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DeKalb ေက ်ာငး္မ ်ား၌ လမူညး္ဘဝမ ်ားအေရး လႈပရ္်္ားမႈရကသ္တပၱတ ္

အေမရကီနသ္သို႔ လမူည္း ပါဝငက္ညူမီႈမ ်ားကသို ဂိုဏျ္ပဳျခငး္ – အြနလ္သိုငး္နညး္ပည်ာျဖင့္ သးီသန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲ တသိုကရ္သိုက္ထိုတလ္ႊင့္ျခငး္ 

အြနလ္သိုငး္နညး္ပည်ာျဖင့္ တစၿ္ပသဳ ငတ္ည္းထိုတလ္ႊင့္ေသ်ာ သးီသန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲ စကရ္င္မ္ ်ား - 

• စက္ကသရသယ်ာတစ္ခိုတြင္ စက္ရ္င္ တစ္ခို ေရြးခ ယ္ပါ။ 
• မနက ္11:00 န်ာရီအခ သန္၌ စက္ရင္တ္ြင္ ၀င္ေရ်ာက္ပါ၀ငရ္န္အတြက္င္်ာ အျပ်ာေရ်ာင္ခါင္းစဥ္ပၚ၌ ကလစ္ႏ္သပပ္ါ။ 

အေမရသကတြင္ အ်ာဖရသကန္အေမရသကန္မ ်ား ျပဳလိုပ္ခြဲ့ေသ်ာ အက သဳးသက္ေရ်ာက္မႈမ ်ား အေၾက်ာင္းႏ္င့္ ခ သတ္ဆက္ႏသိုင္ရန္ ႏ္င့္ 
ပသိုမသိုေလ့လ်ာႏသိုင္ရန္ သင့္အတြက္ တက္ႂကြေသ်ာ ေဟ်ာေျပ်ာသူမ ်ားႏ္င့္ အေၾက်ာင္းအရ်ာမ ်ားကသို ကြၽႏ္ိုပ္တသို႔ စိုစည္းထ်ားပါသည္။ 
သတ္မ္တ္ထ်ားေသ်ာအခ သန္၌ အြန္လသိုင္းနည္းပည်ာျဖင့္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြြဲအတြင္းတြင္ ခ တ္ရိုပ္ပံိုရ္သ လင့္ခ္ကသို သင့္အ်ား ႏ္သပ္ေစပါမည္။ 

