ဗမာလို သတင်း စာပပန် − ၁
အားလလလုံ းမငင်္ဂ လာပါ။ ကကျွနနတတောန တရေးအမမှု အရောတေလုံ တို းတေကနတအာငန တဆောငနးပါးအမမျိတိုးအသစနကလုံတို တရေးစပါမယန။
ဒဒီ တဆောငနးပါးအမမျိတိုးကလုံ တို "သတေငနးပပနနမများ”လလုံ တို လတခေါ်ပါမယန။ ဘာလလုံ ပနမမှာလလဆေလုံတိုတတောလ ကကျွနနတတောနတေလုံတို လဇာတေတို မမတို ရေလ လ
သတေငနးစာတတေတွေ က တဆောငနးပါးတေစနပလုံဒနတရတွေ းမယနပပဒီ းတတောလ ဗမာလလုံ တို ပပနနတရေးမယန။ ပထမတဆောငနးပါးအတေတွေ ကန ကကျွနနတတောနတေလုံတို လ
ဇာတေတို မမတို မလ မှာ ဗမာစားတသာကနဆေလုံတိုငနအသစနအတကကာငနးတရေးထားတေလလ တဆောငနးပါးတေစနပလုံဒနကလုံတိုတရတွေ းပါတေယန။

New restaurant adds to growing number of Burmese businesses
စားသသာက်ဆ ို င ် အ သစ်သ ည် ပို ပ ပီ း ကကီး သနသသာ
ဗမာစီး ပွာ းသရေးလုပ ် င န် း များကို ထည့် သ ည် ။
Aung Htaw, 35 and his mother Don Ma Ngay, 54, are the latest Burmese to open a business in Fort
Wayne.
ကလုံ တို တအာငနတထာန၊ အသကန ၃၅နမှ စန ပပဒီ းတတောလ သသ အ
လ တမ ဒနနမငလ၊ အသကန ၅၄နမှ စနတေလုံတို လက ဖလုံ တို လဝတိုနနးမမတို ၌လ
စဒီ းပတွေ ားတရေးလလုံ ပနငနနးပတွေ ငလ နသညနလ အတခေတေနအတပါ်ဆေလုံ လ းတသာ ဗမာလသ မမျိတိုးမများပဖစနကကပါသညန။
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.
သသ တေလုံ တို လရေ လလ စဒီ းပတွေ ားတရေးလလုံ ပနငနနးအသစနသညန ၃၃၀၇ အတရမှ လ State Blvd.လမနးတပါ်၌ရတိုမှ တသာ
ဖတေနထလုံတိုငနးစားတသာကနဆေလုံတိုငနပဖစနပါသညန။ ဒဒီ စားတသာကနဆေလုံတိုငနက ထလုံ တို ငနး နမှ ငနလ ဗမာ အခေမျကနအပပတေနမများကလုံ တို အထသ းပပသညန။
တအာငနတထာနသညန ထလုံ တို ငနးအစားစာ ဗမာအစားအစာထကန ပလုံ တို မမှနနမမှနန အသငနလပပငနဆေငန နလုံ တို ငနတကကာငနလ
စားတသာကနဖတွေယနစာရေငနး၌ ဗမာအစားအစာထကန ထလုံ တို ငနးအစားအစာ ပလုံ တို ရတိုမှပါသညန ဟလုံ တပပာခေလလပါသညန။
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.
၁၄ခေလုံနမှ စနတေလုံနနးက တအာငနတထာန နမှ ငနလ သသ အ
လ တမတေလုံ တို လသညန ထလုံ တို ငနးနယနနတိုမတေန၌ရတိုမှ သညနလ ရောဇနပသ ရေဒီ ဒလုံ ကက္ခ သညနစခေနနးမမှ
အတမရေဒီ ကနနနလုံတိုငနငလသလုံ တို လ လာကကပါသညန။ ဖလုံ တို လဝတိုနနမမတို သ
လ တိုလုံ လ တရရွှေ တပပာငနးမတေလုံ တို ငနမဒီ မတို တေနတဆေတွေ နမှ ငနလ မတို သားစလုံ ရတိုမှ တသာတနရော
Pennsylvania ပပညနနယန၊ Harrisburg မမတို ၌လ အခေမျတိုနန ၈လတလာကနတနထလုံ တို ငနကကခေလလသညန။
His mother has worked for Vera Bradley over the years, but always cooked for people on the side.
တအာငနတထာနရေ လလ အတမသညန နမှ စနတပါငနးမများစတွေ ာတေတွေ ငန Vera Bradley၌အလလုံ ပနလလုံပနပပဒီ တပမယနလ တေပခေားလသ မများအတေတွေ ကနလညနး
ပမလ စားခေမျကနပပဒီ ။
“She worked in Burma as a food contractor at a college food court,” Aung Htaw said.
