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အမေရိကန် ကညူကီယဆ်ယမ်ရေး စေံီကန်ိေး (ARP) အကဥ်ပမေ ESSER III – LEA မလ ျှောကလ် ျှော 

 

LEA ၏ အေည ် DEKALB က ောငတ် ီက  ောင််းခရ ိုင ်

တငသ်ငွေ်းသည့်် မန ့်စွွဲ ဇူလိိုင ်၉ရက ်၂၀၂၁ ေူလဘတဂ်ျက ်  ပပငဆ်ငခ်ျက ်# 

မလ ျှောကလ် ျှော ေျှောတကိျှော 

 အောမခခံ  မ် ော်း 

 LEA ၏ အက ွေက ွေ ဦ်းစော်းက ်းအခ  မ် ော်း 

 သငယ်မူှု အခွေင့််အလမ််းဆံို်းရှု ံ်းမှု ဆ ိုငရ်ော စမီ ံ န််း 

 ရန ံ်ိုကငွေ သံို်းစွေွဲမှု 

 က  ြိုတင ်ော ွေယက်ရ်းနငှ့် ်ကလ ော့်  ်းကစကရ်း မဟောဗ ျူဟောမ ော်း အက ောငအ် ညက် ော်ခခင််း (လကူတွေွေ့သငက် ော်းမှု  ို 

ခ နလ်ညအ်က ောငအ် ညက် ော်ခခင််း) 

 သငယ်မူှု အခွေင့််အလမ််းဆံို်းရှု ံ်းမှု ဆ ိုငရ်ော စမီ ံ န််း ကနော ဆ် တ်ွေွဲ 

အျှောေခံချကေ်ျျှောေး 

အောမခခံ   ်အမ  ြို်းအစော်းတစခ်ိုခ င််းစတီွေင ်ကလ်းက ောင့်် ွေ တ် ိုင််း  ို ကရွေ ်းက ်း  ။ မတှခ်   ်- ကလ်းက ောင့်် ွေ  ် ို ကရွေ ်းခ ယခ်ခင််းသည ်အောမခံခ  တ်ွေင ် သည့်် 

ကေသနတရ  ညောကရ်း ကအဂ ငစ် ီ(LEA) ဝန ်မ််း၏ ေစဂ် စတ်ယ်လ မ်တှခ် စသ်ည။် 

 

 

ARP ESSER ရန ံ်ိုကငွေ  ို ရရှ သည့်် LEA သည ်ယင််း ရန ံ်ိုကငွေမ ော်း  ို သံို်းစွေွဲသွေော်းမည့်် စီမံ  န််း  ို ကရ်းဆွေွဲပ ီ်း SEA သ ို ့် တငခ်  ော LEA ၏ ဝ ်ဘဆ် ို တ်ွေင ်

အမ ော်းခ ညသ်ဝူငက်ရော ်က ည့််ရှုန ိုငက်အောင ်တငခ်  ော်းမညခ် စ်သည။် အဆ ို   စီမံ  န််းနငှ့်် စီမံ  န််း  ို မည ်ွဲ့်သ ို ့် ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငမ်ှုမ  ြို်း  ိုမဆ ို 

လို ် ံို်းလို ်နည််းမ ော်းနငှ့် ်အည ီတငသ်ွေင််းမညခ် စ်သည။် 

 

ARP ESSER ရန ံ်ိုကငွေမ ော်း  ို ကအော ်  ရညရ်ွေယခ်  ်မ ော်း အ  အဝင ်မူလသတ်မှတ် ော်းသည့် ်ရညရ်ွေယခ်  ်မ ော်းအတွေ ် အသံို်းခ ြိုမညဟ်ို LEA မှ 

အောမခံသည။် 

   ိုဗစ်-၁၉ ကရောဂ  က  ြိုတင ်ော ွေယက်ရ်းနငှ့် ်ကလ ော့်  ်းကစကရ်း မဟောဗ ျူဟောမ ော်းအတွေ ် ရန ံ်ိုကငွေ  ို သ်ီးသန် ့်ကခ င််းစဥ်ခ င့်် 

အသံို်းခ ြို/မခ ြို နငှ့်် အသံို်းခ ြိုခွဲ့်    မညသ် ို ့် အသံို်းခ ြိုမညခ် စ်ကက ောင််း  

