ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးအၾကံေပးေကာ္မတီ
အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ ခ်ီးစ္ခလပ္အေဆာက္အဦး
ဂၽြန္၂၁၊ ၂၀၁၂
ၾကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း ေရွာခါး၀ဲလ္ (Shawn Caldwell) ကအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားကိုၾကိဳဆိုကာမိတ္ဆက္စကားေျပာ
ၾကားပါသည္။ အၾကံေပးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအနက္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung)၊
အန္ဂ်လာ၀ူးမက္ခ္ (Angela Womack)၊ ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ (Juanita Williams)၊ ေဒးဖစ္ဖရာေလး (David
Fraley)၊ ေဂ်ာ့ဂ်ိမ္း (George James)၊ ဗာဂ်ီးနီးယားဘလစ္ဖ္ (Virginia Baillif)၊ ေဆဗာဘလန္း(Sylvia
Bland)၊ ေဒၚနယ္ရိုက္ (Donald Wright) ႏွင့္ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo) တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္စတိုဖာခ်ီရြန္ (Christopher Chiron)၊ ေ၀နီဘလဲ (Wayne Blair) ႏွင့္ ၀န္ထမ္းေထာက္ပံ့ေရးမွ
ေမရီခေရဗန္ (Mary Craven) တို႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဒးရီးယက္စ္ဒစ္ဆင္(Mr. Darius Dixon)
ႏွင့္ ထေရစီအက္ႏူး (Tracy Agnew) တို႔သည္ဤ အစည္းအေ၀းပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကေပ။
မစၥတာခါး၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) က မစၥတာဘလဲ (Mr. Blair) လာေရာက္တက္ေရာက္ျခင္းအတြက္ေက်းဇူး
တင္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။ မစၥတာဘလဲ (Mr. Blair) ကအေၾကာင္းအရင္းအတိအက်တစ္ခုခုေၾကာင့္လာ
ေရာက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာေရာက္လိုေသာဆႏၵျဖစ္ေပၚမိ၍လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားေလသည္။
သူကေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ခ်ီးက်ဴးစကားမ်ားေျပာၾကားျပီး ယင္းႏွင့္စကားေျပာရန္ဆႏၵရွိပါက
မည္သူမဆိုအတြက္အဆင္သင့္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေျပာၾကားပါသည္။
၂၀၁၂ ဂၽြန္လ၇ရက္ မွအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကိုျပန္လည္ၾကည့္ရႈၾကပါသည္။ မစၥတာဂ်ိမ္း (Mr. James)
ကအစည္းအေ၀း အခ်က္အလက္မ်ား ကို သေဘာတူညီေၾကာင္းတင္ျပရာ မစၥစ္ (Ms. Bland) က
ေထာက္ခံပါသည္။ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကိုတခဲနက္တည္းကန္႔ကြက္သူမရွိသေဘာတူညီၾကပါသည္။
ကိစၥမ်ားတင္ျပျခင္း 

မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron) ကေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးအလုပ္ေနရာမ်ားစြာကိုမၾကာမွီအခ်ိန္တြင္
စတင္ဖြင့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာရာထူးမ်ားကိုမူတနလၤာေန႔တြင္ပိတ္ပစ္ေတာ့မည္
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ရာထူးရွစ္ေနရာႏွင့္ အေဆာက္အအံုအထပ္နည္းပညာ
ရာထူးေနရာမ်ားလည္းမၾကာမွီတြင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။



မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron) ကဌာနသည္ Rosetta Stone အစီအစဥ္၏မိတၱဴငါးဆယ္ (၅၀) ကို
၀ယ္ယူခဲ့ျပီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုအစီအစဥ္မွ အဂၤလိပ္စာပို၍ထူးခၽြန္ေသာအလုပ္သမားမ်ားကို
ဂ်ဴလိုင္လအကုန္တြင္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။



မစၥတာေအာင္္ (Mr. Aung) ကအြန္လိုင္းဓမၼဓိဠာန္မ်ားကိုရႏိုင္မရႏိုင္ ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမးပါသည္။
မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron) ကဘာသာျပန္အတြက္ ၀ဘ္အေျချပဳဓမၼဓိဠာန္အခ်ိဳ႕ တို႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္
ထိုလင့္ခ္မ်ားကိုဌာန၏ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္
အလြယ္တကူ အကူအညီမ်ားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။



