BURMESE

နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခစ
ံ ာ
အအာက်တိုဘာ 1 ရက်၊ 2019 — စက်တင်ဘာ 30 ရက်၊ 2020
အာရှ အအေရကန် ရင််းမေစ်စင်တာ
austintexas.gov/aarc

ောတကာ

ောတကာ

4 ဝန်ထေ််း
5 ေန်အနဂ ာ အပ်းစာ
6 မပပွဲေ ာ်း
8 လူကိုယ်တိုင် ပစ
ွဲ ဉ်ေ ာ်း
10 ဒစ်ဂ စ်တယ် အစီအစဉ်ေ ာ်း
12 သက်ကကီ်းရွယအ
် ို အစီအစဉ်ေ ာ်း
14 အေ ာ်လင်ခ က်
FY22 အစီအစဉ်ေ ာ်း စစ်တေ််း
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FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

တစ်ခ က် ကည်ရန်

ဘဏ္ဍာအရ်းနှစ် 2019-2020 (10/1/2019 - 9/30/2020)
177 ခင််းက င််းမပသသည် ပန််းခ ပ
ီ န််းပိုေ ာ်း
111 ပူ်းတွဲ အငအ က်းအထာက်ပံေှု လိုပအ
်
24 ပူ်းတွဲအ

ာင်ခ က်ေ ာ်း

ာင်ရွကမ် ခင််းေ ာ်း

143 လူေှုအသိုင််းအဝိုင််း အခန််းအသံို်းမပြုေှုေ ာ်း
8,867 ဒစ်ဂ စ်တယ် လှုပ်ရှာ်းေှု အမေင်ေ ာ်း
56 ဒစ်ဂ စ်တယ် အစီအစဉ်ေ ာ်း
13 ခင််းက င််းမပသေှုေ ာ်း
11 တိုက်ရိုက်လင
ွှ ် ပွဲအခေ််းအန ်းေ ာ်း
1,003 အန်လိုင််း ပါဝင်အ

ာင်ရွက်သူေ ာ်း

19,540 က င််းပရာသိုို့ လာအရာက်သူေ ာ်း
10 တွဲဖက်လုပဆ
်

ာင်ြှုေ ာ်း (ပန််းခ ီ ရာ ကကည်ရှုြှု

အစီအစဉ်)
173 ငှာ်းရေ််းခေ ာ်း
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ဝန်ထေ််း
အခ န်မပည် ဝန်ထေ််း

SONA SHAH

ပညာရရေး ညှိနှိှိုင်ေးရ

ယဉ်ခက ်းမှုနင
ှ ူ့် အနိုြညော ြညောခ ်း မန်ခနဂ ော

VAN DOAN

အခ

ောက်အဦနှင်ူ့ ကင််းပြင်မ ော်း လက်ခ

ပြည်သြူ့ ွဲအခမ််းအနော်း ခခေါင််းခ

ောက်

ြွဲအစီအစဉ် ညနှုင််းခ

ာင်ရွက်သူ

FABIAN DURAN

အြန််းခပ အစီအစဉ်မ ော်း ကျွမ််းက င်သ

အခ န်MIYASAKI
ပိုင််း ဝန်ထေ််း
MICHAEL

BIANCA GALVAN

LEILA GRACE PANDY

ောင်

ERIC OEUR

ခစ ်းကက်ရှောခ ခ ်း ကိုယ်စော်းလှယ်

ောင် က်သ

RACHEL STEWART CHHABRA
ပပပွဲ ကျွမ်ေးကျင်သူ

VICTORIA TRAN
စီမံခနခ
် ူ့ ွဲခ ်း ကျွမ််းက င်သ

အခ န်ပင
ု ််း ဝန်ထေ််း
ROBBIE REED | ရံို်းဝန်ထေ််း

SAIRA BHATTI | မပည်သူူ့ပွဲအခေ််းအန ်း လိုပသ
် ာ်း

RASHAD MUHAMMAD | လှုပ်ရှာ်းေှု ကျွေ််းက င်သူ

STEPHANIE HARRIMAN | ရံို်းဝန်ထေ််း
REGINE MALIBRAN | အစ ်းကက်ရှာအ အရ်း ကိုယစ
် ာ်းလှယ်
KRISTINA NGUYEN | ဂရပ် စ်ဒီဇိုင်န
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한국어

JONATHAN VAN | မပြုမပင်ထန််းသေ််းအရ်း လိုပသ
် ာ်း
ZOYA ZIA | လှုပ်ရှာ်းေှု အခါင််းအ

Tiếng Việt

عرى

ာင်

မြန်ြာ

ေန်အနဂ ာ၏ အပ်းစာ

FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

ေန်အနဂ ာ၏ အပ်းစာ
SONA SHAH၊
ယဉ်အက ်းေှုနှင် အနိုပညာ ပညာအရ်း
ေန်အနဂ ာ
ခင်မင်ရပါရသာ လူမအ
ှို သှိိုင်ေးအဝှိင
ို ်ေးနှင် သူငယ်ချင်ေးမျာေး၊
2013 တင် ဖင်လစ
ှ ်ခွဲသည် Asian American Resource Center (အာရှ အရမရှိကန် ရင်ေးပမစ်စင်တာ (AARC)) သည် အရမရှိကန်ပပည်ရ
အရမရှိကန်မျာေးအတက် ရှာေးပါေးလှရသာ မမှိ ြို့ရတာ်က ရန်ပိုရင
Austin မမှိ ြို့ရတာ်သည် တစ်မူ

ည်သင်ေး

ာင်စိုရှှိ အာရှ

ာေးသည် လူမအ
ှို သှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးနှင် ယဉ်ရကျေးမှို စင်တာမျာေးအနက် တစ်ခပို ဖစ်ပါသည်။

ူေးပခာေးရသာ ယဉ်ရကျေးမှို၊ တှိင
ို ်ေးရင်ေးသာေးနှင် သင်ယရ
ူ လလာရရေး အခင်အလမ်ေးမျာေးပဖင် ကျွန်ိုပ်တှိ၏
ိုို့ လူမှိုအသှိိုငေး် အဝှိိုင်ေးမျာေးကှိို

ကကယ်ဝချမ်ေးသာရစရန် ကတှိကဝတ်ပပ

ာေးပါသည်။

ကျွန်ိုပ်သည် ယဉ်ရကျေးမှိုနှင် အနိုပညာ ပညာရရေး မန်ရနဂျာအပဖစ် ဤစင်တာကှိို လန်ခွဲရသာ နှစ်နစ
ှ ်တင် ဂိုဏ်ယူစာပဖင် ဦေးရ
အရမရှိကဖာေးပဖစ်မပေး 80 ရာစိုနစ
ှ ်အရစာပှိိုငေး် ၌ Texas တင် ကကေးပပင်ေးလာခွဲသူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တှိအ
ိုို့ ာေး ချှိတ်

ာင်ခွဲပါသည်။ တ

က်ရပေးမပေး၊ ကျွန်ိုပ်တှိ၏
ိုို့ ပဖစ်တည်မှို၊

သမှိိုင်ေးရကကာင်ေးမျာေးနှင် ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ ဖန်တေးနှိင
ို ်စမ်ေးကှိို ဝမ်ေးသာရပျာ်ရင
ွှ ်ရပေးကကသည် အာရှ အရမရှိကန် လူမအ
ှို သှိိုင်ေးအဝှိင
ို ်ေး အတက် လူ
မရှှိခွဲပါ။ ယရနို့ရခတ်တင် အာရှ အရမရှိကန်မျာေးသည် Austin နှင် နှိိုငင
် ရတာ်တင် အလျင်ပမန်

