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ဦးစားေပး ခ�ုိငစီ်မံကနိး်များ

Tukwila SD သည် က��်ပ်ုတို၏့ ခ�ုိငအ်တငွး် အဓိက ဦးစားေပး စီမံကနိး်များြဖင့်
ေ�ှ �ဆကေ်ဆာငရွ်ကလ်ိပုါသည။်

• ရငး်�ှးီေငွ စီမံကနိး်များ ရနပံ်ေုငမွတှစ်ဆင့် ေငေွ�ကးေထာကပံ်ရ့မည့် စီမံကနိး်များအားလံးု
• စီမံကနိး်တစ်ခစုီအတငွး် တကိျေသချာေသာ လိအုပ်မ�များကို ဦးစားေပးရပါမည။်

အဓိက ဦးစားေပး စီမံကနိး်များ
1. Showalter Kitchen Remodel
2. Foster PAC Remodel
3. Neudorf အားကစားကငွး် လံြုခံု ေရး စညး်�ုိး
4. Showalter MS �ှိ လထူလုမ်းေ�ကာငး်



SHOWALTER KITCHEN REMODEL

• ထတုလ်ပ်ုမ� မီးဖုိခနး်
• Services Showalter �ငှ့် မလူတနး်ေကျာငး် သံးုေကျာငး်လံးုအတကွ် တကိျသည့်
အစားအေသာကမ်ျား ြပုလပ်ုေပးသည။်

• �ိဝုငဘ်ာလတိငုး်�ငှ့် ဒဇီငဘ်ာလတိငုး် ေကျာငး်ငါးေကျာငး်လံးုအတွက် �ကကဆ်ငသ်ား ချကြ်ပုတသ်ည။်

• စိးုရိမ်စရာများ
• မ�ှိမြဖစ် မီးေချာငပ်စ�ညး်များ�ငှ့် ကရိိယာ အများစသုည် ၁၈ �စှ်ေကျာ်ြဖစ်�ပီး အလပ်ုမလပ်ုပါ
သိုမ့ဟတု် မြဖစ်စေလာက် အလပ်ုလပ်ုပါသည။် အြခားေကျာငး်များမှ လကက်ျနပ်စ�ညး်များ
ြဖစ်�ကသည။်

• မီးဖိုခနး် ဧရိယာေသး - ေရ�တုေ်ြမာငး်�ှိသည့် ြပဿနာများ�ငှ့် ဆ/ီေရ ခွြဲခားပစ�ညး်များ

Presenter
Presentation Notes
စီမံကိန်း - Foster PAC Remodel နောက်ခံအကြောင်း -Foster အထက်တန်းကျောင်းရှိ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center) သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အဆောက်အဦ၏ မူလတည်ဆောက်ရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။  အသံနှင့် မီးအလင်းရောင် အပါအဝင် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ၏ အဓိကစနစ်များသည် ခေတ်မမီတော့ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်း စံနှုန်းများနောက် ရောက်နေပြီး မီးအလင်းရောင်နှင့် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွင် ပြုပြင်မှုများစွာ လိုအပ်ပါသည်။  ကျောင်းသားများက အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခမ်းအနားများ ချီးမြှင့်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုကြပြီး ပြဇာတ်နှင့် တေးဂီတအစီအစဉ်များအတွက် လေ့ကျင့်နေရာအဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဆရာများသည် ရုပ်ရှင်ပြသရန် နေရာကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြပါသည်။  ကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများကသာ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ပါ။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက ငှားရမ်း၍လည်း ရနိုင်ပြီး ရပ်ရွာလူထု အစည်းအဝေးအတွက် နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။  ခရိုင်သည် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ဆက်လက် အသုံးပြုရန်အတွက် Tukwila မြို့နှင့် ဆက်လက်သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ပါသည်။ အစမ်းလေ့ကျင့်မှုများနှင့် ဖြေဖျော်ပွဲများအတွက် အပတ်စဉ် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC)  ပြဇာတ်ရုံနှင့် အဝတ်လဲခန်းများကို အသုံးပြုသည့် Rainier Symphony က အသုံးပြုခြင်း ဤစာချုပ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အခြားထုတ်လုပ်ရေးများအနက် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) က အကပြိုင်ပွဲများနှင့် ဘာသာရေးစုဝေးမှု အမျိုးမျိုး အပါအဝင် လူထုပွဲအခမ်းအနားများကို လိုသည်ထက်ပိုစွာ လက်ခံကျင်းပပါသည်။ 



