အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား

ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးအၾကံေပးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း
ခ်ီးစ္-ခလပ္အေဆာက္အအံု
ေအာက္တိုဘာ၂၅၊ ၂၀၁၂
မနက္ ၇း၃၀ နာရီ
မစၥတာေဒးရိယက္စ္ဒီဇြန္ (Mr. Darius Dixon) ကအစည္းအေ၀းကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ား
ကိုၾကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က ဧည့္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ပံ့ပိုးမႈ
အမႈေဆာင္ လက္ေထာက္ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မစၥတာဘရူးစ္ရန္းဘတ္ (Mr. Bruce Runberg) ကိုမိတ္ဆက္
ေပးပါသည္။
အၾကံေပးေကာ္မတီ၀င္မ်ားအနက္တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung)၊ ဗာဂ်ီးနီးယား
ဘလစ္ဖ္ (Virginia Baillif)၊ ေရွာခါး၀ဲလ္ (Shawn Caldwell)၊ ေဂ်ာ့ဂ်ိမ္း (George James)၊ အန္ဂ်လာ၀ူးမက္ခ္
(Angela Womack)၊ ဂၽြန္ဒဘလ်ဴ၀ီလ်ံ (John W. Williams) ႏွင့္ ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ (Juanita Williams) တို႔ျဖစ္ပါ
သည္။ တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိေသာေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ စယ္လ္ဗီယာဘလန္း (Sylvia Bland)၊ ေဒးဖစ္
ဖရဲေလး (David Fraley)၊ ေစာေလာလမူး (Sa Lawla Moo)၊ ႏွင့္ ေဒၚနယ္ရိုက္ (Donald Wright)
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဘရူးစ္ရန္းဘတ္(Bruce Runberg)၊ ထေရစီအက္နရူး (Tracy Agnew)၊ ေဒးရိယက္စ္ဒီဇြန္
(Darius Dixon)၊ ႏွင့္ စီလက္စတီခရစ္စတီ (Celeste Christy) တို႔လည္းတက္ေရာက္လာၾကပါသည္။
မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကအစည္းအေ၀းစတင္ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာလမွအစည္း
အေ၀း မွတ္တမ္း မ်ားကို လိုအပ္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အမွားျပင္ဆင္မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ေ၀ေပး
ပါသည္။ မစၥတာေရွာခါး၀ဲလ္ (Mr. Shawn Caldwell) မွ မွန္ကန္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳကာမစၥ္ ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ
(Ms. Juanita Williams) မွေထာက္ခံပါသည္။ ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ပဲ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း ကို
မွန္ကန္ေၾကာင္း အားလံုးကေထာက္ခံၾကပါသည္။
ျပႆနာမ်ားတင္ျပျခင္း
(က) ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ား


မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) က ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ယင္းတို႔၏စီမံကိန္းမ်ားကိုျပီးေျမာက္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ ရက္အကန္႔အသတ္သာက်န္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဤႏွစ္ အတြင္းတြင္
အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရစ္ေသာရက္အနည္းသာရွိေတာ့ေၾကာင္း သတိေပးပါသည္။
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ မည့္အစည္းအေ၀းရက္စြဲမ်ားမွာ ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ႏွင့္

ဒီဇင္ဘာ ၂၀ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကတင္ျပလိုေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္
စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိမရွိေမးျမန္းပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားမရွိပါ။
(ခ) အုပ္စု၁ ၏ HAC ထံတင္ျပခ်က္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း


မစၥတာဂ်ိမ္း (Mr. James) ကယင္းတို႔၏ အဆိုတင္သြင္းခ်က္ကို ခရစ္ခ်ီရြန္ (Chris Chiron)
ထံသုိ႔ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားေပးရန္ ဖက္စ္ပို႔ေပးခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္အတြက္အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ႏွင့္
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ ယင္းအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းမိတၱဴမ်ား
ကိုျပဳလုပ္ေပးရန္ရွိေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကအုပ္စု ၂ ႏွင့္ ၃
တို႔ကိုဆက္လုပ္ေစကာ မိတၱဴမ်ားဆြဲခြင့္အခ်ိန္ေပးပါသည္။

(ဂ) ေကာ္မတီမွ အုပ္စု ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၃ တို႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္
ထား ေသာရက္စြဲ မ်ားကိုျပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း
(မစၥတာဒီဇြန္ (Mr.Dixon) ကအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ယင္းတို႔၏စီမံကိန္းမ်ားကို ျပီးေျမာက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂၃ ရက္သာက်န္ေတာ့ေၾကာင္းသတိေပးပါသည္။)