တအာငနတထာနသညန "ဗမာပပညနမမှာ သသ ဟာ အစားအစာပဋတို ညဉနလလုံပနသသလလုံ တို အလလုံ ပနလလုံပနတေယန”ဟလုံ တပပာခေလလသညန။

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 ဖလုံတို လဝတိုနနးမမတို ၌လ အလလုံ ပနလလုံပနပပဒီ း အငင်္ဂလတို ပနလလုံတိုတပပာတေတေနရေနန အခေမျတိုနနကကာပပဒီ ။ ခေဏတလာကန
အတေနနးတေစနခေမျိတို လယသတပမယနလ တနာကနဆေလုံ လ းတတောလ Avila မမတို ၌လ Kautex Inc.၌ စကနရလုံလ အလလုံ ပနကလုံတိုတတေတွေ လခေလလပပဒီ ။
“Every day, I think about going back to school,” Aung Htaw said.
တအာငနတထာနသညန "တနလတေလုံတိုငနးတနလတေလုံတိုငနး တကမျာငနးပပနနတောအတကကာငနးစဉနးစားတေယန”ဟလုံ တပပာခေလလသညန။
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 တို လမညနပပဒီ းတတောလ တေကက္က သလုံတိုလနကလုံတိုဆေကနသတွေားမညန။ အခေလုံတလာကန
အဆေငနမတပပတသးတပမယနလ အသကန ၃၅နမှ စနရတိုမှသတတောငန တအာငနတထာနသညန သသ တကမျာငနးပပနနမမှာတသခေမျာသညန။
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.
ဒဒီ စားတသာကနဆေလုံတိုငနအသစနသညန ဇနနနဝါရေဒီ လ ၁၉ရေကနဖတွေငလ နပပဒီ းတတောလ ဖတွေ ငလ နအထတို ၈လတပါငနး သသ နမှ ငနလ သသ အ
လ တမသညန
စဒီ းပတွေ ားတရေးလလုံ ပနငနနးကလုံ တို အသငနလပပငနဆေငနတောကလုံ တို အလလုံ ပနရမှု တေနကကခေလလသညန။ ဒဒီ အတပခေအတနသညန မလတွေ ယနဘသး။
ရလလုံ းစာလလုံ ပနငနနးမများစတွေ ာ နမှ ငနလ လလုံ တို ကနတောလလုံ တို အပနတသာ ပပလလုံ ပနပလုံ လ လလုံ ပနနညနးမများစတွေ ာ နမှ ငနလ ဆေလုံ တို ငနပါသညန။ စကားမစပန
ခေမျမနးမာတရေးဋာန ဖလုံ တို လဝတိုနနး−အလလ ငနမမတို နလ ယနရေ လလ အစားအစာလလလုံ ပခေလ ပခေငနးအတေနနးမများအရေ ထမငနးခေမျကနခေနနးကလုံ တို
အသငနလပပငနဆေငနတောလညနး မလတွေ ယနပါဘသ း။
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 နလ ာမညနသညန စဒီ းပတွေ ားတရေးလလုံ ပနငနနးရေ လလ စာခေမျိပန၌တရေးထားတပမယနလ တေကယနလလုံတို သသ အ
လ တမ နမှ ငနလ
သသ အ
လ တဒါ်တေလုံတို လသညန စားတသာကနဆေလုံတိုငနကလုံတို ပလုံ တို ငနဆေလုံတိုငနရေနန ဖလုံ တို ကနဆေလအမများစလုံ စလုံ ကကခေလလသညန။
“We still aren't making any money, but we can cover our costs and pay the help,” Aung Htaw said.
တအာငနတထာနသညန "ကမျတနာနတေလုံတို လ ပလုံ တို ကနဆေလ အမများကကဒီ းမရေတသးဘသ း။ ဒါတပမယနလ ကမျတနာနတေလုံတို လ အတကကးတတေတွေ ကလုံတိုတပးနလုံ တို ငနပပဒီ း
အလလုံ ပနသသတတေတွေ ကလုံတိုတပးနလုံ တို ငနတေယန”ဟလုံ တပပာခေလလသညန။
Running the business had been a new experience for Aung Htaw and his mother.
ဒဒီ စဒီးပတွေ ားတရေးလလုံ ပနငနနးကလုံ တို ပလုံ တို ငနဆေလုံတိုငနသညန တအာငနတထာန နမှ ငနလ သသ အ
လ တမတေလုံ တို လအတေတွေ ကန အတတေတွေ လအကကလ အသစနပဖစနပပဒီ ။
“We don't have an accountant,” Aung Htaw said.
