
   

                                                 
 
       SUPER SPONSOR $25000+                                          CHAMPION PARTNER $15000-24999 

 
    
                                 

Super Shot ဆ ေးခန်ေးတညဆ်နရာမ ာေး 

  အပတစ်ဥ်ဆ ေးခန်ေးဖွင ခ် ျိန်မ ာေး 

 

 
(၁)  ူပါဆ  ာ ဆ ေးခန်ေး 

၁၅၁၅ ဆ ာ ဘစ်န်လမ်ေး၊ဖျိ  ဝျိန်ေးမမျိ ြို့      

ဘတ်စ်ကာေးနံပါတ် ၂ လမ်ေးဆ ကာငေ်း 

အင်္ဂါဆန  တျိ င်ေး 

နံက်၁၀နာရီမ ဆန  ၁နာရီ 

ညဆန၄နာရီမ  ၇နာရီထျိ 

 ကာသပဆတေးဆန  တျိ ငေ်း 

နံက်၁၀နာရီမ ဆန  ၁နာရီ 

ညဆန၄နာရီမ  ၇နာရီထျိ 

စဆနဆန  တျိ ငေ်း     

မနက်၉နာရီမ  

ဆန  လည်၁၂နာရီထျိ 

 

 

 

(၂) Grabill သာသနာပပ ဘ ရာေးဆက ာငေ်း 

၁၃၆၃၇စတျိတ်လမ်ေး၊Grabill 

ဘတ်စ်ကာေးလမ်ေးဆ ကာငေ်းမ  ျိပါ 

 တနင်ေးလာဆန   မနက်၁၀နာရီမ  ဆန  ၁နာရီထျိ 

 
 

(၃) အန်ဆထာ်နီ မယ်ဒီကယ်စင်တာ 

၅၇၁၇ ဆတာင.်အန်ဆထာ်နီလမ်ေးမကကီေး 

ဘတ်စ်ကာေးနံပါတ် ၇ လမ်ေးဆ ကာငေ်း 

ဗ ဒဓ ူေးဆန  တျိ ငေ်း ညဆန ၄နာရီမ  ၇နာရီထျိ 

  

 ရံ ေးဖွင ရ်က်မ ာေးတငွ ်ရက်ခ ျိန်ေးပဖင သ်ာ လက်ခံပါမည် 

Face က န်ေးမာဆရေးစင်တာ 

၂၃၀ E.Douglus Ave   ဖ န်ေး နံပါတ်  ၄၆၇ ၇၂၆၀ ကျိ ဆခေါ် ျိ ပါ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

HOBSON 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  ကျိ ဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ဆ ေးကျိ  က န်က စရျိတမ်လျိ ဘထဲျိ ေးန ဆံပေးပါမည် 

 Super Shot ဆ ေးခန်ေးသျိ   မသာွေးမီ 

 သငသ်ျိထာေးသင သ်ည  ်အခ က်မ ာေး 

 •ကလလေးမ  ေးအ ေးလ ုေးသည် မိဘ သုိ ို့မဟုတ် တရ ေးဝင် အုပ်ထိနေ်းသူနှငို့် 

  အတူလ လရ က်ရပါမည်။ 

 • ကလလေး၏ လက်ရှိက ကွယ်လ ေးမှတ်တမ်ေးကိုအမမြဲတမ်ေးယူလ ပါ။ 

 • ကလလေးမ  ေးအတွက် CDC အကက ပပြုထ ေးလသ  က ကွယ်လ ေးမ  ေး  

   အ ေးလ ုေး ရရှိနိုငပ်ါသည်။ 

 • မယ်ဒီကိတ်နှငို့် အ မခ မရှိ/နည်ေးပါေးလသ  လမွေးစမှ ၁၈ နစှ်ထိကလလေး 

    မ  ေးနှငို့် အ မခ မရှိ/နည်ေးပါေးလသ  လူကကီေးမ  ေးကိုထုိေးနှ လပေးပါမည်။ 

 •  ပပင်ပအ မခ အမ  ေးစုကို ကျွန်ုပ်တို ို့လက်ခ ပါသည်။ 

 •  Hoosier Healthwise အ မခ မ  ေးအ ေးလ ုေးကိုလက်ခ ပါသည်၊  

   ကဒ်ပပ ေးကိုပပသရပါမည်။ 

 • အကယ်၍ သင်သည် အ မခ မရှိ/နည်ေးပါေးသူပြစ်ပါက က ကွယ်လ ေး 

    ထုိေးပခင်ေးအတွက် ၁၅လဒေါ်လ  က သငို့်ပါမည်။ 

  မည်သူ ို့ကုိမှအခလကကေးလငွမလပေးနိုင်ပခင်ေးလကက ငို့်ပပန်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ 