 အက ော ်အ ော်းအကခခခ ြို က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု  ို အက ောငအ် ညက် ော ်ော ဆံို်းရှု ံ်းသွေော်းကသော သငက် ော်း  ို ့်ခ ကရ်း အခ  နမ် ော်း၏ 

ကနော ်ဆ တ်ွေွဲ  ညောကရ်းသ ်ကရော ်မှုမ ော်း  ို   ိုငတ်ွေယရ်ောတွေင ်ရန ံ်ိုကငွေမ ော်း  ို မညသ် ို ့်အသံို်းခ ြိုမညခ် စ်ကက ောင််း 

 က  ောင််းသော်းမ ော်းအော်းလံို်းနငှ့် ် အ ်ူးသခ င့်် COVID-19  ူ်းစ ်ကရောဂ ၏ ရ ို ်ခတ်မှု  ို မညမီမ ခံစော်းခွဲ့်ရသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း၏ 

 ညောကရ်း၊ လူမှုကရ်း၊ စ တ်ခံစော်းခ  ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ောနငှ့် ်စ တ်  န််းမောကရ်းလ ိုအ ်ခ  မ် ော်း  ို ယင််းက ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း  အမှနတ် ယ ်

ခ ည့်ဆ်ည််းန ိုငက်စရန ်LEA မညသ် ို ့်ကဆောငရ်ွေ ်မညခ် စ်ကက ောင််း 

 

ARP အ ်ဥ ကေ၏  ိုေမ် ၂၀၀၁ (ကအ) တွေင ်က ော်ခ  ော်းသည့််အတ ိုင််း ARP ESSER လို ်ငန််းခ  ော်းက ်းသည့််  ောလအတွေင််းတွေင ်LEA သည ်

ကခခော ်လတစ်က  မ်  ်မနည််းကစဘွဲ စီမံ  န််း  ို အခ အော်းကလ ော်စွေော ခ နလ်ညသ်ံို်းသ ်ပ ီ်း လ ိုအ ်    ၎င််း၏ စီမံ  န််း  ို 

ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငမ်ညခ် စ်ကက ောင််း LEA မှ အောမခံသည။် 

ARP အ ်ဥ ကေ၏  ိုေမ် ၂၀၀၁ (၁) (၂) နငှ့်အ်ည ီLEA သည ်၄င််း၏ စီမံ  န််း ကရ်းဆွေွဲရောတွေင ် အမ ော်းခ ညသ်၏ူ က ော ်ခ ခ  ်မ ော်း  ို 

ကတောင််းခံရမညခ် စ်သည။် LEA သည ်၎င််း၏ စီမံ  န််း  ို ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငရ်န ်လ ိုအ ်ခခင််း ရှ မရှ   ို ဆံို်းခ တရ်ောတွေင ်အမ ော်းခ ညသ်၏ူ 

အက ံခ ြိုခ  ်မ ော်း  ို  ည့််သွေင််းစဥ််းစော်းရမညခ် စ်ပ ီ်း ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငရ်န ်လ ိုအ ်သညဟ်ို ဆံို်းခ တ်    စီမံ  န််းအော်း ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငရ်ောတွေင ်

အမ ော်းခ ညသ်၏ူ အက ံခ ြိုခ  ်မ ော်း  ို  ည့််သွေင််းစဥ််းစော်းရမညခ် စ်သည။် 
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LEA သည ်၎င််းတ ို ့်၏ စီမံ  န််း  ို ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငမ်ညဆ် ို    ယင််း ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငသ်ည့်် စီမံ  န််း  ို CDC မှ လ ်ရှ အက ံခ ြို ော်းသည့်် 

ကဘ်း င််းလံိုခခံြိုကရ်း လ ိုအ ်ခ  တ်စ်ခိုခ င််းစီနငှ့််   ို ်ညကီစရန ်ကဆောငရ်ွေ ်မညခ် စ်ပ ီ်း အ ယ၍် LEA သည ်၎င််း၏ စီမံ  န််း  ို 

ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငက်နခ  နတ်ွေင ်CDC မှ ယင််းတ ို ့်၏ ကဘ်း င််းလံိုခခံြိုကရ်း အက ံခ ြိုခ  ်မ ော်း  ို ခ ငဆ်ငက်ခ ောင််းလွဲ    ယင််းခ ငဆ်ငက်ခ ောင််းလွဲလ ို ်သည့်် 

