warehouse expeditor

ဂိေဒါင်ကိ လွယ်ကေချာေမွေအာင် လပ်ေဆာင်သ

warehouse worker

ဂိေဒါင်အလပ်သမား

warehouseman

ဂိေဒါင်အလပ်သား

warning

သတိေပးချက်

warrant

ဝရမ်း

wastewater

ေရဆိး/ အညစ်အေ ကးေရ

wastewater researcher

ေရဆိး သေတသနြပ သ

water act

ေရ အက်ဥပေဒ

water agency

ေရေအဂျင်စီ

water agency district

ေရေအဂျင်စီ ခ ိင်

Water Agency Finance and Planning
Committee

ေရေအဂျင်စီ ဘ

Water Agency Land Use Committee

ေရေအဂျင်စီ ေြမအသံးြပ ေရး ေကာ်မတီ

ာေရး င့် စီမံကိနး် ေကာ်မတီ

ဆေ
ံ ရး ေကာ်မတီ
့
Water Agency Public Relations Committee ေရေအဂျင်စီ ြပည်သဆက်
Water Agency Water Resources
Committee

ေရေအဂျင်စီ ေရသယံဇာတ ေကာ်မတီ

Water and Power Commissioners

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် ေကာ်မ င်နာများ

Water and Power Department

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် ဌာန

Water and Power Employees Death
Benefit Fund
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Water and Power Employees Retirement
Fund
Water and Power Employees Retirement
Plan (WPERP)

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် ဝန်ထမ်းများ အ ငိမ်းစားယသည့်
ရန်ပံေငွ

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် ဝန်ထမ်းများ အ ငိမ်းစားယသည့်
အစီအစ (WPERP)

water and power revenue funds

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် ဝင်ေငွရန်ပံေငွများ

water and power rights

ေရ ငစ
့် ွမ်းအင် လပ်ပိင်ခွငမ
့် ျား / အခွငအ
့် ေရးများ

water association

ေရ အဖွဲ

water auditor

ေရ စစ်ေဆးသ

water awareness fair

ေရအသိေပးမ ြပပွဲ

water board director

ေရဘတ်အဖွဲ ဒါ ိက်တာ

water board member

ေရဘတ်အဖွဲဝင်

water boardmember

ေရဘတ်အဖွဲဝင်

water chemist

ေရ ဓာတေဗဒပညာ င်

water code

ေရ ဥပေဒ၊ သေကတ

water committee

ေရေကာ်မတီ

water conservation specialist

ေရ ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်မဆိင်ရာ က မ်းကျင်သ

water conservationist

ေရ ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရးပညာ င်

water department

ေရဌာန

water director

ေရ ဒါ ိက်တာ

water district

ေရခ ိင်

Water District Special Election

ေရခ ိင် အထးေရွ းေကာက်ပဲွ

water division manager

ေရဌာနခွဲ မန်ေနဂျာ

water energy analyst

ေရစွမ်းအင် ဆန်းစစ်သ

water engineer

ေရအင်ဂျင်နယ
ီ ာ
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water environmental liaison coordinator

