
ပုံမွန္ ဆက္သြယ္ႏုိ ္င္သည့္ အခ်ိန္မ်ား 
တနလာၤႏွင့္ အဂၤါေန႔- နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန၅ နာရီ အထိ

ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔ - နံနက္ ၉ နာရီ မွ ည ၉ နာရီအထိ
ေသာၾကာႏွင့္ စေနေန႔ - နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

တနဂၤေႏြေန႔ - ပိတ္သည္

မသန္စြမ္းသူမ်ား
Austin ျမိ ႔ဳသည္ အေမရိကန္မသန္စြမ္းသူမ်ားအက္ဥပေ
ဒကုိ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေလးစားလုိက္နာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
အကူအညီမ်ားလိုအပ္ပါက ၅၁၂.၉၇၄.၃၉၁၄. သုိ႔ 

ေခၚဆုိႏ္ိုင္ပါသည္။

AARC ၏ အေၾကာင္း

ခံယူရပ္တည္ခ်က္ စာတမ္း

Austin ျမိဳ႕၏ အဆန္းသစ္ဆံုး ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖေရးဌာန 
ေအာက္တြင္ထည့္သြင္း ထားပါသည္။ ဤစင္တာသည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ လူအမ်ားစု၏ 

ကာလရွည္ လ်ားစြာေစာင့္ေမွ်ာ္ ခဲ့ရေသာ အိပ္မက္ကုိ ကိုယ္စား ျပဳျပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 
ကုန္သြယ္ေရးဌာန၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ $၇၅၀,၀၀၀ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ အျပင္ 

Austin ျမဳိ႕မွ မဲေပးသူမ်ား ေထာက္ခံ ထားသည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ အစီအစဥ္မွ $၅သန္း 
ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စင္တာပုံစံကို ေဒသခံ အာရွ အေမရိကန္လူမႈ 

အသုိင္းအဝုိင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အမ်ား ျပည္သူ အတြက္ အခေၾကးေငြ မယူဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးခဲ့ပါသည္။ 
စင္တာကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပိုမုိၾကီးမားေသာ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
အမ်ားျပည္သူ တုိ႔ အတြက္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စင္တာမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ရန္ 

ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ AARC ၏ အဂၤါရပ္မ်ား -
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အာရွအေမရိကန္ရင္းျမစ္စင္တာ (AARC) ၏ခံယူခ်က္မွာ အာရွအေမရိကန္ပစိဖိတ္ကၽြန္းသား (APPi) 
ရႈေထာင့္တစ္ခုမွတဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေနရာမ်ား၊ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

• ကပြဲခန္းမ
• ျပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈခန္းမ
• လူထုပန္းျခံ
• မွီျငမ္း စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာခန္း

• လူထုအစည္းအေဝးခန္းမမ်ား
• အတြင္းဘက္ျခံဝင္း( ဇင္ ဥယ်ာဥ္)
• လူထုျပပြဲမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းျပပြဲမ်ား
• ၾကီးမားေသာ ျမက္ခင္းျပင္

ျမိဳ႕ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္(CAPitAl MetRo) 
သည္ ပံုမွန္အခ်ိန္ႏွင့္ ညပုိင္းသြားလာေရးတို႔အတြက္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စင္တာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွႏိုင္မည့္ အနီးဆံုး 

ဘတ္စ္ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ#၃၂၅, #၃၂၃, #၇, 
ႏွင့္ #၄၈၅ CAMeRon night owl ဘတ္စ္ကားတို႔ 

ျဖစ္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္မ်ားမွာ စင္တာႏွင့္၂ မိနစ္မွ 
၆ မိနစ္ၾကာသာလမ္းေလွ်ာက္ရေသာ အဆင္ေျပသည့္ 

အကြာအေဝးတြင္ တည္ရိွပါသည္။  

ပုိ ႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AsiAn AmericAn
 resource center 

8401 Cameron road 
austin, texas 78754 

512.974.1700 
aarC@austintexas.gov

ပိ ုမိ ုသိရွ ိလု ိပါက 
ေလ့လာၾကည့္ရႈရန္

AustintexAs.gov/AARC



အေထြေထြ အစီအစဥ္မ်ား အျမဲတမ္း ျပသထားေသာ အရာငွားရမ္းႏိုင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား
AARC သည္ ပါဝင္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို တိုးတက္ေစမည့္ 

သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ အခမ္း 
အနားမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားျပီး အာရွပစိဖိတ္ေဒသ အေမရိကန္ 

(APA) လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မ်ားျပားစုံလင္လွေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈကို 
အေလးေပး ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ရုပ္ရွင္ျပသျခင္း၊ ကပြဲမ်ား၊ 
ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသူမ်ား ငွားရမ္းျခင္း၊ ၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းေရး 

သင္တန္းမ်ား၊ ဟင္းခ်က္နည္း ဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
မိတ္ဆုံ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ပြဲမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မွစ၍ အျခားအရာမ်ားစြာ အျပင္ လူတိုင္းႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္မည့္ အရာတစ္ခုရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ AARC သည္ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္း၍ တုန္႔ျပန္မႈရွိေသာ 
ေႏြရာသီ စခန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင႔္ 

APA ၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ စာေပႏွင့္ 
အေမြအႏွစ္တို႔ကို ႏွစ္သက္သေဘာက်ျပီး ပိုမုိနက္ရႈုိင္းစြာ 

