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GENERAL QUESTIONS ASKED BY GARDENERS - BURMESE 

ဥယ ျာဥ်မ ူးမ ျာူးမှမမူးမ ေ့မမူးထရှှီမ ျာမမူးခနွူ်းမ ျာူး 

                                         

 

GARDEN OPENING AND ORGANIZATION: 

ဥယ ျာဥသ်စအ်စတငထ်ထူထျာငခ်ြင််းနငု့််သ၏ူဖ  ွဲ့စည််းပ ု 

 

1. Why are you not tilling the garden on time?  

၁)  ယ်ထနွစ်က်န ေ့ ယ်ထနွခ်ခငူ်းက ိုအခ  နမ်ှှီမအျာငဘ်ာဖြစ်လ  ို့မခပြု ိုပ်န ိုငတ်ျာ  ? 

 

 ယ်ထနွတ်ျာက ို ဥယ ျာဥ်မ ူးမတွရ ေ့စ တ်တ ိုငူ်းကကအခ  နမှ်ှီမအျာငမ်ထနွရွ်က်န ိုငမ် ျာအမကကျာငူ်းရငူ်းမှျာ၊ Mid-

Michigan (မှှီရှှီကန)် ၏မခမ ျာူးမ ျာူး ည် မနဥွှီူးရျာ ှီတ ိုငူ်း၌ မ  ျာေ့၍ဆ ိုရွက်မနမ ျာ မခမ ျာူးခ စ်မ ျာမကကျာင်ေ့ 

ခ စ်ပါ ည်။  ယ်ထနွစ်ကက် ို ထ ိုမခမ ျာူးမ  ြုူး၌ ထနွရွ်က်မ ေ့ခပြုပါက မခမဩဇျာဓျာတ်ပ က်ခပျာူး ွျာူးန ိုငပ်ါ ည်။ 

ကျွနပ််တ ို ေ့ ရည်မှနူ်းထျာူးတျာကမတျာေ့ Memorial Day မတ ိုငမ်ှှီဥ ယ ျာဥ်အျာူး  ိုူးက ို  ွင်ေ့မပူးန ိုင ် ို ေ့  ခ စ်ပါ ည်။ 

ဒါမပမ ေ့   ရျာ ှီဥတိုန ေ့မ ျ်ာ၎ငူ်း မခမ ျာူး၏အမခခအမနကကည်ေ့ပပှီူး မဆျာငရွ်က ်ွျာူးမှျာခ စ်ပါ ည်။ 

 

2. Who are garden leaders? Are they paid? 

၂) ဥယ ျာဥ်မ ူးမခါငူ်းမဆျာင ်ဆ ိုတျာဘယ်  မတွ  ။   တ ို ေ့ စျာမ ျာူးရရှှီမ ေ့ရှှီ ျာူး? 

 

ဥယ ျာဥ်မ ူးမခါငူ်းမဆျာငမ်တွဟျာ  င၏်ဥယ ျာဥ်န ေ့ ဆ ိုငမ် ျာ က စစမ ျာူးအတွက် အထမ  အခ စ် 

တ ိုငက်ကျာူး  ရှ န ိုငမ် ျာ  မ ျာူးခ စ် ည်။ ဥယ ျာဥ်မ ူးမခါငူ်းမဆျာငမ် ျာူး စျာရရှ မ ေ့မရှ ပါ။ 

ဥယ ျာဥ်မ ူးမခါငူ်းမဆျာငမ် ျာူး ည်   တ ို ေ့၏ အခ  နန် ေ့   တ ို ေ့၏ အတတ်ပညျာပ ိုငူ်း ကျွမ်ူးက ငမ်ှုမ ျာူးက ို မစတနျာေ့ 

ဝနထ်မ်ူး အမနခ င်ေ့အ  ိုူးခပြု ည်ေ့အတွက်   တ ို ေ့အျာူးမတွွေ့ ည်ေ့အခ  နတ် ိုငူ်းမက ူးဇ ူးတငစ်ကျာူးမခပျာမပူးပါ။ 