ောင်အာရှ

ိုရနရာမျာေး ယခင်က

ိုေး တှိေးို တက်ရနသည် လူဦေးရရတစ်စိုပဖစ်မပေး ကျွနပ
်ို ်တ၏
ှိိုို့

ကှိယ
ို ်ပှိိုင် ဇာတ်ရကကာင်ေးမျာေး ရပပာပပမှိုကှိို စတင်ပမင်ရနရပါမပ။
သှိရ
ိုို့ သာ် အာရှ အရမရှိကန်သောားဆို

ော ဘာကှိို

ဘာသာစကာေး/ရေသှိယစကာေးမျာေး ရ

ှိိုလတ
ှိို ာလွဲ။ အာရှ အရမရှိကန်သည် လူမျှိ ေးစို 20 ရကျာ်၊ တှိိုင်ေးရင်ေးသာေးအိုပ်စိုမျာေးနှင် ရပပာ

ာင်ရပါင်ေးမျာေးစာနှင် မတူကပွဲ ပာေးရသာ ရရွှြို့ရပပာင်ေးရန

အမျှိ ေးအစာေးတစ်ခို ပဖစ်သည်။ ကျွန်ိုပတ
် ှိိုို့၏ စင်တာတင် အကကေးမာေး
ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ လူမှိုအသှိင
ို ်ေးအဝှိိုငေး် ကှိို
န ေးရ

ွဲရန်နှင် မဟာဗျျူဟာမျာေးကှိို ကမ်ေးလင်ရ

ဘာသာစကာေး ရယူအသိုေးပပ မှို ရင်ေးပမစ်မျာေးကှိို

ှိိုင်မှို သမှိိုင်ေးရကကာင်ေးတှိိုို့ ပါဝင်သည် လူမျှိ ေးရရေး

ှိို င်ရာ

ေးို ရသာ အခက်အခွဲမျာေးသည် ဤမတူကပွဲ ပာေးမှိုကှိို ကှိယ
ို ်စာေးပပ ရန် ပဖစ်သည်။

န်ေးစစ်ရလလာပခင်ေး၊ အဖွဲြို့အစည်ေးမျာေးနှင် ပူေးရပါင်ေးရ

ာင်ပခင်ေး၊ အစီအစဉ်မျာေးကှိို ဖန်တေးရရေး

ှိိုသည်

ာင်ရွကပ် ခင်ေး၊ ကျွန်ိုပ်တှိ၏
ိုို့ အစီအစဉ်တင် ပါဝင်သမ
ူ ျာေးကှိို
ာက်ကူရန် မမှိ ြို့ရတာ် ဌာနမျာေးနှင်အတူ လိုပ်ကိုင
ှိ ်ပခင်ေးနှင်

ည်သင်ေးပခင်ေးတှိပိုို့ ဖင် ရိုနေး် ကန်လိုပ်ကိုင
ှိ ်ပါသည်။ Austin မမှိ ြို့ရတာ်၏ လူမှိုရရေးတန်ေးတူညမှို၏ မေးပပတှိိုက်တစ်ခို

ပဖစ်လာရရေး အရတေးအပမင်ကိုလ
ှိ ည်ေး ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ ကတှိကဝတ်ပပ ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တှိ၏
ိုို့ ရေသနတရနှင် နှိိုင်ငရတာ် သမှိိုင်ေးရကကာင်ေးကှိို ရလလာရန်၊ ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ အာရှ
အရမရှိကန် ကှိယ
ို ်ပှိိုငလ
် ကခဏာမျာေးကှိို ချေးကျျူေးဂိုဏ်ပပ ရန်နင
ှ ် အပခာေး အသာေးအရရာင်ရှှိသည် လူမအ
ှို သှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးမျာေးနှင် စည်ေးလေးို ညညတ်မှိုရှှိရန်
ပှိိုရကာင်ေးမန်ရသာ Austin လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေး် အတက် အခင်အလမ်ေးမျာေး ဖန်တေးရင်ေး ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ လိုပ်ရ
COVID-19 ရကကာင် ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ အရ

ာက်အအိုကှိို ပှိတ်

ာေးရ၍ AARC ရှှိ ဝန်

ာင်လျက်ရပါသည်
ှ
။

မ်ေးမျာေးသည် ကျွန်ိုပ်တှိ၏
ိုို့ အမျာေးပပည်သူ အစီအစဉ်မျာေး လိုပ်ရ

အပပည်အဝ ပပန်လည်ရတေးရတာခငရ
် ခွဲသည်။ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ လက်ရှိှ ကက ရတြို့ရနရသည် လူမှိုရရေးနှင် ယဉ်ရကျေးမှို
ပင်လင်ေးစာရပပာ

ှိိုရပေးမပေး ဝင်ရရာက်န ေးရ

ာင်ကာ ချှိတ်

ာင်ပိုအရပေါ်

ှိိုင်ရာ အခှိိုကအ
် တန်မျာေးအတက်

က်ပါဝင်နင
ှိို ်ရစသည် အစီအစဉ်မျာေးကှိို ဖန်တေးရပေးသည် အစီအစဉ်မျာေးကှိို ဖန်တေးရနရကကာင်ေး

ရသချာရစလှိိုပါသည်။ ဗာကျျူရယ် ရနရာသ လူငယ် လှိုပ်ရာှ ေးမှိုမျာေး၊ ကကီားမှ ားကျင်ေးပသည် အလိုပ်ခင်သင်တန်ေးမျာေးနှင် လူမှိုအသှိင
ို ်ေးအဝှိင
ို ်ေး ပွဲအခမ်ေးအန ေးမျာေးကှိို
စစဉ်ခမပ
ွဲ ေး ပပည်စိုဖလ
ူ ိုရရေး ရခေါ်

မ
ှိို ှိုမျာေးနှင် ဗာကျျူရယ် အတန်ေးမျာေးပဖင် ကျွန်ိုပ်တှိ၏
ိုို့ သက်ကကေးရွယ်အှိို အစီအစဉ် ပါဝင်ရ

စှိတ်ပါဝင်စာေးရစခွဲကာ ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ ပန်ေးချပပပွဲမျာေးကှိို အန်လှိိုင်ေးသှိိုို့ ရရွှြို့ခွဲဖခင်ားအဖပင် အပခာေးအရာမျာေးစော လိုပရ
်
ယခိုနှစ် အစီရင်ခစ
ံ ောသည် ယခင်နှစ၏
် မပေးရပမာက်မှိုမျာေး၊ ပူေးရပါင်ေးရ

ာင်ရွက်သူမျာေးကှိို

ာင်ခွဲသည်။

ာင်ရွကမ
် ှိုမျာေး၊ ပပန်လည်ရတေးရတာမှိုမျာေးနှင် AARC ရှှိ အန ဂတ် လမ်ေးညွှန်ချက်ကှိို

အသာေးရပေး ရဖာ်ပပပါသည်။ ကျွန်ိုပတ
် ၏
ှိိုို့ လူမအ
ှို သှိိုင်ေးအဝှိင
ို ်ေးကှိို ချေးကျျူေးဂိုဏ်ပပ ရန် အချှိန်ခဏရပေးမပေး အစီအစဉ် စစ်တမ်ေးကှိို ပဖည်စက်ပါ။ သငတ
် ပိုို့ ပန်မှိုက
ကျွန်ိုပ်တအ
ှိိုို့ ာေး အန ဂတ် အစအစဉ်ရရေး

ွဲမှိုကှိို ကူညဖန်တေးရပေးပါမည်။
ရနေးရ

ေးစာပဖင်၊
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မပပွဲေ ာ်း

ပပပွဲမျာေး

AARC သည် အရ

ာက်အအိုတင် အနိုပညာနှင် သမှိိုင်ေး

ပပပွဲရလေးခိုပဖင် နှစ်သစ်ကှိို စတင်ခွဲသည်။ ဆယ်ရကျာ်သက်
အသက်ဝင်တသောအနိုပညောရိုပ်ပံိုမျောား၊ ကော
အန်နီတမ သမဟို
ို

