ဖြင့ပ
္ အ
ြဲြ တြက္ ေလ ွ်ာက္လွ်ာႊ မ ွ်ာ်ား ရရွိႏ
ိ ိုငပ
္ ါၿပီ
ခ ွ်ာပယ္ေဟ်ားလ္ (Chapel Hill) Peoples Academy
Chapel Hill လူ႔အသိုင္်ားအဝိုင္်ားမ ွ်ာ်ား -- UNC-Chapel Hill ေက ွ်ာင္်ားသွ်ာ်ားမ ွ်ာ်ား အပါအဝင္ မဟွ်ာဌွ်ာန ွိႏင့္ ဝန္ထမ္်ားမ ွ်ာ်ား -- Town of Chapel
Hill Peoples Academy အတြက္ ေလ ွ်ာက္ထွ်ာ်ားရန္ တိုက္တန
ြ ္်ားအွ်ာ်ားေပ်ားပါသည္။
ေလ ွ်ာက္လႊွ်ာမ ွ်ာ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ အထိ ဖြင့္လစ္ထွ်ာ်ားပါသည္။
Peoples Academy သည္ ေလ့လွ်ာ၊ ဆက္စပ္ ၿပီး ဦးေဆာင္ ရန္အတြက္ ခ ာပယ္ေဟီးလ္တင
ြ ္ ေနထိုင္၊ အလိုပ္လိုပ္ေဆာင္ သို႔မဟိုတ္
ကစာီး သူမ ာီးအတြက္ ငါ်ားပတ္တွ်ာ၊ သင္ခန္်ားစွ်ာ-၁၀ ခန္်ား အခြင့္အလမ္်ား တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရွ်ာက္ပါဝင္သူမ ွ်ာ်ားသည္ ၿမိိဳ႕၏
ဝန္ေဆွ်ာင္မႈမ ွ်ာ်ား ွိႏင့္ အလုပ္မ ွ်ာ်ားအေၾကွ်ာင္်ား၊ ၿမိိဳ႕၏ ဦ်ားေဆွ်ာင္မႈ ွိႏင့္ အိမ္နီ်ားခ င္်ားမ ွ်ာ်ား၊ ၿမိိဳ႕၏အေဆွ်ာက္အအံုရိဳခင္်ားမ ွ်ာ်ားကို ခရီ်ားလည့္ၾကည့္
ရိဳျခင္်ား ွိႏင့္ ဦ်ားေဆွ်ာင္မႈွိႏင့္ ဆက္ဆံေျပွ်ာဆိုျခင္်ား ကၽြမ္်ားက က္မႈမ ွ်ာ်ားကို တည္ေဆွ်ာက္ျခင္်ား စသည့္အေၾကွ်ာင္်ားမ ွ်ာ်ားကို ေလ့လွ်ာရပါလိမ့္မည္။
Peoples Academy သည္ ၾကွ်ာသပေတ်ားေန႔ွိႏင့္ စေနေန႔တိုင္်ား ွိႏင့္ ေအွ်ာက္တိုဘွ်ာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီ်ား ွိႏိုဝင္ဘွ်ာလ ၃
ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လစ္သွ်ာြ ်ားပါမည္။
သင္တန္်ားဆင္်ားသူမ ွ်ာ်ားသည္ အသစ္ေသွ်ာ ဗဟုသုတမ ွ်ာ်ား ွိႏင့္ မိတ္ေဆြမ ွ်ာ်ား ရရိမည္ျဖစ္ၿပီ်ား ၿမိိဳ႕အစို်ားရထြဲတြင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္
အခြင့္အလမ္်ားမ ွ်ာ်ားတြင္ ဆက္ွိႏယ
ြ ္မႈမ ွ်ာ်ား ရရိပါလိမ့္မည္။ ကေလ်ားထိန္်ားေစွ်ာင့္ေရွ်ာက္မႈ ွိႏင့္ သင္တန္်ားမ အသြွ်ာ်ား၊ အျပန္ သယ္ယူ ပို႔ေဆွ်ာင္
ေရ်ားအတြက္ ေတွ်ာင္်ားဆိုလွ်ာသည့္အေပၚတြင္ စီစဥ္ပပ
့ံ ို်ားေပ်ားပါမည္။
Peoples Academy သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ခုွိႏစ္ ၿမိိဳ႕ဝန္ေဆွ်ာင္မႈမ ွ်ာ်ား၏ ၿမိိဳ႕ေတွ်ာ္ဆိုင္ရွ်ာတို်ားတက္ျခင္်ားကို နွ်ာ်ားလည္သေဘွ်ာေပါက္ၿပီ်ား
ၿမိိဳ႕သို႔ေပ်ားအပ္သည့္ တံု႔ျပန္ခ က္မ ွ်ာ်ားကို ေထြျပွ်ာ်ားစြွ်ာ တို်ားပွ်ာြ ်ားလွ်ာေစရန္ ေကွ်ာင္စီ၏စဦ်ားေဆွ်ာင္ရက
ြ ္လႈပ္ရွ်ာ်ားမႈ ပန္်ားတိုင္
(https://bit.ly/2GFTg7V) တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Peoples Academy ၏ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္မ ွ်ာ်ားမွ်ာ 1.

