
ဦးစားေပးမႈ အေျချပဳ အသုံးစရိတ္သတ္မွတ္ျခင္း/စစ္တမ္းႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္
န္းဆုိင္ရာ ပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာ 

 
2012 ခုႏွစ္တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေနာငလ္ာမည့္ ငါးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစအ္တြက္ City of Tukwila ၏  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင
ရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈမ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမကံိန္းတစ္ခကုို ေရးဆြဲရန ္ေဒသအဖြဲ႕အစည္း ကိ
ကိယု္စားလယွ္မ်ား၊ ၿမိဳ ႕ေတာ္၏ ဝ
ဝန္ထမး္မ်ား၊ ၿမိဳ ႕ေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတ ူညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြကျ္ခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ႏွ
ႏွစ္တစ္ႏစွ္ကိ ုျဖတသ္န္းခဲ့ပါသည္။ ယခ ု2018 ခႏွုစ္သည္ ဤ
ဤစီမံကိနး္ကိ ုေရးဆြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးစရိတသ္တ္မတွ္သည့္ နည
နည္းလမ္းသစတ္စ္ခုျဖစေ္သာ ဦးစားေပးမႈ အေျချပဳ အသံုးစရိတသ္တ္မတွ္ျခငး္ကိ ုအသံုးျပဳ၍ 2019-2020 ဘ႑ာေရး အ
အသံုးစရတိ္အစီအစဥ္ကိ ုစတင္ လက္ခကံ်င့္သံုးလာသည့္အားေလ်ာ္စြာ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီ
စီမံကိနး္သည္ လူထအုဖြဲ႔အစည္း၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကိ ုထင္ဟပေ္နဆျဲဖစ္သည္ကို ေသခ်ာ အတည္ျပဳလိုပါသည္။ 
 
2012 ခုႏွစ္တြင္ Tukwila သည္ “အခြင့္အလမး္ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေရြးခ်ယ္ခရံသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ (The city of opportunity, the community of 

choice)” ျဖစ္လာရမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခကုို ၿမိဳ႕ေတာ္က သတမ္ွတလ္ုပေ္ဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ ႕ေတာ္သည္ မွ
မွ်ေဝထားေသာ ရည္မွန္းခ်ကတ္စ္ခုျဖစသ္ည့္- “ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ လု
လုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ၊ ႏွစလ္ိုဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ က်
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ပတဝ္န္းက်ငတ္စ္ခကုို ပံ့ပိုးေပးသည့္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးစြမး္ရန္” ကုိလည္း က်
က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ 
 
ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ရည္မွန္းခ်ကပ္န္းတိငု္ငါးချုဖစ္ေသာ- 
 

1. ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာငး္ေသာ ဝန
ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြအားမာန္ျပည့္ေသာ စးီပြားေရးလပု္ငန္းမ်ား တည္ရွသိည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစလ္ာရန္။ 

2. Tukwila ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအားလံုးအတြက ္ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အေျခခအံတု္ျမစတ္စ္ခု ျဖစလ္ာရန။္ 
3. မတကူြဲျပား၍ ေဒသလံုးဆိုငရ္ာ ယဥွ္ၿပိဳင္ႏုငိ္စြမ္းရွေိသာ စးီပြားေရးတစခ္ု ျဖစေ္ပၚလာရန္။ 
4. စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား၍ ထေိရာက္မႈရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ ုျဖစလ္ာရန။္ 
5. အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဒသအဂၤါရပ္ႏွင့္ ပံုရိပတ္စ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရန္ တုိ႔ကုိ သတမ္တွ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

 
မဟာဗ်ဴဟာစီမကံိန္းႏွင့္ ပတသ္က္၍ ေနာကထ္ပ္ ေလလ့ာလိုပါက ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဝဘဆ္ိကုတ္ြင္ ၎ႏွင့္ ေန
ေနာကထ္ပအ္ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ 
http://www.tukwilawa.gov/2012StrategicPlan 
 
  

http://www.tukwilawa.gov/departments/mayors-office/city-publications/


သင္ ဘယလ္ိုထင္ျမင္ပါသလ။ဲ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏငွ့္ မဟ
မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုငမ္်ားသည္ ကြ
ကြၽႏု္ပ္တို႔ေဒသ၏ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ထငဟ္ပ္ေနဆျဲဖစ္ပါသလား။ သင္၏ ထင္ျမင္ခ်ကက္ို ကြၽႏု္ပ္တို႔ နားေထာငလ္ိုပါသည္။ 
 

1. 2012 ခုႏွစ္မွစတင၍္ ဘာေတြ ၿပးီေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသလ။ဲ 
2. ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေဒသအေနျဖင့္ မည္သည့္က႑မ်ားတြင္ လပု္ေဆာငရ္န္ လိအုပ္ေနေသးသလ။ဲ 
3. မဟာဗ်ဴဟာ စမီံကိနး္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုငမ္်ားႏွင့္ ပတသ္က၍္ သင

