ရာဇဝတ်မှုအပ ေါ်ပအာင်နိုငခ် ြင််း

ကျွန်ို ်တိုို့နငဆ
် က်

သင်သည် Davidson က
အသ

(် ၅၀)နှစက
်

ယ
ွ ် ါ

ောင်တီတင
ွ က
် ေထိုငက
် သော

ော်ရသူ
ှ ဖြစ်ပ ီြီး မကတော်မတရောြီးဖ ြုမှု၊

အဖမတ်ထတ
ို ်မှု သမ
ိုို့ ဟိုတ် အဖ ောြီးရောဇဝတ်မှု၏
ဖြစ် ါ

အ မဲ့အ

အ
ူ ညီရယူရေ်အတွ

ြီးလွေ် ံရသူ

် Fifty Forward

Victory Over Crime ၏ ၆၁၅-၇၄၃-၃၄၁၇* သက
ိုို့ ေါ် ါ။
ရာဇဝတ်မှုအပ ေါ်ပအြောင်နိင် ြင််း (Victory Over Crime) သည်
ရာဇဝတ်မှု က ်းလွန်ြံရပသြောသြ်ကြ်းရွယအ
် ိမ ြော်းြိ ပထြောြ် ံ့ပ ်း
ပသြော အြမံ့ အစအစဥ်တစ်ရ ် ဖစ်သည်။ ခ ြုစိုပစာင်ပရာက်မှုပ ်းပသြော
ညြောရှင်မ ြော်းအပနခြင် လ စ်လ ျူရှုမှု၊ ပငွပကြ်းပြေါင််း ဖတ်အ မတ်
ထတ်မှု၊ အိမ်တွင််းအကြမ််းဖြ်မှု၊ လိင် ိင််းဆိင်ရြောပစြော်ြြော်းမှု၊ စြော
သိို့မဟတ်ဖန််း ဖငံ့်လိမ်လည် ြင််း၊ ပဖြောြ်ထွင််း ြင််းနှငံ့် ရ ် ိင််းဆိင်ရြော
မပတာ်မတရာ်းခ ြုက င်မှုစပ
ြိ က ်းလွန်ြံရ

ာ ရာဇဝတ်မှုမ ာ်းမရရပ

Coalition ၏အစီအစဉ်မ ောြီးအက
tncoalition.org တွင်

ောင်ြီး ိုမိုသရှလို ါ

ညဲ့်ရှု ါ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ၆၁၅-၃၈၆-၉၄၀၆
သက
ိုို့ ေါ်ဆို ါ။

ာစိတ်ဒဏ်ရြော

ူမ ာ်းပြ ြော်လြော်းနိင်ရန် အြူအညပ ်း သည်။

ြျွန် ်တို့ိ၏အပကြြောင််းမ ာ်း
Fifty Forward ကို ၁၉၅၆ ြိုနစ်တွင်တည်ပ

ာင်ြပ ်း နစ်စဥ် အလယ် Tennessee ရ

ရွယ်အိုမ ာ်း၊ ကပလ်းနင်မ ာ်းစိုမ ာ်းခြစ်ပ ာ လူဥ်းပရ ၂၀၀၀၀ ပက ာ်နင်
Davidson နင် Williamson ပကာင်တရ (၇) ပနရာနင်အစအစဥ်အ
Fifty Forward
ဆက်လက်ရင်
Coalition

ိုင်နိုင်ရန်

ာအြွင်အပရ်းမ ာ်းကို ံ ို်းပ ်းလျှက်ရ

ူမူဝါဒပ

ည်။

ိုက ိုို့ပ

ာအကကမ််းြက်မှုမ ာ်းကို ပခြရင််းရန်
ပဘာ

ာ်းမ ာ်းနင်

ိုင််းအဝိုင််းမ ာ်း၏ စွမ််းရည်ကတ
ို ို်းခမင်ပ ာ

ာက်ြံအာ်းပ ်းမှု၊ ညာပရ်းနင် လို ်ပဆာင်မှုမ ာ်းမတဆင်
ပခ ာင််းလရန်တိုို့ခြစ် ည်။

ဤစီမံ
ကငွ

ေ်ြီး

ို Tennessee ဖ ည်ေယ်နှငသ
ဲ့် က

ောတူညီ

တ
် စ် ၏
ို အစတ်အ ိုင်ြီးမတ
ှ ဆငဲ့်ကထော

် ံဲ့သည်။ ကေော

်ထ ်ရေ် ံို

ို United Way of Metro Nashville, West End Home Foundation, HCA Foundation နှငဲ့် Fifty Forward တန
ိုို့ ှငဲ့်

Tennessee ပြစ်မဆ
ှု ိုင်ရာတရာားမျှတမှုအစီအစဥ်ရိုားမှတဆငဲ့် ပြစ်မှုက ားလွနခ
် ရသူမ ာားဆိုငရ
် ာရိုား၊ တရာားမျှတရရားအစီအစဥ်ရိုား၊
အရမရကန်တရာားမျှတရရားဌာနမှ ကထော

