
ဗမာလို သတင်းစာပပန်  ၁−

အားလလလုံ းမငင်္ဂ လာပါ။ ကကျွနနတတောန တရေးအမမှုအရောတေလုံ တိုးတေကနတအာငန တဆောငနးပါးအမမျ တိိုးအသစနကလုံ တို တရေးစပါမယန။ 
ဒဒီတဆောငနးပါးအမမျ တိိုးကလုံ တို "သတေငနးပပနနမများ”လလုံ လတိုတခေါ်ပါမယန။ ဘာလလုံ ပနမမှ ာလလဆေလုံ တိုတတောလ  ကကျွနနတတောနတေလုံ လတိုဇာတေတိုမ လမတိုရေလလ 
သတေငနးစာတတေတွေက တဆောငနးပါးတေစနပလုံ ဒနတရတွေးမယနပပဒီးတတောလ  ဗမာလလုံ တိုပပနနတရေးမယန။ ပထမတဆောငနးပါးအတေတွေကန ကကျွနနတတောနတေလုံ လတို 
ဇာတေတိုမ လမတိုမမှာ ဗမာစားတသာကနဆေလုံ တိုငနအသစနအတကကာငနးတရေးထားတေလ လ တဆောငနးပါးတေစနပလုံ ဒနကလုံ တိုတရတွေးပါတေယန။

New restaurant adds to growing number of Burmese businesses

စားသသာက်ဆိုင်အသစ်သည် ပိုပပီးကကီးသနသသာ 
ဗမာစီးပွားသရေးလုပ်ငန်းများကို ထည့်သည်။

Aung Htaw, 35 and his mother Don Ma Ngay, 54, are the latest Burmese to open a business in Fort 
Wayne.

ကလုံ တိုတအာငနတထာန၊ အသကန ၃၅နမှ စန ပပဒီးတတောလ  သသ လအတမ ဒနနမငလ၊ အသကန ၅၄နမှ စနတေလုံ လတိုက ဖလုံ လတိုဝတိုနနးမ လမတို၌ 
စဒီးပတွေားတရေးလလုံ ပနငနနးပတွေငနလ သညနလ  အတခေတေနအတပါ်ဆေလလုံ းတသာ ဗမာလသမမျ တိိုးမများပဖစနကကပါသညန။

The new business is the Pad Thai Restaurant, 3307 E State Blvd. They specialize in Thai and Burmese 
cuisine. Aung Htaw said they have more Thai on their menu then Burmese because Thai food can be 
prepared faster than traditional Burmese dishes.

သသတေလုံ လတိုရေ လလ စဒီးပတွေားတရေးလလုံ ပနငနနးအသစနသညန ၃၃၀၇ အတရ လမှ  State Blvd.လမနးတပါ်၌ရတိုမှ တသာ 
ဖတေနထလုံ တိုငနးစားတသာကနဆေလုံ တိုငနပဖစနပါသညန။ ဒဒီစားတသာကနဆေလုံ တိုငနက ထလုံ တိုငနး နမှ ငနလ  ဗမာ အခေမျကနအပပတေနမများကလုံ တို အထသ းပပသညန။ 
တအာငနတထာနသညန ထလုံ တိုငနးအစားစာ ဗမာအစားအစာထကန ပလုံ တိုမမှ နနမမှ နန အသငနလ ပပငနဆေငန နလုံ တိုငနတကကာငနလ  
စားတသာကနဖတွေယနစာရေငနး၌ ဗမာအစားအစာထကန ထလုံ တိုငနးအစားအစာ ပလုံ တိုရတိုမှ ပါသညန ဟလုံ တပပာခေလ လပါသညန။

Fourteen years ago, Aung Htaw and his mother came to America from the Rajburi Camp on the 
Thai-Burma border. They lived in Harrisburg, Penn., for eight months before moving to Fort Wayne, 
where they had friends and family.

၁၄ခေလုံ နမှ စနတေလုံ နနးက တအာငနတထာန နမှ ငနလ  သသ လအတမတေလုံ လတိုသညန ထလုံ တိုငနးနယနနတိုမတေန၌ရတိုမှ သညနလ  ရောဇနပသရေဒီ ဒလုံကက္ခသညနစခေနနးမမှ  
အတမရေဒီကနနနလုံ တိုငနငလသလုံ လတို လာကကပါသညန။ ဖလုံ လတိုဝတိုနနမ လမတိုသတိုလုံ လ တရရွှေတပပာငနးမတေလုံ တိုငနမဒီ မတိုတေနတဆေတွေ နမှ ငနလ  မတိုသားစလုံ ရတိုမှ တသာတနရော 
Pennsylvania ပပညနနယန၊ Harrisburg မ လမတို၌ အခေမျတိုနန ၈လတလာကနတနထလုံ တိုငနကကခေလ လသညန။

His mother has worked for Vera Bradley over the years, but always cooked for people on the side. 

