
ေအာ္ရိုးရား ဴပည္သူႛေကဵာင္းမဵား  
ACTION နယ္ေဴမ ေမးေလ့ေမးထရႀိသည့္ ေမးခၾန္းမဵား  

၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၂၁ ရက္  
  
ACTION နယ္ေဴမဟူသည္မႀာ အဘယ္နည္း။    
APS နည္းဗဵႃဟာကဵသည့္အစီအစဥ္၊ (APS 2020။ ။ အနာဂတ္ပံုေဖာ္ဴခင္း) APS 2020: Shaping the Future၊  ACTION နယ္ေဴမ 
ပံုစံအစီအစဥ္တိုႛႎႀင့္အညီ ယခုႎႀစ္တၾင္ ACTION နယ္ေဴမတစ္ခု တည္ေထာင္ဴပီး လာမည့္ႎႀစ္မဵားတၾင္ ACTION နယ္ေဴမ သံုးခုအထိ 
တည္ေထာင္ရန္ APS မႀ အဆိုဴပႂပၝသည္။ ACTION နယ္ေဴမတစ္ခုစီတၾင္ ေကဵာင္းမဵားအဳကား အဓိကအာေဘာ္ခဵင္း ခဵိတ္ဆက္ေနဴပီး 
နယ္ေဴမတစ္ခုအတၾင္းရႀိ ေကဵာင္းအားလံုးတၾင္ အဓိကလကၡဏာအခဵိႂ ့တူညီပၝမည္။ နယ္ေဴမတစ္ခုအတၾင္းရႀိ ေကဵာင္းတစ္ခုစီတၾင္ 
မိမိ၏ေကဵာင္းႎႀင့္သာသက္ဆိုင္သည့္အစီအစဥ္ ေရးဆၾဲရန္အခၾင့္အလမ္းရႀိပၝမည္။ ကိုလိုရာဒို တီထၾင္မႁေကဵာင္းအေနအထား 
ေလ႖ာက္ထားရာတၾင္ ၄င္းအစီအစဥ္မဵား တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပၝဝင္ပၝမည္။ ေကဵာင္းသားမဵားေအာင္ဴမင္မႁ တိုးတက္ေစေရးအတၾက္ 
တီထၾင္ဖန္တီးမႁအေနအထားႎႀင့္အတူ ယႀဥ္တၾဲပၝလာသည့္ ဝန္ထမ္းမဵား၊ အခဵိန္၊ ေငၾႎႀင့္အစီအစဥ္တိုႛ အသံုးဴပႂရာတၾင္ ကုိယ္ပိုင္ 
ရပ္တည္မႁအား ေကဵာင္းမႀ မည္သိုႛအသံုးဴပႂမည္ဟူသည္ကု ိေလ႖ာက္လၿာမဵားႎႀင္ ့ေကဵာင္းအသစ္တစ္ခုစီ၏ ဒီဇိုင္းပံုစံတိုႛမႀ 
ထင္ထင္ရႀားရႀား လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ဴပရန္လိုပၝသည္။     
  
ACTION နယ္ေဴမတၾင္ပၝရႀိသည္ ့နာမည္အတိုေကာက္ ACTION မႀာ မည္သည့္ အဓိပၯၝယ္ရသနည္း။  
ACTION နယ္ေဴမတၾင္ပၝရႀိသည္ ့နာမည္အတိုေကာက္ ACTION မႀာ (ေအာ္ရိုးရား လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအေဴခစိုက္ ေဴပာင္းလဲမႁ၊ 
တီထၾင္မႁႎႀင့္ အခၾင့္အလမ္းကၾန္ရက္) Aurora Community-based Transformation, Innovation and Opportunity Network 
ဟု အဓိပၯၝယ္ရပၝသည္။   
  
