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နဒါနော််း
Austin မမြုြို့ဖတ ့်သည့် APD အတွင့်ား စနစ့်တကျ ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆမှုနှင့် ဘက့်လက
ု ့်မက
ှု ု စုစမ့်ားစစ့်ဖဆားမှု ပပြုလုပ့်ပခင့်ားနှင့် ရွဲဌ န ကကီားကကပ့်ဖရားတ ဝန့်ကု ချမှတပ့် ခင့်ား အပါအဝင့်
နှစ့်မျ ားစွ အတွင့်ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် အသွင့်ားကူဖပပ င့်ားမှုမျ ားစွ ပပြုလုပ့်ခွဲသည့်။
ဧမပီလ 24 ရက့်၊ 2020 ခုနှစ့်တွင့် Mr. Michael Ramos ဖသဆုားမှုက အသ ားအဖရ င့်ရှသူ အသက
ု ့်အဝန့်ားမျ ားအဖနပ င့် APD အရ ရှမျ ားနှင့် ဖပပ ဆုဆက့်ဆရ တွင့်
ပခ ားန ားချက့်မျ ားစွ ပ င့် ဆက့်ဆခရမှုမျ ားကု အဆုားသတ့်ရန့် ပုလုအပ့်လ ဖစသည့်။ အဆုပါ လုအပ့်ချက့်မျ ားက ဖမလ 25 ရက့်၊ 2020 တွင့် Minneapolis ရွဲအရ ရှ လက့်ထွဲ၌
George Floyd ဖသဆုားခွဲရသည့်ပ စ့်ရပ့်နင
ှ ့်အတူ နုငင
့် သ ားဆုင့်ရ လူမျြုားဖရား လက့်ခမှု အခက
ု ့်အတန့်၏ တစ့်စတ့်တစ့်ပင
ု ား့် ပ စ့်လ သည့်။
ကသဂုတလ
့် 2020 တွင့်၊ လူမှုအသုင့်ားအဝုငား့် ထွက့်ဆုချက့် န ရီမျ ားမပီားသည့်ဖန က့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီသည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားကု ပပန့်လည့်သတ့်မှတရ
့် န့်
သမုင့်ားတွင့်နင
ု ့်ဖသ အသုားစရတ့်ကု လွဲဖပပ င့်ားဖပားခွဲသည့်။ အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ မျ ားနှင့် အပခ ား ထခက
ု ့်နစ့်န သည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအဖပေါ် ရွဲအကကမ့်ား က့်မ၏
ှု
မသင့်ဖလျ ့်ဖသ သက့်ဖရ က့်မှုကု ဖပ ရှင့်ား အတွ
ု
က့် Austin မမြုြို့ဖတ ့်သည့် မူဝါဒနှင့် အစဉ့်အလ ဖပပ င့်ားလွဲမမ
ှု ျ ားကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရန့် ကတပပြုပါသည့်။
ဖက င့်စီသည့် $153.2 သန့်ား အသုားစရတ့် ဖပပ င့်ားလွဲမှုကု ဖ ့်ဖဆ င့်ဖပားသည့် APD ခန့်မှန့်ားဖပခ $290 သန်း အသုားစရတ့်ကု အတည့်ပပြုဖပားခွဲသည့်။ သတ့်မတ
ှ အ
့် သုားစရတ့်က
ဖအ က့်ပါ နည့်ားလမ့်ားမျ ားပ င့် ရွဲဌ န ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု $153.2 သန့်ားကု ပပန့်လည့်ခဖ
ွွဲ ဝသတ့်မတ
ှ ့်ဖပားရန့် သဖဘ တူလက့်ခပါသည့်-

•
•
•

အမမွဲတမ့်ား အဖထ က့်အပ အမ့်ရ နှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၊ COVID-19 တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားအတွက့် EMS၊ မသ ားစု အကကမ့်ား က့်မှု ခလ
ု ှုဖရားနှင့် က ကွယ့်မ၊ှု
အကကမ့်ား က့်မှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား၊ ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစု ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရားနှင့် အပခ ား ပရုဂရမ့်မျ ားစွ တွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ရန့်
ှ အရ ရှဖလ င့်ား သင့်တန့်ားမျ ားနှင့်
အချန့်ပုမှ အဓက ရယူထ ားက ခန့်မန
ှ ့်ားဖပခ $31.5 သန့်ားခန့် APD ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု တလ ျှော့ြ မြ်း ပြနော်လညော် ငော််းန်းပ ြော်နြါ။
ဘဏ္ဍ နှစက
့်
လတစ့်ဖလ က့် APD မှ APD လုပ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားစွ (ထဖန
ု
က့် ခန့်မန
ှ ့်ားဖပခ $76.6 သန့်ား ဆက့်စပ့် ဖငွဖကကား) ကု လတပြ ငော််းတြ်းြါ။ ဤတွင့်
မှုခင့်ားဖဆားပည သပပ၊ ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆုမမ
ှု ျ ား/911 ုန့်ားဖခေါ်စင့်တ ၊ မဟ ဗျျူဟ အကူအညီနှင့် ပပည့်နယ့်တင
ွ ့်ားဖရားရ တု ပါဝင့်ပါသည့်။
နှစ့်ရှည့်ကက ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တစ့်ဖလ က့် ဆုားပ တ့်ထ ားသည့်အတုင့်ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ပပုားမှု၏
တပခ ားပုစမျ ားအတွက့် APD ထမှ $45.1 သန့်ားခန့် အပခ ားဖသ လမ့်ားဖကက င့်ားဖပပ င့်ားရန့် ဖဘားကင့်ားမှု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွကု ဖနော် ်းြါ။

အမ ျားပြည်သူဘ

ျားကင်ျားဘရျား အသျားစရိတ်

APD ပြန်ခွဲဘေမှုမ ျား
ဘအ က်တိ

က ျားခ ြ်

ကူျားဘပြ င်ျားမှုအတက် $153.2 သန်ျား။

$31.5 သန်ျား

$31.5 သန်ျား

ဘလ ျှော့ခ ပြျား ပြန်လည်ရင်ျားနှျားပမြှုြ်နှြါ

ဘလ ျှော့ခ ပြျား

$31.5 သန်း

ပြန်လည်

လ

ရင်ျားနှျားပမြှုြန
် ှြါ

$76.6 သန်ျား
လွဲဘပြ င်ျားမှု

$76.6 သန်ျား
လွဲဘပြ င်ျားမှု

ပြန်လည်
ရန်ြဘင

$294 သန်ျား
APD အသျားစရိတ်

$45.1 သန်ျား
ပြန်လည်
သျားသြ်ဘရျား
ရန်ြဘင
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ှုနငျှော့ ွငျှော့

င်းပ ငသ

ှုလ ်းရန

APD တ ဝနအချြှုျို့ကို အရ ဘက
ကက်းကက လရ်းတ ဝနသိုို့ လပ

$45.1 သန်ျား
သျားသြ်ဘရျား

2020 မှစ၍ တစ်နှစ်အထိ အလ ျားအလ ရှိဘသ

င်း ါ။

တပခ ်း အ ျ ်းပ ညသူ လဘ်းကင်းလရ်း
လပြေရင်းနည်း ျ ်းသိုို့
ွှဲလပ

င်းရနိုငလပခရသညျှော့

ပ နသှံို်းသ

ါ
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ဖက င့်စီသည့် မမြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ ကုလည့်ား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား (RPS) လုပင
့် န့်ားစဉ့်အတုင့်ား အမျ ားပပည့်သူ ချတ့်ဆက့်လပ
ု ဖ
့် ဆ င့်မှု
ပ စ့်မပီားဖန က့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား သတ့်မတ
ှ ့်အသုားစရတ့်ကု ပပင့်ဆင့်ရန့် 2021 ဘဏ္ဍ နှစ၏
့် နှစ့်လယ့်အတွင့်ား ဖက င့်စီထသု ပပန့်လ ရန့် ညန့်ကက ားထ ားသည့်။
ဤဖက င့်စီ လုပဖ
့် ဆ င့်ချက့်မျ ားကု တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားရ တွင့် မမြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ သည့် ကပ့်ဖဘားက လမျ ားတွင့် လူမအ
ှု သုငား့် အဝုင့်ားကု ကူညပ
ီ ပုားရန့် နည့်ားလမ့်ားသစ့်မျ ားကု
ထည့်စဉ့်ားစ ား ု မမြုြို့ဖတ -့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား (RPS) ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစုကု န့်တီားဖရားအတွက့် သူ၏ အမှုဖဆ င့်
ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပင
ု ့်ားအ ွွဲြို့ကု တ ဝန့်ဖပားထ ားသည့်။
ဤအစီရင့်ခစ သည့် နှစ့်ဝက့် အကကပပြုချက့်မျ ားနှင့် RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့က ယဖနအထ မပီားစီားခွဲသည့် သရုပ့်ဖ

RPS အထူ်း

ဝနော်အဖြို့ သ

ြ

်းထ အ

့်ပုအစုစက
ု ု ဖပားအပ့်ပါသည့်။

စက ်း

ဤနုင့်ငတွင့် ကျွန့်ုပ့်တသ
ု ထ ားသည့်အတင
ု ့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မက
ှု ု အပပည့်အဝ
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ရန့်နှင့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားကု စတ့်ကူားပုဖ ့်ရန့် ယခုအချန့်သည့်
အုကကွမှုအတွက့် အနည့်ားဆုားအဖနပ င့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု တစ့်သက့်တ တွင့် နုငင
့် အဆငန
့် ှင့်
ဖဒသတွင့်ားအဆင့် အ ားဖက င့်ားဖသ နှုားဖဆ ့်မှုပ စ့်ဖနသည့် သမုင့်ားဝင့် အခုကအ
့် တနတ
့် စ့်ခု
ပ စ့်သည့်။
နုင့်ငအနှအပပ ားရှ မမြုြို့ဖတ မ
့် ျ ားက ရွဲဌ နကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ဖလ ချမပီား
အမျ ားပပည့်သူဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် တပခ ား ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှပခင့်ားကု အပပင့်ားအထန့်
စဉ့်ားစ ားဖနသည့် အချန့်ပ စ့်သည့်။ ယခုအချန့် အခုက့်အတနသ
့် ည့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု ဘဝဖနထုငမ
့် ှုမျ ားတွင့်
ရွဲကကပ့်မတ့်မ၏
ှု အခန့်ားကဏ္ဍအပပင့် ကျွနပ
့်ု ့်တု၏ ဖဘားကင့်ားစွ ဖနထင
ု ့်နုငစ
့် ွမ့်ားကု အထူားတလည့်
စစ့်ဖဆားရန့် ဖဒသနတရတွင့်ားနှင့် နုင့်ငအနှအပပ ားတွင့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ား လုပက
့် ုငဖ
့် နသည့် နှစမ
့် ျ ားစွ ကု
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ရမည့် အချန့် ပ စ့်သည့်။ ယခုကွဲသု အုကကွမ၏
ှု ရလဒ့်အပ စ့် Austin
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် အမျ ားပပည့်သဖ
ူ ဘားကင့်ားဖရားကု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ရန့် လူမအ
ှု သင
ု ့်ားအဝုင့်ား မမြုြို့ဖတ ့်
ပူားတွွဲ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ပ စ့်သည့် ဤအထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ကု ဖဆ ့်ကသထ ားပါသည့်။
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု ပထမဆုား အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ အစည့်ားအဖဝားကု ကသဂုတလ
့် 24 ရက့်၊ 2020 တွင့်
လက့်ခကျင့်ားပခွဲမပီား ဤကွဲသု အတမ့်ားအဖစ င့်ားမခဖသ အလုပက
့် ု တားု ပမင့်လုပ့်ဖဆ င့်ရန့် လစဉ့်
ဖဆ ့်ကသထ ားသည့်။ ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု အစည့်ားအဖဝားအ ားလုားကု လူသရှင့်ကက ားပပြုလုပ့်ရန့်နှင့် စပန့် သမဟု
ု
တ့်
အပခ ား ဘ သ စက ားသု စက ားပပန့်ဖပားမှုကု လုအပ့်သလု ပပုားဖပားရန့် အဖစ ပုင့်ားကတည့်ားက
ဆုားပ တ့်ခွဲကကသည့်။ ၎င့်ားက အမ့်တင
ွ ့်ရသည
ှ
့် လူမျ ားက ဝင့်ဖရ က့်န ားဖထ င့်နင
ု ့်ဖစ ု
အမှန့်တကယ့်ပပြုလုပ့်ရန့် ကကြုားပမ့်ားပခင့်ား၏ တစ့်စတ့်တစ့်ပုင့်ားပါ။
အကကပပြုချက့် တစ့်စုတစ့်ရ မပပြုလုပမ
့် ီ ရွဲကကပ့်မတ့်မ၏
ှု သမုင့်ားဖကက င့်ားကု ကကညရ
့် ပှု ခင့်ားပ င့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု
လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု စတင့်ခသည့်
ွဲ
။ အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ ၏ လုပက
့် ုင့်ဖနဖသ အုပစ
့် ုက
ကုလုနီအပ စ့်သမ့်ားပက
ု ့်ပခင့်ားနှင့် ကျွန့်ပပြုပခင့်ားတပု င့် အစပပြုမပီား ဖဒသတွင့်ား၌ 2020 တွင့် အဆုားသတ့်သည့်
ရွဲကကပ့်မတ့်မ၏
ှု သမုင့်ားဖကက င့်ားကု ကကညရ
့် ှုသုားသပ့် ု အချန့်က လတစ့်ခုကု န့်တားီ ထ ားသည့်။
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု အချန့်က လမှစ၍ ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု အုပ့်ချြုပမ
့် ှုနှင့် ဆုားပ တ့်ချက့်ချဖရားအတွက့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု
အလုပ့်အပပင့် စ ှံအို ချြှု လရ်းကု လမ့်ားညန့်ရန့် တန့် ုားမျ ားကု န့်တီားဖရားသ ားခွဲသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု
တန့် ုားမျ ားကု
ခခြုငု၍ န့်တီားဖရားသ ားခွဲမပီား ၎င့်ားက အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားကု အတူတကွ ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ရန့်
လမ့်ားပပ သလုက့်အမ့်ဖပမ င့်အပ စ့် ထ ်းရသွ ်း ညပြေစပါသည့်။
ကျွန့်ုပ့်တသည့်
ု
ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အလုပ့်လုပက
့် ုငဖ
့် ရား အုပ့်စုမျ ားမှ အမျ ားပပည့်သူ
ဖဘားကင့်ားဖရားကု
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ရန့် ဖန က့်ဆုား အဆုပပြုချက့်မျ ားကု မ ဖဝ ု ဂုဏ့်ယူစရ ဖနရ တစ့်ခုတင
ွ ့် ယခု ရှဖနပါသည့်။
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား
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Amplifier Art မှ
ရယူထ ားသည့် Hallie Jay Pope ၏
Hear Our Voice သရုပ့်ဖ

ပ
့် ု

BURMESE

လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတင
ု ့်ား အမျ ားပပည့်သူ ချတ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်မပီားဖန က့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား သတ့်မတ
ှ ့်အသုားစရတ့်ကု ပပင့်ဆင့်ရန့် 2021 ဘဏ္ဍ နှစ၏
့် နှစလ
့် ယ့်အတွင့်ား
ဖက င့်စီထသု ပပန့်လ ရန့် ဖက င့်စ၏
ီ ညန့်ကက ားနှင့် ပတ့်သက့်ဖသ ဤအကကပပြုချက့်မျ ားကု မမြုြို့ဖတ ့်မန့်ဖနဂျ အတွက့် ကျွနပ
့်ု ့်တု တင့်ပပပါသည့်။ ဤအစီရင့်ခစ ၏
ဖန က့်ဆုားအပုင့်ားတွင့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ ဖန က့်ဆုား အကကပပြုချက့်မျ ားကု သင့်ပမင့်ဖတွြို့ပါမည့်။
ပူားတွဥ
ွဲ ကကဌမျ ားအဖနပ င့် ကျွန့်ုပတ
့် သည့်
ု
ဤကွဲသု အလုပအ
့်
ွွဲြို့ကု န့်တီားတည့်ဖဆ က့်ရန့် အတူတကွ န ားဖထ င့်ပခင့်ား၊ ကျွမ့်ားကျင့်စွ လုပ့်ပခင့်ားအပပင့် ရုန့်ားကန့်ရပခင့်ား
န ရီမျ ားစွ အတွက့် ရည့်စူားလုပက
့် ုင့်ထ ားသည့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ဝင့်အ ားလုားကု ဖကျားဇူားတင့်ပါသည့်။ အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ တင
ွ ့် မရှခွဲဖသ ့်လည့်ား ထန့်ားသမ့်ားကကပ့်မတ့်ပခင့်ား
သ မကဘွဲ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားကု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်နည့်ားကု ပ၍
ု စုဖပါင့်ားမပီား လက့်ဖတွြို့ကျစွ ဖဆွားဖနွားဖပပ ပပနုင့်ဖစရန့် န ရီဖပါင့်ားရ နှင့်ချီမပီား
ဆနဒအဖလျ က့် ကူညဖ
ီ ထ က့်ပခွဲသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားစွ ၏ လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကုလည့်ား ဂုဏ့်ပပြုမပီား အသအမှတ့်ပပြုပါသည့်။

Paula X. Rojas
ူပြေြူ ဟိုတသညျှော့ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ား အစုအ ွွဲြို့ (CCU)
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Brion Oaks
Austin မမြုြို့ဖတ ့်၊ တန့်ားတူညမ
ီ ှု ရုားဌ န

BURMESE

အထူ်း

ဝနော်အဖြို့ လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း အဖြို့ဝငော်

•

Quincy Dunlap - Austin Area Urban League

•

Hailey Easley - Austin Asian Community Health Initiative

•

Jessica Johnson - Texas Fair Defense Project

•

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

•

Priscilla Hale - allgo

•

Dawn Handley - Integral Care

•

Chris Harris - Texas Appleseed

•

David Johnson - Grassroots Leadership

•

Amanda Lewis - Survivor Justice Project

•

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

•

Kathy Mitchell - Just Liberty

•

Chas Moore - Austin Justice Coalition

•

Cary Roberts - Greater Austin Crime Commission

•

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

•

Matt Simpson - American Civil Liberties Union (ACLU)

•

Alicia Torres - ICE Fuera de Austin

•

Cate Graziani - Texas Harm Reduction Alliance

အထူ်း

်း

ဝနော်အဖြို့ Austin မ ြို့တ
•

Rey Arellano - လက့်ဖထ က့် မမြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ

Shannon Jones - ကက ားပ တ့် လက့်ဖထ က့် မမြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ

•
•
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Nuria Rivera-Vandermyde - ဒုတယ မမြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ

•
•

ော် အဖြို့ဝငော်

Farah Muscadin - ဒါရုကတ
့်
၊ ရွဲဌ န ကကီားကကပ့်ဖရားတ ဝန့်
Brion Oaks - တန့်ားတူညီမှု အရ ရှချြုပ့်၊ တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န

BURMESE

စနစော်မ ျားဘ က ငျှော့်

ိုကရ
ော် ိုကော် ထြိုကော်နစော်နာ ှုအ ဆို်းအ

်းကို ဗဟိုပြ ပြငော််း

RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ အဓပပါယ့်ရှဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ဖရား အလုပ့် အ ွွဲြို့သည့် အနတရ ယ့်ကု တက
ု ့်ရက
ု ့် အမျ ားဆုားခစ ားရသူမျ ားသည့်
ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ဖရားနှင့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု အကကပပြုချက့်မျ ား ဒီဇုင့်ားတွင့်ား ရှဖနဖကက င့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ အလုပ့်ပင့်မနှင့် အကကပပြုချက့်မျ ားအတွက့် ဖသချ ဖစရန့်
ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားကု ဦားဖဆ င့်ခွဲသည့်။ ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု အလုပအ
့် ုပစ
့် ုအမျ ားစုက ၎င့်ားတ၏
ု အကကပပြုချက့်မျ ား ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရားအဖပေါ် တက
ု ့်ရက
ု ့် အမျ ားဆုား
သက့်ဖရ က့်ခရသည့် လူမျ ားနှင့် ချတ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ရန့် မဟ ဗျျူဟ မျ ားနှင့် အခွင့်အလမ့်ားမျ ားကု ကုတအ
့် ားယူခကကသည့်
ွဲ
။ တက
ု ့်ရက
ု ့် ထခက
ု ့်မှု အမျ ားဆုားခရသူမျ ားကု
ဗဟုပပြုရန့် RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားက န ားဖထ င့်မှု အချန့်ပုင့်ားကု
ASL၊ အ ရဗစ့်၊ ပမန့်မ ၊ မန့်ဒရင့်ား၊ ကုရီားယ ား၊ အ ရ့်ဒူ၊ စပန့်နှင့် ဗီယက့်နမ့် စက ားပပန့်
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားပ င့် အဆုားသတ့်ဖစခွဲသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်
150 ဖကျ က
့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားကု ကျွန့်ုပတ
့် က
ု ဘယ့်လုမျြုား
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်နင
ု ့်ပုနင
ှ ့် ပတ့်သက့်၍ ၎င့်ားတ၏
ု စတ့်ကူားမျ ားအပပင့် ကျွနပ
့်ု ့်တု
မမြုြို့ဖတ ့်တွင့်ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့်အတူ ၎င့်ားတ၏
ု အဖတွြို့အကကြုမျ ားကု
မ ဖဝရန့် န ားဖထ င့်မှု အချန့်ပုင့်ားတွင့် ပါဝင့်ခွဲသည့်။ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့သည့်
လူကုယ့်တုင၊့် စ ပ င၊့် အသနှင့် ဗီဒယ
ီ ု ထွက့်ဆုချက့်ကု လက့်ခပါသည့်။ လူဖပါင့်ား
1,200 ဖကျ က
့် Facebook တွင့် စက ားဝုင့်ားကု ဖစ င့်ကကည့်ခကကသည့်
ွဲ
။
ဖအ က့်ပါတုသည့် ကျွန့်ုပတ
့် ု ကက ားသထ ားသည့်အရ မျ ား၏ လ ပ့်တပပက့်ရုက့်ချက့်
ပ စ့်သည့်။

1.

APD မှ ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု ဖ ့်ပပပါတကွဲ
ု သု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသု လမ့်ားဖကက င့်ားဖပပ င့်ားဖပားပါ-

•
•

COVID-19 ပပြုစုဖစ င့်ဖရှ က့်မှု

•

စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား

•

စရတ့်မကကီားဘွဲ ရယူအသုားပပြုနုင့်သည့် အမ့်ရ

•

အစ ားအဖသ က့် မပပညစ
့် ုမက
ှု ု အဆုားသတ့်ပခင့်ား

•

3.

မူားယစ့်ဖဆားစွွဲပခင့်ားနှင့် ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရားအတွက့် ဖန က့်ထပ့်
ဖဆားခန့်ားမျ ား

•

•

2.

ကျန့်ားမ ဖရား ပပြုစုဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှု

ရွဲဌ န ရက့်စက့်မှုနှင့် ICE ပပည့်နှင့်ဒဏ့်ဖပားပခင့်ား ခရသူမျ ားနှင့်
ခရသူမျ ား၏ မသ ားစုဝင့်မျ ားအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု
ကမ္ ကပ့်ဖရ ဂါနှင့် မကက ဖသားမီက ဖဆ င့်ားရ သီမုနတ
့် င
ု ့်ားဖကက င့်
ထခုက့်နစ့်န သည့် မသ ားစုဝင့်မျ ားအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု

လူမျြုား၊ လင့်၊ ဘ သ စက ား အဟန့်အတ ားမျ ားဖကက င့် ရွဲမျ ား၏
အပမင့်ဖစ င့်ားပခင့်ား၊ ဖနှ င့်ယက
ှ ့်ပခင့်ား၊ အနုင့်ကျင့်ပခင့်ားနှင့် မှ ားယွင့်ားစွ စွပ့်စွွဲပခင့်ား ခဖနရသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားထမှ ထပ့်တလွဲလွဲပ စ့်ဖသ ဇ တ့်ဖကက င့်ားမျ ားနှင့် နုင့်ငသ ား
အဖပခအဖန၊ APD ၏ သတ့်ပ တ့်ခခွဲရသည့် မသ ားစုဝင့်မျ ား၏ ဇ တ့်ဖကက င့်ားမျ ား

ရယူထ ားသည့် Celeste Byers ၏
We Are American သရုပ့်ဖ

လူငယ့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သူမျ ားက ရွဲမျ ား၏ ပစ့်မတ
ှ ့်ထ ားခဖနရမှုနှင့် ဖကျ င့်ားမှ အကျဉ့်ားဖထ င့် ဖရ က့်သွ ားနုင့်ဖကက င့်ား
အကျယ့်တဝင့်ဖပပ ဆုခွဲသည့်။
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စနစော်

်းတ က ငျှော့ော်

က
ို ော်ရိုကော် ထြိုကော်နစော်နာ ှုအ ဆို်းလူ

်းကို ဗဟိုပြ ပြငော််း (အဆကော်)

4.

သင့်ဖလျ ့်ဖသ ရွဲဌ ၏ တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားမှုအတွက့် ဘ သ စက ားမျြုားစု ဖပပ ရန့် 9-1-1 န
ု ့်ားဖပ ဆုသူမျ ားအတွက့် လုအပ့်ချက့်တစ့်ခု

5.

စ ရွကစ
့် တမ့်ား မရှသည/့် ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနထုင့်သူ Austin မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားကု နုငင
့် မှနှင့်ထတ
ု ့်ရန့် ICE နှင့် ပူားဖပါင့်ားလုပက
့် င
ု ့်ဖနသည့် APD ၏ ဇ တ့်ဖကက င့်ားမျ ား

6.

ပုမျ ားဖသ အမ့်ရ ၊ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား အကကဖပားပခင့်ားနှင့် အုားမွဲအမ့်မပွဲ စ့်ဖနသူမျ ားအတွက့် အလုပ့်မျ ား

7.

အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ားမျ ားအဖပေါ် ရွဲဌ န၏ မခမ့်ားဖပခ က့်မှုနင
ှ ့် ရွဲဌ န၏ ရက့်စက့်မဖ
ှု ကက င့် ရွဲမျ ား၏ ယုကကည့်မှု မရှပခင့်ား

8.

ရွဲမျ ားဖကက င့် အဖပခအဖန ပုဆုားရွ ားလ မှု သမဟု
ု
တ့် လျစ့်လျျူရှုခရပခင့်ားဖကက င့် ရွဲမျ ားကု ုန့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ပပြုဘွဲဖနပခင့်ား

9.

ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှု ရယူဖနသည့် လူအမျ ားကု ပပစ့်မက
ှု ျျူားလွန့်ရန့် ရွဲမျ ားအတွက့် လမ့်ားဖကက င့်ားအပ စ့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှု လုပ့်ဖဆ င့်ပခင့်ား

10. ရ
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ဇဝတ့်မှုမဟုတဖ
့် သ ကစစရပ့်မျ ားကု ဖ

့်ပပပါတကွဲ
ု သု ရွဲမဟုတသ
့် ည့် အ ွွဲြို့က ဖလကျင့်ဖပားထ ားသူမျ ားထ အသဖပားရပါမည့်-

•

စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား အကူအညီမျ ားဖတ င့်ားမှုမျ ား

•

အုားမွဲအမ့်မွဲ ကကြုဖတွြို့ဖနရသည့် လူမျ ား

•

ယ ဉ့်စည့်ားကမ့်ား ချြုားဖ

•

ဆူညသ မဖကျနပ့်ချက့်မျ ား

က့်မှုမျ ား

BURMESE

RPS အထူ်း
ဝနော်အဖြို့ အလိုြအ
ော် ိုြော်စို တဖ ော်ပြြ ကော်
အကကပြ ြ ကော် ်း

်းနငျှော့ော်

Amplifier Art မှ
ရယူထ ားသည့် Cristyn Hypnar ၏
Hear Our Voice သရုပ့်ဖ

ပ
့် ု

ဖအ က့်ပါတုသည့် RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ ၏ လုပ့်ကင
ု ့်ဖရားအ ွွဲြို့ ရှစ့် ွွဲြို့က န့်တီားဖရားသ ားထ ားသည့် အကကပပြုချက့်မျ ား၏ အကျဉ့်ားချြုပ့်ပ စ့်ပါသည့်။
ဤအကကပပြုချက့်မျ ားကု ဧမပီလ 15 ရက့်၊ 2021 တွင့် အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက မွဲဖပားခွဲမပီား တရ ားဝင့် သဖဘ တူလက့်ခခွဲသည့်။ ဤအကကပပြုချက့်မျ ားသည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား
ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် လုားလုားလျ ားလျ ား ချဉ့်ားကပ့်မှုတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုကု အနတရ ယ့်ပ စ့်ဖစသည့် စနစ့်မျ ားမှ ပယ့် ျက့်ပခင့်ားကု အဖပခခ၍ အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏
လမ့်ားညန့်တန့် ုားမျ ားကု အဖလားအနက့်စဉ့်ားစ ားထ ားပါသည့်။ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားနှင့် ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်မက
ှု ု ဖ ့်ပပမပီား လူမျြုားဖရား တန့်ားတူညီမှုကု တားု ပမင့်ရန့်
ဖနရ ချထ ားသည့် ဖရရှညတ
့် ည့်တမပီား က လရှည့် ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားကု ဖရားဆွွဲရ တွင့် ဤအကကပပြုချက့်မျ ားကု ထညသ
့် င
ွ ား့် ရန့်မှ ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု စတ့်ဆနဒပ စ့်သည့်။
1

1 အလုပ့်အပ
ု စ
့် ု အကကပပြုချက့်မျ ားတွင့် ကားု က ားထ ားသည့် ဌ နမျ ားအဖပေါ် တက
ု ့်ရက
ု ့်သက့်ဖရ က့်သည့် အကကပပြုချက့်မျ ားတွင့် အကျြုားစီားပွ ား ပဋပကခ ပ စ့်နင
ု ့်ဖပခကု ဖရှ င့်ရန့်
မမြုြို့ဖတ ့် ဝန့်ထမ့်ားသည့် အကကပပြုချက့်မျ ားပ င့် မွဲဖပားပခင့်ားကု မပပြုဘွဲဖနပါသည့်။
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လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း အလိုြော်အိုြော်စို

ငော်

နော််း

ည
ူ
ှု ပြနော်လညော် ငော််းန်းပ ြော်နတ ်း

ညော် နော််းြ ကော်- က လရှည့်ကက ရှဖနဖသ တန့်ားတူမညီမှုမျ ားကု ဖပ ရှင့်ားရန့် ထခက
ု ့်နစ့်န သည့် လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ားမျ ားတွင့် ရွဲထန့်ားသမ့်ားကကပ့်မတ့်ပခင့်ားနှင့် ရင့်ားနှားီ ပမြုပန
့် ှမှုအတွက့်
လုအပ့်ချက့်ကု တ ားဆီားဖပားသည့် အရ

ျ ်းကို လြေ ထိုတပ ်း ဆနို့ကျငဘကနည်း

်း ျ ်းကို ြေနတ်း ါ။

ဆကော်သယော် နော်- Paula X. Rojas၊ paulax@mamabaila.com
လိုြော်ကိုငတ
ော် နတသ အိုြော်စို အဖြို့ဝငော်

်း-

Paula X. Rojas၊ RPS အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ ဝင့်
Monica Guzmán၊ RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၊ အီားဖမားလ့်- moni- ca@goaustinvamosaustin.org
Marisa Perales၊ အီားဖမားလ့်- marisaperales@hotmail.com Andrea Black၊ အီားဖမားလ့်andrea@mayfirst.org
Elias Cortez၊ အီားဖမားလ့်- elangcortez@harmreductiontx.org Raul Alvarez၊ အီားဖမားလ့်ralvarez@canatx.org
Nyeka Arnold၊ အီားဖမားလ့်- nyekaarnold@gmail.com
Amy Madore၊ အီားဖမားလ့်- amymichelemadore@gmail.com Rocío Villalobos၊ အီားဖမားလ့်Rocío.Villalobos@austintexas.
gov
Jasmin Patel၊ အီားဖမားလ့်- jasmin.navin.patel@gmail.com
Ricardo Garay၊ အီားဖမားလ့်- ricardo.garay1@gmail.com
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

Amplifier Art
ရယူထ ်းသညျှော့ Josh MacPhee ၏

Build Communities သရို လြေ ှံို

ကမ္ လားု ဆုင့်ရ ပ စ့်မပီား ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆမှု မပပြုဖသ နည့်ားလမ့်ားပ င့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ပပည့်စု ူလုဖရားကု ပပုားရန့် စနစ့်တကျ ပျက့်ကွက့်ပခင့်ားမျ ားမှ “ပပစ့်မက
ှု ျျူားလွန့်ပခင့်ား” နှင့်
အကကမ့်ား က့်မှု ပ စ့်ဖပေါ်လ ပါသည့်။ ကမ္ ကပ့်ဖရ ဂါ၊ မကက ဖသားမီက ဖဆ င့်ားရ သီမုန့်တင
ု ့်ားအပပင့် မမြုြို့ဖတ ၏
့် စရတ့်နည့်ား အမ့်ရ ၊ ဖရကကီားမှုဒဏ့်ခရသည့် အဖဆ က့်အအုမျ ားကု
က ကွယ့်ဖပားရန့် ပပညစ
့် ုလုဖလ က့်ဖသ ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ နည့်ားနှင့် လုပ့်အ ားခ ဆုားရှုားမှုကု ဖပ ရှင့်ားနည့်ား မရှမှုတဖကက
ု
င့် အကကမ့်ား က့်မှုသည့် လူအချင့်ားချင့်ားသ မကဘွဲ စနစ့်တကျ
လျစ့်လျျူရှုပခင့်ားနှင့် နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်ပခင့်ားမှလည့်ား ပ စ့်ဖပေါ်သည့်ကု ကျွန့်ုပတ
့် ု သတပပြုမပါသည့်။ ရွဲထန့်ားသမ့်ားကကပ့်မတ့်မ၏
ှု အကကမ့်ား က့်မပီား နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်ဖသ အဖလအထမျ ားတွင့်
ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုကု ဟနတ
့်
ားရန့်နင
ှ ့် ကျွနပ
့်ု တ
့် ၏
ု လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ား ပပည့်မီရန့် ဒီဇုင့်ားထွင့်ထ ားသည့် ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ထ ားဖသ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသု
အဆုပါ ရည့်စူားထ ားဖသ ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ဗဟုပပြုရန့် မမြုြို့ဖတ ့်ကု အကူအညီဖတ င့်ားပါသည့်။
အဖမရကန့်နှင့် Austin ရွဲထန့်ားသမ့်ားကကပ့်မတ့်မ၏
ှု သမင
ု ့်ားဖကက င့်ားကု ကျွန့်ုပ့်တက
ု ယ
ု ့်တုင့် သင့်ယူဖလလ ပခင့်ားပ င့် အကကမ့်ား က့်မက
ှု ု အသုားပပြု၍ အုားအမ့်နင
ှ ့် ကျန့်ားမ ဖရားကု
က ကွယ့်ရန့် နည့်ားလမ့်ားအပ စ့် စည့်ားကမ့်ားထန့်ားသမ့်ားဖရား၏ သမုင့်ားဖကက င့်ားအရ ကဏ္ဍကု ကျွန့်ုပ့်တု ပုမုဖက င့်ားမွန့်စွ န ားလည့်နုင့်ပါသည့်။ အဖမရကန့်သည့် ဖခါင့်ားပုပ တ့်ပခင့်ားနှင့်
မျြုားပ တ့်သတ့်ပ တ့်ဖရားအတွက့် ရည့်ရွယခ
့် ျက့်ရှဖသ မူဝါဒမျ ားနှင့် အဖလအထမျ ားပ င့် ကမ္ ကကီားတွင့် အချမ့်ားသ ဆုားနုငင
့် ပ စ့်လ ခွဲသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တန
ု ုင့်ငတွင့် လက့်ရှ
လူမျြုားဖရားအရ ချမ့်ားသ မှု ကွ ဟချက့် (“လူမျြုားဖရားဆုင့်ရ ချမ့်ားသ မှု ကွ ဟချက့်ကု ပတ့်ထ ားပခင့်ား၏ စီားပွ ားဖရား သက့်ဖရ က့်မှု၊” 2019၊ McKinsey & Co. ကု ကကည့်ပါ) က
မဖတ ့်တဆ ပ စ့်လ ပခင့်ား မဟုတ့်ပါ။ လူမျြုားဖရားအရ အရင့်ားရှင့်ဝါဒစနစ့်သည့် လူပ ျူအသုကအ
့် ဝန့်ားမျ ားကု အထက့်ပင
ု ့်ား၊ လူမည့်ား အသုက့်အဝန့်ားမျ ားကု ဖအ က့်ပုင့်ားနှင့် အပခ ား
အသုက့်အဝန့်ားမျ ားကု ကက ားတွင့်ထ ားပခင့်ားပ င့် ကျန့်ားမ ဖရား၊ ဝင့်ဖငွနင
ှ ့် ချမ့်ားသ ကကွယ့်ဝမှု အပါအဝင့် ဘဝ နယ ယအသ်းသ်း လူမျြုားဖရားဆုင့်ရ ရ ထူားဂုဏ့်သမ့်အဆင့်ဆင့်ကု
ကွွှဲပ ်းပခ ်းန ်းလစ ှုကို လ ေါ်လ ါကလစသည့်။ ယဖနခတ့် Austin တွင့်၊ လူမည့်ားနှင့် အသ ားညြုသူ
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BURMESE
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားတွင့် ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှု၊ အလုပ့်လက့်မွဲပ စ့်မှုနင
ှ ့် အမ့်ရ မလုခခြုမှု အပမင့်မ ားဆုား ရှဖနသည့်။ မျဉ့်ားနီတ ားပခင့်ားနှင့် အမ့်ရ ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆမှု ကွဲသု သက့်ဆုင့်ဖသ
သမုင့်ားဖကက င့်ားအရ အဖလအထမျ ားသည့် Austin တွင့် အသ ားအဖရ င့်ရဖသ
ှ
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားကု အချြုားမညီစွ ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှုရှဖစသည့် ပထဝီအဖနအထ ား
စုစည့်ားမှုမျ ား ပ စ့်လ ဖစခွဲသည့်။ ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု အကကပပြုချက့်မျ ားသည့် ဤကွဲသု ပထဝီအဖနအထ ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားအဖပေါ် အဖလားထ ားပါသည့်။
အကကပြ ြ ကော်

်း

အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ား အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ ၏ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှဖရား လုပက
့် ုင့်မှု အ ွွဲြို့သည့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုတင
ွ
ရင်းန်းပ ြှု နှံ ှု လသွြေညလ ်းရနနှင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ပပည့်စုကကွယ့်ဝဖရား၊ တည့်မငမ့်ဖရား၊ တားု တက့်ဖရားနှင့် ဖဘားကင့်ားဖရားတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု ပပြုလုပ့်ရန့်အတွက့် Austin မမြုြို့ဖတ ့်
ဖက င့်စီနင
ှ ့် ဘဝအရည့်အဖသွား ဖက ့်မရှင့်မျ ားကု ဖအ က့်ပါ အကကပပြုချက့်မျ ားဖပားပါသည့်။
ထခိုကနစန ှုအ ျ ်းဆှံို်းခှံစ ်းရသညျှော့ လူမျ ား ပ စ့်လ ခွဲမပီား အလွန့်ဆုားရွ ားဖသ လအ
ု ပ့်ချက့်မျ ား အပပင့် လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ားတန်းတူည တ
ှု င
ွ ့် က လ ညော်နငျှော့ော်
တ ညော် ညော် န
ျှော့ ိုငတ
ော် သ ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု လုအပ့်ချက့် ရင့်ဆင
ု ့်ဖနရသည့် Austin မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားအတွက့် ြ ကော်ြ ငော််းလကော်ငငော််း၊ က
ို ော်ရက
ို ော် စ်းြ ်းတ ်း တထ ကော်ြျှော့ ှုအတွက့်
လုအပ့်ချက့်နှစ့်ခလ
ု ုား ရှဖနပါသည့်။ ကျွနပ
့်ု ့်တုက ဖအ က့်ပါ လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားကု အကကပပြုပါသည့်-

1.

2.

ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားဖသ ၊ အလုပ့်လက့်မွဲမျ ားဖသ ၊ ကျန့်ားမ ဖရား အ မခကု အကန့်အသတ့်ပ င့်သ ရရှနင
ု ့်ဖသ လူဦားဖရ ပမင့်မ ားဖသ ၊ COVID ကူားစက့်သူ
ဦားဖရသပ့်သည့်ားမှုမျ ားဖသ နှင့်/သမဟု
ု
တ့် 2-1-1 သု ုန့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားဖပေါ် အဖပခခ၍ အဖပခခ လုအပ့်ချက့်မျ ား အဖထ က့်အပအတွက့် လုအပ့်ချက့် ပမင့်မ ားဖနသည့်
ရပ့်ကက
ွ ့် 10 ခု၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ဖပ ရှင့်ားရန့် လကော်
ဏ္ဍ နစော် အသို်းစ
ော် အနညော််းဆို်း $11 သနော််းကို မ ြို့တ
ော်က ငော််းန်းပ ြော်နြါသညော်။ ကကည့်ရန့်https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b- 6469c7a343881a1
မ ြို့တ
ော်သညော် လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း
$44.8 သနော််း ငော််းန်းပ ြော်နြါသညော်။

နော််း

ူည ှု

ငော် က လ ညော်နငျှော့ော် တ

ညော်

ညော်

တ
ျှော့ သ

ငော််းန်းပ ြော်န ှုကို ြြ
ျှော့ ို်း နော် FY 2021-22 စ

ငော်၍

စော်နစော်

စော်ကက ော်

(က) မမြုြို့ဖတ ့်သည့် တဒသနတ အတပြြလူ နော််းစ ်း အဖြို့အစညော််း ်းက စ ြနော်ြမြ်း Austin အ ်းပြညော်သူ က နော််း တ ်းနငျှော့ော် ြူ်းတြါငော််း၍ မ ြို့တ
၏
ော်
နော််း ူည ှု
ရို်းြနော်က စ ြနော်ြသညျှော့ော် ဟ ဗ ျူဟ တပ ကော် ညော် တနသညျှော့ော် ြော်ကကော် “ဗဟိုြ ကော် ်း” ကု ဖ ့်ပပပါရည့်ရွယ့်ချက့်အတွက့် တည့်ဖဆ က့်သွ ားပါမည့်i.

လကော် နစော် အသို်းစ

ဗဟုချက့်၏ တရ ားစီရင့်ပင
ု ့်ခွင့်ပ င့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားအတွက့် အ ြထ ်းတသ ဝငော်တင တ ြို့တပြ်း ြရိုဂ ော် အဖက င့်အထည့်ဖ
ပ န့်ပ ျူားပခင့်ားကု တက
ု ရ
့် ုက့် ထြော် လလပဖစော်တသ တငသ ်း တြ်းတင ်းပစ
ု ပ င့် ကကီားကကပ့်သွ ားရန့်။ နစော်စဉော် စိုစတ
ို ြါငော််း $12 သနော််း။

့်ပခင့်ားနှင့်

ii.

လေသခှံ ျ ်း ါဝင ါဝင ို လဆ ငသညျှော့ သတ တထ ်းလသ လရတိုဦ်းစ ်းလ ်းအစအစဉ ျ ်းနငျှော့အည ရ ကွကအချကအချ လနရ
အသစလသ အရင်းအပ စ ျ ်းနငျှော့ ကရအရင်းအပ စ ျ ်းကို အသှံို်းပ ြှု ါ။

iii.

ဗဟုချက့်တစ့်ခအ
ု တွက့် နှစ့်စဉ့် ထပ့်ဖဆ င့်ား $6.5 သန့်ား (စုစုဖပါင့်ား $32.5 သန့်ား) ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှရန့် မမြုြို့ဖတ ထ
့် မှ ကတပပြုချက့်ပ င့်၊ ၎င့်ားတ၏
ု
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအတွက့် က လရှည့် လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတရ
့် န့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားနှင့်အတူ လုပက
့် ုင့်မပီား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား
အသုားပပြုပက
ု ု ဦားစ ားဖပားရန့်။

ော် တင

ျ ်းသိုို့

်း အသို်းပြ ပြငော််း

မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လက့်ငင့်ား လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား တန့်ားတူညီမှု ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ဖရားမှ
ှ
အကျြုားခစ ားခွင့်ရှမပီား တည့်ဖဆ က့်ပဆ
ု င
ု ့်ရ အကကမ့်ား က့်မှု အဖတွြို့အကကြု၏ သမင
ု ့်ားဖကက င့်ား ရှသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတ့်ရန့် ဖဒသနတရ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှငအ
့် တူ လုပက
့် ုင့်ရမည့်။ ဖဒတ မျ ားက အလွန့်ရင
ှ ့်ားလင့်ားပါသည့်။ ရွဲကကပ့်မတ့်အုပ့်ချြုပ့်မန
ှု ှင့်
ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုနည့်ားပခင့်ားမှ ဆက့်တက
ု ့် ခစ ားဖနရသည့် Austin ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ား၏ အဖရအတွကမ
့် ျ ားစွ ရှသည့်။ ကဏ္ဍအနှ စန့်ဖခေါ်မှုမျ ားကု ဦားစ ားဖပားသည့် အဖရအတွက့်မျ ားစွ ရှသည့်
ရပ့်ကက
ွ ့်နယ့်ဖပမမျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတမ့် ပီား ဦစ ားဖပားရန့် ဖအ က့်ပါ ဖဒတ ဖဘစ့်မျ ားကု ကိုအသှံို်းပ ြှုရန အကကှံပ ြှု ါသည--

•

အလွန့်အမင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်အပ
ု ့်ချြုပ့်မှု၊ အ ရုစုကထ
့်
ားဖသ ဖစ င့်ကကပ့်မန
ှု ှင့် လှညက
့် င့်ားဖဒတ မျ ား

•

စ ပကု
ု ဒပ့် င့် 211 သု ဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားနှင့် ဖခေါ်ဆုမှု အမျြုားအစ ား- https://coh-tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/

11

BURMESE
index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a343881a1;

•

အလုပ့်လက့်မွဲနှင့် အလုပ့်မရှသူ နှုန့်ားထ ားမျ ား

•

ဆင့်ားရွဲဖခါင့်ားပါားမှုနှင့် ဝင့်ဖငွနည့်ားဖသ ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ား

•

Central Health 2020 လူဦားဖရစ ရင့်ား အစီရင့်ခစ - https://central- health.net/wp-content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdf
ပန့်ားန ရင့်ကျပ့်ပခင့်ား၊ အပပြုအမူဆုင့်ရ ကျန့်ားမ ဖရား၊ COPD၊ ဆီားချြုဖရ ဂါ၊ နှလားု ချြုြို့ယွင့်ားမှုနှင့် ဖသွားတားု ဖရ ဂါ၊ အ မခ ခစ ားခွင့် (MAP/Medicaid/အ မခမရှသူ) နှင့်
သယ့်ယူပဖဆ
ု
င့်ဖရားတု ပါဝင့်သည့်

•

အမ့်ရ မလုဖလ က့်မ-ှု လနရ လရျို့လပ

•

ဖရကကီားမှုဒဏ့်ခစ ားရနုင့်ဖသ ဖနရ မျ ား

•

သစ့်ပင့်အမားု အရပ့်မရှသည့် ဖနရ မျ ား

•

စွနို့ စအလဆ ကအဦ်းလနရ

•

င်းခှံရပခင်းအစရငခှံစ တွငလြေ ပ ထ ်းသညျှော့ လနရ လပ

ျ ်း၊ အ က
ှု
ှံို ျ ်း၊ ပ န

င်းလရျို့ခှံရပခင်းနငျှော့အို်းအ စွနို့ခွ ထွကလပ ်းရပခင်းခှံရနင
ို သညျှော့ လနရ

ျ ်း

ညအသှံို်းပ ြှုပခင်းနငျှော့လရဆို်းသနို့စငစကရှံို

အစ ားအဖသ က့် မလဖ
ု လ က့်မ-ှု မကက ဖသားမီက TX Appleseed သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
မျ ားတွင့် ကုားက ားထ ားသည့် လတ့်ဆတ့်ဖသ အစ ားအဖသ က့်မျ ား သမဟု
ု
တ့်
ကုန့်စုဆင
ု ့်မျ ားတွင့် သွ ားဝယ့်မရနုငသ
့် ည့် နယ့်ဖပမမျ ား

•

အပမတ့်ကကီားစ ားဖသ ဖငွထတ
ု ဖ
့် ချားသူ တည့်ဖနရ မျ ား (လစ ထုတရ
့် က့်)

•

ဖဒတ အသစ့်ဖပပ င့်ားသည့် ပ စ့်ရပ့်မျ ားကု ကကည့်၍ COVID၊ လသဆှံို်းနှုန်း၊ စစ့်ဖဆားဖရားဖနရ အ ားလပ့်မှုနင
ှ ့် က ကွယ့်ဖဆား
ရရှမှု

တန့်ားတူညီမှု ရုားခန့်ားမှတဆင့် မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ကမ္ ကပ့်ဖရ ဂါမှ အဆုားရွ ားဆုား ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် စီားပွ ားဖရား သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားကု ပမင့်ဖတွြို့ထ ားသည့် ရပ့်ကက
ွ ့် နယ့်ဖပမ 10 ခုအတွက့်
တစ့်ခုလ င့် $100,000 ယ့်ချန့်ထ ားပါမည့်။ တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နမှတဆင့် မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လုအပ့်ချက့်ရှဖနသည့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတမ့် ပီား ပ န့်ဖဝဖပားရန့်
မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားနှင့် ချတ့်ဆက့်ဖနမပီား ဗဟုပပြု၍ လုပ့်ဖဆ င့်နင
ှ ့်ဖနသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား လက့်တလ
ွဲွ ုပ့်ကင
ု ့်သမ
ူ ျ ား (အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား) နှင့် မပ စ့်မဖန ချတ့်ဆက့်ရမည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ရပ့်ကွကမ
့် ျ ားတွင့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ား၏ အဖပခခလုအပ့်ချက့်မျ ား (တက
ု ့်ရက
ု ့် ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ၊ အမ့်ငှ ားအတွက့် အဖထ က့်အပ၊ အသုားအဖဆ င့်မျ ား၊
အစ ားအဖသ က့်၊ ဖဆားဝါားနှင့် ကျန့်ားမ ဖရား ပပြုစုဖစ င့်ဖရှ က့်မှုအပပင့် DACA နှင့် နုင့်ငသ ားအပ စ့် ခယူခမျ ားကွဲသု အပခ ား ဖနှ င့်ဖနှားကကန့်ကက ဖသ ကုန့်ကျစရတ့်မျ ားအတွက့်
အဖထ က့်အပ) အတွက့် နှင့်ထတ
ု ့်ပခင့်ားမျ ားကု တ ားပမစ့်ရန့်နှင့် အဖပခခ လအ
ု ပ့်ချက့်မျ ားအတွက့် အဖထ က့်အပကု စီမညန့်ကက ားရန့် လက့်ကျန့် $10 သန့်ား (လက့်ရှ ဘဏ္ဍ နှစ့်
ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားမှ စုစုဖပါင့်ား $11 သန့်ား) ကု အသုားပပြုပါမည့်။ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ပါတန မျ ားသည့် အဖထ က့်အပလအ
ု ပ့်ဖနသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတမ့် ပီား
အဖထ က့်အပအတွက့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား ပါတန မျ ားက ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတထ
့်
ားသည့် လူတစ့်ဦားချင့်ား၏ လအ
ု ပ့်ချက့်မျ ားကု ဖပ ရှင့်ားရန့် ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု အသုားပပြုပါမည့်။
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ပါတန မျ ားသည့် ရပ့်ကွက့် ဗဟုချက့်မျ ားအတွက့် အကကဖပား ဖက င့်စီမျ ားတွင့် တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်နုငသ
့် ည့် လူအမျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတရ
့် န့်
အခွင့်အလမ့်ားအလမ့်ားအပ စ့် ဤကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကမ
ူ ှုကု အသုားပပြုပါမည့်။
ယခုနှင့် ဘဏ္ဍ နှစအ
့် ကုန့်ကက ားတွင့် လုပက
့် ုင့်ခသည
ွဲ
့် အလုပ့်က FY 2021-22 မှစတင့်သည့်
ဆက့်တက
ု ့် ပုစပ င့် လုပဖ
့် ဆ င့်မက
ှု ု ပပြုလုပ့်ဖပားသည့် ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့် 5 ခု သမဟု
ု
တ့် ယင့်ားအထက့်အထ ဖရွားချယ့်မှုကု အသဖပားမပီား လွယ့်ကူအဆင့်ဖပပဖစဖအ င့် ပပြုလုပ့်ပါမည့်။
ြော်ကကော် ဗဟိုြ ကော်

်းကို ြျှော့ြို်း နော် နစော်စဉော် ငော််းန်းပ ြော်န ှု တငတ က်း

်း

အနည့်ားဆုား ရပ့်ကွက့် ဗဟုချက့် ဖနရ ငါားခုကု ဖရွားချယ့်မပီားသည့်နှင့် မမြုြို့ဖတ ့် တန့်ားတူညီမှု ရုားခန့်ားသည့် ဗဟုချက့်တစ့်ခုစ၏
ီ အ ွွဲြို့အစည့်ားကု စီမခန့်ခွွဲမပီား ဦားဖဆ င့်ရန့် ပါတန
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားကု ဖရွားချယ့်မည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ စစ့်ဖဆားဖရားအ ွွဲြို့ကု ဖရွားချယ့်သတ့်မတ
ှ ဖ
့် ပားပါမည့်။ စစ့်ဖဆားမှုက တင့်ားကျပ့်ရမည့်၊ ဖရွားချယ့်ထ ားဖသ
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားတွင့် တက
ု ရ
့် ုက့် ထခက
ု န
့် စ့်န သည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ား၊ အထူားသပ င့် လူပ ျူမဟုတဖ
့် သ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ား၊ ပထုတခ
့် ရမပီား ယ့်ချန့်ခရသည့် လူမျ ားအပပင့်
အပခ ား စနစ့်တကျ အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားနှင့် တက
ု ရ
့် က
ု ့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ချတ့်ဆက့်မမှုနင
ှ ့် ချမှတထ
့်
ားဖသ ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူမှု သမုင့်ားဖကက င့်ားရှဖကက င့်ားကု
စစ့်ဖဆားဖရားအ ွွဲြို့က လက့်ဖတွြို့ပပထ ားသည့်။ တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖနသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားနှင့် တက
ု ရ
့် ုက့် ဆက့်ဆမှုဆုင့်ရ အဖလအထကု လက့်ဖတွြို့ပပသဖနသည့် သ မန့်လူ
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားကု ဦားစ ားဖပားရမည့်။ စတ့်ဆနဒ သမဟု
ု
တ့် လက့်ရှ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား မရှပါက မမြုြို့ဖတ သ
့် ည့် တုကရ
့် က
ု ့် နစ့်န သည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ား ပါဝင့်သည့် အခဖပား
မမြုြို့သူမမြုြို့သ ား ဖက င့်စီမျ ားက ချမှတ့်ပခင့်ားကု စူားစမ့်ားဖလလ မပီား ဗဟုချက့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားနှင့် အဖပခခအဖဆ က့်အအက
ု ု စီစဉ့်ဖပားရန့်
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BURMESE
ဆနဒရမည
ှ
့် အလ ားတူ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားကု ရှ ဖ ွပါမည့်။
ဤတည့်ဖနရ မျ ားနှင့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖ ့်ထုတ့်မပီားသည့်နှင့် ဗဟုချက့်မျ ားသည့် လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ပ ည့်ဆည့်ားရန့်နှင့် ှံိုလ
က ှု ရလသ
အသှံို်းပ ြှုနိုငစွ ်းနငျှော့တညလနရ အညန်းတို့လ
ို ကက ငျှော့ ကျန့်ရှသည့် ကွ ဟချက့်ကု ဖပါင့်ားကူားရန့် အလငှ
ု မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ား၏ တခါားဝသု ဖရ က့်ရရန့်
ှ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပထ ားဖသ
ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူဖရား ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားအတွက့်အပပင့် ဖနထင
ု ့်သမ
ူ ျ ားအတွက့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ဘ သ စက ားစုပ င့် အလွယ့်တကူ ရယူနုငဖ
့် စရန့်အတွက့်
လ ဖရ က့်အကူအညီဖတ င့်ားနင
ု ့်သည့် စင့်တ မျ ားအပ စ့် ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ပါမည့်။ လက့်ရှတွင့် ဤလူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ားအချြုြို့၌ မမြုြို့ဖတ က
့် လုပ့်ဖဆ င့်ဖပားဖနသည့် ရပ့်ကွက့် စင့်တ မျ ား
ရှပါသည့်၊ သဖသ
ု
့် ၎င့်ားတက
ု လူမှုအသင
ု ား့် အဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု မပ ည့်ဆည့်ားဖပားနုငဘ
့် ွဲ မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားစွ က ၎င့်ားတထ
ု မှ အကူအညီရယူရပခင့်ားကု
စတ့်မချရဟု ခစ ားဖနရသည့်။ ဤရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့်မျ ားအ ား ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ားပ င့် န့်တီားထ ားမပီား ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားပ ည့်ထ ားက ဖဒသနတရ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့်
ိုအ လနသည ျ ်းကို လထ ကပ လ ်းပ ်း မည့်သည့် ရင့်ားပမစ့်မျ ား လုအပ့်ဖကက င့်ား ၎င့်ားတ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားတွင့်ား လုအပ့်ချက့်နစ
ှ ့်ခုလုားကု ဆုားပ တ့်မပီား ဦားစ ားဖပားပါမည့်။
ဤဗဟုချက့်မျ ားသည့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စဝ
ီ င့် Kathie Tovo က အကကပပြုထ ားသညအ
့် တုင့်ား “ဒဏ့်ခနုင့်မှု ဗဟုချက့်မျ ား” အပ စ့်လည့်ား လုပ့်ဖဆ င့်မည့်ပ စ့်မပီား အဖရားဖပေါ်နှင့် လက့်ရှ
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား လုအပ့်ချက့်နှစ့်ခလ
ု ုားအတွက့် အကူအညီကုလုလည့်ား လက့်ခရရှရပါမည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်၏ တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နသု ဖငွဖကကားမန့်ဖနဂျ နှင့် ပရုဂရမ့် မန့်ဖနဂျ ကွဲသု ဝန့်ထမ့်ားအ ွွဲြို့ဝင့်နှစ့်ဦားကု ထပ့်ပ ည့်ရန့် ကျွန့်ုပတ
့် ု အကကပပြုမပီား နှစ့်ဦားလုားက ရပ့်ကွကဗ
့် ဟုချက့်မျ ား
အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ဖရားကု ရည့်ရွယ့်ပါသည့်။ ဗဟုချက့်မျ ား လည့်ပတ့်လပ
ု ့်ဖဆ င့်နုငဖ
့် အ င့်လပ
ု ့်ရန့် ပါတန အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက အဖထ က့်အပ ပရုဂရမ့် ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား
လက့်ခရရှမညအ
့် ပပင့် မမြုြို့ဖတ ့်သည့် အ ြို့ွွဲ အစည့်ား ဝန့်ထမ့်ားနှင့် တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န ဝန့်ထမ့်ားကက ား ညနှုင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်ဖရားအတွက့် တ ဝန့်ရသည
ှ
့် မမြုြို့ဖတ ့်
ဆက့်ဆဖရားအရ ရှအပ စ့် တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ရန့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်ကု ခန့်အပ့် ု ဗဟုချက့်မျ ားထသလည့်
ု
ား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား ထုတဖ
့် ပားပါမည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ဗဟုချက့်တစ့်ခုစတ
ီ ွင့် မမြုြို့ဖတ ့် ဆက့်ဆဖရားအရ ရှကု အလက
ု ့်သင့်တပပန့်
ု ရမည့်။ မမြုြို့ဖတ ့် ဆက့်ဆဖရားအရ ရှက လုအပ့်ချက့်ရှဖနသည့် လူစုမျ ားထ ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု
စီမညန့်ကက ားဖပားပါမည့်။ (နှစ့်စဉ့် စုစဖ
ု ပါင့်ား အဓက ဝန့်ထမ့်ားစရတ့် $300,000)
ချမှတမ့် ပီားသည့်နှင့် ဗဟုချက့်မျ ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား၏ ဖအ က့်ပါ အကကပပြုချက့်မျ ားကု အဖက င့်အထည့်ဖ

ပ
့် ါမည့်

တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှဖရား အုပ့်စု-

A.

အ မခချက့်ဖပားထ ားသည့် ဝင့်ဖငွ ပဖရ ဂျက့်ကု ဖရှြို့ဖပပားလုပ့်ဖဆ င့်ပါ။

a.

ဘ လလွဲ
ု ။

i.

နုင့်ငအနှပပ ားရှ မမြုြို့မျ ားသည့် အ မခထ ားသည့် ဝင့်ဖငွ ဖရှြို့ဖပပား ပရုဂရမ့်မျ ားကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရန့် စတင့်ခသည့်
ွဲ
။
ဤဖရှြို့ဖပပားအစီအစဉ့်မျ ားက အထူားသပ င့် အ ားနည့်ားချက့်ရှမပီား လုဖလ က့်ဖသ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမရသည့် လူမအ
ှု သုကအ
့် ဝန့်ားမျ ားကု
ပစ့်မှတ့်ထ ားမပီား လုအပ့်ချက့်မျ ား ရှလ သည့်နှင့် ၎င့်ားတက
ု ုယပ
့် ုင့် ဆုားပ တ့်ချက့်ပ င့် လုအပ့်ချက့်မျ ားကု တပပန့်
ု ရန့် လက့်ခရရှသူမျ ားကု
ကူညီဖပားသည့် တည့်မငမ့်မပီား စတ့်ချရဖသ ဝင့်ဖငွ လမ့်ားဖကက င့်ားကု ပပုားဖပားသည့်။ အဖမရကန့်ပပည့်ဖထ င့်စု လူဦားဖရ၏ တစ့်ဝက့်နီားပါားက
25% သမဟု
ု
တ့် ယင့်ားအထက့် ဝင့်ဖငွ အတက့်အကျပ စ့်မက
ှု ု ကကြုဖတွြို့ရမပီား လူဦားဖရ 40% ခန့်က အဖရားဖပေါ် အသုားစရတ့် $400 ကု
မတတ့်နုငပ
့် ါ။ အဖမရကန့်ပပည့်ဖထ င့်စတ
ု ွင့် ဝင့်ဖငွ မညီမ မှုက တစ့်နစ
ှ ့်မပီားတစ့်နစ
ှ ့် ထုားတက့်လ ဖသ ဖကက င့်
အဖမရကန့်သန့်ားဖပါင့်ားမျ ားစွ က လစ ဖငွကု အကုန့်သုားဖနရမပီား ရွဲကကပ့်မတ့်မတ
ှု င
ွ ့် အမပြုင့်တုားလ မှုမျ ားနှင့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ား၏
ကျန့်ားမ ဖရားအတွက့် လူမအ
ှု ဆုားအပ တ့်မျ ားတွင့် သက့်ဆုင့်ရ ကျဆင့်ားမှုမျ ားကု ကကြုဖတွြို့ဖနရသည့် ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါမှုမျ ားဖသ နယ့်ဖပမမျ ားကု
စတင့်၍ ပမင့်ဖတွြို့လ ခွဲသည့်။ မမြုြို့ဖတ ့်မျ ားသည့် ဤဖဒသမျ ားကု တက
ု ရ
့် ုကန
့် ှင့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့်ဖသ ဖငွသ ား အဖထ က့်အပပ င့်
လှုြို့ဖဆ ့်ရန့် စတင့်ခွဲမပီား အဆုပါ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားမျ ား၏ မပီားပပည့်စဖ
ု သ ပပန့်လည့်ဖက င့်ားမွန့်လ မှုကု ပမင့်ဖတွြို့ဖနရသည့်။ ယခင့်နှင့် လက့်ရှ
လက့်ဖတွြို့ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မှုမျ ားက ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်သမ
ူ ျ ားအတွက့် ဖအ က့်ပါ ရလဒ့်မျ ားကု ဖတွြို့ရထ
ှ
ားသည့်- ပုဖက င့်ားဖသ ပည ဖရားဆုင့်ရ
ရလဒ့်မျ ား၊ ရုပ့်ပုင့်ားဆုင့်ရ နှင့် စတ့်ပုင့်ားဆင
ု ့်ရ ကျန့်ားမ ဖရားတွင့် ထဖရ က့်ဖသ တားု တက့်မှုမျ ား၊ အပမတ့်ကကီားစ ားသူ အဖကကွား၏ သသ ဖသ
ဖလ ချမှုနှင့် အဖပခခ လုအပ့်ချက့်မျ ား ပပည့်မီမအ
ှု တွက့် ပုဖက င့်ားဖသ ယုကကည့်စတ့်ချရမှု။ ၎င့်ားတက
ု လုပ့်သ ားဖစျားကွကတ
့် ွင့် သသ ဖသ
သက့်ဖရ က့်မှုမျ ား မရှဖကက င့်ားကုလည့်ား ရှ ဖတွြို့ခွဲသည့်။
Austin တွင့် ဤဖရှြို့ဖပပားလုပ့်ဖဆ င့်ချက့်ကု ပ စ့်နင
ု ့်ဖအ င့်ပပြုလုပ့် ု အဖပခခအုတ့်ပမစ့် ရှပါသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တက
ု ဖအ င့်ပမင့်ဖသ
ပဏ မလုပ့်ဖဆ င့်မှု အချြုြို့ကု လွယ့်ကဖ
ူ ချ ဖမွြို့ဖစမပီား အဆုပါ ဖရှြို့ဖပပားစတင့်မက
ှု ု အစပပြုရန့် လုအပ့်ဖသ အဖပခခအဖဆ က့်အအု
ရှပါသည့်။ COVID ကမ္ ကပ့်ဖရ ဂါ၏ ရလဒ့်အပ စ့် RISE ဖပ ရှင့်ားနည့်ားက ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် စီားပွ ားဖရား ထခက
ု ့်မှုမျ ား ရင့်ဆုငဖ
့် နရသည့်
မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားကု တစ့်ကကမ့်စ တက
ု ရ
့် ုက့် ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ လွဲဖပပ င့်ားဖပားသည့် ပရုဂရမ့်မျ ားကု စတင့်လပ
ု ့်ဖဆ င့်ခသည့်
ွဲ
။
ကျွန့်ုပ့်တတွ
ု င့်
ယခုအခါ ပု၍ သက့်ဖရ က့်မှုရှဖသ အ မခဖပားထ ားသည့် ဝင့်ဖငွ ပရုဂရမ့်ကု စတင့်လုပ့်ဖဆ င့်ရန့်
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BURMESE
လုအပ့်သည့် လုပ့်ထုားမျ ားနှင့် ကျွမ့်ားကျင့်မှု ရှပါသည့်။
Austin မမြုြို့ဖတ ့်က အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ခွဲသည့် RISE ပရုဂရမ့်မျ ားစွ အပပင့် ဖဒသတွင့်ားနှင့် ပပည့်တင
ွ ့်ားတွင့် ပ စ့်ဖပေါ်လ သည့်
ဆန့်ားသစ့်တီထွင့်မှုရဖသ
ှ
ဖရှြို့ဖပပား ပရုဂရမ့်မျ ား ရှပါသည့်။
ဥပမ တစ့်ခုမှ မတ့်လမှစတင့်၍ 12 လ ဖရှြို့ဖပပားလုပ့်ရပ့်ပ င့် မသ ားစု 100 ဖကျ န
့် ှင့် လက့်တလ
ွွဲ ုပက
့် ုင့်ခသည
ွဲ
့် ဖဒသနတရ ပရဟတ
ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား ($1.2M) နှင့်အတူ လတ့်တဖလ လက့်တလ
ွွဲ ုပက
့် ုင့်မှု ပ စ့်သည့်။ ဤပဏ မလုပ့်ဖဆ င့်မက
ှု 12 လဖကျ က
့်
လအတွင့်ား
မသ ားစုတစ့်စုလ င့် $12,000 ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှဖပားခွဲသည့် ($1,000/လ)။ မသ ားစုမျ ားထမှ ဖလလ ရန့် သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားဆုငရ
့် သုဖတသနကု
လက့်ရှလုပ့်ဖဆ င့်ဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။
Austin မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ယ့်ရှ ားမခရဖရား၊ အမ့်ရ တည့်မမွဲဖရားနှင့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု
ပပန့်လည့်ခွဲဖ
ွ ဝသတ့်မှတန
့် ည့်ားနှင့် ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားမျ ားကု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်နည့်ားကု ထည့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားဖန၍၊ တီထင
ွ ဆ
့် န့်ားသစ့်မှု ရုားဌ န၊
တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န၊ ရပ့်ကွက့် အမ့်ရ နှင့် လူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ား ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရားအပပင့် မမြုြို့ဖတ ့်ဝန့်၏ ရုားဌ နက ကကခုငမ
့် ှု အဖပခပပြု
ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားကု လက့်ခကျင့်သုားသည့် ဝင့်ဖငွလွဲဖပပ င့်ားမှုမျ ားနှင့် အ မခထ ားဖသ ဝင့်ဖငွ ပရုဂရမ့်မျ ားကု ဖလလ ဖနပါသည့်။
ဤချဉ့်ားကပ့်နည့်ားတွင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားကု န ားဖထ င့်ပခင့်ားနှင့် သင့်ယူဖလလ ပခင့်ား အပပင့် မသ ားစုမျ ားအ ား ဖရွားချယ့်မှုဖပားရန့်နှင့် ၎င့်ားတ၏
ု
ပဏ မ လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကု ထန့်ားချြုပ့်ရန့် မသ ားစုမျ ားကု ခွင့်ပပြုဖပားရင့်ား ကန့်သတ့်မထ ားဖသ ဖငွလုားဖငွရင့်ားကု ဖပားအပ့်ပခင့်ားတု ပါဝင့်သည့်။
အ မခထ ားဖသ ဝင့်ဖငွ ပရုဂရမ့်မျ ားသည့် လူမည့်ားမျ ားနှင့် အပခ ား အသ ားအဖရ င့်ရဖသ
ှ
အသက
ု ့်အဝန့်ားမျ ားက နင
ု ့်ငတွငား့် နှင့် ဖဒသတွင့်ား
နှစ့်ရ ချီ ရင့်ဆုငလ
့်
ခွဲရသည့် သမင
ု ့်ားဝင့်မပီား စနစ့်တကျဆင့်ထ ားဖသ စီားပွ ားဖရား မညီမ မှုမျ ားအတွက့် ပပင့်ဆင့်မှုပစ
ု အပ စ့်လည့်ား
အသုားဝင့်ပါသည့်။ Austin မမြုြို့ဖတ ့်မှ မျ ားပပ ားလှဖသ ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုမျ ားက အလွန့်အဖရားကကီားပါသည့်။

b.

လုပ့်ဖဆ င့်မည့်ပစ
ု -

i.

အ မခထ ားသည့် ဝင့်ဖငွ ပဖရ ဂျက့် ဖရှြို့ဖပပား- ဗဟုချက့်တစ့်ခုလ င့် အမ့်ဖထ င့်စု 200 အထ တစ့်နှစ့်စ အတွက့် လစဉ့် $1,000
x ဗဟုချက့် 5 ခု။ နှစ့်စဉ့် စုစဖ
ု ပါင့်ား $12 သန့်ား။

ii.

ဖငွသ ား ဖထ က့်ပဖငွဖကကားမျ ားက နယ့်ဖပမတွင့်ားရှ သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မီဖသ မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားထ ထပ့်တလွဲလွဲ ပုစပ င့်
ဖငွသ ားမျ ားကု တက
ု ့်ရက
ု ့် ပ န့်ဖဝဖပားမည့် ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့်မျ ားသု ဖရ က့်သွ ားပါမည့်။

iii.