မပပွဲမ ျား 13 ခု

န်ားမျောား၊

် အန်နီမယ် ပန်ေးချကရန

ရရှေးရဟာင်ေးန ရမျာေးပဖင် အချှိန်ကာလမျာေး ခရေးစဉ်အ

ခင််းက င််းမပသသည် ပန််းခ ပ
ီ န််းပို 177
ခု

ှိ

စင်တာသည် Austin ၏ သမှိိုင်ေးရကကာင်ေး၊ ယဉ်ရကျေးမှိုနှင်
လူမျာေးကှိို ရဖာ်ပပသည် လက်ရောမျာေးကှိို
ခင်ေးကျင်ေးပပသခွဲသည်။ မတ်လ ပှိတ်ရက်သည် အဖွဲြို့အာေး
ယခိုနှစ်အတက် စစဉ်

ာေးရသာ လက်ကျန် ပပပွဲမျာေးကှိို

အန်လှိိုင်ေးသှိိုို့ ရရွှြို့ရပပာင်ေးပခင်ေးပဖင် အလှိိုက်သင်ပဖစ်မပေး
ဖန်တေးမှိုအာေးရကာင်ေးရစဖှိိုို့ အခင်အလမ်ေးဖြစ်လောပါသည်။

အ အ ေါ်ဝါရီလ 20 ရက်၊ 2020 တင် AARC သည် "သတတရှပါ- Saheli ကို ခ ်းီ က ်းဂိုဏ်မပြုအနသည် ညအနခင််း” ကို က င််းပခွဲသည်
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中文

한국어

Tiếng Việt

عرى

မြန်ြာ

FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
မပပွဲ ပရသတ်အာရံို

Gingko လမ်ေးရလ ာက်
Sneha Sundaram သည် အပမင်ပှိိုင်ေးနှင် စာရပ

ှိရတြို့ခစာေးမှိုမျာေးကှိို

ဖန်တေးရန် haiku ပိုစ ဂျပန်ဘာသာ လကကာပဖင် သဘာဝ ဓာတ်ပက
ို ှိို
ချှိန်

ေးှိို ကကည်ပါသည်။ “ginkgo လမ်ေးရလ ာက်”

ှိိုသည်မာှ

ှိရတြို့ခစာေးမှို

ရယူရန် စာရရေးသူက သဘာဝ ပတ်ဝန်ေးကျင်မျာေးတင် လမ်ေးရလ ာက်သည်
ရရှေးရဟာင်ေး ဂျပန်ဘာသာ haiku အစဉ်အလာပဖစ်တစ်ခို ပဖစ်သည်။
Sundaram သည် သူ၏ အနိုပညာကှိို ဤအရလအ

အရပေါ်

အရပခခဖန်တေးမပေး ပရှိသတ်မျာေးအာေး ၎င်ေးတှိို့၏
ို ကှိိုယပ
် ှိိုင်
အရလေးအနက်ရတေးရတာရသာ အခှိက
ို အ
် တနို့က
် ှိို သဘာဝတင်
ရှာရဖပါရန် တှိက
ို တ
် န်ေးအာေးရပေးပါသည်။

Sundaram ၏ ပပသမှိုကှိို AARC တင်

မပပွဲ ပရသတ်အာရံို

ဇန်နဝါရလ 10 ရက်မှ မတ်လ 28 ရက်၊ 2020

သတတှိရှိပ
ှ ါ- Saheli

ကကာေးတင် ခင်ေးကျင်ေးပပသမပေး ယခိုအခါ
အန်လှိိုင်ေးတင် ကကည်ရှိုနင
ှိို ်သည်။

ဇာတ်လမ်ေး
“မှိန်ေးကရလေး သူငယ်ချင်ေး” ဟို အဓှိပပါယ်ရသည် ဟနဒစကာေးလိုေးမှ
င်ေးသက်လာသည် Saheli သည် 1992 ခိုနှစ် ရဖရဖေါ်ဝါရလတင်
Austin ရှှိ ရတာင်အာရှအမျှိ ေးသမေးမျာေးအတက် ရင်ေးနှေးရဖာ်ရရွရသာ
ပပှိိုေးသူအိုပစ
် ိုတစ်ခိုအပဖစ် စတင်ခသည်
ွဲ
။ အိုပ်စ၏
ို ရမ ာ်မှန်ေးချက်မှာ
မှိသာေးစို

က်

ရရေးမျာေးတင် နှှိပ်စက်ညဉ်ေးပန်ေးမှိုကှိို တာေး

ေးရန်၊

အကကမ်ေးဖက်မှို စက်ဝန်ေးကှိို ချှိ ေးဖျက်ရန်နင
ှ ် အာရှ လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးနှင်
ရေသနတရ လူမှိုရရေး ဝန်ရ
ယူရ

ာင်မှိုမျာေးကကာေး ယဉ်ရကျေးမှို ကာဟချက်ကှိို

ာင်လာပခင်ေးပဖင် မငှိမ်ေးချမ်ေးရရေး စက်ဝန်ေးကှိို လက်ကင
ှိို ်ပပ ရန်

ပဖစ်သည်။ AARC နှင် Austin သမှိိုင်ေးရကကာင်ေး စင်တာသည်
အရ

ာက်အအတ
ို င် ခင်ေးကျင်ေးပပသ

ပပခန်ေးပစစည်ေးတစ်ခက
ို ှိို

ာေးသည် တကယ်

ိုတရ
် ပေးပါသည်။ ရဖရဖေါ်ဝါရလတင်

တနဦားတလတဖပမှော
ချယ်ရီပန်ားတလားတ

ကို

တက်ရရာက်သူမျာေးသည် ရမာ်ကန်ေးတင် စာအိုပစ
် ာတမ်ေးမျာေးကှိို

ဆံတကသောထဲ

စူေးစမ်ေးရလလာနှိိုင်ခွဲမပေး Saheli အဖွဲြို့ဝင်မျာေးအတနဖြင် အာရှ

တဝှယမ်ားလိုက် ယ်

လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိင
ို ်ေးကှိို အလိုပအ
် ရကျွေးပပ သည် ရတာင်ပင
ှိို ်ေးမှ
ပ

မ

ိုေးရသာ အဖွဲြို့အစည်ေးအမျှိ ေးအစာေးတစ်ခို ပဖစ်လောြို ဘယ်လိုမျ ား

သတတရ
ှိ မေးခွဲလဲဆို
န ေးရ

ောကို ကနဦေး အဖွဲြို့ဝင်မျာေး

မှ

ာင်ခင်ရခွဲသည်။

(လက် က်ရည်နင
ှ ် ခရီ်းသာ်းမခင််း- ဗာက ရယ် မပပွဲ) “AARC ေှာ ရှတွဲလူတင
ို ််းကို အက ်းဇူ်းတင်ေ

ံို်းမ စ်ရပါတယ်။

COVID က ကျွန်ေတိုို့ရွဲဲ့ အစီအစဉ်ကို အခက်အတဲ့အစခွဲပပီ်း ပွဲ က်ခအပေယ
ွဲ
် သင်တိုို့ရွဲဲ့ ရင််းမေစ်ကကယ်ဝေှုနွဲို့
ကျွေ်း် က င်သူပီသေှုတက
ိုို့ အေှန်တကယ်ကို အတာက်ပအနခွဲပါတယ်။ အပ ာ်စရာအကာင််းပပီ်း အသအမေင်အပ်းတွဲ
ပွဲအလ်း မ စ်ခပါတယ်
ွဲ
။ ကကြု်းစာ်းေှုအာ်းလံို်းကို တကယ် သအဘာက ပါတယ်။
ဒီလိုမ စ်လာ ိုို့ သင်တိုို့ လိုပ်ခတွဲ
ွဲ အရာအာ်းလံို်းအတက် AARC ေှာရှတွဲ လူတိုင််းကို အက ်းဇူ်းတင်အ ကာင််း အမပာအပ်းပါ။”
- လက် က်ရည်နှင် ခရီ်းသာ်းမခင််း- ဗာက ရယ် မပပွဲ ပါဝင်

