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ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ရ ေးမေးအာေး 2021
်ရ ွဲ့တင်

ယူ ျားရယ

ုံ နှ စ်၊ ဧပြီ လ 1

်ရ ွဲ့ ရ

် ုံ ြုံ ျားထ ျား၍ အရက

်ပြည် ယ် အုံ ြ် ြ်ရ ျားများ Andrew Cuomo

င်ျားပြ ်ရြျား

ထုံတ်ပြ ်သညွဲ့်

ဌ မ ျား ုံ

် ညွှ ်က
စီ မြုံ

ျားစ နှ ငွဲ့်တ

်ွဲ့ လ

2020 ပြညွဲ့်နှစ်၊ ဇ ်လ 12

်ရှရသ

ရေသ ုံ င်

အစု ေး မ ာေးအာေး

၎င်ေးတု ို့၏လက်ရရဆာင်ရွက်မှုမ ာေးကု ရလို့ လာ၍ အဆု ြါ ဲ ဌာနက တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်ရြေးလ က်ရရသာ ရေသမ ာေး၏ အထေးလု အြ်ခ က်မ ာေးကု ကု င်တွယ်ရပြေရင်ေးပြေး
ယု ကကည်မှု၊ တ ာေးမျှတမှု နငို့် တ ာေးဝင်ပြေစ်မှုကု အရထာက်အကပြမညို့် ရေသအသု င်ေးအဝု င်ေး၏ ြေးရြါင်ေးြါဝင်မှုကု ပမြှ ငို့်တင် န် အစအစဉ်တစ်ခု ရ ေးဆွဲ ကာ လမ ျုေးရ ေး
ခွဲ ပခာေးဘက်လု က်မှုနငို့် အသာေးအရ ာင်ရသ အသု င်ေးအဝု င်ေးမ ာေးအတွ က် ကု ယ်စာေးပြမှု အခ ျုေးမမျှရသာ မဝါေမ ာေး ခ မတ်ပခင်ေးအာေး ကု င်တွယ်ရပြေရင်ေး န် ရတာင်ေးဆု ထာေးသညို့်
အု ြ်ခ ျုြ်ရ ေး အမနို့် 203

မမ ွဲ့နှငွဲ့်

Ithaca
အခြသရ

ရ

ုံ ရထ

င်သညွဲ့်

စမကန်ေးအတွ က်

်၍လည်ျားရ

င်ျား
ရ

Tompkins
ရပြ င်ျားလမှု မ ျား

လုံ ြ်ရ

ုံ နှ စ်၊

2020
ျွမ်ျား

င်

ရတ ွဲ့ ုံ ြုံ ရ ျားရနျား မှ တစ် ငွဲ့်
်

အ ငွဲ့်သ ရသ

အ ုံ

တြ်ဖ ွဲ့၏

်အတ ်ွဲ့ ုံ

ထ ်ျားသမ်ျားက ြ်မတ်မှု

ပမင် ွဲ့ သည်၊

ဤအရက

လုံ ြ် ြ်မ ျားတင်

င်ျားအ

ုံ

စ ်တင်

ုံ

်ညီရသ အက ြုံ ခြ

လအစတင်

မမ ွဲ့နှငွဲ့်

ရ

ုံ မှု / ြ်ရ ဉြရေစုံ ျားမုံ ျားရ ျား/အမ ျားပြည်သူလြုံုံ ခ ြုံ ရ ျား၊

င်မှု၊ စ စ်တင်ျားရှ အ

် အရ

င်တီတုံ ွဲ့သည်

ရေတ

်ျား ဏ္ဍ၊ ရပဖရှင်ျားနုံ င်စမ်ျားနှငွဲ့် ရပဖရှင်ျား

အမ ျားပြည်သူလြုံုံ ခ ြုံ ရ ျား ပြ ်လည်ရဖ ်ရ

်မ ျား ရှ

်မ ျား အရ

င်တီ

အ ရှမ ျားဌ နှ ငွဲ့်

င်ျား ုံ ြုံ ျား အ ငွဲ့်အရ ျား ုံ ြို့ ြု ေးရြေးနု င်မည်ဟု ၎င်ေးတု ို့က ဆု ေးပြေတ်ခဲို့သည်၊
လုံ ြ်င ်ျားအဖ ွဲ့

်ျားစစ်မှုနှငွဲ့်

ထင်ရှ ျားရသ

ြေးတွဲ စု စမ်ေးစစ်ရဆေးပခင်ေးပြေငို့်

င်ေးပမစ်မ ာေး အသု ေးခ န်အပြင် ရကာင်တရ အကကေးဆု ေး ထန်ေးသမ်ေးကကြ်မတ်ရ ေး အစု ေး ဌာနနစ်ခုပြေစ်သညို့် Tompkins ရ

Ithaca ဌ တုံ ွဲ့ ြါဝင်မညွဲ့် ြူ ျားတအစီ အစဉ်တင်

်သယ်ရပြ

င်တီတုံ ွဲ့

ငါျား ုံ

(ရ ါင်ျားရ

ြညာရ ေး/သုံရတသ )

တင်

င်မှု/စီ မြုံအုံ ြ် ြ်မှု/ တ်ဂ

ြါဝင်ရ

င်ရ ်

်

အရက

င်အထည်ရဖ ်နုံ င်စမ်ျားတုံ ွဲ့အရြေါ် အရပ ြုံ ၍ လူ ရြါင်ျားရလျား ယ် ီျားြါျား

်ရ ျား မှု ၊
င်ျားအ နှ ငွဲ့်
်ွဲ့အြ် ွဲ့ ပြီ ျား

င်မှုဟုု ရခေါ်ဆု မညို့် စမကန်ေးရ ရေသဆု င် ာ ဉြရေစု ေးမု ေးရ ေးအတွ င်ေး သတ်မတ်ထာေးသညို့် လု ြ်ရဆာင်ခ က်ကဏ္ဍမ ာေးကု

စစ်ရဆေး န်နငို့် အခ က်အလက်မ ာေး စုစည်ေး ယ န် လု ြ်ငန်ေးအြေွဲ ို့တစ်ခုစအာေး တာဝန်ရြေးထာေးသည်၊
မမ ွဲ့နှငွဲ့်

Ithaca

ရ

Tompkins

င်တီတုံ ွဲ့သည်

တြ်ဖ ွဲ့၏

အင်အာေးအသု ေးပြမှု မ ာေး၊

နည်ေးဗ ျူဟာမ ာေး၊

မဝါေမ ာေး၊

လု ြ်ငန်ေးစဉ်မ ာေးနငို့်

က ငို့်သု ေးရဆာင်ရွက်ခ က်မ ာေးကု စစ်ရဆေးပခင်ေး အြါအဝင် စမအု ြ်ခ ျုြ်ရ ေးနငို့် အြေွဲ ို့အစည်ေးတု ို့၏ အဆု ြါ ထန်ေးသမ်ေးကကြ်မတ်မှု ပြဿနာမ ာေးကု ရလို့ လာ ာတွ င်
ကညရြေး န်နငို့်