ကဘ်း င််းလံိုခခံြိုကရ်း အက ံခ ြိုခ  ် တစ်ခိုခ င််းစီအတွေ ် မူဝ ေမ ော်း  ို LEA မှ မညသ်ည့််အတ ိုင််းအတောအ    ည့််သွေင််းပ ီ်းခ စ်ကက ောင််းနငှ့်် 

ယင််း ည့််သွေင််း ော်းသည့်် မူဝ ေမ ော်း  ို က ော်ခ မညခ် စ်ကက ောင််း LEA မှ အောမခံသည။် 

 

ARP အ ်ဥ ကေ၏  ိုေမ် ၂၀၀၁ (၁)(၁) နငှ့်် (၂) တွေင ်က ော်ခ  ော်းသည့်် လ ိုအ ်ခ  မ် ော်းနငှ့််   ို ်ညကီသောလ်ည််း က ော်း ောလ အပ ီ်းသတ် 

စည််းမ ဥ််းလ ိုအ ်ခ  ်မ ော်းတွေင ်  ဝငရ်န ်လ ိုအ ်သည့်် ကဘ်း င််းလံိုခခံြိုကရ်းလ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း မ  ဝငက်သ်းသည့်် ARP အ ်ဥ ကေ  ို မခ ဌောန််းရကသ်းမီတွေင ်

LEA မှ စီမံ  န််း  ို ကရ်းဆွေွဲပ ီ်းစီ်းခွဲ့်    ၎င််းတ ို ့်သည ်(လ ိုအ ်ကသော  ံိုမှနခ် နလ်ညသ်ံို်းသ ်မှု၏ တစ်စ တတ်စ်  ိုင််းအခ စ်) ကနော ်ဆံို်း ကဆောငရ်ွေ ်ခွဲ့်သည့်် 

ခ နလ်ညသ်ံို်းသ ်မှုပ ီ်းသည့််ကနော ် ကခခော လ်  ် ကနော ်မ  ကစဘွဲ ယင််းလ ိုအ ်ခ  ်မ ော်းနငှ့််   ို ်ညသီည့်် စီမံ  န််း  ို 

ခ နလ်ညခ် ငဆ်ငမ်ညခ် စ်ကက ောင််း အောမခံသည။် 

 

စီမံ  န််း  ို မ ဘမ ော်း နော်းလညန် ိုငသ်ည့်် ဘောသောစ ော်းခ င့်် အတတန် ိုငဆ်ံို်း ကရ်းသော်း ော်းသည့််  ံိုစံအမ  ြို်းအစော်း  သ ို ့်မဟိုတ် ကရ်းသော်းရန ်ခ ်ခွဲ    

နှုတ်ခ င့်် ဘောသောခ နဆ် ို ော်းသည့််  ံိုစံအမ  ြို်းအစော်းခ င့်် ရရှ န ိုငမ်ညခ် စ်ပ ီ်း အ ယ၍် မ ဘတစ်ဦ်းဦ်းသည ်  ိုယလ် ်အဂဂ   မသနစ်ွေမ််းသခူ စ်ပ ီ်း 

၎င််းမှကတောင််းဆ ို    ၎င််းအတွေ ် အလွေယတ် ူ  တ်ရှုန ိုငမ်ည့်် အခခော်း ံိုစံအမ  ြို်းအစော်းတစ်ခိုခ င့်် စီမံ  န််း  ို  နတ်ီ်းက ်းမညခ် စ်ကက ောင််း LEA မှ 

အောမခံသည။် 



 
Educating Georgia’s Future 

BURMESE 

 

LEA ၏ အမ မွ  ွဥေီးစျှောေးမပေးအချကေ်ျျှောေး 

LEA တွေင ်  ဝငသ်ည့်် က  ောင််းမ ော်းတွေင ်  ိုဗစ်-၁၉   ်ကရောဂ ၏ ရ ို ်ခ ်မှုကက ောင့်် သ ို ့်မဟိုတ်   ိုဗစ်-၁၉ မခ စ် ွေော်းကစရန ်

က  ြိုတငတ်ိုန် ့်ခ န ်ော်းမှုကက ောင့်် က  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့်် က  ောင််းမ ော်းတွေင ်က ံြိုကတွေွေ့လောရသည့်် အကရ်းအက ီ်းဆံို်း လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း  ို 