SHOWALTER KITCHEN REMODEL
• လက�်ှိ ြပဿနာများ

• သိေုလာှငသ်ည့် ယနူစ်များသည် ေ�ှးကျ၍ �ပိုကွေဲနပါသည။်
• မီးဖုိ အပခူျိန�်ငှ့် အေ�းွေပးကရိိယာများသည် တစ်သမတတ်ညး်မဟတုပ်ါ။ အချို � မာှ အချိနတ်ိငုး်ကရိိယာများ
မပါပါ။

• ပလတစ်တစ်ြဖင့် ြပုလပ်ုထားသြဖင့် အသားည�ပ်ေပါငမ်နု ့ဆ်ိငုတ်ငွ် သင့ေ်လျာ်သည့် အပခူျိန် ထနိး်ချုပ်မ�ကို
ထနိး်သမိ်း�ိငုမ်� စမွ်းရည် မ�ှိပါ။

• �ိးုအေအးခဘံးူများသည် အိုေဟာငး်�ပီး အသဆံိးုများ ထကွပ်ါသည။်
• ေပါငမ်နု ့စ်င် အများစတုငွ် စငမ်ျားကျိုးေနပါသည။်
• အမိ်မီးဖုိခနး် ဗီ�ုိများကို မီးဖုိခနး်ထတဲငွ် ချိတဆ်ွထဲားပါသည။်
• ေရေ�းွအိုးများ အစားထိးုရန် လိအုပ်သည။် တစ်�စှ်ပတလ်ံးု အလပ်ုမလပ်ုခဲပ့ါ။ ဘွို ငလ်ာအိုးသည် ေကာငး်စာွ
အလပ်ုမလပ်ုေတာပ့ါ။

ေရေ�းွအိုးများကို ေယဘယုျအားြဖင့် အပတစ်ဉ် အသံးုြပုသည။် တစ်ခါတစ်ရံ ေနစ့ဉ် အသံးုြပုပါသည။်
Showalter �ငှ့် မလူတနး်ေကျာငး်များအတကွ် တာကိအုသား၊ ေခါကဆ်ွ�ဲငှ့် ေဆာစ့် အစ�ှိသည့်
အစားအေသာကမ်ျား ြပုလပ်ုရန် ၎ငး်တိုက့ို အသံးုြပု�ကသည။်

Presenter
Presentation Notes
စီမံကိန်း - Foster PAC Remodel နောက်ခံအကြောင်း -Foster အထက်တန်းကျောင်းရှိ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center) သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အဆောက်အဦ၏ မူလ တည်ဆောက်ရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။  အသံနှင့် မီးအလင်းရောင် အပါအဝင် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ၏ အဓိက စနစ်များသည် ခေတ်မမီတော့ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်း စံနှုန်းများနောက် ရောက်နေပြီး မီးအလင်းရောင်နှင့် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွင် ပြုပြင်မှုများစွာ လိုအပ်ပါသည်။  ကျောင်းသားများက အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခမ်းအနားများ ချီးမြှင့်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုကြပြီး ပြဇာတ်နှင့် တေးဂီတအစီအစဉ်များအတွက် လေ့ကျင့်နေရာအဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဆရာများသည် ရုပ်ရှင်ပြသရန် နေရာကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြပါသည်။  ကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများကသာ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ပါ။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက ငှားရမ်း၍လည်း ရနိုင်ပြီး ရပ်ရွာလူထု အစည်းအဝေးအတွက် နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။  ခရိုင်သည် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ဆက်လက်အသုံးပြုရန်အတွက် Tukwila မြို့နှင့် ဆက်လက်သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ပါသည်။ အစမ်းလေ့ကျင့်မှုများနှင့် ဖြေဖျော်ပွဲများအတွက် အပတ်စဉ် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC)  ပြဇာတ်ရုံနှင့် အဝတ်လဲခန်းများကို အသုံးပြုသည့် Rainier Symphony က အသုံးပြုခြင်း ဤစာချုပ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အခြားထုတ်လုပ်ရေးများအနက် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) က အကပြိုင်ပွဲများနှင့် ဘာသာရေးစုဝေးမှု အမျိုးမျိုး အပါအဝင် လူထုပွဲအခမ်းအနားများကို လိုသည်ထက်ပိုစွာ လက်ခံကျင်းပပါသည်။ 



SHOWALTER KITCHEN REMODEL
စီမံကနိး် အ�ကြံပုချကမ်ျား
• သကတ်မ်းရင့် ပစ�ညး်များ အစားထိးုရန် ပစ�ညး် အဆင့ြ်မ�င့တ်ငမ်�များ အပါအဝင် မီးဖိုခနး်ကို ပံစုံသစ်
ြပုြပငတ်ညေ်ဆာကပ်ါ။

