နယူးယယောက်ပြည်နယ် အု ြ်ခ ျုြ်ယ ူးအမိ န် 203 နှ င်အညီ ဆြုံု ူးပြတ်ခ က်ခ မှ တ်ပခင်ူးနှ င် အမ ောူးပြည်သလြုံု ခခြုံ ယ ူး
ပြန်လည်ယြော်ယဆောင်မှု အစီ အစဉ်ကို တင်ပြ န် မမိ ယတော်ဝန်အောူး ခွ င်ခြပခင်ူး
တင်ပြသူ Alderperson Nguyen- တွဲ ဖက်တင်ပြသူ Alderperson Smith
2020 ပြည်နှစ်၊ ဇန်လ 12 ရက်နန တင် နယူ ူးနယောက်ပြည်နယ် အုြ်ခ ျုြ်နရူးမူး Andrew Cuomo သည် ရွဲ ဌောနမ ောူးကု
စီ မံခန်ခွဲ နနသည် နေသဆု င်ရော အစု ူးရမ ောူးအောူး ၎င်ူးတု ၏ လက်ရှလု ြ်နဆောင်ခ က်မ ောူးကု နလလောရန်နှင် “အဆု ြါ ရွဲ ဌောနက
တောဝန်ထမ်ူးနဆောင်နနသည် လူ အဖွဲ အစည်ူးမ ောူး၏ အဓကလု အြ်ခ က်မ ောူးကု နပဖရှင်ူးနြူးရန်၊ ယံု ကကည်မှု၊ မျှတမှု နှင်
တရောူးဝင်မှုတု ကု ပမြှ င်တင်ရန်အတက် လူ အဖွဲ အစည်ူးနှ င် ထနတဆက်ဆံမှု ကု တု ူးပမြှ င်ရန်၊ လူ မ ျုူးနရူးအနပခခံ သည်
ခွဲ ပခောူးဘက်လု က်မှုမ ောူးနှ င် အသောူးအနရောင်ကွဲ ပြောူးသည် လူ အဖွဲ အစည်ူးမ ောူးအောူး ရွဲ တြ်ဖွဲ ၏ မမျှတနသော ထန်ူးသမ်ူး
ကကြ်မတ်မှုတု ကု နပဖရှင်ူးရန်” အစီ အစဉ်တစ်ခု နရူးဆွဲ ရန် အုြ်ခ ျုြ်နရူးအမန် 203 နှ င်အတူ 2021 ခုနှ စ်၊ ဧပြီ လ
1 ရက်နန နနောက်ဆု ံ ူးထောူး၍ ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်နရူးမူးထံ အနကကောင်ူးပြန်ရန် ထုတ်ပြန်ခွဲသည်၊
Ithaca မမ နှ င် Tompkins နကောင်တီတု ကကောူး နတဆံု နဆူးနနူးကော ရွဲ တြ်ဖွဲ ၏ ထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်မှု လု ြ်ရြ်မ ောူးတင်
ထင်ရှောူးနသော အပြသနဘောနဆောင်သည် အနပြောင်ူးအလွဲမ ောူးအတက် အခင်သောနသော အခု က်အတန်ကု နတရှခွဲ ပြီ ူးလျှင်
ဤကစစ ရြ်ကု ြူ ူးတွဲ စု ံ စမ်ူးစစ်နဆူးပခင်ူးပဖင် စီ မံကန်ူးအတက် ရင်ူးပမစ်မ ောူး အသံု ူးခ ရန်အပြင် နကောင်တီရှ အကကီ ူးဆံု ူး
ထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်နရူး ရွဲ ဌောနနှ စ်ခုပဖစ်သည် Tompkins နကောင်တီ ရွဲ အရောရှမ ောူးဌောနနှ င် Ithaca ရွဲ ဌောနတု ြါဝင်မည်
ြူ ူးတွဲ အစီ အစဉ်တင် ကု က်ညီနသော အကကံ ပြခ က်မ ောူး ရရှရန် အနကောင်ူးဆံု ူး အခင်အနရူးကု ြံ ြု ူးနြူးနု င်မည်ဟု ၎င်ူးတု က
ဆံု ူးပဖတ်ခွဲသည်၊
2020 ပြည်နှစ်၊ စက်တင်ဘောလအစတင် မမ နှ င် နကောင်တီတု သည် လု ြ်ငန်ူးအဖွဲ ငါူးခု (နခါင်ူးနဆောင်မှု/စီ မံအုြ်ခ ျုြ်မှု/
ဘတ်ဂ က်နရူးဆွဲမှု၊ ဆက်သယ်နပြောဆု မှု /ရြ်ရောဉြနေစု ူးမု ူးနရူး/အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူး၊ နေတောဆန်ူးစစ်မှုနှင်
ြညောနရူး/သု နတသန) တင် ြါဝင်နဆောင်ရက်ရန် ြညောရြ်နယ်ြယ် ကျွမ်ူးက င်မှု၊ စနစ်တင်ူးရှ အခန်ူးကဏ္ဍ၊ နပဖရှင်ူးနု င်စမ်ူးနှ င်
နပဖရှင်ူးခ က်မ ောူး အနကောင်အထည်နဖော်နု င်စမ်ူးတု အနြေါ် အနပခခံ ၍ လူ နြါင်ူးနလူးဆယ်နီူးြါူး ခန်အြ်ခွဲပြီ ူး အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူး
ပြန်လည်နဖော်နဆောင်မှုဟု နခေါ်ဆု မည် စီ မံကန်ူးရှ နေသဆု င်ရော ဉြနေစု ူးမု ူးနရူးအတင်ူး သတ်မှတ်ထောူးသည်
လု ြ်နဆောင်ခ က်ကဏ္ဍမ ောူးကု စစ်နဆူးရန်နှင် အခ က်အလက်မ ောူး စု စည်ူးရယူ ရန် လု ြ်ငန်ူးအဖွဲ တစ်ခုစီ အောူး တောဝန်နြူးထောူးသည်၊
Ithaca မမ နှ င် Tompkins နကောင်တီတု သည် ရွဲ တြ်ဖွဲ ၏ အင်အောူးအသံု ူးပြမှု မ ောူး၊ နည်ူးဗ ျူဟောမ ောူး၊ မူ ဝါေမ ောူး၊ လု ြ်ငန်ူးစဉ်မ ောူးနှ င်
က င်သု ံ ူးနဆောင်ရက်ခ က်မ ောူးကု စစ်နဆူးပခင်ူး အြါအဝင် စီ မံအုြ်ခ ျုြ်နရူးနှ င် အဖွဲ အစည်ူးတု ၏ အဆု ြါ ထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်မှု
ပြဿနောမ ောူးကု နလလောရောတင် ကူ ညီ နြူးရန်နှင် လု ြ်ငန်ူးအဖွဲ မ ောူးအတက် အခ က်အလက် ရင်ူးပမစ်မ ောူး ြံ ြု ူးနြူးရန် ရွဲ တြ်ဖွဲ ၏
ထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်မှု မျှတနရူး အကကံ နြူးဆန်ူးစစ်စင်တော၏ ဝန်နဆောင်မှုမ ောူးကု ရယူ ထောူးသည်၊
လု ြ်ငန်ူးအဖွဲ မ ောူး ဖွဲ စည်ူးပခင်ူးနှ င်အတူ မမ နှ င် နကောင်တီတု သည် ရွဲ တြ်ဖွဲ ၏ လက်ရှထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်မှု အနပခအနနနှ င်
ယင်ူးထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်မှုနှင် ြတ်သက်၍ လူ ထု၏ အပမင်ကု တတ်နု င်သမျှ အရှင်လင်ူးဆံု ူး သရှရန် ရည်ရယ်ခ က်ပဖင်
Tompkins နကောင်တီ ရွဲ အရောရှ၊ မမ နတော် ရွဲ မူးခ ျုြ်နှင် ဉြနေစု ူးမု ူးနရူးအဖွဲ ဝင်မ ောူးနှ င် နဆူးနနူးတု င်ြင်ခွဲပြီ ူး မ ောူးစောနသော
ရြ်ရောအဖွဲ ဝင်မ ောူးထံ မှ လူ ထုမှတ်ခ က်မ ောူး အတတ်နု င်ဆု ံ ူး ရရှရန် မှတ်ခ က်မ ောူးနတောင်ူးခံ ပခင်ူး၊ ရြ်ရောနခါင်ူးနဆောင်မ ောူးနှ င် အနမူး၊
အနပဖလု ြ်ပခင်ူး၊ စစ်တမ်ူးနကောက်ပခင်ူး၊ အင်တောဗ ျူူးနမူးပမန်ူးပခင်ူး၊ အမ်ယောမွဲ မ ောူး၊ အသောူးအနရောင်ကွဲ ပြောူးသူ မ ောူးနှ င် ပြစ်မှုဆု င်ရော
တရောူးစီ ရင်နရူးစနစ်တင် ြါဝင်သူမ ောူးနှ င် အဖွဲ လု က်နဆူးနနူးမှု မ ောူး ပြလု ြ်ပခင်ူး အြါအဝင် နည်ူးလမ်ူးအမ ျုူးမ ျုူးကု အသံု ူးပြကော
ထထနရောက်နရောက် ကကူးြမ်ူးခွဲ သည်၊
ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်နရူးမူး၏ အုြ်ခ ျုြ်နရူးအမန် 203 တင် ြါဝင်နသော သတ်မှတ်ခ က်မ ောူးကု လု က်နောရန်အပြင် ဤစီ မံကန်ူး၏
ရည်ရယ်ခ က်မှော ကျွန်ုြ်တု ၏ ပြစ်မှုဆု င်ရော တရောူးစီ ရင်နရူးစနစ် နရရှည်တု ူးတက်မှုအတက် နေသအဆင် ယံု ကကည်ခ က်တစ်ခု
ထောူးရှရန်ပဖစ်ပြီ ူး ြူ ူးတွဲ စီမံကန်ူးတင် နဖော်ပြထောူးသည် အကကံ ပြခ က်မ ောူးကု နဖော်နဆောင်ပခင်ူးပဖင် လူ အဖွဲ အစည်ူးအောူး
အပြသနဘောနဆောင်သည် နပြောင်ူးလွဲမှုအတက် လု အြ်မည် တစ်သမတ်တည်ူးပဖစ်၍ မဆုတ်မနစ်နသော ကကူးစောူးအောူးထုတ်မှု
လမ်ူးနကကောင်ူးနြေါ် ခ မှတ်နြူးမည်ပဖစ်နကကောင်ူး သရှနောူးလည်လ က်

2021 ခုနှ စ်၊ နဖနဖော်ဝါရီ လ 18 ရက် နန စွဲ ပဖင် “အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူး ပြန်လည်နဖော်နဆောင်ပခင်ူး။ Ithaca မမ နှ င် Tompkins
နကောင်တီ၊ N.Y. တု အကကောူး ြူ ူးနြါင်ူးနဆောင်ရက်မှုဆု င်ရော အကကံ ပြခ က်မ ောူး အစီ ရင်ခံစော” ဟု နခါင်ူးစဉ်တြ်ထောူးနသော
မူ ကကမ်ူးအစီ ရင်ခံစောတစ်ခု ပြင်ဆင်ရန် မမ နှ င်နကောင်တီတစ်ဝှမ်ူးရှ ရှင်ူးလင်ူးကု က်ညီနသော အကကံ ပြခ က်မ ောူး၊
ြူ ူးနြါင်ူးနဆောင်ရက်ခွဲသည် မမ နှ င် နကောင်တီ ဝန်ထမ်ူးမ ောူးအောူး ထင်ဟြ်နစသည် ြူ ူးတွဲ အစီ အစဉ်တစ်ခု ဖန်တီူးပခင်ူးပဖင်
ရရှနု င်နသော အက ျုူးခံ စောူးခင်မ ောူးကု သရှကော ယင်ူးမူ ကကမ်ူးအစီ ရင်ခံစောတင် လု က်နောနဆောင်ရက်ခွဲသည် လု ြ်ငန်ူးစဉ် နဖော်ပြခ က်နှင်
ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်နရူးမူး၏ အုြ်ခ ျုြ်နရူးအမန် 203 ကု အနကကောင်ူးပြန်ရန် အဆု ပြထောူးနသော မမ နတော်၊ နကောင်တီနှင်
ြူ ူးတွဲ အကကံ ပြခ က်မ ောူး မူ ကကမ်ူးစောရင်ူး ြါဝင်သည်၊
မူ ကကမ်ူးအစီ ရင်ခံစောကု ထု တ်ပြန်ပြီ ူးနနောက် Ithaca မမ နှ င် Tompkins နကောင်တီတု သည် ယင်ူးအစီ ရင်ခံစောကု လက်ခံရရှပြီ ူး
မမ နတော်ခန်ူးမမ ောူး၊ လူ ထုနဆူးနနူးြွဲ မ ောူးနှ င် လူ ထုကကောူးနောမှု မ ောူးတင် ပဖန်နဝခွဲ သည်၊ Ithaca မမ နတော်နကောင်စီနှင် Tompkins
ဉြနေပြအဖွဲ တု သည် ြူ ူးတွဲ အစီ အစဉ်ကု ဖန်တီူးပခင်ူးပဖင် အဓြပ ောယ်ရှသည် လု ြ်နဆောင်ခ က်အတက် အခင်အလမ်ူးပဖစ်နု င်သည်ဟု
ဆံု ူးပဖတ်ခွဲသည်၊
ထို ပြင် ယခုအခါ မူ ကကမ်ူးအစီ ရင်ခံစောကု “အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူး ပြန်လည်နဖော်နဆောင်မှု။ Ithaca မမ နှ င် Tompkins နကောင်တီ၊
N.Y. အကကောူး ြူ ူးနြါင်ူးနဆောင်ရက်မှုဆု င်ရော အကကံ ပြခ က်အစီ ရင်ခံစော” ဟု နခါင်ူးစဉ်တြ်၍ 2021 ခုနှ စ်၊ နဖနဖော်ဝါရီ လ 18 ရက်
နန စွဲ ပဖင် လက်ခံသနဘောတူ ခွဲ သည်။ ယင်ူးအစီ ရင်ခံစောတင် ရွဲ တြ်ဖွဲ ၏ ထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်မှု မျှတနရူး ဆန်ူးစစ်စင်တောရှ
အကကံ နြူးမ ောူး၏ ကကူးစောူးအောူးထုတ်မှုအတက် မမ နတော်နကောင်စီကု နက ူးဇူ ူးတင်နကကောင်ူးအပြင် လု ြ်ငန်ူးအဖွဲ မ ောူးတင်
ြါဝင်ခွဲ ကကသည် တစ်ဦူးတစ်နယောက်စီတု င်ူးနှ င် Ithaca ရွဲ ခ ျုြ် Dennis Nayo၊ Tompkins နကောင်တီရွဲအရောရှ Derek
Osborne ၊ Tompkins နကောင်တီ ခရု င်နရှ နန Matthew Van Houten၊ ခန်အြ်ထောူးနသော တရောူးရံု ူးခ ျုြ်နရှ နန Lance
Salisbury အြါအဝင် ဉြနေစု ူးမု ူးနရူးအဖွဲ ဝင်မ ောူး၊ မူ ကကမ်ူးအစီ ရင်ခံစော ပြင်ဆင်ရောတင် ြံ ြု ူးကူ ညီ ခွဲ ကကသည်
မမ နတော်နှင်နကောင်တီ ဝန်ထမ်ူးမ ောူးအပြင် နေသခံ မ ောူး၊ အထူ ူးသပဖင် အသောူးအနရောင်ကွဲ ပြောူးသူ မ ောူး၏ တန်ူးတူ ညီ မျှမှုနှင် လံု ပခံ နရူး
အြါအဝင် အပြသနဘောင်နဆောင်သည် အနပြောင်ူးအလွဲအတက် ထင်ပမင်ခ က်မ ောူး၊ အပမင်မ ောူးနှ င် အကကံ ဉာဏ်မ ောူး နြူးခွဲ သည်
ရြ်ရောအဖွဲ ဝင်မ ောူးအောူးလံု ူးကု နက ူးဇူ ူးတင်ရှနကကောင်ူး ြါဝင်သည်၊
ထို ပြင် Ithaca မမ နတော်နကောင်စီသည် နအောက်ြါ ြူ ူးတွဲ အကကံ ပြခ က်မ ောူးကု လက်ခံသနဘောတူ ခွဲ သည်1. အနရူးနြေါ် ကကောူးဝင်နဆောင်ရက်နြူးရန်၊ က န်ူးမောနရူးနှ င်ပြည်သူဝန်နဆောင်မှုမ ောူး တု ူးခ ွဲ ြံ ြု ူးနြူးရန် ရှပြီ ူးသောူး
ြံု စံ မ ောူးကု အကွဲ ပဖတ်သု ံ ူးသြ်ပြီ ူး ဉြနေစု ူးမု ူးနရူး တံု ပြန်နဆောင်ရက်မှု စနစ်အတက် အပခောူးနည်ူးလမ်ူးတစ်ခု
အနကောင်အထည်နဖော်ပခင်ူး။
2. အရောရှမ ောူး စတင်နဆောင်ရက်ခွဲသည် ယောဉ်နကကောြတ်ဆု မှု တောူးဆီ ူးနရူး ရလေ်မ ောူးကု စု နဆောင်ူး၍ အကွဲ ပဖတ်သု ံ ူး
သြ်ပခင်ူး
3. သင်ရု ူးညွှ န်တမ်ူး အသစ်ကု ခွဲ ပခောူးနဖော်ထုတ်ပြီ ူး ဉြနေစု ူးမု ူးနရူး၏ က ယ်ပြန်နသော တံု ပြန်နဆောင်ရက်မှုတင်
တင်ူးမောမှု နပဖရှင်ူးနရူးနှ င် စတ်က န်ူးမောနရူး ကဏ္ဍမ ောူးကု ထည်သင်ူးနြါင်ူးစြ်ထောူးသည် ယဉ်နက ူးမှု အရ တံု ပြန်သည်
နလက င်နရူး ြရု ဂရမ်တစ်ခု အနကောင်အထည်နဖော်ပခင်ူး
4. နေသခံ မ ောူးနှ င် ဉြနေစု ူးမု ူးနရူးအဖွဲ တု အကကောူး ဆက်ဆံနပြောဆု မှု မ ောူးရှ စတ်ေဏ်ရောရမှု ကု နပဖရှင်ူးရန် က ယ်ပြန်နသော
လူ အဖွဲ အစည်ူး ပြန်လည်ကုစောူးနရူး အစီ အစဉ်တစ်ခု ဖန်တီူးပခင်ူး
5. လက်နတလှု ြ်ရှောူးနဆောင်ရက်နု င်နသော အနသူးစတ်အခ က်မ ောူးနှ င် အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူး ရင်ူးပမစ်မ ောူး ခွဲ နဝသတ်မှ
တ်မှုကု ြု မု သရှရန် နေတောထည်သင်ူးမှု ကု စံ သတ်မှတ်ပြီ ူး ရှပြီ ူးသောူး နေတောမ ောူးကု ပြန်လည်သု ံ ူးသြ်ပခင်ူး