ပဖရ ဂျက့်သည့် ထီကွဲသု ကျပန့်ားဖပားမည့်အစ ား ချမှတထ
့်
ားဖသ စသတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မျ ားဖပေါ် အဖပခခ၍
တကယ့်လုအပ့်ဖနသညလ
့် ူအမျ ားစုထ ပစ့်မှတ့်ထ ားသွ ားပါမည့်။

iv.
v.
vi.

vii.
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မမြုြို့ဖတ ့် တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နသည့် တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့် ကရယ ကု အသုားပပြု၍ သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်ပပည့်မီမှု လုအပ့်ချက့်မျ ားကု
ဆုားပ တ့်ဖပားသည့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု ဖဆ ့်ကသဖပားသွ ားပါမည့်။
တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န ဝန့်ထမ့်ားသည့် ၎င့်ားတ၏
ု ပပုားမှုကု ကမ့်ားလှမ့်ားဖပားခွဲမပီား ၎င့်ားတက
ု ဝန့်ထမ့်ားအ ွွဲြို့အပပင့် တက
ု ့်ရက
ု ့် ဖငွသ ား ဖထ က့်ပမှုနှင့်
ညနှုင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်လုဖကက င့်ားနှင့် ဖ ့်ပပထ ားသည့်။
တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နသည့် အ မခထ ားသည့် ဝင့်ဖငွ ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား၏ လက့်ခရရှနုငဖ
့် ပခရှသူတစ့်ဦားချင့်ားအတွက့် အကျြုားခစ ားခွင့် လက့်ခသူမျ ားအ ား
ဖငွဖကကား အကကဖပား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖပားရန့် ကကြုားစ ားအ ားထုတသ
့် ွ ားပါမည့်။ ဤဖငွဖကကား အကကဖပားမျ ားက တစ့်ဦားချင့်ား ရှင့်ားပပမှုနှင့် ၎င့်ားတ၏
ု
အကျြုားခစ ားခွင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ရှ ဖ ွကကည့်ရမ
ှု ှုပ င့် အလ ားအလ ရှဖသ လက့်ခသူတစ့်ဦားချင့်ားဆီသု လ ဖရ က့်မပီား အ မခထ ားဖသ ဝင့်ဖငွ
ဖပားဖချမှုမျ ားက ၎င့်ားတု လက့်ရတွ
ှ င့် လက့်ခရရှဖနသည့် အပခ ား ဖငွဖပားလချမှုမျ ားကု ဖနှ င့်ယှက့် သမဟု
ု
တ့် သက့်ဖရ က့်မှုရှနုင့်ပက
ု ု
ရှင့်ားပပပါသည့်။
သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မီဖသ မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားက လက့်ရတွ
ှ င့် လက့်ခရရှဖနနင
ု ့်သည့် အဖပခခ အကျြုားခစ ားခွင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတွင့် အဖနှ င့်အယှက့်
မပ စ့်ဖစရန့် အ မခချက့်ရှသည့် ဝင့်ဖငွ ဖပားဖချမှုမျ ားသည့် အကျြုားခစ ားခွင့်ဆုင့်ရ တွက့်ချက့်မမ
ှု ျ ား တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နသည့် Texas
ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် လူသ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင့် ညနှုင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်၍ လုပက
့် ုင့်ပါမည့်။ မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားက လက့်ခရရှဖနနုငသ
့် ည့် အပခ ား
အကျြုားခစ ားခွင့် ဖပားဖငွမျ ားနှင့် အဖနှ ငအ
့် ယှက့် မပ စ့်သည့် အ မခထ ားဖသ ဝင့်ဖငွ ဖပားဖချမှုမျ ား၏ ခွဖ
ွဲ ဝဖပားသည့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားကု
သုဖတသနလုပ့်မပီား စူားစမ့်ားဖလလ ရန့် အလငှ
ု တန့်ားတူညမ
ီ ှု ရုားဌ နသည့် အပခ ား ဖအ င့်ပမင့်ဖသ အ မခထ ားသည့် ဝင့်ဖငွဖရှြို့ဖပပား
ပဖရ ဂျက့်မျ ားနှင့် ကက
ု ့်ညဖ
ီ စရန့် သသ ဖသ ဖဆ င့်ရွက့်ချက့်မျ ား ပပြုလုပ့်သွ ားပါမည့်။

BURMESE

viii.

B.

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအတွက့် သတ့်မတ
ှ ့်ထ ားမပီား ဗဟုချက့် ထ ်းရ အ
ှု တွက့်လည့်ား ဖရွားချယ့်ထ ားသည့် ဧရယ အလက
ု ့် လက့်ရှ မမြုြို့ဖတ ့် ရန့်ပုဖငွမျ ားကု
ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတမ့် ပီား အဆုပါ ရင့်ားပမစ့် အစုအဖဝားမျ ားအတွက့် ရန့်ပဖ
ု ငွ မန့်ဖနဂျ မျ ားအပ စ့် ဗဟုချက့်မျ ားကု သတ့်မတ
ှ ့်ပါ။

a.

b.

C.

D.
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တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နသည့် စွမ့်ားဖဆ င့်ရည့်ကု နှစစ
့် ဉ့် ပုစပ င့် ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မပီား အကွဲပ တ့်ရန့် အလငှ
ု အကွဲပ တ့်ဖရား လုပင
့် န့်ားစဉ့်ကုလည့်ား
အဖက င့်အထည့်ဖ ့်သွ ားပါမည့်။ ဤဖဒတ သည့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ပခင့်ားကု အသဖပားမပီား ရနုင့်မှု၊ ပ စ့်နုင့်ဖပခနှင့်
ကမ့်ားလင့်မတ
ှု တွ
ု င့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် တားု တက့်ဖရားကု ပပုားသွ ားနုင့်ပါသည့်။ ၎င့်ားက နုင့်ငအနှရှ အပခ ား အလ ားတူ ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားအတွက့်လည့်ား
အကူအညီ ပ စ့်နုင့်ပါသည့်။

ထအပပင့်
ု
ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားသည့် မမြုြို့ဖတ ့် အဖဆ က့်အဦမျ ား၊ စက့်ကရယ ၊ ရွဲဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်မျ ား အစရှသည့်တကွဲ
ု သု အမျ ားသုား
ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ရယူမှုမှ ကျယ့်ပပန့်စွ အကျြုားခစ ားခွင့် ရနင
ု ့်သည့်ဟု ကျွနပ
့်ု ့်တု ယုကကည့်ပါသည့်။ ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု ဖဆ င့်ားရ သီ မုန့်တုင့်ားတွင့်
လက့်ဖတွြို့သရုပ့်ပပထ ားသညအ
့် တုင့်ား မမြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င့် ဖဆ ့်ကသစည့်ားရုားရန့် သမဟု
ု
တ့် ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲရန့် မလုပန
့် ုင့်သည့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားစွ ရှခွဲပါသည့်။
အဖအားဓ တ့်မှ အက အကွယ့် ခလ
ု ှုရ အပ စ့် အသုားပပြုခွဲသင့်သည့် အဖဆ က့်အဦမျ ားကု အသုားမပပြုခွဲပါ၊ မုားဖလဝအဖပခအဖနပုဖက င့်ားဖအ င့်
လုပ့်ဖပားနုငစ
့် ွမ့်ားသည့် ရွဲဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်ကကီားမျ ားကု ခက
ု ုားရ မွဲပ စ့်ဖနမပီား ဆ ဖလ င့်ငတ့်မတ
ွ ဖ
့် နသည့် လူမျ ားအတွက့် ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖပားရန့်
အသုားပပြုခွဲနုင့်ဖသ လ
့် ည့်ား ၎င့်ားတက
ု ု လစ့်လပ့်ထ ားမပီား အသုားမပပြုခွဲပါ။ သပု စ့်ပါ၍ မမြုြို့ဖတ ့် တန့်ားတူညမ
ီ ှုနှင့် အဖဆ က့်အဦ၏ အမျ ားပပည့်သူနင
ှ ့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ပုင့်ဆုင့်မက
ှု ု ဖတ င့်ားဆုမပီား မမြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င့် အသုားနည့်ားသည့် သမဟု
ု
တ့် တလွွဲသုားဖနသည့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ရယူအသုားပပြုမည့်ဟု
ဖမ ့်လင့်ပါသည့်။
သ်းသနို့လေသတစခိုချင်းစနငျှော့ တသကလသ ကက ်းဝငလဆ ငရွက ှု ျ ်း (Project Connect၊ River side Togetherness)
အတွက ျ ထ ်းလသ ရန ှံိုလငွစ်းဆင်း ှု နသ ကို ဤလေသရလနထင
ို သူ ျ ်းထှံ တိုနို့ပ နချက ျ ်းအရ အန်းအန ်းရအချကအချ လနရ
လခါင်းလဆ င ှုနငျှော့ဆှံို်းပြေတချကချ တနင
ို လရ်း ျ ်းအတွက ပ န ည ွှဲအ သငျှော့သည။

ျ ်းသိုို့

မမြုြို့ဖတ ့်သည့် APD အသုားစရတ့်နှင့် တပခ ား မမြုြို့ဖတ ့် ရန့်ပဖ
ု ငွ နှစ့်မျြုားစလုားမှ သက့်တမ့်ားတားု နုငဖ
့် သ ရန့်ပဖ
ု ငွအသစ့်၏ ပမ
ု ျ ားဖသ ဖငွပမ ဏကု
ဖဘား ယ့်ထ ားပါမည့်။ နှစစ
့် ဉ့် စုစုဖပါင့်ား $32.8 သန့်ား။ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် APD ထမှ ရန့်ပုဖငွမျ ားကု ဖပပ င့်ားလွဲအသုားချသွ ားရန့် ဆက့်လက့်၍ ကတပပြုပါသည့်။ သဖသ
ု
့်
APD ၏ အသုားစရတ့်မျ ားမှ ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု ဖပပ င့်ားလွဲအသုားချပခင့်ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားအ ား အမ့်ရ နှင့် ရပ့်ကက
ွ ့် တည့်မငမ့်မှု ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ချက့်မျ ား အပါအဝင့်
ကပ့်ဖဘားမျ ားကု ပ စ့်လ မှ တပပန့်
ု ပခင့်ားထက့် ကကြုတင့်က ကွယ့်ပခင့်ားတွင့် အဖထ က့်အပပ စ့်မည့် ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ချက့်မျ ားကု ချမှတရ
့် န့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားကု
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားထ ပပုားဖပားရန့် လအ
ု ပ့်သည့် သသ ဖသ ရင့်ားပမစ့်မျ ား၏ နက့်နက့်ရှုင့်ားရှုင့်ား ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုမျ ားအတွက့် လုဖလ က့်မှု မရှပါ။ APD ၏
အသုားစရတ့်မှ ဖပပ င့်ားလွဲအသုားချသည့် ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားအပပင့် အမ့်ရ မတည့်မမွဲမှုနင
ှ ့် ဖရြို့ဖပပ င့်ားမှုကု ဖပ ရှင့်ားရန့်
အပခ ား ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ရင့်ားပမစ့် အမျြုားမျြုားအ ား မမြုြို့ဖတ ့်ထမှ ဆယ့်စုနှစမ
့် ျ ားစွ ကက ဖအ င့် ယ့်ရှ ားမခရဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ဖတ င့်ားဆုလ ခွဲသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားပ စ့်သည့် တက
ု ့်ရက
ု ့် ထခုကမ
့် ှုအခရဆုား လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားအမျ ားစု၏ လက့်မျ ားထွဲတွင့် ချမှတ့်ထ ားရမည့်။ တက
ု ရ
့် ုက့် သက့်ဖရ က့်မှုရှသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားက ကကီားကကပ့်ကွပက
့် ွဲရမည့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားမှ စရတ့်မကကီားဖသ အမ့်ရ ချက့်လက့်မှတ့် ရန့်ပုဖငွမျ ား၊ အမ့်ရ ယုကကည့်အပ့်နှမှု
ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား၊ မမြုြို့ဖတ ့်ဝန့်၏ Strike ရန့်ပဖ
ု ငွ၊ Project Connect ယ့်ရှ ားမခရဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားနှင့် အဖထွဖထွ ဝင့်ဖငွ ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား “ဖရြို့ဖပပ င့်ားမှုမပပြုဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား”
ဟု ခခြုငု၍ ရည့်ညန့်ားသည့်)။ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လက့်ရှ အမ့်ရ ၊ ဖရကကီားမှု ဖလျ ပါားဖစဖရား ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ား၊ တားု ချွဲြို့ထ ားဖသ တက
ု ့်ရက
ု ့်ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ၊
အစရှသည့်တက
ု ု ထန့်ားသမ့်ားထ ားရှရန့် မမြုြို့ဖတ ့်က ပင
ု ့်ဆုင့်သည့် စရတ့်နည့်ား အမ့်ရ ၊ ယ့်ရှ ားမခရဖရား ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ချက့်မျ ားဆုင့်ရ စီမချက့်မျ ား ပါဝင့်နုင့်သည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပ့်နှမှုအတွက့် ပုရှည့်ကက ဖသ က လ အဆုပပြုချက့်မျ ားကု ဖ ့်ဖဆ င့်ရန့် ဖဒသတွင့်ား တက
ု ့်ရက
ု ့်ထခက
ု ့်နစ့်န သည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှင့်အတူ လုပ့်ကုငပ
့် ါမည့်။ ဆုားပ တ့်ချက့်ချပခင့်ားသည့် ဖနရ အဖပေါ်အဖပခခမပီား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စီမျ ားက
န့်တီားပပြုလုပ့်မည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား စီစဉ့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မှတဆင့် ပ စ့်ဖပေါ်ပါမည့်။ ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု စီစဉ့်လုပဖ
့် ဆ င့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတွက့်နှင့်
ခွပွဲ ခ ားသတ့်မတ
ှ ့်ထ ားသည့် ပဖရ ဂျက့်မျ ားကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရန့် ခွဖ
ွဲ ဝသတ့်မှတသ
့် ွ ားပါမည့်။ ထအပပင့်
ု
က လတု ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု ပရုဂရမ့်မျ ားအ ား APD ၏
အသုားစရတ့်မှ ဖပပ င့်ားလွဲအသုားချဖသ အသုားစရတ့်မျ ားကု အသုားပပြု၍ မမြုြို့ဖတ က
့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပသွ ားမည့်ပ စ့်မပီား လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား၏ ယ့်ရှ ားမခရဖရားနှင့်
မတည့်မမွဲမှုတက
ု ု တ ားဆီားရန့် ဗဟခ
ု ျက့်မျ ားက ကကီားကကပ့်သွ ားပါမည့်။ ဤအဖသားစ ားဖချားဖငွနှင့် အဖသားစ ား ခွင့်ပပြုဖငွ ပရုဂရမ့်မျ ားကု ဖအ က့်ပါအတုင့်ား
အဖသားစတ့်ဖ ့်ပပသွ ားပါမည့်။
အပ့်ရ နှင့် ရပ့်ကက
ွ ့် တည့်မမွဲဖရား စီမချက့်မျ ားကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားကု လုပ့်ပင
ု ့်ခွင့်အ ဏ ဖပားပခင့်ားပ င့် ကပ့်ဖဘားမျ ားကု ပ စ့်လ မှ
တပပန့်
ု ပခင့်ားထက ကကြုတင့်က ကွယ့်သည့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုမျ ားတွင့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားအဖပခပပြု ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု န့်တီားမပီား
အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ပါ။

BURMESE

a.

ဘ လလွဲ
ု ။

i.

အပ့်ရ မလုဖလ က့်မ၏
ှု သက့်ဖရ က့်မက
ှု အလွန့်ဆုားရွ ားပါသည့်။ အမ့်ငှ ားခမျ ားကု အလျင့်မီဖအ င့် မဖပားနုင့်သည့် အမ့်ငှ ားမျ ားက
စရတ့်စက စီားဖနမပီား ဖငွဖကကား အခက့်အခွဲ နှင/့် သမဟု
ု
တ့် ယ့်ရှ ားခရမှုကု ကကြုဖတွြို့ရက န တ ရှည့် စတ့် စီားမှုဆင
ု ့်ရ ကျန့်ားမ ဖရား
သက့်ဖရ က့်မှုအမျြုားမျြုားကု ကကြုဖတွြို့ရသည့်ဟု ပပသထ ားသည့်။ ည ျင့်ားဖသ အမ့်ရ အရည့်အဖသွား၊ ဖငွဖကကားဆုင့်ရ စတ့် စီားမှု၊
အမ့်ရ မတည့်မမွဲမန
ှု ှင့် ရန့်ပဖ
ု ငွမရှမှုကသ
ွဲ ု အချက့်အလက့်မျ ားနှင့် အ ဟ ရပပည့်ဝဖသ အစ ားအဖသ က့်နင
ှ ့်
ကျန့်ားမ ဖရားဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုအတွက့် ဖငွဖကကား မရှမှုတက
ု ည ျင့်ားဖသ ကျန့်ားမ ဖရား အကျြုားရလဒ့်မျ ား ပ စ့်လ ဖစပါသည့်။ လူမှု ကွန့်ရက့်မျ ား
အဖနှ င့်အယှကက
့် ဤကျန့်ားမ ဖရား အခက့်အခွဲမျ ားကု ပုဆုားရွ ားဖစပါသည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှင့် ရပ့်ကွက့် လုပ့်ငန့်ားမျ ားအနက့် လူမှုဖပါင့်ားစည့်ားညီညွတမ
့် ှု ကွဲသု
ဤလူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ားမျ ားက ပုင့်ဆင
ု ့်ထ ားနှင့်မပီား ပ စ့်သည့် အ ုားတန့်ပစစည့်ားမျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှရမည့်ပ စ့်က လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား
မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ား၏ ကျန့်ားမ ဖရားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်သည့် စီားပွ ားဖရား စတ့် စီားသညျှော့အချက ျ ်းကု ကကြုတင့်က ကွယ့်ရန့် ရင့်ားပမစ့်မျ ား
ပပုားဖပားရမည့်။
အမျြုားမျြုားဖသ စတ့် စီားဖစသည့်အရ မျ ားနှင့် ၎င့်ားတု ရင့်ဆုင့်ဖနရသညျှော့ ပပဿန မျ ားအတွက့် သငဖ
့် လျ ့်ဖသ ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားကု
ဆုားပ တ့်ရန့်နှင့် န့်တီားဖရားသ ားရန့် ဤရပ့်ကက
ွ ့်မျ ားအ ား ပပုားဖပားရန့်မှ အလွနအ
့် ဖရားကကီားပါသည့်။

b.

လုပ့်ဖဆ င့်မည့်ပစ
ု -

i.

ii.

iii.

E.

ဗဟုချက့်မျ ားသည့် ဤရပ့်ကက
ွ ့် ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား ဖထ က့်ပပုနှင့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုမျ ားကု ကကပ့်မတ့်ဖပားမည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်
ဖက င့်စီမျ ားကု န့်တီားဖ ့်ဖဆ င့်သွ ားပါမည့်။ အဖသားစ ား ဖချားဖငွမျ ားသည့် အဖရားဖပေါ် ကယ့်ဆယ့်ဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား သမဟု
ု
တ့် ကပ့်ဖဘား
ကယ့်ဆယ့်ဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု အစ ားထားု မည့် မဟုတပ
့် ါ၊ ၎င့်ားတအ
ု ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရားနှင့် တန့်ားတူညမ
ီ ှု
ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုအတွက့် အသုားပပြုရန့်သ ရည့်ရွယ့်ထ ားပါသည့်။
ဤလူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စမ
ီ ျ ားသည့် ဖရြို့ဖပပ င့်ားမှုမပပြုဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှရမည့် နည့်ားလမ့်ားကလ
ု ည့်ား
ဆုားပ တ့်ဖပားပါမည့်။ ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား အသုားပပြုမည့် နည့်ားလမ့်ားကု ဆုားပ တ့်ရန့် တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့် နည့်ားလမ့်ားကု အသုားပပြုရန့် လုအပ့်ပါသည့်။
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စီမျ ားသည့် အမ့်ရ တည့်မမွဲမှု ပ စ့်ဖပမ က့်ဖစရန့် သင့်ဖလျ ့်ဖသ ဖနရ အဖပခပပြု ဖဆ င့်ရွက့်ချက့်မျ ားကု
ဆုားပ တ့် ု ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ား စီစဉ့်ရ တွင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားတွင့် ပါဝင့်လပ
ု ့်ဖဆ င့်ပါမည့်။ ဤဖက င့်စီမျ ားသည့် ၎င့်ားတ၏
ု
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအကက ားတွင့် အမ့်ငှ ားသူမျ ား ပါဝင့်ရမည့်။

ယ့်ရှ ားမခရဖရား ဖထ က့်ပမှုနင
ှ ့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အဖထ က့်အပ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပခင့်ား

a.

b.
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ပထဝီဝင့်အဖနအထ ားအဖပေါ် အဖပခပပြုသည့် လူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ား ဗဟုချက့်မျ ား၏ဦ်းလဆ င ှုပြေငျှော့ လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ားအ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် နယ့်ဖပမ
သီားသန့် သက့်ဖရ က့်မှုအတွက့် မမြုြို့ဖတ က
့် သတ့်မတ
ှ ့်ထ ားသည့် ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု စီမခနခ
့် ရ
ွွဲ န့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု ဦားဖဆ င့်သွ ားပါမည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ဗဟုချက့်တစ့်ခုလ င့် ကနဦား $6 သန့်ား ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု ပပြုလုပ့်မပီား အဖသားစ ား ဖချားဖငွ ပရုဂရမ့်၊ အဖရားဖပေါ် အဖသားစ ား ခွင့်ပပြုဖငွ
အဖထ က့်အပ ရန့်ပဖ
ု ငွနင
ှ ့် အငှ ား အဖသားစ ား ဖငွဖကကား အဖထ က့်အပ ရန့်ပဖ
ု ငွကု ချမှတရ
့် န့် ဖန က့် 10 နှစ့်အထ တစ့်နှစ့်လ င့်
ဗဟုချက့်တစ့်ခအ
ု တွက့် ထပ့်ဖဆ င့်ား နှစပ
့် တ့်လည့် အပ့်နဖငွ
ှ $6 သန့်ားဖပားရန့် ကတပပြုသည့်။ ၎င့်ားတက
ု ု ဖအ က့်ပါ အပုင့်ား D တွင့် ဖန က့်ထပ့်
အဖသားစတ့်ပ င့် ဖ ့်ပပသွ ားပါမည့်။

အဖသားစ ား ဖချားဖငွ၏ တစ့်စတ့်တစ့်ပင
ု ့်ားက 50% အထ ဖငွဖကကား ဖထ က့်ပဖပားမပီား ၎င့်ားတအ
ု ား
နယ့်ဖပမတွင်း ရှရင့်ားစွွဲ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားကု အလုပ့်အဖကျွားပပြုသည့် လုပ့်ငန့်ားမျ ားကု ပပုရန့် နှင့်/သမဟု
ု
တ့် ဖဒသတွင့်ား မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားက
လုပ့်ဖဆ င့်သည့် ဖက ပ
့် ုရတ့်ဆုင့်ရ လုပ့်ငန့်ားမျ ား (ဥပမ ၊ ဖနခင့်ားဘက့် ဖစ င့်ဖရှ က့်မှုမျ ား) ကွဲသု အ ားနည့်ားချက့်ရှဖသ မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားအတွက့်
တီထွင့်ဆန့်ားသစ့်ဖသ စီားပွ ားဖရား ူလုမှု ပုစမျ ားကု ဖ ့်ဖဆ င့်ရန့် အသုားပပြုနင
ု ့်ပါသည့်။
အမ့်ငှ ားခ အဖထ က့်အပ၊ အမ့်ပပြုပပင့်မှု အဖထ က့်အပ၊ ကဖလားဖစ င့်ဖရှ က့်မှု အဖထ က့်အပ၊ က ားပပြုပပင့်မှုမျ ားနှင့် အပခ ား ကကြုတင့်မခနမ
့် ှန့်ားနုငဖ
့် သ
လုအပ့်ချက့်မျ ားကွဲသု တစ့်ဦားချင့်ားနှင့် မသ ားစု လုအပ့်ချက့်မျ ားအတွက့် အဖသားစ ား ဖချားဖငွမျ ားကု အသုားပပြု ု အဖသားစ ား ဖချားဖငွ ပရုဂရမ့် ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား၏
အနည့်ားဆုား 50% ကု အသုားပပြုပါမည့်။ အဖသားစ ား ဖချားဖငွမျ ားက အဖရားဖပေါ် ကယ့်ဆယ့်ဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား သမဟု
ု
တ့် ကပ့်ဖဘား ကယ့်ဆယ့်ဖရား
ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု သီားပခ ား အသုားပပြုမည့် မဟုတဘ
့် ွဲ

BURMESE

c.

d.
e.

f.

လကော်

အဖရားဖပေါ် အဖထ က့်အပ အဖသားစ ား ဖထ က့်ပဖငွကု ပပုားရန့် ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ဗဟုချက့်မျ ားအတွက့် ခွဖ
ွဲ ဝသတ့်မှတ့်ဖပားပါမည့်။
အသုားအဖဆ င့် အဖထ က့်အပ၊ နှင့်ထတ
ု ့်မှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား အဖထ က့်အပ၊ ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ အသုားစရတ့် အဖထ က့်အပ၊ အစရှသည့်တကွဲ
ု သု
အဖရားတကကီား ဖငွဖကကား အခက့်အခွဲမျ ားရင့်ဆုင့်ဖနရသည့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားအတွက့် အဖရားဖပေါ် ကယ့်ဆယ့်မှု ဖပားရန့် အဖသားစ ား ဖထ က့်ပဖငွဖကကားကု
အသုားပပြုပါမည့်။
သီားပခ ားအဖနပ င့် ကမ္ ကပ့်ဖရ ဂါဖန က့်ပင
ု ့်ား အငှ ားအဖထ က့်အပ သမဟု
ု
တ့် အမ့်ငှ ားသူမျ ား၏ အဖထ က့်အပ ပရုဂရမ့်ကု ပပုားကူညရ
ီ န့်
ဖငွဖကကားမျ ားကု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ဗဟခ
ု ျက့်မျ ားသု ခွဖ
ွဲ ဝသတ့်မှတဖ
့် ပားပါမည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်ဝန့်၏ Strike ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားနှင့် Project Connect ဖရြို့ဖပပ င့်ားမှုမပပြုဖရား ရန့်ပုဖငွမျ ားကွဲသု တပခ ား ရန့်ပဖ
ု ငွရင့်ားပမစ့်မျ ားအပပင့် လက့်ရနှ
ှ င့်ဖန က့်ပင
ု ့်ား
တတ့်နုင့်ဖသ အမ့်ရ ဖချားဖငွပုက့်ဆနှင့် စရတ့်နည့်ားဖသ အမ့်ရ အဖထွဖထွ ရန့်ပဖ
ု ငွ ဖဒေါ်လ မျ ား၏ အနည့်ားဆုား 25% တအ
ု ား ဖနရ အဖပခပပြု
ယ့်ရှ ားမခရဖရား စီမချက့်မျ ား ချမှတပ့် ခင့်ား ရည့်ရွယ့်ချက့်မျ ားအတွက့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ဗဟုချက့်မျ ားသု ခွဖ
ွဲ ဝသတ့်မတ
ှ ့်ဖပားရမည့်။ ဤ ယ့်ရှ ားမခရဖရား
စီမချက့်မျ ားသည့် ဖပမယ သမ့်ားဆည့်ားဖရား၊ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ဖပမရ ယုကကည့်စတ့်ချရမှုနှင့် တပခ ား ယ့်ရှ ားခရမှု ဖလျ ပါားဖစဖရား မဟ ဗျျူဟ မျ ား
ပါဝင့်နင
ု ့်သည့်။ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စမ
ီ ျ ားသည့် အမ့်ရ ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရား သမဟု
ု
တ့် ဗဟုချက့်၏ ပထဝီဝင့်ဆုင့်ရ နယ့်ဖပမမျ ားအတွင့်ား
မမြုြို့ဖတ ့်ကပုင့်ဆုင့်သည့် လပ လနရ တွင အလဆ ကအဦ်း ျ ်း အပခ ်းအရင်းအပ စ ျ ်းအလက ငအထညလြေ လဆ ငရွကပခင်းတို့က
ို ို ကကီားကကပ့်ကွပက
့် ွဲရန့်
ဖငွဖချားစ ချြုပ့် ပက
ု ့်ဆမျ ားကုလည့်ား အသုားပပြုနုင့်သည့်။
အထကလြေ ပ ါ အို်းအ စွနို့ခွ တ ်းလရ င ှု တက
ို ြေျကလရ်းရန လ
ှံို ငွ၏ အစတအ ိုင်းကို ရ ရွ အြေွွှဲျို့ဝငလက ငစ ျ ်းက အ င ်း ျ ်းနငျှော့အ ိုငရင ျ ်း၏
ို လဆ ငနိုငစွ ်းရညကို ြေွှံျို့ပြေြှု်းတ်းို တကလစရနနငျှော့ အ န
ွ င က
်း စွ င ်းရ ်းနိုငလသ အ ျ ်းနငျှော့ အ င
ို ဆိုင ှု ျ ်းကက
ို
ကွယလ ်းသညျှော့
ဥ လေ ျ ်းလ ေါ်ထွန်း
ရန သကလရ က ှုအရနိုငဆှံို်းလသ သူ ျ ်း ဦ်းလဆ ငလရ်းဆွွှဲ ှံှုျို့လဆ နိုငလစရန ျ ထ ်းရ ါ ည။

ဏ္ဍ နစော် ကိုနော်က စ

ော်

်း

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား လက့်တွဲလ
ွ ုပက
့် ုငမ
့် ှု 10 ခု
($100,000/လက့်တွဲလ
ွ ုပက
့် ုင့်မ)ှု ကု ချမှတ့်သည့်
လက့်ငင့်ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား လုအပ့်ချက့်မျ ား ပ ည့်ဆည့်ားဖပားရန့်

$1 သန့်ား

$10 သန့်ား

ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ဖပားသည့် (ဧရယ တစ့်ခုလ င့် $1,000,000)

စိုစိုတြါငော််း - လကော်
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ဏ္ဍ နစော် နော်ြတ
ို င

်း

$11 သနော််း

BURMESE
နစော်ြ

လ
ော် ညော် ငော််းန်းပ ြော်န ှု FY 2021-22 နငျှော့ော် တနာကော်ြင
ို ော််း

(မှတခ
့် ျက့်- စုစုဖပါင့်ား ဖတ င့်ားဆုမက
ှု ရပ့်ကွက့် ဗဟုချက့် 5 ခုအတွက့်သ ဖ
လုအပ့်သလု ချန့်ညရမည့်။)

့်ဖဆ င့်မှုကု ထင့်ဟပ့်ဖစပါသည့်။ ဗဟုချက့် 5 ခုအထက့်ပု ဖရွားချယ့်ထ ားပါက စုစဖ
ု ပါင့်ားမျ ားကု

ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့် 5 ခုအတွက့် ဝန့်ထမ့်ားဖရားရ ၊ စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရားနှင့်
ပရုဂရမ့်ဖရားသ ားဖရား ($500,000/ဗဟုချက့်)

$2.5 သန့်ား

တစ့်မမြုြို့တွင့်ား ဆက့်ဆဖရား (ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့်မျ ားသု)၊ တန့်ားတူညမ
ီ ှု
ရုားဌ နနှစ့်ခုသည့် ပရုဂရမ့်ကု ကကီားကကပ့်ဖရားတ ဝန့်ဖပားရန့်နှင့် ပပုားကူညီရန့်
ဝန့်ထမ့်ားခန့်အပ့်ပါသည့်

$300,000

အ မခထ ားသည့် ဝင့်ဖငွ ပဖရ ဂျက့် ဖရှြို့ဖပပား (ဗဟုချက့်တစ့်ခုလ င့်
အမ့်ဖထ င့်စု 200 အထ တစ့်နစ
ှ ့်စ အတွက့် လစဉ့် $1,000 x
ဗဟုချက့် 5 ခု)

$12 သန့်ား

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု ရန့်ပဖ
ု ငွ

$30 သန့်ား

လက့်ရှ လုပ့်ငန့်ားငယ့်မျ ားနှင့် စွန့်ဦားတီထင
ွ ့်မှု အခွင့်အလမ့်ားမျ ားကု ပပုားရန့်
ဖချားဖငွ ပရုဂရမ့် ချမှတပ
့် ါ၊ ဤရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား၏ တစ့်ဝက့်ကု အဖရားဖပေါ်
ငှ ားရမ့်ားခ အဖထ က့်အပ၊ အဖရားဖပေါ် အမ့်ပပြုပပင့်ဖရား အဖထ က့်အပ၊
နှင့်ထုတခ
့် ရမှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရားနှင့် တပခ ား ကကြုမတင့်နင
ု ့်ဖသ
အဖရားဖပေါ်ပ စ့်ရပ့်မျ ားအတွက့် အဖသားစ ားဖချားဖငွ ပရုဂရမ့်ကု
ဖငွားဖကကားဖထ က့်ပရန့် အသုားပပြုသွ ားပါမည့် (ရပ့်ကွက့်
ဗဟုချက့်တစ့်ခလ
ု င့် $4 သန့်ား၊ စုစုဖပါင့်ား $20 သန့်ား)

မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားအတွက့် အမ့်ရ အဖထ က့်အပ၊ အသုားအဖဆ င့်စရတ့်
အဖထ က့်အပ၊ အမ့်/က ား ပပြုပပင့်စရတ့်မျ ား၊ ကျန့်ားမ ဖရား အသုားစရတ့်မျ ား
အစရှသည့်တကွဲ
ု သု အဖရားဖပေါ် ကယ့်ဆယ့်ဖရားကု ပပုားရန့် အဖရားဖပေါ်
အဖထ က့်အပ ရန့်ပဖ
ု ငွကု ချမှတပ
့် ါ (ဗဟုချက့်တစ့်ခုလ င့် $1 သန့်ား၊
စုစုဖပါင့်ား $5 သန့်ား)

ကမ္ ကပ့်ဖရ ဂါ ပ စ့်မပီားဖန က့် ရပ့်ကွက့် ဗဟုချက့် ဧရယ မျ ားတွင့်
အမ့်ငှ ားခ အဖထ က့်အပ ပရုဂရမ့်၏ ဆက့်လက့်ဖပားအပ့်မှု။
(ရပ့်ကွက့် ဗဟုချက့် တစ့်ခုလ င့် $1 သန့်ား၊ စုစုဖပါင့်ား
$5 သန့်ား)

စုစုဖပါင့်ား - နှစ့်ပတ့်လည့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု
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$44,800,000

BURMESE
ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့်မျ ားကု ပပုားရန့် တပခ ား မမြုြို့ဖတ ့် ဝင့်ဖငွ ရင့်ားပမစ့်မျ ားမှ ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား ခင
ု ့်မ စတ့်ချရဖစသည့်တတ့်နုင့်ဖသ အမ့်ရ အတွက့် ရည့်ရွယထ
့်
ားသည့်
ဖချားဖငွပ င့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပခင့်ား
တတ့်နုင့်ဖသ အမ့်ရ အတွက့် နှစစ
့် ဉ့် အဖထွဖထွ
ရန့်ပဖ
ု ငွ ခွဖ
ွဲ ဝသတ့်မတ
ှ ့်မမ
ှု ျ ား
တပခ ား ယ့်ရှ ားမခရဖရား ဖထ က့်ပဖငွမျ ား

ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့်မျ ားတွင့် ယ့်ရှ ားခရမှုကု ဖလျ နည့်ားဖစရန့်
ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား၏ 25% ကု သတ့်မတ
ှ ့်ပါ
ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့်မျ ားတွင့် ယ့်ရှ ားခရမှုကု ဖလျ နည့်ားဖစရန့်
ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား၏ 25% ကု သတ့်မတ
ှ ့်ပါ
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စီမျ ားသည့် ယ့်ရှ ားမခရဖရား
ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား၏ အသုားစရတ့် အမျ ားစုကု စီစဉ့်ညန့်ကက ားမပီား ကကပ့်မတ့်ရန့်
သတ့်မတ
ှ ့်ထ ားဖသ
ဗဟုချက့်မျ ားအတွက့် လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဖက င့်စီမျ ား။

ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု တန့်ားတူညမ
ီ ှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှားီ ပမြုပန
့် ှဖရား ရည့်မှန့်ားချက့်ကု တားု ပမင့်ဖဆ င့်ရွက့်ပခင့်ားအပပင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ား ကွန့်ရက့်နှင့် သင့်တန့်ား ဗဟုချက့်နှင့်
စပ့်လျဉ့်ား၍ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ဖရား
ှ
အလုပ့်အ ွဲြို့ွ မှ အကကပပြုချက့်ကု ကျွနပ
့်ု ့်တု ပပားု ပါသည့်။
ဤမမြုြို့ဖတ ၏
့် ရွဲကကပ့်မတ့်မမ
ှု ှ ပပန့်ရုပ့်သမ့်ားမှုနှင့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား၊ တည့်မမွဲဖရား၊ တားု တက့်ဖရားနှင့် ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုအတွက့် ထပ့်ဖဆ င့်ား
အဆင့်တစ့်ခု အပ စ့် ဤအလုပ့်လပ
ု ့်ကင
ု ဖ
့် ရား အုပ့်စုသည့် အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပ့်နှဖရား အလုပ့်အကုင့် အ ွွဲြို့က သတ့်မတ
ှ ထ
့်
ားသည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား အလုပ့်
ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစု အကကပပြုချက့်ကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရန့် လုလ ားပါသည့်။ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရား လုပ့်သ ား ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစုက ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု တန့်ားတူညီမှု
ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ဖရား
ှ
ရည့်မှန့်ားချက့်ကု တားု ပမင့်လုပ့်ဖဆ င့်ရ တွင့် ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု အကကပပြုချက့်မျ ားကု ပ ည့်စက
ွ ့်ဖပားသည့်ဟု ယုကကသည့်။
ဂုဏ့်သကခ ရှဖသ နစ့်န ဖကကားပ င့် တည့်မငမ့်ဖသ သက့်ဖမွားဝမ့်ားဖကျ င့်ားမျ ား ရှထ ားသည့် သမဟု
ု
တ့် သက့်ဖမွားဝမ့်ားဖကျ င့်ားအလုပ့် မရရှထ ားသည့် ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားရှ
လူအမျ ားအတွက့် အခွင့်အလမ့်ားမျ ား န့်တီားဖပားမည့် ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစု၏ ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရားနှင့် ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု အဆုပပြုထ ားဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ဗဟုချက့်မျ ားကက ား
ပူားဖပါင့်ားလုပက
့် ုင့်မက
ှု ု စတ့်ကူားပါသည့်။ နှစ့်ဖပါင့်ားမျ ားစွ ကက ဖအ င့် စနစ့်တကျ လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှုက ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားကု မတည့်မမငမ့်ပ စ့်ဖစခွဲမပီား ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု
ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှုနှင့် လုအပ့်ချက့်အဖပေါ် အပမတ့်ထုတခ
့် မပီ
ွဲ ား အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ မျ ားအ ား ပစ့်မှတ့်ထ ားမပီား စစ့်တပ့် စ ရင့်ားသွငား့် မှုနှင့် ဥပဖဒ ပပဠ န့်ားဖရား သင့်တန့်ား
လမ့်ားဖကက င့်ားမျ ားမှတဆင့် ပ ည့်ဆည့်ားဖပားခွဲသည့်။ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုနင
ှ ့် ပူားဖပါင့်ားလုပက
့် ုင့်မအ
ှု ဖပေါ် ဗဟုပပြုသည့် အခွင့်အလမ့်ားအသစ့်မျ ားကု ပပုားဖပားပခင့်ား၊
ရှင့်သန့်ဖနဖသ အဖတွြို့အကကြုမျ ား ပပုားသည့် ကျွမ့်ားကျင့်မှုတင
ွ ့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှပခင့်ားနှင့် အကကမ့်ား က့်မန
ှု ှင့် နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှုအစ ား ကုစ ားဖပားပခင့်ားနှင့် မူလအတင
ု ့်ားပပန့်လည့်ပ စ့်ဖပေါ်ပခင့်ားကု
ဦားစ ားဖပားပခင့်ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရား၊ တည့်မငမ့်မှု၊ တားု တက့်မန
ှု ှင့် ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် ရှင့်ားလင့်ားဖသ အဆင့်တစ့်ခုပ စ့်မပီား ကျွန့်ုပ့်တု ဤဖဆ င့်ရက
ွ ့်ချက့်ကု
သဖဘ တူလက့်ခရန့် ဖက င့်စီအ ား တက
ု ့်တန
ွ ့်ားပါသည့်။
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အဓြပါယော် တသ လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း ြ

ော်ဆကော်ြါဝငော်တ ်း အလိုြော် အဖြို့

အချြုားမညီစွ ထခက
ု ့်နစ့်န သည့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားအ ား ၎င့်ားတ၏
ု အဖတွြို့အကကြုမျ ားနှင့် ကုယ့်ပင
ု ့်အဖတွားအပမင့်မျ ားကု ကမ့်ားလှမ့်ားရန့် ၎င့်ားတအတွ
ု
က့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ားနှင့်
အခွင့်အလမ့်ားမျ ားမျ ား န့်တီားဖပားပခင့်ားပ င့် အမျ ားပပည့်သူ
ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ား စက ားဝင
ု ့်ားမျ ားတွင့် စနစ့်မျ ားဖကက င့် တက
ု ့်ရက
ု ့် ထခုကန
့် စ့်န မှု အရှဆုား လူမျ ား၏ ွငဟ
့် ဖပပ ဆုသမျ ားကု ဗဟုပပြုပခင့်ား။
ဤလုပ့်ကင
ု ့်မက
ှု အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ လုပက
့် ုင့်ဖရား အုပစ
့် ု အဆုပပြုမှုမျ ားနှင့် အကကပပြုချက့်မျ ားကု အ ွွဲြို့အစည့်ားဆုင့်ရ ကုယစ
့် ားလှယ့်မျ ားသ မကဘွဲ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက အသဖပားဖကက င့်ား ဖသချ ဖစပါမည့်။
ဆကော်သယော် နော်Alicia Torres-atorres@grassrootsleadership.org အဖြို့ဝငော်

်း-

Alicia Torres၊ RPS TF member၊ အီားဖမားလ့်- atorres@grass- rootsleadership.org
Rebecca Sanchez၊ အီားဖမားလ့်- rsanchez@grassrootsleader- ship.org
Monica Guzmán၊ RPS TF member၊ အီားဖမားလ့်- monica@ goaustinvamosaustin.org
Cary Roberts
Temitope Olujobi၊ အီားဖမားလ့်- temitolujobi@gmail.com Doris Adams၊ အီားဖမားလ့်dee.adams543@gmail.com Lucy Nguyen၊ အီားဖမားလ့်- lucy@aachi.org
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ
Austin မမြုြို့ဖတ ့် ဖက င့်စက
ီ ပ ည့်ဆည့်ားဖပားဖနသည့် အစတ့်အပုင့်ားမျ ားတွင့် ချမှတ့်ထ ားသည့် လက့်ရှ
စနစ့်နှင့် လုပ့်ထုားမျ ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ကက ားသဖရားနှင့် ဆုားပ တ့်ချက့် ချမှတဖ
့် ရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့်
ပါဝင့်မှုရှဖရားအတွက့်
လုအပ့်ချက့်နှင့် မပပည့်မီပါ။ ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု ဖနစဉ့် ဘဝမျ ားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်မှုရသည
ှ
့်
လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားအဖပေါ် အကကပပြုချက့် ထည့်သွင့်ားရန့် ကျွန့်ုပ့်တ၏အတွ
ု
က့် အဖရားကကီားဖသ ဖကက င့်
အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ဖရား
အလုပ့်အ ွဲြို့ွ သည့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီအ ား ချမှတထ
့်
ားသည့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု သသ စွ တားု ပမငလ
့် ုပ့်ကင
ု ့်ရန့်
အကကပပြုပါသည့်။ ဥပမ ၊ ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု မှတ့်တမ့်ားမှတရ
့် မရှသူ၊ အုားမွဲအမ့်မွဲ ကကြုဖတွြို့ဖနရသူ၊ မသန့်ားစွမ့်ားသူ၊
LGBTQIA+၊ ဝင့်ဖငွနည့်ားသူ နှင/့် သမဟု
ု
တ့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီတွင့် ကုယ့်စ ားမပပြုဘွဲ မကက ခဏ
လျစ့်လျျူရှုခရဖလရှသည့် BIPOC လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကွဲသု အမျ ားပပည့်သူ
ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် ပပြုလုပသ
့် ည့် မမြုြို့ဖတ ့်က ပပြုလုပဖ
့် သ ဆုားပ တ့်ချက့်မျ ားဖကက င့် အမျ ားဆုား
သက့်ဖရ က့်သည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအတွက့် အထူားသပ င့် မှန့်ကန့်ပါသည့်။

Amplifier Art မှ ရယူထ ားသည့်
Adriana Arriaga ၏ Power to The
Polls သရုပ့်ဖ

့်ပု

အဓပပါယ့်ရှဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ဖရား အလုပ့်အုပစ
့် က
ု မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီနှင့် ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ရန့် ၎င့်ားတ၏
ု အဖတွြို့အကကြုမျ ားပ င့် တက
ု ရ
့် ုက့်
သက့်ဖရ က့်မှုအရှဆုား လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုငား့် အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားမှ ထွက့်ဆုချက့်နင
ှ ့် ၎င့်ားတ၏
ု ဘဝမျ ားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်သည့် ဆားု ပ တ့်ချက့်အဖပေါ် လမ့်ားမုားပါသည့်။ မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ား၏
တပပန့်
ု မှုကု အမျ ားပပည့်သူ ဗ ကျျူရယ့် န ားဖထ င့်ပခင့်ား အချန့်ပင
ု ့်ားမျ ားအပပင့် အွနလ
့် ုင့်ား စစ့်တမ့်ားအစုလုကမ
့် ှတဆင့် စုဆည့်ားခွဲသည့်။ ဤအချက့်အလက့်မျ ားမှတဆင့် ဆုားပ တ့်ချက့်
ချမှတရ
့် ၌ တက
ု ့်ရက
ု ့် ထခုကန
့် စ့်န သည့် အစတ့်အပင
ု ့်ားမျ ားတွင့် ချတ့်ဆက့်လပ
ု ့်ကုင့်ပခင့်ားအတွက့် လက့်ရှစနစ့်နင
ှ ့် လုပထ
့် ုားမျ ားကု ကုစ ားရန့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စအ
ီ တွက့်
အဖလားထ ားရမည့် အဓက နယ့်ဖပမမှ ဖ ့်ပပပါတုပ စ့်ဖကက င့်ား ကျွန့်ုပတ
့် ု ဆုားပ တ့်ထ ားသည့်-
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1.

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကမ
ူ ှု
(က) မမြုြို့ဖတ က
့် ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆုခွဲသည့် သတင့်ားအချက့်အလက့်မှ ပွင့်လင့်ားပမင့်သ မပီား ဘ သ စက ားကု ရယူနင
ု ့်ဖကက င့်ား ဖသချ ဖအ င့်လုပ့်ပါ

1.

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ဖရား

a.

ဆုားပ တ့်ချက့်ချမှတပ့် ခင့်ား မပပြုမီ၊ ပပြုလုပ့်ဖနစဉ့်နှင့် ပပြုလုပ့်မပီားဖန က့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားကု ဗဟုပပြုမပီား ချတ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖကက င့်ား
ဖသချ ဖစပါ

2.

3.

သုားစွွဲခွင့်

a.

ဘ သ စက ား (ဘ သ ပပန့်ဆုမှု + စက ားပပန့်ဆုမ)ှု

b.

အချန့်/တည့်ဖနရ

c.

နည့်ားပည

ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု

a.

မမြုြို့ဖတ ့် ဆုားပ တ့်ချက့်ချဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တင
ွ ့် တက
ု ့်ရက
ု ့်ထခက
ု ့်သည့် အပုင့်ားမျ ား၏ တားု တက့်လ ဖသ
ပါဝင့်မက
ှု ု ပပုားကူညရ
ီ န့် တန့်ားတူညဖ
ီ သ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် က
ှ ု ဖသချ ဖအ င့်လုပ့်ပါ

ဤကွဲသု အဖလားထ ားဖသ ပင့်မ ဧရယ မျ ားပ င့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီအဖနပ င့် ၎င့်ားတု ကုယ့်စ ားပပြုသည့် မွဲဆနဒရင
ှ ့်မျ ားနှင့် ပုမဖ
ု က င့်ားမွနစ
့် ွ ချတ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်မှုကု
အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရန့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီအတွက့် မရှမပ စ့်လအ
ု ပ့်သည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား အဖပခပပြု အကကပပြုချက့်မျ ားအစုလုကက
့် ု ကျွန့်ုပ့်တက
ု ဖရားဆွွဲထ ားသည့်။
ဤအကကပပြုချက့်မျ ားသည့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့အပ စ့်သ မက မွဲဆနဒရှင့်မျ ားနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအပ စ့် ကျွနပ
့်ု ့်တက
ု မမွဲခမစွ ထန့်ားသမ့်ားလုပ့်ဖဆ င့်သည့် အမျ ားပပည့်သူ
ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ လမ့်ားညန့် တန့် ုားမျ ားနှင့် ပင့်ကုအ ားပ င့် ချတ့်ဆက့်ဖနပါသည့်။
အကကပြ ြ ကော်

A.
•

်း

အကကပြ ြ ကော် 1 - ြငျှော့ော်လငော််းပ ငော်သ မြ်း မွဲဆနဒရှင့်မျ ား၏ ယဉ့်ဖကျားမှု၊ ရယူအသုားပပြုနုင့်မှုမျ ားနှင့် ဘ သ စက ားမျ ား၏ မတူကွွဲပပ ားမှုအတွက့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ
တ ဝန့်ယူသည့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားတွင့် ဆုားပ တ့်ချက့်ချမှတ့်ပခင့်ားအတွက့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား ရယူအသုားပပြုနုင့်မှုကု ဦားစ ားဖပားပါမမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ား မပပြုလုပ့်မ၊ီ ပပြုလုပ့်ဖနစဉ့်နှင့် ပပြုလုပ့်မပီားဖန က့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီနင
ှ ့် ပတ့်သက့်၍ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားအ ား အသဖပားရန့် အခဖပား
ဖကက ့်ပင မျ ား၊ ဖရဒီယု၊ လူမှုမဒ
ီ ီယ ၊ ဆုငား့် ဘုတက့် ကီားမျ ားနှင့် ဘက့်စက
့်
ားကကီားမျ ား၊ ဘက့်စ့်က ား မှတတ
့် င
ု ့်မျ ား (ဘ သ စက ားမျ ားစွ ပ င့်) ကု အသုားချပါ

• လူမှုအသုင့်ားအဝငု ့်ား အ

ွွဲြို့ဝင့်အ ားလုားကဖတ မမြုြို့ဖတ ့်နင
ှ ့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စန
ီ ှင့် ပတ့်သက့်၍ အချက့်အလက့်မျ ားကု ရှ ဖ ရ
ွ န့် Austin မမြုြို့ဖတ ့်ဝဘ့်ဆုကက
့် ု
အသုားပပြုခွင့် နှင/့် သမဟု
ု
တ့် ရှ ဖ ွကကညရ
့် ှုနည့်ားကု မသဖသ ဖကက င့် အမျ ားပပည့်ကု အဖကက င့်ားကက ားရန့် ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆုမှု မျြုားစုကု အသုားပပြုရန့်မှ မရှမပ စ့်
အဖရားကကီားပါသည့်။ Project Connect စည့်ားရုားလှုြို့ဖဆ ့်မှုအတွင့်ား လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအလနပြေငျှော့ ကျွန့်ုပ့်တသည့်
ု
သတင့်ားအချက့်အလက့်ကု
ထုတပ့် ပန့်ပခင့်ားနှင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကမ
ူ ှုနှငျှော့ စပ့်လျဉ့်ား၍ Austin မမြုြို့ဖတ ၏
့် လုပ့်နင
ု ့်စွမ့်ားက ဘယ့်လုပ စ့်နုင့်လွဲဆုတ ကု
ဖစ င့်ကကည့်ခပါသည့်
ွဲ
။ မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီအဖနပ င့် အစည့်ားအဖဝားအ ားလုားကု အမျ ားသဖစရန့် Project Connect အတွက့် ဖကက ့်ပင စဉ့်အတွင့်ား အသုားချခွဲသည့်
တူညီဖသ မဟ ဗျျူဟ မျ ားနှင့် စနစ့်မျ ားစွ ကု အသုားချရန့် အဓပပါယ့်ရှဖသ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ချတ့်ဆက့်လုပ့်ကင
ု ့်ဖရား အလုပ့်အပ
ု ့်စက
ု အကကြုပပြုပါသည့်။

•

21

အဂဂလပ့်ဘ သ စက ား ကျွမ့်ားကျင့်မှု အကန့်အသတ့်ရှသည့် သီားပခ ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားရှသည့် ပထဝီနယ့်ဖပမမျ ားကု ထည့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ား၍
အမျ ားဆုားဖပပ သည့် ဘ သ စက ားအ ားလုားပ င့် အချက့်အလက့်အ ားလုားကု လူသရှင့်ကက ား ဘ သ ပပန့်ဆုရပါမည့်။ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက
ဖတ င့်ားဆုလ င့်လည့်ား အချက့်အလက့်အ ားလုားမှ ချက့်ချင့်ား ဘ သ ပပန့်ဆုရန့် အသင့်ပ စ့်ရပါမည့်။ မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားအတွင့်ား
ဖက င့်စီတစ့်ခုစ၏
ီ မွဲဖပားမှု မပပြုလုပမ
့် ီ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် ဘယ့်နှစ့်ဦားက အဖကက င့်ားအရ တစ့်ခုအတွက့်

BURMESE
(မှတပ
့် ုတင့်ထ ား/လဝြေနကနို့ကွက/လထ ကခှံလကက င်း) ကု လူသရှင့်ကက ား အမည့်ဖ

•
•

့်ပပရမည့်။

ဥပမ ၊ ဤအချက့်အတွက့် လူဖပါင့်ား 367 ဦားကု စ ရင့်ားသွင့်ားထ ားဖသ ့်လည့်ား မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီသည့် အတည့်ပပြုရန့် တညီတညွတတ
့် ည့်ား မွဲဖပားကကသည့်
အစရှသည့်တု

ပပန့်လည့် သတင့်ားဖပားပဖရားတွ
ု
င့်-အစည့်ားအဖဝား တစ့်ခု မပီားသည့်ဖန က့် မမြုြို့ဖတ ဖ
့် က င့်စီ အစည့်ားအဖဝားပ င့် ပပြုလုပ့်ထ ားသည့် လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားတွင့် ပါဝင့်သည့်မှ -

•
•

မွဲဖပားမှုမျ ားနှင့် အ ွွဲြို့ဝင့်တစ့်ဦားစီကု မွဲဖပားပု
အမျ ားပပည့်သူ တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား/မှတခ
့် ျက့်ပပြုဖရား၊ ဥပမ ၊ လူဘယ့်နှစ့်ဦားက အတက
ု ့်အခပပြုပခင့်ားနှင့် အပခ ားအရ မျ ားအတွက့် မှတပ
့် ုတင့်ထ ား သမဟု
ု
တ့်
ဖပပ ဆုထ ားပါသလွဲ

•

မွဲက ဘ ကု ဆုလုလွဲဆုတ ကု ဖ

•

Austin မမြုြို့ဖတ ့် ဝဘ့်ဆက
ု က
့် ု ဝင့်ကကညရ
့် န့် ပုလွယ့်ကူဖစမပီား သုားစွွဲသူနှင့် ပု၍အဆင့်ဖပပဖစရန့် ကျွမ့်ားကျင့်သပ
ူ ီသစွ

့်ပပသည့် တ့်ရှုနင
ု ့်ဖသ ဘ သ စက ားပ င့် ဖရားသ ားရမည့်၊ သမှ
ု သ

တ့်ရှုမပီား န ားလည့်ရန့် လွယ့်ကူပါမည့်

ဘ သ ပပန့်ဆုထ ားဖကက င့်ား ဖသချ ဖစမည့်ပစ
ု သု ပပင့်ဆင့်ပါ

B.
•

အကကပြ ြ ကော် 2- မ ြို့တ
တ
ော် က ငော်စ အစညော််းအတဝ်းအ ်း က
ို ရ
ော် ိုကော် ထြက
ို ော်နစော်နာ ှု အ ဆို်းလူ
လူ ှုအသိုကအ
ော် ဝနော််း ်းက ြို၍လယော်ကူစ ယူအသို်းပြ နိုငော်သညျှော့ော် လိုြော်ငနော််းစဉော် ်း ပြ လိုြော်ြါ။

•

်းကို ဗဟိုပြ ငော််း ြါဝငော်ဆငော်န နော်

ထည့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားရမည့် သီားပခ ား ဆုားပ တ့်ချက့်မျ ားအတွက့် သက့်ဆုင့်ရ အဆင့်မျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတရ
့် န့် CBO မျ ားနှင့် တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နနှငအ
့် တူ
လုပ့်ကုင့်ပခင့်ားပ င့် ထွက့်ဆုချက့်ကု အရင့်ဆုား မ ဖဝရန့် လ မည့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ ဆုားပ တ့်ချက့်မျ ားပ င့် သက့်ဖရ က့်မှုအရှဆုား လူမျ ားကု ခွင့်ပပြုဖပားသည့် အဆင့်
စနစ့်တစ့်ခက
ု ု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ပါ။

•
•

်း၏ ဖငျှော့ဟ
ော် တပြ ဆို ှု

ဥပမ ၊ RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား န ားဖထ င့်မှု အချန့်ပင
ု ့်ားတွင့် ကျွန့်ုပ့်တု န့်တီားထ ားသည့် စက ားဖပပ သူ အဆင့် စနစ့်သည့် APD က
လုပ့်ခွဲသည့် လုပ့်ရပ့်မျ ားဖကက င့် ထခက
ု န
့် စ့်န မှု အရှဆုား လူမျ ားထ တက
ု ့်ရက
ု ့် သက့်ဖရ က့်မှုရှခွဲသူမျ ားကု ဦားစ ားဖပားထ ားသည့်

မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားအတွင့် အချန့်နင
ှ ့် တစ့်ဖပပားညီပစ
ု ပ င့် ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက ဖပပ ဆုသည့် မျ ားစွ ဖသ ဘ သ စက ား
မျြုားစုကု ကမ့်ားလှမ့်ားဖပားပခင့်ားပ င့် လက့်ရှ ဘ သ ပပန့်ဆုမန
ှု င
ှ ့် စက ားပပန့်ဆုမှု ဝန့်ဖဆ င့်မှုစနစ့်ကု သသ စွ တားု ပမင့်မပီား အသ မှတတ
့် မ့်ား ုင့်မျ ားကုလည့်
လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား အချန့်မဖရွား န ားဆင့်နုင့်ရန့် ပပြုလုပထ
့်
ားပါ။

ဖ

•

ပမန့်မ

•

စပန့်

•

ကုရီားယ ား

•

အ ရဗစ့်

•

တရုတ့် (မန့်ဒရင့်ား)

•

ဗီယက့်နမ့်

•

အူရ့်ဒူ

့်ပပပါတု အပါအဝင့် ဗ ကျျူရယ့် သမဟု
ု
တ့် လူကုယ့်တုင့် မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားအွက့် ပု၍ ထဖရ က့်မှု အသုားပပြုရလွယ့်ကူသည့်

စက ားဖပပ သူ စ ရင့်ားသွင့်ားပခင့်ားနှင့် စက ားဖပပ သူ ဖစ င့်ကကည့်ပခင့်ားကု ပပြုလပ
ု ့်ပါ-

•

22

အစည့်ားအဖဝားအတွင့်ား ွင့်ရန့်နှင့် ချက့်ချင့်ား လက့်ငင့်ား တစ့်မပြုင့်နက့် စက ားပပန့်ရန့် ဗီဒယ
ီ ု၊ ဖအ ့်ဒီယု၊ အသဖမားလ့်မျ ားနှင့် ထွက့်ဆုချက့်စ လ ကု
တင့်ပပပခင့်ား အပါအဝင့် ၎င့်ားတု ဖရွားချယ့်သည့် ဖ မတ့်တစ့်ခုခုပ င့် ထွက့်ဆုရန့် စ ရင့်ားသွင့်ားထ ားသည့် စက ားဖပပ သူမျ ားကု ခွင့်ပပြုပခင့်ား

BURMESE

•

ဗ ကျျူရယ့် အစည့်ားအဖဝားမျ ားအတွက့် အသဖမားလ့်မျ ား ချန့်ထ ားခွဲရန့် စ ရင့်ားသွင့်ားထ ားဖသ စက ားဖပပ သူမျ ားကု ခွင့်ပပြုပခင့်ားပ င့် နပါတ့်နှပ့်၍
ဖစ င့်ဆင
ု ့်ားချန့်ကု ဖလ ချပခင့်ား

•

အချန့်မဖရွား မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားတွင့်ားသု လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကု ခွင့်ပပြုသည့် စနစ့်တစ့်ခု န့်တီားပခင့်ား

•

လူအမျ ားအတွက့် စက ားဖပပ ရန့် ကကြုတင့်စ ရင့်ားသွင့်ားရသည့် စည့်ားကမ့်ားချက့်ကု ယ့်ရှ ားပါ၊ ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝားမျ ားအ ား
လူတုင့်ားအတွက့် အချန့်တင
ု ့်ား ပါဝင့်နင
ု ့်ဖစရန့် ွင့်လှစ့်ထ ားရမည့်

•
•
•
•

စက ားပပန့်ဆမ
ု ှု လုအပ့်ချက့်ကု ဖတ င့်ားဆုဖနရမပီား အပခ ားလူမျ ားထက့် 2 ရက့်ကကြုတင့်၍ စ ရင့်ားသွင့်ားဖနရသည့် ဘ သ ပပန့်လုအပ့်သည့် လူမျ ားအဖပေါ်
စည့်ားကမ့်ားချက့်ကု ယ့်ရှ ားပါ

အကကပြ ြ ကော် 3- မ ြို့တ
တ
ော် က ငော်စ ဆို်းပဖ ော်ြ ကော် ်းပဖငျှော့ော် သကော်တ ကော် ှုအ ဆို်း ြရိုငော် ငော််း လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း အဖြို့ဝငော် ်းကို ကော်ကကစ ြ
ပ နော်ဆနော်တသ လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း ြ ဆ
ော် ကော်လိုြက
ော် ိုငတ
ော် ်း ဟ ဗ ျူဟ ကို ဖနော် ်း နော် မ ြို့တ
တ
ော် က ငော်စ အဖြို့ဝငော် ်းကို လိုအြော်တစြါသညော်။

ော်ဆကော်မြ်း ဗဟိုပြ နော်

အနည့်ားဆုား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား န ားဖထ င့်ပခင့်ားနှင့် တပပန့်
ု မှု အချန့်ပုင့်ား 1 ခု (ဘ သ စက ားစု၊ အသုားပပြုနင
ု ့်မှု ဖ မတ့်မျ ား၊ အစရှသည့်တပု င့် ရနုင့်သည့်) ရှထ ားမပီား
မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစည့်ားအဖဝား တစ့်ခုစအ
ီ တွက့် ၎င့်ားတက
ု စပွန့်ဆ ဖပားသည့်/ပူားတွစ
ွဲ ပွန့်ဆ ဖပားသည့် အရ မျ ားအတွက့် အဖမားအဖပ အချန့်ပင
ု ့်ား 1 ခုကု ရှထ ားပါ။
အဆုပပြုထ ားသည့် အချက့်မျ ားအတွက့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားထမှ အကကပပြုချက့်နှင့် ကျွမ့်ားကျင့်မတ
ှု က
ု ု ဖတ င့်ားခရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား သမဟု
ု
တ့် အုပစ
့် ုမျ ားနှင့် ပပြုလုပ့်ထ ားသည့် *အမှနတ
့် ကယ့်* ချတ့်ဆက့်မှုမျ ားကု လူသရှင့်ကက ား ထုတပ့် ပန့်ပါ

•

ဆုားပ တ့်ချက့်မျ ားဖကက င့် ထခက
ု ့်နစ့်န မှုအရှဆုားလူမျ ားနှင့် ဆက့်သွယ့်ဆက့်ဆဖရားမျ ားရှသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အဖပခပပြု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမပီား
သင့်က မွဲဆနဒရင
ှ ့်တစ့်ဦားကု အသဖပားထ ားဖသ ဆုားပ တ့်ချက့်မျ ား ပပြုလုပ့်ရန့် ဖသချ ဖစရန့် ပပညစ
့် ုဖသ လမ့်ားနှစ့်သယ
ွ ့် ဆက့်သွယ့်ဆက့်ဆဖရားကု န့်တီားပါ။

•

•

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားစွ တွင့် အ ားဖက င့်ားဖသ နှုတပ
့် ုင့်ားဆုင့်ရ အစဉ့်အလ ပ င့် လူအမျ ားက ပပဿန မျ ားကု ကုယ့်ဖတွြို့ဖဆွားဖနွားနုင့်သည့်
အချန့်ပုင့်ားမျ ားကု လက့်ကုင့်ထ ားပခင့်ားက ၎င့်ားတ၏
ု ထင့်ပမင့်ချင့်က အဖရားပါဖကက င့်ား ခစ ားချက့်ကု ပပုားပါမည့်။ ၎င့်ားက လူအမျ ားဖနထုင့်သည့်/သမဟု
ု
တ့်
ဖသားငယ့်ဖသ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အဖပခပပြု Zoom အချန့်ပုင့်ားမျ ားတွင့် ပု၍ ရင့်ားနှီားဖသ အတွင့်ားဖရားပ စ့်ဖသ ပွွဲမျ ားပ စ့်မည့်ပ စ့်မပီား CBO မျ ားက ပူားတွွဲ
စပွန့်ဆ ဖပားနုင့်ပါမည့်။ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ားနှင့် အပပြုသဖဘ ဆက့်ဆဖရားမျ ား တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ားက လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ဖရားကု
ဖသချ ဖစရန့် အဓကကျပါသည့်။

တပခ ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အလုပ့်အပ
ု ့်စုမျ ားက အဆုပပြုထ ားသည့်
လက့်ရှ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား စင့်တ မျ ားတွင့် ရပ့်ကက
ွ ့် “ဗဟုချက့်မျ ား” တွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမပီား ချတ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ပါ။

•
•

အကကပြ ြ ကော် 4သ ပြနော်ဆို ှုနငျှော့ော် စက ်းပြနော်ဆို ှု ဝနော်တဆ ငော် ှု ်းအ ကော် က ြတြ်း နော် ဆကော်သယော်တပြ ဆို ှု
(CPIO) အ ကော် $5M ြ ကော်ြ ငော််း ငော််းန်းပ ြော်နမြ်း မ ြို့တ
ော် ဌ န င
ို ော််းသညော်ဖအ က့်ပါတု (ဖ

့်ပပပါတုနှင့် တပခ ားအရ ားမျ ား အပါအဝင့်) အတွက့် ပါတန မျ ား (လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား) ကု

ဖငွဖပားဖချရန့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ဖရားအတွက့် အဖပခခ ဘတ့်ဂျက့် လုင့်ားတစ့်ခက
ု ု ထည့်သွင့်ားပါ-
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်းနငျှော့ော် အ

•

ဘ သ ပပန့်ဆုမ/ှု စက ားပပန့်ဆုမှု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား

•

ကဖလားသူငယ့်ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှု

•

ကျင့်ားပမည့်ဖနရ အဖထ က့်အပ

•

အဖဝားမှ ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲခင
ွ ့် အဖထ က့်အပ

•

လွယ့်ကူဖချ ဖမွြို့ဖစဖရား ပပုားရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့အစည့်ား(မျ ား) ကု ဖတ င့်ားဆုမှု

•

အထက့်ပါတက
ု ု ပပုားဖပားနုင့်သည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား လူပုဂ္ြုလ(့် မျ ား)

်းပြညော်သူ သ

ငော််းအြ ကော်အလကော် ရို်းဌ န

BURMESE

•

အထက့်ပါတအတွ
ု
က့် အကူအညီရယူရန့် လက့်ရှ အဖတွြို့အကကြုရှသည့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ား(မျ ား) အတွက့် အဖထ က့်အပဖငွဖကကား

•

မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားနှင့် ချတ့်ဆက့်လပ
ု ့်ကင
ု ဖ
့် နမပီား ဗဟုပပြုထ ားသည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ပါတန မျ ား (အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား) နှင့် ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်မပီား

•

အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား 2 ဦားအတွက့် တန့်ားတူညီမှု ရားု ဌ န၏ အဖပခခ အသုားစရတ့်တွင့် နှစ့်စဉ့် $250K ဖပါင့်ားထည့်ထ ားသည့် (2 FTE မျ ားအတွက့် လစ /အကျြုားခစ ားခွင့်မျ ား)။
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လညျှော့ော်ကငော််းနငျှော့ော် တစ ငျှော့ော် ကြော် ှု လိုြော်ကိုငော်တ ်း အိုြော်စို
လှည့်ကင့်ားနှင့် ဖစ င့်ကကပ့်မှု မူဝါဒမျ ားက လူမည့်ားမျ ား၊ တင
ု ့်ားရင့်ားသ ားနှင့် အသ ားအဖရ င့်ရှသူမျ ား (BIPOC) လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားအဖပေါ် ထခက
ု ့်မှုပ စ့်ဖစမပီား လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား
ဖဘားကင့်ားဖရားကု တားု ပမင့်ရန့် ပျက့်ကွက့်ရသည့် အဖကက င့်ားရင့်ားနှင့် နည့်ားလမ့်ားကု ဖပ ရှင့်ားပခင့်ား။ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား လုအပ့်ချက့်မျ ားအတွက့်
န့်တီားမှုရှဖသ
ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားအတွက့် ဤလုပင
့် န့်ားဖဆ င့်ရွကမ
့် ှု နယ့်ဖပမမျ ားမှ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု ရုပသ
့် မ့်ားရန့်နည့်ားလမ့်ားကု ဤအုပ့်စက
ု ရှ ဖ ွပါမည့်။
ဆက့်သွယ့်ရန့်David Johnson: criminaljustice@grassroot- sleadership.org
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ရွဲဌ နသည့် ရ ဇဝတ့်မှု ပ စ့်ပျက့်ပခင့်ားကု လက့်မခဘွဲ ကကြုတင့်မတ ားဖပားနင
ု ့်ပါ။ 2019
တွင့် အဖမရကန့်ပပည့်ဖထ င့်စုတွင့် ရ ဇဝတ့်မှု တစ့်ဝက့်ဖအ က့်ခနက
့် ု
တင
ု ့်ကက ားထ ားမပီား ၎င့်ားတအနက့်
ု
တစ့်ဝက့်ဖအ က့်ခန့်ကု ဖပ ရှင့်ားခွဲသည့်။ အမ့်ဖထ င့်စု
အဖဆ က့်အအု ရ ဇဝတ့်မမ
ှု ျ ား၏ 32.5% ကုသ တင
ု ့်ကက ားခွဲမပီား တင
ု ့်ကက ားခွဲသည့်
အဖဆ က့်အအု ရ ဇဝတ့်မမ
ှု ျ ား၏ 17.2% ကုသ ရှင့်ားလင့်ားခွဲသည့်။
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ရွဲဌ နသည့် အကကမ့်ား က့်ဖသ ရ ဇဝတ့်မှုကု ဖပ ရှင့်ားရန့် ၎င့်ားတ၏
ု အချန့်အမျ ားစုကု
အသုားမချပါ။ APD က တပပန့်
ု သည့် ုန့်ားဖခေါ်ဆမ
ု ှုမျ ား၏ 1% ဖအ က့်သည့် အကကမ့်ား က့်ဖသ
ရ ဇဝတ့်မှုနင
ှ ့် သက့်ဆုင့်ပါသည့် ၎င့်ားတဖရ
ု
က့်ရှချန့်တွင့် လုပ့်နင
ု ့်သည့် အရ အနည့်ားငယ့်သ
ရှပါသည့်။ ဤလူအ ား အမ့်လုယက့်မှု
ပ စ့်မပီားဖန က့် ရွဲနှင့် အဖတွြို့အကကြုဆုင့်ရ စစ့်တမ့်ားဖပ ဆုခွဲမပီား အဖသားစတ့် ပပန့်ဖပပ သူဟု
ယူဆပါ3

“Austin မှ အမ့်ဖ က့်မှု ပ စ့်ခွဲမပီား ကျွနဖ
့် တ ့်တု တခါားဖတွ ကျြုားပွဲသွ ားပါတယ့်။ ရုားမျ ားက
ဘ မ မလုပန
့် ုငဟ
့် ု ကျွနပ
့်ု ့်တက
ု ု ဖပပ ခွဲသည့်။ ကျွန့်ဖတ ့်တု စတ့်သက့်သ ရရဖအ င့်
လက့်ဖဗွရ အချြုြို့ ယူဖပားမှ ပ စ့်ဖပမယ့် အွဲဒီကဖန ဘ မှပ စ့်လ မှ မဟုတ့် က
ု
ပုမျ ားပါတယ့်။