ၿမိိဳ႕ွိႏင့္ ၎၏ဆက္သြယ္ေဆွ်ာင္ရြက္ခ က္မ ွ်ာ်ား၊ အခြင့္အလမ္်ားမ ွ်ာ်ားတင
ြ ္ ဆက္ွိႏြယ္မႈရိေစျခင္်ား၊ ၿမိိဳ႕ေခါင္်ားေဆွ်ာင္မႈွိႏင့္ အရွ်ာရိ
မ ွ်ာ်ားကို ေရြ်ားေကွ်ာက္ျခင္်ား မ ွ်ာ်ားတြင္ ဆက္ဆံေျပွ်ာဆိုျခင္်ား လမ္်ားေၾကွ်ာင္်ားမ ွ်ာ်ား၊ ထို႔အျပင္ လူထုမ အဓိက ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံိဳရသည့္
အခက္အခြဲျပႆနွ်ာမ ွ်ာ်ားကို သိနွ်ာ်ားလည္ေစျခင္်ား၊

2.

အဓိက ကၽြမ္်ားက င္မႈ တည္ေဆွ်ာက္ျခင္်ား အခြင့္အလမ္်ားမ ွ်ာ်ားမတဆင့္ လူထု ေခါင္်ားေဆွ်ာင္မႈကို တိုက္တန
ြ ္်ား အွ်ာ်ားေပ်ားေစျခင္်ား၊ ွိႏင့္

3.

ၿမိိဳ႕ဝန္ေဆွ်ာင္မႈမ ွ်ာ်ား ွိႏင့္ အေျခခံအေဆွ်ာက္အအံုမ ွ်ာ်ားအေပၚ တက္ေရွ်ာက္ပါဝင္သူမ ွ်ာ်ားတို႔၏အျမင္မ ွ်ာ်ားကို ၿမိိဳ႕မ သိရိရန္အတြက္
အခြင့္အေရ်ားမ ွ်ာ်ား စီစဥ္ေပ်ားျခင္်ား။