လု ြ်ငန်ေးအြေွဲ ို့မ ာေးအတွ က်

အခ က်အလက်

င်ေးပမစ်မ ာေး

ြို့ ြု ေးရြေး န်

ဲ တြ်ြေွဲ ို့၏

ထန်ေးသမ်ေးကကြ်မတ်မှု

မျှတရ ေး

ဆန်ေးစစ်စင်တာ၏

အကကရြေးဝန်ရဆာင်မှုမ ာေးကု ခနို့်အြ်ထာေးသည်၊
လု ြ်ငန်ေးအြေွဲ ို့မ ာေး ြေွဲ ို့စည်ေးသညို့်အပြင် မမ ို့နငို့် ရကာင်တတု ို့သည်
ြတ်သက်၍ လထု ၏ အပမင်ကု သရ န်
မ ျားစ ရသ

ြ်ရ အဖ ွဲ့ဝင်မ ျားထြုံမှ လူ ထုံမှ တ်

စစ်တမ်ေးရကာက်ပခင်ေး၊

ဲ တြ်ြေွဲ ို့၏ လက်ရထန်ေးသမ်ေးကကြ်မတ်မှု အရပခအရနနငို့် ယင်ေးထန်ေးသမ်ေးကကြ်မတ်မှုနငို့်

ည်ရွယ်ခ က်ပြေငို့် Tompkins ရ
်မ ျား အတတ်နုံ င် ုံ ြုံ ျား ရှ

အင်တာဗ ျူေးရမေးပမန်ေးပခင်ေး၊

အမ်ရပခယာမဲို့ မ ာေး၊

င်တီ
် မှ တ်

အ ရှ၊ မမ ွဲ့ရတ ်

ြ်နှငွဲ့် ဉြရေစုံ ျားမုံ ျားရ ျားအဖ ွဲ့ဝင်မ ျားနှငွဲ့် ရ ျားရနျားတုံ င်ြင် ွဲ့ ပြီ ျား

်မ ျားအတ ် ြေုန်ေးရခေါ်ဆု ပခင်ေး၊ ြ်ရွာရခါင်ေးရဆာင်မ ာေးနငို့် အရမေး၊ အရပြေလု ြ်ပခင်ေး၊

အသာေးအရ ာင်ကွဲပြာေးသမ ာေးနငို့်

ပြစ်မှုဆု င် ာ

တ ာေးစ င်ရ ေးစနစ်တွင်

ြါဝင်သမ ာေးနငို့်

အြေွဲ ို့လု က်ရဆွ ေးရနွေးမှု မ ာေး ပြလု ြ်ပခင်ေး အြါအဝင် နည်ေးလမ်ေးအမ ျုေးမ ျုေးကု အသု ေးပြကာ ထထရ ာက်ရ ာက် ကကေးြမ်ေးခဲို့ သည်၊
ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ရ ေးမေး၏ အု ြ်ခ ျုြ်ရ ေးအမနို့် 203 တင် ြါဝင်ရသ သတ်မှတ်
ပြစ်မှု ုံ င်

်မ ျား ုံ လုံ ်

်အပြင် ဤစီ မြုံ

်ျား၏

ည်ရယ်

်မှ

ျွနုံ ်ြ်တုံ ွဲ့၏

တ ျားစီ င်ရ ျားစ စ် ရ ရှည်တုံ ျားတ ်မှုအတ ် ရေသအ ငွဲ့် ယု ကကည်ခ က်တစ်ခု ထာေးရ န်ပြေစ်ပြေး ြေးတွဲ စမကန်ေးတွ င် ရြော်ပြထာေးသညို့် အကကပြခ က်မ ာေးကု

ရြော်ရဆာင်ပခင်ေးပြေငို့် လအ
ို့ ြေွဲ ို့အစည်ေးအာေး အပြသရဘာရဆာင်သညို့် ရပြာင်ေးလဲမှုအတွ က် လု အြ်မညို့် တစ်သမတ်တည်ေးပြေစ်၍ မဆုတ်မနစ်ရသာ ကကေးစာေးအာေးထုတ်မှု
လမ်ေးရကကာင်ေးရြေါ် ခ မတ်ရြေးမည်ပြေစ်ရကကာင်ေး သရနာေးလည်လ က်
2021 ုံ နှ စ်၊ ရဖရဖ ်ဝါ ီ လ 18
ြူ ျားရြါင်ျားရ

င်ရ ်မှု ုံ င်

အက ြုံ ခြ

် ရ ွဲ့စပဖငွဲ့် “အမ ျားပြည်သူလြုံုံ ခ ြုံ ရ ျား ပြ ်လည်ရဖ ်ရ
်မ ျား

အစီ င် ြုံ စ ”

ဟုံ

ရ ါင်ျားစဉ်တြ်ထ ျားရသ

င်ပ င်ျား။ Ithaca မမ ွဲ့နှငွဲ့် Tompkins ရ
မကကမ်ေးအစ င်ခစာတစ်ခု

ပြင်ဆင် န်

င်တီ၊ N.Y. တုံ ွဲ့အက

ျား

မမ ို့နငို့်ရကာင်တတစ်ဝမ်ေးရ

ရင်ေးလင်ေးကု က်ညရသာ အကကပြခ က်မ ာေး၊ ြေးရြါင်ေးရဆာင်ရွက်ခဲို့သညို့် မမ ို့နငို့် ရကာင်တ ဝန်ထမ်ေးမ ာေးအာေး ထင်ဟြ်ရစသညို့် ြေးတွဲ အစအစဉ်တစ်ခု ြေန်တေးပခင်ေးပြေငို့်
ရနု င်ရသာ