Amplifier Art မှ ရယူထ ားသည့်
Micah Bazant ၏
Protect Kids Not Guns သရုပ့်ဖ

ပ
့် ု

ရွဲမျ ားက အဖပခအဖနအမျ ားစုတွင့် ရ ဇဝတ့်မက
ှု ု မတ ားဆီား သမဟု
ု
တ့် “ဖပ ရှင့်ား” မဖပားဖသ ဖကက င့် ၎င့်ားတက
ု ဘ ဖတွ လုပ့်ပါသလွဲ။ လှညက
့် င့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မက
ှု လူမည့်ား၊
လူညြုနှင့် ဆင့်ားရွဲသ ား လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ားမျ ား အကကမ့်ား က့်ရန့် မခမ့်ားဖပခ က့်မှုပ င့်

1 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
2 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
3 https://austinjustice.org/assessment-of-apd-calls-for-service/
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BURMESE
ဖစ င့်ကကည့်ရန့်နှင့် ထန့်ားချြုပ့် ု ကျငသ
့် ုားရန့် လုအပ့်ချက့်မှ ထွက့်ဖပေါ်လ သည့်။ ယဖနဖခတ့် ဖဒတ နှင့် လက့်ရပှ စ့်ဖနဖသ အဖတွြို့အကကြုဖပေါ် အဖပခခ၍ ၎င့်ား၏
သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားက မဖပပ င့်ားလွဲဖသားပါ။ လှည့်ကင့်ားသည့် ထဖရ က့်မှု မရှရုသ မကဘွဲ လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ားမျ ားအတွကလ
့် ည့်ား အနတရ ယ့်မျ ားဖနဆွဲပါ။
4

•
•

2015-2021 မှစ၍ ရွဲမျ ားက အနည့်ားဆုား လူ 35 ဦားကု သတ့်ခွဲသည့် (4 ဦားက ရွဲလက့်တင
ွ ့်ား ရှဖနစဉ့် ဖသဆုားခွဲဖသ ့်လည့်ား APD က မမကုယက
့် ုဖသဖကက င့်ားကကပခင့်ား
သမဟု
ု
တ့် မဖတ ့်တဆ ဖသဆုားပခင့်ားမျ ားဟု အခုင့်အမ ဖပပ ခွဲသည့်။)
“အ ရကန့် အဖမရကန့် သမဟု
ု
တ့် စပန့်/လက့်တင့်သ ားမျ ား ပ စ့်နုငဖ
့် ပခပုမျ ားသည့် Austin ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ားတွင့် ဖနထုငသ
့် ူမျ ားက၊ ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားသူမျ ားနှင့် ရ ဇဝတ့်မှု
ပ စ့်နှုန့်ားပုမျ ားသည့် အမ့်နီားချင့်ားမျ ားအဖပေါ် အချြုားမညီဖသ အင့်အ ားစုနှင့် အင့်အ ားစု ပမ ဏရှခွဲဖကက င့်ား” Joyce James သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
တွင့် ဖတွြို့ရခွဲ
ှ သည့်။
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APD လူမျြုားဖရား ဖလလ ချက့် ဖဒတ အတွက့် မမြုြို့ဖတ ၏
့် ပူားတွွဲ စစစ့်ချက့်အရ လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားဖသ အမျ ားအပပင့်ဆုင့်ရ ဖဒတ မျ ားက ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်
ရပ့်တန့်ရန့်ဖနရ မျ ားနှင့် ရှ ဖ ွမှုမျ ားတွင့် လုားလုားလျ ားလျ ား လူမျြုားဖရား ခွပွဲ ခ ားမှုမျ ားကု ဖ ့်ပပပါသည့်။ လူမည့်ားမျ ားက Austin မှ လူအမျ ား၏ 8% ခန့်အထ
ပ စ့်ဖသ ့်လည့်ား ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ရပ့်တနဖ
့် နရ မျ ား၏ 14%၊ ရှ ဖ ွမှုမျ ားမှ ပ စ့်လ သည့် ရပ့်တန့်ဖနရ မျ ား၏ 25% နှင့် မ့်ားဆီားမှုမှ ပ စ့်လ သည့် ရပ့်တနမ
့် ှုမျ ား၏
25% အထ ရှသည့်။ စပန့်နွယ့် ွ ား လူမျြုားမျ ားက အမျ ားဆုား ဖ ့်ပပပခင့်ားခရသည့် ကုားက ားချက့်မျ ားမှလွွဲ၍ အမျြုားအစ ားအ ားလုားတွင့် လူမည့်ားမျ ားက အမျ ားဆုား ပု၍
ဖ ့်ပပခရသည့်။ လူပ ျူမျ ားသည့် အမျြုားအစ ားအ ားလုားတွင့် ဖလ ၍ ဖ ့်ပပခရသည့်။
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လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း ြ

ော်ဆကော်လိုြတ
ော် ဆ ငော် ှု

လက့်ရှ ရွဲကကပ့်မတ့်မှု စနစ့်မျ ားဖကက င့် တက
ု ့်ရက
ု ့် ထခက
ု ့်နစ့်န မှု အမျ ားဆုားပ စ့်သည့် လူမျ ားကု ဦားစ ားဖပားသည့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားနှင့်အညီ၊ လှည့်ကင့်ားနှင့်
ဖစ င့်ကကပ့်မှု အလုပ့်အ ြို့ွွဲ သည့် အကျဉ့်ားချပခင့်ား၊ ယ့်ရှ ားခရပခင့်ား သမဟု
ု
တ့် ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနထုငမ
့် ှု ပပဠ န့်ားချက့်ဖကက င့် တက
ု ရ
့် ုက့်ထခက
ု ့်နစ့်န သည့် လူ 40 နှင့် ဖတွြို့ဆုခွဲမပီား
ဖဘားကင့်ားဖရားက ၎င့်ားတအတွ
ု
က့် ဘယ့်လု အဓပပါယ့်သက့်ဖရ က့်ဖကက င့်ားအပပင့် ရွဲကကပ့်မတ့်မန
ှု ှင့် ပတ့်သက့်၍ ၎င့်ားတ၏
ု အဖတွြို့အကကြုမျ ားအဖကက င့်ား န ားဖထ င့်ခကကသည့်
ွဲ
။
ယဖနအထ ကျွန့်ုပ့်တက
ု တက
ု ့်ရက
ု ့်ထခက
ု ့်နစ့်န သည့် လူမျ ားနှင့် ၎င့်ားတ၏
ု တက
ု ့်ရက
ု ့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားတ၏
ု နှုတ့်မစ
ှ က ားလုားပ င့် ပ န့်ပ ျူားခွဲသည့် စစ့်တမ့်ား 39 ခုအထ
စုဖဆ င့်ားခွဲသည့်။
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု ဖပ ဆုသူမျ ား၏ အဖတွြို့အကကြုမျ ား၊ ခစ ားချက့်မျ ားနှင့် ယုကကည့်ချက့်မျ ားက ရွဲမျ ားသည့် ၎င့်ားတက
ု ု ဖဘားကင့်ားစွ မထ ားဖကက င့်ား သမဟု
ု
တ့် ၎င့်ားတ၏
ု
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားကု ဖဘားကင့်ားဖစပခင့်ား မရှဖကက င့်ား သမုင့်ားဖကက င့်ားမှ ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု ပမင့်ဖတွြို့ရသည့် အရ မျ ားကု ဖ ့်ပပမပီား ဖဒတ မျ ားကု စုဖပါင့်ားဖ ့်ပပသည့်။
ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သူမျ ားသည့် ၎င့်ားတအ
ု ား ပု၍ ဖဘားကင့်ားဖစမည့် အပခ ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ရင့်ားပမစ့်မျ ားအတွက့် ရွဲကကပ့်မတ့်မ၏
ှု အနတရ ယ့်မျ ားဖသ နယ့်ဖပမမျ ားကု
ပပန့်လည့်ခွဲဖ
ွ ဝသတ့်မတ
ှ ့်ဖရား ဖမ ့်လငခ
့် ျက့်အတွက့် ပပုားမှုကု ဖ ့်ပပခွဲသည့်။
ရွဲလှည့်ကင့်ားနှင့် ဖစ င့်ကကပ့်မှု မရှဘွဲ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားကု ဖဘားကင့်ားစွ ထ ားရန့် စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ မှုက စတ့်ကူားယဉ့်ဆန့်ဖသ ့်လည့်ား ၎င့်ားက ယဖနဖခတ့်၌ လက့်ဖတွြို့
ပ စ့်ဖနပါသည့်။ ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုငဖ
့် ရားတွင့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သူ တစ့်ဦား၏ အဖတွြို့အကကြုကု စဉ့်ားစ ားပါ-

“ကျွန့်ဖတ တ
့် က
ု လူပ ျူမျ ားမပီား ကကွယ့်ဝဖသ ဆင့်ဖပခ ုားသု ဖရြို့ဖပပ င့်ားခွဲသည့်။ ပန့်ားခခမျ ားတွင့် မဟုတဘ
့် ွဲ ကုန့်စုဆင
ု ့်တွင့် ရွဲမျ ားမရှဖကက င့်ား ဖတွြို့ခတ
ွဲ ကု မှတမ
့် ပါတယ့်။
ဘယ့်မှ မှ။ ရွဲမရှတွဲ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားက ဘ လွဲဆုတ ကု သချင့်ရင့် ချမ့်ားသ တွဲ လူပ ျူ ဆင့်ဖပခ ုားဖနရ ဆီ သွ ားပါ။ အွဲဒါက သူတရွဲ
ု ြို့ ဖနစဉ့်ပစ
ု လပ
ု ါပွဲ။ အွဲဒါက
ဖစ င့်ကကပ့်မှု၊ ရွဲရဖနမှု
ှ
ပုစတစ့်မျြုားမျြုားဖကက င့် သတမပပြုမခွဲပါ။ အွဲဒါက ဘယ့်ဖလ က့်ထ ဆုားရွ ားလွဲဆုတ ကု ကျွန့်ဖတ ့် မှတမ
့် ပါတယ့်...စီားပွ ားဖရား ူလုမ၊ှု
ကဖလားဖစ င့်ဖရှ က့်မ၊ှု ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှု၊ အမ့်ရ ၊ အစ ားအစ နှင့် ဖရလုအပ့်တအခါ
ွဲ
ရွဲမျ ားရှဖန ု လုအပ့်ချက့်က ရှင့်ားရှင့်ားလင့်ားလင့်ား မလုအပ့်ပါ။ ကျွနဖ
့် တ ့်
သတဖပားချင့်တ က

4 ဝရမ့်ားဖပပား ကျွန့်ဥပဖဒ၊ “လက့်တင့်လူမျြုားမျ

ားကု Austin ပပင့်ပသု နှငထ
့် ုတ”့် ရန့် “သတဝီရယရှဖရား ဖက ့်မတီမျ ား” အပါအဝင့် အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ က န့်တီားဖရားသ ားခွဲသည့်

ရွဲကကပ့်မတ့်မှု အချန့်က လ၏ သမုင့်ားဖကက င့်ားကု ကကည့်ပါ၊ “ပင
ု ့်ရှင့်မျ ားထမှ လွတ့်သွ ားသည့် နီဂရုား ဦားဖရအဖတ ့်မျ ားမျ ားက Austin မမြုြို့တွင့်ားတွင့် စုရုားလ သည့်” ဆုသည့်
အချက့်ဖကက င့် Austin ရှ ရွဲဌ နကု စုဖပါင့်ားရန့် ဆုားပ တ့်ချက့်နှင့် APD ရွဲချြုပ့်
Morris ၏ “အလုပမ
့် ရှပါဘွဲ အသုားမချရှဖနဖကက င့်ား ဖတွြို့ထ ားသည့် လူမည့်ား အ ားလုားကု မ့်ားဆီားခရမပီား အဖပခမွဲအဖနမွဲဖနမှုပ င့် ဒဏ့်ဖငွဖဆ င့်ခုင့်ားခွဲသည့်။” https://
austintexas.gov/publicsafety/task-force

5 http://www.austintexas.gov/edims/pio/document.cfm?id=352525
6 https://spectrumlocalnews.com/tx/austin/news/2020/11/17/report-finds-police-pull-over--arrest-black-austi nites-at-disproportionate-rate
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BURMESE
ေရွှဲလတွကို
ိုအ ဘူ်းဆိုတွှဲျှော့အိုငေယ ကို က ခှံတျှော့ွှဲ လ
ူ တွရွှဲျို့လနို့စဉဘဝလတွ ရွှဲလတွရ လန ါဘူ်း၊ ရွှဲလတွရလနပခင်းလကက ငျှော့ပြေစ ျကလနတွှဲျှော့
ူလတွရျို့ွှဲ လနို့စဉဘဝလတွကို ည်း သူတိုို့ သနိုငတ ကိုလတ ျှော့ သတပ ြှုရ ါ ယ။”
က လ ညော် တ

ော် နော််းြ ကော်နငျှော့ော် အကကပြ ြ ကော်

်း

က လရှည့်ကက ကျွန့်ုပ့်တက
ု ဤလူမျြုားဖရားဝါဒီ၊ လှည့်ကင့်ား၏ ဂနတဝင့် ပုစတမှ
ု ကသဇ အ ဏ ကု ရုပ့်သမ့်ားရပါမည့်။

•
•
•

•
•

APD အသို်းစ
ော် ငော် ြော်ကကော် အတပြပြ
ကြော်
ော် ှု လိုငော််းအိုငော်
ော် $210,604,299 လို်းက ရှရင့်ားစွွဲ ပပဿန ပုစဖပေါ် အဖပခခဖသ ဖကက င့် ၎ငော််းကို
ထုတဖ
့် ပားရမည့်။ “ရ ဇဝတ့်မမ
ှု ျ ား” ကု ရှ ဖ ွရန့် ဖမ င့်ားနှင့်လပ
ု က
့် ုင့်ပခင့်ားက အကကမ့်ား က့်မှု မခမ့်ားဖပခ က့်ပခင့်ားပ င့် ပပဠ န့်ားထ ားသည့် ဖစ င့်ကကပ့်မန
ှု ှင့် ထန့်ားချြုပ့်ဖရား
စနစ့်တင
ွ ့် အဖပခခပါသည့်။
အ
တလ ငော််း သငော် နော််း
မလွွဲဧကန့် န့်တီားပါမည့်။

်း

ြါ။ သင့်တန့်ားက ဘယ့်လုပစ
ု လွဲဆုတ နှင့် မသက့်ဆုငဘ
့် ွဲ ဤပုစတွင့်ားရှ သင့်တန့်ား အရ ရှမျ ားက “ကျွနပ
့်ု ့်တနှ
ု င့် ၎င့်ားတ”ု ကု

တသတစတလ ကော်တသ လကော်နကော်အ ်းလို်း အသို်းပြ ှုကို ပဖညော််းပဖညော််း ြော် နော်လ သညော်။ အပပည့်အဝ လက့်နက့် တပ့်ထ ားမပီား အ ားပ ည့်ထ ားသည့်
ရွဲဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစုကု ထန့်ားသမ့်ားပခင့်ားက အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား မခမ့်ားဖပခ က့်မှုပါ။ လူမည့်ားနှင့် အသ ားညြုသူမျ ားစွ က မမတက
ု ု က ကွယ့်ရန့် အခဖပားထ ားသည့်
လူမျ ားက မမတက
ု ု အသက့်အနတရ ယ့်ဖပားမည့်ကု ဖကက က့်ရွြို့မှုပ င့် ဖမ ဖ
့် တ ့်ယ ဉ့် မှတတ
့် င
ု ့်မျ ားတွင့် လမ့်ားဖဘားချရပ့်ထ ားရပခင့်ားက သည့်ားမခနုငစ
့် ရ ပါ။
ဤလက့်ဖတွြို့ပ စ့်ရပ့်ကု ဖန က့်ထပ့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူမှုပ င့် ဖပ ရှင့်ားမရနုငပ
့် ါ၊ ၎င့်ားတ၏
ု ဘဝမျ ားအဖပေါ် အနတရ ယ့်ပ စ့်မက
ှု ု ရပ့်တန့်ပခင့်ားပ င့်သ
ဖပ ရှင့်ားနုင့်ပါမည့်။
ယ ဉော်အသ ်းအလ စညော််းက ော််းထနော််းသ ော််းတ ်းကို ဖယော်ထို ြ
ော် စော် ညော်။ ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်ကု ညန့်ကက ားရန့်နှင့် အရပ့်ဘက့် အသွ ားအလ ချြုားဖ က့်မှုမျ ားကု
ရပ့်တန့်မှုမျ ား ပပြုလုပ့်ရန့် ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ပပစ့်မှုမျ ားကု ရ ဇဝတ့်မှုမှ ယ့်ရှ ားရန့်နှင့် လက့်နက့်ကုင့်မထ ားဖသ အရပ့်ဘက့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ားကု ခွင့်ပပြုရန့် နင
ု ့်ငဖတ ့်
အဆင့် ဖပပ င့်ားလွဲမှုမျ ား လုအပ့်ပါသည့်။ ယခုအခါ ပ စ့်နုင့်သည့် ကက ားပ တ့် ဖပပ င့်ားလွဲမှု အချြုြို့ ရှပါသည့်။
ကြော်
ော် အ
ှု လနော် ်းသညျှော့ော် လူ ှုအသင
ို ော််းအဝိုငော််း ်းအ ကော် အ နော် ကယော် တ ်းကငော််းတ ်းနငျှော့ော် က နော််း ကကြ
ျှော့ င
ို ော်တ ်းကို ဖနော် ်းတြ်းသညျှော့ော် စ်းြ ်းတ ်း၊ ကျွနော်ိုြော် န
ို ငျှော့ော်
အ ော်
ငော််းပ စော် ်း ်း ငော် ပြနော်လညော် ငော််းန်းပ ြော်န နော် ကြော်
ော် ှု တငတ က်းကို ပြနော်လညော်ြတဝသ ော်
ြ
ော် ါ။ ူပြေြူ ဟိုတသညျှော့ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားသည့်
ရှင့်သန့်ရန့် လုအပ့်သည့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ပပည့်ပပည့်ဝဝ မရရှဖသ ဖကက င့် ရ ဇဝတ့်မ၏
ှု ရက့်စက့်ဖသ ရ ဇဝတ့်မခ
ှု ျြုားဖ က့်ပခင့်ားကု အ ားဖပားသလု ပ စ့်ဖနပါသည့်။
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားရှ လူတင
ု ား့် က ရှင့်သန့်ရန့် လုအပ့်သည့်အရ အ ားလားု ကု ရရှဖသ အခါ ပု၍ ဖဘားကင့်ားစတ့်ချလ ပါသည့်။

လကော်ငငော််း အသို်းစ

ော် အကကပြ ြ ကော်

်း

လှည့်ကင့်ားနှင့် ဖစ င့်ကကပ့်မှုပ င့် ဖကကည ထ ားသည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား မခမ့်ားဖပခ က့်မက
ှု ု ဖလ ချရန့်နင
ှ ့် လုားလုားလျ ားလျ ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားတွင့်
ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှရန့် FY2021 တွင့် အစပပြုရင့်ား ဖအ က့်ပါ အကကပပြုချက့်မျ ားကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရမည့်။ ဤအချက့်မျ ား၏ အဓက အဖကက င့်ားအရ ကု
တစ့်နှစ့်မပီားတစ့်နစ
ှ ့် အသုားစရတ့် သတ့်မတ
ှ ့်ဖပားထ ားမပီား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ရင့်ားပမစ့်မျ ားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတွင့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုအတွက့် အခွင့်အလမ့်ားကု
န့်တီားဖပားပါသည့်။
တ ်းကငော််းတ ်းသညော်...ြပြ ်းဆကော်ဆမြ်း အနတ ယော် တသ လညျှော့က
ော် ငော််းကို အဆို်းသ ော် နော် ပဖစော်သညော်။
Austin ရှ အသ ားအဖရ င့်ရှဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ား ရွဲအကကမ့်ား က့်မ၏
ှု စဉ့်ဆက့်မပပတ့် မခမ့်ားဖပခ က့်မှုဖအ က့်တင
ွ ့် ရှပါသည့်။ အဓမမ ပ စ့်ရပ့်မျ ားနှင့်
လူသတ့်မမ
ှု ျ ားတွင့် ရွဲမျ ား၏ အသုားပပြုမက
ှု ု အလွန့်အမင့်ား ဖ ့်ပပခွဲကကသည့်။ သီားပခ ား ပရုဂရမ့်မျ ားနှင့်
ယူနစ့်မျ ားသည့် ဤပခ ားန ားချက့်မျ ားနှင့် အနတရ ယ့်မျ ားကု ဖပေါ်ဖပေါ်ပ စ့်ဖပေါ်ဖစပါသည့်။ လူမည့်ားနှင့် အသ ားညြုသမ
ူ ျ ားကု Texas လူမက
ု ့် ဖဒတ ဖဘစ့်တင
ွ ့်ားသု အပ့်လုဒတ
့် င့်သည့်
ဖဒတ APD တွင့် အထူားတလည့် အလွနအ
့် မင့်ားဖ ့်ပပခွဲသည့်။ Mike Ramos အသတ့်ခခွဲရသည့် အကွက့်အစုမျ ားစွ တွင့် အရည့်အဖသွား ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် အသွ ားအလ နှင‘့် ဘဝ
အရည့်အဖသွား’ထုားစစ့်မျ ားအတွက့် ရွဲမျ ားရှဖနမှုကု တားု ပမင့်ထ ားသည့် The Riverside To- getherness Project က လုပ့်ဖဆ င့်ဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။
7

APD သည့် လွန့်ခဖသ
ွဲ
နှစ၏
့် လူမျြုားဖရား တရ ားမ တမှု ဆနဒပပပွမ
ွဲ ျ ားတွင့် လူတစ့်ဆယ့်နှစ့်ဦားကု ဒဏ့်ရ ရဖစခွဲဖသ ့်လည့်ား အဖပခခ ဖခါင့်ားဖဆ င့်မအ
ှု ပုင့်ား၏ လက့်ရှ ဖတ င့်ားဆုမှု
မှတတ
့် မ့်ားမျ ားအတွက့် APD က ဖပားအပ့်သည့် အချက့်အလက့်မျ ားနှင့်အညီ တ ဝန့်ရဖနဆွဲ
ှ
ပ စ့်သည့်။ Chicago (ချီက ဂု) ကွဲသု အပခ ားမမြုြို့မျ ားသည့် လူဆုားဂုားဏ့်
အတင့်ားအကျပ့်ပပြုမှုမှ ပ စ့်လ သည့် ငယ့်ရယ
ွ ့်သူမျ ားအဖပေါ် အလွန့်ဆုားရွ ားဖသ လူမျြုားဖရား ခွပွဲ ခ ားမှုမျ ားနှင့်
ရ ဇဝတ့်မှုကျျူားလွန့်ပခင့်ားမျ ားကု သုဖတသန လုပ့်ခွဲသည့်။ http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-Fo- cused-Surveillance-June20 18_final.pdf
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BURMESE
APD သည့် လွန့်ခဖသ
ွဲ
နှစ၏
့် လူမျြုားဖရား တရ ားမ တမှု ဆနဒပပပွွဲမျ ားတွင့် လူတစ့်ဆယ့်နှစ့်ဦားကု ပပင့်ားထန့်စွ ထခက
ု ့်ဖစခွဲဖသ ့်လည့်ား “လူစုလဖ
ူ ဝား စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရား” အတွက့်
တ ဝန့်ရှဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။ ပ စ ှုကျြူ်း န
ွ သူ၊ လနရ အတင်းလရျို့လပ င်းလစသူ၊ လနရ အ င
ို စ်းသူနငျှော့ ဆင်းရွှဲချ ်းသ အ န
ွ အ င်းကွွှဲပ ်းလစသူဟို ]စွ စွွှဲခှံရသူ ျ ်းက အသှံို်းပ ြှုလန ါက
ထိုအလဆ ကအဦ်းတက
ို့ို ို စတအလန ငျှော့အယကပြေစလစ ှုပြေငျှော့ သ ်းဆည်းနိုငသည။ သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
မျ ားစွ က အရ ရှဖလ င့်ား သင့်တန့်ားဖကျ င့်ား၏ “ကျွန့်ုပ့်တနှ
ု င့် ၎င့်ားတ”ု နှင့်
မပပတ့်ရှဖနဖသ သူရွဲြို့ဖက င့်ား စတ့်သဖဘ ထ ားကု မှတခ
့် ျက့်ပပြုခွဲသည့်။ သဖသ
ု
့်လည့်ား မမြုြို့ဖတ ့်သည့် အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ မျ ားအတွက့် အနတရ ယ့်နင
ှ ့် ပခ ားန ားချက့်မျ ားကု
တားု ပမင့်သည့်ဟု သထ ားသည့် ပရုဂရမ့်မျ ားနှင့် ယူနစ့်မျ ားကု ဆက့်လက့်၍ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပဖနပါသည့်။ ဤခွွဲပခ ားမှု အနတရ ယ့်ကု ရပ့်တနရ
့် န့် အဖက င့်ားဆုား နည့်ားလမ့်ားမှ
၎င့်ားတက
ု ု ပ စ့်ဖစသည့်အရ မျ ားအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု ပ တ့်ဖတ က့်ရန့် ပ စ့်သည့်။
9

အကကပြ ြ ကော်

1. ဖအ

်းက့်ပါ အသုားစရတ့် အချက့်အလက့်မျ ားကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုဖလ ချပါ-

•
•

•
•
•
•

$216,581 လူစု စီမခန့်ခွွဲဖရား
$2,276,488 လူဆုားဂုဏ့်ား နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု ယူနစ့်

$312,381 စတ့်အဖနှ င့်အယှက့် ဖလျ နည့်ားဖစမှု
$600,000 ပမစ့်ကမ့်ားနဖဘား အတူတကွရမှု
ှ ပဖရ ဂျက့်
10

$1,453,743 အဖမရကန့်ပပည့်ဖထ င့်စု အဆင့်ပမင့်အရ ရှမျ ား၏ Lone Star တရ ားခဖပပား အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ

$685,161 လက့်နက့်မျ ားနှင့် စစ့်ဘက့် ပစစည့်ားမျ ား (ရုင့် ယ့်မျ ား၊ ပစစတမ
ု ျ ား၊ ကျည့်ဆမျ ား၊ “ဖသဖစမှုပန
ု ည့်ားဖသ ”၊ ပစ့်မတ
ှ ့်မျ ားနှင့်
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပသူမျ ား)

•

~$7.6M သင့်တန့်ားနှင့် အရ ရှသစ့်မျ ားအတွက့် လူသစ့်စုဖဆ င့်ားမှု (ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွမ-ှ အရ ရှဖလ င့်ား သင့်တန့်ား၊ သင့်တန့်ား၊
လူသစ့်စုဖဆ င့်ားပခင့်ား + အမငမ့်ားစ ားယူမှု တားု လ ပခင့်ားနှင့် အချန့်ပတ
ု ွင့် ဖရြို့ဆုင့်ားမှုမှ လက့်ရှ သင့်တန့်ားအတွက့် ထည့်သင
ွ ့်ားစဉ့်ားစ ားပခင့်ားပ င့် $2.2M ဖအ က့် )
11

12

စုစုဖပါင့်ား- ~$12.5 သန့်ား

2. ချက့်ချင့်ား ယ့်ထုတမ့် ရနုင့်သည့် ယ ဉ့်ထန့်ားရွဲကု လက့်နက့်သမ့်ားပခင့်ား• လူမည့်ားနှင့် အသ ားညြုသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် ပုမနှ ့် ယ

ဉ့်ရပ့်န ားမှုမျ ားအတွင့်ား ၎င့်ားတ၏
ု အသက့်မျ ားအတွက့် ဖကက က့်ရွြို့ဖနရပခင့်ားမှ
လက့်မခနင
ု ့်စရ ပါ။ ပုမန
ှ ့် ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ရပ့်န ားမှုမျ ား ပပြုလုပ့်သည့် အရ ရှမျ ားသည့် ဖသဖစဖလ က့်ဖသ လက့်နက့်မျ ား လက့်ဝယ့်မပပြုရပါ၊ သဖသ
ု
့်
ယင့်ားအစ ား ဖလ ချမှုပ င့် ပုမျ ားမပီား ဖက င့်ားမွန့်သည့် သင့်တန့်ားကု သင့်ယူရပါမည့်။ ရပ့်ကက
ွ ့် လှည့်ကင့်ား ယူနစ့်မျ ားက ယ ဉ့်အသွ ားအလ ထန့်ားချြုပ့်မတ
ှု ွင့် လက့်ရှ
ပါဝင့်ဖနဖသ ဖကက င့် ဤအကကပပြုချသည့် APD က လှညက
့် င့်ားမျ ားကု စီစဉ့်လုပဖ
့် ဆ င့်ဖနပုကု ပပန့်လည့် ွွဲြို့စည့်ားမှု လုအပ့်ဖစပါမည့်။ ဌ န၏ ဖသဖစဖလ က့်ဖသ
လက့်နကမျ ား အသုားပပြုမက
ှု ု အကုန့်အစင့် ယ့်ရှ ားရန့် ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု အကကပပြုချက့်မျ ားနှင့်အညီ ဤယူနစ့်သည့်ကု ဌ န၏ ဖန က့်ထပ့်
လက့်နက့် ျက့်သမ့်ားဖရားအတွက့် ဖရှြို့ဖပပားအပ စ့်လည့်ား အသုားပပြုသွ ားပါမည့်။

•

အသစ့်ကျမ့်ားကျန့်ထ ားဖသ FTE’အပပင့် မည့်သည့် လက့်နက့် အသုားစရတ့်မျ ား မထည့်သွင့်ားပါ။

3. ဤဖငွဖကကားမျ

ားကု အထခက
ု ့်ဆုားပ စ့်မည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား၏ ထခက
ု ့်နစ့်န မှုကု ဖလျ ပါားဖစရန့် ကူညဖ
ီ ပားမည့် ဖငွဖကကား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတွင့်
ပပန့်လည့်ခွဲဖ
ွ ဝဖပားပါ။

•
•

အမျ ားပပည့်သူ ခုခက ကွယ့်သ၏
ူ ရုားခန့်ားမှတဆင့် ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနထုင့်သူ အက အကွယ့်ဖပားမှုသု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပါ
လူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ား အလုပအ
့်
ွွဲြို့တွင့် တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားဖရားပ င့် အဆုပပြုထ ားသည့် ပထဝီဝင့် ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့်မျ ားမှတဆင့်

8 ProPublica စစစ့်ချက့်သည့် စတ့်မငြုပငင့်စရ
ပ စ ှုကျြူ်း

ဖလျ ပါားဖရား လုပ့်ရပ့်မျ ား အဖရအတွက့်သည့် လူနည့်ားစုမျ ားအဖပေါ်သ သက့်ဖရ က့်ပခင့်ား ရှခွဲဖကက င့်ားနှင့် ရ ဇဝတ့်မှု

န
ွ ထ ်းပခင်း ရသညျှော့ လူမျ ားအတွက့် ယူကျြုားမရပ စ့်ဖသ သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားရှဖကက င့်ား ဖတွြို့ရခွဲ
ှ သည့်။ https://www.propublica.org/article/ nypd-nuisance-

abatement-evictions

9 https://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l ess-accountability
10 က့်ဒရယ့် ဖထ က့်ပဖကကား ရန့်ပဖု ငွဖပားအပ့်ပခင့်ား။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု ခွဖွဲ ဝသတ့်မတ
ှ ့်၍ မရနင
ု ့်ဖသ ဖကက င့် စုစုဖပါင့်ားတွင့် မပါဝင့်ပါ။
11 ဖက င့်စီသည့် အရ ရှဖလ င့်ား သင့်တန့်ား လစ မျ ားသု ဖငွဖကကား ခွဖွဲ ဝသတ့်မတ
ှ ့်ဖပားခွဲပခင့်ား မရှဘွဲ တပခ ား ဝင့်ဖငွလမ့်ားဖကက င့်ားမျ ားကုလည့်ား ဖလ

ချခွဲဖသ ဖကက င့် ယခုနှစ့်သည့်

တစ့်မူထူားပခ ားပါသည့်။ ဘဏ္ဍ နှစ့်အတွက့် မမြုြို့ဖတ ့်မန့်ဖနဂျ က အဆုပပြုထ ားသည့် အသုားစရတ့်ဖပေါ် မူတည့်၍ ဤအချက့်မျ ားမှ $7,972,069 နှင့် ညီမ ပါမည့်။ 12
https://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
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BURMESE
အ မခဖပားထ ားဖသ ဝင့်ဖငွ ဖရှြို့ဖပပားလုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမျ ားလွန့်ားဖသ

•

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအတွက့် တက
ု ရ
့် က
ု ့် ဖငွသ ား ဖထ က့်ပမှု ဖပားပါ။

အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှဖရား အလုပ့်အပ
ု စ
့် ုပ င့် အဆုပပြုထ ားသည့်အတုင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မမ
ှု ျ ားလွန့်ားဖသ
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအတွက့် အပပြုအမူနှင့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား အစပျြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ား အပါအဝင့် ကျန့်ားမ ဖရားအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ပပြုလပ
ု ့်ပါ။
တ ်းကငော််းတ ်းသညော်…သငော်၏ ြော်ကကော်၊ လူ ှုတ ်းနငျှော့ော် အြနော််းတပဖ တန
်း ငော်
်း စဉော်ဆကော် ပြ ော် တနပြငော််းနငျှော့ော် တနာငျှော့ယ
ော် ကော် ှု
မင ော််းြ ော််းစ ငော်သနော် ညော် တနနိုငော်ပြငော််း
ပဖစော်သညော် Austin တွင့် ရွဲကကပ့်မတ့်မ၏
ှု သမုင့်ားဖကက င့်ားက ရွဲမျ ားသည့် အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ မျ ားအဖပေါ် ထန့်ားချြုပ့်ဖရားနှင့် အကကမ့်ား က့်မှုကု ကျင့်သုားရန့် စတင့်ခဖကက
ွဲ
င့်ား ပပသသည့်။
လူမျြုားဖရား ဖလလ မှု သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
မျ ား၊ APD က သတ့်ပ တ့်ခွဲမပီား လူမဆန့်စွ ညဉ့်ားပန့်ားခွဲသည့် အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ အဖရအတွက့်နှင့် ကျွန့်ုပတ
့် ု ဖတွြို့ဆုဖမားပမန့်ားခွဲသည့်
လူမျ ား၏ တက
ု ့်ရက
ု ့် အဖတွြို့အကကြုမျ ားက ၎င့်ားမှ ဖပပ င့်ားလွဲပခင့်ား မရှခွဲဖကက င့်ား ပပသခွဲသည့်။ (ရွဲအရ ရှသုားဦားက Coronado Hills တွင့် လမ့်ားဖလ က့်ဖနစဉ့် ၎င့်ားတ၏
ု
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ဆယ့်ဖကျ ့်သက့်အရွယက
့် ဖလားမျ ားကု ဖသနတ့်ထတ
ု ၍
့် မခမ့်ားဖပခ က့်ခဖကက
ွဲ
င့်ားကု ဖပ ကက ားသူ တစ့်ဦားက သတင့်ားဖပားပခွဲ
ု သည့်။ ရွဲမျ ား ရှ ဖ ွဖနခွဲသည့် တစ့်စတ
ု စ့်ဖယ က့်နင
ှ ့်
“ဖ ့်ပပချက့် တူညီသည့်” ဟု သူူ့ကု ဖပပ ခွဲမပီား ဖန က့်ဆုားတွင့်
သွ ားခွင့်ပပြုခွဲသည့်။ ဖန က့်ထပ့် လပြေကက ်းသူ၏ ၏ထွကဆိုချကအရ အ ်းကစ ်းရှံို က ်း ါကငထို်းလနစဉ ရ လြေွခှံခွှဲျှော့ရပ ်း မ့်ားဆီားခရမပီား နှုတ့်ပ င့် ဆွဲဆုခရက

ကုယ့်ထလက့်ဖရ က့် အင့်အ ားသုားခခွဲရသည့်။ အပန့်ားဖပ ဖနရ နှင့် လွတ့်လပ့်စွ ဖပပ ဆုခွင့်ရှဖသ ဖနရ တွင့် ရွဲကကပ့်မတ့်မက
ှု ု အဆုားသတ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ရပ့်ကက
ွ ့် လှည့်ကင့်ားကု
သသသ သ ဖလ ချရမည့်။ လူချမ့်ားသ လူပ ျူ ရပ့်ကွကအ
့် မျ ားစုတင
ွ ့် တကယ့်ရဖနသည
ှ
့် ပုစအတင
ု ့်ားတွင့် ရွဲဖစ င့်ကကပ့်မှု စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ရှဖနပခင့်ား မရှသည့် ရပ့်ကွကမ
့် ျ ားက
ဘယ့်လုမျြုား ဖဘားကင့်ားလွဲဆုတ ကု ကျွနပ
့်ု ့်တု သပါသည့်။ မမြုြို့ဖတ သ
့် ည့် အလွနအ
့် မင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှုကု ရပ့်တန့်မပီား ရွဲမျ ားလွန့်ားဖသ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ားအတွက့် တက
ု ရ
့် ုက့်
ဖငွသ ား အဖထ က့်အပ၊ ဝင့်ဖငွနည့်ား အမ့်ရ နှင့် ယ့်ရှ ားမခရဖရား ဖထ က့်ပဖငွမျ ားကွဲသု ရင့်ားပမစ့်မျ ားသု ဖငွမျ ားကု ပပန့်လည့်ခဖ
ွွဲ ဝဖပားရမည့်။
အကကပြ ြ ကော်

1. ဖအ

်းက့်ပါ အသုားစရတ့် အချက့်အလက့်မျ ားကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုဖလ ချပါ-

•
•
•
•
•
•

$3,174,647 အချန့်ပု
$5,634,493 ယ ဉ့်ရပ့်န ားဖနရ ရွဲ
$2,042,835 ပမင့်ားစီားရွဲ
$53,519 အထူားပပြုလှည့်ကင့်ား
$17M ~ “ရပ့်ကွက့် ရွဲကကပ့်မတ့်ဖရား” လှည့်ကင့်ား၏ 10%
$7,408,707 စက့်တပ့်ယ ဉ့်မျ ား

စုစုဖပါင့်ား- ~35.3M

2. စုစမ့်ားစစ့်ဖဆားဖရား / ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆဖသ ရပ့်ခုင့်ားမှုမျ ားနှင့် “အရ ရှက စတင့်လက
ု ဖ
့် သ ” န
ု ့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားကု အဆုားသတ့်ပါ• ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆဖသ ရပ့်ခုင့်ားမှုမျ ား ခရသည့် လူမျ ားတွင့် လူမည့်ားနှင့် အသ ားညြုသမူ ျ ားက အချြုားမညီစွ ပုမျ ားဖနသည့်။ Fayetteville၊ North Carolina တွင့်
အရှန့်တင့်ပခင့်ား၊ DWI၊ ရပ့်တနသ
့် ဖကဂတမျ ားကု ပ တ့်ဖမ င့်ားပခင့်ား သမဟု
ု
တ့် တပခ ား “ဖဘားမကင့်ားဖသ လှုပ့်ရှ ားမှု” မဟုတသ
့် ည့် ချြုားဖ က့်မအ
ှု ားလုားကု
ဦားစ ားမဖပားပခင့်ားက Austin တွင့် အကကီားမ ားဆုား ပခ ားန ားချက့်တစ့်ခပု စ့်ဖသ လူ ည်းယ ဉ့်ဖမ င့်ားမျ ား ရှ ဖ ွခရမှု အဖရအတွကက
့် ု 50% အထ
ဖလျ ကျဖစခွဲသည့်14။ အင့်အ ားသုားပခင့်ား၊ အရပ့်သ ားမျ ားနှင့် အရ ရှမျ ားကု ဒဏ့်ရ ပ စ့်ဖစပခင့်ားနှင့် အရ ရှမျ ားကု တင
ု ့်ကက ားပခင့်ားမျ ားလည့်ား
ဖလျ နည့်ားသွ ားသည့်။ ရွဲမျ ားလွန့်ားဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအတွက့် တကယ့် ဖဘားကင့်ားမှုကု န့်တီားဖပားသည့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားသု အဆုပါ
ယ ဉရ န ်းခင
ို ်းသညျှော့လနရ ျ ်းအတွက ယခင့်က အသုားပပြုခွဲသည့် ဖငွမျ ားကု ပပန့်လည့်ခန့်ခွဲပ
ွ ါ။

•

ူတစဦ်း လြေ ပ ထ ်းသညျှော့အချကအတင
ို ်း တပပန့်
ု ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မမ
ှု ျ ားကု ဖလ ချဖပားပါမည့်။ “ပပတင့်ားဖပါက့်ကဖန
ပလတ့်စတစ့်အတ့် ထွက့်မသွ ားဖအ င့် လှမ့်ားယူ ု ဖန က့်ထုင့်ခုဆီ ဖရ က့်ဖနတ ဖကက င့် ရပ့်ခရပါတယ့်
ွဲ
။ ကျွန့်ဖတ ့် တစ့်ခုခု ွက့်ဖနတ လု ရွဲဖတွက
ထင့်သွ ားတယ့်ဖလ။ ဖန က့်ဆုားဖတ လည့်ား သက့်တမ့်ားကုန့်ဖနတွဲ စတစ့်က ဖကက င့် ရုားသု ဆင့်ဖခေါ်ခခွဲရပါတယ့်။ ” ထသ
ု ဖသ
ု
ပ စ့်ရပ့်က ဖငွဖကကား
၎င့်ားက ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု စစ့်တမ့်ားတွင့်

အခက့်အခွဲမျ ား၊ အပျက့်သဖဘ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား သက့်ဖရ က့်မက
ှု ု ပ စ့်ဖစခွဲမပီား ဥပဖဒစုားမုားဖရားအဖပေါ် မယုကကည့်မက
ှု ု ပ စ့်ဖစ သမဟု
ု
တ့်
ပုဆုားရွ ားဖစဖကက င့်ား သတင့်ားပထ
ု
ားသည့် - အမှုက့်အပပင့်ကု လွင့်သွ ားမှ စုားလု
လှမ့်ားယူတ ဖလားကု အရ ရှက သသယပ စ့်စရ လု ထင့်တ ဖလားဖကက င့် ဒါဖတွအ ားလုား ပ စ့်သွ ားတ ပါ။

13 https://austintexas.gov/publicsafety/task-force
14 Jallow၊ Ahmed၊ မတ့်လ 29 ရက့်၊ 2021။ ရွဲမျ ားကု ယ

ဉ့်ရပ့်န ားသဖကဂတမျ ားမှ ယ့်ရှ ားပခင့်ား - ထုသလု
ု ပ့်ပါက ဖပပ င့်ားလွဲသွ ားမှ လ ား။ WRAL. https://

www.wral.com/taking-cops-out-of-traffic-stops-does-it-make-a-difference/19599910/?version=amp &fbclid=I- wAR2AXpEQrzSJD_6Rz8KmH6ISEQvEacNEDPqKG5TpAPiMjl46zz7eT-Dcco15
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BURMESE

3. ဖအ

က့်ပါ ပစစည့်ားမျ ားကု APD မှ ယ့်ထတ
ု ့်လုက့်ပါ-

•

ယ ဉ့်လမ့်ားဖကက ရှင့်ားဖပားပခင့်ား၊ ယ ဉ့်ရပ့်န ားသဖကဂတမျ ား ပပသပခင့်ား သမဟု
ု
တ့် ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ တရ ားစွမ
ွဲ ှုမျ ား ပပြုလုပ့်ပခင့်ား မပါဝင့်သည့်
ယ ဉ့်ဖကက စည့်ားကမ့်ားထန့်ားသမ့်ားဖရား ရွဲမျ ား-

•
•
•
•

•
•

$99,536 ယ ဉ့်ဖကက ကကီားကကပ့်ဖရား
$590,760 AV/ယ ဉ့်ပျက့်ရှင့်ားယနတရ ားယ ဉ့်
$2,766,584 အဖဝားဖပပားလမ့်ားမကကီား စည့်ားကမ့်ားထန့်ားသမ့်ားဖရား / လုပ့်ငန့်ားသုား ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်ဌ န
~$300,000 ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ဖလျ နည့်ားဖစဖရား
15

$4,471,999 အထူား ပွွဲအစီအစဉ့်မျ ား- APD ကု ပ စ့်ရပ့် သုားသပ့်မှုနှင့် လုခခြုဖရားမှ အလုားစု ထုတပ
့် စ့်ရမည့်။ လက့်နက့်မပါဖသ လုခခြုဖရား ပါဝင့်သည့်
ပွွဲအစီအစဉ့် ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် ပပန့်လည့် စတ့်ကူားပဖ
ု
့်ထ ားဖသ လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တစ့်ခက
ု ု ပူားတွွဲ န့်တီားရန့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏
အ ွွဲြို့တစ့် ွွဲြို့ကု စုဖဝားရန့် တ့်ကက ားပါ။ ဤဖငွဖကကားအချြုြို့ကု ပပန့်လည့်ခဖ
ွွဲ ဝဖပားနင
ု ့်ဖစရန့် လအ
ု ပ့်ချက့်မျ ားကု ပပန့်လည့်စစစ့်မပီား အသုားစရတ့်ကု ဖလ ချပါ။

$1,445,684 ဖရကန့် လှည့်ကင့်ား EMS ပ င့် ရှ ဖ က
ွ ယ့်ဆယ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားကု ပု၍ ပမန့်ဆန့် ထဖရ က့်စွ ဖဆ င့်ရွက့်နင
ု ့်ရမည့်။ လက့်ရှတွင့်
အဖရားဖပေါ်ဖပ ရှင့်ားဖပားသူမျ ားသည့် ဖဆားဘက့်အကူမျ ားမဟုတ့်ဘွဲ ရွဲမျ ား ပ စ့်ဖနဖသ ဖကက င့် ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှု လုအပ့်ဖနသည့် လူမျ ားက
အနတရ ယ့်မျ ားစွ ပ င့် အချန့်ကက ပမငစ
့် ွ ဖစ င့်ဆုင့်ားဖနရသည့်။ ရှ ဖ ွကယ့်ဆယ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားအတွက့် မလုအပ့်သည့် ဤအသုားစရတ့်မှ
ဖငွဖကကားအ ားလုားကု ပပန့်လည့်ခွဲဖ
ွ ဝဖပားရမည့်။

• $309,928 အုားမွဲအမ့်မွဲ (HOST)- ဤအပငု ့်ားအ ား APD သမဟု
ု
တ့် လက့်နက့်ကုင့် လုခခြုဖရားအ ွွဲြို့ မပါဝင့်သည့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားနှင့် လူမှု
ဝန့်ဖဆ င့်မှု တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားသု ပပန့်လည့်ခွဲဖ
ွ ဝဖပားရမည့်။ စုစုဖပါင့်ား- ~$10M

တ ်းကငော််းတ ်းက…တစ ငျှော့ော် ကြော်ြ ပြငော််း
လ လ
ော် ြော်စ တပြ ဆို သ ်းလ နိုငော်ပြငော််းြါ
Austin တွင့် ပွွဲမျ ား ကျင့်ားပဖနသည့် သမဟု
ု
တ့် ပုမန
ှ ့်အတုင့်ား ဖနစဉ့် ဘဝလှုပ့်ရှ ားမှုမျ ား ပပြုလုပ့်ဖနသည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် ပပ
ု ုမျ ားလ ဖသ ဖစ င့်ကကပ့်မှု
ခဖနရသည့်။ ဗီဒယ
ီ ု ဖစ င့်ကကပ့်မှုနင
ှ ့် အချန့်နှင့်တစ့်ဖပပားညီ ဖစ င့်ကကည့်ပခင့်ားတပု င့် ကျွန့်ုပ့်တအ
ု ားလုားက ဖစ င့်ကကည့်ခဖနရသည့်။ Austin ဖဒသဆုင့်ရ အသဉ ဏ့် စင့်တ (ARIC)
မှတဆင့် ဖလကျင့်ဖပားမထ ားသည့် သတင့်ားဖပားရွဲမျ ားအ ား “သသယရှဖသ အပပြုအမူ” ကု သတင့်ားဖပားပရန့်
ု တက
ု ့်တန
ွ ့်ားထ ားသည့်။ မကက ဖသားမီကပင့် ယဉ့်ဖကျားမှု အစဉ့်အလ
ပွွဲမျ ား ကျင့်ားပရန့်စီစဉ့်ဖနသည့် လူမည့်ား တက့်ကကွလပ
ှု ့်ရှ ားသူမျ ားအ ား ARIC အပပင့် လူမှုမဒ
ီ ီယ ရှ ဖ ွဖရား လုပ့်ငန့်ားက ဖစ င့်ကကည့်ခသည့်
ွဲ
။ ရွဲမျ ား၏ တပပန့်
ု မှုမျ ားအပပင့်
ဤဖဒတ မျ ားကု DHS နှင့် ICE အပါအဝင့် အပခ ား ဥပဖဒ စုားမုားဖရား ဖအဂျင့်စီရ ဖပါင့်ားမျ ားစွ ဆီ မ ဖဝဖပားထ ားသည့် ဖဒတ ဖဘစ့်သု အပ့်လုဒတ
့် င့်ခွဲသည့်။ ဤဖစ င့်ကကပ့်မက
ှု
ထရပ့်၏ လူမည့်ား
ကျင့်ားပသူမျ ား “လူမည့်ား အစွန့်ားဖရ က့်ဝါဒီမျ ား” ဇ တ့်လမ့်ားသု ယမ့်ားယုင့်ဖနမပီား COINTEL-PRO ပုစ ဖဒသနတရနှင့် က့်ဒရယ့်အဆင့်ရှ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား စီစဉ့်ကျင့်ားပသူမျ ားအဖပေါ်
တက
ု ့်ခက
ု ့်မှုမျ ားအတွက့် အဖပခခလုပ့်ဖဆ င့်မှုကု ခင့်ားကျင့်ားဖပားသည့်။ ၎င့်ားက ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနထင
ု ့်သူ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ား၏ တည့်ဖနရ ဖဒတ မျ ားကု ICE နှင့် မ ဖဝပခင့်ားပ င့်
၎င့်ားတက
ု ု အနတရ ယ့်ပ စ့်ဖစမပီား အမ့်ကထွက့်ခွ သွ ားသည့် လူတင
ု ့်ားအ ား ပပည့်နှငဒ
့် ဏ့်ဖပားခရပခင့်ားနှင့် မသ ားစုနှင့် ကွက
ွဲ ွ သွ ားပခင့်ားကု ပ စ့်ဖစပါသည့်။ မမြုြို့ဖတ သ
့် ည့် ဤဖစ င့်ကကပ့်မှု
အဖပခခအဖဆ က့်အအက
ု ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ချက့်ချင့်ား ရပ့်တန့်မပီား ျက့်သမ့်ားရမည့်အပပင့် မ ဖဝထ ားဖသ ဥပဖဒ စုားမုားဖရား ဖဒတ ဖဘစ့်မျ ားမှ ဖဒတ မျ ားကု ျက့်ထ ားဖကက င့်ား
ဖသချ ပပြုလုပ့်ရမည့်။
အကကပြ ြ ကော်

1.

်း-

ဖအ က့်ပါ အသုားစရတ့် အချက့်အလက့်မျ ားကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုဖလ ချပါ-

•
•
•

2.

$2,022,228 Austin ဖဒသနတရ အဖရားကကီားသတင့်ားအချက့်အလက့် စင့်တ (ARIC)
$2,402,429 *အချန့်နှင့်တဖပပားညီ ရ ဇဝတ့်မှု စင့်တ / HALO
$55,500.00 StarChase ရှ ဖ ွမှု စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရား နည့်ားပည ဖပ ရှင့်ားနည့်ား စုစဖ
ု ပါင့်ား ~$4.5M

Austin ရ ဇဝတ့်မှု စုစမ့်ားဖရားဖက မ
့် ရှငက
့် လှျူဒါန့်ားထ ားသည့် ဒရုန့်ား 13 ခု အပါအဝင့် APD ဒရုန့်ားအ ားလုား၏ အသုားပပြုမှု (နည့်ားပည လုပ့်နင
ု ့်စွမ့်ားမျ ား၊ လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်နှင့်
တည့်ဖနရ ) နှင့် ပတ့်သက့်၍ ပွင့်လင့်ားပမင့်သ မှု ရှရမည့်။ ဗီဒယ
ီ ု ဖစ င့်ကကပ့်မှုအတွက့် ဤဒရုန့်ားမျ ား အသုားပပြုမှုကု ချက့်ချင့်ား ရပ့်တန့်မပီား ဥပဒ စုားမုားဖရား ဖဒတ ဖဘစ့်မျ ားမှ
ဗီဒယ
ီ ုမတ
ှ ့်တမ့်ားအ ားလုားကု ျက့်ပစ့်ရမည့်။

3. Clearview AI

16

ကွဲသု မျက့်နှ သရှနုင့်မှု ဖဆ

့်ဝွဲကု APD အရ ရှ သမဟု
ု
တ့် မမြုြို့ဖတ ့်

ဝန့်ထမ့်ားက အသုားပပြုမက
ှု ု တ ားပမစ့်ရမည့်။

15 ဖမ

့်ဖတ ့်ယ ဉ့် ယ့်ရှ ားမှုနင
ှ ့် ဖမ ့်ဖတ ယ
့်
ဉ့်တင
ွ ့် လူသတ့်မှု စစ
ု မ့်ားစစ့်ဖဆားပခင့်ား နှစ့်ခလ
ု ုားပါဝင့်သည့် $2.1M ဖမ ဖ
့် တ ့်ယ ဉ့် စုစမ့်ားစစ့်ဖဆားပခင့်ား (အဓက)

ကိုနကျစရတအလ ေါ် ူတညပ ်း ခန့်မှန့်ားတွက့်ချက့်မှု။

16 APD သည့် Clearview AI ကု အသုားပပြု၍ ရှ
အမျ ားပပည့်သူဆုင့်ရ

30

ဖ ွမှု 11-50 ကု ပပြုလုပ့်ခွဲသည့်ဟု ဤသတင့်ားဖပားပချက့်
ု
ကဖ

့်ပပခွဲသည့်။ ၎င့်ားသည့် ဌ န ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှု သမဟု
ု
တ့်

BURMESE

တ

်းကငော််းတ ်းသညော်... ူ်းယစော်တဆ်းဝါ်း တ ငော််းြ ှု ်းကို အဆို်းသ ော်ပြငော််းနငျှော့ော် ူ်းယစော်တဆ်းဝါ်း အသို်းပြ က
ှု ို အ ်းပြညော်သက
ူ နော််း တ ်း ပြဿနာအပဖစော်
ကိုငော် ယော်ပြငော််းအသ ားအဖရ င့်ရှသူ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားသည့် မူားယစ့်ဖဆားဝါား တက
ု ့် ျက့်မှုဖကက င့် ဆုားဆုားရွ ားရွ ား ထခုက့်ခသည့်
ွဲ
။ မူားယစ့်ဖဆားဝါားမျ ား
လက့်ဝယ့်ပပြုပခင့်ားနှင့် ပ န့်ပ ျူားဖရ င့်ားချပခင့်ား နည့်ားဥပဖဒမျ ားကု လူမည့်ား၊ အသ ားညြုသူမျ ားနှင့် ဆင့်ားရွဲသ ား လူမှုအသုင့်ားအဝုငား့် မျ ားက မကက ခဏ အသုားပပြုဖလရှသည့်
မူားယစ့်ဖဆားဝါားမျ ားအတွက့် ရည့်ရွယ့်ချက့်ရှရှ ပုပပင့်ားထန့်ဖသ ပပစ့်ဒဏ့်မျ ား ချမှတရ
့် န့် ဖရားဆွွဲခွဲသည့်။ ပခ ားန ားချက့်မျ ားစွ ရှဖနဆွဲပါ။ 2020 Austin
လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှုဆုင့်ရ ဖလလ ချက့် အစီရင့်ခစ သည့် ပ စ့်နုင့်ဖပခရှဖသ အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားဖကက င့် ရှ ဖ ွမှုမျ ားပ င့် လုားလုားလျ ားလျ ား လူမျြုားဖရား
ပခ ားန ားချက့်မျ ားက မူားယစ့်ဖဆားဝါား ပ စ ှု ျ ်းအတွက့် မ့်ားဆီားမှုနင
ှ ့် တရ ားစွွဲဆုမပှု စ့်ဖစသည့်ဟု ပပသခွဲသည့်။ K9 ဌ နမျ ားက တစ့်စတ
ု စ့်ခက
ု ု ရှ ဖတွြို့ရန့်
ဖမ ့်လင့်ဖသ အခါ ကင
ု ့်တွယ့်လုပဖ
့် ဆ င့်သမ
ူ ျ ားက ၎င့်ားတ၏
ု ဖခွားမျ ားကု သလျက့် သမဟု
ု
တ့် မသဘွဲ အချက့်ဖပား၍ ရ လြေွလစပ ်း လက့်ရှ ဘက့်လက
ု ့်မှုမျ ား၏
သက့်ဖရ က့်မက
ှု ု ပုဆုားရွ ားဖစနင
ု ့်သည့်။17အထူားသပ င့် လူမည့်ားအဖမရကန့်မျ ားအတွက့် ရွဲဖခွားမျ ားနှင့် ဆက့်စပ့်၍ သမုင့်ားဖကက င့်ားအရ စတ့်ဒဏ့်ရ ဖကက င့် မလုအပ့်ဘွဲ
မျ ားပပ ားဖသ အင့်အ ား အသုားပပြုမှုနှင့် ဖတွြို့ဆုမမ
ှု ျ ားကု ပုမျ ားလ ဖစနုင့်သည့်။18ထအပပင့်
ု
ဥပဖဒချြုားဖ က့်မန
ှု ှင့် အကျဉ့်ားချပခင့်ားသည့် ဖဆားစွွဲမှု သမဟု
ု
တ့် ၎င့်ား၏
ငုပ့်လ ြုားဖနဖသ အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားကု ဖပ ရှင့်ားမဖပားနုင့်ပါ။ $10.4 သန့်ားပ င့် ကျွန့်ုပ့်တု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပနင
ု ့်သည့် အပပြုအမူနှင့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကုသမှု
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအပပင့် မမြုြို့ဖတ ့်သည့် အပပစ့်ဒဏ့်ဖပားမှုအစ ား ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရားအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပါက မသ ားစုမျ ားနှင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား၏
ဖဘားကင့်ားဖရားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်မှုကု စတ့်ကူားကကည့်ပါ။

အကကပြ ြ ကော်

1. ဖအ

်းက့်ပါ အသုားစရတ့် အချက့်အလက့်မျ ားကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုဖလ ချပါ-

•
•
•

$1,713,812 K-9 ဌ န
$1,286,953 K-9 တ ားဆီားအမန့်
~7.5M မူားယစ့်ဖဆားဝါားမျ ား(လ ြုြို့ဝက
ှ ့်ပူားဖပါင့်ားကကစည့်မှု၊ ဝုင့်ားဝန့်ားကူညီမ၊ှု လမ့်ား)

စုစုဖပါင့်ား- $10.4M

2. ဖ

့်ပပပါတက
ု ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပရန့် ဤဖငွကု ပပန့်လည့်ခွဲဖ
ွ ဝဖပားပါ-

•
•

အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှဖရား လုပ့်ကင
ု ့်ဖနဖသ အ ွွဲြို့က အကကပပြုထ ားသည့်အတင
ု ့်ား အပပြုအမူနင
ှ ့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကုသမှု
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၊ အထူားသပ င့် အနတရ ယ့် ဖလ ချဖရား ဖဆားဝါားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယူနုင့်ဖသ စင့်တ မျ ားအပပင့် တစ့်မပြုငတ
့် ည့်ားပ စ့်ဖသ
ဖဆားဝါားသုား၍ကုသဖရား ပရုဂရမ့်မျ ား
အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှဖရား လုပ့်ကင
ု ့်ဖနဖသ အ ွွဲြို့က အကကပပြုထ ားသည့်အတင
ု ့်ား အနတရ ယ့် ဖလ ချဖရား အမ့်ရ ပထမ ပရုဂရမ့်
အပါအဝင့် ဝင့်ဖငွနည့်ားသူမျ ားအတွက့် အဖထ က့်အပ အမ့်ရ နှင့် VSSP အလုပ့်လပ
ု ့်ဖနဖသ အ ွွဲြို့က အကကပပြုထ ားသည့်အတင
ု ့်ား
အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ မျ ားအတွက့် အမ့်ရ ရန လ
ှံို ငွ ျ ်း၊ အမ့်ရ အမဖတ ့်ဖငွ ပရုဂရမ့်မျ ားနှင့် ကပ့်ဖဘား ဖဘားကင့်ားဖရား ပရဂ
ု ရမ့်မျ ား။

တ ်းကငော််းတ ်းသညော်…ကက ်းကိုငော်ပြယော်လယော်မြ်း ကိုယော် ိုငတ
ော် ထ ကော်ြအ ်းတြ်းသညျှော့ော် လူ ှုအသိုကော်အဝနော််းနငျှော့ော်
ိုပြနော်လိုြတ
ော် ဆ ငော် က
ှု ို အဆို်းသ ော် နော် ပဖစော်သညော် ရွဲမျ ားသည့်
ရင့်ားပမစ့်မလဖ
ု လ က့်ဖသ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ားမျ ားအတွက့် အစ ားအစ နှင့် ကစ ားစရ မျ ား ဖပားဖဝရန့်အပပင့် ဖဆွားဖနွားဖပပ ဆုရန့် လစ ရဖနစဉ့် ဆက့်တက
ု ့် ဖနှ င့်ယက
ှ ့်မပီား
အလ ားတူ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားကု သတ့်ပ တ့်သည့်အခါ ၎င့်ားမှ ကကြုားကင
ု ့်ပခယ့်လှယ့်ပခင့်ားပ စ့်မပီား ဆက့်ဆဖရား တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ား မဟုတပ
့် ါ။ အရ ရှမျ ားက ရပ့်ကွက့် သမဟု
ု
တ့်
လုပ့်ငန့်ား သင့်ား ွွဲြို့အစည့်ားအဖဝားမျ ားသု တက့်ဖရ က့်ဖသ အခါ ၎င့်ားက ပုင့်ဆင
ု ့်ပစစညား့် ထခုက့်မှု သမဟု
ု
တ့် ဖယ င့်ဖပဖပလုပ့်ပခင့်နှင့် ပတ့်သက့်၍ စုားရမ့်မှုမျ ားကု
တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားအတွက့် တပခ ား အရ ရှမျ ားကု ဆွယ့်၍ဖပပ ပပရန့် လစ ဖပားထ ားဖသ အခွင့်အလမ့်ား ပ စ့်ဖသ ့်လည့်ား အဆုပါ ပပဿန မျ ား ပ စ့်ရသည့်
အဖပခခအဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားကု ဖပ ရှင့်ားဖပားသည့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားဖပားရန့် ဘ မ မလုပ့်ကကပါ။ ယူနီဖ င့်ားဝတ့်ထ ားဖသ အရ ရှမျ ားက ရင့်ားပမစ့်မလဖ
ု လ က့်သည့် ကဖလားမျ ားအတွက့်
ပရုဂရမ့်မျ ား လုပ့်ဖဆ င့်ဖသ အခါ သမဟု
ု
တ့် ဖဘစ့်ဖဘ ကတ့်မျ ားကု ဖကျ င့်ားမျ ားတွင့် ပ န့်ဖဝဖပားဖသ အခါ၊ အသ ားအဖရ င့်ရှသူ လူငယ့်မျ ားသည့် ဤပရုဂရမ့်မျ ားတွင့် မပါသည့်
ကန့်သတ့် အဖကက င့်ားအရ ပ င့် ရွဲမျ ား၏ သတ့်ပ တ့်ခရလ င့်ပင့် ဖဘားကင့်ားဖရားက ရွဲမျ ားပ စ့်ဖကက င့်ားကု မျြုားဆက့်သစ့်မျ ားကု သင့်ကက ားဖပားဖနပခင့်ား ပ စ့်သည့်။ အနတရ ယ့်မျ ား
ဆက့်လက့် ပ စ့်ဖနစဉ့် ရွဲမျ ားကု ခွင့်လတ့်ရန့် သမဟု
ု
တ့် ယုကကည့်ရန့်မှ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား၏ တ ဝန့်မဟုတဘ
့် ွဲ အနတရ ယ့်ကု ရပ့်တန့်ရန့်မှ APD ၏ တ ဝန့်ယူမှု ပ စ့်သည့်။ APD
၏ပုရပ့် ပျက့်စီားမှုကု ထန့်ားချြုပ့်ရန့် အရ ရှမျ ားကု လစ ဖပားမည့်အစ ား၊

သန ားလည့်မှု မရှဘွဲ အစမ့်ားဖလကျင့်မက
ှု ု အသုားပပြုဖနသည့် အရ ရှဖကက င့် ပ စ့်နုင့်ဖပခမျ ားပါသည့်။ https://www.buzz- feednews.com/article/ryanmac/clearview-ai-localpolice-facial-recognition?utm_source=d ynamic&utm_cam- paign=bftwfwd&ref=bftwfwd&d_id=2086347
17https://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite
https://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons
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BURMESE
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် အကကမ့်ား က့်မက
ှု ု အမှနတ
့် ကယ့် တ ားပမစ့်က ဖပ ရှင့်ားဖပားမည့် လူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ား အဖပခပပြု လုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပရန့်
ဤရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ပပန့်လည့် ခွဖ
ွဲ ဝဖပားရပါမည့်။
အကကပြ ြ ကော်

1. ဖအ

2. ဖ

်းက့်ပါ အသုားစရတ့် အချက့်အလက့်မျ ားကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုဖလ ချပါ-

•
•

$2,513,050 လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား လက့်တလ
ွဲွ ုပ့်ကုငဖ
့် ရားမျ ား
$728,285 ခရုင့် ကုယ့်စ ားလှယ့်မျ ား စုစုဖပါင့်ား- $3.2M

့်ပပပါတက
ု ု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပရန့် ဤဖငွကု ပပန့်လည့်ခွဲဖ
ွ ဝဖပားပါ-

•
•
•

အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင့် ကကြုတင့်က ကွယဖ
့် ရား (VSS) လုပ့်ကင
ု ့်ဖရားအ ွွဲြို့က အကကပပြုထ ားသည့်အတုင့်ား
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု အကကမ့်ား က့်မှု ကကြုတင့်က ကွယဖ
့် ရား ပည ဖပား အသပည ဖပားဖရား ပရုဂရမ့်မျ ား
VSSP လုပက
့် ုင့်ဖရားအ ွွဲြို့က အကကပပြုထ ားသည့်အတုင့်ား လူမအ
ှု သင
ု ့်ားအဝုင့်ား အဖပခခဖသ ဖဘားကင့်ား ဖထ က့်ပဖကကား
ပရုဂရမ့်
VSSP လုပက
့် ုင့်ဖရားအ ွွဲြို့က အကကပပြုထ ားသည့်အတုင့်ား ကုသမှုဆုင့်ရ အကကမ့်ား က့်မှု သမဟု
ု
တ့် ဖဆားရုအဖပခပပြု အကကမ့်ား က့်မှု ျန့်ဖပ ဖရား ပရုဂရမ့်

တ ်းကငော််းသညော်... နော််း ည
ူ
ှုနငျှော့ော်
ဝနော်ြ ှုပဖစော်သညော်
ဤဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု အတည့်မပပြုမီ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ပါဝင့်လုပက
့် ုငမ
့် ှုအတွက့် APD စ ချြုပ့်မျ ား၊ ဖထ က့်ပဖငွမျ ားနှင့် လှျူဒါန့်ားဖငွမျ ားနှင့် အနည့်ားငယ့် ပွငလ
့် င့်ားပမင့်သ မှု၏
တန့်ားတူညီမှု သက့်ဖရ က့်မက
ှု ု အကွဲပ တ့်ရန့် မပ စ့်မဖန ရှ ဖ စ
ွ စ့်ဖဆားဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ား ဖလ ဖလ ဆယ့် မရှဖသားပါ။ ဆနဒပပသူမျ ားအဖပေါ် အကကမ့်ား က့်၍
အသုားပပြုခွဲမပီားဖန က့်တွင့် ချက့်ချင့်ားပင့် ဖသဖစဖသ လက့်နက့်မျ ားကု မကက ဖသားမီက ဝယ့်ယူမက
ှု ွဲသု လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှင့် တက့်ကကွလှုပ့်ရှ ားသူမျ ားကု
ဖစ င့်ကကပ့်ရန့်နှင့် တက
ု ့်ခုကရ
့် န့် စ ချြုပ့်ပ င့်လုပက
့် ုင့်သူမျ ားဖကက င့် ပ စ့်ခွဲသည့် ထခုက့်နစ့်န မှုနှင့် ပတ့်သက့်၍ အမျ ားပပည့်သူက အလုားစက
ု နက
့် က
ွ ့်မှုပ စ့်မပီားဖန က့်တင
ွ ့်ပင့်
ပွင့်လင့်ားပမင့်သ မှုမရှဘွဲ အတည့်ပပြုဖပားခွဲသည့် ။ အသုားစရတ့်အလွန့်မျ ားဖနဖသ လ
့် ည့်ား APD သည့် အချန့်ပုနှင့် ဒရုန့်ားမျ ားကွဲသု အရ မျ ားအတွက့် ခွဖ
ွဲ ဝဖပားမထ ားဖသ
သုားစွွဲမှုမျ ားကု ကျခှံဖစရန့် အဖထွဖထွ ရန့်ပုဖငွကုလည့်ား ရယူအသုားပပြုဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။ APD သည့် Austin ရ ဇဝတ့်မှု စစ
ု မ့်ားဖရားဖက မ
့် ရှငက
့် ွဲသု အုပ့်စမ
ု ျ ားထမှ လှျူဒါန့်ားဖငွမျ ားကု
လူမသဖအ င့် လက့်ခထ ားခွဲမပီား ရွဲမျ ားနှင့် လူပ ျူ အထက့်တန့်ားလ မျ ားကက ား ပမြုပသ
့် ွင့်ားထ ားဖသ သမုင့်ားဖကက င့်ား မဟ မတ့်မျ ားကု ထပ့်တုားလ ဖစသည့်။
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အကကပြ ြ ကော်

်း-

1. စ ချြုပ့်ပ င့်လပု ့်မှုကု APD ထန့်ားချြုပ့်မမှု ှ ယ့်ထုတပ့် ါ။
2. APD စ ချြုပ့်ပ င့်လုပ့်ကငု ့်သမူ ျ ားနှင့် ဖထ က့်ပဖငွအ ားလုားအတွက့် မပ စ့်မဖန တန့်ားတူညီမှု စစ့်ဖဆားဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တစ့်ခက
ု ု န့်တီားပါ။
• ဖသဖစနငု ့်မှု ပုနည့်ားဖသ လက့်နက့်မျ ားအတွက့် မကက ဖသားမီက အတည့်ပပြုထ ားသည့် အရ မျ ားကွဲသု ဖထ က့်ပဖငွ အဆုပပြုချက့်ကု တင့်သငွ ့်ားရန့်

•
3. ယခင့်က

ထုတက
့် ုန့်/ဝန့်ဖဆ င့်မှုကု ဖတ င့်ားခ ု အမျ ားနှင့်မပြုင့်ရဖသ ဖစျားမပြုငတ
့် င့်သွင့်ားပခင့်ား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် APDပါဝင့်နုင့်ပခင့်ားမရှမီ အလ ားလ ရှသည့် $5,000
ဖကျ ့် APD စ ချြုပ့်အ ားလုားကု တန့်ားတူညမ
ီ ှု ရုားဌ န (အပမစ့်ပပြုတဖ
့် ရား ဒဏ့်ခတ့်ဖသ နှင့် အနတရ ယ့်ဖပားဖသ ယဉ့်ဖကျားမှု အစဉ့်အလ လုပက
့် ုင့်ဖရားအ ွွဲြို့က
အကကပပြုထ ားသည့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င့်) က ပပန့်လည့်သုားသပ့်ရန့် ပပဠ န့်ားပါ။ တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နမှ မဖအ င့်ပမင့်ဖသ ရမှတ့် လက့်ခရရှလ င့် စ ချြုပ့် သမဟု
ု
တ့်
ဖထ က့်ပဖငွကု မဖတ င့်ားခရပါ။
$50,000 အထက့် စ ချြုပ့်အသစ့် သမဟု
ု
တ့် စ ချြုပ့် သက့်တမ့်ားတားု မှုတင
ု ့်ားက ထုတက
့် ုန့်/ဝန့်ဖဆ င့်မက
ှု ု ဖတ င့်ားခပခင့်ားမပပြုမီ တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န
စစ့်ဖဆားမှုကု ဖအ င့်ပမင့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ၎င့်ားကု အတည့်ပပြုနင
ု ့်ပခင့်ား မရှမီ 10 ရက့် ကကြုတင့်၍ ဖကကည ထ ားသည့် အမျ ားပပည့်သူ အစည့်ားအဖဝားတွင့်
လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား အကကပပြုချက့်ကု လက့်ခရရှရမည့်။

ခွဖ
ွဲ ဝဖပားမထ ားဖသ အရ မျ ား (ဥပမ မကက ဖသားမီက ဝယ့်ယူခဖသ
ွဲ
အဖဝားဖပပားလမ့်ားမကကီား ဒရုန့်ားမျ ား) အတွက့် ဖထ က့်ပဖငွ ဖပားအပ့်ပခင့်ား သမဟု
ု
တ့်
လှျူဒါန့်ားမှုမျ ား သမဟု
ု
တ့် အပုသုားထ ဖသ အသုားစရတ့် အရ ဝတထြုမျ ား (ဥပမ မကက ဖသားမီက အချန့်ပု စရတ့်မျ ား) အပါအဝင့် အဆုပပြုထ ားဖသ သုားစွွဲမှုတင
ု ့်ားက
တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န အတည့်ပပြုချက့် လအ
ု ပ့်မပီား ဌ နပပင့်ပမှ ဖငွဖကကားကု မရယူမီ မွဲဖပားမှုအတွက့် ဖက င့်စမ
ီ တင
ု ့်မီ ဖရ က့်လ ရမည့်။

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

ော် စိုစိုတြါငော််း

်း

ယြိုနစော် ငော် ပြနော်လညော်ြတဝတြ်း နော်- ~$66M. ဤအရ အချြုြို့က ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရားနှင့် ခွထ
ွဲ ုတဖ
့် ရားတွင့် ပါဝင့်မပီားပ စ့်ဖသ ့်လည့်ား ယခုအထ
ခွဖ
ွဲ ဝသတ့်မှတမ
့် ထ ားရဖသားပါ။ APD မှ ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား သမဟု
ု
တ့် ယ့်ရှ ားဖရားသု ဖပပ င့်ားဖရြို့မထ ားသည့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု APD ထသု
ပပန့်လည့်မဖပားအပ့်သင့်ပါ။ အမှန့်တကယ့် ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရားတွင့် လုားလုားလျ ားလျ ား အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် မှနက
့် န့်ဖသ ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားသု
ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ဖရြို့ဖပပ င့်ားပခင့်ားနှင့် APD လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မှ တပခ ားဖနရ သု ဖငွဖကကားဖရြို့ဖပပ င့်ားပခင့်ား မပါဝင့်ပါ။
ယြိုနစော် ငော် ဖယော် ်း နော်- ~$10M။ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် လုအပ့်မပီား ပု၍ထဖရ က့်စွ
လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား ရှပါသည့်။ ဝန့်ထမ့်ားဖရားရ အသုားစရတ့်မျ ားနှင့် လအ
ု ပ့်ဖသ လုပ့်ငန့်ားတ ဝန့်မျ ားကု
တစ့်မပြုင့်နက့် ဤဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု တပခ ား ဧရယ မျ ားသု ပပန့်လည့်ခွဲဖ
ွ ဝဖပားရမည့်။
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ဝနော်ထ ်းော် တ ်း

- လညျှော့ော်ကငော််းနငျှော့ော်

ဇဝ

ော် ဆ
ှု င
ို ော်

စိုစ ်းော် စစော်တဆ်းပြငော််း

်း လိုြော်ကင
ို ော်တ ်း အိုြော်စို

လှည့်ကင့်ားနှင့် ရ ဇဝတ့်မှုဆင
ု ့်ရ စုစမ့်ားစစ့်ဖဆားပခင့်ား လုပ့်ထုားမျ ား၏ အ ားနည့်ားချက့်ရှဖသ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအဖပေါ် အပျက့်သဖဘ သက့်ဖရ က့်မက
ှု ု ဖလ ချဖနစဉ့်
ရ ဇဝတ့်မှု ဟန့်တ ားဖရားအတွက့် ထဖရ က့်ဖသ အလ ားတူ ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားမျ ားကု န့်တီားဖရားသ ားရန့် လက့်ရှ ရွဲဝန့်ထမ့်ားခန့်အပ့်ပခင့်ားနှင့် လှညက
့် င့်ား ပုစမျ ားကု အကွဲပ တ့်ပခင့်ား။
ဆကော်သယော် နော်Kathy Mitchell- mitckagardener@yahoo.com အဖြို့ဝငော်

်း-

Cary Roberts Kathy
Mitchell Sue Gabriel
Jessica Johnson Nick
Hudson Chas Moore
Amanda Lewis
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

1.

