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2023-2026 
 

SANDVIKEN 
က တိးုတက�်ိငုသ်ည်! 

လတ်တေလာ�စှ်များအတွငး် Sandviken စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲ�တွင ်အလွနေ်ကာငး်မွနေ်သာ 

အေ�ကာငး်အရာတချို� ြဖစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အေကာငး်ဆုံးက ေရာဂါြပန ့ပ်ွားမ�ကာလအတွငး် 

အေသအေပျာက်��နး် 2.3% ��နး်သာ�ိှခဲ့�ပီး ကပ်ေရာဂါကုိ ေကာငး်မွနစ်ွာ စီမံထိနး်ချုပ်�ိငုခ်ဲ့သည်။ 
 

ယခု�စှ်မှာလည်း Storvik အတွငး် အားကစား�ုံအသစ်တည်ေဆာက်ြခငး်�ငှ့ ်လူမ�ေရးအသငး်အဖွဲ� 

စငတ်ာေဆာက်လုပ်ြခငး်တုိကုိ့ ေတွ� ြမငရ်သည်။ 
 

က��်ပု်တုိအ့ေနြဖင့ ်ယဉ်ေကျးမ�၊ အားကစား၊ ေကျာငး်�ငှ့ ်လုပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများအေပါ် အာ�ုံစိုက်မ� �ငှ့်အတူ 

�မို �ေတာ်တစ်ခုလုံး အလုံးစံု စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ � �ဖိုးတုိးတက် စည်ပင်သာယာေရးကုိ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်လုိ�ကသည်။ 
 

က��်ပု်တုိသ့ည် အနာဂါတ်အေပါ် ယုံ�ကည်မ�ဖန်တီးတည်ေဆာက်ြခငး်�ငှ့ ်�မို �ေတာ်အတွငး်�ိှ လူတုိငး်၏ 

လုံြခံုေရးအတွက် အတူတကွလုပ်ေဆာငေ်န�ကသည်။ 

 

Sandviken �ိှ  
ဆို�ှယ်ဒမီိကုရက်များ 

 

BURMESISKA



  

Sandviken - ေခတမီ်ဖံွ� �ဖိုး တိးုတက ်ေရး �ငှ့ ်

ယဉ်ေကျးမ�ဆိငုရ်ာ �မို �ေတာ ်စည်ပငသ်ာယာေရး 
 

ေအာက်ပါစာမျက်�ာှတွင ်က�နပ််တို ့ Sandviken ဒမုိီကရက်အဖွဲ�က 2023-2026 �ံုးသက်တမ်းအတွက ်က��်ပ်ုတို၏့ 

ေရွးေကာက်ပဲွလမ်းစဉ်ကိ ုတငြ်ပသွားမှာြဖစ်ပါသည။် 

Sandviken သည် ေခတ်မီဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေရး�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ �မို�ေတာ်စည်ပငသ်ာယာေရးအဖွဲ� အြဖစ်သည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အေ�ကာငး်အရာများက က��်ပ်ုတိုအ့ာ�ံုစုိက ်အလုပ်လုပ်လိုေသာ က�အလံးုစုံကို ကိုယ်စားမြပု ေသာလညး် 

၎ငး်အချက်အလက်များက လတတ်ေလာအေြခအေန�ငှ့ ်အနာဂတ်ရဲလ့ိုအပ်ချကက်ိ ုလ�မ်းြခံု��ြမင ်�ိငုေ်စပါသည်။ 

ဆုိ�ှယ်ဒမုိီကရက်တစ်လူအ့ဖွဲ�အစညး်တစ်ခုကို တည်ေဆာက်�ိငုေ်သာ်လည်း အားေကာငး်ခုိငမ်ာေသာ ဒမုိီကရက် 

တစ်မူဝါဒများအတွက ်ဆုိ�ယှ်ဒမုိီကရက်တစ်အစုိးရတစ်ရပ်အေနနဲ ့�ိငုင်တံွငး်�ငှ့ ်ေဒသတွငး် တွငလ်ညး် လိုအပ် ပါသည်။ 

ဤအချငး်အရာကိ ုကပ်ေရာဂါေဘးကာလအတငွး် ေတွ� ြမင့ခ့ဲ်ရ�ပီး ဘုံတညူ ီေသာရည်မှနး်တစ်ခုအတကွ် ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မ��ငှ့ ်

အဆင့အ်မျိုးမျိုးအတွငး် ပူးေပါငး် ေဆာငရွ်က်မ�က အငမ်တနအ်ေရး�ကီးပါသည်။ 

က��်ပ်ုတို ့ ဆုိ�ယှ်ဒမုိီကရက်များအေနနဲ ့ ကျနး်မာေရးကိတုွနး်လှနေ်သာ နားမကျနး်ြဖစ်မ�၊ လူ�ကီး�ငှ့လ်ူငယ်၊ အမျို းသား 

�ငှ့အ်မျိုးသမီး၊ �မို�ေတာ�်ငှ့�်ိငုင် ံသုိမ့ဟတု် အလုပ်လုပ်ေနသူများ�ငှ့ ်အလုပ်မ�ှိေတာ့သူများ အ�ကား ယှဉ်�ပိုငတ်ွနး် 

