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Amplifier Art မ ှရယူထ ားသည ့် Eileen 

Jimenez ၏ Together We Lift The Sky 

သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု

Austin မ   ြို့တ  ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း 

အ   ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ ်း 

ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသ ြော်ပြငော််း 

အထူ်း  ဝနော်အဖ  ြို့ - 2021 နှစ့်ဝက့်  

အကက ပပြုချက့်မျ ား အစရီင့်ခ စ  

Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်အတွက့် ပပင့်ဆင့်ဖရားသ ားထ ားသည့် 
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န ဒါနော််း  
 

Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် APD အတငွ့်ား စနစ့်တကျ ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ မှုနှင ့် ဘက့်လ ကု့်မှုက ု စ ုစမ့်ားစစ့်ဖဆားမှု ပပြုလုပ့်ပခင့်ားနငှ ့် ရွဲဌ န ကကီားကကပ့်ဖရားတ ဝန့်က ု ချမှတ့်ပခင့်ား အပါအဝင့် 
နှစ့်မျ ားစ ွအတွင့်ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် အသွင့်ားကူဖပပ င့်ားမှုမျ ားစွ  ပပြုလုပ့်ခွဲ သည့်။ 

ဧမပီလ 24 ရက့်၊ 2020 ခုနှစ့်တွင့် Mr. Michael Ramos ဖသဆ ုားမှုက အသ ားအဖရ င့်ရှ သူ အသ ကု့်အဝန့်ားမျ ားအဖနပ င ့် APD အရ ရှ မျ ားနှင ့် ဖပပ ဆ ုဆက့်ဆ ရ တငွ့် 
ပခ ားန ားချက့်မျ ားစ ွပ င ့် ဆက့်ဆ ခ ရမှုမျ ားက  ုအဆ ုားသတ့်ရန့် ပ ုလ ုအပ့်လ ဖစသည့်။ အဆ ုပါ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ဖမလ 25 ရက့်၊ 2020 တွင့် Minneapolis ရွဲအရ ရှ  လက့်ထွဲ၌ 
George Floyd ဖသဆ ုားခွဲ ရသည ့်ပ စ့်ရပ့်နငှ ့်အတ ူန ုင့်င သ ားဆ ုင့်ရ  လူမျ  ြုားဖရား လက့်ခ မှု အခ ကု့်အတန ့်၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ငု့်ား ပ စ့်လ သည့်။ 

ကသဂုတ့်လ 2020 တွင့်၊ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ထွက့်ဆ ုချက့် န ရမီျ ားမပီားသည ့်ဖန က့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီသည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားက ု ပပန့်လည့်သတ့်မှတ့်ရန့် 
သမ ုင့်ားတွင့်န ငု့်ဖသ  အသ ုားစရ တ့်က  ု လ ွဲဖပပ င့်ားဖပားခွဲ သည့်။ အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားနှင ့် အပခ ား ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအဖပေါ် ရွဲအကကမ့်ား က့်မှု၏ 
မသင ့်ဖလျ ့်ဖသ  သက့်ဖရ က့်မှုက  ုဖပ ရငှ့်ား  ု အတကွ့် Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် မူဝါဒနှင ့် အစဉ့်အလ  ဖပပ င့်ားလွဲမှုမျ ားက ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့် ကတ ပပြုပါသည့်။ 

ဖက င့်စီသည့် $153.2 သန့်ား အသ ုားစရ တ့် ဖပပ င့်ားလွဲမှုက ု ဖ  ့်ဖဆ င့်ဖပားသည ့် APD ခန ့်မှန့်ားဖပခ $290 သန ်း အသ ုားစရ တ့်က  ုအတည့်ပပြုဖပားခွဲ သည့်။ သတ့်မတှ့်အသ ုားစရ တ့်က 
ဖအ က့်ပါ နည့်ားလမ့်ားမျ ားပ င ့် ရွဲဌ န ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှု $153.2 သန့်ားက  ုပပန့်လည့်ခွွဲဖဝသတ့်မတှ့်ဖပားရန့် သဖဘ တလူက့်ခ ပါသည့်- 

• အမမွဲတမ့်ား အဖထ က့်အပ   အ မ့်ရ နှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၊ COVID-19 တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားအတကွ့် EMS၊ မ သ ားစု အကကမ့်ား က့်မှု ခ လု ှုဖရားနှင ့် က ကွယ့်မှု၊ 
အကကမ့်ား က့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား၊ ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစု  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရားနငှ ့် အပခ ား ပရ ုဂရမ့်မျ ားစွ တွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရန့် အရ ရှ ဖလ င့်ား သင့်တန့်ားမျ ားနငှ ့် 
အချ  န့်ပ ုမှ အဓ က ရယူထ ားက  ခန ့်မနှ့်ားဖပခ $31.5 သန့်ားခန ့် APD ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု တ လ  ျှော့ြ မြ ်း ပြနော်လညော် ငော််းန  ်းပ   ြော်န  ြါ။ 

• ဘဏ္ဍ နစှ့်က လတစ့်ဖလ  က့် APD မှ APD လုပ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားစွ  (ထ ု ဖန က့် ခန ့်မနှ့်ားဖပခ $76.6 သန့်ား ဆက့်စပ့် ဖငွဖကကား) က ု လ  တပြ ငော််းတြ်းြါ။ ဤတွင့် 
မှုခင့်ားဖဆားပည  သ ပပ ၊ ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆ ုမှုမျ ား/911  ုန့်ားဖခေါ်စင့်တ ၊ မဟ ဗျျူဟ  အကူအညီနှင ့် ပပည့်နယ့်တငွ့်ားဖရားရ တ  ု ပါဝင့်ပါသည့်။ 

• နှစ့်ရှည့်ကက  ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တစ့်ဖလ  က့် ဆ ုားပ တ့်ထ ားသည ့်အတ ုင့်ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ပ  ပ ုားမှု၏ 
တပခ ားပ ုစ မျ ားအတကွ့် APD ထ မ ှ$45.1 သန့်ားခန ့် အပခ ားဖသ  လမ့်ားဖကက င့်ားဖပပ င့်ားရန့် ဖဘားကင့်ားမှု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား ရန့်ပ ဖုငကွ  ုဖနော်  ်းြါ။ 

 

 
 

အမ  ျားပြည်သူဘ ျားကင်ျားဘရျား အသ  ျားစရိတ ် 

က ျားခ ြ် 

APD ပ ြန်ခ ွဲ ဘေ မှု မ  ျား 
ဘအ က်တ ိ    2020 မ ှစ၍  တစန် ှစ ်အထိ အလ ျားအလ ရိှဘသ  

ကူျားဘပ ြ  င်ျားမ ှုအတ  က် $153.2 သနျ်ား။ 

$31.5 သန်ျား 

ဘလ  ျှော့ခ ပြ  ျား ပြ န်လည ်ရင်ျားနှ ျားပမ  ြှုြ ်နှ ြ ါ 

$294 သန်ျား 

APD အသ  ျားစရိတ ်

$45.1 သန်ျား 

ပြ န်လည ် 

သ  ျားသြ ်ဘရျား 

ရန်ြ   ဘင   

$76.6 သန်ျား 

လ ွဲဘပြ  င်ျားမ ှု 

$31.5 သန ်း 

လ   ျှော့ချပ  ်း ပ န  ည ရင ်းန  ်းပ  ြှု  န ှံ ါ 

 ွတ     ှုန ငျှော့   ွငျှော့  င ်းပ င သ  ှုလ ်းရန  

APD တ ဝန အချ  ြှုျို့က ို အရ  ဘက  

ကက ်းကက  လရ်းတ ဝန သ ိုို့ လပ  င ်း ါ။ 

တပခ ်း အ ျ ်းပ ည သူ လဘ်းကင ်းလရ်း 

လပြေရ င ်းနည ်း ျ ်းသ ိုို့ 

  ွှဲလပ  င ်းရန ိုင လပခရ  သညျှော့   ို  ငန ်း ျ ်းက ို 

ပ န သှံို်းသ   ါ 

$31.5 သန ်ျား 

ဘလ  ျှော့ခ ပ ြ  ျား 

ပ ြ နလ်ည် 

ရင်ျားန ှ ျားပမ  ြှုြန် ှ ြါ 

$76.6 သန ်ျား 

လ ွဲဘပ ြ  င်ျားမှု 

$45.1 သန ်ျား 

ပ ြ နလ်ည် 

သ  ျားသြ ်ဘရျား 

ရန ်ြ   ဘင  
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Amplifier Art မှ 

ရယူထ ားသည ့် Hallie Jay Pope ၏ 

Hear Our Voice သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု

ဖက င့်စီသည့် မမ ြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ က ုလည့်ား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား (RPS) လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတ ုင့်ား အမျ ားပပည့်သူ ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်မှု 
ပ စ့်မပီားဖန က့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား သတ့်မတှ့်အသ ုားစရ တ့်က ု ပပင့်ဆင့်ရန့် 2021 ဘဏ္ဍ နှစ့်၏ နှစ့်လယ့်အတငွ့်ား ဖက င့်စီထ သ ု  ပပန့်လ ရန့် ည န့်ကက ားထ ားသည့်။ 

ဤဖက င့်စီ လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားက ု တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားရ တငွ့် မမ ြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ သည့် ကပ့်ဖဘားက လမျ ားတွင့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားက  ုကညူပီ  ပ ုားရန့် နည့်ားလမ့်ားသစ့်မျ ားက ု 
ထည ့်စဉ့်ားစ ား  ု  မမ ြုြို့ဖတ ့်-လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား (RPS) ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစကု  ု န့်တီားဖရားအတကွ့် သူ၏ အမှုဖဆ င့် 
ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပ ငု့်ားအ ွွဲြို့က  ုတ ဝန့်ဖပားထ ားသည့်။ 

ဤအစီရင့်ခ စ သည့် နှစ့်ဝက့် အကက ပပြုချက့်မျ ားနှင ့် RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့က ယဖန အထ  မပီားစီားခွဲ သည ့် သရုပ့်ဖ  ့်ပ ုအစုစကု ု ဖပားအပ့်ပါသည့်။ 

 

RPS အထူ်း  ဝနော်အဖ  ြို့ သ  ြ     ်းထ    အ   စက ်း  
ဤန ုင့်င တွင့် ကျွန့်ုပ့်တ  ုသ ထ ားသည ့်အတ ငု့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှုက ု အပပည ့်အဝ 
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ရန့်နှင ့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားက ု စ တ့်ကူားပ ုဖ  ့်ရန့် ယခုအချ  န့်သည့် 
အ ုကကွမှုအတွက့် အနည့်ားဆ ုားအဖနပ င ့် ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ တစ့်သက့်တ တငွ့် န ုင့်င အဆင ့်နှင ့် 
ဖဒသတွင့်ားအဆင ့် အ ားဖက င့်ားဖသ  န ှုားဖဆ ့်မှုပ စ့်ဖနသည ့် သမ ုင့်ားဝင့် အခ ုက့်အတန ့်တစ့်ခ ု
ပ စ့်သည့်။ 

န ုင့်င အနှ  အပပ ားရှ  မမ ြုြို့ဖတ ့်မျ ားက ရွဲဌ နက  ုဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ဖလ   ချမပီား 
အမျ ားပပည့်သူဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် တပခ ား ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ပခင့်ားက  ုအပပင့်ားအထန့် 
စဉ့်ားစ ားဖနသည ့် အချ  န့်ပ စ့်သည့်။ ယခုအချ  န့် အခ ုက့်အတန ့်သည့် ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ ဘဝဖနထ ုင့်မှုမျ ားတွင့် 
ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ အခန့်ားကဏ္ဍအပပင့် ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ ဖဘားကင့်ားစွ  ဖနထ ငု့်န ုင့်စွမ့်ားက ု အထူားတလည့် 
စစ့်ဖဆားရန့် ဖဒသနတရတွင့်ားနငှ ့် န ုင့်င အနှ  အပပ ားတွင့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ား လုပ့်က ုင့်ဖနသည ့် နှစ့်မျ ားစွ က ု 
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ရမည ့် အချ  န့် ပ စ့်သည့်။ ယခုကွဲ သ ု  အ ုကကွမှု၏ ရလဒ့်အပ စ့် Austin 
မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် အမျ ားပပည့်သူဖဘားကင့်ားဖရားက ု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ရန့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား မမ ြုြို့ဖတ ့် 
ပူားတွွဲ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ပ စ့်သည ့် ဤအထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့က ု ဖဆ ့်ကသထ ားပါသည့်။ 

ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ ပထမဆ ုား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အစည့်ားအဖဝားက ု ကသဂုတ့်လ 24 ရက့်၊ 2020 တွင့် 
လက့်ခ ကျင့်ားပခွဲ မပီား ဤကွဲ သ ု  အတ မ့်ားအဖစ င့်ားမခ ဖသ  အလုပ့်က  ုတ ာုးပမ င ့်လုပ့်ဖဆ င့်ရန့် လစဉ့် 
ဖဆ ့်ကသထ ားသည့်။ ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ အစည့်ားအဖဝားအ ားလ ုားက ု လူသ ရှင့်ကက ားပပြုလုပ့်ရန့်နှင ့် စပ န့် သ ု မဟုတ့် 
အပခ ား ဘ သ စက ားသ ု  စက ားပပန့်ဖပားမှုက ု လ ုအပ့်သလ ု ပ  ပ ုားဖပားရန့် အဖစ ပ ုင့်ားကတည့်ားက 
ဆ ုားပ တ့်ခွဲ ကကသည့်။ ၎င့်ားက အ မ့်တွင့်ရှ သည ့် လူမျ ားက ဝင့်ဖရ က့်န ားဖထ င့်န ငု့်ဖစ  ု  
အမှန့်တကယ့်ပပြုလုပ့်ရန့် ကက ြုားပမ့်ားပခင့်ား၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့်ားပါ။ 

အကက ပပြုချက့် တစ့်စ ုတစ့်ရ  မပပြုလုပ့်မ ီရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားက ု ကကည ့်ရှုပခင့်ားပ င ့် ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ 
လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က ု စတင့်ခွဲ သည့်။ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ လုပ့်က ုင့်ဖနဖသ  အုပ့်စုက  

က ုလ ုနီအပ စ့်သ မ့်ားပ ကု့်ပခင့်ားနှင ့် ကျွန့်ပပြုပခင့်ားတ  ုပ င ့် အစပပြုမပီား ဖဒသတွင့်ား၌ 2020 တွင့် အဆ ုားသတ့်သည ့် 
ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားက  ုကကည ့်ရှုသ ုားသပ့်   ု အချ  န့်က လတစ့်ခုက ု  န့်တာီးထ ားသည့်။ 

ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ အချ  န့်က လမှစ၍ ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ အုပ့်ချြုပ့်မှုနှင ့် ဆ ုားပ တ့်ချက့်ချဖရားအတကွ့် ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏  
အလုပ့်အပပင့် စ  ှံအို  ချြှု  လရ်းက  ုလမ့်ားည န့်ရန့် တန့်  ုားမျ ားက  ု န့်တီားဖရားသ ားခွဲ သည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ 
တန့်  ုားမျ ားက ု  
ခခ ြုင ု၍  န့်တီားဖရားသ ားခွဲ မပီား ၎င့်ားက အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားက ု အတတူကွ ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ရန့်  
လမ့်ားပပ သ လ ုက့်အ မ့်ဖပမ  င့်အပ စ့် ထ ်းရ  သွ ်း ည ပြေစ ပါသည့်။ 

ကျွန့်ုပ့်တ ု သည့် ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အလုပ့်လုပ့်က ုင့်ဖရား အုပ့်စုမျ ားမှ အမျ ားပပည့်သူ 
ဖဘားကင့်ားဖရားက ု  
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ရန့် ဖန က့်ဆ ုား အဆ ုပပြုချက့်မျ ားက ု မ ဖဝ  ု  ဂုဏ့်ယူစရ ဖနရ တစ့်ခုတငွ့် ယခ ုရှ ဖနပါသည့်။  
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား 

https://austintexas.gov/publicsafety/task-force
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force#CCTFTL
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/RPS%20Task%20Force%20Values%20Document.pdf
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လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတ ငု့်ား အမျ ားပပည့်သူ ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်မပီားဖန က့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား သတ့်မတှ့်အသ ုားစရ တ့်က  ုပပင့်ဆင့်ရန့် 2021 ဘဏ္ဍ နှစ့်၏ နှစ့်လယ့်အတွင့်ား 
ဖက င့်စီထ သ ု  ပပန့်လ ရန့် ဖက င့်စ၏ီ ည န့်ကက ားနငှ ့် ပတ့်သက့်ဖသ  ဤအကက ပပြုချက့်မျ ားက ု မမ ြုြို့ဖတ ့်မန့်ဖနဂျ အတကွ့် ကျွန့်ပု့်တ ု  တင့်ပပပါသည့်။ ဤအစီရင့်ခ စ ၏ 
ဖန က့်ဆ ုားအပ ုင့်ားတွင့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ ဖန က့်ဆ ုား အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု သင့်ပမင့်ဖတွြို့ပါမည့်။ 

ပူားတွွဲဥကကဌမျ ားအဖနပ င ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ုသည့် ဤကွဲ သ ု  အလုပ့်အ ွွဲြို့က ု  န့်တီားတည့်ဖဆ က့်ရန့် အတူတကွ န ားဖထ င့်ပခင့်ား၊ ကျွမ့်ားကျင့်စွ လုပ့်ပခင့်ားအပပင့် ရုန့်ားကန့်ရပခင့်ား 
န ရမီျ ားစ ွအတကွ့် ရည့်စူားလုပ့်က ုင့်ထ ားသည ့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ဝင့်အ ားလ ုားက ု ဖကျားဇူားတင့်ပါသည့်။ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့တငွ့် မရှ ခွဲ ဖသ ့်လည့်ား ထ န့်ားသ မ့်ားကကပ့်မတ့်ပခင့်ား 
သ မကဘွဲ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားက  ုပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်နည့်ားက ု ပ ၍ုစုဖပါင့်ားမပီား လက့်ဖတွြို့ကျစွ  ဖဆွားဖနွားဖပပ ပပန ုင့်ဖစရန့် န ရီဖပါင့်ားရ နှင ့်ချမီပီား 
ဆနဒအဖလျ က့် ကူညီဖထ က့်ပ  ခွဲ သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားစ ွ၏ လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ုလည့်ား ဂုဏ့်ပပြုမပီား အသ အမှတ့်ပပြုပါသည့်။ 

 

 

 

 

 

 

Paula X. Rojas Brion Oaks 

 ူပြေြူ ဟိုတ သညျှော့  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား အစုအ ွွဲြို့ (CCU) Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်၊ တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န 
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အထူ်း  ဝနော် အဖ  ြို့ လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း အဖ  ြို့ဝငော်   ်း  

• Quincy Dunlap - Austin Area Urban League 

• Hailey Easley - Austin Asian Community Health Initiative 

• Jessica Johnson - Texas Fair Defense Project 

• Monica Guzmán - Go! Austin/Vamos! Austin (GAVA) 

• Priscilla Hale - allgo 

• Dawn Handley - Integral Care 

• Chris Harris - Texas Appleseed 

• David Johnson - Grassroots Leadership 

• Amanda Lewis - Survivor Justice Project 

• Nelson Linder - National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) 

• Kathy Mitchell - Just Liberty 

• Chas Moore - Austin Justice Coalition 

• Cary Roberts - Greater Austin Crime Commission 

• Paula X. Rojas - Communities of Color United (CCU) 

• Matt Simpson - American Civil Liberties Union (ACLU) 

• Alicia Torres - ICE Fuera de Austin 

• Cate Graziani - Texas Harm Reduction Alliance 

အထူ်း  ဝနော် အဖ  ြို့ Austin မ   ြို့တ  ော် အဖ  ြို့ဝငော်   ်း  

• Nuria Rivera-Vandermyde - ဒုတ ယ မမ ြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ  

• Rey Arellano - လက့်ဖထ က့် မမ ြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ  

• Shannon Jones - ကက ားပ တ့် လက့်ဖထ က့် မမ ြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ  

• Farah Muscadin - ဒါရ ုက့်တ ၊ ရွဲဌ န ကကီားကကပ့်ဖရားတ ဝန့် 

• Brion Oaks - တန့်ားတူညီမှု အရ ရှ ချြုပ့်၊ တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န 



7  

BURMESE 

 

စနစော်မ  ျားဘ  က ငျှော့်   ိုကော်ရ ိုကော် ထ ြ ိုကော်နစော်န ာ ှုအ   ဆ ို်းအ      ်း က ို ဗဟ ို ပြ ပြငော််း  

RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ အဓ ပပါယ့်ရှ ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရား အလုပ့် အ ွွဲြို့သည့် အနတရ ယ့်က  ုတ ကု့်ရ ကု့် အမျ ားဆ ုားခ စ ားရသူမျ ားသည့် 
ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရားနငှ ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ အကက ပပြုချက့်မျ ား ဒီဇ ုင့်ားတွင့်ား ရှ ဖနဖကက င့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ အလုပ့်ပင့်မနှင ့် အကက ပပြုချက့်မျ ားအတကွ့် ဖသချ ဖစရန့် 
ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားက ု ဦားဖဆ င့်ခွဲ သည့်။ ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င ့် ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ အလုပ့်အုပ့်စုအမျ ားစကု ၎င့်ားတ  ု၏ အကက ပပြုချက့်မျ ား  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရားအဖပေါ် တ ကု့်ရ ကု့် အမျ ားဆ ုား 
သက့်ဖရ က့်ခ ရသည ့် လူမျ ားနှင ့် ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ရန့် မဟ ဗျျူဟ မျ ားနှင ့် အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားက ု ကုတ့်အ ားယူခွဲ ကကသည့်။ တ ကု့်ရ ကု့် ထ ခ ကု့်မှု အမျ ားဆ ုားခ ရသူမျ ားက ု 
ဗဟ ုပပြုရန့် RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားက န ားဖထ င့်မှု အချ  န့်ပ ုင့်ားက  ု 
ASL၊ အ ရဗစ့်၊ ပမန့်မ ၊ မန့်ဒရင့်ား၊ က ုရီားယ ား၊ အ ရ့်ဒူ၊ စပ န့်နှင ့် ဗီယက့်နမ့် စက ားပပန့် 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားပ င ့် အဆ ုားသတ့်ဖစခွဲ သည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် 
150 ဖကျ ့်က အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားက  ုကျွန့်ုပ့်တ  ုက ဘယ့်လ ုမျ  ြုား 
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်န ငု့်ပ ုနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ ၎င့်ားတ  ု၏ စ တ့်ကူားမျ ားအပပင့် ကျွန့်ပု့်တ ု  
မမ ြုြို့ဖတ ့်တွင့်ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့်အတူ ၎င့်ားတ  ု၏ အဖတွြို့အကက ြုမျ ားက ု 
မ ဖဝရန့် န ားဖထ င့်မှု အချ  န့်ပ ုင့်ားတွင့် ပါဝင့်ခွဲ သည့်။ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့သည့် 
လူက ုယ့်တ ုင့်၊ စ ပ င ့်၊ အသ နငှ ့် ဗီဒယီ  ုထွက့်ဆ ုချက့်က ု လက့်ခ ပါသည့်။ လူဖပါင့်ား 
1,200 ဖကျ ့်က Facebook တွင့် စက ားဝ ုင့်ားက  ုဖစ င ့်ကကည ့်ခွဲ ကကသည့်။ 
ဖအ က့်ပါတ ု သည့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု ကက ားသ ထ ားသည ့်အရ မျ ား၏ လ ပ့်တပပက့်ရ ုက့်ချက့် 
ပ စ့်သည့်။ 

1. APD မှ ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက  ုဖ  ့်ပပပါတ ု ကွဲ သ ု  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသ ု  လမ့်ားဖကက င့်ားဖပပ င့်ားဖပားပါ- 

• ကျန့်ားမ ဖရား ပပြုစုဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု 

• မူားယစ့်ဖဆားစွွဲပခင့်ားနှင ့် ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရားအတကွ့် ဖန က့်ထပ့် 
ဖဆားခန့်ားမျ ား 

• COVID-19 ပပြုစုဖစ င ့်ဖရှ က့်မှု 

• စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

• စရ တ့်မကကီားဘွဲ ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်သည ့် အ မ့်ရ  

• အစ ားအဖသ က့် မပပည ့်စ ုမှုက  ုအဆ ုားသတ့်ပခင့်ား 

• ရွဲဌ န ရက့်စက့်မှုနှင ့် ICE ပပည့်နှင့်ဒဏ့်ဖပားပခင့်ား ခ ရသူမျ ားနှင ့် 
ခ ရသူမျ ား၏ မ သ ားစဝုင့်မျ ားအတွက့် ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှု 

• ကမ္  ကပ့်ဖရ ဂါနှင ့် မကက ဖသားမကီ ဖဆ င့်ားရ သီမုန့်တ ငု့်ားဖကက င ့် 
ထ ခ ုက့်နစ့်န သည ့် မ သ ားစုဝင့်မျ ားအတကွ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု 

2. လူမျ  ြုား၊ လ င့်၊ ဘ သ စက ား အဟန ့်အတ ားမျ ားဖကက င ့် ရွဲမျ ား၏  
အပမင့်ဖစ င့်ားပခင့်ား၊ ဖနှ င ့်ယှက့်ပခင့်ား၊ အန ုင့်ကျင ့်ပခင့်ားနှင ့် မ ှားယွင့်ားစွ  စပွ့်စွွဲပခင့်ား ခ ဖနရသည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားထ မ ှ ထပ့်တလွဲလွဲပ စ့်ဖသ  ဇ တ့်ဖကက င့်ားမျ ားနငှ ့် န ုင့်င သ ား 
အဖပခအဖန၊ APD ၏ သတ့်ပ တ့်ခ ခွဲ ရသည ့် မ သ ားစုဝင့်မျ ား၏ ဇ တ့်ဖကက င့်ားမျ ား 

3. လူငယ့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်သူမျ ားက ရွဲမျ ား၏ ပစ့်မတှ့်ထ ားခ ဖနရမှုနှင ့် ဖကျ င့်ားမှ အကျဉ့်ားဖထ င့် ဖရ က့်သွ ားန ုင့်ဖကက င့်ား 

အကျယ့်တဝင ့်ဖပပ ဆ ုခွဲ သည့်။ 

 

Amplifier Art မ ှ

ရယူထ ားသည ့် Celeste Byers ၏ 

We Are American သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု
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စနစော်   ်းတ  က ငျှော့ော်   ိုကော်ရ ို ကော် ထ ြ ိုကော်နစော်နာ  ှုအ   ဆ ို်းလူ   ်းက ို ဗဟ ိုပြ ပြ ငော််း (အဆကော်)  

4. သင ့်ဖလျ ့်ဖသ  ရွဲဌ ၏ တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားမှုအတွက့် ဘ သ စက ားမျ  ြုားစ ု ဖပပ ရန့် 9-1-1  နု့်ားဖပ ဆ ုသူမျ ားအတကွ့် လ ုအပ့်ချက့်တစ့်ခ ု

5. စ ရကွ့်စ တမ့်ား မရှ သည ့်/ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနထ ုင့်သူ Austin မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက ု န ုင့်င မှနှင့်ထုတ့်ရန့် ICE နငှ ့် ပူားဖပါင့်ားလုပ့်က ငု့်ဖနသည ့် APD ၏ ဇ တ့်ဖကက င့်ားမျ ား 

6. ပ ုမျ ားဖသ  အ မ့်ရ ၊ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား အကက ဖပားပခင့်ားနှင ့် အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ ပ စ့်ဖနသူမျ ားအတကွ့် အလုပ့်မျ ား 

7. အသ ားအဖရ င့်ရှ သူ လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ားမျ ားအဖပေါ် ရွဲဌ န၏ မခ မ့်ားဖပခ က့်မှုနငှ ့် ရွဲဌ န၏ ရက့်စက့်မှုဖကက င ့် ရွဲမျ ား၏ ယ ုကကည့်မှု မရှ ပခင့်ား 

8. ရွဲမျ ားဖကက င ့် အဖပခအဖန ပ ုဆ ုားရ ွားလ မှု သ ု မဟုတ့် လျစ့်လျျူရှုခ ရပခင့်ားဖကက င ့် ရွဲမျ ားက ု  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမပပြုဘွဲဖနပခင့်ား 

9. ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု ရယူဖနသည ့် လူအမျ ားက ု ပပစ့်မှုကျျူားလွန့်ရန့် ရွဲမျ ားအတွက့် လမ့်ားဖကက င့်ားအပ စ့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု လုပ့်ဖဆ င့်ပခင့်ား 

10. ရ ဇဝတ့်မှုမဟုတ့်ဖသ  က စစရပ့်မျ ားက ု ဖ  ့်ပပပါတ ု ကွဲ သ ု  ရွဲမဟုတ့်သည ့် အ ွွဲြို့က ဖလ ကျင ့်ဖပားထ ားသူမျ ားထ  အသ ဖပားရပါမည့်- 

• စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား အကအူညမီျ ားဖတ င့်ားမှုမျ ား 

• အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  ကက ြုဖတွြို့ဖနရသည ့် လူမျ ား 

• ယ ဉ့်စည့်ားကမ့်ား ချ  ြုားဖ  က့်မှုမျ ား 

• ဆူည သ  မဖကျနပ့်ချက့်မျ ား 
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RPS အထူ်း  ဝနော်အဖ  ြို့ အလိုြော်အိုြော်စို တဖ ော်ပြြ ကော်   ်းန ငျှော့ော် 
အကက ပြ ြ ကော်   ်း  

 

 

 

ဖအ က့်ပါတ ု သည့် RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့1 ၏ လုပ့်က ငု့်ဖရားအ ွွဲြို့ ရစှ့် ွွဲြို့က  န့်တီားဖရားသ ားထ ားသည ့် အကက ပပြုချက့်မျ ား၏ အကျဉ့်ားချြုပ့်ပ စ့်ပါသည့်။ 
ဤအကက ပပြုချက့်မျ ားက  ုဧမပီလ 15 ရက့်၊ 2021 တွင့် အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက မွဲဖပားခွဲ မပီား တရ ားဝင့် သဖဘ တူလက့်ခ ခွဲ သည့်။ ဤအကက ပပြုချက့်မျ ားသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား 
ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် လ ုားလ ုားလျ ားလျ ား ချဉ့်ားကပ့်မှုတွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုက  ုအနတရ ယ့်ပ စ့်ဖစသည ့် စနစ့်မျ ားမှ ပယ့် ျက့်ပခင့်ားက ု အဖပခခ ၍ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ 
လမ့်ားည န့်တန့်  ုားမျ ားက  ုအဖလားအနက့်စဉ့်ားစ ားထ ားပါသည့်။ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားနငှ ့် ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရွက့်မှုက ု ဖ  ့်ပပမပီား လူမျ  ြုားဖရား တန့်ားတူညီမှုက ု တ ာုးပမ င ့်ရန့် 

ဖနရ ချထ ားသည ့် ဖရရှည့်တည့်တ  မပီား က လရှည့် ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားက ု ဖရားဆွွဲရ တွင့် ဤအကက ပပြုချက့်မျ ားက ု ထည ့်သွင့်ားရန့်မှ  ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ စ တ့်ဆနဒပ စ့်သည့်။ 
 

 

1 အလုပ့်အပု့်စု အကက ပပြုချက့်မျ ားတွင့် က ာုးက ားထ ားသည ့် ဌ နမျ ားအဖပေါ် တ ကု့်ရ ကု့်သက့်ဖရ က့်သည ့် အကက ပပြုချက့်မျ ားတွင့် အကျ ြုားစီားပွ ား ပဋ ပကခ ပ စ့်န ငု့်ဖပခက  ုဖရ ှင့်ရန့် 
မမ ြုြို့ဖတ ့် ဝန့်ထမ့်ားသည့် အကက ပပြုချက့်မျ ားပ င ့် မွဲဖပားပခင့်ားက ု မပပြုဘွဲဖနပါသည့်။ 

Amplifier Art မ ှ

ရယူထ ားသည ့် Cristyn Hypnar ၏ 

Hear Our Voice သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု

https://austintexas.gov/publicsafety/task-force?fbclid=IwAR3FmmAhQeDdeM06tm6FZoZwcazWfSTnOu9E_ZF_xkfJbZKf1NOmUM1W-HU
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လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း အလိုြော်အိုြော်စို  ငော်  နော််း ညူ  ှု ပြနော်လညော် ငော််းန  ်းပ   ြော်န  တ ်း  
 

 

 ညော်  နော််းြ ကော်- က လရှည့်ကက  ရှ ဖနဖသ  တန့်ားတူမညီမှုမျ ားက ု ဖပ ရှင့်ားရန့် ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ားမျ ားတွင့် ရွဲထ န့်ားသ မ့်ားကကပ့်မတ့်ပခင့်ားနှင ့် ရင့်ားနှာီးပမ ြုပ့်နှ မှုအတကွ့် 

လ ုအပ့်ချက့်က ု တ ားဆီားဖပားသည ့် အရ  ျ ်းက ို လြေ  ထိုတ ပ  ်း ဆနို့ ကျင ဘက နည ်း   ်း ျ ်းက ို ြေန တ ်း ါ။ 

ဆကော်သ ယော် နော်- Paula X. Rojas၊ paulax@mamabaila.com 

လိုြော်က ိုငော်တ နတ သ  အိုြော်စို အဖ  ြို့ဝငော်   ်း- 

Paula X. Rojas၊ RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ဝင့် 

Monica Guzmán၊ RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၊ အီားဖမားလ့်- moni- ca@goaustinvamosaustin.org 

Marisa Perales၊ အီားဖမားလ့်- marisaperales@hotmail.com Andrea Black၊ အာီးဖမားလ့်- 

andrea@mayfirst.org 

Elias Cortez၊ အီားဖမားလ့်- elangcortez@harmreductiontx.org Raul Alvarez၊ အီားဖမားလ့်- 

ralvarez@canatx.org 

Nyeka Arnold၊ အီားဖမားလ့်- nyekaarnold@gmail.com 

Amy Madore၊ အီားဖမားလ့်- amymichelemadore@gmail.com Rocío Villalobos၊ အီားဖမားလ့်- 

Rocío.Villalobos@austintexas. 

gov 

Jasmin Patel၊ အီားဖမားလ့်- jasmin.navin.patel@gmail.com 

Ricardo Garay၊ အီားဖမားလ့်- ricardo.garay1@gmail.com 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   

 
ကမ္ လ ာုးဆ ုင့်ရ ပ စ့်မပီား ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ မှု မပပြုဖသ  နည့်ားလမ့်ားပ င ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ပပည ့်စ ု ူလ ုဖရားက ု ပ  ပ ုားရန့် စနစ့်တကျ ပျက့်ကွက့်ပခင့်ားမျ ားမ ှ“ပပစ့်မှုကျျူားလွန့်ပခင့်ား” နှင ့် 
အကကမ့်ား က့်မှု ပ စ့်ဖပေါ်လ ပါသည့်။ ကမ ္ ကပ့်ဖရ ဂါ၊ မကက ဖသားမကီ ဖဆ င့်ားရ သီမုန့်တ ငု့်ားအပပင့် မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ စရ တ့်နည့်ား အ မ့်ရ ၊ ဖရကကီားမှုဒဏ့်ခ ရသည ့် အဖဆ က့်အအ ုမျ ားက ု 
က ကွယ့်ဖပားရန့် ပပည ့်စ ုလ ုဖလ က့်ဖသ  ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ နည့်ားနှင ့် လုပ့်အ ားခ ဆ ုားရ ှုားမှုက  ုဖပ ရှင့်ားနည့်ား မရှ မှုတ  ုဖကက င ့် အကကမ့်ား က့်မှုသည့် လူအချင့်ားချင့်ားသ မကဘွဲ စနစ့်တကျ 
လျစ့်လျျူရှုပခင့်ားနငှ ့်   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်ပခင့်ားမလှည့်ား ပ စ့်ဖပေါ်သည့်က ု ကျွန့်ုပ့်တ  ု သတ ပပြုမ ပါသည့်။ ရွဲထ န့်ားသ မ့်ားကကပ့်မတ့်မှု၏ အကကမ့်ား က့်မပီား   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်ဖသ  အဖလ အထမျ ားတွင့် 
ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုက ု ဟန ့်တ ားရန့်နငှ ့် ကျွန့်ပု့်တ  ု၏ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ား ပပည ့်မီရန့် ဒီဇ ုင့်ားထွင့်ထ ားသည ့် ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ထ ားဖသ  ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသ ု  
အဆ ုပါ ရည့်စူားထ ားဖသ  ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုဗဟ ုပပြုရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်က ု အကူအညီဖတ င့်ားပါသည့်။ 

အဖမရ ကန့်နှင ့် Austin ရွဲထ န့်ားသ မ့်ားကကပ့်မတ့်မှု၏ သမ ငု့်ားဖကက င့်ားက ု ကျွန့်ုပ့်တ ု က ယု့်တ ုင့် သင့်ယူဖလ လ ပခင့်ားပ င ့် အကကမ့်ား က့်မှုက ု အသ ုားပပြု၍ အ ုားအ မ့်နငှ ့် ကျန့်ားမ ဖရားက  ု
က ကွယ့်ရန့် နည့်ားလမ့်ားအပ စ့် စည့်ားကမ့်ားထ န့်ားသ မ့်ားဖရား၏ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားအရ ကဏ္ဍက  ုကျွန့်ုပ့်တ  ု ပ ုမ ုဖက င့်ားမွန့်စ ွ န ားလည့်န ုင့်ပါသည့်။ အဖမရ ကန့်သည့် ဖခါင့်ားပ ုပ တ့်ပခင့်ားနှင ့် 
မျ  ြုားပ တ့်သတ့်ပ တ့်ဖရားအတကွ့် ရည့်ရွယ့်ချက့်ရှ ဖသ  မူဝါဒမျ ားနငှ ့် အဖလ အထမျ ားပ င ့် ကမ္ ကကီားတွင့် အချမ့်ားသ ဆ ုားန ုင့်င  ပ စ့်လ ခွဲ သည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ  ုန ုင့်င တငွ့် လက့်ရှ  
လူမျ  ြုားဖရားအရ ချမ့်ားသ မှု ကွ ဟချက့် (“လူမျ  ြုားဖရားဆ ုင့်ရ  ချမ့်ားသ မှု ကွ ဟချက့်က ု ပ တ့်ထ ားပခင့်ား၏ စီားပွ ားဖရား သက့်ဖရ က့်မှု၊” 2019၊ McKinsey & Co. က  ုကကည ့်ပါ) က 
မဖတ ့်တဆ ပ စ့်လ ပခင့်ား မဟတု့်ပါ။ လူမျ  ြုားဖရားအရ အရင့်ားရငှ့်ဝါဒစနစ့်သည့် လူပ ျူအသ ုက့်အဝန့်ားမျ ားက ု အထက့်ပ ငု့်ား၊ လူမည့်ား အသ ုက့်အဝန့်ားမျ ားက ု ဖအ က့်ပ ုင့်ားနှင ့် အပခ ား 
အသ ုက့်အဝန့်ားမျ ားက ု ကက ားတွင့်ထ ားပခင့်ားပ င ့် ကျန့်ားမ ဖရား၊ ဝင့်ဖငွနငှ ့် ချမ့်ားသ ကကယွ့်ဝမှု အပါအဝင့် ဘဝ နယ  ယ အသ ်းသ ်း   လူမျ  ြုားဖရားဆ ုင့်ရ  ရ ထူားဂုဏ့်သ မ့်အဆင ့်ဆင ့်က  ု
ကွွှဲပ  ်းပခ ်းန ်းလစ ှုက ို လ ေါ်လ ါက လစသည့်။ ယဖန ခတ့် Austin တွင့်၊ လူမည့်ားနှင ့် အသ ားည ြုသူ 

Amplifier Art 

   ရယူထ ်းသညျှော့  Josh MacPhee ၏ 

Build  Communities သရို  လြေ   ှံို 

mailto:paulax@mamabaila.com
mailto:ca@goaustinvamosaustin.org
mailto:marisaperales@hotmail.com
mailto:andrea@mayfirst.org
mailto:elangcortez@harmreductiontx.org
mailto:ralvarez@canatx.org
mailto:nyekaarnold@gmail.com
mailto:amymichelemadore@gmail.com
mailto:jasmin.navin.patel@gmail.com
mailto:ricardo.garay1@gmail.com
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BURMESE 

 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားတွင့် ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှု၊ အလုပ့်လက့်မွဲ ပ စ့်မှုနငှ ့် အ မ့်ရ  မလ ုခခ ြုမှု အပမင ့်မ ားဆ ုား ရှ ဖနသည့်။ မျဉ့်ားနီတ ားပခင့်ားနှင ့် အ မ့်ရ  ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ မှု ကွဲ သ ု  သက့်ဆ ုင့်ဖသ  
သမ ုင့်ားဖကက င့်ားအရ အဖလ အထမျ ားသည့် Austin တွင့် အသ ားအဖရ င့်ရှ ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားက ု အချ  ြုားမညစီ ွ ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှုရှ ဖစသည ့် ပထဝီအဖနအထ ား 
စုစည့်ားမှုမျ ား ပ စ့်လ ဖစခွဲ သည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ အကက ပပြုချက့်မျ ားသည့် ဤကွဲ သ ု  ပထဝီအဖနအထ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားအဖပေါ် အဖလားထ ားပါသည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း 

အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား လုပ့်က ုင့်မှု အ ွွဲြို့သည့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုတငွ  
ရင ်းန  ်းပ  ြှု  န ှံ ှု   လသွြေည လ ်းရန နငှ ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖရား၊ တည့်မင မ့်ဖရား၊ တ ာုးတက့်ဖရားနှင ့် ဖဘားကင့်ားဖရားတွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု ပပြုလုပ့်ရန့်အတကွ့် Austin မမ ြုြို့ဖတ ့် 
ဖက င့်စီနငှ ့် ဘဝအရည့်အဖသွား ဖက ့်မရငှ့်မျ ားက ု ဖအ က့်ပါ အကက ပပြုချက့်မျ ားဖပားပါသည့်။ 

ထ ခ ိုက နစ န  ှုအ ျ ်းဆှံို်းခှံစ ်းရသညျှော့  လူမျ ား ပ စ့်လ ခွဲ မပီား အလွန့်ဆ ုားရ ွားဖသ  လ အုပ့်ချက့်မျ ား အပပင့် လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ားတန ်းတညူ  ှုတငွ့် က  လ  ညော်န ငျှော့ော် 
တ    ညော် ညော်  ျှော့န ိုငော်တ သ  ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု လ ုအပ့်ချက့် ရင့်ဆ ငု့်ဖနရသည ့် Austin မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအတကွ့် ြ ကော်ြ ငော််းလကော်ငငော််း၊   ိုကော်ရ ိုကော် စ ်းြ  ်းတ  ်း တ ထ ကော်ြ ျှော့ ှုအတကွ့် 
လ ုအပ့်ချက့်နှစ့်ခလု ုား ရှ ဖနပါသည့်။ ကျွန့်ပု့်တ ု က ဖအ က့်ပါ လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားက ု အကက ပပြုပါသည့်- 

1. ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားဖသ ၊ အလုပ့်လက့်မွဲ မျ ားဖသ ၊ ကျန့်ားမ ဖရား အ မခ က  ုအကန ့်အသတ့်ပ င ့်သ  ရရှ န ငု့်ဖသ  လူဦားဖရ ပမင ့်မ ားဖသ ၊ COVID ကူားစက့်သူ 
ဦားဖရသ ပ့်သည့်ားမှုမျ ားဖသ  နငှ ့်/သ ု မဟတု့် 2-1-1 သ ု   ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားဖပေါ် အဖပခခ ၍ အဖပခခ  လ ုအပ့်ချက့်မျ ား အဖထ က့်အပ  အတကွ့် လ ုအပ့်ချက့် ပမင ့်မ ားဖနသည ့် 
ရပ့်ကကွ့် 10 ခု၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု ဖပ ရငှ့်ားရန့် လကော်     ဏ္ဍ န စော် အသ ို်းစ   ော်   အနညော််းဆ ို်း $11 သနော််းက ို မ   ြို့တ  ော်က  ငော််းန  ်းပ   ြော်န  ြါသညော်။ ကကည ့်ရန့်- 
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b- 6469c7a343881a1 

2. မ   ြို့တ  ော်သညော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း  နော််း ူည  ှု  ငော် က လ  ညော်န ငျှော့ော် တ    ညော် ညော်  ျှော့တ သ   ငော််းန  ်းပ   ြော်န   ှုက ို ြ ျှော့ြ ို်း န ော် FY 2021-22   စ ငော်၍  စော်န စော် စော်ကက  ော် 
$44.8 သနော််း  ငော််းန  ်းပ   ြော်န  ြါသညော်။ 

(က) မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် တ ဒသနတ  အတပြြ လူ နော််းစ ်း အဖ  ြို့အစညော််း   ်းက စ   ြန ော်ြ  မြ ်း Austin အ   ်းပြညော်သူ က နော််း  တ  ်းန ငျှော့ော် ြူ်းတ ြါငော််း၍ မ   ြို့တ   ော်၏  နော််း ူည  ှု 
ရ ို်းြနော်က စ   ြန ော်ြ  သညျှော့ော်  ဟ  ဗ ျူဟ  တ ပ  က ော်  ညော်   တနသညျှော့ော်  ြော်က ကော် “ ဗဟ  ိုြ ကော်   ်း” က  ုဖ  ့်ပပပါရည့်ရွယ့်ချက့်အတွက့် တည့်ဖဆ က့်သွ ားပါမည့်- 

i. ဗဟ ုချက့်၏ တရ ားစီရင့်ပ ငု့်ခွင ့်ပ င ့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအတကွ့် အ  ြ ထ ်းတသ  ဝငော်တ င  တ   ြို့တ ပြ်း ြရ ိုဂ  ော် အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ပခင့်ားနငှ ့် 
ပ န ့်ပ ျူားပခင့်ားက  ုတ ကု့်ရ ုက့် ထြော် လ လ ပဖစော်တ သ  တ င သ ်း တ ြ်းတ င    ်းပ စု ပ င ့် ကကီားကကပ့်သွ ားရန့်။ န စော်စဉော် စိုစိုတ ြါငော််း $12 သနော််း။ 

ii. လေသခှံ ျ ်း   ါဝင  ါဝင  ို  လဆ င သညျှော့  သတ   တ ထ ်းလသ လရတ ိုဦ်းစ ်းလ ်းအစ အစဉ  ျ ်းန ငျှော့ အည  ရ  ကကွ အချက အချ လနရ  ျ ်းသ ိုို့ 
အသစ လသ အရင ်းအပ စ  ျ ်းန ငျှော့  က ရ  အရင ်းအပ စ  ျ ်းက ို အသှံို်းပ ြှု ါ။ 

iii. ဗဟ ုချက့်တစ့်ခအုတကွ့် နှစ့်စဉ့် ထပ့်ဖဆ င့်ား $6.5 သန့်ား (စုစုဖပါင့်ား $32.5 သန့်ား) ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ထ မှ ကတ ပပြုချက့်ပ င ့်၊ ၎င့်ားတ  ု၏ 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအတကွ့် က လရှည့် လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်ရန့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားနှင ့်အတူ လုပ့်က ုင့်မပာီး ရန့်ပ ဖုငွမျ ား 
အသ ုားပပြုပ ကု  ုဦားစ ားဖပားရန့်။ 

လကော်   န စော် အသ ို်းစ   ော်   တ င    ်း အသ ို်းပြ ပြငော််း 

မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လက့်ငင့်ား လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား တန့်ားတူညီမှု ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရားမ ှအကျ ြုားခ စ ားခွင ့်ရှ မပီား တည့်ဖဆ က့်ပ ဆု ငု့်ရ  အကကမ့်ား က့်မှု အဖတွြို့အကက ြု၏ သမ ငု့်ားဖကက င့်ား ရှ သည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်ရန့် ဖဒသနတရ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှင ့်အတ ူလုပ့်က ုင့်ရမည့်။ ဖဒတ မျ ားက အလွန့်ရငှ့်ားလင့်ားပါသည့်။ ရွဲကကပ့်မတ့်အုပ့်ချြုပ့်မှုနှင ့် 
ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုနည့်ားပခင့်ားမှ ဆက့်တ ကု့် ခ စ ားဖနရသည ့် Austin ရပ့်ကကွ့်မျ ား၏ အဖရအတွက့်မျ ားစွ ရှ သည့်။ ကဏ္ဍအနှ   စ န့်ဖခေါ်မှုမျ ားက  ုဦားစ ားဖပားသည ့် အဖရအတွက့်မျ ားစ ွရှ သည ့် 
ရပ့်ကကွ့်နယ့်ဖပမမျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်မပီား ဦစ ားဖပားရန့် ဖအ က့်ပါ ဖဒတ ဖဘ စ့်မျ ားက ု က ိုအသှံို်းပ ြှုရန  အကကှံပ ြှု ါသည -- 

• အလွန့်အမင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်အပု့်ချြုပ့်မှု၊ အ ရ ုစ ုက့်ထ ားဖသ  ဖစ င ့်ကကပ့်မှုနှင ့် လှည ့်ကင့်ားဖဒတ မျ ား 

• စ ပ ု ကုဒ့်ပ င ့် 211 သ ု  ဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားနှင ့် ဖခေါ်ဆ ုမှု အမျ  ြုားအစ ား- https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/ 

https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
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index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1; 

• အလုပ့်လက့်မွဲ နှင ့် အလုပ့်မရှ သူ နှုန့်ားထ ားမျ ား 

• ဆင့်ားရွဲဖခါင့်ားပါားမှုနှင ့် ဝင့်ဖငနွည့်ားဖသ  ရပ့်ကကွ့်မျ ား 

• Central Health 2020 လူဦားဖရစ ရင့်ား အစီရင့်ခ စ - https://central- health.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf 
ပန့်ားန ရင့်ကျပ့်ပခင့်ား၊ အပပြုအမူဆ ုင့်ရ  ကျန့်ားမ ဖရား၊ COPD၊ ဆီားချ  ြုဖရ ဂါ၊ နှလ ာုးချ  ြုြို့ယွင့်ားမှုနှင ့် ဖသွားတ ာုးဖရ ဂါ၊ အ မခ  ခ စ ားခွင ့် (MAP/Medicaid/အ မခ မရှ သူ) နှင ့် 
သယ့်ယူပ  ုဖဆ င့်ဖရားတ  ု ပါဝင့်သည့် 

• အ မ့်ရ  မလ ုဖလ က့်မှု- လနရ လရ ျို့လပ  င ်းခှံရပခင ်းအစ ရင ခှံစ တွင လြေ  ပ ထ ်းသညျှော့  လနရ လပ  င ်းလရ ျို့ခှံရပခင ်းန ငျှော့ အ ို်းအ   စွနို့ ခ ွထွက လပ ်းရပခင ်းခှံရန ိုင သညျှော့  လနရ  ျ ်း 

• ဖရကကီားမှုဒဏ့်ခ စ ားရန ုင့်ဖသ  ဖနရ မျ ား 

• သစ့်ပင့်အမ ာုးအရ ပ့်မရှ သည ့် ဖနရ မျ ား 

• စွနို့  စ အလဆ က အဦ်းလနရ  ျ ်း၊ အ  ှုက  ှံို ျ ်း၊ ပ န  ည အသှံို်းပ ြှုပခင ်းန ငျှော့ လရဆ ို်းသနို့ စင စက ရှံို 

• အစ ားအဖသ က့် မလ ဖုလ က့်မှု- မကက ဖသားမီက TX Appleseed သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်မျ ားတွင့် က ုားက ားထ ားသည ့် လတ့်ဆတ့်ဖသ  အစ ားအဖသ က့်မျ ား သ ု မဟတု့် 
ကုန့်စ ုဆ ငု့်မျ ားတွင့် သွ ားဝယ့်မရန ုင့်သည ့် နယ့်ဖပမမျ ား 

• အပမတ့်ကကီားစ ားဖသ  ဖငွထတု့်ဖချားသူ တည့်ဖနရ မျ ား (လစ ထုတ့်ရက့်) 

• ဖဒတ  အသစ့်ဖပပ င့်ားသည ့် ပ စ့်ရပ့်မျ ားက ု ကကည ့်၍ COVID၊ လသဆှံို်းနှုန ်း၊ စစ့်ဖဆားဖရားဖနရ  အ ားလပ့်မှုနငှ ့် က ကွယ့်ဖဆား 

ရရှ မှု 

တန့်ားတူညီမှု ရ ုားခန့်ားမှတဆင ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ကမ္  ကပ့်ဖရ ဂါမှ အဆ ုားရ ွားဆ ုား ကျန့်ားမ ဖရားနှင ့် စီားပ ွားဖရား သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားက ု ပမင့်ဖတွြို့ထ ားသည ့် ရပ့်ကကွ့် နယ့်ဖပမ 10 ခုအတွက့် 
တစ့်ခုလ င့် $100,000  ယ့်ချန့်ထ ားပါမည့်။ တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နမှတဆင ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လ ုအပ့်ချက့်ရှ ဖနသည ့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်မပီား ပ န ့်ဖဝဖပားရန့် 
မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားနှင ့် ချ  တ့်ဆက့်ဖနမပာီး ဗဟ ုပပြု၍ လုပ့်ဖဆ င့်နငှ ့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား လက့်တွွဲလုပ့်က ငု့်သမူျ ား (အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား) နှင ့် မပ စ့်မဖန ချ  တ့်ဆက့်ရမည့်။ 
မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ရပ့်ကွက့်မျ ားတွင့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ား၏ အဖပခခ လ ုအပ့်ချက့်မျ ား (တ ကု့်ရ ကု့် ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ  ၊ အ မ့်ငှ ားအတကွ့် အဖထ က့်အပ  ၊ အသ ုားအဖဆ င့်မျ ား၊ 
အစ ားအဖသ က့်၊ ဖဆားဝါားနှင့် ကျန့်ားမ ဖရား ပပြုစုဖစ င ့်ဖရှ က့်မှုအပပင့် DACA နှင ့် န ုင့်င သ ားအပ စ့် ခ ယူခမျ ားကွဲ သ ု  အပခ ား ဖနှ င ့်ဖနှားကကန ့်ကက ဖသ  ကနု့်ကျစရ တ့်မျ ားအတကွ့် 
အဖထ က့်အပ  ) အတွက့် နငှ့်ထတု့်ပခင့်ားမျ ားက  ုတ ားပမစ့်ရန့်နှင ့် အဖပခခ  လ အုပ့်ချက့်မျ ားအတကွ့် အဖထ က့်အပ  က ု စီမ ည န့်ကက ားရန့် လက့်ကျန့် $10 သန့်ား (လက့်ရှ  ဘဏ္ဍ နစှ့် 
ရန့်ပ ဖုငွမျ ားမှ စုစုဖပါင့်ား $11 သန့်ား) က  ုအသ ုားပပြုပါမည့်။ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ပါတန မျ ားသည့် အဖထ က့်အပ  လ အုပ့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်မပီား 
အဖထ က့်အပ  အတွက့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ပါတန မျ ားက ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်ထ ားသည ့် လူတစ့်ဦားချင့်ား၏ လ အုပ့်ချက့်မျ ားက ု ဖပ ရှင့်ားရန့် ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက ု အသ ုားပပြုပါမည့်။ 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ပါတန မျ ားသည့် ရပ့်ကွက့် ဗဟ ုချက့်မျ ားအတကွ့် အကက ဖပား ဖက င့်စီမျ ားတွင့် တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်န ုင့်သည ့် လူအမျ ားက  ုခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်ရန့် 
အခငွ ့်အလမ့်ားအလမ့်ားအပ စ့် ဤကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကမူှုက ု အသ ုားပပြုပါမည့်။ 

ယခုနှင ့် ဘဏ္ဍ နှစ့်အကနု့်ကက ားတငွ့် လုပ့်က ုင့်ခွဲ သည ့် အလုပ့်က FY 2021-22 မှစတင့်သည ့် 

ဆက့်တ ကု့် ပ ုစ ပ င ့် လုပ့်ဖဆ င့်မှုက  ုပပြုလုပ့်ဖပားသည ့် ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့် 5 ခု သ ု မဟုတ့် ယင့်ားအထက့်အထ  ဖရာွးချယ့်မှုက ု အသ ဖပားမပီား လွယ့်ကူအဆင့်ဖပပဖစဖအ င့် ပပြုလုပ့်ပါမည့်။ 

 ြော်က  ကော် ဗဟ  ိုြ ကော်   ်းက ို ြ ျှော့ြ ို်း နော် န စော်စဉော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န   ှု တ င တ  က်း   ်း 

အနည့်ားဆ ုား ရပ့်ကွက့် ဗဟ ုချက့် ဖနရ  ငါားခုက ု ဖရာွးချယ့်မပီားသည့်နှင ့် မမ ြုြို့ဖတ ့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားခန့်ားသည့် ဗဟ ုချက့်တစ့်ခုစ၏ီ အ ွွဲြို့အစည့်ားက  ုစမီ ခန ့်ခွွဲမပီား ဦားဖဆ င့်ရန့် ပါတန  
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက ု ဖရာွးချယ့်မည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ စစ့်ဖဆားဖရားအ ွွဲြို့က  ုဖရာွးချယ့်သတ့်မတှ့်ဖပားပါမည့်။ စစ့်ဖဆားမှုက တင့်ားကျပ့်ရမည့်၊ ဖရာွးချယ့်ထ ားဖသ  
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားတငွ့် တ ကု့်ရ ုက့် ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၊ အထူားသပ င ့် လူပ ျူမဟုတ့်ဖသ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၊ ပထုတ့်ခ ရမပီား  ယ့်ချန့်ခ ရသည ့် လူမျ ားအပပင့် 
အပခ ား စနစ့်တကျ အကကမ့်ား က့်မှုမ ှလွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားနငှ ့် တ ကု့်ရ ကု့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ချ  တ့်ဆက့်မ မှုနငှ ့် ချမှတ့်ထ ားဖသ  ကမ့်ားလင့် ဖထ က့်ကူမှု သမ ုင့်ားဖကက င့်ားရှ ဖကက င့်ားက ု 
စစ့်ဖဆားဖရားအ ွွဲြို့က လက့်ဖတွြို့ပပထ ားသည့်။ တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားနှင ့် တ ကု့်ရ ုက့် ဆက့်ဆ မှုဆ ုင့်ရ  အဖလ အထက ု လက့်ဖတြွို့ပပသဖနသည ့် သ မန့်လူ 
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက ု ဦားစ ားဖပားရမည့်။ စ တ့်ဆနဒ သ ု မဟတု့် လက့်ရှ  အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား မရှ ပါက မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် တ ုက့်ရ ကု့် နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား ပါဝင့်သည ့် အခဖပား 
မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ား ဖက င့်စီမျ ားက ချမတှ့်ပခင့်ားက  ုစူားစမ့်ားဖလ လ မပာီး ဗဟ ုချက့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားနှင ့် အဖပခခ အဖဆ က့်အအ ကု ု စီစဉ့်ဖပားရန့် 

https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
https://centralhealth.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
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BURMESE 

 

ဆနဒရှ မည ့် အလ ားတ ူအ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက  ုရ ှဖ ွပါမည့်။ 

ဤတည့်ဖနရ မျ ားနငှ ့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖ  ့်ထုတ့်မပီားသည့်နှင ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားသည့် လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု ပ ည ့်ဆည့်ားရန့်နှင ့်  ှံိုလ  က  ှု ရ  လသ  
အသှံို်းပ ြှုန ိုင စွ  ်းန ငျှော့ တည လနရ အည န ်းတ ိုို့လကက ငျှော့  ကျန့်ရှ သည ့် ကွ ဟချက့်က ု ဖပါင့်ားကူားရန့် အလ ု ငှ  မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ား၏ တ ခါားဝသ ု  ဖရ က့်ရှ ရန့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ထ ားဖသ  
ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူဖရား ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားအတကွ့်အပပင့် ဖနထ ငု့်သမူျ ားအတကွ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုဘ သ စက ားစ ုပ င ့် အလွယ့်တကူ ရယူန ုင့်ဖစရန့်အတကွ့် 
လ ဖရ က့်အကူအညီဖတ င့်ားန ငု့်သည ့် စင့်တ မျ ားအပ စ့် ဖဆ င့်ရွက့်ပါမည့်။ လက့်ရှ တွင့် ဤလူမှုအသ ကု့်အဝန့်ားအချ  ြုြို့၌ မမ ြုြို့ဖတ ့်က လုပ့်ဖဆ င့်ဖပားဖနသည ့် ရပ့်ကွက့် စင့်တ မျ ား 
ရှ ပါသည့်၊ သ ု ဖသ ့် ၎င့်ားတ  ုက လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု မပ ည ့်ဆည့်ားဖပားန ုင့်ဘွဲ မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားစွ က ၎င့်ားတ  ုထ မှ အကူအညရီယူရပခင့်ားက ု 
စ တ့်မချရဟု ခ စ ားဖနရသည့်။ ဤရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားအ ား ရပ့်ကကွ့်မျ ားပ င ့်  န့်တီားထ ားမပီား ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားပ ည ့်ထ ားက  ဖဒသနတရ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် 
  ိုအ  လနသည  ျ ်းက ို လထ က ပ လ ်းပ  ်း မည့်သည ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ား လ ုအပ့်ဖကက င့်ား ၎င့်ားတ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားတွင့်ား လ ုအပ့်ချက့်နစှ့်ခုလ ုားက ု ဆ ုားပ တ့်မပီား ဦားစ ားဖပားပါမည့်။ 
ဤဗဟ ုချက့်မျ ားသည့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စဝီင့် Kathie Tovo က အကက ပပြုထ ားသည ့်အတ ုင့်ား “ဒဏ့်ခ န ုင့်မှု ဗဟ ုချက့်မျ ား” အပ စ့်လည့်ား လုပ့်ဖဆ င့်မည့်ပ စ့်မပီား အဖရားဖပေါ်နှင ့် လက့်ရှ  
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား လ ုအပ့်ချက့်နှစ့်ခလု ုားအတကွ့် အကူအညီက ုလ ုလည့်ား လက့်ခ ရရှ ရပါမည့်။ 

မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နသ ု  ဖငဖွကကားမန့်ဖနဂျ နှင ့် ပရ ုဂရမ့် မန့်ဖနဂျ ကွဲ သ ု  ဝန့်ထမ့်ားအ ွွဲြို့ဝင့်နှစ့်ဦားက ု ထပ့်ပ ည့် ရန့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု အကက ပပြုမပီား နှစ့်ဦားလ ုားက ရပ့်ကွက့်ဗဟ ုချက့်မျ ား 
အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ဖရားက ု ရည့်ရွယ့်ပါသည့်။ ဗဟ ုချက့်မျ ား လည့်ပတ့်လုပ့်ဖဆ င့်န ုင့်ဖအ င့်လပု့်ရန့် ပါတန  အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက အဖထ က့်အပ   ပရ ုဂရမ့် ရန့်ပ ဖုငွမျ ား 
လက့်ခ ရရှ မည ့်အပပင့် မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် အ ွွဲြို့အစည့်ား ဝန့်ထမ့်ားနငှ ့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န ဝန့်ထမ့်ားကက ား ည  န ှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ဖရားအတကွ့် တ ဝန့်ရှ သည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့် 
ဆက့်ဆ ဖရားအရ ရှ အပ စ့် တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ရန့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်က ု ခန ့်အပ့်  ု  ဗဟ ုချက့်မျ ားထ သ ု လည့်ား ရန့်ပ ဖုငွမျ ား ထုတ့်ဖပားပါမည့်။ 
မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ဗဟ ုချက့်တစ့်ခုစတီွင့် မမ ြုြို့ဖတ ့် ဆက့်ဆ ဖရားအရ ရှ က ု အလ ကု့်သင ့်တ  ုပပန့်ရမည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့် ဆက့်ဆ ဖရားအရ ရှ က လ ုအပ့်ချက့်ရှ ဖနသည ့် လူစုမျ ားထ  ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ု
စီမ ည န့်ကက ားဖပားပါမည့်။ (နစှ့်စဉ့် စုစဖုပါင့်ား အဓ က ဝန့်ထမ့်ားစရ တ့် $300,000) 

ချမှတ့်မပီားသည့်နှင ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား၏ ဖအ က့်ပါ အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ပါမည့် 

တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား အုပ့်စု- 

A. အ မခ ချက့်ဖပားထ ားသည ့် ဝင့်ဖငွ ပဖရ ဂျက့်က ု ဖရြှို့ဖပပားလုပ့်ဖဆ င့်ပါ။ 

a. ဘ လ ု လွဲ။ 

i. န ုင့်င အနှ  ပပ ားရှ  မမ ြုြို့မျ ားသည့် အ မခ ထ ားသည ့် ဝင့်ဖငွ ဖရြှို့ဖပပား ပရ ုဂရမ့်မျ ားက ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့် စတင့်ခွဲ သည့်။ 
ဤဖရှြို့ဖပပားအစီအစဉ့်မျ ားက အထူားသပ င ့် အ ားနည့်ားချက့်ရှ မပီား လ ုဖလ က့်ဖသ  ဝန့်ဖဆ င့်မှုမရသည ့် လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ားမျ ားက ု 
ပစ့်မှတ့်ထ ားမပီား  လ ုအပ့်ချက့်မျ ား ရှ လ သည့်နှင ့် ၎င့်ားတ  ုက ုယ့်ပ ုင့် ဆ ုားပ တ့်ချက့်ပ င ့် လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု တ  ုပပန့်ရန့် လက့်ခ ရရှ သူမျ ားက ု 
ကူညီဖပားသည ့် တည့်မင မ့်မပီား စ တ့်ချရဖသ  ဝင့်ဖငွ လမ့်ားဖကက င့်ားက ု ပ  ပ ုားဖပားသည့်။ အဖမရ ကန့်ပပည့်ဖထ င့်စု လူဦားဖရ၏ တစ့်ဝက့်နီားပါားက 
25% သ ု မဟုတ့် ယင့်ားအထက့် ဝင့်ဖငွ အတက့်အကျပ စ့်မှုက ု ကက ြုဖတွြို့ရမပီား လူဦားဖရ 40% ခန ့်က အဖရားဖပေါ် အသ ုားစရ တ့် $400 က  ု
မတတ့်န ုင့်ပါ။ အဖမရ ကန့်ပပည့်ဖထ င့်စတုွင့် ဝင့်ဖငွ မညမီ မှုက တစ့်နစှ့်မပီားတစ့်နစှ့် ထ ုားတက့်လ ဖသ ဖကက င့်  
အဖမရ ကန့်သန့်ားဖပါင့်ားမျ ားစွ က လစ ဖငွက  ုအကုန့်သ ုားဖနရမပီား ရွဲကကပ့်မတ့်မှုတငွ့် အမပ ြုင့်တ ုားလ မှုမျ ားနငှ ့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ား၏ 
ကျန့်ားမ ဖရားအတွက့် လူမှုအဆ ုားအပ တ့်မျ ားတွင့် သက့်ဆ ုင့်ရ  ကျဆင့်ားမှုမျ ားက ု ကက ြုဖတွြို့ဖနရသည ့် ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါမှုမျ ားဖသ  နယ့်ဖပမမျ ားက ု 
စတင့်၍ ပမင့်ဖတွြို့လ ခွဲ သည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်မျ ားသည့် ဤဖဒသမျ ားက ု တ ကု့်ရ ုက့်နှင ့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့်ဖသ  ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ  ပ င ့် 
လ ှုြို့ဖဆ ့်ရန့် စတင့်ခွဲ မပီား အဆ ုပါ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၏ မပီားပပည ့်စ ဖုသ  ပပန့်လည့်ဖက င့်ားမွန့်လ မှုက  ုပမင့်ဖတွြို့ဖနရသည့်။ ယခင့်နှင ့် လက့်ရှ  
လက့်ဖတြွို့ဖဆ င့်ရွက့်မှုမျ ားက ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်သူမျ ားအတကွ့် ဖအ က့်ပါ ရလဒ့်မျ ားက ု ဖတွြို့ရှ ထ ားသည့်- ပ ုဖက င့်ားဖသ  ပည ဖရားဆ ုင့်ရ  
ရလဒ့်မျ ား၊ ရုပ့်ပ ုင့်ားဆ ုင့်ရ နှင ့် စ တ့်ပ ုင့်ားဆ ငု့်ရ  ကျန့်ားမ ဖရားတွင့် ထ ဖရ က့်ဖသ  တ ာုးတက့်မှုမျ ား၊ အပမတ့်ကကီားစ ားသူ အဖကကွား၏ သ သ ဖသ  
ဖလ   ချမှုနှင ့် အဖပခခ  လ ုအပ့်ချက့်မျ ား ပပည ့်မီမှုအတကွ့် ပ ုဖက င့်ားဖသ  ယ ုကကည့်စ တ့်ချရမှု။ ၎င့်ားတ  ုက လုပ့်သ ားဖစျားကကွ့်တွင့် သ သ ဖသ  
သက့်ဖရ က့်မှုမျ ား မရှ ဖကက င့်ားက ုလည့်ား ရ ှဖတွြို့ခွဲ သည့်။ 

Austin တွင့် ဤဖရှြို့ဖပပားလုပ့်ဖဆ င့်ချက့်က ု ပ စ့်န ငု့်ဖအ င့်ပပြုလုပ့်  ု  အဖပခခ အုတ့်ပမစ့် ရှ ပါသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ ု က ဖအ င့်ပမင့်ဖသ  
ပဏ မလုပ့်ဖဆ င့်မှု အချ  ြုြို့က ု လွယ့်ကဖူချ ဖမွြို့ဖစမပာီး အဆ ုပါ ဖရြှို့ဖပပားစတင့်မှုက  ုအစပပြုရန့် လ ုအပ့်ဖသ  အဖပခခ အဖဆ က့်အအ ု 
ရှ ပါသည့်။ COVID ကမ္  ကပ့်ဖရ ဂါ၏ ရလဒ့်အပ စ့် RISE ဖပ ရှင့်ားနည့်ားက ကျန့်ားမ ဖရားနှင ့် စီားပွ ားဖရား ထ ခ ကု့်မှုမျ ား ရင့်ဆ ုင့်ဖနရသည ့် 
မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက ု တစ့်ကက မ့်စ  တ ကု့်ရ ုက့် ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ   လ ွဲဖပပ င့်ားဖပားသည ့် ပရ ုဂရမ့်မျ ားက ု စတင့်လုပ့်ဖဆ င့်ခွဲ သည့်။ 
ကျွန့်ုပ့်တ ု တွင့် 

ယခုအခါ ပ ု၍ သက့်ဖရ က့်မှုရှ ဖသ  အ မခ ဖပားထ ားသည ့် ဝင့်ဖငွ ပရ ုဂရမ့်က  ုစတင့်လုပ့်ဖဆ င့်ရန့် 
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BURMESE 

 

လ ုအပ့်သည ့် လုပ့်ထ ုားမျ ားနငှ ့် ကျွမ့်ားကျင့်မှု ရှ ပါသည့်။ 

Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်က အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ခွဲ သည ့် RISE ပရ ုဂရမ့်မျ ားစွ အပပင့် ဖဒသတွင့်ားနှင ့် ပပည့်တငွ့်ားတွင့် ပ စ့်ဖပေါ်လ သည ့် 
ဆန့်ားသစ့်တီထွင့်မှုရှ ဖသ  ဖရြှို့ဖပပား ပရ ုဂရမ့်မျ ား ရှ ပါသည့်။ 
ဥပမ တစ့်ခုမှ  မတ့်လမှစတင့်၍ 12  လ ဖရြှို့ဖပပားလုပ့်ရပ့်ပ င ့် မ သ ားစု 100 ဖကျ ့်နှင ့် လက့်တွွဲလုပ့်က ုင့်ခွဲ သည ့် ဖဒသနတရ ပရဟ တ 
ရန့်ပ ဖုငွမျ ား ($1.2M) နငှ ့်အတ ူလတ့်တဖလ  လက့်တွွဲလုပ့်က ုင့်မှု ပ စ့်သည့်။ ဤပဏ မလုပ့်ဖဆ င့်မှုက 12 လဖကျ ့်က လအတငွ့်ား 
မ သ ားစုတစ့်စုလ င့် $12,000 ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖပားခွဲ သည့် ($1,000/လ)။ မ သ ားစုမျ ားထ မ ှဖလ လ ရန့် သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားဆ ုင့်ရ  သုဖတသနက  ု
လက့်ရှ လုပ့်ဖဆ င့်ဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။ 

Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့်  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား၊ အ မ့်ရ  တည့်မမွဲဖရားနငှ ့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု 
ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝသတ့်မှတ့်နည့်ားနှင ့် ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားမျ ားက ု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်နည့်ားက ု ထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားဖန၍၊ တီထွင့်ဆန့်ားသစ့်မှု ရ ုားဌ န၊ 
တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န၊ ရပ့်ကွက့် အ မ့်ရ နငှ့်  လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရားအပပင့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဝန့်၏ ရ ုားဌ နက ကက  ခ ုင့်မှု အဖပခပပြု 
ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားက ု လက့်ခ ကျင ့်သ ုားသည ့် ဝင့်ဖငွလ ွဲဖပပ င့်ားမှုမျ ားနငှ ့် အ မခ ထ ားဖသ  ဝင့်ဖငွ ပရ ုဂရမ့်မျ ားက ု ဖလ လ ဖနပါသည့်။ 
ဤချဉ့်ားကပ့်နည့်ားတငွ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားက  ုန ားဖထ င့်ပခင့်ားနှင ့် သင့်ယူဖလ လ ပခင့်ား အပပင့် မ သ ားစုမျ ားအ ား ဖရာွးချယ့်မှုဖပားရန့်နှင ့် ၎င့်ားတ  ု၏ 
ပဏ မ လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု ထ န့်ားချြုပ့်ရန့် မ သ ားစုမျ ားက ု ခွင ့်ပပြုဖပားရင့်ား ကန ့်သတ့်မထ ားဖသ  ဖငွလ ုားဖငွရင့်ားက ု ဖပားအပ့်ပခင့်ားတ  ု ပါဝင့်သည့်။ 
အ မခ ထ ားဖသ  ဝင့်ဖငွ ပရ ုဂရမ့်မျ ားသည့် လူမည့်ားမျ ားနှင ့် အပခ ား အသ ားအဖရ င့်ရှ ဖသ  အသ ကု့်အဝန့်ားမျ ားက န ငု့်င တငွ့်ားနှင ့် ဖဒသတွင့်ား 
နှစ့်ရ ချ ီရင့်ဆ ုင့်လ ခွဲ ရသည ့် သမ ငု့်ားဝင့်မပီား စနစ့်တကျဆင့်ထ ားဖသ  စီားပွ ားဖရား မညမီ မှုမျ ားအတကွ့် ပပင့်ဆင့်မှုပ စု အပ စ့်လည့်ား 
အသ ုားဝင့်ပါသည့်။ Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်မှ မျ ားပပ ားလှဖသ  ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ားက အလွန့်အဖရားကကီားပါသည့်။ 

b. လုပ့်ဖဆ င့်မည ့်ပ စု - 

i. အ မခ ထ ားသည ့် ဝင့်ဖငွ ပဖရ ဂျက့် ဖရြှို့ဖပပား- ဗဟ ုချက့်တစ့်ခုလ င့် အ မ့်ဖထ င့်စု 200 အထ  တစ့်နှစ့်စ အတကွ့် လစဉ့် $1,000  

x ဗဟ ုချက့် 5 ခု။ နှစ့်စဉ့် စုစဖုပါင့်ား $12 သန့်ား။ 

ii. ဖငွသ ား ဖထ က့်ပ  ဖငွဖကကားမျ ားက နယ့်ဖပမတွင့်ားရှ  သတ့်မတှ့်ချက့်မီဖသ  မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားထ  ထပ့်တလွဲလွဲ ပ ုစ ပ င ့် 