င်နွှွဲသူ

7 / 16

လူကိုယ်တိုင်တက်အရာက်သည် ပွဲေ ာ်း

လူကိုယ်တိုင်တက်အရာက်သည်ပွဲေ ာ်း
AARC သည် ပါဝင်
လိုပ်ငန်ေးခင်ရ

င်နွှွဲသူ 8965 ဦေးရကျာ် ရှှိခသည
ွဲ
် အရ

ာက်အအတ
ို င် ပွဲစဉ် တစ်

ယ်တစ်ပွဲကှိို ကျင်ေးပခွဲသည်။ ဤပွဲမျာေးတင် မဂဂဇင်ေးငယ် ပပ လို ပ်ပခင်ေး

ေးရနေးပွဲ၊ လူမှိုအသှိိုငေး် အဝှိိုင်ေး ကျန်ေးမာရရေး ကိုန်စည်ပပပွဲ၊ ရိုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်ေးတွဲမျာေး၊ ကျန်ေးမာရစရသာ အချက်အပပ တ်

အပခာေးအရာမျာေး ပါဝင်ခွဲသည်။ ဝန်

မ်ေးမျာေးက လူကိုယ
ှိ တ
် ှိိုင်တက်ရရာက်သည် ပွဲမျာေး ကျင်ေးပရန် ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ အရ

င
ှိို ်ရာ အခန်ေး

ာက်အအိုကှိို ပပန်ဖင်ချှိန်အ

မရစာင်နှိိုငရ
် တာပါဘူေး။
ပွဲ၏ ပရသတ်အာရံို ေ််းစာ်းေှု

Capital Area ဟာလာ ပရ
ွဲ တာ်
“[Capital Area ဟာလာ ပွဲရတာ်] တက်ရရာက်သူ မတ်

လင်

လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေး် အတက် အရတာ်ရလေး အဓှိပပါယ်ရှှိပါ

ယ်။ ေအရကကာင်ေး ကျွန်မနွဲို့

စကာေးရပပာခွဲသူက Austin မှာ အချှိန်အကကာကကေး ရနခွဲသူပဖစ်မပေး ေအရကကာင်ေးကှိို
သူပပန်ရပပာချှိန်မာှ ရတာ သူူ့မျက်လေးို ရတက ရရဝရနမပေး ေါမျှိ ေး မပမင်ဖေးူ ဘူေးလှိိုို့
ရပပာခွဲပါတယ်။ ပွဲအခမ်ေးအန ေးမှာ လမ်ေးရလ ာက်ရင်ေး ပွဲမှာ ရပျာ်ရွှငရ
် န

ဲ သူ၏

ကရလေးမျာေးနှင် ရပမေးမျာေးကှိို လက်ညှိ ေး

၏
ို

ရစတန ဝန်

ေးှိို ပပရင်ေး ရပပာခွဲ

မ်ေးငယ်တစ်ဦေးက ဒီပမ
ွဲ ှာ ပါဝင်ရ

သင်တအ
ှိိုို့ ာေးလိုေးကှိို အ
လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေး် တ

ေးူ သေးသနို့်ရကျေးဇူေး
နဲ ပှိိုကကေးမာေး

ဲ အစဉ်အလာပွဲမျာေးကို

ယ်။ မူ

လင်

က်ရရာက်ခတပမယ
ွဲ
်

ာင်ရွက်မှိုက ဟာလာ ပရ
ွဲ တာ်မှာ

ိုေးပါဟို ရပပာသာေးခွဲပါတယ်။”

- Maira Sheik၊ အရမရှိကန် အစစလာမ်
Chapter ၏ ယခင် အမှိုရ
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ာင်ရွက်ရပေးပခင်ေးအတက်

င်တ ကောင်ား တဖပောခွဲပါ

AARC နှင် Austin မမှိ ြို့ရတာ်တှိိုို့ရဲဲ့ ပူေးရပါင်ေးရ
သူမအနှစ်သက်

ောပါ။ ကျွန်မ

က်

ရရေးမျာေး (CAIR)

ပါဝင်

ှိိုင်ရာ ရကာင်စ၊ Austin

င်နွှွဲသူ 753 ဦ်း

အစ ်းအရာင််းသူ 21 ဦ်း

ာင်ေါရှိက
ို ်တာ

中文

한국어

Tiếng Việt

عرى

မြန်ြာ

က်မျာေးနှင်
ှိ

FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

ပွဲ၏ ပရသတ်အာရံို ေ််းစာ်းေှု

က်အက ာ်သက်
သက်အေ်းဝေ််းအက ာင််းအနို့
AARC သည် 10 - 12 တန်ေး ရကျာင်ေးသာေးမျာေးကှိို သမာေးရှိေးို ကျ
သက်ရမေးဝမ်ေးရကျာင်ေးမျာေး

က် ရကျာ်လန်လိုပ်ရ

7 ရက် နနက် 8:30 - ရနို့လယ် 2 န ရတင် ပ

မ

ာင်မပေး စရနရနို့၊ မတ်လ

ပါဝင်

င်နွှွဲသူ 44 ဦ်း

လိုပ်ငန််းခင်အ

ေးို အာရှ အရမရှိကန်

ယ်ရကျာ်သက် သက်ရမေးဝမ်ေးရကျာင်ေးရနို့ စိုညရတြို့

ိုမှို၌

“

မတူကွဲပပာေးရသာ သက်ရမေးဝမ်ေးရကျာင်ေး လမ်ေးရကကာင်ေးမျာေးကှိို
စူေးစမ်ေးရလလာရစရန် ဖှိတ်ရခေါ်
ပပင်

ာေးပါသည်။ ရကာလှိပ်တက်ရန်

င်ရနသည် ရကျာင်ေးသာေးအမျာေးစိုသည်

အင်ဂျင်နယာမျာေး

ရာဝန်မျာေး၊ ရရှြို့ရနမျာေးနှင်

ှိိုသည် သမာေးရှိိုေးကျ သက်ရမေးဝမ်ေးရကျာင်ေး

လမ်ေးရကကာင်ေးမျာေးနှင် အကျွမ်ေးတဝင် ရှှိပါသည်။
အ

ူေးသပဖင် “နမူန လူနည်ေးစို” ပရ
ို သကာေးကျပိုစနှင် ရင်

င
ှိို ်ရနရသည် အာရှ

အရမရှိကန်မျာေးအတက် ဤသက်ရမေးဝမ်ေးရကျာင်ေးသှိိုို့ ဝင်ရရာက်ရန် ဖှိအာေးမျာေး
ရှှိတတ်ကကပါသည်။ ဤပွဲသည် အ

က်

်းအန်းပွဲ 10 ခို

ကျွန်အတာ် ရှုမေင်ပက
ံို ို အေှနတ
် ကယ် အမပာင််းလွဲအပ်းခွဲပပီ်း
ရို်းရို်းသာ်းသာ်းအမပာရရင် တကယ်ကို အံေခန််း
အအတဲ့အကကံြုပါ။ ကျွန်အတာ် တကယ် သအဘာက ခွဲပပီ်း
အန က်ပင
ို ််းေှာလည််း ဒီလိုေ ြု်းအတ
က်လိုပ်သာ်းခ င်ပါတယ်။”