 င ်ည် ည်ူး ဥယ ျာဥ်မ ူးမခါငူ်းမဆျာငတ်စ်ဥှီူးခ စ်  ိုပါက  က်ရှ ဥယ ျာဥ်မ ူးမခါငူ်းမဆျာင ်

အျာူးမကကျာငူ်းကကျာူးဆက် ယွ်ပါ။ 

 

3. Who is allowed in the garden?  Is it secure?  

၃) ဤဥယ ျာဥ်စ ိုက်ပ  ြုူးမရူးအစှီအစဥ်၌ပါ၀ငန် ိုငမ် ျာ  မတွဟျာဘယ်  မတွ  ? 
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ဤအစှီအစဥ် ည်ခပည်    ထိုမ ျာူးအတွက်ခ စ်ပပှီူး၊ အျာူး  ိုူးအတွက် ွင်ေ့ ျှင်ေ့ထျာူးမ ျာအစှီစဥ်တစ်ခိုခ စ် ည်။ 

ဥယ ျာဥ်မ ူးအခခငူ်းခခငူ်း မ တ် ဟျာရ ွ ွေ့မစ  ိုပါ ည်။ အ စ်မရျာကရ်ှ  ျာမ ျာ  မ ျာူးက ို ည်ူး 

  ိုအပ်ရင ် ိုအပ်   ို တက်န ိုင ်မ ျာက်အက ညှီမပူးပ  ြုွေ့ရနတ် ိုက်တွနူ်း  ိုပါ ည်။ ဥယ ျာဥ်စ ိုက်ပ  ြုူးမ ျာမန ေ့ ၌ 

ညမနတခါူးမ ျာေ့ခတ်ခခငူ်း ၊ ယ်ထနွစ်က်ကရှီယျာမ ျာူးအျာူး ပစ်စည်ူးထျာူးမ ျာဂ မထျာင၌် 

ခပန ်ည်  မူ်းထျာူးခခငူ်း စ ည်ေ့ တျာ၀နမ် ျာူး ည် မနျာကဆ် ိုူးက နရ်ှှီမ ျာ  ဥယ ျာဥ်မ ူး၏တျာ၀နခ် စ် ည်။ 

ပစ်စည်ူးထျာူးမ ျာဂ မထျာင၏် မ ျာေ့န ပတ် (Password)က ို ဥယ ျာဥ်မ ူးမခါငူ်းမဆျာင ်ထ မှမတျာငူ်းဆ ိုန ိုငပ်ါ ည်။ 

 

 

 

GARDEN RESOURCES: 

ဥယ ျာဥအ်တ ကအ်သ ်ုး၀ငသ်သိင့််သထိိကုထ်သျာအရျာမ ျာ်း 

 

4. Where do I get free seeds and plant starts from?  

၄)  ှီူးန အမစေ့မ ျာူးက ိုအခမ ေ့ဘယ်မှျာရရှ န ိုင ်  ? 

 

မှတ်ပ ိုတငထ်ျာူးမ ျာဥယ ျာဥ်မ ူးအျာူး  ိုူး (Resource Center) ဆ ို ည်ေ့ဌျာန၌  ှီူးန မ ျာူး၏အမစေ့ ၂၅ မ  ြုူးန ေ့ 

ပနူ်းမစေ့အမ  ြုူး၁၅ တ ို ေ့က ိုရျာ ှီ စ်မရျာက်တ ိုငူ်း ထိုတ်ယ   ို ေ့ရပါ ည်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ 

အကန် ေ့အ တ်န ေ့ထိုတ်ယ ခခငရ်င ်ည်ူးရပါ ည်။ အမစေ့မဟိုတ် အပငမ် ျာူးက ို ည်ူး ရှ ရငရ်ှ  မ ျာက် 

မ၀မျှမပူး ွျာူးမည်။ (Resources Center) ၏ဌျာန ည် 2401 Marcus St., Lansing MI 48912 မှျာရှ  ည်။ 

ဤဌျာနမှမပူးမ ျာအရျာမ ျာူး ည် အခမ ေ့ခ စ်ပပှီူး င၏် ယ်ကွက်န အတ ရရှ မ ျာအခွင်ေ့အမရူးခ စ် ည်။ 

Resource Center  ည် တစ်ပတ်မှျာ ၂ က  နမှ် ၄ က  နက်ကျာူး  ွင်ေ့ပပှီူး ဧပပှီ  မှ ဇ    င ်အထ  ွင်ေ့မည်။ 

 

5. What other resources are available at the Resource Center (RC)? 

၅) Resource Center (RC) မှအခချာူးမ ျာအရျာမ ျာူးဘာမ   ျိုးရရှ န ိုငပ်ါ လဲ? 

