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ချစ်ခငရ်ပါသ ော AISD မိ ောားစုမျောား 

 

သ ော်စတင ်ISD နငှ့်် ကျွန်ပ်ုတို ့်၏ ပုိမုိကျယပ်ပန် ့်သ ော   ိငုာ်း ဝုိငာ်းမျောား သ ား နတရောယက်ငာ်းရန ်နငှ့်် ကျနာ်းမောသစရန ် 

တကွ ်ကိဗုစ်-၁၉ ပပန် ့်ပွောားမှု  နညာ်းဆ ာုးပြစ်သစရန ်တကွ ် ငတ်ို ့်၏ ကက ိားပမ်ားမှု တို ့်တငွ ်ဆကလ်က ်နိာုးနိာုး ကကောားကကောား 

ရှိသနပခငာ်း တကွ ်သကျားဇ ားတငပ်ါ ည။် 

ကျွန်ပ်ုတို ့် ည ် မိ်တငွပုိ်၍ ချိန ် ာုးပြစ်ြုိ ့်  လောား လောမျောားသနစဉ် တငွာ်း ယခသုလောသလောဆယ၌် ကျွန်ပ်ုတို ့်  ောားလ ာုး 

လပ်ုနိငုသ် ော  လပ်ုတစ်ခ ုည ်သနောငလ်ောမည့်် ဆယန်စှ် ထ ိကျွန်ပ်ုတို ့် ၏ သကျောငာ်း ောား သကျောငာ်း  မျောား နငှ့်် မိ ောားစု 

တို ့်၏ ပညောသရားနငှ့်် ခုချမ်ား ောမျောား တကွ ် ပပ  သ ောကိ ု ကသ်ရောကသ်စပါလမ်ိ့်မည ်- ၂၀၂၀  နာ်းသခါငစ်ောရငာ်းကိ ု

ပြည့််ပါ (https://my2020census.gov/) ။ ထိ ုို ့်ပပ လပ်ုြုိ ့် တကွ ်စောတိကုမ်ှလောသ ော  နာ်းသခါငစ်ောရငာ်းစောကိ ုကကည့််ပါ။ 

ထိစုောထတဲငွ ် နာ်းသခါငစ်ောရငာ်း မှတပ် ုတငန် ပတ ်( ိုငဒ်နီ ပတ)် နငှ့််  ွနလ်ိငုာ်း ပြည့််ရန ်တကွ ်ထပ်ဆင့််ညွှနက်ကောားချက ်

မျောား ပါဝငပ်ါလမ်ိ့်မည။်  

 

ကျွန်ပ်ု၏မျောားပပောားသ ော မိ ောားစုမျောား၊ ဝနထ်မ်ားမျောား၊  မိ်နာီးနောားချငာ်းမျောား ည ်ကျွန်ပ်ုတို ့် ောား ကျင့််  ာုးလိကုန်ောရန ်သတောငာ်း 

ဆိထုောား ည့်် လ သနမှုပ ုစ   စ်မျောား နငှ့််ကိကုည်ရီနရု်န်ာုးကနသ်နရသကကောငာ်းကိ ုကျွန်ပ်ု ပိါ ည။်  လ မှုသရား  ကေွာ သဝား 

ကျင့််  ာုးရန ် ကန် ့်  တမ်ျောားချမှတထ်ောား ည့််ကကောားက  ချငာ်းချငာ်းက ညရီန ်တကွ ်တစ်ခခု ုသဆောငရွ်ကသ်ပားလိသု ော 

ပုဂ္ိ လမ်ျောား ောား ကျွန်ပ်ု  တပိပ မိပပီား သကျားဇ ားတင ်ပါ ည။် 

 

၂၀၂၀  နာ်းသခါငစ်ောရငာ်းကိ ုပြည့််ပခငာ်းပြင့််  င၏်   ိငုာ်း ဝိုငာ်းကိ ုက ညရီန ်တကွ ် ောားကိာုး ောားထောား မှီပငမာ်းစရောမျောား 

 လိ ုပ်ဆ ာုးပြစ် ည့်် သနရောမျောား ို ့် ဗဟိ ုစိုားရ၏  လီယီ နငှ့််ချီသ ော သဒေါ်လောမျောား စီားဝငလ်ောြုိ ့် သ ချောသစရန ်တကွ ်

 င့််  ကမ်ှသဆောငရွ်ကရ်မညမ်ျောားကိ ု ငသ်ဆောငရွ်ကသ်န ညပ်ြစ်သကကောငာ်း  င ်နိိငုပ်ါ ည။် ဤ ို ့်လျှင ်ကျွန်ပ်ုတို ့်၏ 

