
ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ 

အစည္းအေ၀းခန္းမ။ ခ်ီး(ခ)္ကလပ(္ခ) (Cheek-Clark) အေဆာက္အအံ ု

ေဖေဖာ၀္ါရ ီ၂၊ ၂၀၁၂ 

 

ၾကိဳဆုိျခင္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း 

 

မစၥစ္ေလးေဟာ့တ္ (Ms. Lea Holt) မွအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလုံးကုိၾကိဳဆုိ၍ေက်းဇူးတင္ 

စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာၾကေသာအၾကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ - ဗာဂ်ီးနီးယား 

ေဘေလ့ဗ္ (Virginia Baillif)၊ စယ္လ္ဗီယာဘလန္း (Sylvia Bland)၊ ေရွာင္းကယ္လ္၀လ္ဲ (Shawn 

Caldwell)၊ ေဒးဗစ္ဖရေဲလး (David Fraley)၊ ဂၽြန္၀ီလွ်ံ (John Williams)၊ ဂ်ဴနီတာ ၀ီလွ်ံ (Juanita 

Williams)၊  အင္ဂ်လာ၀ူးမက္ (Angela Womack)၊ ဒိုနယ္လ္ရိုက္ (Donald Wright) ေက်ာ္ေအာင ္ 

(Kyaw Aung)၊ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo)၊ ႏွင့္ ေဂ်ာ့စ္ဂ်ိန္း(စ) (George James) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ထေရစီအက္နရူး (Tracy Agnew)၊ ခရစ္စတုိဖာခ်ယ္ရြန ္(Christopher Chiron) ႏွင္ ့စီမံခန္႔ခြဲေရးပံ့ပိုးမႈမ ွ

ေမရီကရလ္ဲဗင္ (Mary Craven) တုိ႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံး ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၂ 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကုိရရွိခဲ့ပါသည္။ ေလး (Lea) မွ ေနာက္ဆုံးေပၚျပကၡဒိန္ကုိျပသ ခဲ့ပါသည္။ 

 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား- ေဖေဖာ၀္ါရီလ ၁၉၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း 

 

ေလးေဟာ့တ္ (Lea Holt) မွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးစီကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း၏ 

မိတၱဴကုိေပးအပ္သျဖင္ ့လူတုိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ပါ၀င္ရန္အတြက္ဖတ္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ 

ျပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ျပီးေနာက္တြင္ ဂ်ဴနီတာ ၀ီလွ်ံ (Juanita Williams) ကဖတ္ရႈသည့္မွတ္တမ္းမ်ား 

ကုိလက္ခံေၾကာင္းအဆုိျပဳျပီး  ေရွာင္းကယ္လ္၀လ္ဲ (Shawn Caldwell) ကေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ 

အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တစ္ခနဲက္တည္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးဒါရိုက္တာရွာေဖြျခင္း- 

 

ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနအလုပ္သမားမ်ားသည ္ ဒါရိုက္တာအသစ္အတြက္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ 

တင္ျပရန္အားေပးထားသည္ ့စာလႊာတစ္ေစာင္ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၂တြင ္လက္ခံရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္ 

သမားမ်ားထံမွေမးခြန္း ေလးခုကုိသာလက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့ပတ္သတ္ေသာ ကိစၥကုိ 

ခရစ္ခ်ယ္ရြန ္(Chris Chiron) မွျပည့္စံုေသာေမးခြန္းမ်ား ုံအျဖစ္ျပန္လည ္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ဆုိသည္ကုိ 



လက္ခံရနအ္တြက္ အင္ဂ်လာ၀ူးမက္ (Angela Womack)၊ မွအဆုိျပဳကာ ေဒးဗစ္ဖရေဲလး (David Fraley) 

မွေထာက္ခံပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ တခနဲက္တည္းေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ေကာ္မတီမွေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ သုံးရက္အတြင္းေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေန႔စြဲမ်ားမွာ ေဖေဖာ၀္ါရီလ 

၉၊ ၂၀၁၂ ၾကာသပေတးေန႔- ေဖေဖာ၀္ါရီလ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ၾကာသပေတးေန႔- ေဖေဖာ၀္ါရီလ၂၃၊ ၂၀၁၂ 

