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ခင််းက င််းမပသသည ် ပန််းခ ပီန််းပိုေ ာ်း 

ပ်ူးတ ွဲ အင အ က်းအထာကပ်ံ ေှု လိုပအ် ာငခ် ကေ် ာ်း  

ပ်ူးတ ွဲအ ာငရ်ွကမ်ခင််းေ ာ်း 

လေူှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််း အခန််းအသံို်းမပြုေှုေ ာ်း 
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ေနအ်နဂ ာ၏ အပ်းစာ  FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ  
 

 

 

   ေန်အနဂ ာ၏ အပ်းစာ  

 

SONA SHAH၊  

ယဉ်အက ်းေှုနှင ် အနိုပညာ ပညာအရ်း 

ေန်အနဂ ာ 

ခင်မင်ရပါရသာ လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးနှင ် သူငယခ်ျင်ေးမျာေး၊ 

2013 တ င် ဖ င ်လစှ်ခွဲ သည ် Asian American Resource Center (အာရှ အရမရှိကန် ရင်ေးပမစ်စင်တာ (AARC)) သည် အရမရှိကနပ်ပည်ရ ာင်စိုရှှိ အာရှ 

အရမရှိကန်မျာေးအတ က ်ရှာေးပါေးလှရသာ မမှိ ြို့ရတာ်က ရနပ် ိုရင  ည ်သ င်ေး ာေးသည ် လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးနှင  ်ယဉ်ရကျေးမှို စငတ်ာမျာေးအနက ်တစ်ခိုပဖစ်ပါသည်။ 

Austin မမှိ ြို့ရတာ်သည် တစမ်ူ ူေးပခာေးရသာ ယဉ်ရကျေးမှို၊ တှိိုင်ေးရငေ်းသာေးနငှ ် သင်ယရူလ လာရရေး အခ င ်အလမ်ေးမျာေးပဖင  ်ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ လူမှိုအသှိိုငေ်းအဝှိိုင်ေးမျာေးကှိို 

ကက ယ်ဝချမ်ေးသာရစရန် ကတှိကဝတပ်ပ  ာေးပါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်သည် ယဉ်ရကျေးမှိုနှင ် အနိုပညာ ပညာရရေး မနရ်နဂျာအပဖစ ်ဤစင်တာကှိို လ န်ခွဲ ရသာ နှစ်နစှ်တ င် ဂိုဏ်ယူစ ာပဖင  ်ဦေးရ ာင်ခွဲ ပါသည်။ တ ော င ်အာရှ 

အရမရှိကဖ ာေးပဖစ်မပ ေး 80 ရာစိုနစှ်အရစာပှိိုငေ်း၌ Texas တ င် ကက ေးပပင်ေးလာခွဲ သူဖြ စ ်ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့အာေး ချ ှိတ ်က်ရပေးမပ ေး၊ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ ပဖစတ်ည်မှို၊ 

သမှိိုင်ေးရကကာင်ေးမျာေးနှင  ်ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ ဖန်တ ေးနှိိုင်စ မေ်းကှိို ဝမေ်းသာရပျာ်ရွှင်ရပေးကကသည ် အာရ ှအရမရှိကန် လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးအတ က ်လ ူိုရနရာမျာေး ယခင ်က 

မရှှိခွဲ ပါ။  ယရနို့ရခတ်တ င ်အာရှ အရမရှိကန်မျာေးသည် Austin နှင  ်နှိိုငင် ရတာတ် င် အလျင်ပမန်  ိုေး တှိိုေးတကရ်နသည ် လူဦေးရရတစ်စိုပဖစ်မပ ေး ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ 

ကှိိုယ်ပှိိုင် ဇာတရ်ကကာင်ေးမျာေး ရပပာပပမှိုကှိို စတင်ပမငရ်နရပါမပ ။ 

 

သှိိုို့ရသာ် အာရှ အရမရှိကန်သောားဆ  ို ော ဘာကှိို ှိိုလှိိုတာလွဲ။ အာရ ှ အရမရှိကန်သည် လူမျ ှိ ေးစို 20 ရကျာ်၊ တှိိုင်ေးရင်ေးသာေးအိုပ်စိုမျာေးနှင  ် ရပပာ ှိိုသည ် 

ဘာသာစကာေး/ရေသှိယစကာေးမျာေး ရ ာငရ်ပါင်ေးမျာေးစ ာနှင  ် မတူက ွဲပပာေးရသာ ရရွှြို့ရပပာငေ်းရန ှိိုင်မှို သမှိိုင်ေးရကကာင်ေးတှိိုို့ ပါဝင်သည ် လမူျ ှိ ေးရရေး ှိိုင်ရာ 

အမျ ှိ ေးအစာေးတစ်ခို ပဖစ်သည်။ ကျွန်ိုပတ်ှိိုို့၏ စငတ်ာတ င် အကက ေးမာေး  ိုေးရသာ အခက်အခွဲမျာေးသည် ဤမတကူ ွဲပပာေးမှိုကှိို ကှိိုယ်စာေးပပ ရန် ပဖစ်သည်။ 

 

ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေ်းကှိို  န်ေးစစ်ရလ လာပခင်ေး၊ အဖ ွဲြို့အစည်ေးမျာေးနှင  ်ပူေးရပါင်ေးရ ာငရ်ွကပ်ခင်ေး၊ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ အ စအီ စ ဉ်တ င် ပါဝင်သူမျာေးကှိို 

န ေးရ ာင်ပခငေ်း၊ အ စအီ စ ဉ်မျာေးကှိို ဖန်တ ေးရရေး  ွဲရနန်ှင  ်မဟာဗျျူဟာမျာေးကှိို ကမ်ေးလင ်ရ ာက်ကူရန် မမှိ ြို့ရတာ် ဌာနမျာေးနှင ်အတူ လိုပ်ကှိိုင်ပခင်ေးနငှ  ်

ဘာသာစကာေး ရယအူသ ိုေးပပ မှို ရငေ်းပမစ်မျာေးကှိို  ည ်သ င်ေးပခငေ်းတှိိုို့ပဖင ် ရိုနေ်းကန်လိုပ်ကှိိုင်ပါသည်။ Austin မမှိ ြို့ရတာ်၏ လမူှိုရရေးတန်ေးတူည မှို၏ မ ေးပပတှိိုက်တစ်ခို 

ပဖစ်လာရရေး အရတ ေးအပမင်ကှိိုလည်ေး ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ ကတှိကဝတ်ပပ ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ ရေသနတရနှင ် နှိိုင်င ရတာ ်သမှိိုင်ေးရကကာငေ်းကှိို ရလ လာရန်၊ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ အာရှ 

အရမရှိကန် ကှိိုယ်ပှိိုငလ်ကခဏာမျာေးကှိို ချ  ေးကျျူေးဂိုဏ်ပပ ရန်နငှ  ် အပခာေး အသာေးအရရာင်ရှှိသည ် လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးမျာေးနှင  ်စည်ေးလ ိုေးည ည တ်မှိုရှှိရန် 

ပှိိုရကာငေ်းမ န်ရသာ Austin လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေ်းအတ က ်အခ င ်အလမေ်းမျာေး ဖန်တ ေးရင်ေး ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ လိုပ်ရ ာင်လ ျက်ရှ ပါသည်။ 

COVID-19 ရကကာင ် ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ အရ ာက်အအ ိုကှိို ပှိတ် ာေးရ၍ AARC ရှှိ ဝန် မေ်းမျာေးသည် ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ အမျာေးပပည်သူ အ စ ီအစ ဉ်မျာေး လိုပ်ရ ာင်ပ ိုအရပေါ် 