န်ား ရကျာင်ေးသာေးမျာေးအာေး ၎င်ေးတှိ၏
ိုို့

စှိတ်ဝင်စာေးမှိုမျာေး၊ ကျွမ်ေးကျင်သူမျာေးနှင် စလ
ွဲ မ်ေးမှိုဝါသန မျာေးနှင်
ပှိိုအဝင်နင
ှိို ်သည် မတူကွဲပပာေးရသာ သက်ရမေးဝမ်ေးရကျာင်ေး လမ်ေးရကကာင်ေးမျာေးကှိို
ရလလာရန် အခင်အလမ်ေးတစ်ခို ရပေးပါသည်။ ရကျာင်ေးသာေးမျာေးသည်
ကမက

ပပ လိုပ်သူပါသည် ရ

ရှင်ေးလင်ေးတင်
ကကှိ တင်ပပင်

ေးရနေးပွဲမျာေး၊ သက်ရမေးဝမ်ေးရကျာင်ေး

က်မှိုမျာေးတင် ပါဝင်

င်နွှွဲခွဲမပေး ရကာလှိပအ
် တက်

င်ရန် နည်ေးလမ်ေးမျာေးအရကကာင်ေး ရလလာခွဲပါသည်။

“ကျွန်အတာ်က ပံပ်းို အ
လိုပ်ငန််းခင်အ

ာင်ရွက်အပ်းသူမ စ်ပပီ်း

်းအန်းပွဲေှာ တကယ် အပ ာ်ခွဲပါတယ်။

လန်ခွဲတွဲ 5 လေှ ယူအက်စ်အအကို အရာက်လာတွဲ
ဗီယက်နေ်လူေ ြု်း အက ာင််းသာ်း တစ်ဦ်းနွဲို့
ခ တ်

က်နိုင်ခွဲပါတယ်။”
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ဒစ်ဂ စ်တယ် အစီအစဉ်ေ ာ်း

ဒစ်ဂျစ်တယ်

အစီအစဉ်ြျာ်း
AARC သည် COVID-19 ကှိို လျင်ပမန်စာ တပိုို့ ပန်နင
ှိို ခ
် မပ
ွဲ ေး ဧမပလမှစ၍
ဗာကျျူရယ် စစဉ်လိုပရ
်

ာင်ပခင်ေးကှိို ကူေးရပပာင်ေးနှိင
ို ်ခွဲသည်။ အသာေးရပေး

ရဖာ်ပပမှိုမျာေးတင် အာရှသာေးမျာေးအရပေါ် လူမျှိ ေးရရေးခပွဲ ခာေးမှို

နို့်ကျင်ရရေးနှင်

ကှိိုရှိိုန ဗှိင
ို ်ေးရပ်စ်၊ ဌာနခအ
ွဲ နှအ
ို့ ပပာေး ရနရာသပန်ေးချ လူငယ် အစီအစဉ်၊
အနိုပညာရှင်မျာေးပါသည်

ေစ်ဂျစ်တယ်

အာရှမှိသာေးစိုမျာေးတင်
ရပပာ

ိုပ
ှိ ို

င
ှိို ်ရာ

ပပပွဲမျာေးနှင်

အမည်ေးရရာင်

ှိိုလက်ခရရေး၊

နို့်ကျင်ရရေးအရကကာင်ေး

“ခင်မင်ရပါရသာ

လူမည်ေးဘဝမျာေးအတက် စာလွှာမျာေး”

ကကှိ

အရေေါ်နှင်

ဦေးရလေး၊

ှိိုင်ရာ အလိုပ်ရရ
ို

ေးရနေးပွဲမျာေးကှိို

အသာေးရပေးသည် မမှိ ြို့ရတာ်ခန်ေးမတစ်ခက
ို ှိို ဖန်တေးရန် AACHI အပပင် Austin
မမှိ ြို့ရတာ်၏ တန်ေးတူညရရေး ရိုေးဌာနနှင် လက်တွဲလိုပ်ကင
ှိို ပ် ခင်ေး ပါဝင်ပါသည်။

ဒစ်ဂ စ်တယ် အစီအစဉ် 54 ခို
ပါဝင်
အ

င်နွှွဲသူ 9351 ဦ်း
သေင
ို ််းဝင် လ ပ်တမပက်ရိုက်ခ က်ေ ာ်း

ံို်းေရှအသာ အခန််း လှုပရ
် ှာ်းေှု

AARC သည် ဂျပန်လူမျှိ ေး အနိုပညာရှင် Yayoi Kusama က စ
ဖြစ်တစသည် သင်ကှိိုယပ
် ှိိုင် မန အ
လူငယ် လှိုပ်ရှာေးမှိုမျာေးစာကှိို
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်အောားထက်သန်မှုကို

ိုေးမွဲအခန်ေး ဖန်တေးပခင်ေး အပါအဝင် အှိမတ
် င်ေး

ိုတရ
် ဖာ်ပပပါသည်။

中文

သမှိိုင်ေးဝင်

လ ပ်တပပက်ရက
ှိို ်ချက်မျာေး

ရရွှြို့ရပပာင်ေးရန

င
ှိို ်သ၏
ူ အရမရှိကန်ပပည်ရ

အဓှိက

သိုေးပှိိုင်ေးဖြင်

မတူကွဲပပာေးရသာ

သည်

အာရှ

ရပပာပပသည် အန်လှိိုင်ေး ဇာတ်လမ်ေးတသ
ွဲ ိုေးပှိိုင်ေး ပဖစ်သည်။

အာရှနင
ှ ်

အာရှ

အရမရှိကန်

အိုပ်စမ
ို ျာေးအပပင်

သမှိိုင်ေးရကကာင်ေးကှိို ရလလာလှိိုကပ
် ါ။

한국어

Tiếng Việt

အရမရှိကန်

ာင်စိုသိုို့ှိ ရရွှြို့ရပပာင်ေးမှို ဇာတ်ရကကာင်ေးကို

عرى

မြန်ြာ

၎င်ေးတှိို့၏
ို

FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
ဒစ်ဂ စ်တယ် အစီအစဉ် ခင််းက င််းမပသေှုေ ာ်း
ပင်လင််းစာအမပာပပီ်း ဂိုဏ်ယတ
ူ တ်ပါအစ- ေိုက် င်ပါ

AARC နှင် ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ အာရှသာေးအာေးလိုေးက ကျယ်ရလာင် ပင်လင်ေးစာရပပာမပေး ဂိုဏ်ယူတတ်ရကကာင်ေး
တင်

က်ပပသခွဲသည်- မှိိုက်ဖင်ပါ - ကသဂိုတ်လ 6 ရက်တင် အန်လှိိုင်ေး တည်ေးပဖတ်မှို။

က်တရောက်သူ

မျာေးသည် Austin၊ New York နှင် အပခာေးရနရာမျာေးမှ ရဖျာ်ရပဖသူ 17 ဦေးပဖင် ဟာသ၊ ဂတနှင်
ကဗျာတှိိုို့ ပါဝင်သည်လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေး တည်ရ

ာက်မှိုညအတက် ကျွန်ိုပ်

ပါဝင်
“တကယ် ပွဲအကာင််းပါ။ အေိုကစ
် ာ်း စေ််းအ

ိုနှင် ပူားတပါင်ားခဲပါသည်။

င်နွှွဲသူ 140 ဦ်း

ာင်ရည်အတနွဲို့ အအကာင််း

ံို်း

စီစဉ်သူအတပါ။ စီစဉ်သူအတအတက် အရေ််းဝေ််းသာပါတယ်။”

အေ်ေှာ မပြုလိုပ်မခင််း တက
ို ်ရက
ို ် ပံိုအမပာပွဲ
AARC သည် ena ganguly က ဦေးရ
လိုပ်ငန်ေးခင်ရ