 

 ယ်ထနွစ်က်ကရှီယျာ၊ အ  ိုူး၀ငစ်ျာအိုပ်၊ န ေ့ အပငမ် ျာူးက ို ိုနူ်းမ ျာပ တ်စတစ်အ ိုနူ်း၊  ှီူးန အမစေ့မ ျာူးက ို 

 ိုနူ်းမ ျာအ ိုနူ်း န ေ့၊ မကျာက်ရ ိုူးမ ျာူးက ိုအခမ ေ့န ေ့မ ျ်ာ၎ငူ်း မဇူးမပါမပါန ေ့မရျာငူ်းမပူးပါ ည်။ 
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6. Why are we not getting compost on time?  

 

၆) မခမကဘဇျာမ ျာူးက ိုအခ  နမ်ှီဘျာခ စ်  ို ေ့မရရှ န ိုငတ်ျာ  ? 

 

မန ွှေဥှီူးရျာ ှီအစပ ိုငူ်းကမနစတင ်မခမကဘဇျာမ ျာူးက ိုစတငမ်အျာ်ဒါမှျာထျာူးပါ ည်။   ို ေ့မ ျ်ာညျာူး ည်ူး 

 ယ်ယ ပ ို ေ့မဆျာင ်ည်ေ့အပ ိုငူ်း ည် (Delivery) အပ ိုငူ်း ည် ကျွနပ််တ ို ေ့၏တက်န ိုငမ် ျာ က စစတစ်ခိုမဟိုတ်ပါ။  

ထ ိုမကကျာင်ေ့ မခမကဘဇျာရရှ န ိုငမ်ည်ေ့အခ  န ်ည် ပ ို ေ့မဆျာင ်မ ျာ  မတွအမပေါ်မှျာမ တည် ည်။ 

 

 

7. I wasn’t here when compost was delivered, will you bring me compost again?  

၇) မခမကဘဇျာ ျာပ ို ေ့မ ျာအခ  န၌် ကျွနပ််တ ို ေ့မရှ မ ျာအခ  နန် ေ့တ ိုက်မနရင ်မခမကဘဇျာခပန ်ျာပ ို ေ့မပူးတျာတ ို ေ့ရှ မ ျာူး? 

 

မခမကဘဇျာခပန ်ျာပ ို ေ့မပူးမှျာမဟိုတ်ပါ။ ဥယဥ်မ ူး  အခခငူ်းအခခငူ်း က ညှီတျာ၀နခ် မပူး  ို ေ့   ိုပပှီူးညှီခမစွျာ 

ခွ ယ   ို ေ့  ိုပါ ည်။  

                                                  

                                                                                       WATER: 

ထရ 

8. Why are we not getting enough water?  

၈) မရက ို  ိုမ ျာက်စွျာအဘယ်မကကျာင်ေ့မရရှ န ိုငတ်ျာ  ? 

 

ကျွနပ််တ ို ေ့အမကျာငူ်းဆ ိုူးခ စ်မအျာငမ်ဆျာငရ်ွှေက်မနပါတယ်။  င်ေ့၏ ဥယဥ်မခါငူ်းမဆျာင ်က  တက်န ိုင ်မ ျာက် 

မရက ိုရတ ိုငက်ှီထ   ို ေ့မခ ေ့မပူးမနပါတည်။ အက ညှီမ ျာူးမ မရမ ျာူးမ ခ စ်မ ျာမကကျာင်ေ့  င၏် 