အပပည ်အဝ ပပန်လည်ရတ ေးရတာခ င ရ်ခွဲ သည်။ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ လက်ရှှိ ကက  ရတ ြို့ရနရသည ် လူမှိုရရေးနှင  ်ယဉ်ရကျေးမှို ှိိုင်ရာ အခှိိုကအ်တန  ်မျာေးအတ က ်

ပ င ်လငေ်းစ ာရပပာ ှိိုရပေးမပ ေး ဝငရ်ရာက်န ေးရ ာင်ကာ ချ ှိတ ်က်ပါဝင်နှိိုင်ရစသည ် အ စအီ စ ဉ်မျာေးကှိို ဖနတ် ေးရပေးသည ် အ စအီ စ ဉ်မျာေးကှိို ဖန်တ ေးရနရကကာင်ေး 

ရသချာရစလှိိုပါသည်။ ဗာကျျူရယ ်ရန ရာသ  လူငယ ်လှိုပ်ရာှေးမှိုမျာေး၊ ကကီားမှ ားကျင်ေးပသည ် အလိုပ်ခ င်သငတ်နေ်းမျာေးနှင  ်လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေး ပ ွဲအခမေ်းအန ေးမျာေးကှိို 

စ စဉ်ခွဲ မပ ေး ပပည ်စ ိုဖလူ ိုရရေး ရခေါ် ှိိုမှိုမျာေးနှင  ်ဗာကျျူရယ် အတန်ေးမျာေးပဖင ် ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ သက်ကက ေးရွယ်အှိို အ စအီ စ ဉ် ပါဝငရ် ာင်ရွက်သူမျာေးကှိို 

စှိတ်ပါဝင်စာေးရစခွဲ ကာ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ ပန်ေးချ  ပပပ ွဲမျာေးကှိို အ နလ်ှိိုင်ေးသှိိုို့ ရရွှြို့ခွဲ ဖခင ်ား အ ဖပင ် အပခာေးအရာမျာေးစ  ော လိုပရ် ာင်ခွဲ သည်။ 

ယခိုနှစ် အ စ ီရင ်ခစံ ောသည် ယခင်နှစ၏် မပ ေးရပမာက်မှိုမျာေး၊ ပူေးရပါင်ေးရ ာငရ်ွကမ်ှိုမျာေး၊ ပပနလ်ည်ရတ ေးရတာမှိုမျာေးနှင  ်AARC ရှှိ အန ဂတ် လမ်ေးညွှန်ချက်ကှိို 

အသာေးရပေး ရဖာ်ပပပါသည်။ ကျွန်ိုပတ်ှိိုို့၏ လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးကှိို ချ  ေးကျျူေးဂိုဏ်ပပ ရန ်အချ ှိန်ခဏရပေးမပ ေး အ စအီ စ ဉ် စစ်တမေ်းကှိို ပဖည ်စ က်ပါ။ သင တ် ိုို့ပပန်မှိုက 

ကျွန်ိုပ်တှိိုို့အာေး အန ဂတ် အစ အစဉ်ရရေး  ွဲမှိုကှိို ကူည ဖန်တ ေးရပေးပါမည်။ 

ရန ေးရ  ေးစ ာပဖင ်၊ 
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ပပပ ွဲမျာေး 
 

 

 

 

မပပ ွဲေ ာ်း 

 
AARC သည် အရ ာက်အအ ိုတ င် အနိုပညာနှင ် သမှိိုင်ေး 

ပပပ ွဲရလေးခိုပဖင ် နှစ်သစ်ကှိို စတင်ခွဲ သည်။ ဆယ်ရကျာ်သက် 

အသက ်ဝ င်တ သော အန ိုပည ော ရိုပ်ပံို မျ ောား၊ က ော  န ်ားမ ျ ောား ၊ 

အန ်န ီတမ  သ ို မ ဟို ် အန ်န ီမယ်  ပန်ေးချ  ကရန 

ရရှေးရဟာင်ေးန ရ မျာေးပဖင ် အချ ှိန်ကာလမျာေး ခရ ေးစဉ်အ ှိ 

စင်တာသည် Austin ၏ သမှိိုင်ေးရကကာင်ေး၊ ယဉ်ရကျေးမှိုနှင ် 

လူမျာေးကှိို ရဖာ်ပပသည ် လက ်ရ ောမျာေးကှိို 

ခင်ေးကျင်ေးပပသခွဲ သည်။ မတ်လ ပှိတ်ရက်သည် အဖ ွဲြို့အာေး 

ယခိုနှစ်အတ က် စ စဉ် ာေးရသာ လက်ကျန် ပပပ ွဲမျာေးကှိို 

အ န်လှိိုင်ေးသှိိုို့ ရရွှြို့ရပပာင်ေးပခင်ေးပဖင ် အလှိိုက်သင ်ပဖစ်မပ ေး 

ဖန်တ ေးမှိုအာေးရကာင်ေးရစဖှိိုို့ အခ င ်အလမ်ေးဖြစ ်လ ောပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အ အ ေါ်ဝါရလီ 20 ရက်၊ 2020 တ င် AARC သည် "သတတ ရှ ပါ- Saheli က ို ခ ်ီးက  ်းဂိုဏ်မပြုအနသည ် ညအနခင််း” က ို က င််းပခွဲ သည်  

မပပ ွဲမ  ျား 13 ခ ု

ခင််းက င််းမပသသည ် ပန််းခ ပီန််းပို 177 

ခု 
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Sundaram ၏ ပပသမှိုကှိို AARC တ င် 

ဇန်နဝါရ လ 10 ရကမှ် မတ်လ 28 ရက်၊ 2020 

ကကာေးတ င် ခင်ေးကျင်ေးပပသမပ ေး ယခိုအခါ 

အ န်လှိိုင်ေးတ င် ကကည ်ရှိုနှိိုင်သည်။ 

 FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   မပပ ွဲ ပရ သတ်အာရံို  

သတတှိရှှိပါ- Saheli 

ဇာတ်လမ်ေး 
“မှိန်ေးကရလေး သူငယ်ချင်ေး” ဟို အဓှိပပါယ်ရသည ် ဟနဒ စကာေးလ ိုေးမှ 

 င်ေးသက်လာသည ် Saheli သည ်1992 ခိုနှစ် ရဖရဖေါ်ဝါရ လတ င် 

Austin ရှှိ ရတာင်အာရအှမျ ှိ ေးသမ ေးမျာေးအတ က် ရင်ေးနှ ေးရဖာ်ရရွရသာ 

ပ  ပှိိုေးသူအိုပစ်ိုတစ်ခိုအပဖစ် စတင်ခွဲ သည။် အိုပ်စို၏ ရမ ာ်မှန်ေးချက်မှာ 

မှိသာေးစို  က်  ရရေးမျာေးတ င် နှှိပ်စက်ည ဉ်ေးပန်ေးမှိုကှိို တာေး  ေးရန်၊ 

အကကမ်ေးဖကမ်ှို စက်ဝန်ေးကှိို ချ ှိ ေးဖျက်ရန်နငှ ် အာရှ လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးနှင်  