• အသးီအရွကေ်နရာ၊ အသားည�ပ်ေပါငမ်နု ့ေ်နရာ၊ အေအးထနိး်ေနရာများ�ငှ့် သးီြခားေဈး��နး် ပစ�ညး်အတကွ်
ပစ�ညး် ေရွးချယစ်ရာများကို ေလလ့ာေဖာ်ထတုပ်ါ။

• ြပငဆ်ငမ်� လမ်းေ�ကာငး်ပံစုံကို အကြဲဖတတ်ကွခ်ျကပ်ါ။

စီမံကနိး် ကနုက်ျစရိတ်
• $1.5M ခန ့် ခန ့မ်နှး်ပါသည။်
• လကက်ျန် ေငေွချးစာချုပ် ေဒါ်လာ အသံးုြပုမ�ကို အတညြ်ပု�ပီးေနာက် ရ�ှိမည့် အမနှတ်ကယ် ခန ့မ်နှး်
ကနုက်ျစရိတမ်ျား

Presenter
Presentation Notes
အကြံပြုချက် -ဗီဒီယိုနှင့် အသံစနစ်၊ မီးအလင်းရောင်၊ တိုင်းဆိုင်းကြိုး စနစ်၊ ထိုင်စရာ အစားထိုးမှုနှင့် ဘိလပ်မြေ ကြမ်းပြင်ကို သေချာ ဆေးကြောခြင်းအတွက် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို ပုံစံသစ် ပြုပြင်တည်ဆောက်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။  ဤစီမံကိန်းသည် $2,000,000 ခန့် ကုန်ကျပါမည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် ခန့်မှန်ကုန်ကျစရိတ်များကို ချေးငွေစာချုပ် ဒေါ်လာများ အသုံးပြုမှု အတည်ပြုပြီးနောက် ရရှိပါမည်။  ဤစီမံကိန်းတွင် ခရိုင်နှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ခြေတွင် စိတ်ပါဝင်စားကြောင်း Tukwila မြို့က ဖော်ပြခဲ့ပြီး မြို့တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိ စာချုပ်ကို ၂၀၃၂ တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။  ဤစီမံကိန်းတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့က မြို့တော်နှင့် ဆက်သွယ်ပါမည်။



FOSTER PAC REMODEL
• ၁၉၉၁ ခ�ုစှ်တငွ် မလူေကျာငး် တညေ်ဆာကမ်�၏ တစ်စိတတ်စ်ပိငုး်
• အ�ပုညာေဖျာေ်ြဖေရးစငတ်ာ (Performing Arts Center, PAC)  အသံးုြပုမ� -

• ေကျာငး်သား စစ်ေဆးြခငး်
• ဆခုျီးြမ�င့မ်� အခမ်းအနားများ
• ြပဇာတ�်ငှ့် ေတးဂီတ အစီအစဉ်များအတကွ် ေလက့ျင့ေ်နရာ
• ဆရာများ�ငှ့် ဝနထ်မ်းများ၏ အသံးုြပုမ� အမျိုးမျိုး
• အက�ပိုငပ်ွဲများ�ငှ့် ဘာသာေရးစေုဝးမ� အမျိုးမျိုး အစ�ှိသည့် ပွဲအမျိုးမျိုးအတကွ် ရပ်ရွာလထူကု
ငာှးရမ်းသည။်

• Rainier သစံံတုးီဝိငုး် ေြဖေဖျာ်ပွဲများ�ငှ့် အစမ်းေလက့ျင့မ်�များ
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Presentation Notes
စီမံကိန်း - Foster PAC Remodel နောက်ခံအကြောင်း -Foster အထက်တန်းကျောင်းရှိ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center) သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အဆောက်အဦ၏ မူလ တည်ဆောက်ရေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။  အသံနှင့် မီးအလင်းရောင် အပါအဝင် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ၏ အဓိကစနစ်များသည် ခေတ်မမီတော့ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်း စံနှုန်းများနောက် ရောက်နေပြီး မီးအလင်းရောင်နှင့် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွင် ပြုပြင်မှုများစွာ လိုအပ်ပါသည်။  ကျောင်းသားများက အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အခမ်းအနားများ ချီးမြှင့်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုကြပြီး ပြဇာတ်နှင့် တေးဂီတအစီအစဉ်များအတွက် လေ့ကျင့်နေရာအဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဆရာများသည် ရုပ်ရှင်ပြသရန် နေရာကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြပါသည်။  ကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများကသာ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ပါ။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက ငှားရမ်း၍လည်း ရနိုင်ပြီး ရပ်ရွာလူထု အစည်းအဝေးအတွက် နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။  ခရိုင်သည် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ဆက်လက်အသုံးပြုရန်အတွက် Tukwila မြို့နှင့် ဆက်လက်သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ပါသည်။ အစမ်းလေ့ကျင့်မှုများနှင့် ဖြေဖျော်ပွဲများအတွက် အပတ်စဉ် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ပြဇာတ်ရုံနှင့် အဝတ်လဲခန်းများကို အသုံးပြုသည့် Rainier Symphony က အသုံးပြုခြင်း ဤစာချုပ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အခြားထုတ်လုပ်ရေးများအနက် အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) က အကပြိုင်ပွဲများနှင့် ဘာသာရေးစုဝေးမှု အမျိုးမျိုး အပါအဝင် လူထုပွဲအခမ်းအနားများကို လိုသည်ထက်ပိုစွာ လက်ခံကျင်းပပါသည်။ 