  ိငုာ်း ဝိငုာ်းမျောား ည ်လ သုလောကသ် ော ကိယုစ်ောားလယှပ်ပ မှု ရရှိရန ်တကွလ်ညာ်း သ ချောသစပါ ည။်  နာ်းသခါငစ်ော 

ရငာ်းပြည့််ပခငာ်း ောားပြင့်် ကျွန်ပ်ုတို ့်၏ သကျောငာ်း ောား သကျောငာ်း  မျောား ောား နိငုင်  ောား နငှ့််ဆိငုသ် ော တောဝနက်ိ ုတန ်ိာုးရှိသ ော 

 ငခ်နာ်း စော ပြစ် ငက်ကောားသပားရောသရောကပ်ပီား   တို ့် ောား သနောင ်နောဂတတ်ငွ ်ပါဝငဆ်ငန် ွှရဲန ်  င့််ပပငသ်ပားရောလညာ်း 

သရောကပ်ါ ည။် 

 

 နာ်းသခါငစ်ောရငာ်း ည ်ကျွန်ပ်ုတို ့် ောားလ ာုး ဆကန်ယွသ်နသ ောသကကောငာ်း ကကာီးမောားသ ော တသိပားချကပ်ြစ ်ည။်  င ်နာ်း 

သခါငစ်ောရငာ်း ပပီားစာီးသ ောငသ်ဆောငရွ်ကရ်န ်ဆ ာုးပြတခ်ျကန်ငှ့်် တပခောား  မျောားကိပုါ  ငက်ဲ့် ို ့်  လောားတ  လပ်ုရန ် ောားသပား 

ပခငာ်း တကွ ်ကက ိတငသ်ကျားဇ ားတငပ်ါ ည။် ကျွန်ပ်ုတို ့် ရငဆ်ိငုသ်နရသ ော သပခ သန ည် တစ်ခါမ ှမကက  စြ ားပြစ် 

သကကောငာ်းနငှ့်် ကျွန်ပ်ုတို ့် ောားလ ာုး ကွပဲပောားသ ော နညာ်းလမ်ားမျောားပြင့်် ကိငုတ်ယွသ်ပြရှငာ်းသနသကကောငာ်းကိ ုကျွန်ပ်ု  ပပည့်် ဝ 

 တပိပ မိပါ ည။် 

 

 

ကျွန်ပ်ုတို ့်  ည ် ငန်ငှ့်် င့််မ ိောားစ ုတကွ ်ရှိသကကောငာ်း သကျားဇ ားပပ ၍  ပိါ။ 
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ရုိား ောားစွောပြင့်် 

 

Superintendent Paul Cruz, P.h.D. 

 

သန််းခ ေါငစ်ာရင််းဆ ိုသည်မ ာ ဘာလဲ ၊ ထည့််သငွ််းခရတကွ ံ်ရဖ ို ့် ဘာခ ကာင့််အရမ််း အခရကက ်းပေါသလ။ဲ 

၁၀ နစှ်လျှငတ်စ်ကကမိ ် သမရိကနပ်ပညသ်ထောငစ်ုတငွ ်သနထိငု ်  ောားလ ာုး မည ် မဆိ ုဇောတဇိောစ်ပမစ ်၊  ဆင့်် တနာ်း   

သပခ သနမည့်် ို ့်ပငပ်ြစ်ပါသစ -  နာ်းသခါငစ်ောရငာ်းပြည့််ရန ်လိ ုပ်ပါ ည။် တိငုာ်းပပညထ်တဲငွ ်ရှိသ ော ပပည ် ပပည ် ောား 

 ောားလ ာုးကိ ုတကိျမှနက်နစ်ွော သရတကွန်ိငုရ်န ် တကွ ်ဤ ချက ်ည ် သမရိကနပ်ပညသ်ထောငစ်ု ြဲွွဲ့စညာ်းပ ု သပခ ခ ဉပ 

သဒ၏ လိ ုပ်ချကတ်စ်ခပုြစ ်ည။် ကျွန်ပ်ုတို ့် ပပနသ်ပြကကောားသ ော ခါ ကျွန်ပ်ုတို ့်၏ ရပ်ရွော  ိငုာ်း ဝိငုာ်း ရှိ သကျငာ်း မျောား၊ 

ကျနာ်းမောသရားသစောင့််သရှောကမ်ှုမျောား၊ စောကကည့််တိကုမ်ျောား၊ လမ်ားမျောားနငှ့်် တပခောား ရောမျောား တကွ ်ပုိကဆ် မျောားဝငလ်ောရန ်က  