တအာငနတထာနရေ လလ အတမသညန နမှ စနတပါငနးမများစတွောတေတွေငန Vera Bradley၌အလလုံ ပနလလုံ ပနပပဒီတပမယနလ  တေပခေားလသမများအတေတွေကနလညနး 
ပမလစားခေမျကနပပဒီ။

“She worked in Burma as a food contractor at a college food court,” Aung Htaw said.

တအာငနတထာနသညန "ဗမာပပညနမမှ ာ သသဟာ အစားအစာပဋတိုညဉနလလုံ ပနသသလလုံ တို အလလုံ ပနလလုံ ပနတေယန”ဟလုံ တပပာခေလ လသညန။



Aung Htaw has spent his time in Fort Wayne working and learning to speak English. He took some 
classes for a while but eventually found a factory job at Kautex Inc. in Avilla.

တအာငနတထာနသညန ဖလုံ လတိုဝတိုနနးမ လမတို၌ အလလုံ ပနလလုံ ပနပပဒီး အငင်္ဂ လတိုပနလလုံ တိုတပပာတေတေနရေနန အခေမျတိုနနကကာပပဒီ။ ခေဏတလာကန 
အတေနနးတေစနခေမျ တိို လယသတပမယနလ  တနာကနဆေလလုံ းတတောလ  Avila မ လမတို၌ Kautex Inc.၌ စကနရလလုံ အလလုံ ပနကလုံ တိုတတေတွေ လခေလ လပပဒီ။

“Every day, I think about going back to school,” Aung Htaw said. 

တအာငနတထာနသညန "တနလတေလုံ တိုငနးတနလတေလုံ တိုငနး တကမျာငနးပပနနတောအတကကာငနးစဉနးစားတေယန”ဟလုံ တပပာခေလ လသညန။

Aung Htaw would need a GED and then go onto college. So far that hasn't worked out, but even at 35, 
he remains positive he will go back.

တအာငနတထာနသညန ပထမဆေလလုံ း GED ဘလတွေ လလလုံ လတိုမညနပပဒီးတတောလ  တေကက္ကသလုံ တိုလနကလုံ တိုဆေကနသတွေားမညန။ အခေလုံ တလာကန 
အဆေငနမတပပတသးတပမယနလ  အသကန ၃၅နမှ စနရတိုမှ သတတောငန တအာငနတထာနသညန သသတကမျာငနးပပနနမမှ ာတသခေမျာသညန။

The new restaurant opened Jan. 19, and for the eight months prior to that he and his mother were 
involved in setting up the business. It hasn't been easy; it involves a lot of paperwork and procedures to 
follow, not to mention to setting up the kitchen to meet the standards of the Fort Wayne-Allen County 
Department of Health food safety measures. 

ဒဒီစားတသာကနဆေလုံ တိုငနအသစနသညန ဇနနနဝါရေဒီလ ၁၉ရေကနဖတွေငနလ ပပဒီးတတောလ  ဖတွေငနလ အထတို ၈လတပါငနး သသ  နမှ ငနလ  သသ လအတမသညန 
စဒီးပတွေားတရေးလလုံ ပနငနနးကလုံ တို အသငနလ ပပငနဆေငနတောကလုံ တို အလလုံ ပနရမှုတေနကကခေလ လသညန။ ဒဒီအတပခေအတနသညန မလတွေယနဘသ း။ 
ရလလုံ းစာလလုံ ပနငနနးမများစတွော နမှ ငနလ  လလုံ တိုကနတောလလုံ တိုအပနတသာ ပပလလုံ ပနပလလုံ လလုံ ပနနညနးမများစတွော နမှ ငနလ ဆေလုံ တိုငနပါသညန။ စကားမစပန 
ခေမျမနးမာတရေးဋာန ဖလုံ လတိုဝတိုနနး အလလငနမ လမတိုနယနရေ လလ အစားအစာလလလုံ ပခေလ ပခေငနးအတေနနးမများအရေ ထမငနးခေမျကနခေနနးကလုံ တို −

အသငနလ ပပငနဆေငနတောလညနး မလတွေယနပါဘသ း။

Aung Htaw said his name is on the business but it is really his mother and his aunt who put up most of 
start-up money.