ACTION နယ္ေဴမအား ဴပည္နယ္ေထာက္ခံမႁအရ လုပ္ပိုင္ခၾင့္အာဏာဴဖင့္ ဖန္တီးထားဴခင္း ဟုတ္ပၝသလား။  
ACTION နယ္ေဴမအား ဴပည္နယ္ေထာက္ခံမႁအရ လုပ္ပ္ိုင္ခၾင့္အာဏာဴဖင့္ ဖန္တီးထားဴခင္း မဟုတ္ပၝ။ ေကဵာင္းမဵားတၾင္ တီထၾင္ 
ဖန္တီးမႁရႀိရန္ႎႀင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္ေဴပာင္းလဲရန္၊ အမႀန္တကယ္ဴဖစ္ေစ၊ စိတ္အထင္အားဴဖင့္ဴဖစ္ေစ ရႀိေနသည့္ အတားအဆီးမဵားအား 
ဖယ္ရႀားရန္ႎႀင့္ သင္ယူမႁအခၾင့္အလမ္းမဵား၊ ေကဵာင္းသားေအာင္ဴမင္မႁ စသည္တိုႛ အံ့ဳသဖၾယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ႎႀင့္ 
အလဵင္အဴမန္ တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ေရးအတၾက္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားႎႀင့္ပူးေပၝင္း၍ ႎိုင္ငံတစ္ဝန္းရႀိ ခရိုင္အမဵားအဴပားမႀ အလားတူ 
တည္ေဆာက္မႁမဵားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပၝသည္။    
  
ေကဵာင္းမဵားသည္ ACTION နယ္ေဴမ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အဴဖစ္ တီထၾင္မႁအေနအထားရရန္ မည္သည့္အတၾက္ေဳကာင္ ့
ဳကိႂးပမ္းေနဳကသနည္း။    
ေကဵာင္းသားမဵားေအာင္ဴမင္မႁအရႀိန္ဴမႀင့္တင္ေရးဳကိႂးပမ္းရာတၾင္ ေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ခရိုင္မဵား အခက္အခဲမဵားႎႀင္ ့ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပၝသည္။ 
တီထၾင္မႁအေနအထားရပၝက ACTION နယ္ေဴမေကဵာင္းမဵားအား ကၾဲဴပားစၾာေတၾးေခၞႎိုင္ေစဴပီး ၄င္းတိုႛ၏ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားမဵား 
ေအာင္ဴမင္သည့္အနာဂတ္မဵား ပံုေဖာ္ႎိုင္ေစေရးကုိ ဴမႀင့္တင္ေပးႎိုင္သည့္ ပံုစံမဵားအဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲေစပၝမည္။  
  
တီထၾင္မႁအေနအထားရႀိဴခင္းဟူသည္မႀာ ဘာကိုဆိုလိုပၝသနည္း။  
ဴပည္နယ္တီထၾင္မႁအေနအထားရႀိပၝက ေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းသည္ ခရိုင္အတၾင္းဆက္လက္ရႀိေနလဵက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ပံုစံံအသစ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတၾင္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္း၏ပၝဝင္မႁဟူသည္ ့အေဴပာင္းအလဲမဵား ထပ္မံေပးထားပၝသည္။ တီထၾင္မႁအေနအထားရႀိပၝက 
ေကဵာင္းရႀိေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရၾက္ေပးမည္ ့မိမိေကဵာင္းႎႀင့္ကိုက္ညီဴပီး သူမတူသည္ ့
တည္ေဆာက္ပံုမဵား၊ အစီအစဥ္မဵားႎႀင့္ အုပ္ခဵႂပ္မႁပံုစံမဵား ေဖာ္ေဆာင္ခၾင့္ရႀိပၝသည္။ လူ၊ အခဵိန္၊ အစီအစဥ္မဵား သိုႛမဟုတ္ ပိုက္ဆံ 
စသည္တိုႛအေပၞ သက္ေရာက္ႎိုင္သည္ ့ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားေအာင္ဴမင္မႁဴမႀင့္တင္ေရးအတၾက္ တီထၾင္မႁရႀိသည္ ့
ခဵဥ္းကပ္နည္းမဵားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတၾင္ ေကဵာင္း၏အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္လံုးမႀ အတူတကၾေဆာင္ရၾက္ရန္ လိုအပ္ 
ပၝသည္။ သိုႛဴပႂပၝက တီထၾင္မႁရႀိသည့္အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတၾင္ ေကဵာင္းအား ဴပည္နယ္ဥပေဒႎႀင္ ့ေကဵာင္းခရိုင္မူဝၝဒ 
အခဵိႂ ့မႀ ကင္းလၾတ္ခၾင့္ေပးႎိုင္ပၝသည္။ တီထၾင္မႁေကဵာင္းမဵားသည္ ၂၀၀၈ ခုႎ ႀစ္ တီထၾင္မႁေကဵာင္းမဵားအက္ဥပေဒႎႀင့္အည ီ
ဴပည္နယ္ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရ တည္ရႀိေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။  
  