6. အခ န်နှင်တစ်နပြူးညီ သနု င်သည် အမ ောူးပြည်သူကောကယ်နရူး ရြ်ရောအဖွဲ တစ်ခု ဖွဲ စည်ူးပခင်ူး။
7. ဉြနေစု ူးမု ူးနရူးနှ င် ထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်နရူး အရောရှမ ောူးအတက် က ယ်ပြန်၍ တန်ူးတူ ညီ မျှြါဝင်နု င်သည် ဆန်ူး
သစ်နသော ဝန်ထမ်ူးသစ်ခန်အြ်မှု နည်ူးဗ ျူဟောကု နရူးဆွဲ ပခင်ူး။
8. အရောရှအောူးလံု ူး၏ က န်ူးမောနရူးကု ပမြှ င်တင်ြံြု ူးနြူးရန် နကောင်တီတစ်ခုလံု ူးြါဝင်သည် အစီ အစဉ်တစ်ခု နရူးဆွဲ ပခင်ူး။
9. Tompkins နကောင်တီတင် တောဝန်ထမ်ူးနဆောင်နနသည် နယူ ူးနယောက်ပြည်နယ် ရွဲ တြ်ဖွဲ ဝင်မ ောူးထံ မှ အဆက်မပြတ်
တံု ပြန်မှုရှနသော ြူ ူးနြါင်ူးနဆောင်ရက်မှုကု ရယူ ပခင်ူး။
10. ဝန်နဆောင်မှုနှင် ကရယောမ ောူးကု သင်နလ ော်စော အသံု ူးပြမှု ရှ၊ မရှ ဆံု ူးပဖတ်ရန် SWAT အနရူးနြေါ်ကစစ အတက်
ဖုန်ူးနခေါ်ဆု မှု မ ောူးကု ပြန်လည်သု ံ ူးသြ်ပခင်ူး။
11. ဉြနေစု ူးမု ူးနရူး ဝန်ထမ်ူးမ ောူးကု အမ ျုူးအစောူးခွဲ ရန် ပြည်သူဝန်ထမ်ူး စောနမူးြွဲ လုြ်ငန်ူးစဉ်ကု ပြန်လည်စစစ်ပခင်ူး
12. ဉြနေစု ူးမု ူးနရူး ဝန်ထမ်ူးနရူးရောဌောနတင် သတ်မှတ်ခ က်ပြည်မီနသော နလျှောက်ထောူးသူ မ ောူးအောူး "စဉ်ဆက်မပြတ်
ခန်အြ်မှု" အတက် နေသဆု င်ရော အရြ်ဘက်ဝန်နဆောင်မှု အောဏောြု င်မ ောူးအောူး သတ်မှတ်ပြဋ္ဌောန်ူးခင်အောဏောနြူးရန်
နယူ ူးနယောက်ပြည်နယ်ကု နထောက်ခံအောူးနြူးပခင်ူး
13. အရြ်ဘက်ဝန်နဆောင်မှု ဉြနေအြု င်ူး 75 အရ ဉြနေစု ူးမု ူးနရူး ဝန်ထမ်ူးနရူးရောဌောနအတက် စည်ူးကမ်ူးထန်ူးသမ်ူးနရူး
လု ြ်ထု ံ ူးလု ြ်နည်ူးမ ောူးကု ပြပြင်နပြောင်ူးလွဲရန် ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်နရူးမူး Cuomo နှ င်/သု မဟုတ် နယူ ူးနယောက်ပြည်နယ်
ဉြနေပြ အောဏောြု င်အဖွဲ ကု တု က်တန်ူးနှုူးနဆော်ပခင်ူး၊
14. နေသခံ မ ောူးအောူး ဉြနေစု ူးမု ူးနရူးအဖွဲ မ ောူးနှ င် ခ တ်ဆက်နြူးရန် ရြ်ရောထန်ူးသမ်ူးကကြ်မတ်နရူးနှ င် ကမ်ူးလင်နထောက်ကူမှု
အစီ အစဉ်ကု က ယ်က ယ်ပြန်ပြန် ဖန်တီူးနဆောင်ရက်ပခင်ူး။
ထု ပြင်
ထို ပြင် မမ နတော်နကောင်စီသည် နအောက်နဖော်ပြြါ မမ အလု က် အကကံ ပြခ က်မ ောူးကု လက်ခံသနဘောတူ သည်-

•

မမ နတော်အတင်ူး အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူး လု ြ်နဆောင်ခ က် အမ ျုူးမ ျုူးကု စီ မံခန်ခွဲ ရန် အရြ်သောူးတစ်ဦူးက ဦူးစီ ူးနဆောင်ရ
က်နု င်သည် အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူးဌောန (DPS) ဟု အစမ်ူးအမည်နြူးထောူးသည် ဌောနသစ်တစ်ခုဖွဲ စည်ူးပခင်ူး။

•

ဌောနသစ်ကု စီ စဉ်နဆောင်ရက်ရန် အထူ ူးလု ြ်ငန်ူးအဖွဲ တစ်ခု ဖွဲ စည်ူးပခင်ူး
○

○

ဤအထူ ူးလု ြ်ငန်ူးအဖွဲ တင် IPD ဝန်ထမ်ူးမ ောူး၊ အပခောူးမမ နတော်ဝန်ထမ်ူးမ ောူး၊ မမ နတော်နကောင်စီဝင်မ ောူး၊ စတ်
ြါဝင်စောူးသည် မမ ခံ လူ မ ောူးနှ င် ပြင်ြရှ ကျွမ်ူးက င်သူမ ောူး သု မဟုတ် အကကံ နြူးမ ောူး နြါင်ူးစည်ူးထည်သင်ူး
ရမည်
DPS တင် အကကမ်ူးဖက်မှုမဟုတ်သည် နခေါ်ဆု မှု အမ ျုူးအစောူးမ ောူးကု တံု ပြန်ရန်အတက်
လက်နက်မွဲဦူးစောတံု ပြန်နဆောင်ရက်သူမ ောူး အဖွဲ တစ်ခု ြါဝင်မည်။ အဆု ြါ နခေါ်ဆု မှု အမ ျုူးအစောူးမ ောူးကု
တက စော ခွဲ ပခောူးနဖော်ထုတ်ပခင်ူးပဖင် အကကမ်ူးဖက်မှု ပဖစ်ြောူးလျှင် ပြည်သူလူ ထုနှ င် လက်နက်မွဲဦူးစောတံု ပြန်နဆော
င်ရက်သူမ ောူးအတက် ပဖစ်လောနု င်သည် အန တရောယ်မ ောူးကု နလျှောခ ရန် ထြ်နဆောင်ူးနလလောမှု ပြလု ြ်ရမည်

○

DPS သည် နယူ ူးနယောက်ပြည်နယ် ဉြနေနအောက်ရှ အခန်ူးကဏ္ဍအောူးလံု ူးတင် ရွဲ အရောရှမ ောူးအပဖစ်
သတ်မှတ်ခ က်ပြည်မီသူမ ောူး ြါဝင်မည် အဖွဲ တစ်ခုကု ထန်ူးသမ်ူးသောူးမည်ပဖစ်ပြီ ူး အဆု ြါ အဖွဲ အောူး
နယူ ူးနယောက်ပြည်နယ် ဉြနေနအောက်ရှ အခန်ူးကဏ္ဍအောူးလံု ူးတင် ရွဲ ခ ျုြ်အပဖစ် သတ်မှတ်ခ က်ပြည်မီသူက
ဦူးနဆောင်မည်ပဖစ်သည်

○

DPS အောူး “အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူး ပြန်လည်နဖော်နဆောင်မှု အစီ အစဉ်” ြန်ူးတု င်မ ောူးဆီ သု ဦူးနဆောင်လမ်ူး
ပြနြူးနု င်သည် သက်ဆု င်ရော အနရူးနြေါ်တံု ပြန်နဆောင်ရက်မှုနှင် စီ မံအုြ်ခ ျုြ်မှု အနတအကကံ ရှနသော အရြ်သောူး
စီ စဉ်ညွှန်ကကောူးသူ တစ်ဦူးက DPS ကု ကကီ ူးကကြ်ကြ်ကွဲနု င်ြါသည်

○

အထူ ူးလု ြ်ငန်ူးအဖွဲ အနနပဖင် ခန်မှန်ူးဘတ်ဂ တ်မ ောူး အြါအဝင် ၎င်ူး၏ အကကံ ပြခ က်မ ောူး၊ သနဘောတူ ညီ
ခ က်မ ောူး သတ်မှတ်ပခင်ူးနှ င် လူ ထုသံု ူးသြ်ခ က်နှင် မှတ်ခ က်မ ောူး ရယူ ရန် သတ်မှတ်အခ န်ကောလကု 2021
ခုနှ စ်၊ စက်တင်ဘောလ 1 ရက်နန နနောက်ဆု ံ ူးထောူး၍ မမ နတော်နကောင်စီထံ နြူးြု ရမည်ပဖစ်သည်

•

Ithaca ရှ ရြ်ရောရွဲ တြ်ဖွဲ အောူး ြု မု ကကီ ူးကကြ်ခင် အောဏောနြူးပြီ ူး အစီ အစဉ်တင် ြါဝင်သည် အထက်နဖော်ပြြါ
အကကံ ပြခ က် ဆယ်နပခောက်ခ က်အပြင်

•

Truck 99 အသံု ူးပြမှု ကု သံု ူးသြ်ပြီ ူး အပခောူးနသော သု မဟုတ် တု ူးခ ွဲ ထောူးနသော လု ြ်နဆောင်ခ က်မ ောူးကု
နလလောနဖော်ထုတ်မည် ြူ ူးတွဲ အဖွဲ အစည်ူးနှ င် IPD-TCSO အထူ ူးလု ြ်ငန်ူးအဖွဲ ကု ဖွဲ စည်ူးြါ။ ရလေ်အနနပဖင်
အစီ အစဉ်တင် အမ ောူးပြည်သူလံု ပခံ နရူး တု ူးပမြှ င်ရန်နှင် ပြည်သူလူ ထုအောူး တု ူးခ ွဲ ထောူးနသော အခန်ူးကဏ္ဍနှ င်ြတ်သက်၍
အသြညောနြူးမှု အတက် အန တရောယ်စီမံခန်ခွဲ မှုကု ြံ ြု ူးကူ ညီ ရောတင် ကု န်တင်ကောူးကု အမ ောူးဆံု ူးအသံု ူးပြသင်ပြီ ူး Ithaca
ရှ CINT ြရု ဂရမ်၏ မူ လရင်ူးပမစ်မ ောူး၊ အနမအနှ စ်နှင် စတ်ဓောတ်ကု နလူးစောူးသင်သည်၊

