
အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရး အႀကံေပးေကာ္မတီ 

အစည္းအေ၀းခန္းမ ၊ ခ်ိစ္ကလပ ္အေဆာက္အဦး 

ေမ ၁၀ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 

 

ႀကိဳဆုိျခင္း ႏွင္ ့မိတ္ဆက္ျခင္း - 

မစ္စတာဒယီဲးရက္စဒီဇြန ္(Mr. Darius Dixon) မွ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူအားလုံးအား 

ႀကိဳဆုိကာ အစည္းအေ၀း တက္ရာက္လာသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ 

တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ - ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung) ၊ ဗာဂ်ီးနီးယား 

ေဘလစ္ပ္ (Virginia Baillif) ၊ ေဆဗီးယားဘလန္း (Sylvia Bland) ၊ ဂၽြန္၀ီလ်ံ (John Williams) ၊ 

ေရွာန္ကတ္၀လ္ဲ (Shawn Caldwell) ၊ အန္ဂ်လာေ၀ါမက္ (Angela Womack)၊ ေစာေလာလမူး  

(Saw Lawla Moo) ၊ ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ (Juanita Williams) ၊ ေဒးဗစ္ဖရာေလး (David Fraley) ႏွင့္ 

ေဂ်ာ႔ခ်္ဂ်ိမ္းစ္ (George James) ႏွင့္ ဒိုနယ္ရုိက္ (Donald Wright) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထေရစီ 

အက္နယူး (Tracy Agnew) ၊ ခရစ္စတိုဖာခီယြန ္(Christopher Chiron) ႏွင့္ ၀န္ထမ္းေထာက္ပံ့ 

ေပးသူ ေမရီခေရဗန ္(Mary Craven) တုိ႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား - ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္အစည္းအေ၀း - 

ေကာ္မတီမ ွဧၿပီလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ 

မစ္(စ)၀ီလ်ံ (Ms. Williams)က အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခ ု(ဒါရိုက္တာ 

ကုိရည္ညႊန္းေရးသားခ်က္က လက္ေထာက္ ဒါရိုက္တာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း) ျဖင္ ့အဆုိျပဳၿပီး၊ 

ေရွာန္ကတ္၀လ္ဲ (Shawn Caldwell)က အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေထာက္ခံၿပီး၊ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ 

တညီတညႊတ္တည္း သေဘာတူေထာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။  

မ်က္နွာစံုညီေဆြးေႏြးခ်က္ေခါင္းစဥ္မ်ား -   

မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon) မွ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကုိ ေျပာလုိသည္မ်ားရွိပါက ဖြင့္ေျပာရန္ ေျပာၾကား 

ပါသည္။  



• ေႏြရာသီ အိမ္ေနရာထုိင္ခင္း အခ်ိန္ဇယားနွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းတစ္ခုပါ၀င္ခဲ့သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေလေအးေပးစက္မရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ နားေနခန္းမ်ားတြင ္

ေန႔လည္ပိုင္း အပူခ်ိန္ကုိေရွာင္ရန္အတြက္ သာမန္အားျဖင္ ့အခ်ိန္ဇယားကုိ နံနက္ ၆း၀၀ နာရီ 

- ေန႔လည ္၂း၀၀ နာရ ီအဆုိင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္သည္။ မစ္စတာဒီဇြန္က လက္ေထာက္ 

ဒါရိုက္တာကုိ ေမးျမန္းေျပာဆုိမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 

• စိုစြတ္သည့္ ၾကမ္းခင္းကုိျပသည့္ သေကၤတမ်ားနွင့္ ယင္းကုိ ေက်ာင္းသားနွင္ ့၀န္ထမ္းမ်ား  

ဂရုမျပဳမိျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ မစ္စတာကတ္၀လ္ဲ (Mr. Caldwell) 

ကဤကိစၥနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးေျပာဆုိလိမ့္မည္။  

 

• ဧၿပီ ၂၆ ရက္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင ္အေရးေပၚအေျခ 

အေနအတြက္ ၾကမ္းတုိက္သည့္အ၀တ္မ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မစ္စတာကတ္၀လ္ဲ (Mr. 

