မေို့နယ်မောမဖပာပွဲ ပါ၀င်ေည့် ပုဂ္ဂိုလ်ေျား

ရပ်ရွာလူေု ညှိနှိုင်းအစည်းအ၀ေးတာ၀န်ခံေျား

မေို့နယ်ေန်မနဂျာ Rebecca Fleury

Dr. Nakia Baylis
Dr. Elishae Johnson

လက်မောက်မေို့နယ်ေန်မနဂျာ Ted Dearing
အခွန်ဘဏ္ဍာမရး၀န်မဆာင်ေှုဒါရိုက်တာ Linda Morrison

ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အမေရိကန် ကယ်ဆယ်မရး
စီေံချက်အက်ဥပမဒသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအမနဖဖင့် ဖပည်နယ်၊ ရပ်ရွာ
အဆင့်၊ ပိုင်နက်နယ်ပယ် နှင့် ေျ ိုးနွယ်စု အုပ်ချုပ်မရးတို့အတွက် အမရးမပါ်
ရန်ပုံမငွ မောက်ပံ့ေည့်အမကကာင်းကို ေုတ်ဖပန် မကကညာလိုက်ပါသည်။
ဤရန်ပုံငငွေ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ငရာဂါတိုက်ဖျက်

ဘက်တဲလ်ခရိမေို့နယ်အသင်းအမနဖဖင့် ဤ အစီအစဉ်အား
မသချာစွာစနစ်တကျလုပ်ကုင
ိ ် သွားရန် မဆာင်ရွကလ
် ိုပါသည်၊
ရပ်ရွာပတ်၀န်း ကျင်အမပါ် ကူညီသက်မရာက်ေှုရှိေည့် စီေံချက် ေျား၊
ရပ်ရွာလူေုအတွက် ကူညီေှုေျားနှင့် ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်မရာဂါ
ရင်ဆိုင်မနစဉ်အတွင်း ကကုံမတွ့ခဲ့ရမသာ အခက်အခဲေျားအမပီးတွင်

ငောက်ရွက်မှုနှင့် စီးပွေားငရးေိုင်ရာ အကျိုးသက်ငရာက်မှု တို့အငပါ်

အဖပုသမဘာမဆာင်သည့် မကာင်းေွန်မသာ သက်မရာက်ေှု

ငောက်ပံ့မှုဖဖစ်ငစရန် ဖဖစ်ပါသည်။ ဘက်တဲလ်ခရိမေို့နယ်အမနဖဖင့်

ဖပုလုပ်နိုင်မရးတို့အတွက် အဆိုပါ ဘဏ္ဍာ မငွအား ေိေိမရာက်မရာက်

အခွန်ဘဏ္ဍာ မဒါ်လာစုစုမပါင်း $၃၀.၅ သန်းမကျာ် -$၃၀,၅၄၅,၃၃၉

သတ်ေှတ် ခွဲတေ်းချ ဖပုလုပ်သွားပါေည်။

လက်ခံရရှိေည်ဖဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဘဏ္ဍာ၏ တစ်၀က်မကျာ်ကို (၂၀၂၁ တွင်)
လက်ခံရရှိမပီးဖဖစ်ပါသည်၊ ကျန်ရှိမသာ ဘဏ္ဍာမငွ တစ်၀က်မကျာ်ကို ၂၀၂၂ တွင်
ရရှိရန် လျာေားပါသည်။
U.S. ယူ.အက်စ်. ဘဏ္ဍာငရးဌာနမှ ၎င်းငငွေကို -



ကိုဗစ်-၁၉ မရာဂါအမရးမပါ် တိုက် ဖျက်မဆာင်ရွက်ေှုဆိုင်ရာ ကကိုးပေ်းေှု
ေျားဖဖစ်သည့် ဗိုင်းရပ်စ် ဖပန့်ပွားေှု ဆက်လက်မလျာ့ကျမစမရး နှင့် ကပ်
မရာဂါေိန်းသိေ်းေှု တို့ကို ေိမရာက်စွာ လုပ်မဆာင်နိုင်မရးတို့အမပါ် ကူညီ
မောက်ပံ့နိုင်ရန်



ေိခိုက်နစ်နာေှုဖဖစ်မပါ်သည့် ဖပည်သူ့ ဘဏ္ဍာမရး အခန်းကဏ္ဍေျား
ဖပန်လည် ေူမောင်မရးအတွက် လိုအပ်မနမသာ
အေျားဖပည်သူ၀န်မဆာင်ေှုေျား ခိုင်ော လာမစရန် မောက်ပံ့ဖခင်းနှင့်
အလုပ်အကိုင်ေျား တည်မေဲမစရန် ကူညီမပးဖခင်း