ရေသနတရ လူမှိုရရေး ဝန်ရ ာင်မှိုမျာေးကကာေး ယဉ်ရကျေးမှို က ာဟချက်ကှိို 

ယူရ ာင်လာပခင်ေးပဖင ် မငှိမ်ေးချမ်ေးရရေး စကဝ်န်ေးကှိို လက်ကှိိုင်ပပ ရန် 

ပဖစ်သည်။ AARC နှင ် Austin သမှိိုင်ေးရကကာင်ေး စင်တာသည ်

အရ ာကအ်အ ိုတ င် ခင်ေးကျင်ေးပပသ ာေးသည ် တကယ ် 

ပပခန်ေးပစစည်ေးတစ်ခိုကှိို  ိုတရ်ပေးပါသည်။ ရဖရဖေါ်ဝါရ လတ င် 

တက်ရရာက်သူမျာေးသည ်ရမာက် န်ေးတင် စာအိုပစ်ာတမ်ေးမျာေးကှိို 

စူေးစမ်ေးရလ လာနှိိုင်ခွဲ မပ ေး Saheli အဖ ွဲြို့ဝင်မျာေးအတနဖြင  ်အာရ ှ

လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးကှိို အလိုပအ်ရကျွေးပပ သည  ်ရတာင်ပှိိုင်ေးမ ှ

ပ မ  ိုေးရသာ အဖ ွဲြို့အစည်ေးအမျ ှိ ေးအစာေးတစ်ခို ပဖစ်လောြ ို  ဘ ယ်လ ိုမျ   ား  

သတတှိရမ ေးခွဲ လဲဆ ို ောက  ို ကနဦေး အဖ ွဲြို့ဝငမ်ျာေး  မှ 

န ေးရ ာင်ခ င ်ရခွဲ သည။် 

 

   မပပ ွဲ ပရ သတ်အာရံို  

Gingko လမ်ေးရလ ာက် 

Sneha Sundaram သည ်အပမင်ပှိိုင်ေးနငှ ် စာရပ  ှိရတ ြို့ခ စာေးမှိုမျာေးကှိို 

ဖန်တ ေးရန် haiku ပ ိုစ  ဂျပန်ဘာသာ လကကာပဖင ် သဘာဝ ဓာတ်ပ ိုကှိို 

ချ ှိန် ှိိုေးကကည ်ပါသည်။ “ginkgo လမ်ေးရလ ာက်”  ှိိုသညမ်ာှ  ှိရတ ြို့ခ စာေးမှို 

ရယူရန်  စာရရေးသူက သဘာဝ ပတ်ဝန်ေးကျင်မျာေးတ င် လမ်ေးရလ ာက်သည ် 

ရရေှးရဟာင်ေး ဂျပန်ဘာသာ haiku အစဉ်အလာပဖစ်တစ်ခို ပဖစ်သည်။ 

Sundaram သည ်သူ၏ အနိုပညာကှိို ဤအရလ အ အရပေါ် 

အရပခခ ဖန်တ ေးမပ ေး ပရှိသတ်မျာေးအာေး ၎င်ေးတှိိုို့၏ ကှိိုယ်ပှိိုင် 

အရလေးအနက်ရတ ေးရတာရသာ အခှိိုကအ်တနိ်ု့ကှိို သဘာဝတ င် 

ရာှရဖ ပါရန် တှိိုကတ် န်ေးအာေးရပေးပါသည။် 

 

 

တ န ဦ ားတ လတ ဖပမှော 

ချယ်ရီပန်ားတ လားတ  က ို 

ဆံတ ကသောထဲ 

တ ဝ ှယ မ်ားလ ိုက ်ယ ်

(လက် က်ရည်နငှ ် ခရီ်းသ ာ်းမခင််း- ဗာက  ရယ် မပပ ွဲ) “AARC ေှာ ရှ တွဲ လူတ ိုင််းက ို အက ်းဇ်ူးတင်ေ ံို်းမ စရ်ပါတယ်။ 

COVID က ကျွန်ေတ ိုို့ရွဲဲ့ အစအီစဉက် ို အခက်အတ ဲ့အစခွဲ ပပီ်း ပ ွဲ  ကခ်ွဲ အပေယ ် သငတ် ိုို့ရွဲဲ့ ရင််းမေစက်က ယ်ဝေှုနွဲို့ 

ကျွေ််းက င်သူပီသေှုတ ိုို့က အေှန်တကယ်က ို အတာက်ပအနခွဲ ပါတယ်။ အပ ာ်စရာအကာင််းပပီ်း အသ အမေင်အပ်းတွဲ  

ပ ွဲအလ်း မ စ်ခွဲ ပါတယ်။ ကက ြု်းစာ်းေှုအာ်းလံို်းက ို တကယ် သအဘာက ပါတယ်။ 

ဒီလ ိုမ စ်လာ  ိုို့ သငတ် ိုို့ လိုပ်ခွဲ တွဲ  အရာအာ်းလံို်းအတ က် AARC ေှာရှ တွဲ  လူတ ိုင််းက ို အက ်းဇူ်းတင်အ ကာင််း အမပာအပ်းပါ။” 
- လက် က်ရညန်ှင ် ခရီ်းသ ာ်းမခင််း- ဗာက  ရယ် မပပ ွဲ ပါဝင် ငန်ွှွဲသူ 
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လူက ိုယ်တ ိုင်တက်အရာက်သည ်ပ ွဲေ ာ်း 

လူက ိုယ်တ ိုင်တက်အရာက်သည ် ပ ွဲေ ာ်း 

 

  

AARC သည် ပါဝင် ငန်ွှွဲသူ 8965 ဦေးရကျာ် ရှှိခွဲ သည ် အရ ာက်အအ ိုတ င် ပ ွဲစဉ ်တစ ်ယ ်တစ်ပ ွဲကှိို ကျင်ေးပခွဲ သည်။ ဤပ ွဲမျာေးတ င ်မဂဂဇင်ေးငယ ်ပပ လိုပ်ပခငေ်း 

လိုပ်ငနေ်းခ င်ရ  ေးရန ေးပ ွဲ၊ လူမှိုအသှိိုငေ်းအဝှိိုင်ေး ကျန်ေးမာရရေး ကိုန်စည်ပပပ ွဲ၊ ရိုပ်ရှင်ဇာတ်လမေ်းတ ွဲမျာေး၊ ကျန်ေးမာရစရသာ အချက်အပပ တ် ှိိုင်ရာ အခနေ်း က်မျာေးနှင  ်

အပခာေးအရာမျာေး ပါဝင်ခွဲ သည်။ ဝန ်မ်ေးမျာေးက လူကှိိုယတ်ှိိုင်တကရ်ရာက်သည ် ပ ွဲမျာေး ကျင်ေးပရန ်ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ အရ ာက်အအ ိုကှိို ပပန်ဖ င ်ချ ှိန်အ ှိ 

မရစာင် နှိိုငရ်တာ ပါဘူေး။ 
 

   ပ ွဲ၏ ပရ သတ်အာရံို ေ််းစာ်းေှု  

Capital Area ဟာလာ ပ ွဲရတာ် 
“[Capital Area ဟာလာ ပ ွဲရတာ်] တက်ရရာက်သူ မ တ် လင် 

လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေ်းအတ က ်အရတာရ်လေး အဓှိပပါယ်ရှှိပါ ယ်။ ေ အရကကာင်ေး ကျွန်မနွဲို့ 

စကာေးရပပာခွဲ သူက Austin မှာ အချ ှိန်အကကာကက ေး ရနခွဲ သူပဖစ်မပ ေး ေ အရကကာင်ေးကှိို 

သူပပန်ရပပာချ ှိန်မာှရတာ  သူူ့မျက်လ ိုေးရတ က ရ ရဝရနမပ ေး ေါမျ ှိ ေး မပမင်ဖေူးဘေူးလှိိုို့ 