အက ျုေးခစာေးခွ ငို့်မ ာေးကု

အု ြ်ခ ျုြ်ရ ေးအမနို့် 203

ုံ အရက

သရကာ
င်ျားပြ ်

ယင်ေးမကကမ်ေးအစ င်ခစာတွ င်

် အ ုံ ခြထ ျားရသ မမ ွဲ့ရတ ်၊ ရ

လု က်နာရဆာင်ရွက်ခဲို့သညို့်
င်တီနှငွဲ့် ြူ ျားတအက ြုံ ခြ

စာမ က်နာ 1

လု ြ်ငန်ေးစဉ်

ရြော်ပြခ က်နငို့်

်မ ျား မူ က မ်ျားစ င်ျား ြါဝင်သည်၊

ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ရ ေးမေး၏

ဆု ေးပြေတ်ခ က် 2021-63

2021 ုံ နှ စ်၊ မတ်လ 30

Tompkins ရ
ပြေနို့်ရဝခဲို့ ပြေး လထု ထမ

င်တီ ဉြရေခြအဖ ွဲ့သည် ယင်ျားအစီ င် ြုံ စ

ုံ လ ် ြုံ ရှပြီ ျားရ

် မမ ွဲ့ရတ ်

် အစည်ျားအရဝျား

်ျားမမ ျား၊ လူ ထုံရ ျားရနျားြမ ျားနှငွဲ့် လူ ထုံ က

ျား မှု မ ျားတင်

ရသညို့် အခ က်အလက်မ ာေးကု တု ို့ပြန်ရဆာင်ရွက် န် မကကမ်ေးအစ င်ခစာတွ င် ြါဝင်သညို့် အကကပြခ က်မ ာေးကု ထညို့်သွင်ေးစဉ်ေးစာေးကာ

ြေးတွဲ အစအစဉ်တစ်ခု ြေန်တေးပခင်ေးသည် အဓြပ ာယ်ရရသာ လု ြ်ရဆာင်ခ က်အတွ က် အခွ ငို့်အလမ်ေးပြေစ်နု င်သည်ဟု ဆု ေးပြေတ်ခဲို့သည်
ထု ို့ပြင်
ြူ ျားရြါင်ျားရ

ယခုအခါ

င်ရ ်မှု ုံ င်

မကကမ်ေးအစ င်ခစာကု
အက ြုံ ခြ

ရဆွ ေးရနွေးညနှု င်ေးခဲို့ သညို့်အတု င်ေး
ကကေးစာေးအာေးထု တ်မှုအတွ က်
ရ

“အမ ျားပြည်သူလြုံုံ ခ ြုံ ရ ျား

ပြ ်လည်ရဖ ်ရ

်အစီ င် ြုံ စ ” ဟုံ ရ ါင်ျားစဉ်တြ်၍ Tompkins ရ

လက်ခသရဘာတခဲို့ သည်။
မမ ို့ရတာ်ရကာင်စကု

င်တီ အ ရှ Derek Osborne၊ Ithaca

ယင်ေးအစ င်ခစာတွ င်

ရက ေးဇေးတင်ရကကာင်ေးအပြင်

င်မှု။

ဲ တြ်ြေွဲ ို့၏

မမ ွဲ့နှငွဲ့်

ထန်ေးသမ်ေးကကြ်မတ်မှု

လု ြ်ငန်ေးအြေွဲ ို့မ ာေးတွ င်

ြ် Dennis Nayo၊ Tompkins ရ

Ithaca

Tompkins

င်တီ ဉြရေခြအ ဏ ြုံ င်အဖ ွဲ့

မျှတရ ေး

ြါဝင်ခဲို့ ကကသညို့်

ရ

င်တီ၊

N.Y.

အက

ျား

ပြင် င်ပဖညွဲ့်စ ်၍ Ithaca မမ ွဲ့ရတ ်နငို့်
ဆန်ေးစစ်စင်တာရ

အကကရြေးမ ာေး၏

တစ်ဦေးတစ်ရယာက်စတု င်ေးနငို့်

င်တီ ရုံ င်ရရှ ွဲ့ရ Matthew Van Houten၊

Tompkins

်ွဲ့အြ်ထ ျားရသ တ ျားရြုံုံျား ြ်ရရှ ွဲ့ရ

Lance Salisbury အြါအဝင် ဉြရေစုံ ျားမုံ ျားရ ျားအဖ ွဲ့ဝင်မ ျား၊ မူ က မ်ျားအစီ င် ြုံ စ ပြင်ဆင် ာတွ င် ြို့ ြု ေးကညခဲို့ ကကသညို့် မမ ို့ရတာ်နငို့်ရကာင်တ ဝန်ထမ်ေးမ ာေးအပြင် ရေသခမ ာေး၊
အထေးသပြေငို့် အသာေးအရ ာင်ကွဲပြာေးသမ ာေး၏ တန်ေးတညမျှမှု နငို့် လု ပခရ ေး အြါအဝင် အပြသရဘာင်ရဆာင်သညို့် အရပြာင်ေးအလဲအတွ က် ထင်ပမင်ခ က်မ ာေး၊ အပမင်မ ာေးနငို့်
အကကဉာဏ်မ ာေး ရြေးခဲို့ သညို့် ြ်ရွာအြေွဲ ို့ဝင်မ ာေးအာေးလု ေးကု ရက ေးဇေးတင်ရရကကာင်ေး ြါဝင်သည်၊
ထု ို့ပြင်
ရအ

မကကမ်ေးအစ င်ခစာတွ င်

်ြါအစီ အစဉ်မ ျား ုံ

အတည်ခြထ ျားပြီ ျား

ြါဝင်သညို့်
ယင်ျားတင်

အကကပြခ က်မ ာေးကု
Tompkins

ရ

အရပခပြသု ေးသြ်လ က်
င်တီ

သီ ျားပ ျားရ

Tompkins

င်ရ ်

်၊

ရ

င်တီ

မမ ို့ရတာ်ရကာင်စနငို့်

ဉြရေခြအ ဏ ြုံ င်အဖ ွဲ့သည်
ြေးရြါင်ေးရဆာင်ရွက် န်ဟ၍

ဤတွ င်ခွဲပခာေးရြော်ပြထာေးသည်1. ရကာင်တ2. ရကာင်တရကာင်တ4. ရကာင်တ5. ရကာင်တရကာင်တနငို့် မမ ို့7. ရကာင်တနငို့် မမ ို့-