သတ်မတှ်ရောတွေင ်LEA မ ှသတ်မှတ် ော်းသည့်် ဦ်းစော်းက ်း လ ိုအ ်ခ  ် ၂ခို - ၃ခို ခန် ့်  ို က  ်းဇူ်းခ ြို၍ က ော်ခ   ။ LEA တွေင ်  ဝငသ်ည့်် 

က  ောင််းမ ော်းနငှ့်် က  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ ် ယင််းလ ိုအ ်ခ  ်မ ော်းသည ်အဘယ့််ကက ောင့်် အ ်ူး အကရ်းအက ီ်းဆံို်းခ စ်သည ်နငှ့််/သ ို ့်မဟိုတ် 

က ံြိုကတွေွေ့ရမှုအမ ော်းဆံို်း လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်းခ စ်သည ် ို က ော်ခ န ိုငသ်ည့်် အခ  ်အလ ်အရင််းအခမစ်မ ော်း  ို   က  ်းဇူ်းခ ြို၍  ည့််သွေင််း  ။ 

 

ဦေး စျှောေးမပေး အချကအ်လကအ်ရငေ်းအပေစေ်ျျှောေး 

သငယ်ူမှု အခွေင့််အလမ််းဆံို်းရှု ံ်းမှု /  ညောသငက် ော်းကရ်းဆိုတ်ယိုတ်မှု NWEA ကခမ ံို၊ အတန််းမ ော်း၊ က  ောင််းကခေါ် က  မ် 

က  ောင််းသော်းနငှ့််  ကတွေွေ့ဆ ်ဆံခခင််း က  ောင််းကခေါ် က  မ်၊ အတန််းမ ော်း၊ စည််း မ််း၊ သငရ် ို ်းခ င ်လှု ်ရှော်းမှုမ ော်း 

လံိုခခံြိုကဘ်း င််းစွေော က  ောင််းခ နတ် ်   က  ောင််းသော်းနငှ့် ်၀န ်မ််း တ ်ကရော ်မှု အခ  ်အလ ်မ ော်း 

သငယ်ေူှု အခွင့််အလေ်ေး ဆံိုေးရှု ံေးေှုဆိိုငရ်ျှော စေံီကန်ိေး 

ရညရွ်ယခ်ျက ်
 

  ိုဗစ-်၁၉   ်ကရောဂ ၏ ရ ို ခ်တမ်ှု  ို ခခံွဲ့်ရသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ  ်အရှ နအ်ဟိုနခ်မင့်် သငယ်ကူရ်းအခွေင့််အလမ််းမ ော်း  ို  ံ့်  ို်းက ်းမည့်် 

အက ော အ် ော်းအကခခခ ြို က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုမ ော်း  နတ််ီးကရ်း   ို ခရ ိုငအ်ဆင့််မ ှစမီခံ  ခ် ရောတွေင ်အက ော အ် ခူ စက်စကရ်းအတွေ  ်ယခို ံိုစခံ င့်် 

လမ််းညွှနန် ိုငရ်န ်ရညရ်ွေယသ်ည။် ဤ ံိုစသံည ်Georgia ခ ညန်ယ၏် လွေယ ်ရူှင််းလင််း ော ဆ စ် ်မှုရှ သည့်် သငက် ော်းကရ်းစနစ ် ို အကလ်းက ်းသည့်် 

စဉ်ဆ မ်ခ တတ် ို်းတ က်ရ်း စ ဝ်န််းစနစ ် ို လ ို န်ောသည။် 

"အရှ နအ်ဟိုနခ်မင့်် သငယ်ကူရ်း နငှ့်် အော်းက ောင််းသည့်် သငက် ော်းမှုတ ို ့်သည ်အခ နအ်လနှ ်မှခီ ိုကနက သည”် အော်းနည််းသည့်် သငက် ော်းကရ်း အကလ့်အ မ ော်း  ို 

သံို်းပ ီ်း သငယ်ကူရ်း  ို အရှ နအ်ဟိုနမ်ခမြှင့််န ိုငသ် ွဲ့်သ ို ့် မပ ီ်းခ တက်သ်းသည့်် သငယ်မူှု  ို   ကရော စ်ွေော မ ံ့်  ို်းန ိုင ်  လည််း အော်းက ောင််းသည့်် သငက် ော်းမှု  ို 

