ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးအၾကံေပးေကာ္မတီ
အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ ခ်ီးစ္ခလပ္အေဆာက္အဦး
ဧျပီလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၂
ၾကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း
မစၥစ္ လီးေဟာ့ (Ms. Lea Holt) သည္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ၾကိဳဆိုကာ
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားပါသည္။
တက္ေရာက္လာၾကေသာ အၾကံေပးေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ ေက်ာ္ေအာင္ (Kyaw Aung)၊
ဗာဂ်ီးနီးယားဘလစ္ဖ္ (Virginia Baillif)၊ ေဆဗာဘလန္း(Sylvia Bland)၊ ေဒးဗစ္ဖရာေလး (David Fraley)၊
ေစာေလာလမူး (Saw Lawla Moo)၊ ဂၽြန္၀ီလ်ံ (John Williams)၊ ဂ်ဴနီတာ၀ီလ်ံ (Juanita Williams)၊
ေဂ်ာ့ဂ်ိမ္း (George James) ႏွင့္ ေဒၚနယ္ရိုက္ (Donald Wright) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထေရစီအက္ႏူး (Tracy
Agnew)၊ ခရစ္စတိုဖာခ်ီရြန္ (Christopher Chiron) ႏွင့္ ၀န္ထမ္းေထာက္ပံ့ေရးမွ ေမရီခေရဗန္ (Mary
Craven) တို႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေရွာခါး၀ဲလ္ (Shawn Caldwell) ႏွင့္ အန္ဂ်လာ၀ူးမက္ခ္ (Angela
Womack) တို႔သည္ ဤအစည္းအေ၀းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကေပ။
အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ား - မတ္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀း
မစၥစ္ေဟာ့ (Ms. Holt) သည္ မတ္လ ၂၉ရက္ ၂၀၁၂ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ်ားကို ္တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ပထမစာမ်က္ႏွာ ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းရွိေျပာင္းလဲမႈႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ -MTR သည္ M2R ျဖစ္ရမည္။ OSI
သည္ OS1 ျဖစ္ရမည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ေနာက္ထပ္သတိျပဳမိသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ
အဲလ္ဘတ္၀ါရွင္တန္ (Albert Washington) သည္အျခားေသာဌာနမွ ရာထူးတစ္ခုကို လက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ဂၽြန္၀ီလ်ံ (John Williams) သည္ ၂၁၂အတြက္ ဇံုမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သြားျပီဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
၂၁၀အတြက္ ဇံုမန္ေနဂ်ာ ေနရာကိုျပန္လည္ တင္ထားမည္ျဖစ္ျပီး ယခုအခါတြင္လူသစ္ရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။
မစၥတာရိုက္ (Mr. Wright) သည္ အစည္းအေ၀း အခ်က္အလက္မ်ား ကို သေဘာတူညီေၾကာင္းတင္ျပရာ
မစၥတာဂ်ိမ္း (Mr. James) ကေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တညီတညြတ္တည္း
သေဘာတူညီကာ အစည္းအေ၀းကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးဒါရိုက္တာရွာေဖြျခင္း
မစၥစ္ေဟာ့ (Ms. Holt) သည္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား အၾကံေပးေကာ္မတီ၌ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ို
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ ဒါရိုက္တာအသစ္ ေဒးရိယက္စ္ဒီဇြန္ (Darius Dixon) သည္ ၂၀၁၂
ဧျပီလ၂၃ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္စတင္ပါမည္။ သူသည္ ပတ္၀န္က်င္ႏွင့္အသားက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္
မနက္ပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစသည့္၀န္ေဆာင္မႈ၏
လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္ွိဒါရိုက္တာ ေရးဒူေဘာ့စ္ (Ray DuBose)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ပါသည္။
သူသည္ ထိုေန႔တစ္ေန႔လံုးတြင္ ပင္မေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးရံုးတြင္ ရွိေနပါလိမ့္မည္။
မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron) သည္ ဘြဲ႔ယူျခင္း၊ ေႏြရာသီ၌ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ
ခန္႔မွန္းေျခရသံုးေငြစာရင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ရာထူးေပါင္း၄၀အတြက္
ဌားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ဌာနအတြင္းတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ မ်ားျပားလွသည့္ လုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားျဖင့္
အလုပ္ကိုစတင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သူကိုယ္တိုင္ ဒါရိုက္တာအကူႏွစ္ဦး္
ဌားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron)သည္
ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား ေနာက္လာမည့္ HAC အစည္းအေ၀းတြင္ မစၥတာ ဒီဇြန္ (Mr.Dixon)ႏွင့္
ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေမးျမန္းပါသည္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ•

တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာေပၚလစီမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း

•

လာမည့္လအနညး္ငယ္အတြက္သူ၏ “လုပ္ငန္း အစီအစဥ္”

•

ေနရာထုိင္ခင္းေပးျခင္း ႏွင့္ ဌာန၏ဆက္ဆံေရး

•

ဇံုမ်ားအားလံုးႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးကိုသက
ိ ြ်မ္းလာရန္ သူ၏အစီအစဥ္

မစၥစ္ေဟာ့ သည္ OS1 ႏွင့္ပတ္သတ္၍သင္ယူရန္အတြက္ မစၥတာဒီဇြန္ သည္ ြဇြန္လတြင္ ဂ်ေနတာ
(Janitor) တကၠသိုလ္သုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။
အျခားလုပ္ငန္း
မစၥတာခ်ီရြန္ (Mr. Chiron)သည္ မၾကာေသးခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ HAC အစည္းအေ၀းမ်ား၏ ေဆြးေႏြး
ခ်က္မ်ားေပၚအေျခခံ၍
္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ပတ္အတြင္းမွ ESOL အတန္းမ်ားတြင္
နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ေသာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဧျပီလ၁၁ရက္ေန႔တြင္

တု႔ံျပန္ခ်က္ေပးသည့္အစီစဥ္္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမား ၅၁ဦးအနက၃၈ဦး
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။အခ်ဳပ္ေျပာရလ်င္အလုပ္သမားမ်ားသည္ အတန္းမ်ားကိုၾကိဳက္ႏ်စ္သက္ၾကျပီး
တိုေသာစကားေျပာမ်ားကိုသင္ယူျခင္းျဖင့္ အတန္းတက္ျခင္းအျပင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေပးခဲ့ၾကပါသည္၊
မစၥတာခ်ီီရြန္ (Mr. Chiron) သည္လည္း ကြန္ျပဴတာအေျခခံသည့္ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္
သင္တန္းမ်ားအတြက္ို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အလုပ္တြင္ျဖစ္ေစ
အလုပ္ခြင္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားပါ၀င္ဆက္ႏြယ္ႏုိင္ရန္ ထိုရိုးရာယဥ္ေက်းမႈးမ်ားစြာကို
အတူတကြတေပါင္းတစည္းတည္း ယူေဆာင္လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရွာေတြ႔မည့္ အေၾကာင္းႏွင့္
ပတ္သတ္၍ ထပ္ေလာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
မစၥေဟာ့ (Ms. Holt) သည္ MSDS စာရြက္မ်ားကို ဘာသာစကားမ်ားစြာသုိ႔ ဘာသာျပန္ရန္
အကုန္အက်မ်ားမည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္အခ်ိဳ႔ေသာ ေသာ့ခ်က္က်သည့္စာရြက္မ်ားကို
ဘာသာျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဌာနမွ MSDS စာရြက္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ထားေသာစာထက္
အသံျဖင့္ဘာသာျပန္ထားျခင္းကို လုပ္ေဆာ္ေပး္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ဤနည္းသည္
ျမန္မာ/ကရင္/စပိန္ဘာသာမ်ားကို မဖတ္တတ္၊မေရးတတ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို
အကူအညီေပးပါလိမ့္မည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၆ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ လက္ရွိလစ္လပ္ေနေသာရာထူးအခ်ိဳ႕
ကိုျဖည့္စြက္ခန္႔အပ္ထားေသာ ေခတၱဌားရမ္းထားသည့္အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕်ားိသ
ု ည္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အသားက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအစီအစဥ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားရရွိလိမ့္သည္။ လာမည့္
၄-၆ ပတ္အတြင္းတြင္ အျမဲတမ္းအလုပ္သမား ဌားရမ္းမည့္အၾကိမ္မ်ား ထပ္မံရွိလာမည္ျဖစ္ျပီး
ဇြန္လအကုန္တြင္ ဌာန၏လစ္လပ္ေသာ ေနရာမ်ားအားလံုးကို ျဖည့္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
လာမည္အ
့ စည္းအေ၀း
လာမည့္အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၆ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔၊ မနက္ ၂း၃၀ တြင္ ခ်ီးခ္/ကလပ္
အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

“နာက်င္ဖြယ္ အေတြ႔အၾကံဳမွ လြန္ေျမာက္ျခင္းသည္ ေမ်ာက္မွ တန္းမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင္႔ဆင္တူသည္။
သင္သည္ ေရွ႔သို႔ဆက္ေရြ႔ရန္ အလို႔ငွာ အခ်ိဳ႔ေနရာကို မျဖစ္မေနအေရာက္သြားရသည္။”

C.S. Lewis

