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ေြမဆိငုရ်ာ သ�ိှိနားလည်မ� 

ေြမများကုိ Austin၊ Texas ဟု မသိရေသးခင ်အဆုိပါ မူလ အုပ်ချုပ်သူများအြဖစ် ေဒသခံ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားများကုိ က��်ပု်တုိ ့အသိအမှတ်ြပု 

ေလးစား�ပီး ေဒသခံ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားများ�ကား တည်�ိှေနေသာ အဓနွ ့�ှ်ည်သည့် ဆက်ဆံေရးအြပင ်၎ငး်တုိ၏့ အစဉ်အလာအရ 

ပိုငန်က်ေြမများကုိလည်း က��်ပု်တုိ ့အသိအမှတ်ြပုပါသည်။ ေြမကုိ အသိအမှတ်ြပုြခငး်က က��်ပု်တုိ ့ေနထိုငေ်နသည့် ေြမ�ှငမ်ျား၏ ေကျးဇူးတရား�ငှ့ ်

တနဖ်ိုးထားမ�ကုိ ေဖာ်ြပရာေရာက်�ပီး ေ�ှးပေဝသနီကတည်းက ေြမေပါ်တွင ်ေနထိုင ်လုပ်ကုိင်လာခဲ့�ကသည့် ေဒသခံ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားများကုိ ဂုဏ်ြပုရန ်

နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအသိအမှတ်ြပုမ�သည် ေ�ှးယခင်အချိန်များ သုိမ့ဟုတ် အတိတ်သမိုငး်ေ�ကာငး်တွင ်မ�ိှပါ။ ကုိလုိနစီနစ်သည် 

လက်�ိှြဖစ်ပျက်ေနေသာ လုပ်ငနး်စဉ်တစ်ခု ြဖစ်�ပီး ကုိလုိနအီြဖစ် သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ေသာ နယ်ေြမတွင ်ေနထိုငြ်ခငး်ြဖင့ ်က��်ပု်တုိက့ ၎ငး်တွင ်

ပါဝငေ်နသည်ကုိ မှတ်မိပါသည်။ 

က��်ပု်တုိ ့�ိှေနသည့် ေြမသည် Tonkawa၊ Apache၊ Ysleta del sur Pueblo၊ Lipan Apache Tribe၊ Texas Band of Yaqui Indians၊ Coahuiltecan 

�ငှ့ ်တိတိကျကျေဖာ်ြပမထားသည့် အြခား လူမျိုး�ယ်ွစုအားလုံး၏ အစဉ်အလာ�ှင့ ်ဘုိးဘွားပိုင ်ဇာတိေဒသများြဖစ်သည်ကုိ က��်ပု်တုိ ့ေလးေလးစားစား 

အသိအမှတ်ြပုပါသည်။ ထို ့ြပင်၊ ဤ Turtle Island တွင ်�ိှသည့် အဆုိပါ ေြမများ�ငှ့ ်ပိုငန်က်များ၏ အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ေသာ သုိမ့ဟုတ် 

ြဖစ်လာသည့် Texas ၏ Alabama-Coushatta လူမျိုး�ယ်ွစု၊ Texas ၏ Kickapoo လူမျိုး�ွယ်စု၊ Carrizo & Comecrudo၊ Tigua Pueblo၊ Caddo၊ 

Comanche၊ Kiowa၊ Wichita၊ Chickasaw၊ Waco nations �ငှ့ ်ေဒသခံ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သား ြပည်သူများ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ က��်ပု်တုိ ့

အသိအမှတ်ြပု�ပီး ေလးစားပါသည်။ လူများစွာက ၎ငး်တုိ၏့ ဘုိးဘွားပိုင ်ဇာတိေြမများမှ Texas သုိ ့ အဓမ�ေ���ေြပာငး်ခိုငး်ခဲ့ရေသာေ�ကာင့ ်

ေဖာ်ြပထားသည့် ေဒသခံ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သား လူမျိုးအားလုံးကေတာ့ Texas ကုိ ဘုိးဘွားပိုငေ်ြမဟု အခိုငအ်မာဆုိြခငး် မ�ိှပါ။ 

ေြမေပါ်တွင ်ေနထိုငရ်န�်ငှ့ ်အဆုိပါ သမိုငး်အတွငး် က��်ပု်တုိ၏့ ေနရာကုိ အသိအမှတ်ြပုရန ်�ကိုးစားဖို ့က��်ပု်တုိ၏့အား ေခါ်ေဆာငလ်ာသည့် 

သမိုငး်ေ�ကာငး်�ှည်ကုိ နားလည်ရနမ်ှာ အေရး�ကီးပါသည်။ Texas ြပည်နယ်သည် လူြဖူ�ကီးစိုးမ�ကုိ လက်ကုိငြ်ပုေရးအတွက် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှခံဲ့သည့် 

ကုိလုိနေီခတ်အာဏာများြဖင့ ်ေဆာငရွ်က်ခဲ့သည့် အ�ကမ်းဖက်မ� ထုတ်ကုနတ်စ်ခု ြဖစ်သည်။ Texas အလယ်ပိုငး်�ိှ ေဒသခံ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားလူမျိုးများကုိ 

လုိက်လံဖမ်းဆီးြခငး်၊ ထိနး်သိမ်းြခငး်၊ ဘာသာဝါဒေြပာငး်လဲေစြခငး်�ငှ့ ်ကုိလုိနီြပုြခငး် ဆက်တုိက် ြပုလုပ်ခဲ့ေသာေ�ကာင့ ်လူမျိုးတုနး်သတ်ြဖတ်မ�များစွာ 

ကျူးလွနခ်ဲ့ြခငး် �ိှခဲ့ပါသည်။ Coahuiltecan ဟု အမည်တပ်ထားသည့် လူအများစု�ငှ့ ်သေဘာတူစာချုပ်များ သုိမ့ဟုတ် အသိအမှတ်ြပုမ� မ�ိှသည့် Lipan 

Apache များစွာ အပါအဝင ်လူများစွာကုိ လက်သင့ခ်ံခဲ့�ကသည်။ 

ေြမယာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးကုိ လူများ၊ ေြမယာ�ငှ့ ်သဘာဝ ရငး်ြမစ်များ ေခါငး်ပံုြဖတ်မ�ေပါ် အေြခခံသည့် ကုိလုိနစီနစ်�ငှ့ ်က�နြ်ပုမ�၏ အေမွအ�စှ်ြဖင့ ်

ဆက်လက်တည်တ့ံေစသည့် လူေ့လာက၏ မညီမ�မ�အြပင ်မတရားမ� သမိုငး်ေ�ကာငး်�ှည်�ငှ့ ်ဤေနရာမှာ ခွဲြခား၍မရေလာက်ေအာင ်ချိတ်ဆက်ေနသည်။ 

ယေန ့၊ Austin အေ�ှ� ပိုငး်�ိှ လူမည်း၊ တုိငး်ရငး်သား�ငှ့ ်လူြဖူမဟုတ်သူများ (BIPOC) ကုိ ဆက်တုိက် ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်သည် အလုပ်သမားေခါငး်ပံုြဖတ်မ�၊ 

ေြမခိုးမ�၊ ေတာေတာငေ်ရေြမများကုိ အသွငေ်ြပာငး်မ��ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�များကုိ ဖျက်ဆီးမ� အစဉ်အလာများ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ေနသည်။ ရငး်ြမစ်များ �ှာေဖွရာတွင်၊ 

အစိုးရများသည် ေဂဟစနစ်များ၊ �ုိးရာ အစဉ်အလာ လူသား သိ�ိှနားလည်မ��ငှ့ ်ရာသီဥတု ေြပာငး်လဲမ�များကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်ရန ်လုိအပ်သည့် 

တုံ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�များစွာကုိ အစဉ်အလာအရ ဖျက်ဆီးခဲ့�ပီး ဆက်လက်၍ ဖျက်ဆီးေနပါသည်။ သုိ ့ြဖစ်ပါ၍ ေြမ�ငှ့ ်၎ငး်တုိငး်ရငး်သားများအေပါ် ေလးစားမ� 

ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်�ပီး က��်ပု်တုိက့ ရည်ရွယ်ချက်ထား�ိှ၍ လုပ်ေဆာငရ်န ်လုိပါသည်။ 
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အသအိမှတြ်ပုလ�ာ 

ဤသည်မှာ Austin မှ ဖယ်�ှားခံထားရ�ပီးြဖစ်သည့် လူများ�ငှ့် အဆင့်ြမင့်မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း၏ စိနေ်ခါ်မ�များ�ငှ့် ဖိအားများအြပင် က��်ုပ်တို၏့ လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းတွင် တတ်�ိုင်မ�မ�ိှြခင်းကို လက်�ိှ 

ေခါင်းခံေနရသည့် လူများအတွက် ရည်ရွယပ်ါသည်။ 

 

Austin �မို �ေတာ်၏ မဲေပးသမူျား 
 

လူမျိုးေရး တန်းတညူီမ� အေထာက်အကူများ 

Ana Aguirre Moni 

Alcantara Susana 

Almanza Marcia 

Beckford Nikki Birdsong 

Gavino Fernandez Jr. Valerie 

Fruge 

Corey Hill Melonie House 

Margaret Horton Linda 

Jackson Kristiana Jeffers 

Christian Jordan Noor K 

Lunar Lanas Daniel 

Llanes Ari Luna 

Lacretia Nieko Malcom Elizabeth 

Massey Crystal Maxwell Tamika 

Quinn 

Lesbia Ramos Bettye 

Taylor Serena Tijerina 

Lyric Wardlow Stephanie 

Webb Jasmine Willis 

Lanis Young 

Austin �မို �ေတာ် ပေရာဂျက် ဦးေဆာငသ်မူျား 

Nefertitti Jackmon၊ လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း ဖယ်�ှားပစ်ြခင်း �ကိုတင်ကာကွယ်ေရး အရာ�ိှ၊ 

အိမ်ရာ�ငှ့် စီမံကိနး် ဌာန၊ Brion Oaks၊ တနး်တူညီမ� အရာ�ိှချုပ်၊ တနး်တူညီမ��ုံး 

 

ေနာက်ထပ် Austin �မို �ေတာ် ဝန်ထမ်း 

Prakhar Bajpai၊ ဆနး်သစ်တီထွင်မ��ုံး 

Cara Bertron၊ အိမ်ရာ�ှင့် စီမံကိနး် ဌာန၊ Susana Carbajal၊ စီးပွားေရး ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ� ဌာန၊ 

Kellee Coleman၊ တနး်တူညီမ��ုံး 

Liane Conte၊ Project Connect �ုံး၊ Jennifer Golech၊ ပေရာဂျက ်

ချိတ်ဆက်�ုံး၊ Amanda Jasso၊ တနး်တူညီမ��ုံး 

Erica Leak၊ အိမ်ရာ�ှင့် စီမံကိနး် ဌာန၊ Lacy Patterson၊ အိမ်ရာ�ှင့် စီမံကိနး် ဌာန၊ Kerry 

O’Connor၊ ဆနး်သစ်တီထွင်မ��ုံး 

Alba Sereno၊ ဆနး်သစ်တီထွင်မ��ုံး 

Sam Tedford၊ အိမ်ရာ�ှင့် စီမံကိနး် ဌာန၊ Rachel Tepper၊ အိမ်ရာ�ငှ့် စီမံကိနး် ဌာန 

 
တန်းတညူီေသာ ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်ေရး အ�ကံေပးများ 

Ryan Curren Nora 

Liu 

 
ဤအစီရင်ခံစာကို Austin �မို�ေတာ်�ှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရင်း လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� အေထာက်အကူများြဖင့် ပူးတွဲ ဖနတ်ီးထား�ပီး  

တနး်တူညီေသာ ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး အ�ကံေပးများက ပ့ံပုိးေပးထားသည်။ 
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အခန်း 1- လမူျို းေရးဆိငုရ်ာ တန်းတညီူမ� 

ဖယ�ှ်ားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံက ဘာလဲ။ 

Project Connect ဆံုးြဖတခ်ျက်အားလုံးတငွ ်လူမျိုးေရး တန်းတညီူမ�အတက်ွအတက်ွ ေမ�ာ်မှန်းချက်တစ်ခုကုိ ဗဟုိြပုရန် 

လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် ဦးစားေပးမ�များ၊ ေဒတာ�ငှ့ ်စုံစမး်ေမးြမန်းမ�ကုိ အသံးုြပုြခငး် 

 

အေရးတယူလုပ်ေဆာငရ်န် ��းိေဆာ်မ� 
မူဝါဒများ�ငှ့ ်စနစ်များက တန်းတညီူမ�တငွ ်အေြခခံကျေသာ က�က ပါဝငပ်ါသည်။ 

 
Austin ၏ မဲဆ���ှငမ်ျားသည် Project Connect �ငှ့အ်တူ ပါ�ိှမည့် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွ$300 သနး်ကုိ  

အတည်ြပု�ပီးေသာအခါ အေရးတယူလုပ်ေဆာငရ်န ်ေပါ်လွငေ်သာ ��းိေဆာ်မ�ကုိ ထုတ်ြပနခ်ဲ့သည်။ 

Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro �ငှ့ ်Austin �မို �ေတာ်သည် က��်ပု်တုိ၏့ ေဖာငေ်ဒး�ှငး်များကုိ အားြဖည့်ရန�်ငှ့ ်

အကျိုးရလဒမ်ျားက က��်ပု်တုိ၏့ စံ��နး်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညီသည့် �မို �တစ်�မို� ြဖစ်လာေစရန ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဖိအားေ�ကာင့ ်အများဆုံး 

ထိခိုက်နစ်နာသည့် လူများ�ငှ့ ်မိတ်ဖက်ရငး် အေထာက်အကူြပု၍ လုပ်ကုိငပ်ါသည်။ 

Austin ကုိ ဆနး်သစ်တီထွငမ်��ငှ့ ်စွန ့ဦ်းတီထွငမ်�ဆုိငရ်ာ စိတ်ဓါတ်�ိှသည့် �မို �ေတာ်ြဖစ်ရန ်ဘုတ်အဖွဲ�ထံမှ ေတာငး်ဆုိချက် �ိှသည်။ 

တကယ်ေတာ့၊ ၎ငး်က �ိငုင်တွံငး်�ိှ အလျငြ်မန်ဆုံး တုိးတက်ေနသည့် �မို �ေတာ်နယ်နမိိတ် ဧရိယာများအနက် တစ်ခုြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်

နည်းပညာ ေကာ်ပိုေရး�ှငး်�ကီးများကုိ ဆဲွေဆာင�်ိငုပ်ါသည်။ သုိေ့သာ်၊ က��်ပု်တုိ၏့ အားသာချက်များကုိ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ၊ 

လူမျိုးေရးဆုိင်ရာ�ငှ့ ်စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ မတူကဲွြပားမ� အေြခခံအုတ်ြမစ်ေပါ်တွင ်အေြခခံထားေသာေ�ကာင့ ်အသားအေရာင ်�ိှသည့် 

ဝငေ်ငနွည်း အိမ်နးီချငး်များကုိ ေနာက်ချနထ်ားေသာအခါ ဤအေြပာငး်အလဲက အဖိုးတန်အရာများ မြဖစ်ေတာ့ပါ။ 

မမ�တမ�များသည် လူမ�ေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရး အဆင့ဆ်င့မ်ျားတွင ်ရာထူးအဆင့န်မိ့်သူများကုိသာ မကဘဲ လူတုိငး်ကုိ ထိခိုက်နစ်နာပါသည်။ 

ပို�ကီးမားေသာ စီးပွားေရး မ�တမ��ိှသည့် ေဒသများ�ငှ့ ်�ိငုင်မံျားတွင ်ပိုကျယ်ြပန ့်ေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်အတွက် ပို၍ေရ�ှည်တည်တ့ံ�ပီး 

ဒေူပနာေပခံေသာ စီးပွားေရး တုိးတက်မ��ငှ့ ်တုိးြမ�င့ထ်ားေသာ ရလဒမ်ျား �ိှပါသည်။1 လူအားလုံးက ၎ငး်တုိ၏့ စိတ်ကူးများအတုိငး် 

ေနထိုင�်ိငု�်ပီး ၎ငး်တုိကုိ့ အေကာငး်ဆုံး ပံ့ပိုး�ိငုသ်ည့် ေနရာတစ်ခု ဖနတီ်းြခငး်မ ှက��်ပု်တုိ ့အားလုံးကလည်း အကျိုးအြမတ် ရ�ိှပါသည်။ 

တနး်တူညီမ�သည် လူတုိငး်အား အေမရိကန ်စိတ်ကူးြဖင့ ်မ�ေဝ�ိငုေ်စ�ပီး က��်ပု်တုိ၏့ �မို �ေတာ်ကုိ တုိးတက်�ပီး �က့ံခိုငလ်ာေစပါသည်။ 

Austin �မို �ေတာ်၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro တုိအ့တွက် စိနေ်ခါ်မ�သည် ေနထိုင်သူအားလုံးအတွက် �ိှေနသည့် 

အသင့ေ်တာ်ဆုံး အေြခအေနများ�ိှသည့် မ�တ�ပီး သာတူညီမ�ေသာ စနစ်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းေပးေနပါသည်။ ေဘးကငး်�ပီး စရိတ်မ�ကီးေသာ 

အိမ်ရာ၊ ကျနး်မာေသာ အစားအေသာက်၊ သန ့�ှ်ငး်ေသာ ေရ�ငှ့ ်တစ်စံုတစ်ဦး၏ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်�ငှ့ ်အဆက်အစပ်�ိှမ�သည် 

အေြခခံကျေသာ လူသား လုိအပ်ချက်များ ြဖစ်သည်။ ရပ်ကွက်တစ်ခုမှ ေနာက်တစ်ခုအထိ အဆုိပါ အေြခခံအရာများ ရ�ိငုမ်�က ကျယ်ြပန ့စ်ွာ 

ေြပာငး်လဲေနပါသည်။ လူမျိုး၊ ဝငေ်င�ွငှ့ ်စာပိုကု့ဒသ်ည် က��်ပု်တုိ၏့ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်က��်ပု်တုိ ့�ကာ�ှည်စွာ ေနထိုင�်ိငုေ်ရး၏ 

အဓိကနမိိတ်လက�ဏာများ ြဖစ်ပါသည်။ အလုိအပ်ဆုံး ြဖစ်ေနသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ ပိုေကာငး်မွနေ်ရးအတွက် အခွင့အ်လမ်းများ 

တုိးချဲ� မ��ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် �ှငသ်နမ်�၏ အပိုငး်အကန ့်အားလုံး �ှင်သန�်ိငုေ်စရန ်ေရွးချယ်မ� အနည်းငယ်သာ�ိှသည့် လူများအတွက် 

ေနာက်ထပ် ေရွးချယ်မ�များ ဖနတီ်းြခငး်ကုိ တနး်တူညီမ�ဟု ယူဆ�ိငုပ်ါသည်။ 

 

1 အေမရိက၏ မနက်ြဖန-် တနး်တူညီမ�သည် သာလွနေ်သာ တိုးတက်မ� နမူနာပုံစံ ြဖစ်သည်၊ PolicyLink 2011 
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လူတစ်ဦးသည် ၎ငး်၏ လူမျိုး၊ တုိငး်ရငး်သား၊ ဝငေ်င ွသုိမ့ဟုတ် စာပိုကု့ဒ�်ငှ့ ်မဆုိငဘဲ် စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ၊ ေဒသ��ရ အလုပ်အကုိင�်ငှ့ ်

ကျနး်မာေသာ အစားအေသာက်၊ အရည်အေသွးမီ ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ အရည်အေသွးမီ ပညာေရး�ငှ့ ်ထိေရာက်ေသာ 

သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရးက့ဲသုိ ့ ေနစ့ဉ် ရငး်ြမစ်များကုိ ရ�ိှခံစား�ိငုရ်မည်။ သုိေ့သာ် က��်ပု်တုိ၏့ အသငး်အဖွဲ�များ�ငှ့ ်မူဝါဒများသည် 

ဘယ်သူေတွက ချမ်းသာမ�၊ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ြပည့်စံု�ကယ်ဝမ� ရ�ိငုမ်လဲဆုိတာကုိ စိတ်�ကိုက်ပံုေဖာ်ေနဆဲပါ။ အဆုိပါ ရငး်ြမစ်များကုိ 

ခွဲေဝေပးပံုတွင ်ြခားနားချက်များကုိ ��ပ်ေထွးစွာ ေရာယှက်ေနေသာ ဝနထ်မ်းအငအ်ားစုများ ကွနရ်က်ြဖင့်က ထိနး်သိမ်းထားသည်။ 

ဥပမာအားြဖင့၊် ေကျာငး်သားများသည် ဗိုက်ဆာ သုိမ့ဟုတ် ဖျားနာေနပါက ေကျာငး်တွင ်ေကာငး်စွာ သင်ယူေလ့လာရန ်

အခက်ေတွ� �ိငုသ်ည်ကုိ က��်ပု်တုိ ့သိပါသည်၊ သုိ ့ြဖစ်ပါ၍ အစားအေသာက်၊ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်ပညာေရးသည် လူငယ်များ 

ဘဝအတွက် �ကိုတငြ်ပင်ဆငရ်န ်အေြခခံကျပါသည်။ အဆုိပါ ရငး်ြမစ်များကုိ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ အကန ့အ်ားလုံးက အြပည့်အဝ 

ရယူ�ိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစရန်အလုိင့ာှ အင်အားစုများ ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကုိ အေ�ကာငး်�ကားရန ်လုိအပ်ပါသည်။ 

အသားေရာင�ိှ်ေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့ ်ဝငေ်ငနွည်းေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များသည် ၎ငး်တုိအ့တွက် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်သည့် 

ပံုစံ�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ အသံများ၊ ဦးစားေပးမ�များ�ငှ့ ်အားသာချက်များ အေရးလုပ်မခံရသည့် ပံုစံြဖင့ ်စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ကုိ ပံုမှန် 

�ကံုေတွ�ရပါသည်။ Austin �မို �သားအားလုံးကုိ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခငး်၊ စီစဉ်ြခငး်၊ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး၊ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျား�ငှ့ ်

ြပည့်စံု�ကယ်ဝမ�တွင ်ထည့်သွငး်ပါဝငေ်စရနမ်ှာ အေရး�ကီးပါသည်။ အဓိပ�ါယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်ကာ၊ မ�တ�ပီး ေရ�ှည်တည်တ့ံေသာ 

ေြဖ�ှငး်နည်းများကုိ လက်�ိှ အေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ်သိနားလည်မ�အြပင ်ကျနး်မာရန ်လုိအပ်သည့် က�မ်းကျငမ်��ငှ့အ်တူ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့ ်

မိတ်ဖက်၍ ထုတ်လုပ်ေပး�ပီး �ှငသ်နမ်�ကုိ အသိအမှတ်ြပုကာ အေရးတယူ ေဆာငရွ်က်ရမည်။ 

ေြဖ�ှငး်နည်းမှာ ြပည့်စံုလုံေလာက်မ� �ိှရမည်။ အနာဂတ် အလုပ်များအတွက် က�မ်းကျင ်ဝနထ်မ်းအငအ်ားစုက အေရး�ကီးပါသည်။ 

က�အားလုံးတွင ်ြပည့်စံုေသာ အလုပ်အကုိငအ်တွက် အဟန ့အ်တားများကုိ ဖယ်�ှားြခငး်က ပိုများေသာ က�မ်းကျငမ်�များ�ငှ့ ်ဖန်တီးမ�ကုိ 

ယူလာေပးသည်။ အရည်အေသွးမီ ပညာေရးစနစ်သည် အနာဂတ် စီးပွားေရး၏ လုိအပ်ချက်များကုိ ြပည့်မီ�ိငုေ်စပါသည်။ မိသားစု 

အကျိုးခံစားခွင့သ်ည် ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီ�ပီး ၎ငး်တုိတွ့င ်အားေကာငး်�ပီး တက်�ကေသာ ရပ်ကွက်များ၊ စရိတ်မ�ကီးဘဲ ကျနး်မာေရး�ငှ့ညီ်ေသာ 

အစားအစာများ၊ ေဘးကငး်�ပီး အကျိုးများေသာ သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး�ငှ့ ်စရိတ်မ�ကီးေသာ အရည်အေသွးမီ အိမ်ရာကုိ ရ�ိှခံစား�ိငုပ်ါက 

ေအာငြ်မင�်ိငုပ်ါသည်။ Austin တွင ်ေနထိုငသူ်အားလုံးသည် မနေ်နဂျာများ၊ ပိုင�ှ်ငမ်ျား�ငှ့ ်ဆနး်သစ်တီထွငမ်�များအြဖစ ်Austin ၏ 

စီးပွားေရးတွင ်အြပည့်အဝ ေထာက်ပံ့�ိငုရ်ပါမည်။ 

လူမျိုးေရးဆုိင်ရာတနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံသည် ဤတုိးချဲ�ေဒသအား လူတုိငး်၏ အလားအလာ အြပည့်အဝ 

လုပ်�ိငုေ်စမည့် ေဒသတစ်ခုြဖစ်ေအာငလု်ပ်ရန ်Austin �မို �ေတာ်၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro အတွက် လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့ ်

တည်ေဆာက်ပံုကုိ ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ 
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လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာတနး်တညူီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစအီမံကုိ ဘာလုိ ့ လုိအပ်တာလဲ။ 

Crescent အေ�ှ� ပိုငး်သည် ယဉ်ေကျးမ� �ကယ်ဝမ�၊ အေထာက်အထား�ငှ့ ်Austin တွင ်ကျယ်ြပန ့စ်ွာ တည်�ိှခဲ့သည့် လူမျိုးေရး ပဋိညာဉ်များ�ငှ့ ်

လူမျိုးေရး ခွဲြခားဆက်ဆံမ� သမိုငး်ေ�ကာငး်ြဖင့ ်ဖန်တီးထားသည့် သမိုငး်ေ�ကာငး် တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ဆုပ်ကုိငထ်ားသည်။ ဤမူဝါဒများ�ငှ့ ်

ကျင့ထ်ံုးများ၏ ရလဒအ်ြဖစ်၊ လူြဖူမဟုတ်သူများသည် ၎ငး်တုိ ့ေနလုိသည့် ေနရာတွင ်မေနထိုင�်ိငုခ်ဲ့ဘဲ ရပ်ကွက်များ၊ လုပ်ငနး်များ၊ 

အများဆုိငေ်နရာများ (ေကျာငး်များ�ငှ့ ်စာ�ကည့်တုိက်များ အပါအဝင)် �ငှ့ ်အြခား ေနရာများသုိ ့ လည်ပတ်ြခငး်မှပင ်ချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်။2 

အသားအေရာင�ိှ်ေသာ လူများ၏ ရပ်ကွက် အေရအတွက် အကန ့အ်သတ်တွငသ်ာ ေြမရာကုိ ငာှးရမ်း၊ ဝယ်ယူ သုိမ့ဟုတ် ပိုငဆုိ်င�်ိငုစ်ွမ်းကုိ 

�ှငး်�ှငး်လငး်လငး် ကန ့သ်တ်ထားသည့် လူမျိုးေရး ခွဲြခားေသာ အေလ့အထများသည် �ပီးြပည့်စံုေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ အေြခခံ 

အေဆာက်အအံမုျားသာ ပါဝငသ်ည့် လူြပည့်ကျပ်ေနေသာ စီရငစ်ုများကုိ ဖနတီ်းေပးခဲ့သည်။ အိမ်များ၊ ကုနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ ကျငး်ပမည့်ေနရာများ�ငှ့ ်ဝတ်ြပုဆုေတာငး်ရန ်ေနရာများသည် အဆုိပါ နယ်နမိိတ်အကျဉ်းေလးတွင ်တည်�ိှပါသည်။ 

ရလဒအ်ြဖစ်၊ အဆုိပါ ရပ်ကွက်များသည် ပကတိအတုိငး်ြဖစ်ေသာ လူမ�ေရး ကွန်ရက်များ�ငှ့ ်အဆုိပါ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ၏ 

တက်�ကမ�အတွက် ပငမ်ြဖစ်သည့်  ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ ဗဟုိချက်များြဖင့ ်�ှငး်လငး်စွာ ခွဲြခားြမင�်ိငုေ်သာ စငတ်ာများ ြဖစ်လာပါသည်။ 

လူအများကုိ ေ���ထား သုိမ့ဟုတ် ဖယ်�ှား�ပီးေနာက်ပိုငး် အချိနမ်ျားတွငပ်င ်၎ငး်က မှနက်နေ်နဆဲပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင ်မျဉ်းနသီားမ� 

သမိုငး်ေ�ကာငး်က က��်ပု်တုိ၏့ တက်�ကထက်သနေ်သာ စီးပွားေရးတွင ်�ှင်သနရ်န ်ရငး်ြမစ်မစံုဘဲ �ကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်�အားနည်းသည့် အဆုိပါ 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ ေနာက်ကျကျနေ်နေစခဲ့သည်။ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုတွင ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှံမ� မ�ိှြခငး်၊ ရငး်ြမစ်မစံုေသာ ေကျာငး်များ�ငှ့ ်စီးပွားေရး�ငှ့ ်ေနထိုငမ်�ဆုိငရ်ာ 

ငာှးရမ်းမ�အေပါ် ကန ့သ်တ်ချက်များသည် အဆုိပါ ရပ်ကွက်များ�ငှ့ ်ေနထိုငသူ် လူအများအေပါ် �ှည်�ကာေသာ မေြပာငး်လဲမ�များ 

ထငက်ျနေ်စခဲ့သည်။ ရပ်ကွက်များက လူေနရပ်ကွက်ဆုိငရ်ာ၊ စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ�ှင့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်၏ 

ဖိအားများကုိ �က့ံ�က့ံခံ�ိငုသ်ည့် လူများစွာ၏ အိမ်ြဖစ်ေနဆဲြဖစ်လ�ငပ်င ်ေဒသတွငး် အိမ်ြခံေြမ တနဖ်ိုးများ ဆက်တုိက် 

တက်လာေသာေ�ကာင့၊် အလယ်ပိုငး် ေနရာ�ငှ့ ်အဆုိပါ ရပ်ကွက်များ၏ ေစျး��နး်သင့တ်င့မ်�က ၎ငး်တုိအ့တွက် �စှ်လုိဖွယ်ရာ 

ြဖစ်လာပါသည်။ �ကယ်ဝစွာ ကဲွြပားေသာ အစဉ်အလာ�ိှသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုင်းကုိ ထိနး်ထားရန ်အလုိင့ာှ 

ထိခိုက်မ�အများဆုံးခံရ�ိငုသူ်များကုိ မြဖစ်မေန ကာကွယ်ေပးရမည်။ 

Transit ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များသည် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ ပံ့ပိုးေပး�ိငုေ်သာ်လည်း ဤတုိးတက်မ�များက  

အိမ်ရာ တန်ဖိုးများကုိလည်း ြမင့တ်က်ေစ�ိငု�်ပီး ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ�အသစ် ြဖစ်လာေစ�ိငုပ်ါသည်။ ဤအေြပာငး်အလဲ�စှ်ခုလုံးက 

အိမ်ရာအခွနမ်ျား၊ ငာှးရမ်းခများ�ငှ့ ်လုပ်ငနး် သုိမ့ဟုတ် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�အစည်း လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က် စရိတ်ကုိ 

တုိးလာေစ�ိငုပ်ါသည်။ ြမင့မ်ားေသာ ေနထိုငစ်ရိတ်များကုိ မတတ်�ိငုသ်ည့် ဝငေ်ငနွည်း မိသားစုများ၊ အိမ်ငာှးများ၊ လုပ်ငနး်ငယ် 

ပိုင�ှ်ငမ်ျား�ငှ့ ်အြခား အားနည်းချက်�ိှေသာ အုပ်စုများသည် ၎ငး်တုိ၏့ ေနအိမ်များမ ှအတငး်အကျပ် �ငှထ်ုတ်ခံရ�ိငုေ်ြခ�ိှပါသည်။ 

ဤအပျက်သေဘာ သက်ေရာက်မ� မြဖစ်ေစရန်၊ �ိဝုငဘ်ာလ 2020 ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်Project Connect အတွက် ရနပ်ံုေငမွျား�ငှ့အ်တူ 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် �ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် မဲေပးသူများက $300 သနး်ကုိ အတည်ြပုခဲ့သည်။ လူမျိုးေရးဆုိငရ်ာ တနး်တူညီမ� 

ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့က်ျငေ်ရး အစအီမံသည် $300 သနး်ကုိ အသုံးချမည့် နည်းလမ်းကုိ လမ်း��နေ်ပးပါမည်။ 
 

 

 

2 Austin သည် တိုးတက်ေြပာင်းလဲေရးဝါဒ ဇုနခဲွ်ြခင်း၊ ပုဂ�လိက လူမျိုးေရးဆုိင်ရာ ပဋိညာဉ်များ�ငှ့် ခဲွြခားထားေသာ �မို� ဖနတ်ီးြခင်းတိုက့ို ကန ့သ်တ်ထားသည် 
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လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာ တန်းတညူီမ� ဖယ်�ာှးပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစအီမံကုိ ဘယ်လုိ ေရးသားထားပါသလဲ။ 

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�ကုိ တုိးြမ�င့်ရန�်ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ�ကုိ ေလ�ာ့ချရန ်�ကိုးပမ်းမ�အြဖစ်၊ တကယ့်လက်ေတွ� အေတွ�အ�ကံုြဖင့ ်

ေမွးဖွားလာခဲ့သည့် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�အတွက် နက်နက်�� ိငး်�� ိငး် က�မ်းကျငန်ားလည်ေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�ဝငြ်ဖစ်သည့် 

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ကူညီသူများသည် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး အစအီမံ (“အစီအမ”ံ) ကုိ �မို �ေတာ် 

ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်တနး်တူညီေသာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး အ�ကံေပးများတုိ�့ငှ့အ်တူ အနးီကပ် လုပ်ကုိငပ်ါသည်။ 

အစီအမံသည် မူဝါဒ၊ စီစဉ်ြခငး်၊ ပ�ုိဂရမ်�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ေထာက်ပံ့ြခငး်တွင ်လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�ကုိ ဗဟုိြပုရန ်

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ဦးစားေပးမ�များ၊ ေဒတာများ�ငှ့ ်စံုစမ်းေမးြမနး်မ�ကုိ အသုံးြပုပါသည်။ အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွမ�များ�ငှ့ ်

တုိငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�များြဖင့ ်ေလးလေကျာ်တွင ်ဖန်တီးေရးသား�ိငုခ်ဲ့သည်။ 

အစီအမံသည် Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro �ငှ့ ်Austin �မို �ေတာ်၊ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်အြခား မိတ်ဖက်များ၏ 

ေရွးချယ်ထားေသာ အရာ�ိှများ၊ ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများအား- 

1. ပို၍ တနး်တူညီေသာ ရလဒမ်ျားအတွက် သွားလာေရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�တွင ်$7.1 ဘီလီယံကုိ ချင့်တွက်�ပီး 

ပံုေဖာ်�ိငုေ်စသည့်အြပင ်

2. ယခင ်ဖယ်�ှားမ� အ��ရာယ်ကုိ ြပနလ်ည်ြပုြပငေ်ပး�ပီး ေနာက်ပိုငး် ဖယ်�ှားမ�ကုိ �ကိုတင်ကာကွယ်ေပးသည့် 

လူမ�အသုိက်အဝနး် ေဖာ်ြပထားေသာ ပေရာဂျက်များအတွက် $300 သနး်ကုိ ��န်�ကားေပးသည်။ 

အစီအမံသည် အြမန်ရထား၊ အြမန်ဘက်စ်ကားများ၊ Park & Ride အေထာက်အပံ့အသစ်များအြပင ်စက်ဘီး�ငှ့ ်ေြခကျငေ်လ�ာက်လမ်း 

တုိးြမ�င့မ်�များ ပါဝငမ်ည့် �မို �ေတာ်အ�ှံ ့အြမန ်သွားလာေရး စနစ်တစ်ခု ြဖစ်ေသာ Project Connect ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး် ြဖစ်ပါသည်။ 13 

�စှ်ေကျာ်တွင ်စနစ်တည်ေဆာက်ရန ်ဖက်ဒရယ်�ငှ့ ်ေဒသ��ရ ရနပ်ံုေင ွ$7.1 ဘီလီယံကုိ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသွံားပါမည်။ 

�မို �ေတာ်ေကာငစ်ီသည် ေြမရာစုေဆာငး်မ�၊ စီးပွားေရး ေ���ေြပာငး်�ိငုမ်� ရနပ်ံုေငမွျား�ငှ့ ်စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ 

အစီအမံများအတွက် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွ$300 သနး်ကုိ သင့ေ်လျာ်သလုိ သုံးရန ်အ�ကမ်းဖျငး်ေဖာ်ြပထားသည်။3 

အစီအမံတွင ်အဆုိပါ အမျိုးအစားများ�ငှ့ ်အြခားအရာများအတွက် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ခွဲြခားသိ�ိငုေ်သာ ဦးစားေပးမ�များ ပါဝငပ်ါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 �မို �ေတာ်ေကာငစ်ီ ေြဖ�ှငး်မ� အမှတ်စဉ် 20200423-038 
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လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာ တန်းတညူီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံ၏ ရည်ရွယ်ချက ်

ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင ် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�မ�အတွက် မ�ခငး်မချန ် ထည့်စဉ်းစားမ�ကုိ ေပါငး်စည်းရန ် အစီအမံကုိ 

ဒဇီိုငး်ေရးဆဲွထားသည်။ ၎ငး်က ထုတ်ကုန�်ငှ့် လုပ်ငနး်စဉ်�စှ်မျိုးစလုံး ြဖစ်သည်။ အစီအမံကုိ အသုံးြပုြခငး်က လူမျိုးေရး မမ�တမ�များ၊ 

ေြပာရရင ်ဖယ်�ှားခံရြခငး်ကုိ မြဖစ်ေစသည့် မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ ် လုပ်ရပ်များကုိ ဖန်တီး�ိငုေ်စကာ အုပ်စုအားလုံးအတွက် ေအာငြ်မငမ်�ကုိ 

တုိးတက်ေစ�ိငုသ်ည်။ 

တစ်�ပိုငန်က်တည်းပင၊် အစီအမံကုိ ဆက်တုိက် အသုံးြပုြခငး်က အစိုးရဆုိငရ်ာ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခငး်တွင ်အဓိပ�ါယ်�ိှေသာ ပါဝငမ်�ကုိ 

အားေပးရန ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ချိတ်ဆက်လုပကုိ်ငမ်��ငှ့ ်မိတ်ဖက် မဟာဗျူဟာအသစ်များကုိ ဖနတီ်းေရးသား�ိငုေ်စ�ပီး မဲဆ���ှငအ်ားလုံးကုိ 

အလုပ်အေက�းြပုေပးရန ်အစိုးရ၏ လုပ်�ိငုစ်ွမ်းကုိ တုိးတက်ေစ�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်က လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်�ငှ့အ်တူ ယုံ�ကည်မ�ကုိ 

တည်ေဆာက်ေပးပါမည်။ အစီအမံကုိ ပံုစံကျေအာငြ်ပုလုပ်ြခငး်က ပို၍ တနး်တူညီ၊ တာဝနခ်ံမ��ိှ�ပီး ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာသည့် အစိုးရ 

ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်ပံုများ ြဖစ်လာေစပါမည်။ 

 

လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာ တန်းတညူီမ� ဖယ်�ာှးပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရးမူများ4 

အစီအမံကုိ ေအာက်ပါမူများြဖင့ ်ေရးဆဲွထားသည်- 

• လူအများ မဟုတ်ဘဲ စနစ်များကုိ သတ်မှတ်ပါ၊ ေအာငြ်မငမ်� အချက်ြပအားလုံးတွင ်မမ�တမ�များကုိ အေြခခံ၍ မူဝါဒများ�ငှ့ ်

အသငး်အဖွဲ�များကုိ ေြပာငး်လဲပါ။ 

• သက်ေရာက်မ�အခံရဆုံးလူများကုိ ဗဟုိြပုပါ- အဆုိပါ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် တာဝနခ်ံသည့် အသားအေရာင�ိှ်သူ 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး်ြဖင့ ်အသားအေရာင�ိှ်သူ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ၏ အေတွ�အ�ကံုမှ ြမစ်ဖျားခံ�ပီး 

ေြဖ�ှငး်နည်းများ ထွက်ေပါ်လာေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။ 

• လက်�ိှ မမ�တမ�များ၏ အေ�ကာငး်ရငး်�ငှ့ ်Project Connect လုပ်ရပ်များက ၎င်းတုိကုိ့ ပိုဆုိးရွားသည်ထက် 

ပိုေကာငး်�ိငုေ်စပံုကုိ နားလည်ပါ။ 

• သက်ေရာက်မ�များ�ငှ့ ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ခွဲြခားေရွးထုတ်ရန ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် စိစစ်ထားေသာ ေဒတာများကုိ 

အသုံးြပု�ပီး တုိငး်တာ၍ရေသာ ရလဒအ်ေြခြပု တနး်တူညီမ� ရည်မှနး်ချက်များကုိ အသုံးြပုပါ။ ေဒတာအသစ်အလ�ာများ 

ရ�ိငုသ်ည်�ငှ့ ်သက်ဆုိငရ်ာ မက်ထရစ်အသစ်များ၏ ေပါငး်စပ်မ�ကုိ ထည့်စဉ်းစားပါ။ ေဒတာချည်းပဲက 

အေလ့အကျင့မ်ျားကုိ မေစ့ေဆာ်�ိငုပ်ါ၊ သုိေ့သာ် ေဒတာက အချက်အချာကျပါသည်။ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်

ေဒသ��ရ ကျနး်မာေရး၊ လူဦးေရစာရငး်�ငှ့ ်အြခား ရငး်ြမစ်များမ ှအသံများြဖင့ ်ေဒတာများသည် အေရအတွက်�ငှ့ ်

အရည်အေသွးဆုိငရ်ာ ြဖစ်သည်။ 

• အထိခိုက်ဆုံးြဖစ်သည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ အကျိုးဆက်များ သုိမ့ဟုတ် 

ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်ပါ။ 

• လုပ်ရပ်များ�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခငး်အားလုံးတွင ်လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�ကုိ တုိးြမ�င့လု်ပ်ေဆာငပ်ါ။ 

• အလုိအပ်ဆုံး အရာများအတွက် မဟာဗျူဟာများကုိ ပစ်မှတ်ထားရန ်လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားအလုိက် ခွဲြခားထားေသာ 

ေဒတာများကုိ အသုံးြပု�ပီး ပါဝငပ်တ်သက်သူများအတွက် အဆုိပါ မဟာဗျူဟာများ၏ သက်ေရာက်မ�အေပါ် ပံုမှန ်

အကဲြဖတ်�ပီး သတငး်ေပးပိုပ့ါ။ 
 

 

 

 

 

 

4 ေ�ှ�ဆက်လုပ်ေဆာင်ပါ၏ လူမျိုးေရးအရ တနး်တူညီေသာ မူဝါဒ ပလတ်ေဖာင်းများအတွက် မူများမ ှြပင်ဆငထ်ားသည် 
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လူမျိုးေရး တန်းတူညီမ�အတွက် �မို �ေတာ်၏ ကတကိဝတအ်တိငုး် 

လုပ်ေဆာငြ်ခငး် 

Austin �မို �ေတာ်၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro တုိသ့ည် ေြမာက်များစွာေသာ ဥပေဒြပုေရး�ငှ့ ်အစိုးရ မူဝါဒများတွင ်

တနး်တူညီမ� အစီအမံကုိ အသုံးြပုရန ်၎ငး်တုိ၏့ ကတိကဝတ်ကုိ စနစ်တကျ စီစဉ်ေပါငး်စုသည်။5 မဲေပးသူများ�ငှ့ ်�မို �ေတာ်၏ စာချုပ ်

အပါအဝင ်ဤဥပေဒြပဠာနး်မ�သည် ေအာက်ပါတုိ ့ြပုလုပ်ရန ်အစအီမံ အသုံးြပုမ�ကုိ ခွင့ြ်ပုေပးသည်- 

• ဖယ်�ှားပစ်မ�ကုိ တားဆီးရန�်ငှ့ ်စီးပွားေရး အခွင့အ်လမ်း တုိးြမ�င့ရ်န ်ရပ်ကွက်အဆင့�်ငှ့ ်�မို �ေတာ်အ�ှံ ့မဟာဗျူဟာများ 

ေရးဆဲွရန ်ဖယ်�ှားခံရမ� �ကံုေတွ�ေနရသည့် လူများ သုိမ့ဟုတ် ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့အ်တူ လုပ်ကုိငရ်န။် 

• Transit ပေရာဂျက်�ငှ့ ်ပေရာဂျက်ဆုိငရ်ာ သာယာအဆငေ်ြပမ�များကုိ တနး်တူညီစွာ ေပးအပ်�ိငုရ်န ်ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ 

အကဲြဖတ်ဖို ့Austin Transit မိတ်ဖက်၏ ဘုတ်အဖွဲ�ကုိ ကူညီေပးရန။် 

• Project Connect ၏ တနး်တူညီေသာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးအတွက် လူထုဆုိငရ်ာ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ� 

တည်ေဆာက်ပံုများကုိ ေရးဆဲွ�ပီး ချမှတ်ရန။် 

• တနး်တူညီမ� ရည်မှနး်ချက်များဆီသုိ ့ တုိးတက်မ�အဆင့်ဆင့ကုိ် ေြခရာခံပါ။ 

• လုပ်ငနး်စဉ်တွင ်ပါဝငဆ်င�် �ေဲန�ပီး ရငး်ြမစ်များကုိ ရယူေနသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များတွင ်အတားအဆီးများကုိ 

ေြခရာခံပါ။ 

�မို �ေတာ်၏ တနး်တူညီမ�အရာ�ိှ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ဖယ်�ှားပစ်မ� �ကိုတင်ကာကွယ်ေရး အရာ�ိှသည် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�ဆီသုိ ့ 

�မို �ေတာ်၏ ကတိကဝတ်�ငှ့ ်ကုိက်ညီေစရန ်အစအီမံ အသုံးြပုပံု ေရးဆဲွြခငး်�ငှ့ ်�ကပ်မတ်ြခငး်တွင ်အြခား �မို �ေတာ ်ဌာနများ�ငှ့အ်တူ 

ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး် ရာထူးကုိ ရယူထားသည်။ လက်ေတွ�တွင ်ပါဝငသ်ည်မှာ- 

• လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�အတွက် �မို �ေတာ်၏ စံ��နး်များ�ငှ့ ်ဘုံလုပ်ပိုငခ်ွင့ကုိ် ဗဟုိြပုြခငး် 

• အခွင့အ်ာဏာ ြပနခ်ျိနည်�ိြခငး်�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး တည်ေဆာက်ပံုများတွင ်ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်

အများဆုံး ထိခိုက်နစ်နာသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ ဗဟုိြပုြခငး် 

• ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများေ�ကာင့ ်အများဆုံး တုိက်�ုိက် သက်ေရာက်ခံရသည့် လူများအတွက် တာဝနခ်ံြခငး်။ 
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လူမျိုးေရး တန်းတညူီမ�ကုိ တိးုြမ�င့လု်ပ်ေဆာငြ်ခငး်�ငှ့ ်ဖယ်�ှားမ� အ��ရာယ်ကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်ြခငး် 

တုိးတက်ေရးအတွက် တနး်တူညီမ� ချဉ်းကပ်နည်းြဖင့်၊ �မို �ေတာ်သည် လူမျိုး�ငှ့ ်လူမ�ေရးတနး်တူညီမ� မှနဘီ်လူးများြဖင့ ်မူဝါဒများ၊ 

ပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ အားလုံးကုိ �ကည့်��ပါမည်။ ဤချဉ်းကပ်နည်းသည် လူမည်း၊ ေဒသခံ�ငှ့ ်လူြဖူမဟုတ်သူများ (BIPOC) 

အြပင ်အြခား ဦးစားေပး လူအများကုိ ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်မှ တားဆီးရန�်ငှ့ ်၎ငး်တုိအ့တွက် အခွင့အ်လမ်းများ ရ�ိငုေ်အာင ်တုိးြမ�င့ေ်ပးရန ်

တုိးတက်မ�ကုိ စီမံခန ့ခ်ွဲပါမည်။ အစီအမံသည် ထိုက့ဲသုိ ့ မှနဘီ်လူးများ ြဖစ်သည်။ 

Transit ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များသည် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ သွားလာေရး အသုံးချရန ်အခွင့အ်လမ်းကုိ တုိးလာေစ�ိငုသ်ည်၊ သုိေ့သာ် 

၎ငး်တုိက့ ေနထိုငစ်ရိတ် သုိမ့ဟုတ် လုပ်ငနး်ငယ် လုပ်ကုိငစ်ရိတ်တွင ်ပိုကျယ်ြပန ့်ေသာ �မို �ေတာ်အ�ှံ ့တုိးလာမ�များထက် ေကျာ်လွန်၍ 

ငာှးရမ်းခများ၊ ေြမ�ငှ့ ်အိမ်ေရာငး်ချမ�များတွင ်ရပ်ကွက်အဆင့်အလုိက် သိသိသာသာ တုိးတက်လာေစ�ိငုသ်ည်။ ေနထိုငသူ်များ၊ 

လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အသငး်အဖွဲ�များ၏ ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဖယ်�ှားခံရမ�ကုိ အသားအေရာင�ိှ်သူ 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက အချိုးမညီစွာ ခံစားရေသာေ�ကာင့ ်အဆုိပါ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ အစိုးရက ေထာက်ကူသည့် 

�စှ်ေပါငး်များစွာ စနစ်တကျ ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်�ငှ့ ်ေ���ေြပာငး်ြခငး်က ဆက်လက်�ိှေနပါသည်။ 

သွားလာေရး အဆငေ်ြပသည့် ရပ်ကွက်များ၏ ရည်ရွယ်မထားေသာ အကျိုးဆက်များတွင ်�ုံးသွား�ုံးြပန ်သွားလာြခငး်အြပင ်

သွားလာေရးစနစ်၏ ခရီးသွားမ�များအတွက် အများဆုံးမှီခိုေနသည့် အစီးအများဆုံး စီးနငး်သူများကုိ ေ���ေြပာငး်ြခငး် ပါဝငပ်ါသည်။ ၎ငး်က 

သွားလာေရးယာဉ် စီးနငး်သူဦးေရ�ငှ့ ်ယာဉ်စီးခပံုး အခွနဘ်�ာများကုိ ေလ�ာ့ချေပးသည်။6 ေ���ေြပာငး်ခံရသူများကုိ 

�ုံးသွား�ုံးြပနအ်တွက်သာ သွားလာေရးကုိ အဓိကသုံးသည့် ကားပိုင�ိှ်မ���နး်ပိုများသည့် ဝငေ်ငမွျားေသာ  

ေနထိုငသူ်များြဖင့ ်အစားထိုးလုိက်ေသာေ�ကာင့ ်ခရီးသွားသည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မိုငမ်ျား�ငှ့ ်ကာဗွန ်ဓာတ်ေငွ� ထုတ်လ�တ်မ�များ 

ပိုများလာေစပါသည်။7 

Project Connect သည် အကျိုးတူလုပ်ငနး်များ၊ အစုစပ်လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်BIPOC က ပိုငဆုိ်ငေ်သာ ပငမ်�ငှ့ ်ကန်ထ�ုိက်အခွဲများအြပင ်

ဒဇီိုငး်�ငှ့ ်ပေရာဂျက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ� အ�ကံေပးများကုိ အသုံးြပု၍ BIPOC လူမ�အသုိင်းအဝိုငး်များတွင ်ေဆာက်လုပ်ေရး 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�အတွက်အြပင ်ဝနထ်မ်းအင်အားစ ုပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�အစည်း အစုစပ်လုပ်ငနး်များအတွက်လည်း 

စံနမူနာ ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ BIPOC သည် အဆင့်တုိငး်တွင ်ပိုင�ှ်ငမ်ျားမှ အလုပ်သင်ဝနထ်မ်းများ၊ အလုပ်သငမ်ျား�ငှ့ ်မက�မ်းကျငေ်သးေသာ 

လုပ်သားအထိ ပါဝငပ်ါသည်။ အဆုိြပုချက်များကုိ ေရးဆဲွရန်�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ အကဲြဖတ်ရန ်အစီအမံကုိ အသုံးြပုြခငး်က 

မမ�တမ�များကုိ ေလ�ာ့ချေပး�ပီး စရိတ်�ကီးေသာ ရည်ရွယ်မထားသည် အကျိုးဆက်များ မြဖစ်ေစကာ အားလုံးအတွက် ပိုေကာငး်ေသာ 

ရလဒမ်ျားသုိ ့ ဦးတည်ေစပါမည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Portland တွင်၊ စီးပွားေရး ဖယ်�ှားခံရြခင်းက သွားလာေရးယာဉ် စီးနင်းသူ ဆုံး��ံးမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာ ြဖစ်�ိုင်သည် 

7 အေမရိက၏ သွားလာမ�များေသာ ရပ်ကွက်များတွင် မတူကွဲြပားမ�ကိ ုထိနး်သိမ်းထားြခင်း- တနး်တူညီေသာ ရပ်ကွက် အေြပာင်းအလဲအတွက် အစီအမံများ 
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လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ဗဟုိြပု�ငှ့ ်�မို �ေတာ်က ေထာက်ပ့ံေသာ ပူးတွဖဲန်တးီမ� လုပ်ငန်းစဉ် 

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ��ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး က�မ်းကျင်သူကုိ ပံ့ပိုးေပးေသာ ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ဖိအားများေ�ကာင့ ်

�ခိမ်းေြခာက်ခံရမ� အများဆုံးြဖစ်သည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�ဝငမ်ျားြဖစ်ေသာ လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ကူညီသူများက အစီအမံကုိ 

ေရးဆဲွထားသည်။ ကူညီေပးသူများသည် တနး်တူညီမ�၏ ဘုံနားလည်မ�ကုိ ေရးဆဲွရန၊် အစီအမံကုိ ဖနတီ်းရန�်ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

အငအ်ားကုိ တည်ေဆာက်ရန ်ေလးလေကျာ ်အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကုိငခ်ဲ့သည်။ 

တနး်တူညီမ�အရာ�ိှချုပ်�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ဖယ်�ှားပစ်မ� �ကိုတငက်ာကွယ်ေရး အရာ�ိှ အပါအဝင ်�မို �ေတာ်၏ ဌာနအချငး်ချငး်မ ှ

ဝနထ်မ်းများသည် ဤအစီအမ ံဖန်တီးြခငး်ကုိ ေထာက်ပံ့ရန ်ကူညီေပးသူများ�ငှ့်အတူ လုပ်ကုိငပ်ါသည်။ ဝန်ထမ်းသည်  

နစ်နာေ�ကး စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်၊ ဘာသာြပန်ဆုိမ� / စကားြပနဆုိ်မ�၊ ပေရာဂျက် စီမံခန ့ခ်ွဲမ��ငှ့ ်ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�၊ နည်းပညာဆုိငရ်ာ 

အချက်အလက်များ၊ ေဒတာ ပိုငး်ြခားစိတ်ြဖာမ��ငှ့ ်အများြပည်သူ ဆက်သွယ်ေြပာဆုိမ�များ ပံုစံြဖင့ ်ေထာက်ပံ့မ�ေပးပါသည်။ 

ဖယ်�ှားခံရ�ိငုေ်ြခ အားနည်းချက်�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပင်ကုိလက�ဏာများေပါ် အေြခခံ၍ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ေလ�ာက်လ�ာ 117 မ ှ

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ကူညီေပးသူ သုံးဆယ်ကုိ ေရွးချယ်ထားသည်။ ပိုများေသာ ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်ကုိ ေခါငး်ခံေနသည့် လူများ�ငှ့ ်

ဖယ်�ှားထားခံရ�ပီးြဖစ်သည့် လူများထံသုိ ့ ေရာက်�ိှရန ်သီးြခား ဂ�ုစိုက်မ�ြဖင့ ်အများြပည်သူက အခွင့အ်လမ်း ကျယ်ြပန ့စ်ွာ ရ�ိငုေ်အာင ်

ြပုလုပ်ထားသည်၊ အ��ရာယ်အများဆုံးြဖစ်သည့် လူများကုိ ေထာက်ပံ့သည့် သုိမ့ဟုတ် ထိုလူများြဖင့ ်ဖွဲ�စည်းထားသည့် အုပ်စုများ�ငှ့ ်

အဖွဲ�အစည်းများြဖင့ ်ေလ�ာက်လ�ာ အခွင့အ်လမ်းကုိ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းအရ မ�ေဝထားသည်။ အထူးသြဖင့ ်လူအများက ေနစ့ဉ်ဘဝများ 

ဥပမာ၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ သက်ဆုိငေ်သာ ကုနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအြပင ်ယဉ်ေကျးမ� / လူဦးေရဆုိငရ်ာ �ှးီ� �ယ်မ� အုပ်စုများ၏ 

အေသးစား ကုန်သွယ်မ� ြပုလုပ်သည့် စာမျက်�ာှများ ြဖစ်ေသာ Facebook သည် သီးြခား ဆုံချက်ေနရာတစ်ခု ြဖစ်သည်။ Covid-19 

ေ�ကာင့၊် အကန ့်အသတ်ြဖင့ ်လူကုိယ်တုိင ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကုိငမ်�ကုိ �မို �ေတာ် ဝန်ထမ်းက လုပ်ေဆာငခ်ဲ့သည်၊ သုိေ့သာ် အချက်အလက်များကုိ 

