
ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတ ီ

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

မတ္လ၂၉၊ ၂၀၁၂ 

 

ၾကိဳဆုိျခင္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း 

 

မစၥစ္ေလးေဟာ့တ္ (Ms. Lea Holt) မွအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလုံးကုိၾကိဳဆုိ၍ေက်းဇူးတင္ 

စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာၾကေသာအၾကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ - ေက်ာ္ေအာင ္

(Kyaw Aung)၊ ဗာဂ်ီးနီးယားေဘေလ့ဗ ္ (Virginia Baillif)၊ စယ္လ္ဗီယာဘလန္း (Sylvia Bland)၊ 

ေရွာင္းကယ္လ္၀လ္ဲ (Shawn Caldwell)၊ ေဒးဗစ္ဖရေဲလး (David Fraley)၊ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla 

Moo)၊ ဂၽြန္၀ီလွ်ံ (John Williams)၊, ဂ်ဴနီတာ ၀ီလွ်ံ (Juanita Williams)၊  အင္ဂ်လာ၀ူးမက္ (Angela 

Womack) ႏွင့္ ဒိုနယ္လ္ရိုက္ (Donald Wright) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္ရိုလင္းအနဲ္လန္ (Carolyn Elfland)၊ 

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

ေမရီကရလ္ဲဗင္ (Mary Craven) တုိ႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဂ်ာ့စ္ဂ်ိန္း(စ) (George James) 

တစ္ဦးတည္းသာအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။   
 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား- မတ္လ ၁၅၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း 

 

မတ္လ ၁၅၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအခ်က္မ်ားကုုိျပန္လည ္ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ မစၥတာ၀ီလ်ံ 

(Mr. Williams) မွ မွတ္တမ္းအခ်က္မ်ား ရွိထားသည္တုိ႔ကုိလက္ခံေၾကာင္းအဆုိျပဳျပီး မစၥ ၀ူးမက္ (Ms. 

Womack) ကေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျငင္းပြားမႈမရွိဘဲ သေဘာတူညီ 

ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးဒါရိုက္တာရွာေဖြျခင္း- 

 

ဒါရုိက္တာရွာေဖြျခင္းေနာက္ဆုံးအဆင့္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္လုပ္ရွိပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္ပတ္အတြင္းတြင္ 

ေၾကျငာခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာရန ္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 

 



အျခားေသာကိစၥမ်ား 

 

မစၥစ္အနဲ္လန ္ (Ms. Elfland) မွေန၍ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဒါလက္ေထာက္ဒါရိုက္တာအသစ္မ်ားအျဖစ ္ တာ၀န္ 

ထမ္းေဆာင္ မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေရွာင္းကယ္လ္၀လ္ဲ (Shawn Caldwell)၊ ႏွင့္ ဂ်ိမ္းထရက္ (James 

Trapp)၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဇံုမန္ေနဂ်ာအသစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အလ္ဲဘတ္၀ါရွင္တင္ (Albert Washington) - ဇံ ု

၂၁၂၊ ဂၽြန္၀ီလွ်ံ (John Williams) - ဇံု ၂၁၀၊ ေရွာင္း၀ူးမက္ (Shawn Womack) ႏွင္ ့

ညေနပိုင္းသြားဖက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္က်သူ ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo) တုိ႔ကုိ 

ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုဇယား အသစ္ကုိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး ျပီးေျမာက္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ 

ဌာနတစ္ခ ုလုံးသို႔ယင္းဇယားကုိေ၀မွ် ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  

 

မစၥစ္အနဲ္လန္ (Ms. Elfland) မွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သစ္ရာထူးမ်ားအတြက္ အၾကံေပးတင္ျပခဲ့ၾကေသာ 

သူတုိင္းကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိရာထူးတစ္ခုစီအတြက္္ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း ၄၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ 

ေနာက္ဆုံးရာထူး ကုိ ဧျပီလ ၂၊ ၂၀၁၂၊ တနလၤာေန႔တြင္ ပိတ္မည္ျဖစ္ျပီး ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္းကုိ 