တအာငနတထာနသညန သသ လနာမညနသညန စဒီးပတွေားတရေးလလုံ ပနငနနးရေ လလ စာခေမျိပန၌တရေးထားတပမယနလ  တေကယနလလုံ တို သသ လအတမ နမှ ငနလ  
သသ လအတဒါ်တေလုံ လတိုသညန စားတသာကနဆေလုံ တိုငနကလုံ တို ပလုံ တိုငနဆေလုံ တိုငနရေနန ဖလုံ တိုကနဆေလအမများစလုံ  စလုံ ကကခေလ လသညန။

“We still aren't making any money, but we can cover our costs and pay the help,” Aung Htaw said.

တအာငနတထာနသညန "ကမျတနာနတေလုံ လတို ပလုံ တိုကနဆေလ  အမများကကဒီးမရေတသးဘသ း။ ဒါတပမယနလ  ကမျတနာနတေလုံ လတို အတကကးတတေတွေကလုံ တိုတပးနလုံ တိုငနပပဒီး 
အလလုံ ပနသသတတေတွေကလုံ တိုတပးနလုံ တိုငနတေယန”ဟလုံ တပပာခေလ လသညန။

Running the business had been a new experience for Aung Htaw and his mother. 

ဒဒီစဒီးပတွေားတရေးလလုံ ပနငနနးကလုံ တို ပလုံ တိုငနဆေလုံ တိုငနသညန တအာငနတထာန နမှ ငနလ  သသ လအတမတေလုံ လတိုအတေတွေကန အတတေတွေ လအကကလအသစနပဖစနပပဒီ။

“We don't have an accountant,” Aung Htaw said.

တအာငနတထာနသညန "ကမျတနာနတေလုံ လတိုမမှ ာ စာရေငနးတေတွေကနတသာသသမရတိုမှ ဘသ း”ဟလုံ တပပာခေလ လပါသညန။

There are a growing number of Burmese businesses in Fort Wayne, Minn Myint Nan Tin, executive 
director of the Burmese Advocacy Center said, including restaurants, grocery stores, a beauty salon and 
a tech store.

Burmese Advocacy Center ရေ လလ အလုံ ပနစလုံ တိုးစဒီရေငနတသာသသ တဒါ်မငနးပမငနလ နနနးတေငနသညန ဖလုံ လတိုဝတိုနနးမ လမတို၌ 
ဗမာစဒီးပတွေားတရေးလလုံ ပနငနနးမများ အပါအဝငန စားတသာကနဆေလုံ တိုငနမများ၊ ကလုံ နနတေလုံ တိုကနမများ၊ အလမှ ပပငနဆေလုံ တိုငန တေစနဆေလုံ တိုငန၊ ပပဒီးတတောလ  
အနညနးပညာဆေလုံ တိုငန တေစနဆေလုံ တိုငနတေလုံ လတိုသညန  ပလုံ တို ပပဒီးပတွေငနလ တနသညနဟလုံ တပပာခေလ လပါသညန။



Minn Myint Nan Tin said they are doing an educational session the first weekend in April to help small 
business owners learn more about managing their finances. Aung Htaw said he plans on attending.

တဒါ်မငနးပမငနလ နနနးတေငနသညန ဧပပဒီလ ပထမ ပတေနဆေလလုံ း၌ တသးတသာစဒီးပတွေားတရေးလလုံ ပနငနနးပလုံ တိုငနဆေလုံ တိုငနသသမများကလုံ တို သသတေလုံ လတိုရေ လလ 
အတကာကနအခေတွေနနမများကလုံ တို အလုံ ပနခေမျိပနတကကာငနး ကသညဒီတအာငန ပညာတပးအစဒီအစဉနတေစနခေလုံ  တပးမညနဟလုံ  တပပာခေလ လပါသညန။

For now, the new restaurant is relatively simple: two rows of tables on a clean tile floor, with a counter 
and cash register at the back. In the future Aung Htaw said he envisions making the décor a blend of 
Asian and western to appeal to both cultures. He would like to add a lounge so people could gather and 
sit and talk. 