အစားအေသာက် ြဖန ့ေ်ဝြခငး်၊ ရ�ိငုေ်သာ အကူအညီဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များ သုိမ့ဟုတ် လူထု ကျနး်မာေရး စည်း�ုံးလ�ံ�ေဆာ်မ�များက့ဲသုိ ့ 

လူကုိယ်တုိင ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ေဆာငရွ်က်ေနသည့် အဖွဲ�အစည်းများ သုိမ့ဟုတ် သက်ဆုိငရ်ာ လူများ�ငှ့အ်တူ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က 

�ကီးမ�းေဆာငရွ်က်ေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ပံုမှနေ်ဆာငရွ်က်ေနသူများ�ငှ့ ်မ�ေဝထားသည်။ 
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အစီအမံကို 

ပူးတွဲဖနတ်ီးရန ်

ဖယ်�ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်သည့် 

ေနထိုင်သူများကို 

ေရွးချယ်ပါ 

လူမျိုးေရး 

တနး်တူညီမ�

ဆုိင်ရာ 

ဘံုနားလည်မ�ကို 

ေရးဆဲွပါ 

ကူညီသူများသည် 

အစိတ်အပုိင်းငယ်များကို မူဝါဒ 

အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွမ�ငါးခုြဖင့် 

အစီအမံ၏ အစိတ်အပုိင်းများကို 

ပူးတွဲဖနတ်ီးပါသည် 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်သည့် 

ေနထိုင်သူများအတွက် Project Connect 

ရင်း�ှးီြမ�ု ပ်�ှံမ�များ အကျိုးခံစားခွင့်ကို 

ေသချာေစရန ်အစီအမံကိ ုစတင် အသံုးြပုပါ 

ပံ ု1။  ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး အချိန်ကာလ 
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ကူညီေပးသူအားလုံးနးီပါးမှာ လူမည်း၊ 

တုိငး်ရငး်သား�ငှ့ ်Crescent အေ�ှ� ပိုငး်တွင ်လက်�ိှ 

သုိမ့ဟုတ် ယခင ်ေနထိုငေ်သာ အသားအေရာင�ိှ်သူ 

 

(BIPOC)၊ Crescent အေ�ှ � ပိုငး်တွင ်လက်�ိှ သုိမ့ဟုတ် 

ယခင ်ေနထိုငသူ်များက Austin အလယ်အလတ် 

ဝငေ်ငေွအာက် ေလျာ့၍ ရ�ိှသည်၊ တစ်ဝက်က ကားပင ်

ဝယ်မစီး�ိငုပ်ါ။ 

 

50% 
90% 

Austin အတွက် အလယ်အလတ် 

ဝငေ်ငေွအာက ်ေလျာ့၍ ရ�ိှသည် 

ကိုယ်ပိုငက်ား မ�ိှပါ သိုမ့ဟုတ် 

သာွးလာေရးစနစ်ကို မှီခိုေနရသည် 

အသားအေရာင ်�ိှသမူျား ြဖစ်သည် 

ကူညီသူများ�ငှ့ ်အ�ကံေပးများသည် အများြပည်သူ 

ခပ်ခွာခွာေနေရး သတ်မှတ်ချက်များကုိ  

လုိက်နာရငး် အဓိပ�ါယ်�ိှေသာ ချိတ်ဆက်လုပ်ကုိငမ်�ကုိ 

အာေပးသည့် ဗာကျူရယ် အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပွဲများ�ငှ့ ်

ေဆွးေ�းွမ�များ အခနး်ဆက်ြဖင့ ်ေလးလေကျာ်တွင ်

အစီအမံကုိ ဖနတီ်းခဲ့သည်။ 

57% အာဖရိကန ်အေမရိကန ်

37% စပိန�်ယွ်ဖွား၊ လက်တီ�ိ/ုေအ၊ လက်တင်အေမရိက၊ မက� စီကနအ်ေမရိကန ်

20% တိုင်းရင်းသား 

7% အာ�ှ အေမရိကန၊် ဟာဝုိင်အီေဒသခံ သိုမ့ဟုတ ်ပစိဖိတ်က�နး်သား 

13% လူြဖူ 

မှတ်ချက်- အချို�အဖဲွ�ဝင်များကို လူမျိုးေရး သိုမ့ဟုတ် တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတစ်ခုအထက်အြဖစ် 

ခဲွြခားေရွးထုတ်သည် 

ပံ ု2။  ကူညီသူ လူဦးေရစာရင်းများ 

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�၊ တနး်တူညီေသာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အငအ်ားေပါ် အေလးထားသည့် ကနဦးသင်တနး်�စှ်ခုြဖင့ ်

ကူညီသူများ�ငှ့ ်Austin �မို �ေတာ်၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro တုိမ့ ှဝန်ထမ်းများြဖင့ ်လုပ်ငနး်စဉ်ကုိ စတငခ်ဲ့သည်။ 

ေနာက်ဆက်တဲွအြဖစ်၊ အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပွဲများ တစ်ေလ�ာက်တွင ်ကူညီသူများသည် အစီအမံ၏ ေအာက်ပါ အစိတ်အပိုငး်များကုိ 

ဖနတီ်းခဲ့သည်- 

1. ေမ�ာ်မှနး်ချက်၊ ရည်မှနး်ချက်�ငှ့ ် လူမျိုးေရးအရ တနး်တူညီေသာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးအတွက် ေစ့ေဆာ်မ�များ 

2. ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငအွတွက် လူများ၊ ေနရာ�ငှ့ ်ရည်ရွယ်ချက်ဦးစားေပးမ�များ 

3. ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွအဆုိြပုချက်များ�ငှ့ ်အြခား မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊ ပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်ပေရာဂျက်များ 

ချင့တွ်က်ြခငး်အတွက် အမှတ်ေပးစံ��နး် 

4. Project Connect တွင ်ကာလ�ှည် ချိတ်ဆက်လုပ်ကုိငမ်�အတွက် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ရငး်ြမစ်များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က 

ဦးေဆာငေ်သာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး ပေရာဂျက်များအတွက် လုပ်�ိငုစ်ွမ်း 

5. တနး်တူညီေသာ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ေရးအတွက် မူများ�ငှ့ ်ေဘာငမ်ျား 

6. ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငအွြပင ်လုိအပ်သည့် စနစ် ေြပာငး်လဲမ� 

7. လုပ်ငနး်စဉ်၊ တုိးတက်မ�အဆင့ဆ်င့�်ငှ့ ်ရလဒမ်ျား ေစာင့�်ကည့်ြခငး်အတွက် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ခွဲြခားေဖာ်ြပထားေသာ ေဒတာများ 

100% 

88%     CRESCENT အေ�ှ� ပိုငး်၏ 

                            လက်�ိှ သိုမ့ဟုတ် ယခငေ်နထိငုသ်မူျား 



 

အဓိက အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆ်ိုချကမ်ျား 

အဓိက ေဝါဟာရများ၏ မ�ေဝထားေသာ အဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များသည် မဲေပးသူများက အတည်ြပုထားသည့် Project Connect 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငွ၏ ေအာငြ်မငမ်�အတွက် အလွနအ်ေရး�ကီးပါသည်။ ဤအေ�ကာငး်ြပချက်အတွက် အစီအမံကုိ 

ဖနတီ်းရန ်လုပ်ငနး်စဉ်သည် ဘုံနားလည်မ�အတွက် ဖနတီ်းထားသည့် အငအ်ားစမုျားအြပင ်က��်ပု်တုိ ့ြမငေ်တွ�ရသည့် ြခားနားချက်များ�ငှ့ ်

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဖိအားများကုိ ဆက်လက်တည်တ့ံေစရန ်အြပင ်အဆုိပါ ဖိအားများကုိ ထိနး်သိမ်းထားရန ်ဘုံအဓိပ�ါယ်ဖွင့ဆုိ်ချက်များ�ငှ့ ်

ကန ့သ်တ်ေဘာငကုိ် ဖန်တီးရန ်ကူညီေပးသူများအြပင ်�မို �ေတာ်၊ Capital Metro �ငှ့ ်Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး် ပါဝငသ်ည့် 

လုပ်ကုိငေ်ရး အချိနပ်ိုငး်�စှ်ခုြဖင့ ်စတငခ်ဲ့သည်။ အဆုိပါ သေဘာတရားများသည် အစီအမံကုိ ေကျာက်ေထာက်ေနာက်ခံြပုပါသည်။ 

ေအာက်ပါတုိမ့ှာ အစီအမံကုိ ချမှတ်ေဖာ်ေဆာငရ်န ်အသုံးြပုသည့် အဓိက ေဝါဟာရများ၏ အဓိပ�ါယ်ဖွင့်ဆုိချက်များ ြဖစ်သည်။ 

ေဝါဟာရတစ်ခုကုိ နားလည်ြခငး်က ေနာက်ဆက်တဲွ ေဝါဟာရများကုိ နားလည်�ိုငေ်စရန ်အကူအညီြဖစ်ေစဖို ့၎ငး်တုိကုိ့ အစဉ်လုိက် 

စာရငး်လုပ်ထားသည်။ 

အာဏာ- အာဏာသည် “လုပ်�ိငုသ်ည်” ဟု ဆုိလုိသည်။ အြခားလူများအတွက် လက်ေတွ�ဘဝကုိ သတ်မှတ်�ိငုစ်ွမ်း�ငှ့ ် 

လူအများအား ၎ငး်တုိအ့တွက် လက်ေတွ�ဘဝကုိ ဆုံးြဖတ်�ိငုစ်ွမ်းကုိ ြငငး်ပယ်�ိငု်ေစသည်။ 

“ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်က အာဏာ�ငှ့ဆုိ်င်သည်။ ေစျးကွက်၊ မူဝါဒ�ငှ့ ်ေနရာ၏ ပငကုိ်လက�ဏာအေပါ် လုပ်ပိုငခ်ွင့အ်ာဏာ။ 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်သည် ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ အဓိပ�ါယ်ကုိ ဖျက်ပစ်ြခငး် ြဖစ်သည်။” 

— Manuel Pastor၊ California ေတာငပ်ိုငး် တက� သုိလ် 

လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် အငအ်ား- လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်(များ) အတွက် လက်ေတွ�ဘဝကုိ ဆုံးြဖတ်ရန် တနး်တူမညီမ�များ ရငဆုိ်ငေ်နရသည့် ၎ငး်တုိ၏့ 

လုပ်�ိငုစ်ွမ်း။ 

လူမျိုးေရး တန်းတညီူမ�- လူမျိုးက ေအာငြ်မငမ်��ငှ့ ်အကျိုးရလဒမ်ျားကုိ �ကိုတငမ်ခန ့မ်ှနး်ေသာအခါ အားလုံးအတွက် တုိးတက်လာပါသည်။ 

စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�- အသငး်အဖွဲ�များစွာအ�ှံတွ့င ်မူဝါဒများ၊ ကျင့ထ်ံုးများ�ငှ့ ်လုပ်ထံုးများက ဆယ်စု�စှ်များ�ငှ့ ်

မျိုးဆက်များစွာအထ ိရည်ရွယ်မထားလ�ငပ်င ်လူြဖူမဟုတ်သူများကုိ အထိခိုက်ခံရငး် လူြဖူများအတွက် ပိုေကာငး်စွာ အလုပ်ြဖစ်ေသာအခါ။ 

စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�သည် အသားအေရာင�ိှ်သူ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအေပါ် အ�ကီးအကျယ် ဖျက်ဆီးေသာ သက်ေရာက်မ�ြဖင့ ်

အေဝးလှမ်းမီ�ိငုေ်သာ စနစ်တစ်ခုကုိ ဖန်တီးထားသည်။ 

အေ�ကာငး်ရငး်များ- လူမျိုးေရး တရားမ�တမ�ကုိ ဦးေဆာငြ်ခငး်ြဖင့၊် အ�ကီးမားဆုံး သက်ေရာက်မ��ိှ�ပီး အ�ကီးမားဆုံး လုိအပ်ချက်များကုိ 

ေြဖ�ှငး်ေပးသည့် ေြဖ�ှငး်နည်းများကုိ အေလးထားရန ်ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်�ငှ့ ်တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ တုိးတက်မ� အေ�ကာငး်ရငး်များကုိ 

ထည့်စဉ်းစားရန ်က��်ပု်တုိ ့ကတိြပုပါသည်။ လူမျိုးေရး တနး်တူမညီမ� ြဖစ်ရသည့် အေ�ကာငး်ရငး်သည် ချမ်းသာမ�၊ ကျနး်မာေရး၊ အိမ်ရာ၊ 

ဝငေ်င�ွငှ့ ်အြခား ဘဝ အရည်အေသွး အကျိုးရလဒမ်ျားတွင ်က��်ပု်တုိ ့ယေန ့ြမငေ်တွ�ေနရသည့် တနး်တူမညီမ�များသုိ ့ အကုနအ်စင ်

ဦးတည်သည့် အေ�ကာငး်�ငှ့ ်အကျိုး တစ်ခုလုံးကုိ စတငြ်ဖစ်လာေစသည့် �ိှရငး်စွဲ အေြခအေန ြဖစ်သည်။ လူမည်း�ငှ့ ်အသားညိုသူ 

အသုိက်အဝနး်များတွင ်က�နစ်နစ်၊ ကုိလုိနစီနစ်၊ ပုဂ�လိက ထငြ်မငခ်ျက်�ငှ့ ်�မို �ေတာ်ဆုိငရ်ာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� ေလ�ာ့ချြခငး်၏ 

အေမွအ�စှ်များကုိ က��်ပု်တုိ၏့ ဥပေဒဆုိငရ်ာ၊ �ိငုင်ေံရးဆုိငရ်ာ၊ ေြမရာအသုံးြပုမ��ငှ့ ်စီးပွားေရး စနစ်များတွင ်ထိနး်သိမ်းထားပါသည်။ 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်သည် ဤအေမွအ�စှ်ကုိ ဆက်လက်တုိးချဲ� မ� ြဖစ်သည်။ လူအများအတွက် အိမ်ငာှးခ အေထာက်အပံ့က့ဲသုိ ့ 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်အတွက် ကာလတုိ ေြဖ�ှငး်နည်းများသည် အေရး�ကီးပါသည်၊ သုိေ့သာ် အေ�ကာငး်ရငး်များကုိ ေြဖ�ှငး်ေပးေနသည့် 

ပို၍ကာလ�ှည်�ကာေသာ ေြဖ�ှငး်နည်းများက ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကုိ ပို၍ကျယ်ြပန ့စ်ွာ�ငှ့ ်�ကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်��ိှစွာ ေလျာ့ပါးေစရန် 
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မ�ိှမြဖစ်လုိသည်။ တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ တုိးတက်မ��ိှ�ပီး ဆက်�ိှေနရန ်ေထာက်ပံ့သည့် ေဒသ��ရ အစိုးရများ၏ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ 

စာရငး်တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်ကုိ ေနာက်ဆက်တဲွ I တွင ်ြပသထားသည်။ အတုိေကာက်ဆုိရေသာ်၊ က��်ပု်တုိ ့ြမငေ်တွ�ေနရသည့် လူမျိုးေရး 

ြခားနားချက်များသည် �ိှရငး်စွဲ သုိမ့ဟုတ် မျိုး�ုိးအရ မဟုတ်ပါ၊ စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ြဖင့ ်ဖန်တီးထား�ပီး ဆက်လက် �ိှေနြခငး် ြဖစ်သည်။ 

ဤြခားနားချက်များကုိ ဖနတီ်းထားေသာေ�ကာင့ ်အေ�ကာငး်ရငး်များကုိ ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှ ေြဖ�ှငး်ြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တုိကုိ့ “ဖျက်ပစ်�ိငုသ်ည်”။ 

BIPOC- လူမည်း၊ တုိငး်ရငး်သား�ငှ့ ်လူြဖူမဟုတ်သူများသည် ေနာက်ခံအားလုံးမှလာသည့် လူများ ြဖစ်ပါသည်။ 

သာယာအဆငေ်ြပမ�များ၊ အကျိုးေကျးဇူးများ �ငှ့/်သုိမ့ဟုတ် ေအာငြ်မငမ်�များ ရ�ိှ�ိငုစ်ွမ်းကုိ စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ြဖင့ ်

ဆုံးြဖတ်ေပးထားသည်၊ ၎ငး်တုိက့ စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�၏ ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများကုိ ခံစားေနရသည်။ 

လူမျိုးေရးအရ တန်းတညီူေသာ ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်ေရး- စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�၏ ရလဒအ်ြဖစ်၊ BIPOC လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များသည် 

ေယဘုယျအားြဖင့ ်အများြပည်သူ�ငှ့ ်ပုဂ�လိက ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များမှ အကျိုးခံစားခွင့ ်မရပါ။ ၎ငး်တုိ၏့ ရပ်ကွက်များက အများြပည်သူ�ငှ့ ်

ပုဂ�လိက ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ကုိ ခံစားရေသာအခါ သုိမ့ဟုတ် အဆုိပါ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ ေနာက်ဆုံး ြပုလုပ်ေသာအခါ၊ 

အေ�ကာငး်ရငး်များ (အလုပ်အကုိင၊် ပုဂ�ိုလ်ေရး သုိမ့ဟုတ် လုပ်ငနး် ေချးေငမွျားအတွက် ခွဲြခားဆက်ဆံမ�၊ ေလျာ့နည်းလာေသာ 

အေဆာက်အအံု တနဖ်ိုးေ�ကာင့ ်ရနပ်ံုေငမွလုံေလာက်ေသာ ေကျာငး်များ၊ အြမတ်�ကီးစားေသာ အိမ်ြခံေြမ ကျင့ထ်ံုးများ အစ�ိှသည်တုိကုိ့ 

ရငဆုိ်ငရ်ာတွင ်ဥပေဒ ပံ့ပိုးမ� မ�ိှြခငး်) ၏ အေရအတွက်ေ�ကာင့ ်၎ငး်တုိက့ အိမ်ြခံေြမ တနဖ်ိုးများတွင ်တုိးလာမ� ြဖစ်ေစ�ိငု�်ပီး BIPOC 

အသုိက်အဝနး်များ �ကံ�ကံခံရန ်အနည်းဆုံး ြပငဆ်ငထ်ားသည့် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကုိ ြဖစ်လာေစပါသည်။ 

သုိ ့ြဖစ်ပါ၍ လူမျိုးေရးအရ တနး်တူညီေသာ ဖွံ � �ဖိုးတုိးတက်ေရးသည် ေအာက်ပါတုိကုိ့ ြပည့်မီရမည်- 

• ဘဝ အရည်အေသွး အကျိုးရလဒမ်ျားကုိ ရပ်ကွက်တွငး် လက်�ိှ ေနထိုင�်ပီး အလုပ်လုပ်ကုိငေ်နသည့် လူအများအြပင ်

ေ���ေြပာငး်လာသည့် လူသစ်များက တနး်တူညီစွာ �ကံုေတွ�ေနရပါသည်၊ အများအားြဖင့ ်ဖယ်�ှားခံေနရသည့် BIPOC 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များဆုိသည့် လက်�ိှေနထိုငသူ်များ�ငှ့ ်ဆန ့်ကျငဘ်က်အြဖစ် လူသစ်များသည် အများြပည်သူ 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ�ငှ့ ်တုိးတက်လာေသာ ဘဝ အရည်အေသွးမှ အကျိုးခံစားေနရသည်။ 

• အများဆုိင�်ငှ့ ်ပုဂ�လိက ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ၊ ပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်မူဝါဒများသည် အသားအေရာင�ိှ်သူ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ 

အပါအဝင ်ေနထိုင်သူများ၏ လုိအပ်ချက်များ ြပည့်မီသည့်အြပင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ေလ�ာ့ချေပး�ပီး ယခင ်

သမိုငး်ေ�ကာငး်�ငှ့ ်လက်�ိှ အေြခအေနများကုိ ထည့်သွငး်စဉ်းစားသည်။ 

အားလံုးေရာယှက်ေနမ�- လူအများသည် များစွာေသာ ပင်ကုိလက�ဏာ အလ�ာစံုြဖင့ ်�ှငသ်န�်ကသည်။ ဥပမာအနည်းငယ်ဆုိရေသာ် BIPOC၊ 

LGBTQ လူများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ မသနစ်ွမ်းသူများ�ငှ့ ်ဝငေ်ငနွည်းသူများစသည့် သမိုငး်ေ�ကာငး်အရ ချနလှ်ပ်ခံရသူများသည် စနစ်တကျ 

မမ�တမ�ကုိ ရငဆုိ်ငေ်နရသည်။ လူအများ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များသည် ဤပင်ကုိလက�ဏာ ေရာယှက်မ�ြဖင့ ်ေနထိုငေ်နရ�ပီး 

တနး်တူမညီမ�မ�များကုိ ချက်ချငး် �ကံုေတွ�ေနရသည်။ လူအများအား ၎ငး်တုိ၏့ လုပ်�ိငုစ်ွမ်း အြပည့် ေရာက်�ိှရန်အတွက် 

အခွင့အ်လမ်းများကုိ ကန ့သ်တ်ေနသည့် ေရာယှက်နည်းလမ်းများကုိ ေြဖ�ှငး်ရနမ်ှာ အေရး�ကီးပါသည်။ လူမျိုး�ငှ့ ်လူမျိုးေရး ခွဲြခားမ�ကုိ 

အေလးထားြခငး်ြဖင့ ်Austin �မို �ေတာ်သည် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်အားလုံးအေပါ် ၎ငး်၏ သက်ေရာက်�ိငုစ်ွမ်းကုိ အသိအမှတ်ြပုပါသည်။ 

လူမျိုးေရး တနး်တူမညီမ�များကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်စနစ်တကျ အသငး်အဖွဲ�အလုိက် ချဉ်းကပ်မ�များသည် အြခား ချနလှ်ပ်ခံထားရေသာ 

အုပ်စုများအတွက် အကျိုးြဖစ်�ိငု၍် အသုံးချသွားပါမည်။ 

အခွင့အ်လမ်းများ ရယူ�ိငုခ်ွင့-် ဘဝ အေြခခ ံအစိတ်အပိုငး်များအတွက် အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားထားေသာအခါ။ ၎ငး်တွင ်ေကာငး်မွနေ်သာ 

ပညာေရး၊ သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး်၊ လုပ်အားခရ�ိှရန် ဟန်တ့ားမ�များကုိ ဖယ်�ှားြခငး် ပါဝငသ်ည် 
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အလုပ်များ၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ သက်ဆုိငေ်သာ ကုနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီေသာ အစားအစာများ၊ ထိေရာက် 

ေဘးကငး်ေသာ သွားလာေရး၊ အရပ်ဖက် သာယာအဆငေ်ြပမ�များ�ငှ့ ်အြခား လူမ�ေရး၊ စီးပွားေရး၊ စိတ်ပိုငး်�ငှ့ ်�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ ြပည့်စံုေရးအတွက် 

အဓိက ဆုံးြဖတ်ေပးသည့်အရာများ။ 

လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်ြခငး်- တနး်တူညီမ� မူဝါဒ တစ်ခု�ပီးတစ်ခု၊ ြပဿနာတစ်ခု�ပီးတစ်ခု၊ တစ်�စှ်�ပီးတစ်�စှ ်တကယ်စငစ်စ ်

ြဖစ်လာေစရန ်ေရ�ှည်တည်တ့ံေသာ �မို �ေတာ်ဆုိငရ်ာ လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တုိးတက်ေစရနအ်တွက် ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး် ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး၊ 

အဖွဲ�အစည်းဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်အစုစပ်လုပ်ငနး် အေြခခံအေဆာက်အအံုအြပင ်ေရွ�လျားမ� တည်ေဆာက်ြခငး်ကုိ ေထာက်ပံ့ြခငး်ြဖင့ ်ေအာငြ်မငေ်သာ 

ရလဒမ်ျား ထွက်ေပါ်လာေစရန ်BIPOC လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက ဦးေဆာင�်ပီး၊ ၎ငး်တုိ�့ငှ့အ်တူ လုပ်ကုိငက်ာ၊ ထမ်းေဆာငရ်ငး် 

တာဝနခ်ံေနသည့် သမိုငး်ေ�ကာငး်�ငှ့ ်ကတိကဝတ် �ိှသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြခြပု အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့အ်တူ ကာလ�ှည်�ကာ 

လက်တဲွလုပ်ကုိငေ်ရးများ ချမှတ်ြခငး်။ 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး- လူတုိငး်တွင ်အကျိုးအြမတ် ဖန်တီး�ိငုစ်ွမ်းကုိ ထည့်မစဉ်းစားဘဲ ေနရာတစ်ခုအတွငး် �ိှေနပိုငခ်ွင့ ်�ိှသည်ကုိ 

အသိအမှတ်ြပုြခငး်။ ဤတွင ်အလုပ်သမား အဆင့ ်ေနထိုင်သူများအား ေစျးကွက်အေြခြပု ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှသူံများ၏ ဆဲွေဆာငမ်�ေပါ် အေြခခံ၍ 

ဖဲ�ကဉ်ေစြခငး် မြပုေရး�ငှ့ ်မတူကဲွြပားေသာ လူမ�စီးပွားေရး အေတွ�အ�ကံုများ အပါအဝင ်ကျနး်မာေသာ ေဂဟစနစ်များကုိ ေလးစားမ��ိှြခငး် 

ပါဝငပ်ါသည်။ 

စရိတမ်�ကီးေသာ အမ်ိရာ- ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် ေလာေလာဆယ်�ိှေနသည့် သုိမ့ဟုတ် ယခင်က ဖယ်�ှားခံထားရသည့် ရပ်ကွက်�ိှ 

ေနထိုငသူ်များအတွက် ကာလ�ှည်�ကာ ေဘးကငး်ေသာ၊ သင့်တင့ေ်လျာက်ပတ်ေသာ၊ အရွယ်အစားမှနေ်သာ�ငှ့ ်ေစျး��နး်မှနေ်သာ အိမ်ရာ။ 

ဤတွင ်အေတာ်ေလး သက်သာေသာ အိမ်ရာ�ငှ့ ်အစိုးရ အိမ်ရာအြပင ်အငာှး�ငှ့ ်အိမ်ပိုင ်ယူနစ်များ မြဖစ်မေန ပါဝငရ်မည်။ 

နယ်ေြမ၏ အလယ်အလတ် ဝငေ်င ွ(AMI) ၏ 80% ဝငေ်င�ိှွသည့် လူတစ်ဦး သုိမ့ဟုတ် အတဲွတစ်တဲွက ေငေွ�ကးတတ်�ိငု�်ပီး ဝငေ်င ွ$35,000 

ြဖင့ ်မိသားစုများကုိ ေက�းေမွး�ိငု ်သည့် လူများ�ိှေသာ ရပ်ကွက်တွင ်ေဆာက်လုပ်ထားသည့် အိပ်ခနး်သည် နယ်ေြမ အိမ်ငာှးခများကုိ 

တုိးလာေစမည်ြဖစ်�ပီး ဖယ်�ှားခံရမ�ကုိ ြဖစ်ေစပါမည်။ ၎ငး်က “စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ” အဓိပ�ါယ်�ငှ့ ်မကုိက်ညီပါ။ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ မီှတယွ်ရာများ- လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ တည်�မဲမ�အတွက် မ�ိှမြဖစ်လုိအပ်ေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြခြပု 

အဖွဲ�အစည်းများ။ ၎ငး်တုိသ့ည် ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ ပငကုိ်လက�ဏာကုိ အားြဖည့်တငး်ရန ်စုေဝးသည့်ေနရာအြဖစ်လည်း ထမ်းေဆာငေ်ပးရငး် 

မိမိတုိ၏့ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်အတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ အေထာက်အပံ့�ငှ့ ်အားေပးမ�များ ေပးပါသည်။ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများသည် 

ပကတိအတုိငး်�ိှေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ၏ အေြခခ ံအစိတ်အပိုငး်များ ြဖစ်သည်။ 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်- တုိက်�ုိက်၊ စီးပွားေရး သုိမ့ဟုတ် ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ သုိမ့ဟုတ် ရာသီဥတု ဖိအားများေ�ကာင့ ်မိမိတုိ၏့ အိမ်များ�ငှ့ ်

ရပ်ကွက်များမှ ထွက်ခွာရန ်ဖိအားေပးခံရေသာအခါ။ 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ြဖစ်ေစသည့်အရာများ- Transit သည် သိသိသာသာပင ်ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ြဖစ်ေစသည့်အရာတစ်ခု ြဖစ်�ိငုသ်ည်။8 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ြဖစ်ေစသည့်အရာများကုိ နားလည်ြခငး်က လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် တည်�မဲမ�အတွက် လုိအပ်သည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

မှီတွယ်ရာများ၏ အပိုငး်အြခား အြပည့် ပံ့ပိုးေပးရန် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ ဟနခ်ျက်ညီေစ�ိငုပ်ါသည်။ 
 

 

 

 

 

8 �မို�ေတာ်ေကာင်စီ ေြဖ�ှင်းနည်း အမှတ်စဉ် 20200423-038 သည ်“က��်ပု်တို၏့ လမူ�အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် လိုအပ်ေသာ်လည်း သွားလာေရး တိုးတက်ေကာင်းမွန်မ�များက 

ပိုြမင့်မားေသာ အိမ်ရာ တန်ဖိုးများ�ငှ့် အိမ်ငှားခများ ြဖစ်ေစ�ိငု်ပါသည်။ ထုိသို ့ြဖစ်ေစမ�များက ဖယ်�ှားပစ်ြခင်းကို အေ�းှ�ငှ့် အြမန ်ြဖစ်လာေစ�ိငု်�ပီး ဝင်ေငွနည်းေသာ 

ေနထုိင်သူများအေပါ် အချိုးမမ�တစွာ သက်ေရာက်ပါသည်။” 

 

 

 

 

 

18 | က��်ပုတ်ိုသ့ာ မ�ိှဘူးဆုိရင ်က��်ပုတ်ိုအ့ေ�ကာငး် ေြပာစရာမ�ိှပါ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံ ု3။  ဖယ်�ှားပစ်ြခင်း ြဖစ်ေစသည့်အရာများ (ခရက်ဒစ်- မူဝါဒလင့်ခ်) 
 

• တိကု်�ိုက်- ြဖစ်�ိငုေ်သာ လုပ်ရပ်များစွာေ�ကာင့ ်လူအများ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်  

အဖွဲ�အစည်းများသည် ထွက်ခွာရန ်ဖိအားေပးခံရသည်။ ေြမရာသိမ်းဆည်းမ�၊ �ငှ်ထုတ်ြခငး်၊ �တ်ုေရွးခွင့ ်ပိတ်ပငြ်ခငး်၊ စီမံခန ့ခ်ွဲမ� 

ည့ံဖျငး်ြခငး်၊ အကျဉ်းချြခငး်၊ အငာှးရပ်စဲြခငး်�ငှ့ ်အိမ်�ှင်က ငာှးရမ်းထားေသာ အိမ်ရာ ေရာငး်ချြခငး်တုိေ့�ကာင့ ်ေနထိုငရ်ာ 

ြပဿနာများမှာ အချို�သာ ြဖစ်ပါသည်။ 

• စီးပွားေရး- မတနတ်ဆ အိမ်ြခံေြမ ေစျးြမင့်တက်လာမ� သုိမ့ဟုတ် စီးပွားေရး ကျ�� ံးမ�ေ�ကာင့ ်ဝငေ်င ွသုိမ့ဟုတ် အြမတ်အစွနး် 

ဆုံး�� ံး၍ လူအများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�အစည်းများသည် ေနထိုင်ရန ်မတတ်�ိငုပ်ါ။ 

ကုနက်ျစရိတ်များတွင ်အြခားအရာများအနက် အိမ်ငာှးခ၊ အိမ်ရာခွနမ်ျား�ငှ့ ်အသုံးအေဆာငမ်ျား ပါဝင်သည်။ 

• ယဉ်ေကျးမ�ဆိုငရ်ာ- အိမ်နးီချငး်အသစ်များသည် အြခားလူများအေပါ် ၎ငး်တုိ၏့ ကုိယ်ပိုင ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များကုိ 

သွတ်သွငး်ေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်ေစ သုိမ့ဟုတ် အလားတူ ကုနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးသည့် လုပ်ငနး်များကုိ 

ေ���ေြပာငး်ခဲ့ေသာေ�ကာင့ ်ြဖစ်ေစ သက်ဆုိငသ်ည်ဟု မခံစားရေတာ့ေသာေ�ကာင့် လူအများ ထွက်ခွာသွားပါသည်။ 

ေနထိုငမ်�ဆုိငရ်ာ အေြပာငး်အလဲများ တုိးလာ��နး်၊ ေစျးဆုိငမ်ျား�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် ေနထိုင်သူအသစ်များအေပါ် 

အေလးေပးရန ်ေြပာငး်လဲလာေသာေ�ကာင့ ်ကျန်�ိှေသာ ေနထိုင်သူများသည် ရပ်ကွက်တွင ်�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာအရ 

ဆက်လက်�ိှေနေသာ်လည်း ေနရာေ���ေ�ကာငး်မ� ခံစားချက်ကုိ ခံစားရ�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်က အတနး်အစား ေပါငး်စပ်ပံုသာမကဘဲ 

ရပ်ကွက်၏ လူမျိုးေရး သုိမ့ဟုတ် တုိငး်ရငး်သား ပငကုိ်လက�ဏာ ေြပာငး်လဲြခငး်အေပါ်လည်း သက်ေရာက်�ိငုပ်ါသည်။ 

• ရာသဦတ-ု ြဖစ်စဉ်များသည် လူသား သုိမ့ဟုတ် အသငး်အဖွဲ�ဆုိငရ်ာ ကျင့ထ်ံုးများေ�ကာင့ ်ပိုဆုိးရွားသည်ြဖစ်ေစ သုိမ့ဟုတ် 

ပိုမဆုိးရွားသည်ြဖစ်ေစ ရာသီဥတု သုိမ့ဟုတ် ပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ြဖစ်စဉ်များေ�ကာင့ ်လူအများက ထွက်ခွာရန ်

ဖိအားေပးခံရပါသည်။ 
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တိကု်�ုိက ်
ဘယ်သူေတွက ဖယ်�ှားဖို ့ဖိအားေပးခံရပါသလဲ။ 

- ထင�ှ်ားေသာ နယ်ပယ် 

- �ငှထ်ုတ်မ�၊ ေရွး�ုတ်ခွင့ပ်ိတ်မ�၊ ေနထိုင�်ိငုမ်� 

- အကျဉ်းချမ� 

ရာသဦတ ု
ဘယ်သူေတွက ရာသီဥတုဒဏ်များခံေနရပါသလဲ။ 

- အစိမ်းေရာငအ်ေဆာက်အအံု ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ 

- ြပငး်ထနေ်သာြဖစ်ရပ်များ အသင့�ိှ်မ��ငှ့ ်

တုံ ့ြပနမ်� 

- ဒဏ်ခံ�ိငုမ်��ငှ့ ်ြပနေ်ကာငး်လာမ� 

ယဉ်ေကျးမ�ဆိုငရ်ာ 
ဘယ်သူေတွက သက်ဆုိငပ်ါသလဲ။ 

-  ယဉ်ေကျးမ��ငှ့ ်ဘာသာေရးပွဲများ၊ အသငး်များ 

- ေဒသ��ရ လုပ်ငနး်များ၊ ကုနမ်ျား၊ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

- မူဝါဒေရးဆဲွြခငး်�ငှ့ ်မွမ်းမံြပင်ဆငြ်ခငး် 

စီးပွားေရးဆိုငရ်ာ 
ဘယ်သူေတွက ဒမီှာေနဖို ့တတ်�ိငုပ်ါသလဲ။ 

- အငာှးေနရာလွတ်များ/တုိးလာေသာ ေြမတနဖ်ိုးများ 

- ြပငပ် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ 

- ေစျးကစားြခငး် 



 

လူမျိုးေရး တန်းတညီူမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများ (အခနး် 2 ကုိ �ကည့်ပါ)- တနး်တူညီေသာ အနာဂတ်အတွက် ေမ�ာ်မှနး်ချက်၏ သီးြခား အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုကုိ  

ေဖာ်ထုတ်ေပးသည့် ေပါငး်စည်းထားေသာ စိတ်ကူးအလ�ာ။ လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများ�ငှ့ ်အကျိုးရလဒမ်ျားကုိ သီးြခား 

�ကည့်��ရန ်ရည်ရွယ်မထားပါ၊ မှန်ကနစ်ွာ ဒဇီိုငး်ထွငထ်ားေသာ၊ ည�ိ��ငိး်ထားေသာ�ငှ့ ်ချိနကုိ်က်ထားေသာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များသည် ယေန ့

ြခားနားချက်များကုိ ဖန်တီးေသာ စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ကုိ ပျက်ြပယ်ေစရန ်ရည်ရွယ်မထားပါ။ သီးြခားထည့်စဉ်းစားရငး် ၎ငး်တုိက့ 

တာ�ှည်ခံေသာ အေြပာငး်အလဲကုိ မြဖစ်ေစသည့် အလ�ဲအေြပာငး်ဆုိငရ်ာ အ�ိငုရ်မ�များ ြဖစ်လာေစပါမည်။ အတူတကွ 

ေအာငြ်မငေ်အာငလု်ပ်ရငး် အေတာ်များများ ေဘးဖယ်ထားကာ Austin အား �ှင်သနရ်န်၊ အလုပ်လုပ်ရန�်ငှ့ ်ကစားရန ်ဆဲွေဆာငမ်��ိှေသာ 

ေနရာတစ်ခု ြဖစ်လာေစသည့် မတူကဲွြပားမ�များ ပါဝငသ်ည့် ကုိင်တွယ်ရခက်ေသာ စီးပွားေရး တုိးတက်မ�၏ လက်�ိှ လမ်းေ�ကာငး်မှ 

ေြပာငး်လဲရန ်လုိအပ်သည့် အသွငကူ်းေြပာငး်ေရး စနစ်များ ြပုလုပ်ရန ်၎ငး်တုိတွ့င ်အလားအလာ �ိှပါသည်။ 

1. လူေနရပ်ကွက်ဆုိငရ်ာ၊ စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်ပါ။ ဦးစားေပး လူစုများ၊ 

လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�အစည်းများအား ၎ငး်တုိ၏့ ရပ်ကွက်များတွင ် ေနထိုင�ှ်င်သနရ်န် ခွင့ြ်ပုသည့် 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်ပ�ုိဂရမ်များကုိ ထုတ်ြပနပ်ါ။ 

2. စီးပွားေရး ေ���ေြပာငး်�ိငုမ်��ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းကုိ တုိးြမ�င့လု်ပ်ေဆာငပ်ါ။ ဦးစားေပး လူဦးေရများအတွက် စီးပွားေရး 

အခွင့အ်လမ်းများကုိ အားေပးပါ၊ စွန ့ဦ်းတီထွငမ်�ကုိ ေထာက်ခံအားေပး�ပီး ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများကုိ တုိးြမ�င့ပ်ါ။ 

အရည်အေသွးမီ ပညာေရး၊ သငတ်နး်�ငှ့ ်�ှငသ်နေ်နထိုငစ်ရိတ် သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး် အလုပ်များကုိ 

ရယူခွင့ေ်ပးပါ။ 

3. ေဒသ��ရ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ပိုင်ဆုိငပ်စ�ည်းများအေပါ် တည်ေဆာက်ပါ။ ေဒသ��ရ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ပငကုိ်လက�ဏာ၊ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မတူကဲွြပားမ�၊ လုပ်ငနး်ငယ်များ�ငှ့ ်စံ��နး်များကုိ ေလးစားပါ။ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ ထိနး်သိမ်း�ပီး အားေကာငး်ေစကာ ပို�ကီးမားေသာ ကုိယ်တုိင ်ဆုံးြဖတ်ချက်�ိှရန ်၎ငး်တုိ၏့ 

ေနထိုငသူ်များ၊ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဖွဲ�အစည်းများ၊ လုပ်ငနး်ငယ်များ�ငှ့ ်ယာယီ�ွန ့ေ်ပါငး်အဖွဲ�များ၏ လုပ်�ိငုစ်ွမ်းကုိ 

တည်ေဆာက်ပါ။ 

4. သွားလာေရး ေ���ေြပာငး်�ိငုမ်��ငှ့ ်ချိတ်ဆက်�ိငုစ်ွမ်းကုိ အားေပးပါ။ Transit အေပါ် မှီခိုေနေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအား 

ေထာက်ပံ့သည့် ထိေရာက်�ပီး စရိတ်မ�ကီးေသာ သွားလာေရးတွင ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ကုိ ဦးစားေပးပါ။ 

5. ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီ�ပီး ေဘးကငး်ေသာ ရပ်ကွက်များကုိ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေစပါ။ အများြပည်သူ သာယာအဆငေ်ြပမ�များ၊ 

ကျနး်မာေသာ၊ စရိတ်မ�ကီးေသာ�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�အရ သက်ဆုိငေ်သာ အစားအေသာက်�ငှ့ ်ေဘးကငး်ေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျားကုိ ဝင�်ကည့်�ိငုမ်�မှတဆင့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ကျနး်မာေရးကုိ တုိးြမ�င့ေ်စသည့် ရပ်ကွက်များကုိ 

ဖနတီ်းပါ။ 

6. ရပ်ကွက်အားလုံးအတွက် တနး်တူညီေသာ ရယူခွင့။် သာယာအဆငေ်ြပမ�များတွင ်ဟာကွက်များကုိ ြဖည့်ရန ်

အများြပည်သူ�ငှ့ ်ပုဂ�လိက ဖွံ � �ဖိုးတုိးတက်ေရးများကုိ ကုတ်အားြပုပါ၊ အိမ်ရာ�ှင့ ်အလုပ်အကုိင ်

ေရွးချယ်မ�များအတွက် ေပးသွငး်မ��ငှ့ ်အမျိုးအစားများကုိ တုိးချဲ� �ပီး အခွင့အ်လမ်းအတွက် ြမင့မ်ားေသာ 

ရယူပိုငခ်ွင့ဆုိ်ငရ်ာ တနး်တူညီေသာ ရယူခွင့်ကုိ ဖန်တီးပါ။ 

 
လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာတန်းတညီူမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံ ကျင့ထ်ံးုများ (အခနး် 5 ကုိ �ကည့်ပါ)- 

လူများ�ငှ့ ်ေနရာများက ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငမွှ အကျိုးခံစားရ�ပီး ရနပ်ံုေငမွျားကုိ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှရံန ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်  

ကူညီေပးသူများက ခွဲြခားထားေသာ ဦးစားေပးမ�များ။ 
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1. လူများ။ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် BIPOC။ 

ဦးစားေပး လူစုများ။ အာဖရိကန ်အေမရိကန၊် ေဒသခံ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သား၊ လက်တင့စ် ်သုိမ့ဟုတ် ငာှးရမ်သူများလည်းြဖစ်သည့် 

ေ���ေြပာငး်ေနထိုငသူ်များ၊ သက်�ကီးရွယ်အို အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျား၊ လုပ်အားခနည်းေသာ လုပ်သားများ၊ LGBTQ များ၊ 

မသနစ်ွမ်းသူများ၊ ေကျာငး်ေနအရွယ် ကေလး�ိှသည့် မိသားစုများ၊ အိမ်ေြခရာမဲ့ လူငယ်များ �ငှ့/်သုိမ့ဟုတ် ယခငက် 

အကျဉ်းကျဖူးသူများ အပါအဝင ်အေြခအေနက ပို၍ပင ်မခိုငမ်ာေသာ အထူးအကန ့င်ယ်�ိှသည့် ဖယ်�ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်�ိှသည့် BIPOC။ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပံ ု4။  ဦးစားေပး လူစုများ 
 

 

ေနရာ–Crescent အေ�ှ � ပုိငး်- ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ခံရရန ်

အားနည်းချက်အ�ိှဆုံး ဧရိယာကုိ “Crescent အေ�ှ� ပိုငး်” အြဖစ ်

တရားမဝင ်ရည်��နး်သည်။ ၎ငး်ကုိ ေနာက်သုိမ့ျက်�ာှမူေသာ 

အက�ရာ “C” က့ဲသုိ ့ ပံုေဖာ်ထား�ပီး အေဝးေြပးလမ်းမသုံးခုြဖင့ ်

မေရမရာ သတ်မှတ်ထားသည်- I-35 အေနာက်ဘက်�ိှ 

(အထူးသြဖင့ ်Colorado ြမစ်၏ ေြမာက်ဘက်�ိှ)၊ US 183 

US 71 ၏ ေြမာက်ဘက်�ငှ့ ်အေ�ှ�ဘက်အြပင ်ေတာငဘ်က်။ 

Crescent အေ�ှ� ပိုငး်တွင ်ေနထိုငသ်ည့် လူများ၏ 

မျိုးဆက်များသည် ခွဲြခားမ�၊ ြငငး်ဆုိြခငး်�ငှ့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ေနာက်ဆက်တဲွပါလာသည့် ဧရိယာတွငး်သုိ ့ 

အဓမ� ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ခံခဲ့ရသည်။ မ�ကာေသးမီကပင ်

Crescent အေ�ှ� ပိုငး်သည်  

အဆင့ြ်မင့မ်ွမ်းမံြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်ဧရိယာြပငပ်သုိ ့  

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ေနာက်ထပ်အလှည့်များေ�ကာင့ ်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သည်။ 

ပံ ု5။  Crescent အေ�ှ � ပုိင်း၏ ေြမပုံ 
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BIPOC 

လုပ်ငန်းပိုင�ှ်ငမ်ျား 
အမိ်ငာှးများ 

ေ���ေြပာငး် 

ေနထိငုသ်မူျား 

ဝငေ်ငနွည်း 

လုပ်သားများ 

မက� စီကန်-အေမရိကန် 

ေြမပိုင�ှ်ငမ်ျား 

သက်�ကီး 

အမိ်ပိုင�ှ်ငမ်ျား 

ေကျာငး်ေနအရွယ်

ကေလးများ�ိှသည့် 

မိသားစုများ 

အမိ်ေြခရာမဲ့ 

လူငယ်များ 

အာဖရိကန် 

အေမရိကန်များ 

မသန်စွမ်းသမူျား 



 

ဦးစားေပးေနရာများ- Transit ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�အသစ်များေ�ကာင့ ်ြဖစ်လာသည့် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကုိ ေလျာ့ပါးေစသည့် အ�ကီးမားဆုံး သက်ေရာက်မ� 

�ိှေစရန ်အလုိင့ာှ Uprooted Project �ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ� အ��ရာယ်ကုိ အေသးစိတ်စီစဉ်သည့် �မို �ေတာ်၏ အလုပ်သည် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွ

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ အေလးေပးရမည့် ေနရာအတွက် အေရး�ကီး လမ်း��နခ်ျက်ကုိ ပံ့ပိုးေပးပါသည်။9 ေပျာ့ကွက်�ိှေသာ၊ သက်ဝငေ်သာ သုိမ့ဟုတ် 

ကာလ�ှဉ် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး အ��ရာယ်�ိှသည့် ဧရိယာများတွင ်Project Connect ဌာနာများ၏ တစ်မိုငအ်တွငး်�ိှ ဧရိယာများအေပါ် ရနပ်ံုေင ွ

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ အေလးေပးရမည် (ေအာက်တွင ်ပံုထုတ်ထားသည်)။ 
 
 

ပံ ု6။  Project Connect ဌာန၏ 1 မုိင်အတွင်း ဖယ်�ှားပစ်ြခင်း အ��ရာယ်�ိှေသာ ဧရိယာများကို ြပသသည့် Project Connect လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� 

ဆန ့က်ျင်ေရး ေြမပုံ (အွနလ်ိုင်း ေြမပုံသို ့ လင့်ခ်) 
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2. ဦးစားေပး ရည်ရွယ်ချက်များ- မိမိတုိ၏့ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့ ်ရပ်ကွက်များတွင ်အများဆုိင�်ငှ့ ်ပုဂ�လိက ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ဖယ်�ှားသည့် သမိုငး်ေ�ကာငး်�ှည်၏ 

ရလဒအ်ြဖစ် တဲတဲမ�ြဖစ်ေနေသာ အေြခအေနများကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်ရနပ်ံုေငမွျား ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှြံခငး်ဆီသုိ ့ ဟနခ်ျက်ညီေသာ ချဉ်းကပ်နည်းအတွက် လုိအပ်ချက်ကုိ 

ကူညီသူများက ဆုံးြဖတ်ေပးခဲ့သည်။ ယခင၊် လက်�ိှ�ငှ့ ်အနာဂတ် ဖယ်�ှားပစ်မ� အ��ရာယ်များကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်လုိအပ်ချက်ကုိ ြမငေ်တွ� �ပီး  

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ဖိအားများ၏ ��ပ်ေထွး�ပီး ေြပာငး်လဲေစ�ိငုေ်သာ သေဘာသဘာဝကုိ ထငဟ်ပ်ေစသည့် ေြဖ�ှငး်နည်းများကုိ 

ကမ်းလှမ်းေပးသည်။ ေနထိုင်ရာ ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်�ငှ့ ်စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာမှာ ထိပ်တနး် ဦးစားေပးြဖစ်ေသာ်လည်း၊ 

ရနပ်ံုေငမွျားသည် လုပ်ငနး်�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ဖိအားများကုိလည်း တားဆီးေပး�ိငု်သည်မှာ 

�ှငး်လငး်သိသာပါသည်။ 

 
ဟနခ်ျက်ညီမ�ကုိ ဖနတီ်းရန�်ငှ့ ်သက်ေရာက်မ�ကုိ အြမင့်ဆုံးြမ�င့ရ်န ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငွ၏ အ�ကီးဆုံးမှ အေသးဆုံး 

အ�ကံြပု ခွဲေဝသတ်မှတ်မ�မှ ဦးစားေပး ရည်ရွယ်ချက်များကုိ ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

1. စရိတ်မ�ကီးေသာ အမိ်ရာ 

◊ လက်�ိှ စရိတ်နည်း ေစျးကွက်��နး် အငာှး အိမ်ရာမှာ စရိတ်သက်သာပါက ဝယ်ယူ�ပီး ၎ငး်ကုိ  ကာလ�ှည် 

တတ်�ိငုမ်� သတ်မှတ်ချက်များ (99 �စှ)် �ငှ့ ်ေဒသ��ရ အလယ်အလတ် ဝငေ်ငွကုိ အသုံးြပုြခငး်ထက် ဖယ်�ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်�ိှသည့် ေဒသ��ရ ေနထိုငသူ်များက တတ်�ိငုေ်သာ ငာှးရမ်းခများြဖင့ ်ထိနး်ည�ိထားေသာ စရိတ်မ�ကီးသည့် 

အိမ်ရာအြဖစ်သုိ ့ ေြပာငး်လဲပါ။ ြဖစ်�ိငုပ်ါက ယုိယွငး်ေနေသာ�ငှ့ ်စွန ့်ပစ်ထားေသာ အေဆာက်အအံုများကုိ 

ဝယ်ယူြခငး်�ငှ့ ်ြပုြပငမ်မွ်းမံြခငး်ြဖင့ ်�စှ်အလုိက် တုိးတက်ေရးကုိ ဦးစားေပးပါ။ 

◊ အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ အလားတူ ကာလ�ှည် တတ်�ိငုမ်�ြဖင့ ်မိသားစုများစွာ�ငှ့ ်အစံုသုံး 

စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာအသစ်ကုိ ေဆာက်လုပ်ပါ။ ေဆာက်လုပ်ေရးအသစ်သည် ေဒသ��ရ ေနထိုငသူ်များ၏ 

အိမ်ေထာငစ်ု အရွယ်အစားများ�ငှ့ ်အိပ်ရာ လုိအပ်ချက်များကုိ ထင်ဟပ်ေစရမည်။ 

◊ ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ� တည်ေဆာက်ြခငး်သုိ ့ေရးသွငး်ချက်ပွိုင့တ်စ်ခု ေပးအပ်ရန ်ဝင်ေငနွည်း BIPOC အိမ်ေထာငစ်ုများ 

တတ်�ိငုေ်သာ အိမ်ပိုင�ှ်င ်အခွင့အ်လမ်းများအတွက် အငာှး အိမ်များကုိ ေဆာက်လုပ ်သုိမ့ဟုတ် ေြပာငး်လဲပါ 

(ြပန ့�်ကဲေနေသာ အိမ်များ၊ တုိက်တနး်များ�ငှ့ ်မိသားစုများစွာ ယူနစ်များ)။ အိမ်ေထာငစ်ု ြပည့်စံု�ကယ်ဝမ�ကုိ 

ဖနတီ်းေနစဉ် တာ�ှည်ခံေသာ တတ်�ိငုမ်��ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ�ကုိ ဖန်တီးရန ်ေကာ်ပိုရိတ် 

ဘုံတနး်တူညီမ� နမူနာပံုစံများကုိ ေရးဆဲွ�ိငုပ်ါသည် သုိမ့ဟုတ် အိမ်ေထာငစ်ု ြပည့်စံု�ကယ်ဝမ�ကုိ ဖန်တီးရန် တစ်ဦးချငး် 

တနး်တူညီမ� နမူနာပံုစံများကုိ အသုံးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

2. BIPOC-ပိုငဆုိ်ငေ်သာ လုပ်ငန်းများ 

◊ အြခားအရာများစွာအနက် လစာစာရငး်၊ စက်ကိရိယာ ငာှးရမ်းမ��ငှ့ ်ေြမငာှးစာချုပ်များက့ဲသုိ ့ အရာများအတွက် 

အရည်အေသွးမီ စရိတ်နည်း ေချးေငမွျား အပါအဝင ်ရငး်ြမစ်များ ပံ့ပိုးေပးပါ၊ လုပ်ငနး်စတင�်ပီး 

တုိးတက်ေကာငး်မွနေ်စရန ်နည်းပညာ အကူအညီ�ငှ့ ်အိမ်ငာှး တုိးတက်ေကာငး်မွနေ်ရးများအတွက် 

ေထာက်ပံ့ေ�ကးများ အစ�ိှသည်တုိေ့ပးပါ။ 

◊ ေစျးကွက်ေအာက် နည်းသည့် အိမ်ငာှးခများြဖင့ ်စရိတ်မ�ကီးေသာ လုပ်ငနး်ေနရာသစ်တစ်ခု တည်ေဆာက်�ပီး 

�ိှေနသည့်ေနရာကုိ ထိနး်သိမ်းထားရန ်ေငလုံွးေငရွငး် ရယူ�ိငုမ်�အြပင ်ေပါ်ထွက်လာေသာ�ငှ့ ်တုိးချဲ�ထားေသာ 

လုပ်ငနး်များအတွက် နည်းပညာဆုိငရ်ာ အေထာက်အပံ့ေပးပါ။ 
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3. လက်ငငး် BIPOC ေနထိငုသူ် ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ကုိ ေလ�ာ့ချပါ  

◊ ဝငေ်ငနွည်းေသာ အိမ်ငာှးများ�ငှ့ ်အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျားအတွက် ေငသွား အေထာက်အပံ့၊ အိမ်ငာှးခ သုိမ့ဟုတ် ေပါင�်ှစံာချုပ ်သက်သာခွင့ေ်ပးေင�ွငှ့ ် 

အသုံးအေဆာင ်အေထာက်အပံ့ ကမ်းလှမ်းပါ။ 

◊ ဝငေ်ငနွည်း ကာလ�ှည်�ကာ အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျားအတွက် အိမ်ရာခွန ်သက်သာခွင့ေ်ပးေင�ွငှ့ ်တာဝနအ်ရ 

အခွနမ်ျားအတွက် ေပးေငွကုိ ြပဠာနး်ပါ။ 

◊ ဝငေ်ငနွည်း အိမ်ငာှးများ�ငှ့ ်အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျားအတွက် အသုံးအေဆာင ်အေထာက်အပံ့ ကမ်းလှမ်းပါ။ 

4. အရည်အေသွးြမင့ ်အလုပ်များ 

◊ အလုပ်သင်ကာလများ၊ အလုပ်ဆုိငရ်ာ သငတ်နး်ေပးမ��ငှ့ ်အလုပ်အကုိငသုိ် ့ စနစ်တကျ အတားအဆီးများကုိ 

�ကံုေတွ�ေနရသည့် BIPOC လုပ်သားများအတွက် �ှငသ်နေ်နထိုငရ်န ်လုပ်အားခ လုံေလာက်သည့် 

အလုပ်များအတွက် အလုပ်အကုိင်သုိ ့ သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး်များကုိ ေထာက်ပံ့သည့် 

ဝနထ်မ်းအငအ်ားစု ပ�ုိဂရမ်များကုိ ဖနတီ်း�ပီး တုိးချဲ�ပါ။ 

◊ ဝနေ်ဆာငမ်� အလုပ်များအတွက် အပါအဝင ်ေနေပျာ်ေသာ မိသားစု လုပ်အားခများ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားြဖင့ ်အလုပ ် 

အရည်အေသွးကုိ တုိးြမ�င့ပ်ါ။ 

◊ အထူးသြဖင့ ်အရည်အေသွးြမင့ ်အလုပ်များ�ိှသည့် လုပ်ငနး်နယ်ပယ်များ�ငှ့ ်လူမျိုးေရးအရ တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ 

ဝနထ်မ်းအငအ်ားစုများတွင ်အရည်အေသွးေကာငး်ေသာ သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး်၊ ေနေပျာ်ေသာ 

လုပ်အားခရသည့် အလုပ်များအတွက် အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 

5. ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများ 

◊ ကုိယ်ပိုငေ်နရာကုိ ဝယ်ယူြခငး် သုိမ့ဟုတ် ပိုငဆုိ်င်ထား�ပီးြဖစ်သည့် ေနရာတစ်ခုကုိ တုိးချဲ� ြခငး် သုိမ့ဟုတ် 