တအာငနတထာနသညန "ကမျတနာနတေလုံတို လမမှာ စာရေငနးတေတွေ ကနတသာသသ မရတိုမှ ဘသ း”ဟလုံ တပပာခေလလပါသညန။
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 ပနစလုံတိုးစဒီ ရေငနတသာသသ တဒါ်မငနးပမငနလ နနနးတေငနသညန ဖလုံ တို လဝတိုနနးမမတို ၌လ
ဗမာစဒီ းပတွေ ားတရေးလလုံ ပနငနနးမများ အပါအဝငန စားတသာကနဆေလုံတိုငနမများ၊ ကလုံ နနတေလုံတိုကနမများ၊ အလမှ ပပငနဆေလုံတိုငန တေစနဆေလုံတိုငန၊ ပပဒီ းတတောလ
အနညနးပညာဆေလုံ တို ငန တေစနဆေလုံတိုငနတေလုံတို လသညန ပလုံ တို ပပဒီ းပတွေ ငနလတနသညနဟလုံတပပာခေလလပါသညန။

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 ဧပပဒီ လ ပထမ ပတေနဆေလုံ လ း၌ တသးတသာစဒီ းပတွေ ားတရေးလလုံ ပနငနနးပလုံ တို ငနဆေလုံတိုငနသသမများကလုံ တို သသ တေလုံ တို လရေ လလ
အတကာကနအခေတွေ နနမများကလုံ တို အလုံ ပနခေမျိပနတကကာငနး ကသ ညဒီ တအာငန ပညာတပးအစဒီ အစဉနတေစနခေလုံ တပးမညနဟလုံ တပပာခေလလပါသညန။
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.
အခေလုံတတောလ ဒဒီ စားတသာကနဆေလုံတိုငနအသစနသညန ရလုံ တို းသားသညန။ သနနရ
လ မှ ငနးတသာ အလုံ ပနကကပနပါသညနလ ကကမနးပပငနအတပါ်၌ စားပလတွေ
၂စဉနရတိုမှပပဒီ း တအာကန၌ကမျတတောလ တငတွေ တရေတေတွေ ကနရောတနရော တေစနခေလုံ နမှ ငနလ တငတွေ သတိုမနးစကနတေစနစကနရတိုမှသညန။ တအာငနတထာနသညန
အနာငတေန၌ ဒဒီ ယဉနတကမျးမမှု ၂မမှု ကလုံတို အယသ ခေလ ဝငနရေနန ယာဉနတကမျး၍တလမျာကနပတေနပခေငနးကလုံ တို တအရမှာစတေလုံ တို ငန နမှ ငနလ
အတနာကနကစတေလုံ တို ငနတရောသညနလ အတရောအတနမှ ာလလုံ တို ဖနနတေဒီးတောဟလုံ ပမငနတတေတွေ လသညနဟလုံ တပပာခေလလပါသညန။ ပပဒီ းတတောလလညနး
သသ သညန လသ မများသညန စလုံ ၍တပါငနးကက၊ ထလုံ တို ငနကက၍ တဆေတွေ တနတွေ ကကရေနန lounge တေစနခေလုံကလုံ တို လညနးထညနလခေမျငနပါသညန။
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 သသ တေလုံ တို လရေ လလ စားတသာကနဆေလုံတိုငနကလုံတို အလုံ ပနခေမျိပနမတေလုံ တို ငနမဒီက အငနဒဒီယားနာပပညနနယန၌ရတိုမှ သညနလ
စားတသာကနဆေလုံတိုငနမများစတွေ ာကလုံ တို အလညနသတွေားခေလလသညန။ ယဉနတကမျးမမှု ၂မမှု ကလုံတို ယာဉနတကမျး၍တလမျာကနပတေနပခေငနးနမှ ငနလ
အယသ ခေလ ဝငနခေမျငနခေလလသညန။ သသ တပပာသညနလညနး ဒဒီ မမတို ၌လ ရတိုမှ သညနလ အပခေားထလုံ တို ငနးစားတသာကနဆေလုံတိုငနမများကလုံ တို လညနး
အလညနသတွေားပပဒီ းတတောလ ဘယနသသမမှ သသ တေလုံ တို လရေ လလ စားတသာကနဖတွေယနစာရေငနး၌ သသ တေလုံ တို လရတိုမှသလလုံ တို ဖတေနခေဒီးမလုံ တို ငနးမရတိုမှ ကကဘသ း။
ဖတေနခေဒီးမလုံ တို ငနးသညန သသ တေလုံ တို လရေ လလ ထသ းပခေငနးခေမျကနပဖစနပါသညန။ တအာငနတထာနသညန အနလလ အရေသာလညန သသ တေလုံ တို လရေ လလ ခေမျကနသညနလ
ထသ းပခေားတသာ အခေမျဉနရေညနကလာပါသညနဟလုံ တပပာခေလလပါသညန။ အခေမျဉနရေကနသညန သစနလတွေငနပပဒီ း ပတို တခေမျတသာ
ငရလုံ ပနသဒီးမများကလာပပဒီ းတတောလ သစနလတွေငနတသာ ပငနစတိုမနးမမျိတိုးကလုံ တို လညနးအမများကကဒီ းသလလုံ းပါသညနဟလုံ တပပာခေလလသညန။
Hours for the restaurant are Tuesday through Sunday, 10 a.m. - 8 p.m.
စားတသာကနဆေလုံတိုငနရေ လလ နာရေဒီ မများသညန အငင်္ဂ ါတနလမမှ − တေနငင်္ဂ တနတွေ တနလအထတို မနကန ၁၀နာရေဒီ မမှ − ၈နာရေဒီ အထတို ပဖစနကကပါသညန။