ဖငွသ ားမျ ားက ု တ ကု့်ရ ကု့် ပ န ့်ဖဝဖပားမည ့် ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားသ ု  ဖရ က့်သွ ားပါမည့်။ 

iii. ပဖရ ဂျက့်သည့် ထီကွဲ သ ု  ကျပန့်ားဖပားမည ့်အစ ား ချမှတ့်ထ ားဖသ  စ သတ့်မတှ့်ချက့်မျ ားဖပေါ် အဖပခခ ၍ 

တကယ့်လ ုအပ့်ဖနသည ့်လူအမျ ားစုထ  ပစ့်မှတ့်ထ ားသွ ားပါမည့်။ 

iv. မမ ြုြို့ဖတ ့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နသည့် တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့် က ရ ယ က ု အသ ုားပပြု၍ သတ့်မတှ့်ချက့်ပပည ့်မီမှု လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု 
ဆ ုားပ တ့်ဖပားသည ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က  ုဖဆ ့်ကသဖပားသွ ားပါမည့်။ 

v. တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န ဝန့်ထမ့်ားသည့် ၎င့်ားတ  ု၏ ပ  ပ ုားမှုက  ုကမ့်ားလှမ့်ားဖပားခွဲ မပီား ၎င့်ားတ  ုက ဝန့်ထမ့်ားအ ွွဲြို့အပပင့် တ ကု့်ရ ကု့် ဖငသွ ား ဖထ က့်ပ  မှုနှင ့် 
ည  န ှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်လ ုဖကက င့်ားနှင ့် ဖ  ့်ပပထ ားသည့်။ 

vi. တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နသည့် အ မခ ထ ားသည ့် ဝင့်ဖငွ ရန့်ပ ဖုငွမျ ား၏ လက့်ခ ရရှ န ုင့်ဖပခရှ သူတစ့်ဦားချင့်ားအတကွ့် အကျ ြုားခ စ ားခွင ့် လက့်ခ သူမျ ားအ ား 
ဖငွဖကကား အကက ဖပား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖပားရန့် ကက ြုားစ ားအ ားထုတ့်သွ ားပါမည့်။ ဤဖငွဖကကား အကက ဖပားမျ ားက တစ့်ဦားချင့်ား ရငှ့်ားပပမှုနှင ့် ၎င့်ားတ  ု၏ 
အကျ ြုားခ စ ားခွင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ရ ှဖ ွကကည ့်ရှုမှုပ င ့် အလ ားအလ ရှ ဖသ  လက့်ခ သူတစ့်ဦားချင့်ားဆီသ ု  လ ဖရ က့်မပီား အ မခ ထ ားဖသ  ဝင့်ဖငွ 
ဖပားဖချမှုမျ ားက ၎င့်ားတ  ု လက့်ရှ တငွ့် လက့်ခ ရရှ ဖနသည ့် အပခ ား ဖငွဖပားလချမှုမျ ားက  ုဖနှ င ့်ယှက့် သ ု မဟုတ့် သက့်ဖရ က့်မှုရှ န ုင့်ပ ကု  ု
ရငှ့်ားပပပါသည့်။ 

vii. သတ့်မတှ့်ချက့်မီဖသ  မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက လက့်ရှ တွင့် လက့်ခ ရရှ ဖနန ငု့်သည ့် အဖပခခ  အကျ ြုားခ စ ားခွင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတွင့် အဖန ှင ့်အယှက့် 
မပ စ့်ဖစရန့် အ မခ ချက့်ရှ သည ့် ဝင့်ဖငွ ဖပားဖချမှုမျ ားသည့် အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်ဆ ုင့်ရ  တွက့်ချက့်မှုမျ ား တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နသည့် Texas 
ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့် လူသ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင ့် ည  န ှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်၍ လုပ့်က ုင့်ပါမည့်။ မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက လက့်ခ ရရှ ဖနန ုင့်သည ့် အပခ ား 
အကျ ြုားခ စ ားခွင ့် ဖပားဖငွမျ ားနငှ ့် အဖနှ င ့်အယှက့် မပ စ့်သည ့် အ မခ ထ ားဖသ  ဝင့်ဖငွ ဖပားဖချမှုမျ ား၏ ခွွဲဖဝဖပားသည ့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားက  ု
သုဖတသနလုပ့်မပီား စူားစမ့်ားဖလ လ ရန့် အလ ု ငှ  တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နသည့် အပခ ား ဖအ င့်ပမင့်ဖသ  အ မခ ထ ားသည ့် ဝင့်ဖငွဖရှြို့ဖပပား 
ပဖရ ဂျက့်မျ ားနှင ့် က ကု့်ညီဖစရန့် သ သ ဖသ  ဖဆ င့်ရွက့်ချက့်မျ ား ပပြုလုပ့်သွ ားပါမည့်။ 
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viii. တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နသည့် စွမ့်ားဖဆ င့်ရည့်က  ုနှစ့်စဉ့် ပ ုစ ပ င ့် ဖဆ င့်ရကွ့်မပီား အကွဲပ တ့်ရန့် အလ ု ငှ  အကွဲပ တ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က ုလည့်ား 
အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်သ ွားပါမည့်။ ဤဖဒတ သည့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ပခင့်ားက ု အသ ဖပားမပီား ရန ုင့်မှု၊ ပ စ့်န ုင့်ဖပခနှင ့် 
ကမ့်ားလင ့်မှုတ  ုတွင့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် တ ာုးတက့်ဖရားက ု ပ  ပ ုားသွ ားန ုင့်ပါသည့်။ ၎င့်ားက န ုင့်င အနှ  ရှ  အပခ ား အလ ားတူ ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားအတကွ့်လည့်ား 
အကူအညီ ပ စ့်န ုင့်ပါသည့်။ 

B. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအတကွ့် သတ့်မတှ့်ထ ားမပီား ဗဟ ုချက့် ထ ်းရ   ှုအတကွ့်လည့်ား ဖရာွးချယ့်ထ ားသည ့် ဧရ ယ အလ ကု့် လက့်ရှ  မမ ြုြို့ဖတ ့် ရန့်ပ ုဖငွမျ ားက ု 
ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်မပီား အဆ ုပါ ရင့်ားပမစ့် အစအုဖဝားမျ ားအတကွ့် ရန့်ပ ဖုငွ မန့်ဖနဂျ မျ ားအပ စ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားက ု သတ့်မတှ့်ပါ။ 

a. ထ ု အပပင့် ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားသည့် မမ ြုြို့ဖတ ့် အဖဆ က့်အဦမျ ား၊ စက့်က ရ ယ ၊ ရွဲဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်မျ ား အစရှ သည့်တ  ုကွဲ သ ု  အမျ ားသ ုား 
ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုရယူမှုမ ှကျယ့်ပပန ့်စ ွ အကျ ြုားခ စ ားခွင ့် ရန ငု့်သည့်ဟု ကျွန့်ပု့်တ ု  ယ ုကကည့်ပါသည့်။ ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ ဖဆ င့်ားရ သီ မနု့်တ ုင့်ားတွင့် 
လက့်ဖတြွို့သရုပ့်ပပထ ားသည ့်အတ ုင့်ား မမ ြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င ့် ဖဆ ့်ကသစည့်ားရ ုားရန့် သ ု မဟုတ့် ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲရန့် မလုပ့်န ုင့်သည ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားစွ  ရှ ခွဲ ပါသည့်။ 
အဖအားဓ တ့်မ ှအက အကွယ့် ခ လု ှုရ အပ စ့် အသ ုားပပြုခွဲ သင ့်သည ့် အဖဆ က့်အဦမျ ားက ု အသ ုားမပပြုခွဲ ပါ၊ မ ုားဖလဝအဖပခအဖနပ ုဖက င့်ားဖအ င့် 
လုပ့်ဖပားန ုင့်စွမ့်ားသည ့် ရွဲဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်ကကီားမျ ားက ု ခ ကု ုားရ မွဲ ပ စ့်ဖနမပာီး ဆ ဖလ င့်ငတ့်မတွ့်ဖနသည ့် လူမျ ားအတကွ့် ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖပားရန့် 
အသ ုားပပြုခွဲ န ုင့်ဖသ ့်လည့်ား ၎င့်ားတ  ုက ု လစ့်လပ့်ထ ားမပီား အသ ုားမပပြုခွဲ ပါ။ သ ု ပ စ့်ပါ၍ မမ ြုြို့ဖတ ့် တန့်ားတူညီမှုနှင ့် အဖဆ က့်အဦ၏ အမျ ားပပည့်သူနငှ ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ပ ုင့်ဆ ုင့်မှုက ု ဖတ င့်ားဆ ုမပီား မမ ြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င ့် အသ ုားနည့်ားသည ့် သ ု မဟုတ့် တလွွဲသ ုားဖနသည ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု ရယူအသ ုားပပြုမည့်ဟု 
ဖမ  ့်လင ့်ပါသည့်။ 

b. သ ်းသနို့ လေသတစ ခိုချင ်းစ န ငျှော့  တ သက လသ ကက ်းဝင လဆ င ရွက  ှု ျ ်း (Project Connect၊ River side Togetherness) 
အတကွ  ျ ထ ်းလသ ရန  ှံိုလငစွ ်းဆင ်း ှု  န သ  က ို ဤလေသရ  လနထ ိုင သ ူျ ်းထှံ  တိုနို့ ပ န ချက  ျ ်းအရ အန ်းအန ်းရ  အချက အချ လနရ  ျ ်းသ ိုို့ 
လခါင ်းလဆ င  ှုန ငျှော့ ဆှံို်းပြေတ ချက ချ  တ န ိုင လရ်း ျ ်းအတကွ  ပ န  ည   ွှဲအ  သငျှော့ သည ။ 

C. မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် APD အသ ုားစရ တ့်နှင့်  တပခ ား မမ ြုြို့ဖတ ့် ရန့်ပ ဖုငွ နှစ့်မျ  ြုားစလ ုားမှ သက့်တမ့်ားတ ာုးန ုင့်ဖသ  ရန့်ပ ဖုငွအသစ့်၏ ပ မုျ ားဖသ  ဖငွပမ ဏက  ု
ဖဘား ယ့်ထ ားပါမည့်။ နှစ့်စဉ့် စုစုဖပါင့်ား $32.8 သန့်ား။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် APD ထ မ ှရန့်ပ ုဖငွမျ ားက ု ဖပပ င့်ားလွဲအသ ုားချသွ ားရန့် ဆက့်လက့်၍ ကတ ပပြုပါသည့်။ သ ု ဖသ ့် 
APD ၏ အသ ုားစရ တ့်မျ ားမှ ရန့်ပ ဖုငမွျ ားက ု ဖပပ င့်ားလွဲအသ ုားချပခင့်ားသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားအ ား အ မ့်ရ နှင ့် ရပ့်ကကွ့် တည့်မင မ့်မှု ဖဆ င့်ရွက့်ချက့်မျ ား အပါအဝင့် 
ကပ့်ဖဘားမျ ားက ု ပ စ့်လ မှ တ  ုပပန့်ပခင့်ားထက့် ကက ြုတင့်က ကွယ့်ပခင့်ားတငွ့် အဖထ က့်အပ  ပ စ့်မည ့် ဖဆ င့်ရကွ့်ချက့်မျ ားက  ုချမှတ့်ရန့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားက ု 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားထ  ပ  ပ ုားဖပားရန့် လ အုပ့်သည ့် သ သ ဖသ  ရင့်ားပမစ့်မျ ား၏ နက့်နက့်ရ ှုင့်ားရ ှုင့်ား ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ားအတကွ့် လ ုဖလ က့်မှု မရှ ပါ။ APD ၏ 
အသ ုားစရ တ့်မ ှဖပပ င့်ားလွဲအသ ုားချသည ့် ရန့်ပ ဖုငွမျ ားအပပင့် အ မ့်ရ  မတည့်မမွဲမှုနငှ ့် ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားမှုက ု ဖပ ရငှ့်ားရန့်  
အပခ ား ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ရင့်ားပမစ့် အမျ  ြုားမျ  ြုားအ ား မမ ြုြို့ဖတ ့်ထ မှ ဆယ့်စုနှစ့်မျ ားစွ ကက ဖအ င့်  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုဖတ င့်ားဆ ုလ ခွဲ သည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားပ စ့်သည ့် တ ကု့်ရ ကု့် ထ ခ ုက့်မှုအခ ရဆ ုား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားအမျ ားစု၏ လက့်မျ ားထွဲတွင့် ချမှတ့်ထ ားရမည့်။ တ ကု့်ရ ုက့် သက့်ဖရ က့်မှုရှ သည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားက ကကီားကကပ့်ကွပ့်ကွဲရမည ့် ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  ဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားမှ  စရ တ့်မကကီားဖသ  အ မ့်ရ  ချက့်လက့်မှတ့် ရန့်ပ ုဖငွမျ ား၊ အ မ့်ရ  ယ ုကကည့်အပ့်နှ မှု 
ရန့်ပ ဖုငွမျ ား၊ မမ ြုြို့ဖတ ့်ဝန့်၏ Strike ရန့်ပ ဖုငွ၊ Project Connect  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား ရန့်ပ ဖုငွမျ ားနှင ့် အဖထွဖထွ ဝင့်ဖငွ ရန့်ပ ဖုငွမျ ား “ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားမှုမပပြုဖရား ရန့်ပ ဖုငွမျ ား” 
ဟု ခခ ြုင ု၍ ရည့်ည န့်ားသည့်)။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လက့်ရှ  အ မ့်ရ ၊ ဖရကကီားမှု ဖလျ  ပါားဖစဖရား ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ား၊ တ ာုးချွဲြို့ထ ားဖသ  တ ကု့်ရ ကု့်ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ  ၊ 
အစရှ သည့်တ  ုက  ုထ န့်ားသ မ့်ားထ ားရှ ရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်က ပ ငု့်ဆ ုင့်သည ့် စရ တ့်နည့်ား အ မ့်ရ ၊  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား ဖဆ င့်ရွက့်ချက့်မျ ားဆ ုင့်ရ  စီမ ချက့်မျ ား ပါဝင့်န ုင့်သည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုအတွက့် ပ ုရှည့်ကက ဖသ  က လ အဆ ုပပြုချက့်မျ ားက ု ဖ  ့်ဖဆ င့်ရန့် ဖဒသတွင့်ား တ ကု့်ရ ကု့်ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနငှ ့်အတ ူလုပ့်က ုင့်ပါမည့်။ ဆ ုားပ တ့်ချက့်ချပခင့်ားသည့် ဖနရ အဖပေါ်အဖပခခ မပီား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စီမျ ားက 
 န့်တီားပပြုလုပ့်မည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား စီစဉ့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မှတဆင ့် ပ စ့်ဖပေါ်ပါမည့်။ ရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု စီစဉ့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတကွ့်နှင ့် 
ခွွဲပခ ားသတ့်မတှ့်ထ ားသည ့် ပဖရ ဂျက့်မျ ားက ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့် ခွွဲဖဝသတ့်မှတ့်သွ ားပါမည့်။ ထ ု အပပင့် က လတ  ုရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု ပရ ုဂရမ့်မျ ားအ ား APD ၏ 
အသ ုားစရ တ့်မ ှဖပပ င့်ားလွဲအသ ုားချဖသ  အသ ုားစရ တ့်မျ ားက ု အသ ုားပပြု၍ မမ ြုြို့ဖတ ့်က ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  သွ ားမည့်ပ စ့်မပီား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား၏  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရားနှင ့် 
မတည့်မမွဲမှုတ ု က  ုတ ားဆီားရန့် ဗဟ ခုျက့်မျ ားက ကကီားကကပ့်သွ ားပါမည့်။ ဤအဖသားစ ားဖချားဖငွနှင ့် အဖသားစ ား ခွင ့်ပပြုဖငွ ပရ ုဂရမ့်မျ ားက ု ဖအ က့်ပါအတ ုင့်ား 
အဖသားစ တ့်ဖ  ့်ပပသွ ားပါမည့်။ 

D. အ ပ့်ရ နငှ ့် ရပ့်ကကွ့် တည့်မမွဲဖရား စီမ ချက့်မျ ားက ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားက ု လုပ့်ပ ငု့်ခွင ့်အ ဏ ဖပားပခင့်ားပ င ့် ကပ့်ဖဘားမျ ားက ု ပ စ့်လ မှ 
တ  ုပပန့်ပခင့်ားထက  ကက ြုတင့်က ကွယ့်သည ့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ားတွင့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားအဖပခပပြု ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က  ု န့်တီားမပီား 
အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ပါ။ 
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BURMESE 

 

a. ဘ လ ု လွဲ။ 

i. အ ပ့်ရ  မလ ုဖလ က့်မှု၏ သက့်ဖရ က့်မှုက အလွန့်ဆ ုားရ ွားပါသည့်။ အ မ့်ငှ ားခမျ ားက ု အလျင့်မီဖအ င့် မဖပားန ုင့်သည ့် အ မ့်င ှားမျ ားက 
စရ တ့်စက   စီားဖနမပီား ဖငဖွကကား အခက့်အခွဲ နှင ့်/သ ု မဟုတ့်  ယ့်ရှ ားခ ရမှုက ု ကက ြုဖတွြို့ရက  န တ ရညှ့် စ တ့်  စီားမှုဆ ငု့်ရ  ကျန့်ားမ ဖရား 
သက့်ဖရ က့်မှုအမျ  ြုားမျ  ြုားက ု ကက ြုဖတွြို့ရသည့်ဟု ပပသထ ားသည့်။ ည   ျင့်ားဖသ  အ မ့်ရ  အရည့်အဖသွား၊ ဖငဖွကကားဆ ုင့်ရ  စ တ့်  စီားမှု၊ 
အ မ့်ရ  မတည့်မမွဲမှုနှင ့် ရန့်ပ ဖုငွမရှ မှုကွဲ သ ု  အချက့်အလက့်မျ ားနငှ ့် အ ဟ ရပပည ့်ဝဖသ  အစ ားအဖသ က့်နငှ ့် 
ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုအတွက့် ဖငဖွကကား မရှ မှုတ  ုက ည   ျင့်ားဖသ  ကျန့်ားမ ဖရား အကျ ြုားရလဒ့်မျ ား ပ စ့်လ ဖစပါသည့်။ လူမှု ကွန့်ရက့်မျ ား 
အဖနှ င ့်အယှက့်က ဤကျန့်ားမ ဖရား အခက့်အခွဲမျ ားက ု ပ ုဆ ုားရ ွားဖစပါသည့်။ 

မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှင ့် ရပ့်ကွက့် လုပ့်ငန့်ားမျ ားအနက့် လူမှုဖပါင့်ားစည့်ားညညွီတ့်မှု ကွဲ သ ု  
ဤလူမှုအသ ကု့်အဝန့်ားမျ ားက ပ ုင့်ဆ ငု့်ထ ားနှင ့်မပီား ပ စ့်သည ့် အ  ုားတန့်ပစစည့်ားမျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရမည့်ပ စ့်က  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား 
မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ား၏ ကျန့်ားမ ဖရားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်သည ့် စီားပ ွားဖရား စ တ့်  စီားသညျှော့ အချက  ျ ်းက  ုကက ြုတင့်က ကွယ့်ရန့် ရင့်ားပမစ့်မျ ား 
ပ  ပ ုားဖပားရမည့်။ 

အမျ  ြုားမျ  ြုားဖသ  စ တ့်  စီားဖစသည ့်အရ မျ ားနှင ့် ၎င့်ားတ  ု ရင့်ဆ ုင့်ဖနရသညျှော့  ပပဿန မျ ားအတကွ့် သင ့်ဖလျ ့်ဖသ  ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားက  ု
ဆ ုားပ တ့်ရန့်နှင ့်  န့်တီားဖရားသ ားရန့် ဤရပ့်ကကွ့်မျ ားအ ား ပ  ပ ုားဖပားရန့်မ ှ အလွန့်အဖရားကကီားပါသည့်။ 

b. လုပ့်ဖဆ င့်မည ့်ပ စု - 

i. ပထဝီဝင့်အဖနအထ ားအဖပေါ် အဖပခပပြုသည ့် လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား ဗဟ ုချက့်မျ ား၏ဦ်းလဆ င  ှုပြေငျှော့  လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ားအ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် နယ့်ဖပမ 
သီားသန ့် သက့်ဖရ က့်မှုအတွက့် မမ ြုြို့ဖတ ့်က သတ့်မတှ့်ထ ားသည ့် ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက ု စီမ ခန ့်ခွွဲရန့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က ု ဦားဖဆ င့်သွ ားပါမည့်။ 
မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ဗဟ ုချက့်တစ့်ခုလ င့် ကနဦား $6 သန့်ား ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု ပပြုလုပ့်မပီား အဖသားစ ား ဖချားဖငွ ပရ ုဂရမ့်၊ အဖရားဖပေါ် အဖသားစ ား ခွင ့်ပပြုဖငွ 
အဖထ က့်အပ   ရန့်ပ ဖုငွနငှ ့် အငှ ား အဖသားစ ား ဖငွဖကကား အဖထ က့်အပ   ရန့်ပ ဖုငွက  ုချမှတ့်ရန့် ဖန က့် 10 နစှ့်အထ  တစ့်နှစ့်လ င့် 
ဗဟ ုချက့်တစ့်ခအုတွက့် ထပ့်ဖဆ င့်ား နစှ့်ပတ့်လည့် အပ့်နှ ဖငွ $6 သန့်ားဖပားရန့် ကတ ပပြုသည့်။ ၎င့်ားတ  ုက ု ဖအ က့်ပါ အပ ုင့်ား D တွင့် ဖန က့်ထပ့် 
အဖသားစ တ့်ပ င ့် ဖ  ့်ပပသွ ားပါမည့်။ 

ii. ဗဟ ုချက့်မျ ားသည့် ဤရပ့်ကကွ့် ရန့်ပ ဖုငမွျ ား ဖထ က့်ပ  ပ ုနှင ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုမျ ားက ု ကကပ့်မတ့်ဖပားမည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် 
ဖက င့်စီမျ ားက ု  န့်တီားဖ  ့်ဖဆ င့်သ ွားပါမည့်။ အဖသားစ ား ဖချားဖငွမျ ားသည့် အဖရားဖပေါ် ကယ့်ဆယ့်ဖရား ရန့်ပ ဖုငမွျ ား သ ု မဟုတ့် ကပ့်ဖဘား 
ကယ့်ဆယ့်ဖရား ရန့်ပ ဖုငမွျ ားက ု အစ ားထ ာုးမည့် မဟုတ့်ပါ၊ ၎င့်ားတ  ုအ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရားနငှ ့် တန့်ားတူညီမှု 
ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုအတကွ့် အသ ုားပပြုရန့်သ  ရည့်ရွယ့်ထ ားပါသည့်။ 

iii. ဤလူမှုအသ ကု့်အဝန့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စမီျ ားသည့် ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားမှုမပပြုဖရား ရန့်ပ ဖုငမွျ ားက ု ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရမည ့် နည့်ားလမ့်ားက လုည့်ား 
ဆ ုားပ တ့်ဖပားပါမည့်။ ရန့်ပ ဖုငွမျ ား အသ ုားပပြုမည့်  နည့်ားလမ့်ားက ု ဆ ုားပ တ့်ရန့် တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့် နည့်ားလမ့်ားက  ုအသ ုားပပြုရန့် လ ုအပ့်ပါသည့်။ 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စီမျ ားသည့် အ မ့်ရ  တည့်မမွဲမှု ပ စ့်ဖပမ က့်ဖစရန့် သင ့်ဖလျ ့်ဖသ  ဖနရ  အဖပခပပြု ဖဆ င့်ရွက့်ချက့်မျ ားက ု 
ဆ ုားပ တ့်  ု  ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ား စီစဉ့်ရ တငွ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားတွင့် ပါဝင့်လပု့်ဖဆ င့်ပါမည့်။ ဤဖက င့်စီမျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ု၏ 
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအကက ားတွင့် အ မ့်ငှ ားသူမျ ား ပါဝင့်ရမည့်။ 

E.  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား ဖထ က့်ပ  မှုနငှ ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အဖထ က့်အပ   ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပခင့်ား 

a. အဖသားစ ား ဖချားဖင၏ွ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ငု့်ားက 50% အထ  ဖငွဖကကား ဖထ က့်ပ  ဖပားမပီား ၎င့်ားတ  ုအ ား 
နယ့်ဖပမတွင ်း ရှ ရင့်ားစွွဲ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားက ု အလုပ့်အဖကျွားပပြုသည ့် လုပ့်ငန့်ားမျ ားက ု ပ  ပ ုရန့် နငှ ့်/သ ု မဟတု့် ဖဒသတွင့်ား မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက 
လုပ့်ဖဆ င့်သည ့် ဖက ့်ပ ုရ တ့်ဆ ုင့်ရ  လုပ့်ငန့်ားမျ ား (ဥပမ ၊ ဖန ခင့်ားဘက့် ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုမျ ား) ကွဲ သ ု  အ ားနည့်ားချက့်ရှ ဖသ  မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအတကွ့် 
တီထွင့်ဆန့်ားသစ့်ဖသ  စီားပွ ားဖရား  ူလ ုမှု ပ ုစ မျ ားက ု ဖ  ့်ဖဆ င့်ရန့် အသ ုားပပြုန ငု့်ပါသည့်။ 

b. အ မ့်ငှ ားခ အဖထ က့်အပ  ၊ အ မ့်ပပြုပပင့်မှု အဖထ က့်အပ  ၊ ကဖလားဖစ င ့်ဖရှ က့်မှု အဖထ က့်အပ  ၊ က ားပပြုပပင့်မှုမျ ားနှင ့် အပခ ား ကက ြုတင့်မခန ့်မှန့်ားန ုင့်ဖသ  
လ ုအပ့်ချက့်မျ ားကွဲ သ ု  တစ့်ဦားချင့်ားနှင ့် မ သ ားစု လ ုအပ့်ချက့်မျ ားအတကွ့် အဖသားစ ား ဖချားဖငွမျ ားက  ုအသ ုားပပြု   ု အဖသားစ ား ဖချားဖငွ ပရ ုဂရမ့် ရန့်ပ ဖုငွမျ ား၏ 
အနည့်ားဆ ုား 50% က  ုအသ ုားပပြုပါမည့်။ အဖသားစ ား ဖချားဖငွမျ ားက အဖရားဖပေါ် ကယ့်ဆယ့်ဖရား ရန့်ပ ဖုငွမျ ား သ ု မဟုတ့် ကပ့်ဖဘား ကယ့်ဆယ့်ဖရား 
ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက ု သီားပခ ား အသ ုားပပြုမည့် မဟုတ့်ဘွဲ 
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c. အဖရားဖပေါ် အဖထ က့်အပ   အဖသားစ ား ဖထ က့်ပ  ဖငကွ ု ပ  ပ ုားရန့် ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက ု လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ဗဟ ုချက့်မျ ားအတကွ့် ခွွဲဖဝသတ့်မှတ့်ဖပားပါမည့်။ 
အသ ုားအဖဆ င့် အဖထ က့်အပ  ၊ နငှ့်ထတု့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား အဖထ က့်အပ  ၊ ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  အသ ုားစရ တ့် အဖထ က့်အပ  ၊ အစရှ သည့်တ  ုကွဲ သ ု  
အဖရားတကကီား ဖငွဖကကား အခက့်အခွဲမျ ားရင့်ဆ ုင့်ဖနရသည ့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအတကွ့် အဖရားဖပေါ် ကယ့်ဆယ့်မှု ဖပားရန့် အဖသားစ ား ဖထ က့်ပ  ဖငွဖကကားက ု 
အသ ုားပပြုပါမည့်။ 

d. သီားပခ ားအဖနပ င ့် ကမ ္ ကပ့်ဖရ ဂါဖန က့်ပ ငု့်ား အင ှားအဖထ က့်အပ   သ ု မဟုတ့် အ မ့်ငှ ားသူမျ ား၏ အဖထ က့်အပ   ပရ ုဂရမ့်က ု ပ  ပ ုားကညူရီန့် 
ဖငွဖကကားမျ ားက  ုလူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဗဟ ခုျက့်မျ ားသ ု  ခွွဲဖဝသတ့်မှတ့်ဖပားပါမည့်။ 

e. မမ ြုြို့ဖတ ့်ဝန့်၏ Strike ရန့်ပ ဖုငွမျ ားနှင ့် Project Connect ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားမှုမပပြုဖရား ရန့်ပ ုဖငွမျ ားကွဲ သ ု  တပခ ား ရန့်ပ ဖုငွရင့်ားပမစ့်မျ ားအပပင့် လက့်ရှ နှင ့်ဖန က့်ပ ငု့်ား 
တတ့်န ုင့်ဖသ  အ မ့်ရ  ဖချားဖငွပ ုက့်ဆ နှင ့် စရ တ့်နည့်ားဖသ  အ မ့်ရ  အဖထွဖထွ ရန့်ပ ဖုငွ ဖဒေါ်လ မျ ား၏ အနည့်ားဆ ုား 25% တ  ုအ ား ဖနရ အဖပခပပြု 
 ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား စီမ ချက့်မျ ား ချမှတ့်ပခင့်ား ရည့်ရွယ့်ချက့်မျ ားအတကွ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဗဟ ုချက့်မျ ားသ ု  ခွွဲဖဝသတ့်မတှ့်ဖပားရမည့်။ ဤ ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား 
စီမ ချက့်မျ ားသည့် ဖပမယ  သ မ့်ားဆည့်ားဖရား၊ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဖပမရ  ယ ုကကည့်စ တ့်ချရမှုနှင ့် တပခ ား  ယ့်ရှ ားခ ရမှု ဖလျ  ပါားဖစဖရား မဟ ဗျျူဟ မျ ား 
ပါဝင့်န ငု့်သည့်။ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စမီျ ားသည့် အ မ့်ရ   ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရား သ ု မဟုတ့် ဗဟ ုချက့်၏ ပထဝဝီင့်ဆ ုင့်ရ  နယ့်ဖပမမျ ားအတငွ့်ား 
မမ ြုြို့ဖတ ့်ကပ ုင့်ဆ ုင့်သည ့် လပ လနရ တွင  အလဆ က အဦ်း ျ ်း အပခ ်းအရင ်းအပ စ  ျ ်းအလက င အထည လြေ  လဆ င ရွက ပခင ်းတ ိုို့က ို ကကီားကကပ့်ကွပ့်ကွဲရန့် 
ဖငွဖချားစ ချြုပ့် ပ ကု့်ဆ မျ ားက ုလည့်ား အသ ုားပပြုန ုင့်သည့်။ 

f. အထက လြေ  ပ  ါ အ ို်းအ   စနွို့ ခွ တ   ်းလရ  င  ှု တ ိုက ြေျက လရ်းရန  ှံိုလင၏ွ အစ တ အ  ိုင ်းက ို ရ  ရွ အြေွွှဲျို့ဝင လက င စ  ျ ်းက အ   င  ်း ျ ်းန ငျှော့ အ     ိုင ရ င  ျ ်း၏ 
 ို  လဆ င န ိုင စွ  ်းရည က ို ြေွှံျို့ပြေ ြှု်းတ ို်းတက လစရန န ငျှော့  အ ွန  င  က     ်း  စွ  င  ်းရ  ်းန ိုင လသ အ    ျ ်းန ငျှော့  အ     ိုင ဆ ိုင  ှု ျ ်းက ိုက ကွယ လ ်းသညျှော့  
ဥ လေ ျ ်းလ ေါ်ထွန ်း  ရန  သက လရ က  ှုအရ  န ိုင ဆှံို်းလသ သ ူျ ်း   ဦ်းလဆ င လရ်းဆွွှဲ ှံှုျို့လဆ  န ိုင လစရန   ျ ထ ်းရ   ါ ည ။ 

လကော်     ဏ္ဍ န  စော် ကိုနော်က စ   ော်   ်း 
 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား လက့်တွွဲလုပ့်က ုင့်မှု 10 ခု 
($100,000/လက့်တွွဲလုပ့်က ုင့်မှု) က  ုချမတှ့်သည့် 

$1 သန့်ား 

လက့်ငင့်ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား လ ုအပ့်ချက့်မျ ား ပ ည့် ဆည့်ားဖပားရန့် 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ဖပားသည့် (ဧရ ယ တစ့်ခုလ င့် $1,000,000) 

$10 သန့်ား 

စိုစိုတြါငော််း - လကော်     ဏ္ဍ န  စော်  န ော်ြ ိုတ င    ်း $11 သနော််း 
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န စော်ြ ော်လညော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န   ှု FY 2021-22 န ငျှော့ော် တ နာက ော်ြ ိုငော််း 

(မှတ့်ချက့်- စစုုဖပါင့်ား ဖတ င့်ားဆ ုမှုက ရပ့်ကွက့် ဗဟ ုချက့် 5 ခုအတွက့်သ  ဖ  ့်ဖဆ င့်မှုက ု ထင့်ဟပ့်ဖစပါသည့်။ ဗဟ ုချက့် 5 ခုအထက့်ပ  ုဖရာွးချယ့်ထ ားပါက စစုဖုပါင့်ားမျ ားက ု 
လ ုအပ့်သလ ု ချ  န့်ည  ရမည့်။) 

 

ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့် 5 ခုအတကွ့် ဝန့်ထမ့်ားဖရားရ ၊ စီမ ခန ့်ခွွဲဖရားနှင ့် 
ပရ ုဂရမ့်ဖရားသ ားဖရား ($500,000/ဗဟ ုချက့်) 

$2.5 သန့်ား 

တစ့်မမ ြုြို့တွင့်ား ဆက့်ဆ ဖရား (ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားသ ု )၊ တန့်ားတူညီမှု 
ရ ုားဌ နနစှ့်ခုသည့် ပရ ုဂရမ့်က ု ကကီားကကပ့်ဖရားတ ဝန့်ဖပားရန့်နှင ့် ပ  ပ ုားကူညီရန့် 
ဝန့်ထမ့်ားခန့် အပ့်ပါသည့် 

$300,000 

အ မခ ထ ားသည ့် ဝင့်ဖငွ ပဖရ ဂျက့် ဖရြှို့ဖပပား (ဗဟ ုချက့်တစ့်ခုလ င့် 
အ မ့်ဖထ င့်စု 200 အထ  တစ့်နစှ့်စ အတကွ့် လစဉ့် $1,000 x 
ဗဟ ုချက့် 5 ခု) 

$12 သန့်ား 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု ရန့်ပ ဖုငွ 

 
လက့်ရှ  လုပ့်ငန့်ားငယ့်မျ ားနှင ့် စွန ့်ဦားတီထွင့်မှု အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားက ု ပ  ပ ုားရန့် 
ဖချားဖငွ ပရ ုဂရမ့် ချမှတ့်ပါ၊ ဤရန့်ပ ဖုငွမျ ား၏ တစ့်ဝက့်က ု အဖရားဖပေါ် 
ငှ ားရမ့်ားခ အဖထ က့်အပ  ၊ အဖရားဖပေါ် အ မ့်ပပြုပပင့်ဖရား အဖထ က့်အပ  ၊ 
နှင့်ထုတ့်ခ ရမှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရားနငှ ့် တပခ ား ကက ြုမတင့်န ငု့်ဖသ  
အဖရားဖပေါ်ပ စ့်ရပ့်မျ ားအတကွ့် အဖသားစ ားဖချားဖငွ ပရ ုဂရမ့်က  ု
ဖငွားဖကကားဖထ က့်ပ  ရန့် အသ ုားပပြုသွ ားပါမည့် (ရပ့်ကွက့် 
ဗဟ ုချက့်တစ့်ခလု င့် $4 သန့်ား၊ စစုုဖပါင့်ား $20 သန့်ား) 

 
မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအတကွ့် အ မ့်ရ  အဖထ က့်အပ  ၊ အသ ုားအဖဆ င့်စရ တ့် 
အဖထ က့်အပ  ၊ အ မ့်/က ား ပပြုပပင့်စရ တ့်မျ ား၊ ကျန့်ားမ ဖရား အသ ုားစရ တ့်မျ ား 
အစရှ သည့်တ  ုကွဲ သ ု  အဖရားဖပေါ် ကယ့်ဆယ့်ဖရားက ု ပ  ပ ုားရန့် အဖရားဖပေါ် 
အဖထ က့်အပ   ရန့်ပ ဖုငကွ  ုချမှတ့်ပါ (ဗဟ ုချက့်တစ့်ခုလ င့် $1 သန့်ား၊ 
စုစုဖပါင့်ား $5 သန့်ား) 

 
ကမ္  ကပ့်ဖရ ဂါ ပ စ့်မပီားဖန က့် ရပ့်ကွက့် ဗဟ ုချက့် ဧရ ယ မျ ားတငွ့် 
အ မ့်ငှ ားခ အဖထ က့်အပ   ပရ ုဂရမ့်၏ ဆက့်လက့်ဖပားအပ့်မှု။ 

(ရပ့်ကွက့် ဗဟ ုချက့် တစ့်ခုလ င့် $1 သန့်ား၊ စုစုဖပါင့်ား 

$5 သန့်ား) 

$30 သန့်ား 

စုစုဖပါင့်ား - နှစ့်ပတ့်လည့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု $44,800,000 
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ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားက ု ပ  ပ ုားရန့် တပခ ား မမ ြုြို့ဖတ ့် ဝင့်ဖငွ ရင့်ားပမစ့်မျ ားမှ ရန့်ပ ဖုငမွျ ား ခ ငု့်မ စ တ့်ချရဖစသည့်- 
 

တတ့်န ုင့်ဖသ  အ မ့်ရ အတကွ့် ရည့်ရွယ့်ထ ားသည့် 

ဖချားဖငွပ င ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပခင့်ား 

ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားတငွ့်  ယ့်ရှ ားခ ရမှုက ု ဖလျ  နည့်ားဖစရန့် 
ရန့်ပ ဖုငွမျ ား၏ 25% က  ုသတ့်မတှ့်ပါ 

တတ့်န ုင့်ဖသ  အ မ့်ရ အတကွ့် နှစ့်စဉ့် အဖထွဖထွ 

ရန့်ပ ဖုငွ ခွွဲဖဝသတ့်မတှ့်မှုမျ ား 

ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားတငွ့်  ယ့်ရှ ားခ ရမှုက ု ဖလျ  နည့်ားဖစရန့် 
ရန့်ပ ဖုငွမျ ား၏ 25% က  ုသတ့်မတှ့်ပါ 

တပခ ား  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား ဖထ က့်ပ  ဖငွမျ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စီမျ ားသည့်  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား 
ရန့်ပ ဖုငွမျ ား၏ အသ ုားစရ တ့် အမျ ားစကု ု စီစဉ့်ည န့်ကက ားမပီား ကကပ့်မတ့်ရန့် 

သတ့်မတှ့်ထ ားဖသ   

ဗဟ ုချက့်မျ ားအတကွ့် လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စီမျ ား။ 

ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှာီးပမ ြုပ့်နှ ဖရား ရည့်မှန့်ားချက့်က ု တ ာုးပမ င ့်ဖဆ င့်ရွက့်ပခင့်ားအပပင့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ား ကွန့်ရက့်နှင ့် သင့်တန့်ား ဗဟ ုချက့်နှင ့် 
စပ့်လျဉ့်ား၍ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား အလုပ့်အ ွွဲြို့မ ှအကက ပပြုချက့်က ု ကျွန့်ပု့်တ ု  ပ  ပ ာုးပါသည့်။ 

ဤမမ ြုြို့ဖတ ့်၏ ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမ ှပပန့်ရုပ့်သ မ့်ားမှုနှင ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား၊ တည့်မမွဲဖရား၊ တ ာုးတက့်ဖရားနှင ့် ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုအတကွ့် ထပ့်ဖဆ င့်ား 
အဆင ့်တစ့်ခု အပ စ့် ဤအလုပ့်လုပ့်က ငု့်ဖရား အုပ့်စုသည့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား အလုပ့်အက ုင့် အ ွွဲြို့က သတ့်မတှ့်ထ ားသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အလုပ့် 
ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစု အကက ပပြုချက့်က ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့် လ ုလ ားပါသည့်။ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား လုပ့်သ ား ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစကု ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ တန့်ားတူညီမှု 
ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား ရည့်မှန့်ားချက့်က ု တ ာုးပမ င ့်လုပ့်ဖဆ င့်ရ တငွ့် ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု ပ ည ့်စကွ့်ဖပားသည့်ဟု ယ ုကကသည့်။ 
ဂုဏ့်သ ကခ ရှ ဖသ  နစ့်န ဖကကားပ င ့် တည့်မင မ့်ဖသ  သက့်ဖမွားဝမ့်ားဖကျ င့်ားမျ ား ရှ ထ ားသည ့် သ ု မဟုတ့် သက့်ဖမွားဝမ့်ားဖကျ င့်ားအလုပ့် မရရှ ထ ားသည ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားရှ  
လူအမျ ားအတကွ့် အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ား  န့်တီားဖပားမည ့် ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစ၏ု  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရားနငှ ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ အဆ ုပပြုထ ားဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဗဟ ုချက့်မျ ားကက ား 
ပူားဖပါင့်ားလုပ့်က ုင့်မှုက ု စ တ့်ကူားပါသည့်။ နှစ့်ဖပါင့်ားမျ ားစွ ကက ဖအ င့် စနစ့်တကျ လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှုက ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားက  ုမတည့်မမင မ့်ပ စ့်ဖစခွဲ မပီား ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ 
ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှုနှင ့် လ ုအပ့်ချက့်အဖပေါ် အပမတ့်ထုတ့်ခွဲ မပီား အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားအ ား ပစ့်မှတ့်ထ ားမပီား စစ့်တပ့် စ ရင့်ားသွင့်ားမှုနှင ့် ဥပဖဒ ပပဠ န့်ားဖရား သင့်တန့်ား 
လမ့်ားဖကက င့်ားမျ ားမတှဆင ့် ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားခွဲ သည့်။ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုနငှ ့် ပူားဖပါင့်ားလုပ့်က ုင့်မှုအဖပေါ် ဗဟ ုပပြုသည ့် အခငွ ့်အလမ့်ားအသစ့်မျ ားက ု ပ  ပ ုားဖပားပခင့်ား၊ 
ရငှ့်သန့်ဖနဖသ  အဖတွြို့အကက ြုမျ ား ပ  ပ ုားသည ့် ကျွမ့်ားကျင့်မှုတငွ့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ပခင့်ားနှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုနှင ့်   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှုအစ ား ကုစ ားဖပားပခင့်ားနှင ့် မူလအတ ငု့်ားပပန့်လည့်ပ စ့်ဖပေါ်ပခင့်ားက  ု
ဦားစ ားဖပားပခင့်ားသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား၊ တည့်မင မ့်မှု၊ တ ာုးတက့်မှုနှင ့် ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် ရငှ့်ားလင့်ားဖသ  အဆင ့်တစ့်ခုပ စ့်မပီား ကျွန့်ုပ့်တ  ု ဤဖဆ င့်ရွက့်ချက့်က ု 
သဖဘ တူလက့်ခ ရန့် ဖက င့်စီအ ား တ ကု့်တနွ့်ားပါသည့်။ 
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BURMESE 

 

Amplifier Art မ ှရယူထ ားသည ့် 

Adriana Arriaga ၏ Power to The 

Polls သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု

အဓ ြပါယော်   တသ  လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း ြ   ော်ဆကော်ြါဝငော်တ ်း အလိုြော် အဖ  ြို့  

အချ  ြုားမညစီွ  ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအ ား ၎င့်ားတ  ု၏ အဖတွြို့အကက ြုမျ ားနှင ့် က ုယ့်ပ ငု့်အဖတွားအပမင့်မျ ားက ု ကမ့်ားလှမ့်ားရန့် ၎င့်ားတ  ုအတကွ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ားနှင ့် 
အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားမျ ား  န့်တီားဖပားပခင့်ားပ င ့် အမျ ားပပည့်သူ 
ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ား စက ားဝ ငု့်ားမျ ားတွင့် စနစ့်မျ ားဖကက င ့် တ ကု့်ရ ကု့် ထ ခ ုက့်နစ့်န မှု အရှ ဆ ုား လူမျ ား၏  ွင ့်ဟဖပပ ဆ ုသ မျ ားက ု ဗဟ ုပပြုပခင့်ား။ 
ဤလုပ့်က ငု့်မှုက အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ လုပ့်က ုင့်ဖရား အုပ့်စု အဆ ုပပြုမှုမျ ားနှင ့် အကက ပပြုချက့်မျ ားက  ုအ ွွဲြို့အစည့်ားဆ ုင့်ရ  က ုယ့်စ ားလှယ့်မျ ားသ မကဘွဲ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား 
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက အသ ဖပားဖကက င့်ား ဖသချ ဖစပါမည့်။ 

 

ဆကော်သ ယော် နော်- 

Alicia Torres-atorres@grassrootsleadership.org အဖ  ြို့ဝငော်   ်း- 

Alicia Torres၊ RPS TF member၊ အီားဖမားလ့်- atorres@grass- rootsleadership.org 

Rebecca Sanchez၊ အီားဖမားလ့်- rsanchez@grassrootsleader- ship.org 

Monica Guzmán၊ RPS TF member၊ အီားဖမားလ့်- monica@ goaustinvamosaustin.org 

Cary Roberts 

Temitope Olujobi၊ အီားဖမားလ့်- temitolujobi@gmail.com Doris Adams၊ အီားဖမားလ့်- 

dee.adams543@gmail.com Lucy Nguyen၊ အီားဖမားလ့်- lucy@aachi.org 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ    

Austin မမ ြုြို့ဖတ ့် ဖက င့်စကီ ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားဖနသည ့် အစ တ့်အပ ုင့်ားမျ ားတွင့် ချမတှ့်ထ ားသည ့် လက့်ရှ  
စနစ့်နှင ့် လုပ့်ထ ုားမျ ားသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကက ားသ ဖရားနှင ့် ဆ ုားပ တ့်ချက့် ချမှတ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် 
ပါဝင့်မှုရှ ဖရားအတွက့် 
လ ုအပ့်ချက့်နှင ့် မပပည ့်မီပါ။ ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ ဖန စဉ့် ဘဝမျ ားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်မှုရှ သည ့် 
လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားအဖပေါ် အကက ပပြုချက့် ထည ့်သွင့်ားရန့် ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏အတွက့် အဖရားကကီားဖသ ဖကက င ့် 
အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရား 
အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီအ ား ချမှတ့်ထ ားသည ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က  ုသ သ စ ွ တ ာုးပမ င ့်လုပ့်က ငု့်ရန့် 
အကက ပပြုပါသည့်။ ဥပမ ၊ ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ မတှ့်တမ့်ားမှတ့်ရ မရှ သူ၊ အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  ကက ြုဖတွြို့ဖနရသူ၊ မသန့်ားစွမ့်ားသူ၊ 
LGBTQIA+၊ ဝင့်ဖငွနည့်ားသူ နှင ့်/သ ု မဟတု့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီတွင့် က ုယ့်စ ားမပပြုဘွဲ မကက ခဏ 
လျစ့်လျျူရှုခ ရဖလ ရှ သည ့် BIPOC လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကွဲ သ ု  အမျ ားပပည့်သူ 
ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် ပပြုလုပ့်သည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်က ပပြုလုပ့်ဖသ  ဆ ုားပ တ့်ချက့်မျ ားဖကက င ့် အမျ ားဆ ုား 
သက့်ဖရ က့်သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအတကွ့် အထူားသပ င ့် မနှ့်ကန့်ပါသည့်။ 

အဓ ပပါယ့်ရှ ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရား အလုပ့်အုပ့်စကု မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီနှင ့် ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ရန့် ၎င့်ားတ  ု၏ အဖတွြို့အကက ြုမျ ားပ င ့် တ ကု့်ရ ုက့် 
သက့်ဖရ က့်မှုအရှ ဆ ုား လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားမှ ထွက့်ဆ ုချက့်နငှ ့် ၎င့်ားတ  ု၏ ဘဝမျ ားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်သည ့် ဆ ာုးပ တ့်ချက့်အဖပေါ် လ မ့်ားမ ုားပါသည့်။ မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ား၏ 
တ  ုပပန့်မှုက ု အမျ ားပပည့်သူ ဗ ကျျူရယ့် န ားဖထ င့်ပခင့်ား အချ  န့်ပ ငု့်ားမျ ားအပပင့် အွန့်လ ုင့်ား စစ့်တမ့်ားအစ ုလ ုက့်မှတဆင ့် စုဆည့်ားခွဲ သည့်။ ဤအချက့်အလက့်မျ ားမှတဆင ့် ဆ ုားပ တ့်ချက့် 
ချမှတ့်ရ ၌ တ ကု့်ရ ကု့် ထ ခ ုက့်နစ့်န သည ့် အစ တ့်အပ ငု့်ားမျ ားတွင့် ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ပခင့်ားအတွက့် လက့်ရှ စနစ့်နငှ ့် လုပ့်ထ ုားမျ ားက  ုကုစ ားရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စအီတကွ့် 
အဖလားထ ားရမည ့် အဓ က နယ့်ဖပမမ ှ ဖ  ့်ပပပါတ ု ပ စ့်ဖကက င့်ား ကျွန့်ုပ့်တ  ု ဆ ုားပ တ့်ထ ားသည့်- 

mailto:atorres@grassrootsleadership.org
mailto:temitolujobi@gmail.com
mailto:dee.adams543@gmail.com
mailto:lucy@aachi.org


21  

BURMESE 

 

1. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကမူှု 

(က) မမ ြုြို့ဖတ ့်က ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆ ုခွဲ သည ့် သတင့်ားအချက့်အလက့်မ ှ ပွင ့်လင့်ားပမင့်သ မပာီး ဘ သ စက ားက ု ရယူန ငု့်ဖကက င့်ား ဖသချ ဖအ င့်လုပ့်ပါ 

1. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရား 

a. ဆ ုားပ တ့်ချက့်ချမှတ့်ပခင့်ား မပပြုမီ၊ ပပြုလုပ့်ဖနစဉ့်နှင ့် ပပြုလုပ့်မပီားဖန က့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက ု ဗဟ ုပပြုမပီား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖကက င့်ား 

ဖသချ ဖစပါ 

2. သ ုားစွွဲခွင ့် 

a. ဘ သ စက ား (ဘ သ ပပန့်ဆ ုမှု + စက ားပပန့်ဆ ုမှု) 

b. အချ  န့်/တည့်ဖနရ  

c. နည့်ားပည  

3. ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု 

a. မမ ြုြို့ဖတ ့် ဆ ုားပ တ့်ချက့်ချဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တငွ့် တ ကု့်ရ ကု့်ထ ခ ကု့်သည ့် အပ ုင့်ားမျ ား၏ တ ာုးတက့်လ ဖသ   

ပါဝင့်မှုက ု ပ  ပ ုားကညူရီန့် တန့်ားတညူဖီသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ က  ုဖသချ ဖအ င့်လုပ့်ပါ 

ဤကွဲ သ ု  အဖလားထ ားဖသ  ပင့်မ ဧရ ယ မျ ားပ င့်  မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီအဖနပ င ့် ၎င့်ားတ  ု က ုယ့်စ ားပပြုသည ့် မွဲဆနဒရငှ့်မျ ားနှင ့် ပ ုမ ဖုက င့်ားမွန့်စွ  ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်မှုက ု 
အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီအတွက့် မရှ မပ စ့်လ အုပ့်သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခပပြု အကက ပပြုချက့်မျ ားအစုလ ုက့်က ု ကျွန့်ုပ့်တ ု က ဖရားဆွွဲထ ားသည့်။ 
ဤအကက ပပြုချက့်မျ ားသည့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့အပ စ့်သ မက မွဲဆနဒရှင့်မျ ားနငှ ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအပ စ့် ကျွန့်ပု့်တ ု က မမွဲခမ စ ွ ထ န့်ားသ မ့်ားလုပ့်ဖဆ င့်သည ့် အမျ ားပပည့်သူ 
ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ လမ့်ားည န့် တန့်  ုားမျ ားနှင ့် ပင့်က ုအ ားပ င ့် ချ  တ့်ဆက့်ဖနပါသည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း 

A. အကက ပြ ြ ကော် 1 - ြ ငျှော့ော်လငော််းပ ငော်သ မြ ်း မွဲဆနဒရှင့်မျ ား၏ ယဉ့်ဖကျားမှု၊ ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်မှုမျ ားနငှ ့် ဘ သ စက ားမျ ား၏ မတကူွွဲပပ ားမှုအတွက့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ 
တ ဝန့်ယူသည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားတွင့် ဆ ုားပ တ့်ချက့်ချမတှ့်ပခင့်ားအတကွ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်မှုက ု ဦားစ ားဖပားပါ- 

• မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ား မပပြုလုပ့်မ၊ီ ပပြုလုပ့်ဖနစဉ့်နှင ့် ပပြုလုပ့်မပီားဖန က့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားအ ား အသ ဖပားရန့် အခဖပား 
ဖကက ့်ပင မျ ား၊ ဖရဒီယ ု၊ လူမှုမဒီီယ ၊ ဆ ုင့်ားဘုတ့်ကကီားမျ ားနှင ့် ဘက့်စ့်က ားကကီားမျ ား၊ ဘက့်စ့်က ား မှတ့်တ ငု့်မျ ား (ဘ သ စက ားမျ ားစွ ပ င ့်) က  ုအသ ုားချပါ 

• လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်အ ားလ ုားကဖတ   မမ ြုြို့ဖတ ့်နငှ ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စနီှင ့် ပတ့်သက့်၍ အချက့်အလက့်မျ ားက ု ရ ှဖ ရွန့် Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်ဝဘ့်ဆ ုက့်က ု 
အသ ုားပပြုခွင ့် နှင ့်/သ ု မဟုတ့် ရ ှဖ ွကကည ့်ရှုနည့်ားက ု မသ ဖသ ဖကက င ့် အမျ ားပပည့်က ု အဖကက င့်ားကက ားရန့် ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆ ုမှု မျ  ြုားစ ုက ု အသ ုားပပြုရန့်မှ  မရှ မပ စ့် 
အဖရားကကီားပါသည့်။ Project Connect စည့်ားရ ုားလ ှုြို့ဖဆ ့်မှုအတငွ့်ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအလနပြေငျှော့  ကျွန့်ုပ့်တ  ုသည့် သတင့်ားအချက့်အလက့်က ု 
ထုတ့်ပပန့်ပခင့်ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကမူှုနှငျှော့  စပ့်လျဉ့်ား၍ Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ လုပ့်န ငု့်စွမ့်ားက ဘယ့်လ ုပ စ့်န ုင့်လွဲဆ ုတ က ု 
ဖစ င ့်ကကည ့်ခွဲ ပါသည့်။  မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီအဖနပ င ့် အစည့်ားအဖဝားအ ားလ ုားက ု အမျ ားသ ဖစရန့် Project Connect အတကွ့် ဖကက ့်ပင စဉ့်အတငွ့်ား အသ ုားချခွဲ သည ့် 
တူညီဖသ  မဟ ဗျျူဟ မျ ားနှင ့် စနစ့်မျ ားစွ က  ုအသ ုားချရန့် အဓ ပပါယ့်ရှ ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ငု့်ဖရား အလုပ့်အပု့်စကု အကက ြုပပြုပါသည့်။ 

• အဂဂလ ပ့်ဘ သ စက ား ကျွမ့်ားကျင့်မှု အကန ့်အသတ့်ရှ သည ့် သီားပခ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားရှ သည ့် ပထဝနီယ့်ဖပမမျ ားက  ုထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ား၍ 
အမျ ားဆ ုားဖပပ သည ့် ဘ သ စက ားအ ားလ ုားပ င ့် အချက့်အလက့်အ ားလ ုားက ု လူသ ရငှ့်ကက ား ဘ သ ပပန့်ဆ ုရပါမည့်။ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက 
ဖတ င့်ားဆ ုလ င့်လည့်ား အချက့်အလက့်အ ားလ ုားမှ  ချက့်ချင့်ား ဘ သ ပပန့်ဆ ုရန့် အသင ့်ပ စ့်ရပါမည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားအတငွ့်ား 
ဖက င့်စီတစ့်ခုစ၏ီ မွဲဖပားမှု မပပြုလုပ့်မီ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဘယ့်နှစ့်ဦားက အဖကက င့်ားအရ တစ့်ခုအတွက့် 



22  

BURMESE 

 

(မှတ့်ပ ုတင့်ထ ား/လဝြေန ကနို့ ကွက /လထ က ခှံလကက င ်း) က  ုလူသ ရှင့်ကက ား အမည့်ဖ  ့်ပပရမည့်။ 

•  ဥပမ ၊ ဤအချက့်အတွက့် လူဖပါင့်ား 367 ဦားက  ုစ ရင့်ားသွင့်ားထ ားဖသ ့်လည့်ား မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီသည့် အတည့်ပပြုရန့် တညီတညွတ့်တည့်ား မွဲဖပားကကသည့် 
အစရှ သည့်တ  ု 

• ပပန့်လည့် သတင့်ားဖပားပ ု ဖရားတငွ့်-အစည့်ားအဖဝား တစ့်ခ ုမပီားသည ့်ဖန က့်  မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားပ င ့် ပပြုလုပ့်ထ ားသည ့် လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားတွင့် ပါဝင့်သည့်မှ - 

• မွဲဖပားမှုမျ ားနှင ့် အ ွွဲြို့ဝင့်တစ့်ဦားစကီ ု မွဲဖပားပ  ု

• အမျ ားပပည့်သူ တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား/မှတ့်ချက့်ပပြုဖရား၊ ဥပမ ၊ လူဘယ့်နှစ့်ဦားက အတ ကု့်အခ ပပြုပခင့်ားနငှ ့် အပခ ားအရ မျ ားအတကွ့် မှတ့်ပ ုတင့်ထ ား သ ု မဟုတ့် 
ဖပပ ဆ ုထ ားပါသလွဲ 

• မွဲက ဘ က ု ဆ ုလ ုလွဲဆ ုတ က ု ဖ  ့်ပပသည ့်  တ့်ရှုန ငု့်ဖသ  ဘ သ စက ားပ င ့် ဖရားသ ားရမည့်၊ သ ု မှသ   တ့်ရှုမပီား န ားလည့်ရန့် လွယ့်ကူပါမည့် 

• Austin မမ ြုြို့ဖတ ့် ဝဘ့်ဆ ကု့်က ု ဝင့်ကကည ့်ရန့် ပ ုလွယ့်ကူဖစမပာီး သ ုားစွွဲသူနှင ့် ပ ု၍အဆင့်ဖပပဖစရန့် ကျွမ့်ားကျင့်သပူီသစ ွ  

ဘ သ ပပန့်ဆ ုထ ားဖကက င့်ား ဖသချ ဖစမည ့်ပ စု သ ု  ပပင့်ဆင့်ပါ 

B. အကက ပြ ြ ကော် 2- မ   ြို့တ  ော်တ က ငော်စ  အစညော််းအတဝ်းအ ်း   ိုကော်ရ ိုကော် ထ ြ ိုကော်နစော်နာ ှု အ   ဆ ို်းလူ   ်း၏ ဖ ငျှော့ော်ဟ တ ပြ ဆ ို ှု   ်းက ို ဗဟ  ိုပြ  ငော််း ြါဝငော်ဆငော်န   န ော် 
လူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််း   ်းက ြ ို၍လ ယော်ကူစ    ယအူသ ို်းပြ န ိုငော်သညျှော့ော် လိုြော်ငနော််းစဉော်   ်း ပြ လိုြော်ြါ။ 

• ထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားရမည ့် သီားပခ ား ဆ ုားပ တ့်ချက့်မျ ားအတွက့် သက့်ဆ ုင့်ရ  အဆင ့်မျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်ရန့် CBO မျ ားနှင ့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နနှင ့်အတူ 
လုပ့်က ုင့်ပခင့်ားပ င ့် ထွက့်ဆ ုချက့်က ု အရင့်ဆ ုား မ ဖဝရန့် လ မည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ ဆ ုားပ တ့်ချက့်မျ ားပ င ့် သက့်ဖရ က့်မှုအရှ ဆ ုား လူမျ ားက  ု ခွင ့်ပပြုဖပားသည ့် အဆင ့် 
စနစ့်တစ့်ခကု  ုအဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ပါ။ 

• ဥပမ ၊ RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား န ားဖထ င့်မှု အချ  န့်ပ ငု့်ားတွင့် ကျွန့်ုပ့်တ ု   န့်တီားထ ားသည ့် စက ားဖပပ သူ အဆင ့် စနစ့်သည့် APD က 
လုပ့်ခွဲ သည့်  လုပ့်ရပ့်မျ ားဖကက င ့် ထ ခ ကု့်နစ့်န မှု အရှ ဆ ုား လူမျ ားထ  တ ကု့်ရ ကု့် သက့်ဖရ က့်မှုရှ ခွဲ သူမျ ားက ု ဦားစ ားဖပားထ ားသည့် 

• မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားအတွင့် အချ  န့်နငှ ့် တစ့်ဖပပားညပီ စု ပ င ့် ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက ဖပပ ဆ ုသည ့် မျ ားစ ွဖသ  ဘ သ စက ား 
မျ  ြုားစ ုက ု ကမ့်ားလှမ့်ားဖပားပခင့်ားပ င ့် လက့်ရှ  ဘ သ ပပန့်ဆ ုမှုနငှ ့် စက ားပပန့်ဆ ုမှု ဝန့်ဖဆ င့်မှုစနစ့်က ု သ သ စ ွ တ ာုးပမ င ့်မပီား အသ  မှတ့်တမ့်ား  ုင့်မျ ားက ုလည့် 
လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား အချ  န့်မဖရာွး န ားဆင့်န ုင့်ရန့် ပပြုလုပ့်ထ ားပါ။ 

• ပမန့်မ  

• စပ န့် 

• က ုရီားယ ား 

• အ ရဗစ့် 

• တရုတ့် (မန့်ဒရင့်ား) 

• ဗီယက့်နမ့် 

• အူရ့်ဒ ူ

• ဖ  ့်ပပပါတ ု  အပါအဝင့် ဗ ကျျူရယ့် သ ု မဟုတ့် လူက ုယ့်တ ုင့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားအကွ့် ပ ု၍ ထ ဖရ က့်မှု အသ ုားပပြုရလွယ့်ကူသည ့်  

စက ားဖပပ သ ူစ ရင့်ားသွင့်ားပခင့်ားနှင ့် စက ားဖပပ သူ ဖစ င ့်ကကည ့်ပခင့်ားက ု ပပြုလုပ့်ပါ- 

• အစည့်ားအဖဝားအတငွ့်ား  ွင ့်ရန့်နှင ့် ချက့်ချင့်ား လက့်ငင့်ား တစ့်မပ ြုင့်နက့် စက ားပပန့်ရန့် ဗီဒယီ ု၊ ဖအ ့်ဒီယ ု၊ အသ ဖမားလ့်မျ ားနှင ့် ထွက့်ဆ ုချက့်စ လ  က ု 
တင့်ပပပခင့်ား အပါအဝင့် ၎င့်ားတ  ု ဖရာွးချယ့်သည ့် ဖ  မတ့်တစ့်ခုခုပ င ့် ထွက့်ဆ ုရန့် စ ရင့်ားသွင့်ားထ ားသည ့် စက ားဖပပ သူမျ ားက ု ခွင ့်ပပြုပခင့်ား 
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• ဗ ကျျူရယ့် အစည့်ားအဖဝားမျ ားအတွက့် အသ ဖမားလ့်မျ ား ချန့်ထ ားခွဲ ရန့် စ ရင့်ားသွင့်ားထ ားဖသ  စက ားဖပပ သူမျ ားက ု ခွင ့်ပပြုပခင့်ားပ င ့် န ပါတ့်နှ ပ့်၍  

ဖစ င ့်ဆ ငု့်ားချ  န့်က ု ဖလ   ချပခင့်ား 

• အချ  န့်မဖရွား မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားတွင့်ားသ ု  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက ု ခွင ့်ပပြုသည ့် စနစ့်တစ့်ခ ု န့်တီားပခင့်ား 

• လူအမျ ားအတကွ့် စက ားဖပပ ရန့် ကက ြုတင့်စ ရင့်ားသွင့်ားရသည ့် စည့်ားကမ့်ားချက့်က ု  ယ့်ရှ ားပါ၊ ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားအ ား 

လူတ ုင့်ားအတကွ့် အချ  န့်တ ငု့်ား ပါဝင့်န ငု့်ဖစရန့်  ွင ့်လှစ့်ထ ားရမည့် 

• စက ားပပန့်ဆ မုှု လ ုအပ့်ချက့်က ု ဖတ င့်ားဆ ုဖနရမပီား အပခ ားလူမျ ားထက့် 2 ရက့်ကက ြုတင့်၍ စ ရင့်ားသွင့်ားဖနရသည ့် ဘ သ ပပန့်လ ုအပ့်သည ့် လူမျ ားအဖပေါ် 
စည့်ားကမ့်ားချက့်က ု  ယ့်ရှ ားပါ 

• အကက ပြ ြ ကော် 3- မ   ြို့တ  ော်တ က ငော်စ  ဆ ို်းပဖ ော်ြ ကော်   ်းပဖငျှော့ော် သကော်တ  ကော် ှုအ   ဆ ို်း ြရ ိုငော်  ငော််း လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း အဖ  ြို့ဝငော်   ်းက ို  ကော်ကက စ   ြ   ော်ဆကော်မြ ်း ဗဟ  ိုပြ  န ော် 
ပ နော်ဆနော်တ သ  လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း ြ   ော်ဆကော်လိုြော်က ိုငော်တ  ်း  ဟ  ဗ ျူဟ  က ို ဖနော်  ်း န ော် မ   ြို့တ  ော်တ က ငော်စ  အဖ  ြို့ဝငော်   ်းက ို လ ိုအြော်တ စြါသညော်။ 

• အနည့်ားဆ ုား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား န ားဖထ င့်ပခင့်ားနှင ့် တ  ုပပန့်မှု အချ  န့်ပ ုင့်ား 1 ခု (ဘ သ စက ားစ ု၊ အသ ုားပပြုန ငု့်မှု ဖ  မတ့်မျ ား၊ အစရှ သည့်တ  ုပ င ့် ရန ုင့်သည့်) ရှ ထ ားမပီား 
မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝား တစ့်ခုစအီတကွ့် ၎င့်ားတ  ုက စပွန့်ဆ ဖပားသည ့်/ပူားတွွဲစပွန့်ဆ ဖပားသည ့် အရ မျ ားအတကွ့် အဖမားအဖပ  အချ  န့်ပ ငု့်ား 1 ခုက ု ရှ ထ ားပါ။ 

• အဆ ုပပြုထ ားသည ့် အချက့်မျ ားအတကွ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားထ မ ှအကက ပပြုချက့်နှင ့် ကျွမ့်ားကျင့်မှုတ  ုက ု ဖတ င့်ားခ ရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား 

အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား သ ု မဟုတ့် အုပ့်စုမျ ားနငှ ့် ပပြုလုပ့်ထ ားသည ့် *အမှန့်တကယ့်* ချ  တ့်ဆက့်မှုမျ ားက ု လူသ ရှင့်ကက ား ထုတ့်ပပန့်ပါ 

• ဆ ုားပ တ့်ချက့်မျ ားဖကက င့်  ထ ခ ကု့်နစ့်န မှုအရှ ဆ ုားလူမျ ားနှင ့် ဆက့်သွယ့်ဆက့်ဆ ဖရားမျ ားရှ သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခပပြု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားတငွ့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မပီား 
သင့်က မွဲဆနဒရငှ့်တစ့်ဦားက  ုအသ ဖပားထ ားဖသ  ဆ ုားပ တ့်ချက့်မျ ား ပပြုလုပ့်ရန့် ဖသချ ဖစရန့် ပပည ့်စ ုဖသ  လမ့်ားနစှ့်သယွ့် ဆက့်သွယ့်ဆက့်ဆ ဖရားက ု  န့်တီားပါ။ 

• လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားစွ တငွ့်  အ ားဖက င့်ားဖသ  နှုတ့်ပ ုင့်ားဆ ုင့်ရ  အစဉ့်အလ ပ င ့် လူအမျ ားက ပပဿန မျ ားက ု က ုယ့်ဖတွြို့ဖဆွားဖနွားန ုင့်သည ့် 
အချ  န့်ပ ုင့်ားမျ ားက ု လက့်က ုင့်ထ ားပခင့်ားက ၎င့်ားတ  ု၏ ထင့်ပမင့်ချင့်က အဖရားပါဖကက င့်ား ခ စ ားချက့်က ု ပ  ပ ုားပါမည့်။  ၎င့်ားက လူအမျ ားဖနထ ုင့်သည ့်/သ ု မဟတု့် 
ဖသားငယ့်ဖသ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခပပြု Zoom အချ  န့်ပ ုင့်ားမျ ားတငွ့် ပ ု၍ ရင့်ားနှီားဖသ  အတငွ့်ားဖရားပ စ့်ဖသ  ပွွဲမျ ားပ စ့်မည့်ပ စ့်မပီား CBO မျ ားက ပူားတွွဲ 
စပွန့်ဆ ဖပားန ုင့်ပါမည့်။ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ားနှင ့် အပပြုသဖဘ  ဆက့်ဆ ဖရားမျ ား တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ားက လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရားက ု 
ဖသချ ဖစရန့် အဓ ကကျပါသည့်။ 

• တပခ ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အလုပ့်အပု့်စုမျ ားက အဆ ုပပြုထ ားသည ့်  

လက့်ရှ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား စင့်တ မျ ားတွင့် ရပ့်ကကွ့် “ဗဟ ုချက့်မျ ား” တွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မပီား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ပါ။ 

• အကက ပြ ြ ကော် 4-   သ ပြနော်ဆ ို ှုန ငျှော့ော် စက ်းပြနော်ဆ ို ှု ဝနော်တ ဆ ငော် ှု   ်းအ  ကော် က ြ တြ်း န ော် ဆကော်သ ယော်တ ပြ ဆ ို ှု   ်းန ငျှော့ော် အ   ်းပြညော်သူ သ ငော််းအြ ကော်အလကော် ရ ို်းဌ န 
(CPIO) အ  ကော် $5M ြ ကော်ြ ငော််း  ငော််းန  ်းပ   ြော်န  မြ ်း မ   ြို့တ  ော် ဌ န   ိုငော််းသညော်- 

• ဖအ က့်ပါတ ု  (ဖ  ့်ပပပါတ ု နငှ ့် တပခ ားအရ ားမျ ား အပါအဝင့်) အတကွ့် ပါတန မျ ား (လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား) က  ု

ဖငွဖပားဖချရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရားအတကွ့် အဖပခခ  ဘတ့်ဂျက့် လ ုင့်ားတစ့်ခကု  ုထည ့်သွင့်ားပါ- 

• ဘ သ ပပန့်ဆ ုမှု/စက ားပပန့်ဆ ုမှု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

• ကဖလားသူငယ့်ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု 

• ကျင့်ားပမည ့်ဖနရ  အဖထ က့်အပ   

• အဖဝားမ ှဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲခငွ ့် အဖထ က့်အပ   

• လွယ့်ကူဖချ ဖမွြို့ဖစဖရား ပ  ပ ုားရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့အစည့်ား(မျ ား) က ု ဖတ င့်ားဆ ုမှု 

• အထက့်ပါတ  ုက ု ပ  ပ ုားဖပားန ုင့်သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား လူပုဂ္ ြုလ့်(မျ ား) 
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• အထက့်ပါတ  ုအတကွ့် အကူအညီရယူရန့် လက့်ရှ  အဖတွြို့အကက ြုရှ သည ့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ား(မျ ား) အတကွ့် အဖထ က့်အပ  ဖငဖွကကား 

• မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားနှင ့် ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ငု့်ဖနမပီား ဗဟ ုပပြုထ ားသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ပါတန မျ ား (အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား) နငှ ့် ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်မပီား 

• အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား 2 ဦားအတကွ့် တန့်ားတူညီမှု ရ ာုးဌ န၏ အဖပခခ  အသ ုားစရ တ့်တွင့် နှစ့်စဉ့် $250K ဖပါင့်ားထည ့်ထ ားသည့် (2 FTE မျ ားအတကွ့် လစ /အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်မျ ား)။ 
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လ ညျှော့ော်ကငော််းန ငျှော့ော် တစ ငျှော့ော် ကြော် ှု လိုြော်က ိုငော်တ ်း အိုြော်စို  
လှည ့်ကင့်ားနငှ ့် ဖစ င ့်ကကပ့်မှု မူဝါဒမျ ားက လူမည့်ားမျ ား၊ တ ငု့်ားရင့်ားသ ားနှင ့် အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ား (BIPOC) လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားအဖပေါ် ထ ခ ကု့်မှုပ စ့်ဖစမပာီး လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား 
ဖဘားကင့်ားဖရားက ု တ ာုးပမ င ့်ရန့် ပျက့်ကွက့်ရသည ့် အဖကက င့်ားရင့်ားနငှ ့် နည့်ားလမ့်ားက  ု ဖပ ရှင့်ားပခင့်ား။ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား လ ုအပ့်ချက့်မျ ားအတကွ့်  န့်တီားမှုရှ ဖသ  
ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားအတကွ့် ဤလုပ့်ငန့်ားဖဆ င့်ရွက့်မှု နယ့်ဖပမမျ ားမှ ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု ရုပ့်သ မ့်ားရန့်နည့်ားလမ့်ားက  ုဤအုပ့်စကု ရ ှဖ ွပါမည့်။ 

ဆက့်သွယ့်ရန့်- 

David Johnson: criminaljustice@grassroot- sleadership.org 

 

လိုြော်က ိုငော်တ နတ သ  အိုြော်စို အဖ  ြို့ဝငော်   ်း- 
David Johnson Sue 
Gabriel Rodney Sáenz 
Bethany Carson 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ  - 

  ဌ နသညော် အ   ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််း လ ိုခြ   ှု  ဟ ို ော်ြါ 

 

ရွဲဌ နသည့် ရ ဇဝတ့်မှု ပ စ့်ပျက့်ပခင့်ားက ု လက့်မခ ဘွဲ ကက ြုတင့်မတ ားဖပားန ငု့်ပါ။ 2019 
တွင့် အဖမရ ကန့်ပပည့်ဖထ င့်စုတွင့် ရ ဇဝတ့်မှု တစ့်ဝက့်ဖအ က့်ခန ့်က ု 
တ ငု့်ကက ားထ ားမပီား ၎င့်ားတ  ုအနက့် တစ့်ဝက့်ဖအ က့်ခန ့်က ု ဖပ ရှင့်ားခွဲ သည့်။1 အ မ့်ဖထ င့်စု 
အဖဆ က့်အအ ု ရ ဇဝတ့်မှုမျ ား၏ 32.5% က ုသ  တ ငု့်ကက ားခွဲ မပီား တ ငု့်ကက ားခွဲ သည ့် 
အဖဆ က့်အအ ု ရ ဇဝတ့်မှုမျ ား၏ 17.2% က ုသ  ရငှ့်ားလင့်ားခွဲ သည့်။2 