ေရပတ်ဝန်းကျင်ဆင်
ိ ရာ ဆက်ဆံေရး ညိ င
ိ း် ေရးမး

water experience

ေရအေတွအ ကံ

water experiment

ေရစမ်းသပ်မ

water facilities planner

ေရအေဆာက်အအံများ စီမံကိနး် ေရးဆွသ
ဲ

water flow management plan

ေရစီးဆင်းမ စီမံခနခ
် ့ ွဲေရး အစီအစ

water frontage

ေရမျက် ာြပင်

water institute director

ေရလပ်ငန်းအဖွဲအစည်း ဒါ ိက်တာ

water legislation representative

ေရဥပေဒြပ ကိယ်စားလယ်

water manager

ေရ မန်ေနဂျာ

water master

ေရဦးစီးသ

water plant operator

ေရစက် ံ ေအာ်ပေရတာ

water policy analyst

ေရ မဝါဒ ဆန်းစစ်သ

water pollution technician

ေရညစ်ညမ်းမ နည်းပညာ င်

water purification representative

ေရသန်စင်
့ ြခင်း ကိယ်စားလယ်

water quality

ေရအရည်အေသွး

water reclamation engineer

ေရြပန်လည်သန ် ့ င်းေရး အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

water replenishment district

ေရြပန်လည်ြဖည့်တင်းေရး ခ ိင်

Water Replenishment District of Southern
California
water resources
Water Resources and Conservation
Committee

ကယ်လီဖိးနီးယားေတာင်ပိင်း၏
ေရြပန်လည်ြဖည့်တင်းေရး ခ ိင်
ေရသယံဇာတများ
ေရသယံဇာတများ င့် ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး
ေကာ်မတီ

water reuse program

ေရြပန်လည်သးံ ေရး အစီအစ

water revenue fund

ေရ ဝင်ေငွရန်ပံေငွ

water rights

ေရ လပ်ပိင်ခွငမ
့် ျား / အခွငအ
့် ေရးများ
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water safety

ေရလံြခံ မ

water scientist

ေရသိပံပညာ င်

water supply

ေရေပးေဝေရး

water supply system

ေရေပးေဝေရး စနစ်

water systems

ေရစနစ်များ

water testing regular

ေရကိ ပံမန်စစ်ေဆးြခင်း

water treatment

ေရကသမ

water usage level

ေရအသံးြပ မ အဆင့်

water utility

ေရဝန်ေဆာင်လပ်ငန်း

waterfront (coastal)

ကမ်းနားလမ်း (ကမ်း ိးတန်း)

watershed

ေရေဝကန်းတန်း (သိ)့ အေရးပါေသာ

watershed protection

ေရေဝကန်းတန်း ကာကွယ်ေစာငေ
့် ာက်ေရး

watershed science laboratory

ေရေဝကန်းတန်း သိပံ ဓာတ်ခွဲခန်း

waterworks supervisor

ေရေပးေဝမကိ စီမံခနခ
် ့ ွဲသည့် ကီး ကပ်ေရးမး

ways and means

နည်းလမ်းများ င့် နည်းစနစ်များ

web site

ဝက်ဘဆ
် က်
ိ

web site designer

ဝက်ဘဆ
် က်
ိ ဒီဇိင်နာ

webmaster

ဝက်ဘဆ
် က်
ိ က မ်းကျင်သ

wedding coordinator

မဂလာေဆာင် ညိ င
ိ း် ေရးမး

welder

ဂေဟေဆာ်သ

welding

ဂေဟေဆာ်ြခင်း

Welfare and Institutions Code

လမဖလံေရး င့် အဖွဲအစည်းများ စည်းမျဥ်း

welfare worker

လမဖလံေရး အလပ်သမား

well-being

သခကျန်းမာ

West Basin Water District board member

West Basin ေရခ ိင် ဘတ်အဖွဲဝင်
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Colleges (WASC) Committee
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အေနာက်တိင်း ေကျာင်းများ င့် ေကာလိပ်များ
အသင်း (WASC) ေကာ်မတီ

Western Urban Consumer Price Index

အေနာက်ပိင်း မိ ြပသံးစွဲသ ေဈး န်းအ

Western Waters Canoe Club

အေနာက်ပိင်း ေရ က းအဖွဲ

wetland

စိမ်ေ
့ ြမအရပ်

wheelchair accessible

ဘီးတပ်ကလားထိင် ဝင်ခွငရ
့် ေသာ၊ သံးခွငရ
့် ေသာ

where feasible

ြဖစ် င်
ိ တဲ့ ေနရာမာ

whereas

တကယ်ေတာ/့ ေသာ်လည်း

whole child

န်း

ကေလးတိင်း၏ ကျန်းမာေရး၊ လံြခံ ေရး၊
စိတ်ဝင်စားမ၊ အားေပးမ င့် စွမ်းရည်သတိ ိမ
ကေလးတိင်း၏ ကျန်းမာေရး၊ လံြခံ ေရး၊