ၾကာသပေတးေန႔  မနက္၈း၀၀ မွ ၉း၀၀နာရီအတြင္းျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထား 

ေပးသည့္အခ်ိန္ဇယားသည ္အခ်ိန္္ၾကပ္ေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးသည္ ဤေန႔ရက္မ်ား 

ျတြင္ မနက္၇း၃၀ တြင္ေတြ႔ဆုံရန္အတြက္ ့္ အခ်ိနမ္ွီအဆင္သင့္ရွိေန္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ့္  

 

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ ွဗာရီတာမန္ေရး (Verita Murrill) သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာလ်ာထားခံရသူမ်ား 

ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားအကူအညီေပးရန ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ဦးစီအားဒါရိုက္တာ၏အလုပ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာေဖာ္ျပခ်က္၊ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး 

အတြက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊  အလုပ္မခန္႔အပ္မွီစည္းမ်ဥ္းမ်ား မိတၱဴတုိ႔ကုိ ၀န္ထမ္း 

မ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင ္(Equal Employment Opportunity Commission) မွေပးအပ္ထား 

သည့္အတုိင္း ေပးပါသည္။  ဗာရီတာ (Verita) ကေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားသစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း 

ေျခလွမ္းအတြင္းတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဥပေဒ အရအေရးၾကီးေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

မ်ား ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီလုိက္နာမႈျပဳရာတြင ္ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ့

အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ရန ္အစရွိသည္တုိ႔ကုိရွင္းျပပါသည္။  လမ္းညႊန္ခ်က္ 

မ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကာကြယ္ထားသည့္အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ - အသက္၊ ႏိုင္ငံသား/ေမြးရပ္၊ 

ဌာန၊ လူမ်ိဳး/အသားအေရ၊ ဘာသာ၊ က်ား/မ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအားသာမႈ)ကုိ မထိခိုက္မိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင ္

သည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

   

ေကာ္မတီမ ွလ်ာထားခံရသူမ်ားသို႔ေမးမည္ ့ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းေမးခြန္းမ်ားအၾကမ္းဖ်င္းကုိ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈ 

ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကုိထပ္ေပါင္းထည့္ကာ အသုံးအႏႈန္းစကားအခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔အတြက္ 

ေျပာင္းလဲ မႈျပဳခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ခ်ယ္ရြန ္(Chris Chiron) မွဤေဆြးေႏြးမႈအေပၚအေျခတည္၍ လာမည္ ့

ၾကာသပေတးေန႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အဆင္သင့္ထားရွိေပးမည္ျဖစ္ပါ 

သည္။  ဗာရီတာ (Verita) ကေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အလုပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာေဘာင္အတြင္း 

တြင္သာေမးျမန္းရန္သတိေပးခဲ့ပါသည္။ 

 



ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ေမးခြန္းမ်ားကုိနံပါတ္တပ္ကာ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးလွ်င္ေမးခြန္းတစ္ခုစီကုိေမးေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔မွသာ သင့္ေမးခြန္းကုိသင္သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေမးရန္အလွည့္က်ေရာက္ မည္ဆုိ 

သည္ကုိလည္းသိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လ်ာထားခံရေသာသူမ်ားကုိ တူညီေသာေမးခြန္းမ်ား သာေမးျမန္းမည ္

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အျခားေသာကိစၥမ်ား 

 

မစၥစ္ ေဟာ့တ္ (Ms. Holt) ကေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးရာထူး တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ (၁၂) ေနရာ ႏွင္ ့အဖြဲ႔ 

ေခါင္းေဆာင္ေနရာတစ ္(၁) ခုတုိ႔ကုိဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။  ဤရာထူးေနရာမ်ား အားလုံး 

သည္ အဖြဲ႔လုိက္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀း 

 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ၀္ါရီ္လ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၂၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ မနက္ ၇း၃၀ တြင ္

ခ်ီး(ခ္)/ကလပ္(ခ) (Cheek-Clark) သင္တန္းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါရုိက္တာရာထူးအတြက္ 

ေရြးခ်ယ္လ်ာထားခံရသူတစ္ဦးႏွင္ ့ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 