Peoples Academy ၏ ွိႏစ္စဥ္ ပထမဆံု်ားအႀကိမ္ကို လူထုအဖြြဲ႕ဝင္ ၃၀ ဦ်ား ွိႏင့္ အလုပ္သမွ်ာ်ား ၃၀ ဦ်ား အတြက္ ဖြင့္လစ္ေနပါသည္။
www.townofchapelhill.org/peoplesacademy သို႔ဝင္ေရွ်ာက္ျခင္်ား သို႔မဟုတ္ peoplesacademy@townofchapelhill.org သို႔
ဆက္သယ
ြ ္ျခင္်ားအွ်ာ်ားျဖင့္ ယခု ေလ ွ်ာက္ထွ်ာ်ားပါ။ စပိန္ဘွ်ာသွ်ာွိႏင့္ ကရင္ဘွ်ာသွ်ာျဖင့္ ေလ ွ်ာက္လႊွ်ာမ ွ်ာ်ားွိႏင့္ စွ်ာရြက္ျဖင့္ေလ ွ်ာက္လႊွ်ာမ ွ်ာ်ား
ကိုလည္်ား peoplesacademy@townofchapelhill.org သို႔ အီ်ားေမ်ားလ္ေပ်ားပို႔ျခင္်ားျဖင့္ ရရိွိႏိုင္ပါသည္။

Peoples Academy ေလ ွ်ာက္လႊွ်ာ
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Peoples Academy ေလ ွ်ာက္လႊွ်ာ
The Peoples Academy သည္ ၅ ပတ္တွ်ာ၊ သင္ခန္းစွ်ာ-၁၀ ခု အစီအစဥ္ ျဖစ္ၿပီး ခ ွ်ာပယ္ေဟးလ္တြင္ ေနထုင္၊ အလုပလ
္ ုပ္၊ ပညွ်ာသင္ယူ သ႔မ
ု ဟုတ္ ကစွ်ား
သည့္သူမ ွ်ားအွ်ား ေနွ်ာက္ကယ
ြ တ
္ ြင္ ၿမိဳ႕အွ်ား မည္သ႔ု စီမံအုပ္ခ ိဳပ္ေၾကွ်ာင္း ႏင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအတြက္ ျပည္သူမ ွ်ားအွ်ား လုပ္ပုင္ခင
ြ ့အ
္ ွ်ာဏွ်ာအေၾကွ်ာင္း တ႔က
ု ု
သရေလ့လွ်ာရန္ ဒီဇုင္းျပိဳေရးဆြစ
ြဲ ီစဥ္ေပးထွ်ားသည္။ ေအွ်ာင္လက္မတ္ရရရန္အတြက္ တက္ေရွ်ာက္သူမ ွ်ားသည္ သင္ခန္းစွ်ာ ဆယ္ခုတင
ြ ္ အနည္းဆံုး ေျခွ်ာက္ခု
ၿပီးေျမွ်ာက္ေအွ်ာင္ တက္ေရွ်ာက္ရပါမည္။ ေအွ်ာက္တုဘွ်ာလ ၄ ရက္ - ႏုဝင္ဘွ်ာလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏစ္ ၾကွ်ာသပေတးေန႔မ ွ်ား ႏင့္ စေနေန႔မ ွ်ားတြင္ ငါးပတ္ၾကွ်ာ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ု
ေတြ႕ဆံုၾကရပါမည္။ ေလ ွ်ာက္မ ွ်ားကု ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ - ၾသဂုတလ
္ ၃၁ ရက္ ေန႔အထ ဖြင့္ထွ်ားပါသည္။ တက္ေရွ်ာက္သူကု ေရြးခ ယ္သည္၊မေရြးခ ယ္ သည္ကု
ေလ ွ်ာက္ထွ်ားသူမ ွ်ားအွ်ား စက္တင္ဘွ်ာလ ၁၅ ရက္ ေန႔တြင္ အသေပးေျပွ်ာျပသြွ်ားပါမည္။
* လုအပ္သည္

ကုယေ
္ ရးကုယတ
္ ွ်ာ အခ က္အလက္မ ွ်ား

မတ္ခ က္ - သင္၏ လပ္စွ်ာကု Chapel Hill တစ္ဝမ္းလံုးမလူမ ွ်ားကု ကၽြႏ္ုပ္တု႔ ထည့္သင
ြ ္းပါဝင္ေၾကွ်ာင္း ေသခ ွ်ာမႈရေစရန္အတြကသ
္ ွ်ာလ င္ အသံုးျပိဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