အဆ်းသတ်

တ်ရန် ၁၉၈၀ ြိုနစ်မ ာ်းကတည််းက

ာ လူမှုအ ိုင််းအဝိုင််းစတ်

အြွွေ့အစည််းမ ာ်းကို အစအစဥ်နင်လူမှုအ
ခ ည်

ည်။

်းမတဆင်

မပတြော်မတရြော်း ြုံမှု

ည် Tennesseans ရလူူ့ဘဝမ ာ်းတွင် အမ်တွင််းနင်

တ်ရန်ခြစ်ပ ်း

အကကမ််းြက်မှုကိုအာ်းပ ်းခမြှင်တင်ပ

်း

က်လူမ ာ်းအတွက် အခ ည်ဝဆံ်းို ဘဝမ ာ်းတွင်

ိုြြ မ််း

ည်။ ၄င််းတိုို့၏တာဝန်

လင်အကကမ််းြက်မှုမ ာ်းကိုအဆံ်းို

၄င််းတိို့၏ဘဝတွင် လိင် ိင််းဆိင်ရြော
အကြမ််းဖြ်မှုြပတွ
ိ
ွေ့ကြြုံရသည်။

န်ပန

က် ၅၀ နင်အ

ည် အမ်တွင််းနင်လင်အကကမ််းြက်မှုမ ာ်းအဆံ်းို

လို ်ပဆာင်လ က်ရ

လိင်ပ ြောင််းထြော်းသူမ ြော်း၏ ၆၄% သည်

ည် အ

က်ကက်း

ပတွွေ့လျှက်ရ

သြ်ကြ်းရွယ်အိမ ြော်းြိ

် ံဲ့ကငွအမှတ် ၂၀၁၇-VA-GX-၀၀၅၁ အရ ရ

ာက် ံဲ့က ြီးသည်။

အမ်တွင်ားနှင်လင် င
ို ြီး် ဆိုငရ
် ောအကကမ်ားဖက်မှု
အဆားို သတ်ရန် Fifty Forward နှင် TN Coalition

မပတြော်မတရြော်း ြုံမှု၏

သြ်ကြ်းရွယ်အိ မပတြော်မတရြော်း ြုံမှုဆတြော
ိ
ဘြောလ။
က်ကက်းရွယ်အို မပတာ်မတရာ်းခ ြုမှုဆို ည်မာ
အ

က်အရွယက် က်း

မတရာ်းခ ြုခြင််း

• ဖ ြုစိုကစောငဲ့်ကရှော

ူတစ်ပယာက်ကို

ိုို့မဟိုတ်

ြိုက်နစ်နာပစခြင််း

• က

• လူမှုအသိုင်ြီးအဝိုင်ြီးအရင်ြီးအဖမစ်မ ောြီးနှငဲ့်
တ်ဆ

တမ
ိုို့ ှအ

အပခြအပနမ ာ်းခြစ်ပ ေါ်ပစ ည်။
ြွခြာ်းဆက်ဆံခြင််း (အ က်ကက်း
ဘက်လိုက်မန
ှု င် ံိုပ

ကာ်းြ

က်၍
ည်

က်ကက်းရွယ်အို မပတာ်မတရာ်းခြစ်ပစမှုတွင်

အြန််းကဏ္ဍတစ်ြိုအပနခြင်လို ်ပဆာင် ည်။
အြ က်မ ာ်းကိုပခ ာင််းလခြင််းခြင်

ာ

မပတာ်မတရာ်းခ ြုမှုကိုကာကွယ်နင
ို ်ပ ်း
အပယာက်စတိုင််းကို အ

က်ကက်းလာ

န်ရန်အြွင်အလမ််းရရန်ပ

ည်နင်အမျှ
ြ ာပစ

ည်။

ိုသဖ င်ြီးမရှကသောအ ်ရောေောမ ောြီး

•

• အဝတ်အစောြီးကအော

• ရို ် ိုင််းဆိုင်ရာမပတာ်မတရာ်းခ ြုမှု- အသ
အင်အောြီးသြီးံို ၍ပ မ်ြီးကဖ ော
ေော

်က

ီြီးသူတစ်ကယော

်

်ဖ င်ြီး သမ
ိုို့ ဟိုတ် ရို ် ိုင်ြီးဆိုင်ရော ထ ို

• အက

ို

ိုတ်ခြင််း - ထ ို

်လွယ်သူတစ်ဦြီး၏ ရေ် ံိုကငွမ ောြီး၊

ကဖမနှငဲ့်အမ်ရော သမ
ိုို့ ဟိုတ် ိုင်ဆိုင်မှုမ ောြီး
သံိုြီးစောြီးဖ ြုဖ င်ြီး သမ
ိုို့ ဟိုတ် ြံိုြီး
လ

