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ရပ်ရွာလူထု သံတမန်အဖွဲ့လျှောက်ထားခြင်း

AUSTIN WATER- WATER FORWARD  
ရပ်ရွာလူထု သံတမန် အဖွဲ ့

Austin Water ၏ ရပ်ရွာလူထု သံတမန်အဖွဲ့၀င် တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် သင်၏စိတ်ပါ၀င်စားမှု အတွက် 

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Austin Water မှ စီပွားရေးဆိုင်ရာနှင့် လူမျိုးနွယ်ဆိုင်ရာအားဖြင့် ဖြစ်စေ ကွဲပြား

သော ပုဂ္ဂိုလ်များပါ၀င်သည့် အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်  လူစုဆောင်းနေသည်။ Austin Water သည် Water 

Forward ၂၀၂၄ အစီအစဥ်၌ အကြံပြုရန် ရပ်ရွာလူထု သံတမန်များအဖြစ် ပါ၀င်လိုသူများကို လိုက်လံရှာဖွေနေ

ပါသည်။ သာတူညီမျှမှုဖြင့် ဦးဆောင်ကာ၊ ဤအဖွဲ့သည် အစီအစဥ်အတွက် သာတူညီမျှမှုနှင့် တပိုင်တနိုင်ဖြစ်

မှု လမ်းပြမြေပုံနှင့် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် ရပ်ရွာတန်ဖိုးများ ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် 

တိုးတက်မှုတို့တွင် ကူညီပေးပါမည်။ ပါ၀င်သည်များသည် ၄င်းတို့၏ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ မတူကွဲပြားသော အဖွဲ့၀င်

များ (သက်ရောက်မှုအရှိဆုံး အုပ်စုများသို့ လက်လှမ်းမှီခြင်းကို အဓိကထားခြင်းဖြင့်) သာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ 

သင်တန်းများကို တက်ရောက်ပြီး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်၀ါရီလမှ နို၀င်ဘာလ အထိ ရပ်ရွာ အကြံပေးအဖွဲ့၀င်တ

စ်ဦးအဖြစ် တစ်နှစ်အပြည့် ပါ၀င်ရန် ကတိက၀တ်ပြုလိုစိတ် ရှိရပါမည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ ကိုယ်စားပြုမှု

နည်းပါးသော အသိုင်းအ၀ိုင်းရှိ လူများကို လျှောက်ထားရန် အားပေးပါသည် (ဥပမာ-အသားအရာင်ရှိသော အ

သိုင်းအ၀ိုင်းများ၊ LGBTQIA+ အဖြစ်ခံယူထားသူများ၊ အရင်က မှတ်တမ်းများရှိခဲ့သူများ စသဖြင့်)။ 

ရပ်ရွာလူထု သံတမန်များ၏ အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာ တိုက်ရိုက်ရပ်ရွာလူထု ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့် Water 

Forward ၂၀၂၄ အကြောင်းကို ပွင့်လင်းမြင်မှုနှင့် လက်လှမ်းမီနိုင်သော အချက်အလက်များ ကို ထပ်လောင်းပံ့ပိုး

ရန် နှင့်၊  သာတူညီမျှရှိခြင်းနှင့် တပိုင်တနိုင်ဖြစ်ရေး လမ်းညွန်မြေပုံတို့ကို ပေါ်ပေါက်စေရန် Austin Water ၀န်

ထမ်းများဖြင့် ပေါင်းစည်းလုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

အချိန်ပေးရန် ကတိပြုခြင်းနှင့် အခကြေးပေးခြင်း 

 � အဖွဲ့၀င်များအနေဖြင့် အနည်းဆုံး ၁ လ ၅ နာရီဖြင့် ၁ နှစ်ထိ ထမ်းဆောင်ရန် ကတိပြုရမည်

 � Austin မြို့တော်တွင် ရောင်းချသူများအဖြစ် စာရင်းသွင်းလိုသော ပါ၀င်သူများအတွက် ရွေးချယ်ခွင့် 

လျော်ကြေး ($၁၅၀၀) ရရှိနိုင်သည်။ မတတ်နိုင် သို့မဟုတ် ဆန္ဒမရှိသူများသည် အခြားလျော်ကြေးများ

ကို စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 � လျှောက်လွှာများကို ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အထိလက်ခံမည်၊ မြို့တော်၀န် ထမ်းမှ အစီအအစ

ဥ်အတွက် ရွေးချယ်ခံရသည့် တစ်ဦးစီထံ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတိုင်ခင် ဆက်သွယ်လာ

လိမ့်မည်။ .