ACTION နယ္ေဴမမဵားသည္ စမ္းသပ္ေကဵာင္းမဵား၊ စူးစမ္းေလ့လာသင္ယူေရးေကဵာင္းမဵား၊ တည္ေထာင္ခၾင့္ရ ေကဵာင္းမဵားမႀ 



မည္သိုႛကၾာဴခားသနည္း။  
တည္ေထာင္ခၾင့္ရေကဵာင္းမဵား၊ စမ္းသပ္ေကဵာင္းမဵား၊ ခရိုင္တီထၾင္မႁေကဵာင္းမဵား တည္ေထာင္ေရး က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏လက္ရႀ ိအေဴခခံ 
အခဵက္မဵားအေပၞ ACTION နယ္ေဴမမဵားအား အေဴခခံထားပၝသည္။ ACTION နယ္ေဴမပံုစံတၾင္ နယ္ေဴမတၾင္းရႀ ိေကဵာင္းမဵား၏ 
လူမႁအသိုင္းအဝိုင္း လိုအပ္ခဵက္မဵား၊ ရည္မႀန္းခဵက္မဵားႎႀင့္ ဦးစားေပးအရာတိုႛအား ေကဵာင္းခရိုင္၏ နည္းဗဵႃဟာကဵသည္ ့အစီအစဥ္ 
(APS 2020။ ။ အနာဂတ္ပံုေဖာ္ဴခင္း) APS 2020: Shaping the Future Zone ၏ ရည္မႀန္းခဵက္မဵား၊ အဓိကအခဵက္မဵားတိုႛႎႀင္ ့
ေပၝင္းစပ္ထားပၝသည္။ ပစ္မႀတ္ထားသည္ ့တီထၾင္မႁမဵား၊ အရင္းအဴမစ္မဵားအား အသံုးဴပႂလဵက္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္း၏ တိကဵသည္ ့
လိုအပ္ခဵက္မဵားအားတံုႛဴပန္ရန္ ACTION နယ္ေဴမတစ္ရပ္စီစဥ္ပၝမည္။ နယ္ေဴမအတၾင္းရႀိေကဵာင္းမဵားမႀ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵား၏ 
သူမတူသည္စ့ၾမ္းရည္မဵားႎႀင့္ အေဴခအေနမဵားအားကိုင္တၾယ္သည္ ့ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲရလၾယ္ကူဴပီး ကိုက္ညီသည္ ့အေဴခခံတစ္ရပ္ 
ေပးပၝသည္။   
  
ACTION နယ္ေဴမတၾင္ ေကဵာင္းမဵားမည္သိုႛပၝဝင္လႁပ္ရႀားသနည္း။   

• ေအာ္ရိုးရားဴပည္သူႛေကဵာင္းမဵား၏ ဦးဆံုး ACTION နယ္ေဴမတၾင္ ေအာက္ပၝအဓိကအခဵက္ႎႀစ္ရပ္ႎႀင့္ဴပည့္စံုသည္ ့
ေကဵာင္းမဵား ပၝဝင္ပၝမည္ -   

o ေကဵာင္းမဵားသည္ ေအာ္ရိုးရားဗဟုိအထက္တန္းေကဵာင္း ေကဵာင္းခၾဲပံုစံတၾင္ ရႀိေနရပၝမည္။  
o ေကဵာင္းသည္ ACTION နယ္ေဴမအတၾက္ အဓိကအာေဘာ္ႎႀင္ ့ကိုက္ညီရပၝမည္။   