ဖရကန့် လှညက
့် င့်ားကု EMS က ကင
ု ့်တယ
ွ ့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ရမည့်။
အဖကက င့်ားရင့်ား- Austin ရွဲဌ န ဖရကန့် လှည့်ကင့်ားသည့်
ပပည့်နယ့် ဥပဖဒမျ ားနှင့် မမြုြို့ဖတ ့် စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားကု
Travis ဖက င့်တီ ရွဲအရ ရှရုားခန့်ား၊ ဖရကန့်လှညက
့် င့်ား၊ LCRA ဖတ ဖခါင့်ားမျ ားနှင့် Texas
ပန့်ားခခမျ ားနှင့် ဖတ ရုင့်ားတရစဆ န့်နှင့်အတူ Austin ဖရဖကက င့်ားမျ ား၏ 28 မုင့်တင
ွ ့်
ပပဠ န့်ားလုက့်သည့်။ APD သည့် $1.4M ကုနက
့် ျစရတ့်ပ င့် 10 FTE’s နှင့် ဖလှ 10 စီားကု
ဖမ င့်ားနှင့်ပါသည့်။ တ ဝန့်မျ ားတွင့်
“ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် ပတ့်သက့်၍ တစ့်စုတစ့်ဖယ က့်နှင့် စက ားဖပပ ပခင့်ား၊
ပင့်ပန့်ားနွမ့်ားနယ့်ဖနဖသ ဖရကူားသူမျ ားကု လ ဖခေါ်ဖပားပခင့်ား၊ ဖသ င့်တင့်ဖနဖသ
ဖလှစီားသူမျ ားကု ကူညီဖပားပခင့်ား၊ နဖမ ့်နမွဲ ယ ဉ့်ဖမ င့်ားမျ ားကု ဖစ င့်ကကည့်ပခင့်ား၊
ရှ ဖ ွဖရားနှင့် ကယ့်ဆယ့်ဖရားတွင့် APD ဖရငုပ့်အ ွွဲြို့ကု ပပုားပခင့်ားနှင့် ဖရဖအ က့် သက့်ဖသ
ပပန့်လည့်ရယူဖရား [အပပင့်] ဖရထွဲမှ ထွကလ
့်
သည့် တစ့်ဝက့်ပမြုပန
့် ဖသ
Amplifier Art မှ
သစ့်ပင့်အကုင့်ားအခက့်မျ ားကွဲသု အနတရ ယ့်ရှဖသ အစအနမျ ားကု ဆွွဲထုတပ့် ခင့်ားတ”ု
ရယူထ ားသည့် Nana Daye ၏ The Care
ပါဝင့်သည့်။ APD ဖရကန့်လှညက
့် င့်ားက ကုင့်တယ
ွ ဖ
့် ပ ရှင့်ားရသည့် အဖတွြို့အမျ ားဆုားဖသ
Club သရုပ့်ဖ ့်ပု
တင
ု ့်ကက ားချက့်မှ ဆူညသ ပ စ့်သည့်။ APD ၏ အလုပမ
့် ျ ားစွ သည့် ရ ဇဝတ့်မက
ှု ု
ဖပ ရှင့်ားပခင့်ားထက့်စ လ င့် အသက့်အနတရ ယ့်မျ ားကု ကယ့်ဆယ့်ပခင့်ားနှင့် ဆက့်စပ့်ဖနမပီား တပခ ား
ရွဲဖအဂျင့်စီမျ ားတွင့် တစ့်မပြုငတ
့် ည့်ားပ စ့်ဖပေါ်ဖသ တရ ားစီရင့်ပုင့်ခင
ွ ့် ရှဖသ ဖကက င့် ဖရပပင့်တွင့် အသကကယ ဖစ င့်ဖရှ က့်ပခင့်ား ဖပားနုင့်သည့် လူန တင့်ဖလှနစ
ှ ့်စားီ ကု
ဝယ့်ယူမှုနှင့် အခါအ ားဖလျ စ
့် ွ အသုားပပြုမှုနှင့်အတူ ဖန က့်ထပ့် EMS FTE’s (ဖရယ ဉ့်မှျူား 1 ဦားနှင့် ဖဆားဝါားကျွမ့်ားကျင့် 4 ဦား) ကု ဖပါင့်ားထည့်ပခင့်ားပ င့်
EMS သု $1.4M ခွဖ
ွဲ ဝသတ့်မှတမ
့် က
ှု ု အခွင့်အဖရားဖပားရန့် မျက့်နှ သ ဖပားပခင့်ားပ င့် ဖရကန့်တွင့် APD ရှဖနမှုကု ယ့်ရှ ားရန့် အကကပပြုပါသည့်။
အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည့် အလုပ့်အပ
ု စ
့် ု အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား- Jessica Johnson၊ Amanda Lewis၊ Kathy Mitchell၊ Chas
Moore
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2.

ရွဲဖခွားမျ ား အသုားပပြုမှုကု ရပ့်တန့်ရမည့်။
အဖကက င့်ားရင့်ား- 2015 မှ 2019 အထ Austin ဖခွားကက
ု ့်မ၏
ှု သုားသပ့်ချက့်က ဖအ က့်ပါ အချက့်အလက့်မျ ား ထွကဖ
့် ပေါ်လ ဖစပါသည့်-

•

ဖခွားကုက့်ပခင့်ား ပ စ့်ရပ့်မျ ားတွင့် အဓကအ ားပ င့် စပန့်လူမျြုားနှင့် လူမည့်ားမျ ား ပါဝင့်ပါသည့်။

•

အချြုြို့ပ စ့်ရပ့်မျ ားတွင့် ကဖလားငယ့်မျ ား ပါဝင့်သည့်မှ လည့်ား ပ စ့်နုင့်ပါသည့်။

•

ပ စ့်ရပ့် 55 ခုမှ 2 တွင့် အကုကခ
့် ရသူတင
ွ ့် ဖသနတ့်ပါရှပါသည့်။

•

ပ စ့်ရပ့် 35% တွင့် ရ ဇဝတ့်မှု လုားဝ မပါဝင့်ပါ။

•

ဖခွားပ င့် တက
ု ့်ခက
ု ့်ခရသည့် လူတင
ု ့်ားသည့် “ဖရှ င့်တမ့်ား” သမဟု
ု
တ့် “ခုခ” မပီား အမျ ားစုက လုပ့်ခွဲကကသည့်။ အချြုြို့သည့် ခုခမှုနှင့် ဆက့်စပ့်ဖသ တပခ ား
ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ တရ ားစွွဲဆုမမ
ှု ျ ားကု ခခွဲရသည့်။

ထွက့်ဖပပားဖသ သသယရှသူမျ ားကု ရပ့်တန့် သမဟု
ု
တ့် ရှ ဖ ွရန့် ဖခွမျ ားအသုားပပြုပခင့်ားကု ယ့်ရှ ားပခင့်ားပ င့် K9 ကက
ု ့်မှုမျ ား အပါအဝင့် အတင့်ားအဓမမ ပ စ့်ရပ့်မျ ားကု
ယ့်ရှ ားရမည့်။ APD ဝဘ့်ဆုက့်အရ “ရ ဇဝတ့်မှု ပ စ့်ရပ့်မှ ထွက့်ဖပပားသွ ားဖသ သသယရှသူမျ ားကု ရှ ဖ ွနုင့်ရန့် သ မန့်အ ားပ င့် K9 အ ွွဲြို့မျ ားကု အသုားပပြုပါသည့်။”
အနည့်ားဆုားအဖနပ င့် လူမျ ားကု ကက
ု ့်ရန့် ဖခွားမျ ားအ ား ဖလကျင့်ဖပားပခင့်ားကု ျက့်သမ့်ားမပီား လူမျ ားကု တက
ု ့်ခက
ု ့်ရန့် ဖခွားမျ ားကု သုား ု န့်တီားထ ားသည့် လက့်ရှ
အ ွွဲြို့မျ ားကု ျက့်သမ့်ား ယ့်ရှ ားရမည့်။ လူသ ားမျ ားကု တက
ု ့်ခုက့်ရန့် ဖလကျင့်ထ ားသည့် K9 အ ွွဲြို့တုင့်ားသည့် အမ့်ဖက င့်ားဖက င့်ားတွင့် အမငမ့်ားစ ားယူရပါမည့်။
အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည့် အလုပ့်အပ
ု စ
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ရွဲပမင့်ားမျ ားကု အသုားပပြုပခင့်ားအ ား ရပ့်တနရ
့် မည့်။
အဖကက င့်ားရင့်ား- Baltimore၊ Washington D.C.၊ Boston၊ Tulsa၊ Las Vegas၊ Kansas City နှင့် Saint Paul ကွဲသု တပခ ား မမြုြို့မျ ားစွ က ၎င့်ားတ၏
ု ပမင့်ားစီားရွဲအ ွွဲြို့မျ ားကု
ျက့်သမ့်ားခွဲသည့်။ ပမင့်ားစီားလှညက
့် င့်ားသည့် အခမ့်ားအန ားဆုင့်ရ တ ဝန့်မျ ားနှင့် လူစုလဖ
ူ ဝား ထန့်ားချြုပ့်ဖရား မမြုြို့တွင့်ားအလုပ့်ကု ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ပါသည့်။ လူစုလဖ
ူ ဝား
ထန့်ားချြုပ့်ဖရားကု ပမင့်ားမျ ားမပါဘွဲ နည့်ားလမ့်ားအမျြုားမျြုားပ င့် ဖဆ င့်ရွကန
့် ုင့်ပါသည့်။ အခမ့်ားအန ားဆုင့်ရ ရည့်ရွယ့်ချက့်သည့် လန ကဆကတွက
ွှဲ န
ို ကျ ညျှော့
အသုားစရတ့်အတွက့် မလုဖလ က့်ဖသ ဖကက င့် ပမင့်ားစီားအ ွွဲြို့ကု ျက့်သမ့်ားရမည့်ပ စ့်မပီား ပမင့်ားမျ ားကု အမ့်ဖက င့်ားမျ ားသု ဖရြို့ဖပပ င့်ားရမည့်။ ပမင့်ားမျ ားသည့်
ထန့်ားသမ့်ားထ ားရန့် စရတ့်အလွန့်ကကီားမပီား ဆယ့်စုနှစ့်ဖကျ ့်မပီားဖန က့်တွင့် APD သည့် မွဲဖပားသူမျ ားက အတည့်ပပြုထ ားသည့် ဖငွဖကကားပ င့် လုအပ့်ဖသ ပမင့်ားဖဇ င့်ားမျ ားကု
မတည့်ဖဆ က့်နင
ု ့်ခွဲပါ။ ပမင့်ားစီားအ ွွဲြို့
အရ ရှမျ ားသည့် လှညက
့် င့်ားသု ဖရြို့ဖပပ င့်ားသွ ားခွဲမပီား ၎င့်ားတက
ု ု ယင်းလနရ

ျ ်းတွင အပ ်းတင
ို ဆက

ကတ ဝနထ ်းလဆ ငရန လနရ ချထ ်းလ ်းရ ည။
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APD သည့် အရ ရှက စတငြေိုန်းလခေါ်ဆို ပှု ြှုပခင်းကို ဆက့်မလုပ့်ရပါ။
အဖကက င့်ားရင့်ား- ရနုင့်ဖသ ဖဒတ မျ ားမှ ကုယ့်တုင့် စတင့်ခွဲဖသ ဖခေါ်ဆမ
ု ှုမျ ားပ င့် လှည့်ကင့်ား အရ ရှမျ ားက လုပဖ
့် ဆ င့်သည့်အတုင့်ား ရ ဇဝတ့်မှုဆင
ု ့်ရ
စုစမ့်ားစစ့်ဖဆားပခင့်ားသည့် ြေ ်းဆ်း ှုပ ြှု ို နိုငြေလ
ိုို့ ဝ်းစွ တငပ ချက ျ ်း င လတွျို့ရရသလ
က ါ။ ဤကွဲသု အလ ားတူ ကယ
ု ့်တုင့် စတင့်ခသည
ွဲ
့် ယ ဉ့်ရပ့်တန့်ရမှုမျ ားက
“ဖခေါ်ဆုမ”ှု ပမ ဏ၏ 35% ကု ကုယစ
့် ားပပြုမပီား အပခ ားဖခေါ်ဆုမှု အမျြုားအစ ားမျ ားထက့် အချန့်ပုကက ပမငက
့်
တစ့်ခါတစ့်ရ အဓမမ ပ စ့်ရပ့်မျ ား ပ စ့်လ ဖစပါသည့်။
ယ ဉ့်ဖကက နှင့်မဆုငဖ
့် သ ကယ
ု တ
့် င
ု ့် စတင့်ခသည
ွဲ
့် ုန့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားကုလည့်ား ယ့်ရှ ားရမည့်ပ စ့်မပီား အဆုပါ အရ ရှအချန့်ကု 911 ုန့်ားဖခေါ်ဆုမှု တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားသု
လုအပ့်သလု ပပန့်လည့်ခဖ
ွဲွ ဝဖပားရမည့် သမဟု
ု
တ့် သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မီဖသ အရ ရှမျ ားအ ား ရ ဇဝတ့်မှုမျ ားနှင့် ပတ့်သက့်၍ လုပ့်ဖဆ င့်နုင့်ဖသ အချက့်အလက့်မျ ား
ရယူပခင့်ားအတွက့် ဖန က့်ထပ့် တည့်ဖဆ က့်မှုပ င့် ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ စုစမ့်ားစစ့်ဖဆားဖရား ယူနစ့်မျ ားသု ဖရြို့ဖပပ င့်ားနုငပ
့် ါသည့်။
အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည့် အလုပ့်အပ
ု စ
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လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားက အရ ရှဖလ င့်ား အကယ့်ဒမီ၏ သင့်ရုားညန့်ားတမ့်ား အပပညအ
့် စုကု ပပန့်လည့်သုားသပ့်ရမည့်။
အဖကက င့်ားရင့်ား- ရွဲမျ ား၏ တ ဝန့်မှ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားကု က ကွယ့်မပီား အလုပ့်အဖကျွားပပြုရန့် ပ စ့်သည့်၊ သဖသ
ု
့် မမြုြို့ဖတ က
့် တ ဝန့်ဖပားထ ားသည့်
သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
မျ ားစွ အရ၊ အရ ရှမျ ားသည့် စစ့်ပန
ွွဲ ယ့်ဖပမတွင့်ားရှဖနသကွဲသု ဖလကျင့်ဖပားထ ားမပီား အရပ့်သ ားတင
ု ့်ားမှ တက
ု ့်ခက
ု ့်သူပ စ့်နင
ု ့်သကွဲသု APD အ ား
ဖလကျင့်ဖပားထ ားသည့်။ ဝန့်ဖဆ င့်မ၏
ှု တစ့်စတ့်တစ့်ပင
ု ့်ားအပ စ့် အုပ့်ထန့်ားမှု ရ ထူားပ င့် “ကျွနပ
့်ု ့်တနှ
ု င့် ၎င့်ားတ”ု စတ့်သဖဘ ထ ားကု လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုသု
ဖပပ င့်ားလွဲပခင့်ား၊ သဖသ
ု
့် ပ ည့်ဆည့်ားဖပားရန့် ရွဲမျ ားကု ဖခေါ်ဆုထ ားသည့် တပခ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှု အခန့်ားကဏ္ဍမျ ားတွင့် ထဖရ က့်စွ ပါဝင့်ဖစပခင့်ားက သင့်ရုားတွင့် သသ ဖသ
ဖပပ င့်ားလွဲမှုပ င့်သ ပ စ့်ဖပေါ်ပါမည့်။ APD သည့် လုအပ့်ဖသ ဖပပ င့်ားလွဲမှု၏ အတင
ု ့်ားအတ ကု ဖလ ချရန့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ကကြုားစ ားခွဲမပီား သင့်ရုားအစုလက
ု ့်တင
ွ ့်
ဖပပ င့်ားလွဲမက
ှု ု ထည့်သွင့်ားရန့် ကကြုားပမ့်ားခွဲသည့်။ ယခုနှစ့် ဖ ဖ ေါ်ဝါရီလတွင့် Kroll မှတစ
့် ုအရ၊ အကယ့်ဒမီကု ပပန့်လည့်စတင့်ရန့် မွဲဖပားမှု မပပြုမီ “အကယ့်ဒမီ
ကကီားကကပ့်ဖရားမှျူားမျ ားနှင့် ပချသူ
ု
မျ ား၏ ဖတွြို့ဆုဖမားပမန့်ားမှုမျ ားက လက့်နက့်ကင
ု ့်အ ွွဲြို့အစည့်ား ပုစကု ဆက့်လက့်၍ လမ့်ားမုားကကီားစုားရန့် အကကပပြုပါသည့်။” (Kroll၊ ဖ ဖ ေါ်ဝါရီ
26 ရက့်၊ 2021၊ စ မျက့်နှ 5) APD ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအ ွဲြို့ွ သည့် လက့်နက့်ကုင့်အ ြို့ွွဲ အစည့်ား အကယ့်ဒမီမျ ားနှင့် သက့်ဆုင့်ဖသ တပခ ား သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
မျ ားမှ အဓက
အကွဲပ တ့်မက
ှု ု သဖဘ မတူဖကက င့်ား Kroll က ဖန က့်ထပ့် မှတခ
့် ျက့်ပပြုသည့်။ ဖ ဖ ေါ်ဝါရီလတွင့် “အကယ့်ဒမီသု ဖရ က့်မလ မီ ကုယ့်ထလက့်ဖရ က့် ကျျူားလွန့်ပခင့်ား
သမဟု
ု
တ့် အထုားခရပခင့်ား မခရ ူားသည့် အရ ရှဖလ င့်ားက ဒါကု ကကြုဖတွြို့ရမည့်” ပ စ့်မပီား “အရ ရှဖလ င့်ားမျ ားက မရှမပ စ့်ဖသ တက
ု ့်ခက
ု ့်ဖရား နည့်ားဗျျူဟ
သင့်တန့်ားအ ားလုားကု လက့်ခရရှမပီားဖန က့် အကယ့်ဒမီ၏ အဆုားတွင့် အဆုပါ ဖလကျင့်ခန့်ားက ကျြုားဖကက င့်ားဆီဖလျ စ
့် ွ မပ စ့်ဖပေါ်သည့် အဖကက င့်ားရင့်ားနှင့်ပတ့်သက့်၍
ယုကကည့်ဖလ က့်ဖသ အဖကက င့်ားပပချက့်ကု ပပုားမဖပားနုင့်ခွဲပါ” ဟု ပချသူ
ု
မျ ားက ထပ့်ဖလ င့်ားဖပပ ပါသည့်။ (စ မျက့်နှ 6) သင့်ရုားအသစ့်တစ့်ခုလုားတွင့် ပစ
ု အသစ့်ကု
ထည့်သွင့်ားဖ ့်ပပဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် ပွင့်လင့်ားပမင့်သ မှုကု အ ားဖပားပမင့်တင့်မပီား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားနှင့် ယုကကည့်စတ့်ချရမှုကု န့်တီားရန့် အရ ရှဖလ င့်ား
သင့်ရုားညန့်ားတမ့်ားတစ့်ခလ
ု ုားနှင့် သင့်ကက ားဖရား အချက့်အလက့်အ ားလုားကု အမျ ားပပည့်သူထ ထုတဖ
့် ပားရပါမည့်။
အဖထ က့်အကူဖပားဖနသည့် အလုပ့်အပ
ု စ
့် ု အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား- Jessica Johnson၊ Amanda Lewis၊ Kathy Mitchell၊ Chas
Moore

6.

အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ား၏ စစ့်မန
ှ ့်ဖသ စတ့်ဓ တ့်ပ င့်၊ မ မ့်ားဆီားမီ ွှဲလပ င်းလရ်း မဟ ဗျျူဟ မျ ားသည့် အဆင့်တူသူချင့်ားပ စ့်ဖသ
ဖဘားအနတရ ယ့် ဖလ ချမှုနှင့် တပခ ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကဖ
ူ ရား ပရုဂရမ့်မျ ားပ င့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု ရွဲမဟုတဖ
့် သ လူမျ ားက အစပျြုားသည့်
တပပန့်
ု လုပဖ
့် ဆ င့်မှုမျ ားပ င့် ဖပ ရှင့်ားရနုငမ့် ပီား မ မ့်ားဆီားမီ ွှဲလပ င်းလရ်း ပရုဂရမ့်မျ ား၏ အသ ားဖပားမှု ပ စ့်ဖလရှသည့် အုားမွဲအမ့်မ၊ွဲ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ပပဿန မျ ား၊
လင့်လပ
ု ့်သ ား၊ မူားယစ့်ဖဆားစွမ
ွဲ ှုနှင့် ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှုတို့လ
ို ကက ငျှော့ အပ စ
ွတလစပခင်းပြေငျှော့ အစ ်းထို်းပခင်း ပ ြှု ို သငျှော့ ါ။
ထအပပင့်
ု
မ မ့်ားဆီားမီ ခွထ
ွဲ တ
ု ့်ဖရား မဟ ဗျျူဟ မျ ားသည့် အရ ရှ ဆှံို်းပြေတချကအလ ေါ် မှတ
ီ ည့်သည့် ပရုဂရမ့်မျ ားကု မ န့်တီားရပါ။ ဤကွဲသု ရွဲမျ ားနှင့်
ရင့်ဆုင့်ရမှုမျ ားက လူတစ့်ဦားချင့်ားနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားကု ပပင့်ားထန့်ဖသ ဖဘားအနတရ ယ့် ပ စ့်နုင့်ဖစမပီား ထပ့်တားု လ ဖစနင
ု ့်သည့်အပပင့် အ မ့်ားခရသူကု
လူမျြုားဖရား ခွပွဲ ခ ားမှုမျ ား ပ စ့်လ ဖစပါမည့်။

အဖကက င့်ားရင့်ား- လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားနှင့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုမျ ား လုပက
့် ုင့်ဖရား အုပစ
့် ုမျ ားတွင့် တန့်ားတူညီမှု ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ဖရားမျ
ှ
ားပ င့် ထပ့်ဆင့်
ပ စ့်ဖပေါ်လ သည့် အကကပပြုချက့်မျ ားကု ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှပခင့်ားပ င့် မ မ့်ားဆီားမီ ခွထ
ွဲ တ
ု ့်မှု အမျြုားအစ ား ပရုဂရမ့်အတွက့် လုအပ့်ချက့်မှ အမျ ားအ ားပ င့် ရှမဖနပါ။
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အ

်းပြညော်သူက နော််း

တ ်း ပြနော်လညော် ငော််းန်းပ ြော်နတ ်း လိုြော်ကိုငော်တနတသ အဖြို့

နည့်ားလမ့်ားမျ ားကု စူားစမ့်ားရှ ဖ ွပခင့်ားက စရတ့်မကကီားဖသ ၊ မ တဖသ ၊ ရယူအသုားပပြုနုင့်ဖသ ၊ အရည့်အဖသွားပမင့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှုနှင့် အမ့်ရ ကု ထညသ
့် ွင့်ားရန
နည်း
်း ျ ်းကို စူ်းစ ်းရ လြေွပခင်းသည အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားကု ပပန့်လည့်သတ့်မတ
ှ ့်ဖပားသည့်။ အနတရ ယ့်မျ ားဖသ ဒဏ့်ခတ့်သည့် ပုစမျ ားမှ ခွထ
ွဲ ွက့်ပ ်း
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားတွင့် အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် မှု
ှ မျ ားအတွက့် အကကပပြုချက့်မျ ားကု ဗဟုပပြုပါမည့်။
ဆကော်သယော် နော်Cate Graziani (cgraziani@harmreductiontx.org)
အဖြို့ဝငော်

်း-

Gilberto Pérez Surabhi
Kukke Joanna Saucedo
Cate Graziani - RPSTF member Bryan Garcia
Chris Harris - RPSTF အ ွွဲြို့ဝင့်
Elias Lang Cortez Rachel
Lee Snehal Patel
Quincy Dunlap - RPSTF အ ွွဲြို့ဝင့် Shannon Jones RPSTF အ ွွဲြို့ဝင့် Aaron Ferguson
Mary McDowell
အကကဖပားသူမှ Hailey Easley
Ricardo Garay
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ
အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားသည့် စုဖပါင့်ားပါဝင့်ဖသ လူမှုဖရား ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားပ င့် လူသ ားဘဝ
ပပည့်စုကျန့်ားမ ဖရားကု ထန့်ားသမ့်ားဖပားပခင့်ားနှင့် အ ားဖပားပခင့်ား အနုပည နှင့် သပပပ စ့်သည့်။
အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားသည့် ကျန့်ားမ ဖရားကု အဓပပါယ့်သတ့်မတ
ှ ့်ရန့် လူအမျ ားနှင့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား၏ အခွငအ
့် ဖရားကု က ကွယဖ
့် ပားမပီား စုဖပါင့်ားပါဝင့်သည့်
လရရညတညတှံျှော့ ညျှော့အရ

ျ ်းနှင့် လူအမျ ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ဟန့်ချက့်ညီသည့်

Amplifier Art မှ ရယူထ ားသည့်
Micah Bazant ၏ We All Belong
Here သရုပ့်ဖ

့်ပု

အစပျြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကု ထန်းသ ်းလစ ငျှော့လရ ကလ ်းသည။ အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရားသည့် လူသ ား ပပည့်စုကကွယဝ
့် ဖရားကု က ကွယ့်ပခင့်ားနှင့် ပျြုားဖထ င့်ဖပားပခင့်ားအပပင့်
ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် ဖပျ ့်ရင့်မှုကု လက့်ကုင့်ပပြုရန့် လူအမျ ား၏ အခွင့်အဖရားကု ထန့်ားသမ့်ားပခင့်ား အဖလအထတစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ အဆုပါ ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ား၏ အဓကအချက့်မှ
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လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှု၊ လူမှုစီားပွ ားဖရား မညီမ မှု၊ လင့်နှင့် အသက့် ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆမှု၊ လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှု ဥပဖဒမျ ားနှင့်
ရွဲကကပ့်မတ့်မ၊ှု အမုန့်ားတရ ားနှင့် အဖပခခအ ားပ င့် မသန ားမလည့်မှုတုမှ ကျန့်ားမ ဖရား မမ တမှု၏ အဖပခခအဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားပ စ့်သည့်ကု သန ားလည့်ဖရား ပ စ့်သည့်။
အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ချဉ့်ားကပ့်မက
ှု ဤကွဲသု စနစ့်တကျ မမ တမှုမျ ားကု ဖပ ရှင့်ားရန့် တ ဝန့်ခသည့် အ ဏ နှင့် အထူားအခွင့်အဖရား စနစ့်မျ ားကု လက့်ကုင့်ပပြုမပီား မမ တမှုကု
အဖပခပ ြုတသ
့် ည့် လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားကု ဦားစ ားဖပားပါသည့်။ အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရားသည့် အမျ ားပပည့်သူဖရားရ မျ ားတွင့် လူသ ားဆန့်ဖသ ချဉ့်ားကပ့်မှုကု အသုားချမပီား သပပနှင့်
၎င့်ားတ၏
ု ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ မှုမျ ားကု လမ့်ားညန့် အဖကက င့်ားရင့်ားဖပေါ် အဓကအ ားပ င့် မှီခုဖနပါသည့်။ ကုယ့်တင
ု ့် ပပြုပပင့်ဖရား နည့်ားလမ့်ားမျ ားက အသဉ ဏ့်ရှဖသ ဖအ က့်ကျြုြို့ပခင့်ားကု
ဖသချ ဖစမပီား သက့်ဖသအဖထ က့်အထ ားမျ ားနှင့်အညီ ယုကကည့်မှုမျ ားကု ပပင့်ဆင့်လုစတ့်ကု ဖသချ ဖစပါသည့်။ ကျန့်ားမ ဖရားနှင့်ညီဖသ လူမျ ားနှင့် ရှင့်သန့်ဖနဖသ
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား ပ စ့်ဖပမ က့်ဖရားအတွက့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပဏ မလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက ကျန့်ားမ ဖရား၏ လူမှုဖရား အဆုားအပ တ့်မျ ားအဖပေါ် အကွဲပ တ့်ဖပားသည့်၊
ပခ ားန ားချက့်မျ ားနှင့် အနတရ ယ့်ဖပားဖသ တည့်ဖဆ က့်မှုမျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတဖ
့် ပားသည့်၊ အရည့်အဖသွားပမင့်ဖသ ၊ ရယူအသုားပပြုနုင့်ဖသ နှင့် ယဉ့်ဖကျားမှုနင
ှ ့်ညစ
ီ ွ
အသဖပားထ ားသည့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မက
ှု ု ဖသချ ဖစရန့် ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရားနှင့် ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရားကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ဖပားသည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- လူ ှုအသင
ို ော််းအဝင
ို ော််း က နော််း

တ ်းဝနော်ထ ော််း

်း (CHWs)

အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားကု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ရန့်၊ ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ားကု တားု ပမင့်ရန့်နှင့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားကု အသွငက
့် ူားဖပပ င့်ားရန့် အလငှ
ု
ကျွန့်ုပ့်တသည့်
ု
လုပ့်အ ားခဖက င့်ားစွ ရသည့်၊ အထူားအသအမှတ့်ပပြုခရမပီား ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ား၏ ပပည့်စုကကွယ့်ဝဖရားကု ဖသချ ဖစရန့် မရှမပ စ့် လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်ကု
ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သည့် အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ထမ့်ားအ ွွဲြို့တွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှရမည့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုမျ ား အလုပအ
့်
ွွဲြို့က ယုကကည့်ပါသည့်။

မ ြို့တ အ
ော် တနပဖငျှော့ော် ်းပြ ်းလတသ လူ အ
ှု သိုကော်အဝနော််း က နော််း
က နော်ိုြော် ို အကကပြ ြါသညော်။

တ ်းဝနော်ထ ော််း

်း တလျှော့က ငျှော့ော်ြြ
ို ှုနငျှော့ော် CHW ကနော် ကော်နငျှော့ော် သငော်

နော််း ဗဟိုြ ကော်

ညော်တထ ငော် ှု

ငော် ငော််းန်းပ ြော်န နော်

လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း က နော််း တ ်းဝနော်ထ ော််း ်းသည့် ဖရှြို့တန့်ားကဖပ ရှင့်ားဖပားဖနဖသ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား လုပ့်သ ားမျ ားပ စ့်မပီား ၎င့်ားတု တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖနသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားနှင့် အနီားကပ့် ဆက့်ဆဖရား ရှသည့်။ လုပ့်ကင
ု ့်ဖနသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားနှင့် ဤကွဲသု အနီားကပ့် ဆက့်ဆဖရားဖကက င့် CHWs သည့် ဝန့်ဖဆ င့်မှု
ဖပားအပ့်သည့် အရည့်အဖသွားကု တားု ပမငရ
့် န့် ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် လူမှုဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကက ားတွင့် စတ့်ချရဖသ ဆက့်ဆဖပပ ဆသ
ု ူမျ ားအပ စ့်
ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ပါသည့်။
CHWs သည့် တစ့်ဦားချင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား ပမင့်တင့်ပခင့်ား၊ အချင့်ားချင့်ား ပပုားမှုနင
ှ ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှု ဖပားအပ့်မှု အပါအဝင့် က လကက သည့်အခါသသ သည့် အလုပ့်အပပင့်
ဆုားပ တ့်ချက့်ချမှတသ
့် ူမျ ားအတွက့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား လုအပ့်ချက့်မျ ားကု တားု ပမင့်ပခင့်ားနှင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ား့် လုပ့်ပုင့်ခွင့်ဖပားမှုနင
ှ ့် လူမှုဖရားမ တမှုကု
အဆင့်ပမင့်တင့်ပခင့်ားကု ၎င့်ားတ၏
ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားတွင့် အ ုားတန့်ပစစညား့် မျ ားနှင့် လုအပ့်ချက့်မျ ားဖပေါ် အဖပခခ၍ ဖဆ င့်ရွက့်ပါသည့်။ ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု မပပတ့်လပ့်ဖရားကု
တားု ပမင့်ပခင့်ားပ င့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအ ား အဖရားဖပေါ် အခန့်ားမျ ားနှင့် အဖပခခဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုအတွက့် အဖရားတကကီား ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှု အသုားပပြုပခင့်ားကု ဖရှ င့်ရန့်
ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ အမ့်မျ ားကု ဖ ့်ဖဆ င့်နုင့်ဖစ ု ကူညဖ
ီ ပားပါသည့်။ CHWs က စရတ့်မျ ား ဖလ ချရန့်၊ ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ား တားု ပမင့်ရန့်၊ ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု အရည့်အဖသွားကု
တားု တက့်ဖစရန့်နင
ှ ့် ကျန့်ားမ ဖရား ပခ ားန ားချက့်မျ ားကု ဖလ ချနုင့်ဖကက င့်ားပပသထ ားသည့်။
ဝနော်ထ ော််းအငော်အ ်းစို ဖြို့မဖ ်း ်းို ကော်တ ်း- Austin ရှ အသ ားအဖရ င့်ရှဖသ အလုပလ
့် ုပ့်ကုငဖ
့် နသည့် လူအတန့်ားအစ ားမျ ားအတွက့် အဓပပါယ့်ရှမပီား ဂုဏ့်သကခ ရှသည့် အလုပ့်မျ ား
ရရှဖစရန့် အခွငအ
့် လမ့်ားတစ့်ခု န့်တီားပခင့်ားသည့် တန့်ားတူညီမှု ပ စ့်ဖပမ က့်ဖရားနှင့် မမြုြို့တွင့် ဒဏ့်ခနုင့်မှု တည့်ဖဆ က့်ဖရားအတွက့် အဖပခခ အစတ့်အပင
ု ့်ားတစ့်ခု ပ စ့်ပါမည့်။ ၎င့်ားက
အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ မျ ားကု ဥပဖဒ စုားမုားဖရားသု ဖရ က့်သွ ားဖစသည့် ပုက့်လင
ု ့်ားတစ့်ခုကု အစ ားထုားဖပားသည့် ပုကလ
့် ုင့်ားတစ့်ခုကု န့်တီားဖပားနင
ု ့်ပါသည့်။ အင့်အ ားမျ ားဖသ
ရွဲကကပ့်မတ့်မှုပ င့် အမျ ားဆုား သက့်ဖရ က့်မှုရှသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားကု အဖထ က့်အကူပပြုသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား အရ ရှဖလ င့်ားအ ွွဲြို့ကု
တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ားက အချန့်ကက လ သည့်နှင့်အမ ပု၍ဖဘားကင့်ားမပီား
ပုဖက င့်ားမွန့်သည့် ရလဒ့်မျ ားကု ပ စ့်လ ဖစပါသည့်။ လူမဖ
ှု ရား တန့် ုားရှမပီား လက့်ဖတွြို့ကျဖသ လစ အဆင့်ဆင့် ရှသည့် တည့်မမွဲဖသ အလုပန
့် ှင့် ရွဲကကပ့်မတ့်မှုမှ ခွထ
ွဲ တ
ု ့်ပခင့်ားပ င့်
အသ ားအဖရ င့် ရှသူမျ ားအတွက့် သတမူမသည့် အပမတ့်ထက
ွ ့်ဖသ အလုပအ
့် ကင
ု ့်ဆုားရှုားမှုဆုင့်ရ ဖပ ရှင့်ားနည့်ားက အလွနအ
့် မင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှု၏ ထခက
ု ့်နစ့်န ဖစဖသ
သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားကု ပပင့်ဆင့်ရန့် လုအပ့်ပါသည့်။ APD ရင့်ားပမစ့်မျ ားအ ား ၎င့်ားတက
ု ု အလုအပ့်ဆုားပ စ့်သည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားကု ထင့်ဟပ့်ဖစသည့် APH ဝန့်ထမ့်ားအင့်အ ားစုတွင့်
ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် န
ှ ုင့်ရမည့်။
ကနော် ကော်နငျှော့ော် ဗဟိုြ ကော်- CHWs သည့် CHWs ၏ ကွန့်ရက့် တစ့်စတ့်တစ့်ပုင့်ားပ စ့်မပီား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အဖပခပပြု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားပပင့်ပတွင့် လုပက
့် ုင့်ဖသ အခါ အဖအ င့်ပမင့်ဆုား
ပ စ့်သည့်။ ပုမန
ှ န
့် ှင့် အခမွဲ ပ စ့်ဖသ သမဟု
ု
တ့် စရတ့်နည့်ားဖသ ၊ သင့်တန့်ားနှင့် အဖထ က့်အထ ားလက့်မှတ့်အတွက့် ဗဟုချက့်တစ့်ခု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ပခင့်ားသည့်
ကျွမ့်ားကျင့်မှုမျ ားကု တည့်ဖဆ က့်ရန့်နင
ှ ့် အ ားဖက င့်ားဖစရန့် CHWs အတွက့် ရင့်ားပမစ့်တစ့်ခု ပပဖ
ု ပားမည့်ပ စ့်မပီား အ ားအင့်ကန
ု ့်ခန့်ားသွ ားမှုနှင့် တစ့်ဆင့်ခ စတ့် စီားမှုအတွက့်
ပ စ့်နုင့်ဖပခကု ဖပ ရှင့်ားရန့် လုအပ့်ဖသ ပပုားမှုနှင့် ဖရ င့်ပပန့်ဟပ့်ဖသ ကကီားကကပ့်မက
ှု ု လက့်ခရရှပါသည့်။ ထအပပင့်
ု
ဤဗဟခ
ု ျက့်သည့် Texas အလယ့်ပင
ု ့်ားတွင့် CHWs အတွက့်
လမ့်ားညန့်ချက့်မျ ား၊ အကွဲပ တ့်ပခင့်ားနှင့် ပပုားမှုနှင့်ပတ့်သက့်မပီား အလုပ့်ရှငမ
့် ျ ားကု အသပည ဖပားမပီား ဖလကျင့်ဖပားရန့် အသားု ဝင့်နုင့်ပါသည့်။ CHWs သည့် န တ ရှည့် ကျန့်ားမ ဖရား၊
COVID-19၊ အကကမ့်ား က့်မှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား၊ ကုယဝ
့် န့်ဖဆ င့် ကျန့်ားမ ဖရား၊ မူားယစ့်ဖဆားစွွဲမှုနှင့် တလွအ
ွဲ သုားပပြုမှု၊ အနတရ ယ့် ဖလ ချမှု၊ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား၊ ကပ့်ဖဘား ဖလ ချဖရား၊
စတ့်ဒဏ့်ရ ဆုင့်ရ အသဖပားထ ားဖသ ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုနှင့် ဖဒသတွင့်ား ရင့်ားပမစ့် ရှ ဖ ွဖရား ကွဲသု အဖကက င့်ားအရ မျ ားအတွက့် ဖလကျင့်ပချမှု
ု
လက့်ခရရှပါမည့်။ ကျန့်ားမ ဖရားနှင့်
ဖဘားကင့်ားဖရားကု အ ားဖပား ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားအတွင့်ား အသဉ ဏ့်နှင့် အခွငအ
့် ဏ ဖပားမှုကု တည့်ဖဆ က့်နင
ု ့်ဖစ ု လက့်ဖတွြို့ဘဝ အဖတွြို့အကကြုမျ ားနှင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား
ထွင့်ဉ ဏ့်ကု အသအမှတ့်ပပြုရန့် ဖလကျင့်ပချမှု
ု နှင့် ကကီားကကပ့်မှု အ ားလုားအ ား လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှု မပပြုဖရား၊ အမည့်ားစက့် ကနက
့် ွကဖ
့် ရား ကန့်သတ့်ဖဘ င့်နင
ှ ့် လူအမျ ားကု
အသပည ဖပားဖရား နည့်ားလမ့်ားမျ ားအဖပေါ် တည့်ဖဆ က့်သွ ားပါမည့်။
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ရင့်ားပမစ့်မျ ားသည့် ဘ သ ပပန့်ဆုမန
ှု ှင့် စက ားပပန့်ဆုမက
ှု ု လုအပ့်သလု ရရှဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် မှု
ှ မျ ားပ င့် ဘ သ စက ားစုလင့်စွ ရှရမည့်။ အဖပခခအ ားပ င့်
ဤဗဟုချက့်ကု CHWs၊ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ထမ့်ား ပချသူ
ု
မျ ားနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား မဟ မတ့်မျ ားက ဦားဖဆ င့်မပီား ဖဆ င့်ရွကဖ
့် ပားရမည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- လူ ှုအသင
ို ော််းအဝင
ို ော််း က နော််း

တ ်း စငော်

်း

2017 Austin Travis ဖက င့်တီ ကျန့်ားမ ဖရား စစစ့်မှု (CHA) က ဖတွြို့ရသည့်
ှ
မှ -

•

Travis ဖက င့်တတ
ီ င
ွ ့် အမ့်ဖထ င့်စုမျ ားနှင့် လူမျြုား/တင
ု ့်ားရင့်ားသ ားပ စ့်မှုကက ား ဝငလငွ ည

ှု ျ ်း ရလနသည။

ပ န့်ဖဝဖပားခွဲသည့်။

•
•

•

ဝင့်ဖငွနည့်ားပခင့်ားက တားု ပွ ားလ ဖသ အနတရ ယ့် အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားနှင့် ဆက့်စပ့်မပီား ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ားကု ပုဆုားရွ ားလ ဖစပါသည့်။
Travis ဖက င့်တရ
ီ ှ အသက့် 18 နှစ့်မှ 64 နှစ့်အရွယ့် လူမျ ား၏ ¼ ခနက
့်
ကျန်း လရ်းအ ခှံ ရသညျှော့အတွက ကုနက
့် ျစရတ့်မှ လူအမျ ားအတွက့် ကျန့်ားမ ဖရား
ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုရယူရန့် အဟန့်အတ ား ပ စ့်ဖနသည့်။ အဟနအ
့် တ ားမျ ားတွင့် ကျန့်ားမ ဖရား ဖစ င့်ဖရှ က့်မအ
ှု တွက့် ဖငွဖကကားဆုင့်ရ ရယူနုငမ
့် ှုနှင့် ရုပပ
့် ုင့်ားဆင
ု ့်ရ
ရယူနုင့်မှုအပပင့် လက့်ရှ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကု သန ားလည့်မှု ပါဝင့်ပါသည့်။
လူဖပခ က့်ဦားလ င့် တစ့်ဦားက ကုနက
့် ျစရတ့်ဖကက င့် ဆရ ဝန့်နှင့် မပပဘွဲဖနပါသည့်။

အဆုပါ အဖကက င့်ားရင့်ားမျ ားဖကက င့် 2018 ခုနှစ့်တွင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား တားု တက့်ဖက င့်ားမွန့်ဖရား အစီအစဉ့်၏ ထပ့်တန့်ား ဦားစ ားဖပားမှ “ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှုကု
ရယူနုင့်မှုနင
ှ ့် တတ့်နင
ု ့်မှုပ စ့်သည့်။”
Austin မမြုြို့ဖတ ့်တွင့် ူပြေြူ ဟိုတသညျှော့ ဝင့်ဖငွနည့်ားသူမျ ားအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု နည့်ား ါ်းသပ င့် ပုပ ျူဖသ ၊ ပုချမ့်ားသ ဖသ ရပ့်ကွကမ
့် ျ ားနငျှော့ယဉ င ကျန့်ားမ ဖရား
ရင့်ားပမစ့်မျ ားနှင့် အဖပခခအဖဆ က့်အအသ
ု ု တူညီဖသ ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲခွင့် မရှဘွဲ ချန့်ထ ားခွဲသည့် သမုင့်ားဖကက င့်ားရှည့် ရှထ ားသည့်။ ကျန့်ားမ ဖရား တန့်ားတူညီမှု ရှုလထ ငျှော့မျ ားကု
အသုားပပြုပခင့်ားပ င့် ဤအကကပပြုချက့်သည့် မမြုြို့ဖတ ့်အ ား အဆုပါ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား၏ ကျန့်ားမ ဖရားတွင့် ဆယ့်စန
ု ှစ့်ဖကျ ့်ဖအ င့် မပပည့်ဝဖသ ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုအ ား အဆုပါ
ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ားတွင့် စရတ့်နည့်ားမပီား ပစ့်မှတထ
့်
ားဖသ ပပြုစုဖစ င့်ဖရှ က့်မှု ဖဆားခန့်ားမျ ားတွင့် ပပသနုင့်ရန့် ွင့်လှစဖ
့် ပားပခင့်ားနှင့် သွ ားလ ဖရားနှင့် တယ့်လက
ီ ျန့်ားမ ဖရား ဖရွားချယ့်မှုမျ ား
ပပုားဖပားပခင့်ားပ င့် ရယူအသုားပပြုနုင့်မှု ဖသချ ဖစပခင့်ားပ င့် ပပြုပပင့်ရန့် ဖတ င့်ားဆုပါသည့်။ အရည့်အဖသွားပမင့်မ ားမပီား စရတ့်မကကီားဖသ ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှုကု
ရယူအသုားပပြုနုင့်မှုသည့် ကျန့်ားမ ဖရားနှငည
့် မီ ပီား ဖဘားကင့်ားဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ား့် ၏ အုတ့်ပမစ့်ပခစ့်သည့်ဟု ကခှံသလဘ လ ါကရ ည့်။
ဤဖဆားခန့်ားမျ ားသည့် ဖပားအပ့်သည့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကု တားု ချွဲြို့ရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အပန့်ားဖပ စင့်တ မျ ားနှင့် ပူားတွတ
ွဲ ည့်ရှနုင့်ပါသည့်။ အလ ားတူပင့် Austin အဖရှြို့ပင
ု ့်ားတွင့်
လတ့်တဖလ ပတ့်ထ ားသည့် ဖကျ င့်ားမျ ား၏ တစ့်စတ့်တစ့်ပုင့်ားကု ဤကွဲသု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ဖနရ အမျြုားအစ ားအတွက့် လပ င်း ွှဲလနရ ချအသှံို်းပ ြှုနင
ို ါသည။
အထူားသပ င့် Dell Medical School နှင့် UT သူန ပပြုဖကျ င့်ားတနှ
ု င့် ပူားဖပါင့်ား၍ ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ အထုင့်ဆရ ဝန့်မျ ားက တစ့်ပတ့်လ င့် အကကမ့်ဖရမျ ားစွ ကုသဖပားဖနသည့်
ဖဆားခန့်ား ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ားပါသည့် ရပ့်ကက
ွ ့်အတွက့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ား ဝန့်ထမ့်ားမျ ား၊ သူန ပပြု ဖကျ င့်ားသူ၊ ဖကျ င့်ားသ ားမျ ားနှင့် လုငစ
့် င့်ရ
အကကဖပားအ ွွဲြို့မျ ားက လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားတွင့် တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ရမည့်။ အကကဖပားသူမျ ား ၎င့်ားတု တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖနသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမှ
မဟုတလ
့် င့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား လူဦားဖရစ ရင့်ားကု အဖလားအနက့်စဉ့်ားစ ားရမည့်။ ဖဆားခန့်ား ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ားတွင့် ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ကျန့်ားမ ဖရား စစ့်ဖဆားမှုမျ ား၊
အဖရားကကီားလူန ဦားစ ားဖပားကုသမှုစနစ့်၊ အပမန့်စစ့်ဖဆားပခင့်ားနှင့် လွဲဖပပ င့်ားဖပားပခင့်ားတအပပင့်
ု
အပခ ားအရ မျ ား ပါဝင့်မပီား တယ့်လီကျန့်ားမ ဖရား ဖရွားချယ့်မှုမျ ား ပါရှရမည့်။
ဟင့်ားချက့်ပခင့်ား၊ ဖလကျငခ
့် န့်ား၊ သတရှပခင့်ား/တရ ားထုင့်ပခင့်ားနှင့် အကူအညီ အုပ့်စမ
ု ျ ားကွဲသု အပခ ား ကျန့်ားမ ဖရား ပမင့်တင့်မှု လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားသည့် ဖပားအပ့်သည့် အရ မျ ားနှင့်
တစ့်စတ့်တစ့်ပင
ု ့်ား ပ စ့်ရမည့်။
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားသည့် ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုသု ချတ့်ဆက့်မက
ှု ု ပပုားဖပားက အမ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မန
ှု ှင့် လင့်ပင
ု ့်ား ကုယ့်ထလက့်ဖရ က့် ကျျူားလွန့်မှု
ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရားနှင့် တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား၊ လင့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကဖ
ူ ရားနှင့် အနတရ ယ့် ဖလ ချဖရား ပပုားမှု အပါအဝင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု အဖပခခ၍
ပပုားမှု ဖပားရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင့် ညနင
ှု ့်ားလုပ့်ဖဆ င့်နုင့်သည့်။ လူတစ့်ဦားချင့်ားအ ား ဖဆားခန့်ားဖနမျ ားနှင့် အပခ ား စီစဉ့်ဖရားဆွွဲမှု ရရှဖအ င့် ကူညီရန့်
စင့်တ တစ့်ခုချင့်ားစီတွင့် ဗင့်က ားတစ့်စီား ထ ားရှဖပားရမည့်။ အဆုပါ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားထ ်းရရနအတွက အပမင့်မ ားဆုား ဦားစ ားဖပားမှ Austin ၏ အဖရှြို့ပင
ု ့်ား
Crescent ရှ ရွဲကကပ့်မတ့်မမ
ှု ျ ားမပီား အလွနအ
့် မင့်ား ပပြုပပင့်ဖပပ င့်ားလွဲထ ားသည့် ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ား ပ စ့်သည့်။
ရွဲမျ ား မရှပခင့်ားသည လူအမျ ားကု ကျန့်ားမ ဖရားနှင့်ညီမပီား ဖဘားကင့်ားလုခခြုဖစသည့်ဟု ဖပပ ရန့်မှ မှ ားမည့်မဟုတ့်ပါ၊ ဖဘားကင့်ားလုခခြုဖစသည့်အရ မှ ၎င့်ားတအတွ
ု
က့်
ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုမျ ားဖပားမပီား ၎င့်ားတု လုအပ့်ချန့်တွင့် လုအပ့်သည့်ဖနရ ၌ ပ ည့်ဆည့်ားဖပားသည့် အဖပခခအဖဆ က့်အအု ရှမှု ပ စ့်သည့်။ ခင
ို
ဖသ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား
ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် အပန့်ားဖပ ဖရား စင့်တ ပစ
ု တွင့် အ ားနည်းချက့်အရှဆုား လူမှုအသင
ု ား့် အဝုင့်ားမျ ားအတွက့် အ ားဖက င့်ားဖသ ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် ဖဘားကင့်ားဖရား ရလဒ့်မျ ား ပ စ့်ဖစသည့်
ပတ့်ဝန့်ားကျင့်မျ ားကု န့်တီားနုငဖ
့် ပခရှသည့်။
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BURMESE
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- တစ ်း ကက်းတသ တဆ်း ကော်ဆိုငော်

တြ်းသငော််းြစစည်းော် စ

ြ
ို နော််းငယော်

်း

မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ဖစျားနှုန့်ားအပပည့်ပ င့် ဖဆားဝါားမျ ားကု မတတ့်နုင့်ဖသ မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားအတွက့် စရတ့်နည့်ားဖသ ဖဆားပစစညား့် မျ ား စီစဉ့်ဖပားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုငား့် ဖဆားပစစည့်ား
စတုခန့်ားငယ့်မျ ားကု သုဖလှ င့်ထ ားဖရားတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှသငပ
့် ါသည့်။ ပု၍ ကကပ့်မတ့်ဖသ ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ ဖစ င့်ဖရှ က့်မက
ှု ု ဖရှ င့်ရန့်နှင့် ကကြုတင့်က ကွယ့်ရန့်
ပုားသတ့်ထ ားဖသ ပတ့်တီားမျ ားနှင့် ဒဏ့်ရ ပပြုစုဖစ င့်ဖရှ က့်မှု လုအပ့်ဖသ အခါ၊ စရတ့်မှ ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအတွက့် ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် ပပည့်စုကကွယ့်ဝဖရားကု
က ကွယ့်ရန့် လုအပ့်သည့် ရင့်ားပမစ့်မျ ား ရယူရန့် အခက့်အခွဲ မပ စ့်သင့်ပါ။ အဆုပါ စတုခန့်ားငယ့်မျ ားတွင့် ဒဏ့်ရ ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု ဖဆားဝါားမျ ား၊ အမျြုားသမီား တစ့်ကုယဖ
့် ရသန့်ရှင့်ားဖရား
ထုတက
့် ုနမ
့် ျ ား၊ ကုယ့်ဝန့်သည့် ဖဆားဝါားမျ ား၊ ဒက
ု ့်ပါမျ ား၊ ကဖလား အစ ားအစ နှင့် ပ ည့်စက
ွ ့်စ ၊ ဖရှားဦားသူန ပပြု ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု၊ အဖအားမပခင့်ားနှင့် တုပဖ
့် ကွား ဖဆားဝါားမျ ား၊
ဖရွြို့လျ ားသွ ားလ မှု အကူအညီမျ ား၊ သက့်ကကီားရွယ့်အမ
ု ျ ားအတွက့် ပပြုစဖ
ု စ င့်ဖရှ က့်မန
ှု ှင့် ဆက့်စပ့်သည့် ထုတက
့် ုနမ
့် ျ ား၊ ဗီတ မင့်မျ ား၊ ကုယ့်ဝန့်သည့် စစ့်ဖဆားမှုမျ ား၊
ပုားသတ့်ထ ားဖသ ဖဆားထုားပပွတမ
့် ျ ား၊ အနတရ ယ့်ဖလ ချဖရား ဖဆားဝါားမျ ား၊ အစီအစဉ့် B ဖဆားဝါား၊ သ ားဆက့်ပခ ားဖရား ဖဆားဝါားမျ ား၊ ဘက့်တားီ ရီားယ ား သန့်ရှင့်ားဖရား ဖဆားဝါားမျ ားနှင့်
န ကျင့်မှု သက့်သ ဖရားနှင့် စီမခန့်ခွွဲဖရား ဖဆားဝါားမျ ား ပါရှရမည့်။
အဆုပါ စတုခန့်ားငယ့်မျ ားကု ရှင့်သန့်ဖနထုင့်ရန့် လုဖလ က့်သည့်ထက့်ပဖ
ု သ လုပ့်အ ားခ ရသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်က တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖနဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား
ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ အ ားလုားတွင့် ရနုင့်ပါသည့်။ ပစစည့်ားတစ့်ခအ
ု တွက့် $0 မှ $15 ဖပား၍ ဝယ့်ယူရန့် ဖမ ့်လင့်ဖနသူမျ ားက ဝယ့်ယူလုလ င့် ဝယ့်နုင့်ဖစရန့် ဖလ နည့်ားဖသ နှုန့်ားပ င့်
ထုတက
့် ုနအ
့် ားလုားကု ဖရ င့်ားချရမည့်။ အဖထ က့်အထ ား ပပသရန့် မလုအပ့်ဘွဲ အဆုပါ အခန့်ားငယ့်မျ ားကု မည့်သူမဆက
ု ရယူအသုားပပြုနုင့်ရပါမည့်။
ဤပစစည့်ားမျ ား ဖထ က့်ပဖပားအပ့်ဖနသည့် မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လူအမျ ားက ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှု ရယူနုင့်သည့် တပခ ား ဧရယ မျ ားတွင့် ဖလ ချထ ားဖသ
အသုားစရတ့်မျ ား ရရှမှု ပ စ့်လ ပါမည့်။ အဖမရကန့် 60% ဖကျ က
့် $500 အဖရားဖပေါ်ဖငွဖကကားကု မတတ့်နင
ု ့်ဖသ ဖကက င့် ၎င့်ားတက
ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရားနှင့်
ပပည့်စုကကွယ့်ဝဖရားကုလည့်ား ပမင့်တင့်ဖပားမည့်ပ စ့်မပီား ပ စ့်လ နင
ု ့်သည့် ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ ပပဿန မျ ားကု ကုငတ
့် ွယ့်ဖပ ရှင့်ားရ တွင့် အဖကကွားတင့်စရ မလဘ
ု ွဲ မသ ားစုမျ ားကုလည့်ား
ပပုားကူညီပါမည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- အစ ်းအတသ ကော် ်းဖိုတဆ ငော်

အစ ားအဖသ က့်နှင့် အ ဟ ရသည့် ဖက င့်ားမွန့်ဖသ ကျန့်ားမ ဖရား၏ ပငင့်ားပယ့်မရနုင့်ဖသ ကဏ္ဍတစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ အစ ားအဖသ က့် ရှ ားပါားမှုသည့် နုငင
့် နှင့် Austin အဖရှြို့ပုင့်ားတွင့်
ပခွင့်ားချက့်မရှ ဖက င့်ားစွ မှတ့်တမ့်ားတင့်ထ ားဖသ ကပ့်ဖဘားတစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ လူတုင့်ား ဝယ့်စ ားနင
ု ့်ဖသ အ ဟ ရပပညဝ
့် မပီား ဖစျားမကကီားသည့် အစ ားအစ မျ ားကု ပပြုလုပ့်ပခင့်ားက
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားစနစ့်၏ အဓက ဦားစ ားဖပား ပ စ့်ရမည့်။ ထသ
ု ပု စ့်ဖစရန့် ဤအလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် အခမွဲ အစ ားအစ မီား ုဖဆ င့်မျ ားနှင့် ဖရခွဲဖသတတ မျ ားကု
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ တင
ု ့်ားတွင့် ထ ားရှဖပား၇န့် အဆုပပြုပါသည့်။ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ သက့်ဆုင့်သည့် အစ ားအဖသ က့်အဖပခ က့်မျ ားနှင့် ထွကက
့် ုနက
့် ု
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်အ ားလုား ရရှနုင့်ဖစဖရားအတွက့် ဖဒသနတရ စုကပ
့် ျြုားသူမျ ားနှင့် လက့်လဖ
ီ ရ င့်ားချသူမျ ားနှင့် လက့်တလ
ွွဲ ုပ့်ကင
ု ့်ဖရားမျ ားကု တည့်ဖဆ က့်ရပါမည့်။
အဖက င့်ားဆုားအဖနပ င့် စင့်တ သည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားက လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားအတွက့် လုအပ့်သညအ
့် ရ မျ ားကု စက
ု ့်ပျြုား ပျြုားဖထ င့်နင
ု ့်သည့် ဖပမရ ရယူနုင့်မှု ရှရမည့်။
အစ ားအဖသ က့် စက
ို
ျြှု်းလရ်းအတွက့် ဦားဖဆ င့်လုပက
့် ုင့်ဖနသည့် လူမအ
ှု သင
ု ့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် ၎င့်ားတ၏
ု ဝန့်ဖဆ င့်မှုနင
ှ ့် ပါဝင့်ပ ည့်ဆည့်ားဖပားမှုအတွက့်
ဖထ က့်ပဖကကားဖငွမျ ား လက့်ခရရှရပါမည့်။
မမြုြို့ဖတ ့် လုပ့်ကင
ု ့်သင့်သည့် တပခ ား ဖဆ င့်ရွက့်ချက့်မှ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားအတွင့်ား လုငစ
့် င့်ရ စီားပွ ားပ စ့် မီားခဖ
ု ချ င့်အတွက့် အသုားအဖဆ င့်မျ ားကု
ပပုားဖပားရန့် ပ စ့်သည့်။ ဤမီား ုဖချ င့်မျ ားတွင့် ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ားအတွက့် သမဟု
ု
တ့် ဖကျွားဖမွားဖရား ပွွဲမျ ားအတွက့် ဟင့်ားလျ မျ ား ပပင့်ဆင့်ရန့် လုအပ့်ဖသ မီား ုဖချ င့်သုားပစစည့်ားအ ားလုား
တပ့်ဆင့်ထ ားရမည့်။ လုပင
့် န့်ားငယ့်ပင
ု ့်ရှငမ
့် ျ ားအဖနပ င့် အသုားအဖဆ င့်မျ ားကု အခဖကကားဖငွ အနည့်ားငယ့်ပ င့် ဝယ့်ယူနင
ု ့်ရမည့်။ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် အလုပ့်သမ ားမျ ားအ ား
မီား ုဖချ င့်မျ ားတွင့် စီစဉ့်လုပဖ
့် ဆ င့်မအ
ှု တွက့် လုပ့်အ ားခဖပားမပီား ဟင့်ားချက့်ပစစညား့် အ ားလုားနှင့် ဟင့်ားလျ အပူမျ ား ဖပားဖဝရန့် လုအပ့်သည့် အရ အ ားလုားကု ပ ည့်ဆည့်ားဖပားရသည့်
အဖရားဖပေါ်ပ စ့်ရပ့်မျ ားတွင့် ဖဒသနတရ စ ားဖသ က့်ဆင
ု ့်မျ ားနှင့် အဖရားဖပေါ် စ ချြုပ့်မျ ား ချြုပ့်ဆုမက
ှု ုလည့်ား ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ရမည့်။
ဤကွဲသု အစပျြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှု အ ားလုားအတွက့် ပစစည့်ားမျ ား လက့်ခရရှမည့် လူအတွက့် အဖထ က့်အထ ား သမဟု
ု
တ့် အဖထ က့်အထ ားစ ရွက့် သမဟု
ု
တ့် ထလ
ု ူ၏
ကုယ့်စ ားလှယ့်အတွက့် အဖထ က့်အထ ားစ ရွက့် လအ
ု ပ့်ချက့် မရှရပါ။ ၎င့်ားမှ အပပန့်အလှန့် အကူအညီနှင့် စုဖပါင့်ားပါဝင့်ဖသ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ဖစ င့်ဖရှ က့်မှုကု ဗဟုပပြုသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားတစ့်ခု ပ စ့်ရန့် ရည့်ရယ
ွ ့်ပါသည့်။ လူအမျ ားသည့် ဗျျူရုကရက့်တစ့် ပန့်ားတင
ု ့်သု အလုပ့်အဖကျွားပပြုရန့် လုအပ့်သည့် ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ားကု စစစ့်ပခင့်ားတွင့်
ကနသ
့် တ့်မှုမျ ား မကကြုဖတွြို့ရသင့်ပါ။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

-စ

က
ော် နော််း

တ ်း ဝနော်တဆ ငော် ှု

်း

အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား၏ ထပ့်ဖဆ င့်ား အစတ့်အပင
ု ့်ားမျ ားသည့် ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှင့် မမြုြို့သမူ မြုြို့သ ားမျ ားအတွက့် စတ့်ပုင့်ား ပပည့်စုကကွယ့်ဝဖရား ပ စ့်သည့်။
မသန့်စွမ့်ားသူမျ ား၊ လင့်တူဆက့်ဆသူမျ ား၊ လူမည့်ားနှင့် အသ ားညြုသူလူမျ ားနှင့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနထုင့်သန
ူ ှင့် စ ရွက့်စ တမ့်ားမရှဖသ လူမအ
ှု သုကအ
့် ဝန့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား
သမဟု
ု
တ့် အဂဂလပ့်စက ားမဖပပ သူမျ ားကွဲသု အဓကအ ားပ င့် ဖဘား ယ့်ခထ ားရသည့် လူမျ ားအတွက့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကို ထဖရ က့်စွ နှင့် ပပည့်စုစွ ဖပားနုင့်သည့် သမဟု
ု
တ့်
စရတ့်နည့်ားဖသ
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BURMESE
သက့်သ သည့် နှုန့်ားထ ားမျ ားပ င့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင့် စရတ့်မရှသဖလ က့်နီား ါ်း နှစ့်ခုလုား ဖပားသည့် ပရုဂရမ့်မျ ားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုငယ့်မျ ားရှပါသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု
လူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ားမျ ား၏ စုဖပါင့်ားထ ားဖသ စတ့်ပုင့်ားပပညစ
့် ုကကွယ့်ဝဖရားတွင့် ပပုားရန့်နှင့် ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှရန့်အပပင့် အထူားသပ င့် အ ားနည့်ားချက့်ရဖသ
ှ
လူအမျ ားအတွက့်
စတ့်ပုင့်ားဆုင့်ရ တယ့်လီကျန့်ားမ ဖရား အခွင့်အလမ့်ားမျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှရန့် ဖတ င့်ားဆုပါသည့်။
မကက ခဏဆုသလု ူပြေြူ ဟိုတသညျှော့ လင့်တူဆက့်ဆသူမျ ားသည့် ကကြုတင့်က ကွယ့်နုငဖ
့် သ ျ ားန မှု သမဟု
ု
တ့် ကုသနုင့်ဖသ ျ ားန မှုနင
ှ ့်ဖရ ဂါကု မလွန့်ဆန့်နုင့်ကကပါ။
မပပည့်စုဖသ ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှုကု ရယူနုင့်ပခင့်ား မရှပခင့်ားနှင့်အတူ ဖပါင့်ားစပ့်ပ စ့်လ သည့် စတ့် စီားမှုက ဖရှ င့်လန
ွဲ ုင့်ဖသ ကျန့်ားမ ဖရား ပပဿန မျ ားကု ပဆ
ု ုားရွ ားဖစသည့်
သမဟု
ု
တ့် န့်တီားဖပားသည့်။ ကျန်း လရ်းလဆွ်းလနွ်း ွွှဲ ျ ်း၊ အ ို ရှံလ
ို ဆွ်းလနွ်း ွွှဲ ျ ်းနငျှော့ ကကွယဝလသ ကျွ ်းကျင ှု ရရသညျှော့အရင်းအပ စ ျ ်းတွင ကျန်း လရ်းနငျှော့
သ ယ ဝလပ လရ်းအတွက အဘကဘက ှံျှော့ ို်းလ ်းနင
ို လသ လဆ ငရွက ှုနငျှော့ ရ ရွ
ူထို ကျန်း လရ်းနငျှော့ကျန်း လရ်းဆိုငရ ကစစရ ျ ်းနငျှော့ တသတ၍
တက
ိုို့ ိုယတင
ို ည လ ်းပခင်းနငျှော့ အ ်းလ ်းလထ ကခှံပခင်းတက
ို့ို ို ွတ
စွ လဆ ငရွကနိုငလစပခင်းတို့ို ါဝငသည။ ဤပရဂ
ု ရမ့်သည့် အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ မျ ားနှင့်
လင့်တူဆက့်ဆသူမျ ားနှင့် အတူလုပ့်ကင
ု ရ
့် န့် ဖ ့်ဖရွမပီား ဖလကျင့်မရ
ှု ထ ားသည့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရားနှင့် ပည ဖရားအဖပေါ် ဗဟပု ပြုသည့် တပခ ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားပွွဲမျ ားကု
စီစဉ့်ကျင့်ားပရမည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- အသစော်လနိုငတ
ော် သ စ ော််းအငော် ငော််းန်းပ ြော်န ှု

ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားတွင့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရားကု ရယူအသုားပပြုနုင့်ဖရားအတွက့် အစ ားအဖသ က့်နင
ှ ့် ဖရတက
ု အဓကအဖရားကကီားသကွဲသပင့်
ု စွမား့် အင့်ရင့်ားပမစ့်
ရရှဖရားကလည့်ား အလ ားတူ အဖရားကကီားသည့်ဟု ကျွန့်ုပ့်တု သထ ားပါသည့်။ မကက ဖသားမီက မျက့်ပမင့်ကကြုခရသည
ွဲ
့် ဖဆ င့်ားရ သီ မုန့်တုင့်ားအပပင့် ဤလ မည့် ဖနွရ သီတွင့် ကျွန့်ုပ့်တု
ကကြုဖတွြို့ရမည့် အပူဒဏ့်တုဖကက င့် Texas တွင့် ဆုားရွ ားဖသ မုားဖလဝသအဖပခအဖနမျ ား ရှဖနသည့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားရှ လူမျ ားက အပူနှင့် အဖအားစနစ့်မျ ားကု
အထူားသပ င့် ရယူအသုားပပြုနုင့်ရမည့်။ ကျွန့်ုပ့်တသည့်
ု
အစ ားအဖသ က့် ချက့်ပပြုတရ
့် န့် စွမ့်ားအင့်ကု အသုားပပြုပါသည့်၊ လူမျ ားစွ က အသက့်ရင
ှ ့်သန့်ဖရား ဖဆားဘက့်ဆင
ု ့်ရ ပစစည့်ားမျ ားကု
စွမ့်ားအင့်ဖပားရန့်ပင့် ၎င့်ားတက
ု ု အ ားကုားဖနရနုင့်ပါသည့်။ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လူမအ
ှု သုငား့် အဝုင့်ားမျ ားက အကျြုားခစ ားခွင့်ရနင
ု ့်သည့် ကုယ့်တုင့် လုဖလ က့်ဖသ စွမ့်ားအင့်ရင့်ားပမစ့်မျ ားတွင့်
ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှသင့်သည့်ဟု ယုကကည့်သည့်။ အထူားသပ င့် အသုားအဖဆ င့် ကျသင့်ဖငွမျ ား အချန့်မီ ဖပားဖဆ င့်ရန့် ရုန့်ားကန့်ရဖလရှသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားတွင့် ဖန က့်ထပ့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ဆုလ အဖဆ က့်အအုမျ ား တည့်ဖဆ က့်ရန့် ဖတ င့်ားဆုပါသည့်။ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လက့်ရှ စွမ့်ားအင့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားအတွက့်
အ ားထ ားမှုနှင့် ဖငွဖပားဖချမှုမျ ားကု ဖထ က့်ပဖကကားဖပားရန့် ဆုလ ဂရစ့်မျ ားနှင့် လက့်ခရရှဖသ စွမ့်ားအင့်နှင့် ဆက့်စပ့်သည့် ဧရယ တွင့် သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မီဖသ မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားက
ရနုငဖ
့် စရန့် Austin စွမ့်ားအင့်နှင့် ပူားဖပါင့်ားလုပ့်ကုင့်ရမည့်။ ဤဝန့်ဖဆ င့်မှုကု မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားထ အခမွဲဖပားအပ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား အသစ့်ဖပပ င့်ားလွဲနုင့်ဖသ စွမ့်ားအင့် ရင့်ားပမစ့်
မက့်လုားမျ ားနှင့် ဆက့်စပ့်သည့် မမြုြို့ဖတ ့် ဖထ က့်ပဖငွမျ ား သမဟု
ု
တ့် က့်ဒရယ့်နင
ှ ့် နုင့်ငဖတ ့် ဖထ က့်ပဖကကားမျ ားပ င့် ကျခရမည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- တဆ်းဝါ်းလအ
ို ြော်သညျှော့ော် ကိုသ ှုအ

ကော် တငတ က်းတထ ကော်ြပျှော့ ြငော််း

အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားကု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ရန့်၊ ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ားကု တားု ပမင့်ရန့်နှင့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားကု အသွငက
့် ူားဖပပ င့်ားရန့် အလငှ
ု
မ ြို့တ အ
ော် ်း တဆ်းဝါ်း ထနော််းထ ်းတသ ၊ အထူ်းသပဖငျှော့ော် ကော်သဒိုနော််း ြရိုဂ ော် ်းဆသ
ို ညျှော့ော် ကိုသ ှု ငော် ငော််းန်းပ ြော်န နော် အကကပြ ညော်ဟု အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရား
ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် မှု
ှ မျ ား အလုပ့်အ ွဲြို့ွ က ယုကကည့်ပါသည့်။
MAT သည့် ဘန့်ားပါသည့် ဖဆားဝါားမျြုားကွွဲမျ ားကု အသုားပပြု သမဟု
ု
တ့် တလွွဲသုားဖနသည့် လူမျ ားအတွက့် ခင
ု ့်လုသည့် ဖဆားဝါားဖဗဒ ကုသမှုတစ့်ခု ပ စ့်မပီား ဘန့်ားကုသဖရား ပရုဂရမ့်မျ ား
(OTP) က ထန့်ားချြုပ့်ထ ားပါသည့်။ ဤကုသမှု၏ ဖကျ ဖထ က့်ဖန က့်ခမှ FDA အတည့်ပပြုထ ားသည့် မက့်သဒုန့်ားနှင့် ဘူပရီဖန င့်ား ဖဆားဝါားမျ ား ပ စ့်သည့်။ ၎င့်ားက ဦားဖနှ က့်တင
ွ ့်ား
ဘန့်ား လက့်ခတပပန့်
ု ပစစည့်ားမျ ားကု သက့်ဝင့်လ ဖစမပီား န ကျင့်ဖသ ဘန့်ား ထုတလ
့် တ့်မှု ဖရ ဂါလကခဏ မျ ားကု တ ားဆီားဖပားက တရ ်း ဝင ူ်းယစလဆ်းသှံို်းစွွှဲ က
ှု ို
ဖလျ နည်းဖစပါသည့်။ MAT တွင့် ဖဆားဝါားသုားစွွဲမှု၊ ဖဆားအလွန့်အကျွသုားမှုနှင့် ကူားစက့်တတ့်ဖသ ဖရ ဂါ ပ စ့်ပွ ားမှုတု အပါအဝင့်လက့်ဖတွြို့ဖ ့်ပပထ ားဖသ ကျန့်ားမ ဖရား
အကျြုားခစ ားခွငမ
့် ျ ားစွ ရှသည့်။ သဖသ
ု
့်၊ Travis ဖက င့်တရ
ီ ှ အ မခမရှဖသ လူမျ ားနှင့် ကုယ့်တင
ု ့် မဖပားနုင့်သမ
ူ ျ ားသည့် မက့်သဒုန့်ား ကုထုားအတွက့် ရှညက့် က ဖသ
ဖစ င့်ဆင
ု ့်ားစ ရင့်ားကု ရင့်ဆုင့်ရည့်၊ ဖစ ငဆ
့် ုင့်ားစ ရင့်ားရှသူမျ ားသည့် ဖဆားအလွနအ
့် ကျွသုားမှုဖကက င့် ဖသဆုားနုင့်ဖပခ ဆယ့်ဆပုမျ ားသည့်။
သဖသ
ု
့်၊ လူအမျ ားကု မကုသဘွဲထ ားမပီား EMS၊ ERs၊ အကျဉ့်ားဖထ င့်မျ ားနှင့် တပခ ား အမျ ားပပည့်သူ တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖစပခင့်ားတတွ
ု င့် ဖရ က့်ရှပါက အသုားချရသည့်
ဖငွဖထ င့်ဖပါင့်ားမျ ားစွ နှင့် ယှဉ့်ပါက MAT က အလွန့်အမင့်ား စရတ့်သက့်သ ပါသည့်။ မက့်သဒုန့်ား ထန့်ားသမ့်ား ကုသမှုအတွက့် နှစစ
့် ဉ့် အသုားစရတ့်မှ လူတစ့်ဦားလ င့် $4,500 ခန့်
ပ စ့်သည့်။
ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ တရ ားစီရင့်မစ
ှု နစ့်တွင့် ပါဝင့်သည့် ဘန့်ားပ ျူတလွွဲအသုားပပြုသက
ူ ု ကုသမှုတင
ွ ့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှထ ားသည့် ဖဒေါ်လ တုင့်ားအတွက့် ဖပခ က့်ဆ ပပန့်ရသည့်
ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှု ရှပါသည့်
သပု စ့်ပါ၍ Travis ဖက င့်တီတွင့် မူားယစ့်ဖဆားဝါားမျ ားကု အသုားပပြု/တလွွဲသုားဖနသည့် လူမျ ားအတွက့် အခမွဲ၊ လုသလုရမပီား တဖပပားညီဖပားထ ားသည့် လူဗဟုပပြု MAT ကု ပပုားရန့်နင
ှ ့်
ကျွန့်ုပ့်တု လက့်ရှ ရင့်ဆုငဖ
့် နရသည့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပထ ားဖသ ကုသမှုအတွက့် က လရှည့်ကက ဖစ င့်ဆုင့်ားရမှုကု ဖလ ချရန့် ကကြုတင့်က ကွယဖ
့် ရား ပ စ့်နင
ု ဖ
့် ပခအပ စ့် MAT ကု
အသအမှတ့်ပပြုသည့် တင့်ားကျပ့်ဖသ မူဝါဒကု ဖတ င့်ားဆုပါသည့်။
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BURMESE
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- ူ်းယစော်တဆ်းဝါ်း သို်းစ ှုနငျှော့ော်

လသို်း ှုအ

ကော် အနတ

ယော် တလ ျှော့ြ တ ်း ဝနော်တဆ ငော် ှု အတပြပြ လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််းကို

်းို ြ ြို့ြါ

မူားယစ့်ဖဆားဝါား အသုားပပြုမှုနှင့် တလွွဲသုားမှု၊ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ပပဿန မျ ားနှင့် အမ့်ဖပခရ မွဲမှုကု ရင့်ဆင
ု ့်ဖနရသည့် လူမျ ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ပုဖက င့်ားမွန့်စွ ဖပ ရှင့်ားရန့်၊
အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုမျ ား အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် Austin မမြုြို့ဖတ ့်အ ား တဆ်း ထို်းပြ ော် အသို်းပြ နိုငတ
ော် ်း၊ လ တ ကော်အကူအညတ
ငော််းနင
ို သ
ော် ညျှော့ော် စငော်
ယူအသို်းပြ နိုငတ
ော် သ တဆ်းတပဖ န
ှု ငျှော့ော် ပြ ်း က ်းပဖ က
ော် ိုသ ှု ်း၊ ဥြ တဆ်းလနော် ှု ကက ငော်က ကယော်တ ်း တန
်းနငော်ျှော့ Austin ငော် အနတ ယော် တလ ြ
ျှော့ တ ်း
အတပြြအတဆ ကော်အအက
ို ို ်းို ြ ြို့မြ်း အလ ်း ူ အြ ငော််းြ ငော််းလိုြတ
ော် ဆ ငော်သညျှော့ော်၊ ဒဏော်ြ ော် ှု တသ ြစ
ို
်းနငျှော့ော် အကူအည ်း တြ်း နော် စ ော်က နော််း တ ်း ကြော်တ ်း တ ြို့ဆိုငော််းတ ်း
စငော်
်းကို ်းို ြ ြို့မြ်း လကော် အနတ ယော် တလ ျှော့ြ တ ်း ဝနော်တဆ ငော် ှု ်းကို တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ နော် အကကပပြုပါသည့်။

်း၊

အနတရ ယ့် ဖလ ချဖရား ဖဆားဝါားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယူနုင့်ဖသ စင့်တ မျ ားသည့် ဖဆားဝါားမျ ား၊ ပုားသတ့်ထ ားဖသ ဖဆားထုားပပွတမ
့် ျ ား၊ ပုစတ့်ချရဖသ ဖဆားဝါားသုားစွမ
ွဲ ှုနှင့်
န လုဇုန့်ားတက
ု ု ပပုားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အဖပခပပြု ပရုဂရမ့်မျ ား ပ စ့်သည့်။ ဤပရုဂရမ့်မျ ားသည့် HIV နှင့် က လသ ားဖရ ဂါ ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရားတွင့် မရှမပ စ့်ဖသ ကဏ္ဍက
ပါဝင့်ဖနဖသ ့်လည့်ား မူားယစ့်ဖဆားသုားသည့် လူအမျ ားအတွက့် ၎င့်ားတက
ု
န့်တီားသည့် ဖဘားကင့်ားဖရား ပတ့်ဝန့်ားကျင့်က ဘန့်ားပ ျူသုားစွွဲမှုဖရ ဂါ (MOUD) အတွက့် ဖနရ တွင့်
ဖဆားဝါားကုသမှု၊ ဒဏ့်ရ ပပြုစုဖစ င့်ဖရှ က့်မှု၊ ဖဆားဝါားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယူနုငဖ
့် သ စင့်တ မျ ား၊ လမ့်ားဖဘားတွင့် ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူမှု၊ အစ ားအဖသ က့် ရယူနုင့်မှု၊
စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကပ့်ဖဘား ဖရြို့ဆုင့်ားဖရား၊ ပုားသတ့် ဖဆားထုားပပွတမ
့် ျ ား စွန့်ပစ့်ပခင့်ားနှင့် ဖဆားထုားပစစည့်ားမျ ား၊ က ကွယ့်ဖဆားထားု ပခင့်ား၊ COVID-19 အပါအဝင့် စမ့်ားသပ့်ပခင့်ားနှင့်
ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုနှင့် ကုသမှုအတွက့် ချတ့်ဆက့်မှုတု အပါအဝင့် ပ၍
ု ကူညီဖပားရန့် သတ့်မတ
ှ ့်ဖပားပါသည့်။ ဖဆားဝါားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယူနုင့်ဖသ စင့်တ မျ ားသည့် ဘန့်ားပ ျူ ကုသမှု
ပရုဂရမ့် (OTP) နှငအ
့် တူ ပူားတွရ
ွဲ ဖနသင
ှ
့်မပီား ၎င့်ားတွင့် အချင့်ားချင့်ား ပပန့်ထန့်ားဖကျ င့်ားဖသ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကပ့်ဖဘား ဖရြို့ဆုင့်ားဖရား ဖခတတဖရြို့ဆုင့်ားဖရား စင့်တ နှင့် ဖဆားဝါားပ င့်
အဖထ က့်အကူပပြုဖသ ကုသမှုအတွက့် လုအပ့်သလု ရယူအသုားပပြုနုင့်ရမည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- လူ ှုအသင
ို ော််းအဝင
ို ော််း တဆ်းထို်းပြ

ော် စနော်ြစော်ပြငော််း ြရိုဂ

ော်ကို တငတ က်းတထ ကော်ြြ
ျှော့ ါ။

ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ စွနပစ့်
့် ပစစည့်ား ဥပမ ၊ ဖဆားထုားပပွတမ
့် ျ ား (ဥပမ ၊ အပ့်မျ ားနှင့် ဖဆားထုားပပွတမ
့် ျ ား) ကု မှန့်ကန့်စွ စွနပစ့်
့် ပခင့်ားသည့် အထူားသပ င့် သမ ားရုားကျ ရယူအသုားပပြုမှု
မရှသည့်လူမျ ားအတွက့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှု အဖဆ က့်အအမ
ု ျ ားတွငက
့် သ
ွဲ ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အသွငအ
့် ပပင့်မျ ားတွင့် တန့်ားတူညစ
ီ ွ အဖရားကကီားပါသည့်။ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့် ဆီားချြုဖရ ဂါ ကွဲသု ဖရ ဂါဖဝဒန မျ ားကု ကုသရန့် သမဟု
ု
တ့် ဖဘားကင့်ားဖသ ဖဆားထုားမှု ဖဆားဝါားအသုားပပြုမှုအတွက့် ပင့်အပ့်မျ ားနှင့် ဖဆားထုားပပွတ့်မျ ားကု
အသုားပပြုသည့်၊ အဖမရကန့် အမ့်ဖထ င့်စု 12 ခုလ င့် 1 ခုသည့် ဖဆားဘက့်ဆင
ု ့်ရ ရည့်ရွယ့်ချက့်မျ ားအတွက့် အချွနမ
့် ျ ားကု အသုားပပြုသည့်။ မှ ားယွင့်ားဖသ စွနပ
့် စ့်ပခင့်ားက မဖတ ့်တဆ
ချြုပ့်အပ့် ထခုက့်ဒဏ့်ရ မျ ားမှတဆင့် HBV၊ HCV သမဟု
ု
တ့် HIV ကွဲသု ဖသွားမှတဆင့် ကူားစက့်ဖသ ဖရ ဂါဖဝဒန မျ ားကု ကူားစက့်မှု ပ စ့်ဖစနင
ု ့်ပါသည့်။ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ား
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၊ ပပည့်သူလထ
ူ ုအ ားလုားနှင့် အမျ ားပပည့်သူ ဝန့်ဖဆ င့်မှု ဝန့်ထမ့်မျ ား (ဥပမ ၊ စွန့်ပစ့်ပစစည့်ား လ ယူသူမျ ား၊ ပပန့်လည့်အသုားပပြုဖရား စက့်ရု အလုပ့်သမ ားမျ ား၊
ဖရဆုားသန့်စင့်ဖရား အလုပ့်သမ ားမျ ား) သည့် အသုားပပြုထ ားသည့် ဖဆားထုားအပ့်မျ ားကု စနစ့်တကျ မစွန့်ပစ့်ဖသ အခါ မဖတ ့်တဆ ဖဆားထုားအပ့် ထခုက့်ဒဏ့်ရ ပ စ့်နုင့်ဖပခ
ပမင့်မ ားပါသည့်။ သပု စ့်ပါ၍ မမြုြို့ဖတ ့်သညော် သ ်းရို်းက ဟို တ
ော် သ စနော်ြစော်တ ်းတန
်း ဥြ ၊ ြနော််းခြ ်း၊ အို်း ျှော့အ ော် ျှော့ စြနော််းြ တန
်းနငျှော့ော် ြလ
ို ှု
်း၊ အ ်းသို်း
သနော်စငော်ြနော််း ်း၊ လ ော််းတထ ငျှော့ော် ်း၊ ကက ငော် ြ
ထ
ော်
်းတသ တန
်း အစ သညော် က
ို ို ြ
ပော် ြငော််းပဖငျှော့ော် အ ်း စ တက ငော််းတသ လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း တဆ်းထို်းအြော် စနြ
ော် စော်တ ်း ငော်
ငော််းန်းပ ြော်န ြါ ညော်။ ထအပြငော်
ို
လူအ ်းက သ ်းရို်းက တဆ်း ကော်ဆိုငော် ၊ အပြ အ ူဆိုငော် သို ဟို ော် လူ ှုဝနော်တဆ ငော် ှု ်းကို ယူအသို်းပြ နိုငော် ညျှော့ော် လူ အ
ှု သိုင်းော် အဝင
ို ော််း
က နော််း တ ်း စငော်
အ ်းလို်း ငော် စနော်ြစော်တ ်းတန
်းကို တဖ တ
ော် ဆ ငော်ထ ်း ညော်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ
ဖနော်

- လူ ှုအသင
ို ော််းအဝင
ို ော််းနငျှော့ော် ဝနော်ထ ော််းကို ြျှော့ြို်းကူည နော် စ

ော်ဒဏော်

သထ ်းမြ်းတသ စနစော်

်း

်းပြငော််း

စတ့်ဒဏ့်ရ ၏ ကျန့်ားမ ဖရား သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားကု အကျယ့်တဝ အသအမှတ့်ပပြုကကမပီား ၎င့်ားတွင့် န တ ရှည့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရားမှ ရုပ့်ပုင့်ားဆုင့်ရ ထခက
ု ့်ဒဏ့်ရ ၊ ၎င့်ားမှ
အပပြုအမူဆုင့်ရ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား အခက့်အခွဲဟူ၍ အမျြုားမျြုား ရှသည့်။ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် မှု
ှ မျ ား လုပ့်ကုငဖ
့် ရား အုပ့်စုသည့် Austin မမြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င့်
Austin အ ်းပြညော်သူက နော််း တ ်း ဝနော်ထ ော််းအ ်းလို်းအ ကော် စ ော်ဒဏော် သထ ်းတသ တစ ငျှော့ော်တ ကော် ှုဆိုငော် ြရိုဂ ော် ်းနငျှော့ော် လကော် သငော် နော််းအ ်းလို်းအ ကော် စ ော်ဒဏော်
သထ ်းမြ်းတသ အကပဖ ော် က
ှု ို ဖနော် ်းတ ်းသ ်း ှု ငော် ငော််းန်းပ ြော်နသငျှော့တ
ော် က ငော််း အကကပြ ြါသညော်။
စတ့်ဒဏ့်ရ ကု “ရုပ့်ပုင့်ားဆုင့်ရ နှင/့် သမဟု
ု
တ့် စတ့်ပုင့်ားဆုင့်ရ အရ အနတရ ယ့်ဖပား သမဟု
ု
တ့် မခမ့်ားဖပခ က့်မပီား လူတစ့်ဦား၏ သမဟု
ု
တ့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား၏ လုပ့်ဖဆ င့်နုငမ
့် ှုနှင့်
ရုပ့်ပုင့်ား၊ လူမှုဖရားအပုင့်ား၊ စတ့်ပင
ု ့်ား နှင/့် သမဟု
ု
တ့် စတ့်ဝည ဉ့်ပင
ု ့်ား ပပည့်ဝဖရားအဖပေါ် တ ရှည့်ခဖသ တန့်ပပန့် သက့်ဖရ က့်မှုမျ ားအပ စ့် လူတစ့်ဦားက ကကြုဖတွြို့ဖနရဖသ ပ စ့်ရပ့်၊
ပ စ့်ရပ့်အခန့်ားဆက့်မျ ား သမဟု
ု
တ့် အဖပခအဖနအစုလုက”့် အပ စ့် မူားယစ့်ဖဆားစွွဲပခင့်ားနှင့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ကကီားကကပ့်ဖရား (SAMHSA) က အဓပပါယ့်သတ့်မတ
ှ ့်ပါသည့်။
ဤစတ့်ဒဏ့်ရ မှ အစဉ့်အလ ၊ သမင
ု ့်ားဖကက င့်ားနှင့် မျြုားဆက့်ဆုင့်ရ ပ စ့်နုင့်ပါသည့်။
စတ့်ဒဏ့်ရ မှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားသည့် ကျန့်ားမ ဖရားဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ရယူဖသ အခါ ဝန့်ထမ့်ား၊ ဆရ ဝန့်မျ ားနှင့် တပပန့်
ု လုပဖ
့် ဆ င့်မှုမျ ားအပပင့်
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BURMESE
ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ နှင့် ဥပဖဒစနစ့် ဖပါင့်ားကူား ွွဲြို့ယှက့်ပခင့်ားမှ စတ့်ဆင့်ားရွဲမှုပ စ့်ဖစနင
ု ့်သည့် သမဟု
ု
တ့် ဖန က့်ထပ့်စတ့်ဒဏ့်ရ ပ စ့်ဖစနင
ု ့်သည့်။ ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ
အစပျြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၌ စတ့်ဒဏ့်ရ ပ စ့်ဖစသည့် ဖနရ မျ ားတွင့် ဖသဖစဖလ က့်ဖသ အ ားမဟုတ့်ပါက အပခ ား အနတရ ယ့်ရှဖသ အရ မျ ားအနက့် ထုားဖ က့်ပပန့်ပွ ားဖသ
လုပ့်ထုား၊ စတ့်ဒဏ့်ရ ပ စ့်ဖစဖသ ဘ သ စက ား အသုားပပြုမှု၊ မ ုားကွယ့်ဖသ နှင့်
ုားကွယ့်ဖသ လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှု၊ လူမည့်ားဆန့်ကျင့်မ၊ှု လင့်အရချြုားနှမ့်မှု၊ လင့်တူချစ့်သူနှင့် ထရန့် ားု ဘီားယ ားတု ပါဝင့်ပါသည့်။ စတ့်ဒဏ့်ရ ကက ား ဆက့်နယ့်မမ
ှု ျ ားကု န ားလည့်ပခင့်ား၊
ကျန့်ားမ ဖရား ရလဒ့်မျ ားနှင့် လူန အပပြုအမူသည့် ကျန့်ားမ ဖရား မမ တမှုမျ ားကု ဖပ ရှင့်ားရန့်နှင့် အလွန့်အမင့် ရွဲကကပ့်မတ့်မက
ှု ွဲသု နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်ဖသ စနစ့်မျ ား၏ အနတရ ယ့်
ဖလျ ကျဖစရန့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား စနစ့်မျ ားအတွက့် မရှမပ စ့် လအ
ု ပ့်သည့်။
မဖပ ရှင့်ားပါက ကျန့်ားမ ဖရားစနစ့်မျ ားသည့် ၎င့်ားတ၏
ု
ဖ က့်သည့်မျ ားနှင့် ၎င့်ားတ၏
ု
ဝန့်ထမ့်ားအတွက့် စတ့်ဒဏ့်ရ ကု ပ စ့်ဖစနုင့်သည့်။ စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားဖသ
စနစ့်မျ ားသည့် “တပပန့်
ု မှုအစ ား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားမှု၊ ထုထုင့်ားဖနမည့်အစ ား သလုမ၊ှု ကုယ့်တုင့် ထခုက့်ဖစမှုအစ ား ဖစ င့်ဖရှ က့်မှုနှင့် ခွထ
ွဲ က
ွ ့်သည့်ပစ
ု မျ ားအစ ား
စုဖပါင့်ားသက့်ဖရ က့်မက
ှု ု ပပုားသည့်။” ပင့်ပန့်ားနွမ့်ားနယ့်မက
ှု ု ကကြုတင့်က ကွယ့်ပခင့်ား၊ တစ့်ဆငခ
့်
စတ့်ဒဏ့်ရ ကု ကုစ ားပခင့်ားနှင့် အလုပဖ
့် ကျနပ့်မှုရပခင့်
ှ ား တ ဝန့်သည့်
ဝန့်ထမ့်ားတစ့်ဦားချင့်ားအလ ေါ်သ (သီားသန)့် မကျဖရ က့်ပါ။ စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားဖသ စနစ့်မျ ားတွင့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ားသည့်လည့်ား စတ့်ဒဏ့်ရ မှ ရှငက
့် န့်သူမျ ားပ စ့်သည့်ဟု
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက သန ားလည့်မပီား၊ ဝန့်ထမ့်ားအ ား ဖဘားကင့်ားမပီား ပပုားကူညီဖသ အလုပ့်ပတ့်ဝန့်ားကျင့်မျ ား န့်တီားရန့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားတွင့် ချတ့်ဆက့်ပါဝင့်ဖစမပီား ဝန့်ထမ့်ား
ကျန့်ားမ ကကခုင့်ဖရားကု ဦားစ ားဖပားပါသည့်။
စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားသည့် ဖစ င့်ဖရှ က့်မှုအတွက့် SAMHSA က န့်တီားဖရားသ ားထ ားသည့် ဖတ ငတ
့် င့်ားခင
ု ့်မ ဖသ ကန့်သတ့်ဖဘ င့်တစ့်ခု ရှမပီား Austin အမျ ားပပည့်သူ
ကျန့်ားမ ဖရား၏ မူဝါဒမျ ားနှင့် ပရတ
ု ဖ
ု က လ့်မျ ားကု တားု ပမင့်ရန့် ၎င့်ားကု ထပ့်ဆင့်လပ
ု ့်ကုငန
့် ုင့်သည့်။ မူဖပခ က့်ခပု စ့်သည့် ဖဘားကင့်ားဖရား၊ ယုကကည့်စတ့်ချရမှုမျ ားနှင့်
ပွင့်လင့်ားပမင့်သ မှု၊ အချင့်ားချင့်ား ပပုားမှု၊ ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်မန
ှု ှင့် အပပန့်အလှန့်ပ စ့်မှု၊ လုပ့်ပုင့်ခင
ွ ့်အ ဏ ဖပားမှု အသနှင့် ဖရွားချယ့်မှုအပပင့် ယဉ့်ဖကျားမှု၊ သမုင့်ားဖကက င့်ားနှင့် လင့်
စစစ့်ချက့်ဆုသည့် ဤကန့်သတ့်ဖဘ င့်က Austin အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရား၏ အဆင့်တင
ု ့်ားတွင့် စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားဖသ လုပ့်ထုားအတွက့် အဖပခခ စစစ့်ချက့်
နည့်ားလမ့်ားအပ စ့် ရှနုငပ
့် ါသည့်။
ဤနည့်ားလမ့်ားကု န့်တီားရန့်နင
ှ ့် စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားသည့် ဖစ င့်ဖရှ က့်မအ
ှု တွက့် အရည့်အဖသွား တားု တက့်ဖက င့်ားမွန့်ဖရား လက့်ရှ လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု ချမှတရ
့် န့်၊
ဤအလုပ့်အပ
ု စ
့် ုသည့် စစစ့်မအ
ှု တွက့် အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု ချမှတရ
့် န့် ကဏ္ဍအလုက့် ကျွမ့်ားကျင့်သမ
ူ ျ ား၏ အကကဖပားအ ွွဲြို့နှင့် တက
ု ့်ရက
ု ့် ထခက
ု ့်နစ့်န သည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကု န့်တားီ ရန့် အကကပပြုပါသည့်။ ဤအကွဲပ တ့်မှုသည့် အပခ ားအရ မျ ားအနက့် အတအကျဖပပ ရဖသ ့် အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ ၊ LGBTQIA+၊
မသန့်စွမ့်ားသူမျ ားအဖနပ င့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ား အထူားသပ င့် စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရား ဆုားပ တ့်ချက့်ချမှတသ
့် ူမျ ား၏ ထည့်သင
ွ ့်ားစဉ့်ားစ ားခရမှု အတုင့်ားအတ နှင့် ၎င့်ားက ဖရှြို့တန့်ားရင့်ဆင
ု ့်ဖနဖသ
ဝန့်ထမ့်ားမျ ားနှင့် ဖ က့်သည့်မျ ားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်ပက
ု ု ချင့်တက
ွ ့်ဖပားရမည့်။ အကွဲပ တ့်နည့်ားလမ့်ားကု န့်တီားဖရားသ ားမပီားသည့်နှင့်တစ့်မပြုင့်နက့် အကကဖပားအ ွွဲြို့သည့် စတ့်ဒဏ့်ရ
အသဖပားထ ားသည့် ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု မူမျ ားနှင့်အညီ Austin အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရား၏ ကျင့်ထုားမျ ားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကု ပပန့်လည့်အသ ားဖပားရန့် အဖသားစတ့်ကျမပီား
အချန့်နှငတ
့် စ့်ဖပပားညီပ စ့်သည့် ကက ားဝန့် ျန့်ဖပ မှုမျ ားနှင့် မူဝါဒ လုအပ့်ဖသ အဖသားစတ့် အကကပပြုချက့်မျ ား ဖပားရပါမည့်။
လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားကု ထည့်မစဉ့်ားစ ားထ ားသည့် စနစ့်မျ ားကု အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားရန့် တစ့်ကကမ့်တည့်ား သင့်တန့်ားမှ လုဖလ က့်မည့် မဟုတ့်ပါ။ လက့်ရှ စတ့်ဒဏ့်ရ
အသဖပားထ ားဖသ ဖစ င့်ဖရှ က့်မှုနှင့် ကုသမှုဗဟုပပြု ချတ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖရားသည့် ဤစနစ့်မျ ား ဖပပ င့်ားလွဲဖရား အလုပ၏
့် အဖပခခ အစတ့်အပုင့်ား ပ စ့်ပါမည့်။ ၎င့်ားက
အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့အ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုဖပားအပ့်ပမ
ု ျ ားကု အသွင့်ဖပပ င့်ားရန့်၊ ဝန့်ဖဆ င့်မဖ
ှု ပားသူမျ ားအတွက့် ဖစ င့်ဖရှ က့်မက
ှု ု ဦားစ ားဖပားရန့်နှင့် အမျ ားပပည့်သူ
ကျန့်ားမ ဖရား ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားကု ပု၍ တန့်ားတူညီမပီား ထဖရ က့်မှုရဖအ
ှ
င့် ပပြုလုပ့်ရန့် အဓပပါယ့်ရှဖသ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား လက့်တွဲလ
ွ ုပက
့် ုငဖ
့် ရားမျ ားကု တည့်ဖဆ က့်ရန့် အခွင့်အလမ့်ား
ပပားု ဖပားပါမည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

-စ

ော်နညော််းတသ အ ော်

ကို

ညော်တဆ ကော်မြ်း င ်း

ော််းြ ထနော််းြ ြော်တ ်း စညော််း ဉော််း

်းကို အတက ငော်အထညော်တဖ ော်ြါ

အ ို အြေွွှဲျို့တစခိုအလနပြေငျှော့ ကျွနို တို့သ
ို ညတတနိုငလသ အ ရ ျ ်း၏ ရနင
ို လသ အလပခအလနကိုပ ညသူူ့ကျန်း လရ်းအကျ အတည်းအပြေစ သတ တသည။ ကျွန့်ုပ့်တတွ
ု င့် လက့်ရှ
ကကြုဖတွြို့ဖနရဖသ အုားမွဲအမ့်မွဲ လူမျ ားစွ ရှဖနဖသ အခါ တပခ ား အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရား အစပျြုားလုပ့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကု ထည့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားရန့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားနှင့်
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူအမျ ားကု ဘယ့်လု စတင့်နုင့်ပါသလွဲ။ လူအမျ ားက အမ့်ရ မရှဖသ အခါ ၎င့်ားတ၏
ု ပတ့်ဝန့်ားကျင့်မျ ားသည့် အ ားကုားစရ မရှ၊ မတည့်မငမ့်ပါ။ အစ ားအဖသ က့် ူလဖ
ု ရား၊
ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု အနည့်ားငယ့်မှ လုားဝမရှမှုနှင့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ပပုားမှုဆုင့်ရ ဝန့်ဖဆ င့်မှုအချြုြို့သည့် လက့်ရှ ကမ္ ကပ့်ဖရ ဂါဖကက င့် ပုဆုားလ ဖသ ့်လည့်ား
အမမွဲတမ့်ား အမ့်ရ မရှဘွဲ ဖနထုငဖ
့် နသည့် လူအမျ ား၏ အဖတွြို့အကကြု အစပုင့်ား ပ စ့်ပါသည့်။ ကျွန့်ုပတ
့် က
ု လူအမျ ား အမ့်ရ ရရှဖစဖရားကု ဦားစ ားဖပားရပါမည့်။ တည့်မငမ့်ဖသ
တညပင လသ အ ရ အလပခအလနရရပ ်းသညနငျှော့ ပ ြှုပ ငလပ င်း ွှဲ ှု ျ ်းပ ြှု ို နင
ို ပ ်း ူ ျ ်းသညတညပင ှုအလပခအလနကိုအပ ွှဲတ ်းခှံစ ်းရ ပြေစပ ်း ထလ
ိုို့ န က
၎င်းတ၏
ို့ို
ိုအ ချက ျ ်းကိုပြေညျှော့ဆည်းရနအို်းအ ျ ်းကိုလရရညတညတှံန
ျှော့ ိုငလစရနနငျှော့အန ဂတအကျ အတည်း ျ ်းကလ
ို ရ ငရ ်းရနအတွက ၎င်းတို့အ
ို ်းလထ က ှံျှော့နိုင ညပြေစသည။
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BURMESE
Housing First သည့် အုားမွဲအမ့်မွဲ ပ စ့်ဖနသည့် လူအမျ ားအတွက့် အမမွဲတမ့်ား အမ့်ရ ကု ပပုားဖပားရန့် ဦားစ ားဖပားသည့် ဖဘားအနတရ ယ့် ဖလ ချဖရားတွင့် အဖပခခသည့် အုားမွဲအမ့်မွဲ
အဖထ က့်အပ လဆ ငရွက ှုနည်း
်းတစရ ပ စ့်သည့်။ Housing First ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားသည့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သူမျ ားအ ား အပပြုအမူဆုင့်ရ ကျန့်ားမ ဖရားကု ဖပ ရှင့်ားရန့် မလုအပ့်ပါ
သမဟု
ု
တ့် အမ့်ရ မရယူမီပ စ့်ဖစ သမဟု
ု
တ့် အမ့်ရ ကု ထန့်ားသမ့်ားရန့် အလငှ
ု ပ စ့်ဖစ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားတွင့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မက
ှု ု ပပဠ န့်ားဖပားသည့်။ Housing First သည့်
ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သူ ဖရွားချယ့်မှုသည့် အမ့်ရ ဖရွားချယ့်မှုတွင့် အဖရားပါမပီား အဖထ က့်အကူဖပားဖသ ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မှုပ စ့်ဖကက င့်ားနှင့် အဆုပါ ဖရွားချယ့်မှုသည့် လက့်ရှ
လူအဖနအမ့်ရှ ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သူအ ား ပု၍ဖအ င့်ပမင့်ဖစနုင့်မပီား ဘဝတုားတက့်နင
ု ့်ဖပခရှဖကက င့်ားဆုသည့် သီအရ
ု ဖ
ီ ပေါ် အဖပခခပါသည့်။ အဆုပါ ပရုဂရမ့်သည့် အမ့်ရ အ ား ဘဝ
တားု တက့်ဖက င့်ားမွန့်ဖရားအတွက့် အဖပခခအုတပ့် မစ့်အပ စ့် ရှုပမင့်မပီား သ မန့်ငှ ားရမ့်ားသူမျ ားထက့်ပသ
ု ည့် သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မျ ား သမဟု
ု
တ့် အဖပခအဖနမျ ား မရှဘွဲ အမမွဲတမ့်ား အမ့်ရ ကု
ရယူအသုားပပြုနုင့်ဖစပါသည့်။ ထအပပင့်
ု
၊ သမ ားရုားကျနှင့် ရုားရုား အဖထ က့်အကူဖပားဖသ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် Housing First ပုစ၊ ဥပမ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား
ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ား၊ သမ ားဖတ ့်မျ ား၊ အနတရ ယ့် ဖလ ချဖရား ပရုဂရမ့်မျ ား၊ မသ ားစု၊ သူငယ့်ချင့်ားမျ ားနှင့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား၏ တစ့်စတ့်တစ့်ပင
ု ့်ား ပ စ့်သည့်။
ကျွန့်ုပ့်တက
ု ဖန က့်ထပ့် အကူားအဖပပ င့်ား အမ့်ရ မလုအပ့်ဘွဲ လူအမျ ားကု ဖစ ငဆ
့် ုင့်ားစ ရင့်ားမျ ားမှ ယ့်ရှ ားရန့် ကတပပြုပါသည့်။ အုားမွဲအမ့်မွဲ ပ စ့်ဖနသည့် လူမျ ား အမှန့်တကယ့်
အမမွဲတမ့်ား ဖနထုငန
့် ုင့်ရန့် အသင့်ပ စ့်သည့် အဖဆ က့်အအမ
ု ျ ား မရှဖသ အခါ အကူားအဖပပ င့်ား အမ့်ရ က အကူားအဖပပ င့်ား မဟုတဖ
့် တ ပါ။ ၎င့်ားက ယ ယီသ ပ စ့်မပီား
ဤမမြုြို့ဖတ ့်အ ား အုားမွဲအမ့်မက
ွဲ ု ဖပ ရှင့်ားရန့် အမှန့်တကယ့် လုပ့်ဖနသည့် အရ မျ ားအတွက့် က ဗ နှင့် ရှင့်ားလင့်ားတင့်ပပမှုဖပားရုမလ
ှ ွွဲ၍ ပပဿန ကု ဖပ ရှင့်ားဖပားရန့် ဘ မ
မပပြုလုပ့်ဖပားပါ။ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် စရတ့်မကကီားသည့် အမမွဲတမ့်ား အမ့်ရ ကု လုအပ့်မပီား လက့်ရှ အမ့်ရ မွဲဖနသည့် လူမျ ားကု ဖပားရန့် ဦားစ ားဖပားရမပီား ဖလားနှစ့်ထက့်မနည့်ား ဖစ င့်ဆုင့်ားရန့်
ဖစ င့်ဆင
ု ့်ားစ ရင့်ားမျ ားတွင့် ထည့်ထ ားရမည့်။
ဤအလုပ့်အ ွဲြို့ွ သည့် Austin တွင့် အဆင့်ပမင့်မွမ့်ားမပပင့်ဆင့်ပခင့်ားသည့် ဆုားရွ ားဖသ နှုန့်ားပ င့် ရှဖနသည့်ကု ထပ့်ဖလ င့်ား သတပပြုမသည့်။ ဤဖနရ တွင့် နှစ့်မျ ားစွ ၊ တစ့်ဘဝလုားနီားပါား
ဖနထုင့်လ ခွဲသည့် လူအမျ ားသည့် ၎င့်ားတ၏
ု အမ့်မျ ားကု ဆုားရှုားမပီား အမ့်ရ ဖစျားကွကက
့် မုားထုားဖအ င့်ပမင့်လ က အမ့်မျ ားကု မသက့်မသ ပ စ့်လ ဖစဖသ ဖကက င့်
ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနရပါသည့်။ ၎င့်ားမှ လက့်မခနုင့်စရ ပါ။ ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ား၏ ကျန့်ားမ ကကခင
ု ့်ဖရားနှင့် တည့်မငမ့်မှုအပပင့် ၎င့်ားတ၏
ု အမ့်မျ ားကု က ကွယ့်ဖပားမပီား
၎င့်ားတ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားအတွက့် ထည့်သင
ွ ့်ားထ ားသည့် ဖစ င့်ဖရှ က့်မှုနင
ှ ့် ချစ့်ပခင့်ားဖမတတ အတွက့် အလုပန
့် ှင့် ကကြုားပမ့်ားမှုအ ားလုားကု ဖလားစ ားရမည့်။ ဖရြို့ဖပပ င့်ားခရပခင့်ားက
မယုနုင့်စရ ဖက င့်ားဖအ င့် ယူကျြုားမရပ စ့်ဖစနင
ု ့်မပီား တစ့်စုတစ့်ရ ဆုားရှုားသွ ားသလု ခစ ားရနုငက
့်
လူပ ျူ ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် မှု
ှ နင
ှ ့် လုပ့်ငန့်ားအခွငအ
့် လမ့်ားမျ ားကု ယူဖဆ င့်လ ရန့်
ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားပ င့် ယ့်ရှ ားခဖနရသည့် လူမည့်ားနှင့် အသ ားညြုသမ
ူ ျ ားအတွက့် အထူားသပ င့် စတ့် စီားမှု ပမ ဏမျ ားစွ သမဟု
ု
တ့် စတ့်ဒဏ့်ရ ကုပင့် ပ စ့်ဖပေါ်ဖစပါသည့်။
အမ့်ရ နှင့် အရွယ့်အစ ားနှင့် ပုစဖပေါ် အဖပခခ၍ အမ့်ရ ဖစျားကွကက
့် ု အသဖပားထ ားသည့် ဖခါင့်ခုက့်ဖနဖသ နှ ားရမ့်ားခနှုန့်ားထ ားမျ ားကု န့်တီားဖပားမည့် ထခုကန
့် စ့်န ဖသ
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားစွ ပါဝင့်သည့် ငှ ားရမ့်ားခ လမ့်ားညန့်ချက့်မျ ား ဘုတက
့် ု ခန့်အပ့်ဖရားအတွက့် တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နတွင့် ငှ ားရမ့်ားခ ထန့်ားချြုပ့်ဖရား အစပျြုားလုပ့်ဖဆ င့်မက
ှု ု
သဖဘ တူလက့်ခရန့် မမြုြို့ဖတ အ
့် ား ဖတ င့်ားဆုပါသည့်။
အမ့်ငှ ား ထွက့်ခွ သွ ားဖသ အခါ အမ့်ရင
ှ ့်သည့် အမ့်ငှ ားခကု ဤကန့်သတ့် ပမ ဏသသ
ု
ပမင့်တင့်နုင့်မည့်ပ စ့်မပီား 0% နှင့် 4.5% ကက ား သတ့်မတ
ှ ့် ရ ခုင့်နှုန့်ားအထသ
ပမင့်တင့်နင
ု ့်မည့်ပ စ့်မပီား ၎င့်ားကု အမ့်ငှ ားခ လမ့်ားညန့်ချက့်မျ ား ဘုတ့်အ ွွဲြို့မှ မွဲဖပားမှုပ င့် ဆုားပ တ့်ပါမည့်။
သဖသ
ု
့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားက ၎င့်ားတ၏
ု ဖနထုင့် ငှ ားရမ့်ားသည့်ဖနရ တွင့် 1980 ကတည့်ားက ဆက့်တက
ု ့် ဖနလ ခွဲပါက ငှ ားရမ့်ားခသည့် ပစစည့်ားတစ့်ခ၏
ု ထန့်ားသမ့်ားစရတ့်အတွက့်
အမ့်ရှင၏
့် ကုနက
့် ျစရတ့်ကုသ ကျခသည့် ငှ ားရမ့်ားခ လမ့်ားညန့်ချက့်မျ ား ဘုတ့်က အဆုပပြုထ ားဖသ လမ့်ားညန့်ချက့်မျ ား (မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားက ဖမတတ ရပ့်ခနင
ု ့်သည)့် ပ င့်
ဆုားပ တ့်ထ ားသည့် “အမျ ားဆုား အဖပခခ ငှ ားရမ့်ားခ” ထက့် မပုသင့်ပါ။ ဤအမျ ားဆုား အဖပခခ ငှ ားရမ့်ားခမှ နှစ့်တုားပ င့် တားု လ မည့် ငှ ားရမ့်ားခသည့်လည့်ား ငှ ားရမ့်ားခ လမ့်ားညန့်ချက့်မျ ား
ဘုတ၏
့် အကကပပြုချက့်အဖပေါ် အဖပခခပါသည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ

- လူငယော် ဖြို့မဖ ်း

်းို

ကော်တ ်းကို ပ ငျှော့ော်

ငော်ြါ

လူငယ့်မျ ား၏ ကျန့်ားမ ဖရားနှင့်ညဖ
ီ သ တားု တက့်မှုနင
ှ ့် ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရားအတွက့် အဖက င့်ားဆုား ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားမှ “အပပြုသဖဘ ဖဆ င့်ဖသ လူငယ့် ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရား” (PYD)
ဟုလည့်ား ဖခေါ်သည့် ကန့်သတ့်ဖဘ င့်ပ င့် ပပဿန မျ ားကု ပပင့်ဆင့်ပခင့်ားအဖပေါ် အသ ားဖပားမှုထက့် ခနင
ု ့်အ ားမျ ားကု ဖထ က့်ကန့်ရန့် ပ စ့်သည့်။ ထဖရ က့်မှုရှဖသ PYD
ပရုဂရမ့်မျ ားသည့် လူငယ့်၏ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားအတွင့်ား တည့်ရှမပီား လူငယ့်၏ ဘဝတွင့် ပည ဖရား၊ အနုပည နှင့် ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပင
ု ့်ားကွဲသု အဖရားပါဖသ ကဏ္ဍမျ ားကု
ဗဟုပပြုသည့် ပပညစ
့် ုလုဖလ က့်ဖသ ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားကု အသုားပပြုပါသည့်။ ဥပမ အ ားပ င့်၊ အခက့်အခွဲဖရ က့်ဖစသည့် ဖရွားချယ့်မှုမျ ား ပပြုလုပ့်ဖနနင
ု ့်သည့် လူငယ့်မျ ားအတွက့်၊
အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် အပပြုသဖဘ လူငယ့် ရလဒ့်မျ ား နှစ့်ခစ
ု လုားအတွက့် အထဖရ က့်ဆုား ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရားသည့် ၎င့်ားတ၏
ု လုပ့်ရပ့်မျ ားအတွက့်
၎င့်ားတတ
ု
ဝန့်ယန
ူ ုင့်ဖအ င့် ကူညဖ
ီ ပားပခင့်ား၊ ပပြုလုပ့်ခွဲသည့် အနတရ ယ့်တစ့်စုတစ့်ရ ကု မူလအတင
ု ့်ား ပပန့်ထ ားရန့် အခွငအ
့် လမ့်ားမျ ား ဖပားရန့်၊ ကျွမ့်ားကျင့်သူ လူမှုအချင့်ားချင့်ားကက ား
ချတ့်ဆက့်ရန့်နှင့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ပပုားမှုတင
ွ ့် ချတ့်ဆက့်မှုရဖနဖစရန့်
ှ
ပ စ့်သည့်။
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BURMESE
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ - Cap Metro အ ်း ဝငော်တငနညော််းတသ မ ြို့သူမ ြို့သ ်း
ယူတ ်းအ ကော် သ ်းလ တ ်းကို ြျှော့ြို်းသညျှော့ော် ြရိုဂ ော် ်းကို ်းို ြ ြို့ြါ

်းအ

ကော် အြ ျှော့ စစဉော်တြ်းမြ်း က နော််း

တ ်း ပြ စိုတစ ငျှော့ော်တ

ကော် ှု

သွ ားလ ဖရားကု ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှု ရယူဖနသည့် လူမျ ားအတွက့် အဓက အဟန့်အတ ားအပ စ့် ကုားက ားဖ ့်ပပသည့်။ CTSA တွင၊့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားနှင့် ကျွမ့်ားကျင့်သူမျ ားက
ဤဖရြို့ဖပပ င့်ားဖရားကု ဖဆွားဖနွားခွဲမပီား သမုင့်ားဖကက င့်ားအရ အကျြုားခစ ားခွငန
့် ည့်ားမပီား ဝင့်ဖငွနည့်ားသည့် လူမည့်ား/အ ရကန့် အဖမရကန့်နှင့် လက့်တန
ီ ု/စပန့်လမ
ူ ျြုား မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားသည့်
စရတ့်နည့်ားဖသ ကျန့်ားမ ဖရားဖစ င့်ဖရှ က့်မှု၊ ကျန့်ားမ ဖရားနှင့်ညဖ
ီ သ အစ ားအစ ဖရ င့်ားချသူမျ ား၊ ပပင့် အပန့်ားဖပ ဖနရ ကု အသုားပပြုနုငမ
့် ှုပန
ု ည့်ားသည့် Austin အလႀယ့်ပင
ု ့်ား ပပင့်ပရှ
ပု၍ သက့်သ ဖသ နယ့်ဖပမမျ ားသု ယ့်ရှ ားခရမှုနှင့် သွ ားလ ဖရား ခကခွှဲ ှုအဟနို့အတ ်း ျ ်းကို မှတခ
့် ျက့်ပပြုခွဲသည့်။
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ - MAP ြရိုဂ ော် ငော် လ ော််းခြ ြါဝငော် က
ှု ို
ြါဝငော်သညျှော့ော်အ
်း ဆို်းပဖ ော်ပြငော််းအ ကော် လိုြော်ငနော််းစဉော် ငော် ထညျှော့ော်သငော််းြါ။

်းို ြ ြို့မြ်း MAP အသို်းပြ သူ

်းနငျှော့ော် အလ ်းအလ

တသ အသို်းပြ သူ

်းကို

Texas တွင့် ဖနထင
ု ့်သမ
ူ ျ ားသည့် အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရားထက့် နင
ု ့်ငဖရားမျ ားကု ဖရွားချယ့်သည့် ပပည့်နယ့် အစုားရ၏ အုပ့်ချြုပ့်မှုဖအ က့်တင
ွ ့် ကက ရှညစ
့် ွ ခစ ားခွဲရသည့်။
Medicaid တားု ချွဲြို့မှု မရှဘွဲ 2017 တွင့် Travis ဖက င့်တတ
ီ င
ွ ့် ဖနထင
ု ့်သမ
ူ ျ ား၏ ¼ မှ အ မခ မရှခွဲပါ။
Travis ဖက င့်တတ
ီ င
ွ ့် ဖနထင
ု ့်သအ
ူ ချြုြို့သည့် ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ ရယူအသုားပပြုမှု ပရုဂရမ့် (MAP) အတွက့် အရည့်အချင့်ားမီဖသ ့်လည့်ား ကနို့သတထ ်းလသ
အလရအတွကတစခိုအထသ လဆ်းဝါ်းလစ ငျှော့လရ က ှု ျ ်းရရခွှဲျှော့ပ ်း အလပ ကအပ ်း
ိုအ လသ ကျန်း လရ်းလစ ငျှော့လရ က က
ှု ို ရရခွှဲျှော့ကက ါ။ MAP တွင့်
အကျြုားဝင့်သညအ
့် ရ မျ ားကု MAP အသုားပပြုသူမျ ားထမှ အကကဉ ဏ့်ပ င့် ဆုားပ တ့်ရပါမည့်။ Biden အစုားရအ ွွဲြို့ဖအ က့်တင
ွ ့် ဖက င့်တီမျ ားအ ား Medicaid ကု
ဖက င့်တီအလက
ု ့်စနစ့်ပ င့် တားု ချွဲြို့ရန့် ခွငပ့် ပြုသွ ားမည့်ဟု ဖက လ ဟလ ထွက့်ဖနပါသည့်။
အကကပြ ြ ကော်

်း

အကကပြ ြ ကော်

်း - လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း က နော််း

1.

2.

3.

တ ်းဝနော်ထ ော််း

်း (CHWs)

50 CHW ကု ခန့်အပ့်ရန့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရား ဝန့်ထမ့်ား ဖရှြို့ဖပပားပရုဂရမ့်ကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပါ

a.

1 နှစ့်အတွက့် $4 သန့်ား (50 CHW)

b.

ဖရှြို့ဖပပားပရုဂရမ့် အကွဲပ တ့်မအ
ှု တွက့် $500,000

CHW ကွန့်ရက့်နှင့် သင့်တန့်ားအပပင့် လက့်မှတထ
့် ုတဖ
့် ပားဖရား ဗဟုချက့်ကု ဖ

a.

$4 သန့်ား

b.

လူသစ့်စုဖဆ င့်ားမှုနှင့် ထန့်ားထ ားနုင့်မှု

c.

ဘ သ ပပန့်ဆုမန
ှု င
ှ ့် စက ားပပန့်ဆုမှု

ဖ
့် ဆ င့်ပါ

2025 မတင
ု ့်မီ စတ့်တက
ူ ုယ့်တလ
ူ ူဖပါင့်ား 1,000 CHW ကု တည့်ဖဆ က့်ရန့် ကတပပြုသည့်။

a.

Crescent အဖရှြို့ပင
ု ့်ားနှင့် အလွန့်အမင့်ား ရွဲကကပ့်မတ့်မှုကု လက့်ရှ ခစ ားဖနရသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားကု
အထူားသပ င့် ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ဖပားပခင့်ား

b.

c.

COVID-19 အတွက့် Biden-Harris နုင့်ငဖတ ့် မဟ ဗျျူဟ ကု ဤရည့်မန
ှ ့်ားချက့်မျ ားအတွက့် ကုားက ားချက့်အပ စ့် ရှုပမင့်ပါ- “သမမတ၏ COVID-19 ထဖတွြို့မှု
ဖပခရ ခသူမျ ား၊ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားနှင့် အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား သူန ပပြုမျ ား 100,000 ကု ဖထ က့်ပရန့် ကတ၏
တစ့်စတ့်တစ့်ပင
ု ့်ားအပ စ့်၊ အစုားရအ ွွဲြို့က အဖမရကန့်ပပည့်ဖထ င့်စု အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရား အလုပမ
့် ျ ား ဖက ပ
့် ုဖရားရှင့်ားကု ချမှတမ့် ပီား လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား
ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားအတွက့် ပပုားဖပားက အဖမရကန့်မျ ားအ ား အနတရ ယ့်အမျ ားဆုားပ စ့်ဖနသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားကု ပပုားရန့်
ဖဆ ့်ကသစည့်ားရုားပါသည့်။”
$70 သန့်ား

Travis တက ငော် နငျှော့ော် လကော် လိုြက
ော် င
ို ော်ပြငော််းပဖငျှော့ော်၊ Central Health နငျှော့ော် Dell Medicine သညော် လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း က နော််း တ ်း စငော်
တြါငော််းစညော််းထ ်းသညျှော့ော် ပြ စိုတစ ငျှော့တ
ော်
ကော် ှု တဆ်းြနော််း ်းကို ဖငျှော့ော်လစော်တြ်းမြ်း လူ အ
ှု သိုငော််းအဝိုငော််း က နော််း တ ်း ဝနော်ထ ော််းအငော်အ ်းစိုအ
တဆ ငော် ွကတ
ော် ြ်းြါသညော်။
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်းကို ဖငျှော့ော်လစော်မြ်း စ
န
ော် ညော််းမြ်း တစ ်းသကော်သ တသ
ကော် အတပြစက
ို ော်စြနော််း ်းအပဖစော်

BURMESE
၎ငော််းက

နော််း

ူညတသ လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း ဦ်းတဆ ငော်သညျှော့ော် က နော််း

1. လူမှုအသုင့်ားအဝငု ့်ား ကျန့်ားမ
a.

ii.

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ပွွဲမျ ားအတွက့် အစည့်ားအဖဝား ဖနရ

ဖဆားခန့်ား ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ား

ဦားစ ားဖပားစနစ့်
ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု

iv.

စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား အကကဖပားပခင့်ား

ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ ပပုားမှု စတုခန့်ားငယ့် (အခမွဲ/စရတ့်နည့်ား)

iii.

အခမွဲ သန့်ရှင့်ားဖသ ဖဆားထုားပပွတမ
့် ျ ား
အပ့်မျ ား စွန့်ပစ့်ပခင့်ား
ဖက င့်တ တွင့် ဝယ့်ယူနင
ု ့်ဖသ ဖဆားဝါားမျ ား

စ ားဖသ က့်ခန့်ား

i.
ii.

အစ ားအဖသ က့် စက
ု ့်ပျြုားရန့် ဖပမရ - ဖစ င့်ဖရှ က့်သမ
ူ ျ ားအတွက့် ဖထ က့်ပဖကကား
ဖဒသနတရ စက
ု ့်ပျြုားသူမျ ားနှင့် လက့်က ားဖရ င့်ားသူမျ ားနှင့် လက့်တွဲလ
ွ ုပက
့် ုငမ
့် ှုမျ ား

စီားပွ ားပ စ့် လုင့်စင့်ရထ ားဖသ မီား ုဖချ င့်

i.
ii.

အသုားပပြုရန့် လုပ့်ငန့်ားငယ့်မျ ားအတွက့်
ပူဖနဖသ ဟင့်ားပွွဲမျ ား ပ န့်ဖဝမှု

f.

စစ့်ထုတထ
့်
ားသည့် ဖရပ ည့်ဖနရ

g.

ဆုလ စွမ့်ားအင့်သုား

h.

သွ ားလ ဖရား

i.

အနည့်ားဆုား ဗင့်က ားတစ့်စီား

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ား၊

a.
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အပမန့် စစ့်ဖဆားမှု

iii.

ii.

1.

သတရှမှု

iv.

i.

e.

ဖလကျင့်ခန့်ား

ပပုားဖရား အ ွွဲြို့မျ ား

ii.

d.

ဖရား စင့်တ မျ ား

iii.

i.

c.

ငော် ငော််းန်းပ ြော်န အ
ှု

ကျန့်ားမ ဖရား ပမင့်တင့်ဖရား လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား

i.

b.

တ ်း အတပြြအတဆ ကော်အအို

ဝန့်ထမ့်ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား စင့်တ မျ ား

ကော် အ ်းတက ငော််းတသ အဆငျှော့ော်

စော်ြို ပဖစော်သညော်။

BURMESE

အကကပြ ြ ကော်

b.

ကျန့်ားမ ဖရား ပမင့်တင့်မှု

c.

အမ့်သု သွ ်းလရ ကကိုသလ ်းပခင်း ျ ်း

်း - လူ အ
ှု သိုကအ
ော် ဝနော််း က နော််း

တ ်း စငော်

်း

ဤဖနရ တွင့် ဖနထင
ု ့်ဖနသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားအဖပေါ် စနစ့်တကျ အကကမ့်ား က့်မှု၊ ရွဲကကပ့်မတ့်မမ
ှု ျ ားပခင့်ားနှင့် ပစ့်မတ
ှ ့်ထ ားဖသ အဆင့်ပမင့်မွမ့်ားမပပင့်ဆင့်ပခင့်ားကု
တက
ု ့် ျက့်ဖချမှုန့်ားရန့် Austin ၏ Crescent အဖရှြို့ပင
ု ့်ားရှ လူမျ ားဖသ မဟ ဗျျူဟ ဖပမ က့် တည့်ဖနရ မျ ားတွင့် တည့်ရသည
ှ
့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ ငါားခုကု
ွင့်ပါ။
(က) စရတ့်သည့် လက့်ရှ အပန့်ားဖပပ အလုပ့်ရုမျ ားနှင့် ပူားတွတ
ွဲ ည့်ရသည
ှ
့် စင့်တ မျ ား တည့်ဖဆ က့်ရန့် သမဟု
ု
တ့်
မကက ဖသားမီက ပတ့်ထ ားသည့် ဖကျ င့်ားအဖဆ က့်အအမ
ု ျ ားကု ပပန့်လည့်ဆုားပ တ့်ရန့် မမြုြို့ဖတ ၏
့် ဆုားပ တ့်ချက့်ဖပေါ် မူတည့်ပါမည့်။

1.

2.

3.
4.
5.

စင့်တ တစ့်ခုစတ
ီ ွင့် တစ့်လလ င့် အနည့်ားဆုား နှစ့်ပတ့်က လအထ ဖစ င့်ဖရှ က့်မအ
ှု တွက့် ရက့်ချန့်ားစ ရင့်ားမျ ားကု ွငလ
့် ှစရ
့် န့် အဖပခခ ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု
သမ ားဖတ ့်မျ ားနှင့် သူန ပပြုမျ ား (ဖကျ င့်ားသ ားမျ ားအပပင့်) ၏ အလှည့်ကျအ ွွဲြို့မျ ားကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပရန့်နှင့် ပပုားကူညရ
ီ န့် Dell Medical School၊ Travis
ဖက င့်တီ နှင/့် သမဟု
ု
တ့် Central Health နှင့် စ ချြုပ့်ချြုပ့်ဆုပါ။
အ ားနည့်ားချက့်ရှဖသ လူအမျ ားနှင့် ပစ့်မှတထ
့်
ားဖသ ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကမ
ူ အ
ှု တွက့် ဖနရ ကု အသုားပပြုရန့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင့် ပ စ့်ဖပမ က့်ဖအ င့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မပီား
ညနှုင့်ားလုပ့်ဖဆ င့်ရန့် အထူားသပ င့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ကျင့်ားပသူမျ ားနှင့် အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားပါသည့် မမြုြို့ဖတ ့်မဟုတဖ
့် သ ဝန့်ထမ့်ား လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား မန့်ဖနဂျ မျ ားကု
စီစဉ့်သတ့်မတ
ှ ပ
့် ါ။
ဖလကျင့်ခန့်ား၊ သတရှမှုနင
ှ ့် ပပုားဖရား အ ွွဲြို့မျ ားကွဲသု ကျန့်ားမ ဖရား ပမင့်တင့်ဖရား လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား၏ ကမ့်ားလှမ့်ားမှုအတွက့် စီစဉ့်ပါ။
လရဘူ်း ျ ်းကု ပ ည့်ရန့်နှင့် အမ့်သယူ
ု သွ ားရန့် စစ့်ထုတထ
့်
ားဖသ ဖရကု ဖဒသနတရ ဖနထုင့်သူမျ ားက အခမွဲရနုင့်သည့် ဖရစစ့်ထုတ့်ဖရားဖနရ တစ့်ခက
ု ု
တည့်ဖဆ က့်ပါ။
နယ့်ဖပမတွင့်ား ဖနထင
ု ့်သမ
ူ ျ ားအတွက့် အသွ ားအပပန့် သွ ားလ ဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖပားအပ့်ရန့် အလုပ့်ရုတစ့်ခုလ င့် အနည့်ားဆုား ခရီားသည့်တင့်ဗင့်က ားကကီားတစ့်စီား
စီစဉ့်ဖပားရမည့်။

အကကပြ ြ ကော် - စ

ော်နညော််းတသ တဆ်း

ကော်ဆိုငော်

ြစစညော််း စ

ြ
ို နော််းငယော်

်း

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ တစ့်ခုလ င့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ဖဆားဝါားပစစည့်ား စတုခန့်ားငယ့်ကု တည့်ဖဆ က့်ဖပားမပီား ၎င့်ားတက
ု ု ဖဆားအပပည့်
ပ ည့်ထ ားပါ
(က) စတုခန့်ားငယ့်တစ့်ခုလ င့် $250,000
1.) လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားမှ အလုပ့်လက့်မပွဲ စ့်ဖနဖသ လူ 3 ဦားကု စတခ
ု န့်ားငယ့်တစ့်ခအ
ု တွက့် ခန့်အပ့်ထ ားမပီား ပပည့်စု ူလုဖသ လုပ့်အ ားခ ဖပားပါ။
2.) အဆုပါ စတုခန့်ားငယ့်မျ ားကု နှစ့်စဉ့် ပစစည့်ား တားု ချွဲြို့ရန့်နှင့် ဆက့်လက့်၍ တည့်ဖဆ က့်ရန့် စီစဉ့်ပါ (က) $500,000 အပ ွှဲတ ်း
အို်းအသစ ျ ်းပ နပြေညျှော့ထ ်းပခင်း
အကကပြ ှု - အစ ်းအတသ ကော်ြနော််း
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားတွင့် ပူားတွတ
ွဲ ည့်ဖထ င့်ထ ားသည့် မီား ုဖချ င့် အလုပရ
့် ုငါားခုအတွက့် ခနမ
့် ှန့်ား ကုနက
့် ျစရတ့် $3 သန့်ား။
အကကပြ ြ ကော် - စ

1.

ော်က နော််း

်း

Austin အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရား အ ွွဲြို့အစည့်ား သမဟု
ု
တ့် ဌ နအတွင့်ားရှ လူမျ ား၏ အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားပ စ့်သည့် ဖဆားခန့်ားထုငသ
့် ည့် ဆရ ဝန့် 50 ဦားကု ခန့်အပ့်ပါ။

a.

47

တ ်း ဝနော်တဆ ငော် ှု

လစ မျ ားနှင့် အကျြုားခစ ားခွင့်မျ ားအတွက့် $2.5 သန့်ား။

BURMESE

2.

အထုင့်ဆရ ဝန့်တစ့်ဦားစီနှင့် ပပသမှုမျ ားအတွက့် က လရှညန
့် ှင့် က လတု မမြုြို့ဖတ ့်က ဖထ က့်ပဖသ ဆဖလ မျ ား ွငပ
့် ါ။ ပပသမှုမျ ားသည့် $0 မှ $30 အထ
ပ စ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ဖဆားခန့်ားထုင့်ဆရ ဝန့်မျ ားအတွက့် အြေို်းအခလကက်းလငွ သက့်ဖရ က့်မှု မရှရပါ။

a.

ဖဆားခန့်ားထုင့်ဆရ ဝန့် အချြုြို့သည့် လစ ရနှင့်ဖနမပီားပ စ့်ဖသ ဖကက င့် င
ွ ့်လှစ့်ထ ားဖသ ဖနရ မျ ားအတွက့်
ဆက့်စပ့်ကုနက
့် ျစရတ့် မပ စ့်ရပါ။

3.

ဖဆားခန့်ားထုင့်ဆရ ဝန့်မျ ားကု ဖဆားခန့်ားထုင့်ဆရ ဝန့်မျ ားက ဖဆားခန့်ားပပသမှုမျ ားနှင့် တယ့်လက
ီ ျန့်ားမ ဖရား ုန့်ားဖခေါ်ဆုမန
ှု စ
ှ ့်ခုလုားကု ထည့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားရန့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကျန့်ားမ ဖရားစင့်တ မျ ားအတွင့်ား ဖနရ ချထ ားရပါမည့်။

အကကပြ ြ ကော်

1.

်း - သကော်

်းို နိုငတ
ော် သ စ ော််းအငော် ငော််းန်းပ ြော်န ှု

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ဆုလု အလုပ့်ရုအနည့်ားဆုား သုားခုကု တည့်ဖဆ က့်ပါ

a.
2.

်းော်

သုားခုလုားအတွက့် $250,000 (တပ့်ဆင့်မက
ှု သ မန့်အ ားပ င့် အလုပရ
့် ုတစ့်ခလ
ု င့် $50,000 ခန့် ကုန့်ကျသည့်)

မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားကု ဝန့်ဖဆ င့်မှုနင
ှ ့် ချတ့်ဆက့်ဖပားရန့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူမှု ပပြုလုပ့်ရန့် အ ွွဲြို့မျ ားနှင့် အမှုကစစ စီမခန့်ခွွဲဖရားကု န့်တီားပါ

a.

နစ့်န ဖကကားနှင့် အချက့်အလက့်မျ ားအတွက့် $100,000

အထကော်ြါ လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း က နော််း
စငော်

တ ်း စငော်

အကကပြ ြ ကော်အ ်းလို်းအ

ကော် တ

ော် နော််းစ

ော်

်း-

စော်ြိုလ ငော် $15 သနော််း၊ ထြော်တဆ ငော််း

အကကပြ ြ ကော်

1.

်း-

MAT + ဝန့်ထမ့်ားအတွက့် လုအပ့်ချက့်ကု ဖပ ရှင့်ားရန့် အလငှ
ု Travis ဖက င့်တတ
ီ င
ွ ့်
ထပ့်ဖဆ င့်ား OTP နှစ့်ခု (အနတရ ယ့် ဖလ ချဖရား ဖဆားဝါားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယူနင
ု ့်ဖသ စင့်တ မျ ားနှင့် ပူားတွတ
ွဲ ည့်ရှသည)့် ကု ွင့်ပါ

a.
2.

လုပ့်ငန့်ားဖဆ င့်ရွက့်မမ
ှု ျ ား၏ ပထမနှစန
့် င
ှ ့် စတင့်စရတ့်မျ ားအတွက့် $4 သန့်ား

လူအဖပခပပြု မက့်သဒုန့်ား ကုသမှုကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပါ

a.

$3 သန့်ား/နှစ့်

အကကပြ ြ ကော်-

1.

ထပ့်ဖဆ င့်ား ဖဆားဝါားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုလ ယူနုင့်ဖသ စင့်တ နှစ့်ခု၊ ဖတ င့်ဘက့်ပခမ့်ားတွင့် စင့်တ တစ့်ခန
ု ှင့် ဖပမ က့်ဘက့်ပခမ့်ားတွင့် စင့်တ တစ့်ခက
ု ု ွငပ
့် ါ
(OTP နှင့် ပူားတွတ
ွဲ ည့်ရှသည့်)

a.

လုပ့်ငန့်ားဖဆ င့်ရွက့်မမ
ှု ျ ား၏ ပထမနှစန
့် င
ှ ့် စတင့်စရတ့်မျ ားအတွက့် $3 သန့်ား

b.

$3 သန့်ား/နှစ့်

အကကပြ ြ ကော်-

1.

ပင့်အပ့်မျ ားကု ဖဘားကင့်ားစွ စွန့်ပစ့်ပခင့်ားအတွက့် Travis ဖက င့်တအ
ီ နှအပပ ားတွင့် စွန့်ပစ့်ရန့်ဖနရ 40 ကု ချမှတပ
့် ါ။
(က) $500,000/နှစ့် (စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရားနှင့် စွနပ
့် စ့်ဖရား ကုနက
့် ျစရတ့်အ ားလုား ပါဝင့်သည့်)

2.
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ဤအလုပ့်ခွငင
့် ါားခုကု အထက့်တင
ွ ့် အဆုပပြုထ သည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ားနှင့် ပူားတွတ
ွဲ ည့်ဖဆ က့်ထ ားဖကက င့်ား ဖသချ ဖအ င့်လပ
ု ့်ပါ။

BURMESE
အကကပြ ြ ကော်

1.

်း-

စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားဖသ လုပ့်ထုား အကွဲပ တ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်နှင့် နည့်ားလမ့်ားကု န့်တီားဖရားသ ားပါ

a.
b.

အကွဲပ တ့်ဖရား နည့်ားလမ့်ားနှင့် အဖက င့်အထည့်ဖ ဖ
့် ရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု န့်တီားရန့် ကဏ္ဍရပ့်အလက
ု ့် ကျွမ့်ားကျင့်သမ
ူ ျ ားနှင့် လူမှုအသုက့်အဝန့်ား
အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ အကကဖပားအုပ့်စက
ု ု စုဖဝား တ့်ကက ားရန့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပခင့်ား
APH ပရုဂရမ့်အ ားလုား၏ အရည့်အဖသွား တားု ပမင့်ဖရား အစီအစဉ့်မျ ားသု စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားဖသ ကျင့်ထုားကု တည့်ဖဆ က့်ပါ

(ဂ) $500,000

2.

စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားဖသ ဖစ င့်ဖရှ က့်မန
ှု ှင့် ကုစ ားဖရား ဗဟုပပြု ချတ့်ဆက့်လုပ့်ကုငဖ
့် ရားဆုင့်ရ လက့်ရှ သင့်တန့်ားအတွက့် ရန့်ပဖ
ု ငွကု ချမှတပ
့် ါ

a.
b.

အကကပြ ြ ကော်

1.

လက့်ရှ ကျငထ
့် ုားမျ ား၊ အစဉ့်အလ အဖကက င့်ားအရ ကု အကွဲပ တ့်ရန့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ဖပပ င့်ားလွဲပ စ့်ဖပေါ်ဖနသည့် ဝန့်ထမ့်ားအ ားလုားနှင့် ဖပပ င့်ားလွဲဖနဖသ
လူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ား လုအပ့်ချက့်မျ ားအတွက့် လက့်ရှ သင့်တန့်ားအပပင့် ဝန့်ထမ့်ားအသစ့်ကု သင့်တန့်ားတက့်နင
ု ့်ဖအ င့် ပပြုလုပ့်ဖပားပါ။

c.

ဝန့်ထမ့်ားက လုအပ့်သည့်အတင
ု ့်ား ဘ သ စက ားမျြုားစုပ င့် သင့်တန့်ားတက့်နင
ု ့်ဖအ င့် စီစဉ့်ဖပားပါ။

d.