 � လျှောက်လွှာစာရွက် တောင်းဆိုလိုပါက၊ တခြားဘာသာစကားဖြင့် ကြည့်ရှုလိုပါက သို့မဟုတ် မေးမြန်းလို

ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ:  

Jaynell.nicholson@austintexas.gov
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သင့် အကြောင်း 

1. ပထမ နှင့် နောက်ဆုံး အမည်  
 
  
 
 
 

2.  နာမ်စားများ 
 
  

3. အီးမေးလ်လိပ်စာ 
 
 

4. ဖုန်းနံပါတ်  
 
 

5. မည်သည့်နည်းဖြင့် သင့်ကို ဆက်သွယ်ရမလဲ?  
 
 

6. ကျွနှ်ပ်တို့ဖြင့် ပြောဆိုသည့်အခါ မည်သည့်ဘာသာစကားကို ပို၍ 

နှစ်သက်ပါသလဲ?  
 
 

7. မည်သည့် ကောင်စီ ခရိုင်တွင် သင် နေထိုင်ပါသလဲ? 
 
  

8. သင်၏ စာတိုက်ကုဒ်က ဘာလဲ?  
 
 

လူဦးရေစာရင်း  အချက်အလက်- ရပ်ရွာအကြံပေးအဖွဲ့တွင် 
တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရန် မတူကွဲပြား သော ညွန့်ပေါင်းရွေးချယ်
မှု သေချာစေရန် လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွ
နှ်ပ်တို့ စုဆောင်းနေပါသည်။ သင့်တုံ့ပြန်မှုများသည် မိမိဆန္ဒ
အလျောက်သာ ဖြစ်သည်။

9. သင်၏ နောက်ခံမျိုးရိုး / မျိုးနွယ်စုက ဘာလဲ? (သက်ဆိုင်
သည်များကို မှတ်ချက်ချနိုင်သည်)

a. အလက်စကာ ဇာတိ

b. အာရှသား

c. လူမည်း/အာဖရိကန် အမေရိကန်သား

d. စပိန်လူမျိုး/လက်တင်လူမျိုး

e. အမေရိကန် ဇာတိ

f. ဟာ၀ိုင်ယီ နွယ်ဖွား

g. တခြား ပစိဖိတ် ကျွန်းသူ/သား

h. လူဖြူ

i. တခြား

10. မည်သည့် လိင်အမျိုးအစားတွင် သင်ပါ၀င်သလဲ?
a. (ကျား/မ)လိင်သတ်မှတ်မှုမရှိသော

b. မွေးရာပါ လိင်ခံယူထားသော အမျိုးသား

c. မွေးရာပါ လိင်ခံယူထားသော အမျိုးသမီး

d. လိင် အတည်မပြုထားသော

e. မူကွဲလိင်

f. ကျား/မ လိင်ဖြစ်ခြင်းကို သမားရိုးကျ လက်မခံသော

g. ကျား/မ လိင်တွင် အံခွင်၀င်ကျခြင်းမရှိသော

h. ကျား/မ ခံယူထားခြင်းမရှိသော

i. လိင်ပြောင်းထားသော အမျိုးသား

j. လိင်ပြောင်းထားသော အမျိုးသမီး

11. မည်သည့်အသက်အရွယ်အုပ်စုတွင် သင့်ကိုသင် သတ်မှတ်
သလဲ?
a.  အသက်
b. ၁၈ နှစ် အောက်
c. ၁၈ မှ ၂၄ အကြား
d. ၂၅ မှ ၃၄ အကြား
e. ၃၅ မှ ၄၄ အကြား
f. ၄၅ မှ ၅၄ အကြား
g. ၅၅ နှစ် အထက်
h. ဖြေဆိုလိုခြင်းမရှိပါ
i. LGBTQIA+)
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အကြံပေးအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ: ဤမေးခွန်းများက သင်

တို့၏ရပ်ကွက် အသိုင်းအ၀ိုင်းများ အကြောင်းနှင့် ဘာကြေ

င့် ဤကြိုးစားအားထုတ်မှုတွင် သင်ပါ၀င်လိုသည်ကို သိရှိရန် 

အထောက်အကူ ပြုပါလိမ့်မည်။. 