အုပ္စု၂ အစီရင္ခံခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အစီအစဥ္
မစၥ္၀ီလ်ံ (Ms. Williams) ကအုပ္စု ၂ ကို ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung)၊ ေစာေလာလမူး (Sa
Lawla Moo)၊ သူမတို႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္း ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ မစၥ္၀ီလ်ံ (Ms. Williams)
ကအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစီအစဥ္ကိုျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈကာ အုပ္စု ၂ အေနျဖင့္
ဘာသာစကားသင္ယူရာတြင္ “ရိုးရာ” ကိုဦးတည္ရန္အတြက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ သူမက
ဘာသာစကားေလး (၄) ခု - (ကရင္၊ ဗမာ၊ စပိန္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္) တို႔ပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံသည့္
စီမံကိန္းပစၥည္းမူၾကမ္းမ်ားကို တင္ျပ ပါသည္။ အစီအစဥ္မွာ ဇံုတစ္ခုစီတြင္ျပသရန္ ပိုစတာ
သင္ပုန္းမ်ားကို ထားရွိရန္ျဖစ္ပါ သည္။ ပိုစတာ တြင္ လူတို႔အား ဘာသာစကားသင္ယူရာတြင္
အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ရည္ ရြယ္ခ်က္ ကိုနားလည္ေစရန္အတြက္ ဘာသာစကားေ
လးခုျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာပံုမ်ား၊ ကဒ္ျပား ငယ္မ်ားကိုျပသထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပိုစတာမ်ား
အျပင္ လက္ကမ္းစာေစာင္ ၂ ေစာင္ကို လည္း အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္
တစ္ခုတြင္ အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ား ကို ပထမေကာ္လံတြင္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္အျခား
ေကာ္လံမ်ားတြင္ ျမန္မာ/ကရင္ဘာသာျဖင့္မည္ သုိ႔ေရးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊
ျမန္မာ/ကရင္ဘာသာျဖင့္ မည္သုိ႔အသံထြက္သည္ကိုလည္း ေကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

မစၥ၀ီလ်ံ (Ms. Williams) ၏တင္ျပခ်က္ျပီးေနာက္တြင္ေဆြးေႏြးမႈကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
ပါသည္။ သူမအားအျခားအသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ားျဖစ္သည့္ “အနားယူခ်ိန္” ႏွင့္ “မီး”
ဟူေသာစကားလံုးမ်ားကိုထပ္မံေပါင္းထည့္ႏိုင္မည္ေလာဟုေမးပါသည္။ မစၥ္၀ီလ်ံ (Ms.
Williams) က အျပဳသေဘာျဖင့္တံု႔ျပန္ကာ ထိုသုိ႔အသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမ်ားကိုထည့္ျခင္း
သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။
မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကဇံု ၂၂ ခုတြင္လိုအပ္မည့္ ပိုစတာမ်ား၊ ကဒ္ျပားမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္း
စာေစာင္မ်ားကိုဒီဇင္ဘာ၆ရက္ေန႔အမွီျပီးမည္ေလာဟူသည့္အခ်က္ကိုစိတ္တြင္ ထည့္ထားကာ
ယေန႔အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ကို ေကာ္မတီအေနျဖင့္လက္ခံႏိုင္မခံႏိုင္ကို ေမးျမန္း ပါသည္။
မစၥတာရန္းဘတ္ (Mr. Runberg) က အျခားလူမ်ားပါ၀င္မႈရွိမရွိ ဆိုသည့္အေၾကာင္း
ကိုေမးျမန္းပါသည္။ မစၥ၀ီလ်ံ (Ms. Williams) က လုပ္အားေပးပါ၀င္မႈမ်ားရရွိႏိုင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။
မစၥတာေအာင္ (Mr. Aung) က လက္ဟန္ေျခဟန္စကားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ ေစာ္ကားသကဲ့သို႔ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ရိုေသေလးစားျခင္း
မခံရဟုခံစားမႈကိုျဖစ္ေပၚေစတတ္ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon)
ကဂ်ဴနီတာ (Juanita) အား ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍တစ္စံုတစ္ခုကိုထည့္သြင္း ေပးႏိုင္မည္
ေလာဟုေမးျမန္းပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအဆိုတင္ကာ ဘာသာစကားစီမံကိန္းႏွင့္
ပတ္သတ္၍မည္ကဲ့သုိ႔စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မစၥ၀ီလ်ံ (Ms. Williams) ကအခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္ေသာ္လည္း
အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားကို ဖတ္တတ္သည္ဟုေျပာပါသည္။
မစၥတာရန္းဘတ္ (Mr. Runberg) အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ေဒသစကားႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို
ေျပာႏိုင္ပါသလားဟုေမးပါသည္။ မစၥ္၀ီလ်ံ (Ms. Williams) ကေျပာႏိုင္ပါသည္ဟုေျဖၾကား
ပါသည္။
မစၥတာေအာင္ (Mr. Aung) ကမိခင္ဘာသာစကားမွအခြဲေဒသလိုက္ေျပာေသာစကားမ်ားရွိ
ပါသည္ ဟုရွင္းျပပါသည္။
မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကသေဘာတူညီခ်က္ကိုကန္႔ကြက္သူမရွိပဲ သေဘာတညီတညြတ္
တည္းလက္ခံသေဘာတူေၾကာင္းေၾကျငာပါသည္။
မစၥ၀ီလ်ံ (Ms. Williams) ကဇံုမ်ားအတြက္စီမံကိန္းကို ႏို၀င္ဘာလ၈ရက္အစည္းအေ၀းတြင္
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။