  
 
 

• နယ္ေဴမအဳကံဴပႂေကာ္မီတီမႀ အဓိကအာေဘာ္ေရၾးခဵယ္မဴပီးမီကာလတၾင္ ေအာ္ရိုးရား ဗဟိုအထက္တန္းေကဵာင္းခၾဲပံုစံရ ႀိ 
ေကဵာင္းအားလံုးသည္ ACTION နယ္ေဴမတၾင္ပၝဝင္ရန္ အခၾင့္အေရးႎႀင့္သက္ဆိုင္သည္ ့အခဵက္အလက္မဵား ရရႀိပၝမည္။    

  
လုပ္ငန္းစဥ္တၾင္ မည္သူတိုႛမႀ အဓိကပၝဝင္မည္နည္း -   
  

• (လူထု ထိုးထၾင္းဴမင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ ပညာေရး) Mass Insight Education  
• နယ္ေဴမအဳကံဴပႂေကာ္မတ ီ 
• နယ္ေဴမဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆၾဲေရးအဖၾဲႛ  
• ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆၾဲေရးအဖၾဲႛ  

  
(လူထု ထိုးထၾင္းဴမင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ ပညာေရး) Mass Insight Education ဟူသည္မႀာ အဘယ္နည္း။  
(လူထု ထိုးထၾင္းဴမင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ ပညာေရး) Mass Insight Education သည္ ပညာေရးဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁအတၾက္ အဴမတ္အစၾန္း 
ရယူဴခင္းမရႀိသည္ ့အဖၾဲႛအစည္းတစ္ရပ္ဴဖစ္ဴပီး လိုအပ္ခဵက္မဵားရႀိေနသည့္ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵားအတၾက္ ေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းစီ၊ 
ေကဵာင္းခရိုင္မဵား၊ ဴပည္နယ္မဵားတိုႛႎႀင့္ ပူးေပၝင္းလုပ္ကိုင္၍ ၄င္းတိုႛ၏ စၾမ္းေဆာင္ရည္အနိမ့္ဆံုးေကဵာင္းမဵားအား ဴပန္လည္ 
ပံုေဖာ္ေရးႎႀင့္ ခရိုင္မဵားအား ခိုင္မာေရးတိုႛကို ေဆာင္ရၾက္ေနပၝသည္။   
  
(လူထု ထိုးထၾင္းဴမင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ ပညာေရး) Mass Insight သည္ က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ေကဵာင္းမဵားတၾင္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္ပၝမည္လား။  
(လူထု ထိုးထၾင္းဴမင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ ပညာေရး) Mass Insight သည္ တည္ေထာင္ခၾင္ရ့ထားသည့္ အဖၾဲႛအစည္းတစ္ရပ္မဟုတ္ဘဲ 
ေကဵာင္းမဵားအား သီးဴခားတည္ေထာင္ဴခင္းလည္းမရႀိပၝ။ ခရိုင္မဵားမႀ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵားႎႀင္ ့မိသားစုမဵားအား ပံ့ပိုးေပးရာတၾင္ 
ပိုမိုေကာင္းမၾန္ေစေရးအတၾက္ ခရိုင္မဵားတၾင္ ခိုင္မာသည့္အခန္းကၸတစ္ရပ္ရႀိသည္ဟု (လူထု ထိုးထၾင္းဴမင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည္ ့
ပညာေရး) Mass Insight မႀ ယူဆပၝသည္။   
  