မစၥတာမူး (Mr. Moo) ကအခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
၏မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကိုခံေနရေသး ေၾကာင္း တိုင္ၾကားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို
ၾကားမိေၾကာင္းေျပာပါသည္။ မစၥတာခါး၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) ကအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚတြင္ အေရးယူျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္မရွိ
ေၾကာင္းလူတိုင္းအားထပ္မံအသိေပးပါသည္။ သူကဆက္လက္ျပီး
အလုပ္သမားမ်ားသည္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသုိ႔အရင္သြားျပီးထို႔ေနာက္တြင္မွစီမံခန္႔ခြဲေရးသုိ႔တက္
ကာ ေျဖရွင္း၍မရေသာကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။

လုပ္ငန္းအသစ္ ပတ္၀န္းက်င္တိုးတက္သာယာေရးပန္းတိုင္မ်ားေကာ္မတီ-ေကာ္မတီခြဲေလးတစ္ခုစီသည္ ယင္းတို႔၏စီမံကိန္း
မ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္မိနစ္၃၀ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေကာ္မတီသည္ယင္းတို႔၏
တိုးတက္မႈကိုျပန္လည္ေ၀မွ်ပါသည္။
 အဖြဲ႔ ၁ - ေဒးဖစ္ဖရာေလး (David Fraley)၊ အန္ဂ်လာ၀ူးမက္ခ္ (Angela Womack) ေဂ်ာ့ဂ်ိမ္း
(George James) ႏွင့္ ဗာဂ်ီးနီးယားဘလစ္ဖ္ (Virginia Baillif)

အလုပ္ဆိုင္းမ်ား၊ အလုပ္အခ်ိန္စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာကိစၥမ်ား၏အက်ိဳးမ်ားႏွင့္အျပစ္မ်ား
မစၥတာဖရာေလး (Mr. Fraley) ကယင္းတို႔၏အုပ္စုသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးမွယင္းတို႔အလုပ္လုပ္ရ
သည့္အခ်ိန္အဆိုင္းမ်ားအေပၚတြင္မည္သည့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ယင္းတို႔ေရြးခ်ယ္လိုက္
သည့္အဆိုင္းအခ်ိန္မ်ားေၾကာင့္မည္သည့္ျပႆနာမ်ား-ဥပမာ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
သြားလာေရး-ရွိေၾကာင္း သိရွိရန္အတြက္ ေလ့လာမႈတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ေနပါသည္။ အဖြဲ႔သည္
ဆက္လက္ျပီးယင္းတို႔၏ေမးခြန္းမ်ားကိုျပန္လည္ အျပီးသတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာမႈကိုမည္ကဲ့သုိ႔ျဖန္႔ေ၀
ကာျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္ဆိုသည္တို႔ကို စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 အဖြဲ႔ ၂ - ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ (Juanita Williams)၊ ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung)၊ ေဒၚနယ္ရိုက္ (Donald
Wright) ႏွင့္ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo)