 

ရွဲဌ နသည့် အကကမ့်ား က့်ဖသ  ရ ဇဝတ့်မှုက  ုဖပ ရှင့်ားရန့် ၎င့်ားတ  ု၏ အချ  န့်အမျ ားစုက ု 
အသ ုားမချပါ။ APD က တ  ုပပန့်သည ့်  ုန့်ားဖခေါ်ဆ မုှုမျ ား၏ 1% ဖအ က့်သည့် အကကမ့်ား က့်ဖသ  
ရ ဇဝတ့်မှုနငှ ့် သက့်ဆ ုင့်ပါသည့်3 ၎င့်ားတ  ုဖရ က့်ရှ ချ  န့်တွင့် လုပ့်န ငု့်သည ့် အရ အနည့်ားငယ့်သ  
ရှ ပါသည့်။ ဤလူအ ား အ မ့်လုယက့်မှု 
ပ စ့်မပီားဖန က့် ရွဲနှင ့် အဖတွြို့အကက ြုဆ ုင့်ရ  စစ့်တမ့်ားဖပ ဆ ုခွဲ မပီား အဖသားစ တ့် ပပန့်ဖပပ သူဟု 
ယူဆပါ- 

“Austin မှ  အ မ့်ဖ  က့်မှု ပ စ့်ခွဲ မပီား ကျွန့်ဖတ ့်တ ု  တ ခါားဖတ ွကျ ြုားပွဲ သွ ားပါတယ့်။ ရ ုားမျ ားက 
ဘ မ မလုပ့်န ုင့်ဟု ကျွန့်ပု့်တ ု က ု ဖပပ ခွဲ သည့်။ ကျွန့်ဖတ ့်တ ု  စ တ့်သက့်သ ရရဖအ င့် 
လက့်ဖဗွရ  အချ  ြုြို့ ယူဖပားမှ  ပ စ့်ဖပမယ ့် အွဲဒီကဖန ဘ မှပ စ့်လ မ ှ မဟတု့်  ု က 
ပ ုမျ ားပါတယ့်။ 

 
ရွဲမျ ားက အဖပခအဖနအမျ ားစတုွင့် ရ ဇဝတ့်မှုက  ုမတ ားဆီား သ ု မဟုတ့် “ဖပ ရှင့်ား” မဖပားဖသ ဖကက င ့် ၎င့်ားတ  ုက ဘ ဖတ ွလုပ့်ပါသလွဲ။  လှည ့်ကင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှုက လူမည့်ား၊ 
လူည ြုနှင ့် ဆင့်ားရွဲသ ား လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ားမျ ား အကကမ့်ား က့်ရန့် မခ မ့်ားဖပခ က့်မှုပ င ့်  

1 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/ 

2 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/ 

3 https://austinjustice.org/assessment-of-apd-calls-for-service/ 

Amplifier Art မ ှရယူထ ားသည ့် 

Micah Bazant ၏  

Protect Kids Not Guns သရုပ့်ဖ  ့်ပ ု 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
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ဖစ င ့်ကကည ့်ရန့်နှင ့် ထ န့်ားချြုပ့်  ု  ကျင ့်သ ုားရန့် လ ုအပ့်ချက့်မှ ထွက့်ဖပေါ်လ သည့်။4ယဖန ဖခတ့် ဖဒတ နှင ့် လက့်ရှ ပ စ့်ဖနဖသ  အဖတွြို့အကက ြုဖပေါ် အဖပခခ ၍ ၎င့်ား၏ 
သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားက မဖပပ င့်ားလွဲဖသားပါ။ လှည ့်ကင့်ားသည့် ထ ဖရ က့်မှု မရှ ရ ုသ မကဘွဲ လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ားမျ ားအတကွ့်လည့်ား အနတရ ယ့်မျ ားဖနဆွဲပါ။ 

 

• 2015-2021 မှစ၍ ရွဲမျ ားက အနည့်ားဆ ုား လူ 35 ဦားက  ုသတ့်ခွဲ သည့် (4 ဦားက ရွဲလက့်တငွ့်ား ရှ ဖနစဉ့် ဖသဆ ုားခွဲ ဖသ ့်လည့်ား APD က မ မ က ုယ့်က ုဖသဖကက င့်ားကက ပခင့်ား 
သ ု မဟုတ့် မဖတ ့်တဆ ဖသဆ ုားပခင့်ားမျ ားဟု အခ ုင့်အမ ဖပပ ခွဲ သည့်။) 

• “အ  ရ ကန့် အဖမရ ကန့် သ ု မဟုတ့် စပ န့်/လက့်တင့်သ ားမျ ား ပ စ့်န ုင့်ဖပခပ ုမျ ားသည ့် Austin ရပ့်ကကွ့်မျ ားတွင့် ဖနထ ုင့်သူမျ ားက၊ ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားသူမျ ားနှင ့် ရ ဇဝတ့်မှု 
ပ စ့်နှုန့်ားပ ုမျ ားသည ့် အ မ့်နီားချင့်ားမျ ားအဖပေါ် အချ  ြုားမညဖီသ  အင့်အ ားစုနှင ့် အင့်အ ားစု ပမ ဏရှ ခွဲ ဖကက င့်ား” Joyce James သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်တွင့် ဖတွြို့ရှ ခွဲ သည့်။5 

• APD လူမျ  ြုားဖရား ဖလ လ ချက့် ဖဒတ အတွက့် မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ ပူားတွွဲ စ စစ့်ချက့်အရ လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားဖသ  အမျ ားအပပင့်ဆ ုင့်ရ  ဖဒတ မျ ားက ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် 
ရပ့်တန ့်ရန့်ဖနရ မျ ားနှင ့် ရ ှဖ ွမှုမျ ားတငွ့် လ ုားလ ုားလျ ားလျ ား လူမျ  ြုားဖရား ခွွဲပခ ားမှုမျ ားက ု ဖ  ့်ပပပါသည့်။ လူမည့်ားမျ ားက Austin မ ှလူအမျ ား၏ 8% ခန ့်အထ  
ပ စ့်ဖသ ့်လည့်ား ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ရပ့်တန ့်ဖနရ မျ ား၏ 14%၊ ရ ှဖ ွမှုမျ ားမ ှပ စ့်လ သည ့် ရပ့်တန ့်ဖနရ မျ ား၏ 25% နှင ့်  မ့်ားဆီားမှုမှ ပ စ့်လ သည ့် ရပ့်တန ့်မှုမျ ား၏ 
25% အထ  ရှ သည့်။ စပ န့်နွယ့်  ွား လူမျ  ြုားမျ ားက အမျ ားဆ ုား ဖ  ့်ပပပခင့်ားခ ရသည ့် က ုားက ားချက့်မျ ားမှလွွဲ၍ အမျ  ြုားအစ ားအ ားလ ုားတွင့် လူမည့်ားမျ ားက အမျ ားဆ ုား ပ ု၍ 
ဖ  ့်ပပခ ရသည့်။ လူပ ျူမျ ားသည့် အမျ  ြုားအစ ားအ ားလ ုားတွင့် ဖလ   ၍ ဖ  ့်ပပခ ရသည့်။6 

လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း ြ   ော်ဆကော်လိုြော်တ ဆ ငော် ှု 

 

လက့်ရှ  ရွဲကကပ့်မတ့်မှု စနစ့်မျ ားဖကက င့်  တ ကု့်ရ ကု့် ထ ခ ကု့်နစ့်န မှု အမျ ားဆ ုားပ စ့်သည ့် လူမျ ားက  ုဦားစ ားဖပားသည ့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားနှင ့်အညီ၊ လှည ့်ကင့်ားနငှ ့် 
ဖစ င ့်ကကပ့်မှု အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် အကျဉ့်ားချပခင့်ား၊  ယ့်ရှ ားခ ရပခင့်ား သ ု မဟုတ့် ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနထ ုင့်မှု ပပဠ န့်ားချက့်ဖကက င ့် တ ကု့်ရ ုက့်ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် လူ 40 နှင ့် ဖတွြို့ဆ ုခွဲ မပီား 
ဖဘားကင့်ားဖရားက ၎င့်ားတ  ုအတကွ့် ဘယ့်လ  ုအဓ ပပါယ့်သက့်ဖရ က့်ဖကက င့်ားအပပင့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုနှင ့် ပတ့်သက့်၍ ၎င့်ားတ  ု၏ အဖတွြို့အကက ြုမျ ားအဖကက င့်ား န ားဖထ င့်ခွဲ ကကသည့်။ 
ယဖန အထ  ကျွန့်ုပ့်တ  ုက တ ကု့်ရ ကု့်ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် လူမျ ားနှင ့် ၎င့်ားတ  ု၏ တ ကု့်ရ ကု့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားတ  ု၏ နှုတ့်မစှက ားလ ုားပ င ့် ပ န ့်ပ ျူားခွဲ သည ့် စစ့်တမ့်ား 39 ခုအထ  
စုဖဆ င့်ားခွဲ သည့်။ 

 

ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ ဖပ ဆ ုသူမျ ား၏ အဖတွြို့အကက ြုမျ ား၊ ခ စ ားချက့်မျ ားနငှ ့် ယ ုကကည့်ချက့်မျ ားက ရွဲမျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ုက  ုဖဘားကင့်ားစွ မထ ားဖကက င့်ား သ ု မဟုတ့် ၎င့်ားတ  ု၏ 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားက ု ဖဘားကင့်ားဖစပခင့်ား မရှ ဖကက င့်ား သမ ုင့်ားဖကက င့်ားမ ှကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ ပမင့်ဖတွြို့ရသည ့် အရ မျ ားက ု ဖ  ့်ပပမပီား ဖဒတ မျ ားက  ုစဖုပါင့်ားဖ  ့်ပပသည့်။ 
ပါဝင့်ဖဆ င့်ရကွ့်သူမျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ုအ ား ပ ု၍ ဖဘားကင့်ားဖစမည ့် အပခ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ရင့်ားပမစ့်မျ ားအတကွ့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ အနတရ ယ့်မျ ားဖသ  နယ့်ဖပမမျ ားက  ု
ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝသတ့်မတှ့်ဖရား ဖမ  ့်လင ့်ချက့်အတွက့် ပ  ပ ုားမှုက ု ဖ  ့်ပပခွဲ သည့်။ 

 

ရွဲလှည့် ကင့်ားနငှ ့် ဖစ င ့်ကကပ့်မှု မရှ ဘွဲ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားက ု ဖဘားကင့်ားစွ ထ ားရန့် စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ မှုက စ တ့်ကူားယဉ့်ဆန့်ဖသ ့်လည့်ား ၎င့်ားက ယဖန ဖခတ့်၌ လက့်ဖတွြို့ 
ပ စ့်ဖနပါသည့်။ ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရားတွင့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်သူ တစ့်ဦား၏ အဖတွြို့အကက ြုက ု စဉ့်ားစ ားပါ- 

 

“ကျွန့်ဖတ ့်တ  ုက လူပ ျူမျ ားမပီား ကကွယ့်ဝဖသ  ဆင့်ဖပခ  ုားသ ု  ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားခွဲ သည့်။ ပန့်ားခခ မျ ားတွင့် မဟုတ့်ဘွဲ ကုန့်စ ုဆ ငု့်တွင့် ရွဲမျ ားမရှ ဖကက င့်ား ဖတွြို့ခွဲ တ က ု မှတ့်မ ပါတယ့်။ 
ဘယ့်မှ မှ။ ရွဲမရှ တွဲ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားက ဘ လွဲဆ ုတ က  ုသ ချင့်ရင့် ချမ့်ားသ တွဲ  လူပ ျူ ဆင့်ဖပခ  ုားဖနရ ဆီ သွ ားပါ။ အွဲဒါက သူတ ု ရွဲြို့ ဖန စဉ့်ပ စု လ ပုါပွဲ။ အွဲဒါက 
ဖစ င ့်ကကပ့်မှု၊ ရွဲရှ ဖနမှု ပ ုစ တစ့်မျ  ြုားမျ  ြုားဖကက င ့် သတ မပပြုမ ခွဲ ပါ။ အွဲဒါက ဘယ့်ဖလ က့်ထ  ဆ ုားရ ွားလွဲဆ ုတ က  ုကျွန့်ဖတ ့် မှတ့်မ ပါတယ့်...စီားပွ ားဖရား  ူလ ုမှု၊ 
ကဖလားဖစ င ့်ဖရှ က့်မှု၊ ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု၊ အ မ့်ရ ၊ အစ ားအစ နှင ့် ဖရလ ုအပ့်တွဲ အခါ ရွဲမျ ားရှ ဖန  ု  လ ုအပ့်ချက့်က ရငှ့်ားရငှ့်ားလင့်ားလင့်ား မလ ုအပ့်ပါ။ ကျွန့်ဖတ ့် 
သတ ဖပားချင့်တ က 
 

4 ဝရမ့်ားဖပပား ကျွန့်ဥပဖဒ၊ “လက့်တင့်လူမျ  ြုားမျ ားက ု Austin ပပင့်ပသ ု  နှင့်ထုတ့်” ရန့် “သတ ဝီရ ယရှ ဖရား ဖက ့်မတီမျ ား” အပါအဝင့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့က  န့်တီားဖရားသ ားခွဲ သည ့် 
ရွဲကကပ့်မတ့်မှု အချ  န့်က လ၏ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားက ု ကကည ့်ပါ၊ “ပ ငု့်ရှင့်မျ ားထ မ ှလွတ့်သွ ားသည ့် နီဂရ ုား ဦားဖရအဖတ ့်မျ ားမျ ားက Austin မမ ြုြို့တွင့်ားတွင့် စရု ုားလ သည့်” ဆ ုသည ့် 
အချက့်ဖကက င ့် Austin ရှ  ရွဲဌ နက  ုစဖုပါင့်ားရန့် ဆ ုားပ တ့်ချက့်နှင ့် APD ရွဲချြုပ့်  
Morris ၏ “အလုပ့်မရှ ပါဘွဲ အသ ုားမချရှ ဖနဖကက င့်ား ဖတွြို့ထ ားသည ့် လူမည့်ား အ ားလ ုားက  ု မ့်ားဆီားခ ရမပီား အဖပခမွဲ အဖနမွဲ ဖနမှုပ င ့် ဒဏ့်ဖငွဖဆ င့်ခ ုင့်ားခွဲ သည့်။” https:// 
austintexas.gov/publicsafety/task-force 

5 http://www.austintexas.gov/edims/pio/document.cfm?id=352525 

6 https://spectrumlocalnews.com/tx/austin/news/2020/11/17/report-finds-police-pull-over--arrest-black-austi nites-at-disproportionate-rate 

http://www.austintexas.gov/edims/pio/document.cfm?id=352525


27  

BURMESE 

 

ေ ရွှဲလတကွ ို   ိုအ  ဘူ်းဆ ိုတွှဲျှော့အ ိုင ေ ယ က ို က  ခှံတွှဲျှော့ ူလတွရွှဲျို့လနို့စဉ ဘဝလတွ    ရွှဲလတရွ   လန ါဘူ်း၊ ရွှဲလတွရ  လနပခင ်းလကက ငျှော့ ပြေစ  ျက လနတွှဲျှော့ 
 ူလတရွွှဲျို့လနို့စဉ ဘဝလတွက ို ည ်း သူတ ိုို့ သ န ိုင တ က ိုလတ ျှော့ သတ ပ ြှုရ ါ ယ ။” 

က လ  ညော် တ    ော်  နော််းြ ကော်န ငျှော့ော် အကက ပြ ြ ကော်   ်း 

က လရှည့်ကက  ကျွန့်ုပ့်တ ု က ဤလူမျ  ြုားဖရားဝါဒီ၊ လှည ့်ကင့်ား၏ ဂနတဝင့် ပ ုစ တ  ုမ ှကသဇ အ ဏ က ု ရုပ့်သ မ့်ားရပါမည့်။ 

 

• APD အသ ို်းစ   ော်  ငော်  ြော်က  ကော် အတပြပြ     ကြော်  ော် ှု လ ိုငော််းအ ိုငော်  ော် $210,604,299 လ ို်းက ရှ ရင့်ားစွွဲ ပပဿန  ပ ုစ ဖပေါ် အဖပခခ ဖသ ဖကက င့်  ၎ ငော််းက ို 
ထုတ့်ဖပားရမည့်။ “ရ ဇဝတ့်မှုမျ ား” က  ုရ ှဖ ွရန့် ဖမ င့်ားနငှ့်လပု့်က ုင့်ပခင့်ားက အကကမ့်ား က့်မှု မခ မ့်ားဖပခ က့်ပခင့်ားပ င ့် ပပဠ န့်ားထ ားသည ့် ဖစ င ့်ကကပ့်မှုနှင ့် ထ န့်ားချြုပ့်ဖရား 
စနစ့်တငွ့် အဖပခခ ပါသည့်။ 

• အ     တ လ ငော််း သငော် နော််း   ်း      ြါ။ သင့်တန့်ားက ဘယ့်လ ုပ စု လွဲဆ ုတ နှင ့် မသက့်ဆ ုင့်ဘွဲ ဤပ ုစ တွင့်ားရှ  သင့်တန့်ား အရ ရှ မျ ားက “ကျွန့်ပု့်တ ု နငှ ့် ၎င့်ားတ  ု” က  ု
မလွွဲဧကန့်  န့်တီားပါမည့်။ 

• တ သတစတ လ က ော်တ သ  လကော်နကော်အ ်းလ ို်း အသ ို်းပြ  ှုက ို  ပဖညော််းပဖညော််း  ြော် န ော်လ သညော်။ အပပည ့်အဝ လက့်နက့် တပ့်ထ ားမပီား အ ားပ ည ့်ထ ားသည ့် 
ရွဲဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစကု ု ထ န့်ားသ မ့်ားပခင့်ားက အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား မခ မ့်ားဖပခ က့်မှုပါ။ လူမည့်ားနှင ့် အသ ားည ြုသူမျ ားစွ က မ မ တ ု က ု က ကွယ့်ရန့် အခဖပားထ ားသည ့် 
လူမျ ားက မ မ တ ု က  ုအသက့်အနတရ ယ့်ဖပားမည့်က  ုဖကက က့်ရွ ြို့မှုပ င ့် ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် မှတ့်တ ငု့်မျ ားတငွ့် လမ့်ားဖဘားချရပ့်ထ ားရပခင့်ားက သည့်ားမခ န ုင့်စရ ပါ။ 
ဤလက့်ဖတွြို့ပ စ့်ရပ့်က  ုဖန က့်ထပ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူမှုပ င ့် ဖပ ရှင့်ားမရန ုင့်ပါ၊ ၎င့်ားတ  ု၏ ဘဝမျ ားအဖပေါ် အနတရ ယ့်ပ စ့်မှုက ု ရပ့်တန ့်ပခင့်ားပ င ့်သ  
ဖပ ရှင့်ားန ုင့်ပါမည့်။ 

• ယ ဉော်အသ  ်းအလ  စညော််းက ော််းထ နော််းသ  ော််းတ  ်းက ို ဖယော်ထို ော်ြစော်  ညော်။ ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်က ု ည န့်ကက ားရန့်နှင ့် အရပ့်ဘက့် အသွ ားအလ  ချ  ြုားဖ  က့်မှုမျ ားက ု 
ရပ့်တန ့်မှုမျ ား ပပြုလုပ့်ရန့် ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ပပစ့်မှုမျ ားက ု ရ ဇဝတ့်မှုမ ှယ့်ရှ ားရန့်နှင ့် လက့်နက့်က ုင့်မထ ားဖသ  အရပ့်ဘက့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ားက  ု ခွင ့်ပပြုရန့် န ငု့်င ဖတ ့် 
အဆင ့် ဖပပ င့်ားလွဲမှုမျ ား လ ုအပ့်ပါသည့်။ ယခုအခါ ပ စ့်န ုင့်သည ့် ကက ားပ တ့် ဖပပ င့်ားလွဲမှု အချ  ြုြို့ ရှ ပါသည့်။ 

•    ကြော်  ော် ှုအလ နော်   ်းသညျှော့ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း   ်းအ  ကော် အ  နော် ကယော် တ ်းကငော််းတ ်းန ငျှော့ော် က နော််း  ကက ျှော့ြ ိုငော်တ ်းက ို ဖနော်  ်းတ ြ်းသညျှော့ော် စ ်းြ  ်းတ  ်း၊ ကျွနော်ိုြော်  ို န ငျှော့ော် 
အ  ော်    ငော််းပ စော်   ်း   ်း  ငော် ပြနော်လညော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န   နော်    ကြော်  ော် ှု   တ င တ  က်းက ို ပြနော်လညော်ြ  တ ဝသ ော်   ော်ြါ။  ူပြေြူ ဟိုတ သညျှော့  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားသည့် 
ရငှ့်သန့်ရန့် လ ုအပ့်သည ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုပပည ့်ပပည ့်ဝဝ မရရှ ဖသ ဖကက င ့် ရ ဇဝတ့်မှု၏ ရက့်စက့်ဖသ  ရ ဇဝတ့်မှုချ  ြုားဖ  က့်ပခင့်ားက ု အ ားဖပားသလ  ုပ စ့်ဖနပါသည့်။ 
ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားရှ  လူတ ငု့်ားက ရငှ့်သန့်ရန့် လ ုအပ့်သည ့်အရ အ ားလ ာုးက ု ရရှ ဖသ အခါ ပ ု၍ ဖဘားကင့်ားစ တ့်ချလ ပါသည့်။ 

 
လကော်ငငော််း အသ ို်းစ   ော် အကက ပြ ြ ကော်   ်း 

 

လှည ့်ကင့်ားနငှ ့် ဖစ င ့်ကကပ့်မှုပ င ့် ဖကကည ထ ားသည ့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား မခ မ့်ားဖပခ က့်မှုက ု ဖလ   ချရန့်နငှ ့် လ ုားလ ုားလျ ားလျ ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားတွင့် 
ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရန့် FY2021 တွင့် အစပပြုရင့်ား ဖအ က့်ပါ အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရမည့်။ ဤအချက့်မျ ား၏ အဓ က အဖကက င့်ားအရ က  ု
တစ့်နှစ့်မပီားတစ့်နစှ့် အသ ုားစရ တ့် သတ့်မတှ့်ဖပားထ ားမပီား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ရင့်ားပမစ့်မျ ားနှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတွင့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုအတကွ့် အခငွ ့်အလမ့်ားက  ု
 န့်တီားဖပားပါသည့်။ 

တ  ်းကငော််းတ  ်းသညော်...ြ  ပြ ်းဆကော်ဆ မြ ်း အနတ  ယော်   တသ  လ ညျှော့ော်ကငော််းက ို အဆ ို်းသ ော် နော် ပဖစော်သညော်။ 
Austin ရှ  အသ ားအဖရ င့်ရှ ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား ရွဲအကကမ့်ား က့်မှု၏ စဉ့်ဆက့်မပပတ့် မခ မ့်ားဖပခ က့်မှုဖအ က့်တငွ့် ရှ ပါသည့်။ အဓမမ ပ စ့်ရပ့်မျ ားနှင ့် 
လူသတ့်မှုမျ ားတွင့် ရွဲမျ ား၏ အသ ုားပပြုမှုက  ုအလွန့်အမင့်ား ဖ  ့်ပပခွဲ ကကသည့်။ သီားပခ ား ပရ ုဂရမ့်မျ ားနှင ့် 
ယူနစ့်မျ ားသည့် ဤပခ ားန ားချက့်မျ ားနှင ့် အနတရ ယ့်မျ ားက ု ဖပေါ်ဖပေါ်ပ စ့်ဖပေါ်ဖစပါသည့်။ လူမည့်ားနှင ့် အသ ားည ြုသူမျ ားက ု Texas လူမ ကု့် ဖဒတ ဖဘ စ့်တငွ့်ားသ ု  အပ့်လုဒ့်တင့်သည ့် 
ဖဒတ  APD တွင့် အထူားတလည့် အလွန့်အမင့်ားဖ  ့်ပပခွဲ သည့်။7 Mike Ramos အသတ့်ခ ခွဲ ရသည ့် အကကွ့်အစုမျ ားစ ွတွင့် အရည့်အဖသွား ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် အသွ ားအလ နှင ့်‘ဘဝ 
အရည့်အဖသွား’ထ ုားစစ့်မျ ားအတကွ့် ရွဲမျ ားရှ ဖနမှုက  ုတ ာုးပမ င ့်ထ ားသည ့် The Riverside To- getherness Project က လုပ့်ဖဆ င့်ဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။ 

APD သည့် လွန့်ခွဲ ဖသ  နစှ့်၏ လူမျ  ြုားဖရား တရ ားမ တမှု ဆနဒပပပွွဲမျ ားတွင့် လူတစ့်ဆယ ့်နှစ့်ဦားက  ုဒဏ့်ရ ရဖစခွဲ ဖသ ့်လည့်ား အဖပခခ  ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပ ုင့်ား၏ လက့်ရှ  ဖတ င့်ားဆ ုမှု 

မှတ့်တမ့်ားမျ ားအတကွ့် APD က ဖပားအပ့်သည ့် အချက့်အလက့်မျ ားနငှ ့်အညီ တ ဝန့်ရှ ဖနဆွဲပ စ့်သည့်။ Chicago (ချကီ ဂ ု) ကွဲ သ ု  အပခ ားမမ ြုြို့မျ ားသည့် လူဆ ုားဂ ုားဏ့် 

အတင့်ားအကျပ့်ပပြုမှုမှ ပ စ့်လ သည ့် ငယ့်ရယွ့်သူမျ ားအဖပေါ် အလွန့်ဆ ုားရ ွားဖသ  လူမျ  ြုားဖရား ခွွဲပခ ားမှုမျ ားနှင ့်  

ရ ဇဝတ့်မှုကျျူားလွန့်ပခင့်ားမျ ားက ု သုဖတသန လုပ့်ခွဲ သည့်။ http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-Fo- cused-Surveillance-June-
20 18_final.pdf 

http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-Fo-
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APD သည့် လွန့်ခွဲ ဖသ နှစ့်၏ လူမျ  ြုားဖရား တရ ားမ တမှု ဆနဒပပပွွဲမျ ားတွင့် လူတစ့်ဆယ ့်နှစ့်ဦားက  ုပပင့်ားထန့်စွ  ထ ခ ကု့်ဖစခွဲ ဖသ ့်လည့်ား “လူစုလဖူဝား စီမ ခန ့်ခွွဲဖရား” အတွက့် 
တ ဝန့်ရှ ဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။ ပ စ  ှုကျြူ်း ွန သ၊ူ လနရ အတင ်းလရ ျို့လပ  င ်းလစသူ၊ လနရ အ  ိုင စ ်းသူန ငျှော့  ဆင ်းရွှဲချ  ်းသ အ နွ အ င ်းကွွှဲပ  ်းလစသဟူို ]စွ  စွွှဲခှံရသူ ျ ်းက အသှံို်းပ ြှုလန ါက 
ထ ိုအလဆ က အဦ်းတ ိုို့က ို စ တ အလန  ငျှော့ အယ က ပြေစ လစ ှုပြေငျှော့  သ   ်းဆည ်းန ိုင သည ။ 9သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်မျ ားစွ က အရ ရှ ဖလ င့်ား သင့်တန့်ားဖကျ င့်ား၏ “ကျွန့်ုပ့်တ ု နှင ့် ၎င့်ားတ  ု” နှင ့် 
မပပတ့်ရှ ဖနဖသ  သူရွဲြို့ဖက င့်ား စ တ့်သဖဘ ထ ားက ု မှတ့်ချက့်ပပြုခွဲ သည့်။ သ ု ဖသ ့်လည့်ား မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားအတကွ့် အနတရ ယ့်နငှ ့် ပခ ားန ားချက့်မျ ားက ု 
တ ာုးပမ င ့်သည့်ဟု သ ထ ားသည ့် ပရ ုဂရမ့်မျ ားနှင ့် ယူနစ့်မျ ားက ု ဆက့်လက့်၍ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ဖနပါသည့်။ ဤခွွဲပခ ားမှု အနတရ ယ့်က  ုရပ့်တန ့်ရန့် အဖက င့်ားဆ ုား နည့်ားလမ့်ားမှ  
၎င့်ားတ  ုက  ုပ စ့်ဖစသည ့်အရ မျ ားအတကွ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု ပ တ့်ဖတ က့်ရန့် ပ စ့်သည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း-  

1. ဖအ က့်ပါ အသ ုားစရ တ့် အချက့်အလက့်မျ ားက ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုဖလ   ချပါ- 

• $216,581 လူစု စမီ ခန ့်ခွွဲဖရား 

• $2,276,488 လူဆ ုားဂ ုဏ့်ား   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု ယူနစ့် 

• $312,381 စ တ့်အဖန ှင ့်အယှက့် ဖလျ  နည့်ားဖစမှု 

• $600,00010 ပမစ့်ကမ့်ားနဖဘား အတတူကွရှ မှု ပဖရ ဂျက့် 

• $1,453,743 အဖမရ ကန့်ပပည့်ဖထ င့်စု အဆင ့်ပမင ့်အရ ရှ မျ ား၏ Lone Star တရ ားခ ဖပပား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ 

• $685,161 လက့်နက့်မျ ားနှင ့် စစ့်ဘက့် ပစစည့်ားမျ ား (ရ ုင့် ယ့်မျ ား၊ ပစစတ မုျ ား၊ ကျည့်ဆ မျ ား၊ “ဖသဖစမှုပ နုည့်ားဖသ ”၊ ပစ့်မတှ့်မျ ားနှင ့် 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  သူမျ ား) 

• ~$7.6M သင့်တန့်ားနငှ ့် အရ ရှ သစ့်မျ ားအတွက့် လူသစ့်စုဖဆ င့်ားမှု11(ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား ရန့်ပ ဖုငွမ-ှ အရ ရှ ဖလ င့်ား သင့်တန့်ား၊ သင့်တန့်ား၊ 
လူသစ့်စုဖဆ င့်ားပခင့်ား + အမင မ့်ားစ ားယူမှု တ ာုးလ ပခင့်ားနှင ့် အချ  န့်ပ တုွင့် ဖရ ြို့ဆ ုင့်ားမှုမ ှလက့်ရှ  သင့်တန့်ားအတွက့် ထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားပခင့်ားပ င ့် $2.2M ဖအ က့်12) 

စုစုဖပါင့်ား- ~$12.5 သန့်ား 

2. ချက့်ချင့်ား  ယ့်ထုတ့်မရန ုင့်သည ့် ယ ဉ့်ထ န့်ားရွဲက ု လက့်နက့်သ မ့်ားပခင့်ား- 

• လူမည့်ားနှင ့် အသ ားည ြုသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် ပ ုမနှ့် ယ ဉ့်ရပ့်န ားမှုမျ ားအတငွ့်ား ၎င့်ားတ  ု၏ အသက့်မျ ားအတကွ့် ဖကက က့်ရွ ြို့ဖနရပခင့်ားမ ှ 
လက့်မခ န ငု့်စရ ပါ။ ပ ုမနှ့် ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ရပ့်န ားမှုမျ ား ပပြုလုပ့်သည ့် အရ ရှ မျ ားသည့် ဖသဖစဖလ က့်ဖသ  လက့်နက့်မျ ား လက့်ဝယ့်မပပြုရပါ၊ သ ု ဖသ ့် 
ယင့်ားအစ ား ဖလ   ချမှုပ င ့် ပ ုမျ ားမပီား ဖက င့်ားမွန့်သည ့် သင့်တန့်ားက ု သင့်ယူရပါမည့်။ ရပ့်ကကွ့် လှည ့်ကင့်ား ယူနစ့်မျ ားက ယ ဉ့်အသွ ားအလ  ထ န့်ားချြုပ့်မှုတွင့် လက့်ရှ  
ပါဝင့်ဖနဖသ ဖကက င ့် ဤအကက ပပြုချသည့် APD က လှည ့်ကင့်ားမျ ားက ု စစီဉ့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖနပ ုက ု ပပန့်လည့် ွွဲြို့စည့်ားမှု လ ုအပ့်ဖစပါမည့်။ ဌ န၏ ဖသဖစဖလ က့်ဖသ  
လက့်နက မျ ား အသ ုားပပြုမှုက  ုအကနု့်အစင့်  ယ့်ရှ ားရန့် ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ အကက ပပြုချက့်မျ ားနှင ့်အညီ ဤယူနစ့်သည့်က ု ဌ န၏ ဖန က့်ထပ့် 
လက့်နက့် ျက့်သ မ့်ားဖရားအတကွ့် ဖရြှို့ဖပပားအပ စ့်လည့်ား အသ ုားပပြုသွ ားပါမည့်။ 

• အသစ့်ကျမ့်ားကျ  န့်ထ ားဖသ  FTE’အပပင့် မည့်သည ့် လက့်နက့် အသ ုားစရ တ့်မျ ား မထည ့်သွင့်ားပါ။ 

3. ဤဖငွဖကကားမျ ားက ု အထ ခ ကု့်ဆ ုားပ စ့်မည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား၏ ထ ခ ကု့်နစ့်န မှုက ု ဖလျ  ပါားဖစရန့် ကညူဖီပားမည ့် ဖငွဖကကား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတွင့် 
ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားပါ။ 

• အမျ ားပပည့်သူ ခုခ က ကွယ့်သူ၏ ရ ုားခန့်ားမှတဆင ့် ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနထ ုင့်သူ အက အကွယ့်ဖပားမှုသ ု  ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  ပါ 

• လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား အလုပ့်အ ွွဲြို့တွင့် တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားဖရားပ င ့် အဆ ုပပြုထ ားသည ့် ပထဝီဝင့် ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားမှတဆင ့် 

8 ProPublica စ စစ့်ချက့်သည့် စ တ့်မင ြုပငင့်စရ  ဖလျ  ပါားဖရား လုပ့်ရပ့်မျ ား အဖရအတွက့်သည့် လူနည့်ားစုမျ ားအဖပေါ်သ  သက့်ဖရ က့်ပခင့်ား ရှ ခွဲ ဖကက င့်ားနှင ့် ရ ဇဝတ့်မှု 
ပ စ  ှုကျြူ်း ွန ထ ်းပခင ်း ရ  သညျှော့  လူမျ ားအတကွ့် ယူကျ ြုားမရပ စ့်ဖသ  သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားရှ ဖကက င့်ား ဖတွြို့ရှ ခွဲ သည့်။ https://www.propublica.org/article/ nypd-nuisance-
abatement-evictions 

9 https://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l ess-accountability 

10  က့်ဒရယ့် ဖထ က့်ပ  ဖကကား ရန့်ပ ဖုငွဖပားအပ့်ပခင့်ား။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု ခွွဲဖဝသတ့်မတှ့်၍ မရန ငု့်ဖသ ဖကက င ့် စုစုဖပါင့်ားတွင့် မပါဝင့်ပါ။ 

11 ဖက င့်စီသည့် အရ ရှ ဖလ င့်ား သင့်တန့်ား လစ မျ ားသ ု  ဖငဖွကကား ခွွဲဖဝသတ့်မတှ့်ဖပားခွဲ ပခင့်ား မရှ ဘွဲ တပခ ား ဝင့်ဖငွလမ့်ားဖကက င့်ားမျ ားက ုလည့်ား ဖလ   ချခွဲ ဖသ ဖကက င ့် ယခုနှစ့်သည့် 
တစ့်မူထူားပခ ားပါသည့်။ ဘဏ္ဍ နစှ့်အတကွ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်မန့်ဖနဂျ က အဆ ုပပြုထ ားသည ့် အသ ုားစရ တ့်ဖပေါ် မူတည့်၍ ဤအချက့်မျ ားမှ  $7,972,069 နှင ့် ညမီ ပါမည့်။ 12 
https://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/ 

http://www.propublica.org/article/
http://www.propublica.org/article/
http://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l
http://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l
http://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
http://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
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BURMESE 

 

အ မခ ဖပားထ ားဖသ  ဝင့်ဖငွ ဖရြှို့ဖပပားလုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င ့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမျ ားလွန့်ားဖသ  

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအတကွ့် တ ကု့်ရ ကု့် ဖငွသ ား ဖထ က့်ပ  မှု ဖပားပါ။ 

• အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား အလုပ့်အပု့်စုပ င ့် အဆ ုပပြုထ ားသည ့်အတ ုင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမျ ားလွန့်ားဖသ  
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအတကွ့် အပပြုအမနူှင ့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား အစပျ  ြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ား အပါအဝင့် ကျန့်ားမ ဖရားအတကွ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ပပြုလုပ့်ပါ။ 

တ  ်းကငော််းတ  ်းသညော်… သငော်၏  ြော်က ကော်၊ လူ ှုတ ်းန ငျှော့ော် အြနော််းတပဖ တန     ်း  ငော်      ်း စဉော်ဆကော် ပြ ော်    တ နပြငော််းန ငျှော့ော် တန ာငျှော့ော်ယ ကော် ှု        မင  ော််းြ  ော််းစ     ငော်သနော်  ညော်   တနန  ိုငော်ပြငော််း 
ပဖစော်သညော် Austin တွင့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားက ရွဲမျ ားသည့် အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားအဖပေါ် ထ န့်ားချြုပ့်ဖရားနှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုက ု ကျင ့်သ ုားရန့် စတင့်ခွဲ ဖကက င့်ား ပပသသည့်။13 

လူမျ  ြုားဖရား ဖလ လ မှု သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်မျ ား၊ APD က သတ့်ပ တ့်ခွဲ မပီား လူမဆန့်စ ွ ည ဉ့်ားပန့်ားခွဲ သည ့် အသ ားအဖရ င့်ရှ သူ အဖရအတကွ့်နှင ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု ဖတွြို့ဆ ုဖမားပမန့်ားခွဲ သည ့် 
လူမျ ား၏ တ ကု့်ရ ကု့် အဖတွြို့အကက ြုမျ ားက ၎င့်ားမ ှ ဖပပ င့်ားလွဲပခင့်ား မရှ ခွဲ ဖကက င့်ား ပပသခွဲ သည့်။ (ရွဲအရ ရှ သ ုားဦားက Coronado Hills တွင့် လမ့်ားဖလ  က့်ဖနစဉ့် ၎င့်ားတ  ု၏ 
ဆယ့်ဖကျ ့်သက့်အရွယ့်ကဖလားမျ ားက ု ဖသနတ့်ထတု့်၍ မခ မ့်ားဖပခ က့်ခွဲ ဖကက င့်ားက ု ဖပ ကက ားသူ တစ့်ဦားက သတင့်ားဖပားပ ု ခွဲ သည့်။ ရွဲမျ ား ရ ှဖ ွဖနခွဲ သည ့် တစ့်စ တုစ့်ဖယ က့်နငှ ့် 
“ဖ  ့်ပပချက့် တူညီသည့်” ဟု သူူ့က  ုဖပပ ခွဲ မပီား ဖန က့်ဆ ုားတငွ့်  
သွ ားခွင ့်ပပြုခွဲ သည့်။ ဖန က့်ထပ့် လပြေကက ်းသူ၏ ၏ထွက ဆ ိုချက အရ အ ်းကစ ်းရှံို   က ်း ါကင ထ ို်းလနစဉ     ရ  လြေွခှံခွှဲျှော့ရပ  ်း  မ့်ားဆီားခ ရမပီား နှုတ့်ပ င ့် ဆွဲဆ ုခ ရက  
က ုယ့်ထ လက့်ဖရ က့် အင့်အ ားသ ုားခ ခွဲ ရသည့်။ အပန့်ားဖပ ဖနရ နှင ့် လွတ့်လပ့်စ ွ ဖပပ ဆ ုခွင ့်ရှ ဖသ  ဖနရ တငွ့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုက ု အဆ ုားသတ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ရပ့်ကကွ့် လှည ့်ကင့်ားက  ု
သ သ သ သ  ဖလ   ချရမည့်။ လူချမ့်ားသ  လူပ ျူ ရပ့်ကွက့်အမျ ားစုတငွ့် တကယ့်ရှ ဖနသည ့် ပ ုစ အတ ငု့်ားတွင့် ရွဲဖစ င ့်ကကပ့်မှု စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ရှ ဖနပခင့်ား မရှ သည ့် ရပ့်ကွက့်မျ ားက 
ဘယ့်လ ုမျ  ြုား ဖဘားကင့်ားလွဲဆ ုတ က  ုကျွန့်ပု့်တ ု  သ ပါသည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် အလွန့်အမင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှုက ု ရပ့်တန ့်မပီား ရွဲမျ ားလွန့်ားဖသ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားအတကွ့် တ ကု့်ရ ုက့် 
ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ  ၊ ဝင့်ဖငွနည့်ား အ မ့်ရ နှင ့်  ယ့်ရှ ားမခ ရဖရား ဖထ က့်ပ  ဖငမွျ ားကွဲ သ ု  ရင့်ားပမစ့်မျ ားသ ု  ဖငွမျ ားက ု ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားရမည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း-  

1. ဖအ က့်ပါ အသ ုားစရ တ့် အချက့်အလက့်မျ ားက ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုဖလ   ချပါ- 

• $3,174,647 အချ  န့်ပ  ု

• $5,634,493 ယ ဉ့်ရပ့်န ားဖနရ  ရွဲ 

• $2,042,835 ပမင့်ားစီားရွဲ 

• $53,519 အထူားပပြုလှည ့်ကင့်ား 

• $17M ~ “ရပ့်ကွက့် ရွဲကကပ့်မတ့်ဖရား” လှည ့်ကင့်ား၏ 10%  

• $7,408,707 စက့်တပ့်ယ ဉ့်မျ ား 

စုစုဖပါင့်ား- ~35.3M 

2. စ ုစမ့်ားစစ့်ဖဆားဖရား / ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ ဖသ  ရပ့်ခ ုင့်ားမှုမျ ားနှင ့် “အရ ရှ က စတင့်လ ကု့်ဖသ ”  နု့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားက  ုအဆ ုားသတ့်ပါ- 

• ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ ဖသ  ရပ့်ခ ုင့်ားမှုမျ ား ခ ရသည ့် လူမျ ားတွင့် လူမည့်ားနှင ့် အသ ားည ြုသူမျ ားက အချ  ြုားမညစီ ွ ပ ုမျ ားဖနသည့်။ Fayetteville၊ North Carolina တွင့် 
အရှ န့်တင့်ပခင့်ား၊ DWI၊ ရပ့်တန ့်သဖကဂတမျ ားက ု ပ တ့်ဖမ င့်ားပခင့်ား သ ု မဟုတ့် တပခ ား “ဖဘားမကင့်ားဖသ  လှုပ့်ရှ ားမှု” မဟုတ့်သည ့် ချ  ြုားဖ  က့်မှုအ ားလ ုားက ု 
ဦားစ ားမဖပားပခင့်ားက Austin တွင့် အကကီားမ ားဆ ုား ပခ ားန ားချက့်တစ့်ခပု စ့်ဖသ  လူ ည ်းယ ဉ့်ဖမ င့်ားမျ ား ရ ှဖ ွခ ရမှု အဖရအတွက့်က ု 50% အထ  
ဖလျ  ကျဖစခွဲ သည့်14။ အင့်အ ားသ ုားပခင့်ား၊ အရပ့်သ ားမျ ားနှင ့် အရ ရှ မျ ားက ု ဒဏ့်ရ ပ စ့်ဖစပခင့်ားနှင ့် အရ ရှ မျ ားက ု တ ငု့်ကက ားပခင့်ားမျ ားလည့်ား 
ဖလျ  နည့်ားသွ ားသည့်။ ရွဲမျ ားလွန့်ားဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအတကွ့် တကယ ့် ဖဘားကင့်ားမှုက  ု န့်တီားဖပားသည ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားသ ု  အဆ ုပါ 
ယ ဉ ရ  န ်းခ ိုင ်းသညျှော့ လနရ  ျ ်းအတွက  ယခင့်က အသ ုားပပြုခွဲ သည ့် ဖငမွျ ားက ု ပပန့်လည့်ခန ့်ခွွဲပါ။ 

• ၎င့်ားက ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ စစ့်တမ့်ားတငွ့်  ူတစ ဦ်း   လြေ  ပ ထ ်းသညျှော့ အချက အတ ိုင ်း တ  ုပပန့်ဖဆ င့်ရွက့်မှုမျ ားက ု ဖလ   ချဖပားပါမည့်။ “ပပတင့်ားဖပါက့်ကဖန 
ပလတ့်စတစ့်အ တ့် ထွက့်မသွ ားဖအ င့် လှမ့်ားယူ   ု ဖန က့်ထ ုင့်ခ ုဆီ ဖရ က့်ဖနတ ဖကက င ့် ရပ့်ခွဲ ရပါတယ့်။ ကျွန့်ဖတ ့် တစ့်ခုခု  ွက့်ဖနတ လ ု  ရွဲဖတွက 
ထင့်သ ွားတယ့်ဖလ။ ဖန က့်ဆ ုားဖတ  လည့်ား သက့်တမ့်ားကနု့်ဖနတွဲ  စတစ့်က ဖကက င ့် ရ ုားသ ု  ဆင့် ဖခေါ်ခ ခွဲ ရပါတယ့်။ ” ထ သု ု ဖသ ပ စ့်ရပ့်က ဖငဖွကကား 
အခက့်အခွဲမျ ား၊ အပျက့်သဖဘ  စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား သက့်ဖရ က့်မှုက ု ပ စ့်ဖစခွဲ မပီား ဥပဖဒစ ုားမ ုားဖရားအဖပေါ် မယ ုကကည့်မှုက ု ပ စ့်ဖစ သ ု မဟုတ့် 
ပ ုဆ ုားရ ွားဖစဖကက င့်ား သတင့်ားပ ု ထ ားသည့် - အမ ှုက့်အပပင့်က  ုလွင ့်သွ ားမှ စ ုားလ ု   

  လှမ့်ားယူတ ဖလားက  ုအရ ရှ က သ သယပ စ့်စရ လ ု  ထင့်တ ဖလားဖကက င ့် ဒါဖတအွ ားလ ုား ပ စ့်သ ွားတ ပါ။  

13 https://austintexas.gov/publicsafety/task-force 

14 Jallow၊ Ahmed၊ မတ့်လ 29 ရက့်၊ 2021။ ရွဲမျ ားက ု ယ ဉ့်ရပ့်န ားသဖကဂတမျ ားမှ  ယ့်ရှ ားပခင့်ား - ထ ုသ ု လုပ့်ပါက ဖပပ င့်ားလွဲသွ ားမှ လ ား။ WRAL. https:// 
www.wral.com/taking-cops-out-of-traffic-stops-does-it-make-a-difference/19599910/?version=amp &fbclid=I- wAR2AXpEQrzS-
JD_6Rz8KmH6ISEQvEacNEDPqKG5TpAPiMjl46zz7eT-Dcco15 

http://www.wral.com/taking-cops-out-of-traffic-stops-does-it-make-a-difference/19599910/?version=amp
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3. ဖအ က့်ပါ ပစစည့်ားမျ ားက ု APD မ ှ ယ့်ထုတ့်လ ုက့်ပါ- 

• ယ ဉ့်လမ့်ားဖကက ရှင့်ားဖပားပခင့်ား၊ ယ ဉ့်ရပ့်န ားသဖကဂတမျ ား ပပသပခင့်ား သ ု မဟုတ့် ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  တရ ားစွွဲမှုမျ ား ပပြုလုပ့်ပခင့်ား မပါဝင့်သည ့် 
ယ ဉ့်ဖကက  စည့်ားကမ့်ားထ န့်ားသ မ့်ားဖရား ရွဲမျ ား- 

• $99,536 ယ ဉ့်ဖကက  ကကီားကကပ့်ဖရား 

• $590,760 AV/ယ ဉ့်ပျက့်ရှင့်ားယနတရ ားယ ဉ့် 

• $2,766,584 အဖဝားဖပပားလမ့်ားမကကီား စည့်ားကမ့်ားထ န့်ားသ မ့်ားဖရား / လုပ့်ငန့်ားသ ုား ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်ဌ န 

• ~$300,00015 ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ဖလျ  နည့်ားဖစဖရား 

• $4,471,999 အထူား ပွွဲအစီအစဉ့်မျ ား- APD က  ုပ စ့်ရပ့် သ ုားသပ့်မှုနှင ့် လ ုခခ ြုဖရားမှ အလ ုားစ ု ထုတ့်ပစ့်ရမည့်။ လက့်နက့်မပါဖသ  လ ုခခ ြုဖရား ပါဝင့်သည ့် 
ပွွဲအစီအစဉ့် ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် ပပန့်လည့် စ တ့်ကူားပ ဖု  ့်ထ ားဖသ  လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တစ့်ခကု ု ပူားတွွဲ န့်တီားရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ 
အ ွွဲြို့တစ့် ွွဲြို့က  ုစုဖဝားရန့်   တ့်ကက ားပါ။ ဤဖငွဖကကားအချ  ြုြို့က ု ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားန ငု့်ဖစရန့် လ အုပ့်ချက့်မျ ားက ု ပပန့်လည့်စ စစ့်မပီား အသ ုားစရ တ့်က  ုဖလ   ချပါ။ 

• $1,445,684 ဖရကန့် လှည ့်ကင့်ား EMS ပ င ့် ရ ှဖ ကွယ့်ဆယ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားက ု ပ ု၍ ပမန့်ဆန့် ထ ဖရ က့်စွ  ဖဆ င့်ရွက့်န ငု့်ရမည့်။ လက့်ရှ တွင့် 
အဖရားဖပေါ်ဖပ ရှင့်ားဖပားသူမျ ားသည့် ဖဆားဘက့်အကူမျ ားမဟတု့်ဘွဲ ရွဲမျ ား ပ စ့်ဖနဖသ ဖကက င ့် ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု လ ုအပ့်ဖနသည ့် လူမျ ားက 
အနတရ ယ့်မျ ားစ ွပ င ့် အချ  န့်ကက ပမင ့်စွ  ဖစ င ့်ဆ ုင့်ားဖနရသည့်။ ရ ှဖ ွကယ့်ဆယ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားအတကွ့် မလ ုအပ့်သည ့် ဤအသ ုားစရ တ့်မ ှ
ဖငွဖကကားအ ားလ ုားက  ုပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားရမည့်။ 

• $309,928 အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  (HOST)- ဤအပ ငု့်ားအ ား APD သ ု မဟုတ့် လက့်နက့်က ုင့် လ ုခခ ြုဖရားအ ွွဲြို့ မပါဝင့်သည ့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့် လူမှု 
ဝန့်ဖဆ င့်မှု တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားသ ု  ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားရမည့်။ စုစုဖပါင့်ား- ~$10M 

တ  ်းကငော််းတ  ်းက… တစ ငျှော့ော် ကြော်ြ  ပြငော််း       လ  ော်လြော်စ   တ ပြ ဆ ို သ  ်းလ န ိုငော်ပြငော််းြါ 
Austin တွင့် ပွွဲမျ ား ကျင့်ားပဖနသည ့် သ ု မဟုတ့် ပ ုမနှ့်အတ ုင့်ား ဖန စဉ့် ဘဝလှုပ့်ရှ ားမှုမျ ား ပပြုလုပ့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် ပ ပု ုမျ ားလ ဖသ  ဖစ င ့်ကကပ့်မှု 
ခ ဖနရသည့်။ ဗီဒယီ  ုဖစ င ့်ကကပ့်မှုနငှ ့် အချ  န့်နှင ့်တစ့်ဖပပားညီ ဖစ င ့်ကကည ့်ပခင့်ားတ  ုပ င ့် ကျွန့်ုပ့်တ ု အ ားလ ုားက ဖစ င ့်ကကည ့်ခ ဖနရသည့်။ Austin ဖဒသဆ ုင့်ရ  အသ ဉ ဏ့် စင့်တ  (ARIC) 
မှတဆင ့် ဖလ ကျင ့်ဖပားမထ ားသည ့် သတင့်ားဖပားရွဲမျ ားအ ား “သ သယရှ ဖသ  အပပြုအမ”ူ က  ုသတင့်ားဖပားပ ု ရန့် တ ကု့်တနွ့်ားထ ားသည့်။ မကက ဖသားမကီပင့် ယဉ့်ဖကျားမှု အစဉ့်အလ  
ပွွဲမျ ား ကျင့်ားပရန့်စီစဉ့်ဖနသည ့် လူမည့်ား တက့်ကကွလှုပ့်ရှ ားသူမျ ားအ ား ARIC အပပင့် လူမှုမဒီီယ  ရ ှဖ ွဖရား လုပ့်ငန့်ားက ဖစ င ့်ကကည ့်ခွဲ သည့်။ ရွဲမျ ား၏ တ  ုပပန့်မှုမျ ားအပပင့် 
ဤဖဒတ မျ ားက ု DHS နှင ့် ICE အပါအဝင့် အပခ ား ဥပဖဒ စ ုားမ ုားဖရား ဖအဂျင့်စီရ ဖပါင့်ားမျ ားစွ ဆီ မ ဖဝဖပားထ ားသည ့် ဖဒတ ဖဘ စ့်သ ု  အပ့်လုဒ့်တင့်ခွဲ သည့်။ ဤဖစ င ့်ကကပ့်မှုက 
ထရပ ့်၏ လူမည့်ား 
ကျင့်ားပသူမျ ား “လူမည့်ား အစွန့်ားဖရ က့်ဝါဒီမျ ား” ဇ တ့်လမ့်ားသ ု  ယ မ့်ားယ ုင့်ဖနမပာီး COINTEL-PRO ပ ုစ  ဖဒသနတရနှင ့်  က့်ဒရယ့်အဆင ့်ရှ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား စီစဉ့်ကျင့်ားပသူမျ ားအဖပေါ် 
တ ကု့်ခ ကု့်မှုမျ ားအတကွ့် အဖပခခ လုပ့်ဖဆ င့်မှုက ု ခင့်ားကျင့်ားဖပားသည့်။ ၎င့်ားက ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနထ ငု့်သူ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၏ တည့်ဖနရ  ဖဒတ မျ ားက ု ICE နငှ ့် မ ဖဝပခင့်ားပ င ့် 
၎င့်ားတ  ုက ု အနတရ ယ့်ပ စ့်ဖစမပီား အ မ့်ကထွက့်ခ ွသွ ားသည ့် လူတ ငု့်ားအ ား ပပည့်နှင့်ဒဏ့်ဖပားခ ရပခင့်ားနှင ့် မ သ ားစနုှင ့် ကွွဲကွ သ ွားပခင့်ားက ု ပ စ့်ဖစပါသည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ဤဖစ င ့်ကကပ့်မှု 
အဖပခခ အဖဆ က့်အအ ကု ု ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှု ချက့်ချင့်ား ရပ့်တန ့်မပီား  ျက့်သ မ့်ားရမည ့်အပပင့် မ ဖဝထ ားဖသ  ဥပဖဒ စ ုားမ ုားဖရား ဖဒတ ဖဘ စ့်မျ ားမှ ဖဒတ မျ ားက  ု ျက့်ထ ားဖကက င့်ား 
ဖသချ ပပြုလုပ့်ရမည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း-  

1. ဖအ က့်ပါ အသ ုားစရ တ့် အချက့်အလက့်မျ ားက ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုဖလ   ချပါ- 

• $2,022,228 Austin ဖဒသနတရ အဖရားကကီားသတင့်ားအချက့်အလက့် စင့်တ  (ARIC) 

• $2,402,429 *အချ  န့်နှင ့်တဖပပားညီ ရ ဇဝတ့်မှု စင့်တ  / HALO 

• $55,500.00 StarChase ရ ှဖ ွမှု စီမ ခန ့်ခွွဲဖရား နည့်ားပည  ဖပ ရှင့်ားနည့်ား စုစဖုပါင့်ား ~$4.5M 

2. Austin ရ ဇဝတ့်မှု စ ုစမ့်ားဖရားဖက ့်မရှင့်က လှျူဒါန့်ားထ ားသည ့် ဒရုန့်ား 13 ခု အပါအဝင့် APD ဒရနု့်ားအ ားလ ုား၏ အသ ုားပပြုမှု (နည့်ားပည  လုပ့်န ငု့်စွမ့်ားမျ ား၊ လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်နှင ့် 
တည့်ဖနရ ) နှင ့် ပတ့်သက့်၍ ပငွ ့်လင့်ားပမင့်သ မှု ရှ ရမည့်။ ဗီဒယီ  ုဖစ င ့်ကကပ့်မှုအတွက့် ဤဒရုန့်ားမျ ား အသ ုားပပြုမှုက ု ချက့်ချင့်ား ရပ့်တန ့်မပီား ဥပဒ စ ုားမ ုားဖရား ဖဒတ ဖဘ စ့်မျ ားမှ 
ဗီဒယီ ုမတှ့်တမ့်ားအ ားလ ုားက ု  ျက့်ပစ့်ရမည့်။ 

3. Clearview AI16 ကွဲ သ ု  မျက့်နှ သ ရှ န ုင့်မှု ဖဆ   ့်ဝွဲက ု APD အရ ရှ  သ ု မဟုတ့် မမ ြုြို့ဖတ ့် 

  ဝန့်ထမ့်ားက အသ ုားပပြုမှုက  ုတ ားပမစ့်ရမည့်။ 

15 ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်  ယ့်ရှ ားမှုနငှ ့် ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်တငွ့် လူသတ့်မှု စ စုမ့်ားစစ့်ဖဆားပခင့်ား နှစ့်ခလု ုားပါဝင့်သည ့် $2.1M ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် စ ုစမ့်ားစစ့်ဖဆားပခင့်ား (အဓ က) 
ကိုန ကျစရ တ အလ ေါ် ူတည ပ  ်း ခန ့်မှန့်ားတွက့်ချက့်မှု။ 

16 APD သည့် Clearview AI က  ုအသ ုားပပြု၍ ရ ှဖ ွမှု 11-50 က  ုပပြုလုပ့်ခွဲ သည့်ဟု ဤသတင့်ားဖပားပ ု ချက့်က ဖ  ့်ပပခွဲ သည့်။ ၎င့်ားသည့် ဌ န ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှု သ ု မဟုတ့် 

အမျ ားပပည့်သူဆ ုင့်ရ  
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တ  ်းကငော််းတ  ်းသညော်... ူ်းယစော်တ ဆ်းဝါ်း တ   ငော််းြ  ှု   ်းက ို အဆ ို်းသ ော်ပြငော််းန ငျှော့ော်  ူ်းယစော်တ ဆ်းဝါ်း အသ ို်းပြ  ှုက ို အ   ်းပြညော်သူက နော််း  တ  ်း ပြဿနာအပဖစော် 
က ိုငော်  ယော်ပြငော််းအသ ားအဖရ င့်ရှ သူ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားသည့် မူားယစ့်ဖဆားဝါား တ ကု့် ျက့်မှုဖကက င ့် ဆ ုားဆ ုားရ ွားရ ွား ထ ခ ုက့်ခွဲ သည့်။ မူားယစ့်ဖဆားဝါားမျ ား 
လက့်ဝယ့်ပပြုပခင့်ားနငှ ့် ပ န ့်ပ ျူားဖရ င့်ားချပခင့်ား နည့်ားဥပဖဒမျ ားက ု လူမည့်ား၊ အသ ားည ြုသူမျ ားနှင ့် ဆင့်ားရွဲသ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားက မကက ခဏ အသ ုားပပြုဖလ ရှ သည ့် 
မူားယစ့်ဖဆားဝါားမျ ားအတကွ့် ရည့်ရွယ့်ချက့်ရှ ရှ  ပ ုပပင့်ားထန့်ဖသ  ပပစ့်ဒဏ့်မျ ား ချမှတ့်ရန့် ဖရားဆွွဲခွဲ သည့်။ ပခ ားန ားချက့်မျ ားစ ွ ရှ ဖနဆွဲပါ။ 2020 Austin 
လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှုဆ ုင့်ရ  ဖလ လ ချက့် အစီရင့်ခ စ သည့် ပ စ့်န ုင့်ဖပခရှ ဖသ  အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားဖကက င ့် ရ ှဖ ွမှုမျ ားပ င ့် လ ုားလ ုားလျ ားလျ ား လူမျ  ြုားဖရား 
ပခ ားန ားချက့်မျ ားက မူားယစ့်ဖဆားဝါား ပ စ  ှု ျ ်းအတကွ့်  မ့်ားဆီားမှုနငှ ့် တရ ားစွွဲဆ ုမှုပ စ့်ဖစသည့်ဟု ပပသခွဲ သည့်။ K9 ဌ နမျ ားက တစ့်စ တုစ့်ခကု ု ရ ှဖတွြို့ရန့် 
ဖမ  ့်လင ့်ဖသ အခါ က ငု့်တွယ့်လုပ့်ဖဆ င့်သမူျ ားက ၎င့်ားတ  ု၏ ဖခွားမျ ားက  ုသ လျက့် သ ု မဟတု့် မသ ဘွဲ အချက့်ဖပား၍ ရ  လြေွလစပ  ်း လက့်ရှ  ဘက့်လ ကု့်မှုမျ ား၏ 
သက့်ဖရ က့်မှုက ု ပ ုဆ ုားရ ွားဖစန ငု့်သည့်။17အထူားသပ င ့် လူမည့်ားအဖမရ ကန့်မျ ားအတွက့် ရွဲဖခွားမျ ားနှင ့် ဆက့်စပ့်၍ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားအရ စ တ့်ဒဏ့်ရ ဖကက င ့် မလ ုအပ့်ဘွဲ 
မျ ားပပ ားဖသ  အင့်အ ား အသ ုားပပြုမှုနှင ့် ဖတွြို့ဆ ုမှုမျ ားက ု ပ ုမျ ားလ ဖစန ုင့်သည့်။18ထ ု အပပင့် ဥပဖဒချ  ြုားဖ  က့်မှုနှင ့် အကျဉ့်ားချပခင့်ားသည့် ဖဆားစွွဲမှု သ ု မဟုတ့် ၎င့်ား၏ 
ငုပ့်လ  ြုားဖနဖသ  အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားက ု ဖပ ရှင့်ားမဖပားန ုင့်ပါ။ $10.4 သန့်ားပ င ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  န ငု့်သည ့် အပပြုအမူနှင ့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကုသမှု 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအပပင့် မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် အပပစ့်ဒဏ့်ဖပားမှုအစ ား ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရားအတကွ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပါက မ သ ားစုမျ ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား၏ 
ဖဘားကင့်ားဖရားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်မှုက ု စ တ့်ကူားကကည ့်ပါ။ 

 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း-  

1. ဖအ က့်ပါ အသ ုားစရ တ့် အချက့်အလက့်မျ ားက ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုဖလ   ချပါ- 

• $1,713,812 K-9 ဌ န 

• $1,286,953 K-9 တ ားဆီားအမ န ့် 

• ~7.5M မူားယစ့်ဖဆားဝါားမျ ား(လ  ြုြို့ဝကှ့်ပူားဖပါင့်ားကက စည့်မှု၊ ဝ ုင့်ားဝန့်ားကူညီမှု၊ လမ့်ား) 

စုစုဖပါင့်ား- $10.4M 

2. ဖ  ့်ပပပါတ ု က  ုဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  ရန့် ဤဖငကွ ု ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားပါ- 

• အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား လုပ့်က ငု့်ဖနဖသ အ ွွဲြို့က အကက ပပြုထ ားသည ့်အတ ငု့်ား အပပြုအမူနငှ ့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကုသမှု 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၊ အထူားသပ င့်  အနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရား ဖဆားဝါားနှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယနူ ုင့်ဖသ  စင့်တ မျ ားအပပင့် တစ့်မပ ြုင့်တည့်ားပ စ့်ဖသ  
ဖဆားဝါားသ ုား၍ကုသဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ား 

• အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား လုပ့်က ငု့်ဖနဖသ အ ွွဲြို့က အကက ပပြုထ ားသည ့်အတ ငု့်ား အနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရား အ မ့်ရ  ပထမ ပရ ုဂရမ့် 
အပါအဝင့် ဝင့်ဖငနွည့်ားသူမျ ားအတကွ့် အဖထ က့်အပ   အ မ့်ရ နှင ့် VSSP အလုပ့်လုပ့်ဖနဖသ  အ ွွဲြို့က အကက ပပြုထ ားသည ့်အတ ငု့်ား 
အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားအတကွ့် အ မ့်ရ  ရန  ှံိုလငွ ျ ်း၊ အ မ့်ရ  အမဖတ ့်ဖငွ ပရ ုဂရမ့်မျ ားနှင ့် ကပ့်ဖဘား ဖဘားကင့်ားဖရား ပရ ဂုရမ့်မျ ား။ 

 

တ  ်းကငော််းတ  ်းသညော်… ကက  ်းက ိုငော်ပြယော်လ ယော်မြ ်း က ိုယော်  ိုငော်တ ထ ကော်ြ အ ်းတ ြ်းသညျှော့ော် လူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််းန ငျှော့ော်     ို ပြနော်လိုြော်တ ဆ ငော် ှုက ို အဆ ို်းသ ော် နော် ပဖစော်သညော် ရွဲမျ ားသည့် 
ရင့်ားပမစ့်မလ ဖုလ က့်ဖသ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားမျ ားအတကွ့် အစ ားအစ နှင ့် ကစ ားစရ မျ ား ဖပားဖဝရန့်အပပင့် ဖဆွားဖနွားဖပပ ဆ ုရန့် လစ ရဖနစဉ့် ဆက့်တ ကု့် ဖနှ င ့်ယှက့်မပီား 
အလ ားတူ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားက  ုသတ့်ပ တ့်သည ့်အခါ ၎င့်ားမှ ကက ြုားက ငု့်ပခယ့်လှယ့်ပခင့်ားပ စ့်မပီား ဆက့်ဆ ဖရား တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ား မဟုတ့်ပါ။ အရ ရှ မျ ားက ရပ့်ကွက့် သ ု မဟုတ့် 
လုပ့်ငန့်ား သင့်ား ွွဲြို့အစည့်ားအဖဝားမျ ားသ ု  တက့်ဖရ က့်ဖသ အခါ ၎င့်ားက ပ ုင့်ဆ ငု့်ပစစည့်ား ထ ခ ုက့်မှု သ ု မဟတု့် ဖယ င့်ဖပဖပလုပ့်ပခင့်နှင ့် ပတ့်သက့်၍ စ ုားရ မ့်မှုမျ ားက  ု
တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားအတကွ့် တပခ ား အရ ရှ မျ ားက ု ဆွယ့်၍ဖပပ ပပရန့် လစ ဖပားထ ားဖသ  အခငွ ့်အလမ့်ား ပ စ့်ဖသ ့်လည့်ား အဆ ုပါ ပပဿန မျ ား ပ စ့်ရသည ့် 
အဖပခခ အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားက ု ဖပ ရှင့်ားဖပားသည ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားဖပားရန့် ဘ မ မလုပ့်ကကပါ။ ယူနီဖ  င့်ားဝတ့်ထ ားဖသ  အရ ရှ မျ ားက ရင့်ားပမစ့်မလ ဖုလ က့်သည ့် ကဖလားမျ ားအတကွ့် 
ပရ ုဂရမ့်မျ ား လုပ့်ဖဆ င့်ဖသ အခါ သ ု မဟုတ့် ဖဘ စ့်ဖဘ  ကတ့်မျ ားက ု ဖကျ င့်ားမျ ားတွင့် ပ န ့်ဖဝဖပားဖသ အခါ၊ အသ ားအဖရ င့်ရှ သူ လူငယ့်မျ ားသည့် ဤပရ ုဂရမ့်မျ ားတွင့် မပါသည ့် 
ကန ့်သတ့် အဖကက င့်ားအရ ပ င ့် ရွဲမျ ား၏ သတ့်ပ တ့်ခ ရလ င့်ပင့် ဖဘားကင့်ားဖရားက ရွဲမျ ားပ စ့်ဖကက င့်ားက ု မျ  ြုားဆက့်သစ့်မျ ားက ု သင့်ကက ားဖပားဖနပခင့်ား ပ စ့်သည့်။ အနတရ ယ့်မျ ား 
ဆက့်လက့် ပ စ့်ဖနစဉ့် ရွဲမျ ားက ု ခွင ့်လ တ့်ရန့် သ ု မဟုတ့် ယ ုကကည့်ရန့်မ ှ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား၏ တ ဝန့်မဟုတ့်ဘွဲ အနတရ ယ့်က ု ရပ့်တန ့်ရန့်မှ  APD ၏ တ ဝန့်ယူမှု ပ စ့်သည့်။ APD 
၏ပ ုရ ပ့် ပျက့်စီားမှုက ု ထ န့်ားချြုပ့်ရန့် အရ ရှ မျ ားက ု လစ ဖပားမည ့်အစ ား၊  

 

 

သ န ားလည့်မှု မရှ ဘွဲ အစမ့်ားဖလ ကျင ့်မှုက  ုအသ ုားပပြုဖနသည ့် အရ ရှ ဖကက င ့် ပ စ့်န ုင့်ဖပခမျ ားပါသည့်။ https://www.buzz- feednews.com/article/ryanmac/clearview-ai-local-
police-facial-recognition?utm_source=d ynamic&utm_cam- paign=bftwfwd&ref=bftwfwd&d_id=2086347 
17https://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite 18 
https://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons 

http://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite
http://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite
http://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons
http://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons
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မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် အကကမ့်ား က့်မှုက  ုအမနှ့်တကယ့် တ ားပမစ့်က  ဖပ ရှင့်ားဖပားမည ့် လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား အဖပခပပြု လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  ရန့်  

ဤရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု ပပန့်လည့် ခွွဲဖဝဖပားရပါမည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း-  

1. ဖအ က့်ပါ အသ ုားစရ တ့် အချက့်အလက့်မျ ားက ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုဖလ   ချပါ- 

• $2,513,050 လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား လက့်တွွဲလုပ့်က ုင့်ဖရားမျ ား 

• $728,285 ခရ ုင့် က ုယ့်စ ားလှယ့်မျ ား စုစုဖပါင့်ား- $3.2M 

2. ဖ  ့်ပပပါတ ု က  ုဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  ရန့် ဤဖငကွ ု ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားပါ- 

• အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနငှ ့် ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား (VSS) လုပ့်က ငု့်ဖရားအ ွွဲြို့က အကက ပပြုထ ားသည ့်အတ ုင့်ား  

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု အကကမ့်ား က့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ပည ဖပား အသ ပည ဖပားဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ား 

• VSSP လုပ့်က ုင့်ဖရားအ ွွဲြို့က အကက ပပြုထ ားသည ့်အတ ုင့်ား လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခခ ဖသ  ဖဘားကင့်ား ဖထ က့်ပ  ဖကကား  

ပရ ုဂရမ့် 

• VSSP လုပ့်က ုင့်ဖရားအ ွွဲြို့က အကက ပပြုထ ားသည ့်အတ ုင့်ား ကုသမှုဆ ုင့်ရ  အကကမ့်ား က့်မှု သ ု မဟုတ့် ဖဆားရ ုအဖပခပပြု အကကမ့်ား က့်မှု  ျန့်ဖပ ဖရား ပရ ုဂရမ့် 

တ  ်းကငော််းသညော်... နော််း ူည  ှုန ငျှော့ော်   ဝနော်ြ  ှုပဖစော်သညော် 
ဤဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု အတည့်မပပြုမ ီလူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ပါဝင့်လုပ့်က ုင့်မှုအတွက့် APD စ ချြုပ့်မျ ား၊ ဖထ က့်ပ  ဖငွမျ ားနှင ့် လှျူဒါန့်ားဖငမွျ ားနှင ့် အနည့်ားငယ့် ပွင ့်လင့်ားပမင့်သ မှု၏ 
တန့်ားတူညီမှု သက့်ဖရ က့်မှုက ု အကွဲပ တ့်ရန့် မပ စ့်မဖန ရ ှဖ စွစ့်ဖဆားဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ား ဖလ ဖလ ဆယ့် မရှ ဖသားပါ။ ဆနဒပပသူမျ ားအဖပေါ် အကကမ့်ား က့်၍ 
အသ ုားပပြုခွဲ မပီားဖန က့်တွင့် ချက့်ချင့်ားပင့် ဖသဖစဖသ  လက့်နက့်မျ ားက ု မကက ဖသားမီက ဝယ့်ယူမှုကွဲ သ ု  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနငှ ့် တက့်ကကွလှုပ့်ရှ ားသူမျ ားက ု 
ဖစ င ့်ကကပ့်ရန့်နှင့်  တ ကု့်ခ ုက့်ရန့် စ ချြုပ့်ပ င ့်လုပ့်က ုင့်သူမျ ားဖကက င ့် ပ စ့်ခွဲ သည ့် ထ ခ ုက့်နစ့်န မှုနှင ့် ပတ့်သက့်၍ အမျ ားပပည့်သူက အလ ုားစ ကုန ့်ကကွ့်မှုပ စ့်မပီားဖန က့်တငွ့်ပင့် 
ပွင ့်လင့်ားပမင့်သ မှုမရှ ဘွဲ အတည့်ပပြုဖပားခွဲ သည့်19။ အသ ုားစရ တ့်အလွန့်မျ ားဖနဖသ ့်လည့်ား APD သည့် အချ  န့်ပ ုနှင့်  ဒရုန့်ားမျ ားကွဲ သ ု  အရ မျ ားအတကွ့် ခွွဲဖဝဖပားမထ ားဖသ  
သ ုားစွွဲမှုမျ ားက ု ကျခှံဖစရန့် အဖထွဖထွ ရန့်ပ ုဖငကွ ုလည့်ား ရယူအသ ုားပပြုဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။ APD သည့် Austin ရ ဇဝတ့်မှု စ စုမ့်ားဖရားဖက ့်မရှင့်ကွဲ သ ု  အုပ့်စမုျ ားထ မ ှလှျူဒါန့်ားဖငွမျ ားက ု 
လူမသ ဖအ င့် လက့်ခ ထ ားခွဲ မပီား ရွဲမျ ားနှင ့် လူပ ျူ အထက့်တန့်ားလ  မျ ားကက ား ပမ ြုပ့်သွင့်ားထ ားဖသ  သမ ုင့်ားဖကက င့်ား မဟ မ တ့်မျ ားက ု ထပ့်တ ုားလ ဖစသည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း-  

1. စ ချြုပ့်ပ င ့်လုပ့်မှုက ု APD ထ န့်ားချြုပ့်မှုမ ှ ယ့်ထုတ့်ပါ။ 

2. APD စ ချြုပ့်ပ င့် လုပ့်က ငု့်သမူျ ားနငှ ့် ဖထ က့်ပ  ဖငွအ ားလ ုားအတကွ့် မပ စ့်မဖန တန့်ားတူညီမှု စစ့်ဖဆားဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တစ့်ခကု  ု န့်တီားပါ။ 

• ဖသဖစန ငု့်မှု ပ ုနည့်ားဖသ  လက့်နက့်မျ ားအတကွ့် မကက ဖသားမကီ အတည့်ပပြုထ ားသည ့် အရ မျ ားကွဲ သ ု  ဖထ က့်ပ  ဖငွ အဆ ုပပြုချက့်က  ုတင့်သငွ့်ားရန့် 
ထုတ့်ကုန့်/ဝန့်ဖဆ င့်မှုက  ုဖတ င့်ားခ   ု  အမျ ားနှင ့်မပ ြုင့်ရဖသ  ဖစျားမပ ြုင့်တင့်သွင့်ားပခင့်ား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် APDပါဝင့်န ုင့်ပခင့်ားမရှ မီ အလ ားလ ရှ သည ့် $5,000 
ဖကျ ့် APD စ ချြုပ့်အ ားလ ုားက ု တန့်ားတညူမီှု ရ ုားဌ န (အပမစ့်ပပြုတ့်ဖရား ဒဏ့်ခတ့်ဖသ နှင ့် အနတရ ယ့်ဖပားဖသ  ယဉ့်ဖကျားမှု အစဉ့်အလ  လုပ့်က ုင့်ဖရားအ ွွဲြို့က 
အကက ပပြုထ ားသည ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င ့်) က ပပန့်လည့်သ ုားသပ့်ရန့် ပပဠ န့်ားပါ။ တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နမှ မဖအ င့်ပမင့်ဖသ  ရမှတ့် လက့်ခ ရရှ လ င့် စ ချြုပ့် သ ု မဟတု့် 
ဖထ က့်ပ  ဖငကွ ု မဖတ င့်ားခ ရပါ။ 