နားလည္သေဘာေပါက္လာေစမည့္  သင္တန္းမ်ားကိုလည္း 
ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ယဥ္ေက်းမႈဆုိ္င္ရာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 

ကပြဲခန္းမ၊ လူမႈေရးပြဲမ်ား အတြက္ အဝင္ခန္းမ၊ အစည္း 
အေဝးမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ရန္ စာသင္ခန္းမ်ား ၿဖင့္ 
- AARC သည္  သင္၏ အခမ္းအနားပြဲအား တင္ဆက္ျပသရန္ႏွင့္ 
အမွတ္တရ ျဖစ္ေစမည့္အေတြ႔အၾကဳံတစ္ခု ဖန္တီးႏုိင္ရန္အတြက္ 

အေကာင္းဆုံးေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ AARC တြင္ 
ညစာစားပြဲအတြက္ လူ ၃၀၀ ဆန္႔ေသာ ကပြဲခန္းမၾကီးတစ္ခု၊  
ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားပြဲမ်ားအတြက္ က်ယ္ဝန္းေသာ 

ျမက္ခင္းျပင္၊ လဟာျပင္ဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးပြဲမ်ား 
အတြက္ အဝင္ခန္းမ၊ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ လူထု အစည္းအေဝး 

ခန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ 
စမတ္ဘုတ္တပ္ဆင္ထားသည့္္ အစည္းအေဝးခန္းမစေသာ 

ေနရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသုံး၀င္ပစၥည္းမ်ား
စိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား ရုပ္သံဆုိင္ရာ 

ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းေသာ မီးဖိုေခ်ာင္
သင္ႏွစ္သက္ေသာ အစားအေသာက္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသူမ်ားႏွင့္ 

ေရာင္းခ်သူမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္ ရွိျခင္း အဆင္ေျပေသာ 
ကားရပ္နားရန္ေနရာ

သင့္ အခမ္းအနား၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား

ေက်ာက္သားကို လက္ျဖင့္ ထြင္းထုုထားေသာ 
ပြင့္ဖတ္မ်ားပါဝင္သည့္ “ၾကာပန္း” ပန္းပုႏွင့္ အသက္ဝင္လွပေသာ 

ေရာင္စုံ ေၾကြျပားကပ္ ေရပန္းမွာ အေဆာက္အုံအဝင္ဝ၌ 
လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားကို ၾကိဳဆုိေနပါသည္။ 
ဤလက္မႈပညာမွာ Austin စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖဳိးေရးဌာန၏ 

ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာဌာနခြဲမွ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ေနရာမ်ားရွိ အႏုပညာ လက္ရာမ်ား 

အစီအစဥ္မွ တာဝန္ေပးအပ္မႈျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ sunyong Chung ႏွင့္ Philippe  
Klinefelter တုိ႔မွ ဖန္တီးထားသည့္ လက္ရာျဖစ္သည္။ မူရင္း 

ဇာတိ အာရွတုိက္ျဖစ္ေသာ ၾကာပန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ 
၄င္း၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာျဖစ္ေသာ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း၊ 

သန္႔စင္ျခင္း၊အနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းႏွင့္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အာရွယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးသည့္ 

အမွတ္သေကၤတျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အပန္းေျဖေရးႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ကူးလူးဆက္သြယ္ေရး 
ဆုိင္ရာ လူထု ပညာေပး (RiCe) အစီအစဥ္

AARC သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ား၊ ဖန္တီး 
မႈမ်ားႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ အေမရိကန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ 

ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ားကို အလွည့္က်ျပပြဲမ်ားျဖင့္ တင္ျပလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူထုျပပြဲအစီအစဥ္မ်ား၏ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ 

ေဒသဆုိင္ရာ၊ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
အသိအမွတ္ ျပဳခံရေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင္ ့ပညာရွင္မ်ား၏ 

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ လက္ရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အပန္းေျဖေရးႏွင့္ မ်ဳိးဆက္မ်ား ကူးလူးဆက္သြယ္ေရး 
ဆုိင္ရာ လူထု ပညာေပး (RiCe) အစီအစဥ္မွာ 

အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ခ်ဳိတဲ့ေသာ APA လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို 

အေလးေပး၍ Austin ေဒသခံမ်ား၏ 
မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ကူးလူးဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ 

က်န္းမာေရးၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ AARC မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ 

အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ျပည့္စုံသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 

ေန႔စဥ္ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ေကာ္ဖီဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
သက္ၾကီးမိတ္ဆုံေန႔လည္စာစားပြဲ၊ အပန္းေျဖေရးႏွင့္ 

က်န္းမာၾကံံ့ခုိင္ေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ပညာေရးႏွင့္ လူထုပန္းျခံတစ္ခုစေသာ က႑အသီးသီး ပါဝင္ပါသည္။

SENIOR LUNCH SOCIAL           
HEALTH & WELLNESS          

RECREATIONAL ACTIVITIES
INTERGENERATIONAL GARDEN

RE
CR

EA
TIONAL & INTERGENERATIONAL                           

                                                                              COMMUNITY EDUCATION
   

    
    

   
   

   RICE

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အသံုး၀င္ပစၥည္းမ်ား
• စိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား

• ရုပ္သံဆုိင္ရာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
• ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းေသာ မီးဖိုေခ်ာင္

• သင္ႏွစ္သက္ေသာ အစားအေသာက္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသူမ်ားႏွင့္ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားကို အသုံးျပဳႏုိင္ခြင့္ ရွိျခင္း

လူထုျပပြမဲ်ား