ရိုးရာေျပာင္းလဲမႈႏွင့္နားလည္မႈကိုတိုးတက္လာေစရန္၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ရင္းႏွီးနားလည္
မႈရွိေစရန္နည္းလမ္းမ်ား
မစၥ္၀ီလွ်ံ (Ms. Williams) ကအုပ္စုသည္ မတူညီေသာရိုးရာအတားအဆီးမ်ား-ဥပမာ Hello သုိ႔မဟုတ္
Goodbye ကိုမည္ကဲ့သုိ႔ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေျပာသည္၊ မတူညီေသာအားလပ္ရက္မ်ား၊ ႏွင့္ မတူညီေသာ
ရိုးရာအစားအစာမ်ား- သည္ ညႈိႏႈိင္းမႈကိုအစခ်ီႏိုင္မည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဥပမာ- ကတ္ျပားငယ္ေလးမ်ားတြင္ ႏႈတ္ဆက္စကားအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ “မဂၤလာပါ။ ဘယ္လိုလဲ။
ေနေကာင္းလား” တို႔ကိုေရးသားျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သူမကဆက္လက္၍ဇံုတစ္ခုစီမွ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာဘာသာစကား
ေလးခုျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစကားလံုးမ်ား၊ စကားစုမ်ား-ဥပမာ တံျမတ္စည္း၊ အမႈိက္ေကာက္
ပါ၊ ဖုန္သုတ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ၾကမ္းတိုက္ျခင္း-ကို သင္ယူထားရန္အတြက္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးတင္
ျပပါသည္။ သူတို႔ကထပ္မံအၾကံျပဳသည့္အခ်က္မွာ လူတစ္ဦးစီ၏ကိုယ္ပိုင္ရုန္းကန္မႈမ်ားႏွင့္ ဤေနရာ
သုိ႔ေရာက္လာခဲ့သည့္အခ်ိန္အထိဘ၀ခရီးလမ္း အေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ေ၀ဌႏိုင္သည့္အခ်ိန္မ်ားကို
ထားရွိ ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္ေနာက္တစ္ခုမွာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေနရာထိုင္ခင္းထိန္း
သိမ္းေရးအားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ အပတ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသတ္မွတ္ျပဳလုပ္ေပးရန္
အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron) က Orange County စာေပေကာင္စီမွဆရာ၊ ဆရာမ
မ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔လာေရာက္ရန္ဖိတ္ေခၚျပီး အဂၤလိပ္စာဘာသာသင္ၾကားသည့္အတန္းမ်ားတြင္
အလုပ္သမားမ်ားအားသင္ေပးသည့္ စကားလံုးႏွင့္စကားစုအခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးၾကည့္
ၾကရန္အေၾကာင္းကိုပါထပ္မံအၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။
 အဖြဲ႔ ၃ - ဂၽြန္၀ီလ်ံ (John Williams)၊ ေရွာခါး၀ဲလ္ (Shawn Caldwell) ႏွင့္ ေဆဗာဘလန္း (Sylvia
Bland)

ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္သင္တန္းေပးရန္ လိုအပ္ေသာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္
အၾကံဥာဏ္မ်ား
မစၥတာခါး၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) ကအုပ္စုအေနျဖင့္အစီအစဥ္မ်ားမွထြက္ခြာျခင္း၊ ဌားရမ္းျခင္းျဖစ္စဥ္
(ရာထူးတက္ျခင္းႏွင့္ရာထူးေနရာေျပာင္းျခင္း) အစရွိသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
လိုခ်င္ေၾကာင္း၊့္ွ လူ႔အရင္းအျမစ္သည္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ထိုေပၚလစီမ်ားကိုျပန္လည္
စီစစ္သင့္သည္ဟုထင္ျမင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသြားပါသည္။

ဂ်ဴလိုင္လ ၄ ရက္သည္အားလပ္ရက္ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားေသာအစည္းအေ၀း (ဂ်ဴလိုင္
၅ ရက္) ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေနာက္ထပ္အစည္းအေ၀းကိုဂ်ဴလိုင္ ၁၉ တြင္ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္
ပါသည္။ ဒုလက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဂေရး (Gray) သည္လည္းထိုအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္
ရန္အတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron) က အုပ္စု တစ္ခုစီမိမိတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္တင္ျပခ်က္မ်ားကို အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ကာမစၥတာဒစ္ဆင္ (Mr.Dixon) အားေပးျပီး၊ သူကအုပ္စု
တစ္ခုစီမွစတင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာအေၾကာင္းမ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခအေနအခ်ိဳ႕တို႔ကို ထိုအစည္းအေ၀း
တြင္ တင္ျပေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူက အကယ္၍အုပ္စုတစ္ခုစီက ထိုအစည္းအေ၀း မတိုင္မွီ
ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္ တင္ျပခ်က္အၾကမ္းတစ္ခုကိုလိုခ်င္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ေပးအပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား
ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အစည္းအေ၀း ေနာက္ထပ္အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဂ်ဴလိုင္လ ၁၉ ရက္ၾကာသပေတးေန႔၊ မနက္ ၇း၃၀ တြင္
ခ်ီးခ္/ကလပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