နယ္ေဴမအဳကံဴပႂေကာ္မတီဟူသည္မႀာ အဘယ္နည္း။  

• APS ဳကီးဳကပ္သူမႀ ခန္ႛအပ္သည္ ့နယ္ေဴမအဳကံဴပႂေကာ္မတ ီ(ZAC) တၾင္ (မူလေအာ္ရိုးရား) Original Aurora ႎႀင့္ 
ခိုင္မာသည္အ့ခဵိတ္အဆက္ရႀိေသာ ကၾဲဴပားသည့္ေဒသခံေခၝင္းေဆာင္မဵားပၝဝင္ဴပီး ၄င္းတိုႛသည္ APS ေကဵာင္းထၾက္မဵား 
အတၾက္ ရရႀိႎိုင္သည္ ့စီးပၾားေရးအခၾင့္အလမ္းမဵားႎႀင့္ အထက္တန္းေကဵာင္းဴပီးဆံုးသူမဵားအတၾက္ အခၾင့္အအလမ္းမဵား 



အေဳကာင္း သရိႀိဳကပၝသည္။ ZAC ၏ ဦးဆံုးတာဝန္မႀာ ACTION နယ္ေဴမအတၾက္ အာေဘာ္ စိစစ္ေရၾးခဵယ္ေရးဴဖစ္ပၝသည္။   
 

• အာေဘာ္တစ္ရပ္ေရၾးခဵယ္ဴပီးသည့္အခၝတၾင္ နယ္ေဴမအဳကံဴပႂေကာ္မတီသည္ အခန္းကၸႎႀစ္ရပ္မႀ ပၝဝင္ပၝမည္ -    
o ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛမႀ APS ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛထံမပိုႛမီ ၄င္းေရႀႛေမႀာက္ရႀ ိနယ္ေဴမေလ႖ာက္လၿာတစ္ရပ္သည္  

နယ္ေဴမေလ႖ာက္လၿာအတၾက္ သတ္မႀတ္ထားသည့္အရည္အခဵင္းမဵားႎႀင္ ့ဴပည့္မီဴခင္းရႀိမရႀိ ဳကီးဳကပ္သူအား 
အဳကံဴပႂဴခင္း   

o ကိုလိုရာဒိုဴပည္နယ္ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛထံ တီထၾင္မႁေလ႖ာက္လၿာမဵားတင္သၾင္းရာတၾင္ ဳကီးဳကပ္သူအား ပံ့ပိုးဴခင္း   
  
နယ္ေဴမအဳကံဴပႂအဖၾဲႛတၾင္ မည္သူတိုႛပၝဝင္သနည္း။ 
နယ္ေဴမအဳကံဴပႂေကာ္မတီတၾင္ (ေနာ္မ္ဘေရာင္းစတင္း) Norm Brownstien၊ (ဂဵင္ကယ္လ)ီ Jim Kelley၊ (မာရီယားနား 
လက္ဒက္ဇ္မာ အမိုရိုစီ) Mariana Ledezma-Amorosi၊ (ေမရီလူးဝစ္) Mary Lewis၊ (ရူဘင္မဒီနာ) Ruben Medina၊ (ေဂဵာ့ဂဵ္ 
“စကစ္” ႎိုး) George “Skip” Noe၊ (ေဒၝက္တာ ဘက္စီအူဒင္ဟုိဗင္) Dr. Betsy Oudenhoven၊ (မိုင္ရႀာပိုးလဒ္) Maisha Pollard၊ 
(ကယ္ရင္ေပၞတာ) Karen Porter ႎႀင့္ (အယ္ရင္ေသာ္မ္ဆင္) Aaron Thompson တိုႛ ပၝဝင္ပၝသည္။ 
  • နယ္ေဴမအဳကံဴပႂေကာ္မတီဝင္မဵား၏ အတၪႂပတၨမဵားအား ဖတ္ရန္။       
  
နယ္ေဴမဒီဇုိင္းပံုစံအဖၾဲႛဟူသည္မႀာ အဘယ္နည္း။   

• ဳကီးဳကပ္သူႎႀင္ ့ေကဵာင္းေခၝင္းေဆာင္တိုႛမႀခန္ႛအပ္ထားသည္ ့နယ္ေဴမဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛတၾင္ ကၸသံုးရပ္မႀ ေရၾးခဵယ္ထားသည္ ့
သက္ဆိုင္သူမဵား ပၝဝင္ပၝသည္ -  

o ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵား   
o ခရိုင္ဝန္ထမ္းမဵား   
o အဓိက တၾဲဖက္လုပ္ကိုင္သူမဵား   