ဥယဥ်မခါငူ်းမဆျာင ်အျာူး မရခ ည်ေ့ ည်ေ့ပ ိုစ  က ိုမမူးပပှီူး မရက ခ ည်ေ့မပူးပါ။ 

မရက ိုမ  ိုအပ်မ ျာမနရျာ၌အ  ိုူးခပြုမ ေ့ခပြု ိုပ်ပါက အကန် ေ့အ တ်နင်ေ့  ိုူးခ ိုငူ်းမည်။ မရက ိုအခမ ေ့မရပါ။ 

မရ  ိုူးခက ိုပ မိုန ်တ ိုငူ်းမပူးရ ည်။  တ ိုငူ်းမရခ ည် တက် ျာမ ေ့ရှ  ည်။ ထ ိုမကကျာင်ေ့မရက ိုမချွ ျာစွျာအ 

  ိုူးခပြုပါ။  
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9. Can I wash my vegetables, hands and legs with tank water? 

၉) ကျွနပ််၏ ှီူးန ၊  က်၊ န ေ့ မခ မထျာက်မမ ျာူးက ိုတ ိုငက်ှီမရန ေ့မစူး  ို ေ့ရ ျာူး?  

ကျွနပ််၏ ှီူးန ၊  က်၊ န ေ့ မခ မထျာက်မမ ျာူးက ိုတ ိုငက်ှီမရန ေ့ မစူး  ို ေ့မရပါ။ တ ိုငက်ှီမရန ေ့ 

 ှီူးန အပငမ်ရမ ျာငူ်းခွင်ေ့ ျာခပြု ည်။  

 

10. Why can’t I use a hose to water my plants? 

၁၀) မရပ ိုက်က ိုမရမ ျာငူ်း  ို ေ့ဘျာခ စ်  ို ေ့အ  ိုူးခပြု  ို ေ့မရတျာ  ? 

 

မရပ ိုက်က ိုအ  ိုူးခပြုခခငူ်း ည် အခချာူးမ ျာဥယဥ်မ ူးမ ျာူး၏ မရအ  ိုူးခပြုမ ေ့က ိုအကန် ေ့အ တ်ခ စ်မစ ည်။ 

တ ိုငက်ှီမှမရက ိုအ  ိုူးခပြုခခငူ်း ည် မရရရှ ရန ်မရပ ိုက်မစျာင်ေ့ဆ ိုငူ်းမ ေ့က ိုမခ မ ျာက်မစ ည်။ 

မရပ ိုက်က ိုအ  ိုူးခပြုခခငူ်း ည်  ည်ူး အပငင်ယ်တစ်ခ  ြုွေ့အတွက် မမကျာငူ်းပါ။ ထ ိုမကကျာင်ေ့ 

မရပ ိုက်က ိုအ  ိုူးခပြု ည်ေ့အစျာူး မရတ နက်ှီက ိုအ  ိုူးခပြုခခငူ်း ည် ပ ိုမကျာငူ်း ည်။ 

 

11. Watering takes a long time. How can I use less water? 

၁၁)  ယ်မရခ နူ်းခခငူ်း ည် အခ  နက်ကျာ၍မရကိုနမ် ျာမကကျာင်ေ့ မရက ိုအနည်ူးဆ ိုူး  ိုူးန ိုငရ်န ်အတကွ် 

မည်  ို ေ့ခပြု ိုပ်ရမည်နည်ူး? 

 

မခမကဘဇျာ  ိုူးတျာတငမ်က၊ မကျာက်ရ ိုူး န ေ့  စ်ရွက်မဆွူးမ ျာူးက ို  င၏်အပငမ်ခခရငူ်းမ ျာူး၌ ထျာူးပါ။ 

ထ ိုအရျာမ ျာူးက ိုအ  ိုူးခပြုခခငူ်းအျာူးခ င်ေ့ မရအမငွွေ့၏ဆ ိုဓျာဒ ်မ ျာူး င၏်ဥယဥ်ထ ၌  ိုထျာူးမှျာခ စ် ည်။ 

 

POTENTIAL GARDEN PROBLEMS: 

ဥယဥန် ့်ဆိငု ်ခဖစတ်တထ်သျာခပသနျာမ ျာ်း 

12. Who is stealing my produce?  

၁၂)  ှီူးန မ ျာူး ခ ိုူးယ ပပ က်ဆ ိုူးမ ေ့ရှ ပါ  ျာူး? 