စကရ္င္ ္1-  နကန္ြဲေသ်ာ မ သဳ းရသိုးဇစျ္မစ ္-  အ်ာဖရသကန-္အေမရသကန ္သမသိုငး္ ႏ္င့္ အေမြအႏ္စ ္
ေဟ်ာေျပ်ာသ ူ-  Mawuli Davis 
အ်ာဖရသကန္အေမရသကနမ္ ်ားသည္ DeKalb ေက်ာင္တီႏ္င့္ ကမ်ာၻတစ္ဝ္မ္းလိုံး၏ ခ မ္းသ်ာဝေျပ်ာေရးကသို ပံ့ပသိုးကညူီခြဲ့ၾကပါသည္။   ယေန႔ 
ကြၽႏ္ိုပ္တသို႔ေနထသိုင္ေသ်ာ ႏသိုင္ငံႏ္င့္ ဝန္းက င္ေဒသမ ်ားကသို ၾသဇ်ာလႊမ္းမသိုးၿပီး ပိုံေဖ်္ာေပးေသ်ာ 
အ်ာဖရသကန္အေမရသကနေ္ခါင္းေဆ်ာင္မ ်ားအေၾက်ာင္း ႏ္င့္ အစသိုးရ၊ ပည်ာေရး၊ စီးပြ်ားေရးႏ္င့္ ရပ္ရြ်ာအသသိုင္းအဝသိုင္း အဖြြဲ႕အစည္းမ ်ားထြဲတြင္ 
ႏ္စ္မ ်ား တစ္ေလ္ ်ာက ္တသိုးတက္ေရးမ ်ား ျပဳလိုပ္ခြဲ့သည့္အေၾက်ာင္းကသို သင္ ေလ့လ်ာသသရ္သမည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
စကရ္င္ ္2 -  လမူညး္မ ်ား ႏ္င့္ STE(A)M 
ေဟ်ာေျပ်ာသ ူ-  Dr. Noreen Khan-Mayberry 
လူမည္းမ ်ားသည ္ကြၽႏ္ိုပ္တသို႔၏ ကမ်ာၻကသို ပိုံေဖ်္ာေပးသည့္ STE(A)M နယ္ပယ္တြင္ အေရးပါေသ်ာ ပံ့ပသိုးကူညီမႈမ ်ားျပဳလိုပ္ခြဲ့ၾကၿပီး မသမသတသို႔ကသို 
ကြၽႏ္ိုပ္တသို႔ ပသိုမသို လသိုအပ္ပါသည္။   လူမည္းဘြြဲ႕ရမ ်ားသသို႔ ေပးအပ္သည့္ သသပၸံဘြြဲ႕ဒီဂရီ အခ သဳးသည္ 2001 မ္ 2016 ခိုႏ္စ္အထသ 9 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းခန႔္ 
တစ္ညီတည္းျဖစ္ေနခြဲ့သည္၊  အမ သဳးသ်ားသသပၸံေဖ်ာင္ေဒးရင္္း (National Science Foundation) မ္ ေန်ာကဆ္ိုံးရရ္သထ်ားသည့္ 
ကသန္းဂဏန္းမ ်ားအရ၊ အင္ဂ င္နီယ်ာဌ်ာနတြင္ 5 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းမ္ 4 ရ်ာခသိုင္ႏႈနး္သသို႔ က ဆင္းသြ်ားၿပီး သခ ်ၤ်ာတြင္ 7 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းမ္ 4 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းသသို႔ 
က ဆင္းသြ်ားသည္။ ဤစက္ရ္င္ထြဲတြင္ ေက ်ာင္းသ်ားမ ်ားသည္ STE(A)M တြင္ ထိုတ္လိုပ္သူမ ်ား၊ ဖန္တီးသူမ ်ားႏ္င့္ 
ဆန္းသစ္တီထြင္သူမ ်ားျဖစ္သည့္ စသတ္ဓါတ္ထၾကြေသ်ာ လူမည္းမ ်ားစြ်ာအေၾက်ာင္းႏ္င့္ ေတြ႕ဆိုံၿပီး ေလ့လ်ာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
စကရ္င္ ္3 -  အကူအညေီတ်ာငး္ရန ္အဆငေ္ျပ ပါသည ္-  လမူညး္အသသိုငး္အဝသိုငး္မ ်ားအထြဲ စသတပ္သိုငး္ဆသိုငရ္်ာ က နး္မ်ာေရး 
ေဟ်ာေျပ်ာသ ူ-  Dr. Nicole Prad Jennings 
အေမရသကန္တြင္ လူမည္း သသို႔မဟိုတ္ အ်ာဖရသကန္-အေမရသကန္ဟို ခြြဲျခ်ားသတ္မ္တ္ထ်ားသည့္ ၎၏ လူဦးေရ 13.4% ရ္သၿပီး ထသိုအထြဲမ္ 
16% ေက ်ာ္မ္်ာ စသတ္ေရ်ာဂါရ္သေၾက်ာင္း၊ ၎သည ္လူဦးေရ 7 သန္း ခန္႔ရ္သေၾက်ာင္း တင္ျပထ်ားပါသည္။  မၾက်ာေသးမီက Mental Health 
of America မ္ စစ္တမ္းတစ္ခိုအရ 2015 ႏ္င့္ 2018 အၾက်ားတြင္ ႏႈန္းထ်ားမ ်ားသည္ စိုစိုေပါင္း U.S. လူဦးေရထက္ နည္းေနေသ်္ာလည္း၊ 
လူမည္းႏ္င့္ အ်ာဖရသကန္အေမရသကနလ္ူငယ္ အသက္ 12-17 ႏ္စ္တသို႔တြင္ 9 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းမ္ 10.3 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းအထသ၊ အ႐ြယ္ေရ်ာက္ၿပီးသူ 
လူငယ ္အသက္ 18-25 ႏ္စ္တြင္ 6.1 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းမ္ 9.4 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းအထသ ႏ္င့္ အသက္အပသိုင္းအျခ်ား 26-49 ႏ္စ္တြင္ 5.7 ရ်ာခသိုင္ႏႈန္းမ္ 6.3 
ရ်ာခသိုင္ႏႈန္း အထသ စသတ္ဓ်ာတ္က မႈ အပသိုင္းမ ်ား တသိုးလ်ာသည္။ 
 
စကရ္င္ ္4 -  လမူညး္ ကေလးမ ်ား၏ ပံိုျပင ္
ေဟ်ာေျပ်ာသမူ ်ား -  Hootdini & Mr. Cobb 
အ်ာဖရီကန္ အေမရီကန္မ ်ားသည္ ႏ္စ္ေပါင္းမ ်ားစြ်ာတသိုငေ္အ်ာင္ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခြဲ့ေသ်ာ 
စ်ာအိုပ္အမ ်ားအျပ်ားအ်ား ေရးသ်ားခြဲ့ၾကသည္။ ေက ်ာ္ၾက်ားေသ်ာ အ်ာဖရသကန္အေမရသကနစ္်ာေရးဆရ်ာမ ်ားမ္ ေရးသ်ားသည့္ ကေလးမ ်ား၏ 
စ်ာအိုပ္မ ်ားကသို ကြၽႏ္ိုပ္တသို႔၏ကသိုယ္ပသိုင္ Hootdini ႏ္င့္ Mr. Cobb တသို႔က ျပန္လည္ေျပ်ာျပပါမည္။ 