အိေ်မောင်စုေျားနှင့် လုပ်ငန်းရပ်ေျား အတွက် စီးပွားမရးဆိုင်ရာ

သို့ေေုတ် ရန်ပုံမငွ မလျာက်ေားလိုပါက



ကျွန်ုပ်တို့၏ ၃၁၁ သတင်းအချက် အလက်စင်တာဖုန်း ၂၆၉-၉၆၆၃၃၁၁ သို့မခါ်ဆိုနိုင်ပါသည်




battlecreekmi.gov/arpa သိ၀
ု့ င်မရာက်ကကည့်ရှုဖခင်း
publicinput@battlecreekmi.gov သို့ အီးမေးလ်ပို့ဖခင်း
ဖပုလုပ်နိုင်ပါသည်

ရန်ပုံမငွမလျာက်ေားရန်မဖာင်အား စာရွက်ဖဖင့် ဖဖည့်စွက်လိုမသာ်လည်း
ညတွင်းချင်း ေမပီးစီး ပါက မေို့မတာ်ခန်းေ ကားပါကင်စာတိုက်ပုံးတွင်
လာမရာက်စာေည့်ဖခင်း၊ ေိေိ၏ အိေ် မရ လျှပ်စစ်
ကုန်ကျစရိတ်တို့နှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ စာတိုက်ေှပို့ဖခင်း၊ သို့ေေုတ် သီးဖခား
စာတိုက်ေှ ပို့ဖခင်းတို့ ဖပုလုပ်လိုလျင်

အချို့လူဦးမရအေျ ိုးအစားေျားအမပါ် တရားေျှတေှုေရှိသည့်

City of Battle Creek
10 N. Division St., Suite 206
Battle Creek, MI 49014

ကပ်မရာဂါဆိုင် ရာ သက်မရာက်ေှုေျားမကကာင့် ဖဖစ်မပါ် လာရသည့်

ေိေိတို့၏ ရပ်ရွာလူေုအတွက် ပါ၀င်ပူးမပါင်း ဖခင်းအတွက်

မယဘုယျ လူေုကျန်းော မရးနှင့် စီးပွားမရး အခက်အခဲေျားအား ရင်ဆိုင်

မကျးဇူးတင်ပါသည်!

မောက်ပံ့ေှု ေျား လက်ငင်း ကူညီမပးဖခင်း



သတင်းအချက်အလက်ေျား ပိုေိုသိရှိလိုသည် သို့ေေုတ် မေးဖေန်းလိုသည်

ကိုင်တွယ်ေှုဖပုနိုင်ရန်
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အစိုးရေှ ARPA မဒါ်လာမငွေျားကို ရပ်ရွာလူေု လိုအပ်ချက်ေျားအလိုက်
မဆာင်ရွကရ
် ာတွင် ေည်သို့ သုံးစွဲမဆာင်ရွကဆ
် ုံးဖဖတ်ရာ၌

် ါ
ပ
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U.S. ဘဏ္ဍာမရးဌာနသည် အုပ်ချုပ်မရး ေျား ဘဏ္ဍာမငွ အသုံးဖပုခွင့်ေရှိသည်
ေှာ မအာက်ပါ အတိုင်းဖဖစ်သည်ကုိ ရှင်းလင်းစွာ ဖပဋ္ဌာန်းေားသည်

အချို့အရာေျားအမပါ် မဖပာင်းလွယ် ဖပင်လွယ်ရှိ နိုင်ပါသည်။ ေိုအရာေျားေှာ

၁။ အခွန်မလျာ့ဖခင်း သို့ေေုတ် အခွန် ပောဏဖေင့်ေားေှုကို မနှာင့်မနှးမစဖခင်း

မအာက်တွင် မဖာ်ဖပေားသည့် ကဏ္ဍေျား ဖဖစ်ရပါေည်

၂။ အမငိေ်းစားလစာအရံမငွအပ်နှံေားဖခင်း

၁။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မရာဂါမကကာင့် အနုတ်သမဘာမဆာင်သည့် သက်မရာက်ေှု

အုပ်ချုပ်မရးေျားေှ APRA ရန်ပုံမငွေျားကို အသုံးဖပုခွင့် ေရှိ သည့်
အဖခားနည်းလေ်းေျားေှာ

ေျားကို တင်ဖပမဆွးမနွးဖခင်း

· အမကကး ရန်ပုံမငွအဖဖစ်မောက်ပံ့ေှု

၂။ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်မရးေှ ကိဗ
ု စ်-၁၉ ကပ်မရာဂါမကကာင့် ဆုံးရှုံးခဲ့မသာ