မၾကာမီတြင္စတင္ေတာ့မည ္ ျဖစ္ပါသည္။ မစၥစအ္နဲ္လန္ (Ms. Elfland) အေနျဖင္ ့

အာဏာပိုင္အေရးကိစၥမ်ားေၾကာင္ ့ ဌားရမ္းျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္း ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာထူးေနရာအလြတ္မ်ားကုိ 

ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔ရွိလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤရာထူးေနရာအသစ္ ္ မ်ား အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန ္

အလုပ္ခန္႔အပ္ေပးရန္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳမိပါသည္။  

 

ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လုံျခံဳေရး (Environment, Health and Safety- (EHS)) က မတူညီ 

ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ား တစ္ဆယ့္ရွစ္ (၁၈) မ်ိဳး ကုိျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့ျပီး ထုိအထဲမွႏွစ္မ်ိဳးသည္ 

ေရာဂါပိုးအမ်ိဳးအစားအားလုံးတုိ႔ကုိ သတ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါပိုးသတ္သည့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု 

အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု မစၥစအ္နဲ္လန ္ (Ms. Elfland) မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

ပစၥည္းအသစ္မ်ားသည ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားက့ဲသို႔ သန္႔စင္္ ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ 

အနံ႔မရွိေၾကာင္းသတိထားမိေၾကာင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ မေရာေႏွာသင့္ေၾကာင္း၊ 

အကယ္၍ေရာေႏွာခဲ့ပါက အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓာတုတံု႔ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသူမက 

ထပ္မံသတိေပးခဲ့ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင္ ့ အလုပ္သမားမ်ားသည ္

သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကုိအိမ္သို႔ျပန္မယူေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္းေကာ္မတီအားသတိေပးေျပာၾကားခဲ ့

ပါသည္။ MTR သို႔မဟုတ္ Easy Dab ကုိ OSI ထုတ္ကုနမ္်ားျဖင့္ေရာေႏွာျခင္းမျပဳသင့္ေပ။   

 



မစၥစ္၀ီလွ်ံ (Ms. Williams) ႏွင္ ့ မစၥတာကယ္လ္၀လ္ဲ (Mr. Caldwell) တုိ႔သည္ ဂ်ေနတာတကၠသုိလ္ 

(Janitor University) သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကျပီး၊ မစၥစ၀္ီလွ်ံ (Ms. Williams မ ွကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားသူမေလ့လာ 

သင္ယူရရွိခဲ့ရသည္တုိ႔ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ အဖြဲ႔လုိက္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သတ္ 

၍အတုိခ်ံဳး ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

မစၥဘလန္း (Ms. Bland) မွဌားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့အဂၤလိပ ္

စကားမေျပာ  ေသာအလုပ္သမားမ်ားမွဤဌားရမ္းျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိမည္သို႔သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ဆုိ သည္ 

ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ မစၥတာမူး (Mr. Moo) မွကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အခ်ိဳ႕ေသာျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည ္ ေက်ာင္း 

မတက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ယင္းတုိ႔၏ ေဒသခစံကားမ်ားကုိ တစ္ခါမွ ဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ေရးသားခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူရသည့္ အတန္း 

ထဲတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာစြာသင္ယူရန္ အခက္အခရဲွိၾကပါသည္။  မစၥစအ္နဲ္လန္ (Ms. Elfland) မွ 

ယင္း အေနျဖင့္ ထုိကိစၥကုိေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မစၥတာခ်ယ္ရြန္ (Mr. 

Chiron) မွတကၠသုိလ္သည္မၾကာမီက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ကၽြမ္းက်င္စြာ ဘာသာျပန္ေပးသည္ ့ ၀န္ေဆာင္မႈ 

တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ေပးေနျပ ီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင္ ့ အကယ္၍လုိအပ္ပါက 

တယ္လီဖုန္းအားျဖင္ ့ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ဘာသာျပန္ျခင္းမ်ားကုိရရွိႏိုင္မည္ေၾကာင္း ထပ္ေပါင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။  

 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀း 

 

ေနာက္တစ္ၾကိမ္အစည္းအေ၀းကုိ ဧျပီလ ၁၂၊ ၂၀၁၂၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ မနက္ ၇း၃၀ တြင္ ခ်ီး(ခ္)/ 

ကလပ္(ခ) (Cheek-Clark) အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။  