• $50,000 အထက့် စ ချြုပ့်အသစ့် သ ု မဟုတ့် စ ချြုပ့် သက့်တမ့်ားတ ာုးမှုတ ငု့်ားက ထုတ့်ကုန့်/ဝန့်ဖဆ င့်မှုက ု ဖတ င့်ားခ ပခင့်ားမပပြုမီ တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န 
စစ့်ဖဆားမှုက ု ဖအ င့်ပမင့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ၎င့်ားက ု အတည့်ပပြုန ငု့်ပခင့်ား မရှ မီ 10 ရက့် ကက ြုတင့်၍ ဖကကည ထ ားသည ့် အမျ ားပပည့်သူ အစည့်ားအဖဝားတွင့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အကက ပပြုချက့်က ု လက့်ခ ရရှ ရမည့်။ 

3. ယခင့်က ခွွဲဖဝဖပားမထ ားဖသ  အရ မျ ား (ဥပမ  မကက ဖသားမီက ဝယ့်ယူခွဲ ဖသ  အဖဝားဖပပားလမ့်ားမကကီား ဒရုန့်ားမျ ား) အတွက့် ဖထ က့်ပ  ဖငွ ဖပားအပ့်ပခင့်ား သ ု မဟုတ့် 
လှျူဒါန့်ားမှုမျ ား သ ု မဟုတ့် အပ ုသ ုားထ ဖသ  အသ ုားစရ တ့် အရ ဝတထြုမျ ား (ဥပမ  မကက ဖသားမီက အချ  န့်ပ ု စရ တ့်မျ ား) အပါအဝင့် အဆ ုပပြုထ ားဖသ  သ ုားစွွဲမှုတ ငု့်ားက 
တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န အတည့်ပပြုချက့် လ အုပ့်မပီား ဌ နပပင့်ပမှ ဖငွဖကကားက ု မရယူမ ီမွဲဖပားမှုအတွက့် ဖက င့်စမီတ ငု့်မီ ဖရ က့်လ ရမည့်။ 

 
 

19 https://www.kut.org/austin/2020-11-02/austin-police-pledged-to-stop-using-less-lethal-rounds-on-crowds-t hen-it-ordered-thousands-more 

http://www.kut.org/austin/2020-11-02/austin-police-pledged-to-stop-using-less-lethal-rounds-on-crowds-t
http://www.kut.org/austin/2020-11-02/austin-police-pledged-to-stop-using-less-lethal-rounds-on-crowds-t
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အသ ို်းစ   ော် စိုစိုတြါငော််း   ်း 

 
ယြိုန စော်  ငော် ပြနော်လညော်ြ  တ ဝတြ်း န ော်- ~$66M. ဤအရ အချ  ြုြို့က ရန့်ပ ဖုငမွျ ား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရားနှင ့် ခွွဲထုတ့်ဖရားတွင့် ပါဝင့်မပီားပ စ့်ဖသ ့်လည့်ား ယခုအထ  
ခွွဲဖဝသတ့်မှတ့်မထ ားရဖသားပါ။ APD မ ှပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား သ ု မဟုတ့်  ယ့်ရှ ားဖရားသ ု  ဖပပ င့်ားဖရ ြို့မထ ားသည ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု APD ထ သ ု  
ပပန့်လည့်မဖပားအပ့်သင ့်ပါ။ အမှန့်တကယ့် ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရားတွင့် လ ုားလ ုားလျ ားလျ ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် မှန့်ကန့်ဖသ  ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားသ ု  
ရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားပခင့်ားနှင ့် APD လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မှ တပခ ားဖနရ သ  ု ဖငွဖကကားဖရ ြို့ဖပပ င့်ားပခင့်ား မပါဝင့်ပါ။ 

ယြိုန စော်  ငော် ဖယော်   ်း န ော်- ~$10M။ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် လ ုအပ့်မပီား ပ ု၍ထ ဖရ က့်စွ  လုပ့်ဖဆ င့်န ုင့်မပီား APD ပပင့်ပတွင့် အနတရ ယ့်ပ နုည့်ားသည ့် 
လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား ရှ ပါသည့်။ ဝန့်ထမ့်ားဖရားရ  အသ ုားစရ တ့်မျ ားနှင ့် လ အုပ့်ဖသ  လုပ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားက ု  ယ့်ရှ ားဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် ပပန့်လည့်အကွဲပ တ့်မပီားသည့်နှင ့် 
တစ့်မပ ြုင့်နက့် ဤဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက  ုတပခ ား ဧရ ယ မျ ားသ ု  ပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားရမည့်။ 
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  ဝနော်ထ ော််းတ ်း  - လ ညျှော့ော်ကငော််းန ငျှော့ော်   ဇဝ ော် ှုဆ ိုငော်   စ ိုစ ော််းစစော်တဆ်းပြငော််း   ်း လိုြော်က ိုငော်တ ်း အိုြော်စို  
 

လှည ့်ကင့်ားနငှ ့် ရ ဇဝတ့်မှုဆ ငု့်ရ  စ ုစမ့်ားစစ့်ဖဆားပခင့်ား လုပ့်ထ ုားမျ ား၏ အ ားနည့်ားချက့်ရှ ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအဖပေါ် အပျက့်သဖဘ  သက့်ဖရ က့်မှုက ု ဖလ   ချဖနစဉ့် 
ရ ဇဝတ့်မှု ဟန ့်တ ားဖရားအတကွ့် ထ ဖရ က့်ဖသ  အလ ားတူ ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားမျ ားက  ု န့်တီားဖရားသ ားရန့် လက့်ရှ  ရွဲဝန့်ထမ့်ားခန ့်အပ့်ပခင့်ားနှင ့် လှည ့်ကင့်ား ပ ုစ မျ ားက ု အကွဲပ တ့်ပခင့်ား။ 

 

ဆကော်သ ယော် နော်- 

Kathy Mitchell- mitckagardener@yahoo.com အဖ  ြို့ဝငော်   ်း- 

Cary Roberts Kathy 

Mitchell Sue Gabriel 

Jessica Johnson Nick 

Hudson Chas Moore 

Amanda Lewis 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   

1. ဖရကန့် လှည ့်ကင့်ားက  ုEMS က က ငု့်တယွ့်ဖဆ င့်ရွက့်ရမည့်။ 

အဖကက င့်ားရင့်ား- Austin ရွဲဌ န ဖရကန့် လှည ့်ကင့်ားသည့် 

ပပည့်နယ့် ဥပဖဒမျ ားနငှ ့် မမ ြုြို့ဖတ ့် စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားက ု 
Travis ဖက င့်တ ီရွဲအရ ရှ ရ ုားခန့်ား၊ ဖရကန့်လှည ့်ကင့်ား၊ LCRA ဖတ ဖခါင့်ားမျ ားနငှ ့် Texas 
ပန့်ားခခ မျ ားနှင ့် ဖတ ရ ုင့်ားတ ရစဆ န့်နှင ့်အတူ Austin ဖရဖကက င့်ားမျ ား၏ 28 မ ုင့်တငွ့် 
ပပဠ န့်ားလ ုက့်သည့်။ APD သည့် $1.4M ကုန့်ကျစရ တ့်ပ င ့် 10 FTE’s နှင ့် ဖလှ 10 စီားက  ု
ဖမ င့်ားနငှ့်ပါသည့်။ တ ဝန့်မျ ားတွင့် 
“ဖဘားကင့်ားဖရားနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ တစ့်စ ုတစ့်ဖယ က့်နှင ့် စက ားဖပပ ပခင့်ား၊ 
ပင့်ပန့်ားနွမ့်ားနယ့်ဖနဖသ  ဖရကူားသူမျ ားက ု လ ဖခေါ်ဖပားပခင့်ား၊ ဖသ င့်တင့်ဖနဖသ  
ဖလှစီားသူမျ ားက  ုကူညီဖပားပခင့်ား၊ နဖမ ့်နမွဲ  ယ ဉ့်ဖမ င့်ားမျ ားက  ုဖစ င ့်ကကည ့်ပခင့်ား၊ 
ရ ှဖ ွဖရားနှင ့် ကယ့်ဆယ့်ဖရားတွင့် APD ဖရငုပ့်အ ွွဲြို့က ု ပ  ပ ုားပခင့်ားနှင ့် ဖရဖအ က့် သက့်ဖသ 
ပပန့်လည့်ရယူဖရား [အပပင့်] ဖရထွဲမ ှထွက့်လ သည ့် တစ့်ဝက့်ပမ ြုပ့်နဖသ  
သစ့်ပင့်အက ုင့်ားအခက့်မျ ားကွဲ သ ု  အနတရ ယ့်ရှ ဖသ  အစအနမျ ားက ု ဆွွဲထုတ့်ပခင့်ားတ  ု” 
ပါဝင့်သည့်။ APD ဖရကန့်လှည ့်ကင့်ားက က ုင့်တယွ့်ဖပ ရှင့်ားရသည ့် အဖတွြို့အမျ ားဆ ုားဖသ  
တ ငု့်ကက ားချက့်မှ  ဆူည သ  ပ စ့်သည့်။ APD ၏ အလုပ့်မျ ားစွ သည့် ရ ဇဝတ့်မှုက  ု
ဖပ ရှင့်ားပခင့်ားထက့်စ လ င့် အသက့်အနတရ ယ့်မျ ားက ု ကယ့်ဆယ့်ပခင့်ားနှင ့် ဆက့်စပ့်ဖနမပီား တပခ ား 
ရွဲဖအဂျင့်စီမျ ားတငွ့် တစ့်မပ ြုင့်တည့်ားပ စ့်ဖပေါ်ဖသ  တရ ားစီရင့်ပ ုင့်ခငွ ့် ရှ ဖသ ဖကက င ့် ဖရပပင့်တွင့် အသက ကယ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်ပခင့်ား ဖပားန ုင့်သည ့် လူန တင့်ဖလနှစှ့်စာီးက ု 
ဝယ့်ယူမှုနှင ့် အခါအ ားဖလျ ့်စွ  အသ ုားပပြုမှုနှင ့်အတူ ဖန က့်ထပ့် EMS FTE’s (ဖရယ ဉ့်မှျူား 1 ဦားနှင ့် ဖဆားဝါားကျွမ့်ားကျင့် 4 ဦား) က  ုဖပါင့်ားထည ့်ပခင့်ားပ င ့် 
EMS သ ု  $1.4M ခွွဲဖဝသတ့်မှတ့်မှုက  ုအခငွ ့်အဖရားဖပားရန့် မျက့်နှ သ ဖပားပခင့်ားပ င ့် ဖရကန့်တွင့် APD ရှ ဖနမှုက  ု ယ့်ရှ ားရန့် အကက ပပြုပါသည့်။ 

အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည ့် အလုပ့်အပု့်စု အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား- Jessica Johnson၊ Amanda Lewis၊ Kathy Mitchell၊ Chas 

Moore 

 

Amplifier Art မ ှ 

ရယူထ ားသည ့် Nana Daye ၏ The Care 

Club သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု

mailto:mitckagardener@yahoo.com
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2. ရွဲဖခွားမျ ား အသ ုားပပြုမှုက ု ရပ့်တန ့်ရမည့်။ 

အဖကက င့်ားရင့်ား- 2015 မ ှ2019 အထ  Austin ဖခွားက ကု့်မှု၏ သ ုားသပ့်ချက့်က ဖအ က့်ပါ အချက့်အလက့်မျ ား ထွက့်ဖပေါ်လ ဖစပါသည့်- 

• ဖခွားက ုက့်ပခင့်ား ပ စ့်ရပ့်မျ ားတွင့် အဓ ကအ ားပ င ့် စပ န့်လူမျ  ြုားနငှ ့် လူမည့်ားမျ ား ပါဝင့်ပါသည့်။ 

• အချ  ြုြို့ပ စ့်ရပ့်မျ ားတွင့် ကဖလားငယ့်မျ ား ပါဝင့်သည့်မှ လည့်ား ပ စ့်န ုင့်ပါသည့်။ 

• ပ စ့်ရပ့် 55 ခုမှ 2 တွင့် အက ုက့်ခ ရသူတငွ့် ဖသနတ့်ပါရှ ပါသည့်။ 

• ပ စ့်ရပ့် 35% တွင့် ရ ဇဝတ့်မှု လ ုားဝ မပါဝင့်ပါ။ 

• ဖခွားပ င ့် တ ကု့်ခ ကု့်ခ ရသည ့် လူတ ငု့်ားသည့် “ဖရ ှင့်တ မ့်ား” သ ု မဟုတ့် “ခုခ ” မပီား အမျ ားစုက လုပ့်ခွဲ ကကသည့်။ အချ  ြုြို့သည့် ခုခ မှုနှင ့် ဆက့်စပ့်ဖသ  တပခ ား 
ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  တရ ားစွွဲဆ ုမှုမျ ားက ု ခ ခွဲ ရသည့်။ 

ထွက့်ဖပပားဖသ  သ သယရှ သူမျ ားက ု ရပ့်တန ့် သ ု မဟတု့် ရ ှဖ ွရန့် ဖခွမျ ားအသ ုားပပြုပခင့်ားက ု  ယ့်ရှ ားပခင့်ားပ င ့် K9 က ကု့်မှုမျ ား အပါအဝင့် အတင့်ားအဓမမ ပ စ့်ရပ့်မျ ားက ု 
 ယ့်ရှ ားရမည့်။ APD ဝဘ့်ဆ ုက့်အရ “ရ ဇဝတ့်မှု ပ စ့်ရပ့်မ ှထွက့်ဖပပားသွ ားဖသ  သ သယရှ သူမျ ားက ု ရ ှဖ ွန ုင့်ရန့် သ မန့်အ ားပ င ့် K9 အ ွွဲြို့မျ ားက  ုအသ ုားပပြုပါသည့်။” 
အနည့်ားဆ ုားအဖနပ င ့် လူမျ ားက ု က ကု့်ရန့် ဖခွားမျ ားအ ား ဖလ ကျင ့်ဖပားပခင့်ားက ု  ျက့်သ မ့်ားမပီား လူမျ ားက  ုတ ကု့်ခ ကု့်ရန့် ဖခွားမျ ားက  ုသ ုား  ု   န့်တီားထ ားသည ့် လက့်ရှ  
အ ွွဲြို့မျ ားက  ု ျက့်သ မ့်ား ယ့်ရှ ားရမည့်။ လူသ ားမျ ားက ု တ ကု့်ခ ုက့်ရန့် ဖလ ကျင ့်ထ ားသည ့် K9 အ ွွဲြို့တ ုင့်ားသည့် အ မ့်ဖက င့်ားဖက င့်ားတငွ့် အမင မ့်ားစ ားယူရပါမည့်။ 

အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည ့် အလုပ့်အပု့်စု အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား- Jessica Johnson၊ Amanda Lewis၊ Kathy Mitchell၊ Chas 

Moore၊ Sue Gabriel 

3. ရွဲပမင့်ားမျ ားက  ုအသ ုားပပြုပခင့်ားအ ား ရပ့်တန ့်ရမည့်။ 

အဖကက င့်ားရင့်ား- Baltimore၊ Washington D.C.၊ Boston၊ Tulsa၊ Las Vegas၊ Kansas City နှင ့် Saint Paul ကွဲ သ ု  တပခ ား မမ ြုြို့မျ ားစွ က ၎င့်ားတ  ု၏ ပမင့်ားစီားရွဲအ ွွဲြို့မျ ားက  ု
 ျက့်သ မ့်ားခွဲ သည့်။ ပမင့်ားစီားလှည ့်ကင့်ားသည့် အခမ့်ားအန ားဆ ုင့်ရ  တ ဝန့်မျ ားနှင ့် လူစုလဖူဝား ထ န့်ားချြုပ့်ဖရား မမ ြုြို့တွင့်ားအလုပ့်က ု ဖဆ င့်ရွက့်ပါသည့်။ လူစုလဖူဝား 
ထ န့်ားချြုပ့်ဖရားက  ုပမင့်ားမျ ားမပါဘွဲ နည့်ားလမ့်ားအမျ  ြုားမျ  ြုားပ င ့် ဖဆ င့်ရွက့်န ုင့်ပါသည့်။ အခမ့်ားအန ားဆ ုင့်ရ  ရည့်ရွယ့်ချက့်သည့် လန က ဆက တွွှဲကိုန ကျ ညျှော့  
အသ ုားစရ တ့်အတကွ့် မလ ုဖလ က့်ဖသ ဖကက င ့် ပမင့်ားစီားအ ွွဲြို့က  ု ျက့်သ မ့်ားရမည့်ပ စ့်မပီား ပမင့်ားမျ ားက  ုအ မ့်ဖက င့်ားမျ ားသ ု  ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားရမည့်။ ပမင့်ားမျ ားသည့် 
ထ န့်ားသ မ့်ားထ ားရန့် စရ တ့်အလွန့်ကကီားမပီား ဆယ့်စုနှစ့်ဖကျ ့်မပီားဖန က့်တွင့် APD သည့် မွဲဖပားသူမျ ားက အတည့်ပပြုထ ားသည ့် ဖငွဖကကားပ င ့် လ ုအပ့်ဖသ  ပမင့်ားဖဇ င့်ားမျ ားက ု 
မတည့်ဖဆ က့်န ငု့်ခွဲ ပါ။ ပမင့်ားစီားအ ွွဲြို့ 

အရ ရှ မျ ားသည့် လှည ့်ကင့်ားသ ု  ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားသွ ားခွဲ မပီား ၎င့်ားတ  ုက ု ယင ်းလနရ  ျ ်းတငွ  အပ  ်းတ ိုင ဆက  က တ ဝန ထ  ်းလဆ င ရန  လနရ ချထ ်းလ ်းရ ည ။ 

အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည ့် အလုပ့်အပု့်စု အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား- Jessica Johnson၊ Amanda Lewis၊ Kathy Mitchell၊ Chas 

Moore၊ Sue Gabriel 

4. APD သည့် အရ ရှ က စတင ြေိုန ်းလခေါ်ဆ ို ှုပ ြှုပခင ်းက ို ဆက့်မလုပ့်ရပါ။ 

အဖကက င့်ားရင့်ား- ရန ုင့်ဖသ  ဖဒတ မျ ားမ ှက ုယ့်တ ုင့် စတင့်ခွဲ ဖသ  ဖခေါ်ဆ မုှုမျ ားပ င ့် လှည ့်ကင့်ား အရ ရှ မျ ားက လုပ့်ဖဆ င့်သည ့်အတ ုင့်ား ရ ဇဝတ့်မှုဆ ငု့်ရ  
စ ုစမ့်ားစစ့်ဖဆားပခင့်ားသည့် ြေ  ်းဆ ်း ှုပ ြှု ို  န ိုင ြေ ိုို့လဝ်းစွ တင ပ ချက  ျ ်း င  လတွျို့ရ  ရသလ  က  ါ။ ဤကွဲ သ ု  အလ ားတ ူက ယု့်တ ုင့် စတင့်ခွဲ သည ့် ယ ဉ့်ရပ့်တန ့်ရမှုမျ ားက 
“ဖခေါ်ဆ ုမှု” ပမ ဏ၏ 35% က  ုက ုယ့်စ ားပပြုမပီား အပခ ားဖခေါ်ဆ ုမှု အမျ  ြုားအစ ားမျ ားထက့် အချ  န့်ပ ုကက ပမင ့်က  တစ့်ခါတစ့်ရ  အဓမမ ပ စ့်ရပ့်မျ ား ပ စ့်လ ဖစပါသည့်။ 
ယ ဉ့်ဖကက နငှ ့်မဆ ုင့်ဖသ  က ယု့်တ ငု့် စတင့်ခွဲ သည ့်  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားက ုလည့်ား  ယ့်ရှ ားရမည့်ပ စ့်မပီား အဆ ုပါ အရ ရှ အချ  န့်က ု 911  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှု တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားသ ု  
လ ုအပ့်သလ  ုပပန့်လည့်ခွွဲဖဝဖပားရမည့် သ ု မဟုတ့် သတ့်မတှ့်ချက့်မီဖသ  အရ ရှ မျ ားအ ား ရ ဇဝတ့်မှုမျ ားနငှ ့် ပတ့်သက့်၍ လုပ့်ဖဆ င့်န ုင့်ဖသ  အချက့်အလက့်မျ ား 
ရယူပခင့်ားအတကွ့် ဖန က့်ထပ့် တည့်ဖဆ က့်မှုပ င ့် ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  စ ုစမ့်ားစစ့်ဖဆားဖရား ယူနစ့်မျ ားသ ု  ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားန ုင့်ပါသည့်။ 

အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည ့် အလုပ့်အပု့်စု အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား- Jessica Johnson၊ Amanda Lewis၊ Kathy Mitchell၊ Chas 

Moore၊ Sue Gabriel 
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5. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားက အရ ရှ ဖလ င့်ား အကယ့်ဒမ၏ီ သင့်ရ ုားည န့်ားတမ့်ား အပပည ့်အစ ုက ု ပပန့်လည့်သ ုားသပ့်ရမည့်။ 

အဖကက င့်ားရင့်ား- ရွဲမျ ား၏ တ ဝန့်မ ှ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားက ု က ကွယ့်မပီား အလုပ့်အဖကျွားပပြုရန့် ပ စ့်သည့်၊ သ ု ဖသ ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်က တ ဝန့်ဖပားထ ားသည ့် 
သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်မျ ားစွ အရ၊ အရ ရှ မျ ားသည့် စစ့်ပွွဲနယ့်ဖပမတွင့်ားရှ ဖနသကွဲ သ ု  ဖလ ကျင ့်ဖပားထ ားမပီား အရပ့်သ ားတ ငု့်ားမှ  တ ကု့်ခ ကု့်သူပ စ့်န ငု့်သကွဲ သ ု  APD အ ား 
ဖလ ကျင ့်ဖပားထ ားသည့်။ ဝန့်ဖဆ င့်မှု၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ငု့်ားအပ စ့် အုပ့်ထ န့်ားမှု ရ ထူားပ င ့် “ကျွန့်ပု့်တ ု နငှ ့် ၎င့်ားတ  ု” စ တ့်သဖဘ ထ ားက ု လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုသ ု  
ဖပပ င့်ားလွဲပခင့်ား၊ သ ု ဖသ ့် ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားရန့် ရွဲမျ ားက ု ဖခေါ်ဆ ုထ ားသည ့် တပခ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှု အခန့်ားကဏ္ဍမျ ားတွင့် ထ ဖရ က့်စွ ပါဝင့်ဖစပခင့်ားက သင့်ရ ုားတွင့် သ သ ဖသ  
ဖပပ င့်ားလွဲမှုပ င ့်သ  ပ စ့်ဖပေါ်ပါမည့်။ APD သည့် လ ုအပ့်ဖသ  ဖပပ င့်ားလွဲမှု၏ အတ ငု့်ားအတ က ု ဖလ   ချရန့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ကက ြုားစ ားခွဲ မပီား သင့်ရ ုားအစုလ ကု့်တငွ့် 
ဖပပ င့်ားလွဲမှုက  ုထည ့်သွင့်ားရန့် ကက ြုားပမ့်ားခွဲ သည့်။ ယခုနှစ့် ဖ ဖ ေါ်ဝါရလီတငွ့် Kroll မှတ့်စုအရ၊ အကယ့်ဒမကီ ု ပပန့်လည့်စတင့်ရန့် မွဲဖပားမှု မပပြုမ ီ“အကယ့်ဒမ ီ
ကကီားကကပ့်ဖရားမှျူားမျ ားနငှ ့် ပ ု ချသူမျ ား၏ ဖတွြို့ဆ ုဖမားပမန့်ားမှုမျ ားက လက့်နက့်က ငု့်အ ွွဲြို့အစည့်ား ပ ုစ က  ုဆက့်လက့်၍ လ မ့်ားမ ုားကကီားစ ုားရန့် အကက ပပြုပါသည့်။” (Kroll၊ ဖ ဖ ေါ်ဝါရ ီ
26 ရက့်၊ 2021၊ စ မျက့်န ှ 5) APD ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအ ွွဲြို့သည့် လက့်နက့်က ုင့်အ ွွဲြို့အစည့်ား အကယ့်ဒမီမျ ားနှင ့် သက့်ဆ ုင့်ဖသ  တပခ ား သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်မျ ားမှ အဓ က 
အကွဲပ တ့်မှုက  ုသဖဘ မတူဖကက င့်ား Kroll က ဖန က့်ထပ့် မှတ့်ချက့်ပပြုသည့်။ ဖ ဖ ေါ်ဝါရလီတငွ့် “အကယ့်ဒမသီ ု  ဖရ က့်မလ မီ က ုယ့်ထ လက့်ဖရ က့် ကျျူားလွန့်ပခင့်ား 
သ ု မဟုတ့် အထ ုားခ ရပခင့်ား မခ ရ ူားသည ့် အရ ရှ ဖလ င့်ားက ဒါက  ုကက ြုဖတွြို့ရမည့်” ပ စ့်မပီား “အရ ရှ ဖလ င့်ားမျ ားက မရှ မပ စ့်ဖသ  တ ကု့်ခ ကု့်ဖရား နည့်ားဗျျူဟ  
သင့်တန့်ားအ ားလ ုားက  ုလက့်ခ ရရှ မပီားဖန က့် အကယ့်ဒမီ၏ အဆ ုားတငွ့် အဆ ုပါ ဖလ ကျင ့်ခန့်ားက ကျ ြုားဖကက င့်ားဆီဖလျ ့်စွ  မပ စ့်ဖပေါ်သည ့် အဖကက င့်ားရင့်ားနှင ့်ပတ့်သက့်၍ 
ယ ုကကည့်ဖလ က့်ဖသ  အဖကက င့်ားပပချက့်က ု ပ  ပ ုားမဖပားန ုင့်ခွဲ ပါ” ဟု ပ ု ချသူမျ ားက ထပ့်ဖလ င့်ားဖပပ ပါသည့်။ (စ မျက့်န ှ 6) သင့်ရ ုားအသစ့်တစ့်ခုလ ုားတွင့် ပ စု အသစ့်က  ု
ထည ့်သွင့်ားဖ  ့်ပပဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် ပွင ့်လင့်ားပမင့်သ မှုက  ုအ ားဖပားပမ င ့်တင့်မပီား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားနငှ ့် ယ ုကကည့်စ တ့်ချရမှုက ု  န့်တီားရန့် အရ ရှ ဖလ င့်ား 
သင့်ရ ုားည န့်ားတမ့်ားတစ့်ခလု ုားနှင ့် သင့်ကက ားဖရား အချက့်အလက့်အ ားလ ုားက ု အမျ ားပပည့်သူထ  ထုတ့်ဖပားရပါမည့်။ 

အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည ့် အလုပ့်အပု့်စု အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား- Jessica Johnson၊ Amanda Lewis၊ Kathy Mitchell၊ Chas 

Moore 

6. အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ား၏ စစ့်မနှ့်ဖသ  စ တ့်ဓ တ့်ပ င ့်၊ မ မ့်ားဆီားမ ီ  ွှဲလပ  င ်းလရ်း မဟ ဗျျူဟ မျ ားသည့် အဆင ့်တူသူချင့်ားပ စ့်ဖသ  
ဖဘားအနတရ ယ့် ဖလ   ချမှုနှင ့် တပခ ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကဖူရား ပရ ုဂရမ့်မျ ားပ င ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု ရွဲမဟုတ့်ဖသ လူမျ ားက အစပျ  ြုားသည ့် 
တ  ုပပန့်လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားပ င ့် ဖပ ရှင့်ားရန ုင့်မပီား မ မ့်ားဆီားမ ီ  ွှဲလပ  င ်းလရ်း ပရ ုဂရမ့်မျ ား၏ အသ ားဖပားမှု ပ စ့်ဖလ ရှ သည ့် အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ ၊ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ပပဿန မျ ား၊ 
လ င့်လပု့်သ ား၊ မူားယစ့်ဖဆားစွွဲမှုနှင ့် ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှုတ ိုို့လကက ငျှော့  အပ စ    ွတ လစပခင ်းပြေငျှော့  အစ ်းထ ို်းပခင ်း  ပ ြှု ို  သငျှော့  ါ။ 

ထ ု အပပင့် မ မ့်ားဆီားမ ီ ခွွဲထုတ့်ဖရား မဟ ဗျျူဟ မျ ားသည့် အရ ရှ  ဆှံို်းပြေတ ချက အလ ေါ် မှတီည့်သည ့် ပရ ုဂရမ့်မျ ားက ု မ န့်တီားရပါ။ ဤကွဲ သ ု  ရွဲမျ ားနငှ ့် 
ရင့်ဆ ုင့်ရမှုမျ ားက လူတစ့်ဦားချင့်ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားက ု ပပင့်ားထန့်ဖသ  ဖဘားအနတရ ယ့် ပ စ့်န ုင့်ဖစမပာီး ထပ့်တ ာုးလ ဖစန ငု့်သည ့်အပပင့် အ မ့်ားခ ရသူက ု 
လူမျ  ြုားဖရား ခွွဲပခ ားမှုမျ ား ပ စ့်လ ဖစပါမည့်။ 

အဖကက င့်ားရင့်ား- လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားနှင ့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ား လုပ့်က ုင့်ဖရား အုပ့်စုမျ ားတငွ့် တန့်ားတူညီမှု ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရားမျ ားပ င ့် ထပ့်ဆင ့် 
ပ စ့်ဖပေါ်လ သည ့် အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ပခင့်ားပ င ့် မ မ့်ားဆီားမ ီခွွဲထုတ့်မှု အမျ  ြုားအစ ား ပရ ုဂရမ့်အတွက့် လ ုအပ့်ချက့်မှ  အမျ ားအ ားပ င ့် ရှ မဖနပါ။ 
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အ   ်းပြညော်သူက နော််း  တ ်း ပြနော်လညော် ငော််းန  ်းပ   ြော်န  တ ်း လိုြော်က ိုငော်တနတသ အဖ  ြို့  
နည့်ားလမ့်ားမျ ားက ု စူားစမ့်ားရ ှဖ ွပခင့်ားက စရ တ့်မကကီားဖသ ၊ မ တဖသ ၊ ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ဖသ ၊ အရည့်အဖသွားပမင ့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရှ က့်မှုနှင ့် အ မ့်ရ က  ုထည ့်သွင့်ားရန  
နည ်း   ်း ျ ်းက ို စူ်းစ  ်းရ  လြေွပခင ်းသည  အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားက ု ပပန့်လည့်သတ့်မတှ့်ဖပားသည့်။ အနတရ ယ့်မျ ားဖသ  ဒဏ့်ခတ့်သည ့် ပ ုစ မျ ားမှ ခွွဲထွက့်ပ  ်း 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားတွင့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ားအတွက့် အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု ဗဟ ုပပြုပါမည့်။ 

 

ဆကော်သ ယော် နော်- 

 

Cate Graziani (cgraziani@harmreductiontx.org) 

 

အဖ  ြို့ဝငော်   ်း- 

Gilberto Pérez Surabhi 

Kukke Joanna Saucedo 

Cate Graziani - RPSTF member Bryan Garcia 

Chris Harris - RPSTF အ ွွဲြို့ဝင့် 

Elias Lang Cortez Rachel 

Lee Snehal Patel 

Quincy Dunlap - RPSTF အ ွွဲြို့ဝင့် Shannon Jones - 

RPSTF အ ွွဲြို့ဝင့် Aaron Ferguson 

Mary McDowell 

အကက ဖပားသူမှ - 

Hailey Easley 

Ricardo Garay 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ    

အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားသည့် စုဖပါင့်ားပါဝင့်ဖသ  လူမှုဖရား ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားပ င ့် လူသ ားဘဝ 

ပပည ့်စ ုကျန့်ားမ ဖရားက ု ထ န့်ားသ မ့်ားဖပားပခင့်ားနှင ့် အ ားဖပားပခင့်ား အနုပည နှင ့် သ ပပ ပ စ့်သည့်။ 

အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားသည့် ကျန့်ားမ ဖရားက ု အဓ ပပါယ့်သတ့်မတှ့်ရန့် လူအမျ ားနှင ့် 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား၏ အခငွ ့်အဖရားက  ုက ကွယ့်ဖပားမပီား စုဖပါင့်ားပါဝင့်သည ့်   

လရရ ည တည တှံျှော့ ညျှော့ အရ  ျ ်းနှင ့် လူအမျ ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု ဟန့်ချက့်ညီသည ့် 

အစပျ  ြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု ထ န ်းသ   ်းလစ ငျှော့ လရ  က လ ်းသည ။ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားသည့် လူသ ား ပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖရားက  ုက ကွယ့်ပခင့်ားနှင ့် ပျ  ြုားဖထ င့်ဖပားပခင့်ားအပပင့် 

ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့် ဖပျ ့်ရ င့်မှုက  ုလက့်က ုင့်ပပြုရန့် လူအမျ ား၏ အခငွ ့်အဖရားက ု ထ န့်ားသ မ့်ားပခင့်ား အဖလ အထတစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ အဆ ုပါ ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ား၏ အဓ ကအချက့်မှ  

Amplifier Art မ ှရယူထ ားသည ့် 

Micah Bazant ၏ We All Belong 

Here သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု
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BURMESE 

 

လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှု၊ လူမှုစီားပွ ားဖရား မညမီ မှု၊ လ င့်နှင ့် အသက့် ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ မှု၊ လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှု ဥပဖဒမျ ားနှင ့် 

ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၊ အမုန့်ားတရ ားနှင ့် အဖပခခ အ ားပ င ့် မသ န ားမလည့်မှုတ ု မ ှ ကျန့်ားမ ဖရား မမ တမှု၏ အဖပခခ အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားပ စ့်သည့်က ု သ န ားလည့်ဖရား ပ စ့်သည့်။ 

အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ချဉ့်ားကပ့်မှုက ဤကွဲ သ ု  စနစ့်တကျ မမ တမှုမျ ားက ု ဖပ ရှင့်ားရန့် တ ဝန့်ခ သည ့် အ ဏ နှင ့် အထူားအခငွ ့်အဖရား စနစ့်မျ ားက ု လက့်က ုင့်ပပြုမပီား မမ တမှုက ု 
အဖပခပ ြုတ့်သည ့် လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားက ု ဦားစ ားဖပားပါသည့်။ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားသည့် အမျ ားပပည့်သူဖရားရ မျ ားတွင့် လူသ ားဆန့်ဖသ  ချဉ့်ားကပ့်မှုက ု အသ ုားချမပီား သ ပပ နှင ့် 
၎င့်ားတ  ု၏ ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ မှုမျ ားက ု လမ့်ားည န့် အဖကက င့်ားရင့်ားဖပေါ် အဓ ကအ ားပ င ့် မှီခ ုဖနပါသည့်။ က ုယ့်တ ငု့် ပပြုပပင့်ဖရား နည့်ားလမ့်ားမျ ားက အသ ဉ ဏ့်ရှ ဖသ  ဖအ က့်ကျ  ြုြို့ပခင့်ားက ု 
ဖသချ ဖစမပီား သက့်ဖသအဖထ က့်အထ ားမျ ားနှင့် အညီ ယ ုကကည့်မှုမျ ားက  ုပပင့်ဆင့်လ ုစ တ့်က  ုဖသချ ဖစပါသည့်။ ကျန့်ားမ ဖရားနှင ့်ညီဖသ  လူမျ ားနှင ့် ရငှ့်သန့်ဖနဖသ  
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား ပ စ့်ဖပမ က့်ဖရားအတကွ့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပဏ မလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ကျန့်ားမ ဖရား၏ လူမှုဖရား အဆ ုားအပ တ့်မျ ားအဖပေါ် အကွဲပ တ့်ဖပားသည့်၊ 
ပခ ားန ားချက့်မျ ားနငှ ့် အနတရ ယ့်ဖပားဖသ  တည့်ဖဆ က့်မှုမျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်ဖပားသည့်၊ အရည့်အဖသွားပမင ့်ဖသ ၊ ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ဖသ နငှ ့် ယဉ့်ဖကျားမှုနငှ ့်ညစီ ွ 
အသ ဖပားထ ားသည ့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုက ု ဖသချ ဖစရန့် ကက ြုတင့်က ကယွ့်ဖရားနှင ့် ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရားက ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ဖပားသည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း က နော််း  တ ်းဝနော်ထ ော််း   ်း (CHWs) 

အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားက ု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ရန့်၊ ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ားက ု တ ာုးပမ င ့်ရန့်နှင ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားက  ုအသွင့်ကူားဖပပ င့်ားရန့် အလ ု ငှ  
ကျွန့်ုပ့်တ ု သည့် လုပ့်အ ားခဖက င့်ားစွ ရသည ့်၊ အထူားအသ အမှတ့်ပပြုခ ရမပီား ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၏ ပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖရားက  ုဖသချ ဖစရန့် မရှ မပ စ့် လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်က ု 
ဖဆ င့်ရွက့်သည ့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ထမ့်ားအ ွွဲြို့တွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရမည့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ား အလုပ့်အ ွွဲြို့က ယ ုကကည့်ပါသည့်။ 
မ   ြို့တ  ော်အတနပဖငျှော့ော်    ်းပြ ်းလ တ သ  လူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််း က နော််း  တ ်းဝနော်ထ ော််း   ်း တ လျှော့က ငျှော့ော်ြ ို ြ  ှုန ငျှော့ော် CHW က နော် က ော်န ငျှော့ော် သငော် နော််း ဗဟ  ိုြ ကော်  ညော်တ ထ ငော် ှု  ငော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န   နော် 
က နော်ိုြော်  ို  အကက ပြ ြါသညော်။ 

လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း က နော််း  တ ်းဝနော်ထ ော််း   ်းသည့် ဖရြှို့တန့်ားကဖပ ရှင့်ားဖပားဖနဖသ  အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား လုပ့်သ ားမျ ားပ စ့်မပီား ၎င့်ားတ  ု တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖနသည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားနှင့်  အနီားကပ့် ဆက့်ဆ ဖရား ရှ သည့်။ လုပ့်က ငု့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားနှင ့် ဤကွဲ သ ု  အနီားကပ့် ဆက့်ဆ ဖရားဖကက င ့် CHWs သည့် ဝန့်ဖဆ င့်မှု 
ဖပားအပ့်သည ့် အရည့်အဖသွားက  ုတ ာုးပမ င ့်ရန့် ကျန့်ားမ ဖရားနှင ့် လူမှုဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကက ားတွင့် စ တ့်ချရဖသ  ဆက့်ဆ ဖပပ ဆ သူုမျ ားအပ စ့် 
ဖဆ င့်ရွက့်ပါသည့်။ 
CHWs သည့် တစ့်ဦားချင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား ပမ င ့်တင့်ပခင့်ား၊ အချင့်ားချင့်ား ပ  ပ ုားမှုနငှ ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှု ဖပားအပ့်မှု အပါအဝင့် က လကက သည ့်အခါသ သ သည ့် အလုပ့်အပပင့် 
ဆ ုားပ တ့်ချက့်ချမှတ့်သူမျ ားအတကွ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု တ ာုးပမ င ့်ပခင့်ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား လုပ့်ပ ုင့်ခွင ့်ဖပားမှုနငှ ့် လူမှုဖရားမ တမှုက ု 
အဆင ့်ပမ င ့်တင့်ပခင့်ားက  ု၎င့်ားတ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားတွင့် အ  ုားတန့်ပစစည့်ားမျ ားနှင ့် လ ုအပ့်ချက့်မျ ားဖပေါ် အဖပခခ ၍ ဖဆ င့်ရွက့်ပါသည့်။ ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု မပပတ့်လပ့်ဖရားက  ု
တ ာုးပမ င ့်ပခင့်ားပ င ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအ ား အဖရားဖပေါ် အခန့်ားမျ ားနှင ့် အဖပခခ ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုအတွက့် အဖရားတကကီား ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု အသ ုားပပြုပခင့်ားက  ုဖရ ှင့်ရန့် 
ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  အ မ့်မျ ားက  ုဖ  ့်ဖဆ င့်န ုင့်ဖစ  ု  ကညူဖီပားပါသည့်။ CHWs က စရ တ့်မျ ား ဖလ   ချရန့်၊ ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ား တ ာုးပမ င ့်ရန့်၊ ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု အရည့်အဖသွားက  ု
တ ာုးတက့်ဖစရန့်နငှ ့် ကျန့်ားမ ဖရား ပခ ားန ားချက့်မျ ားက ု ဖလ   ချန ုင့်ဖကက င့်ားပပသထ ားသည့်။ 

ဝနော်ထ ော််းအငော်အ ်းစို ဖ  ြို့မဖ  ်း  ို်း ကော်တ  ်း- Austin ရှ  အသ ားအဖရ င့်ရှ ဖသ  အလုပ့်လုပ့်က ုင့်ဖနသည ့် လူအတန့်ားအစ ားမျ ားအတကွ့် အဓ ပပါယ့်ရှ မပီား ဂုဏ့်သ ကခ ရှ သည ့် အလုပ့်မျ ား 
ရရှ ဖစရန့် အခငွ ့်အလမ့်ားတစ့်ခ ု န့်တီားပခင့်ားသည့် တန့်ားတူညီမှု ပ စ့်ဖပမ က့်ဖရားနှင ့် မမ ြုြို့တွင့် ဒဏ့်ခ န ုင့်မှု တည့်ဖဆ က့်ဖရားအတွက့် အဖပခခ  အစ တ့်အပ ငု့်ားတစ့်ခု ပ စ့်ပါမည့်။ ၎င့်ားက 
အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားက ု ဥပဖဒ စ ုားမ ုားဖရားသ ု  ဖရ က့်သွ ားဖစသည ့် ပ ုက့်လ ငု့်ားတစ့်ခုက  ုအစ ားထ ုားဖပားသည ့် ပ ုက့်လ ုင့်ားတစ့်ခုက  ု န့်တီားဖပားန ငု့်ပါသည့်။ အင့်အ ားမျ ားဖသ  
ရွဲကကပ့်မတ့်မှုပ င ့် အမျ ားဆ ုား သက့်ဖရ က့်မှုရှ သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားက ု အဖထ က့်အကူပပြုသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား အရ ရှ ဖလ င့်ားအ ွွဲြို့က ု 
တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ားက အချ  န့်ကက လ သည့်နှင ့်အမ  ပ ု၍ဖဘားကင့်ားမပီား 
ပ ုဖက င့်ားမွန့်သည ့် ရလဒ့်မျ ားက  ုပ စ့်လ ဖစပါသည့်။ လူမှုဖရား တန့်  ုားရှ မပီား လက့်ဖတွြို့ကျဖသ  လစ  အဆင ့်ဆင ့် ရှ သည ့် တည့်မမွဲဖသ  အလုပ့်နှင ့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမ ှခွွဲထုတ့်ပခင့်ားပ င ့် 
အသ ားအဖရ င့် ရှ သူမျ ားအတကွ့် သတ မမူ သည ့် အပမတ့်ထွက့်ဖသ  အလုပ့်အက ငု့်ဆ ုားရ ှုားမှုဆ ုင့်ရ  ဖပ ရှင့်ားနည့်ားက အလွန့်အမင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ ထ ခ ကု့်နစ့်န ဖစဖသ  
သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားက ု ပပင့်ဆင့်ရန့် လ ုအပ့်ပါသည့်။ APD ရင့်ားပမစ့်မျ ားအ ား ၎င့်ားတ  ုက ု အလ ုအပ့်ဆ ုားပ စ့်သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားက  ုထင့်ဟပ့်ဖစသည ့် APH ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစုတွင့် 
ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ န ုင့်ရမည့်။ 

က နော် ကော်န ငျှော့ော် ဗဟ  ိုြ ကော်- CHWs သည့် CHWs ၏ ကွန့်ရက့် တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့်ားပ စ့်မပီား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခပပြု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားပပင့်ပတွင့် လုပ့်က ုင့်ဖသ အခါ အဖအ င့်ပမင့်ဆ ုား 
ပ စ့်သည့်။ ပ ုမနှ့်နှင ့် အခမွဲ  ပ စ့်ဖသ  သ ု မဟုတ့် စရ တ့်နည့်ားဖသ ၊ သင့်တန့်ားနငှ ့် အဖထ က့်အထ ားလက့်မှတ့်အတွက့် ဗဟ ုချက့်တစ့်ခု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ပခင့်ားသည့် 
ကျွမ့်ားကျင့်မှုမျ ားက ု တည့်ဖဆ က့်ရန့်နငှ ့် အ ားဖက င့်ားဖစရန့် CHWs အတွက့် ရင့်ားပမစ့်တစ့်ခ ုပ  ပ ဖုပားမည့်ပ စ့်မပီား အ ားအင့်ကနု့်ခန့်ားသွ ားမှုနှင ့် တစ့်ဆင ့်ခ  စ တ့်  စီားမှုအတွက့် 
ပ စ့်န ုင့်ဖပခက ု ဖပ ရှင့်ားရန့် လ ုအပ့်ဖသ  ပ  ပ ုားမှုနှင ့် ဖရ င့်ပပန့်ဟပ့်ဖသ  ကကီားကကပ့်မှုက ု လက့်ခ ရရှ ပါသည့်။ ထ ု အပပင့် ဤဗဟ ခုျက့်သည့် Texas အလယ့်ပ ငု့်ားတွင့် CHWs အတကွ့် 
လမ့်ားည န့်ချက့်မျ ား၊ အကွဲပ တ့်ပခင့်ားနငှ ့် ပ  ပ ုားမှုနှင ့်ပတ့်သက့်မပီား အလုပ့်ရှင့်မျ ားက ု အသ ပည ဖပားမပီား ဖလ ကျင ့်ဖပားရန့် အသ ာုးဝင့်န ုင့်ပါသည့်။ CHWs သည့် န တ ရညှ့် ကျန့်ားမ ဖရား၊ 
COVID-19၊ အကကမ့်ား က့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား၊ က ုယ့်ဝန့်ဖဆ င့် ကျန့်ားမ ဖရား၊ မူားယစ့်ဖဆားစွွဲမှုနှင ့် တလွွဲအသ ုားပပြုမှု၊ အနတရ ယ့် ဖလ   ချမှု၊ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား၊ ကပ့်ဖဘား ဖလ   ချဖရား၊ 
စ တ့်ဒဏ့်ရ ဆ ုင့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုနှင ့် ဖဒသတွင့်ား ရင့်ားပမစ့် ရ ှဖ ွဖရား ကွဲ သ ု  အဖကက င့်ားအရ မျ ားအတွက့် ဖလ ကျင ့်ပ ု ချမှု လက့်ခ ရရှ ပါမည့်။ ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့် 
ဖဘားကင့်ားဖရားက ု အ ားဖပား  ု  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားအတငွ့်ား အသ ဉ ဏ့်နှင ့် အခငွ ့်အ ဏ ဖပားမှုက ု တည့်ဖဆ က့်န ငု့်ဖစ  ု  လက့်ဖတြွို့ဘဝ အဖတွြို့အကက ြုမျ ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား 
ထွင့်ဉ ဏ့်က ု အသ အမှတ့်ပပြုရန့် ဖလ ကျင ့်ပ ု ချမှုနှင ့် ကကီားကကပ့်မှု အ ားလ ုားအ ား လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှု မပပြုဖရား၊ အမည့်ားစက့် ကန ့်ကွက့်ဖရား ကန ့်သတ့်ဖဘ င့်နငှ ့် လူအမျ ားက ု 
အသ ပည ဖပားဖရား နည့်ားလမ့်ားမျ ားအဖပေါ် တည့်ဖဆ က့်သွ ားပါမည့်။ 

https://nachw.org/about/
https://www.mass.gov/doc/achieving-the-triple-aim-success-with-community-health-workers-0/download
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BURMESE 

 

ရင့်ားပမစ့်မျ ားသည့် ဘ သ ပပန့်ဆ ုမှုနှင ့် စက ားပပန့်ဆ ုမှုက ု လ ုအပ့်သလ  ုရရှ ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ားပ င ့် ဘ သ စက ားစ ုလင့်စွ  ရှ ရမည့်။ အဖပခခ အ ားပ င ့် 
ဤဗဟ ုချက့်က ု CHWs၊ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ထမ့်ား ပ ု ချသူမျ ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား မဟ မ တ့်မျ ားက ဦားဖဆ င့်မပီား ဖဆ င့်ရွက့်ဖပားရမည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း က နော််း  တ ်း စငော်     ်း 

2017 Austin Travis ဖက င့်တ ီကျန့်ားမ ဖရား စ စစ့်မှု (CHA) က ဖတွြို့ရှ သည့်မှ - 

• Travis ဖက င့်တတီငွ့် အ မ့်ဖထ င့်စုမျ ားနှင ့် လူမျ  ြုား/တ ငု့်ားရင့်ားသ ားပ စ့်မှုကက ား ဝင လငွ ည    ှု ျ ်း ရ  လနသည ။ 

ပ န ့်ဖဝဖပားခွဲ သည့်။ 

• ဝင့်ဖငနွည့်ားပခင့်ားက တ ာုးပွ ားလ ဖသ  အနတရ ယ့် အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားနငှ ့် ဆက့်စပ့်မပီား ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ားက ု ပ ုဆ ုားရ ွားလ ဖစပါသည့်။ 

• Travis ဖက င့်တရီှ  အသက့် 18 နစှ့်မှ 64 နှစ့်အရွယ့် လူမျ ား၏ ¼ ခန ့်က ကျန ်း  လရ်းအ  ခှံ ရ  သညျှော့ အတွက  ကနု့်ကျစရ တ့်မ ှ လူအမျ ားအတွက့် ကျန့်ားမ ဖရား 
ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုရယူရန့် အဟန ့်အတ ား ပ စ့်ဖနသည့်။ အဟန ့်အတ ားမျ ားတငွ့် ကျန့်ားမ ဖရား ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုအတကွ့် ဖငွဖကကားဆ ုင့်ရ  ရယူန ုင့်မှုနှင ့် ရုပ့်ပ ုင့်ားဆ ငု့်ရ  
ရယူန ုင့်မှုအပပင့် လက့်ရှ  ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု သ န ားလည့်မှု ပါဝင့်ပါသည့်။ 

• လူဖပခ က့်ဦားလ င့် တစ့်ဦားက ကနု့်ကျစရ တ့်ဖကက င ့် ဆရ ဝန့်နှင ့် မပပဘွဲဖနပါသည့်။ 

အဆ ုပါ အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားဖကက င ့် 2018 ခုနှစ့်တွင့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား တ ာုးတက့်ဖက င့်ားမွန့်ဖရား အစအီစဉ့်၏ ထ ပ့်တန့်ား ဦားစ ားဖပားမှ  “ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုက  ု

ရယူန ုင့်မှုနငှ ့် တတ့်န ငု့်မှုပ စ့်သည့်။” 

Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်တွင့်  ူပြေြူ ဟိုတ သညျှော့  ဝင့်ဖငနွည့်ားသူမျ ားအတကွ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု နည့်ား ါ်းသပ င ့် ပ ုပ ျူဖသ ၊ ပ ုချမ့်ားသ ဖသ  ရပ့်ကွက့်မျ ားန ငျှော့ ယ ဉ   င  ကျန့်ားမ ဖရား 
ရင့်ားပမစ့်မျ ားနှင ့် အဖပခခ အဖဆ က့်အအ သု ု  တူညီဖသ  ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲခွင ့် မရှ ဘွဲ ချန့်ထ ားခွဲ သည ့် သမ ုင့်ားဖကက င့်ားရညှ့် ရှ ထ ားသည့်။ ကျန့်ားမ ဖရား တန့်ားတူညီမှု ရှုလထ ငျှော့ မျ ားက  ု
အသ ုားပပြုပခင့်ားပ င ့် ဤအကက ပပြုချက့်သည့် မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား အဆ ုပါ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား၏ ကျန့်ားမ ဖရားတွင့် ဆယ့်စနုှစ့်ဖကျ ့်ဖအ င့် မပပည ့်ဝဖသ  ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုအ ား အဆ ုပါ 
ရပ့်ကကွ့်မျ ားတွင့် စရ တ့်နည့်ားမပီား ပစ့်မှတ့်ထ ားဖသ  ပပြုစုဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု ဖဆားခန့်ားမျ ားတွင့် ပပသန ုင့်ရန့်  ွင ့်လှစ့်ဖပားပခင့်ားနှင ့် သွ ားလ ဖရားနှင ့် တယ့်လီကျန့်ားမ ဖရား ဖရာွးချယ့်မှုမျ ား 
ပ  ပ ုားဖပားပခင့်ားပ င ့် ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်မှု ဖသချ ဖစပခင့်ားပ င ့် ပပြုပပင့်ရန့် ဖတ င့်ားဆ ုပါသည့်။ အရည့်အဖသွားပမင ့်မ ားမပီား စရ တ့်မကကီားဖသ  ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရှ က့်မှုက ု  
ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်မှုသည့် ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့်ညမီပီား ဖဘားကင့်ားဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား၏ အုတ့်ပမစ့်ပခစ့်သည့်ဟု  က ခှံသလဘ လ ါက ရ ည့်။ 

ဤဖဆားခန့်ားမျ ားသည့် ဖပားအပ့်သည ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု တ ာုးချွဲြို့ရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အပန့်ားဖပ  စင့်တ မျ ားနငှ ့် ပူားတွွဲတည့်ရှ န ုင့်ပါသည့်။ အလ ားတူပင့် Austin အဖရှြို့ပ ငု့်ားတွင့် 
လတ့်တဖလ  ပ တ့်ထ ားသည ့် ဖကျ င့်ားမျ ား၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့်ားက ု ဤကွဲ သ ု  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဖနရ  အမျ  ြုားအစ ားအတကွ့် လပ  င ်း ွှဲလနရ ချအသှံို်းပ ြှုန ိုင  ါသည ။ 

အထူားသပ င့်  Dell Medical School နှင ့် UT သူန ပပြုဖကျ င့်ားတ  ုနှင ့် ပူားဖပါင့်ား၍ ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  အထ ုင့်ဆရ ဝန့်မျ ားက တစ့်ပတ့်လ င့် အကက မ့်ဖရမျ ားစွ  ကုသဖပားဖနသည ့် 
ဖဆားခန့်ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားပါသည ့် ရပ့်ကကွ့်အတွက့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ား ဝန့်ထမ့်ားမျ ား၊ သူန ပပြု ဖကျ င့်ားသူ၊ ဖကျ င့်ားသ ားမျ ားနှင ့် လ ုင့်စင့်ရ 
အကက ဖပားအ ွွဲြို့မျ ားက လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားတငွ့် တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ရမည့်။ အကက ဖပားသူမျ ား ၎င့်ားတ  ု တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမ ှ
မဟုတ့်လ င့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား လူဦားဖရစ ရင့်ားက  ုအဖလားအနက့်စဉ့်ားစ ားရမည့်။ ဖဆားခန့်ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတွင့် ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ကျန့်ားမ ဖရား စစ့်ဖဆားမှုမျ ား၊ 
အဖရားကကီားလူန ဦားစ ားဖပားကုသမှုစနစ့်၊ အပမန့်စစ့်ဖဆားပခင့်ားနှင ့် လ ွဲဖပပ င့်ားဖပားပခင့်ားတ  ုအပပင့် အပခ ားအရ မျ ား ပါဝင့်မပီား တယ့်လီကျန့်ားမ ဖရား ဖရာွးချယ့်မှုမျ ား ပါရှ ရမည့်။ 
ဟင့်ားချက့်ပခင့်ား၊ ဖလ ကျင ့်ခန့်ား၊ သတ ရှ ပခင့်ား/တရ ားထ ုင့်ပခင့်ားနှင ့် အကအူည ီအုပ့်စမုျ ားကွဲ သ ု   အပခ ား ကျန့်ားမ ဖရား ပမ င ့်တင့်မှု လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားသည့် ဖပားအပ့်သည ့် အရ မျ ားနှင ့် 
တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ငု့်ား ပ စ့်ရမည့်။ 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားသည့် ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုသ ု  ချ  တ့်ဆက့်မှုက ု ပ  ပ ုားဖပားက  အ မ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မှုနှင ့် လ င့်ပ ငု့်ား က ုယ့်ထ လက့်ဖရ က့် ကျျူားလွန့်မှု 
ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရားနှင ့် တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား၊ လ င့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကဖူရားနှင ့် အနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရား ပ  ပ ုားမှု အပါအဝင့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု အဖပခခ ၍ 
ပ  ပ ုားမှု ဖပားရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင ့် ည  န ှုင့်ားလုပ့်ဖဆ င့်န ုင့်သည့်။ လူတစ့်ဦားချင့်ားအ ား ဖဆားခန့်ားဖန မျ ားနငှ ့် အပခ ား စီစဉ့်ဖရားဆွွဲမှု ရရှ ဖအ င့် ကူညီရန့် 
စင့်တ တစ့်ခုချင့်ားစတီွင့် ဗင့်က ားတစ့်စီား ထ ားရှ ဖပားရမည့်။ အဆ ုပါ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားထ ်းရ  ရန အတကွ  အပမင ့်မ ားဆ ုား ဦားစ ားဖပားမှ  Austin ၏ အဖရှြို့ပ ငု့်ား 
Crescent ရှ  ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမျ ားမပီား အလွန့်အမင့်ား ပပြုပပင့်ဖပပ င့်ားလွဲထ ားသည ့် ရပ့်ကကွ့်မျ ား ပ စ့်သည့်။ 

ရွဲမျ ား မရှ ပခင့်ားသည  လူအမျ ားက  ုကျန့်ားမ ဖရားနှင ့်ညီမပီား ဖဘားကင့်ားလ ုခခ ြုဖစသည့်ဟု ဖပပ ရန့်မှ  မှ ားမည့်မဟတု့်ပါ၊ ဖဘားကင့်ားလ ုခခ ြုဖစသည ့်အရ မ ှ ၎င့်ားတ  ုအတကွ့် 
ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုမျ ားဖပားမပီား ၎င့်ားတ  ု လ ုအပ့်ချ  န့်တွင့် လ ုအပ့်သည ့်ဖနရ ၌ ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားသည ့် အဖပခခ အဖဆ က့်အအ ု ရှ မှု ပ စ့်သည့်။  ခ ိုင   ဖသ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား 
ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့် အပန့်ားဖပ ဖရား စင့်တ  ပ စု တွင့် အ ားနည ်းချက့်အရှ ဆ ုား လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားအတကွ့် အ ားဖက င့်ားဖသ  ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့် ဖဘားကင့်ားဖရား ရလဒ့်မျ ား ပ စ့်ဖစသည ့် 
ပတ့်ဝန့်ားကျင့်မျ ားက ု  န့်တီားန ုင့်ဖပခရှ သည့်။ 
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BURMESE 

 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - တစ ်း ကက ်းတ သ  တ ဆ်း ကော်ဆ ိုငော်   တ ြ်းသ ငော််းြစစညော််း စ  ိုြနော််းငယော်   ်း 

မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ဖစျားနှုန့်ားအပပည ့်ပ င ့် ဖဆားဝါားမျ ားက ု မတတ့်န ုင့်ဖသ  မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအတကွ့် စရ တ့်နည့်ားဖသ  ဖဆားပစစည့်ားမျ ား စီစဉ့်ဖပားသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဖဆားပစစည့်ား 
စတ ုခန့်ားငယ့်မျ ားက ု သ ုဖလှ င့်ထ ားဖရားတွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ သင ့်ပါသည့်။ ပ ု၍ ကကပ့်မတ့်ဖသ  ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုက ု ဖရ ှင့်ရန့်နှင ့် ကက ြုတင့်က ကွယ့်ရန့် 
ပ ုားသတ့်ထ ားဖသ  ပတ့်တီားမျ ားနှင ့် ဒဏ့်ရ  ပပြုစုဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု လ ုအပ့်ဖသ အခါ၊ စရ တ့်မှ  ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအတကွ့် ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့် ပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖရားက  ု
က ကွယ့်ရန့် လ ုအပ့်သည ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ား ရယူရန့် အခက့်အခွဲ မပ စ့်သင ့်ပါ။ အဆ ုပါ စတ ုခန့်ားငယ့်မျ ားတွင့် ဒဏ့်ရ  ဖစ င ့်ဖရှ က့်မှု ဖဆားဝါားမျ ား၊ အမျ  ြုားသမီား တစ့်က ုယ့်ဖရသန ့်ရှင့်ားဖရား 
ထုတ့်ကုန့်မျ ား၊ က ုယ့်ဝန့်သည့် ဖဆားဝါားမျ ား၊ ဒ ကု့်ပါမျ ား၊ ကဖလား အစ ားအစ နှင ့် ပ ည ့်စကွ့်စ ၊ ဖရာှးဦားသူန ပပြု ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု၊ အဖအားမ ပခင့်ားနှင ့် တုပ့်ဖကွား ဖဆားဝါားမျ ား၊ 
ဖရြွို့လျ ားသွ ားလ မှု အကူအညီမျ ား၊ သက့်ကကီားရယွ့်အ မုျ ားအတွက့် ပပြုစဖုစ င ့်ဖရ ှက့်မှုနှင ့် ဆက့်စပ့်သည ့် ထုတ့်ကုန့်မျ ား၊ ဗီတ မင့်မျ ား၊ က ုယ့်ဝန့်သည့် စစ့်ဖဆားမှုမျ ား၊ 
ပ ုားသတ့်ထ ားဖသ  ဖဆားထ ုားပပွတ့်မျ ား၊ အနတရ ယ့်ဖလ   ချဖရား ဖဆားဝါားမျ ား၊ အစအီစဉ့် B ဖဆားဝါား၊ သ ားဆက့်ပခ ားဖရား ဖဆားဝါားမျ ား၊ ဘက့်တာီးရာီးယ ား သန ့်ရှင့်ားဖရား ဖဆားဝါားမျ ားနှင ့် 
န ကျင့်မှု သက့်သ ဖရားနှင ့် စမီ ခန ့်ခွွဲဖရား ဖဆားဝါားမျ ား ပါရှ ရမည့်။ 

အဆ ုပါ စတ ုခန့်ားငယ့်မျ ားက ု ရငှ့်သန့်ဖနထ ုင့်ရန့် လ ုဖလ က့်သည့်ထက့်ပ ဖုသ  လုပ့်အ ားခ ရသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်က တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖနဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား 
ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ အ ားလ ုားတွင့် ရန ုင့်ပါသည့်။ ပစစည့်ားတစ့်ခအုတကွ့် $0 မ ှ$15 ဖပား၍ ဝယ့်ယူရန့် ဖမ  ့်လင ့်ဖနသူမျ ားက ဝယ့်ယူလ ုလ င့် ဝယ့်န ုင့်ဖစရန့် ဖလ   နည့်ားဖသ  နှုန့်ားပ င ့် 
ထုတ့်ကုန့်အ ားလ ုားက ု ဖရ င့်ားချရမည့်။ အဖထ က့်အထ ား ပပသရန့် မလ ုအပ့်ဘွဲ အဆ ုပါ အခန့်ားငယ့်မျ ားက  ုမည့်သူမဆ ကု ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ရပါမည့်။ 

ဤပစစည့်ားမျ ား ဖထ က့်ပ  ဖပားအပ့်ဖနသည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လူအမျ ားက ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု ရယူန ုင့်သည ့် တပခ ား ဧရ ယ မျ ားတွင့် ဖလ   ချထ ားဖသ  
အသ ုားစရ တ့်မျ ား ရရှ မှု ပ စ့်လ ပါမည့်။ အဖမရ ကန့် 60% ဖကျ ့်က $500 အဖရားဖပေါ်ဖငွဖကကားက  ုမတတ့်န ငု့်ဖသ ဖကက င ့် ၎င့်ားတ  ုက လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့် 
ပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖရားက ုလည့်ား ပမ င ့်တင့်ဖပားမည့်ပ စ့်မပီား ပ စ့်လ န ငု့်သည ့် ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  ပပဿန မျ ားက ု က ုင့်တွယ့်ဖပ ရှင့်ားရ တွင့် အဖကကွားတင့်စရ မလ ဘုွဲ မ သ ားစုမျ ားက ုလည့်ား 
ပ  ပ ုားကူညီပါမည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - အစ ်းအတ သ ကော်   ်းဖ ိုတဆ ငော် 

အစ ားအဖသ က့်နှင ့် အ ဟ ရသည့် ဖက င့်ားမနွ့်ဖသ  ကျန့်ားမ ဖရား၏ ပငင့်ားပယ့်မရန ုင့်ဖသ  ကဏ္ဍတစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ အစ ားအဖသ က့် ရ ှားပါားမှုသည့် န ုင့်င နှင ့် Austin အဖရှြို့ပ ုင့်ားတငွ့် 
ပခွင့်ားချက့်မရှ  ဖက င့်ားစွ  မတှ့်တမ့်ားတင့်ထ ားဖသ  ကပ့်ဖဘားတစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ လူတ ုင့်ား ဝယ့်စ ားန ငု့်ဖသ  အ ဟ ရပပည ့်ဝမပီား ဖစျားမကကီားသည ့် အစ ားအစ မျ ားက ု ပပြုလုပ့်ပခင့်ားက 
ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားစနစ့်၏ အဓ က ဦားစ ားဖပား ပ စ့်ရမည့်။ ထ သု ု ပ စ့်ဖစရန့် ဤအလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် အခမွဲ  အစ ားအစ  မီား  ုဖဆ င့်မျ ားနငှ ့် ဖရခွဲဖသတတ မျ ားက  ု
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ တ ငု့်ားတွင့် ထ ားရှ ဖပား၇န့် အဆ ုပပြုပါသည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ သက့်ဆ ုင့်သည ့် အစ ားအဖသ က့်အဖပခ က့်မျ ားနှင ့် ထွက့်ကုန့်က ု 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်အ ားလ ုား ရရှ န ုင့်ဖစဖရားအတကွ့် ဖဒသနတရ စ ုက့်ပျ  ြုားသူမျ ားနှင ့် လက့်လီဖရ င့်ားချသူမျ ားနငှ ့် လက့်တွွဲလုပ့်က ငု့်ဖရားမျ ားက ု တည့်ဖဆ က့်ရပါမည့်။ 
အဖက င့်ားဆ ုားအဖနပ င ့် စင့်တ သည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားအတကွ့် လ ုအပ့်သည ့်အရ မျ ားက  ုစ ကု့်ပျ  ြုား ပျ  ြုားဖထ င့်န ငု့်သည ့် ဖပမရ  ရယူန ုင့်မှု ရှ ရမည့်။ 
အစ ားအဖသ က့် စ ိုက  ျ  ြှု်းလရ်းအတကွ့် ဦားဖဆ င့်လုပ့်က ုင့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ု၏ ဝန့်ဖဆ င့်မှုနငှ ့် ပါဝင့်ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားမှုအတွက့် 
ဖထ က့်ပ  ဖကကားဖငမွျ ား လက့်ခ ရရှ ရပါမည့်။ 

မမ ြုြို့ဖတ ့် လုပ့်က ငု့်သင ့်သည ့် တပခ ား ဖဆ င့်ရွက့်ချက့်မ ှ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားအတငွ့်ား လ ုင့်စင့်ရ စီားပွ ားပ စ့် မီားခ ဖုချ င့်အတွက့် အသ ုားအဖဆ င့်မျ ားက ု 
ပ  ပ ုားဖပားရန့် ပ စ့်သည့်။ ဤမီား  ုဖချ င့်မျ ားတွင့် ရပ့်ကကွ့်မျ ားအတွက့် သ ု မဟုတ့် ဖကျွားဖမွားဖရား ပွွဲမျ ားအတကွ့် ဟင့်ားလျ မျ ား ပပင့်ဆင့်ရန့် လ ုအပ့်ဖသ  မီား  ုဖချ င့်သ ုားပစစည့်ားအ ားလ ုား 
တပ့်ဆင့်ထ ားရမည့်။ လုပ့်ငန့်ားငယ့်ပ ငု့်ရှင့်မျ ားအဖနပ င ့် အသ ုားအဖဆ င့်မျ ားက ု အခဖကကားဖငွ အနည့်ားငယ့်ပ င ့် ဝယ့်ယူန ငု့်ရမည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် အလုပ့်သမ ားမျ ားအ ား 
မီား  ုဖချ င့်မျ ားတငွ့် စီစဉ့်လုပ့်ဖဆ င့်မှုအတွက့် လုပ့်အ ားခဖပားမပီား ဟင့်ားချက့်ပစစည့်ားအ ားလ ုားနှင ့် ဟင့်ားလျ အပူမျ ား ဖပားဖဝရန့် လ ုအပ့်သည ့် အရ အ ားလ ုားက ု ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားရသည ့် 
အဖရားဖပေါ်ပ စ့်ရပ့်မျ ားတွင့် ဖဒသနတရ စ ားဖသ က့်ဆ ငု့်မျ ားနှင ့် အဖရားဖပေါ် စ ချြုပ့်မျ ား ချြုပ့်ဆ ုမှုက ုလည့်ား ဖဆ င့်ရွက့်ရမည့်။ 

ဤကွဲ သ ု  အစပျ  ြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှု အ ားလ ုားအတကွ့် ပစစည့်ားမျ ား လက့်ခ ရရှ မည ့် လူအတွက့် အဖထ က့်အထ ား သ ု မဟုတ့် အဖထ က့်အထ ားစ ရွက့် သ ု မဟုတ့် ထ လူု၏ 
က ုယ့်စ ားလှယ့်အတွက့် အဖထ က့်အထ ားစ ရကွ့် လ အုပ့်ချက့် မရှ ရပါ။ ၎င့်ားမှ  အပပန့်အလနှ့် အကူအညနီှင ့် စဖုပါင့်ားပါဝင့်ဖသ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ဖစ င ့်ဖရှ က့်မှုက ု ဗဟ ုပပြုသည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားတစ့်ခု ပ စ့်ရန့် ရည့်ရွယ့်ပါသည့်။ လူအမျ ားသည့် ဗျျူရ ုကရက့်တစ့် ပန့်ားတ ငု့်သ ု  အလုပ့်အဖကျွားပပြုရန့် လ ုအပ့်သည ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု စ စစ့်ပခင့်ားတွင့် 
ကန ့်သတ့်မှုမျ ား မကက ြုဖတွြို့ရသင ့်ပါ။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - စ  ော်က နော််း  တ ်း ဝနော်တ ဆ ငော် ှု   ်း 

အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား၏ ထပ့်ဖဆ င့်ား အစ တ့်အပ ငု့်ားမျ ားသည့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနငှ ့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအတကွ့် စ တ့်ပ ုင့်ား ပပည ့်စ ုကကယွ့်ဝဖရား ပ စ့်သည့်။ 
မသန့်စွမ့်ားသူမျ ား၊ လ င့်တူဆက့်ဆ သူမျ ား၊ လူမည့်ားနှင ့် အသ ားည ြုသူလူမျ ားနှင ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနထ ုင့်သူနှင ့် စ ရကွ့်စ တမ့်ားမရှ ဖသ  လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား 
သ ု မဟုတ့် အဂဂလ ပ့်စက ားမဖပပ သမူျ ားကွဲ သ ု  အဓ ကအ ားပ င ့် ဖဘား ယ့်ခ ထ ားရသည ့် လူမျ ားအတကွ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ို ထ ဖရ က့်စွ နငှ ့် ပပည ့်စ ုစ ွ ဖပားန ုင့်သည ့် သ ု မဟုတ့် 
စရ တ့်နည့်ားဖသ   
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သက့်သ သည ့် နှုန့်ားထ ားမျ ားပ င ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနငှ ့် စရ တ့်မရှ သဖလ က့်နီား ါ်း နစှ့်ခုလ ုား ဖပားသည ့် ပရ ုဂရမ့်မျ ားနငှ ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုငယ့်မျ ားရှ ပါသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ 
လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ားမျ ား၏ စုဖပါင့်ားထ ားဖသ  စ တ့်ပ ုင့်ားပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖရားတွင့် ပ  ပ ုားရန့်နှင ့် ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရန့်အပပင့် အထူားသပ င ့် အ ားနည့်ားချက့်ရှ ဖသ  လူအမျ ားအတကွ့် 
စ တ့်ပ ုင့်ားဆ ုင့်ရ  တယ့်လီကျန့်ားမ ဖရား အခွင ့်အလမ့်ားမျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရန့် ဖတ င့်ားဆ ုပါသည့်။ 

မကက ခဏဆ ုသလ  ု ူပြေြူ ဟိုတ သညျှော့  လ င့်တူဆက့်ဆ သူမျ ားသည့် ကက ြုတင့်က ကွယ့်န ုင့်ဖသ   ျ ားန မှု သ ု မဟုတ့် ကုသန ုင့်ဖသ   ျ ားန မှုနငှ ့်ဖရ ဂါက ု မလွန့်ဆန့်န ုင့်ကကပါ။ 
မပပည ့်စ ုဖသ  ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုက ု ရယူန ုင့်ပခင့်ား မရှ ပခင့်ားနှင့် အတူ ဖပါင့်ားစပ့်ပ စ့်လ သည ့် စ တ့်  စီားမှုက ဖရ ှင့်လ ွဲန ုင့်ဖသ  ကျန့်ားမ ဖရား ပပဿန မျ ားက ု ပ ဆု ုားရ ွားဖစသည့် 
သ ု မဟုတ့်  န့်တီားဖပားသည့်။ ကျန ်း  လရ်းလဆွ်းလနွ်း ွွှဲ ျ ်း၊ အ ို  ရှံိုလဆွ်းလနွ်း ွွှဲ ျ ်းန ငျှော့  ကကွယ ဝလသ ကျွ  ်းကျင  ှု  ရရ  သညျှော့ အရင ်းအပ စ  ျ ်းတွင  ကျန ်း  လရ်းန ငျှော့  
သ ယ ဝလပ  လရ်းအတကွ  အဘက ဘက  ှံျှော့  ို်းလ ်းန ိုင လသ လဆ င ရွက  ှုန ငျှော့   ရ  ရွ  ူထို   ကျန ်း  လရ်းန ငျှော့ ကျန ်း  လရ်းဆ ိုင ရ က စစရ   ျ ်းန ငျှော့   တ သတ ၍ 
    တ ိုို့က ိုယ တ ိုင  ည လ ်းပခင ်းန ငျှော့  အ ်းလ ်းလထ က ခှံပခင ်းတ ိုို့က ို  ွတ    စွ လဆ င ရွက န ိုင လစပခင ်းတ ိုို့ ါဝင သည ။ ဤပရ ဂုရမ့်သည့် အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားနှင ့် 
လ င့်တူဆက့်ဆ သူမျ ားနှင ့် အတလုူပ့်က ငု့်ရန့် ဖ  ့်ဖရွမပီား ဖလ ကျင ့်မှုရထ ားသည ့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရားနှင ့် ပည ဖရားအဖပေါ် ဗဟ ပုပြုသည ့် တပခ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားပွွဲမျ ားက ု 
စီစဉ့်ကျင့်ားပရမည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - အသစော်လ န ိုငော်တ သ  စ  ော််းအငော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န   ှု 

ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားတွင့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားက ု ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ဖရားအတကွ့် အစ ားအဖသ က့်နငှ ့် ဖရတ ု က အဓ ကအဖရားကကီားသကွဲ သ ု ပင့် စွမ့်ားအင့်ရင့်ားပမစ့် 
ရရှ ဖရားကလည့်ား အလ ားတ ူအဖရားကကီားသည့်ဟု ကျွန့်ုပ့်တ  ု သ ထ ားပါသည့်။ မကက ဖသားမီက မျက့်ပမင့်ကက ြုခွဲ ရသည ့် ဖဆ င့်ားရ သီ မုန့်တ ုင့်ားအပပင့် ဤလ မည ့် ဖနွရ သီတွင့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု 
ကက ြုဖတွြို့ရမည ့် အပဒူဏ့်တ ု ဖကက င ့် Texas တွင့် ဆ ုားရ ွားဖသ  မ ုားဖလဝသအဖပခအဖနမျ ား ရှ ဖနသည ့် ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားရှ  လူမျ ားက အပူနှင ့် အဖအားစနစ့်မျ ားက ု 
အထူားသပ င့်  ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ရမည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ  ုသည့် အစ ားအဖသ က့် ချက့်ပပြုတ့်ရန့် စွမ့်ားအင့်က  ုအသ ုားပပြုပါသည့်၊ လူမျ ားစွ က အသက့်ရှင့်သန့်ဖရား ဖဆားဘက့်ဆ ငု့်ရ  ပစစည့်ားမျ ားက  ု
စွမ့်ားအင့်ဖပားရန့်ပင့် ၎င့်ားတ  ုက  ုအ ားက ုားဖနရန ုင့်ပါသည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားက အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်ရန ငု့်သည ့် က ုယ့်တ ုင့် လ ုဖလ က့်ဖသ  စွမ့်ားအင့်ရင့်ားပမစ့်မျ ားတွင့် 
ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ သင ့်သည့်ဟု ယ ုကကည့်သည့်။ အထူားသပ င ့် အသ ုားအဖဆ င့် ကျသင ့်ဖငွမျ ား အချ  န့်မီ ဖပားဖဆ င့်ရန့် ရနု့်ားကန့်ရဖလ ရှ သည ့်  
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားတွင့် ဖန က့်ထပ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ဆ ုလ  အဖဆ က့်အအ ုမျ ား တည့်ဖဆ က့်ရန့် ဖတ င့်ားဆ ုပါသည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လက့်ရှ  စွမ့်ားအင့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားအတကွ့် 
အ ားထ ားမှုနှင ့် ဖငွဖပားဖချမှုမျ ားက  ုဖထ က့်ပ  ဖကကားဖပားရန့် ဆ ုလ  ဂရစ့်မျ ားနငှ ့် လက့်ခ ရရှ ဖသ  စွမ့်ားအင့်နှင ့် ဆက့်စပ့်သည ့် ဧရ ယ တွင့် သတ့်မတှ့်ချက့်မီဖသ  မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက 
ရန ုင့်ဖစရန့် Austin စွမ့်ားအင့်နှင ့် ပူားဖပါင့်ားလုပ့်က ုင့်ရမည့်။ ဤဝန့်ဖဆ င့်မှုက  ုမမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားထ  အခမွဲ ဖပားအပ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား အသစ့်ဖပပ င့်ားလွဲန ုင့်ဖသ  စွမ့်ားအင့် ရင့်ားပမစ့် 
မက့်လ ုားမျ ားနငှ ့် ဆက့်စပ့်သည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့် ဖထ က့်ပ  ဖငွမျ ား သ ု မဟုတ့်  က့်ဒရယ့်နငှ ့် န ုင့်င ဖတ ့် ဖထ က့်ပ  ဖကကားမျ ားပ င ့် ကျခ ရမည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - တ ဆ်းဝါ်းလ ိုအြော်သညျှော့ော် ကိုသ ှုအ  ကော် တ င တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ပြငော််း  

အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားက ု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ရန့်၊ ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ားက ု တ ာုးပမ င ့်ရန့်နှင ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားက  ုအသွင့်ကူားဖပပ င့်ားရန့် အလ ု ငှ  
မ   ြို့တ  ော်အ ်း တ ဆ်းဝါ်း ထ နော််းထ ်းတသ ၊ အထူ်းသပဖငျှော့ော်  ကော်သဒိုနော််း ြရ ိုဂ  ော်   ်းဆ ိုသညျှော့ော် ကိုသ ှု  ငော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န   နော် အကက ပြ   ညော်ဟု အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား 
ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ား အလုပ့်အ ွွဲြို့က ယ ုကကည့်ပါသည့်။ 

MAT သည့် ဘ န့်ားပါသည ့် ဖဆားဝါားမျ  ြုားကွွဲမျ ားက ု အသ ုားပပြု သ ု မဟုတ့် တလွွဲသ ုားဖနသည ့် လူမျ ားအတကွ့် ခ ငု့်လ ုသည ့် ဖဆားဝါားဖဗဒ ကုသမှုတစ့်ခု ပ စ့်မပီား ဘ န့်ားကုသဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ား 
(OTP) က ထ န့်ားချြုပ့်ထ ားပါသည့်။ ဤကသုမှု၏ ဖကျ ဖထ က့်ဖန က့်ခ မှ  FDA အတည့်ပပြုထ ားသည ့် မက့်သဒုန့်ားနငှ ့် ဘပူရီဖန  င့်ား ဖဆားဝါားမျ ား ပ စ့်သည့်။ ၎င့်ားက ဦားဖနှ က့်တငွ့်ား 
ဘ န့်ား လက့်ခ တ  ုပပန့်ပစစည့်ားမျ ားက ု သက့်ဝင့်လ ဖစမပာီး န ကျင့်ဖသ  ဘ န့်ား ထုတ့်လ တ့်မှု ဖရ ဂါလကခဏ မျ ားက ု တ ားဆီားဖပားက  တရ ်း ဝင  ူ်းယစ လဆ်းသှံို်းစွွှဲ ှုက ို 
ဖလျ  နည ်းဖစပါသည့်။ MAT တွင့် ဖဆားဝါားသ ုားစွွဲမှု၊ ဖဆားအလွန့်အကျွ သ ုားမှုနှင ့် ကူားစက့်တတ့်ဖသ  ဖရ ဂါ ပ စ့်ပွ ားမှုတ ု  အပါအဝင့်လက့်ဖတြွို့ဖ  ့်ပပထ ားဖသ  ကျန့်ားမ ဖရား 
အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်မျ ားစွ ရှ သည့်။ သ ု ဖသ ့်၊ Travis ဖက င့်တရီှ  အ မခ မရှ ဖသ  လူမျ ားနှင ့် က ုယ့်တ ငု့် မဖပားန ုင့်သမူျ ားသည့် မက့်သဒုန့်ား ကုထ ုားအတွက့် ရညှ့်ကက ဖသ  
ဖစ င ့်ဆ ငု့်ားစ ရင့်ားက ု ရင့်ဆ ုင့်ရည့်၊ ဖစ င ့်ဆ ုင့်ားစ ရင့်ားရှ သူမျ ားသည့် ဖဆားအလွန့်အကျွ သ ုားမှုဖကက င ့် ဖသဆ ုားန ုင့်ဖပခ ဆယ့်ဆပ ုမျ ားသည့်။ 

သ ု ဖသ ့်၊ လူအမျ ားက ု မကသုဘွဲထ ားမပီား EMS၊ ERs၊ အကျဉ့်ားဖထ င့်မျ ားနှင ့် တပခ ား အမျ ားပပည့်သူ တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖစပခင့်ားတ  ုတွင့် ဖရ က့်ရှ ပါက အသ ုားချရသည ့် 
ဖငွဖထ င့်ဖပါင့်ားမျ ားစွ နငှ ့် ယှဉ့်ပါက MAT က အလွန့်အမင့်ား စရ တ့်သက့်သ ပါသည့်။ မက့်သဒုန့်ား ထ န့်ားသ မ့်ား ကုသမှုအတွက့် နှစ့်စဉ့် အသ ုားစရ တ့်မှ  လူတစ့်ဦားလ င့် $4,500 ခန ့် 
ပ စ့်သည့်။ 
ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  တရ ားစီရင့်မှုစနစ့်တွင့် ပါဝင့်သည ့် ဘ န့်ားပ ျူတလွွဲအသ ုားပပြုသူက ု ကုသမှုတငွ့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ထ ားသည ့် ဖဒေါ်လ တ ုင့်ားအတကွ့် ဖပခ က့်ဆ ပပန့်ရသည ့် 
ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု ရှ ပါသည့် 

သ ု ပ စ့်ပါ၍ Travis ဖက င့်တီတွင့် မူားယစ့်ဖဆားဝါားမျ ားက ု အသ ုားပပြု/တလွွဲသ ုားဖနသည ့် လူမျ ားအတကွ့် အခမွဲ ၊ လ ုသလ ုရမပီား တဖပပားညဖီပားထ ားသည ့် လူဗဟ ုပပြု MAT က  ုပ  ပ ုားရန့်နငှ ့် 
ကျွန့်ုပ့်တ ု  လက့်ရှ  ရင့်ဆ ုင့်ဖနရသည ့် ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  ထ ားဖသ  ကုသမှုအတွက့် က လရှည့်ကက  ဖစ င ့်ဆ ုင့်ားရမှုက  ုဖလ   ချရန့် ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ပ စ့်န ငု့်ဖပခအပ စ့် MAT က  ု
အသ အမှတ့်ပပြုသည ့် တင့်ားကျပ့်ဖသ  မူဝါဒက  ုဖတ င့်ားဆ ုပါသည့်။ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12804430/
https://journals.lww.com/hrpjournal/FullText/2015/03000/Medication_Assisted_Treatment_of_Opioid_Use.2.aspx
https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment
https://www.samhsa.gov/medication-assisted-treatment
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23519049/
https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/frequently-asked-questions/drug-addiction-treatment-worth-its-cost
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BURMESE 

 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   -  ူ်းယစော်တ ဆ်းဝါ်း သ ို်းစ   ှုန ငျှော့ော်  လ  သ ို်း ှုအ  ကော် အနတ  ယော် တ လ  ျှော့ြ တ ်း ဝနော်တဆ ငော် ှု အတ ပြပြ  လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းက ို   ို်းြ  ြို့ြါ  

မူားယစ့်ဖဆားဝါား အသ ုားပပြုမှုနှင ့် တလွွဲသ ုားမှု၊ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ပပဿန မျ ားနှင ့် အ မ့်ဖပခရ မွဲ မှုက ု ရင့်ဆ ငု့်ဖနရသည ့် လူမျ ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု ပ ုဖက င့်ားမွန့်စွ  ဖပ ရငှ့်ားရန့်၊ 
အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ား အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား တ ဆ်း ထ ို်းပြ  ော် အသ ို်းပြ န ိုငော်တ  ်း၊ လ တ   ကော်အကူအည တ   ငော််းန ိုငော်သညျှော့ော် စငော်     ်း၊ 
 ယအူသ ို်းပြ န ိုငော်တ သ  တ ဆ်းတ ပဖ ှုန ငျှော့ော်  ပြ ်း  က ်းပဖ ော်ကိုသ ှု   ်း၊ ဥြ   တ ဆ်းလ နော် ှု ကက   ငော်က က ယော်တ  ်း တန     ်းန ငော်ျှော့ Austin   ငော် အနတ  ယော် တလ  ျှော့ြ တ  ်း 
အတပြြ အတ ဆ ကော်အအ ိုက ို   ို်းြ  ြို့မြ ်း အလ ်း  ူအြ ငော််းြ ငော််းလိုြော်တ ဆ ငော်သညျှော့ော် ၊ ဒဏော်ြ ော် ှု    တ သ  ြ ိုစ    ်းန ငျှော့ော် အကူအည    ်း တ ြ်း န ော် စ  ော်က နော််း  တ  ်း ကြော်တ ်း တ   ြို့ဆ ိုငော််းတ  ်း 
စငော်     ်းက ို   ို်းြ  ြို့မြ ်း လကော်    အနတ  ယော် တ လ  ျှော့ြ တ  ်း ဝနော်တ ဆ ငော် ှု   ်းက ို တ င တ က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ န ော် အကက ပပြုပါသည့်။ 

အနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရား ဖဆားဝါားနှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယနူ ုင့်ဖသ  စင့်တ မျ ားသည့် ဖဆားဝါားမျ ား၊ ပ ုားသတ့်ထ ားဖသ  ဖဆားထ ုားပပွတ့်မျ ား၊ ပ ုစ တ့်ချရဖသ  ဖဆားဝါားသ ုားစွွဲမှုနှင ့် 
န လ ုဇုန့်ားတ  ုက ု ပ  ပ ုားသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခပပြု ပရ ုဂရမ့်မျ ား ပ စ့်သည့်။ ဤပရ ုဂရမ့်မျ ားသည့် HIV နှင ့် က လသ ားဖရ ဂါ ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရားတွင့် မရှ မပ စ့်ဖသ  ကဏ္ဍက 
ပါဝင့်ဖနဖသ ့်လည့်ား မူားယစ့်ဖဆားသ ုားသည ့် လူအမျ ားအတကွ့် ၎င့်ားတ  ုက  န့်တီားသည ့် ဖဘားကင့်ားဖရား ပတ့်ဝန့်ားကျင့်က ဘ န့်ားပ ျူသ ုားစွွဲမှုဖရ ဂါ (MOUD) အတကွ့် ဖနရ တွင့် 
ဖဆားဝါားကုသမှု၊ ဒဏ့်ရ  ပပြုစုဖစ င ့်ဖရှ က့်မှု၊ ဖဆားဝါားနငှ ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယနူ ုင့်ဖသ  စင့်တ မျ ား၊ လမ့်ားဖဘားတွင့် ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူမှု၊ အစ ားအဖသ က့် ရယူန ုင့်မှု၊ 
စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကပ့်ဖဘား ဖရ ြို့ဆ ုင့်ားဖရား၊ ပ ုားသတ့် ဖဆားထ ုားပပွတ့်မျ ား စွန ့်ပစ့်ပခင့်ားနငှ ့် ဖဆားထ ုားပစစည့်ားမျ ား၊ က ကွယ့်ဖဆားထ ာုးပခင့်ား၊ COVID-19 အပါအဝင့် စမ့်ားသပ့်ပခင့်ားနှင ့် 
ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုနှင ့် ကုသမှုအတွက့် ချ  တ့်ဆက့်မှုတ ု  အပါအဝင့် ပ ၍ု ကူညီဖပားရန့် သတ့်မတှ့်ဖပားပါသည့်။ ဖဆားဝါားနှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယနူ ုင့်ဖသ  စင့်တ မျ ားသည့် ဘ န့်ားပ ျူ ကုသမှု 
ပရ ုဂရမ့် (OTP) နှင ့်အတ ူပူားတွွဲရှ ဖနသင ့်မပီား ၎င့်ားတွင့် အချင့်ားချင့်ား ပပန့်ထ န့်ားဖကျ င့်ားဖသ  စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကပ့်ဖဘား ဖရ ြို့ဆ ုင့်ားဖရား ဖခတတဖရ ြို့ဆ ုင့်ားဖရား စင့်တ နှင ့် ဖဆားဝါားပ င ့် 
အဖထ က့်အကူပပြုဖသ  ကုသမှုအတွက့် လ ုအပ့်သလ ု ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ရမည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း တ ဆ်းထ ို်းပြ  ော် စ န ော်ြစော်ပြငော််း ြရ ိုဂ  ော်က ို တ င တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ြါ။  

ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  စွန့် ပစ့်ပစစည့်ား ဥပမ ၊ ဖဆားထ ုားပပွတ့်မျ ား (ဥပမ ၊ အပ့်မျ ားနငှ ့် ဖဆားထ ုားပပွတ့်မျ ား) က  ုမှန့်ကန့်စွ  စွန့် ပစ့်ပခင့်ားသည့် အထူားသပ င ့် သမ ားရ ုားကျ ရယူအသ ုားပပြုမှု 
မရှ သည ့်လူမျ ားအတကွ့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရှ က့်မှု အဖဆ က့်အအ မုျ ားတွင့်ကွဲ သ ု  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အသွင့်အပပင့်မျ ားတွင့် တန့်ားတူညီစွ  အဖရားကကီားပါသည့်။ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား 
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် ဆီားချ  ြုဖရ ဂါ ကွဲ သ ု  ဖရ ဂါဖဝဒန မျ ားက ု ကုသရန့် သ ု မဟုတ့် ဖဘားကင့်ားဖသ  ဖဆားထ ုားမှု ဖဆားဝါားအသ ုားပပြုမှုအတွက့် ပင့်အပ့်မျ ားနှင ့် ဖဆားထ ုားပပတွ့်မျ ားက  ု
အသ ုားပပြုသည့်၊ အဖမရ ကန့် အ မ့်ဖထ င့်စ ု12 ခုလ င့် 1 ခုသည့် ဖဆားဘက့်ဆ ငု့်ရ  ရည့်ရွယ့်ချက့်မျ ားအတကွ့် အချွန့်မျ ားက ု အသ ုားပပြုသည့်။ မှ ားယွင့်ားဖသ  စွန ့်ပစ့်ပခင့်ားက မဖတ ့်တဆ 
ချြုပ့်အပ့် ထ ခ ုက့်ဒဏ့်ရ မျ ားမှတဆင ့် HBV၊ HCV သ ု မဟုတ့် HIV ကွဲ သ ု  ဖသွားမှတဆင ့် ကူားစက့်ဖသ  ဖရ ဂါဖဝဒန မျ ားက  ုကူားစက့်မှု ပ စ့်ဖစန ငု့်ပါသည့်။ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ား 
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၊ ပပည့်သူလူထုအ ားလ ုားနှင ့် အမျ ားပပည့်သူ ဝန့်ဖဆ င့်မှု ဝန့်ထမ့်မျ ား (ဥပမ ၊ စနွ့် ပစ့်ပစစည့်ား လ ယသူူမျ ား၊ ပပန့်လည့်အသ ုားပပြုဖရား စက့်ရ ု အလုပ့်သမ ားမျ ား၊ 
ဖရဆ ုားသန ့်စင့်ဖရား အလုပ့်သမ ားမျ ား) သည့် အသ ုားပပြုထ ားသည ့် ဖဆားထ ုားအပ့်မျ ားက  ုစနစ့်တကျ မစွန ့်ပစ့်ဖသ အခါ မဖတ ့်တဆ ဖဆားထ ုားအပ့် ထ ခ ုက့်ဒဏ့်ရ  ပ စ့်န ုင့်ဖပခ 
ပမင ့်မ ားပါသည့်။ သ ု ပ စ့်ပါ၍ မမ ြုြို့ဖတ ့်သညော် သ  ်းရ ို်းက  ဟ ို ော်တ သ  စ န ော်ြစော်တ ်းတ န     ်း ဥြ  ၊ ြနော််းခြ    ်း၊ အ ို်း  ျှော့အ  ော်  ျှော့ စြနော််းြ တ န     ်းန ငျှော့ော် ြ ိုလ ှု     ်း၊ အ   ်းသ ို်း 
သန ော်စငော်ြနော််း   ်း၊ လ ော််းတ ထ ငျှော့ော်   ်း၊ ကက   ငော် ြ    ော်ထ ်းတ သ  တန     ်း အစ   သညော်  ို က ို ြ    ော်ပြငော််းပဖငျှော့ော် အ ်း စ   တက ငော််းတ သ  လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း တ ဆ်းထ ို်းအြော် စ န ော်ြစော်တ  ်း  ငော် 
 ငော််းန  ်းပ   ြော်န   ြါ ညော်။ ထ ို အပြငော် လူအ   ်းက သ  ်းရ ို်းက  တ ဆ်း ကော်ဆ ိုငော်  ၊ အပြ အ ူဆ ိုငော်   သ ို  ဟ ို ော် လူ ှုဝနော်တ ဆ ငော် ှု   ်းက ို  ယအူသ ို်းပြ န ိုငော် ညျှော့ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း 
က နော််း  တ  ်း စငော်  အ ်းလ ို်း  ငော် စ န ော်ြစော်တ  ်းတ န     ်းက ို တ ဖ ော်တ ဆ ငော်ထ ်း  ညော်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းန ငျှော့ော် ဝနော်ထ ော််းက ို ြ ျှော့ြ ို်းကူည  နော် စ  ော်ဒဏော်   သ ထ ်းမြ ်းတ သ  စနစ ော်   ်း  

ဖနော်  ်းပြငော််း 

စ တ့်ဒဏ့်ရ ၏ ကျန့်ားမ ဖရား သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားက ု အကျယ့်တဝ   အသ အမတှ့်ပပြုကကမပီား ၎င့်ားတွင့် န တ ရညှ့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရားမှ ရုပ့်ပ ုင့်ားဆ ုင့်ရ  ထ ခ ကု့်ဒဏ့်ရ ၊ ၎င့်ားမ ှ
အပပြုအမူဆ ုင့်ရ  စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား အခက့်အခွဲဟူ၍ အမျ  ြုားမျ  ြုား ရှ သည့်။ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ား လုပ့်က ုင့်ဖရား အုပ့်စုသည့် Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င ့် 
Austin အ   ်းပြညော်သူက နော််း  တ ်း ဝနော်ထ ော််းအ ်းလ ို်းအ  ကော် စ  ော်ဒဏော်   သ ထ ်းတသ  တ စ ငျှော့ော်တ   ကော် ှုဆ ိုငော်   ြရ ိုဂ  ော်   ်းန ငျှော့ော် လကော်    သငော် နော််းအ ်းလ ို်းအ  ကော် စ  ော်ဒဏော်   
သ ထ ်းမြ ်းတ သ  အက ပဖ ော် ှုက ို ဖနော်  ်းတ ်းသ ်း ှု  ငော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န  သငျှော့ော်တ  က ငော််း အကက ပြ ြါသညော်။ 

စ တ့်ဒဏ့်ရ က  ု“ရုပ့်ပ ုင့်ားဆ ုင့်ရ  နှင ့်/သ ု မဟုတ့် စ တ့်ပ ုင့်ားဆ ုင့်ရ အရ အနတရ ယ့်ဖပား သ ု မဟုတ့် မခ မ့်ားဖပခ က့်မပီား လူတစ့်ဦား၏ သ ု မဟုတ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား၏ လုပ့်ဖဆ င့်န ုင့်မှုနှင ့် 
ရုပ့်ပ ုင့်ား၊ လူမှုဖရားအပ ုင့်ား၊ စ တ့်ပ ငု့်ား နှင ့်/သ ု မဟုတ့် စ တ့်ဝ ည ဉ့်ပ ငု့်ား ပပည ့်ဝဖရားအဖပေါ် တ ရှည့်ခ ဖသ  တန့်ပပန့် သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားအပ စ့် လူတစ့်ဦားက ကက ြုဖတွြို့ဖနရဖသ  ပ စ့်ရပ့်၊ 
ပ စ့်ရပ့်အခန့်ားဆက့်မျ ား သ ု မဟတု့် အဖပခအဖနအစ ုလ ုက့်” အပ စ့် မူားယစ့်ဖဆားစွွဲပခင့်ားနှင ့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ကကီားကကပ့်ဖရား (SAMHSA) က အဓ ပပါယ့်သတ့်မတှ့်ပါသည့်။ 
ဤစ တ့်ဒဏ့်ရ မှ  အစဉ့်အလ ၊ သမ ငု့်ားဖကက င့်ားနငှ ့် မျ  ြုားဆက့်ဆ ုင့်ရ  ပ စ့်န ုင့်ပါသည့်။ 

စ တ့်ဒဏ့်ရ မှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားသည့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ရယူဖသ အခါ ဝန့်ထမ့်ား၊ ဆရ ဝန့်မျ ားနငှ ့် တ  ုပပန့်လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအပပင့် 

https://www.cdc.gov/ssp/syringe-services-programs-summary.html
https://www.cdc.gov/ssp/syringe-services-programs-summary.html
https://www.dhs.pa.gov/Services/Mental-Health-In-PA/Pages/Drop-In-Centers.aspx
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2015435
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382399/
https://hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/mental-health-crisis-services/crisis-units
https://hhs.texas.gov/services/mental-health-substance-use/mental-health-crisis-services/crisis-units
https://store.samhsa.gov/product/SAMHSA-s-Concept-of-Trauma-and-Guidance-for-a-Trauma-Informed-Approach/SMA14-4884
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BURMESE 

 

ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ နငှ့် ဥပဖဒစနစ့် ဖပါင့်ားကူား ွွဲြို့ယှက့်ပခင့်ားမ ှ စ တ့်ဆင့်ားရွဲမှုပ စ့်ဖစန ငု့်သည့် သ ု မဟတု့် ဖန က့်ထပ့်စ တ့်ဒဏ့်ရ  ပ စ့်ဖစန ငု့်သည့်။ ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  
အစပျ  ြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၌ စ တ့်ဒဏ့်ရ ပ စ့်ဖစသည ့် ဖနရ မျ ားတွင့် ဖသဖစဖလ က့်ဖသ  အ ားမဟတု့်ပါက အပခ ား အနတရ ယ့်ရှ ဖသ အရ မျ ားအနက့် ထ ုားဖ  က့်ပပန ့်ပ ွားဖသ  
လုပ့်ထ ုား၊ စ တ့်ဒဏ့်ရ ပ စ့်ဖစဖသ  ဘ သ စက ား အသ ုားပပြုမှု၊ မ  ုားကွယ့်ဖသ နငှ ့်  
  ုားကွယ့်ဖသ  လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှု၊ လူမည့်ားဆန ့်ကျင့်မှု၊ လ င့်အရချ  ြုားနှ မ့်မှု၊ လ င့်တူချစ့်သူနှင ့် ထရန့်  ာုးဘီားယ ားတ  ု ပါဝင့်ပါသည့်။ စ တ့်ဒဏ့်ရ ကက ား ဆက့်န ယ့်မှုမျ ားက ု န ားလည့်ပခင့်ား၊ 
ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ားနငှ ့် လူန  အပပြုအမူသည့် ကျန့်ားမ ဖရား မမ တမှုမျ ားက  ုဖပ ရှင့်ားရန့်နှင ့် အလွန့်အမင့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုကွဲ သ ု    နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်ဖသ  စနစ့်မျ ား၏ အနတရ ယ့် 
ဖလျ  ကျဖစရန့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား စနစ့်မျ ားအတကွ့် မရှ မပ စ့် လ အုပ့်သည့်။ 

မဖပ ရှင့်ားပါက ကျန့်ားမ ဖရားစနစ့်မျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ု၏ ဖ  က့်သည့်မျ ားနငှ ့် ၎င့်ားတ  ု၏ ဝန့်ထမ့်ားအတကွ့် စ တ့်ဒဏ့်ရ က  ု ပ စ့်ဖစန ုင့်သည့်။ စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  
စနစ့်မျ ားသည့် “တ  ုပပန့်မှုအစ ား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားမှု၊ ထ ုထ ုင့်ားဖနမည ့်အစ ား သ လ ုမှု၊ က ုယ့်တ ုင့် ထ ခ ုက့်ဖစမှုအစ ား ဖစ င ့်ဖရှ က့်မှုနှင ့် ခွွဲထွက့်သည ့်ပ စု မျ ားအစ ား 
စုဖပါင့်ားသက့်ဖရ က့်မှုက ု ပ  ပ ုားသည့်။” ပင့်ပန့်ားနွမ့်ားနယ့်မှုက ု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ပခင့်ား၊ တစ့်ဆင ့်ခ  စ တ့်ဒဏ့်ရ က  ု ကစု ားပခင့်ားနှင ့် အလုပ့်ဖကျနပ့်မှုရှ ပခင့်ား တ ဝန့်သည့် 
ဝန့်ထမ့်ားတစ့်ဦားချင့်ားအလ ေါ်သ  (သီားသန ့်) မကျဖရ က့်ပါ။ စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  စနစ့်မျ ားတွင့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ားသည့်လည့်ား စ တ့်ဒဏ့်ရ မှ ရငှ့်ကန့်သူမျ ားပ စ့်သည့်ဟု 
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက သ န ားလည့်မပီား၊ ဝန့်ထမ့်ားအ ား ဖဘားကင့်ားမပီား ပ  ပ ုားကူညီဖသ  အလုပ့်ပတ့်ဝန့်ားကျင့်မျ ား  န့်တီားရန့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားတွင့် ချ  တ့်ဆက့်ပါဝင့်ဖစမပီား ဝန့်ထမ့်ား 
ကျန့်ားမ ကက  ခ ုင့်ဖရားက ု ဦားစ ားဖပားပါသည့်။ 

စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားသည ့် ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုအတွက့် SAMHSA က  န့်တီားဖရားသ ားထ ားသည ့် ဖတ င ့်တင့်ားခ ငု့်မ ဖသ  ကန ့်သတ့်ဖဘ င့်တစ့်ခု ရှ မပီား Austin အမျ ားပပည့်သူ 
ကျန့်ားမ ဖရား၏ မူဝါဒမျ ားနှင ့် ပရ တု ဖုက လ့်မျ ားက ု တ ာုးပမ င ့်ရန့် ၎င့်ားက ု ထပ့်ဆင ့်လုပ့်က ုင့်န ုင့်သည့်။ မူဖပခ က့်ခပု စ့်သည ့် ဖဘားကင့်ားဖရား၊ ယ ုကကည့်စ တ့်ချရမှုမျ ားနှင ့် 
ပွင ့်လင့်ားပမင့်သ မှု၊ အချင့်ားချင့်ား ပ  ပ ုားမှု၊ ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရွက့်မှုနှင ့် အပပန့်အလှန့်ပ စ့်မှု၊ လုပ့်ပ ုင့်ခငွ ့်အ ဏ ဖပားမှု အသ နငှ ့် ဖရာွးချယ့်မှုအပပင့် ယဉ့်ဖကျားမှု၊ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားနှင ့် လ င့် 
စ စစ့်ချက့်ဆ ုသည ့် ဤကန ့်သတ့်ဖဘ င့်က Austin အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရား၏ အဆင ့်တ ငု့်ားတွင့် စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  လုပ့်ထ ုားအတကွ့် အဖပခခ  စ စစ့်ချက့် 
နည့်ားလမ့်ားအပ စ့် ရှ န ုင့်ပါသည့်။ 

ဤနည့်ားလမ့်ားက ု  န့်တီားရန့်နငှ ့် စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားသည ့် ဖစ င ့်ဖရှ က့်မှုအတကွ့် အရည့်အဖသွား တ ာုးတက့်ဖက င့်ားမွန့်ဖရား လက့်ရှ  လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က ု ချမှတ့်ရန့်၊ 
ဤအလုပ့်အပု့်စုသည့် စ စစ့်မှုအတကွ့် အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က  ုချမှတ့်ရန့် ကဏ္ဍအလ ုက့် ကျွမ့်ားကျင့်သမူျ ား၏ အကက ဖပားအ ွွဲြို့နှင ့် တ ကု့်ရ ကု့် ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက  ု န့်တာီးရန့် အကက ပပြုပါသည့်။ ဤအကွဲပ တ့်မှုသည့် အပခ ားအရ မျ ားအနက့် အတ အကျဖပပ ရဖသ ့် အသ ားအဖရ င့်ရှ သူ၊ LGBTQIA+၊ 
မသန့်စွမ့်ားသူမျ ားအဖနပ င ့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ား အထူားသပ င ့် စီမ ခန ့်ခွွဲဖရား ဆ ုားပ တ့်ချက့်ချမှတ့်သူမျ ား၏ ထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားခ ရမှု အတ ုင့်ားအတ နှင ့် ၎င့်ားက ဖရြှို့တန့်ားရင့်ဆ ငု့်ဖနဖသ  
ဝန့်ထမ့်ားမျ ားနှင ့် ဖ  က့်သည့်မျ ားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်ပ ကု ု ချင ့်တကွ့်ဖပားရမည့်။ အကွဲပ တ့်နည့်ားလမ့်ားက ု  န့်တီားဖရားသ ားမပီားသည့်နှင ့်တစ့်မပ ြုင့်နက့် အကက ဖပားအ ွွဲြို့သည့် စ တ့်ဒဏ့်ရ  
အသ ဖပားထ ားသည ့် ဖစ င ့်ဖရှ က့်မှု မမူျ ားနှင ့်အညီ Austin အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရား၏ ကျင ့်ထ ုားမျ ားနှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု ပပန့်လည့်အသ ားဖပားရန့် အဖသားစ တ့်ကျမပီား 
အချ  န့်နှင ့်တစ့်ဖပပားညပီ စ့်သည ့် ကက ားဝန့် ျန့်ဖပ မှုမျ ားနငှ့်  မူဝါဒ လ ုအပ့်ဖသ  အဖသားစ တ့် အကက ပပြုချက့်မျ ား ဖပားရပါမည့်။ 

လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက ု ထည ့်မစဉ့်ားစ ားထ ားသည ့် စနစ့်မျ ားက ု အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားရန့် တစ့်ကက မ့်တည့်ား သင့်တန့်ားမ ှ လ ုဖလ က့်မည့် မဟတု့်ပါ။ လက့်ရှ  စ တ့်ဒဏ့်ရ  
အသ ဖပားထ ားဖသ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုနှင ့် ကုသမှုဗဟ ုပပြု ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖရားသည့် ဤစနစ့်မျ ား ဖပပ င့်ားလွဲဖရား အလုပ့်၏ အဖပခခ  အစ တ့်အပ ုင့်ား ပ စ့်ပါမည့်။ ၎င့်ားက 
အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့အ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုဖပားအပ့်ပ မုျ ားက ု အသွင့်ဖပပ င့်ားရန့်၊ ဝန့်ဖဆ င့်မှုဖပားသူမျ ားအတကွ့် ဖစ င ့်ဖရှ က့်မှုက ု ဦားစ ားဖပားရန့်နှင ့် အမျ ားပပည့်သူ 
ကျန့်ားမ ဖရား ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားက  ုပ ု၍ တန့်ားတူညီမပီား ထ ဖရ က့်မှုရှ ဖအ င့် ပပြုလုပ့်ရန့် အဓ ပပါယ့်ရှ ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား လက့်တွွဲလုပ့်က ုင့်ဖရားမျ ားက ု တည့်ဖဆ က့်ရန့် အခငွ ့်အလမ့်ား 
ပ  ပ ာုးဖပားပါမည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - စ   ော်နညော််းတ သ  အ  ော်  က ို  ညော်တ ဆ က ော်မြ ်း င  ်း  ော််းြ ထ နော််းြ  ြော်တ  ်း စညော််း  ဉော််း   ်းက ို အတက ငော်အထညော်တ ဖ ော်ြါ 

အ ို  အြေွွှဲျို့တစ ခိုအလနပြေငျှော့  ကျွန ို  တ ိုို့သည တတ န ိုင လသ အ   ရ  ျ ်း၏ ရန ိုင လသ အလပခအလနက ိုပ ည သူူ့ကျန ်း  လရ်းအကျ  အတည ်းအပြေစ  သတ   တ သည ။ ကျွန့်ုပ့်တ ု တွင့် လက့်ရှ  
ကက ြုဖတွြို့ဖနရဖသ  အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  လူမျ ားစွ ရှ ဖနဖသ အခါ တပခ ား အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား အစပျ  ြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု ထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားရန့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားနှင ့် 
ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လူအမျ ားက  ုဘယ့်လ  ုစတင့်န ုင့်ပါသလွဲ။ လူအမျ ားက အ မ့်ရ မရှ ဖသ အခါ ၎င့်ားတ  ု၏ ပတ့်ဝန့်ားကျင့်မျ ားသည့် အ ားက ုားစရ မရှ ၊ မတည့်မင မ့်ပါ။ အစ ားအဖသ က့်  ူလ ဖုရား၊ 
ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု အနည့်ားငယ့်မ ှလ ုားဝမရှ မှုနှင ့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ပ  ပ ုားမှုဆ ုင့်ရ  ဝန့်ဖဆ င့်မှုအချ  ြုြို့သည့် လက့်ရှ  ကမ ္ ကပ့်ဖရ ဂါဖကက င ့် ပ ုဆ ုားလ ဖသ ့်လည့်ား 
အမမွဲတမ့်ား အ မ့်ရ  မရှ ဘွဲ ဖနထ ုင့်ဖနသည ့် လူအမျ ား၏ အဖတွြို့အကက ြု အစပ ုင့်ား ပ စ့်ပါသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ  ုက လူအမျ ား အ မ့်ရ ရရှ ဖစဖရားက  ုဦားစ ားဖပားရပါမည့်။ တည့်မင မ့်ဖသ  
တည ပင   လသ အ   ရ အလပခအလနရရ  ပ  ်းသည န ငျှော့  ပ ြှုပ င လပ  င ်း ွှဲ ှု ျ ်းပ ြှု ို  န ိုင ပ  ်း  ူ ျ ်းသည တည ပင    ှုအလပခအလနက ိုအပ ွှဲတ  ်းခှံစ ်းရ   ပြေစ ပ  ်း ထ ိုို့လန က  
၎င ်းတ ိုို့၏  ိုအ  ချက  ျ ်းက ိုပြေညျှော့ ဆည ်းရန အ ို်းအ    ျ ်းက ိုလရရ ည တည တှံျှော့န ိုင လစရန န ငျှော့ အန ဂတ အကျ  အတည ်း ျ ်းက ိုလရ  င ရ  ်းရန အတွက  ၎င ်းတ ိုို့အ ်းလထ က  ှံျှော့န ိုင  ည ပြေစ သည ။ 

https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/TIS/default.asp
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/TIS/default.asp
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/TIS/default.asp
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4884.pdf
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BURMESE 

 

Housing First သည့် အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  ပ စ့်ဖနသည ့် လူအမျ ားအတကွ့် အမမွဲတမ့်ား အ မ့်ရ က ု ပ  ပ ုားဖပားရန့် ဦားစ ားဖပားသည ့် ဖဘားအနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရားတွင့် အဖပခခ သည ့် အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  
အဖထ က့်အပ   လဆ င ရွက  ှုနည ်း   ်းတစ ရ   ပ စ့်သည့်။ Housing First ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားသည့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်သူမျ ားအ ား အပပြုအမူဆ ုင့်ရ  ကျန့်ားမ ဖရားက ု ဖပ ရှင့်ားရန့် မလ ုအပ့်ပါ 
သ ု မဟုတ့် အ မ့်ရ  မရယူမီပ စ့်ဖစ သ ု မဟတု့် အ မ့်ရ က ု ထ န့်ားသ မ့်ားရန့် အလ ု င ှပ စ့်ဖစ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတငွ့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်မှုက ု ပပဠ န့်ားဖပားသည့်။ Housing First သည့်  
ပါဝင့်ဖဆ င့်ရကွ့်သူ ဖရာွးချယ့်မှုသည့် အ မ့်ရ  ဖရာွးချယ့်မှုတွင့် အဖရားပါမပာီး အဖထ က့်အကူဖပားဖသ  ပါဝင့်ဖဆ င့်ရကွ့်မှုပ စ့်ဖကက င့်ားနှင ့် အဆ ုပါ ဖရာွးချယ့်မှုသည့် လက့်ရှ  
လူအဖနအ မ့်ရှ  ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်သူအ ား ပ ု၍ဖအ င့်ပမင့်ဖစန ုင့်မပီား ဘဝတ ုားတက့်န ငု့်ဖပခရှ ဖကက င့်ားဆ ုသည ့် သီအ ရုဖီပေါ် အဖပခခ ပါသည့်။ အဆ ုပါ ပရ ုဂရမ့်သည့် အ မ့်ရ အ ား ဘဝ 
တ ာုးတက့်ဖက င့်ားမနွ့်ဖရားအတကွ့် အဖပခခ အုတ့်ပမစ့်အပ စ့် ရှုပမင့်မပီား သ မန့်ငှ ားရမ့်ားသူမျ ားထက့်ပ သုည ့် သတ့်မတှ့်ချက့်မျ ား သ ု မဟုတ့် အဖပခအဖနမျ ား မရှ ဘွဲ အမမွဲတမ့်ား အ မ့်ရ က ု 
ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ဖစပါသည့်။ ထ ု အပပင့်၊ သမ ားရ ုားကျနငှ ့် ရ ုားရ ုား အဖထ က့်အကူဖပားဖသ  ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် Housing First ပ ုစ ၊ ဥပမ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား 
ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ား၊ သမ ားဖတ ့်မျ ား၊ အနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ား၊ မ သ ားစု၊ သူငယ့်ချင့်ားမျ ားနှင ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ငု့်ား ပ စ့်သည့်။ 

ကျွန့်ုပ့်တ ု က ဖန က့်ထပ့် အကူားအဖပပ င့်ား အ မ့်ရ  မလ ုအပ့်ဘွဲ လူအမျ ားက ု ဖစ င ့်ဆ ုင့်ားစ ရင့်ားမျ ားမှ  ယ့်ရှ ားရန့် ကတ ပပြုပါသည့်။ အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  ပ စ့်ဖနသည ့် လူမျ ား အမှန့်တကယ့် 
အမမွဲတမ့်ား ဖနထ ုင့်န ုင့်ရန့် အသင ့်ပ စ့်သည ့် အဖဆ က့်အအ မုျ ား မရှ ဖသ အခါ အကူားအဖပပ င့်ား အ မ့်ရ က အကူားအဖပပ င့်ား မဟုတ့်ဖတ  ပါ။ ၎င့်ားက ယ ယသီ  ပ စ့်မပီား 
ဤမမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ က  ုဖပ ရှင့်ားရန့် အမှန့်တကယ့် လုပ့်ဖနသည ့် အရ မျ ားအတကွ့် က ဗ နှင ့် ရငှ့်ားလင့်ားတင့်ပပမှုဖပားရ ုမလွှွဲ၍ ပပဿန က ု ဖပ ရှင့်ားဖပားရန့် ဘ မ  
မပပြုလုပ့်ဖပားပါ။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် စရ တ့်မကကီားသည ့် အမမွဲတမ့်ား အ မ့်ရ က  ုလ ုအပ့်မပီား လက့်ရှ  အ မ့်ရ မွဲ ဖနသည ့် လူမျ ားက ု ဖပားရန့် ဦားစ ားဖပားရမပီား ဖလားနှစ့်ထက့်မနည့်ား ဖစ င ့်ဆ ုင့်ားရန့် 
ဖစ င ့်ဆ ငု့်ားစ ရင့်ားမျ ားတငွ့် ထည ့်ထ ားရမည့်။ 

ဤအလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် Austin တွင့် အဆင ့်ပမင ့်မွမ့်ားမ ပပင့်ဆင့်ပခင့်ားသည့် ဆ ုားရ ွားဖသ  နှုန့်ားပ င ့် ရှ ဖနသည့်က ု ထပ့်ဖလ င့်ား သတ ပပြုမ သည့်။ ဤဖနရ တွင့် နှစ့်မျ ားစ ွ၊ တစ့်ဘဝလ ုားနီားပါား 
ဖနထ ုင့်လ ခွဲ သည ့် လူအမျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ု၏ အ မ့်မျ ားက ု ဆ ုားရ ှုားမပီား အ မ့်ရ ဖစျားကွက့်က မ ုားထ ုားဖအ င့်ပမင ့်လ က  အ မ့်မျ ားက ု မသက့်မသ ပ စ့်လ ဖစဖသ ဖကက င ့် 
ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနရပါသည့်။ ၎င့်ားမှ  လက့်မခ န ုင့်စရ ပါ။ ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၏ ကျန့်ားမ ကက  ခ ငု့်ဖရားနှင ့် တည့်မင မ့်မှုအပပင့် ၎င့်ားတ  ု၏ အ မ့်မျ ားက ု က ကယွ့်ဖပားမပီား 
၎င့်ားတ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားအတကွ့် ထည ့်သွင့်ားထ ားသည ့် ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုနငှ ့် ချစ့်ပခင့်ားဖမတတ အတကွ့် အလုပ့်နှင ့် ကက ြုားပမ့်ားမှုအ ားလ ုားက  ုဖလားစ ားရမည့်။ ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားခ ရပခင့်ားက 
မယ ုန ုင့်စရ ဖက င့်ားဖအ င့် ယူကျ ြုားမရပ စ့်ဖစန ငု့်မပီား တစ့်စ ုတစ့်ရ  ဆ ုားရ ှုားသွ ားသလ  ုခ စ ားရန ုင့်က  လူပ ျူ ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုနငှ ့် လုပ့်ငန့်ားအခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားက ု ယူဖဆ င့်လ ရန့် 
ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားပ င ့်  ယ့်ရှ ားခ ဖနရသည ့် လူမည့်ားနှင ့် အသ ားည ြုသူမျ ားအတကွ့် အထူားသပ င ့် စ တ့်  စီားမှု ပမ ဏမျ ားစ ွ သ ု မဟုတ့် စ တ့်ဒဏ့်ရ က ုပင့် ပ စ့်ဖပေါ်ဖစပါသည့်။ 

အ မ့်ရ နငှ ့် အရွယ့်အစ ားနှင ့် ပ ုစ ဖပေါ် အဖပခခ ၍ အ မ့်ရ  ဖစျားကွက့်က ု အသ ဖပားထ ားသည ့် ဖခါင့်ခ ုက့်ဖနဖသ  နှ ားရမ့်ားခနှုန့်ားထ ားမျ ားက  ု န့်တီားဖပားမည ့် ထ ခ ုက့်နစ့်န ဖသ  
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားစ ွ ပါဝင့်သည ့် ငှ ားရမ့်ားခ လမ့်ားည န့်ချက့်မျ ား ဘုတ့်က ု ခန ့်အပ့်ဖရားအတကွ့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နတွင့် င ှားရမ့်ားခ ထ န့်ားချြုပ့်ဖရား အစပျ  ြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုက ု 
သဖဘ တူလက့်ခ ရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား ဖတ င့်ားဆ ုပါသည့်။ 

အ မ့်ငှ ား ထွက့်ခ ွသွ ားဖသ အခါ အ မ့်ရှင့်သည့် အ မ့်ငှ ားခက ု ဤကန ့်သတ့် ပမ ဏသ ု သ  ပမ င ့်တင့်န ုင့်မည့်ပ စ့်မပီား 0% နှင ့် 4.5% ကက ား သတ့်မတှ့် ရ ခ ုင့်နှုန့်ားအထ သ  
ပမ င ့်တင့်န ငု့်မည့်ပ စ့်မပီား ၎င့်ားက  ုအ မ့်ငှ ားခ လမ့်ားည န့်ချက့်မျ ား ဘတု့်အ ွွဲြို့မှ မွဲဖပားမှုပ င ့် ဆ ုားပ တ့်ပါမည့်။ 

သ ု ဖသ ့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားက ၎င့်ားတ  ု၏ ဖနထ ုင့် ငှ ားရမ့်ားသည ့်ဖနရ တွင့် 1980 ကတည့်ားက ဆက့်တ ကု့် ဖနလ ခွဲ ပါက ငှ ားရမ့်ားခသည့် ပစစည့်ားတစ့်ခ၏ု ထ န့်ားသ မ့်ားစရ တ့်အတကွ့် 
အ မ့်ရှင့်၏ ကုန့်ကျစရ တ့်က ုသ  ကျခ သည ့် ငှ ားရမ့်ားခ လမ့်ားည န့်ချက့်မျ ား ဘတု့်က အဆ ုပပြုထ ားဖသ  လမ့်ားည န့်ချက့်မျ ား (မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက ဖမတတ ရပ့်ခ န ငု့်သည ့်) ပ င ့် 
ဆ ုားပ တ့်ထ ားသည ့် “အမျ ားဆ ုား အဖပခခ  ငှ ားရမ့်ားခ” ထက့် မပ ုသင ့်ပါ။ ဤအမျ ားဆ ုား အဖပခခ  ငှ ားရမ့်ားခမှ နှစ့်တ ုားပ င ့် တ ာုးလ မည ့် ငှ ားရမ့်ားခသည့်လည့်ား ငှ ားရမ့်ားခ လမ့်ားည န့်ချက့်မျ ား 
ဘုတ့်၏ အကက ပပြုချက့်အဖပေါ် အဖပခခ ပါသည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - လူငယော် ဖ  ြို့မဖ  ်း  ို်း ကော်တ  ်းက ို ပ  ငျှော့ော် ငော်ြါ 

လူငယ့်မျ ား၏ ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့်ညဖီသ  တ ာုးတက့်မှုနငှ ့်  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရားအတကွ့် အဖက င့်ားဆ ုား ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားမှ  “အပပြုသဖဘ ဖဆ င့်ဖသ  လူငယ့်  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရား” (PYD) 
ဟုလည့်ား ဖခေါ်သည ့် ကန ့်သတ့်ဖဘ င့်ပ င ့် ပပဿန မျ ားက ု ပပင့်ဆင့်ပခင့်ားအဖပေါ် အသ ားဖပားမှုထက့် ခ န ငု့်အ ားမျ ားက  ု ဖထ က့်ကန့်ရန့် ပ စ့်သည့်။ ထ ဖရ က့်မှုရှ ဖသ  PYD 
ပရ ုဂရမ့်မျ ားသည့် လူငယ့်၏ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားအတငွ့်ား တည့်ရှ မပီား လူငယ့်၏ ဘဝတွင့် ပည ဖရား၊ အနုပည နှင ့် ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပ ငု့်ားကွဲ သ ု  အဖရားပါဖသ  ကဏ္ဍမျ ားက ု 
ဗဟ ုပပြုသည ့် ပပည ့်စ ုလ ုဖလ က့်ဖသ  ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားက ု အသ ုားပပြုပါသည့်။ ဥပမ အ ားပ င ့်၊ အခက့်အခွဲဖရ က့်ဖစသည ့် ဖရာွးချယ့်မှုမျ ား ပပြုလုပ့်ဖနန ငု့်သည ့် လူငယ့်မျ ားအတကွ့်၊ 
အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့် အပပြုသဖဘ  လူငယ့် ရလဒ့်မျ ား နှစ့်ခစုလ ုားအတကွ့် အထ ဖရ က့်ဆ ုား ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရားသည့် ၎င့်ားတ  ု၏ လုပ့်ရပ့်မျ ားအတွက့် 
၎င့်ားတ  ုတ ဝန့်ယူန ုင့်ဖအ င့် ကညူဖီပားပခင့်ား၊ ပပြုလုပ့်ခွဲ သည ့် အနတရ ယ့်တစ့်စ ုတစ့်ရ က  ုမူလအတ ငု့်ား ပပန့်ထ ားရန့် အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ား ဖပားရန့်၊ ကျွမ့်ားကျင့်သူ လူမှုအချင့်ားချင့်ားကက ား 
ချ  တ့်ဆက့်ရန့်နှင ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ပ  ပ ုားမှုတငွ့် ချ  တ့်ဆက့်မှုရှ ဖနဖစရန့် ပ စ့်သည့်။ 
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BURMESE 

 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - Cap Metro အ ်း ဝငော်တင နညော််းတ သ  မ   ြို့သူမ   ြို့သ ်း   ်းအ  ကော် အြ  ျှော့ စ စဉော်တြ်းမြ ်း က နော််း  တ  ်း ပြ စိုတ စ ငျှော့ော်တ   ကော် ှု 
 ယတူ  ်းအ  ကော် သ  ်းလ တ  ်းက ို ြ ျှော့ြ ို်းသညျှော့ော် ြရ ိုဂ  ော်   ်းက ို   ို်းြ  ြို့ြါ 

သွ ားလ ဖရားက ု ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု ရယူဖနသည ့် လူမျ ားအတကွ့် အဓ က အဟန ့်အတ ားအပ စ့် က ုားက ားဖ  ့်ပပသည့်။ CTSA တွင့်၊ မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားနငှ ့် ကျွမ့်ားကျင့်သူမျ ားက 
ဤဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖရားက ု ဖဆွားဖနွားခွဲ မပီား သမ ုင့်ားဖကက င့်ားအရ အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်နည့်ားမပီား ဝင့်ဖငနွည့်ားသည ့် လူမည့်ား/အ  ရ ကန့် အဖမရ ကန့်နှင ့် လက့်တနီ ု/စပ န့်လူမျ  ြုား မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားသည့် 
စရ တ့်နည့်ားဖသ  ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု၊ ကျန့်ားမ ဖရားနငှ ့်ညဖီသ  အစ ားအစ  ဖရ င့်ားချသူမျ ား၊ ပပင့်  အပန့်ားဖပ ဖနရ က ု အသ ုားပပြုန ုင့်မှုပ နုည့်ားသည ့် Austin အလႀယ့်ပ ငု့်ား ပပင့်ပရှ  
ပ ု၍ သက့်သ ဖသ  နယ့်ဖပမမျ ားသ ု   ယ့်ရှ ားခ ရမှုနှင ့် သွ ားလ ဖရား ခက ခွှဲ ှုအဟနို့ အတ ်း ျ ်းက ို မှတ့်ချက့်ပပြုခွဲ သည့်။ 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ   - MAP ြရ ိုဂ  ော်  ငော် လ  ော််းခြ  ြါဝငော် ှုက ို   ို်းြ  ြို့မြ ်း MAP အသ ို်းပြ သူ   ်းန ငျှော့ော် အလ ်းအလ    တ သ  အသ ို်းပြ သူ   ်းက ို 
ြါဝငော်သညျှော့ော်အ     ်း ဆ ို်းပဖ ော်ပြငော််းအ  ကော် လိုြော်ငနော််းစဉော်  ငော် ထညျှော့ော်သ ငော််းြါ။  

Texas တွင့် ဖနထ ငု့်သမူျ ားသည့် အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရားထက့် န ငု့်င ဖရားမျ ားက ု ဖရာွးချယ့်သည ့် ပပည့်နယ့် အစ ုားရ၏ အပု့်ချြုပ့်မှုဖအ က့်တငွ့် ကက ရှည့်စွ  ခ စ ားခွဲ ရသည့်။ 
Medicaid တ ာုးချွဲြို့မှု မရှ ဘွဲ 2017 တွင့် Travis ဖက င့်တတီငွ့် ဖနထ ငု့်သမူျ ား၏ ¼ မ ှ အ မခ  မရှ ခွဲ ပါ။ 
Travis ဖက င့်တတီငွ့် ဖနထ ငု့်သအူချ  ြုြို့သည့် ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  ရယူအသ ုားပပြုမှု ပရ ုဂရမ့် (MAP) အတကွ့် အရည့်အချင့်ားမဖီသ ့်လည့်ား ကနို့ သတ ထ ်းလသ  
အလရအတကွ တစ ခိုအထ သ  လဆ်းဝါ်းလစ ငျှော့ လရ  က  ှု ျ ်းရရ  ခွှဲျှော့ပ  ်း အလပ  က အပ  ်း      ိုအ  လသ ကျန ်း  လရ်းလစ ငျှော့ လရ  က  ှုက ို  ရရ  ခွှဲျှော့ကက ါ။ MAP တငွ့် 
အကျ ြုားဝင့်သည ့်အရ မျ ားက ု MAP အသ ုားပပြုသူမျ ားထ မှ အကက ဉ ဏ့်ပ င ့် ဆ ုားပ တ့်ရပါမည့်။ Biden အစ ုားရအ ွွဲြို့ဖအ က့်တငွ့် ဖက င့်တီမျ ားအ ား Medicaid က  ု
ဖက င့်တီအလ ကု့်စနစ့်ပ င ့် တ ာုးချွဲြို့ရန့် ခွင ့်ပပြုသွ ားမည့်ဟု ဖက လ ဟလ ထွက့်ဖနပါသည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း - လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း က နော််း  တ  ်းဝနော်ထ ော််း   ်း (CHWs) 

1. 50 CHW က  ုခန ့်အပ့်ရန့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ထမ့်ား ဖရြှို့ဖပပားပရ ုဂရမ့်က ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပါ 

a. 1 နှစ့်အတွက့် $4 သန့်ား (50 CHW) 

b. ဖရြှို့ဖပပားပရ ုဂရမ့် အကွဲပ တ့်မှုအတကွ့် $500,000 

2. CHW ကွန့်ရက့်နှင ့် သင့်တန့်ားအပပင့် လက့်မှတ့်ထုတ့်ဖပားဖရား ဗဟ ုချက့်က ု ဖ  ့်ဖဆ င့်ပါ 

a. $4 သန့်ား 

b. လူသစ့်စုဖဆ င့်ားမှုနှင ့် ထ န့်ားထ ားန ုင့်မှု 

c. ဘ သ ပပန့်ဆ ုမှုနငှ ့် စက ားပပန့်ဆ ုမှု 

3. 2025 မတ ငု့်မီ စ တ့်တကူ ုယ့်တလူူဖပါင့်ား 1,000 CHW က  ုတည့်ဖဆ က့်ရန့် ကတ ပပြုသည့်။ 

a. Crescent အဖရြှို့ပ ငု့်ားနငှ ့် အလွန့်အမင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှုက ု လက့်ရှ  ခ စ ားဖနရသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားက  ု

အထူားသပ င ့် ဖဆ င့်ရွက့်ဖပားပခင့်ား 

b.  COVID-19 အတွက့် Biden-Harris န ုင့်င ဖတ ့် မဟ ဗျျူဟ က  ုဤရည့်မနှ့်ားချက့်မျ ားအတကွ့် က ုားက ားချက့်အပ စ့် ရှုပမင့်ပါ- “သမမတ၏ COVID-19 ထ ဖတွြို့မှု 
ဖပခရ ခ သူမျ ား၊ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားနငှ ့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား သူန ပပြုမျ ား 100,000 က  ုဖထ က့်ပ  ရန့် ကတ ၏ 
တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ငု့်ားအပ စ့်၊ အစ ုားရအ ွွဲြို့က အဖမရ ကန့်ပပည့်ဖထ င့်စု အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား အလုပ့်မျ ား ဖက ့်ပ ုဖရားရငှ့်ားက ု ချမှတ့်မပီား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား 
ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားအတကွ့် ပ  ပ ုားဖပားက  အဖမရ ကန့်မျ ားအ ား အနတရ ယ့်အမျ ားဆ ုားပ စ့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားက ု ပ  ပ ုားရန့် 
ဖဆ ့်ကသစည့်ားရ ုားပါသည့်။” 

c. $70 သန့်ား 

Travis တ က ငော်  န ငျှော့ော် လကော်   လိုြော်က ိုငော်ပြငော််းပဖငျှော့ော်၊ Central Health န ငျှော့ော် Dell Medicine သညော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း က နော််း  တ ်း စငော်     ်းက ို ဖ ငျှော့ော်လ စော်မြ ်း စ   ော်နညော််းမြ ်း တ စ ်းသကော်သ တ သ  
တ ြါငော််းစညော််းထ ်းသညျှော့ော် ပြ စိုတ စ ငျှော့ော်တ    ကော် ှု တ ဆ်းြနော််း   ်းက ို ဖ ငျှော့ော်လ စော်တ ြ်းမြ ်း လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း က နော််း  တ  ်း ဝနော်ထ ော််းအငော်အ ်းစိုအ  ကော် အတ ပြစ ိုကော်စြနော််း   ်းအပဖစော် 
တ ဆ ငော် ွက ော်တ ြ်းြါသညော်။ 

https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/CHA-CHIP/ATC_CHA_Dec2017_Report_Final.pdf
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/CHA-CHIP/ATC_CHA_Dec2017_Report_Final.pdf
https://www.bls.gov/oes/current/oes211094.htm
https://www.nhpco.org/wp-content/uploads/White_House_National_Strategy_for_the_COVID-19_Response.pdf
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၎ ငော််းက  နော််း ူည တ သ  လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း ဦ်းတ ဆ ငော်သညျှော့ော် က နော််း  တ ်း အတပြြ အတဆ ကော်အအ ို  ငော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န   ှုအ  ကော် အ ်းတ က ငော််းတ သ  အဆငျှော့ော် စော်ြို ပဖစော်သညော်။ 

1. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ား 

a. ကျန့်ားမ ဖရား ပမ င ့်တင့်ဖရား လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား 

i. ဖလ ကျင ့်ခန့်ား 

ii. သတ ရှ မှု 

iii. ပ  ပ ုားဖရား အ ွွဲြို့မျ ား 

iv. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ပွွဲမျ ားအတကွ့် အစည့်ားအဖဝား ဖနရ  

b. ဖဆားခန့်ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

i. အပမန့် စစ့်ဖဆားမှု 

ii. ဦားစ ားဖပားစနစ့် 

iii. ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု 

iv. စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား အကက ဖပားပခင့်ား 

c. ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  ပ  ပ ုားမှု စတ ုခန့်ားငယ့် (အခမွဲ /စရ တ့်နည့်ား) 

i. အခမွဲ  သန ့်ရှင့်ားဖသ  ဖဆားထ ုားပပွတ့်မျ ား 

ii. အပ့်မျ ား စွန ့်ပစ့်ပခင့်ား 

iii. ဖက င့်တ တငွ့် ဝယ့်ယူန ငု့်ဖသ  ဖဆားဝါားမျ ား 

d. စ ားဖသ က့်ခန့်ား 

i. အစ ားအဖသ က့် စ ကု့်ပျ  ြုားရန့် ဖပမရ  - ဖစ င ့်ဖရှ က့်သူမျ ားအတကွ့် ဖထ က့်ပ  ဖကကား 

ii. ဖဒသနတရ စ ကု့်ပျ  ြုားသူမျ ားနှင ့် လက့်က ားဖရ င့်ားသူမျ ားနှင ့် လက့်တွွဲလုပ့်က ုင့်မှုမျ ား 

e. စီားပွ ားပ စ့် လ ုင့်စင့်ရထ ားဖသ  မီား  ုဖချ င့် 

i. အသ ုားပပြုရန့် လုပ့်ငန့်ားငယ့်မျ ားအတကွ့် 

ii. ပူဖနဖသ  ဟင့်ားပွွဲမျ ား ပ န ့်ဖဝမှု 

f. စစ့်ထုတ့်ထ ားသည ့် ဖရပ ည ့်ဖနရ  

g. ဆ ုလ  စွမ့်ားအင့်သ ုား 

h. သွ ားလ ဖရား 

i. အနည့်ားဆ ုား ဗင့်က ားတစ့်စီား 

1. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ား၊ 

a. ဝန့်ထမ့်ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား စင့်တ မျ ား 
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b. ကျန့်ားမ ဖရား ပမ င ့်တင့်မှု 

c. အ မ့်သ ု  သွ ်းလရ က ကိုသလ ်းပခင ်း ျ ်း 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း - လူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််း က နော််း  တ  ်း စငော်     ်း 

ဤဖနရ တွင့် ဖနထ ငု့်ဖနသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားအဖပေါ် စနစ့်တကျ အကကမ့်ား က့်မှု၊ ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမျ ားပခင့်ားနှင ့် ပစ့်မတှ့်ထ ားဖသ  အဆင ့်ပမင ့်မွမ့်ားမ ပပင့်ဆင့်ပခင့်ားက ု 
တ ကု့် ျက့်ဖချမှုန့်ားရန့် Austin ၏ Crescent အဖရှြို့ပ ငု့်ားရှ  လူမျ ားဖသ  မဟ ဗျျူဟ ဖပမ က့် တည့်ဖနရ မျ ားတွင့် တည့်ရှ သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ ငါားခုက ု 
 ွင ့်ပါ။ 

(က) စရ တ့်သည့် လက့်ရှ  အပန့်ားဖပပ အလုပ့်ရ ုမျ ားနငှ ့် ပူားတွွဲတည့်ရှ သည ့် စင့်တ မျ ား တည့်ဖဆ က့်ရန့် သ ု မဟုတ့် 

မကက ဖသားမကီ ပ တ့်ထ ားသည ့် ဖကျ င့်ားအဖဆ က့်အအ မုျ ားက ု ပပန့်လည့်ဆ ုားပ တ့်ရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ ဆ ုားပ တ့်ချက့်ဖပေါ် မတူည့်ပါမည့်။ 

1. စင့်တ တစ့်ခုစတီွင့် တစ့်လလ င့် အနည့်ားဆ ုား နှစ့်ပတ့်က လအထ  ဖစ င ့်ဖရှ က့်မှုအတကွ့် ရက့်ချ  န့်ားစ ရင့်ားမျ ားက ု  ွင ့်လှစ့်ရန့် အဖပခခ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု 
သမ ားဖတ ့်မျ ားနှင့်  သူန ပပြုမျ ား (ဖကျ င့်ားသ ားမျ ားအပပင့်) ၏ အလှည ့်ကျအ ွွဲြို့မျ ားက ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ရန့်နှင့်  ပ  ပ ုားကညူရီန့် Dell Medical School၊ Travis 
ဖက င့်တ ီနှင ့်/သ ု မဟုတ့် Central Health နှင ့် စ ချြုပ့်ချြုပ့်ဆ ုပါ။ 

2. အ ားနည့်ားချက့်ရှ ဖသ  လူအမျ ားနှင ့် ပစ့်မှတ့်ထ ားဖသ  ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကမူှုအတကွ့် ဖနရ က  ု အသ ုားပပြုရန့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင ့် ပ စ့်ဖပမ က့်ဖအ င့်ဖဆ င့်ရကွ့်မပီား 
ည  န ှုင့်ားလုပ့်ဖဆ င့်ရန့် အထူားသပ င ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကျင့်ားပသူမျ ားနငှ ့် အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားပါသည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်မဟုတ့်ဖသ  ဝန့်ထမ့်ား လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား မန့်ဖနဂျ မျ ားက  ု
စီစဉ့်သတ့်မတှ့်ပါ။ 

3. ဖလ ကျင ့်ခန့်ား၊ သတ ရှ မှုနငှ ့် ပ  ပ ုားဖရား အ ွွဲြို့မျ ားကွဲ သ ု  ကျန့်ားမ ဖရား ပမ င ့်တင့်ဖရား လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား၏ ကမ့်ားလှမ့်ားမှုအတွက့် စီစဉ့်ပါ။ 

4. လရဘူ်း ျ ်းက  ုပ ည ့်ရန့်နှင ့် အ မ့်သ ု ယူသွ ားရန့် စစ့်ထုတ့်ထ ားဖသ  ဖရက  ုဖဒသနတရ ဖနထ ုင့်သူမျ ားက အခမွဲ ရန ုင့်သည ့် ဖရစစ့်ထုတ့်ဖရားဖနရ တစ့်ခကု ု 
တည့်ဖဆ က့်ပါ။ 

5. နယ့်ဖပမတွင့်ား ဖနထ ငု့်သမူျ ားအတကွ့် အသွ ားအပပန့် သွ ားလ ဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖပားအပ့်ရန့် အလုပ့်ရ ုတစ့်ခုလ င့် အနည့်ားဆ ုား ခရီားသည့်တင့်ဗင့်က ားကကီားတစ့်စီား 
စီစဉ့်ဖပားရမည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော် - စ   ော်နညော််းတ သ  တ ဆ်း ကော်ဆ ိုငော်   ြစစညော််း စ  ိုြနော််းငယော်   ်း 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ တစ့်ခုလ င့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ဖဆားဝါားပစစည့်ား စတ ုခန့်ားငယ့်က ု တည့်ဖဆ က့်ဖပားမပီား ၎င့်ားတ  ုက ု ဖဆားအပပည ့် 

ပ ည့် ထ ားပါ 

(က) စတ ုခန့်ားငယ့်တစ့်ခုလ င့် $250,000 

1.) လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားမ ှအလုပ့်လက့်မွဲ ပ စ့်ဖနဖသ  လူ 3 ဦားက  ုစတ ခုန့်ားငယ့်တစ့်ခအုတကွ့် ခန ့်အပ့်ထ ားမပီား ပပည ့်စ  ုူလ ုဖသ  လုပ့်အ ားခ ဖပားပါ။ 

2.) အဆ ုပါ စတ ုခန့်ားငယ့်မျ ားက  ုနှစ့်စဉ့် ပစစည့်ား တ ာုးချွဲြို့ရန့်နှင ့် ဆက့်လက့်၍ တည့်ဖဆ က့်ရန့် စီစဉ့်ပါ (က) $500,000 အပ ွှဲတ  ်း 

အ ို်းအသစ  ျ ်းပ န ပြေညျှော့ ထ ်းပခင ်း 

အကက ပြ  ှု - အစ ်းအတသ က ော်ြနော််း 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားတွင့် ပူားတွွဲတည့်ဖထ င့်ထ ားသည ့် မီား  ုဖချ င့် အလုပ့်ရ ုငါားခုအတွက့် ခန ့်မှန့်ား ကုန့်ကျစရ တ့် $3 သန့်ား။ 

အကက ပြ ြ ကော် - စ  ော်က နော််း  တ ်း ဝနော်တ ဆ ငော် ှု   ်း 

1. Austin အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရား အ ွွဲြို့အစည့်ား သ ု မဟတု့် ဌ နအတငွ့်ားရှ  လူမျ ား၏ အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားပ စ့်သည ့် ဖဆားခန့်ားထ ုင့်သည ့် ဆရ ဝန့် 50 ဦားက  ုခန ့်အပ့်ပါ။ 

a. လစ မျ ားနငှ ့် အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်မျ ားအတကွ့် $2.5 သန့်ား။ 
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2. အထ ုင့်ဆရ ဝန့်တစ့်ဦားစီနှင ့် ပပသမှုမျ ားအတကွ့် က လရှည့်နှင ့် က လတ  ုမမ ြုြို့ဖတ ့်က ဖထ က့်ပ  ဖသ  ဆဖလ  မျ ား  ွင ့်ပါ။ ပပသမှုမျ ားသည့် $0 မ ှ$30 အထ  
ပ စ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ဖဆားခန့်ားထ ုင့်ဆရ ဝန့်မျ ားအတကွ့် အြေ ို်းအခလကက်းလငွ သက့်ဖရ က့်မှု မရှ ရပါ။ 

a. ဖဆားခန့်ားထ ုင့်ဆရ ဝန့် အချ  ြုြို့သည့် လစ ရနှင ့်ဖနမပာီးပ စ့်ဖသ ဖကက င ့်  ငွ ့်လှစ့်ထ ားဖသ  ဖနရ မျ ားအတွက့် 

ဆက့်စပ့်ကုန့်ကျစရ တ့် မပ စ့်ရပါ။ 

3. ဖဆားခန့်ားထ ုင့်ဆရ ဝန့်မျ ားက  ုဖဆားခန့်ားထ ုင့်ဆရ ဝန့်မျ ားက ဖဆားခန့်ားပပသမှုမျ ားနှင ့် တယ့်လီကျန့်ားမ ဖရား  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုနစှ့်ခုလ ုားက ု ထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားရန့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကျန့်ားမ ဖရားစင့်တ မျ ားအတငွ့်ား ဖနရ ချထ ားရပါမည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း - သကော်  ော််း  ို်းန ိုငော်တသ  စ  ော််းအငော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န   ှု 

1. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ဆ ုလ  ုအလုပ့်ရ ုအနည့်ားဆ ုား သ ုားခုက ု တည့်ဖဆ က့်ပါ 

a. သ ုားခုလ ုားအတကွ့် $250,000 (တပ့်ဆင့်မှုက သ မန့်အ ားပ င ့် အလုပ့်ရ ုတစ့်ခလု င့် $50,000 ခန ့် ကုန့်ကျသည့်) 

2. မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက ု ဝန့်ဖဆ င့်မှုနငှ ့် ချ  တ့်ဆက့်ဖပားရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူမှု ပပြုလုပ့်ရန့် အ ွွဲြို့မျ ားနှင ့် အမှုက စစ စမီ ခန ့်ခွွဲဖရားက  ု န့်တီားပါ 

a. နစ့်န ဖကကားနငှ ့် အချက့်အလက့်မျ ားအတကွ့် $100,000 

အထကော်ြါ လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း က နော််း  တ ်း စငော်   အကက ပြ ြ ကော်အ ်းလ ို်းအ  ကော် တ    ော်  နော််းစ   ော်   ်း- 

စငော်   စော်ြိုလ ငော် $15 သနော််း၊ ထြော်တ ဆ ငော််း 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း- 

1. MAT + ဝန့်ထမ့်ားအတကွ့် လ ုအပ့်ချက့်က ု ဖပ ရှင့်ားရန့် အလ ု ငှ  Travis ဖက င့်တတီငွ့် 

ထပ့်ဖဆ င့်ား OTP နစှ့်ခ ု(အနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရား ဖဆားဝါားနှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယနူ ငု့်ဖသ  စင့်တ မျ ားနငှ ့် ပူားတွွဲတည့်ရှ သည ့်) က  ု ွင ့်ပါ 

a. လုပ့်ငန့်ားဖဆ င့်ရွက့်မှုမျ ား၏ ပထမနှစ့်နငှ ့် စတင့်စရ တ့်မျ ားအတကွ့် $4 သန့်ား 

2. လူအဖပခပပြု မက့်သဒနု့်ား ကုသမှုက ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပါ 

a. $3 သန့်ား/နှစ့် 

အကက ပြ ြ ကော်- 

1. ထပ့်ဖဆ င့်ား ဖဆားဝါားနှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယနူ ုင့်ဖသ  စင့်တ နစှ့်ခု၊ ဖတ င့်ဘက့်ပခမ့်ားတွင့် စင့်တ တစ့်ခနုှင ့် ဖပမ က့်ဘက့်ပခမ့်ားတွင့် စင့်တ တစ့်ခကု ု  ွင ့်ပါ 
(OTP နှင ့် ပူားတွွဲတည့်ရှ သည့်) 

a. လုပ့်ငန့်ားဖဆ င့်ရွက့်မှုမျ ား၏ ပထမနှစ့်နငှ ့် စတင့်စရ တ့်မျ ားအတကွ့် $3 သန့်ား 

b. $3 သန့်ား/နှစ့် 

အကက ပြ ြ ကော်- 

1. ပင့်အပ့်မျ ားက  ုဖဘားကင့်ားစ ွ စွန ့်ပစ့်ပခင့်ားအတကွ့် Travis ဖက င့်တအီနှ  အပပ ားတငွ့် စွန ့်ပစ့်ရန့်ဖနရ  40 က  ုချမှတ့်ပါ။ 

(က) $500,000/နှစ့် (စီမ ခန ့်ခွွဲဖရားနငှ ့် စွန ့်ပစ့်ဖရား ကုန့်ကျစရ တ့်အ ားလ ုား ပါဝင့်သည့်) 

2. ဤအလုပ့်ခွင့်ငါားခုက ု အထက့်တငွ့် အဆ ုပပြုထ သည ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားနငှ ့် ပူားတွွဲတည့်ဖဆ က့်ထ ားဖကက င့်ား ဖသချ ဖအ င့်လပု့်ပါ။ 
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အကက ပြ ြ ကော်   ်း- 

1. စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  လုပ့်ထ ုား အကွဲပ တ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်နှင ့် နည့်ားလမ့်ားက ု  န့်တီားဖရားသ ားပါ 

a. အကွဲပ တ့်ဖရား နည့်ားလမ့်ားနငှ ့် အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က  ု န့်တီားရန့် ကဏ္ဍရပ့်အလ ကု့် ကျွမ့်ားကျင့်သူမျ ားနှင ့် လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား 
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ အကက ဖပားအုပ့်စကု ု စုဖဝား  တ့်ကက ားရန့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပခင့်ား 

b. APH ပရ ုဂရမ့်အ ားလ ုား၏ အရည့်အဖသွား တ ာုးပမ င ့်ဖရား အစီအစဉ့်မျ ားသ ု  စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  ကျင ့်ထ ုားက ု တည့်ဖဆ က့်ပါ 