• နယ္ေဴမဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛမႀ ေအာက္ပၝတိုႛကို ေဆာင္ရၾက္ပၝမည္ -   
o တီထၾင္မႁေလ႖ာက္လၿာႎႀင္ ့ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအလုပ္တိုႛအတၾက္ လုပ္ငန္းစဥ္ခဵမႀတ္ဴခင္း   
o လုပ္ငန္းစဥ္ကာလတၾင္ ေကဵာင္းမဵားအား ပံ့ပိုးေပးဴခင္း   
o APS ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛႎႀင့္ ကိုလိုရာဒုိ ဴပည္နယ္ ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛတိုႛထ ံေထာက္ခံေပးဴခင္းမဴပႂမ ီေကဵာင္း 

ဒီဇိုင္းပံုစံမဵားႎႀင့္ တီထၾင္မႁေလ႖ာက္လၿာမဵားတၾင္္ လံုေလာက္သည္ ့အရည္အေသၾးႎႀင္ ့ဴပည့္စံုေဳကာင္း 
ေသခဵာမႁရႀိေစဴခင္း  

  
ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛဟူသည္မႀာ အဘယ္နည္း။  

• နယ္ေဴမတၾင္ပၝဝင္လိုေဳကာင္းႎႀင့္ ဝန္ထမ္းမဵား၊ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵား၊ သင္ဳကားမႁအရည္အေသၾး စသည္တိုႛကို 
သံုးသပ္သည္ ့ေကဵာင္းအဆင္သင့္ရႀိမႁစစ္ေဆးခဵက္ ခံယူလိုေဳကာင္း ေကဵာင္းမဵားမႀ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားဴပီးေနာက္  
ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛမဵားကို စီမံပၝမည္။   

  
• ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛမဵားသည္ ေကဵာင္းအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္လံုးအားကိုယ္စားဴပႂဴပီး ေအာက္ပၝတိုႛ ပၝဝင္ပၝမည္ -   

o ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵား   
o မိဘမဵား   
o (သင့္ေတာ္သည့္အခၝ) ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵား   
o အဓိက ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္သူမဵား   

 
• ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛမဵားမႀ ေအာက္ပၝတိုႛကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္ပၝမည္ -   

o ေကဵာင္းအဆင္သင့္ရႀိမႁစိစစ္ခဵက္ႎႀင္ ့အဴခားသက္ဆိုင္ရာအေထာက္အထားစာရၾက္စာတမ္းမဵား သံုးသပ္ဴခင္း   
o Action နယ္ေဴမသတ္မႀတ္ခဵက္မဵားႎႀင့္ ကိုက္ညီသည္ ့ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံမဵား ေရၾးခဵယ္ဴခင္း   
o ဴပည္နယ္တီထၾင္မႁအေနအထားအတၾက္ ေလ႖ာက္လၿာေရးဆၾဲဴခင္း  
o ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆၾဲဴပီး နယ္ေဴမဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛအား တင္ဴပဴခင္း  



  
ေကဵာင္းအဆင္သင့္ရႀိမႁ စိစစ္ခဵက္ဟူသည္မႀာ အဘယ္နည္း။   
(လူထု ထိုးထၾင္းဴမင္ႎိုင္စၾမ္းရႀိသည့္ ပညာေရး) Mass Insight မႀဴပႂလုပ္သည္ ့ေကဵာင္းအဆင္သင့္ရႀိမႁ သံုးသပ္ခဵက္မဵားသည္ 
ေကဵာင္းမဵားမႀ ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵားအား ပံ့ပိုးႎိုင္စၾမ္း၊ အေဴပာင္းအလဲတၾင္ေခၝင္းေဆာင္ႎိုင္စၾမ္း၊ စီမံခန္ႛခၾဲ 
ႎိုင္စၾမ္းတိုႛကို သံုးသပ္ပၝသည္။ ေကဵာင္းမဵားမႀ ၄င္းတိုႛ၏ဒီဇိုင္းပံုစံအသင္းမဵားအား စီမံခန္ႛခၾဲရာတၾင္ အေထာက္အကူဴပႂရန္ 
ေကဵာင္းအုပ္မဵားႎႀင္ ့P-20 ညၿန္ဳကားေရးမႀႃးမဵားသည္ အဆင္သင့္ရႀိမႁစိစစ္ခဵက္မဵားအား အသံုးဴပႂပၝမည္။      
   
ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္အတၾက္ အခဵိန္ဇယားမႀာ မည္သိုႛရႀိသနည္း။  
ေကဵာင္းအဆင္သင့္ရႀိမႁ စိစစ္ခဵက္မဵားအား ဳသဂုတ္လအေႎႀာင္းပိုင္းႎႀင့္ စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းတိုႛတၾင္ ဴပႂလုပ္ပၝမည္။ 
တီထၾင္မႁအလားအလာအား ေလ့လာလိုသည္ ့ေကဵာင္းမဵားမႀ စက္တင္ဘာလေႎႀာင္းပိုင္းတၾင္ ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
စတင္ဴပီး ေဆာင္းဦးကာလတၾင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရၾက္ပၝမည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ေကဵာင္းမဵားမႀ ဒီဇိုင္းပံုစံသစ္မဵားႎႀင့္ 
တီထၾင္မႁေလ႖ာက္လၿာမူဳကမ္းမဵား ေရးဆၾဲဴပီး ေကဵာင္းမဵား၏ပံ့ပိုးေထာက္ခံမႁရရႀိရန္ ရည္မႀန္းထားပၝသည္။ ေအာ္ရိုးရား ဴပည္သူႛ 
ေကဵာင္းမဵား ပညာေရးဘုတ္အဖ ၾဲႛမႀ ဒီဇိုင္းပံုစံသစ္မဵားႎႀင့္ ေလ႖ာက္လၿာမဵားကု ိ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေဆာင္းရာသီတၾင္ စစ္ေဆးဴပီးေနာက္ 
က႗ႎ္ုပ္တိုႛမႀ ၄င္းတိုႛအား ကိုလိုရာဒိုပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛသိုႛ တင္ဴပႎိုင္ပၝက အေကာင္းဆံုးဴဖစ္ပၝသည္။     
  
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ေကဵာင္းပံုစံအေပၞ အေဴပာင္းအလဲမဵား ခဵက္ခဵင္းဴပႂလုပ္မည္လား။  
ေကဵာင္းမဵားမႀ ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ မိသားစုမဵားအား ပံ့ပိုးေပးပံုမဵားအားပိုမိုေကာင္းမၾန္ေစရန္ ႎႀစ္စဥ္ဴပႂလုပ္ပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္  
တီထၾင္မႁေလ႖ာက္လၿာတၾင္ အဆိုဴပႂႎိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္အား ခဵက္ခဵင္းဴမင္ႎိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ေကဵာင္း၏ဒီဇိုင္းပံုစံသစ္မဵားအား 
၂၀၁၆-၁၇ ေကဵာင္းပညာသင္ႎႀစ္တၾင္ စတင္ရန္ ရည္ရၾယ္ထားပၝသည္။  
  
ဴပည္နယ္တီထၾင္မႁအေနအထားအတၾက္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို မည္သူမႀခဵမႀတ္သနည္း။  
ေကဵာင္းတီထၾင္မႁအေနအထားအား APS ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛႎႀင္ ့ဴပည္နယ္ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛတိုႛမႀ ခၾင့္ဴပႂရမည္ဴဖစ္ပၝသည္။     
  