1. ပထမဆံုး ႏင့္ ေနွ်ာက္ဆုးံ နွ်ာမည္စွ်ာလံုး *

2. လမ္းအမည္ *

3. ၿမိဳ႕/ျပည္နယ္/ဇစ္အမတ္ *

4. ဖုန္း နံပါတ္ *

5. အီးေမးလ္လပ္စွ်ာ *

စတ္ဝင္စွ်ားမႈမ ွ်ား ႏင့္ ဦးစွ်ားေပးႏစ္သက္မႈမ ွ်ား

6. ဤေလ့လွ်ာမႈအေတြ႕အႀကံိဳတစ္ေလ ွ်ာက္လံုးတြင္ မည္သည့္အရွ်ာမ ွ်ား တုးတက္လွ်ာေစရန္ သင္ ေမ ွ်ာ္လင့္ထွ်ားပါသနည္း။ *

7 ေအွ်ာက္ပါ ေခါင္းစဥ္မ ွ်ားတြင္ မည္သည့္အခ က္က သင့္အတြက္ စတ္ဝင္စွ်ားမႈအရဆံုး
ျဖစ္ပါသမည္း။ * သက္ဆုင္သည္မ ွ်ားအွ်ားလံုးကု အမတ္ေရးျခစ္ပါ။

https://docs.google.com/forms/d/1M9OQe64GTKndnVtcmn1bH3IEWeFSkQJs7ZK3VX4Zjuo/edit
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Peoples Academy Application

.
Chapel Hill ၏ သမုင္းရွ်ာဇဝင္
လူ႕အရင္းအျမစ္မ ွ်ား
ၿမိဳ႕၏ကူးလူးဆက္သြယ္မႈ
မီး
အမ္ရွ်ာ
ျပည္သူ႕အလုပ္အကုင္မ ွ်ား
ကူးေျပွ်ာင္းမႈမ ွ်ား
စီမံကန္း ႏင့္ နယ္ေျမသတ္မတ္မႈမ ွ်ား
ေရ ႏင့္ ေရဆုးပုက္
ပန္းၿခံမ ွ်ား ႏင့္ အပန္းေျဖမႈမ ွ်ား
အႏုပညွ်ာ ႏင့္ ယဥ္ေက းမႈ
စွ်ာၾကည့္တုက္
ၿမိဳ႕လယ္ေကွ်ာင္
ပုလပ္
ခန္မ
႔ န္းေျခရသံးု ေငြစွ်ာရင္း ႏင့္ ဘ႑ွ်ာေရး
Chapel Hill တြင္ ဘတ္စကွ်ား ခရီးလည့္လည္ျခင္း
နည္းပညွ်ာမ ွ်ားကု ၿမိဳ႕ေတွ်ာ္မ အသံုးျပိဳပံု
မည္သု႔ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္အေၾကွ်ာင္း

8.

Chapel Hill ျပည္သူ႕စွ်ာၾကည့္တုက္၌ ၾကွ်ာသပေတးေန႔မ ွ်ားတြင္ အတန္းတက္
ေရွ်ာက္ရန္အတြက္ သင္ ဦးစွ်ားေပးႀကိဳက္ႏစ္သက္သည့္ အခ န္မ ွ်ားကုေျပွ်ာပါ။ *
ဘြဲဥပံုစက္ဝုင္း တစ္ခုကုသွ်ာ အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
ညေန 3:00 - 5:00 နွ်ာရီ (သွ်ားေရစွ်ာမ ွ်ားကု စီစဥ္ေပးပါမည္)
ညေန 5:30 - ည 8:00 နွ်ာရီ (ညေနစွ်ာကု စီစဥ္ေပးပါမည္)
ေရြးခ ယ္မႈႏစ္ခုစလံုးက ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အဆင္ေျပပါသည္

9.

