အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား
ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးအႀကံေပးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး
စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂
နံနက္ ၇း၃၀
၁။ အစျပဳျခင္း
မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကအစည္းအေ၀းကိုစတင္လိုက္သည္။
၂။ အမည္စာရင္း
အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung)၊ ဗာဂ်ီးနီးယားေဘလစ္ပ္ (Virginia Baillif)၊
ေဆဗီးယားဘလန္း (Sylvia Bland)၊ ေရွာန္ကတ္၀ဲလ္ (Shawn Caldwell)၊ ေဂ်ာ့စ္ဂ်ိမ္းစ္ (George James)၊
ဂၽြန္တဘလ်ဴ၀ီလ်ံ (John W. Williams) ႏွင့္ ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ (Juanita Williams) တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေဒးဗစ္ဖရာေလး (David Fraley)၊ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo)၊ အန္ဂ်လာေ၀ါမက္ (Angela Womack) ႏွင့္
ဒိုနယ္ရုိက္ (Donald Wright) တို႔မတက္ေရာက္ၾကပါ။ ဒဲယီးရက္စ္ဒီဇြန္ (Darius Dixon)၊ ထေရစီအက္နယူး
(Tracy Agnew) ႏွင့္ ခရစ္ခီယြန္ (Christ Chiron) ႏွင့္ စဲလက္စ္တီခရစ္(စ)တီ (Celeste Christy)
တို႔လည္းတက္ေရာက္ၾကသည္။
၃။ ၁၃.၉.၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း အတည္ျပဳခ်က္
မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က ၁၃.၉.၂၀၁၂ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ တင္ျပသည့္အတိုင္း မျပည့္စံုဘဲ
တက္ေရာက္သူမ်ားကို တလိုင္းခ်င္းစီျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ အစည္းအေ၀းကို မွန္ကန္စြာနွင့္
ျပည့္စံုစြာဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ဂ႐ုျပဳသည္။ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က အဆိုျပဳခ်က္ကို
တင္ျပေစသည္။ မစ္(စ)ဘလန္း (Ms. Bland) က ၁၃.၉.၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကို
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့သည္။ မစ္(စ) ၀ီလွ်ံ (Ms. Williams) က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုျပဳခ်က္ကို
တညီတညႊတ္တည္း အတည္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။
၄။ ဖြင့္ျပသည့္ကိစၥမ်ား
(က) ေမးခြန္းနွင့္ ေကာ္မတီမွ အေလးထားမႈမ်ား


မစ္စတာကယ္လ္၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) ၏ တတိယအဆိုင္း လံုၿခံဳမႈကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၂၁၀
ပစ္(စ)ဘိုရိုလမ္းရွိ ဒုတိယအလုပ္ဆိုင္းကို တာ၀န္ယူမႈနွင့္ပတ္သက္ၿပီး မစ္(စ)ဘလန္း (Ms. Bland) က
သေဘာက်နွစ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ယခင္က အေဆာက္ အဦး တြင္
သန္႔ရွင္းေရးတာ၀န္ယူသည့္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းက ကားရပ္သည့္ေနရာမွ အေဆာက္ အဦးေနရာ
သို႔ေရာက္ရန္ ညအခ်ိန္တြင္ ဘေလာက္မ်ားစြာျဖတ္သြားရသည္။



မစ္(စ)ေဘလစ္ပ္ (Ms. Baillif) က ပစ္(စ)ဘိုရိုလမ္းမွ တတိယအလုပ္ဆိုင္း ကားရပ္ရန္နွင့္ ကားစီးရန္
အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုေနရာကို မႏွစ္က ကားရပ္ရန္ စမ္းသပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း
လူမ်ားစြာ မရွိသည့္အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိေတာ့ ေၾကာင္း မစ္(စ)၀ီလ်ံ (Ms. Williams)

ကတင္ျပခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား သြားလာေရးနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုေပးသင့္ေၾကာင္း မစ္စတာခီယြန္ (Mr. Chiron) ကျဖည့္စြက္သည္။