ရပပာခွဲ ပါတယ်။ ပ ွဲအခမ်ေးအန ေးမာှ လမ်ေးရလ ာက်ရင်ေး ပ ွဲမှာ ရပျာ်ရွှငရ်န ဲ  သူ၏ 

ကရလေးမျာေးနှင  ်ရပမေးမျာေးကှိို လက်ည ှိ ေး ှိိုေးပပရငေ်း ရပပာခွဲ  ော ပါ။ ကျွန်မ  ို ၏ 

ရစတန  ဝန ်မ်ေးငယ်တစ်ဦေးက ဒပီ ွဲမှာ ပါဝငရ် ာင်ရွက်ရပေးပခငေ်းအတ က် 

သင်တှိိုို့အာေးလ ိုေးကှိို အ ေူးသ ေးသနိ်ု့ရကျေးဇူေး င တ်  ကော င ်ား တ ဖပောခွဲ ပါ ယ်။ မူ လင ်

လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေ်းတ   န ဲ  ပှိိုကက ေးမာေး ဲ  အစဉအ်လာပ ွဲမျာေးက ို  က်ရရာက်ခွဲ တ ပမယ  ် 

AARC နှင  ်Austin မမှိ ြို့ရတာ်တှိိုို့ရဲဲ့ ပူေးရပါင်ေးရ ာင်ရွက်မှိုက ဟာလာ ပ ွဲရတာ်မှာ 

သူမအနှစ်သက်  ိုေးပါဟို ရပပာသ ာေးခွဲ ပါတယ်။” 

- Maira Sheik၊ အရမရှိကန် အစစလာမ်  က်  ရရေးမျာေး (CAIR)  ှိိုင်ရာ ရကာငစ် ၊ Austin 

Chapter ၏ ယခင် အမှိုရ ာင်ေါရှိိုက်တာ 

ပါဝင် င်နွှွဲသူ 753 ဦ်း 

အစ ်းအရာင််းသူ 21 ဦ်း 
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 FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ပ ွဲ၏ ပရ သတ်အာရံို ေ််းစာ်းေှု  

 က်အက ာ်သက် 

သက်အေ ်းဝေ််းအက ာင််းအနို့ 
AARC သည် 10 - 12 တန်ေး ရကျာင်ေးသာေးမျာေးကှိို သမာေးရှိိုေးကျ 

သက်ရမ ေးဝမ်ေးရကျာင်ေးမျာေး က် ရကျာ်လ န်လိုပ်ရ ာင်မပ ေး စရနရနို့၊ မတ်လ 

7 ရက် န နက ်8:30 - ရနို့လယ ်2 န ရ တ င် ပ မ  ိုေး အာရှ အရမရှိကန ်

 ယ်ရကျာ်သက် သက်ရမ ေးဝမ်ေးရကျာင်ေးရနို့ စ ိုည ရတ ြို့  ိုမှို၌ 

မတူက ွဲပပာေးရသာ သက်ရမ ေးဝမေ်းရကျာင်ေး လမ်ေးရကကာင်ေးမျာေးကှိို 

စူေးစမေ်းရလ လာရစရန ်ဖှိတ်ရခေါ် ာေးပါသည်။ ရကာလှိပ်တက်ရန ်

ပပင် ငရ်နသည ် ရကျာငေ်းသာေးအမျာေးစိုသည်  ရာဝန်မျာေး၊ ရရှြို့ရနမျာေးနငှ ် 

အင်ဂျင်န ယာမျာေး ှိိုသည ် သမာေးရှိိုေးကျ သက်ရမ ေးဝမ်ေးရကျာင်ေး 

လမ်ေးရကကာငေ်းမျာေးနငှ ် အကျွမ်ေးတဝင ်ရှှိပါသည်။ 

အ ူေးသပဖင ် “နမနူ  လူနည်ေးစို” ပ ိုရသကာေးကျပ ိုစ နှင ် ရင် ှိိုင်ရနရသည ် အာရှ 

အရမရှိကန်မျာေးအတ က ်ဤသက်ရမ ေးဝမ်ေးရကျာင်ေးသှိိုို့ ဝင်ရရာက်ရန် ဖှိအာေးမျာေး 

ရှှိတတ်ကကပါသည်။ ဤပ ွဲသည် အ က် န ်ား  ရကျာင်ေးသာေးမျာေးအာေး ၎ငေ်းတှိိုို့၏ 

စှိတ်ဝငစ်ာေးမှိုမျာေး၊ ကျွမ်ေးကျင်သူမျာေးနှင ် စ ွဲလမ်ေးမှိုဝါသန မျာေးနငှ ် 

ပှိိုအ ဝင်နှိိုင်သည ် မတူက ွဲပပာေးရသာ သက်ရမ ေးဝမ်ေးရကျာင်ေး လမေ်းရကကာင်ေးမျာေးကှိို 

ရလ လာရန် အခ င ်အလမ်ေးတစ်ခို ရပေးပါသည်။ ရကျာင်ေးသာေးမျာေးသည် 

ကမက ပပ လိုပ်သူပါသည ် ရ  ေးရန ေးပ ွဲမျာေး၊ သက်ရမ ေးဝမ်ေးရကျာင်ေး 

ရှင်ေးလင်ေးတင် က်မှိုမျာေးတ င ်ပါဝင ်င်နွှွဲခွဲ မပ ေး ရကာလှိပအ်တ က ်

ကကှိ တငပ်ပင် င်ရန် နည်ေးလမေ်းမျာေးအရကကာင်ေး ရလ လာခွဲ ပါသည်။ 

 

 

ပါဝင် င်နွှွဲသူ 44 ဦ်း 

လိုပ်ငန််းခ င်အ  ်းအန ်းပ ွဲ 10 ခို 

 
“ 

 

ကျွန်အတာ ် ရှုမေင်ပံိုက ို အေနှတ်ကယ် အမပာင််းလွဲအပ်းခွဲ ပပ်ီး 

ရ ို်းရ ို်းသာ်းသာ်းအမပာရရင် တကယ ်က ို အံ ေခန််း 

အအတ ဲ့အကကြံုပါ။ ကျွန်အတာ် တကယ် သအဘာက ခွဲ ပပီ်း 

အန က်ပ ိုင််းေှာလည််း ဒီလ ိုေ  ြု်းအတ  

 က်လိုပ်သ ာ်းခ င်ပါတယ်။” 

 

 
 

“ကျွန်အတာ်က ပံ ပ ို်းအ ာင်ရွက်အပ်းသမူ စ်ပပီ်း 

လိုပ်ငန််းခ င်အ  ်းအန ်းပ ွဲေှာ တကယ် အပ ာ်ခွဲ ပါတယ်။ 

လ န်ခွဲ တွဲ  5 လေှ ယူအက်စ်အအက ို အရာက်လာတွဲ  

ဗီယက်နေလ်ူေ  ြု်း အက ာင််းသာ်း တစဦ််းနွဲို့ 

ခ  တ် က်န ိုင်ခွဲ ပါတယ်။” 



عرى

 ب
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ဒစ်ဂ စတ်ယ် အစီအစဉ် 54 ခို 

ပါဝင် င်နွှွဲသူ 9351 ဦ်း 

ဒစ်ဂ စ်တယ် အစီအစဉ်ေ ာ်း 

 
 

 