$2 သန့်ား

်း-

လူအမျ ား ဖနထုငန
့် ုင့်သည့် အဖဆ က့်အဦအသစ့်မျ ား တည့်ဖဆ က့်ပါ

a.
2.

ဖဆားခန့်ားထုင့်ဆရ ဝန့်မျ ား၊ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရားဝန့်ထမ့်ားမျ ားနှင့် တပခ ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူဖရား လုပ့်သ ားမျ ားနှင့် စတင့်ပါ -

အဖဆ က့်အဦ ယူနစ့် 30 100 အတွက့် $20 သန့်ား

အမ့်ရ (ECHO၊ မမြုြို့ဖတ ့် မဟ မတ့် မဟုတသ
့် ည့်) သု ဝင့်ဖရ က့်မက
ှု ု ညနှုင့်ားလုပ့်ဖဆ င့်ရန့် အုားမွဲအမ့်မွဲ ပ စ့်ဖနသည့် လူမျ ားနှင့်
တက
ု ့်ရက
ု ့်လုပက
့် ုင့်သည့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင့်အတူ လုပက
့် ုင့်ပါ

a.

ထပ့်ဖဆ င့်ား လုပ့်သ ား နစ့်န ဖကကား/အ ွွဲြို့အစည့်ားဆုင့်ရ စီမခန့်ခွွဲဖရား ကုန့်ကျစရတ့်မျ ား

i.
3.

အ ွွဲြို့အစည့်ားတစ့်ခုလ င့် $5,000

အမ့်စီစဉ့်ဖပားပခင့်ား၊ အလုပ့်ရှ ဖ ွပခင့်ားနှင့် အမ့်ရ ရှ ဖ ွပခင့်ားမျ ားသု အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားဖရားသု ပပဖ
ု ပားနုင့်သည့် အမှုကစစ မန့်ဖနဂျ မျ ားနှင့် စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားဖသ
အ ွွဲြို့မျ ားနှင့်အတူ အမ့်ရ တွအ
ွဲ သစ့်မျ ားတွင့်ားသု အလုားစုပါဝင့်ဖသ ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ား ပပုားဖပားပါ။ ဖနထုင့်သတ
ူ စ့်ဦားချင့်ားသည့် ငှ ားရမ့်ားခ မပါဝင့်သည့် စ ရင့်ားသွင့်ားမှုမှ
သုားနှစ့်က လကု လက့်ခရရှပါမည့်။

a.

အဖဆ က့်အအတ
ု စ့်ခုလ င့် လူမှုဝန့်ထမ့်ား 7 ဦားနှင့် ကကီားကကပ့်ဖရားနှင့် အဖဆ က့်အအု စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရား 2 ဦား
အပါအဝင့် ဝန့်ထမ့်ား 9 ဦား

i.
4.
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နှစ့်စဉ့် လစ မျ ားနှင့် အကျြုားခစ ားခွငမ
့် ျ ားအတွက့် $10 သန့်ား

ဖနထုင့်သူမျ ားသည့် စရတ့်နည့်ား (အမျ ားဆုား $200-300 ငှ ားရမ့်ားခ) အတွက့် မမြုြို့ဖတ ့်က ပပုားထ ားဖသ အမ့်ရ တွင့်
ဆက့်လက့်၍ ဖနထင
ု ့်နုင့်သည့် ထပ့်ဖဆ င့်ား ငါားနှစ့်ရရှနင
ု ့်မည့်ပ စ့်မပီား အလုပအ
့် တည့်တကျ ပ စ့်မပီားဖန က့် 6 လကက ဖအ င့် လုပ့်ကုင့်လ ခွဲမပီား ယင့်ားအချန့်တွင့် လက့်ရှ
ဝင့်ဖငွနှင့် ဖရရှည့်ဖနထုငန
့် ုင့်ဖကက င့်ား အမှုကစစ မန့်ဖနဂျ က ယူဆသည့်ဟု အမ့်ရ က ခွပွဲ ခ ားဖ ့်ပပလ င့်သ အမ့်ငှ ားရမ့်ားမှုမှ ရပ့်တန့်နင
ု ့်ပါမည့်။ သမဟု
ု
တပ
့် ါက
ဤသတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မျ ား မကုက့်ညမ
ီ ချင့်ား ၎င့်ားတအ
ု ား တားု ချွဲြို့က လ ခွင့်ပပြုဖပားပါမည့်။

BURMESE

5.

ဒုတယဖပမ က့် အကူားအဖပပ င့်ား အဆငက
့် ု ဖထ က့်ပရန့်နှင့် ဖရြို့ဖပပ င့်ားမှုနှင့် ဆက့်စပ့်ဖသ ကုန့်ကျစရတ့်မျ ား ပပုားရန့် ရပ့်ဆုင့်ားမပီားဖန က့် $1,000 ကုလည့်ား
ရရှပါမည့်။

a.
အကကပြ ြ ကော်

$3 သန့်ား/နှစ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပါ

်း-

1.) လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ား ပပည့်မီရန့်နင
ှ ့် ရယူအသုားပပြုမှု အဟန့်အတ ားမျ ား လ
ျှော့ချလ ်းရန့် MetroAccess ကု တားု ချွဲြို့ပါ။ ဤသပု စ့်ဖပမ က့်ဖစရန့်
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် CapMetro ထပ့်ဖဆ င့်ား ဘက့်စ့်က ား 10-15 စီားကု ဝယ့်ယူပခင့်ား၊ ယ ဉ့်ဖမ င့်ားမျ ား ခန့်အပ့်ပခင့်ားနှင့် MetroAccess ဖစ င့်ဆုင့်ားစ ရင့်ားကု ယ့်ရှ ားပခင့်ား
ပပြုလုပ့်နုင့်သည့်။
2.) အကျြုားခစ ားခွင့်မျ ား စ ရင့်ားသွင့်ားမှုမပီားဖန က့် ကနဦား ပပုားဖပားသည့် လစဉ့်တင
ု ့်ားတွင့် အခမွဲ လစဉ့် ဘက့်စက
့်
ား စီားနင့်ားခွငမ
့် ျ ားကု MAP/Medicare/Medicaid/TANF
အကျြုားခစ ားခွင့် လက့်ခရရှသူအ ားလုားအတွက့် အလုအဖလျ က့် ခွင့်ပပြုဖပားပါမည့်။ လက့်ရှ လက့်ခရရှသူအ ားလုားကု စီားနင့်ားခွင့်ကု လစဉ့် အီားဖမားလ့်ပ င့်
လက့်ခရရှရပါမည့်။
အကကပြ ြ ကော်3.) ဖဒသနတရ Medicaid တားု ချွဲြို့မှု ပရုဂရမ့်ကု န့်တီားရန့် Travis ဖက င့်တန
ီ ှင့်အတူ လုပ့်ကုင့်ရန့် မမြုြို့ဖတ ့်အ ား တက
ု ့်တန
ွ ့်ားပါသည့်။
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911 နငျှော့ော်
ဟို တ
ော် သ ကြော်တ
ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော်ပြငော််း

်း

ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း အလိုြော်အဖြို့ကို

9-1-1 ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆုမမ
ှု ျ ားကု APD မှ လွတလ
့် ပ့်ဖသ သမဟု
ု
တ့် တပခ ား မမြုြို့ဖတ ့် ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရား စီမခန့်ခွဲမ
ွ ှုသု အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားပခင့်ားနှင့် တပခ ား မမြုြို့မျ ားရှ တပခ ား ပစ
ု မျ ားနှင့်
အလ ားတူ ရွဲမဟုတ့်ဖသ ကပ့်ဖဘား ုန့်ားလုင့်ားနှင့် တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား အ ွွဲြို့ကု ရွဲတပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားမှု ခွင့်ပပြုမဖပားသည့် 9-1-1 ုနား့် ဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားကု လမ့်ားဖကက င့်ားဖပပ င့်ားဖပားသည့်
တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား စနစ့်အသစ့်ကု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ား အပါအဝင့် အဆုပါ လအ
ု ပ့်ချက့်မျ ားကု အဖက င့်ားဆုား ဖပ ရှင့်ားရန့် အကကပပြုချက့်မျ ား န့်တီား ု 911 ကု ုန့်ားဖခေါ်ဆုသည့်
လူမျ ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ပုမဖ
ု လားနက့်စွ န ားလည့်မှု တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ား။
ဆက့်သွယ့်ရန့်Kathy Mitchell- mitckagardener@yahoo.com
Cate Graziani- cgraziani@harmreductiontx.org MembersPriscilla Hale - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Jessica Johnson - RPS
အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Chas Moore - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့်
Sue Gabriel - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Chris Harris - RPS
အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Cary Roberts - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့်
Rodney Saenz - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Cate Graziani - RPS
အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Hailey Easley - RPS အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ အ ွွဲြို့ဝင့်
Kristen Lenau - RPS အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ အ ွွဲြို့ဝင့် Kathy Mitchell - RPS
အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Dawn Handley - RPS အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ
အ ွွဲြို့ဝင့် Matt Simpson - RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ အ ွွဲြို့ဝင့် Jen Margulies လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်
K. Stellar Dutcher - လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် Rachael Shannon လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့် Hilda Gutierrez - လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ
လွန့်ခဖသ
ွဲ
ဆယ့်စန
ု ှစ့်ဖကျ ့်အတွင့်ား Austin ရွဲဌ န၏ ကျမ့်ားကျန့်ထ ားဖသ အရ ရှမျ ားက
အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ လူဖပါင့်ား
စုဖပါင့်ားဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုသည့် Amplifier Art
မှ ရယူထ ားသည့် Angela Faz ၏ The
Future Artwork ပ စ့်သည့်
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28 ဦားကု သတ့်ခွဲမပီား တပခ ားလူမျ ားစွ ကု ထခုက့်ဒဏ့်ရ ရဖစခွဲသည့်။
ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ားနှင့် ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု မမြုြို့ဖတ ့်အနှရှ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားစွ တွင့် အဖရားဖပေါ် အကူအညီအမျြုားအစ ားအ ားလုားအတွက့် ုန့်ားဖခေါ်ဆုမက
ှု အနတရ ယ့်မျ ားဖသ
အလုပ့်ပ စ့်လ ခွဲသည့်။ Austin ရှ ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနထုင့်သမ
ူ ျ ား၊ လူငယ့်မျ ား၊ လင့်လပ
ု သ
့် ားမျ ား၊ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား အဖပခအဖနရှသူမျ ား၊ ွြို့မ ြုားတားု တက့်မှုဆုင့်ရ ချြုြို့ယွင့်ားသူမျ ားနှင့်
၎င့်ားတ၏
ု မသ ားစုဝင့်မျ ား၊ LGBTQ+ မျ ားအပပင့် လင့်အကကမ့်ား က့်မန
ှု ှင့် အတူဖနလက့်တွဲဖ
ွ
့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတ့်ဖပမ က့်လ သူမျ ားနှင့်အတူ လူမည့်ား၊ တင
ု ့်ားရင့်ားသ ား၊
လက့်တင့်စက ားဖပပ သူမျ ားနှင့် တပခ ား အသ ားအဖရ င့်ရသူ
ှ မျ ားက အကူအညီအတွက့် ုန့်ားဖခေါ်ဆုဖသ အခါ တင့်ားမ ဖသ တွက့်ချက့်မှုမျ ားကု ရင့်ဆင
ု ့်ရသည့်။ တစ့်ခုလုားအဖနပ င့်
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု မမြုြို့ဖတ ့်သည့် Austin ရှ လူမျ ားက လုအပ့်ချန့်တွင့် ဖဘားကင့်ားဖသ အကူအညီကု အ ားမကုားနုငဖ
့် သ ဖကက င့် ဖဘားကင့်ားစတ့်ချရမှု ပုနည့်ားပါသည့်။
Austin မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားစွ အတွက့် အကူအညီဖတ င့်ားဆုပခင့်ားက န
ု ့်ားဖခေါ်ဆုမသ
ှု ည့် ဖက င့်ားသည့်ထက့် ဆုားသည့်ကု အဖပခခအ ားပ င့် ပုမျ ားဖစသည့်ပ စ့်ဖစ ဖလလ ချန့်ဆမှု
လုအပ့်ပါသည့်။ စစ့်မှနဖ
့် သ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားလုခခြုဖရားသည့် မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားကု ဖဘားအနတရ ယ့် မပ စ့်ဖစသည့် တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှပခင့်ား ပ စ့်သည့်။
အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားအ ား ၎င့်ားတ၏
ု အသက့်ဘဝမျ ား သမဟု
ု
တ့် လွတလ
့် ပ့်မှုကု အနတရ ယ့်ပပြုဖစပခင့်ား
မရှဘွဲ အကူအညီဖပားသည့် အဖရားဖပေါ်နှင့် ကပ့်ဖဘား အဖပခအဖနမျ ားအတွင့်ားဖစ င့်ဖရှ က့်မ၏
ှု စနစ့်မျ ားကု န့်တီားရန့် အခွင့်အလမ့်ားတစ့်ခု ပ စ့်သည့်။
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားပခင့်ားတွင့် ထခက
ု ့်ခရသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ား ကုယစ
့် ားလှယ့်မျ ားနှင့် သက့်ဆင
ု ့်ရ လူမှုအသင
ု ား့် အဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားပ င့်
ရွဲမဟုတဖ
့် သ ကပ့်ဖဘား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား အလုပ့်အ ွဲြို့ွ သည့် ဖအ က့်ပါတက
ု ု ဗဟုပပြုဖသ အကကပပြုချက့်မျ ားကု ဖ ့်ပပပါသည့်-

1.

911 ဖိုနော််းတြေါ်ဆို အ
ှု
ြထို

်း ဖယော်ထို

မော် ြ်း သငျှော့ော်တလ တ
ော် သ တ ြို့

နော််းကတပဖ ငော််းတြ်းသူ

်းသို

ော်တြ်းပြငော််း

•

စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားသူမျ ားအတွက့် လုပန
့် ုင့်စမ
ွ ့်ား တားု ပမင့်ပခင့်ား

•

911 အချန့်မျူှ ားမျ ားအတွက့် သင့်တန့်ား

2.

တ

3.

အတ ်းတြေါ်

4.

်းစိုကို

ွွဲြို့စည့်ားထ ားသည့် 911 နှင့်

ဟို

တ
ော် သ ကြော်တ

်း ဖိုနော််းလင
ို ော််းနငျှော့ော် လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း

ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း တ ွ်းြ ယော် ှု

်း

ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း အဖြို့

ငော် အစဉော်အလ နငျှော့ော်

သ စက ်းအ သငျှော့ော်တလ ော်တသ လူ ှုအသက
ို ော်အဝနော််း

•

ယဉ့်ဖကျားမှုအရနှင့် ဘ သ စက ားအရ သင့်ဖလျ ့်ဖသ ကမ့်ားလငဖ
့် ထ က့်ကမ
ူ ှု

•

အကူအညီအတွက့် ဖခေါ်ဆုချန့်နင
ှ ့် ဖခေါ်ဆုပုကု ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူပါ

လကော် လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း

ဝနော်ြ ှုနငျှော့ော် အကပဖ

ော် ှု

ဤအကွဲပ တ့်မသ
ှု ည့် RPS အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့၏ တန့် ုားမျ ားတွင့် အဖပခခပါသည့်။ အဖမရကန့်နှင့် Austin ရှ ရွဲကကပ့်မတ့်မ၏
ှု သမုင့်ားဖကက င့်ားအရ အဖကက င့်ားအရတွင့် အဖပခခသည့် 911
နှင့် ရွဲမဟုတ့်ဖသ ကပ့်ဖဘား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား အလုပ့် အုပ့်စု (ဤမှဖန င့်တင
ွ ့် 911 အလုပအ
့် ုပ့်စု) ကု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားပခင့်ားသည့် အလုားစု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရားသည့်
ရွဲကကပ့်မတ့်မန
ှု ှင့် ကွွဲပပ ားပခ ားန ားမပီား တက
ု ရ
့် ုက့် ထခက
ု ့်နစ့်န သည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားက သတ့်မတ
ှ ့်ရမည့်ကု သန ားလည့်ပါသည့်။ သပု စ့်ပါ၍ ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု အကကပပြုချက့်မျ ားတွင့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်အ ားလုားက အမှန့်တကယ့် ရယူအသုားပပြုနုင့်သည့် လက့်ရှ ကပ့်ဖဘား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား ကွန့်ရက့်မျ ားကု န့်တီားပခင့်ား သမဟု
ု
တ့် ဖထ က့်ကူပခင့်ားပ င့်
အနတရ ယ့် ပ စ့်ဖစသည့် စနစ့်မျ ားမှ ခွထ
ွဲ က
ွ ့်ပခင့်ား ပါဝင့်မပီား ၎င့်ားက လက့်ရှ စနစ့်မျ ားဖကက င့် တက
ု ့်ရက
ု ့်ထခက
ု ့်နစ့်န မှု အရှဆုား လူမျ ားပ စ့်ဖပေါ်လ မပီား ၎င့်ားတအဖပေါ်
ု
ဗဟုပပြုပါသည့်။
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု အကကပပြုချက့်မျ ားသည့် တန့်ားတူညီဖသ ကပ့်ဖဘား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား ကွန့်ရက့်မျ ားအတွက့် မပီားပပည့်စုမပီား အမမွဲတမ့်ားပ စ့်ဖသ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု အကကပပြုပခင့်ားအပပင့်
လူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ားအတွက့် ဖရရှည့် တ ဝန့်ခမှုအတွက့် စီစဉ့်ပခင့်ားပ င့် ဖရရှည့်တည့်တဖရားနှင့် က လရှည့် စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ ဖရားကုလည့်ား ပပုားပါသည့်။
911 အလုပအ
့်
ွွဲြို့သည့် အလုပအ
့်
ွွဲြို့၏ နစ့်န ဖကကားမရဖသ အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ အလုပသ
့် ည့် ခွင့်ပပြုထ ားသည့် အချန့်က လထက့် အမှနတ
့် ကယ့် ပုကက ပမင့်ဖကက င့်ားကု အလုပ့်အ ွဲြို့ွ က
အသအမှတ့်ပပြုပါသည့်။ ဖဆ င့်ားမုန့်တုင့်ား ယူရီနှင့် ဖန က့်ဆက့်တွွဲ အဖပခခအဖဆ က့်အအု ကပ့်ဖဘားတက
ု လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ထည့်ဝင့်ပါဝင့်မက
ှု ု ဖန က့်ထပ့် ကနသ
့် တ့်ခွဲသည့်၊
အထူားသပ င့် အလုပ့်အ ွဲြို့ွ ဝင့်မျ ားစွ က မုန့်တုင့်ား၏ ဖရရှည့် အ နသင့်မျ ားကု ရင့်ဆုင့်ဖပ ရှင့်ားရ တွင့် စဉ့်ဆက့်မပပတ့်ဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု
တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားခွဲရမပီား ဖပ ရှင့်ားဖနရဆွဲ ပ စ့်ဖသ ဖကက င့် ပ စ့်သည့်။ ရွဲအကကမ့်ား က့်မဖ
ှု ကက င့် အမျ ားစု ထခုကန
့် စ့်န သည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့်
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BURMESE
မုန့်တုင့်ား၏ ဖန က့်ဆက့်တွဲမ
ွ ျ ားဖကက ငလ
့် ည့်ား သီားပခ ား ထခုက့်နစ့်န ခွဲမပီား အဖသားစတ့်ကျမပီား အဖရားပါဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ပါဝင့်မှုကု ရနင
ု ့်ရန့် ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားကု ဖန က့်ထပ့်
ရှုပ့်ဖထွားဖစပါသည့်။ ထုနည့်ားတူစွ ပင့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့် ထပ့်ဆငတ
့် ားု လ သည့်နင
ှ ့်အမ ထခုကန
့် စ့်န ဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားစွ ထမှ စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ပါဝင့်မှုအတွက့် လုအပ့်ချက့်
ပုမျ ားလ ပါသည့်။ ဤအကကပပြုချက့်မျ ား၏ အဖက င့်အထည့်ဖ ့်မက
ှု ု ပုဖ ့်ရန့် လုအပ့်သည့် လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ား ါဝငကကြှု်း ်း
က
ှု ု စုဖဆ င့်ားရန့် မမြုြို့ဖတ မ
့် ှ
ဖထ က့်ပဖကကားဖငွမျ ားနှင့် ဘ သ ပပန့်ဆုမှု အကူအညီကု လုအပ့်ပါမည့်။
ဤအကကပပြုချက့်မျ ားသည့် 911 မှ Austin ရွဲဌ နကု ယ့်ထတ
ု ့်ပခင့်ားသည့် လက့်ရှ လုပ့်ဖဆ င့်ဆွဲပ စ့်ဖကက င့်ား အ ို အြေွွှဲျို့ န ်း ည သလဘ လ ါကထ ်း ှုနငျှော့ ည်း
ကိုကညလန ါသည။ အလုပအ
့်
ွွဲြို့အ ား ဤရည့်မှန့်ားချက့် ပပည့်မီဖရား တားု တက့်မ၏
ှု အဖပခအဖနကု အသဖပားမထ ားဖသ လ
့် ည့်ား အလုပ့်အ ွဲြို့ွ သည့် ဤခွွဲထတ
ု ့်ဖရားကု အထူားတလည့်
ပပုားကူညီပါသည့်။
အကကပြ ြ ကော်
A.

1.

်း

911 ဖိုနော််းတြေါ်ဆို ှု အ

်းစိုကို

်း ဖယော်ထို

မော် ြ်း သငျှော့ော်တလ တ
ော် သ တ ြို့

အပြညျှော့ော်အဝ တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ထ ်းတသ စ ော်က နော််း
တ ြို့ နော််းက တပဖ ငော််း ှု ယူပြငော််းကို
်းဆ်းသညျှော့ော် ြ

နော််းကတပဖ ငော််းတနသူ

်းထ တြ်းအြော်ြါ

တ ်း တ ြို့ နော််းကတပဖ ငော််းတ ်းကို တဖ တ
ော် ဆ ငော်မြ်း လူ ှုအသင
ို ော််းအဝိုငော််း၏
ထ
ော်
်းတသ အဟနော်အ
်း ်းကို ဖယော် ်းြါ။

်းနငျှော့ော် လ

က
ော် ငော််းသညျှော့ော် စ

ော်က နော််း

တ ်း

အတ က ငော််း ငော််း- APD သည့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ုန့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားအတွင့်ား ရွဲပစ့်ခတ့်မှုမျ ားတွင့် ဦားဖဆ င့်ပါဝင့်သည့်။
လူအမျ ားက 911 ကု န
ု ့်ားဖခေါ်ဆုဖသ အခါ ၎င့်ားတအ
ု ား ဖအ က့်ပါ ဖရွားချယ့်မှုမျ ားကု ဖပားရမည့် (ထအပပင့်
ု
ယခု)- EMS၊ မီား၊ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား၊ ရွဲ။ သဖသ
ု
့် ရွဲမဟုတဖ
့် သ
စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား “ဖရှြို့တန့်ားက တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား” သည့် ုန့်ားပ င့် အကကဖပားပခင့်ားအတွက့် လက့်ရှ သင့်ဖလျ သ
့် ည့်ဟု ယူဆသည့် အဖပခအဖနမျ ားတွင့်သ ရနင
ု ့်ပါသည့်။
အထူားသပ င့် မူားယစ့်ဖဆားဝါား သုားစွွဲမှု၊ လက့်နက့်အသုားပပြုမှု၊ ကုယ့်တုင့် သမဟု
ု
တ့် တပခ ားလူမျ ားကု ထခက
ု ့်ဖစမှုနှင့် ရ ဇဝတ့်မပ
ှု ါဝင့်သည့် ုန့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားနှင့် စပ့်လျဉ့်ား၍
စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖရှြို့တန့်ားက ရင့်ဆုင့်ဖပ ရှင့်ားဖပားဖနသူမျ ားက တပပန့်
ု နင
ု ့်သည့် န
ု ့်ားဖခေါ်ဆုမှု အမျြုားအစ ားမျ ားအဖပေါ် ကနသ
့် တ့်ချက့်မျ ား ရှပါသည့်။ အခက့်အခွဲ
ကကြုဖနသည့် လူ၏ ဖသဆုားမှုပ င့် ယခင့်က အဆုားသတ့်သွ ားသည့် ုန့်ားဖခေါ်ဆုမှု အမျြုားအစ ားမျ ားကု စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖပားသူမျ ားအဖနပ င့် အမှန့်တကယ့်
တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားနင
ု ့်ဖစရန့် ကူညီဖပားမပီား ဖလကျင့်ထ ားဖသ ဝန့်ထမ့်ားက 24/7 တပပန့်
ု ဖပ ကက ားနိုငရနအတွက ှံိုလ
ကလသ ရန ှံိုလငွထ ်းရရ ည။
အချန့်မှျူား မဟုတ့်ဘွဲ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖရှြို့တန့်ားက ဖပ ရှင့်ားဖနသူမျ ားတ၏
ို့ို အကကှံဉ ဏဆှံို်းပြေတချက ျ ်းနငျှော့အည အဖထ က့်အပ ဖတ င့်ားဆုဖနသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်က ရွဲကက ားဝင့် ျန့်ဖပ မှု၏ သင့်ဖလျ မ
့် ှု၏ ဆုားပ တ့်ချက့်ကု ချမှတရ
့် မည့်။ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကျွမ့်ားကျင့်သူမျ ား 911 ဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားကု
တပပန့်
ု ဖပ ကက ားဖပားနုင့်ဖသ အချန့်နင
ှ ့် ဆက့်စပ့်ဖသ မူဝါဒမျ ားကု ပွင့်လင့်ားပမင့်သ ဖသ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မှတဆင့် ပပန့်လည့်သုားသပ့်မပီား
ပပင့်ဆင့်ရမည့်ပ စ့်မပီား အချန့်မှျူားမျ ားကု အလ ားတူ ဖလကျငဖ
့် ပားရမည့်။ ထအ
ိုို့ ပ င စတကျန်း လရ်းနငျှော့ တသကပ ်း ုန့်ားဖပ ဆုသူမျ ားက ဖခေါ်ဆုမက
ှု ု ပုဖက င့်ားစွ သရှ၊
တပပန့်
ု မပီား လမ့်ားဖကက င့်ားပန
ု ုင့်ဖစရန့် ၎င့်ားတ၏
ု အဖထွဖထွ ဗဟုသတ
ု နှင့် 911 န
ု ့်ားဖခေါ်ဆုမှု အဖကက င့်ားအရ ကု ှံိုလ
ကစွ လ က
ျှော့ ျငျှော့သငထ ်းလ ်းရ ည။
စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖပ ရှင့်ားဖရား အ ွွဲြို့မျ ားသည့် ရွဲလုဘွဲ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကပ့်ဖဘားမျ ားကု တပပန့်
ု ဖပ ဆုဖပားနင
ု ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ဖန က့်ဆုားနည့်ားလမ့်ားအပ စ့် ရွဲအဖထ က့်အပကု
သုားရမည့်။ တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား အ ွွဲြို့မျ ားတွင့် ဖဆားဘက့်အကူနှင့် ကပ့်ဖဘား လုပ့်သ ားအပပင့် အဆင့်တူသ/ူ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရားလုပသ
့် ား ပါဝင့်ရမည့်။ COVID19 နှင့် ပပင့်ားထန့်ဖသ ရ သီဥတု အပါအဝင့် ကပ့်ဖဘား အခက
ု ့်အတနမ
့် ျ ားအတွင့်ား တပပန့်
ု ရန့် ပစစညား့် ကရယ အပပည့်အစု တပ့်ဆင့်ထ ားရမည့်။ မမြုြို့ဖတ ့်
နယ့်ဖပမအ ားလုားတွင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုရနုငဖ
့် ကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် အ ွွဲြို့အ ား ဖမ ့်ဖတ ့်ယ ဉ့်မျ ားကွဲသု သငဖ
့် လျ ့်ဖသ စက့်ကရယ တို့က
ို ို ှံျှော့ ို်းလ ်းထ ်းရ ည။

2.

911 တအ ော် တ
်းနငျှော့ော် တ ြို့ နော််းက ငော်ဆိုငတ
ော် ပဖ ငော််းတြ်းတနသူ ်းသညော် အ က ော််း ဖကော်တသ
ဇဝ ော် ဆ
ှု ိုငော် အပြ အ ူကို ပြနော်
ို တပဖ ငော််းတ ်းအတြေါ်
စ ော်က နော််း တ ်း ဝနော်တဆ ငော် ှု ်းအ ကော် ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း လိုအြော်ြ ကော်ကို ဦျားစ ျားဘြျားအဘလျားအနက်ထ ျားဘသ သငျှော့တ
ော် လ ော်တသ သငော် နော််းကို ကော်တ ကော်
အတ က ငော််း ငော််း- APD သည့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ုန့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားအတွင့်ား ရွဲပစ့်ခတ့်မှုမျ ားတွင့် ဦားဖဆ င့်ပါဝင့်သည့်။
တစ့်စုတစ့်ဖယ က့်က စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖရွားချယ့်မှုအတွက့် အကူအညီ ဖတ င့်ားဆုဖသ အခါ
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BURMESE
စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖဆားခန့်ားအထုင့်ဆရ ဝန့်နှင့် ဖတွြို့နုင့်ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် အလငှ
ု 911 ုန့်ားဖအ ပ
့် ဖရတ မျ ားက စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ဖရှားဦားသူန ပပြုနည့်ားထက
ို လ
ို ကျ
ွနပ ်း ကူည ှံျှော့ ်းို လ ်းရ ည။ သင့်တန့်ားက အတင
ု ့်ားအတ တစ့်ခအ
ု ထသ ပချန
ု ုင့်ဖသ ့်လည့်ား စနစ့်တကျ လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှုကု တက
ု ့်ထုတရ
့် န့်နင
ှ ့်
ုန့်ားဖပ သူမျ ားသည့် အနတရ ယ့်နငျှော့ တသကပ ်း လူမှုဖရားခွပွဲ ခ ားဖသ စတ့်ကူားမျ ားဖပေါ် အဖပခခ၍ အဖရားကကီားဖသ ဆုားပ တ့်ချက့်မျ ား မပပြုလုပ့်ဖကက င့်ား အတတ့်နုင့်ဆုား
ဖသချ ဖစရန့် အလငှ
ု ၊ ုန့်ားဖပ သူအ ားလုားသည့် 911 ုန့်ားဖခေါ်ဆုမစ
ှု င့်တ တွင့် လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှု ဥပမ နငျှော့ ူ ျြှု်းလရ်းခွပွှဲ ခ ်းပခင်းကို ဆနို့ကျငသညျှော့
ှံို နကက်းကက စစလဆ်းပခင်း ျြှု်း ါဝငသညျှော့ ူ ျြှု်းလရ်းခွပွှဲ ခ ်းပခင်းကိုဆနို့ကျငသညျှော့သငတန်းကို တကလရ ကထ ်းရ ည။ သင့်တန့်ားကု မပီားထ ားရမည့်။ ထအ
ိုို့ ပ င
စတကျန်း လရ်းနငျှော့ တသကပ ်း ုန့်ားဖပ ဆုသူမျ ားက ဖခေါ်ဆုမက
ှု ု ပုဖက င့်ားစွ သရှ၊ တပပန့်
ု မပီား လမ့်ားဖကက င့်ားပန
ု ုင့်ဖစရန့် ၎င့်ားတ၏
ု အဖထွဖထွ ဗဟုသုတနှင့် 911
ုန့်ားဖခေါ်ဆုမှု အဖကက င့်ားအရ ကု ှံိုလ
ကစွ လ က
ျှော့ ျငျှော့သငထ ်းလ ်းရ ည။
ဖရှြို့တန့်ားက ရင့်ဆင
ု ့်ဖပ ရှင့်ားဖပားဖနသူမျ ားသည့် လူမှုအသုက့်အဝန့်ားမျ ားကု ကူညီရန့်နှင့် အပပစ့်ဖပားမည့်အစ ား မပပည့်စုဖသ
လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ဖပ ရှင့်ားဖပားရန့် စတ့်ဓ တ့်ပ င့် အဖပခအဖနအ ားလုားအတွက့် ချဉ့်ားကပ့်ရန့် သင့်တန့်ား လုအပ့်သည့်။ ရွဲအရ ရှမျ ားသည့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတွက့် ဖတ င့်ားဆုမမ
ှု ျ ားကု မတပပန့်
ု ဖသ ့်လည့်ား ၎င့်ားတက
ု CIT သင့်တန့်ားကု ဖကျ ့်လန
ွ ့်၍ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကျွမ့်ားကျင့်သူမျ ားထမှ သင့်တန့်ားကု
တက
ု ့်ရက
ု ့် လက့်ခရရှရမည့်။
B.

ဟို

ော်တသ ကြော်တ

်း ဖိုနော််းလိုငော််းနငျှော့ော် လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း

ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း အဖြို့ကို တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ြါ

3. မ ြို့တ

ော်သညော် 911 စနစော် ပြငော်ြ ငော် လူ အ
ှု သိုငော််းအဝိုငော််းက လိုြတ
ော် ဆ ငော်သညျှော့ော် ဟို တ
ော် သ တ ြို့ နော််းက ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်းကို တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ ညော်။
ဤဝနော်တဆ ငော် ှု ငော် လူ ှုအသင
ို ော််းအဝင
ို ော််းက ဦ်းတဆ ငော်တသ ငော််းပ စော်လိုငော််းလညော််း ြါဝငော်မြ်း စ ော်က နော််း တ ်း ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်းအ ကော် လိုအြော်ြတ
ို ြါကော်သညျှော့ော်
အတပြအတန ်းကိုလညော််း ိုပြနော်တပဖ ငော််းြါ (အသက ယော်စြက ၊ ြ ဆ
ော် ထ
ို
်းတသ ယ ဉော်တ ငော််းလ ော််း ်း၊ အစ သညော် )။
ို
်းသညော် ဇဝ ော် ဟို တ
ော် သ ၊
အ ညော်အတသ်း တသ
ဝ င
ို ော် က ်းြ ကော် ်း သို ဟို ော် ဤလူ ှုအသက
ို ော်အဝနော််း ငော် ဇဝ ော် ှု ဟို တ
ော် သ အပြ ်း အတပြအတန ်းကို ိုပြနော် နော် အဖြို့အစညော််း
ပဖစော် ြါ။
အတ က ငော််း ငော််း- 911 ုန့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားနှင့် စပ့်လျဉ့်ား၍ ဇူလုင့်လ 2020 တွင့် ထုတပ့် ပန့်ခွဲသည့် Austin တရ ားမ တမှု ညွနဖ
့် ပါင့်ားအ ွွဲြို့ အစီရင့်ခစ အရ၊ 911 ၏ 21%
ကသ ရ ဇဝတ့်မှုနှင့် သက့်ဆုင့်ပါသည့်။ ဤလူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ား ရင့်ားပမစ့်ကု န့်တီားပခင့်ားက ရွဲမျ ားအဖပေါ် အလွနအ
့် မင့်ား မှခ
ီ မ
ု ှု မပပြုဘွဲ တပခ ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား
လုအပ့်ချက့်မျ ား တစ့်ပုတစ့်ဖခါင့်ားကု တပပန့်
ု ရန့်နင
ှ ့် ဖပ ရှင့်ားရန့် လမ့်ားဖကက င့်ားကု ဖ ့်ဖဆ င့်ပါသည့်။ ရ ဇဝတ့်မှုနှင့် မသက့်ဆင
ု ့်သည့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုအတွက့်
ဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားကု အရပ့် က့် လူမအ
ှု သုကအ
့် ဝန့်ား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားက အဖက င့်ားဆုား ပ ည့်ဆည့်ားဖပားသည့်။
Sacramento၊ CA ကွဲသု နုင့်ငအနှရှ မမြုြို့မျ ားမှ သင့်ယူဖလလ ပခင့်ားပ င့် မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ရွဲအကကမ့်ား က့်မှုဖကက င့် ထခက
ု ့်နစ့်န မှု အမျ ားဆုားပ စ့်သည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ား
အုပ့်စုမျ ားက ဦားဖဆ င့်ဖသ MH First ပရုဂရမ့်နှင့် အလ ားတူသည့် ပရုဂရမ့်ကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပရမည့်။ MH First သည့် ထပ့်တုက့်ရင့်ဆင
ု ့်မှုမျ ားကု
ဖလျ နည့်ားဖစရန့်နင
ှ ့် အသက့်အနတရ ယ့်ရဖသ
ှ
စတ့်ပင
ု ့်ားဆုင့်ရ ပပဿန မျ ားနှင့် တပခ ား အလ ားအလ ရှသည့် ကပ့်ဖဘား ပ စ့်ရပ့်မျ ားကု ရင့်ဆုင့်ဖနရသူမျ ားအတွက့်
တက
ု ့်ရက
ု ့် ကူညမ
ီ ှုအပပင့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားဖပားရန့် ဖလကျငဖ
့် ပားထ ားသည့် ဖစတန ဝန့်ထမ့်ားမျ ားအ ွွဲြို့က ဝန့်ထမ့်ားပ ည့်ဖပားသည့် သီားပခ ား ကပ့်ဖဘား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား
ဝန့်ဖဆ င့်မှုတစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ ၎င့်ားတ၏
ု တည့်ဖထ င့်သတ
ူ စ့်ဦားပ စ့်သည့် Cat Brooks အရ ရွဲမဟုတသ
့် ည့် အကကမ့်ား က့် ပဖရ ဂျက့်သည့်
“လူမည့်ားနှင့် အသ ားညြုသူ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား၏ ကကီားမ ားဖသ အ ွွဲြို့သည့် “အဖရားဖပေါ်အ ွွဲြို့က ဘယ့်ဖလ က့်ကကီားပါဖစ” 911 ကု ဖခေါ်ဆုရန့် ဝန့်ဖလားဖနဖသ ဖကက င့်”
ပရုဂရမ့်ကု န့်တီားဖရားသ ားခွဲသည့်။ MH First ပရုဂရမ့်၏ ရည့်ရွယ့်ချက့်မှ “မဘ
ု င
ု ့်ားအချင့်ားချင့်ား ပပုားမှု၊ ဖလျ ပါားဖစဖရား အဖထ က့်အပနှင့် ဒဏ့်မခတ့်ဖသ နှင့်
ဘဝတည့်မမွဲဖရား ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ မှုမျ ား ပပုားဖပားပခင့်ားပ င့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ကပ့်ဖဘား ဖရှြို့တန့်ားက ဖပ ရှင့်ားမှုတင
ွ ့် ဥပဖဒ စုားမုားဖရားအတွက့် လုအပ့်ချက့်ကု ကက ားပ တ့်ရန့်နှင့်
ယ့်ရှ ားရန့် ပ စ့်သည့်၊ သပု စ့်ပါ၍ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား၊ မူားယစ့်ဖဆားသုားစွွဲမှုနှင့် အမ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မှုနင
ှ ့် လူမှုဖရား အဖရားအခင့်ားမျ ားအပပင့် စတ့်ကျန့်ားမ ဖရားနှင့်
ပတ့်သက့်၍ အမည့်ားစက့်ကု ဖလ ချပခင့်ားက လူပ ျူကကီားစုားမှု၊ အရင့်ားရှင့်ဝါဒနှင့် ကလ
ု ုနီစနစ့်တက
ု ုလည့်ား ဖပ ရှင့်ားဖပားပါသည့်။”
လကော်
ငော် ဤဝနော်တဆ ငော် က
ှု တ က ကော် ွြို့ ှု တသ တ ြို့ နော််းက ငော်ဆိုငတ
ော် ပဖ ငော််းတြ်းတနသူ 10,000 ဦ်းပဖငျှော့ော် Austin ငော် တနမြ်း ကျွနော်ိုြော် ိုသညော်
ကိုယော် ိုငော်လတ
ို လ ကော်တစ နော်၊ ကိုယြ
ော် ိုငော်အြ
ို ော်ြ ြော်ြငျှော့ော် တစ နော်နငျှော့ော် တ ညော်ထနော််းသ ော််းနင
ို ော်တစ နော် ဤအိုြော်စန
ို ငျှော့ော် ပြ ်းအ
်းကို
အရင်ျားအပမစ်အပြညျှော့်အေဘထ က်ြသ
ျှော့ ငျှော့ဘ
် က င်ျား မ ြို့တ
အ
ော် ်း အကကပြ ြါသညော်။ ဖကက က့်ရွြို့မှုမရှဖသ ဖရှြို့တန့်ားက ရင့်ဆင
ု ဖ
့် ပ ရှင့်ားဖပားဖနသူ 10,000 ဦားအ ား ရွဲမျ ားက
ကုင့်တယ
ွ ဖ
့် ဆ င့်ရက
ွ ့်ပခင့်ားမပပြုရမည့် ကပ့်ဖဘားမဟုတဖ
့် သ ၊ ရ ဇဝတ့်မမ
ှု ဟုတ့်ဖသ အလပခအလန ျ ်းတွင ည်း ပပုားဖပားပါသည့်။ ၎င့်ားတက
ု ု န့်တီားမှုအတွက့်
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုမျ ားသည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုမှ လ ရမည့်။ ဤအစပျြုားလုပ့်ဖဆ င့်မသ
ှု ည့် 911 (အကကပပြုချက့် #1) မှတင့်
ရွဲမဟုတဖ
့် သ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား ပထမဦားဆုား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားအပပင့် ထ တို်းလဆ ငရွကချကပြေစသည။။ အသုားစရတ့်သည့် နှစ့်စဉ့် $2 သန်း ပ စ့်ရမည့်ဟု
ဖမ ့်လင့်ပါသည့်။
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BURMESE
C.

အတ ်းတြေါ်
4.

ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း တ ွ်းြ ယော် ှု

်း

ငော် အစဉော်အလ နငျှော့ော်

သ စက ်းအ သငျှော့ော်တလ ော်တသ ဆကော်သယော်တပြ ဆို ှု

မ ြို့သူမ ြို့သ ်း ်းအ ်း အတ ်းတြေါ် ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း ဖိုနော််းတြေါ်စငော်
သ စက ျားအဘထ က်အြက
ျှော့ ိ ရရှဘ
ိ စြါ။

a.

အင်္ဂလိြ်စ
အသို်းပြ

b.
c.
d.

အ ်းလို်း

သ စက ျားအကန်အသတ်ရှိသညျှော့် (LEP) ဖိုနော််းတြေါ်ဆိုသူ
ညျှော့ော် စနှုနော််း

သ စက ်း ယူအသို်းပြ ှု လိုြော်ထို်း

ငော် အင်္ဂလိြ်စ

်းအ

သ စက ျားအကန်အသတ်ရှိသညျှော့် ပမိြှုြို့သူပမိြှုြို့သ ျားမ ျားအတက်

ကော် အတ ်းတြေါ်

ပြနော်
ို တပဖဆိုသူအ ်းလို်းက

စော်ြက
ို ို တဖ ော်တဆ ငော်ြါ။

လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််းက လိုြင
ော် နော််းစဉော်အပြငော် ဝနော်တဆ ငော် ှု ်း အသို်းပြ နညော််းကို နာ်းလညော်တ က ငော််း တသြ တစ နော် ယဉော်တက ်း ှုအ နငျှော့ော်
သငျှော့ော်တလ တ
ော် သ က ော််းလငျှော့တ
ော် ထ ကော်ကူ ှုနငျှော့ော် ြည တ ်းကို ြြ
ျှော့ ို်းြါ
ဖိုနော််းတပဖဆိုသူ ်းသညော် အင်္ဂလိြစ
်
သ စက ျားအကန်အသတ်ရှိသညျှော့် လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း ်းနငျှော့အ
ော်
ကျွ ော််းက ငော် ှု သငော် နော််းနငျှော့ော် ြို နော် ော််း သငော် နော််းတြေါ် အတပြြ၍ လူ အ
ှု သိုငော််းအဝိုငော််းကို တပဖဆတ
ို ြ်း ညော်။
စ

ို ကော်တဆျှော့ြ ော်ြပြငော်
ို ်းအ ်း အတ ်းတြေါ်

ိုပြနော်တ ်းကို ဝငော်တ

ကော်သို်းစပြငော််း တ ွ်းြ ယော် ှု

ူ

သ စက ်းအ

လိုြက
ော် ိုငော်ပြငော််းအ

စော်ြအ
ို ပဖစော် တြါငော််းထညျှော့ော်

ကော်

ယဉော်တက ်း ှုဆိုငော်

ညော်။

အတ က ငော််း ငော််း- Travis တွင့် အ ရှသ ား ဖရြို့ဖပပ င့်ားနုငထ
့် ုင့်သူ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမျ ားသည့် အဂဂလပ့်စက ားမဖပပ ဘွဲ ုန့်ားဖခေါ်ဆုဖရား လုပ့်ထုားမျ ားပ င့်
အကျွမ့်ားတဝင့်မရှဖသ ဖကက င့် အဖရားဖပေါ် တပပန့်
ု ဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတွက့် 911 ကု အသုားပပြုပခင့်ားကု ဖရှ င့်ကကသည့်။ အဂဂလပ့်နှင့် စပန့်မဟုတသ
့် ည့်
တပခ ားဘ သ စက ားပ င့် စက ားဖပပ မပီားဖန က့် ုန့်ားချသွ ားဖကက င့်ား သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
မျ ားသည့် LEP ပ စ့်ဖနသည့် လူအမျ ားက ဖအ ပ
့် ဖရတ က ဘ သ ပပန့်သန
ူ ှင့်
ချတ့်ဆက့်ဖနသည့်ကု မသဖသ ဖကက င့် ပ စ့်နုင့်ပါသည့်။ Austin အ ရှသ ား လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ကျန့်ားမ ဖရား အစပျြုားလုပဖ
့် ဆ င့်မှု (AACHI) သည့်
အဂဂလပ့်ဘ သ စက ား ကျွမ့်ားကျင့်မှု အကန့်အသတ့်ရှသည့် အ ရှနှင့် အ ရှ အဖမရကန့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအ ား အဖရားဖပေါ် တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား
ဝင့်သုားနုင့်ဖစရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ပည ဖရား ပပုား ု ဌ နမှ လုပ့်ထုား၏ မတတျူတစ့်ဖစ င့်ကု ဖတ င့်ားဆုထ ားဖသ ့်လည့်ား ဖတ င့်ားဆုမက
ှု ု ပငင့်ားဆုခွဲသည့်။
5.

မ ြို့တ
ော်သညော် သငျှော့ော်တလ ော်တသ အတ ်းတြေါ် ဝနော်တဆ ငော် ှု အသို်းပြ ှုနငျှော့ော် စြော်လ ဉော််း၍ သ
စညော််းရို်းလှုြို့တဆ ော် က
ှု ို တဆ ငော် က
ွ ော် ညော်။

ပြ ှုကို

်းို ပ ငျှော့ော် နော်

သ စက ်းစို အ

်းပြညော်သူ ြည တ ်း

အတ က ငော််း ငော််း- အကူအညီဖတ င့်ားမှုမျ ားကု တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားရန့် ရွဲမျ ားအဖပေါ် အလွန့်အ ားကုားပခင့်ားက Mike Ramos နှင့် David Joseph ကွဲသု Austin
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားစွ ဖသဆုားရပခင့်ားကု ဦားတည့်ဖစပါသည့်။ Austin မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားအ ား ၎င့်ားတအတွ
ု
က့် ရနုင့်သည့် အမျြုားမျြုားဖသ
အလရ်းလ ေါ်ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအပပင့် ၎င့်ားတု လုပ့်ကုင့်ပအ
ု တွက့် အသပည ဖပားထ ားရမည့်။ Austin မမြုြို့သူမမြုြို့သ ားမျ ားသည့် ၎င့်ားတက
ု 911 ကု ုန့်ားဖခေါ်ဆုဖသ အခါ
ဘ သ စက ား စက ားပပန့်ဆုမအ
ှု တွက့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကုလည့်ား သတပပြုမရမည့်။
D.

7.
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လကော် လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း

ဝနော်ြ ှုနငျှော့ော် အကပဖ

ော် ှု

Austin မ ြို့တ
ော်သညော် ြို နော်နငျှော့ော် လကော် သ်းပြ ်း စစစော် ှု (နစော်စဉော်၊ စော်နစော်လ ငော် နစော်ကက ော်၊ အစ သညော် ို) အတ ်းတြေါ် ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း ဖိုနော််းတြေါ်ဆို ှု
ဆကော် က
ို ော် သ်းပြ ်း စစစော် အ
ှု ပြငော် အတ ်းတြေါ် ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း တြေါ်ဆို ှု ်း၏ ထတ ကော် န
ှု ငျှော့ော် ြ ော်သကော်၍ မ ြို့သူမ ြို့သ ်း ်း၏ ထငော်ပ ငော်ြ ကော်ကို
ဘလျှော့လ သိရှိနိင်သညျှော့်
သ စက ်းအ နငျှော့ော် လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််းအ
ယူအသို်းပြ နိုငော်တသ လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း စစော်
ော််းကို ပြ လိုြော် ညော်။

်းကို ြို နော်နငော်ျှော့

a.

သ စက ်း ဝငော်တ ကော်သို်းစြငျှော့ော်သညော် နော််း ူညတသ ၊ ဝငော်တ ကော်သို်းစနိုငတ
ော် သ အတ ်းတြေါ်နငျှော့ော် ကြော်တ ်း ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း ြျှော့ြို်းတ ်း ငော် အဓကအြ ကော်
ပဖစော်သညော်။ ဥြ ၊ LEP သညျှော့ော် အ အတ ကနော် လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း ်းသညော် လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း ငော််းပ စော် ်းမှ ဘထ က်ြဘ
ျှော့ ြျားသညျှော့်
စက ျားပြန်ဆိပခင်ျား/ သ ပြန်ပခင်ျားေန်ဘဆ င်မှုမ ျားနင
ှ ျှော့်ြတ်သက်ပြျား စိတဘ
် က နြ်မှုမရရှိသည်မ ျားကိ မ က ခဏ သတင်ျားဘြျားြိြါသည်။
က တသ
သို ဟို ော် ပြညျှော့ော်စတ
ို သ
သ ပြနော်ဆို ှု/စက ်းပြနော်ဆို က
ှု အသကော်အနတ ယော် မြ ော််းတပြ ကော်တသ နာ်းလညော် လ
ှု ပြငော််း ်းကို ပဖစော်တစနင
ို ော်သညော်။
တပြန်ခ က်မ ျားကိ ြမှန်ရရှိပခင်ျားက အ ညော်အတသ်း တသ
သ စက ်း ယူအသို်းပြ နိုငော် က
ှု ို တသြ တစြါသညော်။

b.

စစစော် ှု
ပဖစော် ြော်

်း ငော်
်းနငျှော့ော်

ဟို

်း

ြထို ော်ထ ်းသညျှော့ော် တြေါ်ဆို ှု
တ
ော် သ ကြော်တ ်း ငော််းပ စော် ်းအ

်း၏ အတ အ
ကော်

ကော်၊

ဇဝ

ော် ှု ဟို

တ
ော် သ

ကြော်တ

်း တြေါ်ဆို ှု

်း

ငော်

အ က ော််းဖကော် ှု

BURMESE
တြေါ်ဆို ှု အတ အ ကော် ်းလညော််း ြါဝငော်ြါသညော်။ ရွဲမ ျား၏အ ကမ်ျားဖက်မှုနင
ှ ျှော့် ပြည်နယ်မှေင်ဘရ က်စက်ဖက်မမ
ှု ျားဘ က ငျှော့အ
် မ ျားဆျားထိခက်
ိ နင်
ိ သညျှော့်
လူထမ ျားအဘြေါ်ဦျားတည်ခ က်ထ ျားပြျား ကနဦျားတပြန်မှုအစအစဉ်မ ျားသည် Austin ဘေသခမ ျားအတက် မည်သဘဆ
ိ
င်ရက
ွ ဘ
် ြျားဘနသည်ကိသိရှိနိင်ဘစရန်
Austin ပမိြှုြို့သ ျားအမ ျားအပြ ျားကိ လူမှုအသိင်ျားအေိင်ျားအဘပခပြြှုအကွဲပဖတ်မတ
ှု င် ြါေင်ဘစရမည်။ အကပဖ ော် သ
ှု ညော် အတ ်းတြေါ်/ကြော်တ ်း
ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်း ်းနှငျှော့် ြတ်သက်သညျှော့် သတ ထ ်း ်းနငျှော့ော် အတ ြို့အကက ်း ယူမြ်း ၎ငော််း ၏
ို အြ နော်အ ကော် နစော်နာတ က်းပဖငျှော့ော် လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း
ြါဝငော်တဆ ငော် က
ွ ော်သူ ်းကို ြျှော့ြို်းတြ်း ညော်။
အတ က ငော််း ငော််း- ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား စနစ့်မျ ားသည့် ကပ့်ဖဘား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားကု ပုဖဘားကင့်ားဖအ င့်၊ ပ၍
ု အသုားပပြုရလွယ့်ဖအ င့်နင
ှ ့် တန့်ားတူညဖ
ီ အ င့်
ပပြုလုပ့်ရန့် ရည့်ရွယ့်ချက့်နှင့်အတူ အဖရားဖပေါ် တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၏ လက့်ရှ အကွဲပ တ့်မက
ှု ု ဖသချ ဖစရန့် အဖရားဖပေါ် တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၏ လက့်ရှ အကွဲပ တ့်မှု လုအပ့်ပါသည့်။ ရွဲအကကမ့်ား က့်မှုဖကက င့် အမျ ားအ ားပ င့် တက
ု ့်ရက
ု ့် ထခုကန
့် စ့်န သည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားသည့်
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားထ ားဖသ စနစ့်မျ ားသည့် မမြုြို့တွင့်ား လက့်ရှ အဖပခအဖနမျ ားကု တားု တက့်ဖစပခင့်ား ရှ၊ မရှနှင့် ပတ့်သက့်၍ အသအမျ ားဆုား ရင့်ားပမစ့်မျ ား ပ စ့်သည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် က လရှည့်ကက အထ လက့်ရှ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား တ ဝန့်ခမှုကု ဖသချ ဖစမည့် ဖရရှညတ
့် ည့်တဖသ လုပင
့် န့်ားစဉ့်မျ ားကု မပ စ့်မဖန ဖ ့်ဖဆ င့်ရမည့်။

8.

မ ြို့တ
မ ြို့တ

၏
ော် “အ
ော်သညော်-

်းပြညော်သူ တ

်းကငော််းတ ်း ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော်ပြငော််း” လိုြင
ော် နော််းစဉော်

1) APD ထသို “ပြနော်လညော်စဉော််းစ
2) RPS အထူ်း

်းသို်းသြော်ပြငော််း” သို ဟို

ော် “ဖယော်

ဝနော်အဖြို့ အကကပြ ြ ကော်ကို လိုကော်နာမြ်း APD အ

ငော် လူ ှုအသင
ို ော််းအဝင
ို ော််း ယို ကညော် က
ှု ို ဖနော်

်းတ ်း” နော်ြိုတင
တလ ငော််း သငော်

်းပဖစော်တြေါ်တစ နော် အလင
ို

်းကို ပြနော် တြ်းြါ။
နော််းကို တငတ က်း တထ ကော်ြျှော့ ြါ၊

ထိုအပြငော်

3) ယြိုနစော်၏ အသို်းစ
အကကပြ ြ ကော်

်းအ

ော် ငော် အထူ်း
ဝနော်အဖြို့ လိုြက
ော် ိုငတ
ော် ်း အိုြစ
ော် ို ်း၏ လို်းလို်းလ ်းလ ်း လူ ှုအသိုကော်အဝနော််း တ ်းကငော််းတ ်း
ကော် “ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော်တ ်း” မ ြို့တ
ော် နော်ြတ
ို င ်း၏ ြ ဏအပြညျှော့က
ော် ို ငော််းန်းပ ြော်နြါ။

မ ြို့တ
၏
ော် ဤက ကဝ ော် ပြသြ ကော် ်းပဖငျှော့ော်သ စနစော် က တပြ ငော််းလ ှုအ ကော် ထတ ကော်တသ လဒော် ်းဆသို ဦ်း ညော်သညျှော့ော် အ ်းပြညော်သူ တ
ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော်ပြငော််းကို ဖနော် ်း
ငော် ြငျှော့ော်လငော််းပ ငော်သ မြ်း စဉော််းစ ်းထ ်းတသ လူ ှုအသက
ို ော်အဝနော််း အကကပြ ြ ကော်အ ကော် ြငျှော့ော်ပြ တြ်းသညျှော့ော် အ
တ ်းကငော််းတ ်း ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော်ပြငော််း၏ ဒို ယ အဆငျှော့က
ော် ို အကကပြ ြါသညော်။

်းကငော််းတ ်း
်းပြညော်သူ

အတ က ငော််း ငော််း- “စစ့်မန
ှ ့်ဖသ ၊ စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ မှုရဖသ
ှ
ပပန့်လည့် ြို့ွွဲ စည့်ားမှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတွက့် အချန့်က လသည့် 6-8 လထက့် ပုမျ ားရမည့်။ အဖမရကန့်

လူူ့အ ွွဲြို့အစည့်ားအတွက့် အဖပခခပ စ့်သည့် တည့်ဖဆ က့်မှုဆုင့်ရ မမ တမှုမျ ားအ ား ရွဲကကပ့်မတ့်ဖရား လုပ့်ထုားမျ ားတွင့် ပတ
ု ူကူားထ ားဖလရှသည့်။ လူအဖရအတွက့်
အဖတ ့်မျ ားမျ ားအတွက့် ပ၍
ု စတ့်ချရသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ဖဘားကင့်ားဖရား မူဝါဒမျ ားနှင့် လုပ့်ရပ့်မျ ားအတွက့် မထဖရ က့်ဖသ ရွဲကကပ့်မတ့်မှု ကျင့်ထုားမျ ားမှ
ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ခွထ
ွဲ ုတမ
့် ှုက ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု အဆုားစွန့် ရည့်ရွယ့်ချက့် ပ စ့်သည့်။ ၎င့်ားကု မှတထ
့် ားရင့်ား တ ဝန့်ခမှု၊ ပွင့်လင့်ားပမင့်သ မှု၊ ထဖရ က့်မှုနှင့် လူသ ားဆန့်မှုကု
တန့် ုားထ ားပခင့်ားပ င့် စွွဲမမွဲလုပက
့် ုင့်ရမည့်။
အမျ ားပပည့်သူ၏ ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် ပပုားရန့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု အသုားပပြုပဆ
ု င
ု ့်ရ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ားနှင့် ပပန့်လည့်ပဖ
ု
့်ပခင့်ား
လုပ့်ငန့်ားစဉ့်သည့် ဖရရှည့် ပဖရ ဂျက့်မျ ား ပ စ့်သည့်။ နုင့်ငဖရား ရည့်ရွယ့်ချက့်မျ ား ပပည့်မီရန့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ားကု တစ့်ဟုန့်ထားု မလုပ့်ရပါ သမဟု
ု
တ့် ဖရွားချယ့်ဖရား
အချန့်က လမျ ားအတင
ု ့်ား လုပ့်ရမည့်။ ယင့်ားအစ ား [Austin ၏] လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတွက့် သတ့်မတ
ှ ့်ထ ားသည့် အချန့်က လသည့် ဝန့်ထမ့်ားဖရားရ နှင့် အသုားစရတ့်မျ ားကု
စီစဉ့်လုပ့်ဖဆ င့်ခွဲသည့် အပခ ား [Austin] အဖပခပပြု အကူအဖပပ င့်ား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်၏ အမျြုားသ ား အဖက င့်ားဆုား အဖလအကျငမ
့် ျ ားနှင့် သမုင့်ားဖကက င့်ား
အဖထ က့်အထ ားမျ ားဖပေါ် အဖပခခရမည့်။ ကုားက ားချက့်မျ ားသည့် Oakland ၏ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ အကကပပြုချက့်မျ ားမှ
ရင့်ားပမစ့်ရယူထ ားသည့်။

9.

အကကပြ ြ ကော်- မ ြို့တ
ော်သညော်“ အ
်းို ြ ြို့ ညော်။” ငော််းပ စော်

်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ ်း အစြ ်းလိုြော်တဆ ငော် ှု

်းကို လ ော််းညနော် နော် လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ်းော် တြါငော််းတဆ ငော် ှုအြင
ို ော််း

ငော် ငော််းန်းပ ြော်နမြ်း

အတ က ငော််း ငော််း- “စစ့်မန
ှ ့်ဖသ ၊ စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ မှုရဖသ
ှ

ပပန့်လည့် ွွဲြို့စည့်ားမှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတွက့် အချန့်က လသည့် 6-8 လထက့် ပုမျ ားရမည့်။ အမျ ားပပည့်သူ၏
ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် ပပုားရန့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု အသုားပပြုပဆ
ု ုင့်ရ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ားနှင့် ပပန့်လည့်ပုဖ ့်ပခင့်ား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်သည့် ဖရရှည့် ပဖရ ဂျက့်မျ ား ပ စ့်သည့် (ရင့်ားပမစ့်- Oakland ၏ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ အကကပပြုချက့်မျ ား)။” ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လက့်ရှ “အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား” စနစ့်သည့် နှစ့်ရ ဖပါင့်ားမျ ားစွ ဖကျ တ
့် ွင့်
ချမှတထ
့်
ားသည့် စနစ့်တကျ စတ့် စီားမှုတင
ွ ့် အဖပခခပါသည့်။ အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖပပ င့်ားလွဲမှုကု အမှန့်တကယ့် ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ားက
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အချန့်ကက လ သည့်နင
ှ ့်အမ လက့်ရှ ယဉ့်ဖကျားမှု/စတ့်ကူား ဖပပ င့်ားလွဲပခင့်ား လုအပ့်မည့် ပ စ့်ဖသ ဖကက င့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား၏ စစ့်မန
ှ ့်ဖသ
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ားကု ဖသချ ဖစရန့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားမှ စဉ့်ဆက့်မပပတ့် အကကဉ ဏ့်နင
ှ ့် တ ဝန့်ခမှု ရှရပါမည့်။ နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု စနစ့်မျ ားနှင့်
စတ့်ကူားမျ ားဖကက င့် အမျ ားဆုား ထခုက့်နစ့်န ရသည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားသည့် ၎င့်ားတ၏
ု ကျွမ့်ားကျင့်မှုကု ဖပားစွမ့်ားနုငဖ
့် ကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် အလငှ
ု ၊ မမြုဖတ သ
့် ည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ဖခါင့်ားဖဆ င့်မျ ားတွင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှရန့် ကတကဝတပ ြှုရ ါ ည။။ ၎င့်ားတွင့် ပည ဖရားနှင့် သင့်တန့်ားကု ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပခင့်ား၊ ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ မ
့် ှု၊
ကဖလားဖစ င့်ဖရှ က့်မ၊ှု သွ ားလ ဖရား၊ စက ားပပန့်ဆုမှု/ဘ သ ပပန့်ဆုဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတွက့် နစ့်န ဖကကားတု ပါဝင့်နင
ု ့်သည့်။ OPO တွင့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ရွဲအ ွွဲြို့
ပပန့်လည့်သုားသပ့်ဖရား ဖက ့်မရှငန
့် ှင့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖက ့်မရှင့်တု လက့်ရှ ရှဖနပါသည့်၊ သဖသ
ု
့် ၎င့်ားတ၏
ု သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မီမှု၊ ဖလ က့်လ ၊ အချန့်
တည့်မမွဲဖရား သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မျ ားနှင့် ဖရွားချယ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တမှ
ု ပပညစ
့် ုမှု မရှပါ။

10. မ

ြို့တ
ော်သညော် ဟို တ
ော် သ ကြော်တ ်း
အြနော််းကဏ္ဍ စော်ြက
ို ို အသို်းစ
ော် သ ော်

ိုပြနော်တပဖ ငော််းတ ်းအ
တ
ော် ြ်း ညော်။

ကော် အစအစဉော်

်း အကပဖ

ော်ပြငော််းနငျှော့ော် အတက ငော်အထညော်တဖ ော်ပြငော််း

ငော်

နော််း

ည
ူ
ှု ရို်းဌ နအ

ကော်

အတ က ငော််း ငော််း- ရွဲမဟုတဖ
့် သ ကပ့်ဖဘား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားသည့် လက့်နက့်ကုငဖ
့် သ အရ ရှမျ ားဖပေါ် မှီခုဖနသည့် ကပ့်ဖဘား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရားမှ အချြုားမညဖသ
သက့်ဖရ က့်မက
ှု ု ခစ ားဖနရသည့် လူမည့်ားမျ ား၊ လက့်တန
ီ မ
ု ျ ား၊ တပခ ား အသ ားအဖရ င့်ရှသူမျ ားနှင့် Austin ရှ တပခ ား လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား (ဥပမ ၊ စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား
ပပသန ရှသူမျ ား၊ စ ရွကစ
့် တမ့်ား မရှသူမျ ားနှင့် လင့်လုပ့်သ ားမျ ား) ကု အပပညအ
့် ဝ ထမ့်ားဖဆ င့်ဖပားရန့်မှ မရှမပ စ့် လအ
ု ပ့်ပါသည့်။ တန့်ားတူညမ
ီ ှု အကွဲပ တ့်ဖရားမျ ားကု
ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ရ တွင့် မမြုြို့ဖတ ့် လုပ့်ငန့်ားဖဆ င့်ရွကမ
့် ှုအ ားလုားနှင့် အဖတွြို့အကကြုတင
ွ ့် တန့်ားတူညီမက
ှု ု အဆင့်ပမင့်ပခင့်ားကု အသ ားဖပားသည့် တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နအ ား
ရွဲမဟုတဖ
့် သ ကပ့်ဖဘား ဖပ ရှင့်ားဖပားသူက Austin ရှ ပပည့်သူမျ ားစွ ကု တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖပားပက
ု ု အကွဲပ တ့်ရန့် ဖက င့်ားစွ ဖနရ ချထ ားသည့်။
ထြော်တဆ ငော််း တဒ

်းနငျှော့ော် အတထ ကော်အြျှော့ အြ ကော်အလကော်စ

က
ွ ော် (လိုအြော်သလို ြ နော်ထ ်းြျှော့နိုငော်သညော်)

•

ရွဲကကပ့်မတ့်မှုထက့် သ လွန့်သည့် ဖဘားကင့်ားဖရား- ရ ဇဝတ့်မှု ကျျူားလွန့်ပခင့်ားအဖပေါ် ပပြုစုဖစ င့်ဖရှ က့်မှု ပမင့်တင့်ဖပားပခင့်ား

•

Los Angeles တပခ ား တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား အဆင့်ဆင့်ပပက ားချပ့်

•

Edmonton 24/7 ကပ့်ဖဘား ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရား သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
ဗီဒယ
ီ ု
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ဆမှတ် စနစော် ်း လိုြက
ော် ိုငော်တ ်း အဖြို့
အစဉော်အလ ကို အပ စော်ပဖ ော်ပြငော််း

ငော် ဒဏော်ြ

ော်တသ နငျှော့ော် အနတ

ယော်ပြ တသ

ဒဏ့်ခတ့်ဖသ အစဉ့်အလ က အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားကု သကလရ ကဖစသည့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားကု အကွဲပ တ့်ပခင့်ားနှင့် ၎င့်ားတ၏
ု ယင်းတက
ို့ို ို ြေျကသ ်းပခင်းနင့်
အစ ားထုားမှုအတွက့် အကကပပြုချက့်မျ ားနှင့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ားကု န့်တီားဖရားသ ားပခင့်ား။
ဆကော်သယော် နော်David Johnson: criminaljustice@grassrootsleadership.org အဖြို့ဝငော်

်း-

Sue Gabriel Dana
Reichman Maya Pilgrim
Bethany Carlson Brion
Oaks David Johnson
တနာကော်ြသ င
ို ော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် ဆကော်စြော်အတ က ငော််းအ
အဖမရကန့် အစဉ့်အလ ၏ ဒဏ့်ခတ့်ဖသ သဘ ဝက နက့်နဖ
ွဲ နပါသည့်။ ဖဘားကင့်ားဖရားဆုင့်ရ
ပပဿန မျ ားစွ နှင့် ဒဏ့်ဖငွမျ ား၊ ထန့်ားသမ့်ားခရမှု၊ အကျဉ့်ားချပခင့်ားနှင့် အကကမ့်ား က့်မှုတမှ
ု တဆင့်
ဥပဖဒမျ ားနှင့် စည့်ားမျဉ့်ားမျ ားကု လုကန
့် ရန့် လုအပ့်ချက့်ကု ဖပ ရှင့်ားရန့် ကျွန့်ုပတ
့် ု
ကကြုားစ ားဖနပါသည့်။ Austin က ပခွင့်ားချက့် မဟုတ့်ပါ။
“ကျွနော်ိုြော်
-

က
ို နင
ို ော်င
တ

ငော် ငော်သနော် နော် အတက ငော််းဆို်း မ ြို့တ

ော် နော််းြ ကော် တ ကည ြ ကော်၊ Austin မ ြို့တ

နော်ဖို်းအကက်းဆို်း အ
-

စော်ြိုလို်း

က ၎ငော််း၏ ပြညော်သူ

Austin ၏ အနာဂ

အ
ော်

ကော် တ

ော် ပဖစော်လြ
ို ါသညော်။”

ော် “Austin ၏

်းြါ…”
ော် နော််းြ ကော်

“...Austin
သညော်
ူကပြ ်း န
ှု ငျှော့ော်
ဖနော် ်း ှုကို
ြ ်းက ျူ်းဂိုဏော်ပြ သညျှော့ော်၊
လူ ှုအသိုကော်အဝနော််း
လိုအြော်ြ ကော် ်းနငျှော့ော်
နော်ဖို်း ်းကို အသအ
ော်ပြ သညျှော့ော်၊ တြါင်ျားတဆ ငော် အ
ှု ြိုငော််း ၎ငော််း ၏
ို နိုငင
ော် သ ်း ်း
ပဖစော်လ မြ်း
ဝ၏ လိုအြော်ြ ကော် ်းသညော် လူ ိုငော််းအ ကော်
န
ော် ိုငော်မြ်း
ယူအသို်းပြ နိုငော်သညျှော့ော်
တ ညော် ညော် တ
ျှော့ ်း၊ လူ တ
ှု ်း နော််း ူည ှုနငျှော့ော် စ်းြ ်းတ ်း အြငျှော့ော်အလ ော််း၏ ်းပြ က
ို ော်ပဖစော်သညော်။”
-

Austin ၏ အနာဂ

အ
ော်

ကော် တ

ော် နော််းြ ကော်

အထက့်ပါ အမျ ားပပည့်သူ ဖကကည ချက့်မျ ားနှင့် စပ့်လျဉ့်ား၍ Austin မမြုြို့ဖတ ့်တင
ွ ဖ
့် နထုင့်သူမျ ားပ စ့်သည့်
ကျွန့်ုပ့်တတွ
ု င့် ဖမားခွန့်ားမျ ားစွ ရှပါသည့်-

•

ဘယ့်သူူ့အတွက့် ဖရရှည့်တည့်တပါသလွဲ။

•

ဘယ့်သူူ့အတွက့် လူမှုဖရားအရ တန့်ားတူညပ
ီ ါသလွဲ။
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Amplifier Art မှ ရယူထ ားသည့် Mer Young
၏ Nashville လူငယ့် ကဗျ စ ဆုဖတ ့်
2019 လူငယ့် ကဗျ စ ဆဖ
ု တ ့်
အခန့်ားဆက့်မျ ား သရုပဖ
့်

့်ပု

BURMESE

•

ဘယ့်သူူ့အတွက့် စီားပွ ားဖရား အခွင့်အလမ့်ားမျ ား ရှပါသလွဲ။

•

မတူကွွဲပပ ားမှုနှင့် န့်တီားမှုကု ဘယ့်ဖနရ တွင့် ဘယ့်လု ချီားကျျူားဂုဏ့်ပပြုပါသလွဲ။

•

ဘယ့်လုမျြုား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား လုအပ့်ချက့်မျ ားနှင့် တန့် ုားမျ ားကု အသအမှတ့်ပပြုပါသလွဲ၊ ဘယ့်သက
ူ အသအမှတပ့် ပြုလွဲ။

•

ဘယ့်လုမျြုား ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပင
ု ့်ားမျ ားက ၎င့်ားတ၏
ု နုင့်ငသ ားမျ ားမှ ပ စ့်လ ပါသလွဲ။

•

Austin က ဒီဖလ က့်အထ အလွန့်စတ့်ပျက့်စရ ဖက င့်ားစွ မဖအ င့်ပမင့်ခ၍
ွဲ “လူအ ားလုားက ဘဝအတွက့် လုအပ့်ချက့်မျ ားကု တတ့်နင
ု ့်မပီား
ရယူအသုားပပြုနုင့်ဖကက င့်ား” ဘယ့်လု အ မခထ ားပါသလွဲ။