FOSTER PAC REMODEL
စီမံကနိး် အ�ကြံပုချကမ်ျား -
• အဓိက စနစ်များ - အသ�ံငှ့် မီးအလငး်ေရာငမ်ျားသည် ေခတမ်မီေတာပ့ါ။ စကမ်�လပ်ုငနး် စံ��နး်များေနာက်
ေရာကေ်နပါသည။် မီးများ�ငှ့် လ�ပ်စစ်ပစ�ညး်များတငွ် ြပုြပငမ်�များ လိအုပ်သည။်

• ဗီဒယီိ၊ု အသစံနစ်�ငှ့် မီးများတငွ် ြပုြပငမ်မွ်းမံမ�များ ြပုလပ်ုရန် အ�ကြံပုပါသည။်
• ထိငုစ်ရာ အစားထိးုမ�
• တိငုး်ဆိငုး်�ကို း စနစ် အဆင့ြ်မ�င့တ်ငမ်�
• ဘလိပ်ေြမ �ကမ်းြပင် - ေသချာေဆးေ�ကာြခငး်

Presenter
Presentation Notes
အကြံပြုချက် -ဗီဒီယိုနှင့် အသံစနစ်၊ မီးအလင်းရောင်၊ တိုင်းဆိုင်းကြိုး စနစ်၊ ထိုင်စရာ အစားထိုးမှုနှင့် ဘိလပ်မြေ ကြမ်းပြင်ကို သေချာ ဆေးကြောခြင်းအတွက် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို ပုံစံသစ် ပြုပြင်တည်ဆောက်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။  ဤစီမံကိန်းသည် $2,000,000 ခန့် ကုန်ကျပါမည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် ခန့်မှန်ကုန်ကျစရိတ်များကို ချေးငွေစာချုပ် ဒေါ်လာများ အသုံးပြုမှု အတည်ပြုပြီးနောက် ရရှိပါမည်။  ဤစီမံကိန်းတွင် ခရိုင်နှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ခြေတွင် စိတ်ပါဝင်စားကြောင်း Tukwila မြို့က ဖော်ပြခဲ့ပြီး မြို့တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိ စာချုပ်ကို ၂၀၃၂ တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။  ဤစီမံကိန်းတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့က မြို့တော်နှင့် ဆက်သွယ်ပါမည်။



FOSTER PAC REMODEL
စီမံကနိး် ကနုက်ျစရိတ်
• $2M ခန ့် ခန ့မ်နှး်ပါသည။်
• လကက်ျန် ေငေွချးစာချုပ် ေဒါ်လာ အသံးုြပုမ�ကို အတညြ်ပု�ပီးေနာက် ရ�ှိမည့် အမနှတ်ကယ် ခန ့မ်နှး်
ကနုက်ျစရိတမ်ျား

• Tukwila �မို �ေတာ်�ငှ့် ပးူတွလဲပ်ုကိငု�်ိငုေ်ြခ
• Tukwila �မို �ေတာ်�ငှ့် လက�်ှိစာချုပ် ၂၀၃၂ ခ�ုစှ်တငွ် သကတ်မ်းကနုဆ်ံးုပါသည။်
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Presentation Notes
အကြံပြုချက် -ဗီဒီယိုနှင့် အသံစနစ်၊ မီးအလင်းရောင်၊ တိုင်းဆိုင်းကြိုး စနစ်၊ ထိုင်စရာ အစားထိုးမှုနှင့် ဘိလပ်မြေ ကြမ်းပြင်ကို သေချာ ဆေးကြောခြင်းအတွက် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ အနုပညာဖျော်ဖြေရေးစင်တာ (Performing Arts Center, PAC) ကို ပုံစံသစ် ပြုပြင်တည်ဆောက်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။  ဤစီမံကိန်းသည် $2,000,000 ခန့် ကုန်ကျပါမည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် ခန့်မှန်ကုန်ကျစရိတ်များကို ချေးငွေစာချုပ် ဒေါ်လာများ အသုံးပြုမှု အတည်ပြုပြီးနောက် ရရှိပါမည်။  ဤစီမံကိန်းတွင် ခရိုင်နှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ခြေတွင် စိတ်ပါဝင်စားကြောင်း Tukwila မြို့က ဖော်ပြခဲ့ပြီး မြို့တော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိ စာချုပ်ကို ၂၀၃၂ တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။  ဤစီမံကိန်းတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့က မြို့တော်နှင့် ဆက်သွယ်ပါမည်။