AARC သည် COVID-19 ကှိို လျင်ပမန်စ ာ တ ိုို့ပပန်နှိိုငခ်ွဲ မပ ေး ဧမပ လမှစ၍ 

ဗာကျျူရယ် စ စဉလ်ိုပ်ရ ာင်ပခင်ေးကှိို ကူေးရပပာင်ေးနှိိုင်ခွဲ သည်။ အသာေးရပေး 

ရဖာ်ပပမှိုမျာေးတ င် အာရသှာေးမျာေးအရပေါ် လူမျ ှိ ေးရရေးခ ွဲပခာေးမှို  နိ်ု့ကျငရ်ရေးနှင ် 

ကှိိုရှိိုန ဗှိိုင်ေးရပ်စ်၊ ဌာနခ ွဲအနှ ို့အပပာေး ရန ရာသ ပန်ေးချ   လူငယ် အစီအစဉ်၊  

အနိုပညာရငှ်မျာေးပါသည ် ေစ်ဂျစတ်ယ ် ပပပ ွဲမျာေးနှင  ် ကကှိ  ှိိုလက်ခ ရရေး၊ 

အာရမှှိသာေးစိုမျာေးတ င် အမညေ်းရရာင်   နိ်ု့ကျင်ရရေးအရကကာင်ေး 

ရပပာ ှိိုပ ို ှိိုင်ရာ “ခငမ်င်ရပါရသာ အရေေါ်နငှ ် ဦေးရလေး၊ 

လူမည်ေးဘဝမျာေးအတ က် စာလွှာမျာေး”  ှိိုင်ရာ အလိုပ်ရ ိုရ  ေးရန ေးပ ွဲမျာေးကှိို 

အသာေးရပေးသည  ် မမှိ ြို့ရတာ်ခနေ်းမတစ်ခိုကှိို ဖနတ် ေးရန ် AACHI အပပင် Austin 

မမှိ ြို့ရတာ၏် တန်ေးတူည ရရေး ရ ိုေးဌာနနှင ် လကတ် ွဲလိုပ်ကှိိုငပ်ခငေ်း ပါဝင်ပါသည်။ 
 

 

 

သေ ိုင််းဝင် လ ပ်တမပက်ရ ိုက်ခ က်ေ ာ်း 

သမှိိုင်ေးဝင် လ ပ်တပပက်ရှိိုက်ချက်မျာေး သည ် အာရှ အရမရှိကန ်

ရရွှြို့ရပပာင်ေးရန ှိိုင်သ၏ူ  အရမရှိကန်ပပညရ် ာငစ်ိုသှိိုို့ ရရွှြို့ရပပာင်ေးမှို ဇာတရ်ကကာင်ေးက  ို 

အဓှိက သ ိုေးပှိိုင်ေးဖြင ် ရပပာပပသည  ် အ န်လှိိုင်ေး ဇာတ်လမေ်းတ ွဲသ ိုေးပှိိုင်ေး ပဖစ်သည်။ 

မတူက ွဲပပာေးရသာ အာရှနငှ ် အာရှ အရမရှိကန် အိုပ်စိုမျာေးအပပင် ၎င်ေးတှိိုို့၏ 

သမှိိုင်ေးရကကာင်ေးကှိို ရလ လာလှိိုကပ်ါ။ 

အ ံို်းေရှ အသာ အခန််း လှုပရ်ှာ်းေှု 

AARC သည ်ဂျပန်လူမျ ှိ ေး အနိုပညာရှင် Yayoi Kusama က စ  ်အောားထက ်သနမ်ှုက  ို 

ဖြစ်တစသည ် သင ်ကှိိုယ်ပှိိုင် မ န  အ  ိုေးမွဲ အခန်ေး ဖန်တ ေးပခင်ေး အပါအဝင် အှိမတ် င်ေး 

လူငယ် လှိုပ်ရှာေးမှိုမျာေးစ ာကှိို  ိုတရ်ဖာ်ပပပါသည်။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ ်

အစီအစဉ်ြျာ်း 
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ပ င ်လင််းစ ာအမပာပပီ်း ဂိုဏ်ယတူတ်ပါအစ- ေ ိုက ် င ်ပါ 
 

 

AARC နှင ် ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ အာရှသာေးအာေးလ ိုေးက ကျယ်ရလာင် ပ င ်လင်ေးစ ာရပပာမပ ေး ဂိုဏ်ယူတတ်ရကကာင်ေး 

တင် က်ပပသခွဲ သည်- မှိိုက်ဖ င ်ပါ - ကသဂိုတ်လ 6 ရက်တ င် အ န်လှိိုင်ေး တည်ေးပဖတ်မှို။  က်တရော က်သူ 

မျာေးသည် Austin၊ New York နှင ် အပခာေးရနရာမျာေးမှ ရဖျာ်ရပဖသူ 17 ဦေးပဖင ် ဟာသ၊ ဂ တနှင ်  

ကဗျာတှိိုို့ ပါဝင်သည ်လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေး တည်ရ ာက်မှိုညအတ က် ကျွ န်ိုပ်  ို နှင ် ပူားတ ပါ င်ားခ ဲ ပါ သည်။ 

 
 ပါဝင် ငန်ွှွဲသူ 140 ဦ်း  

“တကယ ် ပ ွဲအကာင််းပါ။ အေ ိုကစ်ာ်း စ ေ််းအ ာင်ရည်အတ နွဲို့ အအကာင််း ံို်း 

စီစဉ်သူအတ ပါ။ စစီဉ်သူအတ အတ က ်အရေ််းဝေ််းသာပါတယ်။” 

 FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ  
 
 

  ဒစ်ဂ စ်တယ် အစီအစဉ ်ခင််းက င််းမပသေှုေ ာ်း  
 
 

 

 

ပါဝင် င်နွှွဲသူ 81 ဦ်း ပံိုအမပာသူ 18 ဦ်း  
 

 န်တီ်းေှုရှ အနလ ိုက်ပါ။ 

 
 

 ပါဝင် ငန်ွှွဲသူ လူငယ် 120 ရကျာ်  

 

ဖန်တ ေးမှိုရှှိရနလှိိုက်ပါ။ ပန်ေးချ  မျာေးနှင ် ယဉ်ရကျေးမှို ရန ရာသ  

စူေးစမ်ေးရှာရဖ ရရေး အ န်လှိိုင်ေး အစ ီ အစ ဉ်သည် အသက် 5 နှစ်မှ 12 

နှစ်အရွယ် ကရလေးမျာေးအတ က် ပန်ေးချ  မျာေး၊ ယဉ်ရကျေးမှိုနှင ် 

သဘာဝကှိို စှိတ်လှိုပ်ရှာေးဖ ယ် စူေးစမ်ေးရလ လာရရေး ပဖစ်သည်။ 

အစ ီအစ ဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ Dougherty ပန်ေးချ  စင်တာ၊ 