ေးရနေးပွဲ အခန်ေး

တက်ရရာက်သူမျာေးသည် အ

ာင်ခွဲသည် နှစပ
် ှိိုင်ေးပါ စာရရေးသာေးရရေး

က်မျာေးကှိို ကျင်ေးပခွဲမပေး ၎င်ေးတင်
ူေးသပဖင် အာရှ အရမရှိကန် ပစှိဖတ
ှိ ် ကျွန်ေးသာေးမျာေး

အပဖစ် အှိမ်၏ အဓှိပပါယ်အတက် ဇာတ်လမ်ေးပပို ပင်တစ်ခိုကိုှိ ဖန်တေးခွဲသည်။
၎င်ေးတှိိုို့က ကျွန်ိုပတ
် ၏
ှိိုို့ ဗာကျျူရယ် လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေး် ပိုရပပာပွဲကိုှိ စက်တင်ဘာလ 12
ရက်၊ 2020 ၌အှိမ်နှင် ပပန်လည်ချှိတ်

က်သည်၊ ကိုစာေးရပေးသည် ညရနခင်ေးနှင်

လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေး် ကှိို ဖန်တေးရန် ၎င်ေးတှိ၏
ိုို့ လက်ရာမျာေးကှိို ဖတ်ပပခွဲသည်။
ဤဇာတ်လမ်ေးမျာေး၏ စိုရပါင်ေး

ပါဝင်

င်နွှွဲသူ 81 ဦ်း

ာေးမှိုကှိို အန်လင
ှိို ်ေးတင် 2020 အကိုန၌
် ဖတ်ရှိုနင
ှိို ်ပါမည်။

ပံိုအမပာသူ 18 ဦ်း

န်တီ်းေှုရှအနလိုက်ပါ။
ဖန်တေးမှိုရှှိရနလှိိုက်ပါ။ ပန်ေးချမျာေးနှင် ယဉ်ရကျေးမှို ရနရာသ
စူေးစမ်ေးရှာရဖရရေး အန်လှိိုင်ေး အစီအစဉ်သည် အသက် 5 နှစ်မှ 12
နှစ်အရွယ် ကရလေးမျာေးအတက် ပန်ေးချမျာေး၊ ယဉ်ရကျေးမှိုနှင်
သဘာဝကှိို စှိတ်လပ
ှို ်ရှာေးဖယ် စူေးစမ်ေးရလလာရရေး ပဖစ်သည်။
အစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ Dougherty ပန်ေးချစင်တာ၊
အာရှအရမရှိကန် ရင်ေးပမစ်စင်တာ၊ Emma S. Barrientos မကက

ကှိို

အရမရှိကန် ယဉ်ရကျေးမှို စင်တာ၊ George Washington ပန်ေးပို
ပပတှိိုက်နှင် ယဉ်ရကျေးမှို စင်တာအပပင် Austin သဘာဝနှင်
သှိပပစင်တာတှိက
ိုို့ ပပှိိုေးသည် အနိုပညာမျာေးနှင် ယဉ်ရကျေးမှို

ှိိုင်ရာ

အရကကာင်ေးအရာအရပေါ် အရပခခ၍ ကရလေးမျာေးအတက်
ရပျာ်စရာရကာင်ေးမပေး စှိတ်ဓာတ်ပမင်တင်ရပေးသည် အပန်ေးရပဖ
အစီအစဉ်ကှိို ဖန်တေးရပေးရန် ပဖစ်သည်။

ပါဝင်

င်နွှွဲသူ လူငယ် 120 ရကျာ်
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သက်ကကီ်းရွယ်အို အစီအစဉ်ေ ာ်း

သက်ကကီ်းရွယအ
် အ
ို စီအစဉ်ေ ာ်း
မပေးခွဲရသာနှစ်က AARC သည်
သက်ကကေးရွယ်အှိို
ပါဝင်

င်နွှွဲသူမျာေးအတက်

ဘာသာစကာေး စကာေးပပန်

ှိိုမှိုကှိို

တှိိုေးပမင်ရပေးခွဲမပေး ကျန်ေးမာရရေး
အသှိပညာရပေးကှိို ပပှိိုေးရပေးပခင်ေး

င
ှိို ရ
် ာ

Austin အမျာေးပပည်သူ ကျန်ေးမာရရေးနှင်
SAIVA တှိန
ိုို့ င
ှ ် ပူေးရပါင်ေး၍ အပတ်စဉ်
အစာေးအရသာက်မျာေးနှင်
ကျန်ေးမာကကခှိိုငရ
် ရေးကှိို ရပေးအပ်ခွဲကာ
ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ သက်ကကေးရွယ်အှိို
ဥယျာဉ်ကှိို စှိိုက်ပျှိ ေး

ှိနေး် သှိမ်ေးခွဲကာ

ပမက်ခင်ေးကကေးမျာေးတင် ရလကျင်ရရေး
ကှိရယ
ှိ ာမျာေးကှိို ရပါင်ေး

သက်ကကီ်းရွယ်အို အစီအစဉ်ေ ာ်းနှင် စာ်းစရာေ ာ်း 263 ဦ်း

ည်ခွဲမပေး Meals

on Wheels နှင် Austin Free-Net
တှိန
ိုို့ ှင် ပူေးရပါင်ေးမပေး ကန်ပျျူတာ
သင်တန်ေးမျာေး ပှိခ
ိုို့ ျရပေးခွဲသည်။

အစီအစဉ်

ပါဝင်

င်နွှွဲသူ 3,550 ဦ်း

သက်ကကီ်းရွယ်အအ
ို တက် တည်ခင််းအပ်းအသာ ထေင််းပွဲ 3,084 ပွဲ

COVID-19 အစီအစဉ်အရ်း

ွဲမခင််း

AARC သက်ကကေးရွယ်အှိို အစီအစဉ်သည် ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ သက်ကကေးရွယ်အမ
ှိို ျာေး၏ ရဘေးကင်ေးရရေးနှင် ကျန်ေးမာရရေးအတက် အန်လင
ှိို ်ေး ပိုစတစ်ခိုကိုှိ ပပင်
ချှိတ်

က်မှိုရှှိရနရစရန် ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ သက်ကကေးရွယ်အှိိုမျာေး၏ စှိတ်ဝင်စာေးမှိုမျာေးနှင် တပိုို့ ပန်မှိုအတက် အ

ဖန်တေးခွဲသည်။ AARC ဝန်

မ်ေးမျာေးသည် လစဉ် ကျန်ေးမာကကခှိိုင်ရရေး ဖိုနေး် ရခေါ်

င်ခွဲသည်။ မပပတ်

ူေးသေးသနို့်ပဖစ်သည် ဗာကျျူရယ် ပွဲစဉ်မျာေးနှင် လှိုပ်ရှာေးမှိုမျာေးကှိို

ှိိုမှိုမျာေး ပပ လိုပမ် ပေး အသက်ပကှိို ကေးရသာ သက်ကကေးရွယ်အှိိုမျာေးအတက် သက်

သတင်ေးအချက်အလက်နှင် မမှိ ြို့ရတာ် ရင်ေးပမစ်မျာေး အပါအဝင် လစဉ် သတင်ေးစာလွှာကှိို ရပေးပိုပါသည်။

ှိိုင်ရာ

က
ှိို ်ချှိ၊ ရယာဂ၊ ကျွန်ိုပ်တှိ၏
ိုို့ ဇာတ်ရကကာင်ေး မ ရဝရန်၊

ဘယ်မှာလွဲခနို့်မှန်ေးပါ၊ ဓာတ်ပို ပပသမှို ဂှိမ်ေးနှင် သင်အမှတ်အသာေးကှိို ပဖတ်ညပ်ကပ်လိုပ်ပါတှိိုို့ အပါအဝင် ကျွနပ
်ို ်တှိ၏
ိုို့ သက်ကကေးရွယ်အမ
ှိို ျာေးအတက် ရပမာက်မျာေးစာရသာ
လူမှိုရရေးနှင် ဖန်တေးမှို