တုိးြမ�င့ြ်ခငး်ြဖင့ ်ကာလ�ှည် တည်�မဲမ�ကုိ ဖန်တီးရန ်ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများအြဖစ် ြပုမူေနသည့် BIPOC 

က ေမာငး်�ငှေ်သာ အြမတ်မယူသည့် အဖွဲ�အစည်းများအတွင ်ေငလုံွးေငရွငး် ပံ့ပိုးပါ။ 

6. ေြမယာဘဏ် 

◊ အေဆာက်အဦ၏ အနာဂတ် အသုံးြပုမ�ကုိ အသိေပး�ပီး လမ်း��နမ်ည့် အထူးသြဖင့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံး 

လူများြဖစ်သည့် ဦးစားေပး လူစုများ၏ အကျိုးခံစားခွင့အ်တွက် ဆုပ်ကုိငထ်ားရမည့် ေြမယာကုိ ဝယ်ယူပါ။ 

အေဆာက်အဦများ၏ အနာဂတ် အသုံးြပုမ�သည် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပံုေင၏ွ သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်

ဦးစားေပးမ�များကုိ ေြဖ�ှငး်ရပါမည်။ 

◊ လက်ေတွ� စွန ့ပ်စ်ထားသည့် ေြမယာ ဝယ်ယူမ�ကုိ အေလးေပးပါ။ 

◊ �တ်ုေရွးခွင့ပ်ိတ်ပငြ်ခငး် ကပ်ေဘးေ�ကာင့ ် ဒကု�ေရာက်ေနသည့် ကာလ�ှည် BIPOC ေနထိုငသူ်များအတွက် 

အိမ်ပိုငဆုိ်ငမ်� ေဆာက်လုပ်ေရး အသစ်များ ဖန်တီးရန ်  �ုတ်ေရွးခွင့ပ်ိတ်ပငြ်ခငး်၊ ဖမ်းဆီးြခငး်၊ ေလလံပွဲများ 

အစ�ိှသည်တုိကုိ့ ရငဆုိ်ငေ်နရသည့် အေဆာက်အအံုများကုိ ဝယ်ယူပါ။ 

7. လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အငအ်ား�ငှ့ ်လုပ်�ိငုစ်ွမ်း(�ကည့်ရန ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် လုပ်�ိုငစ်ွမ်း တည်ေဆာက်မ� ရနပ်ံုေင ွ

ေဖာ်ြပချက်) 

◊ ေအာငြ်မငေ်သာ BIPOC က ဦးေဆာင�်ပီး BIPOC က အလုပ်အေက�းြပုေနေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြခြပု 

အဖွဲ�အစည်းများကုိ ပံ့ပိုးရန ်ရနပ်ံုေငမွျား ေထာက်ပံ့ပါ။ 

8. အမိ်ငာှး�ငှ့ ်အိမ်�ှင ်အခွင့အ်ေရးများကုိ အားြဖည့်ပါ  

◊ �ငှထ်ုတ်မ�၊ �တ်ုေရွးခွင့ပ်ိတ်ပငြ်ခငး် ရင်ဆုိငေ်နရသည့် သုိမ့ဟုတ် အတငး်အကျပ်ဝယ်ခိုငး်ေသာ လက်ေတွ� အေလ့အကျင့မ်ျား  

�ကံုေနရသည့် အိမ်ငာှးများ�ငှ့ ်အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျားအတွက် ဥပေဒ�ငှ့ ်ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ အကူအညီေပးပါ။ 

◊ အိမ်ငာှး�ငှ့ ်အိမ်�ှင ်အသိပညာေပးေရး�ငှ့ ်ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူေရးကုိ ေထာက်ပံ့ပါ။ 

◊ အေဆာက်အဦများကုိ ဝယ်ယူြခငး်�ငှ့ ်၎ငး်တုိအ့ား အရည်အေသွးမီ အိမ်ရာ စံ��နး်များသုိ ့ ယူေဆာငလ်ာြခငး်တွင ်

ဦးစားေပး လူဦးေရ အိမ်ငာှးများကုိ ေထာက်ပံ့ပါ။ 
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4. ဟန်ချက်ညီေသာ ခွဲေဝသတ်မှတမ်� ဦးစားေပးများ- ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ဖိအားရင်ဆုိငေ်နရသည့် လူများအေပါ် လူမျိုးေရး 

ြခားနားချက်များသည် စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�၊ အသငး်အဖွဲ�ဆုိငရ်ာ မူဝါဒများ ကွနရ်က်၊ ပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်BIPOC 

ထက်စာလ�င ်လူြဖူများအတွက် ပိုအလုပ်ြဖစ်သည့် လုပ်ထံုးများေ�ကာင့ ်ြဖစ်ရပါသည်။ ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ဖိအားများကုိ 

ေြပေပျာက်ေစြခငး်သည် စနစ်အများအ�ှံတွ့င ်ည�ိ��ငိး်ထား�ပီး ဟနခ်ျက်ညီသည့် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ လုိအပ်ပါသည်။  

ကူညီသူများက ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့မ�ကုိ ခွဲေဝသတ်မှတ်ပံုအေ�ကာငး် ေမးြမနး်သည့် စစ်တမ်း၏ ရလဒမ်ျားအတွက် 

ေနာက်ဆက်တဲွ II ကုိ �ကည့်ပါ။   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ပံ ု7။  လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ကူညီသူ Jasmine Willis က ဖန်တီးထားသည့် သ�ုပ်ေဖာ်ပုံ 

1. စနစ်များ အေြပာငး်အလ ဲဦးစားေပးမ�များ- အသငး်အဖွဲ�များအ�ှံတွ့င ်မူဝါဒ၊ လုပ်ထံုးများ�ငှ့ ်အသုံးချမ�တွင ်

အေြပာငး်အလဲများသည် စနစ်များ သုိမ့ဟုတ် အေ�ကာငး်ရငး်၊ အဆင့တွ်င ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရးကုိ ေြဖ�ှငး်ြခငး်ြဖင့ ်

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငမွျား၏ သက်ေရာက်မ�ကုိ ပံု�ကီးချဲ�ပါမည်။ ဤအေြပာငး်အလဲများကုိ Austin �မို �ေတာ်၊ Austin 

Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်Capital Metro တုိက့ ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်�ပီး ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွအြပငဘ်ကမ် ှ

ေပးေချရမည်။ 
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လက်ငငး် BIPOC ေနထိငုသ် ူ 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ကုိ ေလ�ာ့ချပါ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ 
မှတီယ်ွရာများ 

စရိတမ်�ကီးေသာ အမိ်ရာ 

ေြမယာဘဏ ်

BIPOC-ပိုငဆုိ်ငေ်သာ 
လုပ်ငန်းများ 

အမိ်ငာှး�ငှ့ ်အမိ်�ှင ်
အခွင့အ်ေရးများကုိ အားြဖည့်ပါ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ေမ�ာ်မှန်း

ချက�်ငှ့ ်

လမူျိုးေရး 

တန်းတညူမီ�အတွက်  

ေစ့ေဆာ်မ�များ 
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အခန်း 2- လမူျို းေရး တန်းတညီူမ�အတကွ ်

ေမ�ာ်မှန်းချက်�ငှ့ ်ေစ့ေဆာ်မ�များ 

မည်သကူမ� ဖယ်�ှားမခံရဘ ဲtransit �ငှ့ ်လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် အေဆာက်အဦတငွ ်ဤရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ေ�ကာင့ ်

လူတိငုး်က �ှငသ်န်ေနထိငု�်ိငုေ်သာအခါ Project Connect အတက်ွ ေမ�ာ်မှန်းချက် ေအာငြ်မငပ်ါသည်။ 

 

ေမ�ာ်မှန်းချက်�ငှ့ ်ရည်မှန်းချက ်

မမ�တမ�များကုိ ဖယ်�ှားရန ်အလုိ�ိှသည့် တနး်တူညီေသာ ရလဒ�်ငှ့ ်မဟာဗျူဟာများကုိ ချမှတ်ြခငး်က 

လူမျိုးေရးဆုိင်ရာတနး်တူညီမ�ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံ၏ အလွန်အေရး�ကီးေသာ အစိတ်အပိုငး်ငယ်များ ြဖစ်သည်။ ေအာက်ပါတုိမ့ှာ 

အစအီမံ အသုံးြပုမ�အတွက် ေမ�ာ်မှနး်ချက်�ငှ့ ်ရည်မှနး်ချက် ထွက်ဆုိချက်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ေမ�ာ်မှန်းချက် 

Austin သည် ၎ငး်၏ �ကံ�ကံခံေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့ ်အားလုံးပါဝငေ်သာ ရပ်ကွက်များအြပင ်၎ငး်၏ စီးပွားေရး�ငှ့ ်

လူမျိုးေရးဆုိင်ရာ မတူကဲွြပားမ�အတွက် �မို �ေတာ်၏ ဆနး်သစ်တီထွငမ်��ိှ�ပီး စွန ့ဦ်းတီထွငေ်သာ စိတ်ဓာတ်ကုိ အားြဖည့်ေပးသည့် 

အေြခခံအုတ်ြမစ်အြဖစ် နာမည်�ကီးသည်ဟု က��်ပု်တုိ ့မှတ်ယူပါသည်။ Austin အေနြဖင့ ်ဝငေ်ရာက်လာသည့် တုိငး်ရငး်သား အုပ်စုများ၊ 

BIPOC ေြပာငး်ေ��� မ�အသစ်များအားလုံးကုိ �ကိုဆုိ�ပီး ၎ငး်၏ ေဒသခံ�ငှ့ ်ကာလ�ှည် BIPOC ေနထိုငသူ်များ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�အစည်းများကုိ တန်ဖိုးထားသည့် �မို �အြဖစ် မှတ်ယူပါသည်။ လူမျိုး သုိမ့ဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်များကုိ 

ထည့်မစဉ်းစားဘဲ Austin တွင ်ေနထိုင်သည့် က��်ပု်တုိအ့ားလုံးက က��်ပု်တုိ၏့ အနာဂတ်များကုိ ဆုံးြဖတ်ရန ်အငတုိ်က်အားတုိက် 

�ကိုးပမ်း�ိငုသ်ည့် အနာဂတ်တစ်ခုကုိ က��်ပု်တုိ ့ြမငေ်တွ�ရပါသည်။ 

Project Connect ေအာငြ်မငပ်ါက မည်သူကမ� ဖယ်�ှားခံရြခငး်မ�ိှဘဲ လူတုိငး် �ှငသ်န�်ိငုသ်ည့် မိမိတုိ၏့ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် 

မှတ်ယူထားသည့်အရာများ�ငှ့ ် မိမိတုိ၏့ ရပ်ကွက်များ�ငှ့ ် ပတ်သက်၍ မိမိတုိ�့စှ်သက် သေဘာကျသည့်အရာများအေ�ကာငး် ကူညီေပးသူ 

ေဆွးေ�းွမ�များအတွငး် ဤေမ�ာ်မှနး်ချက်ကုိ ချမှတ်ခဲ့သည်။ 

Sería bonito vivir en una comunidad, libre de diferencias raciales, religión, políticas, social, compartiendo y ayudándonos unos con otros, 

transparencia política, que el salario de 

los trabajadores sea justo y equilibrado al esfuerzo físico, no importando idiomas ni nacionalidades. Un lugar feliz todo un cuento de 

hadas. 

– Lesbia Ramos, Racial Equity Catalyst 

 

ရည်မှန်းချက် 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် BIPOC လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများအတွက် တာဝနခံ်ရင်း လူအများ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့် လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း အဖဲွ�အစည်းများ 

ဖယ်�ှားခံမ�မှ ကာကွယ်ေပးြခင်း၊ ဖယ်�ှားခံထားရသူများ ြပနလ်ာရန ်အခွင့်အေရးများ ေပးြခင်း၊ အိမ်ေထာင်စုများတွင် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ 

အရွယ်အစား�ငှ့် ေစျး��နး်မှနသ်ည့် အိမ်ရာ�ိှေ�ကာင်း ေသချာေစြခင်း၊ လူအများတွင် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ လုပ်အားခရသည့် အလုပ်များ �ိှေ�ကာင်း�ငှ့် 

က��်ပ်ုတို၏့ ရပ်ကွက်များသည် ေဘးကင်း�ပီး ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီေ�ကာင်း ေသချာေစြခင်းြဖင့် ဤေမ�ာ်မှနး်ချက်ကို က��်ုပ်တို ့ ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် လုပ်ပါမည်။ 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံး လူများသည် Project Connect ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များေ�ကာင့ ် ဖယ်�ှားခံရြခငး်မ�ိှဘဲ ယငး်ေ�ကာင့် 

�ှငသ်န�်ိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစရန ် ဤရည်မှနး်ချက် ေ�ကညာချက်ကုိ မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ကူညီေပးသူ ေဆွးေ�းွမ�များအတွင်း 

ေရးဆဲွခဲ့သည်။ 
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ပံ့ပိုးမ� စိမ်းစို�ပီး သဘာဝအြပည့်�ိှ ေရကန ် မိသားစုများဆုိငရ်ာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ 

တိတ်ဆိတ်မ� လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်ပွဲများ ေတာလမ်း သစ်ပင၊် ပနး်ပင ်

Transit အိမ်နးီချငး်များ သက်ေသာင့်သက်သာ�ိှ မိသားစုအနား�ိှေနြခငး် 

မိသားစု ချစ်�ကည်ေရး လမ်းေလ�ာက်ြခငး် Quinceneara အေလ့အထ ေကျးလက် – �မို �ေပါ် 

ဘုရားေကျာငး်တက်ြခငး် Bipoc လူထုများ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဆငေ်ြပေသာ 

ေဘးကငး်ေရး သဘာဝ�ငှ့ ်ေရ မတူကဲွြပားမ�-တုိငး်ရငး်သား တုိက်ခနး် 

လူြဖူမဟုတ်သူများ Bipoc အိမ်နးီချငး်များ�ငှ့အ်တူ 

မ�ေဝြခငး် 

လုပ်ေဆာငခ်ျက် 

ယဉ်ေကျးမ�စံု စစ်မှနေ်သာ ပိုငဆုိ်ငမ်� ရငး်�ှးီက�မ်းဝငေ်သာ က��်ပု်၏ လူများ 

ဂီတနရံံေဆးေရးပနခ်ျီများ 

ခငး်ကျငး်ြပသမ� 

လှပေသာ ��ခငး် လူမ�-စီးပွားေရး မတူကဲွြပားမ� မတူကဲွြပားမ� 

အိမ်နးီချငး်များ�ငှ့ ်စကားေြပာြခငး် ေဘးကငး်လုံြခံုမ� ယဉ်ေကျးမ� အားကစား ေဆာ့ကစားြခငး် 

မိသားစု ချစ်ြခငး် အြခားကေလးများ 

အနား�ိှေနြခငး် 

အားေကာငး်ေသာ 

ကေလးများဆုိငရ်ာ ဂုဏ်ြပုမ�များ အစားအစာ လမ်း တုံ ့ြပနလု်ပ်ေဆာငမ်�များ မိသားစုများ 

   ယဉ်ေကျးမ�ေဗဒ 
 

ပံ ု8.Word cloud ၏ တံု ့ြပနေ်ြဖ�ှင်းေရးချက်များ- “သင့်ရပ်ကွက်နဲ ့ ပတ်သက်လို ့ ဘယ်အချက်ကို သင်အ�စ်ှသက်ဆုံးလဲ။” (ခရက်ဒစ်- 

ကူညီေပးသူ ေဆွးေ�းွမ�များ) 

 
�ိင်ုငံေရး ဝနေ်ဆာင်မ�များ၏ စရိတ်သက်သာမ� စီစဉ်ကျင်းပထားေသာ �မို�ေတာ် ေြမအသံုးြပုမ� လုပ်အားခ 

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံြခင်း အခမ့ဲ သာယာအဆင်ေြပမ�များ ေငေွ�ကး ေထာက်ပ့ံမ� လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း အေထာက်အကူ ရဲများ 

ရဲများကိ ုေငွေ�ကးေထာက်ပ့ံမ�ရပ်ပါ ေနထိုင်စရိတ် ရနပုံ်ေင ွခဲွေဝသတ်မှတ်မ�များ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ မတူကွဲြပားမ� ေြမရာ ယံု�ကည်မ�များ 

အခွနေ်ြပာင်းလဲေရး က��်ပ်ုတို၏့ အိမ်ရာ ပေရာဂျက် ေငေွ�ကးရင်းြမစ်များ အခွင့်အေရးများကို ကာကွယြ်ခင်း ေနာက်ထပ် ေငေွ�ကး ရ�ိင်ုရန ်

က��်ပ်ုကို ကူညီပါ 

တည်�မဲမ� အလုပ်အကိုင် ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ကိယု်စားြပုမ� အေတွးစုံလင်ေသာ ရင်း�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� 

အလုပ်များ ဆက်သွယ်ေြပာဆုိေရး ပင်မေနရာများ တိုးြမ�င့်ထားေသာ ဝင်ေင ွ အိမ်ငာှး အကူအညီ  

စီးပွားေရး ေ���ေြပာင်း�ိင်ုမ� ကမ�ာအ�ှံ ့ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာကမ်� စိတ်ဝင်စားမ�များ ပုိင်ဆုိင်မ� ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�ဖျက်သိမ်းပါ 

အဆင့်ြမင့်မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း မြပုေရး မ�တေရး အိမ်ငာှးခကိ ုပုံမှနြ်ဖစ်ေစရန ် စာနာ�ကည့်ြခင်း အားလံုးအတွက် အိမ်ရာ 

ေပါင်းစည်းညီ�ွတ်မ� ဝင်ေငနွည်း အိမ်ရာ တာဝနခံ်မ� ေသွးစည်းညီ�ွတ်မ� ေငေွ�ကး  

လူမျိုးေရးခဲွြခားမ�ဆန ့က်ျင်ေရး လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း အင်အား တံု ့ြပနမ်� အခွင့်အလမ်း ဖွင့်ဟထုတ်ေြပာသံ  

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ေရး အိုးအိမ် အခွန�်�နး်ထား ကန ့သ်တ်မ� ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ တနး်တူညီမ� အစားေလျာ်ေ�ကးများ  

လူအ့ခွင့်အေရးအြဖစ် အိမ်ရာ အိမ်ငာှး၏ ဝယ်ယူပုိင်ခွင့် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ေလးစားမ�  

ကိုယ်ပုိင်အလုပ် ရာဇဝတ်မ�ကျူးလွနြ်ခင်းကို 

အဆုံးသတ်ြခင်း 

ဝင်ေင ွ– ကန ့သ်တ်ထားေသာ 

အိမ်ရာ 

ဖျက်သိမ်းပါ  

ကန ့သ်တ်ထားေသာ တနး်တူညီမ� 

သမဝါယမ 

ရင်း�ှးီြမ�ုပ်�ှံမ� မ�တေသာ အခွင့်အလမ်း Cmynidad  

အ�ကင်နာေမတ� ာ ကာကွယ်မ��ငှ့ ်ဝန်ေဆာင်မ�များ ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ 

ရင်း�ှးီြမ�ုပ်�ှံြခင်း 

ေထာက်ပ့ံေငမွျား  

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� အိမ်ေထာင်စုများကို တည်�မဲေစြခင်း လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း�ငှ့ ်

အဆက်အသွယ် 

အိမ်ရာ  

 
ပံ ု9။  Word cloud ၏ တံု ့ြပနေ်ြဖ�ှင်းေရးချက်များ- “ဖယ်�ှားခံရမ� ြဖစ်ေစတဲ့အရာေတွအတွက် ေြဖ�ှင်းနည်းေတွက ဘာေတွလဲ။ ဘာေတွက လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းေတွအေနနဲ ့ 

�မို�ေတာ် တိုးတက်လာတဲ့အခါ ဖယ်�ှားခံရမယ့်အစား �ှင်သန�်ိင်ုဖုိ ့ ကူညီလဲ။” (ခရက်ဒစ်- ကူညီေပးသူ ေဆွးေ�းွမ�များ) 



လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာ တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့က်ျငေ်ရး အစီအမံ | 29  

လူမျိုးေရး တန်းတညူီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများ 

ဤေမ�ာ်မှနး်ချက် ေအာငြ်မငြ်ခငး်�ငှ့ ်ရည်မှနး်ချက်ကုိ လက်ေတွ�လုပ်ေဆာငြ်ခငး်က (1) �က့ံခိုငေ်သာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့ ်

လူအများအြပင ်(2) တနး်တူညီေသာ အခွင့အ်လမ်းများ�ိှသည့် ေနရာများအေပါ် ေရ�ှည် အေလးထားမ��ငှ့ ်၎ငး်တုိအ့တွက် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� 

လုိအပ်သည်။ 

• �ကံ့�ကံ့ခံ�ိငုေ်သာ လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်များ�ငှ့ ်လူအများ- ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကုိ ရငဆုိ်ငရ်ေသာအခါ တည်�ငမိ်မ��ငှ့ ်

ဒဏ်ခံ�ိငုမ်��ိှသည့် လူများ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များသည် ပိုေကာငး်စွာ ေတွ� �ကံုရသည်။ လူမျိုး၊ တုိငး်ရငး်သား သုိမ့ဟုတ် 

ေနာက်ခံသမိုငး်ေ�ကာငး်ကုိ ထည့်မစဉ်းစားဘဲ လူအများက အရည်အေသွးြမင့ ်အလုပ်များ�ငှ့ ်ေငေွ�ကးဖူလုံမ�၊ ယဉ်ေကျးမ�အရ 

သင့ေ်လျာ်ေသာ ကုနပ်စ�ည်းများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အေထာက်အပံ့များအြပင ်ယဉ်ေကျးမ�များစွာ ပါဝငမ်�ကုိ ေထာက်ပံ့သည့် 

ခိုငမ်ာေသာ လူမ�ေရး ကွနရ်က်များ �ိှ�ိငု ်သည့် ပကတိအတုိငး်�ိှေသာ လူမ�အသုိင်းအဝိုငး်များတွင ်ပိုေကာငး်ေသာ ရလဒမ်ျား 

�ိှပါသည်။ 

• တန်းတူညီေသာ အခွင့အ်လမ်းများြဖင့ ်ေနရာေကာငး်များ- ရပ်ကွက်အားလုံးက ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီ�ပီး ေဘးကငး်ကာ 

ပါဝငမ်�ကုိ အားေပးသည့် ြပည့်စံု�ကယ်ဝမ�၏ အဓိက အဆုံးအြဖတ်များအတွက် ေနထိုငသူ်များအား အခွင့်အလမ်းများေပးသည့် 

�မို �ေတာ်တစ်ခု။ 

ေဘးဒကု�များ ေလျာ့ပါးေစရန်�ငှ့ ်ဦးစားေပး လူစုများအတွက် တနး်တူညီေသာ ရလဒမ်ျား တုိးတက်ေစရန ်ဒဇီိုငး်ေရးဆဲွထားသည့် လူမျိုးေရး 

တန်းတူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာေြခာက်ခုြဖင့ ်လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� အစီအမံကုိ ေဖာ်ေဆာငထ်ားသည်။ ရငး်ြမစ်များကုိ တနး်တူညီစွာထက် 

မ�တစွာ ြဖန ့ေ်ဝြခငး်က တနး်တူညီေသာ ရလဒမ်ျား ထုတ်လုပ်ရန ်လုိအပ်ပါသည်။ လုိအပ်ချက်အများဆုံး�ိှေနသည့် သီးြခား ရပ်ကွက်များထံ 

ပစ်မှတ်ထားေသာ်လည်း အဆုိပါ ေစ့ေဆာ်မ�များသည် �မို �အ�ှံ�ိှ့ ရပ်ကွက်အားလုံးကုိ အကျိုးြပုပါမည်။ အချို�ေသာ 

ေစ့ေဆာ်သည့်အရာများသည် လူမည်း လူငယ်များ�ကား အလုပ်လက်မဲ့မ�က့ဲသုိ ့ အ�ကီးမားဆုံး ြခားနားချက်များ�ိှသည့် သီးြခား ဦးစားေပး 

လူစုများကုိ ပစ်မှတ်ထားရမည်။ ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ ေလ�ာ့ချြခငး်သည် ဟန်ချက်ညီေသာ ပံုစံြဖင့ ်အဆုိပါ ေစ့ေဆာ်မ�အားလုံးကုိ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ� လုိအပ်ပါမည်။ 

ပထမဆုံး ေစ့ေဆာ်မ�သုံးခုကုိ ေ�ှ�တုိးလုပ်ေဆာငရ်န ်မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ကူညီသူများ၏ ပိုေလးနက်ေသာ ေဆွးေ�းွမ�များကုိ  

ေဖာ်ြပချက်များေအာက်�ိှ  ပူေဖာငး် စကားလုံးတွင ်သိမ်းထားသည်။ 
 

 

 

     
ေစ့ေဆာ်မ� တစ်- 

လူေနရပ်ကကွ်ဆိုင်ရာ၊ 

စီးပွားေရး�ငှ့် 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း 

ဖယ်�ှားပစ်ြခင်းကို 

�ကိုတင်ကာကွယ်ပါ 

ေစ့ေဆာ်မ� �စှ်- 

စီးပွားေရး 

ေ���ေြပာင်း�ိငု်မ��ငှ့် 

အခွင့်အလမ်းကို 

တိုးြမ�င့်လုပ်ေဆာင်ပါ 

ေစ့ေဆာ်မ� သံးု- ေဒသ��ရ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆိုင်ရာ 

အဖိုးတန်ပစ�ည်းများြဖင့် 

တည်ေဆာက်ပါ 

ေစ့ေဆာ်မ� ေလး- 

သွားလာေရး 

ေ���ေြပာင်း�ိငု်မ��ငှ့် 

ချိတ်ဆက်�ိငု်စွမ်းကို 

အားေပးပါ 

ေစ့ေဆာ်မ� ငါး- 

ကျန်းမာေရး�ငှ့်ညီ

�ပီး ေဘးကင်းေသာ 

ရပ်ကွက်များကို 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစပါ 

ေစ့ေဆာ်မ� ေြခာက်- 

ရပ်ကွက်အားလံုးအတွက် 

တန်းတူညီေသာ ရယူခွင့ ်

 

ပံ ု10။  လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများ 
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ေစ့ေဆာ်မ� တစ-် လူေနရပ်ကွက်ဆိုငရ်ာ၊ စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် 

ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်ပါ 

ယဉ်ေကျးမ�အရ�ငှ့ ်လူမျိုးေရးအရအြပင ်စီးပွားေရးအရ မတူကဲွြပားသည့် �ိငုင်ံတကာ �မို �ေတာ်အြဖစ် ဆက်�ိှေနရန ်

Austin အတွက် လုပ်�ိငုစ်ွမ်းက လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ၊ ၎ငး်တုိ၏့ အိမ်များအတွက် အလွနအ်ေရး�ကီးသည့် 

ဖွဲ�စည်းတည်ေဆာက်မ�များအတွက် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ကတိကဝတ်၊  

အေြခခ ံပစ�ည်းများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အလုပ်များကုိ ပံ့ပိုးသည့် လုပ်ငနး်များ�ှင့ ်ေထာက်ပံ့မ�ေပး�ပီး ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ အေထာက်အထား�ငှ့ ်

ထိနး်သိမ်းထား�ိှမ�ကုိ ပံ့ပိုး အားေကာငး်ေစသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် မှီတွယ်ရာများ ြဖစ်သည်။ 

၎ငး်က ေအာက်ပါ တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားအတွက် ည�ိ��ငိး်ထား�ပီး တုိးြမ�င့ထ်ားသည့် အေရးစိုက်မ� လုိအပ်ပါမည်။ 

• ေနထိငုရ်ာေနရာ ဖယ်�ှားခံရမ�ကို �ကိုတငက်ာကွယ်ပါ- 

◊ တုိးတက်မ�ကုိ စီမံခန ့်ခွဲပါ–လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြပာငး်အလဲ အ�ကီးစားြဖင့ ်သွယ်ဝိုက်၍ ဖယ်�ှားခံရ�ိငုေ်ြခများမှ 

ဦးစားေပး လူစမုျားကုိ ကာကွယ်ထား�ိငုရ်န ်တုိးတက်မ�ကုိ ညီမ�စွာ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

◊ ဆုံး�� ံးမ�ကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်ပါ–တုိးပွားလာေသာ အိမ်ရာ စရိတ်များ�ငှ့ ်�ဖိုဖျက်မ�၊ ြပန်လည်ေဆာက်လုပ်မ��ငှ့ ်

စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ အထူးသြဖင့ ်မိသားစုေနအိမ်များက့ဲသုိ ့ ေြပာငး်လဲမ�၏ ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများ�ငှ့ ်

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ တနး်တူညီစွာ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

◊ စရိတ်မ�ကီးေသာ အမိ်ရာကုိ ဖန်တီး�ပီး ထနိ်းသိမ်းပါ–အထူးသြဖင့ ်ကေလးများ�ိှသည့် မိသားစုများအတွက် 

အိမ်ငာှး�ငှ့ ်အိမ်�ှင ်အိမ်ရာစရိတ် ဝန်ထုပ်ဝနပ်ိုးတွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငပ်ါ။ အိမ်ရာသည် လက်�ိှ 

ေနထိုငသူ်များအတွက် သင့တ်င့ေ်လျာက်ပတ်၊ ေဘးကငး်ကာ သင့ေ်လျာ်ေသာ အရွယ်အစား�ငှ့ ်

ေစျး��နး်�ိှရမည်ြဖစ်ကာ ကာလ�ှည်�ကာ စရိတ်တတ်�ိငုရ်မည်။ ၎ငး်တွင ်အငာှး�ငှ့ ်ကုိယ်ပိုင ်အိမ်များ ပါဝငသ်ည်။ 

◊ တုိးပွားလာေသာ ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ေလ�ာ့ေပါပ့ါ–အိမ်ရာခွနမ်ျား၊ စည်း�ကပ်မ�များ�ငှ့ ်ေငေွချးစာချုပ်များ၏ 

ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ ညီမ�စွာ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

• စီးပွားြဖစ် ဖယ်�ှားမ�ကို တားဆးီပါ- 

◊ တုိးတက်မ�ကုိ စီမံခန ့်ခွဲပါ–လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြပာငး်အလဲ အ�ကီးစားေ�ကာင့ ်သွယ်ဝိုက်၍ ဖယ်�ှားခံရ�ိငုေ်ြခများမှ 

ဦးစားေပး လူစုများကုိ အလုပ်အေက�းြပုေသာ လုပ်ငနး်များကုိ ကာကွယ်ထား�ိငု်ရန ်တုိးတက်မ�ကုိ ညီမ�စွာ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

◊ ဆုံး�� ံးမ�ကုိ တားဆီးပါ–ဦးစားေပး လူစုများကုိ အလုပ်အေက�းြပုသည့် လုပ်ငနး်များက ပိုငဆုိ်ငသ်ည့် 

စီးပွားြဖစ်ေနရာ ငာှးရမ်းမ�များ�ငှ့ ် �ဖိုဖျက်မ�အြပင ် ြပန်လည်တည်ေဆာက်မ�၏ ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများ�ငှ့် 

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ တနး်တူညီစွာ ြဖန ့ေ်ဝပါ။ 

◊ စရိတ်မ�ကီးေသာ စီးပွားြဖစ ်ေနရာကုိ ဖန်တီးပါ–ဦးစားေပး လူစုများကုိ အလုပ်အေက�း ြပုေနသည့် 

လုပ်ငနး်များအတွက် စီးပွားြဖစ ်ေနရာများ၏ စရိတ် ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးတွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ 

ပိတ်ပငပ်ါ။ 

◊ ေငလုံွးေငရွငး် ရ�ှိမ�–လုပ်ငနး်ငယ်များ အထူးသြဖင့ ်BIPOC က ပိုင်ဆုိငေ်သာ လုပ်ငနး်များအတွက် 

ေငလုံွးေငရွငး် ရ�ိှမ�တွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငပ်ါ။ 
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◊ တုိးပွားလာေသာ ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ေလ�ာ့ေပါပ့ါ–အထူးသြဖင့ ်ဦးစားေပး ဦးစားေပး လူစုများကုိ 

အလုပ်အေက�းြပုေနသည့် လုပ်ငနး်များအေပါ် မူဝါဒများ၊ ခွင့ြ်ပုချက်၊ အခွနမ်ျား�ငှ့ ်အဖိုးအခများ၏ 

ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ ညီမ�စွာ ခွဲေဝပါ။ 

• လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ဖယ်�ှားခံရမ�ကို �ကိုတငက်ာကွယ်ပါ- 

◊ တုိးတက်မ�ကုိ စီမံခန ့်ခွဲပါ–လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ ��ပ်ေထွးေသာ တည်ေဆာက်ပံုမှာ ပကတိအတုိငး် ဆက်�ိှေန�ပီး 

ဦးစားေပး လူစုများအေနြဖင့ ်�ိှေနသည့် ေနရာ၌ �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်း �ိှေနေစရန ်အလုိင့ာှ အခွင့အ်လမ်း �ိှပိုငခ်ွင့ကုိ် 

တုိးြမ�င့ရ်န ်တုိးတက်မ�ကုိ တနး်တူညီစွာ ြဖန ့ေ်ဝ�ပီး ပစ်မှတ်ထား တုိးြမ�င့မ်�များ ြပုလုပ်ပါ။ 

◊ ဆုံ�� ံးမ�ကုိ တားဆီးပါ–ပကတိအတုိငး်�ိှေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ ဤက့ဲသုိ ့ အဓိကကျေသာ အစိတ်အပိုငး်များ 

�ဖိုဖျက်ခံရမ�၊ ဖယ်�ှားခံရမ� သုိမ့ဟုတ် ေ�ာှင့်ယှက်ခံရမ� မြဖစ်ေစရန် အလုိင့ာှ ြမင့တ်က်လာေသာ ငာှးရမ်းမ�များ၊ 

�ဖိုဖျက်မ��ငှ့ ်ြပနလ်ည်ေဆာက်လုပ်မ�၏ ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ တနး်တူညီစွာ ခွဲေဝပါ။ 

◊ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများ–အလွနအ်ေရး�ကီးေသာ ကုနပ်စ�ည်းများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

ေထာက်ခံမ��ငှ့ ်ေထာက်ပံ့မ�တုိေ့ပး�ပီး လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ အသည်း�ှလုံးြဖစ်သည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က 

လုပ်ေဆာငေ်ပးေသာ ချမှတ်မ�များကုိ ထိနး်သိမ်း�ပီး အားေကာငး်လာေစပါ။ 

◊ ယဉ်ေကျးမ�အရ သင့ေ်လျာ်ေသာ ကုန်ပစ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝန်ေဆာငမ်�များ–ဦးစားေပး လူစုများကုိ 

အလုပအ်ေက�းြပုသည့် လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လုပင်နး်ဌာနများကုိ ထိနး်သိမ်း�ပီး အားေကာငး်ေစပါ။ 

◊ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ လုပ်ငန်း–ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ လုပ်ငနး်အရပ်ေဒသများသည် ၎ငး်တုိ၏့ 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် စစ်မှန်သည့် အမှတ်သညာ ြဖစ်၍ ထိနး်သိမ်း�ပီး အားေပးရမည်။ 

◊ လူမ�ေရး ကွန်ရက်များ–“ေကျးရွာ” ကုိ အတူတကွ ဖွဲ�စည်းပါဝငေ်စ�ပီး လူအများ၊ မိသားစုများ�ငှ့ ်

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ ေထာက်ပံ့သည့် သမား�ုိးကျမဟုတ်ေသာ ဆက်ဆံေရးကုိ ထိနး်သိမ်းေပး�ပီး 

ဖျက်လုိဖျက်ဆီးလုပ်မ�မှ ကာကွယ်ပါ။ 

 
ဖယ�်ှားခံရမ�ကိ ုတားဆီးရန ်မဟာဗျူဟာများ- 
ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွဦးစားေပးမ�များ 

 
 

လူအများ�ငှ့် 

လုပ်ငနး်များအား 

တိုးြမင့်လာေသာ 

အမ်ိြခံေြမအခွန်များ 

ေပး�ိငု်ေစရန် ကူညီပါ 

ပိုငဆ်ိငုမ်� 

လုပ်ငန်းကို 

မဖယ်�ှားပါ�ငှ့ ်

ေငလွံုးေငရွငး်�ငှ့ ်

ကုန်သယွ်မ�အတွက် 

အဟန ့်အတားများ

ကို ဖယ်�ှားပါ 
ေြမရာရယူမ��ငှ့ ်

ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး 

မတုိငခ်င ်

လူမ�အသိကု်အဝန်း 

ဦးစားေပးမ�များ�ငှ့ ်

ပူးေပါငး်လုပ်ကိုငပ်ါ 

အမိ်ေြခရာမဲ့ 

ြဖစ်ေနသည့် 

ဆယ်ေကျာ်သက်များအ

တွက် ေနရာချထားမ� 

ပုိ၍ 

စရိတ်သက်သာေသာ 

အမ်ိရာများစွာကုိ 

ဖန်တီးပါ / ဆံုး�� ံးမ�ကုိ 

တားဆးီပါ 

သက်�ကီးရွယ်အိုများကို 

ကူညီ၍ေနရာချေပးပါ 

ေဘးကငး်၊ 

သင့ေ်လျာ်ေသာ၊ 

ကာလ�ှည်ေသာ၊ 

အရွယ်အစား�ငှ့ ်

ကုန်ကျစရိတ် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ အမိ်ရာ 
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ေစ့ေဆာ်မ� �စှ်- စီးပွားေရး ေ���ေြပာငး်�ိငုမ်��ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းကုိ 

တိးုြမ�င့လု်ပ်ေဆာငပ်ါ 

က��်ပု်တုိ၏့ ခိုငမ်ာေသာ စီးပွားေရးတွင် လူအများ ထည့်ဝငလု်ပ်ေဆာငက်ာ အကျိုးခံစားခွင့ရ်ရန် 

လုပ်�ိငုစ်ွမ်းအတွက် ထိေရာက်ေသာ သငတ်နး်ေပးမ��ငှ့ ် ေလ့ကျင့ပ်ိုခ့ျမ�၊ �ှငး်လငး်ေသာ သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် 

လမ်းေ�ကာငး်များ�ငှ့ ်အရည်အေသွးြမင့ ်သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်များ၊ ေငေွ�ကး ဖူလုံမ��ငှ့ ် 

ပမာဏ�ငှ့ ်အမျိုးအစားစံုြဖင့ ်စွန ့ဦ်းတီထွငေ်သာ အခွင့အ်လမ်းများ�ိှသည့် ေဒသ��ရ စီးပွားေရးအတွက် လက်ကမ်း�ကိုဆုိမ�များ လုိအပ်ပါသည်။ 

၎ငး်က ေအာက်ပါ တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားအတွက် ည�ိ��ငိး်ထား�ပီး တုိးြမ�င့ထ်ားသည့် အေရးစိုက်မ� လုိအပ်ပါမည်။ 

• ထေိရာက်ေသာ အသပိညာေပးေရး- မူ�ကိုမှ အလယ်တနး်ေနာက်ပိုငး်အထိ အဆင့အ်ားလုံးတွင ်

အသိပညာေပးေရးဆုိငရ်ာ ေအာငြ်မငမ်��ငှ့ ်ြဖစ်ထွနး်မ�တွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငပ်ါ။ 

• ေငေွ�ကးဆိုငရ်ာ ဖူလံုမ�- အလုပ်အကုိင၊် လုပ်အားခများ�ငှ့ ်အလုပ်နယ်ပယ်များတွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ 

ပိတ်ပငပ်ါ။ 

◊ ေကာငး်မွန ်ေသာ အလုပ်များ–ရပ်ကွက်များ�ိှ လူအားလုံးအတွက် ေနထိုငရ်နလုံ်ေလာက်ေသာ လုပ်အားခ၊ 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး်၊ မိသားစု ေရ�ှည်တည်�မဲေစေသာ အလုပ်များ (ဝနေ်ဆာငမ်� စီးပွားေရးတွင ်

အပါအဝင)် ကုိ တုိးြမ�င့ပ်ါ 

◊ ထေိရာက်ေသာ သင်တန်းေပးမ�–လူအားလုံးက သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး်အတုိငး် ေနထိုငရ်န်လုံေလာက်ေသာ အလုပ်များသုိ ့ 

ဝငေ်ရာက်�ိငုသ်ည်။ 

◊ လက်ကမ်း�ကိုဆုိမ�များ–သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး်၊ ေနထိုင်ရန ်လုံေလာက်ေသာ လုပ်အားခရသည့် 

အလုပ်များ�ငှ့ ်အရည်အေသွးြမင့ ်သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်များသုိ ့ အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားပါ၊ လုပ်သား 

ခွဲြခားဆက်ဆံမ�ကုိ တားဆီးပါ၊ ေဒသ၏ ဝန်ထမ်းအငအ်ားစု၏ ကျယ်ြပန ့မ်��ငှ့ ်ရာထူးအဆင့ဆ်င့်တွင ်လူမျိုးေရး 

ြခားနားချက်များကုိ တားြမစ်ပါ။ 

• ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ�- ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ�တွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ဖယ်�ှားပါ။ ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ�သည် 

အေရးေပါ် ြဖစ်ရပ်များကုိ ေတာင့ခ်ံ�ိငုေ်စ�ပီး အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများ�ငှ့ ်ေနာက်မျိုးဆက်သစ်အတွက် အလယ်တနး်လွန ်

ပညာေရး သင်ယူ�ိငုေ်စပါသည်။ အေမွပံုစံြဖင် ့ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ�သည် အထူးသြဖင့ ်မျိုးဆက်အလုိက် တုိးလာပါက 

က��်ပု်တုိ၏့ ကေလးများအတွက် ေနာက်တစ်ဆင့တ်က်လှမ်း�ိငုေ်စပါသည်၊ ထို ့ြပင ်အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျားတွင ်အိမ်ငာှးများ၌ မ�ိှသည့် 

အိမ်ရာတည်�မဲမ� ထပ်တုိးအဆင့ ်�ိှပါသည်။ ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ�သည် ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်အိမ်ငာှးြဖစ်ေနြခငး်မှ ြဖစ်မလာပါ။ 

◊ မ�တေသာ အိမ်ပိုငဆုိ်င်မ�–ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ�သုိ ့ အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားေပးသည်၊ 

အိမ်ပိုငဆုိ်ငမ်�အေပါ် လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငသ်ည်။ 

◊ ခိုငမ်ာေသာ ေဒသ��ရ စီးပွားေရး–လုပ်ငနး် ေအာငြ်မငမ်�တွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငသ်ည်။ 

◊ ခိုငမ်ာေသာ လုပ်ငန်းငယ်–ေငလုံွးေငရွငး် ရယူမ�၊ စွန ့ဦ်းတီထွငေ်သာ အခွင့အ်လမ်းများ ရ�ိှမ��ငှ့ ်

ေရ�ှည်တည်တ့ံေရးတွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငပ်ါ။ 
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စီးပွားေရး ေ���ေြပာငး်�ိငုမ်��ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းကိ ုတိးုြမ�င့လ်ုပ်ေဆာငရ်န ်မဟာဗျူဟာများ- 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရန်ပံုေင ွဦးစားေပးမ�များ 

 

ေစ့ေဆာ်မ� သံးု- ေဒသ��ရ ယဉ်ေကျးမ�ဆိုငရ်ာ အဖုိးတန်ပစ�ည်းများြဖင့ ်တည်ေဆာက်ပါ 

 

ဦးစားေပး လူစုများအတွက် လက်�ိှေနရာတွင ်�ှငသ်နရ်န�်ငှ့ ်Austin အေနြဖင့ ်၎ငး်၏ လူမျိုးေပါငး်စံု�ိှေသာ 

�မို �ေတာ်ဆုိသည့် ပင်ကုိလက�ဏာမှ ဆက်လက်၍ အကျိုးခံစားရန ်လုပ်�ိငုစ်ွမ်းအတွက် အဆုိပါ ဦးစားေပး 

လူစုများတွင ်၎ငး်တုိ၏့ အနာဂတ်များကုိ ပံုေဖာ်�ိငုစ်ွမ်း�ငှ့ ်၎ငး်တုိကုိ့ ခွဲြခားသိြမင်�ပီး �က့ံခိုငလ်ာေစသည့် 

အဖိုးတန်အရာများမှာ ခိုငမ်ာ�ပီး �ှငး်လငး်စွာ သိ�ိငုရ်န ်လုိအပ်ပါသည်။ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ပငကုိ်လက�ဏာ၊ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ အမှတ်သေကင်္တများ�ငှ့ ်စံ��နး်များသည် ေလးစား�ပီး 

ပိုေကာငး်ေစပါသည်။ အတူတကွဆုိပါက ပကတိ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ မ�ိှမြဖစ်ေသာ အစိတ်အပိုငး်များ ြဖစ်ပါသည်။ 

၎ငး်က ေအာက်ပါ တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားအတွက် ည�ိ��ငိး်ထား�ပီး တုိးြမ�င့ထ်ားသည့် အေရးစိုက်မ� လုိအပ်ပါမည်။ 

• ပကတ ိလူမ�အသိငုး်အဝိုငး်များ- လူမ�ေရး ကွန်ရက်များကုိ ကာကွယ်ေပး�ပီး ေြခရာလက်ရာမပျက်ေသာ လူမ�ေရး 

ကွနရ်က်များြဖင့ ်ယဉ်ေကျးမ�အရ သင့ေ်လျာ်ေသာ ကုနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များသုိ ့ ေဘးကငး်�ပီး အဆငေ်ြပေသာ 

ရယူခွင့�ိှ်သည့် �ပီးြပည့်စံုေသာ ရပ်ကွက်များတွင ်ေနထိုငသ်ည့် လူများ၏ လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငရ်န ်လူမ�ေရး 

အဖိုးတနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဦးစားေပး လူစုများ၏ ရငး်ြမစ်များအေပါ် တည်ေဆာက်ပါ။ ၎ငး်တွင ်အိမ်ရာ ေရွးချယ်မ�များစွာ၊ 

စရိတ်မ�ကီးေသာ ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီသည့် အစားအေသာက်�ငှ့ ်အြခား စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ဆုိငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 

အရည်အေသွးမီ အများဆုိင ်ေကျာငး်များ၊ အများြပည်သူအတွက် ဖွင့ထ်ားေသာ ေနရာများ�ငှ့ ်အပနး်ေြဖအေဆာက်အဦများ၊ 

စရိတ်မ�ကီးေသာ သက်ဝငေ်နသည့် သွားလာေရး ေရွးချယ်မ�များ�ငှ့ ်အရပ်ဖက် သာယာအဆငေ်ြပမ�များ ပါဝငသ်ည်။ 

ပိုငဆ်ိငုမ်� (အမိ်�ငှ့ ်

လုပ်ငန်း) ဆိုငရ်ာ 

အတားအဆးီများကို 

ဖယ်�ှားပါ 

Broadband 

တန်းတူညီမ�မ� 

ေငွလံုးေငွရင်း�ငှ့် 

ကုန်သွယ်မ�ဆိုင်ရာ 

အတားအဆီးများကို 

ဖယ်�ှားပါ 

ယဉ်ေကျးမ�အရ 

သးီြခား 

လုပ်ငန်းများအတွက် 

အေထာက်အပ့ံ�ငှ့် 

အလုပ်များ 

ေနထိငု�်ပီး 

�ုန်းကရန် 

လုပ်ငန်းများ�ငှ့ ်

ေနထိငုသ်မူျားကို 

ေထာက်ပံ့ပါ 

ကေလးအားလံုးက 

ေကျာငး်တွင ်

ေအာငြ်မငေ်နေစရန် 

ပ�ုိဂရမ်များကို ေထာက်ပံ့ပါ 

ေနထိငုသ်မူျား�ငှ့ ်

လုပ်ငန်းများအတွက် 

ကုန်ကျစရိတ်များ 

(အမိ်ြခံေြမ အခွန်များ�ငှ့ ်

ငာှးရမ်းခ) ကို 

ေလ�ာ့ေပါပ့ါ 

လံုေလာက်ေသာ လုပ်အားခ၊ 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် 

လမ်းေ�ကာငး်၊ 

မိသားစုအတွက် 

တည်�မဲေသာ အလုပ်များ 

(ဝန်ေဆာငမ်� စီးပွားေရး 

အပါအဝင)် 



34 | က��်ပု်တုိသ့ာ မ�ှိဘူးဆိုရင ်က��်ပု်တုိအ့ေ�ကာငး် 

 

 

• လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ပငက်ိုလက�ဏာ- ရပ်ကွက် အေြပာငး်အလဲမ ှအကျိုးအြမတ်ရ�ပီး ၎ငး်မှ ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများကုိ 

ခံ�ိငုသ်ည့် လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငရ်န ်ေဒသ��ရ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ပငကုိ်လက�ဏာ၊ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မတူကဲွြပားမ�၊ လုပ်ငနး်ငယ်များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် စံ��နး်များကုိ ကာကွယ်ပါ။ 

• ယဉ်ေကျးမ�ဆိုငရ်ာ မီှတယွ်ရာများ�ငှ့ ်ကွန်ရက်များ- လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် တည်�မဲမ�ကုိ ထိနး်သိမ်းထား�ပီး 

ပံ့ပိုးေပးသည့် ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများသုိ ့ ရငး်ြမစ်များကုိ မ�တစွာ ြဖန ့်ေဝေပးကာ ရပ်ကွက် အေြပာငး်အလဲမ ှ

အကျိုးအြမတ်ရ�ပီး ၎ငး်မှ ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများကုိ ခံ�ိငု ်သည့် လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငပ်ါ။ ထိေရာက်�ပီး 

ချိတ်ဆက်ေနေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်အတွက် တည်ေဆာက်မ�အြဖစ် ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ 

မှီတွယ်ရာများ၏ ကွနရ်က်တစ်ခုကုိ ေထာက်ပံ့ပါ။ ၎ငး်တုိသ့ည် �ပီးြပည့်စံုေသာ ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး �ကိုးပမ်းမ�အတွက် 

အေြခခံကျပါသည်။ 

• ကိုယ်တိငု ်ဆံုးြဖတ်မ�- အားေကာငး်ေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်ဦးစားေပး လူစုများအတွက် 

ကုိယ်စားြပု၊ အလုပ်အေက�းြပု�ပီး တာဝန်ယူရသည့် ယာယီ��န ့ေ်ပါငး်အဖွဲ�များ ေဖာ်ေဆာငမ်�ကုိ ေထာက်ပံ့ြခငး်ြဖင့ ်�မိုေတာ ်

မူဝါဒများ၊ ပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ မည်သည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက လ�မ်းမိုး�ိငုစ်ွမ်း�ိှသည်ဆုိသည့် လူမျိုးေရး 

ြခားနားချက်များကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 

 

ေဒသ��ရ ယဉ်ေကျးမ�ဆိုငရ်ာ အဖုိးတန်ပစ�ည်းများြဖင့ ်တည်ေဆာက်ရန် မဟာဗျူဟာများ- 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရန်ပံုေင ွဦးစားေပးမ�များ 

 

မူလ တုိငး်ရငး်သား 

အ�ပုညာလက်ရာကို 

ကာကွယ်ပါ အဆင့မ်ျား - ဂီတ၊ 

အ�ပုညာ၊ 

စွမ်းေဆာငရ်ည်များ

အတွက် 
ယဉ်ေကျးမ�ဆိုငရ်ာ 

စငတ်ာများသည် 

အေြခခံအကျဆံုးအဆင့်

များ၏ 

လ�ပ်�ှားမ�များကို 

ဖွင့လ်ှစ်သည်  

အသိကု်အဝန်း 

မှီတွယ်ရာများကို 

ဖန်တီး�ပီး ထန်ိးသမိ်းပါ 

အသိကု်အဝန်းကို 

အကျိုးြပုရန် 

ရငး်�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များ 

ေနထိငုသ်အူသစ်များသည် 

ေြပာငး်ေ���လာခဲ့သည့် 

အသိကု်အဝန်း ရည်ရွယ်ချက်ကို 

သနိားလည်ပါသည် 

အသိကု်အဝန်း အာဏာကို 

ေထာက်ပံ့ပါ- 

ဘံေုကာငး်မွန်ေသာ / 

စည်းလံုးေစေသာ 

အသိကု်အဝန်းအတွက် 

အလုပ်လုပ်ြခငး် 

ြပန်လာခွင့၊် ေနထိငုခ်ွင့ ်
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ေစ့ေဆာ်မ� ေလး- သာွးလာေရး ေ���ေြပာငး်�ိငုမ်��ငှ့ ်ချိတဆ်က်�ိငုစ်ွမ်းကုိ အားေပးပါ 

လူအများအတွက် �ှငသ်န�်ိငုစ်ွမ်းက အထူးသြဖင့ ်၎ငး်အေပါ် အများဆုံးမှီခိုေနသည့်  

လူအများအတွက် ထိေရာက်�ပီး စရိတ်မ�ကီးေသာ အများသုံးသွားလာေရးယာဉ်ကုိ လုိအပ်ပါသည်။ 

ဤခရီးစဉ်များသည် အလုပ်အသွားအြပန ်အချိနမ်ျားအတွငး် ေနထိုငရ်ာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်မှ အလုပ်စင်တာသုိ ့ 

ပံုမှန ်ပေရာဖက်�ှငန်ယ်ဆနဆ်န် သွားလာမ��ငှ့ ်အလွနကဲွ်ြပား�ိငုပ်ါသည်။ အများသုံးသွားလာေရးယာဉ်ေပါ် မှီခိုေနရသည့် လူများစွာအတွက်၊ 

တစ်ေနတ့ာ၏ အချိနမ်ျားစွာတွင ်အလုပ်များ၊ ေကျာငး်များ၊ ေစျးဆုိငမ်ျား၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အြခား အဓိကကျေသာ သွားမည့်ေနရာများသုိ ့ 

ခရီးစဉ်များ ြပုလုပ်ရန ်�ပီးြပည့်စံုေသာ ကွနရ်က်တစ်ခ ုလုိအပ်ပါသည်။ 

၎ငး်က ေအာက်ပါ တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားအတွက် ည�ိ��ငိး်ထား�ပီး တုိးြမ�င့ထ်ားသည့် အေရးစိုက်မ� လုိအပ်ပါမည်။ 

• �ပီးြပည့်စံုေသာ ကွန်ရက်များ- ရည်မှနး်ချက် ြပည့်မီသည် ကွနရ်က်များ အ�ပီးသတ်ေရးကုိ ဦးစားေပးြခငး်�ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်ခံရရန ်

အ��ရာယ်များေနသည့် ရပ်ကွက်များတွင ်transit မှီခိုသူ�ငှ့ ်ဦးစားေပး လူစုများအတွက် လုိအပ်ချက်များကုိ စီစဉ်ြခငး်ြဖင့ ်

ေကျာငး်များ၊ အရည်အေသွးမီ ကေလးေဂဟာ၊  ကုနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများ�ငှ့ ်

အပနး်ေြဖမ�က့ဲသုိ ့ ေနစ့ဉ်ဘဝ၏ အြခား ��ေထာင့မ်ျားတွင ်လုပ်ကုိင�်ပီး ရယူအသုံးြပုရန ်အလုပ်သွားြပန်အချိနမ်ျားတွင ်

လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ဖယ်�ှားပစ်ပါ။ 

• စရိတမ်�ကီးေသာ သာွးလာေရး- ဦးစားေပး လူစုများအတွက် စရိတ်များကုိ ေလ�ာ့ချရန ်မူဝါဒများ�ငှ့ ်ပ�ုိဂရမ်များကုိ 

ြပဠာနး်ြခငး်ြဖင့ ်သွားလာေရး စရိတ်များတွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငပ်ါ။ လူအများအား အိမ်မှေန၍ 

အလုပ်လုပ်�ိငုေ်စသည့် အလုိက်သင့ ်အလုပ် အေြခအေနများကုိ ဖနတီ်းရန ်ဝန်ထမ်းများကုိ တုိက်တွနး်ပါ။ 

• မ�တေသာ Transit အသံးုြပုခွင့-် ရပ်ကွက်အားလုံးအတွက် တနး်တူညီေသာ ရယူခွင့ကုိ်  

�မို �ေတာ်အ�ှံ ့ရပ်ကွက်များသုိ ့ စရိတ်နည်း�ပီး စိတ်ချရေသာ သွားလာမ�ြဖင့ ်ဖန်တီးပါ။
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ေစ့ေဆာ်မ� ငါး- ကျန်းမာေရး�ငှ့ည်ီ�ပီး ေဘးကငး်ေသာ 

ရပ်ကွက်များကုိ ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်ေစပါ 

ဦးစားေပး လူများ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် �ှငသ်နေ်နထိုငရ်န ်လုပ်�ိငု ်စွမ်းသည် 

၎ငး်တုိက့ အေြခခံလုိအပ်ချက်များ ြပည့်မီသည့် ကျနး်မာေရး�ငှ့ညီ်�ပီး ေဘးကငး်ေသာ  

ရပ်ကွက်များတွင ်�ှင်သန�်ိငုစ်ွမ်းအေပါ် မူတည်ပါသည်။ လူတုိငး်အတွက် အများြပည်သူ 

သာယာအဆငေ်ြပမ�များ (ေကျာငး်များ၊ စီးပွားေရး အခွင့အ်လမ်း၊ အရည်အေသွးမီ ကေလးေဂဟာ၊ �မို �ေတာ် အေြခခံအေဆာက်အအံု၊ 

သွားလာေရး၊ ပနး်ြခံများ၊ �ှငး်လငး်ေသာ ေနရာ၊ ကျနး်မာေရး ြပုစုေစာင့ေ်�ှာက်မ��ငှ့ ်အြခား ဝနေ်ဆာငမ်�များ)၊ စရိတ်မ�ကီးေသာ�ငှ့ ်