အာရှအရမရှိကန် ရင်ေးပမစ်စင်တာ၊ Emma S. Barrientos မကက  ကှိို 

အရမရှိကန် ယဉ်ရကျေးမှို စင်တာ၊ George Washington ပန်ေးပို 

ပပတှိိုက်နှင ် ယဉ်ရကျေးမှို စင်တာအပပင် Austin သဘာဝနှင်  

သှိပပ စင်တာတှိိုို့က ပ  ပှိိုေးသည ် အနိုပညာမျာေးနှင ် ယဉ်ရကျေးမှို ှိိုင်ရာ 

အရကကာင်ေးအရာအရပေါ် အရပခခ ၍ ကရလေးမျာေးအတ က်  

ရပျာ်စရာရကာင်ေးမပ ေး စှိတ်ဓာတ်ပမ င ်တင်ရပေးသည ် အပန်ေးရပဖ 

အစ ီအစ ဉ်ကှိို ဖန်တ ေးရပေးရန် ပဖစ်သည်။ 

အ ေ်ေှာ မပြုလိုပ်မခင််း တ ိုက်ရ ိုက် ပံိုအမပာပ ွဲ 
 

AARC သည် ena ganguly က ဦေးရ ာင်ခွဲ သည ် နှစပ်ှိိုင်ေးပါ စာရရေးသာေးရရေး 

လိုပ်ငနေ်းခ င်ရ  ေးရန ေးပ ွဲ အခနေ်း ကမ်ျာေးကှိို ကျင်ေးပခွဲ မပ ေး ၎င်ေးတ င် 

တက်ရရာက်သူမျာေးသည် အ ူေးသပဖင ် အာရှ အရမရှိကန ်ပစှိဖှိတ် ကျွန်ေးသာေးမျာေး 

အပဖစ် အှိမ်၏ အဓှိပပါယ်အတ က ်ဇာတ်လမ်ေးပ ိုပပငတ်စ်ခိုကှိို ဖန်တ ေးခွဲ သည်။  

၎င်ေးတှိိုို့က ကျွန်ိုပတ်ှိိုို့၏ ဗာကျျူရယ် လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေ်း ပ ိုရပပာပ ွဲကှိို စကတ်င်ဘာလ 12 

ရက်၊ 2020 ၌အှိမ်နှင ် ပပန်လည်ချ ှိတ ်က်သည ်၊ ကိုစာေးရပေးသည ် ညရနခင်ေးနှင  ်

လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေ်းကှိို ဖနတ် ေးရန ်၎ငေ်းတှိိုို့၏ လက်ရာမျာေးကှိို ဖတ်ပပခွဲ သည်။ 

ဤဇာတ်လမ်ေးမျာေး၏ စိုရပါင်ေး ာေးမှိုကှိို အ န်လှိိုင်ေးတ င် 2020 အကိုန၌် ဖတ်ရှိုနှိိုင်ပါမည်။ 
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သက်ကကီ်းရယွ်အ ို အစီအစဉ်ေ ာ်း 

သကက်ကီ်းရွယအ် ိုအစီအစဉ်ေ ာ်း 
မပ ေးခွဲ ရသာနှစ်က AARC သည် 

သက်ကက ေးရွယ်အှိို 

ပါဝင် င်နွှွဲသူမျာေးအတ က ်

ဘာသာစကာေး စကာေးပပန် ှိိုမှိုကှိို 

တှိိုေးပမ င ်ရပေးခွဲ မပ ေး ကျန်ေးမာရရေး 

အသှိပညာရပေးကှိို ပ  ပှိိုေးရပေးပခငေ်း ှိိုငရ်ာ 

Austin အမျာေးပပည်သူ ကျန်ေးမာရရေးနှင ် 

SAIVA တှိိုို့နငှ ် ပေူးရပါငေ်း၍ အပတ်စဉ် 

အစာေးအရသာက်မျာေးနှင  ်

ကျန်ေးမာကက  ခှိိုငရ်ရေးကှိို ရပေးအပ်ခွဲ ကာ 

ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ သက်ကက ေးရွယ်အှိို 

ဥယျာဉ်ကှိို စှိိုက်ပျ ှိ ေး ှိနေ်းသှိမ်ေးခွဲ ကာ 

ပမက်ခင်ေးကက ေးမျာေးတ င် ရလ ကျင ်ရရေး 

ကှိရှိယာမျာေးကှိို ရပါင်ေး ည ်ခွဲ မပ ေး Meals 

on Wheels နှင  ်Austin Free-Net 

တှိိုို့နှင  ်ပူေးရပါင်ေးမပ ေး က န်ပျျူတာ 

သင်တန်ေးမျာေး ပှိိုို့ချရပေးခွဲ သည်။ 
 
 

COVID-19 အစအီစဉ်အရ်း  ွဲမခင််း 
AARC သက်ကက ေးရွယ်အှိို အ စ ီအစ ဉသ်ည် ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ သက်ကက ေးရွယ်အှိိုမျာေး၏ ရဘေးကင်ေးရရေးနငှ ် ကျန်ေးမာရရေးအတ က ်အ န်လှိိုင်ေး ပ ိုစ တစ်ခိုကှိို ပပင် င်ခွဲ သည်။ မပပတ် 

ချ ှိတ် က်မှိုရှှိရနရစရန ်ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ သက်ကက ေးရွယ်အှိိုမျာေး၏ စှိတ်ဝင်စာေးမှိုမျာေးနှင  ်တ ိုို့ပပန်မှိုအတ က ်အ ူေးသ ေးသနိ်ု့ပဖစ်သည ် ဗာကျျူရယ ်ပ ွဲစဉ်မျာေးနှင ် လှိုပ်ရှာေးမှိုမျာေးကှိို 

ဖန်တ ေးခွဲ သည်။ AARC ဝန် မေ်းမျာေးသည် လစဉ် ကျန်ေးမာကက  ခှိိုင်ရရေး ဖိုနေ်းရခေါ် ှိိုမှိုမျာေး ပပ လိုပမ်ပ ေး အသက်ပှိိုကက ေးရသာ သက်ကက ေးရယွ်အှိိုမျာေးအတ က် သက် ှိိုင်ရာ 

သတင်ေးအချက်အလကန်ှင ် မမှိ ြို့ရတာ ်ရင်ေးပမစ်မျာေး အပါအဝင် လစဉ် သတင်ေးစာလွှာကှိို ရပေးပ ို ပါသည်။   ှိိုက်ချ ှိ၊ ရယာဂ၊ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ ဇာတရ်ကကာင်ေး မ ရဝရန်၊ 

ဘယ်မှာလွဲခနိ်ု့မှန်ေးပါ၊ ဓာတ်ပ ို ပပသမှို ဂှိမ်ေးနှင  ်သင ်အမတှ်အသာေးကှိို ပဖတည် ပ်ကပ်လိုပ်ပါတှိိုို့ အပါအဝင်  ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ သက်ကက ေးရွယ်အှိိုမျာေးအတ က် ရပမာက်မျာေးစ ာရသာ 

လူမှိုရရေးနှင ် ဖန်တ ေးမှို ှိိုင်ရာ လှိုပ်ရှာေးမှိုမျာေးကှိို ေစ်ဂျစ်တယ်ပဖင ် ဖန်တ ေးခွဲ သည်။ လစဉ် သက်ကက ေးရွယ်အှိို သတင်ေးစာလွှာပူေးရပါင်ေးရန ်ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ အ ေးရမေးလ ်

aarc@austintexas.gov သှိိုို့ ပှိိုို့ပါ။ 

သက်ကကီ်းရယွ်အ ို အစီအစဉ်ေ ာ်းနငှ ် စာ်းစရာေ ာ်း 263 ဦ်း 

အစီအစဉ် ပါဝင် င်နွှွဲသူ 3,550 ဦ်း 

သက်ကကီ်းရယွ်အ ိုအတ က် တည်ခင််းအပ်းအသာ ထေင််းပ ွဲ 3,084 ပ ွဲ 

mailto:aarc@austintexas.gov%20သို့%20ပို့ပါ။
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 FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ  
 
 

   ပ ွဲ၏ ပရ သတ်အာရံို ေ််းစာ်းေှု  

သက်ကကီ်းရွယ်အ ို အာ်းလပ်ရက် အနို့လယ်စာ 
AARC သက်ကက ေးရွယ်အှိို အာေးလပ်ရက် ရနို့လယ်စာသည် မတူည ရသာ အ စ ီအစ ဉ ်