ှိိုင်ရာ လှိုပ်ရှာေးမှိုမျာေးကှိို ေစ်ဂျစ်တယ်ပဖင် ဖန်တေးခွဲသည်။ လစဉ် သက်ကကေးရွယ်အှိို သတင်ေးစာလွှာပူေးရပါင်ေးရန် ကျွန်ိုပ်တှိ၏
ိုို့ အေးရမေးလ်

aarc@austintexas.gov သှိိုို့ ပှိပ
ိုို့ ါ။
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中文

한국어

Tiếng Việt

عرى

မြန်ြာ

FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
ပွဲ၏ ပရသတ်အာရံို ေ််းစာ်းေှု

သက်ကကီ်းရွယ်အို အာ်းလပ်ရက် အနို့လယ်စာ
AARC သက်ကကေးရွယ်အှိို အာေးလပ်ရက် ရနို့လယ်စာသည် မတူညရသာ အစီအစဉ်
ရနို့မျာေးသှိိုို့ တက်ရရာက်သည် ကျွန်ိုပတ
် ၏
ှိိုို့ သက်ကကေးရွယ်အှိိုမျာေးက အတူတက
ရရာက်လာမပေး အာေးလပ်ရက်မျာေးကှိို ရပျာ်ရွှင်

င်နွှွဲသည် နှစစ
် ဉ်

ပွဲအခမ်ေးအန ေးတစ်ခို ပဖစ်သည်။ 2019 သက်ကကေးရွယ်အှိို အာေးလပ်ရက်သည် အပခာေး
ပန်ေးခခမျာေးနှင် အပန်ေးရပဖမှို သက်ကကေးရွယ်အှိို စင်တာမျာေး တက်ရရာက်ခသည
ွဲ
်
ပ

မ

ိုေးနှစ်လည်ေး ပဖစ်သည်။ ပတ
ွဲ င် Austin သစိုတေးဝှိင
ို ်ေးနှင် AARC

သက်ကကေးရွယ်အှိိုမျာေး၊

န်တာနှင် ဓာတ်ပိုမျာေးအပပင် AARC နှင် PARD ဝန်

မ်ေးက

တည်ေးခင်ေးသည် ဧည်ခရရေး ရနို့လယ်စာတှိိုို့ ပါဝင်ပါသည်။ Austin အမျာေးပပည်သူ
ကျန်ေးမာရရေးသည် တိုပ်ရကေး ကာကယ်ရ
အ

ေးမျာေးနှင် ယူအက်စ် သန်ေးရခါင်စာရင်ေး

က် ပပှိေးို ရပေးခွဲမပေး Hands on Housing သည် လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေး်

အချက်အလက်မျာေးကှိို မ ရဝရန် ပါဝင်

င်နွှွဲခွဲသည်။

တက်အရာက်သူ 300 ဦ်း

သက်ကကီ်းရွယအ
် ို ပန််းခ ီ သင်တန််းေ ာ်း
သက်ကကေးရွယ်အှိိုမျာေးသည် စကကျူရိုပ်၊ စကကျူဖန်တေးပခင်ေးနှင် တရိုတ် စာရရေးပခင်ေး အပါအဝင် ဖန်တေးမှိုအာေးရကာင်ေးရသာ လှိုပ်ရာှ ေးမှိုမျာေးစာကှိို နှစ်သက်ခကကသည်
ွဲ
။
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အေ ာ်လင်ခ က်

အေ ာ်လငခ
် က်
ဝန်

မ်ေးမျာေးသည် ယခိုနစ
ှ ်၏ စစဉ်လိုပ်ရ

ာင်ပခင်ေးအတက်

စတင်သတ်မတ
ှ ်ချှိန်တင် ယခိုနှစ်က ကျွန်ိုပ်တအ
ှိိုို့ တက် ဘာရတပဖစ်နှိိုင်မလွဲ
မသှိပမင်နှိိုင်ခွဲပါဘူေး။ ယဉ်ရကျေးမှို

ှိိုငရ
် ာ စင်တာမျာေးကှိို တှိိုေးချွဲြို့ရန် 2018

ရငရချေးစာချ ပ် ပက်ရကချ်ပဖင် ရန်ပရ
ို င
ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ အသိုေးအရ
ခင်ေးကျင်ေး
ရ

ည်

ာေးမပေး

ာင် ပစစည်ေး တှိိုေးချွဲြို့ရရေး အစအစဉ် တင်

ာေးသည် ပန်ေးချရရေး

ွဲခန်ေးအသစ်၏ ေဇှိိုငေး် နှင်

ာက်လိုပရ
် ရေးကှိို စတင်ဖန်တေးရန် အစအစဉ်မျာေး ရှှိခသည်
ွဲ
။

ပပခန်ေးပစစည်ေးအသစ်မျာေးကှိို တပ်
လက်မှတ်

င်ရန်၊ ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ နှစ်ပတ်လည်

ေးှိို ပွဲ CelebrAsia ကှိို ကျင်ေးပရန်၊ သက်ကကေးရွယ်အှိို အစီအစဉ်ကိုှိ

တှိိုေးချွဲြို့ရန်နင
ှ ် ကျွန်ိုပတ
် ၏
ှိိုို့ အရ

ာက်အအိုတင် ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ သက်ဝင်ရသာ

ဖန်တေးမှိုသတှိရရ
ှှိ ရေး ရနရာသ ကရလေးမျာေး စခန်ေးသင်ေးရလကျင်မှိုကှိို
စတင်ရတာပါမည်။ သှိရ
ိုို့ သာ်ပငာေးလည်ေး ယခိုနှစ်သည် ဝန်
ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ လူမှိုအသှိင
ို ်ေးအဝှိင
ို ်ေးကှိို ချှိတ်
ရခတတရရွှြို့

COVID-19 ရကကာင်ပှိတ်သှိမ်ေးမှိုအတင်ေး Park Monitor အပဖစ်
Park Ranger မျာေးကှိို ကူညရပေးရနသည် Jonathan Van၊ AARC
ပပ ပပင်

ှိန်ေးသှိမ်ေးမှိုလိုပ်သာေး။

မ်ေးမျာေးအာေး

က်မှိုရှှိရနရစမပေး

ှိိုငေး် ရပေးပခင်ေးနှင် အန ေးရပေးပခင်ေး ပဖစ်ရစသည် အဓှိပပါယ်ရှှိရသာ

နည်ေးလမ်ေးမျာေးအရပေါ် ပပန်လည်စဉ်ေးစာေးရတေးရတာရန် အခင်အလမ်ေး
ရပေးပါသည်။ ယခိုနှစ်ကိုှိ ပပန်ရတေးရတာပါက သှိသာပမင်သာသည်မှာ
ယခိုကသှိ
ွဲ ိုို့ သေးပခာေးရနရသည် အချှိနမ
် ျာေးတင် လူမအ
ှို သှိိုင်ေးအဝှိင
ို ်ေး
ဖန်တေးရန် လှိအ
ို ပ်ချက်ပဖစ်သည်။
ဤလာမည်နှစ်တင်၊ ကျွန်ိုပ်တသ
ှိိုို့ ည် အာရှ အရမရှိကန်
စာရရေး

ရာမျာေးနှင် ရပပာကကာေးမှိုမျာေးကှိို မေးရမာင်ေး

ှိိုေးပပသည်

Asian American Teen Career Day ရှှိ Stephanie

စာအိုပ်ဖတ်ပခင်ေးစေးရေးပဖစ်သည် Hyphenated ကွဲသှိရ
ိုို့ သာ
အရည်အရသေးမအစီအစဉ်မျာေး
ရနရာသတ်မတ
ှ ်