ယဉ်ေကျးမ�အရ သက်ဆုိငေ်သာ အစားအေသာက်�ငှ့ ်ေဘးကငး်�ပီး ကျနး်မာေရး�ငှ့ညီ်ေသာ ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျားမှတဆင့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

ကျနး်မာေရးကုိ ပိုေကာငး်ေစသည့် ရပ်ကွက်များကုိ ဖနတီ်းရန ်မ�ိှမြဖစ် လုိအပ်ပါသည်။ 

၎ငး်က ေအာက်ပါ တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားအတွက် ည�ိ��ငိး်ထား�ပီး တုိးြမ�င့ထ်ားသည့် အေရးစိုက်မ� လုိအပ်ပါမည်။ 

• သင့ေ်တာ်ေသာ အိမ်ရာ- ေဘးကငး်ေသာ၊ ေကာငး်စွာ စီမံခန ့ခ်ွဲထားေသာ၊ အရွယ်အစားမှန�်ပီး ေစျးမှနေ်သာ အိမ်ရာကုိ ဖန်တီး�ပီး 

မ�တေသာ အိမ်ရာ ဥပေဒများ၊ ခိုငမ်ာေသာ အိမ်ငာှး အကာအကွယ်များ�ငှ့ ်သင့ေ်တာ်ေသာ အိမ်ရာ အရည်အေသွး 

စံ��နး်များဖနတီ်းသည့် မူဝါဒများ�ငှ့ ်ပ�ုိဂရမ်များကုိ ထုတ်ြပန်ြခငး်ြဖင့ ်အိမ်ရာ ခွဲြခားဆက်ဆံမ�၊ အရည်အေသွး�ငှ့ ်မေသချာမ�တွင ်

လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 

• ကျန်းမာေရး�ငှ့ညီ်ေသာ အစားအေသာက-် ဦးစားေပး လူစုများအတွက် ရ�ိငုသ်ည့် ယဉ်ေကျးမ�အရ သင့ေ်လျာ်သည့် 

ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီေသာ အစားအေသာက် ြပုလုပ်သည့် မူဝါဒများ၊ ပ�ုိဂရမ်များ�ှင့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ ချမှတ်ြခငး်၊ 

မိသားစုများစွာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးများတွင ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ပနး်ြခံများ ပံ့ပိုးေပးြခငး်�ငှ့ ်ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီေသာ 

အစားအေသာက်၏ ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ြမင့်တက်ေစသည့် လုပင်နး်များက လက်�ိှလုပ်ငနး်များကုိ ဖယ်�ှားေသာအခါ 

သုိမ့ဟုတ် ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် လူများ၏ အိမ်နးီချငး်များသုိ ့ ဝငေ်ရာက်ေသာအခါ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားဆုိငရ်ာ သေဘာတူညီချက်များ လုိအပ်ေစြခငး်ြဖင့ ်စရိတ်�ငှ့ ်စရိတ်မ�ကီးေသာ ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီသည့် 

အစားအေသာက်များတွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 

• ေဘးကငး်ေသာ ရပ်ကွက်များ- ဦးစားေပး လူစုများအား ရာဇဝတ်မ��ငှ့ ်မေတာ်တဆ ထိခိုက်မ�များမှ ေဘးကငး်ေစရန ်

ကာကွယ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်မေတာ်တဆ ထိခိုက်မ�များ၊ ရာဇဝတ်မ��ငှ့ ်အေရးေပါ် တုံ ့ြပနေ်ြဖ�ှငး်ေရးအချိန်များြဖင့ ်လူမျိုးေရး 

ြခားနားချက်များကုိ တားြမစ်ပါ။ အများြပည်သူ ေဘးကငး်ေရး လုပ်ရပ်များတွင ်လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 

ေရ�ကီးြခငး်�ငှ့ ်တုိက်စားြခငး်အြပင ်ေချာငး်များ�ငှ့ ်အြခား ေရအရငး်အြမစ်များ ဖနတီ်းသည့် ေြမအသုံးြပုမ�ကုိ ေြဖ�ှငး်ပါ။ 

• ကျန်းမာေရး�ငှ့ညီ်ေသာ ပတဝ်န်းကျင်များ- ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိငရ်ာ ေလျာ့ပါးေစေရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ�ငှ့ ်ညစ်ညမ်းမ� စည်းမျဉ်း 

အစီအမံများမှတဆင့ ်ပနး်နာရင်ကျပ်�ငှ့ ်အဆိပ်မိမ�များက့ဲသုိ ့ လူစု�ငှ့ ်ရပ်ကွက် ကျနး်မာေရး အချက်ြပမ�များြဖင့ ်လူမျိုးေရး 

ြခားနားချက်များကုိ တားြမစ်ပါ။ အထူးသြဖင့ ်လမ်းေဘး သစ်ပငမ်ျား၊10�ငှ့ ်ဝင�်ကည့်�ိငုေ်သာ လမ်းေဘး ကွန်ရက်များ၊ 

ေပါငး်မိုးသုံးခု၏ အေရအတွက်�ငှ့ ်အရည်အေသွးက့ဲသုိ ့ ကျနး်မာေရး အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားေပးသည့် ရပ်ကွက် အချက်ြပများတွင ်

လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငပ်ါ။ အပူက�နး် ြပုလုပ်ချက်တွင ်ထည့်သွင်းသည့် ေြမရာအသုံးြပုမ� ကိစ�ရပ်များကုိ 

မ�တစွာ ေြဖ�ှငး်ပါ။ 
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ေစ့ေဆာ်မ� ေြခာက်- ရပ်ကွက်အားလုံးအတက်ွ 

တန်းတညူီေသာ ရယူခွင့ ်

ချနလှ်ပ်ခံရမ� သမိုငး်ေ�ကာငး်များ�ိှသည့် ရပ်ကွက်များသုိ ့တနး်တူညီေသာ ရယူမ��ငှ့ ်BIPOC အိမ်ေထာငစ်ုများ�ငှ့ ်

အလုပ်သမားများအတွက် ယေနေ့ခတ် အတားအဆီးများ ေပးသွငး်ပစ�ည်းများအြပင ်အိမ်ရာ�ငှ့ ်အလုပ်အကုိင ်

ေရွးချယ်မ� အမျိုးမျိုးကုိ တုိးချဲ�ရငး်  

ဖယ်�ှားခံမ� အ��ရာယ် အများဆုံးြဖစ်ေနသည့် နယ်ေြမများတွင ်သာယာအဆငေ်ြပမ�များဆုိငရ်ာ အခွင့အ်လမ်း ဟာကွက်များကုိ ြဖည့်စွက်ရန ်

ပုဂ�လိက ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးများကုိ ကနအ်ားြပုရနမ်ှာ အေရး�ကီးပါသည်။ 

၎ငး်က ေအာက်ပါ တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားအတွက် ည�ိ��ငိး်ထား�ပီး တုိးြမ�င့ထ်ားသည့် အေရးစိုက်မ� လုိအပ်ပါမည်။ 

• ပုဂ�လိက က�ကို အားြပုပါ- လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပင�်ပီး အလုပ်အကုိငအ်တွက် စနစ်တကျ 

အတားအဆီးများကုိ �ကံုေတွ�ေနရသည့် BIPOC အလုပသ်မားများအတွက် အလုပ်သငက်ာလများ၊ အလုပ်ခွင ်သင်တနး်ေပးမ��ငှ့ ် 

အလုပ်အကုိငသုိ် ့ လမ်းေ�ကာငး်များ ပံ့ပိုးေပးရန ်ပုဂ�လိက စီးပွားေရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်မ�များ လုိအပ်သည့် မူဝါဒများကုိ ဖနတီ်းြခငး်ြဖင့ ်

အလုပ်များအတွက် မ�တေသာ ရယူ�ိငုမ်�ေပးပါ။ 

• မ�တေသာ အခွင့အ်လမ်း- ေအာက်ပါနည်းလမ်းြဖင့ ်ချနလှ်ပ်ထားမ�ဆုိငရ်ာ အိမ်ြခံေြမ အေလ့အထများ သမိုငး်ေ�ကာငး်များ�ိှသည့် 

ရပ်ကွက်များတွင ်ေနထိုငသ်ည့် လူများအေပါ် လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငပ်ါ- 

◊ စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာတွင ်လူထ ုရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ြဖင့ ်သင့်တင့မ်�တေသာ အိမ်ရာကုိ မှနက်နစ်ွာ 

ေထာက်ပံ့ြခငး်။ 

◊ ြပည်နယ် ဥပေဒြဖင့ ်ခွင့ြ်ပုထားသည့်အတုိငး် စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာကုိ ေထာက်ပံ့ရန ် 

ပုဂ�လိက ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးအသစ်ကုိ လုိအပ်ြခငး်။ 

◊ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအ�ှံတွ့င ်လူမ�ေရး ေပါငး်စည်းညီ�ွတ်မ��ငှ့ ်ပါဝငမ်�ကုိ တည်ေဆာက်သည့် ယဉ်ေကျးမ�အရ 

သက်ဆုိငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းများတွင ်ထပ်ေဆာငး် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များြဖင့ ်အဆုိပါ မူဝါဒများကုိ 

ယှဉ်တဲွြခငး်။ 

◊ စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ ဖနတီ်းရန ် ကုမ�ဏီများက စိတ်ဆ��မ�ိှပံုကုိ ြပသေသာအခါ သုိမ့ဟုတ် ြမင့မ်ားစွာ 

လစာေပးေသာ ရာထူးများအတွက် BIPOC သုိ ့ ရယူခွင့ ်ခွင့ြ်ပုေသာအခါ �မို �ေတာ် ရငး်ြမစ်များ ရယူမ�အား ြငငး်ဆုိြခငး်။ 

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများ�ငှ့ ်မ�တေသာ ရလဒမ်ျားသည် သီးြခား �ကည့်��ရန ်ရည်ရွယ်မထားပါ။ မှန်ကနစ်ွာ ဒဇီိုငး်ထွင၊် 

ည�ိ��ငိး်ထား�ပီး ချိန်ကုိက်ထားသည့် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှံမ�များသည် ယေနေ့ခတ်၏ ြခားနားချက်များကုိ ဖနတီ်းေပးေသာ စနစ်တကျ 

လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ကုိ ဖယ်�ှားြခငး်အတွက် အေြခခံကျပါသည်။ သီးြခားထည့်စဉ်းစားရငး် ၎ငး်တုိက့ တာ�ှည်ခံေသာ အေြပာငး်အလဲကုိ 

မြဖစ်ေစသည့် အလ�ဲအေြပာငး်ဆုိငရ်ာ အ�ိငုရ်မ�များ ြဖစ်လာေစပါမည်။ ၎ငး်တုိက့ စိတ်ကူးများ ေပါငး်စုကုိ ကုိယ်စားြပု�ပီး စိတ်ကူး 

တစ်ခုချငး်က တနး်တူညီေသာ အနာဂတ်အတွက် ေမ�ာ်မှနး်ချက်၏ သီးြခား အစိတ်အပိုငး်တစ်ခုကုိ ေဖာ်ြပေပးပါသည်။ အတူတကွ 

ေအာငြ်မငေ်အာငလု်ပ်ရငး် အေတာ်များများ ေဘးဖယ်ထားကာ Austin အား �ှင်သနရ်န်၊ အလုပ်လုပ်ရန�်ငှ့ ်ကစားရန ်ဆဲွေဆာငမ်��ိှေသာ 

ေနရာတစ်ခု ြဖစ်လာေစသည့် မတူကဲွြပားမ�များ ပါဝငသ်ည့် ကုိင်တွယ်ရခက်ေသာ စီးပွားေရး တုိးတက်မ�၏ လက်�ိှ လမ်းေ�ကာငး်မှ 

ေြပာငး်လဲရန ်လုိအပ်သည့် အသွငကူ်းေြပာငး်ေရး စနစ်များ ြပုလုပ်ရန ်၎ငး်တွင ်အလားအလာ �ိှပါသည်။ 
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အခန်း 3- အေ�ကာငး်ရငး်များ�ငှ့ ်ယေနခ့တ ်

မမ�တမ�များ 

Austin ၏ တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ တိးုတက်မ� သမိုငး်ေ�ကာငး်သည် ယေနခ့တ ်အကျိုးရလဒမ်ျား၏ သက်ေသ ြဖစ်သည် 

 

Austin ၏ စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ� သမိုငး်ေ�ကာငး် 

လက်�ိှ ြခားနားချက်များ�ငှ့ ်၎ငး်တုိ၏့ သမိုငး်ေ�ကာငး် ဇစ်ြမစ်များကုိ နားလည်ြခငး်သည်  ပိုေကာငး်ေသာ ရလဒမ်ျားအတွက် ေရးဆဲွရန ်

လူမျိုးေရးဆုိင်ရာတနး်တူညီမ�ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံကုိ အသုံးြပုြခငး်အတွက် အလွန်အေရး�ကီးပါသည်။ 

Austin ၏ စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ� သမိုငး်ေ�ကာငး်�ှည်က အိမ်ရာ၊ သွားလာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရး 

အကျိုးရလဒမ်ျားတွင ်ြခားနားချက်များ ြဖစ်ေစပါသည်။11 ယေန ့တည်�ိှေနသည့် လူမျိုးေရး တရားမ�တမ�မ�ိှြခငး်များစွာသည် ေဖာ်ြပပါတုိ ့

အပါအဝင ်ယခင�်ငှ့ ်လက်�ိှ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ�ငှ့ ်�မို �ေတာ် စီစဉ်ြခငး်၏ တုိက်�ုိက် ရလဒတ်စ်ခ ုြဖစ်သည်- 

• ေဒသခံ�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားများကိ ုလူမျိုးတုံးသတ်ြဖတ်မ��ငှ့ ်သမိ်းပိုက်အုပ်ချုပ်မ� Texas အလယ်ပုိင်း�ိှ ေဒသခံ တိုင်းရင်းသားများအေပါ် 

လူမျိုးတံုးသတ်ြဖတ်မ�များစွာ ကျူးလွနခ့ဲ်ပါသည်။ ေဒသခံများကို လူြဖူ၊ မက� စီကိုလူမျိုး�ငှ့် အြခား အလုပ်အကိုင်များတွင် အဆင့်ဆင့်ပုံစံြဖင့် 

�ှာေဖွ၊ ထိနး်သိမ်း၊ ေြပာင်းလဲ�ပီး သိမ်းပုိက်အုပ်ချုပ်ခ့ဲသည်။ အ�ကမ်းဖက်မ�များတွင် ေဒသခံများအား မျိုးြဖုတ်ရန ်သတ်ြဖတ်ခ့ဲ�ပီး 

လူသားတစ်ဦးအေြခခံ အခွင့်အေရးများကိုပင် ြငင်းဆုိသည့် နည်းလမ်းြဖင့် လူမျိုးေရးခဲွြခားဆက်ဆံခ့ဲသည်။12 ေဒသခံတိုင်းရင်းသားများကို 

စနစ်တကျ ဖယ်�ှားပစ်ြခင်း�ငှ့် အစုလိုက်အြပံုလိုက် သတ်ြဖတ်ြခင်းကို ေကာင်စီ အစည်းအေဝးများ၊ 

�ိင်ုငံအချင်းချင်းသေဘာတူစာချုပ်စာတမ်းများ၊ လုပ်ငနး် ေတွ�ဆုံမ�များ၊ သတင်းစာပညာဆုိင်ရာ အင်တာဗျူးများ�ငှ့် အြခားအရာများတင်ွ 

မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဗျူဟာတစ်ခုအြဖစ် လူမျိုးစု ဖယ်�ှားေရးကို တစ်ခါတစ်ရံတင်ွ တဲ့တိုး—တစ်ခါတစ်ရံတွင် ေစာင်းပါးရိပ်ေြခေြပာ၍—

စနစ်တကျ အသံုးချခ့ဲသည်။13 

• အာဖရိကန် လူများကို က�န်ြပုမ��ငှ့ ်သမိ်းပိုက်အုပ်ချုပ်မ�- က�နြ်ပုခံရေသာ အာဖရိကနလ်ူများကို ေခါင်းပုံြဖတ်ြခင်းသည် စပိန ်အုပ်ချုပ်မ�ေအာက်�ိှ 

Texas ၏ မူလ သိမ်းပုိက်အုပ်ချုပ်မ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ြဖစ်ခ့ဲသည်။ စပိနတ်ိုလ့က်မှ လွတ်လပ်ေရးရ�ပီးေနာက် မက� စီကိ ုအုပ်ချုပ်မ�ေအာက်တွင် 

တရားမဝင်ေတာ့ေ�ကာင်း ထုတ်ြပနထ်ားေသာ်လည်း၊ Stephen F. Austin �ငှ့် လူြဖူ နယ်ေြမသစ်အေြခချေနထိုင်သူများစွာသည် က�နမ်ျားကို 

ထိနး်ထားရန ်အခွင့်အေရးရဖုိ ့ အားတက်သေရာ �ကိုးပမ်းခ့ဲ�ကသည်။ Texas ြပည်သူသ့မ�တ�ိင်ုငံတွင် က�နြ်ပုမ�မှာ တရားဝင်�ပီး ဖဲွ�စည်းပုံအရ 

လွတ်လပ်ေသာ လူမည်းများကို Texas မှ ြပည်�င်ှဒဏ်ေပးခ့ဲ�ကသည်။ Texas သည် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု�ငှ့် ေပါင်းစည်းလိုက်�ပီး 

အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု၏ ြပည်နယ်တစ်ခု ြဖစ်လာချိနအ်ထိ လူမည်း က�န်ြပုမ�က ဆက်လက်�ိှေနခ့ဲသည်။ လွတ်ေြမာက်ခွင့် 

လူထုေ�ကညာချက်ြဖင့် က�နြ်ပုမ�ကိ ုတရားဝင် အဆုံးသတ်�ပီးေနာက်တွင်ပင်၊ လူြဖူ ြခံပုိင်�ှင်များသည် ၎င်းတို၏့ က�နြ်ပုထားေသာ 

အလုပ်သမားများကို လ�တ်ေပးရန ်ြငင်းဆုိခ့ဲ�ပီး �စ်ှ�စ်ှအ�ကာတွင် လူထုေ�ကညာချက်ကို အာဏာတည်ေစရန ်Texas သို ့ ဖက်ဒရယ် စစ်သည်များ 

ေရာက်လာမှသာ လ�တ်ေပးခ့ဲ�ကသည်။ လူမည်းများအေပါ် လူြဖူများ၏ အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့် ခဲွြခားဆက်ဆံမ�မှာ လွတ်ေြမာက်ခွင့်ေပး�ပီးေနာက်�ငှ့် Jim 

Crow South တွင် ဆယ်စု�စ်ှများစွာအထိ ဆက်�ိှေနခ့ဲသည်။ Texas အလၿယ်ပုိင်း�ိှ အာဖရိကန ်အေမရိကနမ်ျား ဘဝများမှာ က�နြ်ပုမ�၊ 

အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့် တရားဝင် ခဲွြခားဆက်ဆံမ�ြဖင့် ရာစု�ှစ်များစွာ ပုံသွင်းခံခ့ဲရသည်။ 

 

 

 
 

11 မမ�တမ�ကို အေမဆွက်ခံြခင်း- Austin �ငှ့် ခွဲြခားမ��ငှ့် အဆင့်ြမင့်မွမ်းမံြပင်ဆင်ြခင်း 

12 Loston–Tane Ward ကို �ှာေဖွြခင်း 

13 Texas သမိုင်းေ�ကာင်း- Texas �ှ ိေဒသခံ အာဖရိကန်ေတွ ဘာြဖစ်သွားလဲ။ 



40 | က��်ပ်ုတိုသ့ာ မ�ှိဘူးဆုိရင ်က��်ပ်ုတိုအ့ေ�ကာငး် 

 

 

• လွတ်လပ်ခွင့ရ်ရန် �ကိုးပမ်းသမူျားကို ဖယ်�ှားြခငး်- Clarksville၊ Wheatville၊ Kincheonville၊ Masontown �ငှ့် Gregorytown ကဲ့သို ့ 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများကို ယခင်က က�နြ်ပုခံရသည့် လူများက ြပည်တွင်းစစ်�ပီးေနာက် တည်ေထာင်ခ့ဲ�ပီး �မို�ေတာ်�ှင့် �မို � စွန်�မို�ဖျားတစ်ေလ�ာက ်

�ပိုး�ပိုးေပျာက်ေပျာက ်ပါဝင်ေရာယှက်လာခ့ဲသည်။ လူမျိုးေရး ခဲွြခားမ��ငှ့် လူမည်း မိသားစုများကိ ုAustin အေ�ှ � ပုိင်းသို ့ ေ���ေြပာင်းေစမ�ကို ြပဠာနး်ရန၊် 

�မို�ေတာ်သည် ၎င်းတိုအ့ား အနးီဝနး်ကျင် ရပ်ကွက်များက ခံစားခွင့်ရသည့် အများြပည်သ ူဝန်ေဆာင်မ�များ၊ ဥပမာ၊ အုတ်ချပ်ခင်းလမ်းများ၊ လူသွားစ�ကၚ်္ံများ၊ 

လမ်းမီး၊ မိလ� ာပုိက်များ�ငှ့် ေရ�ကီးမ� ထိနး်ချုပ်ေရး အစီအမံများ အသံုးြပုခွင့် မေပးခ့ဲပါ။ တစ်ချိနတ်ည်းတွင်၊ Austin အတွက် 1928 �မို�ေတာ် အစီအစဉ်ကို 

အလိုက်သင့်အသံုးြပုမ��ငှ့် ဘဏ်လုပ်ငနး်ဆုိင်ရာ ခဲွြခားဆက်ဆံေရး ထံုးစံများကဲ့သို ့ ေဒသ��ရ မူဝါဒများကိ ုစနစ်တကျ လူမျိုးေရးခဲွြခားမ��ငှ့် 

ေရာယှကထ်ားေသာေ�ကာင့် လွတ်လပ်ခွင့်ရရန ်�ကိုးပမ်းသူများသည် ၎င်းတို၏့ အိမ်များတွင် ဆက်ေနရန ်သိုမ့ဟုတ် အိမ်များကိ ုတိုးြမ�င့်ရန ်

�ုနး်ကနခ့ဲ်�ကရသည်။ 

• မက� စီကိုလူမျိုး အေမရိကန်များကို ဖယ်�ှားြခငး်- Austin ၏ ယခင် First Ward အပုိင်းများ�ငှ့် Shoal Creek တစ်ေလ�ာက် 

ေနရာချထားသည့်ေနရာများတွင် မက� စီကိုလူမျိုး�ငှ့် မက� စီကိုလူမျိုး အေမရိကနမ်ျား အများဆုံး �ိှခ့ဲသည်။ Colorado ြမစ် ထိနး်မတ်ြခင်းေ�ကာင့် 

ြဖစ်လာသည့် ေြမရာတနဖုိ်း တိုးလာမ��ှင့် Austin ၏ လုပ်ငနး် ခ�ုိင် “�မို�တွင်း” ေနရာ တိုးလာမ�က မက� စီကိုလူမျိုး အေမရိကန ်ေနထိုင်သူများ၊ 

လုပ်ငနး်များ�ငှ့် ဘုရားေကျာင်းများကို ထွက်ခွာေစခ့ဲပါသည်။ 

• Austin အတွက် 1928 �မို �ေတာ် အစီအစဉ်�ငှ့ ်ခွဲြခားထားေသာ “နီဂ�ုိး ခ�ုိင”် ဖန်တီးမ�- 20 ရာစုအေစာပုိင်း ရာစု�စ်ှ ဇုနခဲွ်ြခင်း�ငှ့် မူဝါဒ စီစဉ်ြခင်းြဖင့် 

�မို�ေတာ်သည် လူမည်းများကို လူြဖူများမှ ခဲွြခားထားရန ်“နဂီ�ုိး ခ�ုိင်” ကို �မို�ေတာ်က ေဖာ်ေဆာင်ထားသည်။ �မို�ေတာ် စီစဉ်သူများသည် 

လူမျိုးေရးဆုိင်ရာ မျဉ်းများတစ်ေလ�ာက ်ရပ်ကွက်များကို ဥပေဒအရ ဇုနခဲွ်မထား�ိင်ုခ့ဲဟုဆုိသည့် အချက်ကို သတြိပုမိခ့ဲ�ကသည်၊ သိုေ့သာ် 

အ�ကီးမားဆုံးေသာ လူမည်း လူစုသည် Austin အေ�ှ � ပုိင်းတွင် �ိှ�ငှ့်�ပီးြဖစ်ေသာေ�ကာင့် “နီဂ�ုိး ခ�ုိင်” ဖနတ်ီးမ�ကို အ�ကံြပုခ့ဲသည်။ ၎င်းတိုက့ 

အစီအစဉ်တွင် ချေရးခ့ဲသည်- 

လူမျိုး ခဲွြခားမ� ြပဿနာ�ငှ့် ပတ်သက်၍ Austin အြပင် အြခား�မို�များတွင် အေတာ်အတန ်ေဆွးေ�းွမ� �ိှေနခ့ဲပါသည်- က��်ုပ်တိုအ့တွက် 

ယခု�ိှေနသည်ဟု သိရသည့် ဇုန်ခဲွမ�ေအာက်တွင် ဤြပဿနာကိ ုဥပေဒ�ငှ့်ညီစွာ မေြဖ�ှင်း�ိင်ုပါ။ Austin တွင် က��်ပ်ုတို၏့ 

ေလ့လာမ�များအရ၊ နဂီ�ုိးများသည် �မို�ေတာ်၏ အပုိင်းအားလံုးတွင် စင်စစ်အားြဖင့် အေရအတွက် အနည်းငယ်သာ �ိှသည်ဟု သိရသည်၊ 

East Avenue အေ�ှ� ပုိင်း�ငှ့် �မို�ေတာ် သုသာန၏် ေတာင်ပုိင်း ဧရိယာများတွင် �ိှ�ိင်ုပါသည်။ 

ဤဧရိယာတွင် �ိှသူအားလံုးမှာ နဂီ�ုိးလူစုများ ြဖစ်�ိုင်ပါသည်။ ဤခ�ုိင်ကို နဂီ�ုိးခ�ုိင်အြဖစ် ေထာက်ခံြခင်းမှာ လူမျိုး ခဲွြခားမ� ြပဿနာ 

ေြဖ�ှင်းနည်းအတွက် အနးီစပ်ဆုံး ချဉ်းကပ်နည်း ြဖစ်မည်ဟ ုက��်ပ်ုတို ့ အ�ကံြပုပါသည်...14 

ဤခ�ုိင်သည် လူမည်းများက ေကျာင်းများ၊ အများဆုိင် အေဆာကအ်အံုများ�ငှ့် အြခား လူထ ုဝနေ်ဆာင်မ�များကိ ုအသံုးြပု�ိင်ုသည့် �မို�ေတာ်၏ 

တစ်ခုတည်းေသာ အပုိင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ သိုေ့သာ် �မို�ေတာ်သည် အဆုိပါ ခ�ုိင်တွင် အများြပည်သ ူဝန်ေဆာင်မ�များကို ရနပုံ်ေငလွံုေလာက်စွာ 

မေထာက်ပ့ံခ့ဲပါ၊ ပုဂ�လိက ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွကသ်ူများသည် လူြဖူ ရပ်ကွက်များအတိုင်း အဆုိပါ ေနထိုင်သူများအတွက် အလားတူ 

ေရွးချယ်မ�အြဖစ် အေထာင်အပ့ံများေပးရန ်ြငင်းဆုိခ့ဲ�ကသည်။ ခ�ုိင်၏ အချို�အပုိင်း�ိှ လမ်းများကိ ု1960 �စ်ှများ�ငှ့် 1970 �စ်ှများမတိုင်ခင်အထိ 

လမ်းခင်းမေပးခ့ဲပါ။ ခ�ုိင်သည် ဇုန်ခဲွမ� ကန ့သ်တ်ချက် အနည်းဆုံး�ိှသည့် ဧရိယာလည်း ြဖစ်သည်။ 

• မျဉ်းနီတားြခငး်- ပုံေသအားြဖင့် ေပါင်�ှစံာချုပ်များအတွက် ေငေွ�ကးြပနလ်ည်ေထာက်ပ့ံရန�်ှင့် �တု်ေရွးခွင့် ပိတ်ပင်မ�များကိ ုတားဆီးရန ်အေမရိကန ်

ဥပေဒြပုလ�တ်ေတာ်က 1933 တွင် တည်ေထာင်ခ့ဲသည့် အိမ်ပုိင်�ှင်များ၏ ေချးေင ွေကာ်ပုိေရး�ှင်း (HOLC) ေ�ကာင့် Austin တွင် လူအများကို ခဲွြခားြခင်း�ငှ့် 

ပါဝင်ေစြခင်းအြပင် စက်မ�လုပ်ငနး် အသံုးြပုမ�များမှာ ေနာက်ထပ် ဆက်လက် တည်တံ့ေနပါသည်။ 1935 တွင် ေကာ်ပုိေရး�ှင်းသည် အစုိးရက 

ေကျာေထာက်ေနာက်ခံေပးသည့် ေပါင်�ှံစာချုပ်များ�ငှ့် အြခား ေချးေငမွျားအတွက် လံုြခံုေရး အဆင့်ကို ��နြ်ပရန ်�မို�ေပါင်း 239 �မို�အတွက် 

ေနထိုင်သူဆုိင်ရာ လံုြခံုေရး ေြမပုံများကိ ုဖနတ်ီးခ့ဲသည်။ ေြမပုံများသည် 

14 Austin၊ Texas အတွက ်�မို�အစီအစဉ်၊ 
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ငာှးရမ်းြခင်းအတွက် “အေကာင်းဆုံး” ဟု ယူဆသည့် ဧရိယာများကို အမျိုးအစား A ဟု ယူဆပါသည်။ ဤဧရိယာများသည် �မို�၏ 

ဆင်ေြခဖုံးများတွင်�ိှသည့် အေြခခံအားြဖင့် ချမ်းသာေသာ ဆင်ေြခဖုံးများ ြဖစ်သည်။ “�စ်ှလိုဖွယ်ေကာင်းဆဲ” ရပ်ကွက်များကို အမျိုးအစား B အဆင့် 

သတ်မှတ်ေပးထား�ပီး ပုိေဟာင်းေသာ ရပ်ကွက်များကို အမျိုးအစား C အဆင့် သတ်မှတ်ထား�ပီး “ကျဆင်းလာ” ဟု ယူဆပါသည်။ အမျိုးအစား D 

ရပ်ကွက်များကို “အ��ရာယ်�ိှ” ဟု ရည်��နး်ထား�ပီး ေချးေငွများအတွက် အ��ရာယ်အများဆုံးဟု မှတ်ယူပါသည်။  Austin ၏ အမျိုးအစား D 

ဧရိယာများေနာက်တွင် “နီဂ�ုိး ခ�ုိင်” ၏ နယ်နမိိတ်များ အနးီကပ် လိုက်လာပါသည်။ ဧရိယာတွင် အိမ်ြခံေြမ ဝယ်ယူရန ်�ှာေဖွေနေသာ မိသားစုများ 

အထူးသြဖင့် လူမည်းမိသားစုများသည် သင့်ေလျာ်ေသာ အချိနက်ာလများတွင် ေချးေငမွျား မရ�ိင်ုခ့ဲပါ။ အိမ်ြခံေြမကို မဝယ်ယူခ့ဲသည့် မိသားစုများသည် 

လူြဖူ �ကားခံ ဝယ်သူများ�ငှ့် ေတွ� ခ့ဲရသည် သိုမ့ဟုတ် အိမ်ငယ်များကိ ုဝယ်ယူခ့ဲရ�ပီး ေငစုွကာ ေနာက်ပုိင်းမှ ထပ်ချဲ� ခ့ဲရသည်။ မျဉ်းနတီားြခင်းြဖင့် 

ကိုယ်ပုိင်ေငကွိုသာ အသံုးြပု�ိင်ုေသာေ�ကာင့် လူမည်း အိမ်ြခံေြမပုိင်�ှင်များအား ၎င်းတို၏့ ေနအိမ်များ ထိနး်သိမ်းြခင်း၊ ြပုြပင်ြခင်း�ငှ့် 

ထပ်ချဲ� ြခင်းတွင်လည်း ကန ့သ်တ်ထားပါသည်၊ ထိုသိုတ့ားြမစ်ြခင်းက အဆုိပါ ရပ်ကွက်များကို ေနာက်ပုိင်းတွင် “ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်များ” အြဖစ် 

ယူဆ�ိင်ုေစရန ်အေထာက်အပ့ံြပုသည်။ 

• လူမျိုးေရးအရ တားြမစ်ချက်�ိှေသာ ပဋညိာဉ်စာချုပ်များ�ငှ့ ်ခွဲြခားထားေသာ အများြပည်သ ူအမိ်ရာ- ပုဂ�လိက ကတိစာချုပ်များ�ငှ့် ေပါ်ထွက်လာေသာ 

ပဋိညာဉ်စာချုပ်များတွင် “အသားြဖူသူများသာ” သိုမ့ဟုတ် “လူြဖူများသာ” ဟု အသံုးြပုသည့် သံုးချက်ြဖင့် ခဲွြခားမ�ပုံစံ။ ဤအသံးုအ��နး်က 

“အာဖရိကန်မျိုး�ုိး မည်သူမ�မ�ိှရ” ဆုိသည့် ယခင် အသံုးအ��နး်မှ ေြပာင်းလဲလာသည်ဟု မှတ်ချက်ြပု�ပီး မက� စီကိုမှလူများ သိုမ့ဟုတ် “မက� စီကိ ုမျိုး�ုိး” 

မှ ဆင်းသက်လာသူများ၏ တိုးပွားလာေသာ အေရအတွက်အတွက် တိုက်�ုိက ်တံု ့ြပနခ်ျက် ြဖစ်ခ့ဲပါသည်။ ဤသံုးချက်ြဖင့် လူမျိုးေရးခဲွြခား စနစ်သည် 

လူမည်း�ငှ့် လက်တင် လူမျိုးများအား Austin အေ�ှ� ပုိင်း အြပင်ဘက်�ိှ ရပ်ကွက်များစွာတွင် အိမ်များ ဝယ်ယူြခင်း သိုမ့ဟုတ် ငာှးရမ်းြခင်းမှ 

တားြမစ်ခ့ဲသည်။15 အိမ်ရာ ေဆာက်လုပ်ေရးအတွက် စိတ်ချရေသာ ေငွေ�ကးထည့်ဝင်မ�ကို ညီမ�ေစရန ်ဖက်ဒရယ် အိမ်ရာ စီမံခန ့်ခဲွေရးက ဤကတိစာချုပ် 

တားြမစ်ချက်များကို မ�ကာခဏ လိုအပ်ေလ့�ိှသည်။ 

1930 ခု�စ်ှများတွင်၊ �မို�ေတာ်ေကာင်စီသည် လူမျိုးေရးအရ ခဲွြခားထားေသာ အများြပည်သ ူအေဆာက်အအံုြဖစ်သည့်၊ Santa Rita တရား�ုံးများ 

(မက� စီကိုလူမျိုး အေမရိကန်များအတွက်)၊ Rosewood တရား�ုံးများ (အာဖရိကန ်အေမရိကနမ်ျားအတွက်) �ငှ့် Chalmers တရား�ုံးများ 

(လူြဖူများအတွက်)၊ �ိင်ုငံတွင်း ပထမဆုံး ဖက်ဒရယ် အများဆုိင် အိမ်ရာ ပေရာဂျက်များကိ ုတည်ေဆာက်ရနလ်ည်း ဆ��ြပုခ့ဲ�ပီး ၎င်းတိုအ့ားလံုးက Austin 

အေ�ှ� ပုိင်းတွင် တည်�ိှခ့ဲပါသည်။ 

• Austin သို ့ အေစာပိုငး် တ�ုတ်လူမျိုး ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်မူျားကိ ုအမိ်ရာပိုငဆ်ိုငြ်ခငး်မ ှတားြမစ်ထားသည်- ခဲွြခားဆက်ဆံေသာ ဥပေဒများသည် 

တ�ုတ်လူမျိုး ေ���ေြပာင်းေနထိုင်သူများ (ဖက်ဒရယ ်ဥပေဒအရ �ိင်ုငံသားြဖစ်မ�မှ တားြမစ်ထားခံရသမူျား) အား Austin တွင် အိမ်ြခံေြမ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်မ�ိှရန ်

တားြမစ်ထားသည်။ အဆုိပါ ေ���ေြပာင်းေနထိုင်သူများ၏ ဇနးီများသည် ၎င်းတို၏့ အေမရိကန ်�ိင်ုငံသားြဖစ်မ��ငှ့် ၎င်း၏ အကျိုးခံစားခွင့်များမှ 

ဖယ်�ှားခံရ�ိင်ုပါသည်။ 

• 1957 တွင ်Austin အေ�ှ� ပိုငး်၏ ြမက်ခငး်ြပင�်ကီးများကို စက်မ�လုပ်ငန်းနယ်ေြမအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့�ကသည်- စက်မ�လုပ်ငနး် ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး 

အစီအစဉ် 1957 သည် ညစ်ညမ်းေနေသာ စက်မ�လပ်ုငနး်များက အေြခခံအားြဖင့် အသားအေရာင်�ိှသူ လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများ�ကားတွင် 

တည်�ိှခ့ဲေ�ကာင်း အာမခံခ့ဲ၍ အ��ရာယ်များေသာ ေနထိုင်မ� အေြခအေနများ၊ ေလျာ့နည်းလာေသာ အိမ်ြခံေြမ တန်ဖုိးများ�ငှ့် ဓာတ်ေငွ�ကနလ်ုပ်ငနး်�ငှ့် 

Holly Street လ�ပ်စစ်ဓာတ်အားေပး စက်�ုံကဲ့သို ့ အဆိပ်�ိှေသာ အရာများပါသည့် ေဆာက်လုပ်ေရး ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ အိမ်ြခံေြမ တန်ဖုိးများ 

ကျဆင်းြခင်းက အိမ်ြခံေြမပုိင်�ှင်များ ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ� ဆုံး��ံးေစြခင်း၊ ၎င်းတို၏့ အေဆာက်အဦကို ထိနး်သိမ်း�ပီး တိုးချဲ�ရန ်ေချးေငွရဖုိ ့ ခက်ခဲေစြခင်း�ငှ့် 

ေနာက်ပုိင်းမ�ကာမီ�ှစ်များတွင် ေခါင်းပုံြဖတ်၍ ဝယ်ယူမ�များအတွက ်လမ်းဖွင့်ေပးြခင်းဟု ဆုိလိုသည်။ 

• I-35 အေဆာက်အဦ�ငှ့ ်Mopac- �စ်ှဆယ်ရာစု အလယ်ပုိင်းတွင်၊ ဖက်ဒရယ် အစုိးရသည် ြပည်နယ်ချင်းဆက် အြမနလ်မ်းစနစ် 

ေဆာက်လုပ်ေရးအတွက် ေထာက်ပ့ံေ�ကးကိ ု�ကီး�ကီးမားမား ေလ�ာ့ချခ့ဲသည်။ 

�ိင်ုငံအ�ှံ�ိှ့ �မို�များတွင်၊ ထိခုိက်မ��ိှေသာ လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများထံမှ စုိက်အား အနည်းငယ် သိုမ့ဟုတ် လံုးဝမ�ိှေသာ အေဝးေြပးလမ်းမအသစ်များအတွက ်

ေနရာလပ် ြပုလုပ်ရန ်အသားအေရာင်�ိှသူ လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများ ေနထိုင်ေလ့�ိှသည့် ေဖာ်ေဆာင်ထားေသာ အလယ်ပုိင်း ရပ်ကွက်များကို �ဖိုဖျက်သည့် 

လမ်းေ�ကာင်းများကို လမ်းပနး်ဆက်သွယ်ေရး ေအဂျင်စီများက ေရွးချယ်ခ့ဲသည်။ 

 
 

15 Austin က ကန ့်သတ်ထားသည်မှာ- တိုးတက်ေြပာင်းလဲေရးဝါဒ၊ ဇုန်ခွဲြခင်း၊ ပုဂ�လိက လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်များ�ငှ့် ခွဲြခားထားေသာ �မို� ဖန်တီးြခင်း 



42 | က��်ပ်ုတိုသ့ာ မ�ှိဘူးဆုိရင ်က��်ပ်ုတိုအ့ေ�ကာငး် 

 

 

�သဂုတ်လ 21 ရက်၊ 1958 ခု�စ်ှတွင် �မို�ေတာ်ေကာင်စီသည် East Avenue ကို I-35 သို ့ တိုးချဲ�ရန ်I-35 တိုးချဲ� ြခင်းအတွက် ေြမရာရယူမ�ကိ ု

အတည်ြပုေပးခ့ဲေသာေ�ကာင့် အဓိကအားြဖင့် လူမည်း�ငှ့် လက်တင် အိမ်ေထာင်စုများ၏ အိုးအိမ်များ သိမ်းဆည်းခံရသည်။16 Austin တွင် 

လူမျိုးေရး ခဲွြခားမ�ကို I-35 မေဆာက်လုပ်မီတွင် ြဖစ်ေပါ် ခ့ဲေသာ်လည်း ၎င်းကို 1960 �စ်ှများတင်ွ �ပီးစီးသည့်အခါ 

အေဝးေြပးလမ်းမအသစ်သည် �မို�ေတာ်ကို �ုပ်ပုိင်းအရ ပုိင်းြခားခ့ဲ�ပီး အနးီဝနး်ကျင် လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများ၏ ကျနး်မာေရးကို 

ထိခုိက်ေစပါသည်။ 1971 တွင်၊ MoPac အြမနလ်မ်းမ�ကီး ေဆာက်လုပ်မ�က သမုိင်းဝင် Clarksville Freedom Colony �ိှ အိမ်များ၏ 

သံုးပုံတစ်ပုံနးီပါးကို ဖျက်ဆီးခ့ဲ�ပီး လူမည်း မိသားစုများစွာ ေ���ေြပာင်းခ့ဲရသည်။ Crosstown အြမနလ်မ်းမ�ကီး ပေရာဂျက်သည် ရပ်ကွက်၏ 

ကျနတ်စ်ဝက်ကို ဖယ်�ှားပစ်ရန ်�ခိမ်းေြခာက်ေသာအခါ Clarksville တွင် ေနထိုင်သူများသည် �မို�ေတာ်အေပါ် တရားစဲွ�ပီးေနာက် ရပ်ကွက်ကို 

အြမနလ်မ်းမ�ကီး အစီအစဉ်များမှ ဖယ်�ှား�ိင်ုခ့ဲကာ ရပ်ကွက်အတွက် ြပည်နယ်�ငှ့် ဖက်ဒရယ် သမုိင်းဝင် သတ်မှတ်ေပးမ�များ ရ�ိှခ့ဲသည်။ 

• �မို � ြပပံုစံ အသငွေ်ြပာငး်မ� သိုမ့ဟုတ် “�မို � ြပပံုစံ ဖယ်�ှားမ�”- ဖက်ဒရယ်က ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံေသာ ဤပ�ုိဂရမ်သည် 

ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်များ�ငှ့်  

“အပယ်ခံ” ဧရိယာများကို ဖျက်ဆီး�ှင်းလင်းြခင်းြဖင့် ြပနလ်ည်ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ေနရာများ �ှာမီှးမ��ှင့် �ှင်းလင်းမ�ကို 

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံေပးခ့ဲသည်။ ေနထိုင်သူများကို ြပနလ်ည်ေ���ေြပာင်းရာတွင် ကူညီေပးရန ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံြခင်း၏ 1% ေအာက်သာ 

အသံုးြပုခ့ဲသည်။ Austin ၏ �မို � ြပအသွင်ေြပာင်းမ� �ကိုးပမ်းချက်များသည် Brackenridge (1969)၊ University East (1968)၊ Kealing (1966) �ငှ့် 

Blackshear (1969) ကဲ့သို ့ လူမည်း�ငှ့် လက်တင် လူမျိုးများ အများဆုံး ေနထိုင်သည့် ဧရိယာများကို အဓိက အေလးထားခ့ဲသည်။ 

ပေရာဂျက်များသည် လူြဖူမဟုတ်သူများကို နယ်ေြမများမှ ဖယ်�ှားခ့ဲ�ပီး ယခင်က လူေနေြမရာများကို ပနး်ြခံများ�ငှ့် ေကျာင်းများအြဖစ်သို ့ 

အသွင်ေြပာင်းခ့ဲေသာ်လည်း ဖယ်�ှားခံရသူများကို ြပည့်စုံလံုေလာက်ေသာ အခွင့်အလမ်းများေပးအပ်ခ့ဲြခင်း မ�ိှပါ။ သို ့ြဖစ်ပါ၍ ပ�ုိဂရမ်ကိ ု

လူြဖူမဟုတ်သူများစွာက “�မို� ြပပုံစံ ဖယ်�ှားပစ်မ�” အြဖစ် သိ�ကပါသည်။ 

• Austin အေ�ှ� ပိုငး်ကို အလွန်အက�ံ တုိးတက်ေစရန် ��န်�ကားရငး် Austin အေနာက်ပိုငး်ကိ ုအထးူသးီသန ့် အာ�ုံစုိက်သည့် ပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုငရ်ာ 

မူဝါဒများ�ငှ့ ်စည်းမျဉ်းများ- 1990 အေစာပုိင်း�စ်ှများတွင်၊ အဓိကအားြဖင့် လူြဖူ Austin အေနာက်ပုိင်း အိမ်ပုိင်�ှင်များသည် Edwards 

ေရေအာင်းလ�ာေပါ်တွင် ေသာက်ေရ ကာကွယ်ေရးဇုနက်ဲ့သို ့ ပုိတင်းကျပ်ေသာ ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ထိနး်ချုပ်မ� စည်းမျဉ်းများအတွက ်ေအာင်ြမင်စွာ 

ေထာက်ခံခ့ဲသည်။ 1990 �စ်ှေ�ာှင်းပုိင်းများတွင်၊ �မို�ေတာ်သည် Austin အေနာက်ပုိင်း�ိှ ပတ်ဝနး်ကျင်အရ ထိ�ှလွယ်ေသာ ဧရိယာများ�ငှ့် ေဝးသည့် 

Austin အေ�ှ� ပုိင်းတွင် ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး�ငှ့် ြပနလ်ည်တိုးတက်ေရးကို ဦးတည်ေစရန ်အလို�ိှေသာ ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ဇုန ်(DDZ) ကို 

ေဖာ်ေဆာက်ခ့ဲေသာေ�ကာင့် လူမည်း�ငှ့် လက်တင် လူမျိုးများ အသွင်ေြပာင်းခံရမ��ငှ့် ဖယ်�ှားခံရမ� ြဖစ်ေစခ့ဲပါသည်။ Austin အေ�ှ� ပုိင်းကို 

ယေနအ့ထိ ပစ်မှတ်ထားရန ်ဤအစီအစဉ်များကို တက်တက်�က�က ကိုးကားေနဆဲြဖစ်သည်။ 

• �မို �၏ အပိုငး်အားလံုးသို ့ တူညီေသာ �ကယ်ဝမ� ယူေဆာငမ်ေပးခဲ့သည့် ဆန်းသစ်တီထငွမ်��ငှ့ ်နည်းပညာ ဗဟိုချက်အြဖစ် Austin ၏ စီးပွားေရးကို 

သံးုေလးမျိုးခွဲထတ်ုရန် �မို �ေတာ်က ေထာက်ပံ့သည့် ဇုန်ခွဲြခငး်�ငှ့ ်စီးပွားေရး ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ� လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ- 1950 မှ ယေနအ့ထိ၊ 

လုပ်ငနး်ေခါင်းေဆာင်များသည် နည်းပညာ လုပ်ငနး်နယ်ပယ ်(အများစုမှာ လူြဖူ လုပ်သားများြဖစ်သည့်) ြဖင့် �မို�ေတာ်၏ စီးပွားေရး အေြခခံကို 

တိုးချဲ�ရန ်စီးပွားေရး ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ� �ကိုးပမ်းြခင်းကို ဦးေဆာင်ခ့ဲသည်။ အထူးေကာင်းမွန်လာေသာ ေဒသ��ရ စီးပွားေရး�ငှ့် ယဉ်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ 

ထွနး်ကားမ�များက တစ်ေနလ့�င် ေနထိုင်သူ 150 ဦးကို ဆဲွေဆာင်�ိင်ု�ပီး ေနထိုင်စရိတ်များကို တိုးလာေစေသာေ�ကာင့်၊ လူ�ကိုက်များေနေသာ 

အိမ်ြခံေြမ ေစျးကွက်တွက ်ယှဉ်�ပိုင်ရန ်Austin အေ�ှ� ပုိင်း၏ လေူနရပ်ကွက်များမှ အိုေဟာင်းေသာ အိမ်များ�ငှ့် တိုက်ခနး် အေဆာက်အဦများကို 

ဝင်ေငမွျားေသာ လူြဖူများ�ငှ့် အိမ်ေထာင်စုများအြပင် ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်သူများက ဝယ်ယူလာခ့ဲ�ကသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 အစီအစဉ်တွင် မပါဝင်ပါ- Austin ၏ စီစဉ်ြခင်း သမုိင်းေ�ကာင်းတွင် အသားအေရာင်�ိှသူ လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများကို တိတ်ဆိတ်ေနေစြခင်း 



လူမျိုးေရးဆုိငရ်ာ တနး်တူညီမ� ဖယ်�ာှးပစ်မ�ဆန ့က်ျငေ်ရး အစီအမံ | 43  

 

သမုိငး်ေ�ကာငး်က က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တ ူ�ှိေနဆပဲါ- မျဉ်းနီ�ငှ့ ်မျဉ်းဝါ၏ သက်ေရာက်မ�များ 

Project Connect ၏ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များစွာကုိ လူမျိုးေရးအရ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ေလ�ာ့ချရန ်ေစ့ေဆာ်မ� သမိုငး်ေ�ကာငး်�ှည်�ိှသည့် 

နယ်ေြမများတွင ် ြပုလုပ်လျက်�ိှပါသည်။ ဤသမိုငး်ေ�ကာငး်၏ ယေနေ့ခတ် သက်ေရာက်မ�များကုိ ေငွလုံးေငရွငး်၊ ေဆွစဉ်မျိုးဆက် 

ချမ်းသာ�ကယ်ဝမ��ငှ့ ်�ိငုင်ေံရး အခွင့အ်ာဏာ�ငှ့ ်အြခားအရာများအတွက် အတားအဆီးများ ခံစားရသည့် အိမ်ေထာငစ်ုများ�ငှ့ ်

လုပ်ငနး်များက �ကံုေတွ�ေနရဆဲြဖစ်သည်။ ဤသမိုငး်ေ�ကာငး်�ငှ့ ်၎ငး်၏ အေမွအ�စှ်က ဤနယ်ေြမများကုိ အိမ်ြခံေြမ ေစျးကစားြခငး်�ငှ့ ်

သွားလာေရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�အသစ်များြဖင့ ်အားြဖည့်�ိငုသ်ည့် ဖယ်�ှားခံရြခငး်အတွက် အရနသ်င့ြ်ဖစ်လာေစပါသည်။ 

စာမျက်�ာှ 40 တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် မျဉ်းနတီားြခငး် ထံုးစံသည် ဤသမိုငး်ေ�ကာငး်၏ ဥပမာေကာငး် ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်ပါ ေြမပံုက 

��နြ်ပသည့်အတုိငး် အ�ကီးမားဆုံး အမျိုးအစား D ဧရိယာသည် 1928 �မို �ေတာ် အစအီစဉ်ြဖင့ ်သတ်မှတ်ထားသည့်အတုိငး် “နဂီ�ုိး ခ�ုိင”် ၏ 

နယ်သတ်မျဉ်းများေနာက်တွင ်ကပ်လျက် �ိှပါသည်။ အစိုးရဆုိငရ်ာ မူဝါဒေ�ကာင့ ်အမျိုးအစား D �ငှ့ ်C ဧရိယာများကုိ အများြပည်သူ�ငှ့ ်ပုဂ�လိက 

က�တုိက့ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ေလ�ာ့ချခဲ့ပါသည်။ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�ေလ�ာ့ချြခငး် ရလဒအ်ြဖစ်၊ ဤနယ်ေြမများတွင ်ပိုနည်းေသာ အိမ်ြခံေြမတနဖ်ိုးများ 

�ိှေန၍ ဖယ်�ှားခံမ�ကုိ ခံ�ိငု ်ရည်မ�ိှ�ိငုေ်လာက်သည့် ဝငေ်ငနွည်းသူများ�ငှ့ ်အြမတ်နည်းေသာ လုပ်ငနး်များအတွက် ေနအိမ်ြဖစ်လာပါသည်။ 

 

ပံ ု11။  ဘယဘ်က် - 1934 မှ မူလ HOLC ရင်း�ှးီြမ�ု ပ်�ှမံ� အဆင့် ေြမပုံ။ (ခရက်ဒစ်- မမ�တစွာ ေြမပုံဆဲွြခင်း 

ပေရာဂျက်၊ University of Richmond) 

ပံ ု12။ညာဘက် - 1934 မှ HOLC ရင်း�ှးီြမ�ု ပ်�ှမံ� အဆင့်များ�ငှ့် Project Connect လမ်းေ�ကာင်းများကို ြပသသည့် Project Connect လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�အတွက် 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျင်ေရး ေြမပုံမှ ပုံ (အွနလ်ိုင်း ေြမပုံသို ့ လင့်ခ်) 
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ယေနေ့ခတ ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ငှ့ ်တရားမ�တမ�မ�ိှြခငး်များ 

Austin ၏ လက်�ိှ လျငြ်မနစ်ွာ တုိးတက်ေနမ��ငှ့ ်မိုးထိုးေအာငြ်မင့ေ်နေသာ �ှငသ်နေ်နထိုငစ်ရိတ်တွင ်ေစျးကွက်အငအ်ားများသက်သက်က 

မ�တေသာ တုိးတက်မ� ြဖစ်လာေစ�ိငုမ်ည် မဟုတ်ပါ။ ဦးစားေပး လူစုများအတွက် ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် �ိှေန�ပီး လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

တည်�မဲမ��ငှ့ ်စီးပွားေရး ေ���ေြပာငး်�ိငုမ်�အတွက် အေြခအေနများ ဖနတီ်းရန ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က ဦးေဆာင�်ပီး အစိုးရက ေထာက်ပံ့ေသာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ မ�ိှပါက ပိုဆုိးရွားလာပါမည်။ မ�ကာခဏဆုိသလုိပင ်ေလ့လာချက်များသည် ဖယ်�ှားခံရေနစဉ်�ငှ့ ်

ဖယ်�ှားခံရ�ပီးေနာက်ပိုငး် တူညီေစြခငး်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်ြဖစ်သည့် စိတ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်စိတ်ခံစားချက်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ အေ�ကာငး်ရငး်များကုိ 

မစစ်ေဆးပါ။ ဖယ်�ှားခံရြခငး်သည် စိတ်ပိုငး်သာမကဘဲ �ုပ်ပိုငး်အေပါ်တွငပ်ါ ကာလ�ှည်�ကာ သက်ေရာက်မ�များ �ိှေစသည့် 

စိတ်ဒဏ်ရာရေစေသာ အေတွ�အ�ကံုတစ်ခု ြဖစ်သည်။ လူမ�ေရး၊ �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ�ှင့ ်စီးပွားေရး ြပည့်စံု�ကယ်ဝမ�၏ အဓိက အချက်များကုိ 

ေလ့လာြခငး်အရ ၎ငး်တုိကုိ့ တနး်တူညီစွာ ြဖန ့ေ်ဝမထားေ�ကာငး်�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များစွာတွင ်ေအာငြ်မငထ်ေြမာက်ရန ်လမ်းစဉ်များ 

�ိှ�ငှ့မ်ေနေ�ကာငး် သိရသည်။ 
 
 

 

ဤအခန်းကို အနွ်လိုငး် ေြမပုံတွမဲျားြဖင့ ်ယှဉ်တွထဲား၍ အသံးုြပုသူများက တံု ့ြပန်လုပ်ေဆာငေ်သာ ေြမပုံေဖာမတ်ြဖင့ ်ပထဝီဝငဆ်ိုငရ်ာ 

အချက်အလက်များကို �ကည့်�ိငုပ်ါသည်။ 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် 

အခွင့အ်လမ်းများ ရယူ�ိငုခွ်င့ ်

Project Connect လူမျိုးေရး တန်းတညူီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး 

ြ  



လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာ တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့က်ျငေ်ရး အစီအမံ | 45  

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် 

တွယ်ရာမဲ့ြဖစ်ခဲ့သည်- Austin ၏ အသွငေ်ြပာငး်လာေသာ ရပ်ကွက်များတွင ်ေနထိုငသူ်များကုိ ဖယ်�ှားြခငး်�ငှ့ ်၎ငး်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ 

လုပ်�ိငုသ်ည့်အရာများသည် Texas ဥပေဒေကျာငး် တက� သုိလ်�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်�ငှ့ ်Austin �ိှ Texas တက� သုိလ် (2018) �ိှ 

ေဒသ��ရဆုိငရ်ာ စီစဉ်ြခငး် ပ�ုိဂရမ်တုိ၏့ မဟာဌာန၏ ပူးတဲွေဆာငရွ်က်မ� ြဖစ်သည်။17 ပေရာဂျက်သည် ေနထိုင်သူများအေနြဖင့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်�ကီး�ကီးမားမား�ိှေနသည့် အသွငေ်ြပာငး်လာေသာ ရပ်ကွက်များကုိ ေဖာ်ြပပါသည်။ သုေတသီများသည် အားနည်းေသာ လူများ 