BURMESE 

စကရ္င္ ္5 -  လမူညး္အသသိုငး္အဝသိုငး္အထြဲ စညး္စသမဥ္စၥ်ာ သ်ာတညူမီ ္မႈ 
ေဟ်ာေျပ်ာသ ူ-  Royce Richardson 
လူမ သဳးေရး ခ မ္းသ်ာမႈ ကြ်ာဟမႈကသို အဆံိုးသတ္ရန္ ႀကီးမ်ားမ ်ားျပ်ားေသ်ာ ျမႇင့္တင္မႈႏ္င့္ တသိုးတက္ေသ်ာ ေတြးေခၚမႈမ ်ားကသို လသိုအပ္သည္။ 
Brookings Institute ၏ အဆသိုအရ အလယ္အလတ္ လူျဖဴအသမ္ေထ်ာငစ္ိုတြင္ အလယ္အလတ ္လူမည္းအသမ္ေထ်ာင္စိုထက္ 
အသ်ားတင္တန္ဖသိုး 10 ဆရ္သသည္။ လူမည္းအသမ္ေထ်ာင္စိုမ ်ားသည္ အေမရသကန္လူဦးေရ၏ေဝစိုႏ္င့္ အမ သဳးသ်ားခ မ္းသ်ာႂကြယ္ဝမႈ 
အခ သဳးအစ်ားကသို ပသိုင္မည္ဆသိုလ္ င္ ၎သည္ အသမ္တြင္းႂကြယ္ဝမႈတြင္ အမ္န္တကယ္ စိုစိုေပါင္းျဖစေ္သ်ာ $2.54 ထရီလီယံထက္ $12.68 
ထရီလီယံရ္သမည္ျဖစ္သည္။ ထသို႔ေၾက်ာင့္ စိုစိုေပါင္း လူမ သဳးေရး ခ မ္းသ်ာမႈ ကြ်ာဟခ က္မ္်ာ $10.14 ထရီလီယံ ျဖစ္သည္။ ဤစက္ရ္င္တြင္ 
လူမ သဳးေရး ခ မ္းသ်ာမႈ ကြ်ာဟခ က္ကသို မည္ကြဲ့သသို႔ အဆံိုးသတ္ႏသိုင္သည့္အေၾက်ာင္း ကြၽမ္းက င္သူမ ်ားထံမ္ သင္ ၾက်ားသသမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
စကရ္င္ ္6 -  ျပညသ္မူ ်ားအတြက ္ျပညသ္ူအ်ားျဖင့္ -  မမ ္တေသ်ာ တရ်ားေရးႏ္င့္ ဥပေဒျပဳေရးစနစမ္ ်ား 
ေဟ်ာေျပ်ာသ ူ-  Kayla Kudratt 
အေမရသကန္ တရ်ားစီရငေ္ရးစနစ္တြင္ လူမ သဳးေရး ကြ်ာဟမႈ ရ္သသည္။ The Sentencing Project ၏ မၾက်ာေသးမီက 
အစီရင္ခံစ်ာတစခ္ိုအရ၊ 2016 ခိုႏ္စတ္ြင္ လူမည္းအေမရသကန္မ ်ားသည္ အေမရသကန္ျပည္ေထ်ာင္စိုတြင္ ဖမ္းဆီးခံရသူအ်ားလိုံး၏ 27% 
ရ္သသည္—စိုစိုေပါင္းလူဦးေရ၏ ႏ္စဆ္ျဖစ္သည္။ လူမည္းလူငယ္မ ်ားသည ္အေမရသကန္ကေလးအ်ားလိုံး၏ 15% တြင္ပါဝင္ေသ်ာ္လည္း 
ထသိုႏ္စ္တြင္ အ႐ြယ္မေရ်ာက္ေသးသလူူငယ္ဖမ္းဆီးခံရမႈ၏ 35% အထသရ္သခြဲ့သည္။ ဤစက္ရ္င္တြင္ မမ္ တေသ်ာ စနစ္မ ်ားအေၾက်ာင္းႏ္င့္ 
သံသရ်ာကသို မည္ကြဲ့သသို႔ ခ သဳးဖ က္ႏသိုင္သည္ကသို သင္ ေလ့လ်ာသသရ္သမည္ျဖစ္သည္။ 