တက္ေရွ်ာက္ပါဝင္ႏုင္ရန္အတြက္ ကေလးထန္းေစွ်ာင့္ေရွ်ာက္မႈကု သင္ လုအပ္ပါ
သလွ်ား။ * ဘြဲဥပံုစက္ဝုင္း တစ္ခုကုသွ်ာ အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
ဟုတ္
မဟုတ္
လုအပ္ႏုင္သည္

10. အကယ္၍ ဟုတ္ သု႔မဟုတ္ လုအပ္ႏုင္သည္ ဟု သင္ ေျဖဆုပါက ကေလးထန္း
အတြက္ သင္ကေလးဘယ္ႏစ္ဦးရၿပီး သူတု႔၏အသက္အရြယ္ မည္မ ရသနည္း။

11. Peoples Academy မ အသြွ်ား၊အျပန္ အတြက္ သယ္ယူပု႔ေဆွ်ာင္ေရးကု သင္ လုအပ္ပါသလွ်ား။ * ဘြဲဥပံုစက္ဝုင္း
တစ္ခုကုသွ်ာ အမတ္ေရးျခစ္ပါ။

https://docs.google.com/forms/d/1M9OQe64GTKndnVtcmn1bH3IEWeFSkQJs7ZK3VX4Zjuo/edit
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ဟုတ္
မဟုတ္
လုအပ္ေကွ်ာင္းလုအပ္ႏုင္သည္

12. ေလွ်ာေလွ်ာဆယ္ သု႔မဟုတ္ ယခင္တြင္ ၿမိဳ႕ေတွ်ာ္ဘုတ္အဖြြဲ႕ သု႔မဟုတ္ ေကွ်ာ္မရင္ ၌ သင္ တွ်ာဝန္ထမ္းေဆွ်ာင္ခ့ပ
ြဲ ါသလွ်ား။
* ဘြဲဥပံုစက္ဝုင္း တစ္ခုကုသွ်ာ အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
ဟုတ္၊ ေလွ်ာေလွ်ာဆယ္ထမ္းေဆွ်ာင္ေနပါသည္
ဟုတ္၊ ယခင္ကျဖစ္သည္
မဟုတ္၊ တစ္ခါမ မဟုတ္

အျခွ်ားေသွ်ာ လူဦးေရအေျခအေန အခ က္အလက္မ ွ်ား

Academy ထြဲတြင္ လူအမ ိဳးအစွ်ားမ ွ်ားအွ်ားလံုးတု႔အွ်ား ကၽြႏ္ုပ္တု႔ ထည့္သြင္းပါဝင္ေၾကွ်ာင္း ေသခ ွ်ာေစရန္တြင္ အေထွ်ာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္
ေအွ်ာက္ပါအခ က္အလက္မ ွ်ားကု ေက းဇးျပိဳၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တု႔အွ်ား ေျဖဆုေပးပါ။

13. သင္သည္ Chapel Hill ၿမိဳ႕မ အလုပ္သမွ်ားတစ္ဦး ဟုတ္ပါသလွ်ား။ *
ဘြဲဥပံစ
ု က္ဝုင္း တစ္ခုကုသွ်ာ အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
ဟုတ္
မဟုတ္

14. လင္ *
ဘြဲဥပံုစက္ဝုင္း တစ္ခုကုသွ်ာ အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
အမ ိဳးသွ်ား
အမ ိဳးသမီး
က ွ်ား၊မ သတ္မတ္မႈ
ႏစ္မ ိဳးစလံုးမဟုတ္
အျခွ်ား
မေျဖဆုလုပါ