က ော်ကဆောငန် ိုငမ်ည ်မဟိုတ ် ။   ို ့်ကက ောင့် ်လကူ ်ီးမင််းတ ို ့်၏ ကခ င််းကဆောငမ် ော်းနငှ့်် ဆရော/ဆရောမမ ော်းသည ်အရှ နအ်ဟိုနခ်မင့်် သငယ်ကူရ်း နငှ့်် အော်းက ောင််းသည့်် 

သငက် ော်းမှုဆ ိုငရ်ော အယအူဆမ ော်းနငှ့်် အက ောင််းဆံို်းအကလ့်အ မ ော်း  ို လ ို န်ောကဆောငရ်ွေ ရ်န ်အကရ်းက ်ီး  သည။် 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ရ်န ်သင့်် ဆံို်းခ တခ်   ် ို  ံ့်  ို်းက ်းမည့်် လမ််းညွှနက်မ်းခွေန််းမ ော်းနငှ့်် သိုကတသနမ ော်း၊ ယင််းက ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ခ်  မ် ော်း  ို 

အက ောငအ် ညက် ောရ်န ်လမ််းညွှနခ်  မ် ော်း  ဝငသ်ည့်် လင့််  ို ဤစောတွေင ် ည့််သွေင််းက ်း ော်း  သည။် 

အပိိုငေ်းလိိုက ်ေျှောတကိျှော 

 ကကျှောေးဝငမ်ဆျှောငရွ်ကေ်ှုေျျှောေးကိို သတေှ်တပ်ခငေ်း 

 ကကျှောေးဝငမ်ဆျှောငရွ်ကေ်ှုေျျှောေးကိို မရွေးချယပ်ခငေ်း 

 စီေံကန်ိေးကိို အမကျှောငအ် ညမ် ျ်ှောမဆျှောငရွ်ကပ်ခငေ်း 

 စီေံကန်ိေးကိို အမကျှောငအ် ညမ် ျ်ှောမဆျှောငရွ်ကပ်ါ 

 တိိုေးတကေ်ှုအျှောေး စစ်မဆေးပါ 
 

LEA ARP စေံီကန်ိေး 

LEA ဝကဘ်ဆ်ိိုကလ်ပ်ိစျှော 

www.dekalbschoolsga.org/cares-act-funding/ 

 

ဤစောတမ််း  အကက ောင််းအရောမ ော်း  ို LEA မှ နတ််ီးသည့််  ံိုစံတွေင ်သ်ီးသန် ့်ရှင််းလင််းခ  ော်းပ ီ်း LEA ဝ ဘ်ဆ် ို က် ေါ်တွေင ်တင ်ော်း    အ   ်  စီမံ  န််း၏ အကက ောင််းအရောမ ော်း  ို ရှောက ွေန ိုငမ်ည့််   ို်း ော်းခ   ် ို က  ်းဇူ်းခ ြို၍ 

 ည့််သွေင််းက ်း  ။ 



 
Educating Georgia’s Future 

BURMESE 

 

လိိုအပ်ချကေ်ျျှောေးကိို သတေှ်တပ်ခငေ်း 

 

လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း  ို ဆံို်းခ တ်ကရ်း လို ်ငန််းစဥ်တွေင ်ကတွေွေ့ ရှ ရသည့်် ခရ ိုငတ်စ်ခိုလံို်းတွေင ်သငယ်မူှု 

အခွေင့််အလမ််းဆံို်းရှု ံ်းမှု၊ တ ို်းခ ွဲွေ့သငယ်မူှု အခွေင့်အ်လမ််းမ ော်း  ို  ံ့်  ို်းရန ်လ ်ရှ အရင််းအခမစ်မ ော်းနငှ့်် 

အခခော်းအရင််းအခမစ်မ ော်း  ို တငခ် သည့်် အခ  ်အလ ်မ ော်း  ို က ော်ခ   ။ ၀ 

ငက်ငွေနည််း  ်းကသောက  ောင််းသော်းမ ော်း၊ မသနစ်ွေမ််း ကလ်းမ ော်း၊ အဂဂလ  ်စောကလ့်လောသငက် ော်းသမူ ော်း၊ 

လူမ  ြို်းစိုလနူည််းစိုမ ော်း၊ အ ို်းမွဲ့်အ မ်မွဲ့်ခ စ်ကနကသောက  ောင််းသော်းမ ော်း၊  ကလ်းသငူယမ် ော်းနငှ့် ်ကမွေ်းစော်းလူငယမ် ော်း 