အခေလုံ တတောလ  ဒဒီစားတသာကနဆေလုံ တိုငနအသစနသညန ရလုံ တို းသားသညန။ သနနလရမှ ငနးတသာ အလုံ ပနကကပနပါသညနလ  ကကမနးပပငနအတပါ်၌ စားပလတွေ 
၂စဉနရတိုမှ ပပဒီး တအာကန၌ကမျတတောလ  တငတွေတရေတေတွေကနရောတနရော တေစနခေလုံ  နမှ ငနလ  တငတွေသတိုမနးစကနတေစနစကနရတိုမှ သညန။ တအာငနတထာနသညန 
အနာငတေန၌ ဒဒီယဉနတကမျးမမှု ၂မမှုကလုံ တို အယသခေလ ဝငနရေနန ယာဉနတကမျး၍တလမျာကနပတေနပခေငနးကလုံ တို တအရမှ ာစတေလုံ တိုငန နမှ ငနလ  
အတနာကနကစတေလုံ တိုငနတရောသညနလ  အတရောအတနမှ ာလလုံ တို ဖနနတေဒီးတောဟလုံ  ပမငနတတေတွေ လသညနဟလုံ  တပပာခေလ လပါသညန။ ပပဒီးတတောလ လညနး 
သသသညန လသမများသညန စလုံ ၍တပါငနးကက၊ ထလုံ တိုငနကက၍ တဆေတွေတနတွေကကရေနန lounge တေစနခေလုံ ကလုံ တိုလညနးထညနလ ခေမျငနပါသညန။

Aung Htaw said he visited numerous restaurants in Indiana before setting up theirs; he wanted to 
appeal to both cultures with the décor. He said he also visited all the other Thai restaurants in the town, 
and no one has the same Pad Kee Mai on their menu that they do; it is their specialty. The taste, Aung 
Htaw said, comes from the special sauce they make. It is made from fresh ground red chilies and they 
use a lot of fresh basil in the dish as well.

တအာငနတထာနသညန သသတေလုံ လတိုရေ လလ စားတသာကနဆေလုံ တိုငနကလုံ တို အလုံ ပနခေမျိပနမတေလုံ တိုငနမဒီက အငနဒဒီယားနာပပညနနယန၌ရတိုမှ သညနလ  
စားတသာကနဆေလုံ တိုငနမများစတွောကလုံ တို အလညနသတွေားခေလ လသညန။ ယဉနတကမျးမမှု ၂မမှုကလုံ တို ယာဉနတကမျး၍တလမျာကနပတေနပခေငနးနမှ ငနလ   
အယသခေလ ဝငနခေမျငနခေလ လသညန။ သသတပပာသညနလညနး ဒဒီမ လမတို၌ရတိုမှ သညနလ  အပခေားထလုံ တိုငနးစားတသာကနဆေလုံ တိုငနမများကလုံ တိုလညနး 
အလညနသတွေားပပဒီးတတောလ  ဘယနသသမမှ  သသတေလုံ လတိုရေ လလ စားတသာကနဖတွေယနစာရေငနး၌ သသတေလုံ လတိုရတိုမှ သလလုံ တို ဖတေနခေဒီးမလုံ တိုငနးမရတိုမှ ကကဘသ း။ 
ဖတေနခေဒီးမလုံ တိုငနးသညန သသတေလုံ လတိုရေ လလ ထသ းပခေငနးခေမျကနပဖစနပါသညန။ တအာငနတထာနသညန အနလလအရေသာလညန သသတေလုံ လတိုရေ လလ ခေမျကနသညနလ  
ထသ းပခေားတသာ အခေမျဉနရေညနကလာပါသညနဟလုံ  တပပာခေလ လပါသညန။ အခေမျဉနရေကနသညန သစနလတွေငနပပဒီး ပတိုတခေမျတသာ 
ငရလုံ ပနသဒီးမများကလာပပဒီးတတောလ  သစနလတွေငနတသာ ပငနစတိုမနးမမျ တိိုးကလုံ တိုလညနးအမများကကဒီးသလလုံ းပါသညနဟလုံ  တပပာခေလ လသညန။

Hours for the restaurant are Tuesday through Sunday, 10 a.m. - 8 p.m.

စားတသာကနဆေလုံ တိုငနရေ လလ နာရေဒီမများသညန အငင်္ဂ ါတနလမမှ   တေနငင်္ဂ တနတွေတနလအထတို မနကန ၁၀နာရေဒီမမှ   ၈နာရေဒီအထတိုပဖစနကကပါသညန။− −
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