8. ရကာင်တနငို့် မမ ို့9. ရကာင်တနငို့် မမ ို့-

အရ ေးရြေါ် မဟု တ်သညို့် ြေုန်ေးရခေါ်ဆု မှု မ ာေးအတွ က် လမ်ေးညွှ န်မှု ြရု ဂ မ်တစ်ခု အရကာင်အထည်ရြော်ပခင်ေးပြေငို့် အရ ေးရြေါ် တု ို့ပြန်မှု
လု အြ်ခ က်မ ာေးအတွ က် ရနု င်ရသာ င်ေးပမစ်မ ာေးကု ြု မု ရကာင်ေးမွ န်စွာ ခ န်ကု က်ပခင်ေး။
ရုံ င်ရရှ ွဲ့ရ နှ ငွဲ့် တာဝန်ခနို့်အြ်ထာေးသညို့် အကကရြေးရု ေးတု ို့က သု ေးလတစ်ကကမ်နငို့် နစ်စဉ် ကန်ေးဂဏန်ေးအခ က်အလက်မ ာေးကု လထု အာေး
ထုတ်ရြော်ရပြာဆု န် လု အြ်ပခင်ေး။
Tompkins ရ င်တီ အမ ျားပြည်သူလြုံုံ ခ ြုံ ရ ျား ပြ ်လည်သုံ ြုံ ျားသြ်မှု ုံ တ်အဖ ွဲ့ ဖ ွဲ့စည်ျားမှု ုံ အ ပဖတ်ပ င်ျား။
အရ ျားရြေါ်က ျားဝင်ရ င်ရ ်ရြျား ်၊
်ျားမာရ ေးနငို့် ပြည်သဝ
ို့ န်ရဆာင်မှုမ ာေး တု ေးခ ဲ ို့ြို့ ြု ေးရြေး န်အတွ က် ရပြေးသာေးြု စမ ာေးကု
အကဲ ပြေတ်သု ေးသြ်ပြေး ဉြရေစု ေးမု ေးရ ေး တု ို့ပြန်ရဆာင်ရွက်မှုစနစ်အတွ က် နည်ေးလမ်ေးသစ်တစ်ခု အရကာင်အထည်ရြော်ပခင်ေး။
ရေသ ြုံ မ ျားအ ျား ဉြရေစုံ ျားမုံ ျားရ ျားအဖ ွဲ့မ ျားနှငွဲ့် တ်
်ရြျား ်အတက် ြ်ရွာထန်ေးသမ်ေးကကြ်မတ်ရ ေးနငို့် ကမ်ေးလငို့်ရထာက်ကမှု
အစအစဉ်ကု က ယ်က ယ်ပြနို့်ပြနို့် ြေန်တေးရဆာင်ရွက်ပခင်ေး။
အ ရှမ ျား စတင်ရ င်ရ ် ွဲ့ သညွဲ့် ယ ဉ်ရက ြတ် ုံ ွဲ့မှု တ ျား ီ ျားရ ျား ုံ လေ်မ ျား ုံ စုံရ င်ျား၍ အ ပဖတ်ပ င်ျား။
သင်ရု ေးညွှ န်တမ်ေးအသစ်ကု ခွဲ ပခာေးရြော်ထုတ်ပြေး ဉြရေစု ေးမု ေးရ ေး၏ က ယ်ပြနို့်ရသာ တု ို့ပြန်ရဆာင်ရွက်မှုတွင် တင်ေးမာမှု ရပြေရင်ေးရ ေးနငို့်
စတ်က န်ေးမာရ ေး ကဏ္ဍမ ာေးကု ထညို့်သွင်ေးရြါင်ေးစြ်ထာေးသညို့် ယဉ်ရက ေးမှု အ တု ို့ပြန်သညို့် ရလို့ က ငို့်ရ ေးအစအစဉ်တစ်ခု
အရကာင်အထည်ရြော်ပခင်ေး။
ရေသ ြုံ မ ျားနှငွဲ့် ဉြရေစုံ ျားမုံ ျားရ ျားအဖ ွဲ့မ ျားအက ျား
် ြုံ ရပြ ုံ မှု ုံ င် စတ်ေဏ် မ ျား ုံ ရပဖရှင်ျားရြျား ် လူ အ
ွဲ့ ဖ ွဲ့အစည်ျား
ပြ ်လည် ုံ စ ျားရ ျားအစီ အစဉ်တစ် ုံ
ယ် ယ်ပြ ်ွဲ့ပြ ်ွဲ့ ဖ ်တီျားပ င်ျား။
လက်ရတွ ို့လှု ြ်ရာေးရဆာင်ရွက်နု င်ရသာ အရသေးစတ်အခ က်မ ာေးနငို့် အမ ာေးပြည်သ လု ပခရ ေး င်ေးပမစ်မ ာေး ခွဲ ရဝသတ်မတ်မှုကု
ြု မု သရ န် ရေတာထညို့်သွင်ေးမှု ကု စသတ်မတ်ပြေး ရပြေးသာေးရေတာမ ာေးကု ပြန်လည်သု ေးသြ်ပခင်ေး။

10. ရကာင်တနငို့် မမ ို့11. ရကာင်တနငို့် မမ ို့-

အခ န်နငို့်တစ်ရပြေးည သရနု င်သညို့် အမ ာေးပြည်သလု ပခရ ေး ြ်ရွာအြေွဲ ို့တစ်ခု ြေွဲ ို့စည်ေးပခင်ေး။
ဉြရေစုံ ျားမုံ ျားရ ျားနှငွဲ့် ထ ်ျားသမ်ျားက ြ်မတ်ရ ျား အ ရှမ ျားအတ ်
ယ်ပြ ်ွဲ့၍ တ ်ျားတူညီ မျှြါဝင်နုံ င်သညွဲ့်
ဝ ်ထမ်ျားသစ် ်ွဲ့အြ်ရ ျားနှငွဲ့် ထ ်ျားသမ်ျားရ ျား ည်ျားဗ ျူဟ ုံ ရ ျား ဖ ်တီျားပ င်ျား။

12. ရကာင်တနငို့် မမ ို့13. ရကာင်တနငို့် မမ ို့-

အ ရှအ ျားလုံ ြုံ ျား၏
်ျားမ ရ ျား ုံ ပမြှ ငွဲ့်တင်ြွဲ့ြုံ ြုံ ျားရြျား ် ရ င်တီတစ် ုံ လြုံုံ ျား ြါဝင်သညွဲ့် အစီ အစဉ်တစ် ုံ ရ ျား ပ င်ျား။
Tompkins ရ င်တီတင် တ ဝ ်ထမ်ျားရ င်ရ သညွဲ့် ယူ ျားရယ ်ပြည် ယ် တြ်ဖ ွဲ့ဝင်မ ျားထြုံမှ အ
်မပြတ် တြုံုံ ွဲ့ပြ ်မှုရှရသ
ြူ ျားရြါင်ေးရဆာင်ရွက်မှုကု ယပခင်ေး။
ဝ ်ရ င်မှုနှငွဲ့်
ယ မ ျား ုံ သငွဲ့်ရလ ်စ အသြုံုံ ျားခြမှု ရှ၊ မရှ ုံ ြုံ ျားပဖတ် ် SWAT အရ ျားရြေါ် စစ ရ ေါ် ုံ မှု မ ျား ုံ
ပြ ်လည်သုံ ြုံ ျားသြ်ပ င်ျား။