(ဂ) $500,000 

2. စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုနှင ့် ကစု ားဖရား ဗဟ ုပပြု ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရားဆ ုင့်ရ  လက့်ရှ  သင့်တန့်ားအတွက့် ရန့်ပ ဖုငကွ  ုချမှတ့်ပါ 

a. ဖဆားခန့်ားထ ုင့်ဆရ ဝန့်မျ ား၊ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားနငှ ့် တပခ ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူဖရား လုပ့်သ ားမျ ားနှင ့် စတင့်ပါ - 

b. လက့်ရှ  ကျင ့်ထ ုားမျ ား၊ အစဉ့်အလ  အဖကက င့်ားအရ က ု အကွဲပ တ့်ရန့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ဖပပ င့်ားလွဲပ စ့်ဖပေါ်ဖနသည ့် ဝန့်ထမ့်ားအ ားလ ုားနှင ့် ဖပပ င့်ားလွဲဖနဖသ  
လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား လ ုအပ့်ချက့်မျ ားအတွက့် လက့်ရှ  သင့်တန့်ားအပပင့် ဝန့်ထမ့်ားအသစ့်က ု သင့်တန့်ားတက့်န ငု့်ဖအ င့် ပပြုလုပ့်ဖပားပါ။ 

c. ဝန့်ထမ့်ားက လ ုအပ့်သည ့်အတ ငု့်ား ဘ သ စက ားမျ  ြုားစ ုပ င ့် သင့်တန့်ားတက့်န ငု့်ဖအ င့် စီစဉ့်ဖပားပါ။ 

d. $2 သန့်ား 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း- 

1. လူအမျ ား ဖနထ ုင့်န ုင့်သည ့် အဖဆ က့်အဦအသစ့်မျ ား တည့်ဖဆ က့်ပါ 

a. အဖဆ က့်အဦ ယူနစ့် 30 100 အတကွ့် $20 သန့်ား 

2. အ မ့်ရ  (ECHO၊ မမ ြုြို့ဖတ ့် မဟ မ တ့် မဟုတ့်သည ့်) သ ု  ဝင့်ဖရ က့်မှုက ု ည  န ှုင့်ားလုပ့်ဖဆ င့်ရန့် အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  ပ စ့်ဖနသည ့် လူမျ ားနှင့်  

တ ကု့်ရ ကု့်လုပ့်က ုင့်သည ့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင ့်အတူ လုပ့်က ုင့်ပါ 

a. ထပ့်ဖဆ င့်ား လုပ့်သ ား နစ့်န ဖကကား/အ ွွဲြို့အစည့်ားဆ ုင့်ရ  စမီ ခန ့်ခွွဲဖရား ကနု့်ကျစရ တ့်မျ ား 

i. အ ွွဲြို့အစည့်ားတစ့်ခုလ င့် $5,000 

3.  အ မ့်စီစဉ့်ဖပားပခင့်ား၊ အလုပ့်ရှ ဖ ွပခင့်ားနှင ့် အ မ့်ရ  ရ ှဖ ွပခင့်ားမျ ားသ ု  အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားဖရားသ ု  ပ  ပ ဖုပားန ုင့်သည ့် အမှုက စစ မန့်ဖနဂျ မျ ားနှင ့် စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  
အ ွွဲြို့မျ ားနှင ့်အတူ အ မ့်ရ တွွဲအသစ့်မျ ားတွင့်ားသ ု  အလ ုားစ ုပါဝင့်ဖသ  ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ပ  ပ ုားဖပားပါ။ ဖနထ ုင့်သူတစ့်ဦားချင့်ားသည့် ငှ ားရမ့်ားခ မပါဝင့်သည ့် စ ရင့်ားသွင့်ားမှုမ ှ
သ ုားနှစ့်က လက  ုလက့်ခ ရရှ ပါမည့်။ 

a. အဖဆ က့်အအ တုစ့်ခုလ င့် လူမှုဝန့်ထမ့်ား 7 ဦားနှင ့် ကကီားကကပ့်ဖရားနှင ့် အဖဆ က့်အအ ု စီမ ခန ့်ခွွဲဖရား 2 ဦား  

အပါအဝင့် ဝန့်ထမ့်ား 9 ဦား 

i. နှစ့်စဉ့် လစ မျ ားနှင ့် အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်မျ ားအတကွ့် $10 သန့်ား 

4. ဖနထ ုင့်သူမျ ားသည့် စရ တ့်နည့်ား (အမျ ားဆ ုား $200-300 ငှ ားရမ့်ားခ) အတကွ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်က ပ  ပ ုားထ ားဖသ  အ မ့်ရ တွင့်  
ဆက့်လက့်၍ ဖနထ ငု့်န ုင့်သည ့် ထပ့်ဖဆ င့်ား ငါားနှစ့်ရရှ န ငု့်မည့်ပ စ့်မပီား အလုပ့်အတည့်တကျ ပ စ့်မပီားဖန က့် 6 လကက ဖအ င့် လုပ့်က ုင့်လ ခွဲ မပီား ယင့်ားအချ  န့်တွင့် လက့်ရှ  
ဝင့်ဖငနွှင ့် ဖရရှည့်ဖနထ ုင့်န ုင့်ဖကက င့်ား အမှုက စစ မန့်ဖနဂျ က ယူဆသည့်ဟု အ မ့်ရ က ခွွဲပခ ားဖ  ့်ပပလ င့်သ  အ မ့်င ှားရမ့်ားမှုမ ှရပ့်တန ့်န ငု့်ပါမည့်။ သ ု မဟုတ့်ပါက 
ဤသတ့်မတှ့်ချက့်မျ ား မက ုက့်ညမီချင့်ား ၎င့်ားတ  ုအ ား တ ာုးချွဲြို့က လ ခွင ့်ပပြုဖပားပါမည့်။ 
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5. ဒုတ ယဖပမ က့် အကူားအဖပပ င့်ား အဆင ့်က ု ဖထ က့်ပ  ရန့်နှင ့် ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားမှုနှင ့် ဆက့်စပ့်ဖသ  ကနု့်ကျစရ တ့်မျ ား ပ  ပ ုားရန့် ရပ့်ဆ ုင့်ားမပီားဖန က့် $1,000 က ုလည့်ား 
ရရှ ပါမည့်။ 

a. $3 သန့်ား/နှစ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပါ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း- 

1.) လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ား ပပည ့်မီရန့်နငှ ့် ရယူအသ ုားပပြုမှု အဟန ့်အတ ားမျ ား လ   ျှော့ချလ ်းရန့် MetroAccess က  ု တ ာုးချွဲြို့ပါ။ ဤသ ု ပ စ့်ဖပမ က့်ဖစရန့် 
မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် CapMetro ထပ့်ဖဆ င့်ား ဘက့်စ့်က ား 10-15 စီားက  ုဝယ့်ယူပခင့်ား၊ ယ ဉ့်ဖမ င့်ားမျ ား ခန ့်အပ့်ပခင့်ားနငှ ့် MetroAccess ဖစ င့် ဆ ုင့်ားစ ရင့်ားက ု  ယ့်ရှ ားပခင့်ား 
ပပြုလုပ့်န ုင့်သည့်။ 

2.) အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်မျ ား စ ရင့်ားသွင့်ားမှုမပီားဖန က့် ကနဦား ပ  ပ ုားဖပားသည ့် လစဉ့်တ ငု့်ားတွင့် အခမွဲ  လစဉ့် ဘက့်စ့်က ား စီားနင့်ားခွင ့်မျ ားက  ုMAP/Medicare/Medicaid/TANF 
အကျ ြုားခ စ ားခွင ့် လက့်ခ ရရှ သူအ ားလ ုားအတကွ့် အလ ုအဖလျ က့် ခွင ့်ပပြုဖပားပါမည့်။ လက့်ရှ  လက့်ခ ရရှ သူအ ားလ ုားက ု စီားနင့်ားခွင ့်က ု လစဉ့် အီားဖမားလ့်ပ င ့် 
လက့်ခ ရရှ ရပါမည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်-  

3.) ဖဒသနတရ Medicaid တ ာုးချွဲြို့မှု ပရ ုဂရမ့်က  ု န့်တီားရန့် Travis ဖက င့်တနီှင ့်အတ ူလုပ့်က ုင့်ရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား တ ကု့်တနွ့်ားပါသည့်။ 
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911 န ငျှော့ော်    ဟို ော်တသ  ကြော်တ ်း   ို ပြနော်တပဖ  ငော််းတ ်း အလိုြော်အဖ  ြို့က ို 
ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်ပြငော််း  
9-1-1 ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆ ုမှုမျ ားက ု APD မ ှလွတ့်လပ့်ဖသ  သ ု မဟုတ့် တပခ ား မမ ြုြို့ဖတ ့်  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရား စီမ ခန ့်ခွွဲမှုသ ု  အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားပခင့်ားနှင ့် တပခ ား မမ ြုြို့မျ ားရှ  တပခ ား ပ စု မျ ားနှင ့် 
အလ ားတူ ရွဲမဟတု့်ဖသ  ကပ့်ဖဘား  ုန့်ားလ ုင့်ားနှင ့် တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား အ ွွဲြို့က  ုရွဲတ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားမှု ခွင ့်ပပြုမဖပားသည ့် 9-1-1  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားက ု လမ့်ားဖကက င့်ားဖပပ င့်ားဖပားသည ့် 
တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား စနစ့်အသစ့်က  ုပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ား အပါအဝင့် အဆ ုပါ လ အုပ့်ချက့်မျ ားက ု အဖက င့်ားဆ ုား ဖပ ရှင့်ားရန့် အကက ပပြုချက့်မျ ား  န့်တီား  ု  911 က  ု ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုသည ့် 
လူမျ ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု ပ ုမ ဖုလားနက့်စွ  န ားလည့်မှု တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ား။ 

ဆက့်သွယ့်ရန့်- 

Kathy Mitchell- mitckagardener@yahoo.com 

Cate Graziani- cgraziani@harmreductiontx.org Members- 

Priscilla Hale - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Jessica Johnson - RPS 

အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Chas Moore - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် 

Sue Gabriel - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Chris Harris - RPS 

အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Cary Roberts - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် 

Rodney Saenz - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Cate Graziani - RPS 

အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Hailey Easley - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် 

Kristen Lenau - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Kathy Mitchell - RPS 

အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Dawn Handley - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ 

အ ွွဲြို့ဝင့် Matt Simpson - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Jen Margulies - 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် 

K. Stellar Dutcher - လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် Rachael Shannon - 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် Hilda Gutierrez - လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ    

လွန့်ခွဲ ဖသ  ဆယ့်စနုှစ့်ဖကျ ့်အတွင့်ား Austin ရွဲဌ န၏ ကျမ့်ားကျ  န့်ထ ားဖသ  အရ ရှ မျ ားက 

အသ ားအဖရ င့်ရှ သူ လူဖပါင့်ား 
စုဖပါင့်ားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုသည့် Amplifier Art 

မ ှရယူထ ားသည ့် Angela Faz ၏ The 

Future Artwork ပ စ့်သည့် 

mailto:mitckagardener@yahoo.com
mailto:cgraziani@harmreductiontx.org
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28 ဦားက  ုသတ့်ခွဲ မပီား တပခ ားလူမျ ားစွ က ု ထ ခ ုက့်ဒဏ့်ရ ရဖစခွဲ သည့်။ 

ရပ့်ကကွ့်မျ ားနှင ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ မမ ြုြို့ဖတ ့်အနှ  ရှ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားစွ တငွ့် အဖရားဖပေါ် အကူအညအီမျ  ြုားအစ ားအ ားလ ုားအတွက့်  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုက အနတရ ယ့်မျ ားဖသ  
အလုပ့်ပ စ့်လ ခွဲ သည့်။ Austin ရှ  ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနထ ုင့်သူမျ ား၊ လူငယ့်မျ ား၊ လ င့်လပု့်သ ားမျ ား၊ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား အဖပခအဖနရှ သူမျ ား၊  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်မှုဆ ုင့်ရ  ချ  ြုြို့ယွင့်ားသူမျ ားနှင ့် 
၎င့်ားတ  ု၏ မ သ ားစုဝင့်မျ ား၊ LGBTQ+ မျ ားအပပင့် လ င့်အကကမ့်ား က့်မှုနှင ့် အတဖူနလက့်တွွဲဖ  ့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားနှင ့်အတူ လူမည့်ား၊ တ ငု့်ားရင့်ားသ ား၊ 
လက့်တင့်စက ားဖပပ သူမျ ားနှင ့် တပခ ား အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားက အကူအညအီတွက့်  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုဖသ အခါ တင့်ားမ ဖသ  တွက့်ချက့်မှုမျ ားက ု ရင့်ဆ ငု့်ရသည့်။ တစ့်ခုလ ုားအဖနပ င ့် 
ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် Austin ရှ  လူမျ ားက လ ုအပ့်ချ  န့်တွင့် ဖဘားကင့်ားဖသ  အကူအညီက ု အ ားမက ုားန ုင့်ဖသ ဖကက င ့် ဖဘားကင့်ားစ တ့်ချရမှု ပ ုနည့်ားပါသည့်။ 

Austin မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားစွ အတကွ့် အကူအညီဖတ င့်ားဆ ုပခင့်ားက  နု့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုသည့် ဖက င့်ားသည့်ထက့် ဆ ုားသည့်က  ုအဖပခခ အ ားပ င ့် ပ ုမျ ားဖစသည့်ပ စ့်ဖစ ဖလ လ ချ  န့်ဆမှု 
လ ုအပ့်ပါသည့်။ စစ့်မှန့်ဖသ  အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားလ ုခခ ြုဖရားသည့် မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားက ု ဖဘားအနတရ ယ့် မပ စ့်ဖစသည ့် တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားတွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ပခင့်ား ပ စ့်သည့်။ 
အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ားသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအ ား ၎င့်ားတ  ု၏ အသက့်ဘဝမျ ား သ ု မဟုတ့် လွတ့်လပ့်မှုက ု အနတရ ယ့်ပပြုဖစပခင့်ား 
မရှ ဘွဲ အကူအညီဖပားသည ့် အဖရားဖပေါ်နငှ ့် ကပ့်ဖဘား အဖပခအဖနမျ ားအတငွ့်ားဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု၏ စနစ့်မျ ားက ု  န့်တီားရန့် အခွင ့်အလမ့်ားတစ့်ခ ုပ စ့်သည့်။ 

ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားပခင့်ားတွင့် ထ ခ ကု့်ခ ရသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား က ုယ့်စ ားလှယ့်မျ ားနှင ့် သက့်ဆ ငု့်ရ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားပ င ့်  ွွဲြို့စည့်ားထ ားသည ့် 911 နှင ့် 
ရွဲမဟုတ့်ဖသ  ကပ့်ဖဘား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ဖအ က့်ပါတ ု က ု ဗဟ ုပပြုဖသ  အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု ဖ  ့်ပပပါသည့်- 

1. 911 ဖိုနော််းတ ြေါ်ဆ ို ှုအ   ်းစိုက  ို      ်း   ဖယော်ထို ော်မြ ်း သငျှော့ော်တ လ  ော်တ သ  တ   ြို့ နော််းကတ ပဖ  ငော််းတ ြ်းသူ   ်းသ ို  

ြ  ထို ော်တ ြ်းပြငော််း 

• စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားသူမျ ားအတကွ့် လုပ့်န ုင့်စမွ့်ား တ ာုးပမ င ့်ပခင့်ား 

• 911 အချ  န့်မျှူားမျ ားအတကွ့် သင့်တန့်ား 

2. တ   ဟ ို ော်တ သ  ကြော်တ  ်း ဖိုနော််းလ ိုငော််းန ငျှော့ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ ်း အဖ  ြို့ 

 

3. အတ ်းတ ြေါ်   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ  ်း တ ွ်းြ ယော် ှု   ်း  ငော် အစဉော်အလ န  ငျှော့ော်   သ စက ်းအ  သငျှော့ော်တလ  ော်တ သ  လူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််း 

• ယဉ့်ဖကျားမှုအရနှင ့် ဘ သ စက ားအရ သင ့်ဖလျ ့်ဖသ  ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကမူှု 

• အကူအညီအတကွ့် ဖခေါ်ဆ ုချ  န့်နငှ ့် ဖခေါ်ဆ ုပ ုက  ုကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူပါ 

4. လကော်    လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း   ဝနော်ြ  ှုန ငျှော့ော် အက ပဖ ော် ှု 

ဤအကွဲပ တ့်မှုသည့် RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ တန့်  ုားမျ ားတွင့် အဖပခခ ပါသည့်။ အဖမရ ကန့်နှင ့် Austin ရှ  ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားအရ အဖကက င့်ားအရတွင့် အဖပခခ သည ့် 911 
နှင ့် ရွဲမဟတု့်ဖသ  ကပ့်ဖဘား တ  ုပပန့်ဖပ ရငှ့်ားဖရား အလုပ့် အုပ့်စု (ဤမှဖန င့်တငွ့် 911 အလုပ့်အုပ့်စု) က  ုပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားပခင့်ားသည့် အလ ုားစ ု လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရားသည့် 
ရွဲကကပ့်မတ့်မှုနှင ့် ကွွဲပပ ားပခ ားန ားမပီား တ ကု့်ရ ုက့် ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားက သတ့်မတှ့်ရမည့်က  ုသ န ားလည့်ပါသည့်။ သ ု ပ စ့်ပါ၍ ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ အကက ပပြုချက့်မျ ားတွင့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်အ ားလ ုားက အမှန့်တကယ့် ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်သည ့် လက့်ရှ  ကပ့်ဖဘား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား ကွန့်ရက့်မျ ားက ု  န့်တီားပခင့်ား သ ု မဟတု့် ဖထ က့်ကူပခင့်ားပ င ့် 
အနတရ ယ့် ပ စ့်ဖစသည ့် စနစ့်မျ ားမှ ခွွဲထွက့်ပခင့်ား ပါဝင့်မပီား ၎င့်ားက လက့်ရှ  စနစ့်မျ ားဖကက င ့် တ ကု့်ရ ကု့်ထ ခ ကု့်နစ့်န မှု အရှ ဆ ုား လူမျ ားပ စ့်ဖပေါ်လ မပာီး ၎င့်ားတ  ုအဖပေါ် ဗဟ ုပပြုပါသည့်။ 
ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ အကက ပပြုချက့်မျ ားသည့် တန့်ားတူညီဖသ  ကပ့်ဖဘား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား ကွန့်ရက့်မျ ားအတကွ့် မပီားပပည ့်စ ုမပီား အမမွဲတမ့်ားပ စ့်ဖသ  ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု အကက ပပြုပခင့်ားအပပင့် 
လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ားအတကွ့် ဖရရှည့် တ ဝန့်ခ မှုအတကွ့် စစီဉ့်ပခင့်ားပ င ့် ဖရရှည့်တည့်တ  ဖရားနှင ့် က လရှည့် စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ ဖရားက ုလည့်ား ပ  ပ ုားပါသည့်။ 

911 အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် အလုပ့်အ ွွဲြို့၏ နစ့်န ဖကကားမရဖသ  အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ အလုပ့်သည့် ခွင ့်ပပြုထ ားသည ့် အချ  န့်က လထက့် အမှန့်တကယ့် ပ ုကက ပမင ့်ဖကက င့်ားက ု အလုပ့်အ ွွဲြို့က 
အသ အမှတ့်ပပြုပါသည့်။ ဖဆ င့်ားမနု့်တ ုင့်ား ယူရီနှင ့် ဖန က့်ဆက့်တွွဲ အဖပခခ အဖဆ က့်အအ ု ကပ့်ဖဘားတ  ုက လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ထည ့်ဝင့်ပါဝင့်မှုက ု ဖန က့်ထပ့် ကန ့်သတ့်ခွဲ သည့်၊ 
အထူားသပ င ့် အလုပ့်အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားစ ွက မနု့်တ ုင့်ား၏ ဖရရှည့် အ န သင့်မျ ားက ု ရင့်ဆ ုင့်ဖပ ရှင့်ားရ တွင့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့်ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု 
တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားခွဲ ရမပီား ဖပ ရှင့်ားဖနရဆွဲ ပ စ့်ဖသ ဖကက င ့် ပ စ့်သည့်။ ရွဲအကကမ့်ား က့်မှုဖကက င ့် အမျ ားစု ထ ခ ုက့်နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် 
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BURMESE 

 

မုန့်တ ုင့်ား၏ ဖန က့်ဆက့်တွွဲမျ ားဖကက င ့်လည့်ား သီားပခ ား ထ ခ ုက့်နစ့်န ခွဲ မပီား အဖသားစ တ့်ကျမပီား အဖရားပါဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ပါဝင့်မှုက ု ရန ငု့်ရန့် ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားက ု ဖန က့်ထပ့် 
ရှုပ့်ဖထွားဖစပါသည့်။ ထ ုနည့်ားတစူွ ပင့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့် ထပ့်ဆင ့်တ ာုးလ သည့်နငှ ့်အမ  ထ ခ ုက့်နစ့်န ဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားစွ ထ မ ှစဉ့်ဆက့်မပပတ့် ပါဝင့်မှုအတကွ့် လ ုအပ့်ချက့် 
ပ ုမျ ားလ ပါသည့်။ ဤအကက ပပြုချက့်မျ ား၏ အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်မှုက ု ပ ုဖ  ့်ရန့် လ ုအပ့်သည ့် လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ား    ါဝင ကက ြှု်း   ်း   ှုက  ုစုဖဆ င့်ားရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်မှ 
ဖထ က့်ပ  ဖကကားဖငမွျ ားနှင ့် ဘ သ ပပန့်ဆ ုမှု အကူအညီက ု လ ုအပ့်ပါမည့်။ 

ဤအကက ပပြုချက့်မျ ားသည့် 911 မ ှAustin ရွဲဌ နက ု  ယ့်ထုတ့်ပခင့်ားသည့် လက့်ရှ  လုပ့်ဖဆ င့်ဆွဲပ စ့်ဖကက င့်ား အ ို  အြေွွှဲျို့   န ်း ည  သလဘ လ ါက ထ ်း ှုန ငျှော့  ည ်း 
က ိုက ည လန ါသည ။ အလုပ့်အ ွွဲြို့အ ား ဤရည့်မှန့်ားချက့် ပပည ့်မီဖရား တ ာုးတက့်မှု၏ အဖပခအဖနက ု အသ ဖပားမထ ားဖသ ့်လည့်ား အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ဤခွွဲထုတ့်ဖရားက  ုအထူားတလည့် 
ပ  ပ ုားကူညီပါသည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း 

A. 911 ဖိုနော််းတ ြေါ်ဆ ို ှု အ   ်းစိုက ို      ်း   ဖယော်ထို ော်မြ ်း သငျှော့ော်တ လ  ော်တ သ  တ   ြို့ နော််းကတ ပဖ  ငော််းတ နသ ူ  ်းထ  တ ြ်းအြော်ြါ 

1. အပြညျှော့ော်အဝ တင တ  က်းတ ထ က ော်ြ ျှော့ထ ်းတ သ  စ  ော်က နော််း  တ  ်း တ  ြို့ နော််းကတ ပဖ  ငော််းတ ်းက ို တဖ ော်တ ဆ ငော်မြ ်း လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း၏      ်းန ငျှော့ော် လ  ော်ကငော််းသညျှော့ော် စ  ော်က နော််း  တ ်း 
တ   ြို့ နော််းက တ ပဖ  ငော််း ှု  ယပူြငော််းက ို   ်းဆ ်းသညျှော့ော် ြ    ော်ထ ်းတသ  အဟန ော်အ  ်း   ်းက ို ဖယော်   ်းြါ။ 

အတ က ငော််း ငော််း- APD သည့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားအတငွ့်ား ရွဲပစ့်ခတ့်မှုမျ ားတွင့် ဦားဖဆ င့်ပါဝင့်သည့်။ 

လူအမျ ားက 911 က  ု နု့်ားဖခေါ်ဆ ုဖသ အခါ ၎င့်ားတ  ုအ ား ဖအ က့်ပါ ဖရာွးချယ့်မှုမျ ားက  ုဖပားရမည့် (ထ ု အပပင့် ယခ)ု- EMS၊ မီား၊ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား၊ ရွဲ။ သ ု ဖသ ့် ရွဲမဟုတ့်ဖသ  
စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား “ဖရြှို့တန့်ားက တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား” သည့်  ုန့်ားပ င ့် အကက ဖပားပခင့်ားအတကွ့် လက့်ရှ  သင ့်ဖလျ ့်သည့်ဟု ယူဆသည ့် အဖပခအဖနမျ ားတွင့်သ  ရန ငု့်ပါသည့်။  
အထူားသပ င ့် မူားယစ့်ဖဆားဝါား သ ုားစွွဲမှု၊ လက့်နက့်အသ ုားပပြုမှု၊ က ုယ့်တ ုင့် သ ု မဟုတ့် တပခ ားလူမျ ားက ု ထ ခ ကု့်ဖစမှုနှင ့် ရ ဇဝတ့်မှုပါဝင့်သည ့်  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားနှင ့် စပ့်လျဉ့်ား၍ 
စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖရြှို့တန့်ားက ရင့်ဆ ုင့်ဖပ ရှင့်ားဖပားဖနသူမျ ားက တ  ုပပန့်န ငု့်သည ့်  နု့်ားဖခေါ်ဆ ုမှု အမျ  ြုားအစ ားမျ ားအဖပေါ် ကန ့်သတ့်ချက့်မျ ား ရှ ပါသည့်။ အခက့်အခွဲ 
ကက ြုဖနသည ့် လူ၏ ဖသဆ ုားမှုပ င့်  ယခင့်က အဆ ုားသတ့်သွ ားသည ့်  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှု အမျ  ြုားအစ ားမျ ားက ု စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖပားသူမျ ားအဖနပ င ့် အမနှ့်တကယ့် 
တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားန ငု့်ဖစရန့် ကူညီဖပားမပီား ဖလ ကျင ့်ထ ားဖသ  ဝန့်ထမ့်ားက 24/7 တ  ုပပန့်ဖပ ကက ားန ိုင ရန အတကွ   ှံိုလ  က လသ ရန  ှံိုလငွထ ်းရ  ရ ည ။ 

အချ  န့်မှျူား မဟတု့်ဘွဲ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖရြှို့တန့်ားက ဖပ ရှင့်ားဖနသူမျ ားတ ိုို့၏အကကှံဉ ဏ ဆှံို်းပြေတ ချက  ျ ်းန ငျှော့ အည  အဖထ က့်အပ   ဖတ င့်ားဆ ုဖနသည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်က ရွဲကက ားဝင့် ျန့်ဖပ မှု၏ သင ့်ဖလျ ့်မှု၏ ဆ ုားပ တ့်ချက့်က ု ချမှတ့်ရမည့်။ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကျွမ့်ားကျင့်သူမျ ား 911 ဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားက  ု
တ  ုပပန့်ဖပ ကက ားဖပားန ုင့်ဖသ  အချ  န့်နငှ ့် ဆက့်စပ့်ဖသ  မူဝါဒမျ ားက ု ပွင ့်လင့်ားပမင့်သ ဖသ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မှတဆင ့် ပပန့်လည့်သ ုားသပ့်မပီား 
ပပင့်ဆင့်ရမည့်ပ စ့်မပီား အချ  န့်မှျူားမျ ားက ု အလ ားတူ ဖလ ကျင ့်ဖပားရမည့်။ ထ ိုို့အပ င  စ တ ကျန ်း  လရ်းန ငျှော့  တ သက ပ  ်း  ုန့်ားဖပ ဆ ုသူမျ ားက ဖခေါ်ဆ ုမှုက  ုပ ုဖက င့်ားစွ  သ ရှ ၊ 
တ  ုပပန့်မပီား လမ့်ားဖကက င့်ားပ ု န ုင့်ဖစရန့် ၎င့်ားတ  ု၏ အဖထွဖထွ ဗဟုသုတနှင ့် 911  နု့်ားဖခေါ်ဆ ုမှု အဖကက င့်ားအရ က ု  ှံိုလ  က စွ လ ျှော့ကျငျှော့ သင ထ ်းလ ်းရ ည ။ 

စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖပ ရှင့်ားဖရား အ ွွဲြို့မျ ားသည့် ရွဲလ ုဘွဲ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကပ့်ဖဘားမျ ားက ု တ  ုပပန့်ဖပ ဆ ုဖပားန ငု့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ဖန က့်ဆ ုားနည့်ားလမ့်ားအပ စ့် ရွဲအဖထ က့်အပ  က ု 
သ ုားရမည့်။ တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား အ ွွဲြို့မျ ားတွင့် ဖဆားဘက့်အကနူှင ့် ကပ့်ဖဘား လုပ့်သ ားအပပင့် အဆင ့်တူသူ/လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရားလုပ့်သ ား ပါဝင့်ရမည့်။ COVID-
19 နှင ့် ပပင့်ားထန့်ဖသ  ရ သီဥတ ုအပါအဝင့် ကပ့်ဖဘား အခ ကု့်အတန ့်မျ ားအတငွ့်ား တ  ုပပန့်ရန့် ပစစည့်ားက ရ ယ အပပည ့်အစ  ုတပ့်ဆင့်ထ ားရမည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့် 
နယ့်ဖပမအ ားလ ုားတွင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုရန ုင့်ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် အ ွွဲြို့အ ား ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်မျ ားကွဲ သ ု  သင ့်ဖလျ ့်ဖသ  စက့်က ရ ယ တ ိုို့က ို  ှံျှော့  ို်းလ ်းထ ်းရ ည ။ 

2. 911 တအ ော် တ       ်းန ငျှော့ော် တ   ြို့ နော််းက  ငော်ဆ ိုငော်တ ပဖ  ငော််းတ ြ်းတ နသူ   ်းသညော် အ က ော််း ဖကော်တသ    ဇဝ ော် ှုဆ ိုငော်   အပြ အ ူက ို   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ  ်းအတ ြေါ် 
စ  ော်က နော််း  တ ်း ဝနော်တ ဆ ငော် ှု   ်းအ  ကော်   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ ်း လ ိုအြော်ြ ကော်က ို ဦျားစ ျားဘ ြျားအဘလျားအနက်ထ ျားဘ သ  သငျှော့ော်တလ  ော်တ သ  သငော် နော််းက ို  ကော်တ   က ော်  ညော်။ 

အတ က ငော််း ငော််း- APD သည့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားအတငွ့်ား ရွဲပစ့်ခတ့်မှုမျ ားတွင့် ဦားဖဆ င့်ပါဝင့်သည့်။ 

တစ့်စ ုတစ့်ဖယ က့်က စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖရာွးချယ့်မှုအတွက့် အကူအညီ ဖတ င့်ားဆ ုဖသ အခါ 

https://www.statesman.com/news/20190924/austin-leads-in-police-shootings-during-mental-health-calls-study-finds
https://www.statesman.com/news/20190924/austin-leads-in-police-shootings-during-mental-health-calls-study-finds
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BURMESE 

 

စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖဆားခန့်ားအထ ုင့်ဆရ ဝန့်နှင ့် ဖတွြို့န ုင့်ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် အလ ု ငှ  911  ုန့်ားဖအ ့်ပဖရတ မျ ားက စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖရာှးဦားသူန ပပြုနည့်ားထက  
  ို  ိုလကျ   ွန ပ  ်း ကူည  ှံျှော့  ို်းလ ်းရ ည ။ သင့်တန့်ားက အတ ငု့်ားအတ တစ့်ခအုထ သ  ပ ု ချန ုင့်ဖသ ့်လည့်ား စနစ့်တကျ လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှုက ု တ ကု့်ထုတ့်ရန့်နငှ ့် 
 ုန့်ားဖပ သူမျ ားသည့် အနတရ ယ့်န ငျှော့  တ သက ပ  ်း လူမှုဖရားခွွဲပခ ားဖသ  စ တ့်ကူားမျ ားဖပေါ် အဖပခခ ၍ အဖရားကကီားဖသ  ဆ ုားပ တ့်ချက့်မျ ား မပပြုလုပ့်ဖကက င့်ား အတတ့်န ုင့်ဆ ုား 
ဖသချ ဖစရန့် အလ ု ငှ ၊  ုန့်ားဖပ သူအ ားလ ုားသည့် 911  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုစင့်တ တွင့် လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှု ဥပမ န ငျှော့   ူ ျ  ြှု်းလရ်းခွွှဲပခ ်းပခင ်းက ို ဆနို့ ကျင သညျှော့  
 ှံို  န ကက ်းကက  စစ လဆ်းပခင ်း ျ  ြှု်း  ါဝင သညျှော့   ူ ျ  ြှု်းလရ်းခွွှဲပခ ်းပခင ်းက ိုဆနို့ ကျင သညျှော့ သင တန ်းက ို တက လရ က ထ ်းရ ည ။ သင့်တန့်ားက ု မပီားထ ားရမည့်။ ထ ိုို့အပ င  
စ တ ကျန ်း  လရ်းန ငျှော့  တ သက ပ  ်း  ုန့်ားဖပ ဆ ုသူမျ ားက ဖခေါ်ဆ ုမှုက  ုပ ုဖက င့်ားစ ွ သ ရှ ၊ တ  ုပပန့်မပီား လမ့်ားဖကက င့်ားပ ု န ုင့်ဖစရန့် ၎င့်ားတ  ု၏ အဖထွဖထွ ဗဟုသုတနှင ့် 911 
 ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှု အဖကက င့်ားအရ က ု  ှံိုလ  က စ ွလ ျှော့ကျငျှော့ သင ထ ်းလ ်းရ ည ။ 

ဖရြှို့တန့်ားက ရင့်ဆ ငု့်ဖပ ရှင့်ားဖပားဖနသူမျ ားသည့် လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ားမျ ားက ု ကူညီရန့်နှင ့် အပပစ့်ဖပားမည ့်အစ ား မပပည ့်စ ုဖသ   
လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု ဖပ ရှင့်ားဖပားရန့် စ တ့်ဓ တ့်ပ င ့် အဖပခအဖနအ ားလ ုားအတကွ့် ချဉ့်ားကပ့်ရန့် သင့်တန့်ား လ ုအပ့်သည့်။ ရွဲအရ ရှ မျ ားသည့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတကွ့် ဖတ င့်ားဆ ုမှုမျ ားက ု မတ  ုပပန့်ဖသ ့်လည့်ား ၎င့်ားတ  ုက CIT သင့်တန့်ားက ု ဖကျ ့်လွန့်၍ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကျွမ့်ားကျင့်သူမျ ားထ မှ သင့်တန့်ားက ု 
တ ကု့်ရ ကု့် လက့်ခ ရရှ ရမည့်။ 

B.    ဟ ို ော်တသ  ကြော်တ ်း ဖိုနော််းလ ိုငော််းန ငျှော့ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ ်း အဖ  ြို့က ို တင တ  က်းတ ထ က ော်ြ ျှော့ြါ 

3. မ   ြို့တ  ော်သညော် 911 စနစ ော် ပြငော်ြ  ငော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းက လိုြော်တ ဆ ငော်သညျှော့ော်    ဟ ို ော်တ သ  တ  ြို့ နော််းက   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ ်းက ို တင တ  က်းတ ထ က ော်ြ ျှော့  ညော်။ 
ဤဝနော်တ ဆ ငော် ှု  ငော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းက ဦ်းတ ဆ ငော်တ သ   ငော််းပ စော်လ ိုငော််းလညော််း ြါဝငော်မြ ်း စ  ော်က နော််း  တ  ်း   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ ်းအ  ကော်  လ ိုအြော်ြ ိုတ ြါကော်သညျှော့ော် 
အတပြအတ န   ်းက ိုလညော််း   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းြါ (အသ က ယော်စြ က ၊ ြ  ော်ဆ ို ထ ်းတသ  ယ ဉော်တ  ငော််းလ ော််း   ်း၊ အစ   သညော်  ို )။      ်းသညော်   ဇဝ ော် ဟ ို ော်တ သ ၊ 
အ ညော်အတ သ ်း  တ သ   ဝ   ိုငော် က ်းြ ကော်   ်း သ ို  ဟ ို ော် ဤလူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််း  ငော်   ဇဝ ော် ှု ဟ ို ော်တ သ  အပြ ်း အတပြအတန   ်းက ို   ို ပြနော် နော် အဖ  ြို့အစညော််း 
 ပဖစော် ြါ။ 

အတ က ငော််း ငော််း- 911  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားနငှ ့် စပ့်လျဉ့်ား၍ ဇူလ ုင့်လ 2020 တွင့် ထုတ့်ပပန့်ခွဲ သည ့် Austin တရ ားမ တမှု ညွန ့်ဖပါင့်ားအ ွွဲြို့ အစီရင့်ခ စ အရ၊ 911 ၏ 21% 
ကသ  ရ ဇဝတ့်မှုနှင ့် သက့်ဆ ုင့်ပါသည့်။ ဤလူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား ရင့်ားပမစ့်က  ု န့်တီားပခင့်ားက ရွဲမျ ားအဖပေါ် အလွန့်အမင့်ား မှခီ မုှု မပပြုဘွဲ တပခ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား 
လ ုအပ့်ချက့်မျ ား တစ့်ပ ုတစ့်ဖခါင့်ားက ု တ  ုပပန့်ရန့်နငှ ့် ဖပ ရှင့်ားရန့် လမ့်ားဖကက င့်ားက  ုဖ  ့်ဖဆ င့်ပါသည့်။ ရ ဇဝတ့်မှုနှင ့် မသက့်ဆ ငု့်သည ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုအတွက့် 
ဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားက  ုအရပ့် က့် လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားက အဖက င့်ားဆ ုား ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားသည့်။ 

Sacramento၊ CA ကွဲ သ ု  န ုင့်င အနှ  ရှ  မမ ြုြို့မျ ားမှ သင့်ယူဖလ လ ပခင့်ားပ င ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ရွဲအကကမ့်ား က့်မှုဖကက င ့် ထ ခ ကု့်နစ့်န မှု အမျ ားဆ ုားပ စ့်သည ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ား 
အုပ့်စုမျ ားက ဦားဖဆ င့်ဖသ  MH First ပရ ုဂရမ့်နှင ့် အလ ားတူသည ့် ပရ ုဂရမ့်က  ုဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ရမည့်။ MH First သည့် ထ ပ့်တ ုက့်ရင့်ဆ ငု့်မှုမျ ားက ု 
ဖလျ  နည့်ားဖစရန့်နငှ ့် အသက့်အနတရ ယ့်ရှ ဖသ  စ တ့်ပ ငု့်ားဆ ုင့်ရ  ပပဿန မျ ားနှင ့် တပခ ား အလ ားအလ ရှ သည ့် ကပ့်ဖဘား ပ စ့်ရပ့်မျ ားက ု ရင့်ဆ ုင့်ဖနရသူမျ ားအတကွ့် 
တ ကု့်ရ ကု့် ကညူမီှုအပပင့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားဖပားရန့် ဖလ ကျင ့်ဖပားထ ားသည ့် ဖစတန  ဝန့်ထမ့်ားမျ ားအ ွွဲြို့က ဝန့်ထမ့်ားပ ည ့်ဖပားသည ့် သီားပခ ား ကပ့်ဖဘား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုတစ့်ခ ုပ စ့်သည့်။ ၎င့်ားတ  ု၏ တည့်ဖထ င့်သတူစ့်ဦားပ စ့်သည ့် Cat Brooks အရ ရွဲမဟုတ့်သည ့် အကကမ့်ား က့် ပဖရ ဂျက့်သည့် 
“လူမည့်ားနငှ ့် အသ ားည ြုသူ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား၏ ကကီားမ ားဖသ  အ ွွဲြို့သည့် “အဖရားဖပေါ်အ ွွဲြို့က ဘယ့်ဖလ က့်ကကီားပါဖစ” 911 က  ုဖခေါ်ဆ ုရန့် ဝန့်ဖလားဖနဖသ ဖကက င ့်” 
ပရ ုဂရမ့်က  ု န့်တီားဖရားသ ားခွဲ သည့်။ MH First ပရ ုဂရမ့်၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မှ  “မ ဘု ငု့်ားအချင့်ားချင့်ား ပ  ပ ုားမှု၊ ဖလျ  ပါားဖစဖရား အဖထ က့်အပ  နငှ ့် ဒဏ့်မခတ့်ဖသ နှင ့် 
ဘဝတည့်မမွဲဖရား ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ မှုမျ ား ပ  ပ ုားဖပားပခင့်ားပ င ့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကပ့်ဖဘား ဖရြှို့တန့်ားက ဖပ ရှင့်ားမှုတငွ့် ဥပဖဒ စ ုားမ ုားဖရားအတကွ့် လ ုအပ့်ချက့်က ု ကက ားပ တ့်ရန့်နှင ့် 
 ယ့်ရှ ားရန့် ပ စ့်သည့်၊ သ ု ပ စ့်ပါ၍ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား၊ မူားယစ့်ဖဆားသ ုားစွွဲမှုနှင ့် အ မ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မှုနငှ ့် လူမှုဖရား အဖရားအခင့်ားမျ ားအပပင့် စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရားနှင ့် 
ပတ့်သက့်၍ အမည့်ားစက့်က ု ဖလ   ချပခင့်ားက လူပ ျူကကီားစ ုားမှု၊ အရင့်ားရငှ့်ဝါဒနှင ့် က လု ုနီစနစ့်တ ု က ုလည့်ား ဖပ ရှင့်ားဖပားပါသည့်။” 

လကော်     ငော် ဤဝနော်တ ဆ ငော် ှုက တ  က ကော် ွ ြို့ ှု    တ သ  တ   ြို့ နော််းက  ငော်ဆ ိုငော်တ ပဖ  ငော််းတ ြ်းတနသူ 10,000 ဦ်းပဖငျှော့ော် Austin   ငော်    တ နမြ ်း ကျွနော်ိုြော်  ို သညော် 
က ိုယော်  ိုငော်လ ိုတ လ က ော်တ စ န ော်၊ က ိုယော်ြ ိုငော်အိုြော်ြ  ြော်ြ ငျှော့ော်   တ စ နော်န ငျှော့ော် တ    ညော်ထ နော််းသ  ော််းန ိုငော်တ စ န ော် ဤအိုြော်စိုန ငျှော့ော်  ပြ ်းအ     ်းက ို 
အရင်ျားအပမစ်အပြညျှော့်အေဘ ထ က ်ြ ျှော့သငျှော့ဘ်  က င်ျား  မ   ြို့တ   ော်အ ်း အကက ပြ ြါသညော်။ ဖကက က့်ရွ ြို့မှုမရှ ဖသ  ဖရြှို့တန့်ားက ရင့်ဆ ငု့်ဖပ ရှင့်ားဖပားဖနသူ 10,000 ဦားအ ား ရွဲမျ ားက 
က ုင့်တယွ့်ဖဆ င့်ရွက့်ပခင့်ားမပပြုရမည ့် ကပ့်ဖဘားမဟုတ့်ဖသ ၊ ရ ဇဝတ့်မှုမဟတု့်ဖသ  အလပခအလန ျ ်းတွင  ည ်း ပ  ပ ုားဖပားပါသည့်။ ၎င့်ားတ  ုက  ု န့်တီားမှုအတွက့် 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုမျ ားသည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုမှ လ ရမည့်။ ဤအစပျ  ြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုသည့် 911 (အကက ပပြုချက့် #1) မှတင ့် 
ရွဲမဟုတ့်ဖသ  စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား ပထမဦားဆ ုား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားအပပင့် ထ  တ ို်းလဆ င ရွက ချက ပြေစ သည ။။ အသ ုားစရ တ့်သည့် နှစ့်စဉ့် $2 သန ်း ပ စ့်ရမည့်ဟု 
ဖမ  ့်လင ့်ပါသည့်။ 

https://www.antipoliceterrorproject.org/mh-first-sac
https://www.tenkfearlessfirstresponders.com/
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C. အတ ်းတ ြေါ်   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ  ်း တ ွ်းြ ယော် ှု   ်း  ငော် အစဉော်အလ န  ငျှော့ော်   သ စက ်းအ  သငျှော့ော်တလ  ော်တ သ  ဆကော်သ ယော်တ ပြ ဆ ို ှု 

4. မ   ြို့သူမ   ြို့သ ်း   ်းအ ်း အတ  ်းတ ြေါ်   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ ်း ဖိုနော််းတြေါ်စငော်  အ ်းလ ို်း  ငော် အင်္ဂလိြ်စ   သ စက ျားအကန ်အသတ်ရှိသညျှော့် ပမိြှုြို့သူပမိြှုြို့သ ျားမ  ျားအတ က်  
  သ စက ျားအဘ ထ က်အြ ျှော့ကိ  ရရ ှဘိ စြါ။ 

a. အင်္ဂလိြ်စ   သ စက ျားအကန ်အသတ်ရှိသညျှော့်  (LEP) ဖိုနော််းတြေါ်ဆ ိုသူ   ်းအ  ကော် အတ ်းတ ြေါ်   ို ပြနော်တ ပဖဆ ိုသူအ ်းလ ို်းက 

အသ ို်းပြ   ညျှော့ော် စ နှုနော််း     သ စက ်း  ယူအသ ို်းပြ  ှု လိုြော်ထ ို်း စော်ြိုက ို တ ဖ ော်တ ဆ ငော်ြါ။ 

b. လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းက လိုြော်ငနော််းစဉော်အပြငော် ဝနော်တဆ ငော် ှု   ်း အသ ို်းပြ နညော််းက ို နာ်းလညော်တ  က ငော််း တ သြ  တ စ န ော် ယဉော်တက ်း ှုအ န  ငျှော့ော်   သ စက ်းအ  
သငျှော့ော်တ လ  ော်တ သ  က ော််းလငျှော့ော်တ ထ ကော်ကူ ှုန ငျှော့ော် ြည တ ်းက ို ြ ျှော့ြ ို်းြါ 

c. ဖိုနော််းတပဖဆ ိုသူ   ်းသညော် အင်္ဂလိြစ်   သ စက ျားအကန ်အသတရ်ှိသညျှော့်  လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း   ်းန ငျှော့ော်အ  ူ လိုြော်က ိုငော်ပြငော််းအ  ကော် ယဉော်တက ်း ှုဆ ိုငော်   
ကျွ ော််းက ငော် ှု သငော် နော််းန ငျှော့ော် ြ ို  နော်    ော််း  သငော် နော််းတြေါ် အတပြြ ၍ လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းက ို တ ပဖဆ ိုတ ြ်း  ညော်။ 

d. စ   ို  ကော်တဆျှော့ြ ော်ြ ို ပြငော််းအ ်း အတ  ်းတ ြေါ်   ို ပြနော်တ  ်းက ို ဝငော်တ   ကော်သ ို်းစ  ပြငော််း တ  ွ်းြ ယော် ှု စော်ြိုအပဖစော် တ ြါငော််းထညျှော့ော်  ညော်။ 

အတ က ငော််း ငော််း- Travis တွင့် အ ရှသ ား ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားန ုင့်ထ ုင့်သူ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားသည့် အဂဂလ ပ့်စက ားမဖပပ ဘွဲ  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုဖရား လုပ့်ထ ုားမျ ားပ င ့် 
အကျွမ့်ားတဝင့်မရှ ဖသ ဖကက င ့် အဖရားဖပေါ် တ  ုပပန့်ဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတကွ့် 911 က ု အသ ုားပပြုပခင့်ားက  ုဖရ ှင့်ကကသည့်။ အဂဂလ ပ့်နှင ့် စပ န့်မဟုတ့်သည ့် 
တပခ ားဘ သ စက ားပ င ့် စက ားဖပပ မပာီးဖန က့်  ုန့်ားချသွ ားဖကက င့်ား သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်မျ ားသည့် LEP ပ စ့်ဖနသည ့် လူအမျ ားက ဖအ ့်ပဖရတ က ဘ သ ပပန့်သူနှင ့် 
ချ  တ့်ဆက့်ဖနသည့်က ု မသ ဖသ ဖကက င ့် ပ စ့်န ုင့်ပါသည့်။ Austin အ ရှသ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား အစပျ  ြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှု (AACHI) သည့် 
အဂဂလ ပ့်ဘ သ စက ား ကျွမ့်ားကျင့်မှု အကန ့်အသတ့်ရှ သည ့် အ ရနှှင ့် အ ရ ှအဖမရ ကန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအ ား အဖရားဖပေါ် တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 
ဝင့်သ ုားန ုင့်ဖစရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ပည ဖရား ပ  ပ ုား  ု  ဌ နမှ လုပ့်ထ ုား၏ မ တတျူတစ့်ဖစ င့်က ု ဖတ င့်ားဆ ုထ ားဖသ ့်လည့်ား ဖတ င့်ားဆ ုမှုက ု ပငင့်ားဆ ုခွဲ သည့်။ 

5. မ   ြို့တ  ော်သညော် သငျှော့ော်တ လ  ော်တ သ  အတ ်းတြေါ် ဝနော်တဆ ငော် ှု အသ ို်းပြ  ှုန ငျှော့ော် စြော်လ ဉော််း၍ သ  ပြ  ှုက ို   ို်းပ  ငျှော့ော် န ော်   သ စက ်းစ ို အ   ်းပြညော်သူ ြည တ ်း 
စညော််းရ ို်းလ ှုြို့တ ဆ ော် ှုက ို တ ဆ ငော် ကွော်  ညော်။ 

အတ က ငော််း ငော််း- အကူအညီဖတ င့်ားမှုမျ ားက ု တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားရန့် ရွဲမျ ားအဖပေါ် အလွန့်အ ားက ုားပခင့်ားက Mike Ramos နှင ့် David Joseph ကွဲ သ ု  Austin 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားစ ွ ဖသဆ ုားရပခင့်ားက ု ဦားတည့်ဖစပါသည့်။ Austin  မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားအ ား ၎င့်ားတ  ုအတကွ့် ရန ုင့်သည ့် အမျ  ြုားမျ  ြုားဖသ  
အလရ်းလ ေါ်ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအပပင့် ၎င့်ားတ  ု လုပ့်က ုင့်ပ အုတကွ့် အသ ပည ဖပားထ ားရမည့်။ Austin  မမ ြုြို့သူမမ ြုြို့သ ားမျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ုက 911 က  ု ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုဖသ အခါ 
ဘ သ စက ား စက ားပပန့်ဆ ုမှုအတကွ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က ုလည့်ား သတ ပပြုမ ရမည့်။ 

D. လကော်    လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း   ဝနော်ြ  ှုန ငျှော့ော် အက ပဖ ော် ှု 

7. Austin မ   ြို့တ  ော်သညော် ြ ို  နော်န ငျှော့ော် လကော်    သ ်းပြ ်း စ စစော် ှု (န စော်စဉော်၊  စော်န စော်လ ငော် န စော်ကက  ော်၊ အစ   သညော်  ို ) အတ  ်းတ ြေါ်   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ  ်း ဖိုနော််းတြေါ်ဆ ို ှု   ်းက ို ြ ို  နော်န ငော်ျှော့ 
ဆကော်  ိုကော် သ ်းပြ ်း စ စစော် ှုအပြငော် အတ  ်းတ ြေါ်   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ ်း တ ြေါ်ဆ ို ှု   ်း၏ ထ တ  က ော် ှုန ငျှော့ော် ြ ော်သကော်၍ မ   ြို့သူမ   ြို့သ ်း   ်း၏ ထငော်ပ ငော်ြ ကော်က ို 
ဘ လျှော့လ သရိှိနိ ငသ်ညျှော့်   သ စက ်းအ န ငျှော့ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းအ   ယအူသ ို်းပြ န ိုငော်တ သ  လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း စစော်  ော််းက ို ပြ လိုြော်  ညော်။ 

a.   သ စက ်း ဝငော်တ   ကော်သ ို်းစ  ြ ငျှော့ော်သညော်  နော််း ူည တ သ ၊ ဝငော်တ   က ော်သ ို်းစ  န ိုငော်တ သ  အတ ်းတ ြေါ်န ငျှော့ော် ကြော်တ ်း   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ  ်း ြ ျှော့ြ ို်းတ ်း  ငော် အဓ ကအြ ကော် 
ပဖစော်သညော်။ ဥြ  ၊ LEP    သညျှော့ော် အ    အတ    ကနော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း   ်းသညော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း ငော််းပ စော်   ်းမှ ဘထ က်ြ ျှော့ဘ ြျားသညျှော့် 
စက  ျားပြန်ဆိ ပခင်ျား/  သ ပြန်ပခင်ျားေန်ဘဆ င်မှုမ  ျားနငှျှော့်ြတ်သက်ပြ ျား စိတဘ် က နြမ်ှုမရရှိသညမ်  ျားကိ  မ က ခဏ သတင်ျားဘြျားြိ  ြါသည။်    က တ သ  
သ ို  ဟ ို ော်  ပြညျှော့ော်စ ိုတ သ    သ ပြနော်ဆ ို ှု/စက  ်းပြနော်ဆ ို ှုက အသကော်အနတ  ယော် မြ  ော််းတ ပြ ကော်တသ  နာ ်းလညော် ှုလ  ပြငော််း   ်းက ို ပဖစော်တစန  ိုငော်သညော်။ 
တ   ပြန်ခ ကမ်  ျားကိ  ြ  မနှ်ရရှိပခင်ျားက  အ ညော်အတသ ်း  တ သ    သ စက ်း  ယအူသ ို်းပြ န ိုငော် ှုက ို တ သြ  တ စြါသညော်။ 

b. စ စစော် ှု   ်း  ငော်      ်း   ြ  ထို ော်ထ ်းသညျှော့ော် တ ြေါ်ဆ ို ှု   ်း၏ အတ အ  ကော်၊   ဇဝ ော် ှု ဟ ို ော်တ သ  ကြော်တ ်း တြေါ်ဆ ို ှု   ်း  ငော်   အ က ော််းဖကော် ှု 
ပဖစော် ြော်   ်းန ငျှော့ော်    ဟ ို ော်တ သ  ကြော်တ  ်း  ငော််းပ စော်   ်းအ  ကော်  
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တ ြေါ်ဆ ို ှု အတ အ  ကော်   ်းလညော််း ြါဝငော်ြါသညော်။ ရွဲမ  ျား၏ အ ကမ်ျားဖက်မှုနငှျှော့် ပြညန်ယမ်ှေငဘ် ရ ကစ် ကဖ်က်မှုမ  ျားဘ က ငျှော့အ်မ  ျားဆ  ျားထိခိ က်နိ င်သညျှော့် 
လူထ မ  ျားအဘြေါ်ဦျားတည်ခ ကထ် ျားပြ ျား ကနဦျားတ   ပြနမ်ှုအစ အစဉ်မ  ျားသည ်Austin ဘ ေသခ မ  ျားအတ က် မညသိ်  ဘ ဆ င်ရကွဘ်ြျားဘ နသည်ကိ သိရှိနိ ငဘ် စရ န် 
Austin ပမိြှုြို့သ ျားအမ  ျားအပြ ျားကိ  လူမှုအသိ င်ျားအေိ င်ျားအဘ ပခပြြှုအကွဲပဖတ်မှုတ င် ြါေင်ဘစရ မည။် အက ပဖ ော် ှုသညော် အတ ်းတြေါ်/ကြော်တ ်း 
  ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ  ်း   ်းနှငျှော့် ြတ်သက်သညျှော့် သတ   ထ ်း   ်းန ငျှော့ော် အတ  ြို့အကက     ်း  ယမူြ ်း ၎ ငော််း  ို ၏ အြ  နော်အ  ကော် နစ ော်နာတ  က်းပဖငျှော့ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း 
ြါဝငော်တ ဆ ငော် ကွော်သူ   ်းက ို ြ ျှော့ြ ို်းတ ြ်း  ညော်။ 

အတ က ငော််း ငော််း- ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား စနစ့်မျ ားသည့် ကပ့်ဖဘား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားက ု ပ ုဖဘားကင့်ားဖအ င့်၊ ပ ၍ု အသ ုားပပြုရလွယ့်ဖအ င့်နငှ ့် တန့်ားတူညီဖအ င့် 
ပပြုလုပ့်ရန့် ရည့်ရွယ့်ချက့်နှင ့်အတူ အဖရားဖပေါ် တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၏ လက့်ရှ  အကွဲပ တ့်မှုက ု ဖသချ ဖစရန့် အဖရားဖပေါ် တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၏ လက့်ရှ  အကွဲပ တ့်မှု လ ုအပ့်ပါသည့်။ ရွဲအကကမ့်ား က့်မှုဖကက င ့် အမျ ားအ ားပ င ့် တ ကု့်ရ ကု့် ထ ခ ုက့်နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် 
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားထ ားဖသ  စနစ့်မျ ားသည့် မမ ြုြို့တွင့်ား လက့်ရှ  အဖပခအဖနမျ ားက ု တ ာုးတက့်ဖစပခင့်ား ရှ ၊ မရှ နှင ့် ပတ့်သက့်၍ အသ အမျ ားဆ ုား ရင့်ားပမစ့်မျ ား ပ စ့်သည့်။ 
မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် က လရှည့်ကက အထ  လက့်ရှ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား တ ဝန့်ခ မှုက ု ဖသချ ဖစမည ့် ဖရရှည့်တည့်တ  ဖသ  လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ားက ု မပ စ့်မဖန ဖ  ့်ဖဆ င့်ရမည့်။ 

8.  မ   ြို့တ  ော်၏ “အ   ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ ်း ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်ပြငော််း”  လိုြော်ငနော််းစဉော်  ငော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း ယ ို ကညော် ှုက ို ဖနော်  ်းပဖစော်တ ြေါ်တ စ န ော် အလ ို င   
မ   ြို့တ  ော်သညော်- 

1) APD ထ သ ို  “ ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်ပြငော််း”  သ ို  ဟ ို ော် “ ဖယော်   ်းတ ်း”   နော်ြ ိုတင    ်းက ို ပြနော် တ ြ်းြါ။ 

2) RPS အထူ်း  ဝနော်အဖ  ြို့ အကက ပြ ြ ကော်က ို လ ိုကော်နာ မြ ်း APD အ     တ လ ငော််း သငော် နော််းက ို တ င တ  က်း တ ထ ကော်ြ ျှော့ ြါ၊ 

ထ ို အပြငော် 

3) ယြိုန စော်၏ အသ ို်းစ   ော်  ငော် အထူ်း  ဝနော်အဖ  ြို့ လိုြော်က ိုငော်တ  ်း အိုြော်စို   ်း၏ လ ို်းလ ို်းလ  ်းလ  ်း လူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််း တ ်းကငော််းတ  ်း 
အကက ပြ ြ ကော်   ်းအ  ကော် “ ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်တ ်း”  မ   ြို့တ   ော်  န ော်ြ ိုတ င    ်း၏ ြ  ဏအပြညျှော့ော်က ို  ငော််းန  ်းပ   ြော်န  ြါ။ 

မ   ြို့တ  ော်၏ ဤက  ကဝ ော် ပြသြ ကော်   ်းပဖငျှော့ော်သ  စနစော် က  တ ပြ ငော််းလ  ှုအ  ကော် ထ တ  ကော်တသ   လဒော်   ်းဆ သ ို  ဦ်း ညော်သညျှော့ော် အ   ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ  ်း 
ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်ပြငော််းက ို ဖနော်  ်း    ငော် ြ ငျှော့ော်လငော််းပ ငော်သ မြ ်း စဉော််းစ ်းထ ်းတ သ  လူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််း အကက ပြ ြ ကော်အ  ကော် ြ ငျှော့ော်ပြ တ ြ်းသညျှော့ော် အ   ်းပြညော်သူ 
တ  ်းကငော််းတ  ်း ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်ပြငော််း၏ ဒို  ယ အဆငျှော့ော်က ို အကက ပြ ြါသညော်။ 

အတ က ငော််း ငော််း- “စစ့်မနှ့်ဖသ ၊ စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ မှုရှ ဖသ  ပပန့်လည့် ွွဲြို့စည့်ားမှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတကွ့် အချ  န့်က လသည့် 6-8 လထက့် ပ ုမျ ားရမည့်။ အဖမရ ကန့် 
လူူ့အ ွွဲြို့အစည့်ားအတကွ့် အဖပခခ ပ စ့်သည ့် တည့်ဖဆ က့်မှုဆ ုင့်ရ  မမ တမှုမျ ားအ ား ရွဲကကပ့်မတ့်ဖရား လုပ့်ထ ုားမျ ားတငွ့် ပ တုူကူားထ ားဖလ ရှ သည့်။ လူအဖရအတကွ့် 
အဖတ ့်မျ ားမျ ားအတကွ့် ပ ၍ု စ တ့်ချရသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ဖဘားကင့်ားဖရား မူဝါဒမျ ားနှင ့် လုပ့်ရပ့်မျ ားအတကွ့် မထ ဖရ က့်ဖသ  ရွဲကကပ့်မတ့်မှု ကျင ့်ထ ုားမျ ားမှ 
ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုခွွဲထုတ့်မှုက ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ အဆ ုားစွန့် ရည့်ရွယ့်ချက့် ပ စ့်သည့်။ ၎င့်ားက ု မှတ့်ထ ားရင့်ား တ ဝန့်ခ မှု၊ ပွင ့်လင့်ားပမင့်သ မှု၊ ထ ဖရ က့်မှုနှင ့် လူသ ားဆန့်မှုက  ု
တန့်  ုားထ ားပခင့်ားပ င ့် စွွဲမမွဲလုပ့်က ုင့်ရမည့်။ 

အမျ ားပပည့်သူ၏ ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် ပ  ပ ုားရန့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုအသ ုားပပြုပ ဆု ငု့်ရ  အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ားနှင ့် ပပန့်လည့်ပ ဖု  ့်ပခင့်ား 
လုပ့်ငန့်ားစဉ့်သည့် ဖရရှည့် ပဖရ ဂျက့်မျ ား ပ စ့်သည့်။ န ုင့်င ဖရား ရည့်ရွယ့်ချက့်မျ ား ပပည ့်မီရန့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ားက  ုတစ့်ဟုန့်ထ ာုးမလုပ့်ရပါ သ ု မဟတု့် ဖရာွးချယ့်ဖရား 
အချ  န့်က လမျ ားအတ ငု့်ား လုပ့်ရမည့်။ ယင့်ားအစ ား [Austin ၏] လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတကွ့် သတ့်မတှ့်ထ ားသည ့် အချ  န့်က လသည့် ဝန့်ထမ့်ားဖရားရ နငှ ့် အသ ုားစရ တ့်မျ ားက  ု
စီစဉ့်လုပ့်ဖဆ င့်ခွဲ သည ့် အပခ ား [Austin] အဖပခပပြု အကူအဖပပ င့်ား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်၏ အမျ  ြုားသ ား အဖက င့်ားဆ ုား အဖလ အကျင ့်မျ ားနှင ့် သမ ုင့်ားဖကက င့်ား 
အဖထ က့်အထ ားမျ ားဖပေါ် အဖပခခ ရမည့်။ က ုားက ားချက့်မျ ားသည့် Oakland ၏ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အကက ပပြုချက့်မျ ားမ ှ
ရင့်ားပမစ့်ရယူထ ားသည့်။ 

9. အကက ပြ ြ ကော်- မ   ြို့တ   ော်သညော်“  အ   ်းပြညော်သူ တ  ်းကငော််းတ  ်း အစြ   ်းလိုြော်တဆ ငော် ှု   ်းက ို လ ော််းည နော် န ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း တ ြါငော််းတဆ ငော် ှုအြ ိုငော််း  ငော်  ငော််းန  ်းပ   ြော်န  မြ ်း 
  ို်းြ  ြို့  ညော်။”  ငော််းပ စော် 

အတ က ငော််း ငော််း- “စစ့်မနှ့်ဖသ ၊ စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ မှုရှ ဖသ  ပပန့်လည့် ွွဲြို့စည့်ားမှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတကွ့် အချ  န့်က လသည့် 6-8 လထက့် ပ ုမျ ားရမည့်။ အမျ ားပပည့်သူ၏ 
ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် ပ  ပ ုားရန့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု အသ ုားပပြုပ ဆု ုင့်ရ  အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား  
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ားနငှ ့် ပပန့်လည့်ပ ုဖ  ့်ပခင့်ား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်သည့် ဖရရှည့် ပဖရ ဂျက့်မျ ား ပ စ့်သည့် (ရင့်ားပမစ့်- Oakland ၏ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား 
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား  အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အကက ပပြုချက့်မျ ား)။” ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လက့်ရှ  “အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား” စနစ့်သည့် နှစ့်ရ ဖပါင့်ားမျ ားစွ ဖကျ ့်တွင့် 
ချမှတ့်ထ ားသည ့် စနစ့်တကျ စ တ့်  စီားမှုတငွ့် အဖပခခ ပါသည့်။  အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖပပ င့်ားလွဲမှုက ု အမနှ့်တကယ့် ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ားက 

https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
https://static1.squarespace.com/static/55b673c0e4b0cf84699bdffb/t/5f0ce53f212589674581cb9c/1594680647852/UPI%2B-%2BReimagining%2BPublic%2BSafety.pdf
https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
https://docs.google.com/document/d/1635J-_Rk0nsC6ZQt5qmpcmUPwOHT0rTQEAPM56bLOII/edit
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အချ  န့်ကက လ သည့်နငှ ့်အမ  လက့်ရှ  ယဉ့်ဖကျားမှု/စ တ့်ကူား ဖပပ င့်ားလွဲပခင့်ား လ ုအပ့်မည့် ပ စ့်ဖသ ဖကက င ့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား၏ စစ့်မနှ့်ဖသ  
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ားက  ုဖသချ ဖစရန့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားမ ှစဉ့်ဆက့်မပပတ့် အကက ဉ ဏ့်နငှ ့် တ ဝန့်ခ မှု ရှ ရပါမည့်။   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု စနစ့်မျ ားနငှ ့် 
စ တ့်ကူားမျ ားဖကက င ့် အမျ ားဆ ုား ထ ခ ုက့်နစ့်န ရသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ု၏ ကျွမ့်ားကျင့်မှုက ု ဖပားစွမ့်ားန ုင့်ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် အလ ု ငှ ၊ မမ ြုဖတ ့်သည့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ဖခါင့်ားဖဆ င့်မျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ရန့် ကတ ကဝတ ပ ြှုရ ါ ည ။။ ၎င့်ားတွင့် ပည ဖရားနှင ့် သင့်တန့်ားက ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပခင့်ား၊ ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်မှု၊ 
ကဖလားဖစ င ့်ဖရှ က့်မှု၊ သွ ားလ ဖရား၊ စက ားပပန့်ဆ ုမှု/ဘ သ ပပန့်ဆ ုဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတကွ့် နစ့်န ဖကကားတ  ု ပါဝင့်န ငု့်သည့်။ OPO တွင့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ရွဲအ ွွဲြို့ 
ပပန့်လည့်သ ုားသပ့်ဖရား ဖက ့်မရှင့်နှင ့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖက ့်မရငှ့်တ ု  လက့်ရှ  ရှ ဖနပါသည့်၊ သ ု ဖသ ့် ၎င့်ားတ  ု၏ သတ့်မတှ့်ချက့်မီမှု၊ ဖလ  က့်လ  ၊ အချ  န့် 
တည့်မမွဲဖရား သတ့်မတှ့်ချက့်မျ ားနှင ့် ဖရာွးချယ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တ  ုမှ  ပပည ့်စ ုမှု မရှ ပါ။ 

10. မ   ြို့တ  ော်သညော်    ဟ ို ော်တ သ  ကြော်တ ်း   ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််းတ  ်းအ  ကော် အစ အစဉော်   ်း အက ပဖ ော်ပြငော််းန ငျှော့ော် အတက ငော်အထညော်တဖ ော်ပြငော််း  ငော်  နော််း ညူ  ှု ရ ို်းဌ န အ  ကော် 
အြနော််းကဏ္ဍ စော်ြိုက ို အသ ို်းစ   ော် သ ော်   ော်တ ြ်း  ညော်။ 

အတ က ငော််း ငော််း- ရွဲမဟုတ့်ဖသ  ကပ့်ဖဘား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားသည့် လက့်နက့်က ုင့်ဖသ  အရ ရှ မျ ားဖပေါ် မှီခ ုဖနသည ့် ကပ့်ဖဘား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရားမှ အချ  ြုားမည ဖသ  
သက့်ဖရ က့်မှုက ု ခ စ ားဖနရသည ့် လူမည့်ားမျ ား၊ လက့်တနီ မုျ ား၊ တပခ ား အသ ားအဖရ င့်ရှ သူမျ ားနှင ့် Austin ရှ  တပခ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား (ဥပမ ၊ စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား 
ပပသန ရှ သူမျ ား၊ စ ရွက့်စ တမ့်ား မရှ သူမျ ားနှင ့် လ င့်လုပ့်သ ားမျ ား) က  ုအပပည ့်အဝ ထမ့်ားဖဆ င့်ဖပားရန့်မှ  မရှ မပ စ့် လ အုပ့်ပါသည့်။ တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့်ဖရားမျ ားက ု 
ဖဆ င့်ရွက့်ရ တွင့် မမ ြုြို့ဖတ ့် လုပ့်ငန့်ားဖဆ င့်ရွက့်မှုအ ားလ ုားနှင ့် အဖတွြို့အကက ြုတငွ့် တန့်ားတူညီမှုက ု အဆင ့်ပမ င ့်ပခင့်ားက  ုအသ ားဖပားသည ့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နအ ား 
ရွဲမဟုတ့်ဖသ  ကပ့်ဖဘား ဖပ ရှင့်ားဖပားသူက Austin ရှ  ပပည့်သူမျ ားစွ က  ုတ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖပားပ ကု  ုအကွဲပ တ့်ရန့် ဖက င့်ားစွ  ဖနရ ချထ ားသည့်။  

ထြော်တဆ ငော််း တ ဒ     ်းန ငျှော့ော် အတ ထ ကော်အြ ျှော့ အြ ကော်အလကော်စ  ကွော် (လ ိုအြော်သလ ို ြ နော်ထ ်းြ ျှော့န ိုငော်သညော်) 

• ရွဲကကပ့်မတ့်မှုထက့် သ လနွ့်သည ့် ဖဘားကင့်ားဖရား- ရ ဇဝတ့်မှု ကျျူားလွန့်ပခင့်ားအဖပေါ် ပပြုစုဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု ပမ င ့်တင့်ဖပားပခင့်ား 

• Los Angeles တပခ ား တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား အဆင ့်ဆင ့်ပပက ားချပ့် 

• Edmonton 24/7 ကပ့်ဖဘား ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရား သတင့်ားဖပားပ ု ချက့် ဗီဒယီ  ု

https://alpha.austin.gov/en/police-oversight/serve-on-the-community-police-review-commission/
https://alpha.austin.gov/en/police-oversight/serve-on-the-community-police-review-commission/
https://www.austintexas.gov/content/public-safety-commission
https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/03/Selective-De-Policing-Policy-Lab-report-April-2021.pdf
https://witnessla.com/153245-2/
https://www.youtube.com/watch?v=BuVP9b15r4g&feature=emb_title


58  

BURMESE 

 

Amplifier Art မ ှရယူထ ားသည ့် Mer Young 

၏ Nashville လူငယ့် ကဗျ  စ ဆ ုဖတ ့် 

2019 လူငယ့် ကဗျ  စ ဆ ဖုတ ့်  

အခန့်ားဆက့်မျ ား သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု

ဆ  မှတ် စနစော်    ်း လိုြော်က ို ငော်တ ်း အဖ  ြို့   ငော် ဒဏော်ြ  ော်တသ န ငျှော့ော် အနတ  ယော် ပြ တသ  
အစဉော်အလ က ို အ ပ စော်ပဖ ော် ပြ ငော််း  

ဒဏ့်ခတ့်ဖသ  အစဉ့်အလ က အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားက ု သက လရ က ဖစသည ့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားက  ုအကွဲပ တ့်ပခင့်ားနငှ ့် ၎င့်ားတ  ု၏ ယင ်းတ ိုို့က ို ြေျက သ   ်းပခင ်းန င ့် 
အစ ားထ ုားမှုအတွက့် အကက ပပြုချက့်မျ ားနငှ ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ားက ု  န့်တီားဖရားသ ားပခင့်ား။ 

 

ဆကော်သ ယော် နော်- 

David Johnson: criminaljustice@grassrootsleadership.org အဖ  ြို့ဝငော်   ်း- 

Sue Gabriel Dana 

Reichman Maya Pilgrim 

Bethany Carlson Brion 

Oaks David Johnson 

တ နာကော်ြ သ  ိုငော််းတ က ငော််းန ငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ    

အဖမရ ကန့် အစဉ့်အလ ၏ ဒဏ့်ခတ့်ဖသ  သဘ ဝက နက့်နွဲဖနပါသည့်။ ဖဘားကင့်ားဖရားဆ ုင့်ရ  
ပပဿန မျ ားစွ နှင ့် ဒဏ့်ဖငွမျ ား၊ ထ န့်ားသ မ့်ားခ ရမှု၊ အကျဉ့်ားချပခင့်ားနှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုတ ု မှတဆင ့် 
ဥပဖဒမျ ားနှင ့် စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားက ု လ ုက့်န ရန့် လ ုအပ့်ချက့်က ု ဖပ ရှင့်ားရန့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု 
ကက ြုားစ ားဖနပါသည့်။ Austin က ပခငွ့်ားချက့် မဟတု့်ပါ။ 

“ ကျွနော်ိုြော်  ို က န ိုငော်င  စော်ြိုလ ို်း  ငော်   ငော်သနော် နော် အတ က ငော််းဆ ို်း မ   ြို့တ  ော် ပဖစော်လ ိုြါသညော်။” 

- တ    ော်  နော််းြ ကော် တ  ကည ြ ကော်၊ Austin မ   ြို့တ   ော် “Austin ၏ 

 နော်ဖ ို်းအကက ်းဆ ို်း အ  က ၎ ငော််း၏ ပြညော်သူ   ်းြါ…” 

- Austin ၏ အနာဂ ော်အ  ကော် တ    ော်  နော််းြ ကော် 

 “ ...Austin သညော်   ူက  ပြ ်း ှုန ငျှော့ော် ဖနော်  ်း ှုက ို ြ  ်းက ျူ်းဂိုဏော်ပြ သညျှော့ော်၊  လူ ှုအသ ိုကော်အဝနော််း 
လ ိုအြော်ြ ကော်   ်းန ငျှော့ော်  နော်ဖ ို်း   ်းက ို အသ အ   ော်ပြ သညျှော့ော်၊ တ ြါင်ျားတ ဆ ငော် ှုအြ ိုငော််း ၎ငော််း  ို ၏ န ိုငော်င သ ်း   ်း   
ပဖစော်လ မြ ်း  ဝ၏ လ ိုအြော်ြ ကော်   ်းသညော် လူ  ိုငော််းအ  ကော်   ော်န ိုငော်မြ ်း  ယအူသ ို်းပြ န ိုငော်သညျှော့ော် 
တ    ညော် ညော်  ျှော့တ  ်း၊ လူ ှုတ  ်း နော််း ူည  ှုန ငျှော့ော် စ ်းြ  ်းတ  ်း အြ ငျှော့ော်အလ ော််း၏   ်းပြ  ိုကော်ပဖစော်သညော်။” 