အုပ္စု ၃ အဆိုျပဳခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အစီအစဥ္
မစၥတာခါး၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) ကအုပ္စု၃ကို မစၥ္ဘလဲ (Ms. Bland)၊ မစၥတာ၀ီလ်ံ (Mr.
Williams)၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းေျပာပါသည္။ မစၥတာခါး၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) က
လူ႔အရင္းအျမစ္မွခ်မွတ္ထားေသာ PRM ႏွင့္အညီ ေပၚလစီႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
ဦးတည္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။ အုပ္စု၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမွာ သင္တန္း၏အဆင့္ႏွင့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္စုသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုကို
ေရးသားခဲ့ကာ ယင္းကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။ အုပ္စု၃
အေနျဖင့္ ဇံုမန္ေနဂ်ာမ်ားထံသို႔ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကိုပို႔မည့္ေန႔ရက္၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည့္
ေန႔ရက္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းမည့္ေန႔ရက္
တို႔ကို ခ်မွတ္လိုပါသည္။ ဇံုမန္ေနဂ်ာမ်ား သည္ ျဖန္႔ေ၀ရန္၊ ျပန္လည္ေကာက္ယူရန္ႏွင့္
ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ တာ၀န္ေပးျခင္းခံရပါမည္။
မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ေကာက္ယူမည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဖတ္ရႈ ကာ ရလဒ္မ်ားကိုမည္ကဲ့သုိ႔ျပန္လည္ေကာက္ယူမည္
ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ေမးျမန္းပါသည္။
မစၥတာဂ်ိမ္း (Mr. James) က နီပိုတစ္စန္ ကိုမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ခ်န္ထားခဲ့ေၾကာင္း
ေမးျမန္းကာ ထိုအေၾကာင္း ကို 4J အျဖစ္ထည့္သြင္းရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ မစၥတာခါး၀ဲလ္
(Mr. Caldwell) ကနီပိုတစ္စန္ကို စာရင္းထဲသုိ႔ထပ္ေပါင္းထည့္ပါမည္ဟု ဆိုပါသည္။
မစၥတာ၀ီလ်ံ (Mr. Williams) က မစၥ္အက္နရူး (Ms. Agnew) အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္
အလုပ္သမားအားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးရန္ျဖစ္ ႏိုင္မည္ေလာ ဟုေမးျမန္း
ပါသည္။ မစၥ္အက္နရူး (Ms. Agnew) ကျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ဟုေျဖၾကားပါသည္။
မစၥတာခါး၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) က တစ္ခါက ဤစစ္တမ္းကို လိုအပ္ေသာညိႈႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္
လက္ခံမႈရရွိထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကို ႏို၀င္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဇံုမန္ေနဂ်ာအားလံုးထံ
သုိ႔ ပို႔ကာ ျဖန္႔ေ၀ရန္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ မစၥ္ခရစ္စတီ (Ms. Christy) မွာျပန္လည္သိမ္း
ဆည္းရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္အုပ္စု ၃ ၏အသင္း၀င္မ်ားသည္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို္စုေဆာင္းကာ
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျပန္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရလဒ္မ်ား
ကိုျပန္လည္တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို အကန္႔အကြက္မရွိပဲသေဘာတူလက္ခံ
ၾကပါသည္။