•

2018 တွင့်၊ Austin ကုန့်သည့်ကကီားမျ ားအသင့်ားအရ၊ Austin ၏ အလယ့်အလတ့် အမ့်ဖထ င့်စု ဝင့်ဖငွသည့် $76,925 ပ စ့်ခမပီ
ွဲ ား ၎င့်ား၏ အလယ့်အလတ့် မသ ားစု
ဝင့်ဖငွမှ $94,617 ပ စ့်ခွဲသည့်။ နုင့်ငဖတ ့် အမ့်ခခဖပမအကျြုားဖဆ င့်မျ ား အသင့်ားအ ွွဲြို့သည့် Austin ရှ 2018 အလယ့်အလတ့် အမ့် ဖစျားနှုန့်ားမှ $295,800
ပ စ့်သည့်ဟု ခန့်မန
ှ ့်ားခွဲသည့်။

အလယော်အလ ော် အ တ
ော် စ ်းနှုနော််း
ဝငော်တင ငော် 66% ်းို လ က
ှု
“နိုငင
ော်

491K သို သို်းနစော်တက ော်
ယော်မှ လ။

ငော််း စ ြနော်ြ ှုအတက ငော််းဆို်း မ ြို့ပဖစော်လ
-

ငော် 66% အထ ထို်း

ကော်သ ်းြျှော့ြါက၊ အလယော်အလ

ော် သ ်းစိုနငျှော့ော် အလယော်အလ

ော် အ ော်တထ ငော်စို

နော်။”

ညော် နော််းြ ကော် တ ကည ြ ကော်၊ Austin မ ြို့တ

ော်

ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီနှင့် မမြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ မျ ားသည့် ၎င့်ားတ၏
ု ကတကဝတ့်မျ ားနှင့် ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု တန့် ုားမျ ားပ င့် အလွယ့်တကူ လသွြေယခွှဲျှော့သညကို သထ ားရသည့်။
မကက ဖသားမီကပင့် ဖက င့်စီသည့် ကျွနပ
့်ု ့်တု၏ စုဖပါင့်ား အကကပပြုချက့်နင
ှ ့် ကွွဲလွွဲမပီား အရ ရှဖလ င့်ား သင့်တန့်ားအသစ့်ကု သဖဘ တူပခင့်ားပ င့် ဤအထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ နှင့် မမြုြို့ဖတ ၏
့်
ယုကကည့်မက
ှု ု သစစ ဖ က့်ခသည့်
ွဲ
။
သငော်၏ တအ ငော်ပ ငော်တသ စနစော်ကို ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော်တ ်း၏ လိုြော်ငနော််းစဉော်
ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော် လ။
အကကပြ ြ ကော်

်းပဖငျှော့ော် သငော်

ဝနော်တြ်းြသ
ျှော့ ညျှော့ော် လူ

်းကို လ စော်လ ျူရှုြါက ဒါကို

ယော်လို ်း

်း

ကျွနော်ိုြော် ၏
ို အဆိုပြ ြ ကော်
ှု၊ အနတ ယော် ပဖစော်နိုငတ
ော် ပြနငျှော့ော် ကယျှော့ော် တ ်းကငော််းတ ်းအ ကော် မ ြို့တ
၏
ော် ြဏ တဆ ငော် ွကော် ှု ်းကို အကပဖ ော် နော် Austin မ ြို့တ
ော်အ ကော်
လိုြော်ငနော််းစဉော် စော်ြို ဖနော် ်းတြ်း နော်အလင
ို ၊ အ ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ ်း ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော်ပြငော််း အထူ်း
ဝနော်အဖြို့၏ လ ော််းညနော် နော်ဖို်း ်းကို အသို်းြ နော် ပဖစော်သညော်။
အနတ ယော်ပဖစော်တစ နော် နငျှော့/ော် သို ဟို ော် အသကော် ်းကို ကယော်ဆယော် နော် အလ ်းအလ သညျှော့ော် အ ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ ်းတန
ငော် စနစော်နငျှော့ော် လိုြော်ထို်း စော်ြိုြိုသို ဤလိုြော်ငနော််းစဉော်ကို
အသို်းြ နော် ကက ်းြ ော််းြါသညော်။ ကျွနော်ိုြော် ၏
ို
ညော် နော််းြ ကော် လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း တ ်းကငော််းတ ်း ပဖစော်တပ ကော်တစတ ်းအ ကော် ြ ြော်ြ ယော် ှုကငော််းတသ ၊ ြျှော့ြို်းကူညတသ နငျှော့ော်
လို်းလို်းလ ်းလ ်းပဖစော်သညျှော့ော် အ ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ ်း စနစော်ကို ညော်တဆ ကော် နော် အလင
ို အ ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ ်းအ ငော််း ဒဏော်ြ တ
ော် သ အစဉော်အလ ြကော် နော်ကို
တနာငျှော့ော်ယကော် နော်နငျှော့ော် မဖ ဖ ကော် နော် ပဖစော်သညော်။ ဤလိုြော်ငနော််းစဉော်ကို ကျွနော်ိုြော် ၏
ို အလိုြအ
ော် ဖြို့က ဖနော် ်းထ ်းတသ ကနဦ်း ကနော်သ ော်တ ငော်တြေါ် အတပြြ၍ အ ်းပြညော်သူ တ ်းကငော််းတ ်း
အထူ်း
ဝနော်အဖြို့ကို ပြနော်လညော်စဉော််းစ ်းသို်းသြော်တ ်း၏ အကကပြ ြ ကော် ်းပဖငျှော့ော် တ ြို့တပြ်း လိုြော်တဆ ငော်ြါ ညော်။

•

•

•
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မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လပြေ ငျှော့ တ နကနလသ
ို ငန်းစဉတစရ ကလ
ို ြေ လဆ ငပ ်း စဉ့်ဆက့်မပပတ့် ပုစပ င့် ဤလုပင
့် န့်ားစဉ့်ကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရန့် တန့်ားတူညီမှု
ရုားဌ န ဝန့်ထမ့်ားကု လုဖလ က့်စွ တားု ချွဲြို့ ု ခွထ
ွဲ တ
ု ့်ထ ားဖသ ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု အသုားပပြုပခင့်ားပ င့် $1 သန့်ားအထ တန့်ားတူညမ
ီ ှု ရုားဌ နထ ချက့်ချင့်ား ဖထ က့်ပဖပားပခင့်ားကု
တားု ပမင့်ရမည့်။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု တားု ပမင့်ပခင့်ားမှ အစပင
ု ့်ားသ ရှဖသားသည့်။ ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် မှု
ှ မျ ားကု ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု ကတကဝတ့်မျ ားအတုင့်ား
ပပြုလုပ့်ရမည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်ဖက င့်စီ အစီအစဉ့်မှ ထွကဖ
့် ပေါ်လ သည့် အချက့်အလက့်တင
ု ့်ားကု တန့်ားတူညမ
ီ ှု ရုားဌ နက ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်ပ င့် ပပန့်လည့်သုားသပ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား
ပပန့်လည့်သုားသပ့်လုသည့် အချက့်မျ ားကလ
ု ည့်ား ဖရွားချယ့်နုင့်သည့်။ ရည့်ရွယ့်ချက့်မှ တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နသည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား
ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား၊ ရွဲကကပ့်မတ့်ပခင့်ား (APD အသုားစရတ့်နှင့် စ ချြုပ့် အပါအဝင့်)၊ အမျ ားပပည့်သူကျန့်ားမ ဖရား၊ အမ့်ရ နှင့် စီားပွ ားဖရား ွြို့မ ြုားတားု တက့်မှုတက
ု ု
ဦားစ ားဖပားရန့် ပ စ့်သည့်။
ပပန့်လည့်သုားသပ့်လုဖကက င့်ား ဖက င့်စအ
ီ ား အသဖပားထ ားသည့် အချက့်တစ့်ခုခုကု ပပန့်သုားသပ့်ရန့် အစီအစဉ့်တင
ွ ့် ထည့်သွင့်ားမည့် အချန့်မတုင့်ခင့် တန့်ားတူညီမှု
ရုားဌ နအ ား ရက့် 30 အချန့်ဖပားရမည့်။ တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န သုားသပ့်ချက့်ကု အစီအစဉ့်ပါ အချက့်မျ ားအ ား ဖကကည ဖသ အခါ အစီအစဉ့်နှင့် ပူားတွဖ
ွဲ
့်ပပပါမည့်။

BURMESE

•

တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န ကုယစ
့် ားလှယ့်အ ား အချက့်တစ့်ခုအတွက့် အမျ ားပပည့်သူ သဖဘ ထ ားမတင
ု ့်မီ စီစဉ့်ထ ားဖသ အစည့်ားအဖဝားအတွင့်ား မမြုြို့ဖတ ဖ
့် က င့်စီသု
သက့်ဖသခချက့်အပ စ့် တန့်ားတူညီမှု သုားသပ့်ချက့်၏ ရလဒ့်မျ ားကု တင့်ပပရန့် ဖနရ ဖပားထ ားရမည့်။

နော်ကနော်တ က ငော််းအ

ညော်ပြ တ ်း နညော််းလ ော််းကို တအ ကော်ြါ ကနော်သ

တ
ော်

ငော်တြေါ် အတပြြ၍

ညော်တဆ ကော်ြါ ညော်- အဆငျှော့ော် 1

သ ိုငော််းတ က ငော််းနငျှော့ော် တဝထ ်းတသ နာ်းလညော် ှု ငော် အတပြြြါ - စနစ့်တကျ လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှု အဖကက င့်ားအရ တွင့် သမင
ု ့်ားဖကက င့်ားအရ စစစ့်ချက့်ကု ပ ည့်စက
ွ ့်ပါ။
ဤပဖရ ဂျက့်သည့် ပပည့်နယ့်ဥပဖဒပပြုအဖဆ က့်အအန
ု င
ှ ့် တပခ ားအရ မျ ား၏ အကျြုားခစ ားခွငအ
့် တွက့် အနတရ ယ့်နှင့် နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု အုပ့်စတ
ု စ့်ခက
ု ု မမွဲခမဖစရန့်
ရည့်ရွယ့်ချက့်ရှရှ န့်တီားထ ားသည့် စနစ့်တစ့်ခုနှင့် ဆက့်စပ့်ဖနပါသလ ား။ မူဝါဒမျ ား၊ ကျင့်ထုားမျ ား၊ လုပ့်ထုားမျ ားနှင့် အဓက ဆုားပ တ့်ချက့်မျ ား၏ သက့်ဖရ က့်မန
ှု ှင့်
ဖန က့်ဆက့်တက
ွဲွ ဘ လွဲ။
အဆငျှော့ော် 2
စနစော် ်းတ က ငျှော့ော် က
ို ော်ရက
ို ော် ထြိုကော် ှုအ ဆို်းသူ ်းကို ဗဟိုပြ ြါ - ဘယ့်သဖ
ူ တွက ထခုကန
့် စ့်န မှုအမျ ားဆုား သမဟု
ု
တ့် အပျက့်သဖဘ ထခက
ု ့်ခရဆုားကု ဖပပ ပပရန့်
လူဦားဖရစ ရင့်ားပ င့် ခွထ
ွဲ တ
ု ့်ထ ားသည့် ဖဒတ မျ ားကု စုဖဆ င့်ားပါ။ ဘယ့်သူဖတွက အကျြုားခစ ားခွင့်ရှလွဲဆုတ ကု သင့်အ ား ဖပပ ပပမည့် ဖဒတ ကု စစစ့်ပါ
အဆငျှော့ော် 3
လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း ြါဝငော် အ
ှု
ကော် ယူအသို်းပြ နိုငော်မြ်း ြူ်း ဖနော် ်းတသ လိုြော်ငနော််းစဉော် စော်ြက
ို ို အစြ ်းြါ - ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ရန့်၊ ပပဿန ဖပ ရှင့်ားရန့်နင
ှ ့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားနှင့် ဒီဇုင့်ားပုဖ ရ
့် န့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတွက့် လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု ကတပပြုပခင့်ားပ င့် စနစ့်မျ ားပ င့် တက
ု ရ
့် ုက့် ထခက
ု မ
့် ှုအရှဆုား လူမျ ားကု ဗဟုပပြုပါ။
ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်မှ ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲနုငက
့်
ပွင့်လင့်ားပမင့်သ ရမည့်ပ စ့်မပီား ဘ သ စက ား ရယူအသုားပပြုဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၊ ဒစ့်ဂျစ့်တယ့် ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲခွင့်၊
ဖထ က့်ပဖကကားဖငွမျ ားနှင့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မှုအတွက့် အဟန့်အတ ားမျ ားကု ယ့်ရှ ားရန့် တပခ ား ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားကု ဖသချ ဖစပခင့်ားပ င့် ဖအ င့်ပမင့်နင
ု ့်ပါသည့်။
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အဓက အတ က ငော််း ငော််းကို ြင
ို ော်လစ
ို သတအ ငော်လိုြော်မြ်း ကိုငော် ယော်တပဖ ငော််းြါ - ပပဿန ကု ဖပ ရှင့်ား ု ဘ ဖတွလုပ့်ဖနပါသလွဲ။ ပပဿန ၏ မ ဖဝထ ားဖသ န ားလည့်မှုကု
ရှင့်ားလင့်ားစွ ဖဘ င့်ခတ့်မပီား န့်တီားဖရားသ ားရန့် ဒဏ့်ခတ့်ဖသ နှင့် အနတရ ယ့်ဖပားဖသ စနစ့်မျ ားဖကက င့် တက
ု ့်ရက
ု ့် ထခက
ု ့်နစ့်န မှုအရှဆုား လူမျ ား၏
ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပင
ု ့်ားကု ဘယ့်လု လက
ု န
့် ရမလွဲ။ အဖပခခအဖကက င့်ားရင့်ား စစစ့်ချက့်ကု ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မပီား လုချင့်ဖသ ရလဒ့် ရနုင့်ဖစသည့် ခင
ု ့်လုဖသ ဖရွားချယ့်မှုမျ ားနှင့်
ဖပ ရှင့်ားမျ ားစွ ကု ဖ ့်ထတ
ု ့်ပါ။
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အနတ ယော်တြ်းနင
ို ော်သညျှော့ော် စနစော် ်း ြထကော်ြါ - တက
ု ့်ရက
ု ့်ထခုကခ
့် ရဆုားလူမျ ားအတွက့် ရည့်ရွယ့်မထ ားဖသ အပျက့်သဖဘ သက့်ဖရ က့်မှုနင
ှ ့် ရလဒ့်မျ ားအတွက့် ပဖရ ဂျက့်
သမဟု
ု
တ့် ပရုဂရမ့်ကု စစစ့်ပါ။ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားသည့် ရည့်ရွယ့်မထ ားဖသ အကျြုားဆက့်မျ ားကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတန
့် ုင့်ရန့် ဖလားနက့်မပီား အဓပပါယ့်ရဖသ
ှ
အဆငတ
့် င
ွ ့်
ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုင့်ဖနပါသလ ား။ ချမှတထ
့်
ားသည့် ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားနှင့် မဟ ဗျျူဟ မျ ားပ င့် အပျက့်သဖဘ အလ ားအလ ရှသည့် ရလဒ့်မျ ား၏ လမ့်ားဖကက င့်ားကု ပမင့်ရန့်
ပုဖ ့်မက
ှု ု ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ထ ားပါသလ ား။
အဆငျှော့ော် 6
လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း
ဝနော်ြ က
ှု ို တဖ တ
ော် ဆ ငော်ြါ - သင့်က တ ဝန့်ခမှုကု ဘယ့်လု ဖသချ နုင့်ဖစမလွဲ၊ ရလဒ့်မျ ားကု ဘယ့်လု ဆက့်သွယ့်မပီား အကွဲပ တ့်မလွဲ။
ဤပဖရ ဂျက့်သည့် ဖရရှညတ
့် ည့်တဖရားနှင့် က လရှည့် စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ ဖရားကု ကုယ့်စ ားပပြုပါသလ ား။ ၎င့်ားအ ား အနတရ ယ့်ကု ဖလျ ပါားဖစရန့်အတွက့်သ
ကန့်သတ့်ထ ားပါသလ ား သမဟု
ု
တ့် ၎င့်ားက တန့်ားတူညီမက
ှု ု အ ားဖပားမပီား သမုင့်ားဖကက င့်ားအရ ထခက
ု ့်နစ့်န မှုအရှဆုားလူမျ ားကု သက့်သ ဖစမှ လ ား။
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•

ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖပားအပ့်ရန့် သမဟု
ု
တ့် သီားပခ ား ရင့်ားပမစ့်မျ ား အသုားချရန့် ကျွန့်ုပတ
့် ု ရင့်ဆုင့်ရသည့် အခက့်အခွဲမျ ား/အဟန့်အတ ားမျ ားက
ဘ ဖတွလွဲ။

•

အဆုပပြုချက့်က ထပ့်တန့်ား စန့်ဖခေါ်မှုမျ ား/အဟနအ
့် တ ားမျ ားကု တက
ု ရ
့် ုက့် ဖပ ရှင့်ားဖပားသည့် ပရုဂရမ့် ဒီဇုင့်ားနှင့်
ပဖဆ
ု
င့်မက
ှု ု လက့်ဖတွြို့သရုပ့်ပပပါသလ ား။

•
•

ဤဝန့်ဖဆ င့်မှု သမဟု
ု
တ့် လုအပ့်ချက့်အတွက့် ဘယ့်သူဖတွက အ ားနည့်ားချက့်အရှဆုားနှင့် အနတရ ယ့် အရှဆုားနှင့်ပတ့်သက့်၍ ဖဒတ က ကျွန့်ုပ့်တအ
ု ား
ဘ ဖတွဖပပ ပပပါသလွဲ။
ပရုဂရမ့် ဒီဇုင့်ားသည့် အလုအပ့်ဆုားလူမျ ားက ရင့်ားပမစ့်မျ ား တက
ု ့်ရက
ု ့် ရရှဖစဖရားအတွက့် ရည့်ရွယ့်ထ ားသညအ
့် တုင့်ား
လုဖလ က့်မှ လ ား။

•

လူမျြုားနှင့် ပထဝီဝင့်အဖနအထ ားပ င့် ခွထ
ွဲ
ားဖသ ဖဒတ မျ ား ရနုင့်မှ လ ား၊ အဆုပါ ဖဒတ မျ ားကု
သင့်က အသုားပပြုဖနပါသလ ား။

•

လက့်ရှ ကကြုဖနရသူမျ ားနှင့် ထခက
ု ့်နစ့်န မှုအမျ ားဆုားလူမျ ားက သင့်၏ ပရုဂရမ့် ဒီဇုင့်ား၏ တစ့်စတ့်တစ့်ပင
ု ့်ား
ပ စ့်ခွဲပါသလ ား။

•

အသုားပပြုဖနစဉ့် လုအပ့်သလု ပပင့်ဆင့်ရန့် အသုားပပြုသူ အဖတွြို့အကကြုအတွက့် ကလင
ု ့်ားယင့်မျ ားထမှ မဖပပ င့်ားလွဲဖသ တပပန့်
ု မှုရရန့် လုပ့်ထုားလုပ့်နည့်ား သငတ
့် ွင့်
ရှပါသလ ား။ (ပစစည့်ားဖရ င့်ားသူသည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားနှင့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားက လုအပ့်ဖနသည့်လူမျ ားကု ထဖရ က့်စွ
ပ ည့်ဆည့်ားဖပားဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့် လုအပ့်သည့်အရ မျ ားတွင့် ကွွဲပပ ားချက့်မျ ားကု အမှနတ
့် ကယ့် န ားလည့်ပခင့်ားရှ၊ မရှ ကျွန့်ုပ့်တက
ု ု ဖပပ ပပပါသည့်)

•

ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲခွင့် သမဟု
ု
တ့် အကျြုားခစ ားခွင့်မျ ား ရှနှင့်မပီားသူမျ ားကု ပက
ု ွဲ၍ ဖဆ င့်ရွက့်ဖပားဖနပါသလ ား။

•

ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား ဖပားအပ့်ဖရားအတွက့် ဝန့်ထမ့်ားက ဘယ့်လု ပုစမျြုား ပ စ့်ပါသလွဲ။

•

၎င့်ားတု အနတရ ယ့်အမျ ားဆုားအပ စ့် လူအမျ ားနှင့် ချတ့်ဆက့်ရ တွင့် ပပညစ
့် ုမှုရှပါသလ ား။

•

၎င့်ားတတွ
ု င့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ဆက့်ဆမှုမျ ား ရှမပီား အလုအပ့်ဆုား လူမျ ားဆီသု အမှန့်တကယ့်
ဖရ က့်ရန
ှ ုင့်ပါသလ ား။

•
•

ဤအဆုပပြုချက့်၏ အချြုြို့ဖသ ရည့်ရယ
ွ ့်မထ ားသည့် အကျြုားဆက့်ဖတွက ဘ ဖတွလွဲ။ (ဥပမ ၊ နှ ဖခါင့်ားစည့်ားမျ ားကု အကကပပြုထ ားသည့်၊ သဖသ
ု
့်
လူမည့်ားမျ ားအတွက့် ၎င့်ားက ဘယ့်လု အဓပပါယ့်သက့်ဖရ က့်လွဲဆုတ က ပပည့်နယ့် ဖစ င့်ကကပ့်မှု၊ မသကဂ မှုနှင့် အကကမ့်ား က့်မှုအဖပေါ် မူတည့်ပါသလ ား။)
ဤအဆုပပြုချက့်တင
ွ ့်ား ရည့်ရွယ့်ချက့်မျ ား သမဟု
ု
တ့် လုပင
့် န့်ားစဉ့်ပ င့် သက့်ဖရ က့်မည့် လူအမျ ားအတွက့်
ရှဖနသည့် အပျက့်သဖဘ ရလဒ့်မျ ား သမဟု
ု
တ့် ပခ ားန ားချက့်မျ ား လက့်ရှ ရှဖနပါသလ ား။

•

ဤအဆုပပြုချက့် သမဟု
ု
တ့် လုပင
့် န့်ားစဉ့်ပ င့် န့်တီားရန့် သမဟု
ု
တ့် သက့်ဖရ က့်ဖစရန့်
သင့်က ရည့်ရွယ့်သည့် ရလဒ့်ဖတွက ဘ ဖတွလွဲ။

ထြော်တဆ ငော််း တဒ

•

်းနငျှော့ော် အတထ ကော်အြျှော့ အြ ကော်အလကော်စ

က
ွ ော် (လိုအြော်သလို ြ နော်ထ ်းြျှော့နိုငော်သညော်)

https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-W3UgETpk- 9TWHauU/edit?usp=drivesdk
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အ က ော််းဖကော် ှု လ
ဝနော်တဆ ငော် ှု

တ
ော် ပ

ကော်လ သူ

်းနငျှော့ော် အ က ော််းဖကော် ှု ကက

ငော်က ကယော်တ ်း အလိုြအ
ော် ဖြို့အ

ကော်

်း

APD အတွင့်ားနှင့် ပပင့်ပတွင့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားအတွက့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားကု တားု ပမင့်ရန့် အခွင့်အလမ့်ားမျ ားကု စူားစမ့်ားရှ ဖ ပ
ွ ါ။ အကကမ့်ား က့်မှု ဖလျ ပါားရန့်
ရင့်ားပမစ့်မျ ားစွ သည့် အဆုပါ ဌ နသု အဆင့်ဆင့် ဖရ က့်သွ ားဖသ ့်လည့်ား ွတလပ က
သူအချြှုျို့ကသ သူတခ
ိုို့ ှံစ ်းရသညျှော့ အကက ်းြေက ှု ျ ်းကို တရ ်းဥ လေစို်း ို်းလရ်းထှံသိုို့
သတင်း သည
ိုို့
။ ခရသူမျ ား/ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားက အဆုပါရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ရယူအသုားမပြုင့်သည့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားကု စူားစမ့်ားဖလလ ရန့် ဖမ ့်လင့်ပါသည့်။
ဆကော်သယော် နော်Amanda Lewis amichellewis@gmail.com အလုပ့်အုပစ
့် အ
ု
ွွဲြို့
Aja Gair - SAFE
Kachina Clark - APD ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား
Tricia Forbes - ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် တရ ားမ တမှုအတွက့် ရ ဇဝတ့်မှု
လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား
Courtney Santana - Survive2Thrive
Jenny Black - SANE သူန ပပြု
Farah Muscadin - OPO ၏ ဒါရက
ု ့်တ
Neva Fernandez - ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား မန့်ဖနဂျ DA ၏
ရုားခန့်ား
Jen Margulies - လူပ ျူကကီားစုားမှု Austin ကု မလုပ့်ဖတ ပခင့်ား
Shelli Egger - Texas Rio Grande တရ ားခွင့် အကူအညီ၊ ဖသနတ့် အကကမ့်ား က့်မှု
အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့နှင့် မသ ားစု အကကမ့်ား က့်မှု အထူားတ ဝန့်အ ြို့ွွဲ
Eloise Sepeda - မစ့်ရှင့်အချြုပ့်၊ ယခင့်က ဒုကခသည့်
Texas ၏ ဝန့်ဖဆ င့်မှု
Emily LeBlanc - Travis ဖက င့်တ၏
ီ CASA
Julie Sweeney - ဖက င့်တီ ဖရှြို့ဖနရုား၊ DVHRT Noor ZK - Austin Connie Geerhart ၏
လင့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူဖရား ပဖရ ဂျက့် - APD ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား
Amanda Michelle Lewis - လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူ တရ ားမ တဖရား ပဖရ ဂျက့် Deepika Modali - Austin
Angel Carroll ၏ အ ရှ ပပုားမှု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား - အစီအမ
Maggy McGiffert - အကကမ့်ား က့်မှု တ ားပမစ့်ဖရားအတွက့် UTMB စင့်တ
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Amplifier Art မှ
ရယူထ ားသည့် Raychelle Duazo ၏
Power to the Polls သရုပဖ
့်

့်ပု

BURMESE
လိုြင
ော် န်ျားဘဖ ဘ
် ဆ င်ဘရျား အိုြစ
ော် ို

•
•

နော်ဖို်း

်းကို လ ော််းပြပြငော််း

ြ သူ ်း/လ တ
ော် ပ ကော်လ သူ - အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားကု အနတရ ယ့်ဖပားသူဟု စွပ့်စွွဲခရသူမျ ား အပါအဝင့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ား၊ မသ ားစုမျ ားနှင့်
အကကမ့်ား က့်မှုဖကက င့် ထခက
ု ့်နစ့်န သည့် လူမျ ားအပ စ့် အဓပပါယ့်သတ့်မတ
ှ ့်ပါသည့်။
တရ ျားမ တမှုရှိဘစဘရျားအတက် ကစ ျားမှု - အကကမ့်ား က့်မမ
ှု ှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူအ ားလုားနှင့် ၎င့်ားတ၏
ု မသ ားစုဝင့်မျ ားတွင့်
၎င့်ားတအတွ
ု
က့် မှနက
့် န့်သည့်ဟု ခစ ားရဖစသည့် နည့်ားလမ့်ားပ င့် ကုစ ားရန့် အခွငအ
့် လမ့်ား ရှရမည့်ဟု ကျွန့်ုပ့်တု ယုကကည့်ပါသည့်။

•

•

•

•

Cara Page အရ တရ ်း တ ှုရလစလရ်းအတွက ကိုစ ်း ှုသည့် ကျွန့်ုပတ
့် က
ု မျြုားရားု အရ စတ့်ဒဏ့်ရ နှင့် အကကမ့်ား က့်မက
ှု ု ဘယ့်လု လုားလုားလျ ားလျ ား တပပန့်
ု မပီား
ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ နုငက
့်
ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု ခနဓ ကုယ့်မျ ား၊ နှလားု သ ားနှင့် စတ့်မျ ားတွင့် နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှု အကျြုားဆက့်မျ ားအဖပေါ် သက့်ဖရ က့်မပီား အသွင့်ဖပပ င့်ားဖစသည့်
စုဖပါင့်ားကျင့်ထုားမျ ားကု ယူဖဆ င့်လ နုငပ
့် ုကု ခွပွဲ ခ ားဖ ့်ပပသည့် ကန့်သတ့်ချက့်ဖဘ င့်တစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ Austin တွင့် မတူကွွဲပပ ားဖသ လုအပ့်ချက့်မျ ား ပပည့်မီရန့်
ကုစ ားဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ပ န့်ထုတထ
့်
ားမပီား တားု ပမင့်ဖပားထ ားရမည့်။ ယခုအချန့်တင
ွ ့် အနတရ ယ့်ကု ရင့်ဆုင့်ဖနရသည့် လူမျ ားတွင့် ရွဲသတင့်ားပမှု
ု မျ ား မလုသည့်
ဖရွားချယ့်မှုမျ ားမှ အလွနန
့် ည့်ားပါားပါသည့်။ Austin သည့် နုင့်ငဖတ ့် TA ဝန့်ဖဆ င့်မှုဖပားသူမျ ား၏ ပပုားမှုပ င့် စုဖပါင့်ားပါဝင့်ဖသ ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မ/ှု
တရ ်း တ ှုရလစလရ်းအတွက ကိုစ ်း ှု မဟ ဗျျူဟ ကု န့်တီားရန့် ထည့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားရမည့်။

ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ တရ ားဥပဖဒစနစ့် ပပင့်ပတွင့် အပမတ့်မယူဖသ အ ွွဲြို့နှင့် စနစ့်မျ ား တ ဝန့်ခမှု - လူပ ျူကကီားစုားမှုသည့် ဝန့်ဖဆ င့်မှု ဖပားအပ့်မအ
ှု ဖပေါ်
သက့်ဖရ က့်ဖကက င့်ားကု ကျွနပ
့်ု ့်တု သန ားလည့်ပါသည့်၊ မမြုြို့ဖတ ့် ရန့်ပုဖငွမျ ား လက့်ခရရှသည့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားသည့် အထူားသပ င့် ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ဖရား
လုပ့်ငန့်ားစဉမှတဆင့် ဆက့်တက
ု ့် တန့်ားတူညီမှု စစစ့်ချက့်နှင့်အတူ တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့်ဖရား လုပင
့် န့်ားစဉ့်ကု လုပ့်ဖဆ င့်ရမည့်။ သီားပခ ား
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအတွက့် ပရုဂရမ့်မျ ားအ ား လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားသီားသန့် အလုပ့်မျ ား လုပ့်ရန့်သ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပရမည့်။
စ ော်ဒဏော် ဆိုငော် အ ်းနငျှော့ော်ဆင
ို ော်တသ ကက ငော်က ကယော် ှု ်း - စတ့်ဒဏ့်ရ နှင့် အနတရ ယ့်သည့် အလွန့်မျ ားပပ ားဖကက င့်ား န ားလည့်ပါသည့်၊ ကျွန့်ုပတ
့် နှ
ု င့်
ဆက့်ဆဖနသည့် လူတင
ု ့်ားက အနတရ ယ့်၏ သ ားဖက င့်မျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား ပ စ့်နုင့်သည့်ကု သန ားလည့်သည့်နည့်ားလမ့်ားပ င့် ကျွန့်ုပ့်တု
ပပြုမူလုပ့်ဖဆ င့်ရမည့်။
လူ ်းတ ်းြပြ ်း ဆ
ှု နက
ော် ငော်တသ အလိုြသ
ော် ညော် အ က ော််းဖကော် ှုဆနက
ော် ငော်တသ အလိုြော်ပဖစော်သညော် - ယဉ့်ဖကျားမှုအရ အခုငအ
့် မ အတည့်ပပြုထ ားဖသ ပရုဂရမ့်မျ ားနှင့်
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားသည့် ကုစ ားဖရားအတွက့် အလွန့်အဖရားကကီားရုသ မကဘွဲ အနတရ ယ့်နှင့် အကကမ့်ား က့်မက
ှု ု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရားအတွက့် မရှမပ စ့် လုအပ့်သည့်။
နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်မ၏
ှု ပုစကွွဲမျ ားသည့် အကကမ့်ား က့်မ၏
ှု ဇစ့်ပမစ့်ပ စ့်သည့်၊ နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်မှုကု အဆုားမသတ့်ဘွဲ အကကမ့်ား က့်မက
ှု ု အဆုားမသတ့်နင
ု ့်ပါ။

အကကပြ ြ ကော်

်း

မှတခ
့် ျက့်- ဖန က့်ဆက့်တွွဲ အကကပပြုချက့်မျ ားသည့် ပဏ မ အကကပပြုချက့်မျ ား ပ စ့်သည့်။ SSVVP အလုပအ
့်
ွွဲြို့သည့် ကျွန့်ုပတ
့် ၏
ု မမြုြို့ဖတ က
့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ
လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားအတွက့် ဖဘားကင့်ားဖရားကု န့်တီားဖပားမပီား အန ဂတ့် အကကမ့်ား က့်မက
ှု ု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖပားပုကု အပပည့်အစု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ားအတွက့်
တစ့်လထက့်ပ၍
ု အချန့်လုသည့်ကု သန ားလည့်ပါသည့်။ ၎င့်ားက လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုငား့် အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားထမှ အကကဉ ဏ့်အပပည့်အစုပ င့် ပူားဖပါင့်ားလျက့် လုပ့်ကင
ု ့်ရန့် အထူားတ ဝန့်ယူ
လုပ့်ကုငဖ
့် သ အခါ အထူားသပ င့် မှနက
့် န့်ပါသည့်။ အဆုပါ ပဏ မ အကကပပြုချက့်မျ ားကု အပပည့်အဝ ဖ ့်ဖဆ င့်ဖရားနှင့် အဖက င့်အထည့်ဖ ့်မက
ှု ု စီစဉ့်ဖရား လုပင
့် န့်ားစဉ့်တွင့်
အချန့်နှင့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ပုမျ ားစွ ပပုားပါရန့် အကကပပြုပါသည့်။
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု
မှတခ
့် ျက့်- အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ားနှင့် အကကမ့်ား က့်မှု ခရသူမျ ားဆုင့်ရ လူထု စက ားဖပပ မျ ားသည့် ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင့် APD တက
ု ု
ခွထ
ွဲ တ
ု ့်နင
ု ဖ
့် ပခကု ဗဟုပပြုဖနသည့်ကု SSVVP အလုပအ
့်
ွွဲြို့က သတပပြုမပါသည့်။ အဆုပါ ကစစနှင့် စပ့်လျဉ့်ား၍ အလုပ့်အ ွဲြို့ွ ၏ အကကပပြုချက့်မျ ားကု ဤစ ရွက့်စ တမ့်ား၏ Austin
မမြုြို့ဖတ ့်တွင့်ားအပင
ု ့်ားတွင့် ဖတွြို့နုင့်ပါသည့်။ သဖသ
ု
့်၊ အလုပအ
့်
ွွဲြို့သည့် Austin တွင့် ခရသူမျ ားနှင့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားအတွက့် ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ားနှင့် ပတ့်သက့်၍ ပု၍ ကျယ့်ပပန့်စွ
ဖတွားဖတ ရန့်နှင့် လက့်ရှ သီားသန့်စီစဉ့်ထ ားသည့် ခရသူမျ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် အစတ့်အပင
ု ့်ားကကီား၏ တစ့်စတ့်တစ့်ပုငား့် သ ပ စ့်သည့်ကု န ားလည့်ဖပားရန့် မမြုြို့ဖတ ့်အ ား
အကကပပြုထ ားသည့်။ ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ ဥပဖဒ စနစ့်တွင့်ားနှင့် ပပင့်ပတွင့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကက ား ဖန က့်ထပ့် ပုင့်ားပခ ားရန့် ကကြုားပမ့်ားမည့်အစ ား၊ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူ
ကုစ ားဖရားနှင့် အနတရ ယ့် ပပန့်လည့်ဖက င့်ားမွန့်ဖရားနှင့် ပပြုပပင့်ဖရားအတွက့် ရနုင့်သည့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ပမ ဏတစ့်ခလ
ု ုားကု တားု ချွဲြို့သင့်ပါသည့်။ လက့်ရှ ခရသူ
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု ဖလ ချပခင့်ားမပပြုဘွဲ ရ ဇဝတ့်မဆ
ှု ုင့်ရ ဥပဖဒ စနစ့်၏ ပပင့်ပရှ ရင့်ားပမစ့်မျ ားသု ရည့်စူားထ ားသည့် သသ ထင့်ရှ ားဖသ
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ပမ ဏမျ ား ပါဝင့်သည့်။
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BURMESE
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လက့်ရှ ရွဲကကပ့်မတ့်မစ
ှု နစ့်ဖကက င့် ပ စ့်သည့် မျြုားရုားအလုက့် အကကမ့်ား က့်မှုနင
ှ ့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အနတရ ယ့်တသည့်
ု
ကုစ ားမှုမျ ားအတွက့် ရ ဇဝတ့်မှုဆင
ု ့်ရ ဥပဖဒ
စနစ့်ကု အသုားမပပြုနင
ု ့်ဘွဲ အသုားမပပြုမည့် Austin ရှ လူမျ ားစွ ရှဖကက င့်ား ဆုလုသည့်ဟု SSVVP အလုပ့်အ ွဲြို့ွ က သန ားလည့်ပါသည့်။ ရ ဇဝတ့်မှုဆင
ု ့်ရ ဥပဖဒ စနစ့်
အဖထ က့်အပဖနရ မျ ားသု ဝင့်ဖရ က့်ခင
ွ ့် မရှသည့် လူမျ ားကု အကူအညီဖတ င့်ားရန့် ဖနရ မျ ား န့်တီားဖပားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အဖပခပပြု ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားစွ အတွက့်
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပပါရန့် SSVVP အလုပအ
့်
ွွဲြို့က မမြုြို့ဖတ ့်အ ား အကကပပြုပါသည့်။ လှည့်ကင့်ားနှင့် ဖစ င့်ကကပ့်မှု အလုပ့်အ ွဲြို့ွ မှ ခွထ
ွဲ တ
ု ့်မအ
ှု တွက့် ဖရွားထုတထ
့်
ားသည့် အနတရ ယ့်မျ ားဖသ
ရွဲကကပ့်မတ့်မမ
ှု ှ အဆုပါ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုမျ ားကု ထုတယ
့် ပ
ူ ါရန့် ကျွန့်ုပ့်တက
ု အကကပပြုပါသည့်။ ဤလူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ား အဖပခပပြု ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ားကု အပပညအ
့် ဝ
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမပီား ရင့်ားပမစ့်ထတ
ု ့်ဖပားထ ားက မမြုြို့ဖတ ့် အနှတွင့် တည့်ရှရမည့်အပပင့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ တပပန့်
ု မှုရမပီ
ှ ား ဘ သ စက ားနှင့် လုပန
့် ုင့်စမ
ွ ့်ား ရယူနုင့်မှု အပပည့်အဝရှမပီား
အကျြုားခစ ားခွငမ
့် ျ ားရှသည့် ရှင့်သန့်ရန့် လုဖလ က့်ဖသ လုပ့်အ ားခမျ ားရသည့် ဝန့်ထမ့်ားမျ ား ရှရမည့်။
SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ရ ဇဝတ့်မှုဆင
ု ရ
့် ဥပဖဒ စနစ့်နှင့် လွတ့်ဖပမ က့်လ သူ ညနှုင့်ားလုပ့်ဖဆ င့်မှု လက့်ရှ လုအပ့်သည့် ရ ဇဝတ့်မှု ခရသူမျ ား နစ့်န ဖကကား ဖထ က့်ပဖငွ ကွဲသု
ရင့်ားပမစ့်မျ ားမှရရနုငသ
့် ည့် ဖဆားဘက့်ဆုငရ
့် ၊ ဖငွဖကကားဆုင့်ရ နှင့် ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု ရင့်ားပမစ့်မျ ားနှင ဝန့်ဖဆ င့်မှု အမျြုားအစ ားမျ ားကု ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲရန့် ရ ဇဝတ့်မစ
ှု နစ့်ကု
ဖနှ င့်ယက
ှ ့်မဖနသည့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားအတွက့် နည့်ားလမ့်ားအပ စ့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ဖရွားချယ့်မှုမျ ားစွ ကု ပုဖ ့်ဖပားပါသည့်။ ထုနည့်ားတူစွ ပင့် ဤဖနရ တွင့်
အကကပပြုထ ားသည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား အဖပခပပြု ဖရွားချယ့်မှုအ ားလုားကု ရယူနုငမ
့် က
ှု ရ ဇဝတ့်မဆ
ှု ုငရ
့် ဥပဖဒ စနစ့်နှင့် ညနှုင့်ားမှု မည့်သည့်အခါမ မလအ
ု ပ့်ရပါ။ ထအပပင့်
ု
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပထ ားဖသ ပဏ မဖဆ င့်ရွက့်ချက့်အ ားလုားက မပ စ့်မဖန သတင့်ားဖပားပဖရား
ု
မူဝါဒမျ ားနှင့် ကျငထ
့် ုားမျ ားမှ တန့်ားတူညီဖကက င့်ား ဖသချ ဖစမပီား Texas ပပည့်နယ့်
သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မျ ားကု ဖကျ ့်လန
ွ ့်မသွ ားရပါ။ မမြုြို့ဖတ က
့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပထ ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု ဖရွားချယ့်မှုအ ားလုားသည့် “ကန့်လန့်ပ တ့် စနစ့်မျ ားတွင့်
ဒဏ့်ခတ့်ဖသ နှင့် အနတရ ယ့်ဖပားဖသ အစဉ့်အလ ကု အပမစ့်ပ တ့်ပခင့်ား” လုပက
့် င
ု ့်ဖရားအ ွွဲြို့က အကကပပြုထ ားသည့် လုပင
့် န့်ားစဉ့်ကု လုက့်န ရမည့်။ ဖအ က့်ပါ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား
အဖပခပပြု အကကပပြုချက့်မျ ားသည့် Austin တွင့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူအ ားလုားရှဖနက ဖစ ငဖ
့် ရှ က့်မှုနင
ှ ့် အချက့်အလက့် ပပုားမှုကု ဝင့်ဖရ က့်သုားစွန
ွဲ င
ု ့်သည့်
ပတ့်ဝန့်ားကျင့်တစ့်ခက
ု ု န့်တီားမည့် ပဏ မလုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ားကု ဖ ့်ပပဖပားသည့်။
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခခဖသ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖထ က့်ပဖငွ ပရုဂရမ့်
ချြုပ့်ချယ့်မှုကင့်ားပခင့်ားနှင့် လွတဖ
့် ပမ က့်မှု၊ ခင
ု ့်လုဖသ လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရား၊ ရယူအသုားပပြုနုင့်မှု၊ အနတရ ယ့်ပ စ့်ဖစဖသ စနစ့်မှ ခွထ
ွဲ က
ွ ့်ပခင့်ားတက
ု ု ကတပပြုသည့်
အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရား ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားသုားသပ့်ပခင့်ား အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ စနှုန့်ားမျ ားနှင့်အညီ၊ SSVVP အလုပအ
့်
ွွဲြို့သည့် Austin မမြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င့် အ က ော််းဖကော် က
ှု ို
တပဖ ငော််း နော်နငျှော့ော် ြို၍တ ်းကငော််းတသ အနာဂ ော် ်းကို ဖနော် ်း နော် အစဉော်အလ အ
ိုပြနော်တပဖ ငော််း လူ အ
ှု သိုငော််းအဝင
ို ော််း အတပြြတသ ြဏ တဆ ငော် က
ွ ော် ှု ်းကို တငတ က်းတထ ကော်ြဖ
ျှော့ ို
အမ
်းော် လူ ှုအသိုငော််းအဝိုငော််း အတပြြတသ တ ်းကငော််းတ ်း တထ ကော်ြတ
ျှော့ င ြရိုဂ ော်ကို တဖ ော်တဆ ငော် နော် အကကပပြုပါသည့်။ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခခဖသ ဖဘားကင့်ားဖရား
ဖထ က့်ပဖငွ ပရုဂရမ့်သည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရားကု တည့်ဖဆ က့်သည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားက ဦားဖဆ င့်ဖသ ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရားနှင့် ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရားတွင့်
ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှပါမည့်။ ၎င့်ားက ဖဘားကင့်ားဖရား န့်တီားပခင့်ား၊ အနတရ ယ့် ကုစ ားပခင့်ားနှင့် အကကမ့်ား က့်မှုကု ကကြုတင့်က ကွယ့်ပခင့်ားအတွက့် လက့်ရှ အဖပခခအုတ့်ပမစ့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ား
အဖပခပပြု မဟ ဗျျူဟ မျ ားကု ပမငတ
့် င့်မပီား ဖထ က့်ကူသွ ားပါမည့်။ ၎င့်ားတ၏
ု ကျငထ
့် ုားမျ ားကု ဖ ့်ဖဆ ့်ရ ပခင့်ားနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရား မဟ ဗျျူဟ မျ ားကု
ပုဖလားနက့်ဖစပခင့်ားအတွက့် လုပ့်နင
ု ့်စွမ့်ား တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ားတွင့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကုလည့်ား ပပုားပါမည့်။
အထူားသပ င့် မမြုြို့ဖတ ့်အ ား အနည့်ားဆုား ဖအ က့်ပါ နယ့်ပယ့်သုားခုအနက့် တစ့်ခုပ င့် ဖသချ ဖသ ပဏ မဖဆ င့်ရက
ွ ့်မှုမျ ားကု ဦားဖဆ င့်ရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အုပစ
့် ုမျ ားကု
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပသည့် တစ့်နှစ့်လ င့် အနည့်ားဆုား $350,000 စ အမမွဲတမ့်ား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အဖပခခဖသ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖထ က့်ပဖငွ ပရုဂရမ့်ကု ဖ ့်ဖဆ င့်ရန့်
အကကပပြုပါသည့်။

•

ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် လက့်ငင့်ား ပပည့်စုကကွယဝ
့် ဖရား

•

အနတရ ယ့်မှ ကုစ ားဖရားနှင့် ပပြုပပင့်ဖရား

•

ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား - အကကမ့်ား က့်မှုမရှဖသ အန ဂတ့်မျ ားအတွက့် မျြုားဖစမျ ား စုက့်ပျြုားပခင့်ား

ဆုဖငွမျ ား
ဖထ က့်ပဖကကားဖငွမျ ားသည့် အနည့်ားဆုား နှစ့်နစ
ှ ့်နှင့် အမျ ားဆှံို်း ဖလားနှစ့် ပ စ့်ပါမည့်။ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက ပပန့်လည့် အသုားချနုင့်သည့်။
စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရား
SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ဤဖထ က့်ပဖငွဖကကားအ ား Austin အမျ ားပပည့်သူ ကျန့်ားမ ဖရား (APH) မှတဆင့် စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ပားရန့် အကကပပြုပါသည့်။ APH သည့် အကကမ့်ား က့်မှုနင
ှ ့်
ရွဲကကပ့်မတ့်မ၏
ှု အကကမ့်ား က့်ဖသ စနစ့်မျ ားဖကက င့် ထခက
ု ့်နစ့်န မှုအမျ ားဆုား လူမျ ားအတွက့်
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ပဏ မဖဆ င့်ရွကမ
့် ှုမျ ားကု ရယူအသုားပပြုနုင့်သည့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုဖပားရန့် တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န၏ အဖသားစ ား ဖထ က့်ပဖကကားဖငွ လုပ့်ထုားကု လက
ု ့်န ရန့်
အကကပပြုပါသည့်။
သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မီဖသ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား
သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မီဖသ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင့် အုပ့်စုမျ ား၏ အဓက ရည့်ရွယ့်ချက့်မှ လူမျြုားဖရားခွပွဲ ခ ားမှု၊ ဆင့်ားရွဲနွမ့်ားပါားမှုနှင့် အကကမ့်ား က့်မှုအပပင့် ဖစ င့်ကကပ့်မှုအပပင့် သမ ားရုားကျ
ရွဲကကပ့်မတ့်မှု စနစ့်ဖကက င့် ထခုကန
့် စ့်န ဆုား လူအမျ ားနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားပ င့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ အဖပခခဖသ နည့်ားလမ့်ားမျ ားပ င့် လုပ့်ကင
ု ့်ရန့် ပ စ့်သည့်။
ဖလ က့်လ တင့်သူမျ ားသည့် 501c(3) အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ား ပ စ့်ရန့် မလုပါ၊ အကကမ့်ား က့်မှုနင
ှ ့် ရွဲကကပ့်မတ့်မ၏
ှု အကကမ့်ား က့်ဖသ စနစ့်ဖကက င့် အမျ ားဆုား ထခုက့်နစ့်န သည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားက ဦားဖဆ င့်မပီား ၎င့်ားတအတွ
ု
က့်ပ စ့်သည့် ပဏ မဖဆ င့်ရက
ွ ့်မှုမျ ားကု ရယူအသုားပပြုနုင့်ရန့် ဖငွဖကကားဆက့်လက့်ဖထ က့်ပ ု တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န၏
အဖသားစ ား ဖငွဖကကား လုပ့်ထုားကု လုကန
့် ပါရန့် APH အ ား အကကပပြုပါသည့်။
ဖလ က့်လ တင့်သူမျ ားသည့် အထူားသပ င့် လူမည့်ား၊ တင
ု ့်ားရင့်ားသ ား၊ လက့်တင့်၊ အ ရှ အဖမရကန့်၊ LGBTQIA+၊ ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနထုင့်သူမျ ား၊ လူငယ့်၊ မသန့်စွမ့်ားသူမျ ားနှင့်
ဖငွဖကကားချြုြို့တွဲသူမျ ားကွဲသု အကျဉ့်ားဖထ င့်ဖပါင့်ားစုဖကက င့် တက
ု ့်ရက
ု ့်နစ့်န မှုအမျ ားဆုား လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားဖပေါ် ဗဟုပပြုပါသည့်။ ဖလ က့်လ တင့်သူမျ ားအ ား ၎င့်ားတ၏
ု
အဆုပပြုထ ားဖသ ကကြုားပမ့်ားမှုနင
ှ ့် ၎င့်ားတ၏
ု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားက ဤအဖလားထ ားမှုကု ထည့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားပက
ု ု လက့်ဖတွြို့ပပသခင
ု ့်ားပါမည့်။
သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မီဖသ လုပဖ
့် ဆ င့်ချက့်မျ ား
အဖကက င့်ားအရ နယ့်ပယ့် တစ့်ခုစီဖအ က့်တင
ွ ့် သတ့်မှတခ
့် ျက့်မီဖသ လုပဖ
့် ဆ င့်ချက့်မျ ားတွင့် ဖ
တ

့်ပပပါတအပပင့်
ု
အပခ ားအရ မျ ား ပါဝင့်ပါသည့်-

်းကငော််းတ ်းနငျှော့ော် လကော်ငငော််း ပြညျှော့ော်စိုကကယော်ဝတ ်း

လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်၏ ဥပမ နယ့်ပယ့်မျ ားတွင့် ဖ

့်ပပပါတု ပါဝင့်နုင့်ပါသည့်-

•

ကပ့်ဖဘား ကက ားဝင ျန့်ဖပ ဖရား

•

ခရသူ/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူ အဖရားဖပေါ် ရန့်ပုဖငွမျ ား

အနတ

ယော် ကိုစ ်းတ ်းနငျှော့ော် ပြ ပြငော်တ ်း

လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်၏ ဥပမ နယ့်ပယ့်မျ ားတွင့် ဖ

့်ပပပါတု ပါဝင့်နုင့်ပါသည့်-

•

အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားဖရား တရ ားစီရင့်မှု အသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ား

•

ကုစ ားဖရား အသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ား

•

အဖတ င့်ပ င့် ဖပမပုဖ

ကက

့်ပခင့်ား

ငော်က ကယော်တ ်း - အ က ော််းဖကော် ှု

တသ အနာဂ

လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်၏ ဥပမ နယ့်ပယ့်မျ ားတွင့် ဖ

ော်

်းအ

ကော်

်းတစျှော့

်း စိုကော်ြ ်းပြငော််း

့်ပပပါတု ပါဝင့်နုင့်ပါသည့်-

•

စီားပွ ားဖရား လုပ့်ပုင့်ခွငအ
့် ဏ ဖပားပခင့်ား

•

အစဉ့်အလ အရ အဖပခခဖသ မဘ/မသ ားစု ပပုားမှု

•

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ခုခဖရား နယ့်ဖပမမျ ား

ထအပပင့်
ု
ပဖရ ဂျက့်အတွက့် လူမှုအသင
ု ား့် အဝုင့်ားက လမ့်ားညန့်ဖသ သင့်တန့်ား သမဟု
ု
တ့် ဖဆ င့်ရွကဖ
့် နသည့် ချတ့်ဆက့်လုပ့်ကုငဖ
့် ရားတသည့်
ု
လက့်ခနုင့်ဖသ အသုားစရတ့်
ပ စ့်ရမည့်၊ သမှ
ု သ အဖပခခအကျဆုား အုပ့်စုမျ ားက လအ
ု ပ့်မပီား အသုားဝင့်သည့်ဟု ၎င့်ားတု သတ့်မတ
ှ သ
့် ည့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားပ င့် ၎င့်ားတ၏
ု လုပ့်နင
ု ့်စွမ့်ားကု တည့်ဖဆ က့်နုငပ
့် ါမည့်။
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား တ ဝန့်ခမှု
ဖထ က့်ပဖငွားဖပားအပ့်ဖရား ဆုားပ တ့်ချက့်မျ ားကု APH ဝန့်ထမ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ား၊ တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န ဝန့်ထမ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားပ င့် ွွဲြို့စည့်ားထ ားသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား သုားသပ့်ဖရား အ ွွဲြို့က ပပြုလုပ့်သင့်ဖကက င့် SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့က အကကပပြုပါသည့်။ ပပန့်လည့်သုားသပဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရွက့်ဖနသည့်
တားု ပမင့်ထ ားဖသ အလုပပ
့် မ ဏကု ဖထ က့်ပရန့် တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ န (နှငတ
့် ပခ ား ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ဖနဖသ မမြုြို့ဖတ ့် အ ွွဲြို့)
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အတွက့် အသုားစရတ့်လျ ထ ားဖရားမျ ားကု တားု ပမင့်ရမည့်။ သုားသပ့်မှု အ ွွဲြို့တွင့်ားရှ လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားကု ၎င့်ားတ၏
ု ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မှုအတွက့်
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပရမည့်ပ စ့်မပီား ၎င့်ားတွင့် ထခုက့်နစ့်န မှု အမျ ားဆုားလူမျ ားက ဦားဖဆ င့်သည့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားမှ ကုယစ
့် ားလှယ့်မျ ား ပါဝင့်ရမည့်။ ဖန က့်ပင
ု ့်ားနှစ့်မျ ားတွင့်
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု၏ လက့်ရှ စက့်ဝန့်ားအတွက့် သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မမီဖသ ဖထ က့်ပဖငွ လက့်ခသူမျ ားအ ားလည့်ား ထပ့်ဖဆ င့်ားနစ့်န ဖကကားမျ ား ဖပားအပ့်၍ သုားသပ့်မှု အ ွွဲြို့တွင့်
တ ဝန့်ထမ့်ားဖဆ င့်ဖစရမည့်။
ဖလ က့်လ လုပင
့် န့်ားစဉ့်တင
ွ ့် အဟန့်အတ ား တတ့်နုင့်သမ အနည့်ားဆုား ပ စ့်သည့်။ ဖလ က့်လ ၏ ဖတ က့်ဖပပ င့်သစ့်လွင့်မှုကု မစဉ့်ားစ ားဘွဲ ပဖရ ဂျက့်၏ အလ ားအလ ရှဖသ
သက့်ဖရ က့်မှု သမဟု
ု
တ့် ရလဒ့်မျ ားဖပေါ် အဖပခခ၍ ဖလ က့်လ မျ ားကု စစစ့်ရန့် ဖထ က့်ပဖငွ သုားသပ့်သူမျ ားအ ား ဖလကျင့်ဖပားထ ားရမည့်။ ကျွမ့်ားကျင့်ဖသ
ဖထ က့်ပဖငွအတွက့် ဖရားသ ားသူ မရှပခင့်ား ဖလ က့်လ မျ ားအတွက့် အဟန့်အတ ား မပ စ့်ရပါ။
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခခဖသ ဖဘားကင့်ားဖရား ဖထ က့်ပဖငွ ပရုဂရမ့်သည့် အကကမ့်ား က့်မဖ
ှု ကက င့် အမျ ားဆုား ထခုကန
့် စ့်န သည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အ ွွဲြို့ဝင့်မျ ားထမှ ထဖရ က့်မပီား
အဓပပါယ့်ရှဖသ ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်မက
ှု ု ပ ည့်သွင့်ားဖပားသည့် အခါအ ားဖလျ ့်စွ ပပင့်ပ အကွဲပ တ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်အရ ပ စ့်ပါမည့်။
စတ့်ဒဏ့်ရ ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ (TRC) ပုစ
SSVVP အလိုြော်အြ
ို ော်စိုသညော် မမြုြို့ဖတ ့်အ ား စတ့်ဒဏ့်ရ ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ (TRC) ၏ န့်တီားမှုအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုပ င့် အကကမ့်ား က့်မှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား
ရုားဌ နမှတဆင့် $1 သနော််း စီစဉ့်ဖပားရန့် အကကပြ ြါသညော်။ TRC ျ ်းသည့် ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ ဥပဖဒ စနစ့် သမဟု
ု
တ့် ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနထုငမ
့် ှု အဖပခဖနပပတွင့် ပါဝင့်မှုနင
ှ ့် မသက့်ဆုငဘ
့် ွဲ
အကကမ့်ား က့်ဖသ ရ ဇဝတ့်မှုအ ားလုား၏ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားအတွက့် အစဉ့်အလ အရ စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားသည့် ကုထုားနှင့် အမှုကစစ စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရားကု အခမွဲ
စီစဉ့်ဖပားသည့်။ TRC ျ ်းသည့် တပခ ား ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ားကု ဝင့်သုားခွင့်မရှသည့် ခရသူမျ ားကု အလုပ့်အဖကျွားပပြုရန့် ရ ဇဝတ့်မှုအပ စ့်မျ ားဖသ နယ့်ဖပမတွင့် တည့်ရပါသည့်
ှ
၊ထအပပင့်
ု
၎င့်ားတက
ု လမ့်ားဖဘား အကကမ့်ား က့်မှု ရင့်ဆုင့်ဖနရသူမျ ား၊ ဖသနတ့် အကကမ့်ား က့်မ၊ှု အမ့်ဖပခရ မွဲပ စ့်ဖနသူမျ ား၊ LGBTQ+ ခရသူမျ ားနှင့် ပူ ြေြူ ဟိုတလသ
လူမှုအသုကအ
့် ဝန့်ားမျ ားကွဲသု အစဉ့်အလ အရ ဖထ က့်ပမှုလုဖလ က့်စွ မရှသည့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ဖပ ရှင့်ားဖပားပါသည့်။ TRC’s သည့် ရှုပ့်ဖထွားဖသ
စတ့်ဒဏ့်ရ ရှသည့် ရ ဇဝတ့်မှုမျ ားစွ ဖကက င့် ထခက
ု ့်နစ့်န သည့် ခရသူမျ ားနှင့် မသ ားစုမျ ားကု အလုပ့်အဖကျွားပပြုရန့်လည့်ား အထူားသီားသန့် တည့်ရှဖနမပီား ပပည့်စလ
ု ုဖလ က့်ဖသ
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား လအ
ု ပ့်ပါသည့်။
ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် တရ ားမ တမှုအတွက့် မဟ မတ့် သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
ကု ကကည့်ပါ- စတ့်ဒဏ့်ရ ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ မျ ား- Texas ရှ ဖထ က့်ပမှုလဖ
ု လ က့်စွ မရှသည့်
ရ ဇဝတ့်မှုမှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား၏ လုအပ့်ချက့်မျ ားကု ဖပ ရှင့်ားဖပားပခင့်ား။ Austin တွင့် ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် တရ ားမ တမှုအတွက့် ရ ဇဝတ့်မမ
ှု ှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားမှ Austin
အဖမရကန့် ပပည့်နယ့်သူ ပပည့်နယ့်သ ားမျ ားကုလည့်ား ထင့်ပမင့်ချက့်မျ ား စ မျက့်နှ ကု ကကည့်ပါ၊ ထင့်ပမင့်ချက့်- ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု မမြုြို့ဖတ ့်သည့် အကကမ့်ား က့်မှု စက့်ဝန့်ားကု ချြုားဖ က့်ရန့်
ပု၍ လုပ့်ဖဆ င့်ရမည့်။ အစီရင့်ခစ ကု စတ့်ဒဏ့်ရ ပပန့်လည့်ကျန့်ားမ ဖရား စင့်တ ပုစတွင့် ကကညပ
့် ါ။ Austin TRC ၏ ွွဲြို့စည့်ားမှုကု ရ ဇဝတ့်မန
ှု ှင့် အကကမ့်ား က့်မမ
ှု ှ အမျ ားဆုား
ထခုက့်နစ့်န သည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ားမျ ားနှင့် အဆုပါလူမျ ားက ဦားဖဆ င့်မပီား လုပ့်ကုင့်ဖပားဖနသည့် အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားမှ လူမျ ားက ဦားဖဆ င့်၍ လုပ့်ကင
ု ့်ရန့် SSVVP က
အကကပပြုပါသည့်။
လင့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား
အကကပြ ြ ကော်- ြထ နစော် $460,000၊ ထတနာကော်
ို
လင့်လပ
ု ့်သ ားမျ ားအတွက့် လငော်လြ
ို ော်သ ်း က ော််းလငျှော့တ
ော် ထ ကော်ကတ
ူ ်း ဝနော်တဆ ငော် ှု
နစော်စဉော် $260k။ ဖ

်း

ငော် တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ နော်

့်ပပပါတုအပပင့် တပခ ားအချက့်မျ ား ပါဝင့်သည့်a.

ရနုင့်ဖသ ဖဒတ မျ ားကု ကျယ့်ပပနဖ
့် စရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားအတွင့်ား အကကမ့်ား က့်မှုဆုင့်ရ စစ့်တမ့်ား $200k

b.

အချင့်ားချင့်ား ပပုားမှု စီစဉ့်ပခင့်ား (မဖက င့်ားဖသ ရက့် စ ရင့်ား၊ အခဖပား အချင့်ားချင့်ား ဖက င့်ားရ ညန့်ပပမှု) နှင့် အပပန့်အလှန့် အကူအညီ $75k

c.

လမ့်ားဖဘား ကမ့်ားလငဖ
့် ထ က့်ကဖ
ူ ရားနှင့် အနတရ ယ့် ဖလ ချမှု - $80k

d.

လင့်လုပ့်သ ား၊ အမ့်ရ မရှသူမျ ားနှင့် ဖဆားဝါားသုားစွွဲဖနဖသ လူမျ ားအတွက့် အမည့်စက့်ကု ဆနက
့် ျင့်၍ အမျ ားပပည့်သက
ူ ျန့်ားမ ဖရား စည့်ားရုားလှုြို့ဖဆ ့်မှု $30k

e.

Austin တွင့် တရ ားဖရားရ / ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ / လူမှုဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မဖ
ှု ပားသူမျ ားအတွက့် အစဉ့်အလ အရ ကျွမ့်ားကျင့်မှု သင့်တန့်ားမျ ား $75k
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BURMESE
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု စီားပွ ားဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား
အကကပြ ြ ကော်- အတ ်းတြေါ် တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ ှု ြတ ဂ ကော် ်းအ ကော် တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ ှု ြ ဏ ်းကို ြို ်းတအ ငော် ်းို ြ ြို့ြါ။ လက့်ငင့်ား ဖငွသ ား ဖထ က့်ပမှုသည့်
ဖဘားကင့်ားမှုနှင့် ကုစ ားမှု ရရှရန့် ကကြုားစ ားဖသ အခါ အကကမ့်ား က့်မှုမှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားက ဖ ့်ပပထ ားသည့် အဖပခခလုအပ့်ချက့်တစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ အ ားနည့်ားချက့်အရှဆုားနှင့်
ချန့်လှပခ
့် ထ ားရဆုားလူမျ ားကု ကမ့်ားလငဖ
့် ထ က့်ကူရန့် အလငှ
ု လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားက အဟနအ
့် တ ားနည့်ားဖသ ၊ အလုက့်သင့်ပ စ့်ဖသ ၊ အဖရားဖပေါ် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု
ရယူရန့် ရ သ ျ ်းစွ ပပုားပခင့်ားက အလွန့်အဖရားကကီားပါသည့်။ ဖအဂျင့်စီမျ ားနှင့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝင
ု ့်ား ပါတန မျ ားစွ သည့် အကကမ့်ား က့်မှု ပ စ့်မပီားဖန က့် ကုယတ
့် င
ု ့် ဆုားပ တ့်ပခင့်ားကု
ပမင့်တင့်ပခင့်ားနှင့် အလုမရှသူမျ ားအတွက့် ကနဦား သမဟု
ု
တ့် လက့်ရှ စနစ့်မျ ား ပါဝင့်မှုအတွက့် လုအပ့်ချက့်ကု ဖလ ချပခင့်ားပ င့် လူအမျ ားနှင့် မသ ားစုမျ ားကု အပမန့် ပပုားရန့်
ဤသဖဘ သဘ ဝ၏ ဖငွဖကကားမျ ားကု အသုားပပြုနုင့်ပါသည့်။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ပရုဂရမ့်၏ လက့်ရှ ဥပမ သည့် Austin မမြုြို့ဖတ ့်က လက့်ရှ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပထ ားသည့် SAFE
Alliance ပရုဂရမ့်ပ စ့်သည့် “Bridge to Safety” ပ စ့်သည့်။

1.

လ

ညျှော့ော်

ဏ္ဍ နစော်

ငော် အနညော််းဆို်း ထြော်တဆ ငော််း တန

5 ြိုသို မ ြို့တ

ော်က တငတ က်းတထ ကော်ြသ
ျှော့ ညျှော့ော်

တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ ှုအက ဉော််းြ ြော်ကို ြတဝတြ်းနင
ို ော်သညျှော့ော် လူ ှုအသင
ို ော််းအဝင
ို ော််း ြါ

a.

2.

်း၏ အတ အ

ကော်ကို

်းို ပ ငျှော့ြ
ော် ါ။

စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရား ဝန့်ထုပ့်ဝန့်ပုားမျ ားကု လွယက
့် ူဖစရန့်နှင့် ရန့်ပုဖငွ အမျ ားစုက ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ရယူဖနသူမျ ားသု တက
ု ရ
့် က
ု ့်ဖရ က့်ရှဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန့်
ဖန က့်ထပ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုဖပားဖသ ပါတန မျ ားအတွက့် ဖရွားချယ့်မှုတစ့်ခုအပ စ့် ဗဟက
ု ချြုပက
့် ုင့်ဖသ ခွဖ
ွဲ ဝဖပားမှု ပပြုလုပ့်ပါ။

b.

ဖငွဖကကားမျ ား ရယူရန့် ရွဲသတင့်ားပမှု
ု မျ ား သမဟု
ု
တ့် ရ ဇဝတ့်မဆ
ှု ုင့်ရ ဥပဖဒ စနစ့် ပါဝင့်မှု မလအ
ု ပ့်ပါ။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု အကကပပြုချက့်-

-

$75,000 p/နှစ့်၊ p/ဖနရ ၊ တက
ု ့်ရက
ု ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုအတွက့် x 6 (1 လက့်ရ၊ှ 5 ဖန က့်ထပ့်) ဖအဂျင့်စီမျ ား = $450,000

1.

နာ

ဖအဂျင့်စီ ဝန့်ထမ့်ားမျ ားကယ
ို တင
ို ခွဖ
ွဲ ဝဖနပါက FTE/PTE နှင/့် သမဟု
ု
တ့် ဗဟက
ု ချြုပ့်ကုင့်ဖသ ခွဖ
ွဲ ဝဖရား ပပုားမှု၏ ညနှုင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်မှုနှင့် စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရား
အစတ့်အပင
ု ့်ားမျ ားအတွက့် ထပ့်ဖဆ င့်ား ဖငွဖကကားမျ ား လျ ထ ားပါ x 6 (1 လက့်ရှ FTE၊ 2 ဖန က့်ထပ့်) = $225,000

လန ကထ လူမျ ားနှင့် မသ ားစုမျ ား၏ အဖရအတွက့်က ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် ကုစ ဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ား ရယူအသုားပပြုနုင့်ဖစရန့် အလငှ
ု အဆုပါ ဖငွမျ ားကု
အသုားချဖစဖရားအတွက့် အကကမ့်ား က့်မှု ခရသူမျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား အ ်းလုားအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ရန့်ပုဖငွ အကျဉ့်ားချြုပ့်အတွက့်
သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်ပပည့်မီမက
ှု ု ချွဲြို့ထွင့်ပါ။
အက ဉော််းြ ြော် တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ ှု နော်ြတ
ို င ်း ြတဝတြ်းတနသညျှော့ော် ြတ ဂ ကော် ်း/လူြိုဂ္ လော် ်း/တအဂ ငော်စ ်းအ ကော် အဖို်းအြနငျှော့ော် အထူ်း လညော် တလ ျှော့ြ ထ ်းတသ
CapMetro ယ ဉော်စ်းက ော် ်း အြါအဝငော် ပမိြှုြို့အြ်ခ ြှုြ်ဘရျားနှငျှော့် တစ်ဖွဲြို့တည်ျားပဖစ်သညျှော့် သယော်ယူြိုတဆ ငော်တ ်းကို ြလ
ို ယော်ကတ
ူ သ အသို်းပြ ြငျှော့ော် စစဉော်တြ်းြါ။
- တစ့်နှစလ
့် င့်၊ တစ့်ဖနရ လ င့် ယ ဉ့်စီားခွင့် 100-150 ခု

မမြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င့် FreeFrom ၏ Trust Survivors တွင့် ဖ ့်ပပထ ားသည့် အကကပပြုချက့်အချြုြို့ကု ပ ည့်သွင့်ားရန့် အကကပပြုထ ားသည့်- တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ား အစီရင့်ခစ တွင့်
အကကမ့်ားဖ ့်ပပထ ားသည့် အကကပပြုချက့်အချြုြို့တွင့် မမြုြို့ဖတ က
့် ပါဝင့်လပ
ု ့်ဖဆ င့်ပါရန့် အကကပပြုထ ားသည့်။ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုသည့်-

-

မမြုြို့ဖတ ့်အနှအပပ ားတွင့် အလွယတ
့် ကူ ရယူနုင့်သည့် ယဉ့်ဖကျားမှုအရ အဖပခခထ ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင့် ပါတန မျ ားမှတဆင့် အဆုပါ
ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု ရယူသုားစွွဲရန့် အကကမ့်ား က့်မှုအမျြုားအစ ား အ ားလုားမှ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားကု ဖနရ မျ ား န့်တီားဖပားပါ
ဖငွသ ား ဖထ က့်ပမှုကု လူအမျ ားထ ခွဖ
ွဲ ဝဖပားနုင့်သည့် နည့်ားလမ့်ား၏ ဖရွားချယ့်မမ
ှု ျ ားစွ ကု ထညသ
့် ွင့်ားပါ (ဥပမ ၊
ample၊ cash၊ venmo၊ ဘဏ့်အဖက င့်

-

67

ိုအ သညျှော့ လငွ

ကခှံနိုငလသ နည်း

်း ျ ်း)၊

ချန့်လှပထ
့်
ားခရသူ (LGBTQIA+ နှင့် BIPOC အပ စ့် ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတသ
့် ည့် လူမျ ား) အမျ ားစုအတွက့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ပမ ဏမျ ားကု အရန့်ထ ားရပါ။

BURMESE

-

ဖငွဖကကားမျ ား လက့်ခရရှပခင့်ားသအတွက့် “သက့်ဖသ” သမဟု
ု
တ့် အရည့်အချင့်ားမီမှု သတ့်မတ
ှ ့်ချက့်မျ ား မလုအပ့်ပါ၊

-

အထူားကန့်သတ့်ချက့်မျ ားမရှဘွဲ အလက
ု သ
့် င့်ပ စ့်ပါဖစ။

-

ခရသူမျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားအတွက့် လက့်ငင့်ား ဖဘားကင့်ားဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားသ မဟုတ့်ဘွဲ ဤရန့်ပုဖငွမျ ားပ င့် ကုစ ားဖရား ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု
ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲရန့် ပပြုလုပထ
့်
ားပါ

-

လူပုဂ္ြုလ့်မျ ားအ ား အ ွွဲြို့အစည့်ား၏ “ဖ
ဆက့်တက
ု ့် ပါဝင့်မှု ရရန

-

က့်သည့်မျ ား ပ စ့်လ

ု” မလုအပ့်ပါ သမဟု
ု
တ့် ခွဖ
ွဲ ဝသတ့်မတ
ှ ့်ဖရား ဖနရ တွင့်

ို ါ။

လုအပ့်ပါက တစ့်ဖနတည့်ား န ရီမျ ားအတွင့် အပမန့် ခွဖ
ွဲ ဝနုင့်ဖအ င့် ပပြုလုပ့်ပါ

လက့်ရှတွင့် Bridge to Safety (BTS) သည့် မမြုြို့ဖတ ့်က ဖငွစက
ု ့်ထုတဖ
့် ပားဖသ ပဖရ ဂျက့်ပ စ့်မပီား The SAFE Alliance က ကကီားကကပ့်က လွန့်ခဖသ
ွဲ
ဖပခ က့်လတွင့်
အမ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မ၊ှု လင့်ဖစ က
့်
ားခရမှု နှင/့် သမဟု
ု
တ့် လူကန
ု ့်ကူားမှု ကကြုဖတွြို့ခရသည
ွဲ
့် လူမျ ားထ တစ့်ကကမ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု ရရှဖစပါသည့်။ အမ့်ရ ဖလ က့်ထ ားခမျ ား၊
တစ့်ကကမ့်စ ငှ ားရမ့်ားခ သမဟု
ု
တ့် စရန့်ဖငွမျ ား၊ ဟုတယ့် တည့်ားခခ
ု မျ ား၊ လူတစ့်ဦား ဖရြို့ဖပပ င့်ားလုသည့် အဖမရကန့်ရှ တပခ ား ခလ
ု ရ
ှု သု သွ ားလ ဖရား (အဆုပါ ခလ
ု ရ
ု ဖနရ နှင့်
ညနှုင့်ား၍)၊ လုခခြုဖရား၊ လက့်ကင
ု ့် ုန့်ား၊ ဓ တ့်ဖငွြို့ကတ့်မျ ား၊ ဘက့်စ့်က ား လက့်မှတမ
့် ျ ား၊ အုင့်ဒီ၊ ကဖလားထန့်ားဖရား၊ ပည ဖရား၊ အလုပ့်အကင
ု ့် အဖထ က့်အပ၊ ဘ သ ပပန့်ဆုမ၊ှု
ဥပဖဒဆုင့်ရ အဖထ က့်အပ၊ ဖဆားဘက့်ဆုင့်ရ နှင့် သွ ားဘက့်ဆုင့်ရ ဖစ င့်ဖရှ က့်မှု သမဟု
ု
တ့် ဖလယ ဉ့်ခကွဲသု အရ မျ ားအတွက့် BTS ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု အသုားပပြုနုင့်ပါသည့်။
Bridge to Safety သည့် ပမန့်ဆန့်ရမည့် -- ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားကု န ရီပုင့်ား သမဟု
ု
တ့် ဖနချင့်ား ခွဖ
ွဲ ဝဖပားသည့်။
ဖရှြို့ဖပပားအပ စ့် SAFE ၏ Bridge to Safety ကု ကကည့်ပခင့်ားပ င့် SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် ဤကွဲသု ရန့်ပုဖငွမျ ား အမျြုားအစ ားမျ ားကု ပ န့်ဖဝဖပားနုင့်မည့် အလ ားတူ ဖနရ မျ ားတွင့်
မမြုြို့ဖတ ့်က ရန့်ပုဖငွ ပ၍
ု ဖထ က့်ပရန့် စတ့်ကူားထ ားပါသည့်။ ထပ့်ဖဆ င့်ား ပ န့်ဖဝဖရား ဖနရ မျ ားသည့် အလုပ့်ခင
ွ ့်တစ့်ခစ
ု က
ီ FT ဝန့်ထမ့်ားကု ဖငွဖထ က့်ပ ု မလအ
ု ပ့်ဖစရန့်နှင့်
ပုမျ ားဖသ ဖငွမျ ားက လုအပ့်သမ
ူ ျ ားထသု တက
ု ့်ရက
ု ့်ဖရ က့်သွ ားနုင့်ဖစရန့် ဗဟက
ု ချြုပက
့် ုင့်ဖသ ညနှုင့်ားဖဆ င့်ရွကမ
့် ှုမှ အကျြုားပုရနုငသ
့် ည့်။
လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််း အတပြပြ အ ော်
1.