Caldwell) က လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အခ်က္ကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦးတုိင္းတြင္ 

အေရးေပၚအသုံးျပဳမႈအတြက္ ဗီဒိုမ်ားနွင္ ့ဖုန္းစပန္ွင့္ ၾကမ္းတုိက္အ၀တ္စိုမ်ား ရွိထားသင့္သည္။ 

သုိ႔မွသာ ၾကမ္းခင္းသန္႔ရွင္းေရး အဖြဲ႔မ်ားက အျခားအလုပ္သမားမ်ား အသုံးျပဳရန္ထားရွိသည့္ 

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။ 

 

• ေဂ်းခြ် တ္ျခင္းနွင္ ့အေရာင္တင္သည့္အခါ နံရံမ်ားနွင္ ့ေဘာင္မ်ားကုိ ေပက်ံျခင္းမရေစရန ္

သတိျပဳရမည္နွင့္၊ ေပက်ံမိပါက ေဆးမေျခာက္ခင ္ခ်က္ျခင္းေဆးေၾကာမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန ္

အတြက္ သတိေပးခဲ့သည္။ 

 

• မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon)က လုပ္ငန္းနယ္ေျမဇံုမ်ားကုိ သြားေရာက္ရမည္။ ယင္းက 

သူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ယခုမွစတင္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ပထမ 

အပတ္မ်ားက (အိမ္ေနရာထိန္းသိမ္းေရး၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း) အစည္းအေ၀း 

မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဘက္မွ လုပ္ငန္းဇံု တစ္ခုစီမွ လက္ေထာက္ 

ဒါရိုက္တာမ်ားနွင့္ ဇံုမန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ တေယာက္စီေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလိမ့္မည္။  

 



• အလုုပ္ခ်ိန္ဆုိင္း တစ္ခုစီတြင္ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္နွင့္ နားေနခ်ိန္ မ်ား ကြဲျပားျခင္းနွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဆုိင္းနွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ 

ေႏြရာသီကာလအတြင္း ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္။ ယင္းတုိ႔သည္ တတ္ႏိုင္သမွ် 

တစ္တမတ္တည္းျဖစ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း မစ္စတာဒဇီြန္ (Mr. Dixon)က မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္ - 

မစ္စတာခီယြန ္(Mr. Chiron) မ ွလက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္သင္ျပခ်က္မ်ား- 

• အိမ္ေနရာထိန္းသိမ္းေရး၀န္ထမ္း (၁၇)နွစ္ေယာက္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကုိ လာမည္ ့

အပတ္တြင္ျပဳလုပ္မည္။ လုပ္ငန္းဇံုမေနဂ်ာ ေလးေယာက္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကုိ 

ယခုအပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမ (၉) ရက္တြင ္ၾကမ္းခင္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းရာထူးေခၚျခင္းကုိ ပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္လာမည့္အပတ္တြင္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား 

ျပဳလုပ္မည္။ 

 

• အလုပ္သမားမ်ား အဂၤလိပ္စာ သင္ယူရန္အတြက္ ဌာနမွ ရိုစက္တာစတုန္း (Rosetta 

Stone)ေဆာ့၀လ္ဲကုိ ၀ယ္ယူရန္ရွိသည္။ အလုုပ္သမားမ်ားသည ္သူတုိ႔အားလပ္သည့္ 

အခ်ိန္တြင ္သူတုိ႔အိမ္မွ အင္တာနက္ျဖင္ ့ယင္းအစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္။ 

ေရွ႕ေျပးစတင္သည့္ အတန္းတစ္ပတ္ရွိမည္။ အလုပ္သမ်ား ၈-၁၀ ေယာက္အတြက္ 

၃×၁.၅နာရ ီအတန္းမ်ားရွိမည္။ ၀န္ထမ္းအင္အား ေလ်ာ့နည္းမႈ ကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ငန္း 