15. လူမ ိဳးစု (သက္္ဆိုင္သည္

္မ်ားအမ်ားလံို်ားကဆို အ ွတ္ေရ်ားျခစ္ပါ) *

သက္ဆုင္သည္မ ွ်ားအွ်ားလံုးကု အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
အွ်ာဖရကန္ အေမရကန္
အေမရကန္အႏၵယ သု႔မဟုတ္ အလက္စကွ်ား တုင္းရင္းသွ်ားဇွ်ာတ
အွ်ာရသွ်ား သု႔မဟုတ္ ပစဖတ္ ကၽြန္းသွ်ား
စပန္ဘွ်ာသွ်ာစကွ်ားေျပွ်ာေသွ်ာလက္တင္အေမရကန္ႏုင္ငံသွ်ား
အသွ်ားျဖဴလူမ ိဳး (စပန္ဘွ်ာသွ်ာစကွ်ားေျပွ်ာေသွ်ာလက္တင္အေမရကန္ႏုင္ငံသွ်ား-မဟုတ္)
အျခွ်ား
မသပါ
မေျဖဆုလုပါ

https://docs.google.com/forms/d/1M9OQe64GTKndnVtcmn1bH3IEWeFSkQJs7ZK3VX4Zjuo/edit
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16 အသက္ *
ဘြဲဥပံုစက္ဝုင္း တစ္ခုကုသွ်ာ အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
14 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 54
55 ႏစ္ အထက္
မေျဖဆုလုပါ

17. သင္သည္ ေအွ်ာက္ပါ အဖြြဲ႕အစည္းမ ွ်ားမ ေထွ်ာက္ပံ့မႈ ရရပါသလွ်ား။ သက္ဆုင္သည္မ ွ်ားအွ်ားလံုးကု
အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
Blue Ribbon Mentor-Advocate
Community Empowerment Fund
Community Home Trust EmPOWERment, Inc.
Habitat for Humanity
Interfaith Council for Social Service
မေျဖဆုလုပါ

18. သင္သည္ UNC လူ႕အသုင္းအဝုင္း၏ အစတ္အပုင္းတစ္ဦး ဟုတ္ပါသလွ်ား။

* သက္ဆုင္သည္မ ွ်ားအွ်ားလံုးကု

အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္သည္ UNC ေက ွ်ာင္းသွ်ားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္
ကၽြႏ္ုပ္သည္ UNC ဌွ်ာန သု႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း အဖြြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္
ကၽြႏ္ုပ္သည္ UNCက န္းမွ်ာေရး ေစွ်ာင့္ေရွ်ာက္မႈေပး အလုပ္သမွ်ားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္
ကၽြႏ္ုပ္သည္ UNC ေက ွ်ာင္းေအွ်ာင္ျမင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္
မဟုတ္ပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ UNC လူ႕အသုင္းအဝုင္းထြဲကအစတ္အပုင္း တစ္ဦး မဟုတ္ပါ

19. ၿမိဳ႕ေတွ်ာ္ႏင့္ သင္၏ ဆက္ႏယ
ြ ္ပတ္သက္မႈ သု႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေျပွ်ာဆုမႈ ကု သင္ မည္သု႔ ေဖွ်ာ္ျပပါမည္နည္း။
(ဥပမွ်ာ၊ သင္သည္ ၿမိဳ႕ေတွ်ာ္၏ ေကွ်ာင္စီအစည္းအေဝးသု ပံမ
ု န္ တက္ေရွ်ာက္ပါသလွ်ား။ ၿမိဳ႕ေတွ်ာ္၏ eNews
မဂၢဇင္း ေနွ်ာက္ဆံုးရသတင္းမ ွ်ားတြင္ သင္ စွ်ာခ ိဳပ္ျဖင့္ေငြေပးျခင္း ျပိဳလုပ္ပါသလွ်ား။ ၿမိဳ႕ေတွ်ာ္ႏင့္ သင္
ပုၿပီးဆက္သြယ္မႈ ျပိဳလုပ္ႏုင္ပါသလွ်ား။) *

20. သင့္တြင္ Academy သင္တန္းမ ွ်ားအတြင္း၌ သင္ အသံုးျပိဳႏုင္သည့္ စမတ္ဖုန္း ရပါသလွ်ား။ * ဘြဲဥပံုစက္ဝုင္း
တစ္ခုကုသွ်ာ အမတ္ေရးျခစ္ပါ။
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