ထို ပြင် မမ နတော်ဝန်နှင် မမ နတော်နကောင်စီတု သည် လက်ရှစု နြါင်ူးညှနှုင်ူးနရူး ကု ယ်စောူးလှ ယ် Ithaca Police Benevolent
Association, Inc. အောူး ဆက်လက်ကု ယ်စောူးပြမည် ရွဲ ခ ျုြ်နှင် လက်နထောက်ရွဲခ ျုြ်မ ောူးမှအြ အထက်ြါ ရည်ညွှန်ူးထောူးနသော
ရွဲ အရောရှမ ောူးအဖွဲ ရှ အုြ်ခ ျုြ်နရူးနှ င်မသက်ဆု င်သည် အဖွဲ ဝင်မ ောူး၏ သက်ဆု င်ရော အလု ြ်သမောူးဉြနေနအောက်ရှ
အခင်အနရူးမ ောူးကု သရှနောူးလည်ြါသည်။ (PBA)၊ မမ နတော်နှင် PBA အနနပဖင် ဉြနေအရ ပြဋ္ဌောန်ူးထောူးနသော စည်ူးကမ်ူးခ က်နှင်
သတ်မှတ်ခ က်မ ောူး၊ အလု ြ်အကု င်ဆု င်ရော အက ျုူးခံ စောူးခင်မ ောူး၊ ၎င်ူးတု ၏ သက်ဆု င်ရော စု နြါင်ူးညှနှုင်ူးမှု သနဘောတူ ညီ ခ က်၊
ခံု သမောဓပဖင် ဆံု ူးပဖတ်စီရင်သည် အက ျုူးခံ စောူးခင် ဆုလောဘ်မ ောူး သနဘောတူ စောခ ျုြ်မူကကမ်ူးအပြင် လု အြ်ြါက
နယူ ူးနယောက်ပြည်နယ် ရွဲ တြ်ဖွဲ နှ င် မီ ူးသတ်တြ်ဖွဲ တု ၏ အပငမ်ူးစောူးစနစ်အတု င်ူး ဆက်လက်လု က်နောနဆောင်ရက်ရမည်ပဖစ်ပြီ ူး
လက်နက်မွဲဦူးစောတံု ပြန်နဆောင်ရက်သူ အရြ်သောူးမ ောူးအနနပဖင် သက်ဆု င်ရော အဖွဲ ဝင်မ ောူး နရူးခ ယ်နု င်သည် ယင်ူးကွဲ သု
တရောူးဝင်ရရှနု င်နသော အလု ြ်သမောူးအဖွဲ အစည်ူးမ ောူးနှ င် နဖောမတ်မ ောူးအရ ဖွဲ စည်ူး၍ မမ နတော်နှင် စု နြါင်ူးညှနှုင်ူးရမည်၊
ထို ပြင် မမ နတော်ဝန်နှင် မမ နတော်နကောင်စီအနနပဖင် ထြ်နဆောင်ူး အဖွဲ အစည်ူးဆု င်ရော ပြန်လည်တည်နဆောက်မှုမှန်သမျှကု
အနကောင်အထည်နဖော်ရောတင် Ithaca ရွဲ ဌောနရှ ရွဲ အရောရှတစ်ဦူးစီ ၏ အလု ြ်အကု င်ခန်ထောူးမှု ကု စဉ်ဆက်မပြတ်
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပခင်ူး၊ Ithaca ရွဲ ဌောနရှ ၎င်ူးတု ၏ ရောထူ ူးမ ောူးကု ဆက်လက်ထန်ူးသမ်ူးပြီ ူး အဆင်သတ်မှတ်ပခင်ူး၊ ၎င်ူးတု ၏
လက်ရှရောထူ ူးမ ောူးနှ င် အဆင်သတ်မှတ်ခ က်ကု ထန်ူးသမ်ူးရန်အတက် နလျှောက်ထောူးရန် သု မဟုတ် ပြန်လည်နလျှောက်ထောူးရန်
မလု ဘွဲ ဉြနေအရနှ င် ၎င်ူးတု ၏ သက်ဆု င်ရော စု နြါင်ူးညှနှုင်ူးမှု သနဘောတူ ညီ ခ က်၊ သနဘောတူ စောခ ျုြ်မူကကမ်ူး၊ ခံု သမောဓပဖင်
စီ ရင်ဆု ံ ူးပဖတ်သည် အက ျုူးခံ စောူးခင်မ ောူးဆုလောဘ်မ ောူးနှ င် အထက်တင်နဖော်ပြခွဲ သည် က န်ရှနနနသော သတ်မှတ်ထောူးနသော
တောဝန်နှင် ဝတတ ရောူးမ ောူးအောူးလံု ူးအရ၊ Ithaca ရွဲ ဌောန၏ စည်ူးကမ်ူးခ က်နှင် စည်ူးမ ဉ်ူးမ ောူးအရ ပြဋ္ဌောန်ူးထောူးနသော အလု ြ်အကု င်နှင်
အက ျုူးခံ စောူးခင် စည်ူးကမ်ူးခ က်နှင် သတ်မှတ်ခ က်မ ောူးအောူးလံု ူး အြါအဝင် ၎င်ူးတု ၏ အရြ်ဘက်ဝန်နဆောင်မှုအဆင်၊
လု ြ်ြု င်ခင်အောဏောနှ င် ရောထူ ူးအက ျုူးခံ စောူးခင်မ ောူးကု ထန်ူးသမ်ူးပခင်ူး စသည်နည်ူးလမ်ူးမ ောူးပဖင် နဆောင်ရက်ရမည်၊
ထို ပြင် မမ နတော်နကောင်စီ၏ ကု ယ်စောူး အထက်နဖော်ပြြါ အစီ အစဉ်ကု အုြ်ခ ျုြ်နရူးအမန် 203 ၏ သတ်မှတ်ခ က်မ ောူးနှ င်အညီ
နယူ ူးနယောက် ဘတ်ဂ က်ေါရု က်တော၊ Robert Mujica ထံ နြူးြု ရန်နှင် Ithaca မမ သည် သတ်မှတ်ထောူးနသော လု ြ်ငန်ူးစဉ်နှင်အညီ
လု က်နောနဆောင်ရက်နကကောင်ူး ပြည်နယ်ဘတ်ဂ က်ေါရု က်တောထံ အတည်ပြနဖော်ပြနြူးရန် မမ နတော်ဝန်အောူး ခင်ပြထောူးသည်၊
ထို ပြင် မမ နတော်နကောင်စီနှင် မမ နတော်ဝန်တု သည် အစီ အစဉ်ကု စနစ်တက ထု တ်နဖော်ပြသရန်၊ ဦူးစောူးနြူး ဘတ်ဂ က်အသံု ူးပြမှု ကု
ဆံု ူးပဖတ်ရန်အပြင် ဤအကကံ ပြခ က်မ ောူးကု အနကောင်အထည်နဖော်ရန်အတက် မမ နတော်ဝန်ထမ်ူးမ ောူး၊ ပြည်သူလူ ထုတု နှ င်အတူ
လု ြ်နဆောင်ရန် နနောက်ထြ်အဆင်မ ောူးကု ဆံု ူးပဖတ်ထောူးရမည်ပဖစ်ပြီ ူး Tompkins နကောင်တီနှင် ြူ ူးနြါင်ူးနဆောင်ရက်ရန်
လု အြ်လောလျှင်လည်ူး ထု ကွဲ သု လု ြ်နဆောင်ရနြမည်၊

ထို ပြင် ဤဆံု ူးပဖတ်ခ က်၏ မတတ ျူတစ်နစောင်ကု ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်နရူးမူး Andrew Cuomo၊ ဉြနေပြ အထက်လွှတ်နတော်အမတ်
Thomas O'Mara နှ င် လွှ တ်နတော်အဖွဲ ဝင်အမ ျုူးသမီ ူး Anna Kelles တု ထံ နြူးြု ရမည်။
တညီ တညွ တ်တည်ူး ယဆောင်ရွက်မှု

နယူးယယောက်ပြည်နယ်
TOMPKINS ယကောင်တီ

SS-

ITHACA မမိ
အထက်နဖော်ပြြါ ဆံု ူးပဖတ်ခ က်သည် 2021 ခုနှ စ်၊ မတ်လ 31 ရက်တင် က င်ူးြခွဲ သည် ြံု မှန်အစည်ူးအနဝူးတင် Ithaca
မမ နတော်နကောင်စီအဖွဲ က လက်ခံသနဘောတူ ခွဲ သည် တက မှန်ကန်နသော ဆံု ူးပဖတ်ခ က်မတတ ျူတစ်နစောင် ပဖစ်နကကောင်ူးနှ င် ၎င်ူးသည်
အဆု ြါဆံု ူးပဖတ်ခ က်တစ်ခုလံု ူး၏ ပြည်စု ံ တက နသော မတတ ျူနှ င် အတူ တူ ြင်ပဖစ်နကကောင်ူး Ithaca မမ နတော်စောနရူးပဖစ်သူ၊ ကျွန်ုြ်၊
Julie Conley Holcomb က ဤနနရောတင် အတည်ပြြါသည်။

သက်နသအပဖစ် 2021 ခုနှ စ်၊ ဧပြီ လ 1 ရက်နန ရက်စွဲ ပဖင် ဤ Ithaca မမ နတော်၏ နကော်ြု နရူးရှင်ူးတံ ဆြ် ကု ဤနြေါ်တင်
ကျွန်ုြ်လက်ပဖင် ရု က်နှြ်ထောူးြါသည်။

Julie Conley Holcomb၊
မမ နတော်စောနရူး
Ithaca မမ ၊ နယူ ူးနယောက်

န ောက်ဆက်တွဲ B
ယူးနယောက်ပြည် ယ် ရွဲ တြ်ဖွဲ ွဲ့ ပြပြင်နပြောင်ူးလွဲနရူးနှ ငွဲ့ ် အသစ်ဖ ်တူးနရူး ြူးနြေါင်ူးနဆောင်ရက်မှု
အစအစဉ် အသိ အမှ တ်ပြြံုံ စံ
ညွှ ်ကကောူးချက်မျောူး- နေသခံ အစိုံ ူးရတစ်ခုံစ၏ အမှုနဆောင်အရောရှိချျုြ်မျောူးအန ပဖငွဲ့ ်
ဤအသိ အမှ တ်ပြြံုံ စံ ကိုံ ပဖညွဲ့်စက်၍ အသိ အမှ တ်ပြြံုံ စံ နှ ငွဲ့ ်အတ ၎င်ူးတိုံ ၏
ွဲ့ အစအစဉ်မိတတူတစ်နစောင်ကိုံ
2021 ခုံ နှ စ်၊ ဧပြလ 1 ရက်တင်ပဖစ်နစ၊ ယင်ူးရက်မတိုံ င်မပဖစ်နစ
EO203Certification@budget.ny.gov မှ တစ်ဆငွဲ့ ် ယူးနယောက်ပြည် ယ် ဘတ်ဂျက်ဌော ခွဲ၏
ေေါရိုံ က်တောထံ သိုံ ွဲ့ နြူးြိုံ ွဲ့ရမည်ပဖစ်သည်။
2020 ခုနှ စ်၊ ဇွ န်လ 12 ရက်နနေ့တွင် ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်နရေးမေး Andrew M. Cuomo က ထုတ်ပြန်ခေ့ သညေ့်
အုြ်ခ ျုြ်နရေးအမိ န်ေ့စာအမှတ် 203 နှ ငေ့ ်အညီ နအာက်ြါတို ေ့ကိုန ာင်ရွက်ခေ့ န ကာင်ေး Ithaca မမိ ေ့နတာ်
အမှု န ာင်အရာရှိခ ျုြ်ပြစ်သူ ကျွန်ုြ်၊ Svante L. Myrick

၏

(“နေသခံ အစို ေးရ”) က ဤနနရာတွ င်

အတည်ပြြါသည် နေသခံ အစို ေးရသည် လက်ရှိရတြ်ြွ ေ့၏ အင်အာေးအသံု ေးပြမှု ၊ နည်ေးဗ ျူဟာမ ာေး၊ မူ ဝါေမ ာေး၊
လု ြ်ထု ံ ေးလု ြ်နည်ေးမ ာေးနှ ငေ့ ် က ငေ့ ်သု ံ ေးန ာင်ရွက်ခ က်မ ာေးကို က ယ်က ယ်ပြနေ့်ပြနေ့် ပြန်လည်သု ံ ေးသြ်ခေ့ သည်၊
 နေသခံ အစို ေးရသည် အ ို ြါ အင်အာေးအသံု ေးပြမှု ၊ နည်ေးဗ ျူဟာမ ာေး၊ မူ ဝါေမ ာေး၊ လု ြ်ထု ံ ေးလု ြ်နည်ေးမ ာေးနှ ငေ့ ်
က ငေ့ ်သု ံ ေးန ာင်ရွက်ခ က်မ ာေးကို တို ေးပမြှ ငေ့ ်ရန်အတွ က် အစီ အစဉ်တစ်ခု (“အစီ အစဉ်”) နရေး ွ ြန်တီေးပြီ ေး
ဤနနရာတွ င် ြူ ေးတွ ထညေ့်နြေးထာေးသည်၊
 နေသခံ အစို ေးရသည် အစီ အစဉ်နှငေ့ ် စြ်လ ဉ်ေး၍ (နေသခံ ရတြ်ြွ ေ့ရှိ အြွ ေ့ဝင်မ ာေးနှ ငေ့ ် နခါင်ေးန ာင်ြိုင်ေးမ ာေး၊
ရြ်ရွာအြွ ေ့ဝင်မ ာေးနှ ငေ့ ်အတူ ရတြ်ြွ ေ့နှ ငေ့ ် ပြည်သူလူ ထု၏ က်သွယ်နပြာ ို မှု ကဏ္ဍမ ာေးစွ ာကို
အနလေးထာေးကာ၊ စိ တ်ြါဝင်စာေးသညေ့် အက ိျုေးအပမတ်မယူ ၍ ယံု ကည်မှုကို အနပခခံ နသာ
လူ မှု အြွ ေ့အစည်ေးမ ာေး၊ ခရို င်နရှ ေ့နန၏ နေသန တရရံု ေး၊ နေသခံ ပြည်သူလူ ထု ကာကွ ယ်နရေးနှ ငေ့ ် နေသ ို င်ရာ
နရွေးနကာက်ထာေးနသာ အရာရှိမ ာေး အြါအဝင်) ရှယ်ယာရှင်မ ာေးနှ ငေ့ ် န ွ ေးနနွေးတို င်ြင်မှုမ ာေး ပြလု ြ်ခေ့ သည်၊
 နေသခံ အစို ေးရသည် လူ ထုထံ မှ ထင်ပမင်ခ က်ရရှိရန် မမိ ေ့ခံပြည်သူမ ာေးအာေးလံု ေးအာေး အစီ အစဉ် မူ ကမ်ေးြံု စံ ကို
ြံေ့ ြို ေးနြေးခေ့ ပြီ ေး ဉြနေပြအာဏာြို င်အြွ ေ့က အစီ အစဉ်ကို သန ာတူ လက်ခံပခင်ေးမပြမီ တင်ပြထာေးနသာ
မှတ်ခ က်မ ာေးကို ထညေ့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးခေ့ သည်၊
 နေသခံ အစို ေးရ၏ ဉြနေပြအာဏာြို င်အြွ ေ့သည် နေသ ို င်ရာ ဉြနေ သို ေ့မဟု တ်
အစီ အစဉ်ကို အတည်ပြခေ့ သည် သို ေ့မဟု တ် လက်ခံသန ာတူ ခေ့ သည်။
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အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ � ခြုံ�ံရေး�း၊
ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုု။
Ithaca မြို့�့ �နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီ၊ N.Y. တို့့� ၏
� ပူးး �ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့ � �

အသိိအမှှတ််ပြု�မှုုများ�း�
ဒေေသခံံတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� နယ််မြေ�ေ
Ithaca နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီတို့့��သည်် Gayogo̱̱hó:nǫ’ (Cayuga လူူ မျိုးး���စုု) ၏
ရိုးး��ရာာဇာာတိိမြို့�့ �တွွ င်် တည််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုဆိုု� င််ရာာ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့� �က အသိိအမှှတ််ပြု�ထားး�သည််။ Gayogo̱̱hó꞉nǫ’ ဆိုု�သည််မှာာ� ဤ
နယ််မြေ�ေတွွ င်် လက််ရှိိ�နေေထိုု� င််နေေသည့််� Haudenosaunee (အချုု�ပ််အခြာ�ာအာာဏာာရ
မဟာာမိိတ််အဖွဲ့့� �ဝင််နိုု� င််ငံံများ�း�) ၏ အဖွဲ့့� �ဝင််များ�း�ဖြ�စ််သည််။ Gayogo̱̱hó:nǫ’ သည်် Ithaca
မြို့�့ �၊ Tompkins ကော�ာင််တီီ၊ နယူးး�ယော�ာက််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတို့့� �
ဖွဲ့့� �စည်းး�မှုု ထက်် ပိုု� ၍ရှေး�း�ကျျသည််။ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့� � သည်် Gayogo̱̱hó:nǫ’
များ�း�၏ နယ််မြေ�ေ လက််လွွတ််ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့� မှုု ကိုု� နား�းလည််ပြီး�း� ဆက််လက််တည််ရှိိ�နေေသည့််� ဒေေသခံံ
Gayogo̱̱hó:nǫ’ လူူ မျိုးး���နှှင့််� ယဉ််ကျေး�း�မှုု ကိုု� လေး�းစား�းသည််။

လူူ မည်းး�အမေ�ရိိကန််များ�း�အားး� ရဲဲအရာာရှိိ�
များ�း�၏ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု
ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ နိုု� င််ငံံသမိုု�င်းး�တွွ င်် လူူ မည်းး�အမေ�ရိိကန််များ�း�အားး� ရဲဲ အရာာရှိိ�များ�း�၏ အကြ�မ်းး�ဖက််
မှုု သည်် နိုု� င််ငံံသားး�တိုု�င်းး�အတွွက်် လွွတ််လပ််ခွွင့််�နှှင့််� တရား�းမျှှတမှုု ဟူူသော�ာ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ကတိိပြု�
ချျက််ကိုု� ယိုု� င််လဲဲစေေခဲ့့� သည််။ တန်းး�တူူ ညီီ မျှှ တရား�းမျှှတမှုု ကတိိပြု�ချျက််တွွ င်် လူူ မည်းး�များ�း�ကိုု�
ဖယ််ကျျဉ််ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�တွွင်းး� ဖွဲ့့� �စည်းး�ပုံံ�ဆိုု� င််ရာာ လူူ မျိုးး���ရေး�းခွဲဲ�ခြား�း�မှုု နှှင့််� ဖိိနှိိ�ပ််
ချုု�ပ််ချျယ််မှုု စနစ််များ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့� သည််။ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�တွွင််လည်းး� ဤ
ပြ�ဿနာာများ�း� ရှိိ�နေေပြီး�း� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ဖွဲ့့� �စည်းး�မှုု စနစ််များ�း�တွွ င်် ယင်းး�
ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� မြ�င််လာာရသည််။ ဤကတိိပြု�ချျက််ကိုု� ချိုးး���ဖော�ာက််၍ ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ဆော�ာင််ရွွက််
ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� ရလဒ််အနေေဖြ�င့််� အဖယ််ကျျဉ််ခံံ လူူ အုုပ််စုုများ�း�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� လူူ မည်းး�များ�း�သည််
အစိုးး��ရစနစ််များ�း�၊ အတိိအကျျဆိုု�ရသော်�်� အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းဆိုု� င််ရာာ ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့� �
များ�း�ကိုု� ယုံံ� ကြ�ည််မှုုကင်းး�မဲ့့� လာာကြ�သည််။ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�တွွင်် ဤကတိိပြု�ချျက််
ကိုု� အသစ််ပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�ဖော်�်�ပြ�ရန််မှာာ� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏မျျက််မှော�ာ�က်် တာာဝန််ဝတ္တတ ရား�းဖြ�စ််သည််။

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမိိန့််� 203
အမျိုးး���သားး�ရေး�း အဖြ�စ််ဆိုးး��များ�း�နှှင့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�မရသော�ာ ဒေေသဆိုု� င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�ကြော��ာင့််�
အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ဖွဲ့့� �စည်းး�မှုု စနစ််များ�း�ထံံမှှ မမျှှတသော�ာ ဆက််ဆံံမှုုများ�း�ကိုု� တွေ့�့ �ကြုံ�ံခံံစား�း
ခဲ့့� ရသည့််� အဖယ််ကျျဉ််ခံံ လူူ အုုပ််စုုများ�း�၏ အတိိတ််ဖြ�စ််ရပ််များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�း၍ စေ့့�စပ််ညှိိ�နှိုု�င်းး�ရန််
အတွွက်် ပြ�ည််နယ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််တစ််ခုု ဖန််တီးး�ရန်် နယူးး�ယော�ာက််ပြ�ည််နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�၊
Andrew Cuomo က အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမိိန့််� 203 ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့� သည််။ အသားး�အရော�ာင််မ
တူူ သည့််� လူူ များ�း�အတွွက်် ဤဆိုးး��ဝါးး�သော�ာ အဖြ�စ််ဆိုးး��များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့� � နေေထိုု� င််ခဲ့့� သည့််� ဘဝ
များ�း�၊ ဒေေသဆိုု� င််ရာာ ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့� �များ�း�ထံံမှှ ဆက််ဆံံပြော��ာဆိုု�မှုု များ�း�ကိုု� အမှှတ််ရနေေစေေပြီး�း�
ထိုု�မှှတစ််ဆင့််� လူူ သားး�ချျင်းး�စာာနာာစိိတ်် ကင်းး�မဲ့့� လာာမှုု ၊ ဖွဲ့့� �စည်းး�ပုံံ� စနစ််များ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရကိုု� အယုံံ�
အကြ�ည််ကင်းး�မှုုတို့့�� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေေသည််။ Tompkins ကော�ာင််တီီနှှင့််� Ithaca မြို့�့ �ရှိိ� ဒေေသခံံ
နေေထိုု� င််သူူများ�း�အားး�လုံးး��၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အဖယ််ကျျဉ််ခံံ လူူ အုုပ််စုုများ�း�သည်် လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�တွွင်းး�
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေ�နိုု� င််သည့််� တန်းး�တူူ ညီီ မျှှ၍ ဘက််လိုု�က််မှုုမရှိိ�သော�ာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု
အရ တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�နှှင့််� ထိုု�က််တန််သည််။ ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် အ
ဖယ််ကျျဉ််ခံံ လူူ အုုပ််စုုများ�း�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� လူူ မည်းး�များ�း�၏ မဲဲ ပေး�းပိုု� င််ခွွင့််�ရုုပ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�၊ အစိုးး��ရကိုု�
ပြ�န််လည််ယုံံ� ကြ�ည််လာာစေေရန်် ကနဦးးခြေ�ေလှှ မ်းး�အဖြ�စ်် အဖယ််ကျျဉ််ခံံ လူူ အုုပ််စုုအားး�လုံးး��၏ လူူ
နေေမှုု ဘဝကိုု� တိုးး��တက််လာာစေေရန်် အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း စတင််တိုးး��မြှ�ှင့််�မှုု ကြိုး�း�ပမ်းး�ချျက််များ�း�

အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းတွွင်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််နေေသည့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�အနေေဖြ�င့််� အ
ဖယ််ကျျဉ််ခံံ လူူ အုုပ််စုုများ�း�နှှင့််� လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�တစ််ခုုလုံးး��၏ နေ့�့စဉ််ယုံံ� ကြ�ည််မှုုကိုု� ရရှိိ�ရန််မှာာ� မစ််
ရှှင််ထိိရော�ာက််မှုုအပြ�င်် ပိုု� ၍လေး�းနက််သည့််� အဓိိပ္ပာာ�ယ််အဖြ�စ်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ အများ�း�ပြ�ည််သူူ
လုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ကတိိပြု�ချျက််၏ တရား�းဝင််ဖြ�စ််မှုုတို့့��အတွွက်် အလွွန််အရေး�းပါါကြော��ာင်းး� ခံံယူူ ထားး�သင့််�
သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ဖွဲ့့� �စည်းး�မှုု စနစ််တွွ င်် ပါါဝင််သော�ာ ရဲဲ
ဌာာနများ�း�အနေေဖြ�င့််� ရဲဲ အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့� � ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် တာာဝန််ရှိိ�သော�ာ လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �စည်းး�
များ�း�အကြား�း� ယုံံ� ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ရန််မှာာ� အရေး�းကြီး�း�သည််။ ထို့့� �ကြော��ာင့််� ဤအစီီ ရင််ခံံစာာ၏

မာာတိိကာာ

အဓိိကတွေ့�့ �ရှိိ�ချျက််မှာာ� ပိုု� ၍ တန်းး�တူူ ညီီ မျှှရှိိ�ပြီး�း� ဘက််မလိုု�က််သော�ာ၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု အရ တုံ့့� �ပြ�န််
ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု� ဦးးတည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််ဟူူသော�ာ သန္ဓိိ�ဋ္ဌာာန််ဖြ�င့််� ဥပဒေေ
စိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့််�

လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�အကြား�း�

ယုံံ� ကြ�ည််မှုုတည််ဆော�ာက််ကာာ

ယင်းး�တို့့� �အတွွက််

အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့််�များ�း�စွာာ�ရရှိိ�စေေခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အကြံ�ံ ပြု�
ချျက််များ�း�အားး�လုံးး��သည်် ယင်းး�အခြေ�ေခံံအဆိုု� ပြု�ချျက််မှှ ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
Ithaca မြို့�့ �နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီတွွ င်် အများ�း�ဆန္ဒဒ အရ ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုလိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�
ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� လက််ခံံသဘော�ာတူူ ထားး�သည့််�အတွွက်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��ကံံ ကော�ာင်းး�ပါါသည််။

ထို့့� �ပြ�င််

မိိတ််ဆက်် မက််ဆေ့�့ချ််�များ�း�
Jason Molino၊ Tompkins ကော�ာင််တီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�			2
Svante Myrick၊ Ithaca မြို့�့ �တော်�်�ဝန််					3
ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�၏
� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုု မျှှတရေး�း ဆန်းး�စစ််စင််တာာ			4

ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမိိန့််�မထုုတ််ပြ�န််မီီ ကော�ာင််တီီနှှင့််�မြို့�့ �ရှိိ� အများ�း�ပြ�ည််
သူူ လုံံ�ခြုံ�ံရေး�း အစိုးး��ရဌာာနများ�း�သည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုအတွွက်် ပဏာာမခြေ�ေလှှ မ်းး�များ�း� စတင််ထားး�
ကြော��ာင်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ရန်် အရေး�းကြီး�း�သည််။ ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် စာာနာာထော�ာက််ထားး�မှုုနှှင့််�
မဆုုတ််မနစ််ကြိုး�း�ပမ်းး�မှုု တို့့�� လိုု�အပ််သည့််� ရှှည််လျားး��သော�ာခရီးး�လမ်းး�တွွင်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��ဆက််လက််
လုု ပ််ဆော�ာင််မည့််� နော�ာက််ထပ််ခြေ�ေလှှမ်းး�များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��အတွွက်် လုု ပ််ဆော�ာင််စရာာ
များ�း�စွာာ�ရှိိ�သည််။

လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��ဆက််လက််ဖော်�်�ဆော�ာင််နေေသည့််�

အဓိိပ္ပာာ�ယ််ပြ�ည့််�ဝသည့််� ဤအများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ကတိိပြု�ချျက််ကိုု� နား�းလည််လာာစေေရန်် ဤ
အစီီ ရင််ခံံစာာကိုု� ဖတ််ရှုုနေေသူူများ�း�ကိုု�လည်းး� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�
ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�် COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််
ရော�ာဂါါ၏ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�
အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုဆိုု� င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့� � ကိုု� စတင််
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� ပြီး�း� COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ ဖြ�စ််ပွား��းနေေသည့််� ကာာလအတွွင်းး� အားး�လုံးး��
ပြီး�း�စီးး�ခဲ့့� သည််။ ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါဆိုု� င််ရာာ ကန့််�သတ််ချျက််များ�း�ကြော��ာင့််� လူူ ချျင်းး�တွေ့�့ �ဆုံံ�မှုု များ�း�၊
လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�နှှင့််� ထိိတွေ့�့ �ဆက််ဆံံမှုု၊ လူူ ထုုပါါဝင််မှုု လုု ပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ဒစ််
ဂျျစ််တယ်် ဆက််သွွ ယ််ရေး�းလိုု�င်းး�များ�း�မှှတစ််ဆင့််� ပြီး�း�စီးး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� သည််၊ သို့့� �သော်�်� အဖွဲ့့� �လိုု�က််
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု အချို့့�� �ကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�ဝတ််ဆင််၍ လူူ အများ�း�နှှင့််�
ဝေး�းဝေး�းနေေခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ခွွင့််�ပြု�ပေး�းထားး�သည််။
အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုဆိုု� င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့� � သည််
ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ မမျှှတသော�ာ ဖိိနှိိ�ပ််မှုုကြော��ာင့််� ထိိခိုု�က််ခံံစား�းရသည့််� လူူ အုုပ််စုုများ�း�၊ အထူးး�သဖြ�င့််� လူူ
မည်းး�များ�း�၊