မိဘမဵားမႀ မည္သိုႛပၝဝင္ႎိုင္မည္နည္း။  
မိဘမဵား၏တံုႛဴပန္ေဴပာဆိုခဵက္မဵားႎႀင္ ့ကေလးတစ္ဦးစီ၏သင္ဳကားေရးတၾင္ ပံ့ပိုးမႁတိုႛအား APS မႀ တန္ဖိုးထားပၝသည္။ ေကဵာင္း၏ 
ဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္ေရးဆၾဲမႁႎႀင့္ APS မႀ ACTION နယ္ေဴမတၾင္ အေထၾေထၾပံ့ပိုးေပးပံုတိုႛတၾင္ မိဘမဵားသည္ အဓိကအခန္းကၸမႀ 
ပၝဝင္ပၝသည္။ နယ္ေဴမအဳကံဴပႂေကာ္မတီတၾင္ မိဘကုိယ္စားလႀယ္တစ္ဦး ပၝဝင္မည္ဴဖစ္ဴပီး ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအဖၾဲႛမဵားတၾင္လည္း 
မိဘမဵားပၝဝင္ပၝမည္။ မိဘမဵားထံမႀ တံုႛဴပန္မႁမဵားအား အဴမဲဳကိႂဆိုလဵက္ရႀိဴပီး ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားတိုႛအား ေကဵာင္းမဵားမႀ 
ဝန္ေဆာင္မႁေပးပံုကို ဴပန္လည္စဥ္းစားရာတၾင္လည္း ၄င္းတံုႛဴပန္မႁမဵား အေရးဳကီးပၝသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ႖ာက္လံုးတၾင္ APS 
ေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ ခရိုင္ဝန္ထမ္းမဵားသည္ မိဘမဵားထံမႀ တံုႛဴပန္မႁမဵားကို ေတာင္းဆိုပၝမည္။ မိဘမဵားအား ေနာက္ဆံုးအခဵက္အလက္မဵား 
ပံုမႀန္ေပးရန္ႎႀင့္ ေကဵာင္းႎႀင့္ခရိုင္ေခၝင္းေဆာင္မဵားအား ေဝဖန္ခဵက္မဵားဴပႂလုပ္ရန္၊ ေမးခၾန္းမဵားေမးရန္ အခၾင့္အလမ္းမဵားေပးရန္ 
လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအစည္းအေဝးမဵား ကဵင္းပပၝမည္။   
  
ေကဵာင္းဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္မဵား ခၾင့္ဴပႂရာတၾင္ အဆိုဴပႂထားသည့္ ACTION နယ္ေဴမေကဵာင္းမဵားမႀ ဆရာဆရာမမဵားႎႀင့္ 
ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵား မည္သည့္အခန္းကၸမႀ ပၝဝင္သနည္း။  
ဆရာဆရာမမဵားႎႀင့္ ေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားမႀ တီထၾင္မႁေလ႖ာက္လၿာကို သေဘာတူရန္ ကိုလိုရာဒိုဥပေဒအရ သတ္မႀတ္ထားပၝသည္။ 
တီထၾင္မႁေလ႖ာက္လၿာတၾင္ ၄င္းတိုႛ၏အလုပ္အကိုင္မဵားအား အေဴပာင္းအလဲလုပ္ထားပၝက ေလ႖ာက္လၿာပၝ ၄င္းဴပႉာန္းခဵက္မဵား 
အတၾက္ မဲဆႎၬခံယူရပၝမည္။     
  
တီထၾင္မႁခၾင့္ဴပႂခဵက္ရရန္ အခဵိန္ဇယားမႀာ မည္သိုႛရႀိသနည္း။  
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ေဆာင္းရာသီ သိုႛမဟုတ္ ေႎၾဦးရာသီတၾင္ တီထၾင္မႁေလ႖ာက္လၿာမဵားအား APS ႎႀင့္ ဴပည္နယ္ပညာေရးဘုတ္အဖၾဲႛမဵားအား 
တင္သၾင္းရန္အလားအလာရႀိပၝသည္။ ထိုဘုတ္အဖၾဲႛမဵားမႀ ေလ႖ာက္လၿာမဵားအား စစ္ေဆးသံုးသပ္ဴပီးေနာက္ ACTION နယ္ေဴမ 
ေကဵာင္းအေနအထား ခၾင့္ဴပႂဴခင္း၊ ဴငင္းပယ္ဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ပၝမည္။  
  