14. ရကာင်တနငို့် မမ ို့-

်ျားသစ်ရသ

15. ရကာင်တနငို့် မမ ို့16. ရကာင်တနငို့် မမ ို့-

ဉြရေစုံ ျားမုံ ျားရ ျား ဝ ်ထမ်ျားမ ျား ုံ အမ ျုေးအစာေးခွဲ န်အတွ က် ပြည်သဝ
ို့ န်ထမ်ေး စာရမေးြွဲ လုြ်ငန်ေးစဉ်ကု ပြန်လည်စစစ်ပခင်ေး။
ဉြရေစု ေးမု ေးရ ေး ဝန်ထမ်ေးရ ေး ာဌာနတွ င် သတ်မတ်ခ က်ပြညို့်မရသာ ရလျှာက်ထာေးသမ ာေးအာေး "စဉ်
်မပြတ် ်ွဲ့အြ်မှု" အတ ်
ရေသ ုံ င် အ ြ်
်ဝ ်ရ င်မှု အ ဏ ြုံ င်မ ျားအ ျား သတ်မှတ်ပြဋ္ဌ ်ျား ငွဲ့်အ ဏ ရြျား ် ယူ ျားရယ ်ပြည် ယ် ုံ
ရထ ် ြုံ အ ျားရြျားပ င်ျား။
17. ရကာင်တနငို့် မမ ို့- အ ြ်ဘက်ဝန်ရဆာင်မှု ဉြရေအြု င်ေး 75 အ ဉြရေစုံ ျားမုံ ျားရ ျား ဝ ်ထမ်ျားရ ျား ဌ အတ ် စည်ျား မ်ျားထ ်ျားသမ်ျားရ ျား
လုံ ြ်ထုံ ြုံ ျားလုံြ် ည်ျားမ ျား ုံ ခြပြင်ရပြ င်ျားလ ်အတ ် ပြည် ယ်အုံြ် ြ်ရ ျားများ Cuomo နှ ငွဲ့်/သုံ ွဲ့မဟုံ တ် ယူ ျားရယ ်ပြည် ယ်
ဉြရေခြ အ ဏ ြုံ င်အဖ ွဲ့ ုံ တုံ ်တ ်ျားနှုျားရ ်ပ င်ျား။
အစအစဉ်တွင် ြါဝင်သညို့် အဆု ြါ အကကပြခ က်မ ာေးအပြင်

အြ်ေတ်လုြ်ခဲို့သနငို့ ် အြ်ေတ်လုြ်ခဲို့သညို့် က်စွဲ- Brittni Griep

3/24/2021 ြုံ

် 10:22 တင် အြ်ေတ်လုံြ် ွဲ့ သည်

စာမ က်နာ 2

ဆု ေးပြေတ်ခ က် 2021-63

မုံ ုံ င်ျား

2021 ုံ နှ စ်၊ မတ်လ 30

Ithaca မမ ွဲ့ရတ ်သည် SWAT/CINT ယ ဉ်မ ျား ုံ မမ ွဲ့ရတ ်ြုံ င်ြစစ ည်ျားအပဖစ် ထ ်ျားသမ်ျားပ င်ျားမခြ ်
ုံ ြုံ ျားပဖတ်ထ ျားြါ
်သယ်ရ ျားစင်တ အပဖစ် ထ ်ျားသမ်ျားထ ျားပ င်ျား၏ အသြုံုံ ျားဝင်ြုံ ြုံ ုံ ုံ ယ်ြု င်ဆန်ေးစစ်ရလို့ လာမှု လု ြ်ရဆာင် မည်ပြေစ်သည်၊

ထု ို့ပြင်
မကကမ်ေးအစ င်ခစာတွ င်
ြါဝင်သညို့်
အကကပြခ က်မ ာေး
အရကာင်အထည်ရြော်မှုဆု င် ာ
တု က်ရု က်ြါဝင်ရဆာင်ရွက်နု င်ရစ န် က ယ်ပြနို့်ရသာ အစအစဉ်ကု ြေန်တေး မည်ပြေစ်ပြေး၊

် အစည်ျားအရဝျား

ရ

င်တီအရ ပဖငွဲ့် ၎င်ျား ုံ

အခန်ေးကဏ္ဍတု င်ေးတွ င်

ြ်ရွာအြေွဲ ို့အစည်ေးအာေး

ဉြရေပြအာဏာြု င်အြေွဲ ို့၏ ကု ယ်စာေး အထက်ရြော်ပြြါ အစအစဉ်ကု အု ြ်ခ ျုြ်ရ ေးအမနို့် 203 ၏ သတ်မှတ်
်မ ျားနှငွဲ့်အညီ ယူ ျားရယ ်ပြည် ယ်
တ်ဂ ်ေါရုံ ်တ ၊ Robert Mujica ထြုံ ရြျားြုံ ွဲ့ ်နှငွဲ့် Tompkins ရ င်တီသည် သတ်မှတ်ထ ျားရသ လုံ ြ်င ်ျားစဉ်နှငွဲ့်အညီ လုံ ် ရ င်ရ ်ရက င်ျား
ပြည်နယ်ဘတ်ဂ က်ေါရု က်တာထ အတည်ပြရြော်ပြရြေး န် ရကာင်တအု ြ်ခ ျုြ်ရ ေးမေးအာေး ညွှ န်ကကာေးထာေးသည်၊
ထု ို့ပြင် ဉြရေပြအာဏာြု င်အြေွဲ ို့သည် အစအစဉ်ကု စနစ်တက ထုတ်ရြော်ပြသ န်၊ ဦေးစာေးရြေး ဘတ်ဂ က်အသု ေးပြမှု ကု ဆု ေးပြေတ် န်အပြင် ဤအကကပြခ က်မ ာေးကု
အရကာင်အထည်ရြော် န်အတွ က် မမ ို့ရတာ်ဝန်ထမ်ေးမ ာေး၊ ပြည်သလထုတု ို့နငို့်အတ လု ြ်ရဆာင် န် ရနာက်ထြ်အဆငို့်မ ာေးကု ဆု ေးပြေတ်ထာေး မည်ပြေစ်ပြေး Ithaca မမ ွဲ့ရတ ်နှငွဲ့်
ြူ ျားရြါင်ျားရ င်ရ ် ် လုံ အြ်လ လျှင်လည်ျား ထုံ ွဲ့ သုံ ွဲ့ လုံ ြ်ရ င် ရြမည်၊
ထု ို့ပြင် ဤဆု ေးပြေတ်ခ က်၏ မတတ ျူတစ်ရစာင်ကု ပြည်နယ်အုြ်ခ ျုြ်ရ ေးမေး Andrew Cuomo၊ ဉြရေခြ အထ ်လွှတ်ရတ ်အမတ် Patricia Helming၊ Thomas
O’Mara နှ ငွဲ့် Peter Oberacker အပြင် လွှ တ်ရတ ်အဖ ွဲ့ဝင်အမ ျားသမီ ျား Anna Kelles တုံ ွဲ့ထြုံ ရြျားြုံ ွဲ့ မည်။
SEQR လုပ်ဆ