ရနို့မျာေးသှိိုို့ တကရ်ရာက်သည ် ကျွန်ိုပတ်ှိိုို့၏ သက်ကက ေးရွယ်အှိိုမျာေးက အတတူက  

ရရာက်လာမပ ေး အာေးလပ်ရက်မျာေးကှိို ရပျာ်ရွှင် င်နွှွဲသည ် နှစစ်ဉ် 

ပ ွဲအခမ်ေးအန ေးတစ်ခို ပဖစ်သည်။ 2019 သက်ကက ေးရွယ်အှိို အာေးလပ်ရက်သည် အပခာေး 

ပန်ေးခခ မျာေးနှင  ်အပနေ်းရပဖမှို သက်ကက ေးရွယ်အှိို စင်တာမျာေး တက်ရရာက်ခွဲ သည ် 

ပ မ  ိုေးနှစ်လည်ေး ပဖစ်သည်။ ပ ွဲတ င် Austin သ စ ိုတ ေးဝှိိုင်ေးနငှ ် AARC 

သက်ကက ေးရွယ်အှိိုမျာေး၊  န်တာနှင  ်ဓာတ်ပ ိုမျာေးအပပင ်AARC နှင ် PARD ဝန် မ်ေးက 

တည်ေးခင်ေးသည ် ဧည ်ခ ရရေး ရနို့လယစ်ာတှိိုို့ ပါဝင်ပါသည်။ Austin အမျာေးပပည်သူ 

ကျန်ေးမာရရေးသည် တိုပ်ရက ေး ကာက ယ်ရ ေးမျာေးန ှင   ်ယူအကစ်် သနေ်းရခါင်စာရင်ေး 

အ   က ်ပ  ပှိိုေးရပေးခွဲ မပ ေး Hands on Housing သည် လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုငေ်း 

အချက်အလက်မျာေးကှိို မ ရဝရန ်ပါဝင် င်နွှွဲခွဲ သည်။ 

  တက်အရာကသ်ူ 300 ဦ်း  
 

 

သက်ကက်ီးရွယ်အ ို ပန််းခ  ီသငတ်န််းေ ာ်း 
သက်ကက ေးရွယ်အှိိုမျာေးသည် စကကျူရိုပ်၊ စကကျူဖန်တ ေးပခင်ေးနှင  ်တရိုတ် စာရရေးပခင်ေး အပါအဝင ်ဖနတ် ေးမှိုအာေးရကာင်ေးရသာ လှိုပ်ရာှေးမှိုမျာေးစ ာကှိို နှစ်သက်ခွဲ ကကသည်။  
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Fabian Duran (ပပည်သူူ့ပ ွဲအခမ်ေးအန ေး ရခါင်ေးရ ာင်) နှင  ်Rashad 

Muhammad 

Asian American Teen Career Day ရှှိ (လှိုပ်ရှာေးမှို ှိိုင်ရာကျွမ်ေးကျင်သူ)။  

  အေ ာလ်င ်ခ က် 

အေ ာ်လင ခ် က် 
ဝန် မ်ေးမျာေးသည် ယခိုနစှ်၏ စ စဉ်လိုပ်ရ ာင်ပခင်ေးအတ က ်

စတင်သတ်မတှ်ချ ှိန်တ င် ယခိုနှစ်က ကျွန်ိုပ်တှိိုို့အတ က ်ဘာရတ ပဖစန်ှိိုင်မလွဲ 

မသှိပမင်နှိိုင်ခွဲ ပါဘေူး။ ယဉရ်ကျေးမှို ှိိုငရ်ာ စင်တာမျာေးကှိို တှိိုေးချွဲြို့ရန ်2018 

ရင ရချေးစာချ ပ ်ပက်ရက ချ်ပဖင  ်ရန်ပ ိုရင  ည ် ာေးမပ ေး 

ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏အသ ိုေးအရ ာင ်ပစစည်ေး တှိိုေးချွဲြို့ရရေး အစ အစဉ် တ င ်

ခင်ေးကျင်ေး ာေးသည ် ပနေ်းချ  ရရေး  ွဲခနေ်းအသစ်၏ ေ ဇှိိုငေ်းနှင  ်

ရ ာက်လိုပရ်ရေးကှိို စတင်ဖနတ် ေးရန ်အစ အစဉ်မျာေး ရှှိခွဲ သည်။ 

ပပခန်ေးပစစည်ေးအသစ်မျာေးကှိို တပ် ငရ်န်၊ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ နစှ်ပတလ်ည် 

လက်မှတ် ှိိုေးပ ွဲ CelebrAsia ကှိို ကျင်ေးပရန်၊ သက်ကက ေးရယွ်အှိို အ စ ီအစ ဉ်ကှိို 

တှိိုေးချွဲြို့ရန်နငှ ် ကျွန်ိုပတ်ှိိုို့၏ အရ ာက်အအ ိုတ င ်ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ သက်ဝင်ရသာ 

ဖန်တ ေးမှိုသတှိရှှိရရေး ရန ရာသ  ကရလေးမျာေး စခနေ်းသ င်ေးရလ ကျင ်မှိုကှိို 

စတငရ်တာ ပါမည်။ သှိိုို့ရသာပ်ငာေးလည်ေး ယခိုနှစ်သည် ဝန် မေ်းမျာေးအာေး 

ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေးကှိို ချ ှိတ် က်မှိုရှှိရနရစမပ ေး 

ရခတတရရွှြို့ ှိိုငေ်းရပေးပခငေ်းနှင  ်အန ေးရပေးပခင်ေး ပဖစ်ရစသည ် အဓှိပပါယ်ရှှိရသာ 

နည်ေးလမ်ေးမျာေးအရပေါ် ပပနလ်ည်စဉ်ေးစာေးရတ ေးရတာရန် အခ င ်အလမ်ေး 

ရပေးပါသည်။ ယခိုနှစ်ကှိို ပပနရ်တ ေးရတာပါက သှိသာပမင်သာသည်မှာ 

ယခိုကွဲ သှိိုို့ သ ေးပခာေးရနရသည ် အချ ှိနမ်ျာေးတ င ်လူမှိုအသှိိုင်ေးအဝှိိုင်ေး 

ဖန်တ ေးရန် လှိိုအပ်ချက်ပဖစ်သည်။ 

 

ဤလာမည ်နှစ်တ င်၊ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့သည် အာရှ အရမရှိကန ်

စာရရေး ရာမျာေးနှင  ်ရပပာကကာေးမှိုမျာေးကှိို မ ေးရမာင်ေး ှိိုေးပပသည ် 

စာအိုပ်ဖတ်ပခငေ်းစ ေးရ ေးပဖစ်သည ် Hyphenated ကွဲ သှိိုို့ရသာ 

အရည်အရသ ေးမ အ စအီ စ ဉ်မျာေး ွဲမှ ရန က်တစ်ခိုအတ က ်

ရနရာသတ်မတှ် ာေးရှှိလှိိုပါသည်၊ သက်ကက ေးရွယ်အှိိုအာေးလပ်ရက ်

ရအာငပ် ွဲခ ပခငေ်း နစှ်ပတလ်ည်အတ က် ဗာကျျူရယ ်စိုစည်ေးပခင်ေး၊ အသ မျာေး- 

ရေသခ  အာရ ှအရမရှိကန် ရဖျာ်ရပဖသူမျာေးပါရှှိရသာ လစဉ် ဂ တစ ေးရ ေး၊ 

အသာေးအရရာငရ်ပါင်ေးစ ိုအသှိိုက်အဝန်ေးမျာေးအတ က် 

ပပန်လည်ကိုစာေးပခငေ်းနှင  ်ေဏ်ခ နှိိုင်မှိုတှိိုို့နှင ်စပ်လျဉ်ေးသည ် အပခာေးရသာ 

ယဉ်ရကျေးမှို ှိိုင်ရာစငတ်ာမျာေး ပူေးရပါင်ေးပါဝင်သည ် အှိပ်မက်မှနှိိုေး ပခင်ေး၊ 

ရပပာ ှိိုသူစ ေးရ ေး၊ AARC ပပပ ွဲအနိုပညာရှင်မျာေး၏ လက်ရာမျာေးကှိို ပပသရန ်

 ိုတ်လိုပ်သည ် ဖန်တ ေးမှိုအသာေးရပေး ဗ ေ ယှိိုမျာေး၊ နှင  ်

ပှိိုမှိိုမျာေးပပာေးရသာအရာမျာေး။ 

 