 င၏် ှီူးန မ ျာူးအျာူး ဘယ ် ကခ ိုူးယ   ဆ ိုတျာ ကျွနပ််တ ို ေ့မ  ပါ။ ထ ိုမကကျာင်ေ့ အတ တကွပါ၀ငပ်ပှီူး 

မ ငက်ျာမ ေ့ရှ ပါက ဥယဥ်အျာူး ဥှီူးမဆျာငမ် ျာ  အျာူး အမကကျာငူ်းကကျာူးမပူးပါ။ 
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13. If someone is stealing from my garden, what should I do?  

၁၃) အကယ၍်တစ်စ ိုတစ်ဥှီူးက ကျွနပ််၏ ှီူးန  ခ ိုူးယ မ ေ့ရှ ပါက ဘျာ ိုပ်ရမ  ? 

အကယ်၍တစ်စ ိုတစ်ဥှီူးက  ှီူးန  ခ ိုူးယ မနတျာက ိုမတွွေ့ ရှ ပါက  ငက် ိုတ ိုင ်  အျာူးရတတ်ျာူးခခငတ်ယ်ဆ ိုရင ်

ရပါတယ်။ ဥယဥ်အျာူး ဥှီူးမဆျာငမ် ျာ  အျာူး တ ိုငက်ကျာူးခခငတ်ယ်ဆ ိုရင ် ရပါတယ်။ ထ မရျာက်မ ေ့ရှ ရနအ်တွက် 

ခ ိုူးမနခ  န၌်မတွွေ့ ရှ ပါက ဓါဒပ် ိုရှ က်ရငပ် ိုမကျာငူ်းပါ ည်။ အကယ်၍မ ေ့ရ ေ့ ျာူးန ေ့ ခပနတ်ိုန် ေ့ခပနမ် ေ့ရှှီတယ်ဆ ိုရင ်

ရ အျာူးခ က်ခခငူ်းအမကကျာငူ်းကကျာူးပါ။ 

 

14. If I saw some vandalism in the garden, what should I do?  

၁၄) အကယ၍်တစ်စ ိုတစ်ဥှီူးက ကျွနပ််၏ ှီူးန  မ ျာူး က်စှီူးပါက ဘျာ ိုပ်ရမ  ? 

အကယ်၍တစ်စ ိုတစ်ဥှီူးက သင၏် ှီူးန  မ ျာူး က်စှီူးပါက  ငက် ိုတ ိုင ်  အျာူးရတ်တျာူးခခငတ်ယ်ဆ ိုရင ်ရပါတယ်။ 

ဥယဥ်အျာူး ဥှီူးမဆျာငမ် ျာ  အျာူး တ ိုငက်ကျာူးခခငတ်ယ်ဆ ိုရင ် ရပါတယ်။ အကယ်၍မ ေ့ရ ေ့ ျာူးန ေ့ 

ခပနတ်ိုန် ေ့ခပနမ် ေ့ရှှီတယ်ဆ ိုရင ်ရ အျာူးခ က်ခခငူ်းအမကကျာငူ်းကကျာူးပါ။ 

 

15. Neighborhood children are creating problems, what should I do?  

၁၅) ခခ နျာူးကကမ ူးမတွ ခပ နျာမပူးတယဆ် ိုရင ်ဘျာ ိုပ်ရမ  ? 