ဇံုတစ္ခုစီမွ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္စီကုိသာ တက္ေရာက္ခြင့္ေပးမည္။ အလုပ္ခြင္တြင္ 

အလုပ္သမားမ်ား အဂၤလိပ္စကား ေလ့က်င့္မႈကုိ မည္က့ဲသုိ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္ကုိ 

ထပ္မံေဆြးေႏြးဦးမည္။ 

 

ESOL အတန္းမ်ား တက္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ေနရာကုိ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းသည္ ့

ကိစၥအတြက္ ေမးစရာတစ္ခ ုရွိလာခဲ့သည္။ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ အေယာက္တုိင္းက ပ်က္ကြက္ 

မႈတြင ္ယာယီ၀န္ထမ္းမ်ား ထားရွိရန ္လုိအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္၊ လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာက 

လုပ္ငန္း နယ္ေျမတစ္ခုလုံးအတြက္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင ္ေခတၱ၀န္ထမ္းမ်ား 

ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းရန္လုိအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း မစ္စတာခီယြန ္(Mr. Chiron) ကမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 



 

အိမ္ေနရာထုိင္ခင္းလက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ ္- 

မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon)က အိမ္ေနရာထုိင္ခင္း ဌာနမွ စတက္(ဗ)ေလာ့ဂရန္ (Steve Loggren) 

ႏွင့္ လယ္ရီဟစ္ (Larry Hicks) တုိ႔နွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းဆင္းပြဲနွင့္ ေႏြရာသီ ကိစၥတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြး 

ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မိတ္ဆက္စကားေျပာရာတြင္ ယင္းတုိ႔ဘက္က 

အိမ္ေနရာထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္သည္မ်ားနွင့္ ဘာလုပ္ရန္လုိအပ္သည္ကုိ 

၄င္းကေမးမည့္အစီအစဥ္ကုိ ေျပာၾကားသည္။ 

အျခားလုပ္ငန္း -  

လုပ္ငန္းဇံုမ်ားကုိ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား မည္က့ဲသုိ႔ ပို႔သည့္ေမးခြန္းကုိ မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. 

Dixon) က ေျပာျပခဲ့သည္။ အလုပ္သမား အေယာက္စီတုိင္းက စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ထုိးျခင္းျဖင့္ 

လုပ္ငန္းဇံုမွ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရရွိေၾကာင္း သိရွိမည္။ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား သည္လာ 

မည့္အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳၿပီး ဘာသာျပန္မည့္အတြက္ မစ္စတာခီယြန္ (Mr. Chiron) 

ကမွတ္ခ်က္ေရးခဲ့ၿပီး၊ လုပ္ငန္းဇံုမ်ားသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရာက္ရွိျခင္းက ၃-၄ ပတ္ 

အခ်ိန္ၾကာလိမ့္မည္။  

မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon)က ေကာ္မတီကုိ မိမိအဖြ.ဆုိဲင္ရာက႑ႏွင့္ မိမိတုိ႔ တင္ျပလုိသည့္ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ၊ အထူးသျဖင့္ မည္သည့္သင္တန္းမ်ား ယင္းတုိ႔လုိအပ္သည္ကုိ အစည္းအေ၀းသုိ႔ 

ယူေဆာင္တင္ျပရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္နွစ္က ဌာနာမ်ားအားလုံးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ အလုပ္သမားမ်ား တင္ျပေျပာဆိုသည္ကုိလည္း 

နားေထာင္လုိေၾကာင္း မစ္စတာဒီဇြန ္(Mr. Dixon) က ေျပာဆုိခဲ့သည္။  

ေနာက္လာမည့္အစည္းအေ၀း -  

 

ေနာက္လာမည့္အစည္းအေ၀းအား ေမလ ၂၄ ရက္ ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္၊ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၇း၃၀ ၌ 

ခ်ိစ္ကလပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

 