ောင်ချက်- အမ ျုေးအစာေး II-26

လ ်ခံသက ောတူ ပပီ ြီး [11 မှ 2 အထ]

လဒ့်အဆိ တင့်သွင့်ုံးသ-

Rich John၊ အဖ ွဲ့ဝင်

အဆိ ခြချက့်ကိ ယထောက့်ခသ- Shawna Black၊ ေုံ ဉ က ဋ္ဌ
ယထောက့်ခသမျောုံး-

Black၊ Champion၊ Dawson၊ Granison၊ John၊ Klein၊ Koreman၊ Lane၊ McBean-Clairborne၊ McKenna၊ Robertson

ဖငင့်ုံးဆိသမျောုံး-

Glenn Morey၊ Michael Sigler

နယေးရယာက်ပြည်နယ်
TOMPKINS ရ

ုံ ြုံ ျားပဖတ်

)
) ss-

င်တီ)

အထက်တွင် ရြော်ပြခဲို့ သည်မာ 2021 ုံ နှ စ်၊ မတ်လ 30
်ပဖစ်ရက င်ျား ဤတင် ျွနုံ ်ြ်အတည်ခြြါသည်။

်ရ ွဲ့တင် Tompkins ရ

သက်ရသအပြေစ် 2021 ုံ နှ စ်၊ မတ်လ 31
်ရ ွဲ့
ကျွနု ်ြ်လက်ပြေငို့် ဤရြေါ်တွ င် ရု က်နြ်ထာေးြါသည်။

င်တီ ဉြရေခြအ ဏ ြုံ င်အဖ ွဲ့

်စပဖငွဲ့် ဤ Ithaca၊ ယူ ျားရယ

သရ

3/24/2021 ြုံ

မှ ်

်ရသ

်ရှ ဉြရေပြအာဏာြု င်အြေွဲ ို့၏ ခ ြ်တဆြ်ကု

Tompkins ရ

အြ်ေတ်လုြ်ခဲို့သနငို့ ် အြ်ေတ်လုြ်ခဲို့သညို့် က်စွဲ- Brittni Griep

တူ ညီ ွဲ့ သညွဲ့် တ

် 10:22 တင် အြ်ေတ်လုံြ် ွဲ့ သည်

၊ စာရ ေး
င်တီ ဉြရေခြ အ ဏ ြုံ င်အဖ ွဲ့

စာမ က်နာ 3

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
၏ အမှု န ာင်အရာရှိခ ျုြ်ပြစ်သူ ကျွန်ုြ်၊ Jason Molino

Tompkins နကာင်တီ

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 အစဉ်နှငေ့် 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 အနလေး
ထာေးကာ၊ စိ တ်ြါဝင်စာေးသညေ့် အက ိျုေးအပမတ်မယူ ၍ ယံု ကည်မှုကို အနပခခံ နသာ လူ မှု အြွ ေ့အစည်ေးမ ာေး၊
ခရို င်နရှ ေ့နန၏ နေသန တရရံု ေး၊ နေသခံ ပြည်သူလူ ထု ကာကွ ယ်နရေးနှ ငေ့် 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 ု ံ ေးပြတ်ခ က်အရ
အစီ အစဉ်ကို အတည်ပြခေ့ သည် သို ေ့မဟု တ် လက်ခံသန ာတူ ခေ့ သည်။

122

Jason Molino
အမည်

____________________________________
လက်မှတ်

နကာင်တီ အုြ်ခ ျုြ်နရေးမေး
ရောထူး
2021 ခုနှ စ်၊ ဧပြီ လ 1 ရက်
ရက်စွဲ

123

အမ ျားပြည်သူလြုံုံ ခ ြုံ ရ ျား ပြန်လည်ရ ်ရဆ င်မှုဆုံ င်
ရဆ င်ရွက်မှုအ ွ ွဲ့
Tompkins က ောင်တီနှင် Ithaca မ ကတော်၊ N.Y.

ြူ ျားရြေါင်ျား

သ ောက ော, စ ်တင်ဘော 10, 2021
ဂုဏ်သကေရှ လူ က ီ ြီး င်ြီး Andrew M. Cuomo
နယူ ြီးကယော ်ပြည်နယ် အု ြ်ခ ျုြ်ကေြီး ြီး
NYS ပြည်နယ် မ ကတော်ခန်ြီး
Albany၊ NY 12224

ကလြီးစောြီးအြ်ြါကသော Governor Cuomoအု ြ်ခ ျုြ်ကေြီးအ န် စောအ ှ တ် 203- နယူ ြီးကယော ်ပြည်နယ် ေဲ တြ်ဖဲ ပြပြင်ကပြောင်ြီးလဲကေြီးနှင် အသစ်ဖန်တီြီးကေြီးဆု င်ေော ြူ ြီးကြါင်ြီးကဆောင်ရ ် ှု ု
ပြန်က ောြီးေန်အတ ် ယကန တင်
ဆု ြီးပဖတ်ခ

ျွနု ်ြ်တု ၏ သ ်ဆု င်ေော ကရြီးက ော ်တင်ကပ ော ်ထောြီးသည် အဖဲ ောြီး

် ောြီး ု Tompkins က ောင်တီနှင် Ithaca မ ကတော်တု

အတည်ပြထောြီးကသော

တင်သင်ြီးပခင်ြီးပဖစ်ြါသည်။ ဆု ြီးပဖတ်ခ

် ောြီးနှင်အတူ

ျွနု ်ြ်တု ၏

အ ောြီးပြည်သူလု ပခကေြီး၊ ပြန်လည်သ ော်သ ောင်မု ကခါင်ြီးစဉ်တြ်ထောြီးသည် ြူ ြီးတဲ အစီ ေင်ခစော ု တင်သင်ြီးသောြီး ည်ပဖစ်ပြီ ြီး ၎င်ြီးတင်

ျွနု ်ြ်တု ၏

မ ကတော်စည်ြင်သောယောကေြီးအဖဲ ောြီးအက ောြီး ြူ ြီးကြါင်ြီးကဆောင်ရ ် ှု ု ကဖော်ပြထောြီးြါသည်။
E.O. 203 တင် လူ ည်ြီး ောြီးနှင် အသောြီးညု သူ လူ အု ြ်စု ောြီး ခစောြီးကတက ေသည် ောြီး ု အဓ ထောြီးကဖော်ပြကြြီးသည်အတ ် အု ြ်ခ ျုြ်ကေြီး ြီးနှင်
နယူ ြီးကယော ်ပြည်နယ်အောြီး

