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စီမံကိန္းအေၾကာင္း
Clive ျမိဳ႕ေတာ္သည္ 86th လမ္း ရပ္ကြက္မ်ားဟူ၍လည္း သိရွိထားၾက
သည့္ ခရိုင္ 1 အတြက္ ျမိဳ႕ေတာ္၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွ
င့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လမ္းညႊန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပ
န္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ဖန္တီးလ်က္ရွိပါသည္။ 

ဤအစီအစဥ္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား 2020 ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီ၌ စတ
င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး၊ 18 လခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အ
တြင္း၌ ခရိုင္၏ အနာဂါတ္အား ပံုေဖာ္ရန္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အ
စည္း၏ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း
 တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေတာအတြင္း အဓိကက်ေသာ အရာမ်ားအျဖစ္
 ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည့္  ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတို
င္း ျဖစ္သည္ -

1. စီးပြားေရး ႏွင့္ လူေနအိမ္ေျခ အေဆာက္အအံု၊ျခံ၊ေျမမ်ား၏ တန္ဖိုး
မ်ားအား တိုးျမွင့္ျခင္း။

2. တည္ရွိေနေသာ ရပ္ကြက္၏ အဂၤါရပ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္
 တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

3. အိမ္နီးခ်င္းရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ဒူနာေပနာခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ ေရၾကီး
မႈေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ဖန္တီးျခင္း။

4. Greenbelt Trail ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေစရန္အ
တြက္ ေျခက်င္လမ္းသြားလမ္းလာ ႏွင့္ စက္ဘီး ကြန္ယက္တို႔အား
 တိုးခ်ဲ႕ ျခင္း

5. Linnan Park ဧရိယာအတြင္း ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ တိုးတက္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

6. အိမ္နီးခ်င္းရပ္ကြက္မ်ားအား တမူထူးျခားေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ
 ေစ်းႏႈန္းတတ္စြမ္းႏိုင္မႈ ႏွင့္ မတူကြဲျပားစံုလင္မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္း၊
 အကာအကြယ္ေပးလ်က္ရွိစဥ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ရပ္ကြက္အတြ
က္ အသစ္ေသာ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားတို႔ကို ေဆာင္ၾကဥ္း
လာျခင္း။

7. ရပ္ကြက္၏ မွ်ေ၀ေသာ အေထာက္အထားအဂၤါရပ္အား ရွာေဖြျခင္း၊
 ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူရန္နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရူပါရံုေမွ်ာ္မွန္းခ်
က္တစ္ခုအား သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ျခင္း။

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက ျမိဳ႕ေတာ္ 
၀န္ထမ္းမ်ားထံသို႔ သင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ -
Amanda Grutzmacher ၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူ
agrutzmacher@cityofclive.com
515-867-5126

သင့္ထံမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၾကားသိလုိပါသည္။
ဤအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း
ထံမွ ရရွိေသာ တံု႔ျပန္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ သင္၏
 လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ နားလည္သိရွိေစရန္၊ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ႏွ
င့္ အနာဂါတ္တြင္ ေနထိုင္ၾကမည့္သူမ်ားပါ ပါ၀င္သည့္ ရပ္ကြက္၏ အနာ
ဂါတ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရူပါရံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုအား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစ
ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အကူအညီေပးလွည့္ပါ။  
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ အခ်ိ္န္အတိုင္းအတာတ
စ္ခုအထိ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း ခရိုင္အတြင္း (အၾကီး
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စား ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အေသးစားျဖစ္ေစ) ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္၏ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားအား ၾကားသိႏိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စိတ္၀င္စားပါသည္။ ျမိဳ႕ေတာ္အေနႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း လူထုအျမင္အား နားေထာင္ေပးရန္၊ ႏွင့္ လူထုအား ဗဟိုျပဳသ
ည့္ စီမံခ်က္မ်ားတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။ သင္၏ အေတြးအျမင္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ ေျပာျပရန္အတြက္ createclive.com သို႔ ၀င္ေ
ရာက္ၾကည့္ရႈပါ၊ သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ 515-867-5126 သို႔ ေခၚဆိုပါ။  

လက္ရွိ လူထုက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ငွာ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အကြာအေ၀းျခား ကန္႔သတ္မႈအား က်င့္သံုးအားေပးသည့္အေနႏွင့္ လူထုျဖင့္
 ညွိႏိႈင္းဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္၊ အြန္လိုင္း ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လမ္းညႊန္မႈ နည္းလမ္းမ်ားတို႔ကို အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္း
မာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲေနၾကလ်က္ရွိသည္ႏွင့္အညီ လာမည့္ လမ်ားအတြင္း လူကိုယ္တိုင္တ
က္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရွိေကာင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။
၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားအား အီးေမးလ္ျဖင့္ သတင္းေပးပို႔မႈကို လက္ခံရယူရန္အတြက္ငွာ စာရင္းသြင္းထားျခင္းအားျဖင့္ ဤစိတ္လႈပ္
ရွားစရာေကာင္းေသာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိထားေစပါ။

ေနာက္ထပ္ ပိုမိုေလ့လာရန္အတြက ္ createclive.com သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

Versión en español disponible en  www.createclive.com
Toleo la Kiswahili linapatikana kwenye www.createclive.com

Hakha Chin (Lai) holh in lehmi caah hika  a um  www.createclive.com
အာေရျဗဗားရွင္းအား www.createclive.com တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္ 

www.createclive.com تتوفر نسخة باللغة العربية على
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