�ိှေနမ�၊ ေနထိုငသူ်၏ ေစျးကွက် သုံးသပ်ချက်�ငှ့ ်အိမ်ေထာငစ်ုဦးေရ အေြပာငး်အလဲဆုိသည့် အပိုငး်သုံးပိုငး်ြဖင့ ်ပိုငး်ြခားစိတ်ြဖာမ� 

ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ အားနည်းချက်�ိှေသာ လူများကုိ ေရွးချယ်ဆုံးြဖတ်ရန်၊ တွယ်ရာမဲ့ြဖစ်ခဲ့သည် (Uprooted) ေရးသားသူများသည် အိမ်ရ 

စရိတ်များကုိ အနည်းဆုံး ဒဏ်ခံကာကွယ်�ိငုသ်ည့် ေနထိုငသူ်များကုိ ပညာရပ်ဆုိင ်သုေတသနအရ ေဖာ်ထုတ်ရန ်အချက်ြပမ�များကုိ 

အသုံးြပုခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ �ပီးြပည့်စံုေသာ စာရငး် မဟုတ်ေ�ကာငး် ကူညီေပးသူများက ေဖာ်ြပခဲ့�ပီး ပိုများလာေသာ အခွနမ်ျား 

ေပးေဆာငရ်န ်မတတ်�ိငု ်သုိမ့ဟုတ် �ုနး်ကနေ်နရသည့် အသားအေရာင�ိှ်သူ အ�ငမိ်းစားများ၊ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာအရ အား� �ဲ�သည့် လူများ၊ 

မသနစ်ွမ်းသူများ�ငှ့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေရးေဂဟာ သုိမ့ဟုတ် ြပစ်မ�ဆုိငရ်ာ စနစ်မှ ထွက်လာသူများ အြပင ်အချို�လူများက့ဲသုိ ့ထည့်စဉ်းစားရမည့် 

အြခားအုပ်စုများစွာ �ိှပါသည်။ 
 

 

ပံ ု13။  တွယ်ရာမ့ဲြဖစ်ခ့ဲသည် အစီရင်ခံစာ ဂရပ်ဖစ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 တွယ်ရာမ့ဲြဖစ်ခ့ဲသည်- Austin ၏ ြပုြပင်မွမ်းမံေနသည့် ရပ်ကွက်များတွင် ေနထိုင်ရာေနရာ ဖယ်�ှားခံရြခင်း�ငှ့် ၎င်း�ငှ့်ပတ်သက်၍ လုပ်�ိင်ုသည့်အရာ 

ဘယ်သူေတွက ဖယ်�ှားမ� 

ခံရ�ိငုေ်ြခအများဆံးုလဲ။ 

လူြဖူမဟုတ်ေသာ 

အသိုင်းအဝုိင်းများ 

ဘွဲ�မရသည့် 

အသက ်25 �စ်ှ�ငှ့် 

အထက် လူများ 

အိမ်ငာှးများ 80% အလယ်အလတ် 

မိသားစုဝင်ေင ွသိုမ့ဟုတ် 

ယင်းေအာက် ဝင်ေင�ိှွသူများ 

ဆင်းရဲ�မ်ွးပါးေသာ 

ကေလးများ�ိှသည့် 

အိမ်ေထာင်စုများ 
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Austin �မို �ေတာ် အိမ်ရာ�ငှ့ ်စီမံကိနး် ဝနထ်မ်းသည် ေဒတာများကုိ 2019 တွင ်မွမ်းမံထား�ပီး  

ေအာက်ပါ အမျိုးအစားများကုိ �ှငး်လငး်ေအာငြ်ပုလုပ်ခဲ့သည်။ 

1. အားနည်းေသာ- အားနည်းေသာ လူများ �ိှေန�ပီး သိသာေသာ လူဦးေရစာရငး် အေြပာငး်အလဲ မ�ိှပါ၊  

အချို�ေသာ လမ်းေ�ကာငး်များသည် တနဖ်ိုးြမင့�်ပီး တန်ဖိုးတက်ေနသည့် ဧရိယာများ ြဖစ်သည်။ 

2. လက်�ှိ ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ-် လက်�ိှ �ိှေနသည့် အားနည်းေသာ လူများ၊ လက်�ိှ �ိှေနေသာ 

အိမ်ေထာငစ်ုစာရငး် အေြပာငး်အလဲ၊ တုိးလာေသာ သုိမ့ဟုတ် ြမင့တ်က်လာေသာ အိမ်ရာ ေစျးကွက်။ 

3. တာ�ှည်�ှိေနေသာ ဖယ်�ှားခံမ� အ��ရာယ-် အားနည်းေသာ လူများကုိ ဖယ်�ှားခဲ့သည်၊ သိသာေသာ အိမ်ေထာငစ်ူဦးေရ 

အေြပာငး်အလဲ ြဖစ်ခဲ့သည်၊ အိမ်ရာ ေစျးကွက် တနဖ်ိုးြမင့်လာ�ပီး ေစျးတက်သွားသည်။ 

4. သမုိငး်ေ�ကာငး်အရ ချန်လှပ်မ�- ဤဧရိယာများသည် အားနည်းေသာ လူများကုိ သမိုငး်ေ�ကာငး်အရ ချနလှ်ပ်ထားခဲ့�ပီး 

တစ်နည်းလမ်းတည်းြဖင့ ်အသွငေ်ြပာငး်မ��ငှ့ ်ဖယ်�ှားခံကုိ မခံရပါ။ 

ေြမပံုက ��နြ်ပသည့်အတုိငး်ပင၊် အားနည်းေသာ၊ လက်�ိှ�ငှ့ ်ကာလ�ှည်�ကာ ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အြဖစ ်သတ်မှတ်ထားသည့် 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံး ဧရိယာများသည် Crescent အေ�ှ� ပိုငး်အြဖစ ်သိ�ကသည့် အရာကုိ ထိေရာက်စွာ လုိက်နာသည်ဟု ေြမပံုက 

��နြ်ပသည်။ 

 

ပံ ု14။  ဖယ်�ှားပစ်ြခင်း အ��ရာယ် အမျိုးအစားများ�ငှ့် Project Connect လိုင်းများ 

(အွနလ်ိုင်း ေြမပုံသို ့ လင့်ခ်) ကုိ ြပသသည့် Project Connect လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ေြမပံုမ ှပံု 
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ဖယ်�ှားခံမ� အ�ကီးမားဆုံး အ��ရာယ် ြဖစ်သည့် Crescent အေ�ှ � ပိုငး်တွင ်ရပ်ကွက်များ�ငှ့အ်ေတွ�အ�ကံုြဖစ်သည့် အေထာက်အကူများကုိ 

အေရအတွက်အတိအကျြဖင့ ်အတည်ြပု�ိငုေ်စရန ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် အမျိုးအစားများကုိ အစီအမံတွင ်အသုံးြပုပါသည်။  ၎ငး်က 

ဤနယ်ပယ်များကုိ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှံရမည့် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ေငမွျားအတွက် ဦးစားေပးအြဖစ ်ေထာက်ခံပါသည်။ 

အားနည်းေသာ၊ လက်�ိှ�ငှ့ ်နာတာ�ှည် ဖယ်�ှားခံရမ� အမျိုးအစားသုံးခုသည် ကူညီသူများက သတငး်ေပးပိုသ့ည့် ဖယ်�ှားခံရမ� လုပ်ငနး်စဉ်၏ 

ေလာကီသေဘာသဘာဝကုိလည်း ြပသပါသည်။ ဖယ်�ှား ခံရမ� ဘယ်အချိနမ်ှာ ြဖစ်လာမလဲ၊ တကယ့်လက်ေတွ� မှာ ဘယ်လုိြဖစ်မလဲ�ငှ့ ်

ြဖစ်ပျက်�ပီးေနာက် ဖယ်�ှားခံရြခငး်၏ �ှည်�ကာေသာ သက်ေရာက်မ�ေတွကုိ ၎ငး်တုိ ့သိပါသည်။ Project Connect ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် 

အထူးသြဖင့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ေရး ဆုံးြဖတ်ချက်များတွင ်ဤေလာကီသဘာဝ လုပ်ငနး်စဉ်ကုိ ထည့်စဉ်းထားမထား အကဲြဖတ်ရန ်

အစီအမံတွင ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် အမျိုးအစားများကုိ အသုံးြပု�ိငုပ်ါသည်။ ဥပမာ၊ ကာလ�ှည်�ကာ ဖယ်�ှားခံရမ� နယ်ပယ်များတွင ်

ဖယ်�ှားခံရေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအေနြဖင့ ်အေြခခံအရာများကုိ ြပနလ်ည်ေဖာ်ေဆာင�်ိငုေ်စရန ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ 

သတ်မှတ်ရမည်။18 အားနည်းချက်အလွနမ်ျားေသာ နယ်ပယ်များတွင ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှံမ�များက ေြမရာ ကုန်ကျစရိတ်များ မြမင့တ်က်ခင ်

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က ဦးေဆာငေ်သာ ပေရာဂျက်များအတွက် ေြမရာကုိ ရယူြခင်းကုိ ဦးစားေပး�ိငုပ်ါသည်။ လက်�ိှ ဖယ်�ှားခံရမ��ိှသည့် 

ဧရိယာများသည် အိမ်ငာှး�ငှ့ ်အိမ်�ှင ်အခွင့်အေရးများက့ဲသုိ ့ လက်�ိှ ေနထိုငသူ်များအတွက် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ သုိမ့ဟုတ် �ှာမှီးမ��ငှ့ ်

စရိတ်နည်း ေစျးကွက်��နး်ထား အိမ်ရာကုိ ထိနး်သိမ်းထားမ�ကုိ ပို၍ တည်�မဲေအာငလု်ပ်ရန ်လုိအပ်�ိငုသ်ည်။ 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် အမျိုးအစားများတွင ်အသုံးြပုထားသည့် ေဒတာများသည် သီးြခား ရပ်ကွက်များအတွက် ေြဖ�ှငး်နည်းများကုိ ��န�်ကားရန ်

လုံေလာက်ပါသည်။ အစိုးရ ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည် ၎ငး်ကုိ ဤနည်းလမ်းြဖင့ ်အသုံးြပုရန ်မ�ကိုးစားပါ။ �မို �ေတာ်�ငှ့ ်

ချိတ်ဆက်လုပ်ကုိငမ်��ငှ့ ်လက်တဲွလုပ်ကုိငေ်ရးြဖင့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး 

ေနရာအေြခြပု မဟာဗျူဟာများ�ငှ့ ်ပေရာဂျက်များကုိ ေဖာ်ေဆာငရ်မည်။ အမျိုးအစားများသည် ဤစီစဉ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်များအတွက် စမှတ်ကုိ 

ေဖာ်ြပေပးေသာ်လည်း အစားထိုးမ� မြဖစ်ရပါ။ 

 

အခွင့အ်လမ်းများ ရယူ�ိငုခွ်င့ ်

အခွင့အ်လမ်းများ ရယူ�ိငုခ်ွင့သ်ည် လူမ�ေရး၊ စီးပွားေရး�ငှ့ ်�ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ ြပည့်စံု�ကယ်ဝမ�အတွက် အဓိက ဆုံးြဖတ်မ�အရာများြဖစ်သည့် 

လုိအပ်ေသာအရာများကုိ ရယူ�ိငုစ်ွမ်း ြဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်တုိသ့ည်လည်း ဖယ်�ှားခံရြခငး်ကုိ �ကိုတင်ကာကွယ်ရာတွင ်အလွန်အေရး�ကီးေသာ 

အစိတ်အပိုငး်များြဖစ်သည်။ 

အစီအမံသည် မူဝါဒများ�ငှ့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များသည် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက ခွဲြခားသတ်မှတ်ထားသည့် 

အခွင့အ်လမ်းတွင ်ဟာကွက်ကုိ ြဖည့်ေပးပါသလား သုိမ့ဟုတ် လက်�ိှ သာယာအဆငေ်ြပမ�ကုိ ပိုအဆငေ်ြပေစပါသလားဟု ေမးြမနး်ပါသည်။ 

Austin �မို �ေတာ်သည် ကူညီေပးသူများ ခွဲြခားေဖာ်ထုတ်ထားသည့် အရည်အေသွးြမင့ ်ဘဝ၏ မ�ိှမြဖစ်ေသာ အစိတ်အပိုငး်များြဖစ်သည်ဟု 

သုေတသနက အတည်ြပုထားသည့် အဆငေ်ြပမ�အချို�ကုိ ယှဉ်တဲွေပးထားသည်။ 

အစီအမံ၏ သက်တမ်းတစ်ေလ�ာက်လုံးတွင ်ထပ်ေဆာငး် ေဒတာ အမှတ်များကုိ အေသးစိတ်စီစဉ်ထားရမည်။ �မို �ေတာ်အ�ှံတွ့င ်တနး်တူညီေသာ 

အခွင့အ်လမ်း ြဖန ့ေ်ဝမ�အတွက် တုိးတက်မ�အဆင့ဆ်င့်ကုိ ပို၍အလွယ်တကူ ေြခရာခံရန ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် အမျိုးအစားများ�ငှ့ ်

ယှဉ်တဲွရနအ်ြပင ်သီးြခားေနရာတွင ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်ေနသည့် လူများအတွက် သီးသန ့ြ်ဖစ်သည့် ေြဖ�ှငး်နည်းဒဇီိုငး်ကုိ လွ 

ယ်ကူအဆငေ်ြပေစရန် အခွင့အ်လမ်းအ��နး်ကိနး်ကုိလည်း ဖနတီ်းရမည်။ 
 
 

18 Portland �မို�ေတာ် ဦးစားေပးမ� မူဝါဒ 
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ကျန်းမာေရး�ငှ့ညီ်�ပီး စရိတမ်�ကီးေသာ အစားအေသာက်�ငှ့ ်နီးကပ်မ� 

ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီေသာ အစားအေသာက် လက်လီေရာငး်သူများ၏ ဤေြမပံုသည် ကျနး်မာေရး�ငှ့ညီ်�ပီး စရိတ်မ�ကီးေသာ အစားအေသာက် 

ရ�ိငုမ်�ကုိ လက်ေတွ�သ�ုပ်ြပပါသည်။ ဤတည်ေနရာအများစုသည် ယဉ်ေကျးမ�အရ ကုိးကားထားသည့် အစားအေသာက်အေပါ် မူမတည်ဘဲ 

“တရားဝငြ်ဖစ်ေသာ” လက်လီေရာငး်ချသူများေပါ် မူတည်သည်ကုိ သိနားလည်ပါသည်။ ေအာက်ပါ ေြမပံုသည် SNAP အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ  

လက်ခံသည့် ကျနး်မာေရး�ငှ့ညီ်ေသာ အစားအေသာက် စတုိးဆုိငမ်ျားသုိ ့ 5၊ 10၊ 15 �ငှ့ ်20 မိနစ် လမ်းေလ�ာက်ချိနအ်တွငး်�ိှသည့် ဧရိယာများကုိ ြပသပါသည်။ 

ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီေသာ  

အစားအေသာက် လက်လီေရာငး်ချသူ အများစုသည် Crescent အေ�ှ� ပိုငး်၏ အြပငဘ်က်တွင ်တည်�ိှပါသည်။ 
 

 

 

 

 

ပံ ု15။  SNAP �ငှ့် Project Connect လိုင်းများကို လက်ခံသည့် ကျနး်မာေရး�ငှ့်ညီေသာ အစားအေသာက် စတိုးဆုိင်များ�ငှ့် နးီစပ်မ�ကို ြပသသည့် ြပသသည့် Project Connect 

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�အတွက် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျင်ေရး ေြမပုံမှ ပုံ (အွနလ်ိုင်း ေြမပုံသို ့ လင့်ခ်)။ (ခရက်ဒစ်- Austin �မို�ေတာ် ေရ�ှည်တည်တံ့ေရး �ုံးခနး်မှ ေဒတာများ) 
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အများြပည်သ ူစာ�ကည့်တိက်ု�ငှ့ ်နီးစပ်မ� 

စာ�ကည့်တုိက်များသည် ပညာေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ့ ်�မို �ေတာ် လုပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကုိ ထမ်းေဆာငေ်ပးသည့် �မို �ေတာ်က ထိနး်သိမ်းထားေသာ 

အများြပည်သူ အေဆာက်အအံုများ ြဖစ်သည်။ ေအာက်ပါ ေြမပံုသည် စာ�ကည့်တုိက်သုိ ့  5၊ 10၊ 15 �ငှ့ ် 

20 မိနစ် လမ်းေလ�ာက်မ�အတွငး် ဧရိယာများကုိ ြပသပါသည်။ 
 
 

ပံ ု16။  အများြပည်သ ူစာ�ကည့်တိုက်များအြပင် Project Connect လိုင်းများ�ငှ့် နးီစပ်မ�ကို 

ြပသသည့် Project Connect လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားခံရမ� ဆန ့က်ျင်ေရး ေြမပုံမှ ပုံ (အွနလ်ိုင်းေြမပုံသို ့ လင့်ခ်) 



50 | က��်ပု်တုိသ့ာ မ�ှိဘူးဆိုရင ်က��်ပု်တုိအ့ေ�ကာငး် ေြပာစရာမ�ှပိါ  

အစုိးရေကျာငး်�ငှ့ ်နီးစပ်မ� 

အစုိးရေကျာင်းများသည် ပညာေရး၊ လူမ�ေရး�ငှ့် �မို�ေတာ် လုပ်ငနး်တာဝန်များကိ ုထမ်းေဆာင်ေပးသည့် Austin လွတ်လပ်ေသာ ခ�ုိင်ေကျာင်း (AISD) �ငှ့် 

အြခားခ�ုိင်ေကျာင်းများက ထိနး်သိမ်းထားေသာ အများြပည်သ ူအေဆာက်အအံမုျား ြဖစ်သည်။ ေအာက်ပါ ေြမပုံသည် AISD အစုိးရေကျာင်းသို ့ 5၊ 10၊ 15 �ငှ့် 20 

မိနစ် လမ်းေလ�ာက်ချိနအ်တွင်း ေရာက်�ိင်ုသည့် ဧရိယာများကို ြပသပါသည်။ 2017 တွင်၊ $1.1 ဘီလီယံ ေကျာင်းေငွေချးစာချုပ်အတွက် မဲေပးသ ူ

အတည်ြပုချက်ေနာက်တွင်19 AISD သည် Austin အေ�ှ � ပုိင်း မူလတနး်ေကျာင်း ေြခာက်ခုြဖစ်သည့်—Brooke၊ Norman၊ Sims၊ Metz၊ Sanchez �ငှ့် Zavala—

ေပါင်းစည်းမ�ကို အဆုိြပုခ့ဲ�ပီး ေငွေ�ကးများကိ ုCrescent အေ�ှ� ပုိင်းမှ ေငွေ�ကးများကို ထိေရာက်စွာ ေြပာင်းလဲေစပါသည်။20 2019 တွင်၊ ခ�ုိင်သည် Pease၊ 

Brook၊ Metz �ငှ့် Sims မူလတနး်ေကျာင်းများ ပိတ်ြခင်းကို အတည်ြပုခ့ဲသည်၊ ေကျာင်းသံုးေကျာင်းမှာ Crescent အေ�ှ � ပုိင်းတွင် တည်�ိှသည်။ 2017 AISD 

ေကျာင်း ေချးေငွစာချုပ်က Austin အေနာက်ပုိင်းတွင် ပညာေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို ထိနး်သိမ်းရနအ်လိုင့ာှ Crescent အေ�ှ � ပုိင်း�ိှ ေကျာင်းကို 

ပိတ်ထားေ�ကာင်းကို သိနားလည်ပါသည်။21 Stephanie Hawley၊ ခ�ုိင်၏ တနး်တူညီမ� အရာ�ိှချုပ်သည် ခ�ုိင်ေကျာင်း ပိတ်ပစ်ရန ်လူမျိုးေရး�ငှ့် စီပွားေရး 

ခဲွြခားမ�၏ �ှည်�ကာေသာ မူဝါဒများကိ ုဆက်လက်တည်တံ့ေစေ�ကာင်း အစီအစဉ်က ထင်�ှားေစခ့ဲပါသည်။  

 

ပံ ု17။  2019-2020 ပညာသင်�စ်ှအတွက် ပိတ်ထားခ့ဲသည့် အစုိးရေကျာင်းများြဖစ်သည့် အစုိးရေကျာင်းေလးခု�ငှ့် ပေရာဂျက်လိုင်းများကို ြပသသည့် ြပသသည့် Project 

Connect လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�အတွက် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျင်ေရး ေြမပုံမှ ပုံ (အွနလ်ိုင်း ေြမပုံသို ့ လင့်ခ်)။ 
 

19 မဲေပးသူများသည် Texas အလယ်ပုိင်း သမုိင်းေ�ကာင်းတွင် အ�ကီးဆုံးြဖစ်သည့် $1.1B Austin ISD ေချးေငစွာချုပ်ကိ ုအတည်ြပုပါသည် 

20 AISD ၏ ပိတ်ပစ်ရန ်အစီအစဉ်က ေကျာင်းများအတွက် လူထု အပ်�ှေံငမွျားကို ပုိများြပားလာေစပါသည် 

21 2017 ေချးေငစွာချုပ် အကျဉ်းချုပ် ဇယား 

22 Austin ေကျာင်းပိတ်ပစ်မ�များက ခ�ုိင်၏ လူမျိုးေရးခဲွြခားေသာ သမုိင်းေ�ကာင်းကို ေထာက်ပ့ံသည်ဟု၊ အစီရင်ခံစာက ဆုိပါသည် 
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လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် အပန်းေြဖစငတ်ာ�ငှ့ ်နီးစပ်မ� 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အပနး်ေြဖစင်တာများသည် လူငယ်�ငှ့ ်ဆယ်ေကျာ်သက်များ၊ လူ�ကီးများ�ငှ့ ်50+ သက်�ကီးရွယ်အိုများအတွက် 

ပ�ုိဂရမ်အမျိုးမျိုးကုိ ကမ်းလှမ်းသည့် Austin �မို �ေတာ်က ထိနး်သိမ်းထားသည့် အများြပည်သူ အေဆာက်အအံုများ ြဖစ်သည်။ Austin 

�မို �ေတာ်အတွငး် ေရကူးြခငး်အတွက် လူမျိုးေရး ဦးစားေပးမ�များေပါ် အေြခခံ၍  St. John �ငှ့ ်Kealing ေရကူးကနမ်ျားကုိ �ဖိုဖျက်ခဲ့သည်ကုိ 

က��်ပု်တုိ ့အသိအမှတ်ြပုပါသည်။23 ေအာက်ပါေြမပံုသည် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အပနး်ေြဖ စငတ်ာသုိ ့5၊ 10၊ 15 �ငှ့ ်20 မိနစ်စာ 

လမ်းေလ�ာက်ချိန်အတွငး်�ိှ ဧရိယာများကုိ ြပသပါသည်။ 
 

 

 

 

ပံ ု18။  လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း အပနး်ေြဖ စင်တာများ�ငှ့် Project Connect လိုင်းများသို ့ နးီစပ်မ�ကိ ုြပသသည့် 

Project Connect လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့က်ျင်ေရးေြမပုံမှ ပုံ (အွနလ်ိုင်းေြမပုံသို ့ လင့်ခ်) 

 

 

 

 

 

 

23 Austin �မို�ေတာ် ေရေပါ်ေရေအာက် ကစားနည်း မာစတာ အစီအစဉ်၊ Austin �မို�ေတာ် ေရေပါ်ေရေအာက် ကစားနည်း မာစတာ အစီအစဉ် တည်ေနရာ သင့်ေတာ်မ� 

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့် ေြမပံု၊ Austin ေရေပါ်ေရေအာက် ကစားနည်း အေဆာက်အအံု ြခံုငံုသံုးသပ်ချက်၊ ပန်းြခံများ�ငှ့် အပန်းေြဖေရးဌာန အစီရင်ခံစာ ကတ ်



 

 



 

 

 

 

 

 
 

အခန်း 4- လမူျို းေရးဆိငုရ်ာ တန်းတညီူမ� 

ဖယ�ှ်ားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံ 

Project Connect ၏ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�၊ မူဝါဒ၊ စီစဉ်ြခငး်�ငှ့ ်ပ�ုိဂရမ ်ဆံးုြဖတခ်ျက်များကုိ အကဲြဖတရ်န် ကန ့သ်တေ်ဘာင ်

 

Project Connect ဆံုးြဖတခ်ျက်များကိ ုအသေိပးြခငး်�ငှ့ ်အကဲြဖတြ်ခငး် 

�မို �ေတာ်တွင ်နက်�� ိငး်စွာ အေြခတည်ေသာ အသငး်အဖွဲ�ဆုိငရ်ာ မမ�တမ�များကုိ ေြပာငး်ြပနလှ်နပ်စ်ရန�်ငှ့ ်လူမျိုးေရး�ငှ့ ်စီးပွားေရး 

ြခားနားချက်များကုိ ပိတ်ပငရ်န ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က ေစ့ေဆာ်ေသာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� ဆုံးြဖတ်ချက်များ ြပုလုပ်ဖို ့အထူးသီးသန ့ ်

အခွင့အ်လမ်း�ငှ့ ်တာဝန�ိှ်သည်။ စီးပွားေရးတွင ်အြပည့်အဝ ပါဝင�်ပီး �ှငသ်န�်ိငု ်ေစရန ်အလုိင့ာှ ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အများဆုံး�ိှသည့် 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ ေထာက်ပံ့ေသာ ပံုစံြဖင့ ်လုပ်ေဆာငရ်မည်။ အခွင့်အလမ်းတွင ်ဟာကွက်များ�ိှသည့် ဧရိယာများ၌ ေအာငြ်မငပ်ါက၊ 

ဦးစားေပး လူစုများကုိ ေထာက်ပံ့ရန ်ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှြဖင့ ်ဒဇီိုငး်ထွငထ်ားသည့် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များသည် အခွင့အ်လမ်းကုိ 

တုိးတက်ေစမည့်အြပင ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်ကုိလည်း ေလျာ့နည်းေစပါမည်။ 

Austin ၏ လက်�ိှ လျငြ်မနစ်ွာ တုိးတက်ေနမ��ငှ့ ်မိုးထိုးေအာငြ်မင့ေ်နေသာ အိမ်ေစျး��နး်များတွင ်ေစျးကွက်အငအ်ားများသက်သက်က 

မ�တေသာ တုိးတက်မ� ထုတ်မေပး�ိငုပ်ါ။ ဦးစားေပး လူစုများအတွက် ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် �ိှေန�ပီး လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် တည်�မဲမ��ငှ့ ်

စီးပွားေရး ေ���ေြပာငး်�ိငုမ်�ကုိ ဖန်တီးရန ်အစိုးရလုပ်ေဆာငခ်ျက်များ မ�ိှပါက ပိုဆုိးရွားလာပါမည်။ ဟာကွက်များ ြဖည့်ရန�်ငှ့ ်

ရပ်ကွက်အားလုံးအတွက် တနး်တူညီေသာ ရယူခွင့ကုိ် ဖနတီ်းရနအ်တွက် ေစျးကွက် ခိုငမ်ာမ�ကုိ အားြပုရန ်လူအချို� ရငဆုိ်ငေ်နရသည့် 

ရငး်ြမစ်များအတွက် ကန ့သ်တ် ရယူ�ိငုမ်�က အစိုးရ �ကားဝငဖ်ျနေ်ြဖမ� မပါဘဲ ဆက်လက်�ိှေနပါမည်။ သုိ ့ြဖစ်ပါ၍ �မို �ေတာ်သည် 

ဖယ်�ှားခံရမ��ငှ့ ်လူမျိုးေရး မမ�တမ� ြပဿနာများကုိ မြမငေ်တွ�ရသည့် လူများထံမှ �ကိုးပမ်းမ�ကုိ အေလးအနက်မြပု သုိမ့ဟုတ် ချန်လှနသ်ည့်  

နည်းလမ်းြဖင့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်ြပုလုပ်ြခငး်ကုိ စံြပုလုပ်ရန ်ပဏာမေဆာငရွ်က်မ�များကုိ ြပုလုပ်ပါသည်။ 

လူမျိုးေရးဆုိင်ရာ တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် Project Connect ဆုံးြဖတ်ချက်များတွင ်

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ��ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရးကုိ ေစ့ေဆာ်ရန ် ြဖစ်သည်။ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro၊ Austin 

�မို �ေတာ်၊ မိတ်ဖက် အသငး်အဖွဲ�များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�ဝငမ်ျား အထူးသြဖင့ ်ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်မ�အများဆုံးလူများ 

အပါအဝင ်ဘုတ်အဖွဲ� အစုအေဝးက အသုံးြပုရန ်ဒဇီိုငး်ေရးဆဲွထားသည်။ ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွအဆုိြပုချက်များကုိ 

အမှတ်ေပးရန်�ငှ့ ်မူဝါဒ၊ စီစဉ်ြခငး်�ငှ့ ်ပ�ုိဂရမ် ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ရမှတ်ြပုရန ်အသုံးြပုရမည်။ အစအီမံ ဒဇီိုငး်သည် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� 

အေထာက်အကူများြဖင့ ်ေဖာ်ေဆာငထ်ားသည့် ပငမ် အစိတ်အပိုငး်များအတွငး် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားခံရမ� ဆန ့်ကျငေ်ရး မူများ�ငှ့ ်

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများကုိ ေပါငး်စည်းေပးပါသည်- 

I. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်က လုပ်ေဆာငေ်သာ- ဆက်ဆံေရး�ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ� သိနားလည်�ိငုစ်ွမ်း 

II. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ဦးစားေပးမ�များ- လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�ကုိ တုိးြမ�င့်လုပ်ေဆာငပ်ါ 

III. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် အကာအရံများ- ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်ကုိ �ကိုတင်ကာကွယ်ပါ 

 

 

 

 

 

 

 

 

လူမျိုးေရးဆုိငရ်ာ တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့က်ျငေ်ရး အစီအမ ံ| 53 



 

54 | က��်ပ်ုတိုသ့ာ မ�ှိဘူးဆုိရင ်က��်ပ်ုတိုအ့ေ�ကာငး် ေြပာစရာမ�ှိပါ 

 

စီမံချက် အရညအ်ချငး်မီမ� 

ဤအစီအမံသည် ေဒသတုိးတက်လာသည်�ငှ့အ်မ� ဖယ်�ှားခံရ�ိငုသ်ည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက ေရးဆဲွ�ပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ထားသည့် 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က ေစ့ေဆာ်ေသာ ေြဖ�ှငး်နည်းများကုိ ေထာက်ပံ့ြခငး်ြဖင့ ် 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး မဟာဗျူဟာများကုိ ေထာက်ကူရန�်ငှ့ ်စီးပွားေရး ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ� အခွင့အ်လမ်းများကုိ အားေပးရန ်

ြဖစ်သည်။ ထိုက့ဲသုိပ့င ်အစီအမံသည် အဆုိြပုချက်�ငှ့ ်ကုိယ်စားြပုရန ်�ကိုးပမ်းေနသည့် စိတ်ဝငစ်ားမ�များ�ိှသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်�ကား 

ဆက်ဆံေရးတွင ်ကျင့ထ်ံုး�ငှ့ ်ရလဒအ်ြဖစ် တနး်တူညီေသာ ဖွံ � �ဖိုးတုိးတက်ေရးသုိ ့ ေစ့စပ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းဆုိငရ်ာ ကတိကဝတ်ကုိ 

သ�ုပ်ြပ�ိငုသ်ည့် အဆုိြပုချက်များကုိ ဦးစားေပးသွားပါမည်။ ေအာငြ်မငေ်သာ အဆုိြပုချက်များသည် အဆုိြပုချက်�ငှ့ ်လူမျိုးေရး 

တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများအေပါ် သက်ေရာက်�ိငုစ်ွမ်း�ကား ချိတ်ဆက်မ�ကုိ အေကာငး်ဆုံး�ှငး်လငး်ေြပာြပသည့် အဆုိြပုချက်များ 

ြဖစ်ပါမည်။ အဆုိြပုချက်များသည် ၎ငး်တုိက့ ပေရာဂျက်၏ ထိေရာက်မ� သုိမ့ဟုတ် ထိပ်တုိက် ပယ်ချမ�ကုိ ေစာင့�်ကည့်ရန ်

အဆုိြပုပံုကုိလည်း �ှငး်ြပ�ိငုရ်မည်။ 

 

ဆံုးြဖတခ်ျက် စံသတမှ်တခ်ျက် 

လူမျိုးေရးဆုိင်ရာ တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ�ငှ့ ်အေကာငး်ဆုံး ြပည့်မီသည့် အဆုိြပုချက်များကုိ 

ဦးစားေပးသွားပါမည်။ အဆုိြပုချက်များအား ၎ငး်တုိက့ လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများ �ငှ့ ်ဦးစားေပးမ�များကုိ ေကာငး်စွာ 

�ှငး်ြပပံုမူတည်၍ အမှတ်ေပးပါသည်။ အေ�ကာငး်ရငး်များကုိ ေြဖ�ှငး်ရန�်ငှ့ ်သက်ေရာက်မ� တုိးလာေစရန ်တနး်တူညီမ� 

ေစ့ေဆာ်သည့်အရာများ�ငှ့ ်ဦးစားေပးမ�များကုိ ည�ိ��ငိး်ရန ်အဆုိြပုချက်များကုိတုိက်တွနး်ထားပါသည်။ Seattle တနး်တူညီေသာ 

ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး ပမာဏေဆာငရွ်က်မ� ရနပ်ံုေငအွတွက် အသုံးချထားသည့် စနစ်ေပါ် အေြခခံ၍ ေလ�ာက်လ�ာများကုိ 

သုံးသပ်သွားမည်ြဖစ်�ပီး လူမ�ေရး မ�တမ� ရနပ်ံုေင ွNW ၏ အလုပ်ြဖင့ ်စတငြ်ပုလုပ်သွားပါမည်။24 

• ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များတွင ်ေ�ှ�သုိတုိ့းလာေသာ စီးပွားေရး�ငှ့ ်လူမျိုးေရး 

တနး်တူညီမ�အေပါ် လုပ်ကုိငေ်နသည့် ထိခိုက်နစ်နာေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက ဦးေဆာငသ်ည့် 

အဖွဲ�အစည်းများ/မဟာမိတ်အဖွဲ�များကုိ ဦးစားေပးပါသည်။ 

• ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ ခံစားေနရသည့် သုိမ့ဟုတ် �ကံုေတွ�ခံရ�ိငုေ်ြခ အများဆုံးြဖစ်သည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ 

ေထာက်ပံ့ေရးအတွက် ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ထိုအ့ြပင်၊ လူြဖူမဟုတ်သူများ၏ အခွင့အ်လမ်းများကုိ 

ကန ့သ်တ်သည့် သီးြခား မူဝါဒများကုိ သမိုငး်ေ�ကာငး်အရ �ကံုေတွ�ေနရသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များထံ ဦးစားေပးမ� 

ေရာက်သွားပါသည်။ 

• ဆုံးြဖတ်ချက်များသည် လူမ�အသုိက်အဝနး်များက ခွဲြခားေဖာ်ြပထားသည့် ဟာကွက်များကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်အြခား မူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊  

ပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်လက်�ိှ ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ေသာ ရငး်ြမစ်များကုိ ြဖည့်စွက်ရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Seattle တနး်တူညီေသာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး ပဏာမ ေဆာငရွ်က်မ� ရနပ်ံုေင ွ

 
 



 

အ�ကံြပုထားေသာ အရညအ်ချငး်မီသည့ ်အသံးုြပုမ�များ 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငသွည် ဦးစားေပး ေနရာများအတွငး်�ိှ ဦးစားေပး လူစုများအတွက် ေအာက်ပါတုိကုိ့ ေထာက်ပံ့�ိငုပ်ါသည်- 

• ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငအွတွက် ရည်ရွယ်ချက် ဦးစားေပးမ�များ 

• လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်ေရး ရနပ်ံုေငွ 

• ဖံွ� �ဖိုးတိးုတက်ေရး ရန်ပုံေငမွျားတွင ်ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကုိ ေလျာ့နည်းေစ�ပီး အစီအမံတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်သည့် လူများအတွက် အခွင့်အလမ်း ဟာကွက်များကုိ ပိတ်ပငေ်ပးသည့်  

ပေရာဂျက်များအတွက် �ကိုတငတ်ည်ေဆာက်မ�၊ ရယူမ��ငှ့ ်ေဆာက်လုပ်ေရးတုိ ့ပါဝငသ်ည်။ ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး 

ရနပ်ံုေငမွျားသည် လက်�ိှ ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ေရး ရငး်ြမစ်များကုိ ြဖည့်စွက်ရန ်ရည်ရွယ်�ပီး အဆုိြပုထားေသာ အများြပည်သူ 

အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားအတွက် လုပ်ငနး်ခွင်ကုိ အသုံးြပုေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်အေဆာက်အအံုတွင ်

ကတိကဝတ်ကန ့သ်တ်ချက်များကုိ ချမှတ်ထားရမည်။ 

 

အာမခံေပးေသာ ေထာက်ခံချက်များ25 

1. ေလ�ာက်ထားသူများစွာသည် တူညီေသာ ပထဝီဝငေ်ဒသအတွက် ေလ�ာက်ထား�ိုငပ်ါသည်။ ေလ�ာက်ထားသူများသည် 

ဘုံအကျိုးစီးပွားများ�ငှ့ ်ဦးစားေပးမ�များအတွက် အတူတကွ လုပ်ကုိငရ်မည်။ 

2. �စှ်�စှ်အတွငး် အသုံးမြပုရေသးေသာ ေပးအပ်ေငမွျားကုိ ဆက်လက်၍ ေပးထားသင့မ်သင့ ်ဆုံးြဖတ်ရန် �စှ်စဉ် 

ြပနလ်ည်အကဲြဖတ်သွားပါမည်။ 

3. ေငလုံွးေငရွငး် ေတာငး်ဆုိမ�များသည် ပေရာဂျက် အသုံးစရိတ်တွင ်ပါဝငသ်ည့် အြခား ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့သူများထံမ ှ

ယူနစ်တစ်ခုလ�င ်စရိတ် �ငှ့/်သုိမ့ဟုတ် စတုရနး်တစ်ေပလ�င ်စရိတ် အာမခံေပးေသာ စံ��နး်များ�ငှ့ ်ကုိက်ညီရမည်။ 

4. စီမံချက်များသည် လုပ်ရမည့်အလုပ်တစ်ခုတည်းအတွက် ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့မ�ကုိ �စှ်�ကိမ် ရယူြခငး်မ�ိှေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန ်အြခားပုဂ�လိက�ငှ့ ်အစိုးရ ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့သူများ�ငှ့ ်ည�ိ��ငိး်လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

5. ပေရာဂျက်သည် ဥပေဒဆုိငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်ြပည့်မီ�ပီး အများြပည်သူ ေငေွ�ကးများအေပါ် ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ိှေသာ 

အ��ရာယ်များကုိ ြပည့်စံုစွာေြဖ�ှငး်�ိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစရန ်အတည်ြပုချက်များ�ငှ့ ်ေနာက်ဆုံးစာချုပ်များတွင ်

ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ြခငး်ဆုိငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ 

6. စာချုပ်များသည် ေလ�ာက်လ�ာတငသူ်အေနြဖင့ ်ြပငပ် က�မ်းကျငမ်�အေပါ် ကာလ�ှည်�ကာ အလွနအ်မငး် အားကုိးေန�ိငုသ်ည့် 

ြဖစ်ရပ်များတွင ်လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်ေရး ေထာက်ပံ့ေ�ကးများအတွက် အ�ကံေပး အသုံးစရိတ်များအေပါ် 

ကန ့သ်တ်ချက်များ သတ်မှတ်�ိငုပ်ါသည်။ 

7. ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး မိတ်ဖက်များတွင ်အ��ရာယ်များ�ငှ့ ်ေပးအပ်မ�များကုိ မိတ်ဖက် အဖွဲ�အစည်းများ�ကား 

တနး်တူညီစွာ မ�ေဝမထားပါက ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ြခငး်ကုိ ကန ့်သတ် သုိမ့ဟုတ် ြငငး်ပယ်�ိငုပ်ါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 Seattle တန်းတူညီေသာ ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ပဏာမ ရန်ပံုေငွ လမ်း��န်ချက်များမှ ေကာက်�တု်ထားသည် 
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အစအီမံကုိ အသံးုြပုရန် နညး်လမ်း 

အစီအမံတွင ်အပိုငး်ငါးပိုငး် ပါဝငသ်ည်။ အပိုငး်တစ်ခုစီအတွက် အမှတ်ေပး စံသတ်မှတ်ချက်သည် ပေရာဂျက် ဒဇီိုငး်�ငှ့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ေရး 

ေပးအပ်ေငမွျားကုိ အသိေပးပါသည်။ ဆက်တုိက် အမှတ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်စံမှတ်ေကျာက်တစ်ခုစီသည် ေကာငး်မွနေ်သာ အေြဖအတွက် 5 မှတ် 

အြမင့ဆုံ်း ရ�ိငုေ်စေသာ်လည်း ပျက်ကွက်ေသာ သုိမ့ဟုတ် အားနည်းေသာ တုံ ့ြပန်ေြဖဆုိမ�က 0 ပွိုင့ ်ရ�ိငုပ်ါသည်။ 

• မူဝါဒ၊ စီစဉ်ေရးဆွြဲခငး်�ငှ့ ်ပ�ိုဂရမ် ဆံုးြဖတ်ချက်များအတကွ် အပိုငး် I-III ကုိ ြဖည့်စွက်ပါ။ 

• ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပုံေင ွလုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်ေရး အဆိုြပုချက်များအတကွ်၊ အပိုငး် I-III ကုိ ြဖည့်စွက်ပါ။ 

• ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပုံေင ွပေရာဂျက်များအတကွ် အပိုငး် I-IV. ေမးခွနး်များကုိ ြဖည့်စွက်ပါ။ 

I.1-3၊ II.A1-3၊ II.B1၊ II.C1-3 �ငှ့ ်IV.1-2 တုိသ့ည် ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ြခငး်အတွက် အဆုိြပုချက်ကုိ ထည့်သွငး်စဉ်းစား�ိငုေ်စရန ်အလုိင့ာှ 

အနည်းဆုံး 4 မှတ် ြပည့်ရမည်။ 

• ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွေပးအပ်မ� ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိ မချမှတ်မီ အပိုင်း V ကုိ  

အသုံးြပုရမည်။ 
 
 

 

မူဝါဒ၊ စီစဉ်ြခငး်�ငှ့ ်ပ�ုိဂရမ် ဆံုးြဖတ်ချက်များ 

အပိုင်း I-III ကို ြဖည့်စွကပ်ါ 
 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပံုေင ွလုပ်�ိငု်စွမ်း တည်ေဆာက်ေရး အဆိုြပုချက်များ 

အပိုင်း I-III ကို ြဖည့်စွကပ်ါ 
 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပံုေင ွပေရာဂျက်များ 
အပိုင်များ I-IV ကို ြဖည့်စကွ်ပါ။ ေမးခွန်း I.1-3၊ II.A1-A3၊ B1၊ C1-3 �ငှ့် IV. 1-2 သည် ေငွေ�ကးေထာက်ပံ့ြခင်းအတွက် အဆိုြပုချက်ကို 

ထည့်စဉ်းစားရန်အလိုင့ှာ အနည်းဆံုး ပွိုင့် 4 ခုကို ေအာင်ြမင်ရမည။် 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပံုေင ွခွဲေဝသတ်မှတ်မ�များ 
ေငွေ�ကးေထာက်ပံ့ြခင်း ေပးအပ်မ� ဆံုးြဖတ်ချက်များကို အ�ပီးမသတ်မီ တစ်လညှ့်မတိုင်ခင် အပိုင်း 4 ကို ြဖည့်စွက်ပါ။ 

 

ပံ ု19။  အစီအမံကို အသံုးြပုရန ်နည်းလမ်း 
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အပုိင်း I 
လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း
က ေစ့ေဆာ်ေသာ 

A. လူများ B. ေနရာ C. ရည်ရွယ်ချက ်

အပိုင်း II 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း ဦးစားေပးမ�များ 

 

 

 

 

 
 

အပုိင်း III 
လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း 

အကာအရံများ 

 

 

 

 
 

အပုိင်း IV 
ကျိုးေ�ကာင်းဆီေလျာ်မ� 

 

 

 

 

 
အပုိင်း V 

ဟန်ချက်ညီေသာ 
ဘ�ာေငွ 

ကိုယ်ပိုင်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�
အစုစု 



 

လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာ တန်းတညူီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံ 

I. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်က လုပ်ေဆာငေ်သာ- ဆက်ဆေံရး�ငှ့ ်တာဝနခံ်မ� သနိားလည်�ိငုစ်ွမ်း 

ဖယ်�ှားခံရမ�မ�ိှဘဲ လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ��ငှ့ ်တုိးတက်မ�ကုိ တုိးြမ�င့်လုပ်ေဆာင်ရန ်ေအာငြ်မငေ်သာ အဆုိြပုချက်များသည်- 

A. ချမှတ်ထားေသာ၊ တာဝနခ်ံမ��ိှေသာ�ငှ့ ်အားလုံးပါဝငေ်သာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် လုပ်ငနး်စဉ်ြဖင့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်ြမင့မ်ားသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက ထုတ်ေပးြခငး် ြဖစ်ရမည်၊ 

B. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်ြမင့မ်ားသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များက ချမှတ်ထားသည့် ရည်မှနး်ချက်များ 

ြပည့်မီေအာင ်�ကိုးစားပါ၊ 

C. အဆုိြပုချက်၏ ဒဇီိုငး်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်�အတွငး် အခေပး ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ေသာ 

ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်တွင ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်များသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�ဝငမ်ျားကုိ ထည့်သွငး်ပါ၊ 

ထိုအ့ြပင် 

D. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်များေနသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များထံ တာဝနခ်ံမ�ကုိ 

လက်ေတွ�သ�ုပ်ြပပါ။ 
 

 အားေကာင်း (5 ထိက်ုတန်သည်)     အားနည် (0 ထိက်ုတန်သည)်   

ဤအဆိုြပုချက်ကုိ ြပုလုပ်ပါ....   အမှတ်ေပးေရး စံသတ်မှတ်ချက ် ရမှတ် 
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1. လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� 

ဆန ့က်ျင်ေရး အစီအမံ၏ 

ေမ�ာ်မှနး်ချက်ကို 

တိုးြမ�င့်လုပ်ေဆာင်မလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ဖယ်�ှားခံရမ�ေ�ကာင့် အများဆုံးထိခုိက်နစ်နာသည့် 

လူများ�ငှ့် ေဆွးေ�းွတိုင်ပင်မ�တစ်ခုခုမပါဘဲ 

ေမ�ာ်မှနး်ချက်ကို ဖနတ်ီးထားပါသလား။ 

 

2. အနာဂတ် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရန ်

အသင်းအဖဲွ�များ�ငှ့် ဖယ်�ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးလူများ�ကား 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေသာ သိုမ့ဟုတ် 

ခဲွြခားထားေသာ လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း 

မိတ်ဖက် ပုံစံကို အသံုးြပုမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ချမှတ်ထား�ပီးြဖစ်သည့် ဖယ်�ှားခံရမ� 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချခံရ�ိင်ုေြခ အ�ိှဆုံး လူများကို 

လျစ်လျူ��မလား သိုမ့ဟုတ် အသိေပး�ုံသာ 

အသိေပးမလား။ 

 

3.   ဖယ်�ှားခံရမ�ေ�ကာင့် အများဆုံး 

သက်ေရာက်ခံရ�ိင်ုသည့် လူများအေပါ် 

ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ငှ့် 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရးအြပင်  

တာဝနခံ်မ�အတွက ်လူမျိုးအလိုက် 

ခဲွြခားထားေသာ ေဒတာကိ ုအသံုးြပုမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ေဒတာ�ငှ့် ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းသည် 

ထိခုိက်နစ်နာဆုံးလူများအတွက် ပွင့်လင်းြမင်သာ�ပီး 

တာဝနခံ်မ��ိှ၊ မ�ိှ�ငှ့် ပတ်သက်၍ ြပည့်စုံစွာ 

ေဖာြ်ပမထားဘူးလား။ 

 

 4. ယခင်က ချမှတ်ထားသည့် ရလဒ�်ငှ့် 

ဖယ်�ှားခံမ�ေ�ကာင့် အများဆုံး ထိခုိက်သည့် 

လူများ ပါဝင်သည့် အားလံုးပါဝင်ေသာ 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း �ကိုးပမ်းမ�များ၏ ရလဒက်ိ ု

အေလးအနက်စဉ်းစားမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်သည် ထိုကဲ့သို ့ ယခင်က 

ဖနတ်ီးထားသည့် အလုပ်�ှင့် ဆင်တူညီမ� 

မ�ိှဘူးလား။ 

 

5. လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း မိတ်ဖက်�ငှ့် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူအားလံုးကို 

ြပည့်စုံလံုေလာက်စွာ�ငှ့် ညီမ�စွာ ရင်းြမစ်ေပး�ပီး 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း မဟာမိတ်အဖဲွ� 

တည်ေဆာက်ေရးကို ေထာက်ပ့ံသည့် 

အသံုးစရိတ်ကို ထည့်သွင်းမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�သည် မိတ်ဖက်များ�ငှ့် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများ၏ 

ရင်းစားေငထွုတ်ေပးမထားေသာ သိုမ့ဟုတ် 

အြပည့်အဝမေပးေသာ အလုပ်ေပါ် 

မီှခုိမလား။ 

 

I. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်က ေစ့ေဆာ်ေသာ - စုစုေပါငး် ရမှတ ်အများဆံုး 25 မှတ်  
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II. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ဦးစားေပးမ�များ- လူမျိုးေရး တနး်တညူီမ�ကုိ တိးုြမ�င့လု်ပ်ေဆာငပ်ါ 

ဖယ်�ှားခံရမ�မ�ိှဘဲ လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ��ငှ့ ်တုိးတက်မ�ကုိ တုိးြမ�င့်လုပ်ေဆာင်ရန ်ေအာငြ်မငေ်သာ အဆုိြပုချက်များသည်- 

A. ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားကုိ အဓိပ�ါယ်�ိှစွာ ေလ�ာ့ချ�ပီး ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးလူများအတွက် အခွင့အ်လမ်း ဟာကွများကုိ ြဖည့်ပါ- 

BIPOC အိမ်ေထာငစ်ုများ၊ BIPOC က ပိုငဆုိ်ငေ်သာ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်BIPOC က ဦးေဆာငေ်သာ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ မှီတွယ်ရာများ (လူများ)၊ 

B. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများြဖစ်သည့် Crescent အေ�ှ� ပိုငး် 

တည်ေနရာများတွင ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်များကုိ အဓိပ�ါယ်�ိှစွာ ေလ�ာ့ချ�ပီး အခွင့အ်လမ်း ဟာကွက်များကုိ ပိတ်ပါ (ေနရာ)၊ ထိုအ့ြပင ်

C. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများအတွက် အခွင့အ်လမ်း 

ဟာကွက်များကုိ အဓိပ�ါယ်�ိှစွာ ပိတ်ပါ (ရည်ရွယ်ချက်)။ 

A. လူများ 
 

 အားေကာင်း (5 ထိက်ုတန်သည်)     အားနည် (0 ထိက်ုတန်သည)်   

ဤအဆိုြပုချက်ကုိ ြပုလုပ်ပါ....   အမှတ်ေပးေရး 

စံသတ်မှတ်ချက ်

ရမှတ် 
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A1. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် BIPOC 

အိမ်ေထာင်စုများအတွက် ဖယ်�ှားခံရမ� 

ဖိအားများကို ေလ�ာ့ချနည်းကို အကုနအ်စင် 

ေဖာြ်ပမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ၎င်း၏ ရည်ရွယ်မထားေသာ အကျိုးဆက်များက BIPOC 

အိမ်ေထာင်စုများအေပါ် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ 

တိုးြမ�င့်ေစ�ိင်ုပုံကို ထည့်မစဉ်းစားဘူးလား။ 

 

A2. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် BIPOC 

လုပ်ငနး်ပုိင်�ှင်များအတွက် ဖယ်�ှားခံရမ� 

ဖိအားများကို ေလ�ာ့ချနည်းကို အကုနအ်စင် 

ေဖာြ်ပမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ၎င်း၏ ရည်ရွယ်မထားေသာ အကျိုးဆက်များက 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် BIPOC 

လုပ်ငနး်ပုိင်�ှင်များအေပါ် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ 

တိုးြမ�င့်ေစ�ိင်ုပုံကို ထည့်မစဉ်းစားဘူးလား။ 

 

A3. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် BIPOC က 

ဦးေဆာင်ေသာ အဖဲွ�အစည်းများအတွက် 

ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကို ေလ�ာ့ချနည်းကို 

အကနုအ်စင် ေဖာြ်ပမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ၎င်း၏ ရည်ရွယ်မထားေသာ အကျိုးဆက်များက 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် BIPOC က ဦးေဆာင်ေသာ 

အဖဲွ�အစည်းများအေပါ် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ 

တိုးြမ�င့်ေစ�ိင်ုပုံကို ထည့်မစဉ်းစားဘူးလား။ 

 

 A4. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် ဦးစားေပး 

လူစုများအတွက ်ဖယ်�ှားခံရမ� 

ဖိအားများကို ေလ�ာ့ချနည်းကို အကုနအ်စင် 

ေဖာြ်ပမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ၎င်း၏ ရည်ရွယ်မထားေသာ အကျိုးဆက်များက 

ဦးစားေပး လူစုများအေပါ် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ 

တိုးြမ�င့်ေစ�ိင်ုပုံကို ထည့်မစဉ်းစားဘူးလား။ 

 

A5. ၎င်းက  

Crescent အေ�ှ� ပုိင်း�ိှ BIPOC ေနထိုင်သူများ၊ 

လုပ်ငနး်များ သိုမ့ဟုတ် လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း 

အေြခြပု အဖဲွ�အစည်းများအတွက် 

အကျိုးစီးပွားဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မ� �ိှပုံကို 

အကနုအ်စင် ေဖာြ်ပမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ၎င်းက Crescent အေ�ှ � ပုိင်း�ိှ BIPOC လူများ�ငှ့် 

အဖဲွ�များအေပါ် ဆုိးရွားေသာ သကေ်ရာက်မ� �ိှ�ိင်ုေ�ကာင်းကို 

ထည့်မစဉ်းစားဘူးလား။ 

 

A6. မည်သည့် လူမျိုးေရး၊ ဝင်ေင�ွငှ့် တည်ေနရာ 

အေရအတွက်အရ�ှင့် အရည်အချင်းအရ 

ေဒတာများက ဤအဆုိြပုချက်ကို 

သတင်းေပးလဲဆုိတာကို မ�ခင်းမချန ်

သတ်မှတ်မလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်ကို လူမျိုးေရး၊ ဝင်ေင ွသိုမ့ဟုတ် တည်ေနရာ 

ေဒတာြဖင့် သိုမ့ဟုတ် လူမျိုးေရး �ကားေနေရးဝါဒ၏ 

အခုိင်အမာဆုိချက်ြဖင့် ေရးဆဲွထားပါသလား။ 

 

A7. အဆုိြပုချက်က ကျဉ်းေြမာင်းေစရန ်သိုမ့ဟုတ် 

ပိတ်ပင်ရန ်ရည်ရွယ်သည့် လူမျိုးေရး 

ြခားနားချက်များကို အကနုအ်စင် ေဖာ်ြပမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ၎င်း၏ ရည်ရွယ်မထားေသာ အကျိုးဆက်များက 

လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကို တိုးြမ�င့်�ိုင်ပုံကို 

ထည့်မစဉ်းစားဘူးလား။ 

 

II. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ဦးစားေပးမ�များ- A. လူများ - စုစုေပါငး် ရမှတ ်(အများဆံုး 35 မှတ်)  
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B. ေနရာ 
 

 အားေကာင်း (5 ထိက်ုတန်သည်)     အားနည် (0 ထိက်ုတန်သည)်   

ဤအဆိုြပုချက်သည်…   အမှတ်ေပးေရး စံသတ်မှတ်ချက ် ရမှတ် 
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B1. သွားလာေရး ရင်း�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကို အားြပုရန�်ှင့် 

၎င်းတိုေ့�ကာင့် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ 

ေလျာ့ပါးေစရန ်Crescent အေ�ှ � ပုိင်းတွင် 

Project Connect ဌာနတစ်ခုခုမှ 1 မုိင်အတွင်း  

တည်�ိှပါသလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်သည် Crescent အေ�ှ� ပုိင်း�ိှ 

Project Connect ဌာန၏ 1 မုိင်အတွင်း 

မတည်�ိှဘူးလား။ 

 

 B2. ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျင်ေရး ဖိအားများကို 

ေလ�ာ့ချရန�်ငှ့် အခွင့်အလမ်း ဟာကွက်များကို 

ပိတ်ရန ်�မို�ေတာ် သိုမ့ဟုတ် အြခား အစုိးရပုိင်ေသာ၊ 

ယခင်က ေဖာ်ေဆာင်ထားေသာ�ငှ့် 

ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်�ိင်ုေသာ ေြမရာ�ငှ့် အိမ်ြခံေြမများကို 

ကနအ်ားြပုပါသလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျင်ေရး ဖိအားများကို 

ေလ�ာ့ချရန�်ငှ့် အခွင့်အလမ်း ဟာကွက်များကို 

ပိတ်ရန ်မဟုတ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက ်

အစုိးရပုိင်ေသာ�ှင့် ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်�ိုင်ေသာ 