အ  အ၀င ် ူ်းစ ်ကရောဂ နငှ့် ်

က  ောင််း  တ်ခခင််းမ ော်းကက ောင့်အ်ခ  ြို်းအစော်းမမ တစွေောသ ်ကရော ်မှုခံရသည့်က်  ောင််းသော်းမ ော်းအက ော်း 

သငယ်မူှုအခွေင့်အ်လမ််းဆံို်းရှု ံ်းမှု  ိုက ော ်ိုတ်သည့် ်အခ  ်အလ ်မ ော်း  ို က  ်းဇူ်းခ ြို၍  ည့်သ်ွေင််း  ။ 

လေ်ေးည န်မေေးခွန်ေးေျျှောေး အမပ ေျျှောေး 

သငယ်မူှု အခွေင့််အလမ််းဆံို်းရှု်ံးမှု ကက ောင့်ခ် စက် ေါ်လောကသော 

က  ောင််းသော်း၏လ ိုအ ်ခ  မ် ော်း  ို ဆံို်းခ တရ်န ်

မညသ်ည့််အခ  အ်လ မ် ော်း  ို 

စိုကဆောင််းပ ီ်းက  င််းစည််းရနလ် ိုသနည််း။ 

သငယ်မူှုအခွေင့်အ်လမ််းဆံို်းရှု်ံးမှုကက ောင့် ်ခ စက် ေါ်လောကသောက  ောင််းသော်း၏ လ ိုအ ်ခ  မ် ော်း  ိုဆံို်းခ တရ်နအ်တွေ ် 

စိုကဆောင််းက ော ယ်မူည့်အ်ခ  အ်လ မ် ော်းတွေငက်အော  ် တ ို ့်သောမ ဘွဲ အခခော်းအခ  မ် ော်းလည််း   ၀ငလ် မ့်မ်ည။် 

က  ောင််းအ ်နှခံခင််း၊ က  ောင််းသော်းနငှ့် ်၀န ်မ််း က  ောင််းကခေါ် က  မ်ခ ည့််မီမှု၊ အ  တ်န််းတွေငရ်ရှ ကသော ဘောသောရ ်ဆ ိုငရ်ော 

ခရ ေ်စ်ရမှတမ် ော်း၊ MAPLE ကလ့်လောမှု၊ အဆင့်မ် ော်း၊ အကနော က်ခမော အ် ွဲခ တအ် ွေွဲွေ့ (NWEA)  ညောရညခ်မင့််မော်းကရ်း 

အစအီမမံ ော်း (MAP)၊ ကဂ ော်ဂ ီယောခ ညန်ယ ်၏သမ ိုင််းမှတတ် ိုငမ် ော်း၊ ခ ညန်ယမ် ော်းက ော်း အဂဂလ  ်ဘောသောစ ော်း နော်းလညမ်ှုနငှ့်် 

ဆ သ်ွေယန် ိုငမ်ှု စစ်ကဆ်းခ   ်(ACCESS)၊ စည််း မ််း၊ ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််း၊ ေ ီလ ိုမောမ ော်းနငှ့် ်ဆရောမ ော်း အလို ်ကခ ောင််းကရွှွေ့ မှုန ှုန််း 

အော်းသောခ  မ် ော်းနငှ့်စ် နက်ခေါ်မှုမ ော်း  ို 

က ေ်ာ ိုတရ်နန်ငှ့်ရ်လေမ် ော်း  ိုဆံို်းခ တရ်န ်

အခ  အ်လ မ် ော်း  ိုဆန််းစစ ် ။ 

စောမ  န်ေှာ ၂၃   ိုက ည့် ်  

သငယ်မူှုအခွေင့်အ်လမ််းဆံို်းရှု်ံးမှု  ို   ိုငတ်ွေယက်ခ ရှင််းရန ်

လ ရ်ှ တွေင ်မညသ်ည့််လို ်ငန််းမ ော်း (က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ခ်ခင််း၊ 

မဟောဗ ျူဟောမ ော်း၊ အရင််းအခမစမ် ော်း၊ ရ ်ရွေောအသ ိုင််းအဝ ိုင််းမ ော်း) 

  ို ကဆောငရ်ွေ က်န  သနည််း။ 

ခရ ိုငသ်ည ်သငယ်မူှုအခွေင့်အ်လမ််းဆံို်းရှု်ံးမှု  ိုကခ ရှင််းရန ်ကအော  ် တ ို ့်  ို သံို်း၍ အဆင့်ဆ်င့်် ံ့်  ို်းမှုစနစ် (MTSS) 