ခဏောမ ောြီး

ိုယ် ိုင်

အသ

်က

ကစဖ င်ြီး၊ ေော

်

် ို

်ဖ င်ြီးမ ောြီး၊

ိုစတ် ိုင်ြီးဆိုင်ရော ူ ေ်ကသော

ကရော

်

• ကဆြီးဝါြီးအကထော

်အ ံဲ့မရှဖ င်ြီး (မ

အကထော

အ
်
ံဲ့မ ောြီး၊ ကဆြီး

• လစ်လ ရှုခြင််း - ထ ို
ေ်ြီးမောကရြီးကစောငဲ့်ကရှော

်လွယ်သူတစ်ဦြီး
်မှု သမ
ိုို့ ဟိုတ် အ

• လင် ိုင််းဆိုင်ရာပစာ်ကာ်းမှု - သက
်က

သံိုြီးဖ င်ြီး၊ လှညဲ့်စောြီးဖ င်ြီး၊ ပ မ်ြီးကဖ ော
ထကတွွေ့မှုသမ
ိုို့ ဟိုတ် အတင်ြီးအ

ောြီးဆိုင်ရော

ြီးစီမံ ေို့် ွမှုတွင် ံိုမှေ်မဟိုတ်ကသော

• ကသတမ်ြီးစောသမ
ိုို့ ဟိုတ်အဖ ောြီးကငွက

ောအ

်၊ ကေအမ်၊

ွယ်က ြီးမှု ံဲ့ ိုြီးရေ်
်

ွ

• က ြီးက ထောြီးမှုမရှကသောက

်ဖ င်ြီးတဖိုို့ ြငဲ့် လင် ိုင်ြီးဆိုင်ရော
်ဖ ြုမှု

် အကဖ ောင်ြီးအလမ ောြီးရှဖ င်ြီး

လ်မ ောြီးရှဖ င်ြီး

သ

်က

ီြီးတစ်ကယော

ောြီးရမညဲ့်ဖ ည်ေယ်ဖြစ်သည်။ သငဲ့်အကေဖြငဲ့်

် မကတော်မတရောြီးဖ ြု ရ
ံ သည်

က
ို တွွေ့ရလျှ
ှ င် သမ
ိုို့ ဟိုတ်

မကတော်မတရောြီးဖ ြုဖ င်ြီး၊ လစ်လ ရှုဖ င်ြီးသမ
ိုို့ ဟိုတက
် ါင်ြီး ံိုဖြတ်အဖမတ်ထိုတဖ် င်ြီး
ံရသည်ဟိုသံသရရှလျှင် တင
ို ်

်ဖ င်ြီး။

်အက ေါ် အင်အောြီး

စ
် ောတမ်ြီးမ ောြီးတင
ွ ်

က်ကက်းရွယ်အိုမပတာ်မတရာ်းခ ြုမှုကို တိုင်ကကာ်း ံို -

ောြီးရမည်။ အကယ်၍

မကတော်မတရောြီးဖ ြုမှုသည် အသ ်အနတရောယ်ပ မ်ြီးကဖ ော

ောတူညီမှု ွငဲ့်မဖ ြုနိုင်ကသောသူ တစ်စံို
ီြီးသတ
ူ စ်ကယော

ြီးဆိုင်ရောစောရ

ံိုမှေ်မဟိုတ်ကသော သမ
ိုို့ ဟိုတ် ရိုတတ
် ရ

Tennessee သည်မဖြစ်မကေတိုင်

ို အစောြီးအကသော

တောဝေ်ရှကသောသူမ ောြီးမှ ဖငင်ြီးဆေ်ဖ င်ြီး သမ
ိုို့ ဟိုတ်
်အ ါအဝင် အသ

်မှေ်၊ြေ ်၊သွောြီး၊ အ

ိုသဖ င်ြီးမ ောြီး)

ဏ်စောရင်ြီးသမ
ိုို့ ဟိုတက
် ငွက

•

င်ကစဖ င်ြီးသမ
ိုို့ ဟိုတ် စတ်ြစီြီးမှုဖြစ်ကစကသော သမ
ိုို့ ဟိုတ်

ဖြစ်ကစနိုင်ကသော သမ်ငယ်ကစကသောအဖ ြုအမူမ ောြီး။

တစ်ကယော

ဖ င်ြီး

အကဖ ောင်ြီးအလမ ောြီးရဖှ င်ြီး

်ဖ င်ြီးမ ောြီး၊ ဖငင်ြီး ယ်ဖ င်ြီး၊ သီြီးသေို့် ွထောြီးဖ င်ြီး သမ
ိုို့ ဟိုတ်
ီြီးသတ
ူ စ်ကယော

ဖ် င်ြီး

ပငွပကက်းဆိုင်ရာလကခဏာမ ာ်း

ို ိုြီးယူဖ င်ြီးသည်လည်ြီး က ါင်ြီး ံိုဖြတ်အဖမတ်ထိုတ်မှု

• စတ် ိုင််းဆိုင်ရာမပတာ်မတရာ်းခ ြုခြင််း - နှုတ်ဖြငဲ့်တို
ပ မ်ြီးကဖ ော

်၊ ကသွြီးထွ

်ဖ င်ြီး

• ကေထိုငမ
် ှု ံိုစံနှမဲ့်

ို တရောြီးမဝင်ရယူဖ င်ြီး၊ အလွ
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