အုပ္စု ၁ အစီရင္ခံမူၾကမ္း
မစၥတာဂ်ိမ္း (Mr. James) သည္အုပ္စု၁၏အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကိုေ၀ေပးပါသည္။ စစ္တမ္းတြင္
စီမံမႈအေနျဖင့္ အလုပ္အဆိုင္းမ်ားအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္စဥ္းစားထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ အုပ္စုက ယခင္စစ္တမ္းကို အလုပ္သမားမ်ားအားျဖန္႔ေ၀ရန္ အဆိုျပဳပါသည္။
စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားမွတဆင့္ အလုပ္အဆိုင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမည္မွ်ရွိ ေၾကာင္းကို အလုပ္သမားထုတစ္ရပ္လံုးအေပၚတြင္ အဆိုျပဳသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္သိရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မစၥတာဂ်ိမ္း (Mr. James) က မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron) အေနျဖင့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္
ပတ္သတ္၍ကူညီေပးေနေၾကာင္း၊ မျပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း သုိ႔ရာတြင္ ျဖန္႔ေ၀ျပီးျပန္လည္
ရရွိမည့္ေန႔ျဖစ္သည့္ႏို၀င္ဘာ၈ရက္ေနာက္အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈ
စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီလက္ခံရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။
မစၥတာဒီဇြန္ (Mr. Dixon) ကဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔သည္အလြန္နီးကပ္လြန္းလွေၾကာင္း
ေျပာပါသည္။ မစၥတာဂ်ိမ္းက (Mr. James) ယင္းကိုေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

လုပ္ငန္းအသစ္
A. (က) ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ႏွင့္ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္အစည္းအေ၀းအတြင္းတြင္ ျပီးေျမာက္ရမည့္
အရာမ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္း


အုပ္စုတစ္စုစီကႏို၀င္ဘာ၈ရက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဒီဇင္ဘာ၆ရက္ေန႔အစည္းအေ၀း တြင္
ျပီးေျမာက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုေဖာ္ျပၾကျပီး အခ်ိဳ႕တို႔ကို ဤအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား
အတြင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

B. (ခ) အျခားကိစၥရပ္မ်ား


ဗာဂ်ီးနီးယားဘလစ္ဖ္ (Virginia Baillif) ကအျဖဴေရာင္အိမ္သာဘရက္ရွ္မ်ားကို အသံုးမျပဳ
ေတာ့ပဲအနီေရာင္ဘရက္ရွ္မ်ားကိုအဘယ္ေၾကာင့္အစားထိုးထားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍
ေမးျမန္းပါသည္။ သူမက အနီေရာင္ဘရက္ရွ္သည္ ေနရာထိုင္ခင္း အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ
သုိ႔ေရမ်ားစင္ေစသည္ဟုေဖာ္ျပပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈျပီးေနာက္တြင္ အနီေရာင္ဘရက္ရွ္သည္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ခ် လိုက္ပါသည္။ မစၥ၀ီလ်ံ (Ms.

Williams) က ေနကာေရကာမ်က္မွန္မ်ား (goggles) သည္ အသံုး၀င္ေၾကာင္း အၾကံေပးပါ
သည္။ မစၥတာရန္းဘတ္ (Mr. Runberg) ကလည္း လူတစ္ဦးအေနျဖင့္မ်က္မွန္တပ္ရာတြင္
ေလကာေနကာမ်က္မွန္မ်ား (goggles) ကိုအသံုးျပဳရန္ေျပာပါသည္။ မစၥ၀ီလ်ံ (Ms.
Williams), မစၥတာ၀ီလ်ံ (Mr. Williams) ႏွင့္ မစၥတာခါး၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) တို႔အားလံုး
ကလည္းမ်က္မွန္မ်ားတပ္စဥ္ေဘးမွ အကာမ်ား ရွိသည္မွလြဲ၍ မ်က္မွန္တပ္ထားသည့္အခ်ိန္
တြင္ပင္လွ်င္ ေနကာေရကာ မ်က္မွန္ (goggles) ကို လိုအပ္ေသးေၾကာင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။
ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးမွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို ယင္းတို႔ၾကိဳက္သည့္ဘရက္ရွ္အမ်ိဳး
အစားကိုအၾကံေပးေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာ၀ီလ်ံ (Mr.Williams) ကတခါတရံတြင္ အသံုးျပဳ
ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားက ဤအေျခအေနတို႔ကိုဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္ျပီး ဘရက္ရွ္၏ျပႆနာ
မဟုတ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။ မစၥတာခါး၀ဲလ္ (Mr. Caldwell) ကအခ်ိဳ႕ေသာဇံုမ်ားတြင္
အျဖဴေရာင္ဘရက္ရွ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ အနီေရာင္ဘရပ္ရွ္မွာအမ်ား
အားျဖင့္ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ ေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။


မစၥ၀ီလ်ံ (Ms. Williams) သည္အဆိုင္း၃ထံမွ GED အတန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ တံု႔ျပန္ခ်က္
၂ ခုရရွိခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ မိမိအလုပ္ခ်ိန္ဆံုးသည့္အခ်ိန္မွ သင္တန္းစတင္
သည့္အခ်ိန္အၾကားတြင္ ၁ နာရီခြဲမွ်ေစာင့္ဆိုင္းရသျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အစည္းအေ၀းကိုမနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ရုပ္သိမ္းပါသည္။