whole child approach

စိတ်ဝင်စားမ၊ အားေပးမ င့် စွမ်းရည်သတိ ိမ
ချ းကပ်နည်း

wholesale businessman

လက်ကား စီးပွားေရးလပ်ငန်း င်

wholesale grocery manager

လက်ကားကန်စံဆိင် မန်ေနဂျာ

wholesaler

လက်ကားေရာင်းသ

widow

မဆိးမ

widower

မဆိးဖိ

wildlife

ေတာ ိင်းတိရ စာန်

Wildlife Conservation Board

ေတာ ိင်းတိရ စာန် ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး

Wildlife Conservation Law of 1947

wildlife conservation partnership
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ေတာ ိင်းတိရ စာန် ြဖတ်သန်း သွားလာခွင့်
ြပ ထားေသာ လမ်းေ ကာင်း

wildlife corridor conservation authority

ထိနး် သိမ်းေစာငေ
့် ာက်ေရး အာဏာပိ င်
wildlife habitats

ေတာ ိင်းတိရ စာန် ေနထိင်ရာေနရာများ

willing seller

စိတ်ဆ

winegrower

ဝိင်အတွက် စပျစ်ြခံ စိက်ပျိ းသ

winery owner

ဝိင်ထတ်လပ်ေရးလပ်ငန်း ပိင် င်

ိသလိ ေရာင်းချသ

WINGS (လိအပ်ေနေသာ အမျိ းသမီးများ
ကီးထွား ကံ့ခိင်ရန်) - ၎င်းသည် အိမ်တွငး်
WINGS (Women In Need Growing Strong)

အ ကမ်းဖက်မ ခံရသများ င့် ကေလးများကိ
လံြခံ ေသာေနအိမ်များ င့် ပညာေရး

ေထာက်ပံ့ေပးသည့် အကျိ းအြမတ်မယသည့်
အဖွဲအစည်း
wire

ဝါယာ ကိ း

wiretapping

ဖန်းလိင်း ကားြဖတ် ခိးနားေထာင်ြခင်း

withdrawal

တ်ထက
ွ ်ြခင်း/ ပ်သမ
ိ ်းြခင်း

withdrawal of nominating petition

အဆိြပ ချက် အသနားခံစာကိ ပ်သမ
ိ ်းြခင်း

witness intimidation

သက်ေသခံကိ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း

women club

အမျိ းသမီးများ အသင်း

Women for Education Excellence

အမျိ းသမီးများအတွက် ပညာေရး ထးခ န်မ

Women Lawyers Association of Los
Angeles

ေလာစ
ိ ဂ
် ျလိစ် အမျိ းသမီး ေ ေနများ
့ ်အန
အဖွဲအစည်း

women's rights organizer

အမျိ းသမီးများ၏ အခွငအ
့် ေရး စည်း ံးေရးမး

women's studies educator

အမျိ းသမီးေလ့လာမများ ပညာေပးသ

word limit

စကားလံး ကနသ
် ့ တ်ချက်

word processor

စာစီစာ ိက်ကွနပ
် ျ တာ ပ ိဂရမ်
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work based learning coordinator

