အဓိကအစီအစဥ္
မြမ္းမံျပင္ဆင္ခ်က္
အာရွအေမရိကန္
ရင္းျမစ္စင္တာ
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ #1

Austin ၿမိဳ႕ ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖေရးဌာနသည္ အာရွအေမရိကန္ ရင္းျမစ္စင္တာ (AARC) အတြက္
အဓိကအစီအစဥ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
အေဆာက္အအံု တိုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သင္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း သင္၏ပါဝင္ပံ့ပိုးမႈသည္ မရွိမျဖစ္
အေရးပါသည္။
1. မည္သည့္က AARC ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္၏ေဆာင္ရြက္မႈ ကို အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျပႏိုင္သနည္း။
(အက်ံဳး၀င္သည့္အရာအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။)
အေဆာက္အအံုေနရာ ငွားရမ္းသူ
ေျဖေဖ်ာ္ေရး အႏုပညာရွင္/ဂီတအဖြဲ႔
အခမ္းအနားပြဲ စီစဥ္သူ
သင္ၾကားျပသသူ/စာသင္ခန္း
စကၡဳပသဒ အႏုပညာရွင္/ျပပြဲတင္သူ
အိမ္နီးနားခ်င္း
ပုဂၢလိက/မိသားစု
အက်ိဳးအျမတ္မရွာသူ
စီးပြားေရး
အစိုးရ
ေက်ာင္းသား
အဂၤလိပ္ေက်ာင္းသား
အိမ္၌ ပညာသင္သူ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသို႔အလည္လာသူ
ပါဝင္သူ
အထူးအခမ္းအနားပြဲမ်ား
စီနီယာ အစဥ္အစဥ္မ်ား
လူငယ္ အစီအစဥ္မ်ား
အျခား

ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္
ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္
ေကာ္မတီရာထူး ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူ
အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ)
2. သင္သည္ AARC သို႔ မည္မွ်မၾကာခဏ သြားေရာက္လည္ပတ္သနည္း။
တစ္ပတ္လွ်င္ 7 ႀကိမ္အထက္
တစ္ပတ္လွ်င္ 5-7 ၾကိမ္
တစ္ပတ္လွ်င္ 2-4 ၾကိမ္
တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္
တစ္လတစ္ႀကိမ္
တစ္ႏွစ္လွ်င္ 2-10 ႀကိမ္
တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္
ဘယ္တုန္းကမွ မသြားဖူးပါ
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။
3. သင္သည္ AARC သုိ႔ သြားရာတြင္ မည္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပံုစံ (မ်ား) ကို အသံုးျပဳပါသနည္း။
(အက်ံဳး၀င္သည့္အရာအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။)
ကိုယ္ပိုင္ကား
အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး
အမ်ားသံုး အငွားယာဥ္
စက္ဘီး
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္/စကူတာ
ေျခက်င္
အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ)
အဓိကအစီအစဥ္သစ္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ပံ့ပိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သည္ ရွိေနဆဲေနရာ၊
တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑ ႏွင့္ AARC အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍
သင္၏ဆႏၵမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဝမွ်ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအံုထဲတြင္
4. အေဆာက္အအံုအတြင္း တိုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္ေန သည့္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားကို

အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
_ အႏုပညာ ေျဖေဖ်ာ္ေရးေနရာ (အက/ျပဇာတ္ရံု/ဂီတ)
_ စကၡဳပသဒ အႏုပညာ ေနရာ (ပန္းခ်ီ/စာသင္ခန္းမ်ား/ စတူဒီယိုမ်ား)
_ အႏုပညာျပခန္းႏွင့္ ျပပြဲေနရာ
_ အစမ္းေလ့က်င့္ေရး ေနရာ
_ စာသင္ခန္းမ်ား (ပညာေရး/လူငယ္အစီအစဥ္ တင္ဆက္ျခင္း)
_ အနားယူအပန္းေျဖရာ ေနရာ
5. သင္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားသည့္ ေနရာကို မည္သည့္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ပါသနည္း။

6. အေဆာက္အအံုအတြင္း မည္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား သို႔မဟုတ္
ေနရာသစ္မ်ား ေနာက္ထပ္ထည့္သြင္းလိုသနည္း။
ကဖီးဆိုင္ သို႔မဟုတ္ စားေသာက္ကုန္ အေရာင္းစက္မ်ား
အေရာင္းအဝယ္ ေနရာ
ေနာက္ထပ္ စာသင္ခန္းမ်ား
ေျဖေဖ်ာ္ေရး ေနရာ
အႏုပညာေျဖေဖ်ာ္ေရး စတူဒီယိုေနရာ
ေနာက္ထပ္ ရံုးခန္း/အစည္းအေဝးခန္းမ ေနရာမ်ား
ေနာက္ထပ္ အႏုပညာျပခန္းႏွင့္ ျပပြဲေနရာမ်ား
အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ)