  ိုအက ောငအ် ညက် ေ်ာကနသည။် 

ဘောသောရ ်ဆ ိုငရ်ော ခရ ေ်စမ် ော်း ခ နလ်ညခ် ည့််တင််းခခင််း၊ ကနွေရောသ ီအစီအစဥမ် ော်း၊ အို ်စိုငယ၊် ဆရောမှ ဦ်းကဆောငခ်ခင််းနငှ့်“် 

ဗိုေဓဟ်ူးကန ့်” တစ် ဦ်း ခ င််းသငက် ော်းခခင််း၊ က  ောင််းအကခခခ ြိုသငက် ော်းခခင််း၊ ကယဘယူ  သံို်းသ ်ခခင််း ( ံိုစအံလ ို )် နငှ့်် United 

States Way Experience Corps  ူ်းတွေွဲကဆောငရ်ွေ မ်ှုမတှစဆ်င့် ်သငက် ော်းခခင််း 

လ ရ်ှ က  ြို်း မ််းမှုမ ော်း ကအောငခ်မငခ်ွဲ့်ခခင််း ရှ မရှ   ို သ ရန ်

မညသ်ည့််အခ  အ်လ မ် ော်း  ို သငစ်ိုကဆောင််းခွဲ့်သနည််း။ 

လ ရ်ှ က  ြို်း မ််းမှုမ ော်း ကအောငခ်မငခ်ွဲ့်ခခင််း ရှ မရှ   ို သ ရနစ်ိုကဆောင််း ော်းကသောအခ  အ်လ မ် ော်းတွေင ်ကအော  ် တ ို ့် 

  ဝငသ်ည။် 

စံသတမ်ှတခ်  ၊် က  ောင််းကခေါ် က  မ်၊ NWEA ကခမ ံို၊ အဆင့်န်ငှ့်ေ် ီလ ိုမောတဆံ  ်မ ော်း။ 

လ ရ်ှ လ ိုအ ်ခ  မ် ော်း  ိုက ေ်ာ ိုတရ်နမ်ညသ်ည့်အ်ခ  အ်

လ မ် ော်း  ိုသငစ်ိုကဆောင််းပ ီ်းခွေွဲခခမ််းစ တခ် ောမညန်ည််း။ 

လ ရ်ှ လ ိုအ ်ခ  မ် ော်း  ိုက ေ်ာ ိုတရ်နအ်တွေ စ်ိုကဆောင််းပ ီ်းခွေွဲခခမ််းစ တခ် ောမည့်အ်ခ  အ်လ မ် ော်းတွေင် - 

လ က်တွေွေ့ နငှ့်မ်  န်ေှာခ င််းဆ ိုငသ်ငယ်ခူခင််း၊ က  ောင််းသော်းနငှ့် ်၀ န ်မ််းမ ော်း၊ တ က်ရော မ်ှု၊ က  ောင််းဆင််းခခင််းခရ ေ်စ်မ ော်း၊ 

NWEA MAP၊ စံသတမ်ှတခ်  မ် ော်း၊ ဘွေွဲွေ့လွေနန် ှုန််း၊ ကဂ ောဂ် ယီောအခခော်းကရွေ ်းခ ယစ်ရောအ ွဲခ တခ်ခင််း (GAA)၊ 

ေ ီလ ိုမောတဆံ  ်မ ော်း၊ သငရ် ို်းခ င ်လှု ်ရှော်းမှုမ ော်းတွေင ် ၀ငခ်ခင််း၊  နဦ်း/ကနော ဆ် တ်ွေွဲ ယနူစ် အ ွဲခ တခ်ခင််း၊ Georgia 

ခ ညန်ယ ်သမ ိုင််းမှတတ် ိုငမ် ော်း၊ အဂဂလ  ်ဘောသောစ ော်းသငယ်သူမူ ော်းအတွေ  ်ACCESS၊ ကလ်းနစှတ်ောအခ  အ်လ မ် ော်းနငှ့် ်

ကယဘယူ  သံို်းသ ်ခခင််း ( ံိုစံအလ ို )်။ 

 လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း  ို ခ ည့််စံိုံစွေော အ ွဲခ တ်ရန ်ကဆောငရ်ွေ ်ခခင််း 