အလပ်အေပ အေြခခံ၍ သင်ယမ ညိ င
ိ း် ေရးမး

worker

အလပ်သမား

Workers' Compensation

အလပ်သမားများ၏ ေလျာ်ေ ကး

Workers' Compensation benefits

အလပ်သမားများ၏ ေလျာ်ေ ကး ခံစားခွငမ
့် ျား

workers' rights attorney

အလပ်သမားများ၏ အခွငအ
့် ေရးဆိင်ရာ ေ ေန

WorkSource Center

အလပ်အကိင် စင်တာ

world-recognized recreational

ကမာကအသိအမတ်ြပ ထားတဲ့ အပန်းေြဖမ

world-recognized recreational opportunities

ကမာကအသိအမတ်ြပ ထားေသာ အပန်းေြဖ
အခွငအ
့် လမ်းများ

write-in

ထပ်ြဖည့်ေရးသားပါ

write-in ballot

ထပ်ြဖည့်ေရးသားရန် မဲေပးလာ
ထပ်ြဖည့်ေရးသားရန် မဲေပးလာ လ ိ ဝက်

write-in ballot secrecy sleeve

အတွငး် စာအိတ်

write-in ballot stub

ထပ်ြဖည့်ေရးသားရန် မဲေပးလာ အတိအစ

write-in campaign

ထပ်ြဖည့်ေရးသားရန် စည်း ံးလံေဆာ်ေရး

write-in candidate

ထပ်ြဖည့်ေသာ ကိယ်စားလယ်ေလာင်း

write-in portion of gray secrecy envelope

မီးခိးေရာင် လ ိ ဝက်စာအိတ်ရဲ ့

write-in vote

ထပ်ြဖည့်ေရးသားေသာ မဲ

writer

စာေရးဆရာ

written authorization

ေရးသားထားေသာ ခွငြ့် ပ ချက်

x-ray technologist

x-ray ဓာတ်ေရာင်ြခည် နည်းပညာ င်

yards and setbacks

ြခံဝင်းများ င့် အေဆာက်အအံကိ ခွာထားေသာ
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စ်များစွာ ဝန်ေဆာင်မ

yes

ဟတ်

you have the right to

သငတ
့် ွင် လပ်ပိင်ခွင့် ိသည်

Young Americans Drill Team

အေမရိကန်လငယ်များ ေလ့ကျငေ
့် ရးအဖွဲ

your polling place may have changed

သင်၏မဲ ံေနရာက ေြပာင်းလဲသာွ း င်
ိ သည်

youth advisor

လငယ် အ ကံေပးပဂိ လ်

Youth and Family Master Plan

လငယ် င့် မိသားစ လမ်းြခံ ေရးဆွထ
ဲ ားေသာ

youth authority chaplain

လငယ် အခွငအ
့် ာဏာ ိတဲ့ ခရစ်ယာန် ဘန်း ကီး

youth conference

လငယ်ညီလာခံ

youth instructor

လငယ်နည်းြပဆရာ

youth master plan

လငယ်အတွက် လမ်းြခံ ေရးဆွထ
ဲ ားေသာ စီမံချက်

youth partnership

လငယ် ပးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ

youth program

လငယ်အစီအစ

youth program coordinator

လငယ်အစီအစ ညိ င
ိ း် ေရးမး

youth services

လငယ် ဝန်ေဆာင်မများ

Youth Summer Activities

လငယ် ေ ရ
ွ ာသီ လပ် ားမများ

youth worker

လငယ်အလပ်သမား

youthful

ငယ်ရွယ်ေသာ

YWCA Bright Futures

YWCA ေတာက်ပေသာ အနာဂတ်

zero tolerance approach

လံးဝသည်းမခံေသာ ကိင်တွယ်ေြဖ င်းနည်း

zero tolerance policies

လံးဝသည်းမခံေသာ မဝါဒများ

zip code

စာတိက်၏ စာပိသေကတ
့

zone

ဇန် / သတ်မတ်နယ်ေြမ
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zoning

နယ်ေြမသတ်မတ်သည်

zoning map

နယ်ေြမသတ်မတ်ထားသည့် ေြမပံ

zoning practice

နယ်ေြမသတ်မတ်သည့် အေလ့အကျင ့်

zoning regulations

နယ်ေြမသတ်မတ်သည့် စည်းမျ းများ

zoo commission

တိရ စာန်ဥယျာ ေကာ်မ င်
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