ေြမရာကိ ုအသံုးြပုရန ်အဆုိြပုပါသလား။ 

 

B3. BIPOC လူမ�အသိုက်အဝနး်များ�ငှ့် 

ဝင်ေငနွည်းသူများသည် 

ဖယ်�ှားခံရမ�ကို 

ခံ�ိင်ုမည်မဟုတ်ေ�ကာင်း၊ 

လက်�ိှ�ကံုေနရေသာ 

ဖယ်�ှားခံရမ�ကို �ကံုေနရေ�ကာင်း၊  

ကာလ�ှည်�ကာ သမုိင်းဝင် ဖယ်�ှားခံရမ�ကို 

�ကံုေနရေ�ကာင်း သိုမ့ဟုတ် နယ်ေြမတစ်ခုမှ 

ချနလ်ှပ်ခံရေ�ကာင်းကို ေြဖ�ှင်းရန ်ဖယ်�ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်၏  

လက�ဏာများ�ငှ့် ချိနည်�ိပုံကို အကနုအ်စင် 

�ှင်းြပြခင်း။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ပစ်မှတ်ထား ဧရိယာ�ိှ လူမ�အသိုက်အဝနမ်ျား 

�ကံုေတွ�ေနရသည့်  

ဖယ်�ှားခံရမ� ပင်ကိုလက�ဏာများကို 

ထည့်မစဉ်းစားဘ ဲ 

အဆုိြပုချက်ကို ေရးဆဲွခ့ဲပါသလား။ 

 

II. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ဦးစားေပးမ�များ- B. ေနရာ - စုစုေပါငး် ရမှတ ်(အများဆံုး 15 မှတ)်  
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C. ရည်ရွယ်ချက် 
 

 အားေကာင်း (5 ထိက်ုတန်သည်)     အားနည် (0 ထိက်ုတန်သည)်   

ဤအဆိုြပုချက်ကုိ ြပုလုပ်ပါ....   အမှတ်ေပးေရး စံသတ်မှတ်ချက ် ရမှတ် 
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C1. တနး်တူညီမ� ေစ့ေဆာ်သည့်အရာများ 1-3 မှ 

အနည်းဆုံးတစ်ခု အပါအဝင် လူမျိုးေရး 

တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများ အနည်းဆုံး 3 

ခုကို ေြဖ�ှင်းရန ်လံုလံုရရ တနး်တူညီစွာ 

ကိယု်စားြပုမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်သည် ေလ�ာက်လ�ာ စည်းကမ်းချက်များ�ငှ ့

ကိုက်ညီရန ်ဖနတ်ီးထားသည့် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� 

ြဖစ်ေစသည့်အရာ�ငှ့် ပတ်သက်၍ အဓိကအေ�ကာင်း 

ြဖစ်ပါသလား။ 

 

C2. ဖယ်�ှားခံရမ� ဆန ့က်ျင်ေရး ေငွေ�ကးများ 

အသံုးြပုမ�အတွက် ဦးစားေပး အဆုိြပုချက် 

အနည်းဆုံး တစ်ခုကို ေ�ှ�ဆက်လုပ်မလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်သည် ၎င်းက ဦးစားေပး ရည်ရွယ်ချက ်

အနည်းဆုံးတစ်ခုကို ေ�ှ�ဆက်လုပ်ေဆာင်ပုံကို 

အဓိပ�ါယ်�ိှစွာ ေြဖ�ှင်းမေပးဘူးလား။ 

 

C3. ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ (ဥပမာ၊ အိမ်ြခံေြမ 

ထင်ြမင်ချက်မှ ကာကွယ်ြခင်း) ကို မ�ခင်းမချန ်

ဖယ်�ှားြခင်းြဖင့် အေ�ကာင်းရင်းအဆင့်တွင် 

ဖယ်�ှားခံရမ�ကို ေြဖ�ှင်းမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်သည် အနည်းဆုံး သိုမ့ဟုတ ် ယာယီ 

ေြဖ�ှင်းမ�သာ ပ့ံပုိးေပးေသာ်လည်း ဖယ်�ှားခံြခင်း၏ 

အဓိကအေ�ကာင်းရင်းကို အဓိပ�ါယ်�ိှစွာ 

ေြဖ�ှင်းမေပးဘူးလား။ 

 

 C4. တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများကို 

ေ�ှ�ဆက်လုပ်ေဆာင်ရန ်တိုင်းတာ၍ရေသာ 

အကျိုးရလဒမ်ျားကို ခဲွြခားေရွးထုတ်မလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်သည် တည်ေဆာက်ပုံများ�ငှ့် 

လိုအပ်ေသာ အစီအမံများကိ ုနားလည်ြခင်းကို 

လက်ေတွ�မြပသဘဲ  

သင့်ေလျာ်ေသာ ေဝါဟာရကိုသာ အသံုးြပုပါသလား။ 

 

C5. ပေရာဂျက်�ငှ့် တနး်တူညီမ� 

ြဖစ်ေစသည့်အရာများ�ကား �ှင်းလင်းေသာ 

ချိတ်ဆက်မ�ကိ ုြပသပါသလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်တွင် တနး်တူညီမ� 

ြဖစ်ေစသည့်အရာများသို ့ �ှင်းလင်းေသာ ချိတ်ဆက်မ� 

မ�ိှဘူးလား။ 

 

C6. အိမ်ြခံေြမကို လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း 

ပုိင်ဆုိင်မ�သို ့ လ�ဲေြပာင်းရန် 

အခွင့်အလမ်းကို ပ့ံပုိးေပးပါသလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ဤသည်မှာ ေစျးကွက်��နး် ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး 

ြဖစ်ပါသလား သိုမ့ဟုတ် ၎င်းက ကာလ�ှည်�ကာ 

ေြဖ�ှင်းနည်း (ဥပမာ၊ အိမ်ြခံေြမအတွက် အိမ်ငာှး 

�ှာမီှးမ� သိုမ့ဟုတ် အိမ်ြခံေြမကို လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း 

ေြမရာ ယံု�ကည်အပ်�ှေံင�ွငှ့် ပူးေပါင်းြခင်း) ထက် 

ကျေရာက်ေတာ့မည့် ကပ်ေဘး (ဥပမာ၊ �င်ှထုတ်မ� 

�ကိုတင်ကာကွယ်ေရး သိုမ့ဟုတ် ငာှးရမ်းခ 

အေထာက်အပ့ံ) ကပ်ေဘးကိုသာ 

ေြဖ�ှင်းေပးပါသလား။ 

 

C7. သမုိင်းေ�ကာင်းအရ မမ�တမ�(ဥပမာ၊ သမုိင်းေ�ကာင်းအရ 

ရင်း�ှးီြမ�ုပ်�ှံေလ�ာ့ချခံရမ� သိုမ့ဟုတ် ဖယ်�ှားခံရမ� 

�ကံုေတွ�ထားရသည့် လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများတွင် 

ရင်း�ှးီြမ�ုပ်�ှံမ�၊ ဦးစားေပးမ� မူဝါဒကိ ုေထာက်ပ့ံမ�၊ 

အစ�ိှသည်တို)့ ကို ေြဖ�ှင်းမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်သည် သမုိင်းေ�ကာင်းအရ 

တရားမမ�တမ�များကိ ုေြဖ�ှင်းပုံအေပါ် 

��တ်ဆိတ်ေစပါသလား သိုမ့ဟုတ် ၎င်းက 

“ေစျးကွက်” ကို မှနက်နေ်�ကာင်းြပမ�အြဖစ် 

ကိုးကားပါသလား။ 

 

C8. ၎င်းက လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းက ခဲွြခားထားေသာ  

လက်�ိှ လိုအပ်ချက်ကို ေြဖ�ှင်းေပးပါသလား 

သိုမ့ဟုတ် အဆင်ေြပမ�ကို ပုိေကာင်းေစပါသလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... အဆုိြပုချက်သည် လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း၏ 

လက်�ိှ လိုအပ်ချက်များ�ငှ့် 

မသက်ဆုိင်ဘူးလား။ 

 

C9. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများအတွက် တကယ့ ်

အကျိုးခံစားခွင့် ဖနတ်ီးရန ်လံုေလာက်ေသာ 

ပမာဏြဖင့် ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို 

ေြဖ�ှင်းမလား။ 

........သိုမ့ဟုတ်....... ဖယ်�ှားခံမ�အ��ရာယ်�ိှသည့် 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများက 

လျစ်လျူ���ိင်ုေလာက်ေအာင် သိုမ့ဟုတ် 

တကယ်မြဖစ်ဟုထင်ရေလာက်ေအာင်ပင်  

အဆုိြပုထားသည့် သက်ေရာက်မ�က 

နည်းပါးပါသလား။ 

 

II. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ဦးစားေပးမ�များ- C. ရည်ရွယ်ချက်- ရမှတစ်ုစုေပါငး် (အများဆံုး 35 မှတ)်  
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III. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် အကာအရံများ- ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်ကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်ပါ 

ဖယ်�ှားခံရမ�မ�ိှဘဲ လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ��ငှ့ ်တုိးတက်မ�ကုိ တုိးြမ�င့်လုပ်ေဆာင်ရနအ်လုိင့ာှ အဆုိြပုချက်များတွင ်BIPOC ေနထိုငသူ်များ၊ 

လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဖွဲ�အစည်းများအေပါ် တုိးပွားလာေသာ ဖယ်�ှားခံရမ� သုိမ့ဟုတ် စီးပွားေရး အ��ရာယ်အတွက် 

အကာအရံများ ပါဝငရ်မည်။ 
 

အားေကာင်း (5 ထိက်ုတန်သည်)     အားနည် (0 ထိက်ုတန်သည)်   

ဤအဆိုြပုချက်တငွ.်...   အမှတ်ေပးေရး 

စံသတ်မှတ်ချက ်

ရမှတ် 

1.  BIPOC လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများ သိုမ့ဟုတ် 

ဝင်ေငနွည်းသူများအေပါ် အလားအလာ�ိှေသာ 

ရည်ရွယ်မထားသည့် အ��ရာယ် အကျိုးဆက်များကို 

�ှင်းလင်းစွာ ခဲွထုတ်ထား�ပီး ၎င်းတိုက့  

အဆုိြပုထားေသာ အ��ရာယ်ကို ေလျာ့ပါးေစရန ်

အဓိပ�ါယ်�ိှေသာ စီမံချက်များ ြဖစ်ပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်...

.. 
BIPOC လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းများ သိုမ့ဟုတ် 

ဝင်ေငနွည်းသူများအေပါ် အချိုးမမ�တစွာ 

ဝနပုိ်ေစ�ိင်ုပါသလား။ 

 

2. အ��ရာယ်များသူများအေပါ် တိုက်�ုိက်၊ စီးပွားေရး၊ ယဉ်ေကျးမ��ငှ့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားအမျိုးအစားများသို ့ 

ေထာက်ပ့ံမ�ကို  

ေလ�ာ့ချ သိုမ့ဟုတ် ေလျာ့ပါးေစပုံအေပါ် �ှင်းလင်းမ� 

�ိှပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်...

.. 
၎င်း၏ ရည်ရွယ်မထားေသာ အကျိုးဆက်များက စီးပွားေရး 

တိုးတက်မ�အေပါ်သာ အေလးထားေနစဉ် အဆုိပါ 

လူစုများအေပါ် တိုက်�ုိက်၊ စီးပွားေရး၊ ယဉ်ေကျးမ��ငှ့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ဖယ်�ှားခံရမ� တိုးလာေစ�ိင်ုပုံကိုပင် 

ထည့်မစဉ်းစားထားဘူးလား။ 

 

3. အဆုိြပုချက် (ဥပမာ၊ ေချးေငစွာချုပ်များ သိုမ့ဟုတ် အဖုိးအခများ၊ 

အသံုးြပုခများ သိုမ့ဟုတ ်စရိတ်စကများ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး�ငှ့် 

ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး စရိတ်များ၊ အစ�ိှသည်တို)့ �ှင့် ဆက်စပ်၍ 

ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ ကုနက်ျစရိတ်များ ဝနထ်ုပ်ဝနပုိ်းများမှ 

အကျိုးခံစားသူများ�ငှ့် ၎င်းေ�ကာင့် နစ်နာသူများ၏ 

ပုိင်းြခားစိတ်ြဖာချက် �ိှပါသလား၊ အကျိုးခံစားခွင့်များ�ငှ့် 

ဝနထ်ုပ်ဝနပုိ်းများကို တနး်တူညီမ�စွာ ြဖန ့ေ်ဝထားပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်...

.. 
BIPOC အိမ်ေထာင်စုများ၊ လပ်ုငနး်များ �ငှ့်/သိုမ့ဟုတ် 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း အဖဲွ�အစည်းများက စရိတ်များ၏ 

တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ ေဝစုကို ေပးရပါသလား။ 

 

4.   ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူအားလံုးက လူမျိုးေရးခဲွြခားမ�ကို 

ပျက်ြပယ်ေစြခင်း® လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း ဖဲွ�စည်းေရး 

အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပဲွအြပင်  

“တွယ်ရာမ့ဲြဖစ်ခ့ဲသည်” အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ထားကာ 

၎င်းတို၏့အလုပ်ကို အသွင်ေြပာင်းရန ်အဆုိပါ 

အချက်အလက်များကို ထိေရာက်စွာ အသံုးြပု�ပီး 

၎င်းတို၏့ အဆုိြပုချက် ရည်မှနး်ချက်များ�ငှ့် 

အကျိုးရလဒမ်ျားကို ပုံေဖာ်ေနပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်...

.. 
ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများသည် စနစ်တကျ 

လူမျိုးေရးခဲွြခားမ�ကို တည်တံ့ေစြခင်း၊ 

လူမျိုးေရးခဲွြခားမ�များကို တိုးလာေစြခင်း�ငှ့် 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်သည့် လူများအေပါ် 

ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ တိုးလာေစြခင်းြဖင့် 

ပုိ�ကီးမားေသာ အ��ရာယ်ကို ဖနတ်းီပါသလား။ 

 

5. ၎င်းတိုက့ိုယ်တိုင်ကို ကယ်တင်ရန ်အဆုိြပုချက်မှတဆင့် 

၎င်းတိုက့ိုယ်တိုင် သိုမ့ဟုတ် ၎င်းတို၏့ မိသားစုဝင်များကို 

ေငေွ�ကးအရ အကျိုးြဖစ်ေစ�ိင်ုသည့် ေရွးချယ်ထားေသာ 

သိုမ့ဟုတ် လျာထားေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်မ�များ 

လိုအပ်ေစြခင်းြဖင့် အကျိုးစီးပွား ပဋိပက� သိုမ့ဟုတ ်

အကျိုးစီးပွား ပဋိပက�၏ သွင်ြပင်ကို တားဆီးရန ် 

ခုိင်လံုေသာ တည်ေဆာက်ပုံများ �ိှပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်...

.. 
ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများသည် ၎င်းတို၏့ ကိုယ်ပုိင် 

အကျိုးစီးပွားြဖင့်စိတ်ခွနအ်ားေပးခံရသည်ဆုိသည့် 

ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှပါသလား။ 

 

III. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် အကာအရံများ - စုစုေပါငး်ရမှတ ်(အများဆံုး 25 မှတ်)  
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IV. ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်မ� - ဖယ်�ာှးပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပုံေငအွတက်ွသာ 

ဤအဆုိြပုချက်ကုိ ေအာငြ်မငစ်ွာ ေဖာ်ေဆာင�်ိငုရ်နမ်ှာ အေရး�ကီးပါသည်။ 
 

 အားေကာင်း (5 ထိက်ုတန်သည)်     အားနည် (0 ထိက်ုတန်သည)်   

ဤအဆိုြပုချက်တငွ.်...   အမှတ်ေပးေရး 

စံသတ်မှတ်ချက ်

ရမှတ် 
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1. ေလ�ာက်လ�ာတင်သူ၏ ေခါင်းေဆာင်မ�အပုိင်း 

(ဘုတ်�ငှ့် အမ�ေဆာင်များ) သည် 

ဝနေ်ဆာင်မ�ရယူေနသည့် လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း၏ 

လူမျိုးေရး / တိုင်းရင်းသား အိမ်ေထာင်စုများကိ ု

အေလးအနက်စဉ်းစားပါသလား။ 

......သိုမ့ဟုတ်...

.. 
1.ေလ�ာက်လ�ာတင်သူ၏ ေခါင်းေဆာင်မ�အပုိင်း 

(ဘုတ်�ငှ့် အမ�ေဆာင်များ) သည် 

ဝနေ်ဆာင်မ�ရယူေနသည့် လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း၏  

လူမျိုးေရး / တိုင်းရင်းသား အိမ်ေထာင်စုများကိ ု

အေလးအနက်စဉ်းစားပါသလား။ 

 

2. ပေရာဂျက ်အသံုးစရိတ်သည် အဆုိြပုချက်တွင် 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း မိတ်ဖက်အားလံုး 

လံုေလာက်စွာ ရင်းြမစ်ထုတ်ေပးပါသလား။ 

......သိုမ့ဟုတ်...

.. 
ပေရာဂျက်သည် အဖဲွ�အစည်းများ�ငှ့် ေနထိုင်သူများ၏ 

ရင်းစားထုတ်မေပးေသာ သိုမ့ဟုတ် လုပ်ခေလ�ာ့ေပးေသာ 

အလပ်ုအေပါ်သာ မီှခုိေနပါသလား။ 

 

 3.  တရားဝင် မိတ်ဖက်များ အပါအဝင် 

အဆုိြပုထားေသာ လုပ်�ိင်ုစွမ်း တည်ေဆာက်ေရး 

�ကိုးပမ်းမ�မျာတွင် အေ�ကာင်းခံရင်း 

ေလ�ာက်လ�ာတင်သူတွင် အဆုိြပုချက်အတိုင်း 

ေပးအပ်ရန ်လုပ်�ိင်ုစွမ်း�ိှပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်....

. 
အဆုိြပုချက်သည် �ပီးေြမာက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်�ိင်ုရန် 

အဖဲွ�အစည်း၏ လုပ်�ိင်ုစွမ်းြပင်ပတွင် �ှင်းလင်းစွာ 

�ိှေနပါသလား။ 

 

4. ယခင် ဥပမာများ�ငှ့် လက်ေတွ�လုပ်ေဆာင်ထားသည့် 

အဆုိြပုချက်၏ အစီအစဉ်ေရးဆဲွေရး 

က�များြဖင့် ေပးပုိရ့န ်နည်းလမ်းအတွက် 

�ှင်းလင်းေသာ စိတ်ကူး �ိှပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်....

. 
ပေရာဂျက်၏ အမှနတ်ကယ် လုပ်ငနး်ေဆာင်တာများက 

သေဘာတရားအရ ြဖစ်ပါသလား။ 

 

5. အဆုိြပုချက်က လက်ေတွ�ဆန်ေသာ 

ကုနက်ျစရိတ်များကို ထည့်စဉ်းစား�ပီး BIPOC 

ဝနထ်မ်း�ငှ့် မိတ်ဖက်များကို တနး်တူညီစွာ 

ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်....

. 

အဆုိြပုထားေသာ အသံုးစရိတ်သည်  

လက်ေတွ�ဆနေ်သာ ကုနက်ျစရိတ်များကိ ု

ထည့်စဉ်းစား�ပီး BIPOC ဝနထ်မ်း�ငှ့် မိတ်ဖက်များကို 

တနး်တူညီစွာ ေငွေ�ကးေထာက်ပ့ံြခင်းမ�ိှဘူးလား။ 

 

6. အဆုိြပုချက်သည် အလားအလာ�ိှသည့် 

အ��ရာယ်များ�ငှ့် ေလျာ့ပါးေစေရးကိ ု

လံုေလာက်စွာ ခဲွြခားေဖာ်ြပထားပါသလား။ 

.....သိုမ့ဟုတ်....

. 
ပေရာဂျက်၏ ေအာင်ြမင်မ�ကို ကန ့သ်တ်ခ့ဲ�ိုင်သည့် 

ေြဖ�ှင်းမထားေသာ သိသာသည့် ြပဿနာများ �ိှပါသလား။ 

 

IV. ကျိုးေ�ကာငး်ဆီေလျာ်မ� - စုစုေပါငး် ရမှတ ်(အများဆံုး 30 မှတ)်  

 

 စုစုေပါင်းများ 

I. လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်က လုပ်ေဆာငေ်သာ- ဆက်ဆေံရး�ငှ့ ်တာဝန်ခံမ� သနိားလည်�ိငုစွ်မး်  

II. လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် ဦးစားေပးမ�များ- လူမျိုးေရး တန်းတူညီမ�ကို တုိးြမ�င့လ်ုပ်ေဆာငပ်ါ - A. လူများ  

II. လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် ဦးစားေပးမ�များ- လူမျိုးေရး တန်းတူညီမ�ကို တုိးြမ�င့လ်ုပ်ေဆာငပ်ါ - B. ေနရာ  

II. လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် ဦးစားေပးမ�များ- လူမျိုးေရး တန်းတူညီမ�ကို တုိးြမ�င့လ်ုပ်ေဆာငပ်ါ - C. ရည်ရွယ်ချက ်  

III. လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် အကာအရံများ- ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်ကို �ကိုတငက်ာကွယ်ပါ  

IV. ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်မ� - ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပံုေငအွတွက်သာ  

စုေပါငး်ထားေသာ စုစုေပါငး်  
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ဟန်ချက်ညီေသာ ရန်ပုံေင ွအချက်အလက်အစစု ု- ဖယ်�ှားပစ်မ� 

ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပုံေငအွတက်ွသာ 

ရည်မှနး်ချက်သည် အလှည့်စီတုိငး်တွင ်ဟနခ်ျက်ညီေသာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ�ငှ့ ်လုံးဝဥဿုံ အချက်အလက်အစုစုအတွက် ြဖစ်သည်။ 

ဥပမာ၊ စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာက့ဲသုိ ့ တစ်ခုတည်းဆီသုိ ့ အကုနအ်စင ်ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးမည့်အစား ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကုိ 

တွနး်လှနဖ်ယ်�ှားရန ်ဦးစားေပး ရည်ရွယ်ချက်များသုိ ့ ရနပ်ံုေငမွျားကုိ ခွဲေဝေပးရမည်။ ေနာက်ဆုံး ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွ

ေပးအပ်မ� ဆုံးြဖတ်ချက်များ မတုိငခ်င်၊ အကဲြဖတ်သူများသည် ရနပ်ံုေငထွည့်ေပးထားေသာ ပေရာဂျက်များက ေအာက်ပါ 

ဟနခ်ျက်ြပည့်မီေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်လက်�ိှ လူမ�အသုိက်အဝနး် အေြခအေန၊  

ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများအတွငး်�ငှ့ ်ဤအလှည့်�ိှ အြခား အဆုိြပုချက်များအြပင် အချက်အလက်အစုစုတစ်ခုလုံးအတွငး် အမှတ်များေသာ 

အဆုိြပုချက်များကုိ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ရန ်ေနာက်တစ်ဆင့ြ်ပန်ဆုတ်ရမည်- 

လူများ 

• ဦးစားေပး လူစုများ၏ ဟနခ်ျက် 

ေနရာ 

• ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် အမျိုးအစား(အားနည်းေသာ၊ လက်�ိှ၊ ကာလ�ှည်) အမျိုးမျိုးြဖင့ ်

Crescent အေ�ှ�ဘက်အတွငး်�ိှ ရပ်ကွက်များ၏ ဟနခ်ျက်ညီမ� 

ရည်ရွယ်ချက် 

• ေနာက်ထပ် ဖယ်�ှားခံရမ�ကုိ �ကိုတင်ကာကွယ်ရန်၊ လက်�ိှ ဖယ်�ှားခံရမ�ကုိ ေြဖ�ှငး်ရန ်သုိမ့ဟုတ် 

ဖယ်�ှားခံရ�ပီးသူများအေပါ် အ��ရာယ်များအတွက် တရားသြဖင့ြ်ဖစ်ေစရန ်အမျိုးမျိုးေသာ ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် 

အမျိုးအစားများ�ိှ ဧရိယာများတွင ်ပေရာဂျက်များ၏ ဟနခ်ျက် 

• အေပျာ့စား (လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်�ငှ့ ်အဖွဲ�အစည်းဆုိငရ်ာ လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်ြခငး်) �ငှ့ ်အမာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ 

(ေြမရာ၊ ေဆာက်လုပေ်ရး သုိမ့ဟုတ် ပ�ုိဂရမ်) အတွက် ဦးစားေပးမ�များ၏ ဟန်ချက် 

• ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကုိ ပိုေကာငး်ေစ�ပီး ဖယ်�ှားခံရမ�ကုိ တုိက်ထုတ်ရန ်ေငေွ�ကးထည့်ဝင်သူ ကွနရ်က်များ၊ 

အစိုးရေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် မဟာမိတ်အဖွဲ�များအ�ှံတွ့င ်ေပါငး်စည်းထားေသာ �ိငုင်ေံရးဆ��ကုိ အေြခခံသည့် 

ပေရာဂျက်များ၏ ဟနခ်ျက်ညီမ� 

• စနစ်များ အေြပာငး်အလဲကုိ ပံုေဖာ်�ပီး သမား�ုိးကျ လူထ ုေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ေရး ရငး်ြမစ်များကုိ 

ဆနး်သစ်တီထွင�်ိငုေ်ြခ�ိှသည့် ပေရာဂျက်များ၏ ဟနခ်ျက်ညီမ� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လူမျိုးေရးဆုိငရ်ာ တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့က်ျငေ်ရး အစီအမ ံ| 63 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်က 

ဦးေဆာငေ်သာ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မ��ငှ့ ်

တာဝနခ်ံမ� 
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အခန်း 5- လမူ�အသိငုး်အဝုိငး်က ဦးေဆာငေ်သာ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ��ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ� 

လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာ တန်းတညီူမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့်ကျငေ်ရး အစီအမံကုိ အသံးုြပုရန် ဖယ်�ှားမ�ေ�ကာင့ ်

အထခုိိက်ဆံးုသမူျား၏ အငအ်ားကုိ တည်ေဆာက်ြခငး် 

 
တာဝနခ်�ံပီး လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က ဦးေဆာငေ်သာ နည်းလမ်းြဖင့ ်အစီအမံကုိ ေဖာ်ေဆာငရ်န ်ေအာက်တွငေ်ဖာ်ြပထားသည့် တည်ေဆာက်ပံု�ငှ့ ်

လုပ်ရပ်များတွင ်အစိုးရ�ငှ့ ်ပိုကျယ်ြပန ့ေ်သာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် �စှ်ခုစလုံးတွင ် 

အသွငကူ်းေြပာငး်ေရး အေြပာငး်အလဲြဖစ်ေစ�ိငုေ်ြခ �ိှသည်။ ၎ငး်တုိသ့ည် Project Connect မိတ်ဖက်များအား တီထွငဆ်နး်သစ်မ�၊ 

လက်ေတွ�ေလ့လာမ�၊ သငယူ်ေလ့လာမ��ငှ့ ်စဉ်ဆက်မြပတ် တုိးတက်ေကာငး်မွနေ်ရးကုိ ေပွ�ဖက်ရန ်လုိအပ်ေစပါသည်။ တည်ေဆာက်ပံု�ငှ့ ်

လုပ်ေဆာငခ်ျက်များမှာ- 

1. အတွငး်�ငှ့ ်အြပင ်တာဝနခ်ံမ� တည်ေဆာက်ပံုကုိ တည်ေဆာက်ပါ 

2. ကုိယ်တုိင ်ဆုံးြဖတ်မ��ငှ့ ်ပိုင်ဆုိငမ်�အတွက် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အငအ်ားကုိ တည်ေဆာက်�ပီး ရငး်ြမစ်ယူ 

A. လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်ေရး ရနပ်ံုေငွကုိ ချမှတ်ပါ 

B. ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး အာဏာကုိ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်ထံ ေပးအပ်ပါ 

3. တနး်တူညီေသာ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမတ်ှေရးအတွက် မူများ�ငှ့ ်အကာအရံများ ချမှတ်ပါ 

4. တနး်တူညီမ� ြဖစ်ေစသည့်အရာများ၊ ဦးစားေပး ရည်ရွယ်ချက်များ�ငှ့ ်ဟနခ်ျက်ညီေသာ ခွဲေဝသတ်မှတ်မ� ဦးစားေပးများကုိ 

ေြဖ�ှငး်ရန ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငကုိွ ေရးဆဲွပါ 

5. ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး သက်ေရာက်မ�ကုိ ပိုေကာငး်လာေစရန ်စနစ်များ အေြပာငး်အလဲ ြပုလုပ်ပါ 

6. ဌာနေပါငး်စံ ုလူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ပငမ်အဖွဲ�ကုိ စုေဝးဖိတ်�ကားပါ 

7. တုိးတက်မ�အဆင့ဆ်င့�်ငှ့ ်ရလဒမ်ျားကုိ ေစာင့�်ကည့်�ပးီ အစီရငခ်ံပါ 

 

1. အတငွး်�ငှ့ ်အြပင ်တာဝန်ခံမ� တညေ်ဆာကပံ်ုကို တညေ်ဆာက်ပါ 

ေအာငြ်မငမ်�သည် အစိုးရ�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်�ကား စဉ်ဆက်မြပတ် လက်တဲွလုပ်ကုိငမ်� လုိပါသည်။ ဆုံးြဖတ်ချက်များက 

တနး်တူညီေသာ ရလဒမ်ျားသုိ ့ဦးတည်ေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်လူမ�အသုိငး်အဝိုင်းက ဦးေဆာငေ်သာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်

�ှငး်လငး်ေသာ အစိုးရ တာဝနခ်ံမ� တည်ေဆာက်ပံုတုိ ့လုိအပ်ပါသည်။ ေခါငး်ေဆာငမ်�အပုိငး်၊ ဝန်ထမ်း လုပ်�ိငုစ်ွမ်း၊ ဌာနတငွး် တာဝန်ခံမ��ငှ့ ်ြပငပ် 

တာဝန်ခံမ�တုိသ့ည် ဖယ်�ှားခံရမ�ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်မ�အများဆုံးသူများအေနြဖင့ ်Austin တုိးတက်ပံုတွင ်ပို�ကီးမားေသာ ကုိယ်တုိင ်ဆုံးြဖတ်မ��ိှရန ်

အခွင့အ်ာဏာ လ�ဲေြပာငး်ြခငး်အတွက် အလွန်အေရး�ကီးပါသည်။ တာဝနခ်ံမ� တည်ေဆာက်ပံုအတွက် ကန ့သ်တ်ေဘာငမ် ှဤအချက်ေလးချက်ကုိ 

ေအာက်တွင ်အေသးစိတ်ကျကျ ေဆွးေ�းွထားသည်။ 
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ပံ ု20။  Seattle �မို�၏ တနး်တူညီေသာ ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး ပဏာမ အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�မှ ပုံကို ေကာက်�တု်ထားသည် 

ေဘာင် 

 

ေခါငး်ေဆာငမ်�အပုိငး် 

ေရွးချယ်ထားေသာ �မို �ေတာ် အရာ�ိှများ၊ Austin Transit မိတ်ဖက် ဒါ�ုိက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ � �ငှ့ ်�မို �ေတာ် Metro ၏ ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည် 

Project Connect ဆုံးြဖတ်ချက်အားလုံးတွင ်လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�ကုိ ဦးစားေပးြခငး်�ငှ့ ်ေြဖ�ှငး်ြခငး်၏ အေရး�ကီးမ��ငှ့ ်ပတ်သက်၍ 

ပို�ကီးမားေသာ လူထု�ငှ့ ်ကုမ�ဏီတွငး် သတိြပုမိမ�ကုိ ြမ�င့တ်င်ရန�်ငှ့ ်လက်ေတွ�သ�ုပ်ြပရန ်ဆက်လက်လုပ်ကုိငရ်မည်။ ေအဂျငစ်ီ 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည် အသုံးစရိတ် ရငး်ြမစ်များကုိလည်း ဦးစားေပးရမည်၊ ြပင်ပ မိတ်ဖက်များကုိ စည်း�ုံး�ပီး ဦးေဆာငရ်န ်ဝန်ထမ်းများကုိ 

တုိးတက်ေစ�ပီး လုပ်ပိုငခ်ွင့ေ်ပးကာ ေအာငြ်မငရ်န ်အတားအဆီးများကုိ တက်�ကစွာ ဖယ်�ှားရမည်။ 

 

ဝန်ထမ်း လုပ်�ိငုစ်ွမ်း 

တနး်တူညီမ� ကိစ�ရပ်များကုိ ေဖာ်ထုတ်�ပီး ြပုမူလုပ်ေဆာငရ်န ်ပါဝငေ်သာ ေအဂျငစ် ီဝနထ်မ်းအားလုံးအား သငတ်နး်၊ ရငး်ြမစ်များ�ငှ့ ်

အေထာက်အပံ့ေပးရမည်ြဖစ်�ပီး ဦးစားေပးမ� သိနားလည်ချက်အသစ်�ငှ့အ်ညီ ၎ငး်တုိ၏့ တာဝနမ်ျား ေဆာငရွ်က်ရန ်တာဝနေ်ပးရမည်။ 

အနည်းဆုံးအေနြဖင့်၊ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်မိတ်ဖက်လုပ်ကုိငြ်ခငး်�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခငး်အတွက် လူမျိုးေရးအရ 

ခွဲြခားထားေသာ ေဒတာများကုိ စုေဆာငး်ြခငး်�ငှ့ ်အသုံးြပုြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်က အစီအမံကုိ နားလည်ြခငး်ဟု ဆုိလုိပါသည်။ �မို �ေတာ်၏ 

တနး်တူညီမ��ုံးသည် အစီအမ ံအသုံးြပုမ�တွင ်လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ��ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အသံများကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် ဗဟုိြပုရန် 

ဖယ်�ှားခံရမ� �ကိုတငက်ာကွယ်ေရး ဌာနခွဲ�ငှ့ ်အနးီကပ် လုပ်ကုိငရ်မည်။ 

• အစီအစဉ်�ိှ တနး်တူညီမ� ဦးစားေပးမ�များ 

• တနး်တူညီမ� အေြခခံအေဆာက်အအံု ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ� 

• လူမ�အသိုက်အဝနး် အင်အားကို သတ်မှတ်�ပီး 

ရင်းြမစ်ရယူပါ 

ဝန်ထမး် 

လုပ်�ိငုစွ်မး် 

ေခါငး်ေဆာငမ်� 

အပိုငး် 

ြပငပ် 

တာဝန်ခံမ� 

အတငွး် 

တာဝနခ်ံမ� 

• ဌာန�ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီအ�ှံ ့ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ� 

• ခိုငမ်ာေသာ တနး်တူညီမ� အစီအမံများ�ငှ့ ်

သတငး်ပို ့ြခငး် 

• အသုံးစရိတ်ခွဲေဝမ�တွင ်တနး်တူညီမ� 

• တနး်တူညီမ� ြပဿနာများကို 

အမည်ေဖာ်ြပ�ိင်ုစွမ်း�ငှ့် အေရးယူ�ိင်ုစွမ်း 

• ဝနထ်မ်း�ငှ့် လူမ�အသိုက်အဝနး်�ကား 

ခုိင်မာေသာ ချိတ်ဆက်မ�များ 

• လူမ�အသိုက်အဝနး် ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းအတွက် 

အခွင့်အလမ်းများ 

• လူမ�အသိုက်အဝနး် လုပ်�ိင်ုစွမ်း တည်ေဆာက်ြခင်း�ငှ့် 

ေခါင်းေဆာင်မ�အပုိင်း ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် 

လုပ်ငနး်စဉ်များ 
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�မို �တငွး် တာဝန်ခံမ� 

အစီအမံအသုံးြပုမ�ြဖင့ ်တနး်တူညီမ�ကုိ ဦးစားေပး�ပီး အားေပးရန ်Austin �မို �ေတာ်၏ �မို �တွငး်လုပ်ထံုးတွင ်အစီအမံ အသုံးြပုမ�၊ 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငအွတွက် စီမံခန ့ခ်ွဲေရး အေထာက်အပံ့�ငှ့ ်ြမန်ဆနေ်သာ ေစာင့�်ကည့်ေရး ပ�ုိဂရမ်အသုံးြပုမ�ကုိ 

လွယ်ကူေချာေမွ�ေစရန ်လက်�ိှ ဌာနအ�ှံ ့ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ� ပါဝငရ်မည်။ Austin ၏ တနး်တူညီမ��ုံး�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

ဖယ်�ှားခံရမ� �ကိုတငက်ာကွယ်ေရး အရာ�ိှသည် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး ကန ့သ်တ်ေဘာင၏် ေထာက်ေလးခုကုိ ေထာက်ပံ့�ပီး 

ည�ိ��ငိး်လုပ်ကုိငရ်န ်Project Connect ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်�ငှ့ ်ဌာနအ�ှံ ့ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ� အဖွဲ� �ငှ့ ်အနးီကပ် လုပ်ကုိငရ်မည်။ 

 

ြပငပ် တာဝန်ခံမ� 

ဖယ်�ှားခံရမ�ေ�ကာင့ ်အများဆုံး ထိခိုက်ခံရသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များတွင ်တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ တုိးတက်မ� ဝနထ်ုပ်ဝနပ်ိုးများ�ငှ့ ်

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က ဒဇီိုငး်ထွငထ်ားေသာ ေြဖ�ှငး်နည်းများ၏ ထိေရာက်မ�အေပါ် ��ပ်ေထွးေသာ နားလည်မ� �ိှပါသည်။ 

အသငး်အဖွဲ�များသည် ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်�ငှ့ ်အဆုိပါ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ၏ က�မ်းကျငမ်�ကုိ ခွင့ြ်ပုကာ ၎ငး်တုိအ့တွက် 

တာဝနခ်ံရမည်။ ဤလာမည့် အသငး်အဖွဲ�ဆုိငရ်ာ အေြပာငး်အလဲအတွငး် အဆုိပါ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် အစိုးရ၏ အခေပး 

မိတ်ဖက်ြဖစ်မ��ငှ့ ်အစီအမံ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�က အလွန်အေရး�ကီးပါသည်။ က�မ်းကျငမ်�က မူဝါဒများ၊ ပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ ပံုေဖာ်�ိငုေ်စရနအ်လုိင့ာှ Project Connect ရငး်ြမစ်များကုိ အဆုိပါ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်

ယာယီ�ွန ့ေ်ပါငး်အဖွဲ�များ ရ�ိငုေ်အာင ်အရငဆုံ်း ြပုလုပ်ေပးရမည်။ ၎ငး်တွင ်ေငွေ�ကးေထာက်ပံ့မ� ပါဝငပ်ါသည်- 

• ဖယ်�ှားခံရမ�ဆန ့က်ျငေ်ရး ေြဖ�ှငး်နည်းများကုိ ေဖာေ်ဆာငရ်န ်နက်�� ိငး်�ပီး ေရ�ှည်တည်တ့ံေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်မ�၊ 

• စီစဉ်ေရးတွင ်ကာလ�ှည် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်၊ 

• ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး တည်ေဆာက်ပံုများတွင ်အစားထိုးထားေသာ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ��ငှ့် 

• လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ကျနး်မာြပည့်စံုေရး�ငှ့ ် ဖယ်�ှားပစ်မ� အ��ရာယ်အေပါ် Project Connect �ငှ့ ် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး 

ရနပ်ံုေင၏ွ သက်ေရာက်မ�များဆုိငရ်ာ အစီရငခ်ံစာများ�ငှ့ ် Project Connect �ငှ့ ် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရနပ်ံုေငွကုိ 

ဆုပ်ကုိငထ်ားြခငး်။ 
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2. ကိုယ်တိငု ်ဆံုးြဖတြ်ခငး်�ငှ့ ်တာဝန်ခံမ�အတကွ်  

လူမ�အသိကု်အဝန်း အငအ်ားကို တည်ေဆာက�်ပီး ရငး်ြမစ်ရယူပါ 

ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများေ�ကာင့ ်အများဆုံး ထိခိုက်နစ်နာသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုင်း အငအ်ားကုိ တည်ေဆာက်ြခငး်က  

အစီအမံ၏ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး�ငှ့ ်အသုံးြပုမ�အတွက် ဦးစားေပးြဖစ်သည်။ အစီအမ ံဖနတီ်းရာတွင ်ကူညီသူများသည် အစအီမံ 

အသုံးြပုြခငး်�ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ ြပုလုပ်ြခငး်က လုပ်ခေပး ဆုံးြဖတ်ချက်ြပုလုပ်ြခငး် 

တည်ေဆာက်ပံုများတွင ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်ကုိ ဗဟုိြပုြခငး်ြဖင့ ်အင်အားကုိ ြပန်ချိနကုိ်က်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာငး် အေလးအနက်ဆုိခဲ့သည်။ 

Project Connect ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး တည်ေဆာက်ပံုများသည် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်�ငှ့အ်တူ မိတ်ဖက်ေနသည့် 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေသာ သုိမ့ဟုတ် ခွဲြခားထားေသာ ပံုစံကုိ အသုံးြပုရမည်ြဖစ်သည်ဟု ဆ��ြပုခဲ့သည်။ 

ဤတည်ေဆာက်ပံုများသည် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြခြပု အဖွဲ�အစည်းများအား ဦးေဆာငရ်န ်

�ငှ့/်သုိမ့ဟုတ် အဓိပ�ါယ်�ိှစွာ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တွက် လုပ်ပိုငခ်ွင့ကုိ် �ှငး်လငး်ေသာ အသိအမှတ်ြပုမ��ငှ့ ်ေရ�ှည်တည်တ့ံေသာ 

ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ြခငး် လုိအပ်သည်။ 

 

လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တညေ်ဆာက်ေရး ရန်ပုံေငကုိွ ချမှတပ်ါ 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွ$300 သနး်၏ $27 သနး်သည် ေအာငြ်မငေ်သာ ရလဒမ်ျား ထုတ်ေပးသည့် BIPOC ဦးေဆာငေ်သာ�ငှ့ ်

BIPOC က အလုပ်အေက�းြပုေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြခြပု အဖွဲ�အစည်းများကုိ ေထာက်ပံ့ရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ေရး သေဘာတူညီချက်များသည် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကုိ ေလ�ာ့ချရန�်ငှ့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံး 

လူများအတွက် အခွင့အ်လမ်း ဟာကွက်များကုိ ပိတ်ပင်ရန ်အစီအမံ၏ အဆုိြပုရလဒမ်ျားကုိ ေပးအပ်ရာတွင ်ထပ်ေဆာငး် လုပ်�ိငုစ်ွမ်းက 

ကူညီ�ိငုမ်ည့်ပံုစံကုိ ြပသသည့် သီးြခား ေပးအပ်�ိငုမ်�များ�ငှ့ ်စံသတ်မှတ်ချက်များကုိ လက်ေတွ�သ�ုပ်ြပရန ်လုိအပ်ေစပါမည်။ ရနပ်ံုေငမွျား 

အသုံးြပုမ�တွင ်ယာယီအဖွဲ� မိတ်ဖက်များကုိ ထည့်သွငး်ရန ်အဖွဲ�အစည်းများအား အထူးတုိက်တွနး်ထား�ပီး စံအမှတ်များ ကုိက်ညီရန ်

ထပ်တလဲလဲ ပျက်ကွက်သူများအေနြဖင့ ်ေနာက်ထပ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မ� လက်လ�တ်ရ�ိငုပ်ါသည်။ 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်ေရး ရနပ်ံုေငွကုိ ေအာက်ပါ အသုံးြပုမ�အမျိုးအစားများအတွက် ချမှတ်ထားရမည်- 

1. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်�အပုိငး်- လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ဖွဲ � �ပီး ေပါ်ထွက်လာေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားကုိ ေလ့ကျင့ေ်ပးပါ။ 

2. ပေရာဂျက်များအတကွ် လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် ပုိက်လိုငး်- ဝနထ်မ်း ေခါ်ယူြခငး်�ငှ့ ်ဝနထ်မ်း ေလ့ကျင့ြ်ခငး်၊ 

နည်းပညာအေထာက်အပံ့၊ မဟာဗျူဟာေြမာက် အစီအစဉ်ေရးဆဲွြခငး်�ငှ့ ်ရငး်ြမစ် ဖနတီ်းြခငး်အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆုိြခငး် 

အပါအဝင ်ပေရာဂျက်များကုိ အဆုိြပုြခငး်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်အတွက် ြပငဆ်ငရ်န ်BIPOC က ဦးေဆာငေ်သာ 

အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်BIPOC က ပိုငဆုိ်ငေ်သာ လုပ်ငနး်များ၏ လုပ်�ိငုစ်ွမ်းကုိ တည်ေဆာက်ပါ။ 
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3. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် မိတဖ်က-် Project Connect အ�ှံတွ့င ်ဖယ်�ှားခံမ�ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်သည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များသုိ ့ 

ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ��ငှ့ ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကုိငမ်�အတွက် �မို �ေတာ်၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro 

တုိ�့ငှ့အ်တူ မိတ်ဖက်လုပ်ကုိငရ်န် BIPOC က ဦးေဆာငေ်သာ အဖွဲ�အစည်းများကုိ တည်ေဆာက်ပါ။ 

4. လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် စီစဉ်ြခငး်- လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပွဲများ၊ သုေတသန၊ ေမ�ာ်မှနး်ြခငး်�ငှ့ ်အလုပခ်ွင ်ဒဇီိုငး်က့ဲသုိ ့ 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငမွှ ပို�ကီးမားေသာ ေငွလုံးေငရွငး် ေဒါ်လာများကုိ ေနာက်ပိုငး်တွင ်�ှာေဖွေပးမည့် 

ပေရာဂျက်များအတွက် BIPOC လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က ဦးေဆာငေ်သာ စစီဉ်ေရး လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ။ 

 

ဆံုးြဖတခ်ျက်ချမှတေ်ရး အာဏာကုိ လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်ထ ံေပးအပ်ပါ 

အစီအမံကုိ အသုံးြပုြခငး်အတွက် ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခငး်�ငှ့ ်မည်သည့် အဆုိြပုချက်များက ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရနပ်ံုေငမွှ ရငး်ြမစ်များ 

ရ�ိှသည်ကုိ ဆုံးြဖတ်ြခငး်အတွက် တည်ေဆာက်ပံုများကုိ ေရးဆဲွ�ပီး အကဲြဖတ်ရန ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ချိတ်ဆက်လုပ်ကုိငမ်�မှ ပိုငဆုိ်ငမ်�အထိ 

နယ်ပယ်တစ်ေ�ကာ (ေနာက်တစ်မျက်�ာှတွင)် ကုိ အသုံးြပုရမည်။26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မ�မှ ပုိင်ဆုိင်မ�အထိ နယ်ပယ်တစ်ေ�ကာ  
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လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းအတွ

က် ရပ်တည်ချက်  

     ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း�ငှ့် ေြဖ�ှင်းနည်းများ ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း           တနး်တူညီမ� 

လျစ်လျူ��ပါ အသေိပးပါ တိငုပ်ငပ်ါ ပါဝငပ်ါ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ပါ လုိက်ေလျာပါ 

0 1 2 3 4 5 

 
သက်ေရာက်မ� ပထုတ်ြခင်း �ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်း သိုမ့ဟုတ ်

ေဖျာင်းဖျြခင်း 

 
ကန ့်သတ်ထားေသာ 

ဖွင့်ဟထုတ်ေြပာချက ်သိုမ့ဟုတ ်

တိုကင်ထုတ်ြခင်း 

အသံ

 အလုပ်တာဝန်ခဲွေပးထား

သည ်

အာဏာ 

 

လူလူမ�အသိုင်းအဝိုင်း ပုိင်ဆိုင်မ� 

 
လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း 

ချိတ်ဆက်လုပ်ေဆာင်မ� 

ရည်ရွယ်ချက်မ ျား 

 

 

 

 
လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းသို ့ အမှာစကာ း 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမတ်ှေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ အသံုးြပုမ�အား 

ြငင်းဆိပုါ 

 

 

 
သင်၏ ဖွင့်ဟထုတ်ေြပာချက်၊ 
လုိအပ်ချက်များ�ှင့် 

စိတ်ဝင်စားမ�များက ကိစ�မ�ှိပါ 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းအား သက်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များ ပံပ့ိုးေပးပါ 

 

 

 
သင့်အား မြပတ်အသိေပးပါမည ်

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းမ ှအ�ကံဉာဏ် ရယူပါ 

 

 

 

 
သင်ေတွးေတာသည့်အရာများကုိ 

က��ု်ပတုိ် ့ ဂ�တုစိက်ု�ှိပါသည ်

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း လုိအပ်ချက်များ�ှင့် 

အဖိုးတန်ပစ�ည်းများကုိ လုပ်ငန်းစဉ်သို ့ 

ေပါင်းစည်းေ�ကာင်း�ှင့် စစီဉ်ေရးဆွဲြခင်းကုိ 

အသိေပးရန် ေသချာေစပါ 

 

 
သင်က က�နပ််တုိအ့ား ကိစ�ရပ်�ှင့် 

ပတ်သက်၍ ကဲွကဲွြပားြပား 
ေတွးေတာေစပါသည ်(ထုိေ့�ကာင့် 

ြပုမလုူပ်ေဆာင်ပါ) 

ဆံုးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်း�ှင့် 

ဆံုးြဖတ်ချက်များ ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းတွင် 

ေခါင်းေဆာင်များအပိုင်းမ ှပါဝင်ရန် 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း လုပ်�ုိင်စမွ်းကုိ 

ေသချာေစပါ 

 
သင်၏ ေခါင်းေဆာင်အပိင်ုး�ှင့် 

က�မး်ကျင်မ�တုိသ့ည ်ကိစ�ရပကုိ် 

က��ု်ပတုိ် ့ ေြဖ�ှင်းပံုအတွက် 
အလွန်အေရး�ကီးပါသည ်

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းက ေစ့ေဆာ်ေသာ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမတ်ှြခင်းြဖင့် ဒီမိကုရက်တစ် 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ��ှင့် တန်းတူညမီ�ကုိ 

အားေပးြမ�င့်တင်ပါ၊ လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း�ှင့် 

အစိုးရ�ကား ြပတ်ေတာက်ေနမ�ကုိ ချိတ်ဆက်ေပးပါ 

အသွင်ကူးေြပာင်းေရး 
ေြဖ�ှင်းနည်းများအတွက် စုေပါင်း 

အင်အား�ှင့် လုပ်�ုိင်စွမး်ကုိ ဖွင့်ချရန် 

အချိန်ကျပါ�ပ ီ

လုပ်ေဆာင်ချက်မ ျား တံခါးပိတ် အစည်းအေဝး 

အချက်အလက်အမာှး 

စနစ်တကျ မဆဲ��ေပးပိုင်ခွင့်ဖျက်မ� 

မဲေပးသ ူဖိ�ိှပမ်� 

အချက်အလက် စာရွက်များ 

ပွင့်လင်းေသာ အိမမ်ျား 

�ှင်းလင်းတင်ြပမ�များ 

ဘီလ်ဘုတ်များ ဗီဒယုိီများ 

အများြပညသ်ူ မှတ်ချက် 

အေလးထားအုပစ်ုများ လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း 

ဖိုရမမ်ျား စစ်တမး်များ 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း 

ဖွဲ�စည်းြခင်း�ှင့် 

ေထာက်ခံအားေပးမ� 

တုံ ့ြပန်လုပ်ေဆာင်ေသာ 

အလုပ်�ံုေဆွးေ�ွးပွဲများ 

မဲေပးြခင်း 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း ဖိုရမ်များ 

�ုိင်ငံသား မဲေပးြခင်း�ှင့်အတူ ပွင့်လင်းေသာ 

စီစဉ်ြခင်း ဖိရုမမ်ျား 

MOU ၏ လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း အေြခြပု 

အဖွဲ�အစည်းများ 

�ုိင်ငံသား အ�ကံေပး ေကာ်မတီများ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေသာ ေဒတာ 

ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာချက် 

ေြဖ�ှင်းနည်းများကုိ ပူးတဲွဒီဇုိင်းဆွဲြခင်း�ှင့်  

ပူးတဲွေဖာ်ေဆာင်ြခင်း 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေသာ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ချမတ်ှြခင်း 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းက ေစ့ေဆာ်ေသာ စီစဉ်ြခင်း�ှင့် 

အုပ်ချုပ်မ� 

အများဆ�� တည်ေဆာက်ြခင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေသာ လုပ်ေဆာင်ချက် သုေတသန 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေသာ အသံုးစရိတ်သတ်မှတ်ေရး 

ပူေပါင်းေဆာင်ရွက်မ� ပံုစံငယ်များ 

 
ရင်းြမစ် ခဲွေဝသတ်မှတ်မ�  

အချို းမ ျား 
100% 

စနစ်များ အက်ဒမ်င် 

70-90% 

စနစ်များ အက်ဒမ်င် 

 

10-30% 

ရာထူးတုိးြမ�င့်ြခင်းများ�ှင့် 

ေကျာ်�ကားမ� 

60-80% 

စနစ်များ အက်ဒမ်င် 

 
20-40% 

ေဆွးေ�ွးတုိင်ပင်မ� 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

50-60% 

စနစ်များ အက်ဒမ်င် 

 

40-50% 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း ပါဝင်မ� 

20-50% 

စနစ်များ အက်ဒမ်င် 

 

50-70% 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း မိတ်ဖက်များ 

80-100% 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း မိတ်ဖက်များ�ှင့် 

လူမ�အသိုင်းအဝိုင်းက ေစ့ေဆာ်ေသာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ေြဖ�ှင်းနည်းများတွင် 

ရင်း�ီှးြမ�ု ပ်�ံှ�ုိင်သည့် တန်ဖိုး�ှင့် 

ရင်းြမစ်အသစ်များကုိ ထတ်ုေပးသည ်
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3. တန်းတညူီေသာ ဆံုးြဖတခ်ျက ်ချမှတေ်ရးအတကွ ်မူများ�ငှ့ ် 

အကာအရံများ ချမှတပ်ါ 

တနး်တူညီေသာ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ေရးအတွက် မူများ�ငှ့ ်ေဘာငမ်ျားသည် အစီအမံကုိ တလဲွအသုံးြပုမ��ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး 

ရနပ်ံုေငမွျားကုိ လဲွမှားသုံးစွဲြခငး်ကုိ ကာကွယ်ရန ်အလွနအ်ေရး�ကီးေသာ အရာများ ြဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်အား Project Connect ေဖာ်ေဆာငေ်ရး 

တည်ေဆာက်ပံုများ၏ ထိနး်ချုပ်စာရွက်စာတမ်းများသုိ ့ထည့်သွငး်ရမည်။ 

 

ဥပေဒသများ 

1. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်ေနသည့် BIPOC ၏ ေမ�ာ်မှနး်ချက်�ငှ့ ်ရည်မှန်းချက်များကုိ ဦးစားေပးပါ 

2. ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်ေနသည့် BIPOC ကုိ တာဝနခ်ံပါ 

3. ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်ရန် ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် အ�ိှဆုံးြဖစ်ေနသည့် BIPOC သုိ ့ လုပ်ပိုငခ်ွင့ေ်ပးပါ၊ ၎ငး်တုိ၏့ 

က�မ်းကျငမ်�အတွက် လုပ်အားခေပးပါ 

4. ဤအလုပ်ကုိ ချမှတ်ရန် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အငအ်ား စုစည်းြခငး်�ငှ့ ်တည်ေဆာက်ြခငး်ကုိ အားကုိးပါ 

5. Project Connect ေနာက်ကွယ်�ိှ အစအီမံ အသုံးြပုမ�ြဖင့ ်အသငး်အဖွဲ�များကုိ အသွငကူ်းေြပာငး်ပါ 

 

အကာအရံများ 

1. ေရွးချယ်ထားေသာ�ငှ့ ်ခန ့အ်ပ်ထားေသာ အရာ�ိှများ၏ အကျိုးစီးပွား ပဋိပက�များကုိ ဖယ်�ှားပါ- ဥပမာ၊ အလားအလာ�ိှေသာ 

ရနပ်ံုေင ွေလ�ာက်ထားသူများ အစ�ိှသည်တုိက့ဲ့သုိမ့ှ ေငေွ�ကး ပံ့ပိုးမ� ရ�ိှခဲ့သည့် ေြမ�ှငမ်ျား ြဖစ်သည့် အရာ�ိှများ။ 

2. ဆုံးြဖတ်ချက်များ၊ အသုံးြပုခဲ့သည့် ရနပ်ံုေငမွျား၊ �ပီးေြမာက်ခဲ့သည့် လုပ်ရပ်များ၊ အကျိုးခံစားသူများ၊  

ေနာက်လာမည့်အရာများ၊ အစ�ိှသည်တုိအ့ေပါ် လူထ ုပွင့်လငး်ြမငသ်ာမ� အြပည့်အဝ ေပးပါ။ 

3. လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ကုိ မလုပ်ေတာ့ရန ်လုိအပ်သည်® ေရွးချယ်ထားေသာ အရာ�ိှများ၊ ဘုတ်�ငှ့ ်ေကာ်မ�ှင ်အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်Project 

Connect အတွက် လုပ်ကုိငေ်နသည့် အစိုးရ ဝနထ်မ်းအားလုံးအတွက် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က �ကီးမ�းကျငး်ပသည့် 

အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပွဲ�ငှ့ ်အေလ့အထများ။ 

4.  လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဆင့ ်အကျိုးရလဒမ်ျား၊ အေစာပိုငး် သတိေပးချက် အပါအဝင ်ေကာငစ်ီ�ငှ့ ်မီဒယီာ အာ�ုံစိုက်မ�ရသည့် 