အကကပြ ြ ကော်-

လင့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူဖရားနှင့် အနတရ ယ့် ဖလ ချဖရား ပရုဂရမ့်မျ ားပ င့် ဖ ့်ပပထ ားသည့်အတင
ု ့်ား ူပြေြူ ဟိုတသညျှော့ ဝင့်ဖငွနည့်ားသူမျ ားထသု ဖလ ချထ ားမပီား
ထန့်ားမတ့်ဖပားသည့် နှုန့်ားထ ားမျ ားပ င့် ငှ ားရမ့်ားအတွက့် အမ့်ရင
ှ ့်မျ ားကု မက့်လုားဖပားရန့် အမဖတ ဖ
့် ငွ ပရုဂရမ့်ကု န့်တီားပါ။ ပဖရ ဂျက့် ချတ့်ဆက့်မ၏
ှု တန့်ားတူညီမှု
ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရား အစီအစဉ့်တွင့် အဆင့်ပမင့်မွမ့်ားမပပင့်ဆင့်ပခင့်ားကု တ ားပမစ့်ရန့် ဖပမရ ဝယ့်ယူနင
ု ့်ဖပခ ပါဝင့်ဖသ ဖကက င့် ဤကွဲသု ချန့်လပ
ှ ့်ခရသည့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ
လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားကု ထည့်သွင့်ားစဉ့်ားစ ားမှုတင
ွ ့် ချန့်ခွဲပခင့်ား မရှဖကက င့်ား ဖသချ ဖစပါမည့်။

a.

ဥပမ - San Francisco မမြုြို့ဖတ ့်နင
ှ ့်အတူ St. James ဖဆားရုနှင့် Larkin လမ့်ား လူငယ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား လက့်တွဲလ
ွ ုပက
့် င
ု ့်ဖရား “ဖရြို့ဖပပ င့်ားဖနရသူမျ ားကု
အချြုားမညီစွ ထခက
ု ့်သည့် အုားမွဲအမ့်မွဲ ပပဿန ကု ဖပ ရှင့်ားပခင့်ားသည့် James ဖဆားရုနှင့် Larkin လမ့်ား လူငယ့် ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ားသည့် အမဖတ ဖ
့် ငွ
ပရုဂရမ့်အတွက့် နှစန
့် ှစစ
့် ချြုပ့်မျ ား ရရှခွဲသည့်ဟု ယခင့်နှစက
့် ဖကကည ခွဲသည့် မမြုြို့ဖတ ့်ဝန့် London Breed အတွက့် ဦားစ ားဖပား ပ စ့်ခွဲသည့်။ St. James
သည့် နှစ့်စဉ့် $490,000 လက့်ခရရှပါမည့်ပ စ့်ဖသ ့်လည့်ား Larkin Street $660,000 က လက့်ခရရှပါမည့်။ စုစဖ
ု ပါင့်ား အသုားစရတ့် $2 ဖတ င့်ားခမှုတင
ွ ့်
နှစ့်နစ
ှ ့်ကက ဖအ င့် ဖရြို့ဖပပ င့်ား အမ့်ရ တည့်မမွဲဖရား အမှုကစစ စီမခနခ
့် မ
ွွဲ ှုအတွက့် $300,000 လည့်ား ပါဝင့်ပါသည့်။”
https://www.ebar.com/news/news//287122

ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု အကကပပြုချက့်2.

အစဉော်အလ အ ြ ်းန ော်ြ သညျှော့ော် ပြညော်နယော်နငျှော့ော် လူအြ ငော််းြ ငော််း အ က ော််းဖကော် ှု၏ လ တ
ော် ပ ကော်လ သူ ်းပဖစော်တသ လူ ညော််း ်းကို တြ်းအြော် ညျှော့ော်
အ ော် ယူနစော် ်းအ ကော် လူ အ
ှု သိုငော််းအဝိုငော််း အ ော် ယို
ော်အြော်နတင ်း အြါအဝငော် မ ြို့တ
ော်အန ငော် လူ ညော််း လငော်တပြ ငော််း တြါငော််းတဆ ငော် ၏
ှု
ကမကထပြြှုဘရှြို့ဘပြျားအစအစဉ်မ ျားကို တငတ က်းတထ ကော်ြြ
ျှော့ ါ။

a.

68

စော်နစော်လ ငော် $500,000

ဥပမ - Austin ၏ လူမည့်ား လင့်ဖပပ င့်ား ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပင
ု ့်ား- အမ့်ရ ကုန့်ကျစရတ့်အတွက့် $500k၊ အမ့်မန့်ဖနဂျ 2 ဦားအတွက့် အချန့်ပုင့်ားလစ မျ ား
$40k၊ အက့်ဒမ
့် င့် လစ အတွက့် $40k၊ ဥပဖဒအကူအညီအတွက့် $10k၊ $5k အ ွွဲြို့

BURMESE
ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရား သင့်တန့်ားမျ ား၊ $5k ဖပားသွင့်ားပစစည့်ားမျ ား
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု အကကပပြုချက့်3.

စော်နစော်လ ငော် $600,000

ထအပပင့်
ု
လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အမ့်ရ အဖပခပပြု အကကပပြုချက့်မျ ား 1 နှင့် 2 အတွက့် အလ ားအလ ရှဖသ
လမ့်ားဆုားမျ ားကု သရှပခင့်ားပ င့်၊ မမြုြို့ဖတ သ
့် ည့်- အ တ
တ
ော် င ်း၊ အ ော် ယို
အ
ော် ြော်နတင၊ ကြော်တ ်း/အတ ်းတြေါ် အ ော် အတထ ကော်အြျှော့ ဟို ယော် တ ်းကငော််းတ ်း
တနထိုငော် ှု ်း အြါအဝငော် အ ော် ြျှော့ြို်း အ
ှု
ကော် COA အ ော် ကြော်တ ်းကို တပဖ ငော််း နော် တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ န
ှု ငျှော့ော် အမ
်းော် နော်ြတ
ို င ဖနော် ်း က
ှု ို ်းို ပ ငျှော့ော်မြ်း ြထို တ
ော် ြ်းြါ။
အ ော်
လိုခြ ှု နငျှော့ော်/သို ဟို ော် အို်း အ
ျှော့
ော် ပျှော့ ဖစော် က
ှု ို ကက တ ြို့တန တသ ြ သူ ်း/လ တ
ော် ပ ကော်လ သူ ်းအ ကော်နငျှော့ော် ဖယော် ်းြ သူ ်း/အ ော် ငော််းအ က ော််းဖကော် ှု၊
လငော်တစ က
ော်
်းြ န
ှု ငျှော့ော် လူကိုနက
ော် ူ်း ှု လ ော်တပ ကော်လ သူ ်းအ ကော် သ်းပြ ်း အတလ်းထ ်း န
ှု ငျှော့ော် ငော််းပ စော် ်းကို ကက ငော်လ ထ ်း ညော်။ နော်ြတ
ို င ်း အသို်းပြ နိုငော် က
ှု
ဥြတဒစို်း ို်းတ ်း သ ငော််းတြ်းြိုြ ကော် နငျှော့/ော် သို ဟို ော် ြူ်းတြါငော််းတဆ ငော် က
ွ ော် ှု လိုအြော်ြါ။ ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားတွင့် ရှနှင့်မပီားပ စ့်သည့် Hotel Safety Net
ပရုဂရမ့်မျ ား၊ ဥပမ Survive 2 Thrive အပါအဝင့် အချြုြို့ဖသ ခွပွဲ ခ ားထ ားသည့် ဖရွားချယ့်စရ မျ ားကု Austin မမြုြို့ဖတ ့်က လက့်ရှ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပဖပားလျက့်ရမပီ
ှ ား
ထပ့်ဖဆ င့်ား ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု လုအပ့်ဖနဆွဲ ပ စ့်သည့်။ ဤလအ
ု ပ့်ချက့်သည့် အကူားအဖပပ င့်ားဆုင့်ရ သမဟု
ု
တ့် ပပုားမှုဆုင့်ရ အမ့်ရ အပါအဝင့် က လရှည့်
ရင့်ားပမစ့်မျ ား ရယူလုသည့် အမ့်ရ မွဲ စခန့်ားမျ ားရှ ခရသူမျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား အကကမ့်ား က့်မှု အမျြုားအစ ားမျ ားစွ ကကြုဖတွြို့ဖနရည့် လူမျ ား အပါအဝင့် အကကမ့်ား က့်မှု
အမျြုားအစ ား မျ ားစွ ကု ကကြုဖတွြို့ဖနရဖသ လူမျ ားအထ ပါဝင့်ပါသည့်။ ခရသူမျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားစွ သည့် အနတရ ယ့်ကျဖရ က့်ဖနဖသ ့်လည့်ား ခလ
ု ရ
ှု ကု အပမန့်
မရယူနုငဘ
့် ွဲ ခလ
ု ရ
ှု ဖစ င့်ဆုင့်ားမှုမျ ားမှ အချန့်ကက ဖသ ဖကက င့် ဖစ င့်ဆုင့်ားဖနသည့် ကက ားလပ့်ချန့်တင
ွ ့် ဖဘားကင့်ားဖသ ဖနရ သု သွ ား လ
ု ုဖနပါသည့်။
Survive2Thrive Foundation (S2T) သည့် Austin နှင့် အနီားန ားရှ ဖက င့်တီမျ ားတွင့် ဖက င့်တအ
ီ နှအပပ ားရှ ဟုတယ့်မျ ား၏ ဖဘားကင့်ားဖရား ပခင့်ဖထ င့်ငါားခုမှ
ခလ
ု ရ
ှု ဖနရ မရှနုင့်သညအ
့် ချန့်တင
ွ ့် ယ့်ရှ ားခရမှုနှင့် အုားမွဲအမ့်မွဲပ စ့်ဖနသည့် အမ့်တွင့်ားအကကမ့်ား က့်မန
ှု ှင့် လင့်ဖစ က
့်
ားခရမှု ကကြုဖနရဖသ လူမျ ားအတွက့် ယ ယီ
အမ့်ရ စီစဉ့်ဖပားပါသည့်။ ထုလူမျ ားကု 45 ရက့်အထ မီား ုဖချ င့်အခန့်ားငယ့်မျ ားနှင့် အဝတ့်ဖလ ့်ခန့်ားမျ ားပါသည့် ရနုငဖ
့် သ ဟုတယ့်ခန့်ားမျ ားတွင့် ဖနရ ချထ ားဖပားမပီား
အမှုကစစ စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရားနှင့် တယ့်လီအကကဖပားပခင့်ားကွဲသု အစ ားအစ နှင့် လုအပ့်ဖသ ရင့်ားပမစ့်မျ ား ဖပားအပ့်ပါသည့်။ သွ ားလ ဖရား ဖထ က့်ပဖကကားဖငွမျ ား၊ အမ့်ရ
စရန့်ဖငွမျ ား/ဖလ က့်လ ခမျ ား၊ ခရီားသွ ား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားနှင့် ၎င့်ားတအ
ု ား တစ့်စတ့်တစ့်ပုင့်ား အမမွဲတမ့်ား/အမမွဲတမ့်ား အမ့်ရ အမမွဲရနုင့်ဖစပခင့်ားနှင့် ဆက့်စပ့်သည့်
အသုားစရတ့်မျ ားကု ပပုားရန့်လည့်ား တစ့်ကကမ့်စ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုကု အသုားပပြုပါသည့်။ ဤပရုဂရမ့်မျ ားသည့် အဖထ က့်အပရယူဖနသည့် ခရသူမျ ားက
အကကမ့်ား က့်မှုမှု ထွကဖ
့် ပပားလ စဉ့် လက့်ငင့်ား ဖရွားချယ့်မှုဖပားပါသည့်။
ဤအကကပပြုချက့်ကု RPSF အလုပ့်အပ
ု ့်စုမျ ားစွ က လဖ
ွဲ ပပ င့်ားတ ဝန့်ယူမည့်ဟု ဖမ ့်လင့်မပီား TF တန့် ုားမျ ားနှင့် SSVVP
အကကပပြုချက့်မျ ားနှင့်အညီ ပပြုလုပ့်ထ ားသည့် အဖရားတကကီား၊ သီားပခ ားနှင့် လက့်ရှ အ ရုစက
ု ့်မန
ှု ှင့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် မှု
ှ လုအပ့်ပါသည့်။
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု အကကပပြုချက့်-

4.

၏

ဆက့်စပ့်လမ့်ားခခြုဖနဖသ

စော်နစော်လ ငော် $15,000,000

မ ြို့တ
က
ော် တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ထ ်းသညျှော့ော် အ ော် အကူအည တန
်း (အကျဉ့်ားချြုပ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုနင
ှ ့် တားု ပမငထ
့်
ားဖသ မမြုြို့ဖတ က
့် အသင့်ားဝင့်ထ ားသည့်
သွ ားလ ဖရား သုားစွွဲနုင့်မ)ှု
ငော် SSVVP စ်းြ ်းတ ်း အကကပြ ြ ကော် ်း (အထကော် ငော် ကညျှော့ော်ြါ) ၏ အတက ငော်အထညော်တဖ ော် ှုအ ကော် တငတ က်းတထ ကော်ြျှော့ က
ှု ို က ော််းလ ော််းြါ။

လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား
အကကပြ ြ ကော်-

1.

လ မည့် ဘဏ္ဍ နှစ့် နှစ့်နစ
ှ ့်တွင၊့် လကော် တက ငော််းအတပြစိုကန
ော် ငျှော့ော် တန အတပြစိုကော်၊ သငော်ရို်းပြငော်ြပဖစော်တသ ၊
အိုြော်ထနော််းသူ ြျှော့ြို်း ှု နငျှော့/ော် သို ဟို ော် ထြော်တဆ ငော််း
လူ ှုအသိုငော််းအဝင
ို ော််းက တစျှော့တဆ တ
ော် သ ကက ငော်က ကယော်တ ်း ကက ်းြ ော််း ှု ်းကို ်းို ြ ြို့ သို ဟို ော် ်းို ပ ငျှော့တ
ော် ြ်းသညျှော့ော် ြရိုဂ ော် သို ဟို ော် ြတ ဂ ကော် အနညော််းဆို်း 3 ြိုကို
တငတ က်းတထ ကော်ြြ
ျှော့ ါ၊ တနာကော်ြင
ို ော််း ဏ္ဍ နစော် ်း ငော် တငတ က်းတထ ကော်ြထ
ျှော့
်းတသ ြရိုဂ ော် ်း၏ အတ အ ကော် နငျှော့ော်/သို ဟို ော် တငတ က်းတထ ကော်ြတ
ျှော့ သ ြ ဏကို
်းို ြ ြို့ြါ။
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု အကကပပြုချက့်-
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စော်နစော်လ ငော် $500,000

BURMESE
-

$75,000 p/FTE

-

ပရုဂရမ့် ဖပားသွင့်ားမှုမျ ားနှင့် ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သူမျ ားထ တက
ု ့်ရက
ု ့် ဖထ က့်ပမှုအတွက့် အနည့်ားဆုား $25,000

-

တည့်ဖနရ အဖပခပပြု နှင/့် သမဟု
ု
တ့် သင့်ရုားပပင့်ပ ပရုဂရမ့်မျ ား တားု ချွဲြို့ပခင့်ားအတွက့် တည့်ဖနရ တစ့်ခုလ င့် $20,000

SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် COA အ ား အထူားသပ င့် ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ ဥပဖဒ စနစ့်သု စီားဆင့်ားမသွ ားဘွဲ၊ ယင့်ားအစ ား ဖနရ အဖပခပပြု (ဖကျ င့်ားမျ ား၊ တက
ု ့်ခန့်ားတွမ
ွဲ ျ ား၊ ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ား၊
အစရှသည့်တု) သင့်ရုားပပင့်ပနှင့် စနစ့်အဖပခပပြုမဟုတဖ
့် သ RPSF တန့် ုားမျ ားကု လက့်ကုင့်ပပြုထ ားသည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ား အကကမ့်ား က့်မှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ပရုဂရမ့်မျ ားတွင့်
ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှသည့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုမတ
ှ ဆင့် ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ဖငွဖကကားကု ခွပွဲ ခ ားထ ားရန့် အကကပပြုသည့်။ ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရားသည့် အကကမ့်ား က့်မှု
“ပြေစ ွ ်း ှု ျ ်းပ ်း
ှုနန
ှု ်း” ကု ဖလ ချရန့် ကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားကု လဆ ငရွကနိုငရန ထဖရ က့်မပီား ဖငွဖကကားအရ လုဖလ က့်ဖသ နည့်ားလမ့်ားပ စ့်မပီား
ကပ့်ဖဘားပ င့်ဖစဖဆ ့်မှုမဟုတဖ
့် သ လူတစ့်ဦားချင့်ားနှင့် မသ ားစုမျ ားကု ပပြုစပ
ု ျြုားဖထ င့်မပီား ကျန့်ားမ ဖသ နည့်ားလမ့်ားမျ ားပ င့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမပီား ပ ည့်ဆည့်ားဖပားပါသည့်။ Austin တွင့်
ဤကွဲသု အဖပခခ၊ ဒုတယနှင့် တတယအဆင့် ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား လုပ့်ဖဆ င့်ချက့်မျ ား၏ အမျြုားအစ ားမျ ားစွ သည့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝုင့်ားနှင့် အပမတ့်မယူဖသ
အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားစွ တွင့် ဆက့်လက့်၍ ပ စ့်ဖပေါ်ဖနပါသည့်၊ သဖသ
ု
့် အထူားသပ င့် လူငယ့်နှင့် လူကကီားမျ ား၏ အဖရအတွကမ
့် ျ ားစွ ပပည့်မီရန့် အစဉ့်အလ အရ အတည့်ပပြုဖသ
ချတ့်ဆက့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖရား အခွငအ
့် လမ့်ားမျ ားအတွက့် ဖန က့်ထပ့် ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှု လုအပ့်သည့်။
Youth Rise Tex- as၊ Creative Action နှင့် OutYouth ကွဲသု ပန့်ားချီ၊ အ ားကစ ားနှင့် ယဉ့်ဖကျားမှု ထန့်ားသမ့်ားဖရား ပရုဂရမ့်မျ ားတွင့် လူငယ့်မျ ားအတွက့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား
တည့်ဖဆ က့်ရန့်နင
ှ ့် ကျန့်ားမ ဖရားနှင့်ညီမပီား ချတ့်ဆက့်မှုရှဖသ လုပဖ
့် ဆ င့်ချက့်မျ ားကု ပမင့်တင့်ရန့် အလ ားအလ ရှသည့် အဖပခခ ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား မဟ ဗျျူဟ မျ ား
ပါဝင့်သည့်။ ဤကွဲသု ပရုဂရမ့် အမျြုားအစ ားမျ ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားတွင့်ား ဖငွဖကကားအခက့်အခွဲ က လမျ ားအတွင့် ပထမဆုား ကကြုဖတွြို့ရမည့် ဖငွဖကကား ဖထ က့်ပမှု ဖဝစုမျ ား
ပ စ့်ဖလရှမပီား COVID ကမ္ ကပ့်ဖရ ဂါနှင့် မုန့်တုင့်ားမပီားဖန က့် ကပ့်ဖဘားမျ ားမှ ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု မမြုြို့ဖတ ့် ကူားဖပပ င့်ားမှုဖနစဉ့် ၎င့်ားတက
ု ု အ ားဖပားပမငတ
့် င့်ရန့် လုအပ့်ပါသည့်။ Man in
Me အပါအဝင့် အဖပခခအ ြို့ွွဲ အစည့်ားမျ ားသည့် “လူအမျ ားအ ား တ ဝန့်သဖသ လူသ ားဆန့်မှုနှင့် အို ထန်းသူဆန ှုဆီသု ပည ဖပားရန့်၊ အ ားဖပားရန့်နှင့် ကူညီရန့်”
လုပ့်ဖဆ င့်ဖပားမပီား အဓပပါယ့်ရှဖသ ကကြုတင့်က ကွယဖ
့် ရား အလုပ့် လုပ့်ဖဆ င့်က မဘမျ ားအ ား လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားတွင့် ဖဒသနတရ ပန့်ားခခမျ ားတွင့် အစ ားအဖသ က့်မျ ားမှ
အုပ့်ထန့်ားဖရား အ ွွဲြို့အ ားအထ အရ အ ားလုားတွင့် ပါဝင့်သူမျ ား ပ စ့်လ ဖစသည့်။ ပရုဂရမ့်မျ ားသည့် ဖနရ အဖပခပပြု ပ စ့်ရမည့်ပ စ့်မပီား ရ ဇဝတ့်မှုအလွန့်မျ ားပခင့်ားဖကက င့်
သမုင့်ားဖကက င့်ားအရ ထခုကန
့် စ့်န သည့် မမြုြို့ဖတ ၏
့် အစတ့်အပုင့်ားမျ ား အထူားသပ င့် ပါဝင့်သည့်၊ ဤကကြုားပမ့်ားမှုမျ ားအတွက့် ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ား ဖသချ ဖစပခင့်ားသည့် မမြုြို့ဖတ ့်၏
နယလပ ျ ်းအ ်း ကက တရန ရွှဲ ျ ်းလစ ွတရ တွင ယခငက အသုားချခွဲသည့် ဖငွတန့် ုားချင့်ားတူညီမှု အနည့်ားဆုား ရှရမည့်မှ အလွန့်အဖရားကကီားသည့်။ ဤကွဲသု ပရုဂရမ့်မျ ားသည့်
ထဖရ က့်မပီား ဖငွဖကကားအရ လုဖလ က့်က မမြုြို့ဖတ အ
့် နှတွင့် ကျယ့်ပပနစ
့် ွ အဖက င့်အထည့်ဖ ့်နုငပ
့် ါသည့်၊ ၎င့်ားတအပပင့်
ု
မစဉ့်ားစ ားရဖသားသည့် လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားက
ဖစဖဆ ့်ဖသ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားနှင့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားက အကကမ့်ား က့်မှုကု တ ားဆီဖပားနုင့်သည့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားပ င့် ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ားနှင့် တပခ ားဧရယ မျ ားကု ပပည့်စုကကွယ့်ဝဖစက
မမြုြို့ဖတ ့်၏ ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှမှုနင
ှ ့် ထုကတ
့် န့်ပါသည့်။

2.

SSVVP အလုပ့်အ ွွဲြို့သည့် လူမှုအသက
ု အ
့် ဝန့်ား တန့်ားတူညီမှု ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှဖရားအလုပ့်အ ွဲြို့ွ ၏ အကကပပြုချက့်မျ ားအတွက့် ပပုားမှုကုလည့်ား ဖ ့်ပပပါသည့်။
အဖပခခလုအပ့်ချက့်မျ ားနှင့် ရပ့်ကက
ွ ့် ဗဟုချက့်မျ ားတွင့်ားရှ လူမအ
ှု သင
ု ့်ားအဝုင့်ားက ညန့်ကက ားဖသ ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုတက
ု အကကမ့်ား က့်မှု တ ားပမစ့်ဖရားအတွက့်
“ဖရဆန့်” ချဉ့်ားကပ့်မှုမျ ားကု ဖသချ ဖစပါသည့်။

ပည ဖရားနှင့် ရွဲမဟုတဖ
့် သ ကပ့်ဖဘားနှင့် ကုစ ားဖရား ဖရွားချယ့်မှုမျ ား ချတ့်ဆက့်မှု
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် ခရသူမျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားက ရ ဇဝတ့်မဆ
ှု ုင့်ရ ဥပဖဒ စနစ့်ပပင့်ပတွင့် ၎င့်ားတ၏
ု ကုစ ားဖရားနှင့် တ ဝန့်ခမှု ဖရွားချယ့်စရ မျ ားကု န ားလည့်ဖစရန့်
ဖငွဖကကားဖထ က့်ပမှုနှင့် ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု သတ့်မတ
ှ ့်ထ ားရမည့်။ သတပပြုမမှုကု တားု ပမင့်ရန့် အခွင့်အလမ့်ားမျ ားတွင့် ပါဝင့်သည့်မှ -

•

ကုစ ားပခင့်ားနှင့် တ ဝန့်ခပခင့်ားအတွက့် ဖရွားချယ့်မှုမျ ားကု အဖသားစတ့်ဖ

•

ကပ့်ဖဘား ရင့်ဆုင့်ဖနရသူမျ ားက ယဉ့်ဖကျားမှုအရ တပပန့်
ု မှုရဖသ
ှ
ရင့်ားပမစ့်မျ ားကု ရှ ဖတွြို့နုင့်ဖစရန့် ကူညန
ီ ည့်ားဆုင့်ရ 311 ဖအ ့်ပဖရတ မျ ားကု ဖလကျငဖ
့် ပားပခင့်ား

•

ကပ့်ဖဘားတွင့် လုပ့်ရမည့်အရ မျ ားနှင့် က လရှည့် ကုစ ားဖရား လုအပ့်ချက့်ကု ပပည့်မီရန့် နည့်ားလမ့်ားမျ ားတွင့် ချတ့်ဆက့်လုပ့်ကုင့်ရန့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားနှင့် လက့်တွဲလ
ွ ပ
ု ့်ကင
ု ့်ပခင့်ား
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့်ပပသည့် မမြုြို့ဖတ ၏
့် ဝဘ့်ဆက
ု ့်ဆုင့်ရ စ မျက့်နှ တစ့်ခုကု န့်တီားပခင့်ား

BURMESE
Austin မမြုြို့ဖတ ့်၏ အတွင့်ားပုင့်ား
စတ့်ကျန့်ားမ ဖရား လွဲဖပပ င့်ားဖရား ရန့်ပဖ
ု ငွ

1.

လက့်ရှတွင့် ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားပ င့် ဖနရ ချထ ားသည့် EMDR သငော်
ပပုားဖပားရမည့်ပ စ့်မပီား ၎င့်ားတက
ု ယဉ့်ဖကျားမှုအရ ပု၍ ပပည့်စှံိုဖနရမည့်။

a.
b.
c.
d.

နော််း ြရိုဂ

က
ော် ို

်းို ြ ြို့ နော် နစော်စဉော် $360K သည့် တပခ ား ကုစ ားဖရား နည့်ားလမ့်ားမျ ားကု

လက့်ရှတွင့် EMDR ပရုဂရမ့်သည့် သတင့်ားဖပားပဖရား
ု
အဖပခအဖနကု ထည့်မစဉ့်ားစ ားဘွဲ ခရသူမျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားသု အခမွဲ ကုထုားဆုင့်ရ
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတွက့် အပပန့်အလှန့်အ ားပ င့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားအဖပခပပြု ကုထုားပည ရှငက
့် ု ဖလကျင့်ဖပားရန့် နှစ့်စဉ့် 50k ကုန့်ကျပါသည့်။
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားစွ က ကုထုား ရည့်ညန့်ားစ ရင့်ားကု ရယူအသုားပပြုနုင့်သည့်၊ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား/အနတရ ယ့်
ရင့်ဆုင့်ရသူမျ ားကု ပ ည့်ဆည့်ားဖပားသည့် အုပ့်စုမျ ားထ အ ွွဲြို့အစည့်ားမျ ားကု ရည့်ညန့်ားပခင့်ားအတွက့် ဤစ ရင့်ားကု ွင့်ကကည့်ရန့် အကကပပြုပါသည့်။
ဤရန့်ပုဖငွသည့် ရင့်ားစ ားရဖငွအတွက့် ခရသူမျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားက တင့်ပပရန့် မလုအပ့်ဖစဘွဲ ကုစ ားဖရား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားအတွက့် တက
ု ့်ရက
ု ့်
ဖပားပါမည့်။
ဖငွဖကကားကု ညနှုင့်ားဖဆ င့်ရွက့်ရန့် ½ FTE အတွက့် $60k

ပါဝင့်သညျှော့ လင့်လပ
ု ့်သ ားမျ ားအတွက့် ဖဘားကင့်ားဖရား
SSVVP လုပက
့် ုင့်ဖရား အုပ့်စသ
ု ည့် မမြုြို့ဖတ ့်အဖနပ င့် မ့်ားဆီားထ ားသူမျ ားကု လတ့်ဖပားရန့်နှင့် ပပည့်တန့်ဆ လုပဖ
့် စပခင့်ားနှင့် ပပည့်တန့်ဆ လုပ့်လ ရန့်ပမျူဆွယ့်ပခင့်ားအတွက့် လူအမျ ားကု
မ့်ားဆီားပခင့်ားအ ား ရပ့်တန့်ရန့် အကကပပြုပါသည့်။ မမြုြို့ဖတ ့်သည့် စွွဲဆုချက့်မျ ားကု ယ့်ရှ ားရန့် မမြုြို့ဖတ ့်အတွက့်နင
ှ ့် ယခင့်က စီရင့်ချက့်ချထ ားခရသည့် လူမျ ားအတွက့် မှတတ
့် မ့်ားမျ ား
ျက့်ပစ့်ပခင့်ားအတွက့် ဖရှြို့ဖနလက
ု ့်ဖပပ ဖပားရမည့်။
မမြုြို့ဖတ ့်သည့် Phoenix Court ကု အဆားု သတ့်မပီား ယင့်ားအစ ား လူမျ ားအ ား လင့်လုပ့်သ ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူဖရား ပရုဂရမ့်မျ ားနှင့် အနတရ ယ့် ဖလ ချဖရား ပရုဂရမ့်မျ ားကွဲသု
၎င့်ားတ၏
ု လုအပ့်ချက့်မျ ားနှင့် ပပညမ
့် ီသည့် ဖဒသနတရ လူမှုအသက
ု ့်အဝန့်ား ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကဖ
ူ ရား ပရုဂရမ့်မျ ားသု ညန့်ားဆရ
ု န့် ဖထ က့်ခရမည့်။ သင့်ဖလျ ့်ဖသ ပရုဂရမ့်မျ ား
မရှပါက သမဟု
ု
တ့် လုအပ့်ချက့်ကု ပ ည့်ဆည့်ားဖပားရန့် လုဖလ က့်မှု မရှပါက လုပ့်နုင့်စမ
ွ ့်ားကု ဆက့်လက့်ရှဖစမပီား တည့်ဖဆ က့်ရန့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားတွင့်ား အလုပ့်လုပ့်ဖနသူမျ ားကု
ဖငွဖပားရန့် ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ပါ။
ှ
လင့်လုပ့်သ ားမျ ားကု က ကွယ့်ဖပားဖသ လ
့် ည့်ား ၎င့်ားတု ဖ က့်သည့်မျ ားကု ပပစ့်မှုပပဠ န့်ားပခင့်ားပ င့် အကကမ့်ား က့်မှု ပ စ့်ရပ့်မျ ား တားု လ ဖစမပီား လင့်လုပ့်သ ားမျ ားအတွက့်
ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် စစ့်ဖဆားနုင့်မှု မရှသည့် “ဖန ့်ဒစ့်ပုစ” တစ့်စတ့်တစ့်ပုင့်ား ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆမှုကွဲသု တစ့်စတ့်တစ့်ပင
ု ့်ား ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆဖရားကု ဖတ င့်ခထ ားရင့်ား လင့်လုပ့်သ ားကု အလုားစု
ပပစ့်မှုမပပဠ န့်ားရန့်မှ အလလ
ု
ားဆုား ပန့်ားတင
ု ့်ပါ။
Baltimore တွင့် ပပည့်တန့်ဆ လုပ့်ဖစပခင့်ား၊ ဖဆားဝါားလက့်ဝယ့်ပပြုပခင့်ား၊ ပက
ု ့်နက့်ကျျူားလွန့်ပခင့်ား၊ ကွန့်တန့်န င
ွ ့်ပခင့်ား၊ အမျ ားပပည့်သူဖနရ မျ ားတွင့် အဖပါသွ ားပခင့်ား၊
ကရယ ငယ့်ဖလားမျ ား လက့်ဝယ့်ပပြုပခင့်ား၊ ဖဆားဝါားပ န့်ပ ျူားရန့် ကကြုားစ ားပခင့်ားနှင့် အဖသားစ ား ယ ဉ့်စည့်ားကမ့်ားချြုားဖ က့်ပခင့်ား အပါအဝင့် အဖသားစ ားကျျူားလွန့်မှုမျ ားစွ ကု
တရ ားစွွဲဆုပခင့်ား မပပြုဖတ ပါ။ ၎င့်ားတသည့်
ု
လမ့်ားဖဘား စီားပွ ားဖရား အဖပခပပြုသူမျ ားအပပင့် အမ့်မရှသူမျ ားကု ပပစ့်မှုပပဠ န့်ားရန့် အသုားပပြုသည့် စွွဲဆုချက့်အ ားလုားပ စ့်သည့်။
နုင့်ငအနှအပပ ားတွင့် 2020 ၌ လူသတ့်မမ
ှု ျ ား 30% အထ တားု လ ဖသ ့်လည့်ား Baltimore တွင့် အကကမ့်ား က့်ဖသ ရ ဇဝတ့်မှုက ဤချဉ့်ားကပ့်နည့်ားပ င့် 20%
ကျဆင့်ားခွဲသည့်။ လင့်ကုန့်သွယ့်မဖ
ှု ပေါ် မှခ
ီ ဖ
ု နသူမျ ား၊ မူားယစ့်ဖဆား သုားစွွဲသူမျ ားနှင့် အမ့်မရှသူမျ ားကက ား သသသ သ ထပ့်ပ စ့်ဖနမှုအရ၊ ဖန က့်ထပ့် အနတရ ယ့်
မ န့်တီားသည့် တစ့်စတ့်တစ့်ပုင့်ား ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆမှုကု မ န့်တီားရန့်၊ ရည့်ရွယ့်ချက့်ရရှ
ှ ပ င့် ပမျူဆွယ့်မှုကု ထည့်သင
ွ ့်ားဖနစဉ့် ဤစ ရင့်ားတွင့် အဖသားအ ွွဲ အဆင့်
ကျျူားလွန့်မှုအ ားလုားကု စွွဲချက့်တင့်ပခင့်ားအ ား ရပ့်တန့်ရ တွင့် Baltimore ၏ လမ့်ားစဉ့်ကု လုက့်န ပခင့်ားက Austin လူမှုအသုငား့် အဝုင့်ားမျ ား၏
ချန့်လှပခ
့် ထ ားရဆုားလူမျ ားအတွက့် ဖဘားကင့်ားဖသ ပတ့်ဝန့်ားကျင့်တစ့်ခု န့်တီားဖရားကု တက
ု ့်ရက
ု ့် ပ ည့်ဆည့်ားဖပားပါမည့်။
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BURMESE
ရွဲဌ န ကကီားကကပ့်ဖရားတ ဝန့်၏ သီားပခ ားရုားခန့်ား
ကျွန့်ုပ့်တ၏
ု မမြုြို့တွင့် ရွဲမျ ားက ကျျူားလွနသ
့် ည့် သီားပခ ား အကကမ့်ား က့်မှု ရှဖကက င့်ားနှင့် အနတရ ယ့်သင့်ဖစသည့် ရွဲအရ ရှမျ ားက အသုားချခွဲသည့် အတုင့်ားအတ နှင့် အ ဏ
အမျြုားအစ ားအပပင့် အခွင့်ထူားက သီားပခ ား စုစမ့်ားစစ့်ဖဆားမှုနှင့် တ ဝန့်ခမှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့် အမျြုားအစ ားတစ့်ခု လုအပ့်သည့်ကု SSVVP အလုပအ
့်
ွွဲြို့က သရှန ားလည့်ပါသည့်။
ဤအကကမ့်ား က့်မက
ှု ု ကျျူားလွန့်ခသည
ွဲ
့် ဌ နကပ
ု င့် အကကမ့်ား က့်မအ
ှု တွက့် တင
ု ့်ကက ားပခင့်ားမှ ယုတမရှ
တ ဘွဲ ခရသူကု က ကွယ့်မဖပားနုင့်ပါ၊ OPO က အလ ားအလ ရှဖသ
ဖရွားချယ့်မှုပ စ့်နုင့်သည့်၊ ဤအုပစ
့် ုတွင့် ဖ ့်ပပထ ားသည့် ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားစွ သည့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား အ ားထ ားမှီခရ
ု န့်အတွက့် အလ ားတူ ရင့်ားပမစ့်မျ ားဖပားရန့်
ရည့်ရွယ့်သည့်၊ သဖသ
ု
့် APD ရှဖနသဖရွြို့ ရွဲအနတရ ယ့်ဖပားမှုကု ဖပ ရှင့်ားရန့် ဖဘားကင့်ားမပီား သီားပခ ား တ ဝန့်ခမှု အ ွွဲြို့မရှဘွဲ လက့်ဖတွြို့ပ စ့်လ မည့်မဟုတ့်သည့်ကု ကျွန့်ုပ့်တု
ဖတွြို့ပမင့်ဖနရသည့်။ OPO အ ား ရွဲအကကမ့်ား က့်မှု ခရသူမျ ား၏ အဖတွြို့အကကြုကု ထည့်စဉ့်ားစ ားရင့်ား မမြုြို့ဖတ ့်နင
ှ ့် ဌ န စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရားနှင့် အပပည့်အဝ ချတ့်ဆက့်လုပက
့် ုငရ
့် န့်
လုပ့်ပုင့်ခွင့် ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲခွင့်ရသည
ှ
့် မမြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ ရုားဌ နမှ မမြုြို့ဖတ ့် စစစ့်သူနှင့် ယှဉ့်နုင့်ဖသ ရ ထူားသု ဖရြို့ဖပပ င့်ားရန့် ကျွန့်ုပ့်တု အကကပပြုပါသည့်။
ပပဠ န့်ားထ ားသည့် သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
SSVVP သည့် အလွန့်အမင့်ား ကျယ့်ပပန့်ဖသ ပပဠ န့်ားထ ားသည့် သတင့်ားဖပားပဖရား
ု
ကျင့်ထုားမျ ားသည့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားကု အနတရ ယ့်ဖပားက ၊ လူအချင့်ားချင့်ား
အကကမ့်ား က့်မှုအတွင့်ား နှင/့် သမဟု
ု
တ့် မပီားဖန က့်တင
ွ ့် အကူအညီရယူမှုကု အ ားမဖပားဘွဲ အလွန့်အမင့်ား အနတရ ယ့်မျ ားဖစက အ ွွဲြို့အစည့်ားလက
ု ့် အကကမ့်ား က့်ဖသ လူမှုဖရား
မညီမ မှုမျ ား ပ စ့်ဖစသည့်ကု သန ားလည့်ပါသည့်။ သပု စ့်ပါ၍ APD အ ား ခရသူမျ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားမှ အဓပပါယ့်ရှဖသ ချတ့်ဆက့်မှုပ င့် ပပဠ န့်ားထ ားသည့် သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
နင
ှ ့်
စပ့်လျဉ့်ား၍ ၎င့်ားတ၏
ု မူဝါဒမျ ားကု ပပန့်လည့်သုားသပ့်မပီား ပပင့်ဆင့်ရန့်၊ ကဖလားမျ ားရှသည့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားကု တပပန့်
ု ရသည့် ပ စ့်ရပ့်အ ားလုားတွင့် မသ ားစုနှင့် အက အကွယ့်
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားဌ နသု သတင့်ားဖပားပမှု
ု လက့်ရကျင
ှ
့်ထုားကု ပပန့်လည့်အကွဲပ တ့်ရန့်နှင့် ပပင့်ဆင့်ရန့် အကကပပြုပါသည့်။ လက့်ရှ ကျင့်ထုားမျ ားက အမ့်တင
ွ ့်ားအကကမ့်ား က့်မှုမှ
လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားနှင့် ၎င့်ားတ၏
ု မသ ားစုမျ ားနှင့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားအဖပေါ် အချြုားမညီစွ အပျက့်သဖဘ သက့်ဖရ က့်သည့် လက့်ဖတွြို့ပ စ့်ရပ့်ကု ဖပ ရှင့်ားပါ။
အကကမ့်ား က့်မှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ရုားဌ န (OVP)
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် အကကမ့်ား က့်မှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရားကု ရည့်ရွယ့်ထ ားသည့် Austin ၏ ပထမဆုား အရပ့် က့် ရုားဌ နပ စ့်သည့် အကကမ့်ား က့်မှု
ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ရုားဌ နအ ား ဆက့်လက့်လုပ့်ဖဆ င့်ဖနသည့် RPSTF ၏ အလုပ့်ကု ပပုားရန့် အထူားသီားသန့် ဖနရ ချသွ ားပါမည့်။ လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ားနှင့် မလွန့်ကွဲဖသ
အ ဏ ကု ပမင့်တင့်ဖပားပခင့်ားပ င့် OVP ပရုဂရမ့် ွြို့မ ြုားတားု တက့်ဖရားနှင့် အသုားစရတ့် ဦားစ ားဖပားမှုမျ ားကု လမ့်ားညန့်ရန့် ထခက
ု ့်နစ့်န မှုအရှဆုား လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ားထမှ တကယ့်
အဖတွြို့အကကြုရှခွဲသည့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား၊ လူငယ့်နှင့် လူတစ့်ဦားချင့်ားအပပင့် RPSTF က မှီခုအ ားထ ားသည့် အမပီားတင
ု ့် အကကမ့်ား က့်မှု ကကြုတင့်က ကွယ့်ဖရား ညွန့်ဖပါင့်ားအ ွွဲြို့ကု
န့်တီားရန့် မမြုြို့ဖတ အ
့် ား အကကပပြုပါသည့်။
အကကပြ ြ ကော် - လူမျြုားဖရား တရ ားမ တမှု၊ ပါဝင့်မှု၊ ပွင့်လင့်ားပမင့်သ မှု၊ ကုယ့်တုင့်ဆုားပ တ့်မန
ှု ှင့် ပါဝင့်မှုဆုင့်ရ ဆုားပ တ့်ချက့် ပပြုလုပ့်ပခင့်ား၏ မူမျ ားတွင့် အဖပခခသည့်
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားက ဦားဖဆ င့်ဖသ မဟ ဗျျူဟ ဖပမ က့် စီစဉ့်ဖရား လုပ့်ငန့်ားစဉ့်ကု လွယ့်ကူဖချ ဖမွြို့ဖစရန့် $500,000။ ဤလုပ့်ငန့်ားစဉ့်အတွင့်ား စုဖပါင့်ားထ ားဖသ စတ့်ဒဏ့်ရ မှ
ကုစ ားမှုအတွက့် အခွင့်အလမ့်ားမျ ားကု ဖပါင့်ားစည့်ားရန့်မှ အလွန့်အဖရားကကီားပါသည့်။ ဥပမ ၊ Creative Reaction Lab က န့်တီားထ ားသည့် တန့်ားတူညမ
ီ ှု ဗဟုပပြုထ ားဖသ
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ဒီဇုင့်ားသည့် တန့်ားတူညီမှု၊ နှမ့်ချမှုတည့်ဖဆ က့်ပခင့်ား၊ ဖပါင့်ားစည့်ားဖရား သမုင့်ားဖကက င့်ားနှင့် ကုစ ားဖရား ကျင့်ထုားမျ ား၊ ဖရွြို့လျ ားအင့်အ ားမျ ားကု ဖပ ရှင့်ားပခင့်ားနှင့်
စနစ့်တကျ နှပ့်ချြုပ့်ချယ့်မက
ှု ု မ ြု ျက့်ရန့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားနှင့်အတူ ပူားတွွဲ န့်တီားပခင့်ားအဖပေါ် အဖပခခသည့် အထူားသီားသန့် န့်တီားဖရား ပပဿန တစ့်ခု ပ စ့်သည့်။ Tu- lane
University ရှ လူမှုဖရား သက့်ဖရ က့်မှုအတွက့် တွွဲ က့် ဒါရက
ု ့်တ နှင့် ကျင့်ထုား ပဖရ က့်ဆ Dr. Lesley-Ann Noel က န့်တီားဖရားသ ားထ ားသည့် ပုစဖန က့်တစ့်ခုသည့် ဒီဇုင့်ား
စဉ့်ားစ ားဖတွားဖတ ပခင့်ား၊ တစ့်စုတစ့်ဖယ က့်၏ ကုယ့်ပင
ု ့် အဖထ က့်အထ ားနှင့် အပခ ားလူမျ ား၏ အဖထ က့်အထ ားမျ ားအပပင့်
၎င့်ားတက
ု ဒီဇုင့်ားလုပ့်ငန့်ားစဉ့်နင
ှ ့် အဆုပပြုထ ားဖသ ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားသု ပပင့်ဆင့်ထ ားဖသ ချဉ့်ားကပ့်နည့်ားကု အသုားချပါသည့်။ ဤချဉ့်ားကပ့်နည့်ားသည့် လူအမျ ားအ ား မတူကွွဲပပ ားမှုကု
သတပပြုမနုင့်ဖစရန့် ကူညီဖပားမပီား ၎င့်ားအ ား ဒီဇုင့်ားလုပ့်ငန့်ားစဉ့်တွင့် အင့်အ ားတစ့်ခအ
ု ပ စ့် ရှုပမင့်ဖစမပီား မတူကွွဲပပ ားဖသ အသုားပပြုသူမျ ားနှင့် သက့်ဆုင့်သည့် ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားကု
ပူားတွွဲ န့်တီားဖပားပါသည့်။ ဤချဉ့်ားကပ့်နည့်ားကု အသုားပပြုပခင့်ားပ င့် သူမက New Orleans ရွဲဌ နမျ ားနှင့် New Orleans တွင့် ဖနထုင့်သူမျ ားကက ား ဆက့်ဆဖရားမျ ားကု တားု ပမင့်ဖစရန့်
ပ စ့်နုင့်ဖသ ဖပ ရှင့်ားနည့်ားမျ ားကု ပူားတွွဲ န့်တီား ု Crescent City Corps နှင့် ပူားဖပါင့်ားလုပ့်ကုင့်ခသည့်
ွဲ
။
အကကပြ ြ ကော် - ရင့်ားပမစ့်အမျြုားမျြုားမှ အကကမ့်ား က့်မှုဆုင့်ရ ဖဒတ မျ ားကု အကွဲပ တ့်၊ ဖစ င့်ကကည့်မပီား အသုားချရန့် ဖဒသနတရ လုပ့်နုငစ
့် ွမ့်ားကု တည့်ဖဆ က့် ု $500K။ ၎င့်ားတွင့်
စနစ့်ကွ ဟချက့်မျ ားနှင့် အခွင့်အလမ့်ားမျ ားကု ဖ ထ
့် ုတရ
့် န့် အဆင့်မျ ားစွ ၊ ခွပွဲ ခ ားဆက့်ဆမှုမျ ားစွ နှင့် ဖအဂျင့်စမ
ီ ျ ားစွ
အမှုကစစ သုားသပ့်ဖရား လုပင
့် န့်ားစဉ့်မှတဆင့်
လူသတ့်မမ
ှု ျ ားနှင့် ဖသဖစဖလ က့်ဖသ ပစ့်ခတ့်မမ
ှု ျ ားကု
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BURMESE
ဖလ ချရန့် ကကြုားပမ့်ားသည့် ပရုဂရမ့်ဖပေါ် အဖပခခသည့် အဖထ က့်အထ ားပ စ့်ဖသ လူသတ့် ှုလ

ျှော့

သုားသပ့်ဖရား

အ ွွဲြို့၏ န့်တီားမှု ပါဝင့်သည့်။ Milwaukee လူသတ့်မှု သုားသပ့်ချက့်ကု ကကည့်ပါ။
အကကပြ ြ ကော် - ရွဲအကကမ့်ား က့်မှုဖကက င့် ထခုက့်နစ့်န မှုအမျ ားဆုား ရပ့်ကက
ွ ့်မျ ားတွင့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား အကကမ့်ား က့်မ၏
ှု စက့်ဝန့်ားကု ကက ားပ တ့်ရန့်အတွက့် ဖရှြို့ဖပပား
မဟ ဗျျူဟ မျ ားကု အဖက င့်အထည့်ဖ ့်ရန့်၊ ဖစ င့်ကကည့်ရန့်နှင့် အကွဲပ တ့်ရန့် လက့်ငင့်ား ရန့်ပဖ
ု ငွမျ ားပ င့် $2 သန့်ား။ ဖသနတ့်ပ င့် အကကမ့်ား က့်မတ
ှု ွင့် လက့်ငင့်ားနှင့် ဖရရှည့်
ဖလ ချမှု နှစ့်မျြုားစလုားကု ပပသသည့် နုငင
့် အနှမှ ပစ
ု မျ ားစွ ရှပါသည့်။ ဤကွဲသု ခင
ု ့်လုဖသ မဟ ဗျျူဟ မျ ားတွင့် ဖ ့်ပပပါတု အပါအဝင့် အလ ားတူ မူမျ ားနှင့် ဘက
ု ျင့်ထုားဖက င့်ားမျ ား
ရှသည့်-

•

ဖသနတ့်ပ င့် အကကမ့်ား က့်မှုခရနုငဖ
့် ပခမျ ားသည့် လူတစ့်ဦားချင့်ား၊ အုပ့်စုမျ ားနှင့် ရပ့်ကွကမ
့် ျ ားကု
ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတပ့် ခင့်ားနှင့် အဖလားထ ားပခင့်ား၊

•

•

အကကမ့်ား က့်မှုဆုင့်ရ တပခ ားအရ မျ ားကု ပပုားဖပားသည့် စုလင့်ပါဝင့်ဖသ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၊ ပပုားမှုမျ ားနှင့် အခွငအ
့် လမ့်ားမျ ားနှင့်
ပါဝင့်ဖဆ င့်ရက
ွ ့်သူမျ ားကု ချတ့်ဆက့်ဖပားသည့် သက့်ဆင
ု ့်ရ ဘဝ အဖတွြို့အကကြုနင
ှ ့်အတူ အစဉ့်အလ အရ ဖလကျင့်ဖပားထ ားမပီား သင့်ဖလျ ့်ဖသ
ကမ့်ားလင့်ဖထ က့်ကူဖရား လုပ့်သ ားမျ ားနှင့်အတူ စတ့်ချရသည့် ဆက့်ဆဖရားပ င့် လူပုဂ္ြုလ့်မျ ားကု ချတ့်ဆက့်ဖပားပခင့်ားနှင့်
လက့်ရှ အပငင့်ားပွ ားမှုမျ ား၊ လတ့်တဖလ မ့်ားဆီားမှုမျ ား၊ လတ့်တဖလ အကျဉ့်ားဖထ င့်လတ့်ဖပားမှုမျ ားနှင့် တပခ ား အပငင့်ားပွ ားမှုမျ ားနှင့် ပတ့်သက့်၍
ဖလလ ရန့် လူမအ
ှု သုင့်ားအဝင
ု ့်ားတွင့်ားရှ အဓကကျဖသ လူမျ ားနှင့် ယုကကည့်မှု တည့်ဖဆ က့်ပခင့်ားနှင့် ၎င့်ားတက
ု ု မငမ့်ားချမ့်ားစွ ဖပ ရှင့်ားရန့်
ကက ားဝင့် ျန့်ဖပ ဖရား နည့်ားဗျျူဟ မျ ားကု အသုားပပြုပခင့်ား၊

ဖန က့်ပင
ု ့်ားတွင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား တန့်ားတူညီမှု ပပန့်လည့်ရင့်ားနှီားပမြုပန
့် ှဖရား လုပက
့် ုင့်ဖရားအ ွွဲြို့က အဆုပပြုထ ားသည့် ဖရှြို့ဖပပားပုစကု လူမှုအသင
ု ့်ားအဝုင့်ား ဦားဖဆ င့်ဖသ
ရပ့်ကက
ွ ့်တင
ွ ့်ား ရှဖနသည့် ဖလကျင့်ဖပားထ ားဖသ အကကမ့်ား က့်မှု ကက ားပ တ့်ဖပ ရှင့်ားသူမျ ားက ချွဲြို့ထွင့်နင
ု ့်ပါသည့်။
ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား
ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် APD နှင့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား၏ ဖဘားကင့်ားဖရားနှင့် ပပည့်စုကကွယ့်ဝဖရားအတွင့်ား အလွနအ
့် ဖရားကကီားဖသ ကဏ္ဍက ပါဝင့်ဖနမပီား ဌ နအတွင့်ား
အသွင့်ကူားဖပပ င့်ားမှုဆုင့်ရ ဖပပ င့်ားလွဲမက
ှု ု မပမင့်ဖတွြို့မီ APD ထမှ ရုပ့်ပင
ု ့်ားဆုင့်ရ အရ ယ့်ထုတပ့် ခင့်ားပ င့် ခရသူမျ ားသည့် အနတရ ယ့်ကု ရင့်ဆုင့်ရပါမည့်။
1.

APD မှ ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား (VS) ကု စီမခနခ
့် ဖ
ွွဲ ရားရှုဖထ ငအ
့် ရ ယ့်ထုတပ့် ခင့်ားက ဖအ က့်ပါတု လုအပ့်ပါသည့်-

a.

ကျျူားလွန့်မှု အစီရင့်ခစ မျ ား၊ ရွဲဖရဒီယု၊ CAD၊ Versadex (ရ ဇဝတ့်မှုဆုင့်ရ တရ ားမ တမှု သတင့်ားအချက့်အလက့် စနစ့် အစီရင့်ခစ မျ ား) ကု အပပညအ
့် ဝ
အသုားပပြုခွင့်

b.

ပထမဆုား ရွဲနှင့် တပပန့်
ု ဖပပ ဆုရ တွင့် ခရသူမျ ားနှင့် ဖတွြို့ဆုခွင့် (လှညက
့် င့်ားမျ ားအ ား လတ့်လုက့်ဖသ အခါ)

c.

VS ၏ ၎င့်ားတ၏
ု တ ဝန့်ဖပားထ ားဖသ ကျမ့်ားကျန့်ထ ားသည့် ဌ နမျ ားအတွင့်ား

i.
ii.

d.
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ကလတွျို့တ ဝနထ ်းလဆ ငသညျှော့ ပူားတွတ
ွဲ ည့်ဖနရ

VS ဖရှြို့ဖနမျ ားက တ့်ရှုပခင့်ား၊ ပ ည့်စက
ွ ့်ချက့်မျ ား ထည့်ပခင့်ားနှင့် ဆက့်သွယ့်ဖပပ ဆဖ
ု ပားပခင့်ား ပပြုလုပ့်ဖသ အခါ
ခရသူမျ ား/လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားအတွက့် ဖရှြို့ဖန ရယူနင
ု ့်မက
ှု ု တားု ပမင့်ပါ
ထွက့်ဆုချက့်တစ့်ခုအတွက့် ခရသူက လ ဖရ က့်ဖသ အခါ VS အကကဖပားမျ ားကု အချန့်တုင့်ား ဖတွြို့နင
ု ့်ဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရန ပ ြှု

iii.

အမျ ားပပည့်သူက သတမပပြုမခင့် ၎င့်ားတက
ု ပပဿန မျ ားကု ပမင့်ဖတွြို့နုင့်သည့်

iv.

ဖရှြို့ဖနမျ ားက လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူ င
ွ ဟ
့် ဖပပ ဆုမမ
ှု ျ ားကု ပမင့်တင့်နင
ု ့်ဖစရန့် ဆက့်ဆမှု တည့်ဖဆ က့်ဖရားကု အ ားဖပားပမင့်တင့်ပါ

ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ားသည့် ရုပ့်ပင
ု ့်ားဆုငရ
့် အရ ယ့်ထုတထ
့်
ားရမည့် ဖန က့်ဆုားယူနစ့်ပ စ့်မပီား ယ့်ထုတထ
့်
ားမှုကု ထခက
ု မ
့် ှုအမျ ားဆုား
လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား၊ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား အဖပခပပြု

ို

ါ

BURMESE
လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူ ဖရှြို့ဖနမျ ားနှင့် ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ား ဖခါင့်ားဖဆ င့်မှုအပင
ု ား့် က ဖစဖဆ ့်မပီား အသဖပားထ ားရမည့်။
2.

အကကပြ ြ ကော်- VS မန့်ဖနဂျ သည့် အမျ ားပပည့်သူ ဖဘားကင့်ားဖရားအတွက့် လက့်ဖထ က့်မမြုြို့ဖတ ့် မန့်ဖနဂျ
သမဟု
ု
တ့် APD ရွဲချြုပက
့် ု သတင့်ားပရမည့်
ု
။

a.
b.
c.

VS မန့်ဖနဂျ အ ား အမှုဖဆ င့်နှင့် အမနဖ
့် ပားဝန့်ထမ့်ား အစည့်ားအဖဝားမျ ားတွင့် ထည့်သွင့်ားမပီား ၎င့်ားတွင့် ဆက့်သွယ့်ဆက့်ဆဖရားနှင့်
ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်ဖရားအတွက့် APD အကကီားအကွဲကု ပုမန
ှ ့် ဝင့်ဖရ က့်သုားစွွဲခွင့် ရှရမည့်။
ဖ က့်သည့်မျ ား၊ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားနှင့် ဥပဖဒစုားမုားဖရား သင့်တန့်ားအပပင့် တပခ ား စီစဉ့်ပခင့်ားအတွက့် တက
ု ့်ရက
ု ့် ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား အပါအဝင့် VS က ပပုားသည့်
ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား၏ အ ဏ ရှသူမျ ားကု အသပည ဖပားရန့် ဖဆ င့်ရက
ွ ့်ပါမည့်။
၎င့်ားက VS တွင့် ဆုားပ တ့်ချက့်ချမှတဖ
့် ရား စ ားပွွဲမျ ား၌ ွငဟ
့် ဖပပ ဆုခွင့်ရှဖကက င့်ား ဖသချ ဖစရမည့်။

3.

အကကပြ ြ ကော်- APD အသုားစရတ့်သည့် ခရသူမျ ား၏ ွငဟ
့် ဖပပ ဆုချက့်မျ ားအတွက့် ဌ နက မှတယ
့် ူသည့် တန့် ုားကု အဖလားအနက့်စဉ့်ားစ ားပါသည့်။ သပု စ့်ပါ၍ ခရသူ
ဝန့်ဖဆ င့်မှု လစ မျ ားမှ အမျ ားနှင့်ယှဉ့်နုင့်မပီား အကျြုားခစ ားခွငမ
့် ျ ား ပ တ့်ဖတ က့်ပခင့်ား သမဟု
ု
တ့် လုအပ့်ဖသ ရ ထူားမျ ားကု ယ ယီ ရ ထူားမျ ားပ င့် အစ ားထုားပခင့်ားပ င့်
တန့် ုားဖလျ ကျမှု မရှရပါ။ ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှု အကကဖပားမျ ားအ ား ကျွနပ
့်ု ့်တ၏
ု လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားအတွင့်ား အဖတွြို့အကကြုရဖသ
ှ
အကကဖပားမျ ားနှင့် ယှဉ့်နုင့်မပီား
ယှဉ့်နုင့်ဖသ အရွယ့်အစ ားရှသည့် လူမအ
ှု သုက့်အဝန့်ားအတွင့်ား ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မှု ကျွမ့်ားကျင့်သမ
ူ ျ ားနှင့် ယှဉ့်နုငဖ
့် သ လစ ဖပားရမည့်။

4.

အကကပြ ြ ကော်- အရ ရှဖလ င့်ားမျ ားအတွက့် သင့်တန့်ားအချန့် န ရီ 30 (လက့်ရှတွင့် 16 န ရီ) နှင့် ကွင့်ားဆင့်ားဖလကျငဖ
့် ရား အရ ရှ သင့်တန့်ားနှင့် လက့်မှတသ
့် က့်တမ့်ားတားု ဖရား
အပါအဝင့် လှည့်ကင့်ား အရ ရှမျ ားမျ ားအတွက့် နှစစ
့် ဉ့် သင့်တန့်ား 2 န ရီ သတ့်မတ
ှ ့်ပါ။ VS သည့် Austin ၏ မတူကွွဲပပ ားဖသ လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားမျ ား၏
လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ား ကုယ့်စ ားလှယန
့် ှင့် မှနက
့် န့်စွ တပပန့်
ု လပ
ု ့်ဖဆ င့်ဖရားကု အသ ားဖပား၍ VS အခန့်ားကဏ္ဍ၊ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားအတွက့် စတ့်ဒဏ့်ရ
အသဖပားထ ားသည့် တပပန့်
ု ဖပ ရှင့်ားဖရား၊ အမှုကစစ ဖလလ မှုမျ ား၊ လက့်ဖတွြို့လုပဖ
့် ဆ င့်မှုမျ ားနှင့် ခရသူ အခွင့်အဖရားမျ ားနှင့် ပတ့်သက့်၍ သင့်တန့်ားပချရန့်
ု
ပပင့်ပ
ဝန့်ဖဆ င့်မှု ဖအဂျင့်စမ
ီ ျ ားနှင့် ညနင
ှု ့်ားဖဆ င့်ရွက့်ရမည့်။ ရွဲကကပ့်မတ့်မ၊ှု တန့်ားတူညီမှုနှင့် အစဉ့်အလ ဆုင့်ရ နှမ့်ချပခင့်ား၏ သမုင့်ားဖကက င့်ားနှင့် ဆက့်စပ့်သည့်
ရွဲသင့်တန့်ားဖပေါ် အသ ားဖပားသည့် အထူားတ ဝန့်အ ွွဲြို့ကု ပပန့်လည့်စဉ့်ားစ ားပခင့်ား၏ အပခ ား အစတ့်အပင
ု ့်ားမျ ားရှဖသ ့်လည့်ား၊ ညနှုင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်ပခင့်ားအတွက့် VS က
တ ဝန့်ယူမည့် အစတ့်အပုင့်ားမှ ရ ဇဝတ့်မ၊ှု စတ့်ဒဏ့်ရ နှင့် အကကမ့်ား က့်မှုမှ ခရသူမျ ား၊ မျက့်ပမင့်ဖတွြို့သူမျ ားနှင့် လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူမျ ားဖပေါ် ဗဟုပပြုပါမည့်။

5.

အကကပြ ြ ကော် - အကကဖပားက သတင့်ားဖပားပပခင့်
ု ားနှင့် စပ့်လျဉ့်ား၍ ပပုားဖပားနုငသ
့် ည့် အရ မျ ားနှင့် ၎င့်ားတဩ၏
ု
ထင့်ပမင့်ချက့်မျ ားကု လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူ သနုင့်ဖစရန့်၊
ပထမဆုား ဆက့်သွယ့်ရမည့်လူ ( ုန့်ားပ င့် ဆက့်သွယ့်ပခင့်ား သမဟု
ု
တ့် အခင့်ားပ စ့်သည့်ဖနရ တွင့် ဦားဖဆ င့်မှုပပြုလုပ့်ပခင့်ား) မှ အကကဖပားအပ စ့်သတ့်မတ
ှ ့်ထ ားရင့်ား၊
လင့်ဖစ က
့်
ားခရမှု လွတ့်ဖပမ က့်လ သူ တစ့်ဦားချင့်ားတွင့် လှညက
့် င့်ားအရ ရှ၊ VS အကကဖပား သမဟု
ု
တ့် နှစဦ
့် ားလုားနှင့် ဖဆွားဖနွားဖပပ ဆုရန့် ဖရွားချယ့်မှုရှသည့်
ဖနရ တစ့်ခုသု ဖရြို့ဖပပ င့်ားပါ။

a.

b.
c.

အကကဖပားမျ ားတွင့် အဖတွြို့အကကြုနှင့် ကျွမ့်ားကျင့်မှု ပုမျ ားပါသည့်၊ အကကဖပားမျ ားသည့် လင့်ရ ဇဝတ့်မှုဆင
ု ့်ရ ုန့်ားဖခေါ်ဆုမမ
ှု ျ ားကု အပတ့်စဉ့်နှင့် တစ့်ခါတစ့်ရ
ဖနစဉ့် ဖပ ဆုဖနရပါသည့်။ အရ ရှမျ ားက လင့်ရ ဇဝတ့်မှု ုန့်ားဖခေါ်ဆုပခင့်ားကု ဖပ ကက ားဖပားဖနရပခင့်ားက အကကမ့်ဖရ ပုနည့်ားပါသည့် (နှစ့်လလ င့်
တစ့်ကကမ့်နီားပါား ပ စ့်သည့်)။
အရ ရှရ နှင့်ချီ၍ ဖလကျင့်ဖပားပခင့်ားထက့် သတင့်ားဖပားပချက့်
ု
ပပြုလုပ့်ပခင့်ား ရည့်ရယ
ွ ့်ချက့်အတွက့် စတ့်ဒဏ့်ရ အသဖပားထ ားဖသ
ဖတွြို့ဆုဖမားပမန့်ားပခင့်ားတွင့် အကကဖပားသူ 40+ ဖလကျင့်ဖပားရန့် ပုလွယက
့် ူသည့်။
လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူသည့် သတင့်ားပမှု
ု ကု စတင့်လုပဖ
့် ဆ င့်ရန့် 911 သု ုန့်ားဖခေါ်ဆပ
ု ါက ဥပဖဒစုားမုားဖရားက ပါဝင့်ဖနရန့်မှ
အဖရားကကီားပါဖသားသည့်။

i.
ii.

6.

၎င့်ားမှ ဖခေါ်ဆုသ၏
ူ
ဖမ ့်လင့်ချက့်ကု ပ ည့်ဆည့်ားရန့် ပ စ့်သည့် (၎င့်ားတက
ု
တပခ ား တစ့်စုတစ့်ဖယ က့်နှင့် ဆနက
့် ျင့်လျက့် ရွဲအရ ရှနှင့်
ဖဆွားဖနွားဖပပ ဆုလုနုငပ
့် ါသည့်)။
အခင့်ားပ စ့်သည့်ဖနရ မှ ဖဘားကင့်ားသည့်ဟု မသရမချင့်ား (ဥပမ ၊ ကျျူားလွန့်သက
ူ ဖနရ တွင့် မရှပါ၊ လွတဖ
့် ပမ က့်လ သူက အကူအညီဖပားရန့်
ရှဖနသည့် ဥပဖဒစုားမုားဖရားမဟုတ့်ဖသ လူကု ခွပွဲ ခ ားဖရွားထုတရ
့် န့် လုဖလ က့်စွ တည့်မငမ့်မှု မရှပါ၊ အစရှသည့်တ)ု ဥပဖဒစုားမုားဖရားကု
ရှထ ားရန့်မှ အဖရားကကီားပါသည့်။

အကကပြ ြ ကော် - ခရသူ ဝန့်ဖဆ င့်မမ
ှု ျ ားသည့် လူမှုအသုင့်ားအဝုင့်ား + APD တန့်ားတူညီမှု အကွဲပ တ့်ဖရား အခန့်ားဆက့်မျ ားပ င့် သတ့်မတ
ှ ့်ထ ားသည့် အခွင့်အလမ့်ားမျ ားကု
အဖက င့်အထည့်ဖ

့်ရန့် တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ား ပါဝင့်ပတ့်သက့်သူမျ ားနှင့် ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရွကပ
့် ါသည့်- Austin ရွဲဌ န၊ ခရသူမျ ား ဝန့်ဖဆ င့်မှုမျ ား

ဌ နခွွဲ အစီရင့်ခစ ။

a.
b.
c.

ကျစ့်လျစ့်ဖသ တန့်ားတူညမ
ီ ှု စနှုန့်ားမျ ားနှင့် အကွဲပ တ့်မှု လုပ့်ငန့်ားစဉ့်မျ ား န့်တီားဖရားသ ားမှု
လူသစ့်စုဖဆ င့်ားမှု၊ သင့်တန့်ားဖပားမှု၊ အသ ားကျဖစမှုနှင့် ဖခေါ်ယူဖရား လုပင
့် န့်ားစဉ့်မျ ား၏ တစ့်စတ့်တစ့်ပုင့်ားအပ စ့် အလွနဆ
့် ုားရွ ားဖသ လူမျြုားဖရား
ပပဿန မျ ားဆုင့်ရ သင့်တန့်ား ဖမ ့်ဂျျူားမျ ား န့်တီားဖရားသ ားမှုနှင့် ဖ ့်ဖဆ င့်မှု
တန့်ားတူညီဖသ ကျင့်ထုားမျ ားကု ဖသချ ဖစပခင့်ားအတွက့် သီားပခ ား တ ဝန့်ခမှု မက့်ထရစ့်မျ ားကု န့်တီားဖရားသ ားရန့်နင
ှ ့် အဖက င့်အထည့်ဖ
တန့်ားတူညီမှု ရုားဌ နနှင့် လူမှုအသုင့်ားအဝင
ု ့်ားပ င့် ပူားဖပါင့်ားဖဆ င့်ရက
ွ ့်ပခင့်ား
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့်ရန့်

BURMESE
စုစုဖပါင့်ား- 22,445,000
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BURMESE

Amplifier Art ထမှ ရယူထ ားသည့်
Rommy Torico ၏ We Can Go
Beyond သရုပဖ
့်

့်ပု