ွဲမှ ရန က်တစ်ခိုအတက်

ာေးရှှိလှိိုပါသည်၊ သက်ကကေးရွယ်အှိိုအာေးလပ်ရက်

Harriman (ရိုေးဝန်

မ်ေး) နှင် Zoya Zia

(လှိုပ်ရှာေးမှိုရခါင်ေးရ

ာင်)။

ရအာင်ပွဲခပခင်ေး နှစ်ပတ်လည်အတက် ဗာကျျူရယ် စိုစည်ေးပခင်ေး၊ အသမျာေးရေသခ အာရှ အရမရှိကန် ရဖျာ်ရပဖသူမျာေးပါရှှိရသာ လစဉ် ဂတစေးရေး၊
အသာေးအရရာင်ရပါင်ေးစအ
ို သှိိုက်အဝန်ေးမျာေးအတက်
ပပန်လည်ကစ
ို ာေးပခင်ေးနှင် ေဏ်ခနှိိုင်မတ
ှို န
ှိိုို့ ှင်စပ်လျဉ်ေးသည် အပခာေးရသာ
ယဉ်ရကျေးမှို
ရပပာ

ှိိုင်ရာစင်တာမျာေး ပူေးရပါင်ေးပါဝင်သည် အှိပ်မက်မှနေးှိို

ပခင်ေး၊

ှိိုသူစေးရေး၊ AARC ပပပွဲအနိုပညာရှင်မျာေး၏ လက်ရာမျာေးကှိို ပပသရန်

ိုတ်လိုပ်သည် ဖန်တေးမှိုအသာေးရပေး ဗေယှိိုမျာေး၊ နှင်
ပှိိုမှိိုမျာေးပပာေးရသာအရာမျာေး။
ရန င်တင် AARC အစီအစဉ်မျာေးကှိို ကူညရပေးနှိိုင်ရန် ဤစစ်တမ်ေးကှိို
ပပည်စိုရအာင်ပဖည်စက်ရပေးပါ။ ကျွနပ
်ို ်တ၏
ှိိုို့ အရ
မည်သည်အချှိန်တင် ပပန်ဖင်မည်

ာက်အအိုကှိို

သ
ှိို ည်ကိုှိ မသှိရှှိရသာ်လည်ေး၊

ကျွန်ိုပ်တ၏
ှိိုို့ အစီအစဉ်တင် သင်၏ပါဝင်မှိုသည် အရရေးကကေးသည်ကိုှိ
ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ သှိရှှိပါသည်။
Fabian Duran (ပပည်သူူ့ပွဲအခမ်ေးအန ေး ရခါင်ေးရ

FY22 အစီအစဉ်စစ်တေ််း
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한국어

ာင်) နှင် Rashad

Muhammad
Asian American Teen Career Day ရှှိ (လှိုပ်ရှာေးမှို

Tiếng Việt

عرى

မြန်ြာ

င
ှိို ်ရာကျွမ်ေးကျင်သူ)။

FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

Asian American Zine Making Workshop တင် ပါဝင်သူမျာေးသည် Austin History Center နှင် Silk Club တှိန
ိုို့ ှင်အတူ ပူေးရပါင်ေးကာ တင်ပပခွဲပါသည်။

လူေှုအသိုင််းအဝင
ို ််းအ ွဲဲ့အစည််းေ ာ်းနှင် ပါတန ေ ာ်း
အာရှအဆြရကန် ဘဝအရည်အဆ ်း ဆကာ်ြရှင်

ဆဖာင်ဆဒ်းရှင််း ဆကာ်ြတီြျာ်း

AUSTIN ၏ အာရှ ြ

အခြွဲ အကဆနေ့

ATX အာရှ

ာ်းစု အကူအညီ ဝန်ဆ

ာင်ြှုြျာ်း

ာ်းြျာ်း

ပုဆကာင််းဆ ာ AUSTIN အာရှအဆြရကန် ကုန်

AUSTIN အာရှ အဆြရကန် ရုပ်ရှင်ပဆ
ွဲ တာ်
AUSTIN အာရှ

ာ်း လူြအ
ှု

AUSTIN လူြအ
ှု

ုင််းအဝင
ု ််း ကျန််းြာဆရ်း ပဏာြ ဆ

ုင််းအဝုင််း ဆကာလပ်

AUSTIN ဖလစ်ပုင် အဆြရကန် အ င််းအဖွဲွဲ့
AUSTIN အခြွဲ အင်တာနက်
AUSTIN

AUSTIN အြျာ်းမပည် ူ ကျန််းြာဆရ်း
AUSTIN ရှတ်စပီ်းယာ်း
ံစံုတီ်းဝုင််း

AUSTIN စစ်ြှုထြ််းဆ

ာင််း အနုပညာ ပွဲဆတာ်

မြ ွဲ့ဆတာ် ြက်ထရု
AUSTIN မြ ွဲ့ဆတာ် တန််းတူညီဆရ်း ရံ်းု
ကာလာအာခ် ထုတ်လပ
ု ်ဆရ်း
အဆမခစုက်ဝင်လာ

ူ ဆရ်းရာြျာ်းအတက် ဆကာ်ြရှင်

အဆြရကန် အစစလာြ်

က်

ာင်ရွကြ
် ှု

င််း

င
ု ်ရာ ကြ််းလင်လက်ြျာ်း

အာရှအဆြရကန် အဖွဲ့ွဲ အစည််းြျာ်း ကန်ရက်
ကယ်တင်ဆရ်း တပ်ဦ်း ကဇာတ်ရံုအဖွဲွဲ့
SILK CLUB
စြစ်

ြုင််းစင်တာ

AUSTIN ဆတ်း ာ်း

အြ်ရာ

ယ်စက်ြအ
ှု

ု်းနီ်းယြ််း အ

င််းအဖွဲွဲ့ြျာ်း

SAIVA
စနေ့်ဆဒ်းဗစ်၏ ဆဖာင်ဆဒ်းရှင််း
ည်စစစတာ

ူငယ်ချင််းြျာ်း

TRAVIS ဆကာင်တီ
ထရက် ဗီရက် အက်စ်
ယူအက်စ် လူဦ်းဆရစာရင််း
အာရှ အဆြရကန် ဆလလာြှုြျာ်း၏ ယူတီ စင်တာ
Y’ALL WE ASIAN

ံဆရ်းြျာ်း ဆကာင်စီ - AUSTIN
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အာရှ အအေရကန် ရင််းမေစ်စင်တာ
8401 Cameron Road
Austin, Texas 78752

FACEBOOK.COM/AARCATX

(512) 974-1700

INSTAGRAM.COM/AARCATX

austintexas.gov/aarc

ကျွန်ိုပ်တိုို့၏သတင််းလွှာအတက် စာရင််းအပ်းပါ

aarc@austintexas.gov

Austin မမှိ ြို့ရတာ်သည် မသန်စမ်ေးရသာအရမရှိကန်လူမျှိ ေးမျာေးအက်ဥပရေကှိို ရလေးစာေးလှိိုက်န ရန်
ဝန်ခကတှိပပ

ာေးပါသည်။ အကျှိ ေးအရကကာင်ေး

ရလျာ်ရသာ မမ်ေးမမှိုမျာေးနှင်

သာတူညမ ပါဝင်ခင်တက
ှိိုို့ ှိို ရတာင်ေး

ှိိုမှိုအလှိိုက် ပဖည်

သှိမ
ိုို့ ဟိုတ် Relay Texas 7-1-1 သှိိုို့

က်သယ်ပါ။

က်သယ်

က်

မှိုမျာေးတင်

ည်ေးရပေးပါလှိမ်မည်။ အကူအညအတက် (512) 974-3914