သင္ ဘယ္အခ်က္ကိ ုသေဘာက်ပါသလ။ဲ ဘ႑ာေရး အသံုးစရတိက္ို ေရးဆြဲရာတြင္ ၿမ
ၿမိဳ႕ေတာ္အေနျဖင့္ ထည့္သြငး္စဥ္းစားသင့္သည့္ အေရးႀကးီေသာ အခ်ကက္ မည္သည့္အရာဟု သင္ ထင္ပါသလ။ဲ 

4. မဟာဗ်ဴဟာ စမီံကိနး္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုငမ္်ားႏွင့္ ပတသ္က၍္ သင ္ဘာကိ ုေျပာင္းလခဲ်င္ပါသလ။ဲ ဘာ
ဘာေတြ လိအုပ္ေနပါသလ။ဲ 

 
ယခု သင့္တြင ္အစအီစဥႏ္ွင့္ ဤေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ
ပတသ္က၍္ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစခ္ု ရရွထိားၿပးီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမလ 3 ရက္ေန႔ Thorndyke 

မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ 6:00 နာရီမွ 8:30 နာရအီထ ိျပဳလပု္မည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အလ
အလပု္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခတုြင္ သင၏္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝငလ္ိုကပ္ါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အစ
အစားအစာႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာကေ္ရး ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ပံ့ပိးုေပးမည္ျဖစ္ၿပးီ ေတ
ေတာငး္ဆိုပါက ဘာသာျပနေ္ပးသည့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုရရွိႏုိင္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကနိ္းႏွင့္ ဘ႑
ဘ႑ာေရး အသံုးစရတိ္ႏွင့္ ပတသ္က၍္ သင၏္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမည့္ အရာမ်ားကို လာ
လာေရာက္နားေထာင္ပါ။ အၾကံျပဳခ်ကအ္ားလံုးကိ ုကြၽႏု္ပ္တို႔ အေလးေပးစဥ္းစားႏုိင္ေအာင္ ကူ
ကူညီေပးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာငစ္ီအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥး္စားႏုိင္ရန္ ေနာကဆ္ံုး အၾကံျပဳခ်ကတ္စ္ခကုို ေရးသားေပးပါ။ 
 
ေဒသဆိုင္ရာ အလုပ႐္ုံေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုးခ်ိနတ္ြင္ ကြၽႏု္ပတ္ို႔သည္ အၾကျံပဳခ်ကအ္ားလံုးကို စု
စုေဆာငး္ၿပီး အၾကံျပဳထားေသာ ေျပာင္းလမဲႈမနွ္သမွ်ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းသို႔ တငျ္ပပါမည္။  
2019-2020 ဘ႑ာေရး အသံုးစရိတက္ို လမး္ၫြန္ေပးရန္ ဤလုပေ္ဆာင္ခ်က္မွ အၾကံျပဳခ်ကက္ိ ုကြၽႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳပါမည္။ 
 
ျဖည့္စြကထ္ားေသာ စစတ္မး္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ လိပစ္ာသို႔ ေပးပို႔ပါ- 
Mia Navarro 
City of Tukwila 
6200 Southcenter Blvd 
Tukwila, WA 98188 
 
Mia.navarro@tukwilawa.gov 
(206) 406-6692 
 
ေတာငး္ဆိုပါက ဘာသာျပနႏ္ွင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈကိ ုရႏုိင္ပါသည္။ 
 
  

mailto:Mia.navarro@tukwilawa.gov


1. 2012 ခုႏွစ္မွစတင၍္ ဘာေတြ ၿပးီေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသလ။ဲ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေဒသအေနျဖင့္ မည္သည့္က႑မ်ားတြင္ လပု္ေဆာငရ္န္ လိအုပ္ေနေသးသလ။ဲ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. မဟာဗ်ဴဟာ စမီံကိနး္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုငမ္်ားႏွင့္ ပတသ္က၍္ သင
သင္ ဘယ္အခ်က္ကိ ုသေဘာက်ပါသလ။ဲ ဘ႑ာေရး အသံုးစရတိက္ို ေရးဆြဲရာတြင္ ၿမ
ၿမိဳ႕ေတာ္အေနျဖင့္ ထည့္သြငး္စဥ္းစားသင့္သည့္ အေရးႀကးီေသာ အခ်ကက္ မည္သည့္အရာဟု သင္ ထင္ပါသလ။ဲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. မဟာဗ်ဴဟာ စမီံကိနး္၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုငမ္်ားႏွင့္ ပတသ္က၍္ သင ္ဘာကိ ုေျပာင္းလခဲ်င္ပါသလ။ဲ ဘာ
ဘာေတြ လိအုပ္ေနပါသလ။ဲ 

 