လှနေ်နမည်မဟုတ်ပါ။  

က��်ပ်ုတို၏့ Sandviken သည် လူမျိုးဘာသာေပါငး်စံု၊ ဒမုိီကေရစီဝါဒအေြခခံေသာ၊ တန်းတညူီမ�ေရး �ငှ့ ်တရားမ�တေသာ 

ပွင့လ်ငး်လွတလ်ပ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းြဖစ်သည်။ 

 

Sandviken �ိှ ဆို�ှယ်ဒမီိုကရကမ်ျားအေနြဖင့ ်ေအာကပ်ါတိုက့ို ဦးတည်ချက ်ထား အလုပ်လုပ်မည်- 

• Sandviken သည် မီှတငး်ေနထုိငရ်န ်ေဘးကငး်လံုြခံုေသာ ေနရာြဖစ်သည ်

• လူတိုငး် အလုပ်လုပ်ရန ်အခွင့အ်ေရး�ှိသည ်

• ေကျာငး်ပညာေရးစနစ်သည ်လတူိုငး်အား အရည်အေသွးြပည့်ဝ ေကာငး်မွနေ်သာပညာေရး၊ လူမ� 

ပညာေရးကိုြဖည့်ဆညး်ေပးြခငး်�ငှ့ ်ေကျာငး်သားတစ်ဦး ချငး်စီ၏ လိုအပ်ချက်ကိြုပည့်မီရန ်စီစဉ်ပ့ံပုိး ေပးရမည ်

• က��်ပ်ုတိုတ့ွင ်အကျိုးအြမတ်မယူေသာ အြပနအ်လှနအ်ကျိုးြပုသည့် လူမ�ဘဝေကာငး်စားေရးအတကွ ်

အားေကာငး်ေသာသေဘာထား�ှိသည်  

• လူတိုငး်တွင ်ြပနလ်ညလ်နး်ဆနး် ဆနး်သစ်မ�အတကွ် ေကာငး်မွနေ်သာ အခွင့အ်လမ်းများ�ှိ�ပီး အားကစား�ငှ့ ်

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ လုပ်ေဆာငမ်� များတငွ ်ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ပူးေပါငး်ပါဝင�်ိငုရ်မည ်

• က��်ပ်ုတို၏့ တစ်မူထူးြခားေသာ ဗိသုကဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ အေမွအ�စ်ှများက ထိနး်သိမ်း ေစာင့ေ်�ာှက်ခံြဖစ်�ပီး 

ဖွံ� �ဖိုးတိုးတက်ေစေအာင ်ေဆာငရွ်က်�ိငုရ်မည ်

သင၏် မဲေပးေရွးချယမ်�က အေရးပါပါသည်။ 
ေရွးေကာက်ပဲွေန ့ြဖစ်ေသာ စက်တငဘ်ာလ 11 ရက်ေန ့ တငွ ်က��်ပ်ုတို ့ သင့အ်ား 

ေစာင့ေ်မ�ာ်အား ထားေနပါမည်။ 
 



  

ဖွံ� �ဖိုး�ကီးထာွးလာသည့် �မို �ေတာ်တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်
• �မို�ေတာ်တရပ်လံုး မ�ကာမီအချိနအ်တွငး် ညညီ�တ်စွာပူးေပါငး်မည ်

• အနညး်ဆုံး အိမ်အသစ် 500 လံးု တိးုပွားလာမည ်

• ေရ�ညှ်တညတ်ံ့ခုိင�်မဲသည့ ်လူေနမ�ပတ်ဝနး်ကျင�်ငှ့ ်ေတွ�ဆုံရာေနရာများစွာ ေပါ်ထွနး် လာမည ်

အနာဂတတ်ွင ်အလုပ်အကုိင�်ငှ့ ်�ကီးပွားတိုးတက်မ�ဆိုငရ်ာ ယုံ�ကည်မ� အတွက် 
• �မို�ေတာ်အတကွ ်အလုပ်အကိုငအ်ခွင့အ်လမ်းသစ် 1000 ေပါ်ထွနး်လာမည ်

• �မို�ေတာ်ကုမ�ဏမီျားအတွငး် တစ်�စ်ှလ�င ်အနည်းဆုံး သငတ်နး်သားရာထူးေနရာ 400 �ှိမည ်

• ကုမ�ဏမီျားအတွက ်တည်ေထာငရ်လွယက်ူ�ပီး လည်ပတ်မ�ဖွံ� �ဖိုးလာမည ်

• ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငနး် ဝယယ်ူမ�များအတကွ် �မို�ေတာ်အတွငး် အလုပ်သငမ်ျား လိအုပ်လာမည ်

• ကျယက်ျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ပူ်းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့ ်က�မ်းကျငမ်�ဆုိငရ်ာ သတ်မှတ ်ြပဌာနး်ချက်များ�ငှ့ ်