တတိယအလုပ္ဆိုင္းမွ ကားရပ္ခ ေတာင္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိလားဟု မစ္(စ)ဘလန္း (Ms. Bland) က
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ လူထုလံုၿခံဳေရးက ညေနပိုင္း ကားရပ္ခကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း
ဘယ္ေလာက္ေပးရမည္နွင့္ ဘယ္ေတာ့စတင္မည္ မသိေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃ တြင္ စတင္ရန္
ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မစ္စတာခီယြန္ (Mr. Chiron) ကအတည္ျပဳခဲ့သည္။



ၿပီးခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းက Statistical ဆန္းစစ္ျခင္း ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ သင္တန္းသား
ကူညီမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ အီးေမးကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ မစ္စတာဂ်ိမ္း(စ္) (Mr. James)
ကေ၀မွ်ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းက ရည္ရြယ္ထားသည့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မည္မဟုတ္
ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည့္ စတစ္ေမရြန္ (Steve Marron) ကိုဆက္သြယ္ခဲ့သည္။

(ခ) HAC သို႔အဖြဲ႔(၁)၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ဆန္းစစ္မႈ


မစ္စတာဂ်ိမ္း(စ) (Mr. James) သည္ မစ္စတာ ဖရဲေလး (Mr. Fraley) ႏွင့္ မစ္(စ)၀ိုးမက္ (Ms. Womack) တို႔၏
အလုပ္ဆိုင္း ေတာင္းဆိုမႈကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ၎တို႔နွင့္ ဆက္သြယ္ လ်က္ရွိသည္။ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr.
Dixon) က ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀းမွာျပည့စံုရမည္။



ဤေဆြးေႏြးအတြင္မွာ အသင္း၀င္အတြက္ဆက္သြယ္စာရင္က HAC စာအုပ္အထဲမွာေခတ္မမီ
ေသာအရာကိုျမင္ရသည္၊ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က မစ္စတာ (Mr. Williams) ကို ေတာင္းဆိုမႈ ကို
ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မစ္စတာ ဖရဲေလး (Mr. Fraley) အားဆက္သြယ္ရန္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၅။ လုပ္ငန္းအသစ္
(က) အဖြဲ႔ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃ မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ေဆာင္မႈစီမံခ်က္


အဖဲြ႔ ၂ - မစ္(စ)၀ီလ်ံ (Ms. Williams) က ထိုအခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔မွ အပိုအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပန္ရန္မရွိဘဲ
ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကူညီေ၀မွ်မည့္လုပ္ အားေပးမ်ား ရရွိရန္ခက္ခဲေၾကာင္း
ေျပာခဲ့သည္။ ၎ူတို႔၏ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေတာင္းဆိုမႈနွင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ဌာနက
ဦးစားေပးသင့္သည္ကို အဖြဲ႔က ဆန္းစစ္သင့္ေၾကာင္း မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က
ေထာက္ခံအႀကံေပးခဲ့သည္။



အဖြဲ႔ ၃ - မစ္စတာကယ္လ္၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) က ေကာ္မတီက ဆန္းစစ္ရန္နွင့္ ျပဳလုပ္ေပးရန္
မူ၀ါဒသင္တန္းကို ေလ့လာရန္ တင္ျပခဲ့သည္။ မစ္စတာ (Mr. Williams) က ေလ့လာမႈမ်ား ျဖန္႔ေ၀ၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္
ဇံုမန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
o စာရင္းတြင္မပါသည့္ အျခားအေလးထားဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ားရွိပါသလားဟု မစ္စတာ ဒီဇြန္
(Mr. Dixon) ကေမးျမန္းခဲ့သည္။
o မစ္(စ)၀ီလ်ံ (Ms. Williams) က ပညာေရးဆိုင္ရာ (ဥပမာ GED သင္တန္း) ကို
ေလ့လာမႈတြင္ထပ္ျဖည့္ၿပီးယင္းကုိထပ္ျဖည့္ျခင္းက လုပ္ငန္းဆိုင္း၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္