NEUDORF အားကစားကငွး် လံြုခံု ေရး စညး်�ုိး

ေနာကခ်အံေ�ကာငး်
• Neudorf အားကစားကငွး်သည် လက�်ှိတငွ် အများြပညသ်အူတကွ် ဖွင့လ်စှ်ထား�ပီး ခ�ုိင�်ငှ့်
ရပ်ရွာလထူအု�ကား သေဘာတညူမီ� �ှိပါသည။်

• လမ်းေလ�ာကရ်န�်ငှ့် ေြပးရန် လမ်းေ�ကာငး် အများြပညသ်အူတကွ် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။်
• Neudorf အားကစားကငွး်သည် အများြပညသ်ူ ငာှးရမ်း�ိငုပ်ါသည။်

လံြုခံု ေရး ြပဿနာများ
• မထခိိကုေ်အာင�်ငှ့် လကသ်ရမ်း ဖျကဆ်းီမ�များ မြဖစ်ေအာင် ေြမရာအေဆာကအ်အံု အလံးုစံု လံြုခံု ေရး�ငှ့်
လမ်းေ�ကာငး်�ငှ့် ကငွး် ြပုြပငထ်နိး်သမိ်းမ�
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နောက်ခံအကြောင်း -ခရိုင်နှင့် ရပ်ရွာလူထုအကြား သဘောတူညီမှု၏ ရလဒ်အနေဖြင့် Foster အထက်တန်းကျောင်း အားကစားကွင်းသည် အများပြည်သူအတွက် လက်ရှိ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။  ရပ်ရွာလူထုက အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ရန် ကျောင်းငွေချေးစာချုပ်ကို ပံ့ပိုးခဲ့ပါက ခရိုင်သည် လမ်းကြောင်း ရရှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပြီး အများပြည်သူ လမ်းလျှောက်ရန်နှင့် ပြေးရန် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဟု သဘောတူညီခဲ့သည်။  အားကစားကွင်းသည်လည်း အများပြည်သူ ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။  အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း အားကစားကွင်း၏ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုမှာ အဆောက်အအုံ၏ အလုံးစုံ လုံခြုံရေးနှင့် လမ်းကြောင်းနှင့် ကွင်း၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဖြစ်သည်။  အားကစားကွင်းကို အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း၏ ရလဒ်အနေဖြင့် စက်ဘီး၊ စကူတာနှင့် လှည်းများကို လူအများ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသည် သာမန်ထက် များစွာမြင့်မားပါသည်။  ပုံမှန် အသုံးပြုမှု ကိုးနှစ်အစား သုံးနှစ်ပြီးနောက် ပြန်ခင်းရန် လိုအပ်သော စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုမှုကြောင့် ပိုမိုလျှင်မြန်သည့် နှုန်းဖြင့် လမ်းကြောင်း မျက်နှာပြင်သည် ယိုယွင်းပါသည်။  လက်ဆော့ရေးသော စာများ ကဲ့သို့သော လက်သရမ်း ဖျက်ဆီးမှုများနှင့် မီးများကွဲခြင်းသည် အမြဲဖြစ်သည့် ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။  ကျောင်းသားများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ညနေပိုင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူများသည်လည်း ဦးစားပေး ဖြစ်သည်။ 



NEUDORF အားကစားကငွး် လံြုခံု ေရး စညး်�ုိး

ဆကလ်ကြ်ဖစ်ေသာ လံြုခံု ေရး ြပဿနာများ
• စကဘ်းီ၊ စကတူာ�ငှ့် လညှး်များကို လအူများ အသံးုြပုြခငး်ေ�ကာင့် ကငွး် ထခိိကုပ်ျကစ်ီးမ�သည်
သာမနထ်က် ပိမုိြုမင့မ်ားပါသည။်

• စဉ်ဆကမ်ြပတ် အသံးုြပုမ�ေ�ကာင့် ပိမိုလု�ငြ်မနသ်ည့် ��နး်ြဖင့် လမ်းေ�ကာငး် မျက�်ာှြပငသ်ည်
ယိယုငွး်ပါသည။်

