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သံတင်�းထု� တ�ပြ�န်�ချ�ကု�
(    အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	အိစို�� းရ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ ယဉ်�ကျေကု�း��ဆို�� င်�ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ ဆိုကု�ဆို	 ကျေရးကျေကုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီင်�စို!၊ ရန်ကုန်မြို့ န်ယ" းကျေ#လီ!)

“  ကု%န္ဒိ�� ��တ�� �ညီ!ညွ(တ�စို(ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ တ�� ကု�ချ�� ကု�ကြကု�ယ�”  

 အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	အိစို�� းရ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီယဉ်�ကျေကု�း��ဆို�� င်�ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီဆိုကု�ဆို	 ကျေရးကျေကုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီင်�စို! (ICCR) ICCR) )   သံညီ� အိ�န္ဒိ��ယန္ဒိ�� င်�င်	တစို�လီ*ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး �+ သံ!ချ�င်�းကျေရး
    ဆိုရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ��ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး၊ ရန်ကုန်မြို့ ကျေတးဂီ!တ�ညီာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီရှ+ င်���ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးန္ဒိ+ င်� �အိဆို�� ကျေတာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ���ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး�+ သံ"တ�� �၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီကျေန်အိ�����ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးတ(င်� အိသံ	သံ(င်�းထုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးပြီ�!း ကျေ�း��� �လီာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီသံညီ� �

  “    ကျေတးသံ!ချ�င်�းတ�� �ကု�� ကု%န္ဒိ�� ��တ�� �ညီ!ညွ(တ�စို(ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ တ�� ကု�ချ�� ကု�ကြကု�ယ� (ICCR) United We Fight)”   ဟူ"ကျေသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ အိ�ညီ�ပြ0င်� � လီ+ �ကျေသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ
  ဂီ!တ0န်�တ!း��တစို�ချ� အိပြ0စို� စို� စိုညီ�းထုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး�ါသံညီ�။ Joe Alvares   �+ သံ!ချ�င်�းကျေရးသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး0(3 �သံ!ပြီ�!း ကျေတးဂီ!တ Tubby, Pandit

R) avi  Chari,  Pandit  R) akesh  Chaurasiya  and  Ustad  Faisal  Qureshi  တ�� ��+ တ!းချတ�ထုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးကုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ
 အိဆို�� ကျေတာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ���ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးပြ0စို�သံညီ� � Usha Uthup, Salim Merchant, Shefali Alvares R) ashid, Benny Dayal,

Sonam Kalra, Chandan Bala Kalyan, Joe Alvares, Salome and Samira  တ�� �သံ!ဆို�� ထုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးသံညီ� � ဤ
    သံ!ချ�င်�းသံညီ� ကု� 5ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီကြီကု!းသံညီ���သံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးစို� တစို�ချ� ပြ0စို�သံညီ�ဆို�� သံညီ� အိန္ဒိ+ စို�သံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီရ ကု�� ပြ�န်��န္ဒိ+ 	 �ကျေစိုသံညီ� � အိဂီ7လီ���စိုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး��ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးကု  ို��

   အိ�န္ဒိ��ယဂီန္ဒိ :ဝင်�ဂီ!တ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ �+ တ�စို� ��ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးန္ဒိ+ င်� �စိုညီ�းချ�ကု���ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးပြ0င်� �တင်�ဆိုကု� ကျေ0�ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ�ကျေပြ0ထုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးပြချင်�းပြ0စို�သံညီ�။ ဤသံ!ချ�င်�းသံညီ�ကျေ�<ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ�လီင်� �ပြချင်�း၊ ရန်ကုန်မြို့
     ရုံ*င်�လီန်�းပြချင်�း၊ ရန်ကုန်မြို့ ချ	 န္ဒိ�� င်�ရညီ�ရှ+ �ပြချင်�း၊ ရန်ကုန်မြို့ တ�� ကု�ချ�� ကု�ကျေရး စို�တ�ဓာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီတ�စိုသံညီ� �သံတင်�းစိုကုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးကု�� သံယ�ကျေဆိုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီင်�ကျေ�းပြီ�!း COVID 19  ကု��

      စို� ကျေ�ါင်�းတ�� ကု�ချ�� ကု�ကြကုချ��န်�တ(င်� ဘာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီပြ0စို�ပြ0စို� အိရုံ�	 း�ကျေ�းလီ�� ကု�န်3� ဟူ"ကျေသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ သံကျေဘာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီထုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးကု�� လီညီ�း ကျေ�း�ါသံညီ�။ 

    ဤဗို�� င်�းရ��စို���� းသံညီ  ို�န်ယ�န်���တ���ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးအိာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးလီ�	 းကု�� ပြ0တ�ကျေကု�ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ�ပြီ�!း လီ"သံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး���ုးန္ဒိ(ယ�အိကျေ�ါ်သံ�� � ရုံ� ����� င်�းဆို�� င်�ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီန္ဒိ+ င်� � လီ"��ကျေရး၊ ရန်ကုန်မြို့
    လီ"���ုးစို� ��ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး၊ ရန်ကုန်မြို့ဇာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီတ�၊ ရန်ကုန်မြို့အိတန်�းအိစိုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး၊ ရန်ကုန်မြို့အိသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးအိကျေရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီင်�၊ ရန်ကုန်မြို့ ဘာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီကျေရးန္ဒိ+ င်� �ယ�	 ကြကုညီ���စိုန်စို���ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး စိုသံညီ� တ�� �အိ�ါအိဝင်� ကြီကု!း�ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးကျေသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ

အိကု��ုးသံကု�ကျေရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီကု�ကျေစိုချ3� ပြီ�!းကု� 5ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီကြီကု!းကု�� #" းကျေထုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီကု�ကျေစိုချ3�သံညီ�။    သံ�� �ကျေသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ� ကု%န္ဒိ�� ��တ�� �ညီ!ညွ(တ�စို(ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ ရ��တညီ�ကြကုလီ<ကု�
  တညီ�ကြကုညီ� ချ�� င်�ပြီ�3စို(ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီအိချ�င်�းချ�င်�းကု"ညီ!ကျေဆိုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီင်�ရုံ(ကု�ပြချင်�း၊ ရန်ကုန်မြို့   ဗိုဟူ� သံ� တ��ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး0လီ+ ယ�ပြချင်�း၊ ရန်ကုန်မြို့ အိချ�င်�းချ�င်�း�" းကျေ�ါင်�းကျေဆိုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီင်�ရုံ(ကု�ပြချင်�း န္ဒိ+ င်� �

 ညွ+ �န္ဒိ��င်�းပြချင်�းပြ0င်� � Corona     ဗို�� င်�းရ��စို�အိာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီး တ�� ကု�0�ကု�ရန်�အိတ(ကု� န်ယ�စိုညီ�း�ပြချာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးကျေသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ အိင်�အိာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးစို� ကြီကု!းတစို�ရ��အိပြ0စို�
ကျေဆိုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီင်�ရုံ(ကု�န္ဒိ�� င်��ါသံညီ�။ 

ဤသံ!ကု�	 းကျေရး0(3 ���သံညီ�ကု%န္ဒိ�� ��တ�� �အိာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးကုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီကု(ယ�ရန်�အိတ(ကု�သံ"တ�� �၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီအိသံကု�အိန္ဒိ Cရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီယ�ကု�� စို(န်��စိုာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးချ3� ကြကုကျေသံာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီရ3ရင်� �
 သံညီ� � COVID     စိုစို�သံညီ�ကျေတာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ���ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးအိာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီးလီ�	 းအိတ(ကု� ကု%န္ဒိ�� ��တ�� �၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီန်ကု�ရုံ��င်�းစို(ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ ကျေကု�းဇ" းတင်� အိကျေလီးအိပြ�တ�ပြု���ကု�� ကျေ0ာ ဆက်ဆံရေးကောင်စီ၊ နယူးဒေလီ�ပြ�
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