- Austin ၏ အနာဂ ော်အ  ကော် တ    ော်  နော််းြ ကော် 

အထက့်ပါ အမျ ားပပည့်သူ ဖကကည ချက့်မျ ားနှင ့် စပ့်လျဉ့်ား၍ Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်တငွ့်ဖနထ ုင့်သူမျ ားပ စ့်သည ့် 
ကျွန့်ုပ့်တ ု တွင့် ဖမားခွန့်ားမျ ားစ ွ ရှ ပါသည့်- 

• ဘယ့်သူူ့အတကွ့် ဖရရှည့်တည့်တ  ပါသလွဲ။ 

• ဘယ့်သူူ့အတကွ့် လူမှုဖရားအရ တန့်ားတညူပီါသလွဲ။ 
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• ဘယ့်သူူ့အတကွ့် စီားပွ ားဖရား အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ား ရှ ပါသလွဲ။ 

• မတူကွွဲပပ ားမှုနှင ့်  န့်တီားမှုက  ုဘယ့်ဖနရ တွင့် ဘယ့်လ  ုချာီးကျျူားဂုဏ့်ပပြုပါသလွဲ။ 

• ဘယ့်လ ုမျ  ြုား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား လ ုအပ့်ချက့်မျ ားနှင ့် တန့်  ုားမျ ားက  ုအသ အမှတ့်ပပြုပါသလွဲ၊ ဘယ့်သူက အသ အမှတ့်ပပြုလွဲ။ 

• ဘယ့်လ ုမျ  ြုား ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပ ငု့်ားမျ ားက ၎င့်ားတ  ု၏ န ုင့်င သ ားမျ ားမှ ပ စ့်လ ပါသလွဲ။ 

• Austin က ဒီဖလ က့်အထ  အလွန့်စ တ့်ပျက့်စရ ဖက င့်ားစွ  မဖအ င့်ပမင့်ခွဲ ၍ “လူအ ားလ ုားက ဘဝအတကွ့် လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု တတ့်န ငု့်မပီား 
ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ဖကက င့်ား” ဘယ့်လ  ုအ မခ ထ ားပါသလွဲ။ 

• 2018 တွင့်၊ Austin ကနု့်သည့်ကကီားမျ ားအသင့်ားအရ၊ Austin ၏ အလယ့်အလတ့် အ မ့်ဖထ င့်စု ဝင့်ဖငွသည့် $76,925 ပ စ့်ခွဲ မပီား ၎င့်ား၏ အလယ့်အလတ့် မ သ ားစု 
ဝင့်ဖငွမ ှ $94,617 ပ စ့်ခွဲ သည့်။ န ုင့်င ဖတ ့် အ မ့်ခခ ဖပမအကျ  ြုားဖဆ င့်မျ ား အသင့်ားအ ွွဲြို့သည့် Austin ရှ  2018 အလယ့်အလတ့် အ မ့် ဖစျားနှုန့်ားမှ  $295,800 
ပ စ့်သည့်ဟု ခန ့်မနှ့်ားခွဲ သည့်။ 

အလယော်အလ ော် အ  ော်တ စ ်းနှုနော််း    491K သ ို  သ ို်းန စော်တ က  ော်  ငော် 66% အထ  ထ ို်း ကော်သ  ်းြ ျှော့ြါက၊ အလယော်အလ ော်   သ ်းစိုန ငျှော့ော် အလယော်အလ ော် အ  ော်တထ ငော်စို 
ဝငော်တင   ငော် 66%   ို်းလ  ှုက  ယော်မှ လ ။ 

“ န ိုငော်င   ငော််း စ   ြန ော်ြ   ှုအတက ငော််းဆ ို်း မ   ြို့ပဖစော်လ  န ော်။” 

-  ညော်  နော််းြ ကော် တ  ကည ြ ကော်၊ Austin မ   ြို့တ   ော် 

ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီနှင ့် မမ ြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ မျ ားသည့် ၎င့်ားတ  ု၏ ကတ ကဝတ့်မျ ားနှင ့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ တန့်  ုားမျ ားပ င ့် အလွယ့်တကူ လသွြေယ ခွှဲျှော့သည က ို သ ထ ားရသည့်။ 
မကက ဖသားမကီပင့် ဖက င့်စီသည့် ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ စဖုပါင့်ား အကက ပပြုချက့်နငှ ့် ကွွဲလွွဲမပီား အရ ရှ ဖလ င့်ား သင့်တန့်ားအသစ့်က  ုသဖဘ တူပခင့်ားပ င ့် ဤအထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့နှင ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ 
ယ ုကကည့်မှုက ု သစစ ဖ  က့်ခွဲ သည့်။ 

သငော်၏  တ အ ငော်ပ ငော်တ သ  စနစော်က ို ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်တ  ်း၏ လိုြော်ငနော််းစဉော်   ်းပဖငျှော့ော် သငော်  ဝနော်တြ်းြ ျှော့သညျှော့ော် လူ   ်းက ို လ စော်လ ျူရှုြါက ဒါက ို  ယော်လ ို    ်း 
ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်  လ ။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း 

ကျွနော်ိုြော်  ို ၏ အဆ ိုပြ ြ ကော်        ှု၊ အနတ  ယော် ပဖစော်န ိုငော်တ ပြန ငျှော့ော်  ကယျှော့ော် တ ်းကငော််းတ ်းအ  ကော် မ   ြို့တ   ော်၏ ြဏ  တ ဆ ငော် ွကော် ှု   ်းက ို အက ပဖ ော် န ော် Austin မ   ြို့တ   ော်အ  ကော် 
လိုြော်ငနော််းစဉော် စော်ြို ဖနော်  ်းတ ြ်း နော်အလ ို င  ၊ အ   ်းပြညော်သူ တ  ်းကငော််းတ  ်း ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်ပြငော််း အထူ်း  ဝနော်အဖ  ြို့၏ လ ော််းည နော် နော်ဖ ို်း   ်းက ို အသ ို်းြ  န ော် ပဖစော်သညော်။ 
အနတ  ယော်ပဖစော်တစ နော် န ငျှော့ော်/သ ို  ဟ ို ော် အသကော်   ်းက ို ကယော်ဆယော် နော် အလ ်းအလ    သညျှော့ော် အ   ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ  ်းတန    ငော် စန စော်န ငျှော့ော် လိုြော်ထ ို်း စော်ြိုြိုသ ို  ဤလိုြော်ငနော််းစဉော်က ို 
အသ ို်းြ  န ော် ကက  ်းြ ော််းြါသညော်။ ကျွနော်ိုြော်  ို ၏  ညော်  နော််းြ ကော်    လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း တ  ်းကငော််းတ  ်း ပဖစော်တ ပ  ကော်တစတ ်းအ  ကော် ြ  ြော်ြ ယော် ှုကငော််းတ သ ၊ ြ ျှော့ြ ို်းကူည တ သ န  ငျှော့ော် 
လ ို်းလ ို်းလ  ်းလ  ်းပဖစော်သညျှော့ော် အ   ်းပြညော်သူ တ  ်းကငော််းတ  ်း စနစော်က  ို  ညော်တ ဆ က ော် န ော် အလ ို င   အ   ်းပြညော်သူ တ  ်းကငော််းတ ်းအ  ငော််း ဒဏော်ြ ော်တ သ  အစဉော်အလ  ြကော် နော်က ို 
တ န ာငျှော့ော်ယ ကော် န ော်န ငျှော့ော် မဖ  ဖ ကော် န ော် ပဖစော်သညော်။ ဤလိုြော်ငနော််းစဉော်က ို ကျွနော်ိုြော်  ို ၏ အလိုြော်အဖ  ြို့က ဖနော်  ်းထ ်းတ သ  ကနဦ်း ကန ော်သ ော်တ  ငော်တ ြေါ် အတ ပြြ ၍ အ   ်းပြညော်သူ တ  ်းကငော််းတ  ်း 
အထူ်း  ဝနော်အဖ  ြို့က ို ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသ ို်းသြော်တ ်း၏ အကက ပြ ြ ကော်   ်းပဖငျှော့ော် တ   ြို့တ ပြ်း လိုြော်တဆ ငော်ြါ ညော်။ 

• မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လပြေ ငျှော့  တ   န ကန လသ  ို  ငန ်းစဉ တစ ရ  က ိုလြေ  လဆ င ပ  ်း စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ပ ုစ ပ င ့် ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်က  ုအဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့် တန့်ားတူညီမှု 
ရ ုားဌ န ဝန့်ထမ့်ားက  ုလ ုဖလ က့်စွ  တ ာုးချွဲြို့  ု  ခွွဲထုတ့်ထ ားဖသ  ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက  ုအသ ုားပပြုပခင့်ားပ င ့် $1 သန့်ားအထ  တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နထ  ချက့်ချင့်ား ဖထ က့်ပ  ဖပားပခင့်ားက  ု
တ ာုးပမ င ့်ရမည့်။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု တ ာုးပမ င ့်ပခင့်ားမှ  အစပ ငု့်ားသ  ရှ ဖသားသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုမျ ားက  ုကျွန့်ပု့်တ ု ၏ ကတ ကဝတ့်မျ ားအတ ုင့်ား 
ပပြုလုပ့်ရမည့်။ 

• မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစီအစဉ့်မှ ထွက့်ဖပေါ်လ သည ့် အချက့်အလက့်တ ငု့်ားက ု တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နက ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င ့် ပပန့်လည့်သ ုားသပ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား 
ပပန့်လည့်သ ုားသပ့်လ ုသည ့် အချက့်မျ ားက လုည့်ား ဖရာွးချယ့်န ုင့်သည့်။ ရည့်ရွယ့်ချက့်မှ  တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နသည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား 
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား၊ ရွဲကကပ့်မတ့်ပခင့်ား (APD အသ ုားစရ တ့်နှင ့် စ ချြုပ့် အပါအဝင့်)၊ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား၊ အ မ့်ရ နှင ့် စီားပွ ားဖရား  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်မှုတ ု က ု 
ဦားစ ားဖပားရန့် ပ စ့်သည့်။ 

• ပပန့်လည့်သ ုားသပ့်လ ုဖကက င့်ား ဖက င့်စအီ ား အသ ဖပားထ ားသည ့် အချက့်တစ့်ခုခုက ု ပပန့်သ ုားသပ့်ရန့် အစအီစဉ့်တငွ့် ထည ့်သွင့်ားမည ့် အချ  န့်မတ ုင့်ခင့် တန့်ားတူညီမှု 
ရ ုားဌ နအ ား ရက့် 30 အချ  န့်ဖပားရမည့်။ တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န သ ုားသပ့်ချက့်က  ုအစအီစဉ့်ပါ အချက့်မျ ားအ ား ဖကကည ဖသ အခါ အစီအစဉ့်နှင ့် ပူားတွွဲဖ  ့်ပပပါမည့်။ 
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• တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န က ုယ့်စ ားလှယ့်အ ား အချက့်တစ့်ခုအတွက့် အမျ ားပပည့်သူ သဖဘ ထ ားမတ ငု့်မီ စီစဉ့်ထ ားဖသ  အစည့်ားအဖဝားအတငွ့်ား မမ ြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီသ ု  
သက့်ဖသခ ချက့်အပ စ့် တန့်ားတူညီမှု သ ုားသပ့်ချက့်၏ ရလဒ့်မျ ားက ု တင့်ပပရန့် ဖနရ ဖပားထ ားရမည့်။ 

  နော်ကနော်တ  က ငော််းအ ညော်ပြ တ  ်း နညော််းလ ော််းက ို တ အ က ော်ြါ ကန ော်သ ော်တ   ငော်တ ြေါ် အတပြြ ၍  ညော်တ ဆ ကော်ြါ ညော်- အဆငျှော့ော် 1 

သ  ိုငော််းတ  က ငော််းန ငျှော့ော်   တ ဝထ ်းတသ  နာ ်းလညော် ှု  ငော် အတ ပြြ ြါ - စနစ့်တကျ လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှု အဖကက င့်ားအရ တငွ့် သမ ငု့်ားဖကက င့်ားအရ စ စစ့်ချက့်က ု ပ ည ့်စကွ့်ပါ။ 
ဤပဖရ ဂျက့်သည့် ပပည့်နယ့်ဥပဖဒပပြုအဖဆ က့်အအ နုငှ ့် တပခ ားအရ မျ ား၏ အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်အတကွ့် အနတရ ယ့်နှင ့်   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု အုပ့်စတုစ့်ခကု  ုမမွဲခမ ဖစရန့် 
ရည့်ရွယ့်ချက့်ရှ ရှ   န့်တီားထ ားသည ့် စနစ့်တစ့်ခုနှင ့် ဆက့်စပ့်ဖနပါသလ ား။ မူဝါဒမျ ား၊ ကျင ့်ထ ုားမျ ား၊ လုပ့်ထ ုားမျ ားနငှ ့် အဓ က ဆ ုားပ တ့်ချက့်မျ ား၏ သက့်ဖရ က့်မှုနှင ့် 
ဖန က့်ဆက့်တွွဲက ဘ လွဲ။ 

အဆငျှော့ော် 2 

စန စော်   ်းတ  က ငျှော့ော်   ိုကော်ရ ိုကော် ထ ြ ိုကော် ှုအ   ဆ ို်းသူ   ်းက ို ဗဟ  ိုပြ ြါ - ဘယ့်သူဖတကွ ထ ခ ုက့်နစ့်န မှုအမျ ားဆ ုား သ ု မဟုတ့် အပျက့်သဖဘ  ထ ခ ကု့်ခ ရဆ ုားက  ုဖပပ ပပရန့် 
လူဦားဖရစ ရင့်ားပ င ့် ခွွဲထုတ့်ထ ားသည ့် ဖဒတ မျ ားက ု စဖုဆ င့်ားပါ။ ဘယ့်သူဖတကွ အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်ရှ လွဲဆ ုတ က ု သင ့်အ ား ဖပပ ပပမည ့် ဖဒတ က ု စ စစ့်ပါ 

အဆငျှော့ော် 3 

လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း ြါဝငော် ှုအ  က ော်  ယအူသ ို်းပြ န ိုငော်မြ ်း ြူ်း   ဖနော်  ်းတ သ  လိုြော်ငနော််းစဉော် စော်ြိုက ို အစြ   ်းြါ - ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ရန့်၊ ပပဿန ဖပ ရှင့်ားရန့်နငှ ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားနှင ့် ဒီဇ ုင့်ားပ ုဖ  ့်ရန့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတကွ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က  ုကတ ပပြုပခင့်ားပ င ့် စနစ့်မျ ားပ င ့် တ ကု့်ရ ုက့် ထ ခ ကု့်မှုအရှ ဆ ုား လူမျ ားက ု ဗဟ ုပပြုပါ။ 
ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်မှ  ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲန ုင့်က  ပွင ့်လင့်ားပမင့်သ ရမည့်ပ စ့်မပီား ဘ သ စက ား ရယူအသ ုားပပြုဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၊ ဒစ့်ဂျစ့်တယ့် ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲခွင ့်၊ 
ဖထ က့်ပ  ဖကကားဖငမွျ ားနှင ့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်မှုအတွက့် အဟန ့်အတ ားမျ ားက ု  ယ့်ရ ှားရန့် တပခ ား ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားက  ုဖသချ ဖစပခင့်ားပ င ့် ဖအ င့်ပမင့်န ငု့်ပါသည့်။ 

အဆငျှော့ော် 4 

အဓ က အတ  က ငော််း ငော််းက ို ြ ိုငော်လ ိုစ  သ တအ ငော်လိုြော်မြ ်း က ိုငော်  ယော်တ ပဖ  ငော််းြါ - ပပဿန က ု ဖပ ရှင့်ား  ု  ဘ ဖတွလုပ့်ဖနပါသလွဲ။ ပပဿန ၏ မ ဖဝထ ားဖသ  န ားလည့်မှုက  ု
ရငှ့်ားလင့်ားစွ  ဖဘ င့်ခတ့်မပီား  န့်တီားဖရားသ ားရန့် ဒဏ့်ခတ့်ဖသ နှင ့် အနတရ ယ့်ဖပားဖသ  စနစ့်မျ ားဖကက င ့် တ ကု့်ရ ကု့် ထ ခ ကု့်နစ့်န မှုအရှ ဆ ုား လူမျ ား၏ 
ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပ ငု့်ားက  ုဘယ့်လ  ုလ ကု့်န ရမလွဲ။ အဖပခခ အဖကက င့်ားရင့်ား စ စစ့်ချက့်က ု ဖဆ င့်ရကွ့်မပီား လ ုချင့်ဖသ  ရလဒ့် ရန ုင့်ဖစသည ့် ခ ငု့်လ ုဖသ  ဖရာွးချယ့်မှုမျ ားနှင ့် 
ဖပ ရှင့်ားမျ ားစွ က  ုဖ  ့်ထတု့်ပါ။ 

အဆငျှော့ော် 5 

အနတ  ယော်တ ြ်းန ိုငော်သညျှော့ော် စနစ ော်   ်း   ြ  ထ ကော်ြါ - တ ကု့်ရ ကု့်ထ ခ ုက့်ခ ရဆ ုားလူမျ ားအတွက့် ရည့်ရွယ့်မထ ားဖသ  အပျက့်သဖဘ  သက့်ဖရ က့်မှုနငှ ့် ရလဒ့်မျ ားအတကွ့် ပဖရ ဂျက့် 
သ ု မဟုတ့် ပရ ုဂရမ့်က ု စ စစ့်ပါ။ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားသည့် ရည့်ရွယ့်မထ ားဖသ  အကျ ြုားဆက့်မျ ားက ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်န ုင့်ရန့် ဖလားနက့်မပီား အဓ ပပါယ့်ရှ ဖသ  အဆင ့်တငွ့် 
ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖနပါသလ ား။ ချမှတ့်ထ ားသည ့် ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားနှင ့် မဟ ဗျျူဟ မျ ားပ င ့် အပျက့်သဖဘ  အလ ားအလ ရှ သည ့် ရလဒ့်မျ ား၏ လမ့်ားဖကက င့်ားက  ုပမင့်ရန့် 
ပ ုဖ  ့်မှုက  ုဖဆ င့်ရွက့်ထ ားပါသလ ား။ 

အဆငျှော့ော် 6 

လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း   ဝနော်ြ  ှုက ို တ ဖ ော်တဆ ငော်ြါ - သင့်က တ ဝန့်ခ မှုက ု ဘယ့်လ  ုဖသချ န ုင့်ဖစမလွဲ၊ ရလဒ့်မျ ားက ု ဘယ့်လ  ုဆက့်သွယ့်မပီား အကွဲပ တ့်မလွဲ။ 
ဤပဖရ ဂျက့်သည့် ဖရရှည့်တည့်တ  ဖရားနှင ့် က လရညှ့် စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ ဖရားက  ုက ုယ့်စ ားပပြုပါသလ ား။ ၎င့်ားအ ား အနတရ ယ့်က  ုဖလျ  ပါားဖစရန့်အတွက့်သ  
ကန ့်သတ့်ထ ားပါသလ ား သ ု မဟုတ့် ၎င့်ားက တန့်ားတူညီမှုက  ုအ ားဖပားမပီား သမ ုင့်ားဖကက င့်ားအရ ထ ခ ကု့်နစ့်န မှုအရှ ဆ ုားလူမျ ားက ု သက့်သ ဖစမ ှလ ား။ 

 
 နော််း ူည  ှု ရ ို်းဌ န၏ ပြနော်လညော်သ ို်းသြော်တ  ်း လိုြော်ငနော််းစဉော်ပဖငျှော့ော် တ ပဖဆ ို  ညျှော့ော် တ  ်းြ နော််း   ်း   - 
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• ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖပားအပ့်ရန့် သ ု မဟုတ့် သီားပခ ား ရင့်ားပမစ့်မျ ား အသ ုားချရန့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု ရင့်ဆ ုင့်ရသည ့် အခက့်အခွဲမျ ား/အဟန ့်အတ ားမျ ားက 

ဘ ဖတလွွဲ။ 

• အဆ ုပပြုချက့်က ထ ပ့်တန့်ား စ န့်ဖခေါ်မှုမျ ား/အဟန ့်အတ ားမျ ားက ု တ ကု့်ရ ုက့် ဖပ ရှင့်ားဖပားသည ့်  ပရ ုဂရမ့် ဒီဇ ုင့်ားနှင ့်  

ပ ု ဖဆ င့်မှုက ု လက့်ဖတွြို့သရပု့်ပပပါသလ ား။ 

• ဤဝန့်ဖဆ င့်မှု သ ု မဟုတ့် လ ုအပ့်ချက့်အတကွ့် ဘယ့်သူဖတကွ အ ားနည့်ားချက့်အရှ ဆ ုားနှင ့် အနတရ ယ့် အရှ ဆ ုားနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ ဖဒတ က ကျွန့်ုပ့်တ  ုအ ား 
ဘ ဖတဖွပပ ပပပါသလွဲ။ 

• ပရ ုဂရမ့် ဒီဇ ုင့်ားသည့် အလ ုအပ့်ဆ ုားလူမျ ားက ရင့်ားပမစ့်မျ ား တ ကု့်ရ ကု့် ရရှ ဖစဖရားအတွက့် ရည့်ရွယ့်ထ ားသည ့်အတ ုင့်ား 

လ ုဖလ က့်မှ လ ား။ 

• လူမျ  ြုားနှင ့် ပထဝီဝင့်အဖနအထ ားပ င့်  ခွွဲထ ားဖသ  ဖဒတ မျ ား ရန ုင့်မှ လ ား၊ အဆ ုပါ ဖဒတ မျ ားက  ု

သင့်က အသ ုားပပြုဖနပါသလ ား။ 

• လက့်ရှ  ကက ြုဖနရသူမျ ားနှင ့် ထ ခ ကု့်နစ့်န မှုအမျ ားဆ ုားလူမျ ားက သင့်၏ ပရ ုဂရမ့် ဒဇီ ုင့်ား၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ငု့်ား  

ပ စ့်ခွဲ ပါသလ ား။ 

• အသ ုားပပြုဖနစဉ့် လ ုအပ့်သလ  ုပပင့်ဆင့်ရန့် အသ ုားပပြုသူ အဖတွြို့အကက ြုအတွက့် ကလ ငု့်ားယင ့်မျ ားထ မ ှမဖပပ င့်ားလွဲဖသ  တ  ုပပန့်မှုရရန့် လုပ့်ထ ုားလုပ့်နည့်ား သင ့်တွင့် 
ရှ ပါသလ ား။ (ပစစည့်ားဖရ င့်ားသူသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားနှင ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက လ ုအပ့်ဖနသည ့်လူမျ ားက ု ထ ဖရ က့်စ ွ 
ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် လ ုအပ့်သည ့်အရ မျ ားတွင့် ကွွဲပပ ားချက့်မျ ားက ု အမှန့်တကယ့် န ားလည့်ပခင့်ားရှ ၊ မရှ  ကျွန့်ုပ့်တ ု က ု ဖပပ ပပပါသည့်) 

• ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲခွင ့် သ ု မဟုတ့် အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်မျ ား ရှ နှင ့်မပီားသူမျ ားက  ုပ ကုွဲ၍ ဖဆ င့်ရွက့်ဖပားဖနပါသလ ား။ 

• ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖပားအပ့်ဖရားအတွက့် ဝန့်ထမ့်ားက ဘယ့်လ  ုပ ုစ မျ  ြုား ပ စ့်ပါသလွဲ။ 

• ၎င့်ားတ  ု အနတရ ယ့်အမျ ားဆ ုားအပ စ့် လူအမျ ားနှင ့် ချ  တ့်ဆက့်ရ တွင့် ပပည ့်စ ုမှုရှ ပါသလ ား။ 

• ၎င့်ားတ  ုတငွ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဆက့်ဆ မှုမျ ား ရှ မပီား အလ ုအပ့်ဆ ုား လူမျ ားဆီသ ု  အမှန့်တကယ့်  

ဖရ က့်ရှ န ုင့်ပါသလ ား။ 

• ဤအဆ ုပပြုချက့်၏ အချ  ြုြို့ဖသ  ရည့်ရွယ့်မထ ားသည ့် အကျ ြုားဆက့်ဖတကွ ဘ ဖတလွွဲ။ (ဥပမ ၊ န ှဖခါင့်ားစည့်ားမျ ားက ု အကက ပပြုထ ားသည့်၊ သ ု ဖသ ့် 
လူမည့်ားမျ ားအတကွ့် ၎င့်ားက ဘယ့်လ ု အဓ ပပါယ့်သက့်ဖရ က့်လွဲဆ ုတ က ပပည့်နယ့် ဖစ င ့်ကကပ့်မှု၊ မသကဂ မှုနှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုအဖပေါ် မူတည့်ပါသလ ား။) 

• ဤအဆ ုပပြုချက့်တငွ့်ား ရည့်ရွယ့်ချက့်မျ ား သ ု မဟုတ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င ့် သက့်ဖရ က့်မည ့် လူအမျ ားအတကွ့်  

ရှ ဖနသည ့် အပျက့်သဖဘ  ရလဒ့်မျ ား သ ု မဟုတ့် ပခ ားန ားချက့်မျ ား လက့်ရှ  ရှ ဖနပါသလ ား။ 

• ဤအဆ ုပပြုချက့် သ ု မဟုတ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င ့်  န့်တီားရန့် သ ု မဟုတ့် သက့်ဖရ က့်ဖစရန့်  

သင့်က ရည့်ရွယ့်သည ့် ရလဒ့်ဖတကွ ဘ ဖတွလွဲ။ 

ထြော်တဆ ငော််း တ ဒ     ်းန ငျှော့ော် အတ ထ ကော်အြ ျှော့ အြ ကော်အလကော်စ  ကွော် (လ ိုအြော်သလ ို ြ နော်ထ ်းြ ျှော့န ိုငော်သညော်) 

• https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk- 9TWHauU/edit?usp=drivesdk 

https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
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အ က ော််းဖကော် ှု လ  ော်တပ  ကော်လ သူ   ်းန ငျှော့ော် အ က ော််းဖ ကော် ှု ကက   ငော်က က ယော်တ ်း အလိုြော်အဖ  ြို့အ  ကော် 
ဝနော်တဆ ငော် ှု   ်း  

APD အတငွ့်ားနှင ့် ပပင့်ပတွင့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားအတကွ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု တ ာုးပမ င ့်ရန့် အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားက ု စူားစမ့်ားရ ှဖ ပွါ။ အကကမ့်ား က့်မှု ဖလျ  ပါားရန့် 
ရင့်ားပမစ့်မျ ားစွ သည့် အဆ ုပါ ဌ နသ  ု အဆင ့်ဆင ့် ဖရ က့်သွ ားဖသ ့်လည့်ား  ွတ လပ  က   သူအချ  ြှုျို့ကသ  သူတ ိုို့ခှံစ ်းရသညျှော့  အကက  ်းြေက  ှု ျ ်းက ို တရ ်းဥ လေစ ို်း  ို်းလရ်းထှံသ ိုို့ 
သတင ်း  ိုို့ သည ။ ခ ရသူမျ ား/ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက အဆ ုပါရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု ရယူအသ ုားမပ ြုင့်သည ့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားက ု စာူးစမ့်ားဖလ လ ရန့် ဖမ  ့်လင ့်ပါသည့်။ 

 

ဆကော်သ ယော် နော်- 

Amanda Lewis amichellewis@gmail.com အလုပ့်အုပ့်စအု ွွဲြို့ 

Aja Gair - SAFE 

Kachina Clark - APD ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

Tricia Forbes - ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့် တရ ားမ တမှုအတွက့် ရ ဇဝတ့်မှု 
လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား 

Courtney Santana - Survive2Thrive 

Jenny Black - SANE သူန ပပြု 

Farah Muscadin - OPO ၏ ဒါရ ကု့်တ  

Neva Fernandez - ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား မန့်ဖနဂျ  DA ၏ 

ရ ုားခန့်ား 

Jen Margulies - လူပ ျူကကီားစ ုားမှု Austin က  ုမလုပ့်ဖတ  ပခင့်ား 

Shelli Egger - Texas Rio Grande တရ ားခွင့် အကူအည၊ီ ဖသနတ့် အကကမ့်ား က့်မှု 
အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့နှင ့် မ သ ားစု အကကမ့်ား က့်မှု အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ 

Eloise Sepeda - မစ့်ရှင့်အချြုပ့်၊ ယခင့်က ဒုကခသည့်    

Texas ၏ ဝန့်ဖဆ င့်မှု 

Emily LeBlanc - Travis ဖက င့်တ၏ီ CASA 

Julie Sweeney - ဖက င့်တ ီဖရြှို့ဖနရ ုား၊ DVHRT Noor ZK - Austin Connie Geerhart ၏ 

လ င့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူဖရား ပဖရ ဂျက့် - APD ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

Amanda Michelle Lewis - လွတ့်ဖပမ က့်လ သ ူတရ ားမ တဖရား ပဖရ ဂျက့် Deepika Modali - Austin 

Angel Carroll ၏ အ ရ ှပ  ပ ုားမှု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား - အစီအမ  

Maggy McGiffert - အကကမ့်ား က့်မှု တ ားပမစ့်ဖရားအတကွ့် UTMB စင့်တ  

Amplifier Art မ ှ

ရယူထ ားသည ့် Raychelle Duazo ၏ 

Power to the Polls သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု

mailto:amichellewis@gmail.com
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လိုြော်ငန်ျားဘ ဖ ဘ် ဆ ငဘ် ရျား အိုြော်စို  နော်ဖ ို်း   ်းက ို လ ော််းပြပြငော််း  

• ြ  သူ   ်း/လ  ော်တ ပ  က ော်လ သူ - အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက ု အနတရ ယ့်ဖပားသူဟု စွပ့်စွွဲခ ရသူမျ ား အပါအဝင့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၊ မ သ ားစမုျ ားနှင ့် 
အကကမ့်ား က့်မှုဖကက င ့် ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် လူမျ ားအပ စ့် အဓ ပပါယ့်သတ့်မတှ့်ပါသည့်။ 

• တရ ျားမ တမှုရှိဘစဘရျားအတ က် က စ ျားမှု - အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သအူ ားလ ုားနှင ့် ၎င့်ားတ  ု၏ မ သ ားစဝုင့်မျ ားတငွ့် 

၎င့်ားတ  ုအတကွ့် မှန့်ကန့်သည့်ဟု ခ စ ားရဖစသည ့် နည့်ားလမ့်ားပ င ့် ကစု ားရန့် အခငွ ့်အလမ့်ား ရှ ရမည့်ဟု ကျွန့်ုပ့်တ ု  ယ ုကကည့်ပါသည့်။ 

• Cara Page အရ တရ ်း  တ ှုရ  လစလရ်းအတကွ  ကိုစ ်း ှုသည့် ကျွန့်ုပ့်တ  ုက မျ  ြုားရ ာုးအရ စ တ့်ဒဏ့်ရ နငှ ့် အကကမ့်ား က့်မှုက ု ဘယ့်လ ု လ ုားလ ုားလျ ားလျ ား တ  ုပပန့်မပီား 
ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ န ုင့်က  ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ ခနဓ က ုယ့်မျ ား၊ နှလ ာုးသ ားနငှ ့် စ တ့်မျ ားတွင့်   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု အကျ ြုားဆက့်မျ ားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်မပီား အသွင့်ဖပပ င့်ားဖစသည ့် 
စုဖပါင့်ားကျင ့်ထ ုားမျ ားက  ုယူဖဆ င့်လ န ုင့်ပ ုက ု ခွွဲပခ ားဖ  ့်ပပသည ့် ကန ့်သတ့်ချက့်ဖဘ င့်တစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ Austin တွင့် မတကူွွဲပပ ားဖသ  လ ုအပ့်ချက့်မျ ား ပပည ့်မီရန့် 
ကုစ ားဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု ပ န ့်ထုတ့်ထ ားမပီား တ ာုးပမ င ့်ဖပားထ ားရမည့်။ ယခုအချ  န့်တငွ့် အနတရ ယ့်က  ုရင့်ဆ ုင့်ဖနရသည ့် လူမျ ားတွင့် ရွဲသတင့်ားပ ု မှုမျ ား မလ ုသည ့် 
ဖရာွးချယ့်မှုမျ ားမှ  အလွန့်နည့်ားပါားပါသည့်။ Austin သည့် န ုင့်င ဖတ ့် TA ဝန့်ဖဆ င့်မှုဖပားသူမျ ား၏ ပ  ပ ုားမှုပ င ့် စုဖပါင့်ားပါဝင့်ဖသ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု/ 
တရ ်း  တ ှုရ  လစလရ်းအတွက  ကိုစ ်း ှု  မဟ ဗျျူဟ က ု  န့်တီားရန့် ထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားရမည့်။ 

• ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  တရ ားဥပဖဒစနစ့် ပပင့်ပတွင့် အပမတ့်မယူဖသ အ ွွဲြို့နှင ့် စနစ့်မျ ား တ ဝန့်ခ မှု - လူပ ျူကကီားစ ုားမှုသည့် ဝန့်ဖဆ င့်မှု ဖပားအပ့်မှုအဖပေါ် 
သက့်ဖရ က့်ဖကက င့်ားက ု ကျွန့်ပု့်တ ု  သ န ားလည့်ပါသည့်၊ မမ ြုြို့ဖတ ့် ရန့်ပ ုဖငမွျ ား လက့်ခ ရရှ သည ့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားသည့် အထူားသပ င ့် ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ဖရား 
လုပ့်ငန့်ားစဉ မှတဆင ့် ဆက့်တ ကု့် တန့်ားတူညီမှု စ စစ့်ချက့်နှင ့်အတူ တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က ု လုပ့်ဖဆ င့်ရမည့်။  သီားပခ ား 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအတကွ့် ပရ ုဂရမ့်မျ ားအ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားသီားသန ့် အလုပ့်မျ ား လုပ့်ရန့်သ  ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ရမည့်။ 

• စ  ော်ဒဏော်  ဆ ိုငော်   အ   ်းန ငျှော့ော်ဆ ိုငော်တ သ  ကက   ငော်က က ယော် ှု   ်း - စ တ့်ဒဏ့်ရ နငှ ့် အနတရ ယ့်သည့် အလွန့်မျ ားပပ ားဖကက င့်ား န ားလည့်ပါသည့်၊ ကျွန့်ုပ့်တ  ုနှင ့် 
ဆက့်ဆ ဖနသည ့် လူတ ငု့်ားက အနတရ ယ့်၏ သ ားဖက င့်မျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သမူျ ား ပ စ့်န ုင့်သည့်က ု သ န ားလည့်သည ့်နည့်ားလမ့်ားပ င ့် ကျွန့်ုပ့်တ ု  
ပပြုမူလုပ့်ဖဆ င့်ရမည့်။ 

• လူ    ်းတ  ်းြ  ပြ ်း ှုဆန ော်က ငော်တ သ  အလိုြော်သညော် အ က ော််းဖကော် ှုဆန ော်က ငော်တ သ  အလိုြော်ပဖစော်သညော် - ယဉ့်ဖကျားမှုအရ အခ ုင့်အမ အတည့်ပပြုထ ားဖသ  ပရ ုဂရမ့်မျ ားနှင ့် 
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားသည့် ကစု ားဖရားအတကွ့် အလွန့်အဖရားကကီားရ ုသ မကဘွဲ အနတရ ယ့်နှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုက ု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရားအတကွ့် မရှ မပ စ့် လ ုအပ့်သည့်။ 
  နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု၏ ပ ုစ ကွွဲမျ ားသည့် အကကမ့်ား က့်မှု၏ ဇစ့်ပမစ့်ပ စ့်သည့်၊   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှုက ု အဆ ုားမသတ့်ဘွဲ အကကမ့်ား က့်မှုက ု အဆ ုားမသတ့်န ငု့်ပါ။ 

အကက ပြ ြ ကော်   ်း  

မှတ့်ချက့်- ဖန က့်ဆက့်တွွဲ အကက ပပြုချက့်မျ ားသည့် ပဏ မ အကက ပပြုချက့်မျ ား ပ စ့်သည့်။ SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ကျွန့်ုပ့်တ  ု၏ မမ ြုြို့ဖတ ့်က အကကမ့်ား က့်မှုမှ 
လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားအတကွ့် ဖဘားကင့်ားဖရားက  ု န့်တီားဖပားမပီား အန ဂတ့် အကကမ့်ား က့်မှုက ု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖပားပ ုက ု အပပည ့်အစ ု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ားအတွက့် 
တစ့်လထက့်ပ ၍ု အချ  န့်လ ုသည့်က ု သ န ားလည့်ပါသည့်။ ၎င့်ားက လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားထ မှ အကက ဉ ဏ့်အပပည ့်အစ ုပ င ့် ပူားဖပါင့်ားလျက့် လုပ့်က ငု့်ရန့် အထူားတ ဝန့်ယူ 
လုပ့်က ုင့်ဖသ အခါ အထူားသပ င ့် မှန့်ကန့်ပါသည့်။ အဆ ုပါ ပဏ မ အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု အပပည ့်အဝ ဖ  ့်ဖဆ င့်ဖရားနှင ့် အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်မှုက ု စီစဉ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် 
အချ  န့်နှင ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ပ ုမျ ားစွ  ပ  ပ ုားပါရန့် အကက ပပြုပါသည့်။ 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု 

မှတ့်ချက့်- အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ားနငှ ့် အကကမ့်ား က့်မှု ခ ရသူမျ ားဆ ုင့်ရ  လူထု စက ားဖပပ မျ ားသည့် ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင ့် APD တ  ုက  ု
ခွွဲထုတ့်န ငု့်ဖပခက ု ဗဟ ုပပြုဖနသည့်က  ုSSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့က သတ ပပြုမ ပါသည့်။ အဆ ုပါ က စစနှင ့် စပ့်လျဉ့်ား၍ အလုပ့်အ ွွဲြို့၏ အကက ပပြုချက့်မျ ားက ု ဤစ ရကွ့်စ တမ့်ား၏ Austin 
မမ ြုြို့ဖတ ့်တွင့်ားအပ ငု့်ားတွင့် ဖတွြို့န ုင့်ပါသည့်။ သ ု ဖသ ့်၊ အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် Austin တွင့် ခ ရသူမျ ားနှင ့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားအတကွ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင ့် ပတ့်သက့်၍ ပ ု၍ ကျယ့်ပပန ့်စ ွ 
ဖတွားဖတ ရန့်နှင ့် လက့်ရှ  သီားသန ့်စီစဉ့်ထ ားသည ့် ခ ရသူမျ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် အစ တ့်အပ ငု့်ားကကီား၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့်ားသ  ပ စ့်သည့်က  ုန ားလည့်ဖပားရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား 
အကက ပပြုထ ားသည့်။ ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့်တွင့်ားနှင ့် ပပင့်ပတွင့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကက ား ဖန က့်ထပ့် ပ ုင့်ားပခ ားရန့် ကက ြုားပမ့်ားမည ့်အစ ား၊ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သ ူ
ကုစ ားဖရားနငှ ့် အနတရ ယ့် ပပန့်လည့်ဖက င့်ားမွန့်ဖရားနှင ့် ပပြုပပင့်ဖရားအတကွ့် ရန ုင့်သည ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ပမ ဏတစ့်ခလု ုားက  ုတ ာုးချွဲြို့သင ့်ပါသည့်။ လက့်ရှ  ခ ရသူ 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတကွ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု ဖလ   ချပခင့်ားမပပြုဘွဲ ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့်၏ ပပင့်ပရှ  ရင့်ားပမစ့်မျ ားသ ု  ရည့်စူားထ ားသည ့် သ သ ထင့်ရ ှားဖသ  
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ပမ ဏမျ ား ပါဝင့်သည့်။ 
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ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လက့်ရှ  ရွဲကကပ့်မတ့်မှုစနစ့်ဖကက င ့် ပ စ့်သည ့် မျ  ြုားရ ုားအလ ုက့် အကကမ့်ား က့်မှုနငှ ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အနတရ ယ့်တ  ုသည့် ကုစ ားမှုမျ ားအတကွ့် ရ ဇဝတ့်မှုဆ ငု့်ရ  ဥပဖဒ 
စနစ့်က ု အသ ုားမပပြုန ငု့်ဘွဲ အသ ုားမပပြုမည ့် Austin ရှ  လူမျ ားစွ ရှ ဖကက င့်ား ဆ ုလ ုသည့်ဟု SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့က သ န ားလည့်ပါသည့်။ ရ ဇဝတ့်မှုဆ ငု့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့် 
အဖထ က့်အပ  ဖနရ မျ ားသ ု  ဝင့်ဖရ က့်ခငွ ့် မရှ သည ့် လူမျ ားက ု အကူအညီဖတ င့်ားရန့် ဖနရ မျ ား  န့်တီားဖပားသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခပပြု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားစွ အတကွ့် 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ပါရန့် SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့က မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား အကက ပပြုပါသည့်။ လှည ့်ကင့်ားနငှ ့် ဖစ င ့်ကကပ့်မှု အလုပ့်အ ွွဲြို့မှ ခွွဲထုတ့်မှုအတွက့် ဖရာွးထုတ့်ထ ားသည ့် အနတရ ယ့်မျ ားဖသ  
ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမှ အဆ ုပါ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုမျ ားက ု ထုတ့်ယူပါရန့် ကျွန့်ုပ့်တ ု က အကက ပပြုပါသည့်။ ဤလူမှုအသ ကု့်အဝန့်ား အဖပခပပြု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု အပပည ့်အဝ 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မပီား ရင့်ားပမစ့်ထတု့်ဖပားထ ားက  မမ ြုြို့ဖတ ့် အနှ  တငွ့် တည့်ရှ ရမည ့်အပပင့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ တ  ုပပန့်မှုရှ မပီား ဘ သ စက ားနှင ့် လုပ့်န ုင့်စမွ့်ား ရယူန ုင့်မှု အပပည ့်အဝရှ မပီား 
အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်မျ ားရှ သည ့် ရငှ့်သန့်ရန့် လ ုဖလ က့်ဖသ  လုပ့်အ ားခမျ ားရသည ့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ား ရှ ရမည့်။ 

SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ရ ဇဝတ့်မှုဆ ငု့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့်နှင ့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သ ူည  န ှုင့်ားလုပ့်ဖဆ င့်မှု လက့်ရှ  လ ုအပ့်သည ့် ရ ဇဝတ့်မှု ခ ရသူမျ ား နစ့်န ဖကကား ဖထ က့်ပ  ဖငွ ကွဲ သ ု  
ရင့်ားပမစ့်မျ ားမှရရ  န ုင့်သည ့် ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ ၊ ဖငွဖကကားဆ ုင့်ရ နငှ ့် ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု ရင့်ားပမစ့်မျ ားနှင  ဝန့်ဖဆ င့်မှု အမျ  ြုားအစ ားမျ ားက ု ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲရန့် ရ ဇဝတ့်မှုစနစ့်က  ု
ဖနှ င ့်ယှက့်မဖနသည ့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားအတကွ့် နည့်ားလမ့်ားအပ စ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဖရာွးချယ့်မှုမျ ားစွ က ု ပ ုဖ  ့်ဖပားပါသည့်။ ထ ုနည့်ားတူစ ွပင့် ဤဖနရ တွင့် 
အကက ပပြုထ ားသည ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခပပြု ဖရာွးချယ့်မှုအ ားလ ုားက ု ရယူန ုင့်မှုက ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့်နှင ့် ည  န ှုင့်ားမှု မည့်သည ့်အခါမ  မလ အုပ့်ရပါ။ ထ ု အပပင့် 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ထ ားဖသ  ပဏ မဖဆ င့်ရွက့်ချက့်အ ားလ ုားက မပ စ့်မဖန သတင့်ားဖပားပ ု ဖရား မူဝါဒမျ ားနငှ ့် ကျင ့်ထ ုားမျ ားမှ  တန့်ားတူညီဖကက င့်ား ဖသချ ဖစမပာီး Texas ပပည့်နယ့် 
သတ့်မတှ့်ချက့်မျ ားက ု ဖကျ ့်လွန့်မသ ွားရပါ။ မမ ြုြို့ဖတ ့်က ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ထ ားသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု ဖရာွးချယ့်မှုအ ားလ ုားသည့် “ကန ့်လန ့်ပ တ့် စနစ့်မျ ားတွင့် 
ဒဏ့်ခတ့်ဖသ နငှ ့် အနတရ ယ့်ဖပားဖသ  အစဉ့်အလ က ု အပမစ့်ပ တ့်ပခင့်ား” လုပ့်က ငု့်ဖရားအ ွွဲြို့က အကက ပပြုထ ားသည ့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က ု လ ုက့်န ရမည့်။ ဖအ က့်ပါ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား 
အဖပခပပြု အကက ပပြုချက့်မျ ားသည့် Austin တွင့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူအ ားလ ုားရှ ဖနက ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှုနငှ ့် အချက့်အလက့် ပ  ပ ုားမှုက ု ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲန ငု့်သည ့် 
ပတ့်ဝန့်ားကျင့်တစ့်ခကု ု  န့်တီားမည ့် ပဏ မလုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားက ု ဖ  ့်ပပဖပားသည့်။ 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခခ ဖသ  ဖဘားကင့်ားဖရား ဖထ က့်ပ  ဖငွ ပရ ုဂရမ့် 

ချြုပ့်ချယ့်မှုကင့်ားပခင့်ားနငှ ့် လွတ့်ဖပမ က့်မှု၊ ခ ငု့်လ ုဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရား၊ ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်မှု၊ အနတရ ယ့်ပ စ့်ဖစဖသ  စနစ့်မ ှခွွဲထွက့်ပခင့်ားတ  ုက ု ကတ ပပြုသည ့် 
အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသ ုားသပ့်ပခင့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ စ နှုန့်ားမျ ားနှင ့်အညီ၊ SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င ့် အ က ော််းဖကော် ှုက ို 
တ ပဖ  ငော််း န ော်န ငျှော့ော် ြ ို၍တ  ်းကငော််းတ သ  အနာဂ ော်   ်းက ို ဖနော်  ်း န ော် အစဉော်အလ အ    ို ပြနော်တ ပဖ  ငော််း လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း အတပြြ တသ  ြဏ  တ ဆ ငော် ကွော် ှု   ်းက ို တင တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ဖ ို  
အမ    ော််း လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း အတ ပြြ တသ  တ  ်းကငော််းတ  ်း တ ထ ကော်ြ ျှော့တင  ြရ ိုဂ  ော်က ို တ ဖ ော်တ ဆ ငော် နော် အကက ပပြုပါသည့်။ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခခ ဖသ  ဖဘားကင့်ားဖရား 
ဖထ က့်ပ  ဖငွ ပရ ုဂရမ့်သည့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရားက ု တည့်ဖဆ က့်သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားက ဦားဖဆ င့်ဖသ  ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရားနှင ့် ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရားတွင့် 
ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ပါမည့်။ ၎င့်ားက ဖဘားကင့်ားဖရား  န့်တီားပခင့်ား၊ အနတရ ယ့် ကစု ားပခင့်ားနှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုက ု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ပခင့်ားအတကွ့် လက့်ရှ  အဖပခခ အုတ့်ပမစ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား 
အဖပခပပြု မဟ ဗျျူဟ မျ ားက ု ပမ င ့်တင့်မပီား ဖထ က့်ကူသွ ားပါမည့်။ ၎င့်ားတ  ု၏ ကျင ့်ထ ုားမျ ားက ု ဖ  ့်ဖဆ ့်ရ ပခင့်ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရား မဟ ဗျျူဟ မျ ားက ု 
ပ ုဖလားနက့်ဖစပခင့်ားအတကွ့် လုပ့်န ငု့်စွမ့်ား တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ားတွင့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက ုလည့်ား ပ  ပ ုားပါမည့်။ 

အထူားသပ င ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား အနည့်ားဆ ုား ဖအ က့်ပါ နယ့်ပယ့်သ ုားခုအနက့် တစ့်ခုပ င ့် ဖသချ ဖသ  ပဏ မဖဆ င့်ရွက့်မှုမျ ားက ု ဦားဖဆ င့်ရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အုပ့်စုမျ ားက ု 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  သည ့် တစ့်နှစ့်လ င့် အနည့်ားဆ ုား $350,000 စ  အမမွဲတမ့်ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အဖပခခ ဖသ  ဖဘားကင့်ားဖရား ဖထ က့်ပ  ဖငွ ပရ ုဂရမ့်က ု ဖ  ့်ဖဆ င့်ရန့် 
အကက ပပြုပါသည့်။ 

• ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့် လက့်ငင့်ား ပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖရား 

• အနတရ ယ့်မ ှကုစ ားဖရားနငှ ့် ပပြုပပင့်ဖရား 

• ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား - အကကမ့်ား က့်မှုမရှ ဖသ  အန ဂတ့်မျ ားအတကွ့် မျ  ြုားဖစ မျ ား စ ုက့်ပျ  ြုားပခင့်ား 

ဆုဖငွမျ ား 

ဖထ က့်ပ  ဖကကားဖငမွျ ားသည့် အနည့်ားဆ ုား နှစ့်နစှ့်နှင ့် အမျ ားဆှံို်း ဖလားနှစ့် ပ စ့်ပါမည့်။ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက ပပန့်လည့် အသ ုားချန ုင့်သည့်။ 

စီမ ခန ့်ခွွဲဖရား  

SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ဤဖထ က့်ပ  ဖငွဖကကားအ ား Austin အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရား (APH) မှတဆင ့် စီမ ခန ့်ခွွဲဖပားရန့် အကက ပပြုပါသည့်။ APH သည့် အကကမ့်ား က့်မှုနငှ့်  
ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ အကကမ့်ား က့်ဖသ  စနစ့်မျ ားဖကက င ့် ထ ခ ကု့်နစ့်န မှုအမျ ားဆ ုား လူမျ ားအတကွ့်  
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ပဏ မဖဆ င့်ရွက့်မှုမျ ားက ု ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်သည ့် ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှုဖပားရန့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န၏ အဖသားစ ား ဖထ က့်ပ  ဖကကားဖငွ လုပ့်ထ ုားက ု လ ကု့်န ရန့် 
အကက ပပြုပါသည့်။ 

သတ့်မတှ့်ချက့်မီဖသ  အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား 

သတ့်မတှ့်ချက့်မီဖသ  အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနငှ ့် အုပ့်စုမျ ား၏ အဓ က ရည့်ရွယ့်ချက့်မှ  လူမျ  ြုားဖရားခွွဲပခ ားမှု၊ ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှုနှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုအပပင့် ဖစ င ့်ကကပ့်မှုအပပင့် သမ ားရ ုားကျ 
ရွဲကကပ့်မတ့်မှု စနစ့်ဖကက င ့် ထ ခ ုက့်နစ့်န ဆ ုား လူအမျ ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားပ င ့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ အဖပခခ ဖသ  နည့်ားလမ့်ားမျ ားပ င ့် လုပ့်က ငု့်ရန့် ပ စ့်သည့်။ 
ဖလ  က့်လ  တင့်သူမျ ားသည့် 501c(3) အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား ပ စ့်ရန့် မလ ုပါ၊ အကကမ့်ား က့်မှုနငှ ့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ အကကမ့်ား က့်ဖသ  စနစ့်ဖကက င့်  အမျ ားဆ ုား ထ ခ ုက့်နစ့်န သည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားက ဦားဖဆ င့်မပီား ၎င့်ားတ  ုအတကွ့်ပ စ့်သည ့် ပဏ မဖဆ င့်ရကွ့်မှုမျ ားက  ုရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ရန့် ဖငွဖကကားဆက့်လက့်ဖထ က့်ပ    ု  တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န၏ 
အဖသားစ ား ဖငွဖကကား လုပ့်ထ ုားက  ုလ ုက့်န ပါရန့် APH အ ား အကက ပပြုပါသည့်။ 

ဖလ  က့်လ  တင့်သူမျ ားသည့် အထူားသပ င ့် လူမည့်ား၊ တ ငု့်ားရင့်ားသ ား၊ လက့်တင့်၊ အ ရ ှအဖမရ ကန့်၊ LGBTQIA+၊ ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနထ ုင့်သူမျ ား၊ လူငယ့်၊ မသန့်စွမ့်ားသူမျ ားနှင ့် 
ဖငွဖကကားချ  ြုြို့တွဲ သူမျ ားကွဲ သ ု  အကျဉ့်ားဖထ င့်ဖပါင့်ားစုဖကက င့်  တ ကု့်ရ ကု့်နစ့်န မှုအမျ ားဆ ုား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားဖပေါ် ဗဟ ုပပြုပါသည့်။ ဖလ  က့်လ  တင့်သူမျ ားအ ား ၎င့်ားတ  ု၏ 
အဆ ုပပြုထ ားဖသ  ကက ြုားပမ့်ားမှုနငှ ့် ၎င့်ားတ  ု၏ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက ဤအဖလားထ ားမှုက  ုထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားပ ကု ု လက့်ဖတြွို့ပပသခ ငု့်ားပါမည့်။ 

သတ့်မတှ့်ချက့်မီဖသ  လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား 

အဖကက င့်ားအရ  နယ့်ပယ့် တစ့်ခုစီဖအ က့်တငွ့် သတ့်မှတ့်ချက့်မီဖသ  လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားတငွ့် ဖ  ့်ပပပါတ ု အပပင့် အပခ ားအရ မျ ား ပါဝင့်ပါသည့်- 

တ  ်းကငော််းတ  ်းန ငျှော့ော် လကော်ငငော််း ပြညျှော့ော်စ ိုကက ယော်ဝတ  ်း 

လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်၏ ဥပမ  နယ့်ပယ့်မျ ားတွင့် ဖ  ့်ပပပါတ  ု ပါဝင့်န ုင့်ပါသည့်- 

• ကပ့်ဖဘား ကက ားဝင  ျန့်ဖပ ဖရား 

• ခ ရသူ/လွတ့်ဖပမ က့်လ သ ူအဖရားဖပေါ် ရန့်ပ ုဖငွမျ ား 

အနတ  ယော်   ကိုစ ်းတ ်းန ငျှော့ော် ပြ ပြငော်တ  ်း 

လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်၏ ဥပမ  နယ့်ပယ့်မျ ားတွင့် ဖ  ့်ပပပါတ  ု ပါဝင့်န ုင့်ပါသည့်- 

• အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားဖရား တရ ားစီရင့်မှု အသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား 

• ကုစ ားဖရား အသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား 

• အဖတ င ့်ပ င ့် ဖပမပ ုဖ  ့်ပခင့်ား 

ကက   ငော်က က ယော်တ ်း - အ က ော််းဖကော် ှု    တ သ  အနာ ဂ ော်   ်းအ  ကော်     ်းတ စျှော့   ်း စ ိုက ော်ြ   ်းပြငော််း 

လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်၏ ဥပမ  နယ့်ပယ့်မျ ားတွင့် ဖ  ့်ပပပါတ  ု ပါဝင့်န ုင့်ပါသည့်- 

• စီားပွ ားဖရား လုပ့်ပ ုင့်ခွင ့်အ ဏ ဖပားပခင့်ား 

• အစဉ့်အလ အရ အဖပခခ ဖသ  မ ဘ/မ သ ားစု ပ  ပ ုားမှု 

• လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ခုခ ဖရား နယ့်ဖပမမျ ား 

ထ ု အပပင့် ပဖရ ဂျက့်အတွက့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားက လမ့်ားည န့်ဖသ  သင့်တန့်ား သ ု မဟုတ့် ဖဆ င့်ရွက့်ဖနသည ့် ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ဖရားတ  ုသည့် လက့်ခ န ုင့်ဖသ  အသ ုားစရ တ့် 
ပ စ့်ရမည့်၊ သ ု မှသ  အဖပခခ အကျဆ ုား အုပ့်စုမျ ားက လ အုပ့်မပီား အသ ုားဝင့်သည့်ဟု ၎င့်ားတ  ု သတ့်မတှ့်သည ့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားပ င ့် ၎င့်ားတ  ု၏ လုပ့်န ငု့်စွမ့်ားက ု တည့်ဖဆ က့်န ုင့်ပါမည့်။ 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား တ ဝန့်ခ မှု 

ဖထ က့်ပ  ဖငွားဖပားအပ့်ဖရား ဆ ုားပ တ့်ချက့်မျ ားက  ုAPH ဝန့်ထမ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၊ တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န ဝန့်ထမ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားပ င ့်  ွွဲြို့စည့်ားထ ားသည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား သ ုားသပ့်ဖရား အ ွွဲြို့က ပပြုလုပ့်သင ့်ဖကက င ့် SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့က အကက ပပြုပါသည့်။ ပပန့်လည့်သ ုားသပဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်ဖနသည ့် 
တ ုားပမ င ့်ထ ားဖသ  အလုပ့်ပမ ဏက  ုဖထ က့်ပ  ရန့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ န (နှင ့်တပခ ား ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်ဖနဖသ  မမ ြုြို့ဖတ ့် အ ွွဲြို့)  
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BURMESE 

 

အတကွ့် အသ ုားစရ တ့်လျ ထ ားဖရားမျ ားက  ုတ ာုးပမ င ့်ရမည့်။ သ ုားသပ့်မှု အ ွွဲြို့တွင့်ားရ ှ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက ု ၎င့်ားတ  ု၏ ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်မှုအတွက့် 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ရမည့်ပ စ့်မပီား ၎င့်ားတွင့် ထ ခ ုက့်နစ့်န မှု အမျ ားဆ ုားလူမျ ားက ဦားဖဆ င့်သည ့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားမှ က ုယ့်စ ားလှယ့်မျ ား ပါဝင့်ရမည့်။ ဖန က့်ပ ငု့်ားနစှ့်မျ ားတွင့် 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု၏ လက့်ရှ  စက့်ဝန့်ားအတကွ့် သတ့်မတှ့်ချက့်မမီဖသ  ဖထ က့်ပ  ဖငွ လက့်ခ သူမျ ားအ ားလည့်ား ထပ့်ဖဆ င့်ားနစ့်န ဖကကားမျ ား ဖပားအပ့်၍ သ ုားသပ့်မှု အ ွွဲြို့တွင့် 
တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖစရမည့်။ 

ဖလ  က့်လ   လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တငွ့် အဟန ့်အတ ား တတ့်န ုင့်သမ  အနည့်ားဆ ုား ပ စ့်သည့်။ ဖလ  က့်လ  ၏ ဖတ က့်ဖပပ င့်သစ့်လွင့်မှုက ု မစဉ့်ားစ ားဘွဲ ပဖရ ဂျက့်၏ အလ ားအလ ရှ ဖသ  
သက့်ဖရ က့်မှု သ ု မဟုတ့် ရလဒ့်မျ ားဖပေါ် အဖပခခ ၍ ဖလ  က့်လ  မျ ားက ု စ စစ့်ရန့် ဖထ က့်ပ  ဖငွ သ ုားသပ့်သူမျ ားအ ား ဖလ ကျင ့်ဖပားထ ားရမည့်။ ကျွမ့်ားကျင့်ဖသ  
ဖထ က့်ပ  ဖငွအတွက့် ဖရားသ ားသူ မရှ ပခင့်ား ဖလ  က့်လ  မျ ားအတကွ့် အဟန ့်အတ ား မပ စ့်ရပါ။ 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခခ ဖသ  ဖဘားကင့်ားဖရား ဖထ က့်ပ  ဖငွ ပရ ုဂရမ့်သည့် အကကမ့်ား က့်မှုဖကက င ့် အမျ ားဆ ုား ထ ခ ုက့်နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားထ မ ှထ ဖရ က့်မပီား 
အဓ ပပါယ့်ရှ ဖသ  ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်မှုက ု ပ ည ့်သွင့်ားဖပားသည ့် အခါအ ားဖလျ ့်စ ွ ပပင့်ပ အကွဲပ တ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အရ ပ စ့်ပါမည့်။ 

စ တ့်ဒဏ့်ရ  ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ  (TRC) ပ ုစ  

SSVVP အလိုြော်အိုြော်စိုသညော် မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား စ တ့်ဒဏ့်ရ  ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ  (TRC) ၏  န့်တီားမှုအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုပ င ့် အကကမ့်ား က့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား 
ရ ုားဌ နမတှဆင ့် $1 သနော််း စစီဉ့်ဖပားရန့် အကက ပြ ြါသညော်။ TRC  ျ ်းသည့် ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့် သ ု မဟုတ့် ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနထ ုင့်မှု အဖပခဖနပပတွင့် ပါဝင့်မှုနငှ ့် မသက့်ဆ ုင့်ဘွဲ 
အကကမ့်ား က့်ဖသ  ရ ဇဝတ့်မှုအ ားလ ုား၏ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားအတကွ့် အစဉ့်အလ အရ စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားသည ့် ကုထ ုားနှင ့် အမှုက စစ စီမ ခန ့်ခွွဲဖရားက  ုအခမွဲ  
စီစဉ့်ဖပားသည့်။ TRC  ျ ်းသည့် တပခ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ု ဝင့်သ ုားခွင ့်မရှ သည ့် ခ ရသူမျ ားက ု အလုပ့်အဖကျွားပပြုရန့် ရ ဇဝတ့်မှုအပ စ့်မျ ားဖသ  နယ့်ဖပမတွင့် တည့်ရှ ပါသည့်၊ထ ု အပပင့် 
၎င့်ားတ  ုက လမ့်ားဖဘား အကကမ့်ား က့်မှု ရင့်ဆ ုင့်ဖနရသူမျ ား၊ ဖသနတ့် အကကမ့်ား က့်မှု၊ အ မ့်ဖပခရ မွဲ ပ စ့်ဖနသူမျ ား၊ LGBTQ+ ခ ရသူမျ ားနှင ့်  ူပြေြူ ဟိုတ လသ  
လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ားမျ ားကွဲ သ ု  အစဉ့်အလ အရ ဖထ က့်ပ  မှုလ ုဖလ က့်စွ မရှ သည ့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက ု ဖပ ရှင့်ားဖပားပါသည့်။ TRC’s သည့် ရှုပ့်ဖထွားဖသ  
စ တ့်ဒဏ့်ရ ရှ သည ့် ရ ဇဝတ့်မှုမျ ားစွ ဖကက င ့် ထ ခ ကု့်နစ့်န သည ့် ခ ရသူမျ ားနှင ့် မ သ ားစုမျ ားက ု အလုပ့်အဖကျွားပပြုရန့်လည့်ား အထူားသီားသန ့် တည့်ရှ ဖနမပီား ပပည ့်စ လု ုဖလ က့်ဖသ  
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား လ အုပ့်ပါသည့်။ 

ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့် တရ ားမ တမှုအတွက့် မဟ မ တ့် သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်က ု ကကည ့်ပါ- စ တ့်ဒဏ့်ရ  ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ား-  Texas ရှ  ဖထ က့်ပ  မှုလ ဖုလ က့်စွ မရှ သည ့် 
ရ ဇဝတ့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားက  ုဖပ ရှင့်ားဖပားပခင့်ား။ Austin တွင့် ဖဘားကင့်ားဖရားနငှ ့် တရ ားမ တမှုအတကွ့် ရ ဇဝတ့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားမှ Austin 
အဖမရ ကန့် ပပည့်နယ့်သူ ပပည့်နယ့်သ ားမျ ားက ုလည့်ား ထင့်ပမင့်ချက့်မျ ား စ မျက့်န ှက ု ကကည ့်ပါ၊ ထင့်ပမင့်ချက့်- ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် အကကမ့်ား က့်မှု စက့်ဝန့်ားက  ုချ  ြုားဖ  က့်ရန့် 
ပ ု၍ လုပ့်ဖဆ င့်ရမည့်။ အစီရင့်ခ စ က  ုစ တ့်ဒဏ့်ရ  ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ  ပ ုစ တွင့် ကကည ့်ပါ။ Austin TRC ၏  ွွဲြို့စည့်ားမှုက  ုရ ဇဝတ့်မှုနှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ အမျ ားဆ ုား 
ထ ခ ုက့်နစ့်န သည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ားနှင ့် အဆ ုပါလူမျ ားက ဦားဖဆ င့်မပီား လုပ့်က ုင့်ဖပားဖနသည ့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားမှ လူမျ ားက ဦားဖဆ င့်၍ လုပ့်က ငု့်ရန့် SSVVP က 
အကက ပပြုပါသည့်။ 

လ င့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

အကက ပြ ြ ကော်- ြထ န စော် $460,000၊ ထ ို တနာ ကော် လ င့်လပု့်သ ားမျ ားအတွက့် လ ငော်လိုြော်သ ်း က ော််းလငျှော့ော်တ ထ က ော်ကတူ  ်း ဝနော်တ ဆ ငော် ှု   ်း  ငော် တ င တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ န ော်  

န စော်စဉော် $260k။ ဖ  ့်ပပပါတ ု အပပင့် တပခ ားအချက့်မျ ား ပါဝင့်သည့်- 
 

a. ရန ုင့်ဖသ  ဖဒတ မျ ားက  ုကျယ့်ပပန ့်ဖစရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားအတငွ့်ား အကကမ့်ား က့်မှုဆ ုင့်ရ  စစ့်တမ့်ား - 

$200k 

b. အချင့်ားချင့်ား ပ  ပ ုားမှု စီစဉ့်ပခင့်ား (မဖက င့်ားဖသ  ရက့် စ ရင့်ား၊ အခဖပား အချင့်ားချင့်ား ဖက င့်ားရ ည န့်ပပမှု) နငှ ့် အပပန့်အလနှ့် အကူအညီ - 

$75k 

c. လမ့်ားဖဘား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကဖူရားနှင ့် အနတရ ယ့် ဖလ   ချမှု - $80k 

d. လ င့်လုပ့်သ ား၊ အ မ့်ရ မရှ သူမျ ားနငှ ့် ဖဆားဝါားသ ုားစွွဲဖနဖသ  လူမျ ားအတကွ့် အမည့်စက့်က ု ဆန ့်ကျင့်၍ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား စည့်ားရ ုားလ ှုြို့ဖဆ ့်မှု - 
$30k 

e. Austin တွင့် တရ ားဖရားရ  / ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ  / လူမှုဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုဖပားသူမျ ားအတကွ့် အစဉ့်အလ အရ ကျွမ့်ားကျင့်မှု သင့်တန့်ားမျ ား - 

$75k 

https://allianceforsafetyandjustice.org/wp-content/uploads/2020/08/TRC.Texas_.8.3.2020.pdf
https://allianceforsafetyandjustice.org/wp-content/uploads/2020/08/TRC.Texas_.8.3.2020.pdf
https://allianceforsafetyandjustice.org/wp-content/uploads/2020/08/TRC.Texas_.8.3.2020.pdf
https://www.statesman.com/story/opinion/columns/your-voice/2020/08/09/opinion-our-city-must-do-more-to-break-cycle-of-violence/113774178/
https://www.statesman.com/story/opinion/columns/your-voice/2020/08/09/opinion-our-city-must-do-more-to-break-cycle-of-violence/113774178/
https://www.statesman.com/story/opinion/columns/your-voice/2020/08/09/opinion-our-city-must-do-more-to-break-cycle-of-violence/113774178/
https://www.traumarecoverycentermodel.org/
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လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု စီားပွ ားဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

အကက ပြ ြ ကော်- အတ  ်းတ ြေါ် တင တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ ှု ြတ   ဂ ကော်   ်းအ  ကော် တင တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ ှု ြ  ဏ   ်းက ို ြ ို   ်းတအ ငော်   ို်းြ  ြို့ြါ။ လက့်ငင့်ား ဖငွသ ား ဖထ က့်ပ  မှုသည့် 
ဖဘားကင့်ားမှုနှင ့် ကုစ ားမှု ရရှ ရန့် ကက ြုားစ ားဖသ အခါ အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက ဖ  ့်ပပထ ားသည ့် အဖပခခ လ ုအပ့်ချက့်တစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ အ ားနည့်ားချက့်အရှ ဆ ုားနှင ့် 
ချန့်လှပ့်ခ ထ ားရဆ ုားလူမျ ားက ု ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူရန့် အလ ု ငှ  လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက အဟန ့်အတ ားနည့်ားဖသ ၊ အလ ုက့်သင ့်ပ စ့်ဖသ ၊ အဖရားဖပေါ် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု 
ရယူရန့် ရ   သ  ျ ်းစ ွ ပ  ပ ုားပခင့်ားက အလွန့်အဖရားကကီားပါသည့်။ ဖအဂျင့်စီမျ ားနငှ ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ငု့်ား ပါတန မျ ားစွ သည့် အကကမ့်ား က့်မှု ပ စ့်မပီားဖန က့် က ုယ့်တ ငု့် ဆ ုားပ တ့်ပခင့်ားက  ု
ပမ င ့်တင့်ပခင့်ားနှင ့် အလ ုမရှ သူမျ ားအတွက့် ကနဦား သ ု မဟုတ့် လက့်ရှ  စနစ့်မျ ား ပါဝင့်မှုအတကွ့် လ ုအပ့်ချက့်က ု ဖလ   ချပခင့်ားပ င ့် လူအမျ ားနှင ့် မ သ ားစုမျ ားက ု အပမန့် ပ  ပ ုားရန့် 
ဤသဖဘ သဘ ဝ၏ ဖငွဖကကားမျ ားက ု အသ ုားပပြုန ုင့်ပါသည့်။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ပရ ုဂရမ့်၏ လက့်ရှ  ဥပမ သည့် Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်က လက့်ရှ  ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ထ ားသည ့် SAFE 
Alliance ပရ ုဂရမ့်ပ စ့်သည ့် “Bridge to Safety” ပ စ့်သည့်။ 

1. လ  ညျှော့ော်  ဏ္ဍ န  စော်  ငော် အနညော််းဆ ို်း ထြော်တဆ ငော််း တ န   5 ြိုသ ို  မ   ြို့တ  ော်က တ င တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့သညျှော့ော်  

တ င တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ ှုအက ဉော််းြ  ြော်က ို ြ  တဝတ ြ်းန ိုငော်သညျှော့ော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း ြါ နာ   ်း၏ အတ  အ  ကော်က ို   ို်းပ  ငျှော့ော်ြါ။ 

a. စီမ ခန ့်ခွွဲဖရား ဝန့်ထုပ့်ဝန့်ပ ုားမျ ားက ု လွယ့်ကူဖစရန့်နှင ့် ရန့်ပ ုဖငွ အမျ ားစကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ရယူဖနသူမျ ားသ ု  တ ကု့်ရ ကု့်ဖရ က့်ရှ ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် 
ဖန က့်ထပ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုဖပားဖသ  ပါတန မျ ားအတကွ့် ဖရာွးချယ့်မှုတစ့်ခုအပ စ့် ဗဟ ကုချြုပ့်က ုင့်ဖသ  ခွွဲဖဝဖပားမှု ပပြုလုပ့်ပါ။ 

b. ဖငွဖကကားမျ ား ရယူရန့် ရွဲသတင့်ားပ ု မှုမျ ား သ ု မဟုတ့် ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့် ပါဝင့်မှု မလ အုပ့်ပါ။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု အကက ပပြုချက့်- 

- $75,000 p/နှစ့်၊ p/ဖနရ ၊ တ ကု့်ရ ကု့် ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှုအတွက့် x 6 (1 လက့်ရှ ၊ 5 ဖန က့်ထပ့်) ဖအဂျင့်စီမျ ား = $450,000 

- ဖအဂျင့်စီ ဝန့်ထမ့်ားမျ ားက ိုယ တ ိုင  ခွွဲဖဝဖနပါက FTE/PTE နှင ့်/သ ု မဟုတ့် ဗဟ ကုချြုပ့်က ုင့်ဖသ  ခွွဲဖဝဖရား ပ  ပ ုားမှု၏ ည  န ှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်မှုနှင ့် စီမ ခန ့်ခွွဲဖရား 
အစ တ့်အပ ငု့်ားမျ ားအတကွ့် ထပ့်ဖဆ င့်ား ဖငွဖကကားမျ ား လျ ထ ားပါ x 6 (1 လက့်ရှ  FTE၊ 2 ဖန က့်ထပ့်) = $225,000 

1. လန က ထ   လူမျ ားနငှ ့် မ သ ားစုမျ ား၏ အဖရအတကွ့်က ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့် ကစု ဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ား ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်ဖစရန့် အလ ု ငှ  အဆ ုပါ ဖငမွျ ားက ု 
အသ ုားချဖစဖရားအတကွ့်  အကကမ့်ား က့်မှု ခ ရသူမျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား အ ်းလ ုားအတကွ့် ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှု ရန့်ပ ုဖငွ အကျဉ့်ားချြုပ့်အတွက့် 
သတ့်မတှ့်ချက့်ပပည ့်မီမှုက  ုချွဲြို့ထွင့်ပါ။ 

2. အက ဉော််းြ  ြော် တ င တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ ှု  န ော်ြ ိုတ င    ်း ြ  တ ဝတ ြ်းတနသညျှော့ော် ြတ   ဂ ကော်   ်း/လူြိုဂ္  လော်   ်း/တ အဂ ငော်စ    ်းအ  ကော် အဖ ို်းအြန ငျှော့ော် အထူ်း လညော် တ လ  ျှော့ြ ထ ်းတ သ  
CapMetro ယ ဉော်စ ်းက ော်   ်း အြါအဝငော် ပမိြှုြို့အ ြခ် ြှုြ်ဘရျားနှငျှော့် တစဖ် ွဲြို့တည်ျားပဖစ်သညျှော့် သယော်ယူြ ို တ ဆ ငော်တ ်းက ို ြ ိုလ ယော်ကတူသ  အသ ို်းပြ ြ ငျှော့ော် စ စဉော်တ ြ်းြါ။ 

- တစ့်နှစ့်လ င့်၊ တစ့်ဖနရ လ င့် ယ ဉ့်စီားခွင ့် 100-150 ခု 

မမ ြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င ့် FreeFrom ၏ Trust Survivors တွင့် ဖ  ့်ပပထ ားသည ့် အကက ပပြုချက့်အချ  ြုြို့က ု ပ ည့် သွင့်ားရန့် အကက ပပြုထ ားသည့်- တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ား အစီရင့်ခ စ တွင့် 
အကကမ့်ားဖ  ့်ပပထ ားသည ့် အကက ပပြုချက့်အချ  ြုြို့တွင့် မမ ြုြို့ဖတ ့်က ပါဝင့်လပု့်ဖဆ င့်ပါရန့် အကက ပပြုထ ားသည့်။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုသည့်- 

- မမ ြုြို့ဖတ ့်အနှ  အပပ ားတွင့် အလွယ့်တကူ ရယူန ုင့်သည ့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ အဖပခခ ထ ားသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင ့် ပါတန မျ ားမှတဆင ့် အဆ ုပါ 
ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက  ုရယူသ ုားစွွဲရန့် အကကမ့်ား က့်မှုအမျ  ြုားအစ ား အ ားလ ုားမ ှလွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက ု ဖနရ မျ ား  န့်တီားဖပားပါ 

- ဖငွသ ား ဖထ က့်ပ  မှုက  ုလူအမျ ားထ  ခွွဲဖဝဖပားန ုင့်သည ့် နည့်ားလမ့်ား၏ ဖရာွးချယ့်မှုမျ ားစွ က ု ထည ့်သွင့်ားပါ (ဥပမ ၊ 

ample၊ cash၊ venmo၊ ဘဏ့်အဖက င ့်    ိုအ  သညျှော့  လင ွက ခှံန ိုင လသ  နည ်း   ်း ျ ်း)၊ 