ရန ငတ် င ်AARC အစ ီအစ ဉ်မျာေးကှိို ကူည ရပေးနှိိုင်ရန ်ဤစစတ်မ်ေးကှိို 

ပပည ်စ ိုရအာင်ပဖည ်စ က်ရပေးပါ။ ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏ အရ ာက်အအ ိုကှိို 

မည်သည ်အချ ှိန်တ င် ပပန်ဖ င ်မည် ှိိုသည်ကှိို မသှိရှှိရသာ်လည်ေး၊ 

ကျွန်ိုပ်တှိိုို့၏အ စ ီအစ ဉတ် င ်သင်၏ပါဝင်မှိုသည် အရရေးကက ေးသည်ကှိို 

ကျွန်ိုပ်တှိိုို့ သှိရှှိပါသည်။ 
 

 

 

 

 

Asian American Teen Career Day ရှှိ Stephanie 

Harriman (ရ ိုေးဝန ်မ်ေး) နှင ် Zoya Zia 

(လှိုပ်ရှာေးမှိုရခါင်ေးရ ာင်)။ 

COVID-19 ရကကာင ်ပှိတ်သှိမ်ေးမှိုအတ င်ေး Park Monitor အပဖစ် 

Park Ranger မျာေးကှိို ကူည ရပေးရနသည ် Jonathan Van၊ AARC 

ပပ ပပင် ှိန်ေးသှိမ်ေးမှိုလိုပ်သာေး။ 

FY22 အစီအစဉ်စစ်တေ််း 
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 Asian American Zine Making Workshop တ င် ပါဝင်သူမျာေးသည် Austin History Center နှင ် Silk Club တှိိုို့နှင ်အတူ ပူေးရပါင်ေးကာ တင်ပပခွဲ ပါသည်။  

 FY2020 နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ  
 

 

 

လူေှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းအ  ွဲဲ့အစည််းေ ာ်းနှင ် ပါတန ေ ာ်း 
 

အာရှအဆြရ ကန် ဘဝအရညအ်ဆ  ်း ဆကာ်ြရှင ်

AUSTIN ၏ အာရ ှြ  ာ်းစု အကူအညီ ဝန်ဆ ာငြ်ှုြျာ်း 

ATX အာရှ ာ်းြျာ်း 

AUSTIN အာရှ အဆြရ ကန် ရပု်ရှင်ပ ွဲဆတာ ်

AUSTIN အာရှ ာ်း လူြှုအ  ုင််းအဝ ငု််း ကျန််းြာဆရ်း ပဏာြ ဆ ာင်ရွကြ်ှု 

AUSTIN လူြှုအ  ုင််းအဝ ုင််း ဆကာလ ပ ်

AUSTIN ဖ လစ်ပ ုင ်အဆြရ ကန ်အ င််းအဖ ွဲွဲ့ 

AUSTIN အခြွဲ  အငတ်ာနက ်

AUSTIN  ြ ုင််းစငတ်ာ 

AUSTIN အြျာ်းမပည် ူ ကျန််းြာဆရ်း 

AUSTIN ရှ တ်စပီ်းယာ်း 

AUSTIN ဆတ်း  ာ်း  ံစံုတီ်းဝ ုင််း 

AUSTIN စစ်ြှုထြ််းဆ ာင််း အနုပညာ ပ ွဲဆတာ ်

မြ  ွဲ့ဆတာ် ြကထ်ရ  ု

AUSTIN မြ  ွဲ့ဆတာ် တန််းတူညီဆရ်း ရံ်ုး 

ကာလာအာ ခ် ထုတ်လပု်ဆရ်း 

အဆမခစ ုက်ဝငလ်ာ ူ ဆရ်းရာြျာ်းအတ က် ဆကာ်ြရငှ ်

အဆြရ ကန် အစစလာြ်  က ်ံဆရ်းြျာ်း ဆကာငစ်ီ - AUSTIN 

ဆဖာင်ဆဒ်းရှင််း ဆကာ်ြတြီျာ်း 

အခြွဲ  အကဆနေ့ 

ပ ုဆကာင််းဆ ာ AUSTIN အာရှအဆြရ ကန် ကုန်  ယ်စက်ြှုအ င််း 

အ ြ်ရာ  ငု်ရာ ကြ််းလင ်လက်ြျာ်း 

အာရှအဆြရ ကန် အဖ ွဲွဲ့အစည််းြျာ်း က န်ရက် 

ကယ်တင်ဆရ်း တပဦ််း ကဇာတ်ရံုအဖ ွဲွဲ့ 

SILK CLUB 

စြစ်  ု်းနီ်းယြ််း အ င််းအဖ ွဲွဲ့ြျာ်း 

SAIVA 

စ နေ့်ဆဒ်းဗစ်၏ ဆဖာင်ဆဒ်းရှင််း 

 ည်စစစတာ  ူငယ်ချင််းြျာ်း 

TRAVIS ဆကာင်တ ီ

ထရက် ဗီရက ်အက်စ ်

ယူအက်စ် လူဦ်းဆရစာရင််း 

အာရှ အဆြရ ကန် ဆလ လာြှုြျာ်း၏ ယူတီ စင်တာ 

Y’ALL WE ASIAN



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

အာရှ အအေရ ကန် ရင််းမေစ်စင်တာ 

8401 Cameron Road 
Austin, Texas 78752 
(512) 974-1700 

austintexas.gov/aarc 

aarc@austintexas.gov 

Austin မမှိ ြို့ရတာ်သည် မသန်စ မ်ေးရသာအရမရှိကန်လူမျ ှိ ေးမျာေးအက်ဥပရေကှိို ရလေးစာေးလှိိုက်န ရန် 

ဝန်ခ ကတှိပပ  ာေးပါသည်။ အကျ ှိ ေးအရကကာင်ေး  ရလျာ်ရသာ မ မ်ေးမ မှိုမျာေးနှင ်  က်သ ယ် က်  မှိုမျာေးတ င် 

သာတူည မ ပါဝင်ခ င ်တှိိုို့ကှိို ရတာင်ေး ှိိုမှိုအလှိိုက် ပဖည ် ည်ေးရပေးပါလှိမ ်မည်။ အကူအည အတ က် (512) 974-3914 

သှိိုို့မဟိုတ် Relay Texas 7-1-1 သှိိုို့  က်သ ယ်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 
FACEBOOK.COM/AARCATX 

INSTAGRAM.COM/AARCATX 

ကျွန်ိုပ်တ ိုို့၏သတင််းလွှာအတ က် စာရင််းအပ်းပါ 

mailto:aarc@austintexas.gov