12. Austin မြို့၏ Water Forward အစီအစဥ်သည ်နှစ်ပေါင်း 

၁၀၀ ပေါင်းစပ်ထားသော သောက်သုံးရေ အရင်းအမြစ် အ

စီအစဥ်ဖြစ်သည်ကို သင်သတိထားမိသလား? သင်မသိရှိ

သေးပါက ပိုမိုသိရှိလေ့လာရန် စိတ်ပါ၀င်စား သလား? 

a. လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးပါ 
 
  
 
  
 
  
 
 

13. သင်နေထိုင်သည့် ရပ်ကွက်တွင် သောက်သုံးရေရရှိမှုနှင့် 

ပတ်သက်သည့် လက်ရှိစိုးရိမ်စရာများမှာ ဘာဖြစ်မလဲ? 

(ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် အခွင့်အရေးပေးပါ) 

a. အရေးပေါ် တုံ့ပြန်မှု

b. မိုးခေါင်ရေရှားလျှင် လိုအပ်မည့် အထောက်အပံ့

c. သောက်သုံးရေ၏ အရည်အသွေး

d. တခြား

14. သောက်သုံးရေ သာတူညီမျှမှုသည် သင့်နေထိုင်ရာ 

ရပ်ကွက်တွင် မည်ကဲ့သို့ရှိသနည်း? 

a. လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးပါ  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

15. Austin သို့မဟုတ် သင်ရပ်ကွက်အနီးနားတွင် လူမှုရေး

ဆိုင်ရာ သာတူညီမျှမှုမရှိခြင်းများကို သင် သတိထားမိပါ

သလား ? 

a. လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးပါ 

 
  
 
  
 
  
 
  
 

 

16. မည်သည့် ရပ်ရွာအသိုင်းအ၀ိုင်းများတွင် သင့်ကိုသင်ပါ၀င်

သည် ဟု သတ်မှတ်သလဲ?

a. လူမည်း/ဒေသခံတိုင်းရင်း/အသားအရောင်ရှိသော 

ပုဂ္ဂိုလ်

b. လိင်တူဆက်ဆံသော မိန်းမ၊ လိင်တူဆက်ဆံသော 

အမျိုးသား၊ လိင်တူ/ကွဲ ဆက်ဆံသူ၊ လိင်ပြောင်းထား

သူ၊ သမားရိုးကျ လိင်မဟုတ်သော၊ ကျား/မ လိင်တွင် 

အံခွင်၀င်ကျ မရှိသော ၊ကျား/မ လိင်ခံယူထားခြင်းမရှိ

သော

c. လူငယ်ထု

d. ပြည်ပမှ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်သူ၊ ပြည်တွင်း ပြောင်းရွေ့

နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ဒုက္ခသည် အသိုင်းအ၀ိုင်း 

e. ၀င်ငွေနည်းပါးသော ရပ်ရွာ

f. ယခင်က မှတ်တမ်းရှိခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်

g. မသန်မစွမ်းခြင်းများရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်

h. အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အခြေအနေကြုံနေရသော ပုဂ္ဂိုလ်

i. အလုပ်သမားညီလာခံအဖွဲ့၀င်များ

j. အခြား
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ရပ်ရွာလူထု သံတမန်အဖွဲ့လျှောက်ထားခြင်း

17. သင့်ရပ်ကွက်၌ နေထိုင်သည့်ကာလအတွင်း မည်သ

ည့်အပြောင်းအလဲများကို သင်သတိထားမိသလဲ?  

လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးပါ  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

18. ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ မိတ်ဆွေများ နှင့် 

အိမ်နီးချင်းများထံသို့ အရေးပါသော ကိစ္စရပ်များကို  

မည်သို့မည်ပုံ သင်ပြောဆိုဆွေးနွေးလေ့ရှိသနည်း? 

လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးပါ 

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

19. လူမှုရေး၊ လူမျိုးရေး နှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ 

တရားမျှတမှု သို့မဟုတ် ရပ်ရွာလူထု ကိစ္စရပ်များ

နှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ဤရပ်ရွာလူထု 

အကြံပေးအဖွဲ့တွင် သင်၏ အရည်အချင်းများကို 

မည်သို့အသုံးချမည်ဟု မျှော်မှန်းထားသနည်း? 

လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးပါ 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

20. တခြားမြို့ရှိ ရပ်ရွာအုပ်စု အကြံပေးအဖွဲ့များတွင် သင်

ပါ၀င်ခဲ့ဖူးသလား? ရှိခဲ့လျှင် ပြောပြပေးပါ။?  

လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးပါ 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 