အခြား�း�အဖယ််ကျျဉ််ခံံ

လူူ အုုပ််စုုများ�း�နှှင့််�

တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််သွွ ယ််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အနှှ စ််ချုု�ပ််
“ရဲဲတပ််ဖွဲ့့�အားး�
�
ထော�ာက််ပံ့�့ မှုု ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�” ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�			6
အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�								7
Profile of Community							8
Process & Timeline								
Working Groups								10
Methods, Community Input and Public Forums, 			
12
and Community Narratives
Current State of Law Enforcement					
Executive Order 203 Themes						20
Ithaca Police Department						20
Tompkins County Sheriff ’s Office					25
Data Democratization							31
Recommendations								33

ကြိုး�း�ပမ်းး�မှုု များ�း�ဖြ�စ််သည််။ အချို့့�� �ဒေေသခံံများ�း�သည်် Zoom ကဲ့့� သို့့�� ဒစ််ဂျျစ််တယ်် ကိိရိိယာာများ�း�ကိုု�
အဆင််ပြေ�ေလွွ ယ််ကူူစွာာ� ပါါဝင််နိုု� င််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�အတွွက်် ကန့််�သတ််ထားး�သော�ာ လူူ ချျင်းး�တွေ့�့ �ဆုံံ�မှုု
များ�း�မှှတစ််ဆင့််� အင််တာာနက််မသုံးး��စွဲဲ�နိုု� င််သည့််� ဒေေသခံံများ�း�၏ တုံ့့� �ပြ�န််ချျက််များ�း�ကိုု� ရယူူ ပြီး�း� ဒေေ
တာာထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့� သည််။

အစဉ််အလာာအားး�ဖြ�င့််�

ဒေေတာာစုုဆော�ာင်းး�မှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််�

လုံံ�လော�ာက််စွာာ� စာာရင်းး�ကော�ာက််ယူူထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့� �ဝင်် အနည်းး�စုု၏ ဖွွင့််�ဟ
ပြော��ာဆိုု�မှုု များ�း�ကိုု�

တွေ့�့ �ရှိိ�ချျက််များ�း�တွွ င်် ဖော်�်�ပြ�နိုု� င််စေေရန်် ဤပရော�ာဂျျက််တွွ င်် ပါါဝင််သည့််�
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သုုတေ�သနပြု�သူူများ�း�အားး� ဒေေတာာများ�း�ကိုု� သေ�ချာ�ာစိိစစ််ထည့််�သွွင်းး�ရန်် တာာဝန််ပေး�းထားး�သည််။

ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုု | 1

အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုအတွွက်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့�� သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရာာတွွင််

စာာရွွက််စာာတမ်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�မည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� လုု ပ််ငန်းး�စဉ််တွွ င််မူူ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််

Ithaca နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီရှိိ� ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုဆိုု� င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�

အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�အပါါအဝင်် ဤအစီီ ရင််ခံံစာာရှိိ� တွေ့�့ �ရှိိ�ချျက််များ�း�မှာာ� အလွွန််မျျက််ခုံးး��လှုုပ််စရာာ

လက််ရှိိ�အခြေ�ေအနေေနှှင့််� ကိုု�က််ညီီပြီး�း� ဖွဲ့့� �စည်းး�ပုံံ� စနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု� င််သည့််�

အော�ာင််နှှင့််� တိုးး��တက််အော�ာင်် လုု ပ််နိုု� င််စွွမ်းး�ရှိိ�သင့််�သည််။

ကိုု� သတ််မှှတ််ချျက််ပြ�ည့််�မီီစေေရန်် ဤအစီီ ရင််ခံံစာာသည်် အကြီး�း�မား�းဆုံးး�� ကြိုး�း�ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုု

ကော�ာင်းး�ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုု� ပ််ထော�ာက််ခံံသည််။ လက််ရှိိ�ဂေ�ဟစနစ်် ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍ

တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုအသစ််ကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�ရန်် လိုု�အပ််

သည်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��လိုု�အပ််နေေသည့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုကိုု� အသက််သွွင်းး�ရန်် လုံံ�လော�ာက််မှုုမရှိိ�ပါါ။ လူူ ထုု

ကျွွန်ုု� ပ််၏ ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ �တော်�်� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၊ သုုတေ�သနပြု�သူူများ�း�၊ ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့� �ဝင််

ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ� ၍ စုုပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု နည်းး�လမ်းး�ကိုု� စတင််ရန််မှာာ� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏အမြ�င််ဖြ�စ််သည််။
ဤအကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�ပေး�းရန်် လုု ပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့� �ဝင်် ရာာပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�သည််

ကြော��ာင်းး� ရလဒ််များ�း� ထင််ရှား��းပြ�တ််သားး�မှုုရှိိ�သည််။ အထော�ာက််အထားး�ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ ၍ မျှှတမှုု

ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းနှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ဌာာနသစ််သည်် အော�ာက််ခြေ�ေမှှစ၍ ဖွဲ့့� �စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�

စေေတနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုု မျှှတရေး�း ဆန်းး�စစ််စင််တာာတို့့� �၏

၎င်းး�တို့့� �၏ အချိိ�န််များ�း�ရင်းး�၍ ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခဲ့့� ပြီး�း� ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုုနှှင့််� အများ�း�

ကိုု� နှှလုံးး��သွွင်းး� ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည့််�အတွွက်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အနေေဖြ�င့််� လူူ မှုု အဖွဲ့့� �အစည်းး�စံံနှုု န်းး�များ�း�၊

ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေေသခံံတိုု�င်းး�အတွွက်် ပိုု�မိုု�လုံံ�ခြုံ�ံသော�ာ နေေစရာာတစ််ခုုအဖြ�စ်် Ithaca မြို့�့ �အားး� ဖန််တီးး�

လုု ပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�မှှတစ််ဆင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့�့ သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုဆီီသို့့�� စေ့့�စပ််သေ�ချာ�ာစွာာ�

ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းစနစ််ကြော��ာင့််� အများ�း�ဆုံးး��ထိိခိုု�က််ခဲ့့� ရသူူ များ�း�ကလည်းး� ၎င်းး�တို့့� �၏ ဖွွင့််�ဟ

ရင်းး�မြ�စ််များ�း�၊ အရာာရှိိ�များ�း�၏ လုု ပ််နိုု� င််စွွမ်းး�များ�း�နှှင့််� ပိုု�မိုု�ကိုု�က််ညီီသော�ာ ဌာာနသစ််တစ််ခုု ဖန််တီးး�

ပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။ အထော�ာက််အထားး�များ�း�အရ ဖွဲ့့� �စည်းး�ထားး�ပြီး�း� ကော�ာင်းး�စွာာ�လေ့�့ကျျင့််�ပေး�း

လမ်းး�ပြ�ပေး�းနိုု� င််သည််။ ယခုုအခါါ ဤအကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� အများ�း�

ပြော��ာဆိုု�မှုု များ�း�၊ အတွေ့�့ �အကြုံ�ံများ�း�၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ�း�နှှင့််� ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�ကိုု� ဝေေမျှှခဲ့့�

သင့််�သည််။ ဤအကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�ကိုု� စစ််မှှန််စွာာ� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် ရှေ့�့ �ဆက််

ထားး�သည့့်� ဝန််ထမ်းး�များ�း� (လူူ ထုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း လက််နက််မဲ့့� ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူ

ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းတွွင်် ပိုု�မိုု�မျှှတသော�ာ ရလဒ််များ�း�ထွွက််ပေါ်�်လာာစေေရန််မှာာ� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏စုုပေါ�ါင်းး�

သည့််�အတွွက်် ကျွွန်ုု� ပ််အနေေဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့� �ကိုု� အထူးး�အသိိအမှှတ််ပြု�လိုု�ပါါသည််။

လုု ပ််ဆော�ာင််သွားး��မည််ဟုု ကျွွန်ုု� ပ််ကတိိ ပြု�ပါါသည််။

လုံံ�ခြုံ�ံရေး�း လက််နက််ကိုု� င်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�) ခန့််�အပ််ထားး�သည့််� CSPS ဌာာနသည်် အခြေ�ေခံံကျျ

စာာရွွက််ပေါ်�်တွွင််သာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုများ�း�ကိုု� ရေး�းချျရုံံ�တင််မကဘဲဲ လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း�အားး� ကာာ

ဤအစီီ ရင််ခံံစာာ ထွွက််လာာစေေရန်် လပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ� လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� သည့့်�

ဖမ်းး�ဆီးး�မှုု သို့့�� ဦးးတည််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အတွွက်် ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�မှုု ကိုု� တုံ့့� �ပြ�န််ရန််

ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် နယူးး�ယော�ာက််ပြ�ည််နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အမိိန့််� 203 ကိုု� စတင််စေေခဲ့့� သည့််�

ကွွယ််၍ ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းခြ�င်းး�၊ ပိုု�မိုု�လုံံ�ခြုံ�ံ ၍ ကျျန်းး�မာာသော�ာ လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�

စေေတနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ�း�၊ ဒေေတာာဆန်းး�စစ််ပညာာရှှင််များ�း�၊ စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ�း�၊ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု အဖွဲ့့� �

၎င်းး�၏ အချိိ�န််သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံ�ကိုု� လက််ရှိိ�အသုံးး��ပြု�နေေကြော��ာင်းး� ပြ�သသည့််� ဒေေတာာများ�း�ကိုု� အရန််

ကြေ��ကွဲဲ�ဖွွယ််ဖြ�စ််ရပ််ဆိုးး�� အခိုု�က််အတန့််�များ�း� ပါါဝင််သည့််�အပြ�င်် မတရား�းမှုု ကိုု� ဆက််လက််

အပေါ်�် ဦးးစား�းပေး�းအာာရုံံ�စိုု�က််သည့််� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ယဉ််ကျေး�း�မှုု ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုု လိုု�အပ််သည််ဟုု

တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�၊ လူူ ထုုမှှတ််ချျက််ပေး�းသူူ များ�း�၊ ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််� ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏

သိိမ်းး�ထားး�သည်် (နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� အကြော��ာင်းး�အရာာ 6- အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း လိုု�အပ််ချျက််

တည််ရှိိ�စေေသည့််� ဖွဲ့့� �စည်းး�ပုံံ� စနစ််များ�း�အားး� ဝေေဖန််ပိုု�င်းး�ခြား�း�နိုု� င််စေေသည််။ သမိုု�င်းး�စဉ််လာာအရ

ကျွွန်ုု� ပ််ထင််သည််။ ဤစနစ််များ�း�တွွ င်် ပါါဝင််သည့််� သင််၏ အခန်းး�ကဏ္ဍနှှင့််� ပိုု�မိုု�မျှှတသော�ာ

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုု မျှှတရေး�း ဆန်းး�စစ််စင််တာာ များ�း�အာာ ကျွွန်ုု� ပ်် လှိုု�က််လှိုု�က််လှဲဲ�လှဲဲ�

အကဲဲ ဖြ�တ််မှုု)။ ဤဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�မှုု များ�း�အပြ�င်် ကင်းး�လှှ ည့််�လှုု ပ််ရှား��းမှုု အများ�း�စုုကိုု� တင်းး�မာာမှုု ဖြေ�ေ

ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��ကိုု� လုံံ�ခြုံ�ံအော�ာင်် ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် အားး�ထားး�နေေသည့််� ဖွဲ့့� �စည်းး�မှုု စနစ််များ�း�အစတွွင််

အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းစနစ််တွွ င်် သင့််�အနေေဖြ�င့််� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�မှှ ပါါဝင််နိုု� င််ပုံံ�ကိုု� သုံးး��သပ််

ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ လမ်းး�ပေါ်�်တွွင်် ဆက််ဆံံပြော��ာဆိုု�မှုု များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ စိိတ််ထိိခိုု�က််

ရှှင်းး�ရေး�းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပံ့�့ ပိုးး��ရေး�းတွွင်် ကော�ာင်းး�စွာာ�လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းထားး�သည့််� လူူ ထုုဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း

သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုအဖြ�စ်် အချို့့�� �ကိုု� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ပါါမည််။ သို့့� �သော်�်� ၎င်းး�တွွင်် IPD က

တာာဝန််ဖြ�စ််သည််။

ပင်် အဖယ််ကျျဉ််ခံံ နှှင့််� လူူ နည်းး�စုု ပုုဂ္ဂို�ု �လ််များ�း�ကိုု� ဖယ််ချျန််ထားး�ခြ�င်းး�၊ ညှှဉ်းး�ပန်းး�နှိိ�ပ််စက််ခြ�င်းး�၊ လူူ

ရန်် ယင်းး�စနစ််များ�း�နှှင့််� အံံ ဝင််ခွွ င််ကျျဖြ�စ််ပြီး�း� အလုု ပ််လုုပ််လိုု�သူူတိုု�င်းး�ကိုု� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့�� ဖိိတ််ခေါ်�်

စရာာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�ပေး�းရန်် ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�မှုု ပမာာဏများ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�မှှတစ််ပါးး� အရာာ

လက််နက််မဲ့့� ဝန််ထမ်းး�များ�း�က ကိုု� င််တွွ ယ််သင့််�သည််။ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း

မဆန််စွာာ�ရက််စက််ခြ�င်းး�၊ လျျစ််လျူူ�ရှုုထားး�ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�လုုပ််နေေခဲ့့� သဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုသည်် အလွွန််

ပါါသည််။ ၎င်းး�တွွင်် မျှှတ၍ ရေ�ရှှည််တည််တံ့�့ သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင််

အားး�လုံးး�� လုု ပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�၏ စုုပေါ�ါင်းး�ကြိုး�း�စား�းအားး�ထုုတ််မှုု

ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� ကြီး�း�လေး�းသော�ာ ပြ�စ််မှုုများ�း�ကိုု� တားး�ဆီးး�ရန််၊ ကြား�း�ဝင််ဖျျန််ဖြေ�ေရန််နှှင့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�

အရေး�းပါါပြီး�း� မဖြ�စ််မနေေလုုပ််ဆော�ာင််ရန််လိုု�သည််။

အဓိိက အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု၊ ပြ�ည််သူ့့ ဝ
� န််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််�

များ�း�သည်် ကျွွန်ုု� ပ််တွေ့�့ �ဖူးး�သမျှှ ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းတွွင်် အကျျယ််ပြ�န့််�ဆုံးး��

ရန်် ဦးးစား�းပေး�းဆော�ာင််ရွွက််ခိုု�င်းး�ပါါမည််။

လူူ မှုု ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုု ပံ့�့ ပိုးး��ပေး�းသူူ များ�း� ပါါဝင််သည််။

ဒေေသဆိုု� င််ရာာ လျှှပ််တပြ�က််ပုံံ�ရိိ ပ််ဖြ�စ််သည််။

အချို့့�� �အတွွက်် စိိတ််ဝင််စား�းစရာာကော�ာင်းး�စေေကာာ အချို့့�� �ကမူူ ဤပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုကိုု� မလုံံ�လော�ာက််

ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းသည်် ဖွဲ့့� �စည်းး�ပုံံ� နှှင့််� အဖွဲ့့� �အစည်းး�ဆိုု� င််ရာာ လူူ မျိုးး���ရေး�းခွဲဲ�ခြား�း�မှုု ကြော��ာင့််�

အစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် လက််ရှိိ�အရာာရှိိ�များ�း�အားး� အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�မှုုနှှင့််� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အနေေဖြ�င့််�

ဟုု ထင််မြ�င််နိုု� င််ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့�� မျှော်�်��လင့််�ထားး�သည််။ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ လူူ အဖွဲ့့� �အစည်းး�နှှင့််� ထိိ

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� စနစ််ဥပမာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ အစိုးး��ရနှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူ

ပြော��ာင်းး�လဲဲ ဖော်�်�ဆော�ာင််ထားး�သည့််� ပိုု�မိုု�မျှှတကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စနစ််တစ််ခုု လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�

အတွွက်် မေ�တ္တာာ�တရား�းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် စစ််မှှန််သော�ာ ဖွဲ့့� �စည်းး�ပုံံ�ဆိုု� င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုု

တွေ့�့ �ဆက််ဆံံမှုု လုု ပ််ငန်းး�စဉ််တွွ င်် လူူ မျိုးး���ဘာာသာာမရွေး�း� ပါါဝင််နိုု� င််ပြီး�း� ဤအကြံ�ံ ပြု�ချျက််မူူကြ�မ်းး�

လုံံ�ခြုံ�ံရေး�း စနစ််များ�း�အားး� ပိုု�မိုု�အမြ�င််ကျျယ််လာာစေေရန်် ရည််ရွွယ််သော�ာ စနစ််တစ််ခုုလုံးး��သို့့� �

စိိတ််ဝင််စား�းစရာာ ဖြ�စ််စဉ််များ�း�ကိုု� တွေ့�့ �ရသည််။ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ အများ�း�ပြ�ည််သူူကာာကွွယ််ရေး�း

အတွွက်် နာာရီီ ပေါ�ါင်းး�ထော�ာင််ရာာချီီ� ရင်းး�နှီးး��၍ လုု ပ််ဆော�ာင််သင့််�သည််။ ဤစာာရွွက််စာာတမ်းး�

များ�း�ကိုု� တည််တံ့�့ ခိုု� င််မြဲ�ဲစွာာ� ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ကာာ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု အစီီ အစဉ််

ဦးးတည််လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�ရန််မှာာ� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ တာာဝန််ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တွွင်် ချျမှှတ််

အရာာရှိိ�များ�း�အနေေဖြ�င့််� လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�၏ မတူူ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု အတွွက်် ပိုု� ၍ရပ််တည််ပေး�းရန််၊ ပဋိိပက္ခခ

အတွွက်် လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း� အစဉ််ပြော��ာင်းး�လဲဲ နေေသော�ာ

မှာာ� ထင််ရှား��းပေါ်�်လွွင််သည််ဟုု ကျွွန်ုု� ပ််ယုံံ� ကြ�ည််ပါါသည််။

ထားး�သော�ာ စနစ််များ�း�နှှင့််� အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�မှှတစ််ဆင့််� ပိုု�မိုု�မျှှတသော�ာ ရလဒ််များ�း� ပေါ်�်ထွွက််

များ�း� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ပိုု� ၍ အသင့််�ပြ�င််ဆင််ထားး�ရန််၊ အကျပ်အတည်းး�ကြုံ�ံနေေသူူ များ�း�အားး�

လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး� လိုု�အပ််ချျက််များ�း�၊ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု လုု ပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အချိိ�န််နှှင့််�တစ််

လာာနိုု� င််သည််။

လူူ မှုု ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�နှှင့််� ပိုု�မိုု�ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် လိုု�အပ််သည််။ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််

ပြေး��းညီီ လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေပြ�င််ဆင််ရန််နှှင့််� တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�ကိုု� ဤ

အားး�ဖြ�င့််� Ithaca ရဲဲ ဌာာနရှိိ� ရဲဲ သားး�များ�း�နှှင့််� ရဲဲ မေ�များ�း�သည်် လေး�းစား�းဖွွယ်် အရည််အချျင်းး�များ�း�

မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််နိုု� င််သည့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�တွွင်် ခွွင့််�ပြု�ပေး�းပါါမည််။ ထို့့� �ပြ�င်် ဤပြ�န််လည််ရေး�းဆွဲဲ�

ဤအကြံ�ံ ပြု�ထားး�သည့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုများ�း�သည်် အချို့့�� �အတွွက်် စိိတ််ကသိိကအော�ာက််ဖြ�စ််စေေပြီး�း�

၎င်းး�သည်် ဧပြီ�ီ လ 1 ရက််နေ့�့တွွ င်် တင််သွွင်းး�၍ ရှေ့�့ �ဆက််လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် ရည််ရွွယ််ထားး�သည့််�
လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�၏ ဖြေ�ေဆိုု�မှုု များ�း�နှှင့််� ဥပဒေေပြု�လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�အရ ပိုု� ကော�ာင်းး�လာာမည့််� မွွမ်းး�မံံ
ပြ�င််ဆင််နိုု� င််သည့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး� ဖြ�စ််လိိမ့််�မည််ဟုု ကျွွန်ုု� ပ််တို့့�� အပြ�ည့််�အဝမျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အတည််ပြု�ထားး�သော�ာ အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�အားး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� ဤ

ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏ ရှေ့�့ �မှော�ာ�က််တွွ င််ရှိိ�သည့််� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ လိုု�အပ််ချျက််မှာာ� ဤအကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�

Jason Molino

Tompkins ကော�ာင််တီီ၊ N.Y. ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး�

နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူပီီ သစွာာ� ၎င်းး�တို့့� �၏ တာာဝန််များ�း�ကိုု� ထမ်းး�ဆော�ာင််ခဲ့့� သော်�်�လည်းး� ရဲဲ ဌာာန

ထားး�သော�ာ အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းစနစ််အသစ််ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန်် ကျွွန်ုု� ပ််အနေေဖြ�င့််�

အနေေဖြ�င့််� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��မြို့�့ �ခံံများ�း�၏ အပြု�အမူူဆိုု� င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�အတွွက်် ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�မှုု များ�း�ကိုု�

မြို့�့ �တော်�်�ကော�ာင််စီီ၊ မြို့�့ �တော်�်�ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဒေေသခံံများ�း� အားး�လုံးး��နှှင့််� လက််တွဲဲ�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

ဖြေ�ေကြား�း�ရန်် အချိိ�န််ကြာ�ာလွွန်းး�သည််။ အမြဲ�ဲ တမ်းး� လက််ခံံနိုု� င််ဖွွ ယ််မရှိိ�သည့််� လုု ပ််ဆော�ာင််ချျက််

မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။

နှော�ာ�င့််�နှေး�း�နေေမှုု ကြော��ာင့််� အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််� Ithaca မြို့�့ �ခံံများ�း�အတွွက်် အန္တ တရာာယ််ပိုု�များ�း�စေေသည််။
ထို့့� �ပြ�င်် အိိမ််ခြေ�ေရာာမဲ့့� များ�း�၊ မူးး�ယစ််ဆေး�းစွဲဲ�နေေသူူ များ�း�နှှင့််� စိိတ််မကျျန်းး�မာာသူူ များ�း�ကိုု�
ရာာဇဝတ််သားး�ပမာာ ဆက််ဆံံ ပြု�မူူခြ�င်းး�လည်းး� ပါါဝင််သည််။
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Svante Myrick

မြို့�့ �တော်�်�ဝန််၊ Ithaca မြို့�့ �၊ N.Y.
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သုုတေ�သနနှှင့််� လုု ပ််ဆော�ာင််မှုုအဖွဲ့့� �အစည်းး�အနေေဖြ�င့််� ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုု မျှှတ
ရေး�း ဆန်းး�စစ််စင််တာာ (CPE) သည်် ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းရှိိ� လူူ မျိုးး���ရေး�းခွဲဲ�ခြား�း�မှုု ဖြ�စ််စေေသည့််�
အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�ဖော်�်�ထုုတ််ရန််နှှင့််� လျှော့�့��ချျရန်် ဆန်းး�စစ််ချျက််များ�း�ကိုု�
ထုုတ််ပေး�းသည််။ CPE သည်် လူူ မှုု ရေး�း၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု နှှင့််� မူူ ဝါါဒပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုု အရှိိ�န််အဟုုန််ကိုု�
ဖန််တီးး�ရန်် လူူ မှုု ရေး�းမျှှတမှုု ဆိုု� င််ရာာ အထော�ာက််အထားး�အခြေ�ေပြု� နည်းး�လမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဒေေတာာများ�း�
ကိုု� အသုံးး��ပြု�ပါါသည််။ ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုု မျှှတရေး�း ဆန်းး�စစ််စင််တာာအားး�
အော�ာက််ပါါအချျက််များ�း�ကိုု� လမ်းး�ညွှှ န််ထားး�သည််တရား�းမျှှတမှုု ဆီီသို့့�� ရှေ့�့ �ဆက််လျှော�ာ�က််လှှမ်းး�မည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တွွင်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��ယုံံ� ကြ�ည််သည့််�
အရာာကိုု� အစွွမ်းး�ကုုန််ကြိုး�း�ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ၎င်းး�သည်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏
ယုံံ� ကြ�ည််မှုုဖြ�စ််သည််။
တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��ထိိခိုု�က််ခံံစား�းနေေရသည့််� အခြေ�ေခံံအကြော��ာင်းး�ရင်းး�မှာာ� လူူ ဖြူ�ူစိုးး��
မိုးး��မှုု ဝါါဒ၏ ဆိုးး��ဝါးး�သော�ာ အမွေ�ေအနှှစ််ပင််ဖြ�စ််သည််။ လူူ ဖြူ�ူစိုးး��မိုးး��မှုုဝါါဒကိုု�
ပံ့�့ ပိုးး��သည့််� စနစ််များ�း�ကိုု� ဆန့််�ကျျင််၍ တစ််စစီီ အမြ�စ််ဖြု�တ််ရမည််။
အန္တ တရာာယ််များ�း� ကြုံ�ံလာာလျှှင်် 911 ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်နိုု� င််စေေသည့််� လိုု�အပ််သော�ာ
ရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�လျှှင်် လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�အားး�လုံးး��၊ အထူးး�သဖြ�င့််� အားး�နည်းး�သည့််�
လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း�အတွွက်် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံမှုု အရှိိ�ဆုံးး�� ဖြ�စ််သည််။

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အနှှ စ််ချုု�ပ််

လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�အတွွက်် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံမှုု ရှိိ�စေေရန်် ထိုု�ကဲ့့� သို့့�� ရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု�
ပံ့�့ ပိုးး��ပေး�းရန်် အခြေ�ေခံံကျျသည််။
ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့� �ဝင််များ�း� အန္တ တရာာယ််ကြုံ�ံတွေ့�့ �သည့််�အခါါ ယင်းး�အန္တ တရာာယ််များ�း�ကိုု�
တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက်် သင့််�တော်�်�သော�ာ ရင်းး�မြ�စ််များ�း� ပံ့�့ ပိုးး��ပေး�းရန််
မှာာ� အစိုးး��ရ၏ တာာဝန််ဖြ�စ််သည််။ (ဥပမာာအနေေဖြ�င့််�) နေေအိိမ််တွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်
နေေသည့််� အန္တ တရာာယ််ကိုု� တုံ့့� �ပြ�န််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့� �အားး�
စေေလွှှ တ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�အတွွက်် ပိုု�မိုု�လုံံ�ခြုံ�ံမှုုရှိိ�စေေမည်် မဟုုတ််ပါါ။

“ကျွွန််တော်�်�တို့့��မှာာ�ရှိိ�တဲ့့� ဖွဲ့့�စ� ည်းး�မှုု စနစ််တွေ�ေကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့််�ဖို့� ့� လုု ပ််ဆော�ာင််တဲ့့� နေေရာာမှာာ� လိုု�အပ််တဲ့့�
စနစ််တွေ�ေ ဖန််တီးး�ဖို့့�� လုု ပ််ငန်းး�တွေ�ေကိုု� အဟန့််�အတားး� မဖြ�စ််စေေသင့််�ဘူးး�။ ဒါ့့�အပြ�င်် စနစ််
အတွွင်းး� ပြီး�း�စီးး�ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� တဲ့့� လုု ပ််ဆော�ာင််ချျက််မှှန််သမျှှဟာာ လူ့့ အ
� ဖွဲ့့�အ
� စည်းး�လုု ပ််ငန်းး�
အတွွက်် အတားး�အဆီးး� ဒါါမှှမဟုု တ်် လမ်းး�လွဲဲ�အော�ာင််လုုပ််ဖို့� ့� မသုံးး��သင့််�ပါါဘူးး�။”
-Dr. Phil Atiba Goff၊ တွဲဲ�ဖက််တည််ထော�ာင််သူူနှှင့််� CEO
ရဲဲ ဌာာန၏ မျှှတမှုု ဆန်းး�စစ််ရေး�းစင််တာာသည်် လုု ပ််ငန်းး�စဉ်် လမ်းး�ညွှှ န််ကိုု� ပံ့�့ ပိုးး��ပေး�းရန််၊ Ithaca
မြို့�့ �နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီရှိိ� ဒေေသခံံများ�း�အတွွက်် အဖွဲ့့� �အစည်းး�ဆိုု� င််ရာာ တာာဝန််ယူူမှုု ရှိိ�စေေ
ရန်် ပရော�ာဂျျက််နည်းး�ပြ�များ�း�အဖြ�စ်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။
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မိိတ််ဆက််
ဤအစီီ ရင််ခံံစာာသည်် Ithaca နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီတွွ င်် အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းကိုု�
ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် လမ်းး�ညွှှ န််ပြ�သပေး�းသည််။ Ithaca နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီ၌
အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းကိုု� ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း� ပါါဝင််သည့််� နယူးး�
ယော�ာက််ပြ�ည််နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမိိန့််� 203 ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး� စီီ စဉ််ခဲ့့� သည့််� ဒေေသ
ဆိုု� င််ရာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု လုု ပ််ငန်းး�စဉ််အကြော��ာင်းး�နှှင့််� အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�အတွွက်် ကြို�ုတင််
ပြ�င််ဆင််ထားး�သော�ာ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် ရှှင်းး�ပြ�
ပေး�းထားး�သည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမိိန့််�အရ ဤအစီီ ရင််ခံံစာာကိုု� နယူးး�ယော�ာက််ပြ�ည််နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းမှူးး�၏ ရုံးး��ခန်းး�သို့့� � ဧပြီ�ီ လ 1 ရက််၊ 2021 တွွင်် နော�ာက််ဆုံးး��ထားး� ပေး�းပို့� ့�ရမည််။