ရာသက်ပနသ်ငယ်ူေလ့လာမ�ကို လ�ံ�ေဆာ်မည ်

အသပိညာဗဟုသတုက Sandviken ကုိ ပိုမိုအားေကာငး်လာေစမည် 
• ေကျာငး်သူ/ေကျာငး်သားများ ယေန ့တက်ေရာက်ပညာသငယ်လူျက�်ှိသည့် ေကျာငး်အားလံုး ဆကလ်က ်

တည်�မဲေနရမည ်

• မူ�ကိုေကျာငး်များအတွငး် ပညာေရးဆုိငရ်ာလုပ်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်ကေလးများ၏ ပူးေပါငး်ပါဝငမ်� 

တိုးပွားလာေစမည ်

• ေကျာငး်ပညာေရးစနစ်သည ်ကေလးများ၏ မတညူီေသာလိုအပ်ချက်အားလံုးကို ြပည့်မီရမည်ြဖစ်�ပီး 

အလယတ်နး်ပညာေရးဒပီလိုမာစာေမးပဲွကိ ုေြဖဆုိ�ိငုရ်န ်အေကာငး်ဆုံးအေနအထားတွင ်�ှရိမည ်

• ဒဂီျစ်တယရ်ငး်ြမစ်များက သငယ်ူေလလ့ာမ�၏ အလိအုေလျာကအ်စိတ်အပုိငး် တစ်ခုြဖစ်လာမည ်

• မူလတနး်ေကျာငး်များ နနံက်စာေက�းရမည ်

�မို �ေတာ်အတွငး် ေကာငး်မွန်ေသာ ကုသမ��ငှ့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်မ��ိှေစေရး 
• ြပည်သူလူထုေကာငး်ကျို းချမ်းသာအတွက ်ဒမုိီကရက်တစ်ထိနး်ချုပ်မ�ကို ကာကွယရ်မည ်

• ြပုစုေစာင့ေ်�ှာကေ်ရးဌာနများအတွငး် အနည်းဆုံး ေနရာသစ် 100 �ှိလာရမည ်

• ြပုစုေစာင့ေ်�ှာကမ်� လက်ခံရ�ှိသူများအတကွ ်အမီှအခုိကငး်လတွ်မ��ငှ့ ်လွတလ်ပ်မ� ပုိမုိရ�ှရိမည ်

• ြပုစုေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသူ�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများအကျိုးအတကွ် နညး်ပညာအသစ် ပ့ံပုိးေပးရမည ်

ေြပာငး်လဲေနေသာကမ�ာ�ကီးအတငွး် လုံြခံုေရး 
• �မို�ေတာ်တဝှမ်း မီှတငး်ေနထုိငရ်န�်ငှ့ ်အလုပ်လုပ်�ိငုရ်န ်ေဘးကငး်လံုြခံု၍ ဆဲွေဆာငမ်��ှိသည့်ေနရာြဖစ်ရမည ်

• ဒမုိီကရက်တစ်တနဖ်ိးုများကိ ုြမ�င့တ်ငရ်န ်အဆင့သ်တ်မှတ်ချက် အတားအဆီးများကိ ုဖယ်�ာှးရမည ်

• ခဲွြခားဆက်ဆံမ�ကိုတိကု်ြဖတ်�ပီး အားနည်းချက�်ှိေသာ ေနရာများတွင ်လူမ�စီးပွားေရး ကိ ုြမ�င့တ်ငရ်မည ်

ယဉ်ေကျးမ�၊ သဘာဝ�ငှ့ ်အားကစား 
• �မို�ေတာ်အတငွး် ေနရာများစွာတိုတ့ွင ်အနားယူအပနး်ေြဖမ�ေနရာများ တည်ေဆာက ်မည ်

• �မို�ေတာ်သဘာဝ�ကိုးဝုိငး်ေနရာ သတ်မှတ်မည ်

• ခရီးသွားလုပ်ငနး်ဖွံ� �ဖို းေရးကို ပ့ံပုိး�ပီး သဘာဝကိ ုေတွ� �ကံုခံစားမ�ကို ြမ�င့တ်ငမ်ည ်

• စာ�ကည့တ်ိကု်ခဲွများ တိုးချဲ�မည ်



  

 

ဆိ�ှုယဒ်မုိီကရကမ်ျားကိ ု

မဲေပးပါ 

  

ဩဂုတလ် 24 ရကေ်နမှ့ စက်တငဘ်ာလ 11 ရက်ေနအ့ထ ိမဲေပး �ိငုသ်ည် 

သင့ ်အိုငဒ်စီာရွက်စာတမ်း�ငှ့ ်စာတုိက်မှတဆင့ရ်�ိှသည့် မဲေပးခွင့က်ဒကုိ် သင�်ငှ့အ်တူ ယူေဆာငလ်ာပါ။ 

 
ဝဘ်ဆုိဒ:်  sapsandviken.se 

ေဖ့စ်ဘွတ်:  facebook.com/s.sandviken 

အငစ်တာဂရမ:်  instagram.com/s.sandviken  

တွဒတ်ာ:  twitter.com/ssandviken 
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