ျွနု ်ြ်တု ထြ်ကလောင်ြီးက

ြီးဇူြီးတင်လု ြါသည်။

ျွနု ်ြ်တု ၏ ဝန်ထ ်ြီး ောြီးနှင် ကစတနောဝန်ထ ်ြီး ောြီးသည် အဖယ်

ျွနု ်ြ်တု ၏ ပြန်လည်ကဖော်ကဆောင်ကေြီး လု ြ်ငန်ြီးစဉ်တစ်ကလ ော ်တင်

ဉ်ခ လူ အု ြ်စု ောြီးနှင် လူ နည်ြီးစု အဖဲ အစည်ြီး ောြီး၏ ဖင်ဟကပြောဆု ှု ောြီး ု

တင်ပြေန် က ောနု င် ြန်ြီးနု င် ကဆောင်ရ ်ခဲ က သည်။ ၎င်ြီးတု သည် လု ြ်ငန်ြီးတင် အပြည်အဝ ြြု ြီး ူ ညီ ကြြီးရု သော
ပြဋ္ဌောန်ြီးထောြီးသည် ညွှ န်က ောြီးခ

်အ န် ု ကထော ်ခကြြီးခဲသည်။ ထု လူ အု ြ်စု ောြီး၏ အကတအက

ဖင်ဟကပြောဆု ှု ောြီး ု တင်ပြပခင်ြီးကက ောင်

ဤလု ြ်ငန်ြီးစဉ်အတ ်

ု အဓ ထောြီးကဖော်ပြ၍ ၎င်ြီးတု ၏

ျွနု ်ြ်တု ၏ အစီ ေင်ခစောနှ င် အစီ အစဉ် ောြီးသည် ြု ု ခု င် ော၍ ထကေော ် ှု ရှပြီ ြီး ြု ု အဓြပ ောယ်ရှကသော

ကပြောင်ြီးလဲ ှု တစ်ခုသု ဦြီးတည်သောြီး ည်ပဖစ်သည်။
အတည်ပြထောြီးသည် ဆု ြီးပဖတ်ခ

် ောြီး ု ြြု ြီးကြြီးကသော အစီ အစဉ် ောြီး ှ ော ေဲ ေင်၍ စနစ်

ကဖော်ပြထောြီးသည် အဓ ေည်ရယ်ခ
ကလ

်တစ်ခုစီ ု ြု ကဖော်ကြြီးသည်။

င်ကေြီးနှင် ဝန်ထ ်ြီးသစ်ခန် အြ် ှု ပြပြင်ကပြောင်ြီးလဲကေြီး၊

ျွ ်ြီး

ကသော ကပြောင်ြီးလဲ ှု ောြီးပဖစ်ပြီ ြီး E.O. 203 တင်

ျွနု ်ြ်တု ၏ အစီ အစဉ် ောြီးတင် သ ောြီးရု ြီး

ဟု တ်ကသော တု ပြန် ှု ြု စ ောြီး၊

င်သူ၏ ကေတောခဲ ပခ ်ြီးစတ်ပဖော ှု ၊ ူ ဝါေ ောြီး၊ လု ြ်ထု ြီးလုြ်နည်ြီး ောြီး၊

ဉြကေစု ြီး ု ြီးကေြီးအဖဲ နှ င် ပြည်သူလု ထုအက ောြီး ဆ ်ဆကေြီး ု ပြန်လည် ု စောြီးပခင်ြီးတု ြါဝင်သည်။

ျွနု ်ြ်တု ၏ အစီ အစဉ်တင် အဓြပ ောယ်ရှသည်

ပြည်နယ်အဆင် ပြပြင်ကပြောင်ြီးလဲ ှု ောြီး ု ကထော ်ခအောြီးကြြီးပခင်ြီးလည်ြီး ြါဝင်သည်။ လု ြ်ငန်ြီးစဉ်တစ်ကလ ော ်လု ြီးတင်
အေြ်ဘ ်ဝန်ကဆောင် ှု ောြီးသည် ဉြကေစု ြီး ု ြီးကေြီး အေောရှ ောြီး၏ ဝန်ထ ်ြီးသစ်ခန် အြ် ှု နှင် တောဝန်ခ ှု တု နှ င် အထူ ြီးသပဖင် ဆ ်စြ်ကနကသောကက ောင်
၎င်ြီးတု ု ပြပြင်ကပြောင်ြီးလဲ ှု ောြီး လု ြ်ကဆောင်ေ ည်ဟု ရှင်ြီးလင်ြီးပြတ်သောြီးစော
ကပဖဆု သူ ောြီး ု သော လ ်ရှအလု ြ်ခန် ထောြီး ည်ဟူကသော

န် သတ်ခ

ျွနု ်ြ်တု က ောြီးသခဲ သည်။ အထူ ြီးသပဖင် နု င်ငဝန်ထ ်ြီးစောက ြီးြဲ

် ောြီးသည် မ ကတော်စည်ြင်သောယောကေြီးအဖဲ ောြီးအောြီး

ျွနု ်ြ်တု ၏

လူ အဖဲ အစည်ြီးအတ ် အက ောင်ြီးဆု ြီးကလ ော ်ထောြီးသူ ောြီး ု ခန် အြ်ေန် အပြင်ြီးအထန် တောြီးပ စ်ထောြီးသည်အပြင် လူ ည်ြီးနှင်အသောြီးညု သူ
လူ အု ြ်စု ောြီးအတ ် အောြီးနည်ြီးခ

်ပဖစ်ကစသည်။

ျွနု ်ြ်တု ၏ ြူ ြီးတဲ အစီ ေင်ခစောတင် ကဖော်ပြထောြီးကသော ဤအကပြောင်ြီးအလဲ ောြီးအောြီး

သ ်ကေော ် ှု ရှကစေန်အတ ် က ြီးြ ်ြီးအောြီးထုတ်ေန် အု ြ်ခ ျုြ်ကေြီး ြီးနှင် အပခောြီးဉြကေပြဋ္ဌောန်ြီးသူ ောြီး ု

ျွနု ်ြ်တု ကတောင်ြီးဆု ထောြီးြါသည်။

ဤအစီ အစဉ် ောြီး ု အက ောင်အထည်ကဖော်ေောတင် စဉ်ဆ ် ပြတ် သသောထင်ရှောြီးသည် က ြီးြ ်ြီးအောြီးထုတ် ှု ောြီးနှင် ေင်ြီးပ စ် ောြီး
လု အြ် ည်ပဖစ်သည် –