ညရီောသရောကပ်ါ ည။် ကျွန်ပ်ုတို ့် ည ်ကျွန်ပ်ုတို ့်   ိငုာ်း ဝိုငာ်းမျောား တကွ ်နိငုင် သရားနငှ့််ပတ ်ကသ် ော ကိယုစ်ောားလယှ ်

ပပ မှုကိလုညာ်း က ညရီော သရောကပ်ါ ည၊်   ယသ်ကကောင့််ဆိသု ေ်ာ - ဉပသဒပပ လွှတသ်တေ်ာ၊ တိငုာ်းလွှတသ်တော် မတ ်သနရော 

မျောားနငှ့်် သကျောငာ်း တု ်ြဲွွဲ့ဝငမ်ျောားပါ  ပါ ဝင ်နိငုင် သရားဆိငုရ်ော မျဉ်ားသကကောငာ်းဆွပဲခငာ်း ည်  နာ်းသခါငစ်ောရငာ်း   ချက ်

 လက ်စောရငာ်းဇယောားမျောား  သပေါ် သပခခ ထောားပါ ည။် 

သန််းခ ေါငစ်ာရင််း ဖဖည့််ဖ င််းသည် အန္တရာယက်င််းပေါသလာ်း ။ 

 နာ်းသခါငစ်ောရငာ်းကိ ုသပြကကောားပခငာ်း ည ်ကိယုန်ငှ့်် ော ဆိငုသ် ော ကစိစပြစ်ပပီား လျိှ ွဲ့ ဝှကထ်ောားပပီား ကောကယွသ်ပားထောား ပါ 

 ည။်   င၏်  ချက ်လကမ်ျောား ည ် မညမ်သြော်ပပသ ော စောရငာ်းဇယောားပပ စုြုိ ့် တကွ ်ော    ာုးပပ နိငုပ်ပီား  မိ် 

ပုိငရ်ငှ ်တိကုခ်နာ်းပုိငရ်ငှမ်ျောား၊ လ ဝငမ်ှု ကကာီးကကပ်သရား ရောရှိမျောား  ို ့်မဟတု ်တပခောား ြဲွွဲ့ စညာ်းမျောား နငှ့်် မျှသဝပခငာ်း မပပ  

လပ်ုနိငုပ်ါ။ 

 

လတူ ိုင််း ခရတကွသ်ည့််ထပဲေါရန် ခသ  ာခစဘ ို ့် AISD ၏အ န််းကဏ္ဍသည် မည့််သ ို ့်နည််း ။ 

 

AISD  ညလ် တိငုာ်း ထည့်် ငွာ်းသရတကွ ်ည့်် ထပဲါရန ်ပမိ ွဲ့သတော်၊ စီရငစ် ု(သကောငတ်)ီ နငှ့်် တကက ဆက ်လယပုိ်ငာ်း ရှိ 

 ပမတ ်စွနာ်းမယ သ ော တွြဲက ်ြဲွွဲ့မျောားနငှ့်် ပ ားသပါငာ်းသဆောငရွ်ကသ်နပါ ည။် ယခ ုခါ  ရငက်ထကပုိ်၍ ကျွန်ပ်ုတို ့် 

လပ်ုသ ော လပ်ု ည ်တရောားမျှတမှု၊  ပပန ်လနှ ်ပ ့်ပုိားမှုနငှ့်် စုသပါငာ်းတောဝနယ် မှုတို ့်တငွ ် ပမစ်တယွသ်နရမည။်  ဤ  

သပခ သနမျောားသ ောကတ်ငွ ်မ ိောားစုမျောား ောား သနောကထ်ပ်ပုိမိုလကလ်မှ်ားမှရီန ်  တို ့် ောား ထည့်် ငွာ်း သရတကွခ် ရပခငာ်း 

 ည ် နတရောယသ် ားကငာ်းရ ု ောမက  ောားလ ာုး တကွ ်ကျိ ားရှိသစသကကောငာ်းကိ ုစိတခ်ျြုိ ့်  ောားသပားရန ်သကျောငာ်း နငှ့်် မိ ောား 

စုမိတြ်ကမ်ျောားမ ှ ောား ငမ်ျောားကိ ုဆွယဲ ရန ် သရကကာီးမှု နငှ့်် ၎ငာ်းတနြုိ်ားကိ ု ထ ား   ိမှတပ်ပ မိပါ ည။်  

 

 