အဓိိပ္ပာာ�ယ််သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�
ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊ ဤအစီီ ရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�တွွ င်် ဆန်းး�သစ််ဖန််တီးး�
နိုု� င််သော�ာ ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� လှုံ့့� ဆော်�်�ရ
�
န််နှှင့််� အကြံ�ံ ပြု�ပေး�းရန််အတွွက်် ဖွဲ့့� �စည်းး�မှုု စနစ််
ဆိုု� င််ရာာ တရား�းမမျှှတမှုု များ�း�ကိုု� သုံးး��သပ််ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�သည့််� စည်းး�စနစ််ကျျသော�ာ သုံးး��သပ််
အကဲဲ ဖြ�တ််ချျက််တစ််ခုုဟုု ၎င်းး�ကိုု�အဓိိပ္ပာာ�ယ််သတ််မှှတ််သည််။
အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ � ခြုံ�ံရေး�း၊ ဤအစီီ ရင််ခံံစာာ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််များ�း�တွွ င်် ဒေေသခံံများ�း�အားး�လုံးး��
အားး� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံမှုု ရှိိ�စေေရန််နှှင့််� တရား�းမျှှတမှုု ရစေေရန်် လုု ပ််ဆော�ာင််သည့််� အစိုးး��ရစနစ််
များ�း�ဟုု ၎င်းး�ကိုု� အဓိိပ္ပာာ�ယ််သတ််မှှတ််သည််။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမိိန့််� 203 တွွင်် လူူ မျိုးး���ရေး�း
ခွဲဲ�ခြား�း�မှုု များ�း�၊ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံရေး�းနှှင့််� တရား�းမျှှတမှုု စနစ််များ�း�ကိုု� တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််
အဖယ််ကျျဉ််ခံံ လူူ အုုပ််စုုများ�း�အားး�လုံးး�� အပါါအဝင်် အကာာအကွွယ််မဲ့့� လူူ တန်းး�စား�းအားး� ဗဟိုု� ပြု�
သော�ာ လူူ မျိုးး���ရေး�းသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု� မျှှမျှှတတဖြ�စ််စေေရန်် အထူးး�တော�ာင်းး�ဆိုု�
ထားး�သည််။
ဤအစီီ ရင််ခံံကိုု� ဖန််တီးး�ရန််အတွွက်် Ithaca မြို့�့ �နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီအစိုးး��ရများ�း�အားး�
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ရန်် အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ � ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုဆိုု� င််ရာာ ပူးး �ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့� � ကိုု� ဖွဲ့့� �စည်းး�ခဲ့့� ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤအစီီ ရင််ခံံစာာကိုု� နော�ာက််ဆုံးး��ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််
အတွဲဲ�များ�း�အဖြ�စ်် တင််ပြ�သည််ထက်် မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််နိုု� င််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�အဖြ�စ်် ထားး�ရှိိ�
သင့််�ကြော��ာင်းး� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့� � က သိိရှိိ�နား�းလည််ခဲ့့� သည််။ ဤစာာရွွက််စာာတမ်းး�သည််
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု လုု ပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််တွွ င်် လိုု�အပ််သည့််�အခါါ လေး�းလေး�းနက််
နက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ ပြ�င််ဆင််နိုု� င််သည့့်� လမ်းး�ပြ�မြေ�ေပုံံ�တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည််။
စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူမှုု များ�း�နှှင့််� အဖွဲ့့� �လိုု�က််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�မှှတစ််ဆင့််� ရရှိိ�ထားး�သော�ာ အဖြေ�ေများ�း�
စွာာ�သည်် ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �အတွွက်် အထော�ာက််အကူူပြု�ပြီး�း� အရာာရှိိ�များ�း�အနေေဖြ�င့််� ပြ�စ််မှုုများ�း�ကိုု� တုံ့့� �ပြ�န််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန််၊ ပြ�ည််သူူအားး�လုံးး��ကိုု� “ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ပံ့�့ ပိုးး��ကူူညီီ ရန််” လိုု�အပ််သည့််� အခန်းး�
ကဏ္ဍများ�း�ကိုု� သတိိပြု�မိိစေေသည််။ အများ�း�ဆုံးး��တွေ့�့ �ရသည့််� ထင််မြ�င််ချျက််မှာာ� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��၏
လက််ရှိိ�လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�တွွင်် ရဲဲ အရာာရှိိ�များ�း�အားး� များ�း�စွာာ�လုုပ််ဆော�ာင််ခိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�၊ ၎င်းး�တို့့� �၏
ပြ�ည််သူူများ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ရန််နှှင့််� ပံ့�့ ပိုးး��ကူူညီီ ရန်် အခန်းး�ကဏ္ဍတွွင်် ယခင််စနစ််အရ အဖယ််
ကျျဉ််ခံံထားး�ရသည့််� အုုပ််စုုများ�း� အပါါအဝင်် အုုပ််စုုများ�း�အားး�လုံးး�� ထည့််�သွွင်းး�သင့််�ကြော��ာင်းး�နှှင့််�
၎င်းး�တို့့� �ကိုု� ကာာကွွယ််၍ ပံ့�့ ပိုးး��ကူူညီီ ပေး�းသင့််�ကြော��ာင်းး�တို့့� � ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�ပံ့�့ ပိုးး��ကူူညီီ မှုုများ�း�တွွ င််
အဖယ််ကျျဉ််ခံံ လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း�နှှင့််� ဆက််ဆံံပြော��ာဆိုု�ရာာ၌ ရဲဲ အရာာရှိိ�များ�း�အားး� ပိုု�မိုု�
ယဉ််ကျေး�း�၍ မျှှတသော�ာ လုု ပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် တိုု�က််ရိုု�က််တော�ာင်းး�ဆိုု�
မှုု ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။
လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�နှှင့််� ထိိတွေ့�့ �ဆက််ဆံံမှုု လုု ပ််ငန်းး�စဉ််တစ််လျှော�ာ�က််လုံးး��တွွ င်် စိိတ််ကျျန်းး�မာာရေး�းမှာာ�
အခြေ�ေခံံကျျသည််။ ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့� �ဝင််များ�း�သည်် ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ ဖိိနှိိ�ပ််မှုုနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ၎င်းး�တို့့� �၏ စိိတ််
ဒဏ််ရာာရမှုု ၊ စိိတ််ထိိခိုု�က််မှုု အတွေ့�့ �အကြုံ�ံများ�း�၊ ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း အရာာရှိိ�များ�း�ပေါ်�်တွွင်် ကျျ
ရော�ာက််သော�ာ စိိတ််ဖိိစီးး�မှုုများ�း�ကိုု� ကိုု� ယ််ချျင်းး�စာာကြော��ာင်းး�တို့့� �ကိုု� ရဲဲ ရင့််�စွာာ�ဝေေမျှှပြော��ာဆိုု�ခဲ့့� ပြီး�း� စိိတ််
ကျျန်းး�မာာရေး�း အခက််အခဲဲရှိိ�သည့််� အခြေ�ေအနေေများ�း�၌ ရဲဲ အရာာရှိိ�များ�း�အားး� ကိုု� င််တွွ ယ််ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
အခြား�း�နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�ရန်် အရေး�းကြီး�း�သည််။

“ရဲဲတပ််ဖွဲ့့ � �အားး� ထော�ာက််ပံ့့� မှုုရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�” ကိုု�
ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�
နိုု� င််ငံံတစ််ဝှှမ်းး� လှုု ပ််ရှား��းမှုု များ�း�တွွ င်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� သုံးး��သပ််ကြ�ည့််�
လျှှင်် ဒေေသဆိုု� င််ရာာ နိုု� င််ငံံရေး�းတက််ကြွ�လှုု ပ််ရှား��းသူူ များ�း�က “ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �အားး� ထော�ာက််ပံ့�့ မှုု ရပ််ဆိုု�င်းး�
ရန််” လူူ ထုုဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�၊ ဆိုု� ရှှယ််မီီဒီီယာာပို့� ့�စ််များ�း�နှှင့််� အခြား�း� အများ�း�သုံးး��ပလက််ဖော�ာင်းး�များ�း�
တွွင်် အတိိအလင်းး� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့� သည််။ အဖွဲ့့� �လိုု�က််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုတွွ င်် ပါါဝင််သူူများ�း�က ယင်းး�
သဘော�ာထားး�ကိုု� တက််ကြွ�စွာာ�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ လက််ရှိိ�နိုု� င််ငံံရေး�း အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� ခုုခံံ
ကာာကွွယ််နိုု� င််စွွမ်းး�မရှိိ�လျှှင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�တွွင်် လက််ခံံယုံံ� ကြ�ည််
ကြ�သည််။ အဖွဲ့့� �လိုု�က််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�နှှင့််� စစ််တမ်းး�အဖြေ�ေများ�း�တွွ င်် Tompkins ကော�ာင််တီီ
ဒေေသခံံများ�း�အနေေနှှင့််� ၎င်းး�တို့့� �၏ ဆန္ဒဒ မှာာ� ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံမှုု ရှိိ�ရန််နှှင့််� (မျှှတသော�ာ ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု သို့့� �မဟုုတ်် ပြ�ည််သူ့့ ဝ
� န််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ပိုု�မိုု�အသုံးး��ပြု�နိုု� င််မှုုတို့့��မှှတစ််ဆင့််�) ၎င်းး�တို့့� �၏
ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံမှုု အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ စနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲ မှုုများ�း�နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု �ပ််နှံံ�မှုုများ�း� ပြု�လုုပ််
ပေး�းရန််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အတိိအလင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့� သည််။ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံမှုု သည်် စနစ််အတွွင်းး�၌
အမြ�စ််တွွ ယ််နေေသော�ာ အာာဏာာရှိိ�သူူအတွွက််သာာမက လူူ တိုု�င်းး�အတွွက်် သက််ဆိုု� င််သည််ဟုု
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့� �က ယုံံ� ကြ�ည််သည််။ ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းပြ�ဌာာန်းး�များ�း�အတွွက်် ခွဲဲ�ဝေေ
သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�သော�ာ ရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု� ကန့််�သတ််ခြ�င်းး�ထက်် တရား�းမျှှတမှုု ၊ မျှှတမှုု ၊ မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု နှှင့််� တန်းး�တူူ ညီီ မျှှပါါဝင််မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းသည့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�းနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့ �
ဝန််ဆော�ာင််မှုုဌာာနများ�း�တွွင်် စနစ််ကျျသော�ာ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု �ပ််နှံံ�မှုုများ�း� ပြု�လုုပ််ရန်် အကြံ�ံ ပြု�လျျက််ရှိိ�
သည််။ ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ အကြ�မ်းး�ဖက််သည့််� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကြ�ပ််မတ််မှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ဖယ််ရှား��းရန််
နှှင့််� ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�ရန််လည်းး� လုု ပ််ဆော�ာင််သင့််�ကြော��ာင်းး� အကြံ�ံ ပြု�
ထားး�သည််။ အခြား�း�တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ပုံံ�စံံများ�း�မှာာ� ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ
အဓိိက အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�ဖြ�စ််သည််။
ဤလုု ပ််ငန်းး�စဉ််မှှတစ််ဆင့််� အခြေ�ေခံံသဘော�ာတရား�းမှာာ� “ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�” သို့့� �မဟုုတ်် “ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �
ကိုု� ဖျျက််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�” ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အခြား�း�ဇာာတ််ကြော��ာင်းး�တစ််ခုုကိုု� မျှှဝေေခဲ့့� သည််။ ဤ
အစီီ ရင််ခံံစာာသည်် ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး� အရေ�အတွွက််နှှင့််� လက််နက််ကိုု� င််အရာာရှိိ�များ�း�က ဖြေ�ေ
ရှှင်းး�သော�ာ အခြေ�ေအနေေ အမျိုးး���အစား�းများ�း�ကိုု� သိိ သိိသာာသာာ လျော့�့��ကျျစေေရန်် ပံ့�့ ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�
မဟုုတ််ပါါ။ ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း အစိုးး��ရဌာာနများ�း�၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�ဖျျက််သိိမ်းး�မှုုကိုု� Ithaca နှှင့််�
Tompkins ကော�ာင််တီီတို့့��တွွ င်် အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််ရေး�းအတွွက််
အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုဟူူ မယူူ ဆကြ�ပါါ။
ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �အားး� “ထော�ာက််ပံ့�့ ငွေေ� ရပ််ဆိုု�င်းး�ရန််” သို့့� �မဟုုတ်် “ဖျျက််သိိမ်းး�ရန်် အပြ�င််
“ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏လှုု ပ််ရှား��းမှုု များ�း�အားး� ဖယ််ရှား��းရန််” တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့� ကြ�သည််။ ဤအစီီ ရင််ခံံရှိိ� အကြံ�ံ ပြု�
ချျက််များ�း�သည်် ဌာာနများ�း�၏ လက််နက််နှှင့််�အင််အားး� အသုံးး��ပြု�မှုုအပြ�င်် ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း အစိုးး��ရ
ဌာာနများ�း�က ဆော�ာင််ရွွက််သော�ာ စစ််တပ််ပုံံ�စံံလေ့�့ကျျင့််�ရေး�းနှှင့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း� အသုံးး��ပြု�မှုုကိုု� ဖြေ�ေ

ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - Tompkins ကော�ာင််တီီ၏ အရေး�းပေါ်�် တုံံ�ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဌာာန

အကြံ�ံပြု�ချျက််များ�း�

အတွွက်် SWAT သွားး��လာာလှုု ပ််ရှား��းနိုု� င််သည့််� ကွွပ််ကဲဲထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း မော်�်�တော်�်�ယာာဉ််ကိုု�

အော�ာက််တွွ င်် ဤအစီီ ရင််ခံံတွွ င််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�စာာရင်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� စာာမျျက််နှာာ�
33 မှှစ၍ အသေး�းစိိတ်် အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�ကိုု� တွေ့�့ �နိုု� င််ပါါသည််။
အော�ာက််ပါါ အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�သည်် Tompkins ကော�ာင််တီီနှှင့့်� Ithaca မြို့�့ �တို့� ့�၏ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
အတွွက်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ အမြ�င််တစ််ခုုကိုု�

ထင််ဟပ််စေေသည််။ ဤအကြံ�ံ ပြု�ချျက််ကိုု�

သဘော�ာတူူ လက််ခံံရန််အတွွက်် ဒေေသဆိုု� င််ရာာ ဥပဒေေပြု�အဖွဲ့့� �အစည်းး�များ�း�ထံံ 2021 ခုုနှှစ််၊ ဧပြီ�ီ လ
1 ရက်် နော�ာက််ဆုံးး��ထားး�၍ ပေး�းပို့� ့�ပြီး�း�နော�ာက်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအမိိန့််� 203 ကိုု� တုံ့့� �ပြ�န််ရန််အလို့့��ငှာာ� နယူးး�
ယော�ာက််ပြ�ည််နယ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး� Andrew Cuomo ၏ ရုံးး��ခန်းး�သို့့� � ပေး�းပို့� ့�ပါါမည််။
မြို့�့ � - Ithaca မြို့�့ �၏ ရဲဲ ဌာာနကိုု� လူူ ထုု ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းနှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ဌာာနဖြ�င့််�

အစား�းထိုးး��ပါါ
မြို့�့ �နှှင့််� ကော�ာင််တီီ - အရေး�းပေါ်�် ကြား�း�ဝင််ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန််နှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�ပြ�ည််သူ့့ �

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� တိုးး��ချဲ့့� �ပံ့�့ ပိုးး��ပေး�းရန်် ရှိိ�ပြီး�း�သားး� ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� အကဲဲ ဖြ�တ််သုံးး��သပ််ပြီး�း� ဥပဒေေစိုးး��
မိုးး��ရေး�း တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု စနစ််အတွွက်် အခြား�း�နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ပါါ

ပြ�န််သုံးး��ပြီး�း� သွားး��လာာလှုု ပ််ရှား��းနိုု� င််သည့််� ကွွပ််ကဲဲထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း မော်�်�တော်�်�ယာာဉ််၊ စင််တာာများ�း�
အတွွက်် မူူ ဝါါဒများ�း�ရေး�းဆွဲဲ�ပါါ
ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကိိရိိယာာများ�း�ကိုု� သင့််�လျော်�်��စွာာ� အသုံးး��ပြု�ခြ�င်းး�ရှိိ� ၊ မရှိိ�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် SWAT အရေး�းပေါ်�်ကိိစ္စစ အတွွက်် ခေါ်�်ဆိုု�မှုု များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ပါါ
မြို့�့ � - Ithaca မြို့�့ �၏ ရပ််ရွာာ� ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့�အားး�
�
ပိုု�မိုု� ကြီး�း�ကြ�ပ််ခွွင့််� အာာဏာာပေး�းပါါ
ကော�ာင််တီီ - ခရိုု� င််ရှေ့�့ �နေေနှှင့််� တာာဝန််ခန့််�အပ််ထားး�သည့််� အကြံ�ံပေး�းရုံးး��ဆိုု� င််ရာာ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� လူူ ထုု အားး� သုံးး��လတစ််ကြိ�ိမ််နှှင့််� နှှစ််စဉ််အခြေ�ေခံံ ၍ ထုု တ််ဖော်�်�
ပြော��ာဆိုု�ရန်် လိုု�သည််
ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� အမျိုးး���အစား�းခွဲဲ�ရန်် ပြ�ည််သူ့့ ဝ
� န််ထမ်းး�

စာာမေး�းပွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� စိိစစ််တည်းး�ဖြ�တ််ပါါ
ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း ဝန််ထမ်းး�ရေး�းရာာဌာာနအတွွက်် သတ််မှှတ််ချျက််ပြ�ည့််�မီီ

သော�ာ လျှော�ာ�က််ထားး�သူူများ�း�အားး� “စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ခန့််�အပ််ရန််” အတွွက်် ဒေေသဆိုု� င််ရာာ

ကော�ာင််တီီ - အရေး�းပေါ်�် မဟုု တ််သည့််� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�မှုု များ�း�အတွွက်် ဦးးဆော�ာင််လမ်းး�ညွှှန််မှုု ပ

ရိုု�ဂရမ််တစ််ခုု အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အရေး�းပေါ်�် တုံ့့� �ပြ�န််မှုု လိုု�အပ််ချျက််များ�း�
အတွွက်် ရရှိိ�နိုု� င််သော�ာ ရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ချိိ�န််ကိုု�က််ပါါ

အရပ််ဘက််ဝန််ဆော�ာင််မှုု အာာဏာာပိုု� င််များ�း�အားး� ကြီး�း�ကြ�ပ််ခွွင့််�အာာဏာာပေး�းရန်် နယူးး�ယော�ာက််
ပြ�ည််နယ််ကိုု� ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းပါါ
ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - အရပ််ဘက််ဝန််ဆော�ာင််မှုု ဥပဒေေအပိုု�င်းး� 75 အရ ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�း

ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - အရာာရှိိ�များ�း� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့� သည်် ယာာဉ််ကြော��ာပိိတ််ဆို့့��မှုု တားး�ဆီးး�

ရေး�း၏ ရလဒ််များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�၍ အကဲဲ ဖြ�တ််ပါါ

ဝန််ထမ်းး�ရေး�းရာာဌာာနအတွွက်် စည်းး�ကမ်းး�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း လုု ပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� ပြု�ပြ�င််
ပြော��ာင်းး�လဲဲ ရန်် ပြ�ည််နယ််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး� Cuomo နှှင့််�/သို့့� �မဟုုတ်် နယူးး�ယော�ာက််ပြ�ည််နယ််
ဥပဒေေပြု�အာာဏာာပိုု� င််အဖွဲ့့�ကိုု�
� တိုု�က််တွွန်းး�နှိုးး��ဆော်�်�ပါါ။

ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - သင််ရိုးး��ညွှှန််တမ်းး� အသစ််ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း� တင်းး�မာာမှုု ဖြေ�ေရှှင်းး�

ရေး�းနှှင့််� စိိတ််ကျျန်းး�မာာရေး�း ကဏ္ဍများ�း�ကိုု� ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအတွွက်် ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ တုံ့့� �ပြ�န််
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုထဲဲ ထည့််�သွွင်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�သည့့်� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အရ တုံ့့� �ပြ�န််သည့််� လေ့�့ကျျင့််�
ရေး�း ပရိုု�ဂရမ််တစ််ခုု အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ပါါ

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််
Tompkins ကော�ာင််တီီနှှင့််� Ithaca မြို့�့ �တို့့��သည်် ဤအစီီ ရင််ခံံစာာ၌ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အကြံ�ံ ပြု�

ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - ဒေေသခံံများ�း�နှှင့််� ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းအဖွဲ့့�တို့
� ့� �၏ ဆက််ဆံံမှုုများ�း�ရှိိ� စိိတ််

ချျက််များ�း�အတွွက််

ဒဏ််ရာာရမှုု ကိုု�

ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ကတိိပြု�ပါါသည််။ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း လုု ပ််ငန်းး�စဉ််တွွ င်် အကြံ�ံ ပြု�ချျက််

ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််

ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ

လူ့့ အ
� ဖွဲ့့�အ
� စည်းး�

ပြ�န််လည််ကုုစား�းရေး�း

အစီီ အစဉ််တစ််ခုု ဖန််တီးး�ပါါ

စိိတ််အားး�ထက််သန််စွာာ�ဖြ�င့််�

စေ့့�စပ််သေ�ချာ�ာသော�ာ

လုု ပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုု

တစ််ခုုစီီ နှှင့််� ဆက််စပ််နေေသည့််� လုု ပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဦးးဆော�ာင််၍ ပြီး�း�စီးး�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး� တရား�းမျှှတရေး�း စင််တာာတစ််ခုု ဖန််တီးး�တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� ပါါဝင််ပါါမည််။

ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - လက််တွေ့�့ �လှုု ပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််နိုု� င််သော�ာ အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�နှှင့််�

အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ရင်းး�မြ�စ််များ�း� ခွဲဲ�ဝေေသတ််မှှတ််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု� သိိရှိိ�ရန်် ဒေေတာာထည့််�သွွင်းး�

CJC တည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် မြို့�့ �နှှင့််� ကော�ာင််တီီရှိိ� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ပိုု�င်းး�နှှင့််� အဖွဲ့့� �အစည်းး�နှှစ််ခုုလုံးး��ရှိိ�

ရှှင်းး�ပေး�းသည််။

မှုု ကိုု� စံံသတ််မှှတ််ပြီး�း� ရှိိ�ပြီး�း�သားး� ဒေေတာာများ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ပါါ

ဌာာနများ�း�၏ ပံ့�့ ပိုးး��ကူူညီီ မှုုဖြ�င့််� အသစ််ခန့််�အပ််ထားး�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� စတင််ဆော�ာင််ရွွက််ပါါ

ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် ကော�ာင််တီီနှှင့််�မြို့�့ � နှှစ််ခုုလုံးး��အားး� ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - အချိိ�န််နှှင့််�တစ််ပြေး��းညီီ သိိနိုု� င််သည့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူကာာကွွယ််ရေး�း ဒက််

ဝန််ထမ်းး�အဖွဲ့့� �ဝင််များ�း� ပါါဝင််သော�ာ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရေး�း အဖွဲ့့� �များ�း�အားး� တာာဝန််သတ််မှှတ််

ရှ််�ဘုုတ််ကိုု� ဖန််တီးး�ပါါ

ပေး�းပါါမည််။ ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့� �ဝင််များ�း�အနေေဖြ�င့််� ထင််မြ�င််ချျက််ပေး�း၍ လုု ပ််ငန်းး�စဉ်် အပ််ဒိိတ််များ�း�

မည််။ အကြံ�ံ ပြု�ချျက််တစ််ခုုစီီ အတွွက်် ရပ််ရွာာ�အဖွဲ့့� �ဝင်် စေေတနာ့့�ဝန််ထမ်းး�များ�း�၊ မြို့�့ �နှှင့််� ကော�ာင််တီီ
ဦးးစား�းပေး�းကဏ္ဍများ�း�နှှင့််� အခြား�း�တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပုံံ�စံံများ�း�အတွွက်် ရင်းး�မြ�စ််များ�း� ခွဲဲ�ဝေေ
သတ််မှှတ််ပေး�းရန်် အကြံ�ံ ပြု�ထားး�သည််။ အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ဂေ�ဟစနစ််၏ တစ််စိိတ််
တစ််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည့််� အခြား�း�အစိုးး��ရဌာာနများ�း�အားး� မျှှတမှုု ကိုု� အခြေ�ေပြု�သည့််� စံံနှုု န်းး�ဖြ�င့််� ကြ�ည့််�ရှုု
စစ််ဆေး�းမည််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့� �၏ အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း လုု ပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�နှှင့််� အကြံ�ံ ပြု�
ချျက််များ�း� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန်် သင့််�တော်�်�သော�ာ ထော�ာက််ပံ့�့ ငွေေ�များ�း�ပံ့�့ ပိုးး��ပေး�းပါါမည််။
Ithaca မြို့�့ �၏ ရဲဲ ဌာာန (IPD) နှှင့််� Tompkins ကော�ာင််တီီ ရဲဲ အရာာရှိိ�ရုံးး�� (TCSO) ၏ လက််ရှိိ�
အခြေ�ေအနေေကိုု� ဤအစီီ ရင််ခံံစာာတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဤအချျက််အလက််ကိုု� ကြို�ုတင််
ပြ�င််ဆင််ရန််အပြ�င်် ၎င်းး�တို့့� �၏ ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့််� လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�နှှင့််� ထိိတွေ့�့ �ဆက််ဆံံမှုု
လုု ပ််ဆော�ာင််ချျက််အကြော��ာင်းး� ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကုုန််စင််ဖော်�်�ပြ�ရန်် IPD နှှင့််� TCSO က သိိ သိိ
သာာသာာ ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခဲ့့� ကြ�သည််။

အတွွက််

စာာရင်းး�သွွင်းး�နိုု� င််သည့််�

အွွန််လိုု�င်းး�ကိိရိိယာာမှှတစ််ဆင့််�

အကြံ�ံ ပြု�ချျက််တစ််ခုုစီီ နှှင့််�

ကော�ာင််တီီ - Tompkins ကော�ာင််တီီ အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကာာကွွယ််ရေး�း ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််မှုု

ဆက််စပ််နေေသည့််� လုု ပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�ကိုု� မျျက််ခြ�ည််မပြ�တ််စော�ာင့််�ကြ�ည့််�နိုု� င််ပါါမည််။ ရပ််ရွာာ�

ဘုု တ််အဖွဲ့့�ကိုု�
� ဖွဲ့့�စ� ည်းး�ပါါ

အဖွဲ့့� �ဝင််များ�း�သည်် လုု ပ််ငန်းး�အဖွဲ့့� �များ�း�တွွင်် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် မိိမိိတို့့� �၏ စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုု ကိုု�

ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - ဥပဒေေစိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့််� ဆုံးး��မပြု�ပြ�င််ရေး�း အရာာရှိိ�များ�း�အတွွက်် ကျျယ််ပြ�န့််� ၍

အခွွင့််�အရေး�းများ�း�နှှင့််� တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််သွွ ယ််ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းပါါမည််။

ဖော်�်�ပြ�နိုု� င််မည််ဖြ�စ််ပြီး�း� CJC အနေေဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါစိိတ််ပါါဝင််စား�းသူူ များ�း�အားး� ရရှိိ�နိုု� င််သော�ာ

တန်းး�တူူ ညီီ မျှှပါါဝင််နိုု� င််သည့််� ဆန်းး�သစ််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�သစ််ခန့််�အပ််မှုု နည်းး�ဗျူူ�ဟာာကိုု�
ရေး�းဆွဲဲ�ပါါ

“ကမ္ဘာ့�့ � ကပ််ရော�ာဂါါနှှစ််မျိုးး���“ တွွင််လည်းး� ဖွဲ့့� �စည်းး�မှုု စနစ််အရ လူူ မျိုးး���ရေး�းခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့� �၏
အကြ�မ်းး�ဖက််ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််နေေပြီး�း� ဤအန္တ တရာာယ််ကိုု� တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ဖန််တီးး�ထားး�သည့််�

ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - အရာာရှိိ�အားး�လုံးး��၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပံ့�့ ပိုးး��ပေး�းရန်် ကော�ာင််တီီ

ဒေေသဆိုု� င််ရာာ COVID-19 ရော�ာဂါါ တုံ့့� �ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�ကိုု�

တစ််ခုုလုံးး��ပါါဝင််သည့််� အစီီ အစဉ််ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ပါါ

ရေ�ရှှည််တည််တံ့�့ ၍ ရင်းး�မြ�စ််များ�း�လုံံ�လော�ာက််ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ စနစ််တစ််ခုု ဖန််တီးး�သင့််�သည််ဟုု

သုံးး��သပ််ရုံံ�သာာမက

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအဖွဲ့့� �က အသိိအမှှတ််ပြု�ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့� သည််။
ကော�ာင််တီီနှှင့််� မြို့�့ � - Tompkins ကော�ာင််တီီတွွ င်် လုု ပ််ဆော�ာင််နေေသည့််� နယူးး�ယော�ာက််

ပြ�ည််နယ်် ရဲဲ တပ််ဖွဲ့့�ဝ� င််များ�း�ထံံမှှ အဆက််မပြ�တ်် တုံ့့� �ပြ�န််မှုုရှိိ�သော�ာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု�
ရယူူ ပါါ
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