ျွနု ်ြ်တု အကနပဖင် အောြီးစု ်၍ လု ြ်ငန်ြီး လု ြ်ကဆောင်ေန် အသင်ရှပြီ ြီး ယင်ြီးတု ု ထထကေော ်ကေော ်နှင် ကေရှည်တည်တစော

ကဆောင်ရ ်နု င်ေန် ကငကက ြီးအေင်ြီးအနှ ီြီး ောြီး လု အြ် ည်ပဖစ်ကက ောင်ြီး တစ်မြင်န ် သရှနောြီးလည်ြါသည်။ E.O. 203
တင်ပြထောြီးကသော ဤစီ

ု တု ပြန်သည်အကနနှ င်

န်ြီး ောြီး အက ောင်အထည်ကဖော်ကေြီးနှင် ကေရှည်ကအောင်ပ င်ကေြီး ု ြြု ြီးကြြီးေန် အထူ ြီးသတ် ှ တ်ထောြီးကသော

မ ကတော်စည်ြင်သောယောကေြီးအဖဲ ေင်ြီးပ စ် ောြီး ု ကထော ်ြကြြီးေန် နယူ ြီးကယော ်ပြည်နယ်အောြီး
အထူ ြီးသပဖင် အသောြီးအကေောင်

ဲ ပြောြီးကသော ကခါင်ြီးကဆောင် ောြီး အြါအဝင်

ျွနု ်ြ်တု တု ်တန်ြီးြါသည်။

ျွနု ်ြ်တု ၏ လူ အဖဲ အစည်ြီးတစ်ခုလု ြီးသည် ဤြူ ြီးကြါင်ြီးအစီ ေင်ခစောအောြီး

ပဖစ်ကပ ော ်လောကစေန် ထူ ြီးပခောြီးကသော နည်ြီးလ ်ြီး ောြီးပဖင် အရှန်ပ င်တင်လု ကက ောင်ြီး

ျွနု ်ြ်တု ီ ြီးက ောင်ြီးထု ြီး အသအ ှ တ်ပြလု ြါသည်။ Ithaca နှ င်

အမ ျားပြည်သူလြုံုံ ခ ြုံ ရ ျား ပြန်လည်ရ ်ရဆ င်မှုဆုံ င်
ရဆ င်ရွက်မှုအ ွ ွဲ့
Tompkins က ောင်တီနှင် Ithaca မ ကတော်၊ N.Y.

ြူ ျားရြေါင်ျား

Tompkins က ောင်တီရှ ကေသခ ောြီးသည် လူ ည်ြီးနှင် အသောြီးညု သူ လူ အု ြ်စု ောြီးထ ှ အဓြပ ောယ်ရှကသော ြူ ြီးကြါင်ြီးြါဝင် ှု ု အောြီးကြြီးတု ်တန်ြီးေန်
၎င်ြီးတု ၏

ု ယ်ြု င်အသအ ှ တ်ပြ ှု ု အတအလင်ြီးကပြောဆု ပြီ ြီး အ ောြီးစု

ရှ လောဘူ ြီး” ဟု ထြ်ကလောင်ြီးကပြောဆု ခဲ သည်။ ဤအစီ အစဉ် ောြီးသည်
အကပြောင်ြီးအလဲအတ ်
လု ြ်ကဆောင်ခ

ောလတု အခု ်အတန် တစ်ခု ု

“ ျွန်ကတော်တု အေင်

ု ယ်စောြီးပြကက ောင်ြီး

် ောြီးနှင် ၎င်ြီးတု ၏ သသယ ောြီးက ောြီး ှ ကဝ ကြြီးခဲသည် ထင်ပ င်ခ

ဤအေောသည် တန်ြီးတူညီ

ေါ ျုြီးလုြ်ခဲဖူ ြီးကြ ဲ ဘောကပြောင်ြီးလဲ ှု ှ

ဲ ပြောြီးပခောြီးနောြီးကသော အေောတစ်ခုပဖစ်သည် စစ် ှ န်၍ ကေရှည်တည်ပ ဲ ကသော
ျွနု ်ြ်တု ခစောြီးေသည် –
် ောြီး ု ကလြီးစောြီးေန်

ှု နှင် တေောြီး တ ှု ဆီသု ဦြီးတည်ကနသည် ရှည်လ ောြီးကသော ကလှ

ျွနု ်ြ်တု လူ အဖဲ အစည်ြီး၏
ျွနု ်ြ်တု အစ ်ြီး ု န် ကဆောင်ရ ်ေြါ ည်။

ောြီးထစ်တစ်ခု၏ ြထ ကပခလှ ်တစ်ခုပဖစ်ကက ောင်ြီး

ျွနု ်ြ်တု သရှနောြီးလည်ပြီ ြီး နယူ ြီးကယော ်ပြည်နယ်အကနပဖင် Tompkins က ောင်တီနှင် Ithaca မ ကတော်တု နှ င်အတူ ဤလု ြ်ငန်ြီး ု
ြူ ြီးကြါင်ြီးကဆောင်ရ ်ေန်

တ ဝတ် ု ဆ ်လ ်ကစောင်ထန်ြီးလ ် ည်ဟု

ြူ ြီးကြါင်ြီးကဆောင်ရ ်သူ ောြီး၊

Jason Molino
Tompkins က ောင်တီ အု ြ်ခ ျုြ်ကေြီး ြီး

Svante Myrick
Ithaca မ ကတော်ဝန်

ျွနု ်ြ်တု ယု က ည်ြါသည်။
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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�
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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�
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လုုပ််ငန်းး�စဉ််အပေါ်�် COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််
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အဆင််ပြေ�ေလွွ ယ််ကူူစွာာ� ပါါဝင််နိုု� င််ခြ�င်းး�မရှိိ�သည့််�အတွွက်် ကန့််�သတ််ထားး�သော�ာ လူူ ချျင်းး�တွေ့�့ �ဆုံံ�မှုု
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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။

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

ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရန််ဖြ�စ််သည််။ နက််နဲဲသည့််� တွေး�း�ခေါ်�်မှုု နှှင့််� လူ့့ အ
� ဖွဲ့့� �အစည်းး�

Svante Myrick

မြို့�့ �တော်�်�ဝန််၊ Ithaca မြို့�့ �၊ N.Y.

အများ�း�ပြ�ည််သူူလုံံ�ခြုံ�ံရေး�း ပြ�န််လည််ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုု | 3

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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https://www2.tompkinscountyny.gov/ctyadmin/reimaginepublicsafety