• ပံမုနှအ်ားြဖင့် ၉�စှ်တစ်�ကမိ် အစားထိးုေသာ်လညး် လက�်ှိတငွ် ၃�စှ်တစ်�ကမိ် ြပနခ်ငး်ရပါသည။်
• စဉ်ဆကမ်ြပတ် လကသ်ရမ်း ဖျကဆ်းီမ�များ၊ လကေ်ဆာေ့ရးေသာ စာများ�ငှ့် မီးများကွြဲခငး်
• ညေနပိငုး် ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်�ာှကသ်မူျား အပါအဝင် ေကျာငး်သားများ၊ ဝနထ်မ်းများ၏
ေဘးကငး်လံြုခံု ေရးအတကွ် စိးုရိမ်စရာ
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နောက်ခံအကြောင်း -ခရိုင်နှင့် ရပ်ရွာလူထုအကြား သဘောတူညီမှု၏ ရလဒ်အနေဖြင့် Foster အထက်တန်းကျောင်း အားကစားကွင်းသည် အများပြည်သူအတွက် လက်ရှိ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။  ရပ်ရွာလူထုက အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ရန် ကျောင်းငွေချေးစာချုပ်ကို ပံ့ပိုးခဲ့ပါက ခရိုင်သည် လမ်းကြောင်း ရရှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပြီး အများပြည်သူ လမ်းလျှောက်ရန်နှင့် ပြေးရန် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဟု သဘောတူညီခဲ့သည်။  အားကစားကွင်းသည်လည်း အများပြည်သူ ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။  အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း အားကစားကွင်း၏ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုမှာ အဆောက်အအုံ၏ အလုံးစုံ လုံခြုံရေးနှင့် လမ်းကြောင်းနှင့် ကွင်း၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဖြစ်သည်။  အားကစားကွင်းကို အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း၏ ရလဒ်အနေဖြင့် စက်ဘီး၊ စကူတာနှင့် လှည်းများကို လူအများ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသည် သာမန်ထက် များစွာမြင့်မားပါသည်။  ပုံမှန် အသုံးပြုမှု ကိုးနှစ်အစား သုံးနှစ်ပြီးနောက် ပြန်ခင်းရန် လိုအပ်သော စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုမှုကြောင့် ပိုမိုလျှင်မြန်သည့် နှုန်းဖြင့် လမ်းကြောင်း မျက်နှာပြင်သည် ယိုယွင်းပါသည်။  လက်ဆော့ရေးသော စာများ ကဲ့သို့သော လက်သရမ်း ဖျက်ဆီးမှုများနှင့် မီးများကွဲခြင်းသည် အမြဲဖြစ်သည့် ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။  ကျောင်းသားများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ညနေပိုင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူများသည်လည်း ဦးစားပေး ဖြစ်သည်။ 



NEUDORF အားကစားကငွး် လံြုခံု ေရး စညး်�ုိး

စီမံကနိး် အ�ကြံပုချက်
• အများြပညသ်ူ အသံးုြပုမ�အတကွ် Neudorf အားကစားကငွး်ကို ပိတပ်ါသည။်

• ပိတထ်ားေသာ ေကျာငး်အားကစားကငွး်သည် အနးီဝနး်ကျင် ခ�ုိငမ်ျားတငွ် ေတွ�ရများပါသည။်
(Seattle, Highline, Renton)

• အားကစားကငွး် ပတလ်ည် ၈ ေပ�ညှေ်သာ အလတှနဆ်ာဆငထ်ားသည့် စညး်�ုိး ထည့သ်ငွး်ပါ။
• ရပ်ရွာလထူ�ုငှ့် သေဘာတညူမီ�ကို ထနိး်သမိ်းရန် Showalter MS ၌ လထူလုမ်းေ�ကာငး် အသစ်
တညေ်ဆာကပ်ါ။

စီမံကနိး် ကနုက်ျစရိတ်
• Neudorf အားကစားကငွး် စညး်�ုိး�ငှ့် လထူလုမ်းေ�ကာငး် အသစ်အတကွ် $450,000 ခန ့မ်နှး်ပါသည။်
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အကြံပြုချက် -ခရိုင်သည် အားကစားကွင်း ပတ်လည် ၈ ပေရှည်သော အလှတန်ဆာဆင်ထားသည့် စည်းရိုး ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အများပြည်သူ အသုံးမပြုအောင် အားကစားကွင်းကို ပိတ်ထားလိုပါသည်။  ပိတ်ထားသော အားကစားကွင်း၏ လေ့ကျင့်မှုသည် Seattle, Highline နှင့် Renton ကဲ့သို့သော အနီးဝန်းကျင် ကျောင်းခရိုင်များ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဧရိယာတွင် ဖြစ်နေကျဖြစ်သည်။  ထို့အပြင် ရပ်ရွာနှင့် သဘောတူညီမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အားကစားကွင်းဘေးတွင် တည်ရှိသော Showalter အလယ်တန်းကျောင်းတစ်ဝိုက် လူထု လမ်းလျှောက်ရန်နှင့် ပြေးရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန်လည်း ခရိုင်က အဆိုပြုထားပါသည်။ အားကစားကွင်းပတ်လည် ခြံစည်းရိုးခတ်ရန်နှင့် လူထု လမ်းလျှောက်ရန်လမ်းကြောင်း တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ $450,000 ဖြစ်သည်။