ထ ိုကမ ူး  ို ေ့မဟိုတ်ထ  ကမ ူး၏မ ဘမ ျာူးအျာူး  ွျာူး၍အ  မပူးပါ။ အမ ျာူးအျာူးခ င်ေ့ ထ ိုကမ ူးငယအ်ျာူး 

မမကျာငူ်းမကကျာငူ်းဆ ိုူးမတယ်ဆ ိုရင ်  တ ို ေ့တခါထ ရက်ဆ ိုငူ်းပါတယ်။ ဥယဥ်အျာူး ဥှီူးမဆျာငမ် ျာ  အျာူး 

 ည်ူးတ ိုငက်ကျာူး  ို ေ့ရပါတယ်။ ဒါမပမ ေ့ဥယဥ်အျာူး ဥှီူးမဆျာငမ် ျာ   အ ဒှီဥယဥ်၌ပ ိုမှနမ်ရှ ပါ။ ဥယဥ်အျာူး 

အတ တကွမစျာင်ေ့ထ နူ်းခခငူ်း ည် ကျွနပ််တ ို ေ့အျာူး  ိုူး၏ တျာ၀နခ် စ် ည်။ 
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                                                    GARDEN SITE & PLOT MAINTENANCE:   

ဥယဥန် ့်ဥယဥ၏်ထခမြင််းအျာ်း ခပြုခပငထ်န်ိ်းသမ်ိ်းမူ ့် 

 

16. Where should I throw my trash? 

၁၆) ကျွနပ််တ ို၏ အမ ိုက်မ ျာူးက ိုဘယ်မှျာ ွနရ်မ ည်ူး? 

 ငဥ်ယဥ်၏အမ ိုက်က ို င၏်အ မ်  ို ေ့ယ   ို ေ့တျာ၀န ်ည် င၏်တျာ၀နခ် စ် ည်။ မက ူးဇ ူးခပြုပပှီူး င၏်အမ ိုကက် ို 

 ငန်င်ေ့ယ  ွျာူးပါ။ 

 

17. What are the things I should and shouldn’t put in compost bin?  

၁၇) မခမကဘဇျာထျာူးမ ျာမနရျာ၌ဘျာမတွမထျာူး င်ေ့   ? 

အ ိုမ ျာအပငမ် ျာူးက ို ျာထျာူး  ို ေ့ရ ည်။ အက ိုငူ်းကကှီူး   ို ေ့မဟိုတ ်မနကကျာပင ်မ ျာူးက ို နွမ် ျာအခ  န၌် 

အက ိုငူ်းမ ျာူးက ိုမ ူးငယ်မအျာငခ်ိုတ်ပပှီူးမှ ွနပ်ါ။ အမ ိုက ်နင်ေ့ ပ တ်စတစ် စ ည်ေ့  က်မ ေ့ ိုပ်ထျာူးမ ျာ 

အရျာမ ျာူးက ို မခမကဘဇျာထျာူးမ ျာမနရျာ၌စွန် ေ့ခပစ်မ ေ့မခပြု ိုပ်ပါန ေ့။ မ က်ပငမ် ျာူးက ို ည်ူး ထည်ေ့ခခငူ်းမခပြု ိုပ်ပါန ေ့ 

အဘယ်မကကျာင်ေ့ဆ ိုမ ျ်ာ   တ ို ေ့၌မစေ့ရှ  ည်။ 

 

18. Why shouldn’t I throw my plant residue over the fence? 

၁၈) ကျွနပ််၏အပငတ် ို ေ့မှ ျာမ ျာအကျွနူ်းက နမ် ျာူးက ို ဘျာခ စ်  ို ေ့ဥယဥ်၏ခခ အခပင၌်စွန် ေ့ခပစ်  ို ေ့မရတျာ  ? 

 င၏်အပငတ် ို ေ့မှ ျာမ ျာအကျွနူ်းက နမ် ျာူးက ို ခခ အခပင၌် ွနတ်ယ်ဆ ိုရင ်ထ ို ွနမ် ျာမနရျာ၌ ပ ိုူးမကျာငန် ေ့ 

ခမက်ပငမ် ျာူး မပ ျာက်ရှ  ျာမ ျာခ စ် ည်။ ခမက်ပငမ် ျာူး မပ ျာက်ရှ  ျာပါက ခခ ၏စည်က ို ည်ူးမတွွေ့   ို ေ့ 

ခက်မှျာခ စ်ပပှီူး အက  ြုူး က်မရျာက်မ ေ့နည်ူး ျာပါမည်။ 

 

19. Could I use the compost from compost bin? 

၁၉) မခမကဘဇျာစွန် ေ့ခပစ်မ ျာမနရျာမှ မခမကဘဇျာက ိုအ  ိုူးခပြု  ို ေ့ရမ ျာူး? 