BIPOC လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များသုိ ့ �စှ်စဉ် ေစာင့�်ကည့်ေရး ပ�ုိဂရမ ်  

အချက်ြပမ�များ၊ စွမ်းေဆာငရ်ည် စီမံချက်များ�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချေရး�ငှ့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးတွင ်တာဝနခ်ံမ� 

5. �မို �ေတာ် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ တနး်တူမညီေသာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရးအတွက် အကျိုးဆက်များကုိ ြပဠာနး်ပါ၊ 

ဆုိလုိသည်မှာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချခွင့ ်ဆုံး�� ံးသည် 

 

လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်က အစအီမံကုိ အသံးုြပု�ပီး ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပုံေငကုိွ လ�မ်းမုိးသည ်

ဖယ်�ှားမ�ေ�ကာင့ ် အများဆုံးထိခိုက်နစ်နာသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်အဖွဲ�များသည် အစီအမံ�ငှ့ ် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး 

ရနပ်ံုေင၏ွ �ကီး�ကပ်ေရးတာဝနကုိ် အသုံးြပုရာတွင် က�တစ်ခုအြဖစ် ပါဝငေ်�ကာငး် ကူညီသူများက တညီတ�ွတ်တည်း 

ေဖာ်ြပခဲ့�ကသည်။ ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများေ�ကာင့ ်အထိခိုက်အနစ်နာဆုံးလူများမှာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများ  



72 | က��်ပု်တုိသ့ာ မ�ှိဘူးဆိုရင ်က��်ပု်တုိအ့ေ�ကာငး် ေြပာစရာမ�ှပိါ  

ြဖစ်ရနမ်ှာ အလွနအ်ေရး�ကီးသည်ဟု CAC က အားေပးပါသည်။ ထိုသုိ ့ြဖစ်လာေစရန ်CAC သည် Project Connect 

ဆုံးြဖတ်ချက်များအတွက် အစီအမံ အသုံးြပုမ�ကုိ အားေပးမည်ြဖစ်�ပီး ထိခိုက်နစ်နာမ�အ�ိှဆုံးလူများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ 

ေထာက်ပံ့ပါမည်။ ဆက်စပ်မ�ပံုစံကုိ ဆုံးြဖတ်မထားရေသးေသာ်လည်း လုပ်ငနး်တာဝနမ်ှာ �ှငး်လငး်ပါသည်။ ဖယ်�ှားခံမ�ေ�ကာင့ ်

အများဆုံးထိခိုက်နစ်နာသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များသည် ေဖာ်ြပပါတုိ ့ြပုလုပ်ရန် အစီအမံကုိ အသုံးြပုရမည်- 

1. ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပုံေငကွို လမ်း��န်ပါ။ အလားအလာ�ိှေသာ တာဝနမ်ျားတွင ်ရနပ်ံုေင ွရည်မှနး်ချက်များ�ငှ့ ်

လမ်း��နခ်ျက်များ၏ ဒဇီိုငး်�ငှ့ ်အတည်ြပုချက်၊ �စှ်စဉ် အသုံးစရိတ် လျာထား သုံးစွဲမ� အစီအစဉ်၊ အဆုိြပုချက် 

စံသတ်မှတ်ချက်အတွက် ေတာငး်ဆုိမ��ငှ့ ်အာမခံေပးေရး စံသတ်မှတ်ချက်တုိ ့ပါဝငပ်ါသည်။ 

2. ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပုံေင ွေပးအပ်မ� ဆံုးြဖတ်ချက်များ ြပုလုပ်ပါ။ ၎ငး်တွင ်အမှတ်ေပးေရး 

အဆုိြပုချက်များ�ငှ့ ်ဆုေင ွပမာဏများအတွက် အ�ကံြပုချက်များ ြပုလုပ်ြခငး် ပါဝငသ်ည်။ 

3. လူမျိုးေရး တန်းတညီူမ� ကန ့်သတေ်ဘာင�်ငှ့ ်ဤအစီအမံတငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့် ဦးစားေပးမ�များအရ ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး 

ရန်ပုံေငကွို အသံးုြပုြခငး်အတကွ ်Austin �မို�ေတာ်ကို တာဝန်ခံေစပါ။ ၎ငး်တွင ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွ

စွမ်းေဆာငရ်ည်�ငှ့ ်လုပ်ငနး်စဉ်၏  

ေအာငြ်မငမ်�ကုိ ေစာင့�်ကည့်ြခငး်�ငှ့ ်အကဲြဖတ်ြခငး် ပါဝငပ်ါသည်။ အစီအမံတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ� 

ကန ့သ်တ်ေဘာင�်ငှ့ ်ဦးစားေပးမ�များ�ငှ့ ်ေပါငး်စည်းမ�မ�ိှဘဲ ေငေွ�ကးများကုိ အသုံးြပုခဲ့ေ�ကာငး် အကဲြဖတတ်မ�က ေတွ� �ိှလ�င်၊ 

BIPOC က ဦးေဆာင�်ပီး BIPOC က အလုပ်အေက�းြပုေနေသာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြခြပု အဖွဲ�အစည်းအား �မို �ေတာ်၏ 

ထိနး်ချုပ်မ�ကငး်သည့် ပ�ုိဂရမ်ကုိ စီမံခန ့ခ်ွဲရန ်လုပ်ပိုငခ်ွင့ေ်ပးထားသည်။ 

4. Project Connect စီစဉ်ြခငး်�ငှ့ ်မူဝါဒ ဆံုးြဖတခ်ျက်များကိ ုအကဲြဖတပ်ါ။ ဦးစားေပးမ�ြဖင့ ်စီစဉ်ထားသည့် Project Connect 

၏ ေအာက်ပါအရာများသည် ဒဇီိုငး်�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခငး်အတွက် အစီအမံကုိ အသုံးြပုရမည်- 

A. ရပ်ကွက် ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ဆန ့်ကျငေ်ရး မဟာဗျူဟာများ 

B. ေဒသ��ရ BIPOC လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်ေနထိုငသူ်များအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆုိြခငး်�ငှ့ ်ေခါ်ယူြခငး် 

C. လုပ်ငနး်ငယ်များ၊ အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျား�ငှ့ ်အိမ်ငာှးများအတွက် ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူေရး�ငှ့ ်ြပနလ်ည်ေနရာချေရး 

အေထာက်အပံ့ ပ�ုိဂရမ်များ 

D. ဌာနများတစ်ေလ�ာက်တွင ်အစီအစဉ်များကုိ ြပန်လည်ေဖာ်ေဆာငပ်ါ (ဥပမာ၊ Transit က 

ဗဟုိြပုသည့် ဖွံ � �ဖိုးတုိးတက်ေရး မူဝါဒများ�ငှ့ ်ဇုနခ်ွဲေရး အစီအစဉ်များ) 

E. တရားဝင ်လုပ်ပိုငခ်ွင့မ်ျားအတွက် အိမ်ြခံေြမများကုိ ဝယ်ယူြခငး် 

F. အြမနရ်ထားဘူတာ�ုံ ေနရာများကုိ ေရွးချယ်ြခငး် 

G. ပိုလ�ံေသာ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro �ငှ့ ်�မို �ေတာ် အိမ်ြခံေြမများကုိ အသုံးြပုြခငး် 

H. ပနး်ြခံ�ငှ့ ်စီးနငး်ေရး တည်ေနရာများအတွက် ေနရာချထားမ��ငှ့ ်စီစဉ်ေရးဆဲွြခငး် 
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4. အစီအမံ ဦးစားေပးမ�များြဖင့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး 

ရန်ပံုေငကွို ေရးဆွပဲါ 

ကူညီေပးသူများက အစီအမံကုိ ေရးဆဲွသည့်အခါ၊ ၎ငး်တုိသ့ည် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငအွတွက် ဦးစားေပးမ�များအေပါ် 

လမ်း��နခ်ျက်၊ မည်သည့်လူများ�ငှ့ ်ရပ်ကွက်များက အကျိုးခံစားသည်�ငှ့ ်ေငမွျားကုိ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ေပးအပ်သင့ပ်ံုကုိ 

ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ လူများ၊ ေနရာ�ငှ့ ်ရည်ရွယ်ချက် ဦးစားေပးမ�များအြပင ် 

ဟနခ်ျက်ညီေသာ ခွဲေဝသတ်မှတ်မ� ဦးစားေပးများ အပါအဝင ်ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အရာများကုိ �မို �ေတာ်၏ သုံးစွဲေရး အစီအစဉ်တွင ်

စီစဉ်ေပါငး်စုထားပါမည်။ ပေရာဂျက်တစ်ခုချငး်သည် ဤဦးစားေပးမ�များကုိ ေအာငြ်မငေ်�ကာငး် ေသချာေစရန ်အဆုိြပုချက်များကုိ 

ရမှတ်ေပးဖို ့အစီအမံကုိ အသုံးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

လူများ- ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှသည့် လူမည်း၊ တုိငး်ရငး်သား�ငှ့ ်လူြဖူမဟုတ်သူများသည် ဖယ်�ှားခံရမ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များမှ 

အကျိုးခံစားခွင့ရ်သည့် ဦးစားေပး လူစုများ ြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ် ဦးစားေပး လူစ ုအချို�ကုိ အခနး် 1 တွင ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ေနရာများ- Crescent အေ�ှ� ပိုငး်�ိှ Project Connect ဌာန၏ 1 မိုငအ်တွငး်�ိှ ရပ်ကွက်များတွင ်ဖယ်�ှားပစ်ြခငး် ဆန ့က်ျငေ်ရး 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များအတွက် အ�ကီးမားဆုံး လုိအပ်ချက် �ိှ�ိငုပ်ါသည်။ ေနာက်ထပ် အေသးစိတ်များအတွက် အခနး် 1  ကုိ �ကည့်ပါ။ 

ရည်ရွယ်ချက်များ- ဦးစားေပး ရည်ရွယ်ချက်များကုိ အ�ကီးဆုံးမှ အေသးစိတ် အစီအစဉ်ြဖင့ ်ေအာက်တွင ်အကျဉ်းချုပ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

အခနး် 1 တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် ထပ်ေဆာငး် အေသးစိတ်များအတွက် လင့ခ််များကုိ �ှပိ်ပါ။ 

1. စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ- ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှေနသည့် သုိမ့ဟုတ် ယခင်က ဖယ်�ှားခံရသည့် ရပ်ကွက်၏ 

ေနထိုငသူ်များအတွက် တတ်�ိငုေ်သာ အိမ်ငာှး�ငှ့ ်အိမ်ပိုင ်အိမ်ရာကုိ ဝယ်ယူပါ၊ ထိနး်သိမ်း�ပီး တုိးတက်ေအာင်လုပ်ပါ။ 

2. BIPOC-ပိုငဆုိ်ငေ်သာ လုပ်ငနး်များ- ရငး်ြမစ်များ�ငှ့ ်စရိတ်မ�ကီးေသာ စီးပွားေရးေနရာကုိ ဖန်တီးပါ၊ 

သုိမ့ှသာ BIPOC-ပိုငဆုိ်ငေ်သာ လုပ်ငနး်များ လုပ်ငနး်များ �ှငသ်န�်ိငုမ်ှာပါ။ 

3. ချက်ချငး် BIPOC ေနထိုငသူ် ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ကုိ ေလ�ာ့ချပါ- ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်�ိှေနသူများအတွက် ေငသွား 

အေထာက်အပံ့၊ အိမ်ငာှးခ�ငှ့ ်အိမ်ြခံေြမခွန ်ေြဖေလ�ာ့မ�ေပးပါ။ 

4. အရည်အေသွးြမင့ ်အလုပ်များ- သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး် �ှင်သနရ်န်လုံေလာက်ေသာ လုပ်အားခေပးသည့် 

အလုပ်များကုိ ရယူခွင့ ်ဖနတီ်း�ပီး အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 

5. ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှီတွယ်ရာများ- သီးြခား ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များကုိ ေထာက်ပံ့�ပီး 

ေရ�ှည်တည်တ့ံေစရန ်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးသည့် BIPOC က လုပ်ေဆာငေ်သာ အြမတ်မယူသည့် အဖွဲ�အစည်းများကုိ 

ေထာက်ပံ့�ပီး လက်�ိှ�ငှ့ ်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ၎ငး်တုိ၏့အစဉ်အလာများကုိလည်း ထိနး်သိမ်း�ပီး 

ချီးကျူးဂုဏ်ြပုပါ။ 

6. ေြမယာဘဏ်- လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်က ဦးေဆာငေ်သာ ပေရာဂျက်များအတွက် ေြမယာများကုိ ဝယ်ယူပါ။ 

7. လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အငအ်ား�ငှ့ ်လုပ်�ိငုစ်ွမ်း- လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး ေကာ်ပိုေရး�ှငး်များ (CDC များ)၊ 

ယာယီ��န ့ေ်ပါငး်အဖွဲ�များ၊ ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး် ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး�ငှ့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် စီစဉ်ြခငး်ကုိ ေဖာ်ေဆာငပ်ါ။ 

8. အိမ်ငာှး�ငှ့ ်အိမ်�ှင ်အခွင့အ်ေရးများကုိ အားြဖည့်ပါ- အိမ်ငာှးများ�ငှ့ ်အိမ်ပိုင�ှ်င်များအား မမ�တေသာ�ငှ့ ်ကာလ�ှည်�ကာ 

လုပ်ေဆာငခ်ျက်မ ှကာကွယ်ရန ်ဥပေဒ�ငှ့ ်ေငေွ�ကး ေထာက်ပံ့မ�ေပးပါ။ 
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5. ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး သက်ေရာက်မ�ကို ပိုေကာငး်လာေစရန် စနစ်များအတကွ် 

အ�ကံြပုချက်များ 

အသငး်အဖွဲ�များအ�ှံတွ့င ်မူဝါဒ၊ ကျင့ထ်ံုးများ�ငှ့ ်အသုံးစရိတ်များဆုိငရ်ာ စနစ်များ အေြပာငး်အလဲသည် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရနပ်ံုေငွ၏ 

သက်ေရာက်မ�ကုိ တုိးချဲ�ပါမည်။ Austin �မို �ေတာ်၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro တုိက့ ြပုလုပ်ရမည့် စနစ်များ အေြပာငး်အလဲ 

ဦးစားေပးမ�များကုိ ကူညီေပးသူက သတ်မှတ်ေပးသည့်အြပင ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရနပ်ံုေငွ၏ အြပငဘ်ကအ်တွက် ေပးေချပါမည်။ 

1. “လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ကို မလုပ်ေတာ့ရန် လိုအပ်သည်® လူမ�အသိငုး်အဝိုငး်က �ကီးမ�းကျငး်ပသည့် အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပဲွ” 

�ငှ့ေ်ရွးချယ်ထားေသာ အရာ�ိှများ၊ ဘုတ်�ငှ့ ် ေကာ်မ�ှင ် အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ် Project Connect အတွက် လုပ်ကုိငေ်နသည့် အစိုးရ 

ဝနထ်မ်းအားလုံးအတွက် အေလ့အထများ။27 

2. လူထ ုရငး်ြမစ်များအတွက် အတားအဆးီများကို ဖယ်�ှားရန် အဆင့ဆ်င့်တငြ်ပရမ�ကို ြဖတေ်တာက်ပါ- MBE/WBE/DBE 

လုပ်ငနး်စဉ်ကုိ ဝငေ်ရာက်သုံးစွဲရန ်စာရွက်စာတမ်းများကုိ ေလ�ာ့ချပါ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး အာမခံ�ငှ့ ်

စာရွက်စာတမ်းြဖင့ခ်ျုပ်ဆုိြခငး်အြပင ် 

တကယ့်�ုံးခနး်ေနရာအတွက် သတ်မှတ်ချက်က့ဲသုိ ့ တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားပါ။ Austin �မို �ေတာ်၊ Austin 

Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်၊ Capital Metro အတွက် ဦးစားေပး ေစျးသည်တစ်ဦးက့ဲသုိ ့ ေထာက်ခံချက်ရယူရမည့် အကူအညီ�ငှ့ ်

အလုပ်တွငေ်ရး အတည်ြပုချက်။ စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်ငယ် ပ�ုိဂရမ်များကုိ အသုံးြပုြခငး်အတွက် စာရွက်စာတမ်းကုိ 

ေလ�ာ့ချပါ။ 

3. မှန်ကန်ေသာ စရိတ�်�န်းထားြဖင့် စရိတ်မ�ကီးေသာ အမ်ိရာ မူဝါဒ- တတ်�ိငုမ်�အား ေဒသဆုိငရ်ာ ေဒတာ မဟုတ်ဘဲ ရပ်ကွက်အဆင့် 

ဝငေ်င ွေဒတာေပါ် အေြခခံ၍ အိမ်ေထာငစ်ု၏ ဝငေ်င၏ွ 30% အြဖစ် သတ်မှတ်ပါ။ 

4. ကာလ�ှည် တတ�်ိငုမ်�- အသစ်စက်စက်�ငှ့ ်အရနထ်ားေသာ စရိတ်မ�ကီးသည့် အိမ်ရာကုိ 99 �စှ်အထိ တတ်�ိငုေ်စရန ်သတ်မှတ်ပါ။ 

5. ကာလ�ှည် ေနထိငုသ်မူျားကိ ုအိမ်ရာ သိပ်သည်းဆ အပုိေင ွပ�ိုဂရမ်သို ့ လွတ�်ငိမ်းခွင့ေ်ပးပါ 

6. BIPOC ေနထိငုသ်မူျား�ငှ့ ်လုပ်ငန်းအတကွ် ဦးစားေပးမ� မူဝါဒ- အစိုးရရငး်ြမစ်များကုိ ၎ငး်တုိဖ့ယ်�ှားခံခဲ့ရသည့် ဧရိယာများတွင ်

စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ�ငှ့ ်လုပ်ငနး်အကူအညီအတွက် ရ�ိငုေ်အာင ်ြပုလုပ်ေသာအခါ ဖယ်�ှားခံရမ�ြဖင့ ်ထိခိုက်နစ်နာသည့် BIPOC ထံ 

ဦးစားေပးမ� ေပးအပ်ပါ။ 

7. ဖယ်�ှားခံရမ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ပေရာဂျက်များအတကွ ်ဦးစားေပးထားသည့် �မို�ေတာ်၊ Austin Transit ဦးစားေပးမ��ငှ့ ် 

Capital Metro ေြမရာ- Transit ၏ လမ်းေလ�ာက်�ိငုေ်သာ အကွာအေဝးအတွငး် စီးနငး်မ�ကုိ ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်အားလုံးပါဝငေ်သာ 

ရပ်ကွက်များအြဖစ်သုိ ့ ြဖည့်ဆည်းေပးေနစဉ် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငွ ရည်ရွယ်ချက်များ ြပည့်မီ�ိငုေ်စရန ်တာဝနအ်လုိက် 

ေစ့ေဆာ်ေသာ အြမတ်မယူသည့် ဖန်တီးေရးသားသူများက စရိတ်ေပးစရာမလုိဘဲ လူသိ�ှင�်ကား ပိုင်ဆုိငေ်သာ ေြမရာကုိ ပံ့ပိုးေပးပါ။28 

 

 

27 လူမျိုးေရးခဲွြခားမ�ကို မလုပ်ေတာ့ပါ® လူမျိုးေရးခဲွြခားမ�က �ကီးမ�းကျင်းပေသာ အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပဲွ အေ�ကာင်း 

28 ယံု�ကည်ေလာက်ေသာ Transit TOD ပ�ုိဂရမ်�ငှ့် စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာ မူဝါဒ 



လူမျိုးေရးဆိုငရ်ာ တနး်တူညီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ�ဆန ့က်ျငေ်ရး အစီအမံ | 75  

8. Project Connect ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်နစ်နာသည့် လုပ်ငန်းများကို နစ်နာေ�ကးေပးပါ- အထူးသြဖင့ ်ေနရာငာှးရမ်းသည့် 

လုပ်ငနး်ပိုင�ှ်ငမ်ျားအတွက် ဖက်ဒရယ် အနမိ့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက်များထက်ပို၍ လုပ်ငနး် ဆုံး�� ံးမ�အတွက် 

ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့မ�ေပးပါ။ အထူးသြဖင့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အ�ိှဆုံးြဖစ်သူများဆုိသည့် လုပ်ငနမ်ျားအေပါ် Project 

Connect သတ်ေရာက်မ�များကုိ တနး်တူညီစွာ ေလျာ့ပါးေစပါ။ 

9. �ကိုတငလ်ုပ်ေဆာင်တတ်ပါေစ- မ�တေသာ အေ�ကာငး်ရငး်ြဖင့ ်�ငှထ်ုတ်ြခငး်၊ အနမိ့်ဆုံး အိမ်ရာ အရည်အေသွး စံ��နး်များ၊ 

အစ�ိှသည်တုိက့ဲ့သုိ ့ ကာကွယ်ေပးေသာ ဥပေဒများကုိ ဖန်တီး၊ အားေကာငး်ေစပါ �ငှ့/်သုိမ့ဟုတ် တုိးတက်ေစပါ။ 

10. တာဝန်ခံမ�ကို ဖန်တးီပါ- အနမိ့်ဆုံး အိမ်ရာ အရည်အေသွး စံ��နး်များ၊ အစ�ိှသည်တုိ�့ငှ့မ်ြပည့်မီသည့် အိမ်ြခံေြမ သုိမ့ဟုတ် 

ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ ေခါငး်ပံုြဖတ်သူများ၊ အိမ်ြခံေြမ ပိုင�ှ်ငမ်ျားက့ဲသုိ ့ ပံုမှန ်ကျူးလွန်သူများအတွက် အကျိုးဆက်များကုိ 

ြပဠာနး်ပါ။ 

11. Project Connect ေဒသ��ရ ငာှးရမ်းမ� သိုမ့ဟုတ ်ဦးစားေပး ငာှးရမ်းမ� မူဝါဒ- ဦးစားေပးေနရာများတွင ်ဦးစားေပး 

လူစုများအတွက် သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး် လမ်းေ�ကာငး်၊ ေနထိုငရ်န်လုံေလာက်ေသာ အလုပ်များ၊ လမ်းေ�ကာငး်များ�ငှ့ ်

သငတ်နး်အတွက် ဦးစားေပးမ� ေပး�ပီး အြခားအားလုံးအတွက် ရယူ�ိငုမ်�ကုိ ေလ�ာ့ချပါ။ ဒါကေတာ့ အနမိ့်ဆုံး လုပ်အားခ ယာယီ 

ရာထူးများ၏ အေရအတွက် အနည်းငယ်ကုိ ဖနတီ်းြခငး်�ငှ့ ်ြဖည့်စွက်ြခငး်သာ မဟုတ်ပါ။29 

12. ြပည့်စံု�ပီး လိုလားေသာ အလုပ်အကိုငသ်ို ့ အတားအဆးီများကို ဖယ်�ှားပါ- အထူးသြဖင့ ် ဤအတားအဆီးများ 

အလွနမ်ျားြပားေနသည့် အရည်အေသွးြမင့ ်သက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်�ိှသည့် က�များတွင ်အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 

13. လုပ်ငန်း�ကီးများ၏ လူမ�အသိငုး်အဝိုငး် အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားအတွက် သေဘာတူညီချက်များကို သတမှ်တ်ပါ- ြပည့်စံု�ပီး 

အလုိ�ိှေသာ အလုပ်အကုိငအ်တွက် အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားရန်�ငှ့ ်ကုမ�ဏီတွင ်ဝငေ်ရာက်၊ �ုနး်ကန�်ပီး 

ထပ်တုိးလုပ်ကုိငရ်န ်ဦးစားေပး လူစုများအတွက် သင်တနး်�ငှ့ ်ပံ့ပိုးမ�ေပးရန ်လုိအပ်ေစပါ၊ စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာကုိ ပံ့ပိုးပါ၊ 

ကုနပ်စ�ည်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် MBE/WBE/DBE လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်စာချုပ်ချုပ်ဆုိပါ၊ ထိုအ့ြပင ်အြခားလူများအနက် 

ဝနထ်မ်းအားလုံးအတွက် ေနေပျာ်ေသာ မိသားစု လုပ်အားခများ ပံ့ပိုးပါ။ 

14. Project Connect ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှံမ�အားလံုးတငွ ်အဖဲွ�အစည်းဆိုငရ်ာ စာချုပ်များအတကွ ်MBE လုပ်ငန်းများကို 

ဦးစားေပးပါ။ 

15. MBE/WBE/DBE ေဆာက်လုပ်ေရး ကုမ�ဏီများအတကွ် အတားအဆးီများကို ဖယ်�ှားပါ- ေငွလုံးေငရွငး်အတွက် 

သမိုငး်ေ�ကာငး်အရ ြငငး်ငယ်ထားခံရသည့် လုပ်ငနး်များအတွက် တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ အတားအဆီးများကုိ ဖန်တီးသည့် 

အာမခံ၊ ကတိကဝတ်ချုပ်ဆုိြခငး်၊ ေငေွ�ကးဆုိငရ်ာ ေ�ကးကငး်မ��ငှ့ ်ကုနေ်လှာင�ုံ်/ စီးပွားြဖစ ်ြခံဝငး်များအတွက် 

သတ်မှတ်ချက်များကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 
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16. ဥပေဒအရ အာမခံ�ိငုေ်သာ ေနရာများ၏ အတားအဆးီ သတ်မှတ်ချက်ကို ဖယ်�ှားပါ- ေဆာက်လုပ်ေရး ထွနး်ကားချိနအ်တွငး် 

MBE/WBE/DBE စာချုပ်ြဖင့လု်ပ်ကုိငသူ်များအတွက် �မို �ေတာ်က ပိုင်ဆုိငေ်သာ ေနရာများတွင ်ကာလတုိ အိမ်ငာှးများကုိ 

ခွင့ြ်ပုြခငး်ြဖင့ ်လုပ်ငနး်များအတွက် သီးြခား အတားအဆီးများကုိ ဖယ်�ှားပါ။ 

17. ပုိင�်ှင ်(အမ်ိ�ငှ့ ်လုပ်ငန်း)၊ ေငလွံုးေငရွငး်�ငှ့ ်ကုန်သယွ်မ�အတွက် အတားအဆးီများကိ ုဖယ်�ှားပါ။ 

18. လုပ်ငန်းများအား လိုငစ်ငရ်လာေစြခငး်�ငှ့ ်မက်လံုးများေပးြခငး်မှာ တားဆးီသည့် အဟန ့်အတားများကိ ုဖယ်�ှားပါ- 

အစားအေသာက်၊ ေဆာက်လုပ်ေရး၊ ဆံပင�်ငှ့ ်လက်သည်း အလှြပင်ဆုိငမ်ျား၊ ဆံည�ပ်သမားများ၊ ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်

တုိငး်ရငး်သား ေရာငး်ကုန ်စတုိးဆုိငမ်ျား�ငှ့ ်ေဖျာ်ေြဖမ�က့ဲသုိ ့ သမိုငး်ေ�ကာငး်အရ BIPOC-ပိုငဆုိ်ငေ်သာ လုပ်ငနး်များကုိ 

ေထာက်ပံ့ရန ်မဟာဗျူဟာများစွာကုိ အသုံးချပါ။ 

19. ေကျာငး်များက ကေလးအားလံုး ေအာငြ်မငရ်န ်လိုအပ်သည့် စွမ်းရည်များေပးေ�ကာငး် ေသချာပါေစ- ခ�ုိငေ်ကျာငး်အတွငး် 

တနး်တူညီေသာ ပညာေရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ ြပုလုပ်�ပီး ြခားနားလွနး်၍ ��ငိး်ယှဉ်မရေသာ ရလဒမ်ျား ဖန်တီးရာတွင ်သင�ုိ်း�ငှ့ ်

စည်းကမ်းအရ မူဝါဒများ၏ အခနး်က�ကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

20. ဝယ်ယူမ� မူဝါဒအတကွ ်ပထမဆံုး အခွင့အ်ေရးြဖင့ ်အမ်ိငာှး ပုိငဆ်ိုငမ်�ကိ ုေထာက်ပ့ံပါ- အိမ်ြခံေြမများကုိ ေရာငး်မချမီ 

အိမ်ငာှးမျာအား ဝယ်ယူရန ်အခွင့်အေရး အရင်ဆုံး ေပးပါ၊ အဆုိပါ အခွင့အ်ေရးအား အြမတ်မယူေသာအဖွဲ�ထံ လ�ဲေြပာငး်ရန ်

၎ငး်တုိအ့ား ခွင့ြ်ပုပါ။ 

21. ဝငေ်ငနွည်း အမ်ိပုိင�်ှငမ်ျားအတကွ် မ�တေသာ အခွန် ေြဖေလ�ာ့ေရး တည်ေဆာက်ပုံများကို ဖန်တးီပါ- အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျားအား 

အခွနက်ငး်လွတ်ခွင့အ်သစ်များ၊ အခွနအ်ေပါ်ယံပမာဏများ၊ အခွန ်ေထာက်ပံ့ေငွများ�ငှ့ ်အခွန ်လွတ်�ငမိ်းချမ်းသာခွင့ ်

ပ�ုိဂရမ်များ ေထာက်ပံ့ပါ။ 

22. မ�တေသာ ဇုန်ခွဲြခငး်၊ အလုပ်တငွေ်စေသာ ခွင့ြ်ပုြခငး်�ငှ့ ်ေဆာက်လုပ်ေရး ခွင့ြ်ပုေငမွျားြဖင့ ်ြပည့်စံု�ကယ်ဝမ� တည်ေဆာက်ေရး 

အခွင့အ်လမ်းများကို ဖန်တးီပါ- မိမိတုိ၏့ ေနရာများတွင ်ဇုနြ်ပနခ်ွဲြခငး်�ငှ့ ်ယူနစ်အသစ်များ တည်ေဆာက်ြခငး်တွင ်BIPOC 

အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျားကုိ ေထာက်ပံ့သည့် ေဆာငရွ်က်ချက်များကုိ ထုတ်ြပနပ်ါ။ 

 

6. ဌာနအ�ှံ ့ လူမျိုးေရး တန်းတညူီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ည�ိ��ငိး်အဖွဲ�တစ်ခုကို 

စုေဝးဖိတ�်ကားပါ 

အစီအမံကုိ အသုံးြပုြခငး် အပါအဝင ်တာဝနခ်ံမ� တည်ေဆာက်ပံု၏ ေထာက်တုိင်ေလးခုကုိ ေထာက်ပံ့သည့် စနစ်များကုိ ေရးဆဲွရန ်

ဌာနအ�ှံအ့ဖွဲ�တစ်ခုကုိ ပူးတဲွ�ပီး စုေဝးဖိတ်�ကားရန ်တနး်တူညီမ��ုံး�ငှ့ ်အိမ်ရာ�ငှ့ ်စီမံကိနး် ဌာန၏ ဖယ်�ှားခံရမ� �ကိုတင်ကာကွယ်ေရး 

ဌာနခွဲကုိ ေကာငး်စွာ ေနရာချထားသည်။ ဤအဖွဲ�သည် အစအီမံ စတငခ်ျိန်�ငှ့ ်အသုံးြပုချိနအ်တွငး် စိနေ်ခါ်မ�များ�ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်းများကုိ 

ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်ကုိ ြမ�င့်တငေ်ပး�ိငုပ်ါမည်၊ ထိုေ့နာက်တွင ်ရငး်ြမစ်များကုိ ထိနး်ေကျာငး်�ပီး ေြဖ�ှငး်နည်းများကုိ ေရးဆဲွ�ိငုပ်ါမည်။ 
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ဌာနတစ်ခုစီ၏ က�မ်းကျငမ်�ကုိ အားြပုသည့် ဌာနအ�ှံ ့စုေပါငး်ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ� အကျိုးရလဒမ်ျားသည် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�အတွက် 

ပိုေကာငး်စွာ ေပးေဆာငပ်ါမည်။ တနး်တူညီမ��ုံး�ငှ့ ်အိမ်ရာ�ငှ့ ်စီမံကိနး် ဌာနအြပင၊် အနည်းဆုံးအေနြဖင့ ်ေအာက်ပါ ဌာနများကုိ အဖွဲ�အတွငး် 

ထည့်သွငး်ရပါမည်- 

• တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားကုိ တုိငး်တာရာတွင ်ကျင့ထ်ံုးအသစ်များ ချမှတ်�ိငုေ်စမည့်  

ဆနး်သစ်တီထွငမ်��ုံး၊ 

• အသစ်ြဖစ်�ပီး ထိေရာက်ေသာ ရာသီဥတု မ�တမ��ငှ့ ်လူမ�အသုိက်အဝနး် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေရး ကျင့ထ်ံုးများကုိ ေထာက်ပံ့သည့်  

ေရ�ှည်တည်တ့ံေရး �ုံးခနး်၊ 

• ဝနထ်မ်းအငအ်ားစု ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးသုိ ့ ကတိကဝတ်ကုိ လက်ေတွ�သ�ုပ်ြပ�ိငု်ေသာ စီးပွားေရး ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်မ� ဌာနသည် 

လုပ်ငနး်ငယ် ရငး်ြမစ်များကုိ ပံ့ပိုးေပး�ပီး သမိုငး်တွငေ်စေသာ ခ�ုိငမ်ျား�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ အဖွဲ�အစည်းများကုိ 

ေထာက်ပံ့ေပးသည်၊ ထိုအ့ြပင် 

• အေြခခံအေဆာက်အအံု စံ��နး်များများကုိ မွမ်းမံေပး�ပီး တနး်တူညီမ��ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရးအေပါ် အေလးေပးမ�ြဖင့ ်

ပံုစံမျိုးစံု သွားလာေရး စနစ်များကုိ တုိးချဲ�ေပးသည့် သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရးဌာန။ ဤ�ုံးခနး်များမ ှဝန်ထမ်းများသည် အဖွဲ�၏ 

အလွနအ်ေရး�ကီးေသာ အဖွဲ�ဝငမ်ျား ြဖစ်မည်ြဖစ်�ပီး ၎ငး်တုိ၏့ အလုပ်အစီအစဉ်တွင ်သတ်မှတ်အချိန ်လုိအပ်ပါမည်။ 

ဖယ်�ှားခံမ�ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်နစ်နာသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့်အတူ အစီအမံကုိ အသုံးြပုြခငး်က အဖွဲ�၏ တာဝန ်ြဖစ်ပါမည်။ 

အေစာပိုငး်တွင ်ဤအဖွဲ�သည် တုိးတက်မ��ငှ့ ်သွားလာေရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ�ငှ့ ်ဆက်စပ်�ပီး အစီအမံကုိ အသုံးြပုြခငး်�ငှ့ ်လူမျိုး�ငှ့ ်

လူမ�ေရးတနး်တူညီမ�ကုိ နားလည်ြခငး်အတွက် ေလ့ကျင့ပ်ိုခ့ျမ�ေပးရန ်အခေပး ကူညီသူများ�ငှ့ ်မိတ်ဖက်လုပ်ကုိငရ်မည်။ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

အ�ကံေပး ေကာ်မတီ၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်ဘုတ်အဖွဲ�၊ Capital Metro �ငှ့ ်�မို �ေတာ် ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည် 

ဤေလ့ကျင့ပ်ိုခ့ျမ�အတွက် ကနဦး ပရိသတ်များ ြဖစ်သည်။ 

ဖယ်�ှားခံရမ�ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်နစ်နာသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့ ်မိတ်ဖက်လုပ်ကုိငြ်ခငး်သည် အဖွဲ�အတွက် စဉ်ဆက်မြပတ်ေသာ 

အခနး်က� ြဖစ်ပါမည်။ အေစာပိုငး် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်အစီအမံကုိ စတင်လည်ပတ်ေစရန ်ကူညီသူများ�ငှ့ ်စာချုပခ်ျုပ်ဆုိြခငး်၊ 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် လုပ်�ိငုစ်ွမ်း တည်ေဆာက်ေရး ရနပ်ံုေငွကုိ ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်�ှင့ ်Project Connect ေစာင့�်ကည့်ေရး ပ�ုိဂရမ်၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်အြဖစ် ေဒတာ ဒတ်�်ှဘုတ်၏ ဒဇီိုငး်အတွက် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အ�ကံေပး ေကာ်မတီ�ငှ့ ်မိတ်ဖက်လုပ်ကုိငြ်ခငး် 

ပါဝငပ်ါမည်။ 

တနး်တူညီေသာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး၏ အေကာငး်ဆုံး အေလ့အထများကုိ မ�ေဝြခငး်�ငှ့ ်ေရးဆဲွြခငး်သည် ကူညီေပးသူများက 

ခွဲြခားေဖာ်ြပထားသည့် အသငး်အဖွဲ�ဆုိငရ်ာ အေြပာငး်အလဲ ဦးစားေပးမ�များအြပင ်အြခားအရာများ အပါအဝင ်ဤအဖွဲ�၏ အဓိက 

အေလးေပးမ� ြဖစ်ပါမည်။ ဤေဆွးေ�းွမ�များြဖင့ ်အဖွဲ�သည် ေလ့လာခဲ့သည့် သင်ခနး်စာများကုိ မ�ေဝမည်ြဖစ်ကာ  

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အ�ကံေပး ေကာ်မတီ၊ �မို �ေတာ် ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်၊ Capital Metro ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်အြပင ်Austin Transit 

အစုစပ်လုပ်ငနး် ဘုတ်အဖွဲ�သုိ ့ ��နး်ဆုိရမည့် မူဝါဒအသစ်ကုိ ေရွးချယ်လက်ခံြခင်းအတွက် ခွဲြခားေရွးထုတ်ရမည်။ 
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7. လုပ်ငန်းစဉ်၊ တိးုတက်မ�အဆင့ဆ်င့�်ငှ့ ်ရလဒမ်ျားကို ေစာင့�်ကည့်�ပီး 

အစီရငခ်ံပါ 

Austin Transit မိတ်ဖက်၏ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အ�ကံေပး ေကာ်မတီအား လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်၏ ပိုေကာငး်ေသာ တာဝနခ်ံမ��ငှ့ ်

ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ�အတွက် ေဒတာ ဒတ်�်ှဘုတ်၏ ဒဇီိုငး်ြဖင့ ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်ကုိ ကူညီရန ်တာဝနေ်ပးထားသည်။ Project Connect 

ေစာင့�်ကည့်ေရး ပ�ုိဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုငး်အြဖစ် ဒတ်�်ှဘုတ်တွင ်ပံုမှန ်သတငး်ေပးပို ့ြခငး်သည် Austin က မည်က့ဲသုိ ့ မ�တစွာ 

တုိးတက်ေနေ�ကာငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်အြပင ်မူဝါဒချမှတ်သူများအ�ကား စကားဝိုငး်ကုိ တုိးြမ�င့�်ပီး 

သက်တမ်းတုိးရန�်ငှ့ ်မဲေပးသူများ�ငှ့ ်စာချုပ်ကုိ မည်က့ဲသုိ ့ ထိနး်သိမ်းထားေ�ကာငး် လက်ေတွ� ြပသရန ်အဖိုးတန ်အခွင့အ်လမ်း 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဖယ်�ှားခံရမ��ငှ့ ် လူမျိုးေရး မမ�တမ�ေ�ကာင့ ် ထိခိုက်နစ်နာသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအတွက် အဓိပ�ါယ်�ိှေသာ မက်ထရစ်များကုိ 

ဦးစားေပးရမည်။ ကူညီေပးသူများသည် ေဒတာကုိ အမျိုးအစားများ သုံးခုြဖင့ ်ေဖာ်ြပ�ပီး ၎ငး်တုိအ့ား အသုံးြပုရန ်ထည့်စဉ်းစားရမည်- 

• ဖယ်�ှားခံရမ��ငှ့ ်အခွင့အ်လမ်း ရယူ�ိငုမ်�ကုိ တုိငး်တာေပးသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဆင့ ်အချက်ြပများ 

• ဖယ်�ှားခံရမ��ငှ့ ်ေခါငး်ပံုြဖတ်ေသာ အိမ်ြခံေြမ အေလ့အထများ၏ အေစာပိုငး် သတိေပးချက် အချက်ြပများ 

• ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငအွတွက် စွမ်းေဆာငရ်ည်�ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ� စီမံချက်များ 

ထိုအ့ြပင ်ချမှတ်လုိက်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များ၊ အသုံးချလုိက်သည့် ရနပ်ံုေငမွျား၊ �ပီးေြမာက်ထားသည့် လုပ်ရပ်များ�ငှ့ ်အကျိုးခံစားသူများ 

အပါအဝင ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငမွှ ေပးအပ်ချီးြမ�င့ေ်ငမွျားကုိ ခွဲေဝသတ်မှတ်ရန ်အသုံးြပုသည့် လုပ်ငနး်စဉ်ဆုိငရ်ာ ေဒတာများကုိ 

�စှ်စဉ် တငြ်ပရမည်။ 

 

ေစာင့�်ကည့်ေရး ပ�ုိဂရမ်၏ အ�ကမ်းေဖာ်ြပချက် 

ဌာနတွငး် ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ�သည် ဖယ်�ှားခံရမ�က့ဲသုိ ့စနစ်တကျ ကိစ�ရပ်ကုိ တုိငး်တာရာတွင ်အဓိကကျပါသည်။ ဌာနအ�ှံ ့

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ� အဖွဲ� မှ ေဒတာ ပိုငး်ြခားစိတ်ြဖာချက်သည် ေစာင့�်ကည့်ေရး ပ�ုိဂရမ်ကုိ စီမံခန ့ခ်ွဲရမည်၊ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်မိတ်ဖက်၍ ေဒတာများကုိ စုေဆာငး်�ပီး ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာရမည်ြဖစ်ကာ �စှ်စဉ် အစီရငခ်ံစာများကုိ တငြ်ပရမည်။ 

ဦးစားေပး လူစ ုေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်၊ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အ�ကံေပး ေကာ်မတီ၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး် ဘုတ်အဖွဲ� �ငှ့ ်Capital 

Metro �ငှ့ ်�မို �ေတာ် ေခါငး်ေဆာငမ်�အပိုငး်သုိ ့ တငြ်ပမ�များသည် Project Connect ဆုိငရ်ာ သတ်မှတ်ေနာက်ဆုံးအချိနမ်ျားကုိ အသိေပးသည့် 

အချိနဇ်ယားအတုိငး် �စှ်စဉ် အသုံးစရိတ် ချိန်ည�ိမ�များ�ငှ့ ်ရငး်ြမစ်လုိအပ်ချက်များကုိ အသိေပးရန ်လျာထားေရး လုပ်ငနး်စဉ်မတိငုခ်င ်

ြဖစ်ေပါ်လာပါမည်။ 

သမား�ုိးကျ ေဒတာ အရငး်အြမစ်များက အချက်အလက်များကုိ အကန ့်အသတ်ြဖင့်သာ ေပးအပ်ပါသည်။ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်တွင် 

ထိေရာက်ေသာ ပမာဏ�ငှ့် အရည်အချငး်ဆုိငရ်ာ ေဒတာကုိ ခွဲြခားေရွးထုတ်�ပီး �ှာေဖွေတွ� �ိှချက်များ၏ အေရးပါမ�ကုိ 

ပိုငး်ြခားစိတ်ြဖာသည့် ရာထူးတစ်ခု �ိှရမည်။ ၎ငး်သည် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျင်ေရး�ငှ့ ် သွားလာေရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များကုိ လမ်း��နရ်န ်

မမ�တမ�များေ�ကာင့ ်ထိခိုက်နစ်နာမ�အ�ိှဆုံးလူများ၏ က�မ်းကျငမ်�ကုိ တနဖ်ိုးထားရန ်ခိုငမ်ာေသာ ကတိကဝတ်  
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လုိအပ်ပါသည်။ ဆနး်သစ်တီထွငမ်��ိှေသာ အေရအတွက်�ငှ့ ်အရည်အချငး်ဆုိင်ရာ ေဒတာကုိ ေကာက်ယူရန ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြခြပု 

သုေတသန၏ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် လုိအပ်သည်။ ၎ငး်တွင ်လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များ�ငှ့ ်လုိအပ်ေသာ တုံ ့ြပနေ်ြဖ�ှငး်မ�တွင ်

ြဖစ်ေပါ်ေနသည့် ေနထိုငသူ်များ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ အသငး်အဖွဲ�များ ဖယ်�ှားခံရမ�အတွက် ပိုြပည့်စံုေသာ 

ထိုးထွငး်အြမငမ်ျားေပးသည့် ေဒတာများကုိ ေကာက်ယူ�ိငုေ်စရန ်အလုိင့ာှ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များအား ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ြခငး်�ငှ့ ်

အကူအညီေပးြခငး် ပါဝင�်ိငုပ်ါသည်။ 

 

စီမံချက်များကုိ ေရးဆွြဲခငး် 

ေနာက်ဆုံး စီမံချက်ကုိ ေရးဆဲွြခငး်အား ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ��ိှစွာ�ငှ့ ်ဖယ်�ှားခံရမ�ေ�ကာင့ ်အများဆုံး ထိခိုက်နစ်နာသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် 

အဖွဲ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်တုိငပ်င၍် လုပ်ေဆာငရ်မည်။ စီမံထားသည့်အရာများက �ပီးစီးေလ့�ိှ၍ စီမံချက်က အေရး�ကီးပါသည်။ အလားအလာ�ိှေသာ 

အချက်ြပများ၏ ဥပမာများကုိ ေအာက်တွင ်ြပသထားသည်။ ေစာင့�်ကည့်ေရး ပ�ုိဂရမ်တွင ်ပါဝငမ်�အတွက် ေရွးချယ်ထားေသာ 

အချက်ြပများသည် ေနာက်ထပ် ကမ်းလင့ေ်ထာက်ကူမ��ငှ့ ်သုေတသနအေပါ် အေြခခံပါမည်။ 

လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် အဆင့ ်အကျိုးရလဒမ်ျား 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်တွင ်အကျိုးရလဒမ်ျားအတွက် ကာလ�ှည် အချက်ြပများသည် Project Connect က 13 �စှ ်သွားလာေရး တုိးချဲ� မ�တွင ်

တနး်တူညီမ� ရည်မှနး်ချက်များ ြဖစ်ေြမာက်ရန် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှံသည်�ငှ့ ်ဓူဝံ�ကယ်အြဖစ် �ိှေနပါမည်။ အကျိုးရလဒမ်ျားက လူအများ�ငှ့ ်

ေနရာများ အားလုံးအတွက် တုိးတက်ေစြခငး် �ိှ၊ မ�ိှကုိ ဆုံးြဖတ်ရန ်အေြပာငး်အလဲများ�ငှ့ ်�မို �အ�ှံ ့ပထဝီဝင ်ြခားနားချက်များကုိ မ�ကာခဏ 

တုိငး်တာရနမ်ှာ အေရး�ကီးပါသည်။ 

အတိအကျဆုိရေသာ် လူမျိုးေရး ြခားနားချက်များကုိ ဖယ်�ှားြခငး်ဆီသုိ ့ တုိးတက်မ�အဆင့်ဆင့ကုိ် တုိငး်တာြခငး်ဆုိသည့် 

သီးြခားရည်ရွယ်ချက်များ ြပည့်မီရန ်အချက်ြပများကုိ ေရးဆဲွထားရမည်။ တနး်တူညီေသာ ဖွံ� �ဖိုးတုိးတက်ေရးအတွက် ေအဂျငစ်ီအချငး်ချငး် 

လုပကုိ်ငမ်�ြဖင့ ်၎ငး်တုိအ့ေပါ် မည်မည်ရရ သက်ေရာက်�ိငုပ်ါသည်။ ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့ ်မူဝါဒများ�ငှ့ ်မဟာဗျူဟာများကုိ ည�ိ��ငိး်ရန ်

�မို �ေတာ်၊ Austin Transit အစုစပ်လုပ်ငနး်�ငှ့ ်Capital Metro တုိက့ အသုံးြပု�ိငု ်သည့် တုံ ့ြပနခ်ျက်ေပးြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တုိက့ 

လက်ေတွ�လုပ်ေဆာင�်ိငုရ်မည်။ 

အချက်ြပများသည် ေအာက်ပါ အေကာငး်ဆုံး အေလ့အထများ�ငှ့ ်ကုိက်ညီရမည်- 

• လူမျိုး�ငှ့ ်ဝငေ်ငြွဖင့ ်ခွဲြခား�ိငု ်သည့် ရ�ိငုေ်သာ စိတ်ချရသည့် ေဒတာများေပါ် အေြခခံရမည် 

• အလွနအ်မငး် ကျဉ်းေြမာငး်ေသာ ��ေထာင့ထ်က်စာလ�င ်ပို၍ကျယ်ြပန ့စ်ွာ အဓိပ�ါယ်�ိှေသာ အကျိုးရလဒကုိ် လ�မ်းြခံုပါ 

(“ေြခလှမ်းငယ်များ” မပါ) 

• မြဖစ်မေန လုပ်ေစပါ၊ နားလည်ရလွယ်ေစပါ၊ ထိုအ့ြပင ်ဖယ်�ှားခံရမ�ေ�ကာင့ ်အများဆုံး ထိခိုက်ခံရ�ိငုသူ်များက 

အသုံးြပု�ိငုရ်မည် 

• အချိနက်ာလတစ်ခုအတွငး် တုိငး်တာ၍ရေသာ အေြပာငး်အလဲအတွက် အလားအလာ �ိှပါ 

• ကာလ�ှည်�ကာ သက်ဆုိငမ်� �ိှပါ 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အဆင့ ်အချက်ြပများ၏ ဥပမာများတွင ်ပါဝငသ်ည်မှာ- 

• မိမိတုိ၏့ ရပ်ကွက်များတွင ်ဆက်�ိှေနသည့် သုိမ့ဟုတ် ဖယ်�ှားခံရသည့်ေနရာမှ  

မိမိတုိ၏့ ရပ်ကွက်များသုိ ့ ြပနလ်ာသည့် ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရန်ပံုေငမွျားကုိ  
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လက်ခံရ�ိှခဲ့ကာ တုိငး်ရငး်သား�ငှ့ ်လူမျိုးြဖင့ ်ခွဲြခားခံရသည့် အိမ်ေထာငစ်ုများ�ငှ့် လုပ်ငနး်များ၏ % 

• Crescent အေ�ှ� ပိုငး်�ငှ့ ်တစ်ခုလုံးအြဖစ် �မို �ေတာ်တွင ်လူမျိုးေရး/တုိငး်ရငး်သား ေပါငး်စပ်ဖွဲ�စည်းမ� 

• အစိုးရေကျာငး်တစ်ခုစီတွင ်ေကျာငး်သားသမဂ�၏ လူမျိုးေရး/တုိငး်ရငး်သား ေပါငး်စပ်ဖွဲ�စည်းမ� 

• လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�ြဖင့ ်ခွဲြခားထားသည် အိမ်ပိုငဆုိ်ငမ်� 

• အိမ်ရာ ကုန်ကျစရိတ် ဝန်ထုပ်ဝနပ်ိုး လွနကဲ်သည့် လူမျိုး/တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�ြဖင့ ်ပိုင�ှ်င�်ငှ့ ်အိမ်ငာှး အိမ်ေထာငစ်ုများ၏ ေဝစု 

• ဝငေ်င ွပမာဏ�ငှ့ ်အိပ်ခနး်များ၏ အေရအတွက်ြဖင့ ်အငာှးအိမ်ရာ၏ စရိတ်သက်သာမ��ငှ့ ် 

ရ�ိငုမ်� 

• အငာှး�ငှ့ ်ဝငေ်င ွကန ့သ်တ်ထားေသာ အိမ်ရာယူနစ်များ၏ ေပးသွငး်မ� 

• လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�ြဖင့ ်အိမ်ပိုငဆုိ်ငမ်� ��နး်ထားများ 

• လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�ြဖင့ ်ဆငး်ရဲငတ်မွတ်မ� ��နး်ထား 

• လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�ြဖင့ ်လုပ်ငနး် ပိုင�ှ်ငြ်ဖစ်မ� 

• လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�ြဖင့ ်လုပ်ငနး်များ ပိတ်သိမ်းမ� သုိမ့ဟုတ် ြပနလ်ည်ေနရာချမ� 

• လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားအလုိက် လုပ်ငနး် �ှည်�ကာမ� 

• ပိုင�ှ်င၏် လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�ြဖင့ ်အများြပည်သူ�ငှ့ ်ပုဂ�လိက ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့မ�အတွက် လုပ်ငနး် ဝငေ်ရာက်သုံးစွဲခွင့် 

• က�၊ လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�အလုိက် အလုပ်များ 

• ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မမှီတွယ်ရာများ ပိတ်သိမ်းမ�များ သုိမ့ဟုတ် ြပနလ်ည်ေနရာချထားမ�များ 

• မ�ကာခဏ သွားလာေရးသုိ ့ နးီကပ်မ�ြဖင့ ်လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖင့ ်ေနထိုငသူ်များ၏ ေဝစုများ 

• ပနး်ြခံများ�ငှ့ ်ေနရာလွတ်များသုိ ့ နးီကပ်မ�ြဖင့ ်လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖင့ ်ေနထိုငသူ်များ၏ ေဝစုများ 

• ေကာငး်စွာ ရငး်ြမစ်ေပးထားေသာ ေကျာငး်များအနးီတွင ်လူမျိုး�ငှ့ ်တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�ြဖင့ ်ေကျာငး်ေနအရွယ် 

ေနထိုငသူ်များ၏ ေဝစုများ 

• မိသားစုများစွာ ေနထိုငေ်ရး ဇုနခ်ွဲြခငး်�ိှသည့် ဧကများ၏ % �ငှ့ ်အများစုမှာ BIPOC ရပ်ကွက်များ�ိှေနသည့် မိသားစုတစ်စ ု

ေနထိုငေ်သာေနရာ ဇုနခ်ွဲြခငး်�ိှေနသည့် ဧကများ၏ % �ငှ့ ်လူြဖူ ရပ်ကွက် အများစ ု
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အေစာပိုငး် သတေိပးချက် အချက်ြပများ 

ကာလတုိ စီမံချက်များက အ�မဲေြပာငး်လဲေနေသာ အိမ်ြခံေြမေစျးကုိ တုံ ့ြပနလု်ပ်ေဆာငရ်န ်အချိန်�ငှ့တ်စ်ေြပးညီ အချက်အလက်များ 

ေပးမည်ြဖစ်�ပီး Project Connect ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ လက်ခံရ�ိှေနသည့် Crescent အေ�ှ� ပိုငး်�ိှ အလုိအပ်ဆုံး ေနထိုငသူ်များ�ငှ့ ်

ရပ်ကွက်များအေပါ် အာ�ုံစိုက်မ�ြပုပါသည်။ 

ဤေဒတာများကုိ သွားလာေရး ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များသုိ ့ နးီစပ်မ�ကုိ ြပသေနသည့် သမိုငး်ေ�ကာငး်အရ မျဉ်းနီတားထားေသာ ေြမပံုများ�ငှ့ ်

လမ်းေလ�ာက်သွား�ိငု ်သည့်ေနရာများပါသည့် ေဒတာြဖင့ ်ထပ်လုိက်ြခငး်က ဤအချက်ြပများအတွက် အေြခအေန ဖန်တီးေပး�ိငုသ်ည်။ 

ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများ၏ အေစာပိုငး် သတိေပးချက် အချက်ြပများသည် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအား၏ ပမာဏတွင ်အလုံးစံု 

အေြပာငး်အလဲများအတွက် ထိုးထွငး်အြမင ်ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ အေစာပိုငး် သတိေပးချက် အချက်ြပများသည် ဖယ်�ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်မှာ ြဖစ်အံဆဲဆဲ သုိမ့ဟုတ် အ�ကီးမားဆုံး�ိှသည့် ရပ်ကွက်များ၊ အ��ရာယ်အများဆုံးြဖစ်ေနသည့် အိမ်ေထာငစ်ုများ 

သုိမ့ဟုတ် အဖွဲ�အစည်းများ၏ အမျိုးအစားများ (လုပ်ငနး်များ သုိမ့ဟုတ် အသငး်အဖွဲ�များ) �ငှ့ ်�ပီးစီးခဲ့သည့် အ��ရာယ် 

ရငး်ြမစ်ကုိလည်း ေစျးကစားေသာ အိမ်ြခံေြမ အေလ့အထများပံုစံြဖင့ ်��နြ်ပပါသည်။ 

အေစာပိုငး် သတိေပးချက် အချက်ြပများ ေစျးကစားြခငး်မ� ပွိုင့်အတွက် ဥပမာ အချက်ြပများ- 

• �မို �ေတာ်အ�ှံ�့ငှ ့ ်ေကာငတီ်အ�ှံအ့ေြပာငး်အလဲများ�ငှ့ ်ယှဉ်၍ ရပ်ကွက် ငာှးရမ်းခတွင ်ပျမ်းမ�အထက် တုိးြမ�င့လ်ာမ�များ သုိမ့ဟုတ် 

တုိက်ခနး်အေဟာငး်များ၏ လစ်လပ်မ� ��နး်ထားများတွင ်ေလျာ့နည်းလာမ�များ 

• ဝငေ်ငနွည်း ေစျးကွက်��နး်ထား အိမ်ရာအတွက် ကုိယ်စားလှယ်အြဖစ် ေဆာငရွ်က်ေနသည့် 

တုိက်ခနး်အေဆာက်အဦအေဟာငး်၏ အေရာငး်များကုိ စုေဝးထားြခငး် 

• အိမ်ေရာငး်ေစျးက �မို �ေတာ်အ�ှံ�့ငှ ့ ်ေကာင်တီအ�ှံ ့အေြပာငး်အလဲများအထက် ြမင့တ်က်မ� 