ထပ်မ သိရိှလုိပါကလမေးပမနေ်းနိငုပ်ါသည် 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

                    Eric A. & Mary C BaadeFoundation  
                 Foellinger Foundation 

Kuhne Foundation 
Lutheran Health Network 

Parkview Health 

 

ADVOCATE PARTNERS $10,000 – $14,999 

Dr. Louis and Anne B. Schneider Foundation 
Zollner Foundation 

 

PREVENTER PARTNERS $5,000 – $9,999 

3Rivers Credit Union 
Anthem Blue Cross & Blue Shield 

Charlie Tippmann Foundation 
Donald F. Wood and Darlene M. Richardson Foundation 

                                                                                              
Edward and Mary McCrea Wilson Foundation                                                                                                                                           
Fort Wayne Pediatrics 

Magee-O’Connor Foundation 

M. E. Raker Foundation 
Medical Managers Association 

MDwise 

BOOSTER PARTNERS $2,500 – $4,999 

Allied Physicians Inc. 

Ian and Mimi Rolland Foundation 
Journal Gazette Foundation 

MedPro Group 

Owen and Jean Pritchard Foundation 
Sweetwater Sound 
The Luminous Fund 

 
 
 
 
 

  

     (260) 424-7468 | supershot.org 

 

ယခ ဘရဲက်ခ ျိန်ေးရယူလျိ က်ပါ 

ရက်ခ ျိန်ေးယူရန် (၂၆၀) ၄၂၄-SHOT (၄၂၄-၇၄၆၈) ကျိ ဆခေါ်ပါ 

တနလဂာဆန  မ  ဆသာ ကာဆန    နံနက် ၉ နာရီမ  ညဆန ၄ နာရီအတငွေ်း  

သျိ  မ  တ ်supershot.org/contactus/သျိ  ဝငဆ်ရာက်လ ပ်ကျိ ငပ်ါ 

 



Super Shot
ေဆးခနး်အချနိဇ်ယား

(260) 424-7468 | supershot.org

*တနလ�ာေန ့

Grabill Missionary Church - ပုံမှန်
ကာကွယ်ေဆးထုိးေဆးခနး်

13637 State Street, Grabill, IN 46741
10am - 1 pm

အဂ� ါေန ့

ပုံမှန ်ကာကွယ်ေဆးထုိးေဆးခနး်

1515 Hobson Rd., Fort Wayne, IN 46805
10am - 1pm
4pm - 7pm

ဗုဒ�ဟူးေန ့

Anthony Medical Center - ပုံမှန ်ကာကွယ်ေဆးထုိးေဆးခနး်

5717 S. Anthony Blvd., Fort Wayne, IN 46806
4pm - 7pm

�ကာသပေတးေန ့

ပုံမှန ်ကာကွယ်ေဆးထုိးေဆးခနး်

1515 Hobson Rd., Fort Wayne, IN 46805
10am - 1pm
4pm - 7pm

ေသာ�ကာေန ့ ေဆးခနး်မ�ိှပါ။

စေနေန ့

ပုံမှန ်ကာကွယ်ေဆးထုိးေဆးခနး်

1515 Hobson Rd., Fort Wayne, IN 46805
9am - 12pm

တနဂ�ေ�ွေန ့ ေဆးခနး်မ�ိှပါ။

*Grabill Clinic ပိတ်တ့ဲရက်ေတွ�ိှတယ်။ မလာခင် �ကိ�တင်ဖုနး်ဆက်ပါ။
ဖုနး်နပံါတ်က (260) 424-7468 ြဖစ်ပါတယ်။