- ချန့်လှပ့်ထ ားခ ရသူ (LGBTQIA+ နှင ့် BIPOC အပ စ့် ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်သည ့် လူမျ ား) အမျ ားစုအတကွ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ပမ ဏမျ ားက ု အရန့်ထ ားရ  ပါ။

https://www.safeaustin.org/bridge-to-safety/
https://static1.squarespace.com/static/56a24df4d8af10a5072bed7c/t/603d35cc7f891c50b5cbfafd/1614624338086/Trust%2BSurvivors%2BReport
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- ဖငွဖကကားမျ ား လက့်ခ ရရှ ပခင့်ားသအတကွ့် “သက့်ဖသ” သ ု မဟုတ့် အရည့်အချင့်ားမီမှု သတ့်မတှ့်ချက့်မျ ား မလ ုအပ့်ပါ၊ 

- အထူားကန ့်သတ့်ချက့်မျ ားမရှ ဘွဲ အလ ကု့်သင ့်ပ စ့်ပါဖစ။ 

- ခ ရသူမျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားအတကွ့် လက့်ငင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားသ မဟတု့်ဘွဲ ဤရန့်ပ ုဖငွမျ ားပ င ့် ကစု ားဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားက ု  

ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲရန့် ပပြုလုပ့်ထ ားပါ 

- လူပုဂ္ ြုလ့်မျ ားအ ား အ ွွဲြို့အစည့်ား၏ “ဖ  က့်သည့်မျ ား ပ စ့်လ   ု ” မလ ုအပ့်ပါ သ ု မဟုတ့် ခွွဲဖဝသတ့်မတှ့်ဖရား ဖနရ တွင့်  

ဆက့်တ ကု့် ပါဝင့်မှု ရ  ရန    ို ါ။ 

- လ ုအပ့်ပါက တစ့်ဖန တည့်ား န ရမီျ ားအတွင့် အပမန့် ခွွဲဖဝန ုင့်ဖအ င့် ပပြုလုပ့်ပါ 

လက့်ရှ တွင့် Bridge to Safety (BTS) သည့် မမ ြုြို့ဖတ ့်က ဖငွစ ကု့်ထုတ့်ဖပားဖသ  ပဖရ ဂျက့်ပ စ့်မပီား The SAFE Alliance က ကကီားကကပ့်က  လွန့်ခွဲ ဖသ  ဖပခ က့်လတွင့် 
အ မ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မှု၊ လ င့်ဖစ ့်က ားခ ရမှု နှင ့်/သ ု မဟတု့် လူကနု့်ကူားမှု ကက ြုဖတွြို့ခွဲ ရသည ့် လူမျ ားထ  တစ့်ကက မ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု ရရှ ဖစပါသည့်။ အ မ့်ရ  ဖလ  က့်ထ ားခမျ ား၊ 
တစ့်ကက မ့်စ  ငှ ားရမ့်ားခ သ ု မဟုတ့် စရန့်ဖငွမျ ား၊ ဟ ုတယ့် တည့်ားခ ခုမျ ား၊ လူတစ့်ဦား ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားလ ုသည ့် အဖမရ ကန့်ရှ  တပခ ား ခ လု ှုရ သ  ု သွ ားလ ဖရား (အဆ ုပါ ခ လု ရု ဖနရ နငှ ့် 
ည  န ှုင့်ား၍)၊ လ ုခခ ြုဖရား၊ လက့်က ငု့် ုန့်ား၊ ဓ တ့်ဖငွြို့ကတ့်မျ ား၊ ဘက့်စ့်က ား လက့်မှတ့်မျ ား၊ အ ုင့်ဒီ၊ ကဖလားထ န့်ားဖရား၊ ပည ဖရား၊ အလုပ့်အက ငု့် အဖထ က့်အပ  ၊ ဘ သ ပပန့်ဆ ုမှု၊ 
ဥပဖဒဆ ုင့်ရ  အဖထ က့်အပ  ၊ ဖဆားဘက့်ဆ ုင့်ရ နှင ့် သွ ားဘက့်ဆ ုင့်ရ  ဖစ င ့်ဖရ ှက့်မှု သ ု မဟုတ့် ဖလယ ဉ့်ခကွဲ သ ု  အရ မျ ားအတကွ့် BTS ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက ု အသ ုားပပြုန ုင့်ပါသည့်။ 
Bridge to Safety သည့် ပမန့်ဆန့်ရမည့် -- ရန့်ပ ဖုငွမျ ားက ု န ရပီ ုင့်ား သ ု မဟတု့် ဖန ချင့်ား ခွွဲဖဝဖပားသည့်။ 

ဖရြှို့ဖပပားအပ စ့် SAFE ၏ Bridge to Safety က  ုကကည ့်ပခင့်ားပ င ့် SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ဤကွဲ သ ု  ရန့်ပ ုဖငွမျ ား အမျ  ြုားအစ ားမျ ားက ု ပ န ့်ဖဝဖပားန ုင့်မည ့် အလ ားတ ူဖနရ မျ ားတွင့် 
မမ ြုြို့ဖတ ့်က ရန့်ပ ုဖငွ ပ ၍ုဖထ က့်ပ  ရန့် စ တ့်ကူားထ ားပါသည့်။ ထပ့်ဖဆ င့်ား ပ န ့်ဖဝဖရား ဖနရ မျ ားသည့် အလုပ့်ခွင့်တစ့်ခစုကီ FT ဝန့်ထမ့်ားက ု ဖငွဖထ က့်ပ    ု  မလ အုပ့်ဖစရန့်နှင ့် 
ပ ုမျ ားဖသ  ဖငွမျ ားက လ ုအပ့်သူမျ ားထ သ ု  တ ကု့်ရ ကု့်ဖရ က့်သွ ားန ုင့်ဖစရန့် ဗဟ ကုချြုပ့်က ုင့်ဖသ  ည  န ှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်မှုမ ှအကျ ြုားပ ုရန ုင့်သည့်။ 

လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း အတပြပြ  အ  ော်   အကက ပြ ြ ကော်- 

1. လ င့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူဖရားနငှ ့် အနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ားပ င့်  ဖ  ့်ပပထ ားသည ့်အတ ငု့်ား  ူပြေြူ ဟိုတ သညျှော့  ဝင့်ဖငွနည့်ားသူမျ ားထ သ ု  ဖလ   ချထ ားမပီား 
ထ န့်ားမတ့်ဖပားသည ့် နှုန့်ားထ ားမျ ားပ င ့် ငှ ားရမ့်ားအတကွ့် အ မ့်ရှင့်မျ ားက ု မက့်လ ုားဖပားရန့် အမဖတ ့်ဖငွ ပရ ုဂရမ့်က  ု န့်တီားပါ။ ပဖရ ဂျက့် ချ  တ့်ဆက့်မှု၏ တန့်ားတူညီမှု 
 ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရား အစီအစဉ့်တွင့် အဆင ့်ပမင ့်မွမ့်ားမ ပပင့်ဆင့်ပခင့်ားက ု တ ားပမစ့်ရန့် ဖပမရ ဝယ့်ယူန ငု့်ဖပခ ပါဝင့်ဖသ ဖကက င ့် ဤကွဲ သ ု  ချန့်လပှ့်ခ ရသည ့် အကကမ့်ား က့်မှုမ ှ
လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက  ုထည ့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားမှုတငွ့် ချန့်ခွဲ ပခင့်ား မရှ ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစပါမည့်။ 

a. ဥပမ - San Francisco  မမ ြုြို့ဖတ ့်နငှ ့်အတူ St. James ဖဆားရ ုနှင ့် Larkin လမ့်ား လူငယ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား လက့်တွွဲလုပ့်က ငု့်ဖရား “ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားဖနရသူမျ ားက ု 
အချ  ြုားမညစီွ  ထ ခ ကု့်သည ့် အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ  ပပဿန က ု ဖပ ရှင့်ားပခင့်ားသည့် James ဖဆားရ ုနှင ့် Larkin လမ့်ား လူငယ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် အမဖတ ့်ဖငွ 
ပရ ုဂရမ့်အတွက့် နှစ့်နှစ့်စ ချြုပ့်မျ ား ရရှ ခွဲ သည့်ဟု ယခင့်နှစ့်က ဖကကည ခွဲ သည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်ဝန့် London Breed အတကွ့် ဦားစ ားဖပား ပ စ့်ခွဲ သည့်။  St. James 
သည့် နှစ့်စဉ့် $490,000 လက့်ခ ရရှ ပါမည့်ပ စ့်ဖသ ့်လည့်ား Larkin Street $660,000 က လက့်ခ ရရှ ပါမည့်။ စုစဖုပါင့်ား အသ ုားစရ တ့် $2 ဖတ င့်ားခ မှုတငွ့် 
နှစ့်နစှ့်ကက ဖအ င့် ဖရ ြို့ဖပပ င့်ား အ မ့်ရ  တည့်မမွဲဖရား အမှုက စစ စီမ ခန ့်ခွွဲမှုအတွက့် $300,000 လည့်ား ပါဝင့်ပါသည့်။” 
https://www.ebar.com/news/news//287122 

 

ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု အကက ပပြုချက့်-  စော်န စော်လ ငော် $500,000 

 
2. အစဉော်အလ အ  ြ   ်းန   ော်ြ  သညျှော့ော် ပြညော်နယော်န ငျှော့ော် လူအြ ငော််းြ ငော််း အ က ော််းဖကော် ှု၏ လ  ော်တ ပ  ကော်လ သူ   ်းပဖစော်တ သ  လူ ညော််း   ်းက ို တ ြ်းအြော် ညျှော့ော် 

အ  ော်  ယနူစ ော်   ်းအ  ကော် လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််း အ  ော်   ယ ို   ော်အြော်န  တ င    ်း အြါအဝငော် မ   ြို့တ  ော်အန     ငော် လူ ညော််း လ ငော်တ ပြ ငော််း တ ြါငော််းတဆ ငော် ှု၏ 
ကမကထပြြှုဘရှြို့ဘ ပြျားအစ အစဉမ်  ျားက ို တင တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ြါ။ 

a. ဥပမ - Austin ၏ လူမည့်ား လ င့်ဖပပ င့်ား ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပ ငု့်ား- အ မ့်ရ  ကနု့်ကျစရ တ့်အတွက့် $500k၊ အ မ့်မန့်ဖနဂျ  2 ဦားအတကွ့် အချ  န့်ပ ုင့်ားလစ မျ ား 
$40k၊ အက့်ဒ့်မင့် လစ အတကွ့် $40k၊ ဥပဖဒအကအူညအီတကွ့် $10k၊ $5k အ ွွဲြို့ 

https://www.ebar.com/news/news/287122
https://btla.squarespace.com/
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 ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရား သင့်တန့်ားမျ ား၊ $5k ဖပားသွင့်ားပစစည့်ားမျ ား 

ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု အကက ပပြုချက့်-  စော်န စော်လ ငော် $600,000 

3. ထ ု အပပင့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အ မ့်ရ  အဖပခပပြု အကက ပပြုချက့်မျ ား 1 နငှ ့် 2 အတကွ့် အလ ားအလ ရှ ဖသ   
လမ့်ားဆ ုားမျ ားက  ုသ ရှ ပခင့်ားပ င ့်၊ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့်- အ တ  ော်တ င    ်း၊ အ  ော်   ယ ို   ော်အြော်န  တင ၊ ကြော်တ ်း/အတ ်းတ ြေါ် အ  ော်   အတထ ကော်အြ ျှော့ ဟ  ို ယော် တ  ်းကငော််းတ  ်း 
တ နထ ိုငော် ှု   ်း အြါအဝငော် အ  ော်   ြ ျှော့ြ ို်း ှုအ  ကော် COA အ  ော်  ကြော်တ ်းက ို တ ပဖ  ငော််း နော် တင တ  က်းတ ထ က ော်ြ ျှော့ ှုန ငျှော့ော် အမ    ော််း  န ော်ြ ိုတင  ဖနော်  ်း ှုက ို   ို်းပ  ငျှော့ော်မြ ်း ြ  ထို ော်တ ြ်းြါ။ 
အ  ော်    လ ိုခြ   ှု န ငျှော့ော်/သ ို  ဟ ို ော် အ ို်း  ျှော့အ  ော်  ျှော့ပဖစော် ှုက ို ကက  တ  ြို့တန တ သ  ြ  သူ   ်း/လ  ော်တ ပ  ကော်လ သ ူ  ်းအ  ကော်န ငျှော့ော် ဖယော်   ်းြ  သူ   ်း/အ  ော်  ငော််းအ က ော််းဖကော် ှု၊ 
လ ငော်တစ ော်က ်းြ   ှုန ငျှော့ော် လူကိုနော်ကူ်း ှု   လ  ော်တပ  ကော်လ သ ူ  ်းအ  ကော် သ ်းပြ ်း အတလ်းထ ်း ှုန ငျှော့ော်  ငော််းပ စော်   ်းက ို ကက   ငော်လ  ထ ်း  ညော်။  န ော်ြ ိုတ င    ်း အသ ို်းပြ န ိုငော် ှုက 
ဥြတ ဒစ ို်း  ို်းတ ်း သ ငော််းတြ်းြ ို ြ ကော် န ငျှော့ော်/သ ို  ဟ ို ော် ြူ်းတ ြါငော််းတဆ ငော် ကွော် ှု  လ ိုအြော်ြါ။ ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားတငွ့် ရှ နှင ့်မပီားပ စ့်သည ့် Hotel Safety Net 
ပရ ုဂရမ့်မျ ား၊ ဥပမ  Survive 2 Thrive အပါအဝင့် အချ  ြုြို့ဖသ  ခွွဲပခ ားထ ားသည ့် ဖရာွးချယ့်စရ မျ ားက ု Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်က လက့်ရှ  ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  ဖပားလျက့်ရှ မပာီး 
ထပ့်ဖဆ င့်ား ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု လ ုအပ့်ဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။ ဤလ အုပ့်ချက့်သည့် အကူားအဖပပ င့်ားဆ ုင့်ရ  သ ု မဟုတ့် ပ  ပ ုားမှုဆ ုင့်ရ  အ မ့်ရ  အပါအဝင့် က လရှည့် 
ရင့်ားပမစ့်မျ ား ရယူလ ုသည ့် အ မ့်ရ မွဲ  စခန့်ားမျ ားရှ  ခ ရသူမျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား အကကမ့်ား က့်မှု အမျ  ြုားအစ ားမျ ားစွ  ကက ြုဖတွြို့ဖနရည ့် လူမျ ား အပါအဝင့် အကကမ့်ား က့်မှု 
အမျ  ြုားအစ ား မျ ားစွ က  ုကက ြုဖတွြို့ဖနရဖသ  လူမျ ားအထ  ပါဝင့်ပါသည့်။ ခ ရသူမျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားစွ သည့် အနတရ ယ့်ကျဖရ က့်ဖနဖသ ့်လည့်ား ခ လု ှုရ က ု အပမန့် 
မရယူန ုင့်ဘွဲ ခ လု ှုရ  ဖစ င ့်ဆ ုင့်ားမှုမျ ားမှ  အချ  န့်ကက ဖသ ဖကက င ့် ဖစ င ့်ဆ ုင့်ားဖနသည ့် ကက ားလပ့်ချ  န့်တငွ့် ဖဘားကင့်ားဖသ  ဖနရ သ ု  သွ ား  ု လ ုဖနပါသည့်။ 
Survive2Thrive Foundation (S2T) သည့် Austin နှင ့် အနီားန ားရှ  ဖက င့်တီမျ ားတွင့် ဖက င့်တအီနှ  အပပ ားရှ  ဟ ုတယ့်မျ ား၏ ဖဘားကင့်ားဖရား ပခင့်ဖထ င့်ငါားခုမှ 
ခ လု ှုရ ဖနရ  မရှ န ုင့်သည ့်အချ  န့်တငွ့်  ယ့်ရှ ားခ ရမှုနှင ့် အ ုားမွဲ အ မ့်မွဲ ပ စ့်ဖနသည ့် အ မ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မှုနှင ့် လ င့်ဖစ ့်က ားခ ရမှု ကက ြုဖနရဖသ  လူမျ ားအတကွ့် ယ ယီ 
အ မ့်ရ  စီစဉ့်ဖပားပါသည့်။ ထ ုလူမျ ားက  ု45 ရက့်အထ  မီား  ုဖချ င့်အခန့်ားငယ့်မျ ားနငှ ့် အဝတ့်ဖလ  ့်ခန့်ားမျ ားပါသည ့် ရန ုင့်ဖသ  ဟ ုတယ့်ခန့်ားမျ ားတွင့် ဖနရ ချထ ားဖပားမပီား 
အမှုက စစ စီမ ခန ့်ခွွဲဖရားနှင ့် တယ့်လီအကက ဖပားပခင့်ားကွဲ သ ု  အစ ားအစ နငှ ့် လ ုအပ့်ဖသ  ရင့်ားပမစ့်မျ ား ဖပားအပ့်ပါသည့်။ သွ ားလ ဖရား ဖထ က့်ပ  ဖကကားဖငွမျ ား၊ အ မ့်ရ  
စရန့်ဖငမွျ ား/ဖလ  က့်လ  ခမျ ား၊ ခရီားသွ ား ရန့်ပ ဖုငွမျ ားနှင ့် ၎င့်ားတ  ုအ ား တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့်ား အမမွဲတမ့်ား/အမမွဲတမ့်ား အ မ့်ရ  အမမွဲရန ုင့်ဖစပခင့်ားနှင ့် ဆက့်စပ့်သည ့် 
အသ ုားစရ တ့်မျ ားက  ုပ  ပ ုားရန့်လည့်ား တစ့်ကက မ့်စ  ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုက ု အသ ုားပပြုပါသည့်။ ဤပရ ုဂရမ့်မျ ားသည့် အဖထ က့်အပ  ရယူဖနသည ့် ခ ရသူမျ ားက 
အကကမ့်ား က့်မှုမှု ထွက့်ဖပပားလ စဉ့် လက့်ငင့်ား ဖရာွးချယ့်မှုဖပားပါသည့်။ 

ဤအကက ပပြုချက့်က ု RPSF အလုပ့်အပု့်စုမျ ားစွ က လ ွဲဖပပ င့်ားတ ဝန့်ယူမည့်ဟု ဖမ  ့်လင ့်မပီား TF တန့်  ုားမျ ားနှင ့် SSVVP ၏ ဆက့်စပ့်လ မ့်ားခခ ြုဖနဖသ  
အကက ပပြုချက့်မျ ားနှင ့်အညီ ပပြုလုပ့်ထ ားသည ့် အဖရားတကကီား၊ သီားပခ ားနှင ့် လက့်ရှ  အ ရ ုစ ကု့်မှုနှင ့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှု လ ုအပ့်ပါသည့်။ 

ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု အကက ပပြုချက့်-  စော်န စော်လ ငော် $15,000,000 

4. မ   ြို့တ  ော်က တင တ  က်းတ ထ က ော်ြ ျှော့ထ ်းသညျှော့ော် အ  ော်   အကူအည  တ န     ်း (အကျဉ့်ားချြုပ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုနငှ ့် တ ာုးပမ င ့်ထ ားဖသ  မမ ြုြို့ဖတ ့်က အသင့်ားဝင့်ထ ားသည ့် 
သွ ားလ ဖရား သ ုားစွွဲန ုင့်မှု)   ငော် SSVVP စ ်းြ  ်းတ  ်း အကက ပြ ြ ကော်   ်း (အထကော်  ငော် ကညျှော့ော်ြါ) ၏ အတက ငော်အထညော်တဖ ော် ှုအ  ကော် တင တ  က်းတ ထ က ော်ြ ျှော့ ှုက ို က ော််းလ  ော််းြါ။ 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား 

အကက ပြ ြ ကော်- 

1. လ မည ့် ဘဏ္ဍ နစှ့် နှစ့်နစှ့်တွင့်၊ လကော်    တ က  ငော််းအတ ပြစ ိုက ော်န ငျှော့ော် တန  အတ ပြစ ိုက ော်၊ သငော်ရ ို်းပြငော်ြပဖစော်တ သ ၊    အိုြော်ထ နော််းသူ ြ ျှော့ြ ို်း ှု န ငျှော့ော်/သ ို  ဟ ို ော် ထြော်တ ဆ ငော််း 
လူ ှုအသ ိုငော််းအဝ ိုငော််းက တ စျှော့တ ဆ ော်တ သ  ကက   ငော်က က  ယော်တ  ်း ကက  ်းြ ော််း ှု   ်းက ို   ို်းြ  ြို့ သ ို  ဟ ို ော်   ို်းပ  ငျှော့ော်တ ြ်းသညျှော့ော် ြရ ိုဂ  ော် သ ို  ဟ ို ော် ြတ  ဂ ကော် အနညော််းဆ ို်း 3 ြိုက ို 
တ င တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့ြါ၊ တနာကော်ြ ိုငော််း  ဏ္ဍ န  စော်   ်း  ငော် တင တ  က်းတ ထ က ော်ြ ျှော့ထ ်းတသ  ြရ ိုဂ  ော်   ်း၏ အတ  အ  ကော် န ငျှော့ော်/သ ို  ဟ ို ော် တ င တ  က်းတ ထ ကော်ြ ျှော့တ သ  ြ  ဏက ို 
  ို်းြ  ြို့ြါ။ 

ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှု အကက ပပြုချက့်-  စော်န စော်လ ငော် $500,000 
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- $75,000 p/FTE 

- ပရ ုဂရမ့် ဖပားသွင့်ားမှုမျ ားနငှ ့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရကွ့်သူမျ ားထ  တ ကု့်ရ ကု့် ဖထ က့်ပ  မှုအတွက့် အနည့်ားဆ ုား $25,000 

- တည့်ဖနရ  အဖပခပပြု နှင ့်/သ ု မဟုတ့် သင့်ရ ုားပပင့်ပ ပရ ုဂရမ့်မျ ား တ ာုးချွဲြို့ပခင့်ားအတကွ့် တည့်ဖနရ တစ့်ခုလ င့် $20,000 

SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် COA အ ား အထူားသပ င ့် ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့်သ ု  စီားဆင့်ားမသွ ားဘွဲ၊ ယင့်ားအစ ား ဖနရ အဖပခပပြု (ဖကျ င့်ားမျ ား၊ တ ကု့်ခန့်ားတွွဲမျ ား၊ ရပ့်ကကွ့်မျ ား၊ 
အစရှ သည့်တ  ု) သင့်ရ ုားပပင့်ပနှင ့် စနစ့်အဖပခပပြုမဟုတ့်ဖသ  RPSF တန့်  ုားမျ ားက  ုလက့်က ုင့်ပပြုထ ားသည ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အကကမ့်ား က့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ားတွင့် 
ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ သည ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုမတှဆင ့် ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ဖငွဖကကားက ု ခွွဲပခ ားထ ားရန့် အကက ပပြုသည့်။ ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရားသည့် အကကမ့်ား က့်မှု 
“ပြေစ   ွ်း ှု ျ ်းပ  ်း   ှုနှုန ်း” က  ုဖလ   ချရန့် ကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားက ု လဆ င ရွက န ိုင ရန  ထ ဖရ က့်မပီား ဖငွဖကကားအရ လ ုဖလ က့်ဖသ  နည့်ားလမ့်ားပ စ့်မပီား 
ကပ့်ဖဘားပ င ့်ဖစ ဖဆ ့်မှုမဟုတ့်ဖသ  လူတစ့်ဦားချင့်ားနှင ့် မ သ ားစုမျ ားက ု ပပြုစပုျ  ြုားဖထ င့်မပီား ကျန့်ားမ ဖသ  နည့်ားလမ့်ားမျ ားပ င ့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မပီား ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားပါသည့်။ Austin တွင့် 
ဤကွဲ သ ု  အဖပခခ ၊ ဒုတ ယနှင ့် တတ ယအဆင ့် ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား၏ အမျ  ြုားအစ ားမျ ားစ ွသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားနငှ ့် အပမတ့်မယူဖသ  
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားစ ွတွင့် ဆက့်လက့်၍ ပ စ့်ဖပေါ်ဖနပါသည့်၊ သ ု ဖသ ့် အထူားသပ င ့် လူငယ့်နှင ့် လူကကီားမျ ား၏ အဖရအတွက့်မျ ားစွ  ပပည ့်မီရန့် အစဉ့်အလ အရ အတည့်ပပြုဖသ  
ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖရား အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားအတကွ့် ဖန က့်ထပ့် ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှု လ ုအပ့်သည့်။ 

Youth Rise Tex- as၊ Creative Action နှင ့် OutYouth ကွဲ သ ု  ပန့်ားချ၊ီ အ ားကစ ားနှင ့် ယဉ့်ဖကျားမှု ထ န့်ားသ မ့်ားဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ားတွင့် လူငယ့်မျ ားအတကွ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား 
တည့်ဖဆ က့်ရန့်နငှ ့် ကျန့်ားမ ဖရားနှင ့်ညီမပီား ချ  တ့်ဆက့်မှုရှ ဖသ  လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားက ု ပမ င ့်တင့်ရန့် အလ ားအလ ရှ သည ့် အဖပခခ  ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား မဟ ဗျျူဟ မျ ား 
ပါဝင့်သည့်။ ဤကွဲ သ ု  ပရ ုဂရမ့် အမျ  ြုားအစ ားမျ ားသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားတွင့်ား ဖငဖွကကားအခက့်အခွဲ က လမျ ားအတငွ့် ပထမဆ ုား ကက ြုဖတွြို့ရမည ့် ဖငွဖကကား ဖထ က့်ပ  မှု ဖဝစုမျ ား 
ပ စ့်ဖလ ရှ မပီား COVID ကမ္  ကပ့်ဖရ ဂါနှင ့် မုန့်တ ုင့်ားမပီားဖန က့် ကပ့်ဖဘားမျ ားမှ ကျွန့်ပု့်တ ု ၏ မမ ြုြို့ဖတ ့် ကူားဖပပ င့်ားမှုဖနစဉ့် ၎င့်ားတ  ုက ု အ ားဖပားပမ င ့်တင့်ရန့် လ ုအပ့်ပါသည့်။ Man in 
Me အပါအဝင့် အဖပခခ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားသည့် “လူအမျ ားအ ား တ ဝန့်သ ဖသ  လူသ ားဆန့်မှုနှင ့် အို  ထ န ်းသူဆန  ှုဆီသ ု  ပည ဖပားရန့်၊ အ ားဖပားရန့်နှင့်  ကူညီရန့်” 
လုပ့်ဖဆ င့်ဖပားမပီား အဓ ပပါယ့်ရှ ဖသ  ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား အလုပ့် လုပ့်ဖဆ င့်က  မ ဘမျ ားအ ား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားတွင့် ဖဒသနတရ ပန့်ားခခ မျ ားတငွ့် အစ ားအဖသ က့်မျ ားမှ 
အုပ့်ထ န့်ားဖရား အ ွွဲြို့အ ားအထ  အရ အ ားလ ုားတွင့် ပါဝင့်သူမျ ား ပ စ့်လ ဖစသည့်။ ပရ ုဂရမ့်မျ ားသည့် ဖနရ အဖပခပပြု ပ စ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ရ ဇဝတ့်မှုအလွန့်မျ ားပခင့်ားဖကက င ့် 
သမ ုင့်ားဖကက င့်ားအရ ထ ခ ုက့်နစ့်န သည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ အစ တ့်အပ ုင့်ားမျ ား အထူားသပ င ့် ပါဝင့်သည့်၊ ဤကက ြုားပမ့်ားမှုမျ ားအတကွ့် ရန့်ပ ဖုငွမျ ား ဖသချ ဖစပခင့်ားသည့် မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ 
နယ လပ  ျ ်းအ ်း ကက   တ ရန  ရွှဲ ျ ်းလစ ွတ ရ တွင  ယခင က အသ ုားချခွဲ သည ့် ဖငွတန့်  ုားချင့်ားတူညီမှု အနည့်ားဆ ုား ရှ ရမည့်မှ  အလွန့်အဖရားကကီားသည့်။ ဤကွဲ သ ု  ပရ ုဂရမ့်မျ ားသည့် 
ထ ဖရ က့်မပီား ဖငဖွကကားအရ လ ုဖလ က့်က  မမ ြုြို့ဖတ ့်အနှ  တငွ့် ကျယ့်ပပန ့်စွ  အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်န ုင့်ပါသည့်၊ ၎င့်ားတ  ုအပပင့် မစဉ့်ားစ ားရဖသားသည ့် လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားက 
ဖစ ဖဆ ့်ဖသ  ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင့်  ရင့်ားပမစ့်မျ ားက အကကမ့်ား က့်မှုက ု တ ားဆီဖပားန ုင့်သည ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားပ င ့် ရပ့်ကကွ့်မျ ားနငှ ့် တပခ ားဧရ ယ မျ ားက ု ပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖစက  
မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ မှုနငှ ့် ထ ုက့်တန့်ပါသည့်။ 

2. SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့်  လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ား တန့်ားတူညီမှု ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရားအလုပ့်အ ွွဲြို့၏ အကက ပပြုချက့်မျ ားအတကွ့် ပ  ပ ုားမှုက ုလည့်ား ဖ  ့်ပပပါသည့်။ 
အဖပခခ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားနှင ့် ရပ့်ကကွ့် ဗဟ ုချက့်မျ ားတွင့်ားရှ  လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားက ည န့်ကက ားဖသ  ဖငဖွကကားဖထ က့်ပ  မှုတ ု က အကကမ့်ား က့်မှု တ ားပမစ့်ဖရားအတကွ့် 
“ဖရဆန့်” ချဉ့်ားကပ့်မှုမျ ားက ု ဖသချ ဖစပါသည့်။ 

ပည ဖရားနှင ့် ရွဲမဟုတ့်ဖသ  ကပ့်ဖဘားနငှ ့် ကုစ ားဖရား ဖရာွးချယ့်မှုမျ ား ချ  တ့်ဆက့်မှု 

 
မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် ခ ရသူမျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  ဥပဖဒ စနစ့်ပပင့်ပတွင့် ၎င့်ားတ  ု၏ ကစု ားဖရားနှင ့် တ ဝန့်ခ မှု ဖရာွးချယ့်စရ မျ ားက ု န ားလည့်ဖစရန့် 
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပ  မှုနှင ့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုသတ့်မတှ့်ထ ားရမည့်။ သတ ပပြုမ မှုက  ုတ ာုးပမ င ့်ရန့် အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားတငွ့် ပါဝင့်သည့်မှ - 

 

• ကုစ ားပခင့်ားနငှ ့် တ ဝန့်ခ ပခင့်ားအတကွ့် ဖရာွးချယ့်မှုမျ ားက ု အဖသားစ တ့်ဖ  ့်ပပသည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ ဝဘ့်ဆ ကု့်ဆ ုင့်ရ  စ မျက့်န ှတစ့်ခုက ု  န့်တီားပခင့်ား 

• ကပ့်ဖဘား ရင့်ဆ ုင့်ဖနရသူမျ ားက ယဉ့်ဖကျားမှုအရ တ  ုပပန့်မှုရှ ဖသ  ရင့်ားပမစ့်မျ ားက  ုရ ှဖတွြို့န ုင့်ဖစရန့် ကညူနီည့်ားဆ ုင့်ရ  311 ဖအ ့်ပဖရတ မျ ားက ု ဖလ ကျင ့်ဖပားပခင့်ား 

• ကပ့်ဖဘားတွင့် လုပ့်ရမည ့်အရ မျ ားနှင ့် က လရှည့် ကုစ ားဖရား လ ုအပ့်ချက့်က ု ပပည ့်မီရန့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားတငွ့် ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ရန့် 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင ့် လက့်တွွဲလုပ့်က ငု့်ပခင့်ား 

https://www.facebook.com/YouthRiseTexas/
https://www.facebook.com/YouthRiseTexas/
https://creativeaction.org/
https://www.outyouth.org/overview
https://www.themaninme.org/
https://www.themaninme.org/
https://docs.google.com/document/d/10KDegdFrAy6DUUrerWq9TXVd3sOMlCs4rQN2Hrg50w8/edit
https://docs.google.com/document/d/10KDegdFrAy6DUUrerWq9TXVd3sOMlCs4rQN2Hrg50w8/edit
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BURMESE 

 

Austin မမ ြုြို့ဖတ ့်၏ အတွင့်ားပ ုင့်ား 

စ တ့်ကျန့်ားမ ဖရား လ ွဲဖပပ င့်ားဖရား ရန့်ပ ဖုင ွ

1. လက့်ရှ တွင့် ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားပ င ့် ဖနရ ချထ ားသည ့် EMDR သငော် နော််း ြရ ိုဂ  ော်က ို   ို်းြ  ြို့ န ော် န စော်စဉော် $360K သည့် တပခ ား ကုစ ားဖရား နည့်ားလမ့်ားမျ ားက ု 
ပ  ပ ုားဖပားရမည့်ပ စ့်မပီား ၎င့်ားတ  ုက ယဉ့်ဖကျားမှုအရ ပ ု၍ ပပည ့်စှံိုဖနရမည့်။ 

a. လက့်ရှ တွင့် EMDR ပရ ုဂရမ့်သည့် သတင့်ားဖပားပ ု ဖရား အဖပခအဖနက ု ထည ့်မစဉ့်ားစ ားဘွဲ ခ ရသူမျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သမူျ ားသ ု  အခမွဲ  ကုထ ုားဆ ုင့်ရ  
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတကွ့် အပပန့်အလှန့်အ ားပ င ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားအဖပခပပြု ကုထ ုားပည ရငှ့်က ု ဖလ ကျင ့်ဖပားရန့် နစှ့်စဉ့် 50k ကုန့်ကျပါသည့်။ 

b. လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားစွ က ကုထ ုား ရည့်ည န့်ားစ ရင့်ားက ု ရယူအသ ုားပပြုန ုင့်သည့်၊ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား/အနတရ ယ့် 
ရင့်ဆ ုင့်ရသူမျ ားက ု ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားသည ့် အုပ့်စုမျ ားထ  အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက ု ရည့်ည န့်ားပခင့်ားအတကွ့် ဤစ ရင့်ားက  ု ွင ့်ကကည ့်ရန့် အကက ပပြုပါသည့်။ 

c. ဤရန့်ပ ုဖငွသည့် ရင့်ားစ ားရဖငွအတကွ့် ခ ရသူမျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက တင့်ပပရန့် မလ ုအပ့်ဖစဘွဲ ကုစ ားဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတကွ့် တ ကု့်ရ ကု့် 
ဖပားပါမည့်။ 

d. ဖငွဖကကားက ု ည  န ှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ရန့် ½ FTE အတကွ့် $60k 

ပါဝင့်သညျှော့  လ င့်လပု့်သ ားမျ ားအတွက့် ဖဘားကင့်ားဖရား 

SSVVP လုပ့်က ုင့်ဖရား အုပ့်စသုည့် မမ ြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င ့်  မ့်ားဆီားထ ားသူမျ ားက ု လ တ့်ဖပားရန့်နှင ့် ပပည ့်တန့်ဆ လုပ့်ဖစပခင့်ားနငှ ့် ပပည ့်တန့်ဆ လပု့်လ ရန့်ပမျူဆွယ့်ပခင့်ားအတွက့် လူအမျ ားက ု 
 မ့်ားဆီားပခင့်ားအ ား ရပ့်တန ့်ရန့် အကက ပပြုပါသည့်။ မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် စွွဲဆ ုချက့်မျ ားက ု  ယ့်ရှ ားရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်အတကွ့်နငှ ့် ယခင့်က စီရင့်ချက့်ချထ ားခ ရသည ့် လူမျ ားအတကွ့် မှတ့်တမ့်ားမျ ား 
 ျက့်ပစ့်ပခင့်ားအတွက့် ဖရြှို့ဖနလ ကု့်ဖပပ ဖပားရမည့်။ 

 
မမ ြုြို့ဖတ ့်သည့် Phoenix Court က  ုအဆ ာုးသတ့်မပီား ယင့်ားအစ ား လူမျ ားအ ား လ င့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ားနှင ့် အနတရ ယ့် ဖလ   ချဖရား ပရ ုဂရမ့်မျ ားကွဲ သ ု  
၎င့်ားတ  ု၏ လ ုအပ့်ချက့်မျ ားနှင ့် ပပည ့်မီသည ့် ဖဒသနတရ လူမှုအသ ကု့်အဝန့်ား ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကဖူရား ပရ ုဂရမ့်မျ ားသ ု  ည န့်ားဆ ရုန့် ဖထ က့်ခ ရမည့်။ သင ့်ဖလျ ့်ဖသ  ပရ ုဂရမ့်မျ ား 
မရှ ပါက သ ု မဟုတ့် လ ုအပ့်ချက့်က  ုပ ည့် ဆည့်ားဖပားရန့် လ ုဖလ က့်မှု မရှ ပါက လုပ့်န ုင့်စမွ့်ားက ု ဆက့်လက့်ရှ ဖစမပာီး တည့်ဖဆ က့်ရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားတွင့်ား အလုပ့်လုပ့်ဖနသူမျ ားက ု 
ဖငွဖပားရန့် ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ပါ။ 

 
လ င့်လုပ့်သ ားမျ ားက ု က ကွယ့်ဖပားဖသ ့်လည့်ား ၎င့်ားတ  ု ဖ  က့်သည့်မျ ားက ု ပပစ့်မှုပပဠ န့်ားပခင့်ားပ င ့် အကကမ့်ား က့်မှု ပ စ့်ရပ့်မျ ား တ ာုးလ ဖစမပီား လ င့်လုပ့်သ ားမျ ားအတကွ့် 
ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့်  စစ့်ဖဆားန ုင့်မှု မရှ သည ့် “ဖန ့်ဒစ့်ပ ုစ ” တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့်ား ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ မှုကွဲ သ ု  တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ငု့်ား ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ ဖရားက ု ဖတ င ့်ခ ထ ားရင့်ား လ င့်လုပ့်သ ားက  ုအလ ုားစ ု 
ပပစ့်မှုမပပဠ န့်ားရန့်မှ  အလ လု ားဆ ုား ပန့်ားတ ငု့်ပါ။ 

 
Baltimore တွင့် ပပည ့်တန့်ဆ လုပ့်ဖစပခင့်ား၊ ဖဆားဝါားလက့်ဝယ့်ပပြုပခင့်ား၊ ပ ကု့်နက့်ကျျူားလွန့်ပခင့်ား၊ ကနွ့်တ န့်န  ငွ ့်ပခင့်ား၊ အမျ ားပပည့်သူဖနရ မျ ားတွင့် အဖပါ  သွ ားပခင့်ား၊ 
က ရ ယ ငယ့်ဖလားမျ ား လက့်ဝယ့်ပပြုပခင့်ား၊ ဖဆားဝါားပ န ့်ပ ျူားရန့် ကက ြုားစ ားပခင့်ားနှင ့် အဖသားစ ား ယ ဉ့်စည့်ားကမ့်ားချ  ြုားဖ  က့်ပခင့်ား အပါအဝင့် အဖသားစ ားကျျူားလွန့်မှုမျ ားစွ က ု 
တရ ားစွွဲဆ ုပခင့်ား မပပြုဖတ  ပါ။ ၎င့်ားတ  ုသည့် လမ့်ားဖဘား စီားပွ ားဖရား အဖပခပပြုသူမျ ားအပပင့် အ မ့်မရှ သူမျ ားက ု ပပစ့်မှုပပဠ န့်ားရန့် အသ ုားပပြုသည ့် စွွဲဆ ုချက့်အ ားလ ုားပ စ့်သည့်။ 
န ုင့်င အနှ  အပပ ားတငွ့် 2020 ၌ လူသတ့်မှုမျ ား 30% အထ  တ ာုးလ ဖသ ့်လည့်ား Baltimore တွင့် အကကမ့်ား က့်ဖသ  ရ ဇဝတ့်မှုက ဤချဉ့်ားကပ့်နည့်ားပ င ့် 20% 
ကျဆင့်ားခွဲ သည့်။ လ င့်ကုန့်သွယ့်မှုဖပေါ် မှခီ ဖုနသူမျ ား၊ မူားယစ့်ဖဆား သ ုားစွွဲသူမျ ားနငှ ့် အ မ့်မရှ သူမျ ားကက ား သ သ သ သ  ထပ့်ပ စ့်ဖနမှုအရ၊ ဖန က့်ထပ့် အနတရ ယ့် 
မ န့်တီားသည ့် တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့်ား ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ မှုက ု မ န့်တီားရန့်၊ ရည့်ရွယ့်ချက့်ရှ ရှ ပ င ့် ပမ ျူဆွယ့်မှုက ု ထည ့်သွင့်ားဖနစဉ့် ဤစ ရင့်ားတငွ့် အဖသားအ ွွဲ အဆင ့် 
ကျျူားလွန့်မှုအ ားလ ုားက  ုစွွဲချက့်တင့်ပခင့်ားအ ား ရပ့်တန ့်ရ တငွ့် Baltimore ၏ လမ့်ားစဉ့်က ု လ ုက့်န ပခင့်ားက Austin လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ားမျ ား၏ 
ချန့်လှပ့်ခ ထ ားရဆ ုားလူမျ ားအတကွ့် ဖဘားကင့်ားဖသ  ပတ့်ဝန့်ားကျင့်တစ့်ခု  န့်တီားဖရားက ု တ ကု့်ရ ကု့် ပ ည ့်ဆည့်ားဖပားပါမည့်။ 
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BURMESE 

 

ရွဲဌ န ကကီားကကပ့်ဖရားတ ဝန့်၏ သီားပခ ားရ ုားခန့်ား 

ကျွန့်ုပ့်တ ု ၏ မမ ြုြို့တွင့် ရွဲမျ ားက ကျျူားလွန့်သည ့် သီားပခ ား အကကမ့်ား က့်မှု ရှ ဖကက င့်ားနှင ့် အနတရ ယ့်သင ့်ဖစသည ့် ရွဲအရ ရှ မျ ားက အသ ုားချခွဲ သည ့် အတ ုင့်ားအတ နငှ ့် အ ဏ  
အမျ  ြုားအစ ားအပပင့် အခငွ ့်ထူားက သီားပခ ား စ ုစမ့်ားစစ့်ဖဆားမှုနှင ့် တ ဝန့်ခ မှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့် အမျ  ြုားအစ ားတစ့်ခု လ ုအပ့်သည့်က  ုSSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့က သ ရှ န ားလည့်ပါသည့်။ 
ဤအကကမ့်ား က့်မှုက ု ကျျူားလွန့်ခွဲ သည ့် ဌ နက ပုင့် အကကမ့်ား က့်မှုအတကွ့် တ ငု့်ကက ားပခင့်ားမှ  ယုတတ မရှ ဘွဲ ခ ရသူက  ုက ကယွ့်မဖပားန ုင့်ပါ၊ OPO က အလ ားအလ ရှ ဖသ  
ဖရာွးချယ့်မှုပ စ့်န ုင့်သည့်၊ ဤအုပ့်စုတွင့် ဖ  ့်ပပထ ားသည ့် ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားစွ သည့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား အ ားထ ားမှီခ ရုန့်အတွက့် အလ ားတူ ရင့်ားပမစ့်မျ ားဖပားရန့် 
ရည့်ရွယ့်သည့်၊ သ ု ဖသ ့် APD ရှ ဖနသဖရွြို့ ရွဲအနတရ ယ့်ဖပားမှုက ု ဖပ ရှင့်ားရန့် ဖဘားကင့်ားမပီား သီားပခ ား တ ဝန့်ခ မှု အ ွွဲြို့မရှ ဘွဲ လက့်ဖတြွို့ပ စ့်လ မည့်မဟတု့်သည့်က ု ကျွန့်ုပ့်တ  ု 
ဖတွြို့ပမင့်ဖနရသည့်။ OPO အ ား ရွဲအကကမ့်ား က့်မှု ခ ရသူမျ ား၏ အဖတွြို့အကက ြုက ု ထည ့်စဉ့်ားစ ားရင့်ား မမ ြုြို့ဖတ ့်နငှ ့် ဌ န စီမ ခန ့်ခွွဲဖရားနှင ့် အပပည ့်အဝ ချ  တ့်ဆက့်လုပ့်က ုင့်ရန့် 
လုပ့်ပ ုင့်ခွင ့် ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲခွင ့်ရှ သည ့် မမ ြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ  ရ ုားဌ နမှ မမ ြုြို့ဖတ ့် စ စစ့်သူနှင ့် ယှဉ့်န ုင့်ဖသ  ရ ထူားသ ု  ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားရန့် ကျွန့်ုပ့်တ ု  အကက ပပြုပါသည့်။ 

ပပဠ န့်ားထ ားသည ့် သတင့်ားဖပားပ ု ချက့် 

SSVVP  သည့် အလွန့်အမင့်ား ကျယ့်ပပန ့်ဖသ  ပပဠ န့်ားထ ားသည ့် သတင့်ားဖပားပ ု ဖရား ကျင ့်ထ ုားမျ ားသည့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သမူျ ားက  ုအနတရ ယ့်ဖပားက ၊ လူအချင့်ားချင့်ား 
အကကမ့်ား က့်မှုအတွင့်ား နှင ့်/သ ု မဟတု့် မပီားဖန က့်တငွ့် အကူအညီရယူမှုက  ုအ ားမဖပားဘွဲ အလွန့်အမင့်ား အနတရ ယ့်မျ ားဖစက  အ ွွဲြို့အစည့်ားလ ကု့် အကကမ့်ား က့်ဖသ  လူမှုဖရား 
မညမီ မှုမျ ား ပ စ့်ဖစသည့်က ု သ န ားလည့်ပါသည့်။ သ ု ပ စ့်ပါ၍ APD အ ား ခ ရသူမျ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားမှ အဓ ပပါယ့်ရှ ဖသ  ချ  တ့်ဆက့်မှုပ င ့် ပပဠ န့်ားထ ားသည ့် သတင့်ားဖပားပ ု ချက့်နငှ ့် 
စပ့်လျဉ့်ား၍ ၎င့်ားတ  ု၏ မူဝါဒမျ ားက ု ပပန့်လည့်သ ုားသပ့်မပီား ပပင့်ဆင့်ရန့်၊ ကဖလားမျ ားရှ သည ့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားက ု တ  ုပပန့်ရသည ့် ပ စ့်ရပ့်အ ားလ ုားတွင့် မ သ ားစုနှင ့် အက အကွယ့် 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားဌ နသ  ု သတင့်ားဖပားပ ု မှု လက့်ရှ ကျင ့်ထ ုားက ု ပပန့်လည့်အကွဲပ တ့်ရန့်နှင ့် ပပင့်ဆင့်ရန့် အကက ပပြုပါသည့်။ လက့်ရှ  ကျင ့်ထ ုားမျ ားက အ မ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မှုမ ှ
လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားနှင ့် ၎င့်ားတ  ု၏ မ သ ားစုမျ ားနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားအဖပေါ် အချ  ြုားမညစီွ  အပျက့်သဖဘ  သက့်ဖရ က့်သည ့် လက့်ဖတြွို့ပ စ့်ရပ့်က ု ဖပ ရှင့်ားပါ။ 

အကကမ့်ား က့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ရ ုားဌ န (OVP) 

လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့် အကကမ့်ား က့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရားက ု ရည့်ရွယ့်ထ ားသည ့် Austin ၏ ပထမဆ ုား အရပ့် က့် ရ ုားဌ နပ စ့်သည ့် အကကမ့်ား က့်မှု 
ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ရ ုားဌ နအ ား ဆက့်လက့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖနသည ့် RPSTF ၏ အလုပ့်က ု ပ  ပ ုားရန့် အထူားသီားသန ့် ဖနရ ချသွ ားပါမည့်။ လူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ားနငှ ့် မလွန့်ကွဲဖသ  
အ ဏ က ု ပမ င ့်တင့်ဖပားပခင့်ားပ င ့် OVP ပရ ုဂရမ့်  ွ ြို့မ  ြုားတ ာုးတက့်ဖရားနှင ့် အသ ုားစရ တ့် ဦားစ ားဖပားမှုမျ ားက ု လမ့်ားည န့်ရန့် ထ ခ ကု့်နစ့်န မှုအရှ ဆ ုား လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ားထ မှ တကယ ့် 
အဖတွြို့အကက ြုရှ ခွဲ သည ့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား၊ လူငယ့်နှင ့် လူတစ့်ဦားချင့်ားအပပင့် RPSTF က မှီခ ုအ ားထ ားသည ့် အမပီားတ ငု့် အကကမ့်ား က့်မှု ကက ြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ညွန ့်ဖပါင့်ားအ ွွဲြို့က  ု
 န့်တီားရန့် မမ ြုြို့ဖတ ့်အ ား အကက ပပြုပါသည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော် - လူမျ  ြုားဖရား တရ ားမ တမှု၊ ပါဝင့်မှု၊ ပငွ ့်လင့်ားပမင့်သ မှု၊ က ုယ့်တ ုင့်ဆ ုားပ တ့်မှုနှင ့် ပါဝင့်မှုဆ ုင့်ရ  ဆ ုားပ တ့်ချက့် ပပြုလုပ့်ပခင့်ား၏ မူမျ ားတွင့် အဖပခခ သည ့် 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားက ဦားဖဆ င့်ဖသ  မဟ ဗျျူဟ ဖပမ က့် စီစဉ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်က  ုလွယ့်ကူဖချ ဖမွြို့ဖစရန့် $500,000။ ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတငွ့်ား စုဖပါင့်ားထ ားဖသ  စ တ့်ဒဏ့်ရ မှ 
ကုစ ားမှုအတကွ့် အခွင ့်အလမ့်ားမျ ားက  ုဖပါင့်ားစည့်ားရန့်မ ှ အလွန့်အဖရားကကီားပါသည့်။ ဥပမ ၊ Creative Reaction Lab က  န့်တီားထ ားသည ့် တန့်ားတူညီမှု ဗဟ ုပပြုထ ားဖသ  
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ဒီဇ ုင့်ားသည့် တန့်ားတူညီမှု၊ နှ မ ့်ချမှုတည့်ဖဆ က့်ပခင့်ား၊ ဖပါင့်ားစည့်ားဖရား သမ ုင့်ားဖကက င့်ားနငှ့် ကုစ ားဖရား ကျင ့်ထ ုားမျ ား၊ ဖရြွို့လျ ားအင့်အ ားမျ ားက ု ဖပ ရှင့်ားပခင့်ားနှင ့် 
စနစ့်တကျ   နှ ပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှုက  ုမ  ြု ျက့်ရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားနှင ့်အတူ ပူားတွွဲ န့်တီားပခင့်ားအဖပေါ် အဖပခခ သည ့် အထူားသီားသန ့်  န့်တီားဖရား ပပဿန တစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ Tu- lane 
University ရှ  လူမှုဖရား သက့်ဖရ က့်မှုအတွက့် တွွဲ က့် ဒါရ ကု့်တ နှင ့် ကျင ့်ထ ုား ပဖရ  က့်ဆ  Dr. Lesley-Ann Noel က  န့်တီားဖရားသ ားထ ားသည ့် ပ ုစ ဖန က့်တစ့်ခုသည့် ဒီဇ ုင့်ား 
စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ ပခင့်ား၊ တစ့်စ ုတစ့်ဖယ က့်၏ က ုယ့်ပ ငု့် အဖထ က့်အထ ားနှင ့် အပခ ားလူမျ ား၏ အဖထ က့်အထ ားမျ ားအပပင့် 
၎င့်ားတ  ုက ဒီဇ ုင့်ားလုပ့်ငန့်ားစဉ့်နငှ ့် အဆ ုပပြုထ ားဖသ  ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားသ ု  ပပင့်ဆင့်ထ ားဖသ  ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားက ု အသ ုားချပါသည့်။ ဤချဉ့်ားကပ့်နည့်ားသည့် လူအမျ ားအ ား မတူကွွဲပပ ားမှုက ု 
သတ ပပြုမ န ုင့်ဖစရန့် ကူညီဖပားမပီား ၎င့်ားအ ား ဒီဇ ုင့်ားလုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် အင့်အ ားတစ့်ခအုပ စ့် ရှုပမင့်ဖစမပာီး မတူကွွဲပပ ားဖသ  အသ ုားပပြုသူမျ ားနှင ့် သက့်ဆ ုင့်သည ့် ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားက ု 
ပူားတွွဲ န့်တီားဖပားပါသည့်။ ဤချဉ့်ားကပ့်နည့်ားက  ုအသ ုားပပြုပခင့်ားပ င ့် သူမက New Orleans ရွဲဌ နမျ ားနှင ့် New Orleans တွင့် ဖနထ ုင့်သူမျ ားကက ား ဆက့်ဆ ဖရားမျ ားက  ုတ ာုးပမ င ့်ဖစရန့် 
ပ စ့်န ုင့်ဖသ  ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားက  ုပူားတွွဲ န့်တီား  ု  Crescent City Corps နှင ့် ပူားဖပါင့်ားလုပ့်က ုင့်ခွဲ သည့်။ 

အကက ပြ ြ ကော် - ရင့်ားပမစ့်အမျ  ြုားမျ  ြုားမှ အကကမ့်ား က့်မှုဆ ုင့်ရ  ဖဒတ မျ ားက  ု အကွဲပ တ့်၊ ဖစ င ့်ကကည ့်မပီား အသ ုားချရန့် ဖဒသနတရ လုပ့်န ုင့်စွမ့်ားက ု တည့်ဖဆ က့်   ု $500K။ ၎င့်ားတွင့် 
စနစ့်ကွ ဟချက့်မျ ားနှင ့် အခွင ့်အလမ့်ားမျ ားက ု ဖ  ့်ထုတ့်ရန့် အဆင ့်မျ ားစွ ၊ ခွွဲပခ ားဆက့်ဆ မှုမျ ားစွ နှင ့် ဖအဂျင့်စမီျ ားစွ  အမှုက စစ သ ုားသပ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မှတဆင ့် 
လူသတ့်မှုမျ ားနှင ့် ဖသဖစဖလ က့်ဖသ  ပစ့်ခတ့်မှုမျ ားက ု  

https://www.creativereactionlab.com/about-us
https://www.creativereactionlab.com/about-us
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ဖလ   ချရန့် ကက ြုားပမ့်ားသည ့် ပရ ုဂရမ့်ဖပေါ် အဖပခခ သည ့် အဖထ က့်အထ ားပ စ့်ဖသ  လူသတ့် ှုလ ျှော့   သ ုားသပ့်ဖရား  

အ ွွဲြို့၏  န့်တီားမှု ပါဝင့်သည့်။ Milwaukee လူသတ့်မှု သ ုားသပ့်ချက့်က  ုကကည ့်ပါ။ 

အကက ပြ ြ ကော် - ရွဲအကကမ့်ား က့်မှုဖကက င ့် ထ ခ ုက့်နစ့်န မှုအမျ ားဆ ုား ရပ့်ကကွ့်မျ ားတွင့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား အကကမ့်ား က့်မှု၏ စက့်ဝန့်ားက ု ကက ားပ တ့်ရန့်အတကွ့် ဖရြှို့ဖပပား 
မဟ ဗျျူဟ မျ ားက ု အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့်၊ ဖစ င ့်ကကည ့်ရန့်နှင ့် အကွဲပ တ့်ရန့် လက့်ငင့်ား ရန့်ပ ဖုငွမျ ားပ င ့် $2 သန့်ား။ ဖသနတ့်ပ င ့် အကကမ့်ား က့်မှုတွင့် လက့်ငင့်ားနှင ့် ဖရရှည့် 
ဖလ   ချမှု နစှ့်မျ  ြုားစလ ုားက ု ပပသသည ့် န ုင့်င အနှ  မှ ပ စု မျ ားစွ  ရှ ပါသည့်။ ဤကွဲ သ ု  ခ ငု့်လ ုဖသ  မဟ ဗျျူဟ မျ ားတွင့် ဖ  ့်ပပပါတ ု  အပါအဝင့် အလ ားတူ မူမျ ားနှင ့် ဘ ကုျင ့်ထ ုားဖက င့်ားမျ ား 
ရှ သည့်- 

• ဖသနတ့်ပ င့်  အကကမ့်ား က့်မှုခ ရန ုင့်ဖပခမျ ားသည ့် လူတစ့်ဦားချင့်ား၊ အုပ့်စုမျ ားနှင ့် ရပ့်ကွက့်မျ ားက ု  

ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်ပခင့်ားနှင ့် အဖလားထ ားပခင့်ား၊ 

• အကကမ့်ား က့်မှုဆ ုင့်ရ  တပခ ားအရ မျ ားက ု ပ  ပ ုားဖပားသည ့် စ ုလင့်ပါဝင့်ဖသ  ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၊ ပ  ပ ုားမှုမျ ားနှင ့် အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားနှင ့်  
ပါဝင့်ဖဆ င့်ရကွ့်သူမျ ားက ု ချ  တ့်ဆက့်ဖပားသည ့် သက့်ဆ ငု့်ရ  ဘဝ အဖတွြို့အကက ြုနငှ ့်အတူ အစဉ့်အလ အရ ဖလ ကျင ့်ဖပားထ ားမပီား သင ့်ဖလျ ့်ဖသ  
ကမ့်ားလင ့်ဖထ က့်ကူဖရား လုပ့်သ ားမျ ားနငှ ့်အတူ စ တ့်ချရသည ့် ဆက့်ဆ ဖရားပ င ့် လူပုဂ္ ြုလ့်မျ ားက  ုချ  တ့်ဆက့်ဖပားပခင့်ားနှင ့်  

• လက့်ရှ  အပငင့်ားပွ ားမှုမျ ား၊ လတ့်တဖလ   မ့်ားဆီားမှုမျ ား၊ လတ့်တဖလ  အကျဉ့်ားဖထ င့်လ တ့်ဖပားမှုမျ ားနှင ့် တပခ ား အပငင့်ားပွ ားမှုမျ ားနှင့်  ပတ့်သက့်၍ 
ဖလ လ ရန့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားတွင့်ားရှ  အဓ ကကျဖသ  လူမျ ားနငှ ့် ယ ုကကည့်မှု တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ားနှင ့် ၎င့်ားတ  ုက  ုမင မ့်ားချမ့်ားစ ွ ဖပ ရှင့်ားရန့် 
ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရား နည့်ားဗျျူဟ မျ ားက ု အသ ုားပပြုပခင့်ား၊ 

ဖန က့်ပ ငု့်ားတွင့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမ ြုပ့်နှ ဖရား လုပ့်က ုင့်ဖရားအ ွွဲြို့က အဆ ုပပြုထ ားသည ့် ဖရြှို့ဖပပားပ ုစ က  ုလူမှုအသ ငု့်ားအဝ ုင့်ား ဦားဖဆ င့်ဖသ  
ရပ့်ကကွ့်တငွ့်ား ရှ ဖနသည ့် ဖလ ကျင ့်ဖပားထ ားဖသ  အကကမ့်ား က့်မှု ကက ားပ တ့်ဖပ ရငှ့်ားသူမျ ားက ချွဲြို့ထွင့်န ငု့်ပါသည့်။ 

ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် APD နှင ့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား၏ ဖဘားကင့်ားဖရားနှင ့် ပပည ့်စ ုကကွယ့်ဝဖရားအတငွ့်ား အလွန့်အဖရားကကီားဖသ  ကဏ္ဍက ပါဝင့်ဖနမပီား ဌ နအတငွ့်ား 
အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားမှုဆ ုင့်ရ  ဖပပ င့်ားလွဲမှုက  ုမပမင့်ဖတွြို့မီ APD ထ မ ှရုပ့်ပ ငု့်ားဆ ုင့်ရ အရ  ယ့်ထုတ့်ပခင့်ားပ င ့် ခ ရသူမျ ားသည့် အနတရ ယ့်က  ုရင့်ဆ ုင့်ရပါမည့်။ 

1. APD မှ ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား (VS) က  ုစီမ ခန ့်ခွွဲဖရားရှုဖထ င ့်အရ  ယ့်ထုတ့်ပခင့်ားက ဖအ က့်ပါတ  ု လ ုအပ့်ပါသည့်- 

a. ကျျူားလွန့်မှု အစီရင့်ခ စ မျ ား၊ ရွဲဖရဒီယ ု၊ CAD၊ Versadex (ရ ဇဝတ့်မှုဆ ုင့်ရ  တရ ားမ တမှု သတင့်ားအချက့်အလက့် စနစ့် အစီရင့်ခ စ မျ ား) က  ုအပပည ့်အဝ 
အသ ုားပပြုခွင ့် 

b. ပထမဆ ုား ရွဲနှင ့် တ  ုပပန့်ဖပပ ဆ ုရ တွင့် ခ ရသူမျ ားနှင ့် ဖတွြို့ဆ ုခွင ့် (လှည ့်ကင့်ားမျ ားအ ား လ တ့်လ ုက့်ဖသ အခါ) 

c. VS ၏ ၎င့်ားတ  ု၏ တ ဝန့်ဖပားထ ားဖသ  ကျမ့်ားကျ  န့်ထ ားသည ့် ဌ နမျ ားအတငွ့်ား  က လတျွို့တ ဝန ထ  ်းလဆ င သညျှော့  ပူားတွွဲတည့်ဖနရ  

i. VS ဖရြှို့ဖနမျ ားက  တ့်ရှုပခင့်ား၊ ပ ည ့်စကွ့်ချက့်မျ ား ထည ့်ပခင့်ားနှင ့် ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆ ဖုပားပခင့်ား ပပြုလုပ့်ဖသ အခါ 
ခ ရသူမျ ား/လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားအတကွ့် ဖရြှို့ဖန  ရယူန ငု့်မှုက ု တ ာုးပမ င ့်ပါ 

ii. ထွက့်ဆ ုချက့်တစ့်ခုအတွက့် ခ ရသူက လ ဖရ က့်ဖသ အခါ VS အကက ဖပားမျ ားက  ုအချ  န့်တ ုင့်ား ဖတွြို့န ငု့်ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန  ပ ြှု ို   ါ 

iii. အမျ ားပပည့်သူက သတ မပပြုမ ခင့် ၎င့်ားတ  ုက ပပဿန မျ ားက  ုပမင့်ဖတွြို့န ုင့်သည့် 

iv. ဖရြှို့ဖနမျ ားက လွတ့်ဖပမ က့်လ သူ  ငွ ့်ဟဖပပ ဆ ုမှုမျ ားက ု ပမ င ့်တင့်န ငု့်ဖစရန့် ဆက့်ဆ မှု တည့်ဖဆ က့်ဖရားက ု အ ားဖပားပမ င ့်တင့်ပါ 

d. ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် ရုပ့်ပ ငု့်ားဆ ုင့်ရ အရ  ယ့်ထုတ့်ထ ားရမည ့် ဖန က့်ဆ ုားယူနစ့်ပ စ့်မပီား  ယ့်ထုတ့်ထ ားမှုက  ုထ ခ ကု့်မှုအမျ ားဆ ုား 
လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား၊ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား အဖပခပပြု  
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လွတ့်ဖပမ က့်လ သ ူဖရြှို့ဖနမျ ားနှင ့် ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပ ငု့်ားက ဖစ ဖဆ ့်မပီား အသ ဖပားထ ားရမည့်။ 

2. အကက ပြ ြ ကော်- VS မန့်ဖနဂျ သည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတကွ့် လက့်ဖထ က့်မမ ြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ   

သ ု မဟုတ့် APD ရွဲချြုပ့်က ု သတင့်ားပ ု ရမည့်။ 

a. VS မန့်ဖနဂျ အ ား အမှုဖဆ င့်နှင ့် အမ န ့်ဖပားဝန့်ထမ့်ား အစည့်ားအဖဝားမျ ားတွင့် ထည ့်သွင့်ားမပီား ၎င့်ားတွင့် ဆက့်သွယ့်ဆက့်ဆ ဖရားနှင ့် 
ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ဖရားအတကွ့် APD အကကီားအကွဲက ု ပ ုမနှ့် ဝင့်ဖရ က့်သ ုားစွွဲခွင ့် ရှ ရမည့်။ 

b. ဖ  က့်သည့်မျ ား၊ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားနှင ့် ဥပဖဒစ ုားမ ုားဖရား သင့်တန့်ားအပပင့် တပခ ား စီစဉ့်ပခင့်ားအတကွ့် တ ကု့်ရ ကု့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား အပါအဝင့် VS က ပ  ပ ုားသည ့် 
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၏ အ ဏ ရှ သူမျ ားက ု အသ ပည ဖပားရန့် ဖဆ င့်ရွက့်ပါမည့်။ 

c. ၎င့်ားက VS တငွ့် ဆ ုားပ တ့်ချက့်ချမှတ့်ဖရား စ ားပွွဲမျ ား၌  ွင ့်ဟဖပပ ဆ ုခွင ့်ရှ ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရမည့်။ 

3. အကက ပြ ြ ကော်- APD အသ ုားစရ တ့်သည့် ခ ရသူမျ ား၏  ွင ့်ဟဖပပ ဆ ုချက့်မျ ားအတကွ့် ဌ နက မှတ့်ယူသည ့် တန့်  ုားက  ုအဖလားအနက့်စဉ့်ားစ ားပါသည့်။ သ ု ပ စ့်ပါ၍ ခ ရသူ 
ဝန့်ဖဆ င့်မှု လစ မျ ားမှ  အမျ ားနငှ ့်ယှဉ့်န ုင့်မပီား အကျ ြုားခ စ ားခွင ့်မျ ား ပ တ့်ဖတ က့်ပခင့်ား သ ု မဟုတ့် လ ုအပ့်ဖသ  ရ ထူားမျ ားက  ုယ ယီ ရ ထူားမျ ားပ င ့် အစ ားထ ုားပခင့်ားပ င ့် 
တန့်  ုားဖလျ  ကျမှု မရှ ရပါ။ ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှု အကက ဖပားမျ ားအ ား ကျွန့်ပု့်တ  ု၏ လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားအတငွ့်ား အဖတွြို့အကက ြုရှ ဖသ  အကက ဖပားမျ ားနှင ့် ယှဉ့်န ုင့်မပီား 
ယှဉ့်န ုင့်ဖသ  အရွယ့်အစ ားရှ သည ့် လူမှုအသ ုက့်အဝန့်ားအတငွ့်ား ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှု ကျွမ့်ားကျင့်သူမျ ားနှင ့် ယှဉ့်န ုင့်ဖသ  လစ ဖပားရမည့်။ 

4. အကက ပြ ြ ကော်- အရ ရှ ဖလ င့်ားမျ ားအတကွ့် သင့်တန့်ားအချ  န့် န ရ ီ30 (လက့်ရှ တွင့် 16 န ရ)ီ နငှ ့် ကွင့်ားဆင့်ားဖလ ကျင ့်ဖရား အရ ရှ  သင့်တန့်ားနငှ ့် လက့်မှတ့်သက့်တမ့်ားတ ာုးဖရား 
အပါအဝင့် လှည ့်ကင့်ား အရ ရှ မျ ားမျ ားအတွက့် နှစ့်စဉ့် သင့်တန့်ား 2 န ရ ီသတ့်မတှ့်ပါ။ VS သည့် Austin ၏ မတကူွွဲပပ ားဖသ  လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားမျ ား၏ 
လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ား က ုယ့်စ ားလှယ့်နှင ့် မှန့်ကန့်စ ွ တ  ုပပန့်လပု့်ဖဆ င့်ဖရားက  ုအသ ားဖပား၍ VS အခန့်ားကဏ္ဍ၊ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားအတကွ့် စ တ့်ဒဏ့်ရ  
အသ ဖပားထ ားသည ့် တ  ုပပန့်ဖပ ရှင့်ားဖရား၊ အမှုက စစ ဖလ လ မှုမျ ား၊ လက့်ဖတွြို့လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနငှ ့် ခ ရသူ အခငွ ့်အဖရားမျ ားနှင ့် ပတ့်သက့်၍ သင့်တန့်ားပ ု ချရန့် ပပင့်ပ 
ဝန့်ဖဆ င့်မှု ဖအဂျင့်စမီျ ားနှင ့် ည  န ှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ရမည့်။ ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၊ တန့်ားတူညီမှုနှင ့် အစဉ့်အလ ဆ ုင့်ရ  နှ မ ့်ချပခင့်ား၏ သမ ုင့်ားဖကက င့်ားနငှ ့် ဆက့်စပ့်သည ့် 
ရွဲသင့်တန့်ားဖပေါ် အသ ားဖပားသည ့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့က ု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားပခင့်ား၏ အပခ ား အစ တ့်အပ ငု့်ားမျ ားရှ ဖသ ့်လည့်ား၊ ည  န ှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ပခင့်ားအတကွ့် VS က 
တ ဝန့်ယူမည ့် အစ တ့်အပ ုင့်ားမှ  ရ ဇဝတ့်မှု၊ စ တ့်ဒဏ့်ရ နှင ့် အကကမ့်ား က့်မှုမ ှခ ရသူမျ ား၊ မျက့်ပမင့်ဖတွြို့သူမျ ားနငှ ့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားဖပေါ် ဗဟ ုပပြုပါမည့်။ 

5. အကက ပြ ြ ကော် - အကက ဖပားက သတင့်ားဖပားပ ု ပခင့်ားနှင ့် စပ့်လျဉ့်ား၍ ပ  ပ ုားဖပားန ုင့်သည ့် အရ မျ ားနှင ့် ၎င့်ားတ  ုဩ၏ ထင့်ပမင့်ချက့်မျ ားက  ုလွတ့်ဖပမ က့်လ သူ သ န ုင့်ဖစရန့်၊ 
ပထမဆ ုား ဆက့်သွယ့်ရမည ့်လူ ( ုန့်ားပ င ့် ဆက့်သွယ့်ပခင့်ား သ ု မဟတု့် အခင့်ားပ စ့်သည ့်ဖနရ တငွ့် ဦားဖဆ င့်မှုပပြုလုပ့်ပခင့်ား) မ ှ အကက ဖပားအပ စ့်သတ့်မတှ့်ထ ားရင့်ား၊ 
လ င့်ဖစ ့်က ားခ ရမှု လွတ့်ဖပမ က့်လ သ ူတစ့်ဦားချင့်ားတွင့် လှည ့်ကင့်ားအရ ရှ ၊ VS အကက ဖပား သ ု မဟုတ့် နှစ့်ဦားလ ုားနှင ့် ဖဆွားဖနွားဖပပ ဆ ုရန့် ဖရာွးချယ့်မှုရှ သည ့် 
ဖနရ တစ့်ခုသ ု  ဖရ ြို့ဖပပ င့်ားပါ။ 

a. အကက ဖပားမျ ားတွင့် အဖတွြို့အကက ြုနှင ့် ကျွမ့်ားကျင့်မှု ပ ုမျ ားပါသည့်၊ အကက ဖပားမျ ားသည့် လ င့်ရ ဇဝတ့်မှုဆ ငု့်ရ   ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုမှုမျ ားက ု အပတ့်စဉ့်နှင ့် တစ့်ခါတစ့်ရ  
ဖန စဉ့် ဖပ ဆ ုဖနရပါသည့်။ အရ ရှ မျ ားက လ င့်ရ ဇဝတ့်မှု  ုန့်ားဖခေါ်ဆ ုပခင့်ားက ု ဖပ ကက ားဖပားဖနရပခင့်ားက အကက မ့်ဖရ ပ ုနည့်ားပါသည့် (နှစ့်လလ င့် 
တစ့်ကက မ့်နီားပါား ပ စ့်သည့်)။ 

b. အရ ရှ ရ နငှ ့်ချ၍ီ ဖလ ကျင ့်ဖပားပခင့်ားထက့် သတင့်ားဖပားပ ု ချက့် ပပြုလုပ့်ပခင့်ား ရည့်ရွယ့်ချက့်အတွက့် စ တ့်ဒဏ့်ရ  အသ ဖပားထ ားဖသ  
ဖတွြို့ဆ ုဖမားပမန့်ားပခင့်ားတွင့် အကက ဖပားသူ 40+ ဖလ ကျင ့်ဖပားရန့် ပ ုလွယ့်ကူသည့်။ 

c. လွတ့်ဖပမ က့်လ သူသည့် သတင့်ားပ ု မှုက ု စတင့်လုပ့်ဖဆ င့်ရန့် 911 သ ု   ုန့်ားဖခေါ်ဆ ပုါက ဥပဖဒစ ုားမ ုားဖရားက ပါဝင့်ဖနရန့်မှ   

အဖရားကကီားပါဖသားသည့်။ 

i. ၎င့်ားမှ  ဖခေါ်ဆ ုသူ၏ ဖမ  ့်လင ့်ချက့်က  ု ပ ည့် ဆည့်ားရန့် ပ စ့်သည့် (၎င့်ားတ  ုက တပခ ား တစ့်စ ုတစ့်ဖယ က့်နှင ့် ဆန ့်ကျင့်လျက့် ရွဲအရ ရှ နှင ့် 
ဖဆွားဖနွားဖပပ ဆ ုလ ုန ုင့်ပါသည့်)။ 

ii. အခင့်ားပ စ့်သည ့်ဖနရ မှ  ဖဘားကင့်ားသည့်ဟု မသ ရမချင့်ား (ဥပမ ၊ ကျျူားလွန့်သူက ဖနရ တွင့် မရှ ပါ၊ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူက အကူအညီဖပားရန့် 
ရှ ဖနသည ့် ဥပဖဒစ ုားမ ုားဖရားမဟတု့်ဖသ  လူက  ု ခွွဲပခ ားဖရာွးထုတ့်ရန့် လ ုဖလ က့်စွ  တည့်မင မ့်မှု မရှ ပါ၊ အစရှ သည့်တ  ု) ဥပဖဒစ ုားမ ုားဖရားက ု 
ရှ ထ ားရန့်မှ  အဖရားကကီားပါသည့်။ 

6. အကက ပြ ြ ကော် - ခ ရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ုင့်ား + APD တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့်ဖရား အခန့်ားဆက့်မျ ားပ င ့် သတ့်မတှ့်ထ ားသည ့်  အခငွ ့်အလမ့်ားမျ ားက ု 

အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့် တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နနငှ ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ား ပါဝင့်ပတ့်သက့်သူမျ ားနှင ့် ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ပါသည့်- Austin ရွဲဌ န၊ ခ ရသူမျ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား 

ဌ နခွွဲ အစီရင့်ခ စ ။ 

a. ကျစ့်လျစ့်ဖသ  တန့်ားတညူမီှု စ နှုန့်ားမျ ားနငှ ့် အကွဲပ တ့်မှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ား  န့်တီားဖရားသ ားမှု 

b. လူသစ့်စုဖဆ င့်ားမှု၊ သင့်တန့်ားဖပားမှု၊ အသ ားကျဖစမှုနှင ့် ဖခေါ်ယူဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ား၏ တစ့်စ တ့်တစ့်ပ ုင့်ားအပ စ့် အလွန့်ဆ ုားရ ွားဖသ  လူမျ  ြုားဖရား 
ပပဿန မျ ားဆ ုင့်ရ  သင့်တန့်ား ဖမ ့်ဂျျူားမျ ား  န့်တီားဖရားသ ားမှုနှင ့် ဖ  ့်ဖဆ င့်မှု 

c. တန့်ားတူညီဖသ  ကျင ့်ထ ုားမျ ားက ု ဖသချ ဖစပခင့်ားအတကွ့် သီားပခ ား တ ဝန့်ခ မှု မက့်ထရစ့်မျ ားက ု  န့်တီားဖရားသ ားရန့်နငှ ့် အဖက င့်အထည့်ဖ  ့်ရန့်  

တန့်ားတူညီမှု ရ ုားဌ နနှင ့် လူမှုအသ ုင့်ားအဝ ငု့်ားပ င ့် ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ပခင့်ား 
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စုစုဖပါင့်ား- 22,445,000 
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Amplifier Art ထ မှ ရယထူ ားသည ့် 

Rommy Torico ၏ We Can Go 

Beyond သရုပ့်ဖ  ့်ပ  ု

 

 

 
 