· ဥပမဒဆိုင်ရာ မဖပမငိေ်းဖခင်းေျား သို့ေေုတ် တရားစီရင်ချက်ေျား

ဘဏ္ဍာမရး ေျား ဖပန်လည်အစားေိုးဖခင်း

· အနာဂါတ်ရန်ပုံမငွသိေ်းဆည်းဖခင်း

၃။ အမဖခခံလိုအပ်ချက် အလုပ်သေားေျား (အမရးမပါ်

· မယဘုယျ ဖပုဖပင်ေိန်းသိေ်းမရး ကုန်ကျစရိတ်ေျား၊ မရအသုံးစရိတ် အဖပင်၊
ေိလ္လာ၊ ကကိုးေဲ့ အင်တာနက်၊ သို့ေေုတ် ဘဏ္ဍာမရး ဆုံးရှုံးေှု
ဖပဋ္ဌာန်းချက်မအာက်တွင် အကျုံး၀င် ေည့် အရာတစ်ေျိုး

ကျန်းောမရး၀န်ေေ်းေျား၊ ကုန်စုံ ဆိုင်၀န်ေေ်းေျား စသည်) အတွက်
လုပ်အားခ ေပ်မဆာင်း တိုးမပးနိုင်ဖခင်း
၄။ မရ၊ ေိလ္လာနှင့် ကကိုးေဲ့အင်တာနက် ချိတ်ဆက်စနစ်တို့တွင် ရင်းနှီးဖေှုပ်နှံဖခင်း

· ဗေိုအစိုးရ ဖယ်ဒရယ် အစီအစဉ်ေျား နှင့် အမပိုင်သမဘာ သက်မရာက်မစ ေည့်
အစိုးရ-ေေုတ်မသာ အစီအစဉ် ေျားအမနဖဖင့် မဖာ်မဆာင်ဖခင်း

မိမိငနေိုင်ရာ ငေသ၌ ARPA ငေါ်လာငငွေများအား မည်သို့အသုံးချငနပါ သလဲ? မည်သည့်ငနရာတွေင် ဖမင်ရနိုင်ပါသလဲ?
အကကံဖပု စီေံကိနး် တစ်ခတ
ု ိုင်းတွင် ပမရာဂျက် အမောက်အေားအချက်အလက် စာရင်းအဖပည့်အစုက
ံ ို ကကည့်ရှုနုင
ိ ်ပါသည်။


မမို့နယ် ငကာ်မရှင်အဖွေဲ့ ခွေင့်ဖပုချက် ငအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်တွေင် ရရှိမပီး - သက်သာ မချာင်ချိမရး အိေ်ယာစီေံကိန်းအတွက် Dolliver အမဆာက်အဦးကို ၀ယ်ယူဖခင်း
( 135 N. Washington Ave.) -$၈၁၅,၀၀၀ မေို့နယ်သည် ၎င်းပိုင်ဆိုင်ေှုကို ဗေိုအစိးု ရေံေှ ၀ယ်ယူရဖခင်းေှာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်မရးအတွက် စည်းေျဉ်းတင်းကျပ်ေှုေျားကို
ဖယ်ရှားမစနိုင်ရန်ဖဖစ်ပါသည်၊ ေို့အဖပင် ရပ်ရွာလူေု၏ လိုအပ်ချက်ဖဖစ်မသာ သက်သာမချာင်ချိမရး အိေ်ယာစီေံကိန်း အမကာင်အေည်မပါ်လာမစရန်
အကကုံဖပုလို၍ဖဖစ်သည်။



မမို့နယ် ငကာ်မရှင်အဖွေဲ့ ခွေင့်ဖပုချက် ငအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်တွေင် ရရှိမပီး - ပိုမို၍ ကြာရှည်ခံမည့် အိမ်ယာစီမံမှုများအား စစာင့်ဆိုင်းစေရချိေ်တွင်
မပါင်းစည်းမနေိုင်ကကရမသာ လူေုအတွက် ေိုတယ်/ေိုတယ်သုံး ဘုံေီးဖိုမဆာင် မချးမငွချေှတ်မပးဖခင်း - $၇၇၅,၀၀၀ ကပ်မရာဂါအမဖခအမနမကကာင့် အိေ်ယာေှ
ဖယ်ရှားခံရသည့် အေှုကိစ္စေျား ပိုေိုကကုံလာ နိုင်ေည်ကို ခန့်ေှန်းေားပါသည်၊ ေို့မကကာင့် အဖခားမရွးချယ်ရန် နည်းလေ်း ေရှိမတာ့သည့် ေိသားစုေျားသည် ေိုတယ်ေျား/
ေိုတယ်ေျားတွင် မနေိုင်ကကရပါသည်။ အဆိုပါ ေိသားစုေျားအား မဖာ်ဖပပါနည်းလေ်းဖဖင့် ကူညီမပးလိုမပီး သက်သာမချာင်ချိမရး အိေ်ယာမရွးချယ်ေှုေျားရရှိနိုင်ရန်လည်း
မဆာင်ရွက်မပးလိုပါသည်။