• အိမ်ြခံေြမဝယ်ေရာငး်လုပ်ြခငး်- တနဖ်ိုးအားြဖင့ ်ပျမ်းမ�အထက် တုိးြမ�င့မ်�ြဖင့ ်�စှ်�စှ်ေအာက်အတွငး်  

ဝယ်ယူ�ပီး ြပနေ်ရာငး်ြခငး် 

• အေဆာက်အဦ ေဆာက်လုပ်ခွင့ ်လုပ်ေဆာငခ်ျက်- အေစာပိုငး် ဒဇီိုငး် လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့ ်ယူနစ ်အရွယ်အစားများ 

(အိမ်ခနး်များ�ငှ့ ်3 BR) ေဆာက်လုပ်ခွင့ ်ခွင့ြ်ပုချက်များ 

• ရပ်ကွက်တွငး် လူေနသီးသန ့�်ငှ့ ်စီးပွားေရးလုပ်�ိငုေ်သာ အိမ်ြခံေြမ ေစျးကွက် ခန်မ့ှနး်ချက်များ သုိမ့ဟုတ် ေစျးကွက် 

ခိုငမ်ာမ�အ��နး်များ 

• ပိုကျယ်ြပန ့ေ်သာ �မို �ေတာ်အ�ှံ�့ငှ ့ ်ေကာင်တီအ�ှံအ့ေြပာငး်အလဲများ�ငှ့ ်ယှဉ်၍ ရပ်ကွက် ငာှးရမ်းခတွင ်ပျမ်းမ�အထက် 

တုိးြမ�င့လ်ာမ�များ သုိမ့ဟုတ် စီးပွားေရးလုပ်ငနး်ေနရာ အေဟာငး်များ၏ လစ်လပ်မ� ��နး်ထားများတွင ်ေလျာ့နည်းလာမ�များ 

• ဖယ်�ှားခံရ�ိငုမ်� သုိမ့ဟုတ် တုိးလာေသာ အ��ရာယ် အချက်ြပများ 

◊ အိမ်ြခံေြမတန်ဖိုး နးီပါး သုိမ့ဟုတ် ပိုများသည့် ေပါင်�ှစံာချုပ် % 

◊ ြပငဆ်ငခ်များြဖင့ ်အိမ်ြခံေြမ % (ကတိစာချုပ်ြဖင့ ်ကုိယ်ပိုင ်ေငေွချးသူများ၊  

ဒတိုယ ေပါင�်ှစံာချုပ်များ၊ အိမ်ြခံေြမခွန ်ေငထွုတ်ေချးသူ ေချးေငမွျား မှတ်တမ်း၊ အြပငဆ်ရာ၏ ြပငဆ်ငခ်များ) 

◊ အိမ်ြခံေြမ သုိမ့ဟုတ် အိမ်ရာြခံေြမ ကငး်လွတ်ခွင့မ်ျား မယူသည့် သတ်မှတ်ချက်မီေသာ အိမ်ပိုင�ှ်ငမ်ျား၏ % 

◊ သမား�ုိးကျ�ငှ့ ်သမား�ုိးကျပံုမဟုတ်ေသာ �ငှထ်ုတ်မ�များ 

◊ ဆုိးရွားေသာ အိမ်ြခံေြမ အခွနမ်ျား 

◊ အဆုံးအေဆာငမ်ျား ြဖတ်ေတာက်မ�များ�ငှ့ ်ေပးေင ွစီစဉ်မ�များ 
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ဖယ်�ှားခံရမ� လက�ဏာများ 

 

စွမ်းေဆာငရ်ည်�ငှ့ ်တာဝန်ခံမ� ေဆာငရွ်က်ချက်များ 

စွမ်းေဆာငရ်ည်�ငှ့ ်တာဝနခ်ံမ� ေဆာငရွ်က်ချက်များသည် ဦးတည်ရာကုိ ြပင်ဆငေ်ပးရန�်ငှ့ ်တုိးတက်မ�အဆင့ဆ်င့ြ်ဖင့ ်တည်ေဆာက်ရန ်�စှ်စဉ် 

အသုံးစရိတ် အစီအစဉ်�ငှ့ ်ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွရည်မှနး်ချက်များတွင ်ြပငဆ်ငည်�ိ��ငိး်မ�များကုိ သိေစ�ိငုပ်ါသည်။ အစီအမံကုိ 

အသုံးြပုေနပံု�ငှ့ ်အသုံးြပုေနသူများကုိ ပိုငး်ြခားစိတ်ြဖာရနလ်ည်း ေဒတာများကုိ ေကာက်ယူ�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� ဆန ့်ကျငေ်ရး 

ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များတွင ်အစီအမံ၏ ထိေရာက်မ�ကုိ ခိုငမ်ာေစရန ်အခွင့အ်လမ်းများ ေပးပါသည်။ 

• လူများ- 

◊ ဦးစားေပး လူစုများက ေပးအပ်သည့် ချီးြမ�င့ခ်ံရေသာ ရနပ်ံုေငမွျား၏ % 

◊ ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငမွှ တုိက်�ုိက် အကျိုးခံစားေနရသည့်  

လူများ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူမ�အသုိက်အဝနး် အဖွဲ�အစည်းများ၏ # 

• ေနရာ- 

◊ Crescent အေ�ှ� ပိုငး်�ိှ ရပ်ကွက်များက ေပးအပ်ထားေသာ ရနပ်ံုေငမွျား၏ % 

◊ ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် အမျိုးအစားအလုိက် ေပးအပ်ထားေသာ ရနပ်ံုေငမွျား၏ % 

• ရည်ရွယ်ချက်- 

◊ တနး်တူညီမ� ေစ့ေဆာသူ်က ေပးအပ်ထားသည့် ရနပ်ံုေငမွျား၏ % 

◊ အိမ်ြခံေြမ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်ေပးအပ်ထားသည့် ရနပ်ံုေငမွျား၏ % 

• လုပ်ငန်းစဉ်- 

◊ BIPOC က ဦးေဆာငေ်သာ အဖွဲ�အစည်းများ၊ လုပ်ငနး်များ�ငှ့ ်လူမျိုး၊ တုိငး်ရငး်သားြဖစ်မ�၊ ဝငေ်ငပွမာဏ�ငှ့ ်အာဏာပိုင်၏ အဆင့မ်ျား 

အပါအဝင ် 

◊ အစီအမံကုိ အသုံးြပုေနသည့်လူများ၏ ပေရာဂျက်များ လူဦးေရစာရငး်ြဖင့ ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှထံားသည့် 

ရနပ်ံုေငမွျား၏ % 

ပိုများေသာ 

လူမျိုးေရးခွဲြခားမ� 

�ိငုင်ေံတာ် ကွငး်ဆက် 

လုပ်ငန်းများ 

ပုိများေသာ 

လူြဖူများ 

�ဖိုဖျက်မ�များ 

တုိက်ခန်းငယ်

များပါသည့် 

တုိက်ခန်း 

အသစ်များ 

ငာှးရမ်းခ 

တိးုလာမ�များ 

ပိုလတ်ဆတ်

ေသာ 

အစားအစာ 

စက်ဘးီနငး်လမ်းများ၊ 

ေလ�ာက်လမ်းများ၊ 

သစ်ပင်များတွင် 

�မို �ေတာ်ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� 

တုိက်ခန်းအေဟာ

ငး်များတွင ်

လစ်လပ်မ�များမ�ိှ 

လူထပုိုနည်း�ပီး 

ပုဂ�လိက 

ယာဉ်ရပ်နားေနရာ 

ပုိများသည် 
လူချမ်းသာများ 

(ဘယီာချက်စက်

�ုံ၊ ေကာ်ဖီဆိုင်၊ 

ပန်းသည်များ) 

အတွက် 

လုပ်ငန်းသစ်များ 

ရဲများ 

ပိုနည်းေသာ 

BIPOC 

လုပ်ငန်း�ငှ့ ်

အမိ်ပိုငဆ်ိုငမ်� 

ပိုနည်းေသာ BIPOC 
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ဆံုးြဖတခ်ျက်ချမှတြ်ခငး်�ငှ့ ်ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်တငွ ်တာဝန်ခံမ� 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေင ွအပါအဝင ်ဤပေရာဂျက်၏ ��ေထာင့အ်ားလုံး�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ဒဇီိုငး်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး 

ဆုံးြဖတ်ချက်များကုိ လူသိ�ှင�်ကား ေြခရာခံ�ပီး သတငး်ေပးပိုရ့နမ်ှာ မ�ိှမြဖစ် အေရး�ကီးပါသည်။ ဤပေရာဂျက်သည် အာဏာ�ငှ့ ်

ေငေွ�ကး�ိှသူများကုိ ပို၍ အြပည့်အဝ တုံ ့ြပနြ်ခငး် အေလ့အထမှ ခွဲထွက်ရငး် အြပည့်အဝ ထည့်သွငး်�ိငုေ်စရန ်အလုိင့ာှ ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခငး် 

လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ အသွငေ်ြပာငး်ရန ်အစိုးရ ေအဂျငစ်ီများအတွက် ေ�ကညာချက်ြဖစ်သည်။ ေဝဖနမ်� (သုိမ့ဟုတ် ချီးကျူးမ�) ခံေနရသည့်၊ 

အမှားများကုိ ဝနခ်ံေနသည့်၊ သင်ယူေနသည့်၊ ြပန်လည်ည�ိ��ငိး်�ပီး တုိးတက်ေနသည့် သက်ေရာက်မ�အခံရဆုံးေသာ လူများက 

အကဲြဖတ်မ�အတွက် ပွင့်လငး်မ� လုိအပ်ပါမည်။ ဆုံးြဖတ်ချက် အကဲြဖတ်မ�များသည် အဆင့်ဆင့တွ်င ်ြဖစ်ေပါ်ပါမည်- Project Connect၊ 

ေအဂျငစ်ီတစ်ခုချငး်�ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သူများ အထူးသြဖင့ ်တစ်ဦးချငး်အဆင့တွ်င ်ေရွးချယ်ထားေသာ အရာ�ိှများအတွက် 

ေဆာငရွ်က်ေနသည့် ေအဂျငစ်ီအချငး်ချငး် မိတ်ဖက်မ�။ 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငအွတွက် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရး အစီအစဉ်ကုိ ဖန်တီးေနသူများသည် ထပ်တလဲလဲ သုိမ့ဟုတ် 

စံတငေ်လာက်ေသာ အမှားများ ြဖစ်သည့်အခါ BIPOC က ဦးေဆာငေ်သာ လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် အေြခြပု အဖွဲ�အစည်းများသုိ ့ ေငေွ�ကးများကုိ 

လ�ဲေြပာငး်ေပးရနဆုိ်သည့် ြပတ်သားေသာ ေထာက်ခံချက်ြဖင့ ်ရနပ်ံုေငမွျား ေပးအပ်ပံု�ငှ့ ်ရနပ်ံုေငမွျားရ�ိှေနသူများကုိ အကဲြဖတ်ရန ်

�ှငး်လငး်ေသာ စံသတ်မှတ်ချက်�ငှ့ ်အချိနေ်ဘာငမ်ျားကုိ ချမှတ်ရမည်။ 

အလားတူပင်၊ လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�ကုိ တုိးြမ�င့်လုပ်ေဆာငမ်�မြပုရန ်သုိမ့ဟုတ် ဖယ်�ှားခံရမ� ဖိအားများကုိ တုိးြမ�င့ရ်န ်ထပ်တလဲလဲ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချသည့် ေအဂျငစ်ီများ�ငှ့ ်လူများအား ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခငး်မှ ဖယ်�ှားရမည်။ ဤပေရာဂျက်သည် Austin 

�မို �ေတာ်၏ဆ��ြပုသူများ၏ ေထာက်ခံချက်ကုိ ေအာငြ်မငစ်ွာ ြဖစ်ေြမာက်�ိငုေ်စမည်ဆုိသည့် ဖယ်�ှားခံရမ��ငှ့ ်ဆန ့်ကျငလု်ပ်ကုိငရ်ငး် 

လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�အတွက် တုိးြမ�င့်လုပ်ေဆာငရ်န် ကတိြပုထားေ�ကာငး်�ငှ့ ်ထိုသုိလု့ပ်ရမည် နားလည်ေ�ကာငး် ြပသသည့် 

အကုနအ်စငပ်ါေသာ တုိးတက်မ�ဆုိငရ်ာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ေရး အေြခခံအေဆာက်အအံ ုြဖစ်ပါသည်။ 
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နိဂုံး 

Austin သည် ေအာငြ်မငမ်�ရ�ိှရန ်ေနသားတကျြဖစ်လ�က်�ိှပါသည်။ အသငး်အဖွဲ�ဆုိငရ်ာ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ�ကုိ ဖယ်�ှားေရးအတွက် 

�မို �ေတာ်တစ်ခုလုံး၏ ကတိကဝတ်၊ တကယ့်ေြပာငး်လဲမ� ြဖစ်ေစရန ်ကတိြပုသည့် လူမ�အသုိငး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ လူမျိုးေရး 

မမ�တမ�များကုိ နားလည်ရန ်ေလ့ကျင့မ်�ရထားသည့် ဝန်ထမ်းအငအ်ားစု၊ တုိးပွားလာေသာ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ� ဖွံ � �ဖိုးတုိးတက်ေရး က�၊ 

တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားတွင ်ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှရံန ်ေကာငး်စွာေနရာယူထားသည့် ပုဂ�လိက က��ငှ့ ်မိမိတုိ၏့ အိမ်နးီချငး်များ 

ြပည့်စံုဖူလုံေရးအတွက် မိမိတုိ၏့ စံ��နး်များ�ငှ့ ်စိုးရိမ်မ�အတွက် ဂုဏ်ယူတတ်သည့် Austin �မို �သူ�မို�သားများ အပါအဝင ်လုိသလုိရ�ိငုသ်ည့် 

ရငး်ြမစ်များစွာ �ိှပါသည်။ ဤအဖိုးတနအ်ရာများ�ငှ့ ်အြခားအရာအားလုံးသည် တာ�ှည်ခံေသာအေြပာငး်အလဲ ြပုလုပ်ရန ်မ�ိှမြဖစ်လုိပါသည်။ 

စနစ်တကျ လူမျိုးေရးခွဲြခားမ��ငှ့ ်ဖယ်�ှားခံရမ� မ�ိှဘဲ တနး်တူညီေသာ တုိးတက်မ�၏ ေမ�ာ်မှနး်ချက်မှာ ေပါ်လွငထ်င�ှ်ား�ပီး Austin အတွက် 

ဆုေငမွျားမှာ သိသိသာသာ မယုံ�ကည်�ိငုေ်လာက်ေအာင ်ြမင့မ်ားပါသည်။ ေမ�ာ်မှနး်ချက် ေအာငြ်မငမ်ည်ဆုိပါက Austin သည် 

ေနထိုငသူ်အားလုံးအတွက် တနး်တူညီေသာ အကျိုးရလဒမ်ျားြဖင့ ်သွားလာေရး တုိးချဲ� မ��ငှ့ ်ဒုတိယ စီးပွားေရး တုိးတက်မ�ကုိ 

ေပါငး်စည်းနည်းအတွက် �ိငုင်ေံတာ်အဆင့ ်နမူနာပံုစံကုိ ချမှတ်ပါမည်။ ၎ငး်သည် လူမျိုးေရး တနး်တူညီမ�၊ ရာသီဥတု ဒဏ်ခံ�ိငုမ်�၊ 

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မတူကဲွြပားမ��ငှ့ ်ဘုံစီးပွားေရး ေကာငး်မွနမ်� ေပါငး်စပ်ြခငး်တွင ်အတုမ�ိှေသာ 21 ရာစု ကမ�ာလုံးဆုိင်ရာ �မို �ေတာ်တစ်ခ ု

ြဖစ်လာပါမည်။ 
 

 

 
ပံ ု22။  လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း အင်အား ဂရပ်ဖစ် (ခရက်ဒစ်- ေ�ှ�ဆက်လုပ်ေဆာင်ပါ) 

“တရားမ�တမ� လိလုားချက်ေတကွို 

ေဖာ်ေဆာငေ်ပးတဲ ့ချစ်ြခငး်ေမတ� ာက 

အငအ်ားအ�ကီးဆုံးြဖစ်�ပီး 

ချစ်ြခငး်ေမတ� ာကို 

ဟန ့တ်ားေနတဲအ့ရာတိုငး်ကို 

ြပုြပငြ်ပငဆ်ငေ်ပးတဲ ့အငအ်ားက 

အ�ကီးမားဆုံး တရားမ�တမ�ပါ။” 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲI 

အစုိးရ၏ တရားမ�တမ�မ�ိှေသာ တိးုတက်မ�ြဖစ်ေစေသာ အေ�ကာငး်ရငး်များ30 

1. ေြမပိုငဆုိ်ငမ်�ကုိ လူြဖူများအတွက်သာ ေဆွစဉ်မျိုးဆက် ကန ့်သတ်ထားသည့် သမိုငး်ေ�ကာငး် 

2. အကျိုးအြမတ် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှအံြဖစ ်ေြမရာ 

3. အစိုးရ အသုံးစရိတ်များသည် ေြမရာတန်ဖိုးေပါ် မူတည်ေနသည့် အိမ်ြခံေြမအခွန်များေပါ် မှီတည်ေနပါသည် 

4. လူြဖူ အိမ်ပိုငမ်�တွင ်အချိုးမမ�တစွာ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှေံနသည့် အခွနစ်နစ်�ငှ့ ်အစိုးရ ရငး်ြမစ်များ 

5. လူြဖူများကုိ အထူးအခွင့အ်ေရးများေပး�ပီး ေစျးကစား�ိငုေ်စသည့် ပုဂ�လိက ေငွေ�ကး  

စနစ ်

6. �မို �ေတာ်များသည် ချမ်းသာေသာ �မို �သားများကုိ ရပ်ကွက်များသုိ ့ ဆဲွေဆာငရ်န် အစိုးရ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ 

ြပုလုပ်ပါသည် 

7. လူမည်း�ငှ့ ်အသားညိုသူ ရပ်ကွက်များတွင ်အစိုးရ�ငှ့ ်ပုဂ�လိက ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ� မ�ိှြခငး် 

8. အစိုးရ အေြခခအံေဆာက်အအံ ုပေရာဂျက်များ�ငှ့ ်ခွဲြခားဆက်ဆံေသာ စည်းမျဉ်း ြပဠာနး်မ�သည် လူမည်း�ငှ့ ်အသားညိုသူ 

ရပ်ကွက်များတွင ်ဖယ်�ှားခံရမ�ကုိ ပစ်မှတ်ထားသည် 

9. ဇုနခ်ွဲြခငး်သည် လူချမ်းသာ�ငှ့ ်လူြဖူကုိ အထူးသီးသန ့ ်ရပ်ကွက်များတွင ်ကာကွယ်ေပး�ပီး လူမည်း�ငှ့ ်အသားညိုသူ 

လူမ�အသုိငး်အဝိုငး်များတွင ်ဖယ်�ှားခံရမ�ကုိ တုိက်တွနး်အားေပးသည် 

10. အစိုးရသည် ၎ငး်တုိကုိ့ အေထာက်အကူြပုသည့် တုိးတက်ေအာငြ်ပုလုပသူ်များ၊ ေြမပိုင�ှ်င�်ကီးများ�ငှ့ ်�မို �ေတာ် 

အဖွဲ�အစည်းများ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနသူများကုိ အထူးအခွင့အ်ေရးေပးသည် 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ေ�ှ�ဆက်လုပ်ေဆာင်ပါ 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲII 

ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး ရန်ပံုေငမွျားကို ဦးစားေပးမ�ဆိုငရ်ာ စစ်တမ်း ရလဒမ်ျား 

ကူညီေပးသူများအား ဦးစားေပး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် $100 ကုိ ဘယ်လုိအသုံးြပုမလဲဟု ေမးြမနး်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်း၏ ရလဒမ်ျားကုိ ေအာက်ပါ�ုပ်ပံုတွင ်

ြပသထားသည်။ ဤစစ်တမ်း ရလဒမ်ျားသည် ခွဲေဝသတ်မှတ်မ� လမ်း��နခ်ျက်များကုိ ကုိယ်စားမြပုပါ၊ ၎ငး်တုိက့ Project Connect အတွက် ဖယ်�ှားပစ်မ� 

ဆန ့က်ျငေ်ရး ရနပ်ံုေငမွျားကုိ ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးရန ်လုပ်ငနး်စဉ်အတွငး် ဖယ်�ှားပစ်မ� သုိမ့ဟုတ် ဖယ်�ှားပစ်မ� အ��ရာယ်ေ�ကာင့ ်ထိခိုက်နစ်နာမ�အ�ိှဆုံး အသုိက်အဝနး် 

အဖွဲ�ဝငမ်ျားထံမှ အစီအမ ံအေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�ေ�ကာင့ ်ေပါ်လွင်လာ�ိငုသ်ည့် အရာများ၏ ဥပမာတစ်ခုအြဖစ် ြဖည့်ဆည်းေပးပါသည်။ 

 

 
ပံ ု23။  ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့က်ျင်ေရး ရနပုံ်ေငမွျားကို ဦးစားေပးမ�ဆုိင်ရာ စစ်တမ်း ရလဒ်များ 

  

စရိတမ်�ကီးေသာ အိမ်ရာ 

BIPOC-ပိငုဆုိ်ငေ်သာ လုပင်နး်များ 

လကင်ငး် BIPOC ေနထုိငသူ် ဖယ်�ှားပစ်ြခငး်ကိ ုေလ�ာ့ချပါ 

အရည်အေသွးြမင့ ်အလုပမ်ျား 

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ မှတီယွရ်ာများ 

ေြမယာဘဏ် 

လူမ�အသုိငး်အဝိငုး် အငအ်ား�ငှ့ ်လပု်�ိငုစ်မွ်း 

အိမင်ာှး�ငှ့ ်အိမ�ှ်င ်အခငွ့အ်ေရးများကိ ုအားြဖည့်ပါ 

အြခား 
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Project Connect လူမျိုးေရး တန်းတညူီမ� ဖယ်�ှားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး ေြမပံမုျား ေဒတာ စာရငး် 

အွနလုိ်ငး်ေြမပံုသုိ ့ လင့ခ်် 
 

ေြမပုံအလ�ာများ ေဖာ်ြပချက် ရင်းြမစ် 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် 

 

 
Project Connect အဆိုြပု 

မှတ်တိုင်များ 

 

Project Connect အဆိုြပု မတှ်တိုင်များ�ငှ့် ဂိတမ်ျား။ ဤဘက်စက်ားမှတ်တိုင်များ�ငှ့် အြမန်ရထား ဘူတာ�ံုများ၏ 

တည်ေနရာ အတိအကျသည ်အေြပာင်းအလဲ �ှ�ိိငု်ပါသည ်

 
�မို�ေတာ်နယ်နိမိတတ်ွင်း သွားလာေရး 

အာဏာပိုင် (CMTA)၊ Project Connect 

စနစ် အစီအစဉ်၊ 2020 

Project Connect 

မှတ်တိုင်များအတွက် ဒဏ်ခံများ 

ေလးပံုတစ်ပံုမိုင၊် မိုင်ဝက်�ငှ့် တစ်မိုင် အကွာအေဝး ဒဏ်ခံများသည်  

Project Connect အဆိုြပု မတှ်တိုင်များ�ငှ့် ဘူတာ�ံုများအနီး �ှိရမည ်
Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

 
Project Connect လမ်းေ�ကာင်းများ 

 
အြမန်ရထားလိုင်းများ၊ အသွားအြပန် ရထားလိုင်းများ�ငှ့် အြမန်ဘကစ််ကား လမ်းေ�ကာင်းများ အပါအဝင် Project 

Connect သွားလာေရး လမ်းေ�ကာင်းများ 

�မို�ေတာ်နယ်နိမိတတ်ွင်း သွားလာေရး 

အာဏာပိုင် (CMTA)၊ Project Connect 

စနစ် အစီအစဉ်၊ 2020 

Project Connect 

လမ်းေ�ကာင်းများအတွက် ဒဏ်ခံများ 

အြမန်ရထားလိုင်းများ၊ အသွားအြပန် ရထားလိုင်းများ�ငှ့် အြမန်ဘက်စ်ကား လမ်းေ�ကာင်းများ အပါအဝင် Project 

Connect သွားလာေရး လမ်းေ�ကာင်းများအနီး ေလးပံုတစ်ပံုမိုင်၊ မိငု်ဝက်�ငှ့် တစ်မိငု် အကွာအေဝးတွင် 

ဒဏ်ခံများ�ှိသည် 

 

Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

Project Connect ဘတူာ�ုံ သိုမ့ဟုတ ်

မှတ်တိုင်�ငှ့် နီးစပ်မ� 

(လမ်းေလ�ာက်သာွး�ိငု်သည့်ေနရာများ

) 

 

Project Connect အဆိုြပု မတှ်တိုင် သိုမ့ဟုတ ်ဘူတာ�ံုသို ့ 5၊ 10၊ 15 �ငှ့် 20 မနိစ်အတွင်း လမ်းေလ�ာက်၍ 

ေရာက်�ိငု်သည့် ဧရိယာများ 

 
Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

Project Connect မှတ်တိုင်၏ 1 

မုိင်အတွင်း ဖယ်�ှားခံ 

အ��ရာယ်�ိှသည့ ်ဧရိယာများ 

 
ဤအလ�ာသည ်Project Connect အဆိုြပု မှတတ်ိုင် သိုမ့ဟုတ် ဘတူာ�ံု၏ 1 မိုင်အတွင်း �ှိသည့် ဖယ�်ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်�ှိေသာ ဧရယိာများကို ြပသပါသည ်

 
Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

 

 

 

 

 
HOLC ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံ အဆင့် ေြမပုံ 

(1934) 

ဤအလ�ာသည် အိမ်ပိုင်�ှင်များ၏ ေချးေငွ ေကာ်ပိုေရး�ှင်က ထုတ်ေပးထားေသာ 1934 ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ� အဆင့် 

မူရင်းေြမပံု၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗား�ှင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ဤေြမပံမုျားသည် �ိငု်ငံအ�ှံ�့ှိ ရပက်ွက်များ၏ အငှားချထားမ� 

အ��ရာယ်�ငှ့် လာမည့် ဆယစ်ု�စှ်များအတွင်း ေပးအပ်ခဲ့သည့် များြပားေသာ အစိုးရ ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ��ငှ့် 

ေထာက်ပံ့ေငွများအတွက် သင့်ေတာ်မ�ကို ဆံုးြဖတ်ရန် ၎င်းတိုအ့တကွ ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

ခွဲေဝသတ်မှတ်ေပးထားသည်။ အဆင့်များမှာ “A - အေကာင်းဆံုး၊” “B - ေကာင်းေနဆဲ၊” “C - လံုးဝ ကျဆင်းေန” �ငှ့် 

“D - အ��ရာယ်များ” ြဖစ်ခဲ့သည်။ 

�ိငု်ငံအ�ှံ�့ှိ အြခား �မို�ေတာ်များစွာကဲ့သိုပ့င် Austin တွင် ဤဘက်လိုက်ေသာ အဆင့်များ သတမ်ှတ်ြခင်းသည် 

တိုင်းရင်းသားများ �ှိေနသည့် တည်ေနရာများ�ငှ့် အနီးကပ် သကဆ်ိုင်ေနပါသည။် Austin အလယ်ပိုင်း�ငှ့ ်

အေနာက်ပိုင်း�ှိ အထူးသီးသန ့် လူြဖူ ရပ်ကွက်များကို ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�များအတွက် “အေကာင်းဆံုး” �ငှ့် 

“ေကာင်းေနဆဲ” အြဖစ် ယူဆခဲ့�ကသည်။ အဓကိအားြဖင့် Austin အေ�ှ� ပိုင်း�ငှ့် ေတာင်ပိုင်း�ှိ လူမည်း�ငှ့် လက်တင် 

ရပ်ကွက်များကို ရင်း�ှီးြမ�ုပ်�ှံမ�အတွက် “ကျဆင်းေန” �ငှ့် “အ��ရာယ်များ” ဟု ယူဆခဲ့�ကေသာေ�ကာင့် ဖက်ဒရယ ်

အစိုးရက ေကျာေထာက်ေနာက်ခံေပးထားသည့် ေပါင်�ှံစာချုပ်များ လက်ခံရ�ှိြခင်းမှ တားြမစ်ခံခဲ့ရသည်။ 

“အ��ရာယ်များ” ဧရိယာများသည် ညစ်ညမ်းေနေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများအတွက် 

ပစ်မှတ်ထားခံရေလ့�ှိသည်။ 

 

 

 

 
မမ�တစွာ ေြမပံဆုွဲြခင်း၊ Richmond 

တက� သိုလ်၊ 2019 တွင် မွမ်းမံထားသည် 
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ေြမပုံအလ�ာများ ေဖာ်ြပချက် ရင်းြမစ် 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် (အဆက်) 

 

 
ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် ဧရိယာများ 

အ�ကမ်းေဖာ်ြပချက် 

ဤအလ�ာသည် 2018 တွယ်ရာမဲ့ြဖစ်ခဲသ့ည် အစီရင်ခစံာ�ငှ့် ေြမပံုထုတ်ြခင်းအတွက်  

Texas တက� သိုလတ်ွင် သုေတသနအတကွ် အသံုးြပုသည့် နည်းပညာေပါ် အေြခခံသည။် နည်းလမ်းတွင ်

ရပ်ကွက်အဆင့် ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယက်ို တိုင်းတာရန် အပိုင်းသံုးပိုင်းပါသည့် ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ� ပါဝင်သည်၊ 

၎င်းတိုမ့ှာ အားနည်းေသာ လူများ �ှိေနမ�၊ အိမရ်ာ ေစျးကွက် တန်ဖိုးနားလည်မ��ငှ့ ်လူဦးေရစာရင်း 

အေြပာင်းအလဲတို ့ ြဖစ်သည်။ Austin �မို�ေတာ် အိမ်ရာ�ငှ့် စီမံကနိ်း ဌာန ဝန်ထမ်းသည် ေဒတာများကို 2019 တွင် 

မွမ်းမံထား�ပီး အမျိုးအစားများကို �ိုး�ှင်းေအာင်ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ 

 

 
Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

 

 

 

 

 
ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် ဧရိယာများ 

(2019) 

ဤအလ�ာသည် 2018 တွယ်ရာမဲ့ြဖစ်ခဲသ့ည် အစီရင်ခစံာ�ငှ့် ေြမပံုထုတ်ြခင်းအတွက် Texas တက� သိုလတ်ွင ်

သုေတသနအတကွ် အသံုးြပုသည့် နည်းပညာေပါ် အေြခခံသည်။ နည်းလမ်းတွင် ရပ်ကကွ်အဆင့် ဖယ�်ှားခံရမ� 

အ��ရာယ်ကို တိငု်းတာရန် အပိုင်းသံုးပိုင်းပါသည့် ပိုင်းြခားစိတ်ြဖာမ� ပါဝင်သည်၊ ၎င်းတိုမ့ှာ အားနည်းေသာ လူများ 

�ှိေနမ�၊ အိမ်ရာ ေစျးကွက် တန်ဖိုးနားလည်မ��ငှ့ ်ဒမီိုဂရပ်ဖစ် အေြပာင်းအလဲတို ့ ြဖစ်သည။် Austin �မို�ေတာ် 

အိမ်ရာ�ငှ့် စီမကံိန်း ဌာန ဝန်ထမ်းသည် ေဒတာများကိ ု2019 တွင် မွမ်းမံထား�ပီး အမျိုးအစားများကို 

�ိုး�ှင်းေအာင်ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ ်အမျိုးအစားများေလးခုမှာ  

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်- အားနည်းေသာ- အားနည်းေသာ လူများ �ှိေန�ပီး သိသာေသာ လူဦးေရစာရင်း 

အေြပာင်းအလဲ မ�ှိပါ၊ အချို�ေသာ လမ်းေ�ကာင်းများသည် တန်ဖိုးြမင့်�ပီး အသိအမှတ်ြပုမ�များသည့် 

ဧရိယာများအနီးတွင်�ှိသည်- လက်�ှိ- အားနည်းေသာ 

လူများ၊ လက်�ှ ိ�ှိေနေသာ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း အေြပာင်းအလဲ၊ တိုးလာေသာ သိုမ့ဟုတ ်ြမင့်တက်လာေသာ အိမ်ရာ 

ေစျးကွက်- ကာလ�ညှ်- အားနည်းေသာ လူများကို ဖယ်�ှားခဲ့သည်၊ သိသာေသာ အိမ်ေထာင်စူဦးေရ အေြပာင်းအလဲ 

ြဖစ်ခဲ့သည်၊ အိမ်ရာ ေစျးကကွ် တန်ဖိုးြမင့်လာ�ပီး ေစျးတက်သွားသည်- သမိုင်းေ�ကာင်းအရ ချန်လပှ်မ�- 

ဤဧရိယာများသည် အားနည်းေသာ လူများကို သမိငု်းေ�ကာင်းအရ ချန်လှပ်ထားခဲ့�ပီးြဖစ်၍ တစ်နည်းလမ်းတည်းြဖင့် 

အသွင်ေြပာင်းမ��ငှ့် ဖယ်�ှားခံကို မခံရပါ။ 

 

 

 

 

 
 

Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

Austin �မို �ေတာ် နယ်သတ်မျဉ်း Austin �မို�ေတာ် ရည်ရွယ်ချက်အြပည့် တရားစီရင်ပိငု်ခွင့် နယသ်တ်မျဉ်း Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

 
BIPOC လူဦးေရ ရာခုိင်��န်း (2019) 

 

လူမည်း၊ တိုင်းရင်းသား သိုမ့ဟုတ် လူြဖူမဟုတ်သူများ �ှိသည့် Austin �မို�ေတာ်နယ်နိမတိ်တွင်း ဧရယိာတွင ်

လူဦးေရစာရင်းလမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုစီအတွင်း �ှိသည့် လူများ၏ ရာခိုင်��န်း 

အေမရိကန် လမူ�အသိုက်အဝန်း 

စစ်တမ်း၊ ဇယား B03002- စပနိ်�ယွဖ်ွား 

သိုမ့ဟုတ် ေတာင်အေမရိကတိကု်သား 

လူမျိုး ဇစ်ြမစ်၊ 2019 5-�စှ်စာ 

ခန ့်မှန်းချက်များ 

 
လူမည်း လူဦးေရ (2019) 

 
လူမည်း သိုမ့ဟုတ် စပိန�်ယွ်ဖွား�ငှ ်စပိန်�ယွ်ဖွားမဟုတ်သူများအပါအဝင် အာဖရိကန် အေမရိကန်များ �ှိသည့် Austin 

�မို�ေတာ်နယ်နိမိတတ်ွင်း ဧရိယာတွင် လူဦးေရစာရင်းလမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုစီအတွင်း �ှိသည့် လူများ၏ လူဦးေရ 

အေမရိကန် လမူ�အသိုက်အဝန်း 

စစ်တမ်း၊ ဇယား B03002- စပနိ်�ယွဖ်ွား 

သိုမ့ဟုတ် ေတာင်အေမရိကတိကု်သား 

လူမျိုး ဇစ်ြမစ်၊ 2019 5-�စှ်စာ 

ခန ့်မှန်းချက်များ 

 
လက်တင်အေမရိက လူဦးေရ (2019) 

 
တိုင်းရင်းသားအရ စပိန်�ယွ်ဖွား�ငှ့် အြခားတိုင်းရင်းသားများ �ှိသည့် Austin �မို�ေတာ်နယ်နမိိတ်တွင်း ဧရိယာတွင် 

လူဦးေရစာရင်းလမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုစီအတွင်း �ှိသည့် လူများ၏ လူဦးေရ 

အေမရိကန် လမူ�အသိုက်အဝန်း 

စစ်တမ်း၊ ဇယား B03002- စပနိ်�ယွဖ်ွား 

သိုမ့ဟုတ် ေတာင်အေမရိကတိကု်သား 

လူမျိုး ဇစ်ြမစ်၊ 2019 5-�စှ်စာ 

ခန ့်မှန်းချက်များ 

 
အာ�ှ လူဦးေရ (2019) 

 
လူမည်း သိုမ့ဟုတ် စပိန�်ယွ်ဖွား�ငှ် စပိန်�ယွ်ဖွားမဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် အာ�ှသားများ �ှိသည့် 

Austin �မို�ေတာ်နယန်ိမိတ်တငွ်း ဧရိယာတွင် လူဦးေရစာရင်းလမ်းေ�ကာင်းတစ်ခုစီအတွင်း �ှိသည့် လမူျား၏ လူဦးေရ 

အေမရိကန် လမူ�အသိုက်အဝန်း 

စစ်တမ်း၊ ဇယား B03002- စပနိ်�ယွဖ်ွား 

သိုမ့ဟုတ် ေတာင်အေမရိကတိကု်သား 

လူမျိုး ဇစ်ြမစ်၊ 2019 5-�စှ်စာ 
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ေြမပုံအလ�ာများ ေဖာ်ြပချက် ရင်းြမစ် 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ် (အဆက်) 

 
�ကယ် တစ်ပွင့်၊ �စှ်ပွင့်�ငှ ့် သံးုပွင့် 

မိသားစုစံု အမ်ိရာ ယူနစ်များ 

အစုအေဝး 

ဤအလ�ာသည် မိုင်ဝက် ေြခာက်ေြမ�ာင့်ပံု ဂရစ်အတွင်း အကျဉ်းချုပ်ထားသည့် �ကယ ်တစ်ပွင့၊် �စှပ်ွင့်�ငှ့် သံုးပွင့် 

မိသားစုစံု အိမ်ရာ ယူနစ်များ အစုအေဝးများကို ြပသပါသည။် �ကယ ်1 ပွင့၊် �ကယ ်2 ပွင့�်ငှ့် �ကယ ်3 ပွင့ ်မသိားစုစံု 

အိမ်ြခံေြမများကို CoStar ြဖင့် အဆင့သ်တ်မှတ်�ပီး အသစစ်က်စက်ေဆာက်ထားေသာ သိုမ့ဟုတ် ဇိမ်ခံ 

တိုက်ခန်းများ�ငှ့် ယှဉ်ပါက ၎င်းတို၏့ ပိုေဟာင်းေသာ သက်တမ်း သိုမ့ဟုတ ်တစ်ေြပးညီ ဒဇုိီင်းများေ�ကာင့် 

အေတာ်ကေလး စရိတ်မ�ကီးေသာ အိမ်ရာအြဖစ် ဤေနရာတွင် အသံုးြပုသည်။ 

 

CoStar ေဒတာ ေကာက်�တု်မ�၊ ဇွန်လ 

2021 

 

ပျမ်းမ� အလုပ်အသာွးအြပန် အချိန် 

(2019) 

ဤအလ�ာသည် Austin �မို�ေတာ်နယန်ိမိတ် ဧရိယာများအတွင်း လူဦးေရစာရင်း လမ်းေ�ကာင်းများ၏ ပျမ်းမ� 

အသွားအြပန်အချိန်ကို ြပသပါသည။် ပိုတိုေတာင်းေသာ အသွားအြပန် အချိန်များအတွင်း�ှိသည့် ဧရယိာများကိ ု

အလုပ်စင်တာများ၏ အနီးအပါးအတွက် ေနရာတစ်ခုအြဖစ် အသံုးြပု�ိငု်သည်။ 

အေမရိကန် လမူ�အသိုက်အဝန်း 

စစ်တမ်း၊ ဇယား B08012- အလုပသ်ို ့ 

သွားရချိန်၊ 2019 5-�စှ်စာ 

ခန ့်မှန်းချက်များ 

 

BIPOC အမ်ိပုိင်�ှင်များ�ငှ့် BIPOC 

အမ်ိငာှးများသို ့ အချိုး 

ဤအလ�ာသည် BIPOC အိမပ်ိုင်�ှင်များ�ငှ့် BIPOC အမိ်ငှားများသို ့ အချိုးကို Austin �မို�ေတာ်နယ်နိမတိ်တွင်း 

စာရင်းဝင် ဧရိယာအတွင်း�ှိ လူဦးေရစာရင်း လမ်းေ�ကာင်းများြဖင့် ြပသပါသည်။ လူဦးေရစာရင်း 

လမ်းေ�ကာင်းများ၏ အေရာင်သည် ၎င်းအတွင်း�ှိ BIPOC လူဦးေရသည် အများစုမှာ အိမပ်ိုင်�ှင်များ သိုမ့ဟတု် 

အိမ်ငှားများဆိုသည့်အေပါ် မူတညပ်ါသည်။ 

အေမရိကန် လမူ�အသိုက်အဝန်း 

စစ်တမ်း၊ ဇယား S2502- အမိ်ရာ 

သက်တမ်း၊ 2019 5-�စှစ်ာ 

ခန ့်မှန်းချက်များ 

 

ေြမပုံအလ�ာများ ေဖာ်ြပချက် ရင်းြမစ် 

အခွင့်အလမ်းများ ရယူ�ိငု်ခွင့် 

 
Austin �မို �ေတာ် 

အဖုိးတန်ပစ�ည်းများ 

ဤအလ�ာသည် Austin အိမ်ရာ ေငွေ�ကးက ပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမရာ အပါအဝင် Austin �မို�ေတာ်က ပိုင်ဆိုင ်

သိုမ့ဟုတ် စမီံခန ့်ခွဲသည့် ေြမရာကို ြပသပါသည ်

ေကာ်ပိုေရး�ှင်း။ ဤအလ�ာသည် ပန်းြခံများ၊ �ံုးခန်းများ သိုမ့ဟုတ် တစ်နည်းအားြဖင့် မဖွံ� �ဖိုးေသးေသာ သိုမ့ဟုတ ်

ပိုလ�ံေသာ ေြမရာအြပင် အသံုးြပုေနဆဲြဖစ်သည့် ေြမရာကို ြပသပါသည်။ 

 
Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

SNAP အကျိုးခံစားခွင့်များ 

(လမ်းေလ�ာက်သာွး�ိငု်သည့်ေန

ရာ၊ 2017) ကုိ လက်ခံသည့် 

ကျန်းမာေရး�ငှ့်ညီေသာ 

အစားအေသာက်များ 

အနီးအနား�ိှမ� 

ဤအလ�ာသည် လတ်ဆတ်ေသာ ထွက်ကုန်ကိ ုေရာင်းချ�ပီး SNAP အကျိုးခံစားခွင့်များကို လက်ခံသည့် 

အစားအေသာက် စတိုးဆိုင်များသို ့ 5၊ 10၊ 15 �ငှ့် 20 မိနစ်အတငွ်း ေရာက်�ိငု်သည့် ဧရိယာများကိ ုြပသသည။် 

ဤအလ�ာသည် Austin �မို�ေတာ်က 2017 တွင် ြပုလုပ်ခဲသ့ည့် အစားအေသာက ်လက်လီ 

တည်ေနရာအားလံုး၏ လူဦးေရစာရင်းေပါ် အေြခခံပါသည်။ 

 
Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

ကာကွယ်ေဆးထိးုေပးသ�ူငှ့် နီးကပ်မ� 

(လမ်းေလ�ာက်သာွး�ိငု်သည့်ေနရာ၊ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� 

ရယူြခင်းအတွက် နီးကပ်မ�) 

ဤအလ�ာသည် ေဆးခန်းများ၊ ပုဂ�လိက ေဆးစစ်ရန်ေနရာများ၊ ေဆး�ံုများ၊ လူမ�အသိုင်းအဝိုင်း ကျန်းမာေရး 

အေဆာက်အအံုများ�ငှ့် အြခားအရာများ အပါအဝင် Travis ေကာင်တီတွင် ဒဇီင်ဘာ 2020 ၌ Covid-19 

ကာကွယ်ေဆး ြဖန်ေ့ဝမ� ေနရာသို ့ 5၊ 10၊ 15 �ငှ့် 20 မိနစ်အတွင်း လမ်းေလ�ာက်သွား�ိငု်သည့် ဧရယိာများကိ ု

ြပသပါသည်။ ၎င်းအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ရ�ိငုသ်ည့် အေဆာက်အအံုများ�ှိေသာ ဧရိယာများကိ ုြပသရန ်

နီးကပ်မ�အြဖစ် အသံုးြပု�ိငု်သည်။ 

 
 

Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

အစိုးရ လူမ�အသိငု်းအဝိုင်း စင်တာသို ့ 

နီးစပ်မ� 
Austin �မို�ေတာ် လူမ�အသိငု်းအဝိုင်း အပန်းေြဖ စင်တာသို ့ 5၊ 10၊ 15 �ငှ့် 20 မိနစ်အတွင်း လမ်းေလ�ာကသ်ွား�ိငု်သည့် 

ဧရိယာများ။ 

 

Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

 
အများြပညသ် ူ

စာ�ကည့်တိုက်�ငှ့် နီးစပ်မ� 

 
Austin �မို�ေတာ် အများပိုင် စာ�ကည့တ်ိုက်သို ့ 5၊ 10၊ 15 �ငှ့ ်20 မိနစ်အတွင်း လမ်းေလ�ာက်သွား�ိငု်သည့် ဧရိယာများ။ 

Austin �မို�ေတာ်၊ 

ဆက်သွယ်ေရးများ�ငှ့် 

နည်းပညာ၊ 2021 

 

ပိတ်ထားေသာ ေကျာင်းများ (2019) 

2019 ပညာသင်�စှ်အတွက် Austin လွတလ်ပ်ေသာ ခ�ိုင်ေကျာင်း (AISD) ြဖင့် ပတိ်ထားသည့် ေကျာင်းများကို 

ရည်��န်းရန် အစိုးရေကျာင်းများကို ြပသေနသည့ ်အြခား အလ�ာများ�ငှ့်အတူ ဤအလ�ာကိ ု�ကည့်�ိငု်ပါသည။် 

 

Austin လွတလ်ပ်ေသာ  

ခ�ိုင်ေကျာင်း၊ 2019 
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ေြမပုံအလ�ာများ ေဖာ်ြပချက် ရင်းြမစ် 

အခွင့်အလမ်းများ ရယူ�ိငု်ခွင့် (အဆက်) 

 

ေကျာင်းအားလုံး 
ဤအလ�ာသည် အစိုးရ၊ ပုဂ�လကိ�ငှ့် လိုင်စင်ရ ေကျာင်းများ အပါအဝင် Texas မလူတန်း၊ အလယ်တန်း�ငှ့် 

အထက်တန်းေကျာင်း ပရိဝုဏ်အားလံုး၏ တည်ေနရာများကို ြပသသည။် 

Texas ပညာေရး 

ေအဂျင်စီ၊ 2021 

အစိုးရ AISD ေကျာင်းများ�ငှ့် 

နီးကပ်မ� 

(လမ်းေလ�ာက်သာွး�ိငု်သည့်ေနရာ) 

 
ဤအလ�ာသည် Austin လတွ်လပ်ေသာ ခ�ိုင်ေကျာင်းအတွင်း �ှိသည့် အစိုးရေကျာင်းသို ့ 5၊ 10၊ 15 �ငှ့် 20 

မိနစ်အတွင်း လမ်းေလ�ာက်သွား�ိငု်သည့် ဧရိယာများကိ ုြပသပါသည်။ 

 
Texas ပညာေရး ေအဂျင်စီ၊ 

2021 

 

ထခုိိက်ဒဏ်ရာများေသာ ကွန်ရက် 

(မုဒအ်ားလုံးေပါင်းထားသည်) 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာများေသာ ကွန်ရက ်(HIN) ကို Austin သယ်ယူပိုေ့ဆာင်ေရး ဌာန (ATD) က ေဖာ်ေဆာင်ထား�ပီး 

ကားေမာင်းြခင်း၊ စက်ဘီးစီးြခင်း�ငှ့် လမ်းေလ�ာက်ြခင်း အပါအဝင် သွားလာေရး ပံုစံအားလံုးြဖင့် ြပင်းထန်ေသာ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာ�ငှ့် ေသေစေလာက်ေသာ တိုက်မိမ�များ၏ အေတာ်ေလး ြမင့်မားေသာ ပမာဏ�ှိသည့် Austin တွင်း 

လမ်းများကို ေရွးထုတ်ေပးသည်။ 

 
Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 

 
ေြခကျင်ေလ�ာက်လမ်း ထခုိိက်ဒဏ်ရာ 

ြဖစ်�ိငုမ်�များေသာ ကွန်ရက် 

ေြခကျင်ေလ�ာကလ်မ်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ြဖစ်�ိငု်မ�များေသာ ကနွ်ရက်သည် ေြခကျင်ေလ�ာက်သူများ ပါဝင်သည့် 

ြပင်းထန်ေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ�ငှ့် ေသေစေလာက်ေသာ ယာဉ်တိကု်မ� အေရအတကွ် အေတာ်များများ�ှိသည့် Austin 

တွင်း လမ်းများကို ေဖာ်ြပပါသည်။ 

 
Austin �မို�ေတာ်၊ 2021 
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Project Connect လူမျိုးေရး တန်းတညူီမ�အတကွ် ဖယ�ှ်ားပစ်မ� ဆန ့်ကျငေ်ရး 

ေြမပံုကိ ုအသံးုြပုနည်း 

ေြမပံုေပါ်တွင ်ြပသေနသည့်အရာများကုိ နားလည်ရန ်ေြမပံုပါအ��နး်ကုိ သုံးပါ။ အချက်အလက်မျိုးစံုကုိ �ကည့်ရန ် 

အလ�ာစာရငး်ကုိ အသုံးြပု�ပီး ေဒတာအစံုလုိက်များ�ကား ဆက်စပ်ေနမ�များကုိ ေလ့လာရန ်ေြမပံုကုိ စိတ်�ကိုက်လုပ်ပါ။ ထပ်ေဆာငး် အေသးစိတ်ကုိ 

�ကည့်ရန ်သီးြခား ဧရိယာတစ်ခုကုိ ဇူးမ်ချဲ� �ပီး ေနာက်ထပ် အချက်အလက်ြဖင့ ်ေပါ(့ပ)်အပ ်ဝငး်ဒိးုကုိ ထုတ်ရန ်ဧရိယာတစ်ခုကုိ �ှပိ်ပါ။ 

 

ေြမပုံ အစအီမံ၏ အစတိအ်ပုိငး်များသို ့ လမ်း��န ်

ေဘးဘား 

• စခရင၏် ဘယ်ဘက်�ိှ ေဘးဘားတွင ်

ေြမပံုအ��နး်�ငှ့ ်အလ�ာစာရငး် ပါဝငပ်ါသည်။ 

• ချံု�ရန ်သုိမ့ဟုတ် ချဲ�ရန ်ေဘးဘား၏ ေအာက်ေြခ�ိှ 

ြမားများကုိ သုံးပါ။ ၎ငး်သည် ေဘးဘားက 

သင့စ်ခရငေ်ပါ်တွင ်ေနရာလွတ်မည်မ� ယူမည်ကုိ 

ချိနည်�ိေပးပါမည်။ 

• ေဘးဘားအြပည့်ကုိ ထပ်�ကည့်ရန် ေဘးဘား၏ 

ေအာက်ေြခ�ိှ ြမားများကုိ ေနာက်တစ်�ကိမ ်

�ှပိ်�ိငုသ်ည် သုိမ့ဟုတ် ေြမပံုအ��နး် သုိမ့ဟုတ် 

ေဘးဘားေပါ် �ိှ အလ�ာစာရငး် အိုငကွ်နမ်ျားကုိ 

ေရွးချယ်�ိငုသ်ည်။ 

ေြမပံအု��န်း 

• ေြမပံုအ��နး်သည် “ဖွင့ထ်ားေသာ” သုိမ့ဟုတ် 

ေြမပံုေပါ်တွင ် ြမငရ်ေသာ 

အလ�ာအားလုံးအတွက် အြမငပ်ိုငး် ကီးကုိ 

ြပသသည်။ 

• အလ�ာစာရငး်တွင ်အလ�ာများကုိ ဖွင့ ်

သုိမ့ဟုတ် ပိတ်လုိက်သည်�ငှ့ ်

ေြမပံုအ��နး်က အပ်ဒိတ်လုပ်ပါမည်။ 
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အလ�ာစာရငး် 

• အလ�ာစာရငး်သည် �ကည့်�ိငု်သည့် 

ေြမပံုအလ�ာအားလုံး၏ စာရငး်တစ်ခုကုိ ြပသပါသည်။ 

• အလ�ာတစ်ခုကုိ �ကည့်ရန ်၎ငး်၏ အမည်ေဘး�ိှ 

အမှနြ်ခစ်ကွက်တစ်ခုကုိ �ှပိ်ပါ။ 

• အလ�ာတစ်ခုကုိ ပိတ်ရန်၊ ၎ငး်၏ အမည်ေဘး�ိှ  

အကွက်ကုိ အမှနြ်ခစ်ြဖုတ်ပါ။ 

• အလ�ာအချို�ကုိ �ကည့်ရန၊် ေြမပံုဖတ်���ိငုမ်� တုိးတက်ေစဖို ့

အြခားအလ�ာများကုိ ပိတ်ြခငး်က အလုပ်ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ 

အလ�ာ အချက်အလက်များသည် ေဖာ်ြပထားေသာ 

အြခားအလ�ာအားလုံး၏ အေပါ်ဆုံးတွင ်

ထပ်သွားမည်ြဖစ်�ပီး အလ�ာများစွာကုိ ချက်ချငး် 

ြမင�်ိငုပ်ါက ��ပ်ေထွးလာ�ိငုပ်ါသည်။ 

အလ�ာ ထိးုေဖာက်ြမငရ်မ�ကုိ ချိန်ည� ိပါ 

• အလ�ာစာရငး်�ိှ အလ�ာအမည်ေဘးမ ှအစက်သုံးခုကုိ 

�ှပိ်ြခငး်ြဖင့ ်အလ�ာတစ်ခု၏ အလငး်ပိတ်မ��ငှ့ ်

ထိုးေဖာက်ြမငရ်မ�ကုိ ချိန်ည�ိ�ိငုပ်ါသည်။ ေရွးချယ်မ�များ  

စာရငး်တစ်ခ ုေပါ်လာသည်�ငှ့ ်“ထိုးေဖာက်ြမငရ်မ�” ကုိ 

ေရွးချယ်ပါ။ ဆလုိက်ဒါ ကိရိယာေပါ်လာ�ပီးေနာက် 

အလ�ာ၏ ထိုးေဖာက်ြမငရ်မ�ကုိ သငခ်ျိန်ည�ိ�ိငုပ်ါသည်။ 
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ချဲ� �ပီး ချံု �ပါ 

• ေနာက်ထပ် အေသးစိတ်များ ြမငေ်တွ�ရန ်

ေြမပံုကုိ အနးီကပ် ချဲ� �ကည့်ဖို ့

အေပါငး်လက�ဏာ ခလုတ်ကုိ သုံးပါ။ 

• ပို�ကီးမားေသာ ဧရိယာကုိ �ကည့်ရန ်ေြမပံုေပါ်တွင ်

ေနာက်ထပ် ချံု � ဖို ့အ�တ်ုလက�ဏာ ခလုတ်ကုိ သုံးပါ။ 

• ေြမပံုြပသမ�ကုိ ချဲ��ပီး ချံု�ရန ် ေမာက်စ်ေပါ် �ိှ 

လိှမ့်ဘီးကုိလည်း အသုံးြပု�ိငုသ်ည်။ 

• တုိထ့ိစခရငပ်ါသည့် စက်တွင၊် စခရငေ်ပါ်တွင ်

လက်�စှ်ေချာငး်တင�်ပီးေနာက် ေြမပံုြပသမ�ကုိ ချဲ� 

သုိမ့ဟုတ် ချံု�ရန် လက်�စှ်ေချာငး်ကုိ စ ုသုိမ့ဟုတ် 

ခွာ�ိငုပ်ါသည်။ 

တစ်ခွငတ်စ်ြပင ်

• ေြမပံုတစ်ေလ�ာက် ေ���ရန်၊ ဝငး်ဒိးုတစ်ေလ�ာက် ေြမပံုြပသမ�ကုိ ေ��� ဖို ့ေြမပံုကုိ �ှိပ်�ပီး ဖိဆဲွပါ။ 

ေပါ(့ပ်)အပ် အချက်အလက် ဝငး်ဒိးု 

• ေြမပံုေပါ် �ိှ အချို�ေသာ ဧရိယာကုိ 

သငေ်ရွးချယ်ေသာအခါ အလ�ာအချို�တွင ်

ထပ်ေဆာငး် အချက်အလက်များကုိ 

သငြ်မငေ်တွ�ရ�ိငုပ်ါသည်။ 

• ေဒတာအစုလုိက်ဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များြဖင့ ်

ေပါ(့ပ)်အပ ်ဝငး်ဒိးု ထွက်လာေစရန ်ေြမပံုေပါ် �ိှ 

ဧရိယာေပါ်တွင ်�ှပိ်ပါ။ ေပါ(့ပ)်အပ်ကုိ ပိတ်ရန ်

ေပါ(့ပ)်အပ ်ဝငး်ဒိးု၏ ညာဘက်�ိှ “X” ကုိ �ှပိ်ပါ။ 

• အလ�ာအားလုံးတွငေ်တာ့ ေပါ(့ပ)်အပ ်

ဝငး်ဒိးုများ�ငှ့ ်ထပ်တုိး အချက်လက်များ 

မရ�ိငုပ်ါ။ 
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ေြမပံ ုတဘမ်ျား 

• ကိရိယာ၏ အေပါ်ဆုံး�ိှ တဘ်များသည် ကဲွြပားေသာ 

ေြမပံုအလ�ာ စာရငး်�စှ်ခုကုိ ြပသပါသည်- တစ်ခုမှာ 

ဖယ်�ှားခံရမ� အ��ရာယ်အတွက်ြဖစ်�ပီး 

ေနာက်တစ်ခုမှာ အခွင့အ်လမ်းရ�ိငုမ်�အတွက် 

ြဖစ်သည်။ 
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