အျပင္ဘက္ ဧရိယာမ်ား
7. တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည့္ ေအာက္ပါ အျပင္ဘက္ ဧရိယာမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ပါ။
_ ယာဥ္ေခတၱ ရပ္နားျခင္း
_ ေျဖေဖ်ာ္ေရး ေနရာ
_ အခမ္းအနားပြဲ ေနရာ
_ အနားယူအပန္းေျဖရာ ေနရာ
_ အေမရိန္ကန္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဥပေဒအရ (ADA) မသန္စြမ္းသူမ်ား
ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျမွင့္တင္ေရးမ်ား
_ ႊအရိပ္
_ ယာဥ္သြားလာမႈ
_ အျပင္ဘက္ အႏုပညာျပပြဲ
_ မီး
_ အျပင္ဘက္နယ္ပယ္မ်ားသို႔ ယာဥ္သြားလာႏိုင္မႈ
_ ေျမမ်က္ႏွာ အသြင္အျပင္
8. သင္ ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားသည့္ အျပင္ဘက္ေနရာကို မည္သည့္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသနည္း။

9. မည္သည့္ အျပင္ဘက္ေနရာ အသံုးအေဆာင္အေဆာက္အအံု မ်ား ထပ္ေလာင္းထည့္သြင္းလိုသနည္း။
a. လမ္းေၾကာင္းမ်ား
b. ေပ်ာ္ပြဲစားေနရာ
c. ျမက္ခင္းျပင္
d. ေနာက္ထပ္ ကားေခတၱ ရပ္နားရာေနရာမ်ား
e. ေျဖေဖ်ာ္ေရး ေနရာ
f. အခမ္းအနားပြဲ ေနရာ
g. ကေလးကစားကြင္း
h. အေရာင္းအဝယ္/ေစ်း ေနရာ
i. ရုပ္ရွင္ ျပသမည့္ေနရာ
j. နားေနေဆာင္/ စုေဝးေနရာ
k. ခံုတန္းရွည္
l. ဥယ်ာဥ္
m. ယာဥ္သြားလာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား
n. လူသြားလာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား
o. အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ)

တင္ဆက္မႈအစီအစဥ္
10. AARC တြင္ မည္သည့္ တင္ဆက္မႈအစီအစဥ္ အမ်ိဳးအစားကို သင္ ပိုမိုၾကည့္ရႈလိုသနည္း။
ကပြဲ
ဂီတ
ျပဇာတ္ရံု
ရုပ္ရွင္
အႏုပညာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ
ခ်က္ျပဳတ္ေရး သင္တန္းမ်ား
လူငယ္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္မႈ
လူႀကီးအစီအစဥ္ တင္ဆက္မႈ
ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား
အနားယူအပန္းေျဖေရး အစီအစဥ္
အျခား (ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပေပးပါ)

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
11. AARC သို႔ အသြားႏွင့္ အျပန္အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍
မည္သည့္တိုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သင္ ျမင္ေတြ႔လိုသနည္း။

12. AARC ၏ အနာဂတ္ကို သင္ မည္သို႔ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ လိုသနည္း။

လူဦးေရလကၡဏာျပ ေမးခြန္းမ်ား
1. က်ား/မ
အမိ်ဳးသမီး
အမ်ိဳးသား
လိင္ႏွစ္ခြ
မေျဖၾကားလိုပါ

2. အသက္အရြယ္ အုပ္စု
17 ႏွစ္ ေအာက္
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
3. သင္၏ အိမ္ေထာင္စုတြင္ မည္သည့္ အသက္အရြယ္မ်ား ရွိသနည္း။
(အက်ံဳး၀င္သည့္အရာအားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။)
0-5
5-10
11-15
16-18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
4. အိမ္တြင္ မည္သည့္ဘာသာစကားကို အဓိက ေျပာဆိုသနည္း။

5. အိမ္ စာပို႔လိပ္စာ

6. ခန္႔မွန္းေျခ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြ
ေဒၚလာ 25,000 ေအာက္
ေဒၚလာ 25,000 - ေဒၚလာ 49,999
ေဒၚလာ 50,000 - ေဒၚလာ 74,999
ေဒၚလာ 74,000 - ေဒၚလာ 99,999
ေဒၚလာ 100,000 အထက္
7. လူမ်ဳိး