ငန္းခ်ိန္အတြင္းသင္တန္းတက္ရန္ခက္ခဲေစသည္။ မစ္(စ)အက္နရူး (Ms. Agnew) က
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က တတိယအဆိုင္းအခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသင္တန္း တစ္ခုခု
တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။


မစ္စတာခီယြန္ (Mr. Chiron) ကစာရင္းတြင္ပါသည့္အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားကိုလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္
ဌာနသင္တန္းမ်ား (နာက်င္ေစမႈ၊ နစ္နစ္ေစမႈ၊ စသည္တို႔) ကို တင္ျပၿပီး ျဖစ္ၿပီး
အျခားမပါ၀င္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားနွင့္ ကြဲျပားစြာ စာရင္းေရးသြင္း ေဖာ္ျပ သင့္သည္။
o မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကေလ့လာမႈကို ျဖန္႔ေ၀ရန္နွင့္ ျပန္လည္ရရွိရမည့္ ေန႔စြဲကို
သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
o မစ္စတာ (Mr. Williams) ႏွင့္ မစ္စတာကယ္လ္၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) က ေလ့လာမႈကို
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေနာက္လာမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေလ့လာမႈကို
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေစမည္။
o မစ္စတာေအာင္ (Mr. Aung) က လက္ရွိေလ့လာမႈ ပံုစံတြင္ ပါရွိသည့္ အရာ မ်ား အားလံုးက
သူ႔အတြက္ ညီတူညီမွ်စြာ အေရးပါေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ အားလံုးကို နံပါတ္ “၁”
အျဖစ္ထားမည္။ ေလ့လာမႈက ဘာေၾကာင့္လိုအပ္ ေၾကာင္းနွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ပါက
အျခားလူမ်ား တမ်ိဳးတမည္ ခံစားရမည္လား ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။
o မစ္စတာခီယြန္ (Mr. Chiron) က သင္တန္းဦးစားေပးမႈကလည္း အေရးႀကီး
ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ခ်သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္မ်ားက အခ်ိန္ဇယား မရွင္းလင္း မႈနွင့္
နာက်င္ေစမႈ၊ နစ္နစ္ေစမႈ သင္တန္းမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ေထာက္ျပ ခဲ့သည္။
ကိစၥအားလံုးကို တျပိဳင္နက္တည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အတြက္၊ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) နွင့္
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္က ဘယ္ကိစၥက အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
o ၀န္ထမ္းမ်ားက သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္သင္တန္းမ်ား တက္ရန္ လိုအပ္ သည္ကို
ေမးျမန္းသည္ဟု မစ္(စ) ဘလန္း (Ms. Bland) က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ လုံျခံဳေရး
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားကို သတိျပဳျခင္း က ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခံစားခြင့္
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က ရွင္းျပခဲ့သည္။



အဖြဲ႔ ၂ က သူတို႔ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon)
ကအၾကံဥာဏ္မ်ား ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္မႈ ေခ်ာမြတ္ေစရန္ အတြက္ ဘာသာစကား
အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အဓိကစကားလံုးမ်ား မည္ကဲ့သို႔ သင္ယူထားရန္ ေကာ္မတီက
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ညစာအတူ သံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားသင့္ေၾကာင္း
အႀကံေပးခဲ့သည္။



စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမႈအတြက္ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကေနရာထိုင္ခင္း ထိန္းသိမ္း ေရး
၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္း မြန္စြာ
ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း မစ္(စ) ဘလန္း (Ms. Bland)
ကအႀကံေပးခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းရလဲ ဆိုသည့္အေၾကာင္းရင္းကို
မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၀န္ထမ္းနည္းပါးသည့္ အေၾကာင္း ရင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မစ္စတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က ရာထူး ေနရာ လပ္မ်ားစြာကို ျဖည့္ဆည္းသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္က လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္
ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ မနက္ ၇း၃၀ တြင္
ခ်ီး(ခ္)/ကလပ္(ခ) (Cheek-Clark Conference Room) အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