လထူလုမ်းေ�ကာငး်

အဆိြုပုလ�ာ
• လမ်းေလ�ာက/်ေြပး လမ်းေ�ကာငး်တစ်ခု ပံပိ့းုရန် ရပ်ရွာ�ငှ့် သေဘာတညူမီ�ကို ထနိး်သမိ်းရန် Showalter 
အလယတ်နး်ေကျာငး်ေနာက် လထူလုမ်းေ�ကာငး် တစ်ခု တညေ်ဆာကပ်ါ/ ြပုလပ်ုပါ။ ၎ငး်သည် အ�မဲတမ်း
အသံးုြပု�ိငုမ်ည့် အများြပညသ်အူတကွ် ဖွင့လ်စှ်ထားရပါမည။်

အတညေ်နရာ - Showalter �ငှ့် Foster
• Showalter ေဘစ့်ေဘာကငွး်�ငှ့် Foster ေဆာဖ့်ေဘာကငွး်၏ ပတလ်ညအ်နားများကို သတထိား စစ်ေဆးပါ။
• ပိ�ုကးီမားသည့် ေြခရာ၊ အဆင့ေ်လျာန့ညး်မ��ငှ့် ဆငေ်ြခေလ�ာ အေြပာငး်အလမဲျား၊ ြပုြပငရ်န်
ပိမိုလုယွက်သူည့် မျက�်ာှြပင�်ငှ့် ေကျာငး်လ�ပ်�ာှးမ� နညး်ပါးြခငး်ေ�ကာင့် Showalter ေဘစ့်ေဘာကငွး်သည်
Foster ေဆာဖ့်ေဘာကငွး်�ငှ့် � �ငိး်ယဉှ်လ�င် အြဖစ်�ိငုဆ်ံးု ေရွးချယမ်�ြဖစ်ပါသည။်
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လထူလုမ်းေ�ကာငး်

အများြပညသ်ူ ဆကသ်ယွေ်ရး
• လထူ�ုငှ့် ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ဆကသ်ယွရ်မည့် Neudorf အားကစားကငွး်�ငှ့် လထူလုမ်းေ�ကာငး်ကို အများြပညသ်ူ
အသံးုြပုရန် ပိတြ်ခငး်

• ခ�ုိငဝ်ဘဆ်ိကု်
• Foster ဖတ�်�သူ ဘတုြ်ပား
• လမူ�ကနွရ်က်
• လကက်မ်းေ�ကာ်ြငာစာ

• အများြပညသ်ူ အသံးုြပုရန် ပိတေ်�ကာငး် ေဖာ်ြပေသာ Neudorf အားကစားကငွး်၌ ဆိငုး်ဘတုမ်ျား�ငှ့်
လထူလုမ်းေ�ကာငး်အသစ်သို တ့ညေ်နရာြပ လမ်း��နမ်ျား

စီမံကနိး် ကနုက်ျစရိတ်
• Neudorf အားကစားကငွး် ြခစံညး်�ုိးခတြ်ခငး်�ငှ့် လထူလုမ်းေ�ကာငး်အသစ်အတကွ် $450,000
ခန ့မ်နှး်ပါသည။်