အ  ိုူးခပြု  ို ေ့ရပါ ည်။   ို ေ့မပမ ေ့ မက ူးဇ ူးခပြုပပှီူး အခချာူး  မတွအတွက် ည်ူး ကကည်ေ့  ိုူးပါ။ 
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20. I have extra produce, where should I take it?  

၂၀) ဟငူ်း ှီူးဟငူ်းရွကပ် ိုတယ်ဆ ိုရင ်ဘယ်မှျာ    ို ေ့ရမ  ? 

  ိုအပ်မ ျာ  က ို  တယ်ဆ ိုရင ်  တ ိုအျာူးမပူးကမူ်း  ဒါနူ်းပါ။  င်ေ့ပတ်၀ငူ်းကကင၌်ရှ မ ျာ အစျာူးအစျာမ ျာူးက ို 

မထျာက်ပန် ေ့မ ျာအ ွ ွေ့စှီူးမှျာူးထ   ို ေ့   ဒါနူ်း  ို  ရပါ ည်။  င၏် ဥယဥ်အျာူး ဥှီူးမဆျာငမ် ျာ   ထ ၌   

ထ ိုအ ွ ွေ့စှီူး၏အမည်မ ျာူးက ိုမတျာငူ်းဆ ို  ို ေ့ရ ည်။ 

 

21. Why are there vegetables left on picnic table? 

၂၁) ဘျာခ စ်  ို ေ့  ှီူးန မ ျာူးက ို နျာူးရျာစျာပွ မပေါ်မှျာ ထျာူးခ ေ့ကကတျာ  ? 

ထ ိုထျာူးခ ေ့မ ျာ ှီ န မ ျာူး ည် အခချာူးဥယဥ်မ ူးတ ို၏ ခ နခ် ေ့မ ျာ  ှီ န မ ျာူးခ စ်မ ျာမကကျာင်ေ့ယ  ွျာူး  ို ေ့ရ ည်။ 

 င်ေ့၌ပ ိုမ ျာ ှီ န မ ျာူးက ို ည်ူး ခ နထ်ျာူးခ ေ့  ို ေ့ရ ည်။  

 

22. When do I have to clean up my plot?  Why do I have to clean my plot?  

၂၂) ဘယအ်ခ  နမ်ှျာကျွနမ်တျာ၏်မခမကွက်က ိုရှငူ်းရမ ည်ူး? ဘျာမကကျာင်ေ့ရှငူ်း  ို  ိုတျာ  ? 

မ ိုူးရျာ ှီ  န် ေ့ရှငူ်းမရူးက ို မအျာက်တ ိုဘျာ   အ ယ်ပ ိုငူ်းမတ ိုငမ်ှီပပှီူး  ို ေ့  ိုပါ ည်။ မခမကွက်ရှငူ်းခခငူ်း ည် 

မှတ်ပ ိုတငထ်ျာူးမ ျာဥယ ျာဥ်မ ူးအျာူး  ိုူး၏တျာ၀နခ် စ ်ည်။    ျာူး ိုပ်ထျာူးမ ျာ အရျာမ ျာူးခ စ် ည်ေ့ အမ ိုက်၊ 

ဘနခ် ည်ကက ြုူးက ေ့  ို ေ့  ွနူ်းတငထ်ျာူးမ ျာ ကက ြုူး၊န ေ့ မ မနမ ျာအပငမ် ျာူးက ို ရှငူ်း  ို ေ့  ိုပါ ည်။ မ ိုူးရျာ ှီ 

 န် ေ့ရှငူ်းမရူးက ို  ိုတ်ခခငူ်းအျာူးခ င်ေ့ မနဥွှီူးရျာ ှီ၌ မစစှီူးစွျာ စတင ် ယ်ထနွ ် ို.ရမှျာခ စ ်ည်။ 

 

 

 

 

 