မမို့နယ် ငကာ်မရှင်အဖွေဲ့ခွေင့်ဖပုချက် ငအာက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်တွေင် ရရှိမပီး - McCamly ဟိုတယ်နှင့် ပလာဇာ စီမံကိန်း - $၂.၅ သန်း မက်ခ်ကမ်လီဟိုတယ်သည်
ခက်ခဲသည့်သမိုင်းင ကာင်းရှိခဲ့မပီး အသုံးဖပုဖခင်း မရှိပါ။ အငောက်အဦးသည် ဖပင်ေင်မှုအများအဖပား လိုအပ်လျက်ရှိမပီး ရပ်ရွာလူေု အဖွေဲ့အစည်း များစွောမှ
အတူတကွေလက်တွေဲကာ ကကီးမားငသာ ခရီးသွေားလုပ်ငန်း အေင်ကရတစ်ခုအငနဖဖင့် အသုံးချနိုင်ငရး ပူးငပါင်းလုပ်ငောင်သွေားရန်ရှိပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ စီမံဖခင်းအားဖဖင့်
အလုံးစုံ စီးပွေားငရးပိုမိုငကာင်းမွေန်လာငရး၊ Kellogg ကဲငလာ့ဂ် အားကစားရုံတွေင် ပွေဲများ လှုပ်ရှားမှုများ ကျင်းပနိုင်ရန် လူေုအား ေွေဲငောင်အငဖခချငစဖခင်း နှင့်
ဟိုတယ်အသစ်ဖွေင့်လှစ်ဖခင်းဖဖင့် စားသုံးသူ၀န်ငောင်မှုပညာရပ်အတွေက် ငလ့လာနိုင်မည့် ပတ်၀န်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးငပးနိုင်မည် ဖဖစ်သည်။



အကကံဖပုမောက်ခံချက် - စားသုံးသူ အသုံးဖပုကုန်ကျစရိတ် မဘလ်အမကာင့်ေျား မပးမချဖခင်း -$ ၁.၆ သန်း ဇွန်လ ၃၀၊ ၂၀၂၁ ေှစ၍ စားသုံးသူေျားအားလုံးသည်
အမကကးတင်ေှု $၁.၉ သန်းခန့်ရှိမနမပီး ဤစီေံချက်ေှတစ်ဆင့် ရပ်ရွာအိေ်နီးချင်းေျား၏ သတ်ေှတ်ရက်ေက်-မကျာ်လွန်မနမပီဖဖစ်မသာ မဘလ် မပးဆပ်ရန် လိုအပ်သည်တို့ကို
ကူညီနိုင်ေည်ဖဖစ်သည်။



အကကံဖပုမောက်ခံချက် - ပန်းခခံတွင် အေျားဖပည်သူသုံး Wi-Fi ၀ိုင်ဖိုင်အင်တာနက်/ ပိုေိုမကာင်းေွန်သည့် အင်တာနက် အသုံးဖပုေှု - $၄၀,၀၀၀/ $ ၁ သန်း
ကပ်မရာဂါမကကာင့် အင်တာနက်ေှတစ်ဆင့် မကျာင်းတက်ရဖခင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ရဖခင်းတို့ လိုအပ်ေှုရှိလာပါသည်၊ ေို့မကကာင့် ရပ်ရွာလူေုအတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ေှု
မကာင်းေွန်ဖခင်းလိုအပ်မကကာင်း နားလည်သိရှိပါသည်။ အေျားဖပည်သူသုံး Wi-Fi အသုံးဖပုနိုင်မရး ပိုေိုတိုးချဲ့နိုင်ရန် စီစဉ်မနပါသည်၊ ေို့အဖပင် ရပ်ရွာလူေုတစ်ရပ်လုံး
ကကိုးေဲ့အင်တာနက် အသုံးဖပုနိုင်ေှု အေျားအားဖဖင့် ကျယ်ဖပန့်လာနိုင်ရန် စီေံကိန်းချ၍ ကူညီမနပါသည်။