Presenter
Presentation Notes
နောက်ခံအကြောင်း -ခရိုင်နှင့် ရပ်ရွာလူထုအကြား သဘောတူညီမှု၏ ရလဒ်အနေဖြင့် Foster အထက်တန်းကျောင်း အားကစားကွင်းသည် အများပြည်သူအတွက် လက်ရှိ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။  ရပ်ရွာလူထုက အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ရန် ကျောင်းငွေချေးစာချုပ်ကို ပံ့ပိုးခဲ့ပါက ခရိုင်သည် လမ်းကြောင်း ရရှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပြီး အများပြည်သူ လမ်းလျှောက်ရန်နှင့် ပြေးရန် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဟု သဘောတူညီခဲ့သည်။  အားကစားကွင်းသည်လည်း အများပြည်သူ ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။  အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း အားကစားကွင်း၏ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုမှာ အဆောက်အအုံ၏ အလုံးစုံ လုံခြုံရေးနှင့် လမ်းကြောင်းနှင့် ကွင်း၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဖြစ်သည်။  အားကစားကွင်းကို အများပြည်သူအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း၏ ရလဒ်အနေဖြင့် စက်ဘီး၊ စကူတာနှင့် လှည်းများကို လူအများ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသည် သာမန်ထက် များစွာမြင့်မားပါသည်။  ပုံမှန်အသုံးပြုနိုင်မှုကြာချိန်သည် ကိုးနှစ်ရှိသော်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးပြုမှုကြောင့် လမ်းကြောင်းမျက်နှာပြင်သည် ပိုမိုလျှင်မြန်သည့်နှုန်းဖြင့် ယွင်းပျက်စီးပြီး ၃ နှစ်အကြာတွင် ပြန်လည်ခင်းရန်လိုအပ်သည်။  လက်ဆော့ရေးသော စာများ ကဲ့သို့သော လက်သရမ်း ဖျက်ဆီးမှုများနှင့် မီးများကွဲခြင်းသည် အမြဲဖြစ်သည့် ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။  ကျောင်းသားများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ညနေပိုင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူများသည်လည်း ဦးစားပေး ဖြစ်သည်။ 



လမူျိုး�ငှ့် ညမီ�မ�

လမူျိုး�ငှ့် ညမီ�မ�မတှစ်ဆင့် အဆိပုါ စီမံကနိး်များကို ြမငေ်တွ�ေ�ကာငး် ေသချာေစရန် ဝနထ်မ်းများ၊ လထူ�ုငှ့်
ေကျာငး်သားများထမံှ တံု ့ြပနအ်�ကြံပုချကမ်ျားကို က��်ပ်ုတို ေ့တာငး်ခလံျက် �ှိပါသည။်
ဤစစ်တမ်းေကာက်ယမူ�တငွ် သင၏်ပါဝငမ်�သည် အေရး�ကးီပါသည။်
• စစ်တမ်းသို လ့င့ခ်် - https://www.surveymonkey.com/r/F5C96BW

(သင၏်ဝဘဘ်ေရာက်ဇာသို လ့င့ခ််ကို ေကာ်ပီယူသာွးပါ။)

• မတှခ်ျကမ်ျား�ငှ့် ေမးခနွး်များ -
• Liliana Cardenas ထံ cardenasl@tukwila.wednet.edu
• Maricel Haessig ထံ haessigm@tukwila.wednet.edu

သင္◌အ့ခ�ိ�တက္ေ◌ကးဇူးတင�သည္!

https://www.surveymonkey.com/r/F5C96BW


လမူျိုး�ငှ့် ညမီ�မ�

လမူျိုး�ငှ့် ညမီ�မ�မတှစ်ဆင့် Bond စီမံကနိး်များ တငြ်ပမ�အတငွး် စီမံကနိး်ေလးခမုှ တစ်ခခုတုငွ် ပါဝငသ်ည့်
ေအာကပ်ါေမးခနွး်များကို ေြဖ�ကားပါ။ ဤစစ်တမ်းတငွ် သင၏်ပါဝငမ်�သည် က��်ပ်ုတိုအ့တကွ် အေရး�ကးီပါသည။်

ေမးခနွး်များ
1. အဂင်္လပ်ိဘာသာစကား သငယ်သူမူျား�ငှ့် အထးူလိအုပ်ချက�်ှိသည့် ေကျာငး်သားများ အပါအဝင် ေဒသအုပ်စမုှ

ေကျာငး်သားများအတကွ် ဆိးုကျိုးေပးေသာ သကေ်ရာကမ်�များ �ှိပါသလား။
ေြပာ�ိငုပ်ါသည်
မေြပာ�ိငုပ်ါ
�ှိ�ိငုပ်ါသည။် (ေကျးဇူးြပု၍ ေြပာြပပါ။) ____________________________________________

2. အလားအလာ�ှိေသာ အကျိုးေကျးဇူးများမာှ မညသ်ညတ်ို ့ြဖစ်သနညး်။
3. ရညရွ်ယမ်ထားေသာ အကျိုးဆကမ်ျားက မညသ်ညတ်ို ့ြဖစ်သနညး်။ �ှိလ�င်
4. ဤအ�ကြံပုချကမ်ျားသည် ေကျာငး်သားတိငုး်အတကွ် ပညာရပ်ဆိငုရ်ာ�ငှ့် လမူျိုးေရး ညမီ�မ�ကို

ေသချာေစမညဆ်ိပုါက မညသ်ို ြ့ဖစ်မညန်ညး်။
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