
ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတ ီ

အစည္းအေ၀းခန္းမ။ ခ်ီး(ခ)ကလပ(္ခ) (CHEEK-CLARK) အေဆာက္အအ ုံ

မတ္လ ၁၅၊ ၂၀၁၂ 

 

 

ၾကိဳဆုိျခင္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း- 

 

မစၥစ္ေလးေဟာ့တ္ (Ms. Lea Holt) မွအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလုံးကုိၾကိဳဆုိ၍ေက်းဇူးတင္ 

စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာၾကေသာအၾကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ - ဗာဂ်ီးနီးယား 

ေဘေလ့ဗ္ (Virginia Baillif)၊ စယ္လ္ဗီယာဘလန္း (Sylvia Bland)၊ ေဒးဗစ္ဖရေဲလး (David Fraley)၊ 

ဂၽြန္၀ီလွ်ံ (John Williams)၊  အင္ဂ်လာ၀ူးမက္ (Angela Womack)၊ ဒိုနယ္လ္ရိုက္ (Donald Wright)၊ 

ေက်ာ္ေအာင ္ (Kyaw Aung)၊ ႏွင့္ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo) တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဂ်ာ့စ္ဂ်ိန္း(စ) (George James)၊ ဂ်ဴနီတာ ၀ီလွ်ံ (Juanita Williams) ႏွင့္ ေရွာင္းကယ္လ္၀လ္ဲ (Shawn 

Caldwell) အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေရွာင္း ႏွင့္ ဂ်ဴနီတာတုိ႔သည ္ OS1 ဂ်ေနတာ 

တကၠသုိလ္ သို႔သြားေရာက္ေန၍ျဖစ္ပါသည္။  ထေရစီအက္နရူး (Tracy Agnew)၊ ခရစ္စတုိဖာခ်ယ္ရြန ္

(Chris Chiron) ႏွင့့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးပံ့ပိုးမႈမ ွေမရီကရလ္ဲဗင္ (Mary Craven) တုိ႔လည္းတက္ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  

 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား- ေဖေဖာ၀္ါရ ီ၂၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း 

 

ေကာ္မတီမ ွ မတ္လ၁၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း၏အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကုိျပန္လည ္ ဆန္းစစ ္ ေလ့လာ 

ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေနာက္တြင ္အင္ဂ်လာ၀ူးမက္ (Angela Womack) မွ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း 

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဆုိျပဳခဲ့ျပီး ဂၽြန၀္ီလွ်ံ (John Williams) ကေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ထုိအဆုိျပဳခ်က္ကုိ 

တခနဲက္တည္းသေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးဒါရိုက္တာရွာေဖြျခင္း- 

 

ဒါရိုက္တာရွာေဖြျခင္းကုိလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ၃-၄ပတ္အတြင္းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု 

ကုိေၾကျငာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 



အျခားကိစၥမ်ား 

 

မစၥေဟာ့တ္ (Ms. Holt) မွ အတြင္းပိုင္းေသာ့ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ေဖာ္ျပတင္ျပခဲ့ေသာယခင္အစည္းအေ၀းႏွင္ ့

ပတ္သတ္၍ေကာ္မတီအားျပန္လည္အသိေပးပါသည္။ လက္ရွိစနစ္ကုိျပင္ဆင္ေနႏိုင္ျပီျဖစ္သျဖင္ ့ ေသာ့မ်ား 

ကုိ ဆက္လက္၍အသုံးျပဳႏိုင္မညျ္ဖစ္ပါသည္။ မစၥေဟာ့တ္ (Ms. Holt) ကွဌာနအေနျဖင္ ့စနစ္တစ္ခုလုံးအား 

OneCard စနစ္သို႔ ေခတ္မွီဆန္းစစ္မႈျပဳသင့္မျပဳသင့္ဆုိသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထပ ္

ေပါင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

ဧျပီလ ၂၊ ၂၀၁၂ တြင္ သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအသစ္အေဆာက္အအံုကုိဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၀န္ထမ္း (ဇံု ၂၁၅) မ်ားသည ္ အဖြဲ႔လုိက္သန္႔ရွင္းေရး ပံုစံကုိလုိက္နာရမည္ျဖစ္ျပီး တတိယအဆုိင္းတြင္ 

အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိတြင္ သြားဘက္ဆုိင္ရာအေဆာက္အအံု အပိုင္းသည္ ဒုတိယအဆုိင္းပိုင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိတတိယအဆုိင္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဇံု ၂၁၀ ကုိ ဒုတိယအဆုိင္းသို႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္မည ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင္ ့ ထုိကိစၥတြင္ပါ၀င္ေသာဇံုမ်ားရွိအလုပ္သမားမ်ားအား 

ထုိလုပ္ငန္းစတင္မည့္ ဧျပီ ၂ တြင္ မိမိ၏လက္ရွိအဆုိင္းတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားအဆုိင္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရန ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ဤအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔လိုက္ 

သန္႔ရွင္းေရးသင္တန္းမ်ားကုိ မတ္လ၁၉ ရက္ေန႔တြင္စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

  

မစၥေဟာ့တ္ (Ms. Holt) ကမန္ေနဂ်ာတုိင္းသည ္ယင္းတုိ႔၏၀န္ထမ္းတုိင္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံကာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင ္

ရာထူး ေနရာ ႏွင္ ့အဖြဲ႕လုိက္သန္႔ရွင္းေရး ပံုစံတုိ႔ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ကုိေျပာျပ ရွင္းလင္း 

ေပးသင့္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားစြာ က ယင္းတုိ႔သည္ ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မရရွိ 

ေသးေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။ မစၥေဟာ့တ္က အသင္း၀မ္မ်ားကုိမိတၱဴမ်ားေပးအပ္ကာ သူမ အေနျဖင္ ့

ဇံုမန္ေနဂ်ာမ်ားမွတဆင္ ့ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင္ ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိသိရွိထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေအာင ္ ေမးျမန္းမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရာထူးေနရာမ်ားကုိ ၁၀ ရက္ ေဖာ္ျပထား 

မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

မစၥတာခ်ယ္ရြန္ (Mr. Chiron) ကဇံုမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းသူမ်ား 

အပါအ၀င ္ အဆုိင္းမ်ားအားလုံးတြင ္ ရာထူးေနရာေပါင္း ၂၅ေနရာကုိဌားရမ္းရန္ရွိေၾကာင္း ႏွင္ ့ ယင္းတုိ႔မွ 

ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားမျပဳမွီတြင္လခဆုိင္ရာသေဘာတူညမီႈကုိေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္းအစရွိသည္တုိ႔ကုိေဖာ္ျပသြား 

ပါသည္။   

 



လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္  

 

PRM တင္ျပခ်က္မွရလဒ္မ်ားျဖစ္သည့္လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင့္မ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ လုံျခံဳေရးကုိတုိးျမွင့္ရန္ ျဖစ္ျပီး၊ 

အထူးသျဖင့္ တတိယအဆုိင္းမွလုံျခံဳေရးကုိတုိးျမွင့္ရန္အတြက္ အၾကံေပးေထာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆြးေႏြးခ်က္အတြင္းတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားအၾကားတြင္လမ္းေလွ်ာက္စဥ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအႏၱရာယ္ 

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား ႏွင့္ အမႈိက္ပစ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ အမႈိက္မ်ားကုိ ယူေဆာင္သြားစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာ 

မ်ားအထူးသျဖင့္ ပရ၀ုဏ၏္ေျမာက္ဘက္ပိုင္းသည္ အလြန္ပင္ေမွာင္မသဲည ္ဆုိသည့္အေၾကာင္းမ်ား တုိ႔ပါ၀င္ 

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤေခါင္းစဥ္ကုိ အနာဂတ္ အစည္းအေ၀းမ်ားအတြင္းတြင ္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြား 

ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အဖြဲ႔တည္ေဆာက္ျခင္း 4A ႏွင္ ့ 4B 

 

အဖြဲ႔လုိက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အလုပ္ေနရာတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန ္အတြက္ 

အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားကုိလည္း ေထာက္ခ ံ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားစြာမ ွ

ဌာနတစ၀ွ္မ္းလုံးတြင္ အၾကီးမားဆုံး ျပႆနာမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ တသမတ္တည္းက်ေသာ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ အဖြဲ႔လုိက္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္စဥ္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္စြမ္းညံ့ဖ်င္းမႈကုိ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင္ ့ ေပးၾကပါသည္ - ဌာနအတြင္းတြင္က်င့္သုံးေသာ 

အဖြဲ႔လုိက္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ သေဘာေပါက္မႈလြဲမွားျခင္း ႏွင့္ တသမတ္တည္းမက်ျခင္း 

တုိ႔မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း - ျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမွသာလွ်င ္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင္မ့ိမိတုိ႔ကုိ တူညီ 

ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ဆက္ဆံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားတူညီစြာထားရွိေၾကာင္းအစရွိသည ္

တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္္ ယုံၾကည္မႈကုိယင္းတုိ႔ၾကားတြင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးက အလုပ္သမားမ်ားသည ္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ လူမ်ိဳးတူသည့္သူမ်ားႏွင့္သာ ပို၍ 

ဆက္သြယ္ၾကေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတုိ႔အတြက္ပို၍ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိကာ သက္ေတာင့္သက္သာမႈကုိ 

ရွိေစေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဤအုပ္စုမ်ားကုိအတူတကြရင္းႏွီးမႈရွိလာေစရန  အခ်ိဳ႕ေသာ အၾကံေပးခ်က္ 

မ်ားတြင္ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

 

• ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိသင္ယူျခင္း - အခ်ိဳ႕ေသာဇံုမ်ားတြင္ မိမိဟင္းကုိယ္စီယူေဆာင္လာကာ၀ိုင္းဖြဲ႔ 

စားေသာက္ျခင္းမ်ိဳးကုိလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအားျဖင္ ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း  ယင္းတုိ႔ၾကား 

မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင္ ့ မတူညီသည့္အစားအစာမ်ားကုိ ေလ့လာ သင္ယူခြင့္ရရွိလာ 



ၾကပါသည္။ ေယဘုယ်သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဤသို႔ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ကုိ ဇံုမ်ားအတြင္း 

တြင္ ပိုမိုရရွိလာသင့္သည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာအၾကံေပးခ်က္တစ္ခုမွာ မတူညီေသာ 

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈထုံးစံမ်ား (အားလပ္ရက္မ်ား၊ ဓေလ့မ်ား၊ အစရွိသျဖင္)့ မ်ားကုိေလ့လာသင္ယူ 

ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိပိုမိုေပးအပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

• ဘာသာစကားသင္ယူျခင္း - အခ်ိဳ႕ေသာဇံုမ်ားတြင္ “ဘာသာစကားလလွဲယ္မႈမ်ား” လုပ္ျပီး ထုိအခ်ိန ္

တြင္ လူတုိင္းသည္ ဘာသာစကားမ်ားစြာျဖင္ ့အခ်ိဳ႕ေသာစကားလုံးမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားစုမ်ားကုိ 

မည္သို႔ေျပာရမည္ဆုိသည္ကုိ ေလ့က်င့္သင္ယူၾကပါသည္။ ေယဘူုယ်သေဘာ တူညီခ်က္မွာ 

ယင္းနည္းလမ္းသည္အုပ္စုမ်ားကုိအတူတကြရွိလာေစျပီး နားလည္မႈကုိတုိးျမွင့္လာ ေစႏိုင္သျဖင္ ့

အားေပးသင့္သည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။  

 

ရိုေသမႈႏွင့္ နားလည္မႈကုိတုိးျမွင့္ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္မည္သို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ရွိသည္ကုိ 

ေကာ္မတီအား ေမးျမန္းခဲ့ျပီး လာမည့္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင ္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ 

ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀း 

 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ မတ္လ၂၉၊ ၂၀၁၂၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ မနက္၇း၃၀ တြင္ ခ်ီး(ခ္)/ကလပ္(ခ) 

(Cheek/Clark) သင္တန္းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  