 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Documents/Process%20Guides/Data%20Decision%20Making%20Process%20Guide.pdf
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ကကျှောေးဝငမ်ဆျှောငရွ်ကေ်ှုေျျှောေးကိို မရွေးချယပ်ခငေ်း 

 

သတ်မှတ် ော်းကသော လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း  ို ခ ည့််ဆည််းက ်းန ိုငသ်ည့်် သ ်ကသအက ော ်အ ော်းရှ ကသော ကခ ရှင််းနည််းမ ော်း  ို 

ဆံို်းခ တ်န ိုငရ်န ်အခ  ်အလ ်ရင််းခမစ်မ ော်းစွေော  ို သိုကတသနခ ြို  ။  ညောကရ်းဆ ိုငရ်ောတ ို်းတ ်မှု  ို အရှ နခ်မြှင့်က် ်းကသော ရှ ရင််းစွေွဲ 

 ညောကရ်းအစီအစဉ်မ ော်းနငှ့် ်စတငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း  ို အဆင့််ခမြှင့််တငရ်နန်ငှ့််   ိုမ ိုက ောင််းမွေန်ကစရန ် 

သ ်ကသအက ော ်အ ော်းမ ော်း  ိုအကခခခံသည့်် က ော်း၀ငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း  ို ကရွေ ်းခ ယ်  ။ က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်းသည် 

စောတတ်ကခမော ်ခခင််း၊ အတွေ ်အခ  ်၊ ခရ ်ေစ် ခ နလ်ည်ရယူခခင််းနငှ့်် ဘွေွဲွေ့မပ ီ်းဆံို်းန ိုငက်ခခရှ သည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ ် 

လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း  ိုကခ ရှင််းသင့်သ်ည်။ 

 လ ိုအ ်ကသော တ ို်းတ ်မှုအတွေ ် အက ော ်အ ော်းအော်းလံို်း  ို  ည့််သွေင််းစဉ််းစော်း  ။ 

 ခ စ်န ိုငက်ခ ရှ သည့်် က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုအော်းလံို်း  ို သိုကတသနခ ြိုကလ့်လော  ။ 

 ၀န ်မ််းမ ော်းအကနခ င့် ်ခ စ်န ိုငက်ခ ရှ ကသော က ော်း၀ငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း  ို အက ောငအ် ည်က ော်န ိုငစ်ွေမ််းရှ မရှ  

ဆံို်းခ တ်  ။ 

ဤအ  ိုင််းသည် က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု (မ ော်း) ကရွေ ်းခ ယ်ခခင််း  ို အသ က ်းရနခ် စ်သည်။ ဤအ  ိုင််းတွေင ်မည်သည်  ိုမှ 

ခ ည့််သွေင််းရန ်မလ ိုအ ်  ။ 

ကကျှောေးဝငမ်ဆျှောငရွ်ကေ်ှုဆိိုငရ်ျှော နညေ်းလေ်ေးေျျှောေး မရွေးချယမ်ရေးနငှ့်အ်မကျှောငအ် ညမ် ျှော်မရေးအတကွ ် ည့််သငွေ်းစဉေးစျှောေးရန်ေျျှောေး 

စျှောသငခ်န်ေး အရွယ်အစျှောေးကိို မလ ျှော့်ချပခငေ်း 

သိုကတသနမ ော်းအရ ဤက ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုနငှ့်အ်တူ  ူ်းတွေွဲစဉ််းစော်းရမည့်် အရောမ ော်း - 

 အဆင့် ်K-8 အတွေ ်အ  ကရော ်ဆံို်း 

 ကယဘိုယ အော်းခ င့် ်သငက် ော်းကရ်း   ကရော ်မှုရှ ကစရနအ်တွေ ် ၁၅ကယော ်နငှ့်် 

၁၈ကယော ်က ော်းရှ သည့်် အတန််းအရွေယအ်စော်း  ို အက ံခ ြို  သည ်

 ဆရောအရညအ်ကသွေ်း  ို ည့်သ်ွေင််းစဉ််းစော်းရမည။် 

 ရို ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ော လွေတလ် ်မှု 

ကနော ်ဆ တ်ွေွဲရှ  သိုကတသနသ ို ့် လင့်် 

တိိုေးချွဲျဲ့မကျျှောငေ်းမန ့် 

(က  ောင််းမတ ိုငမီ်နငှ့်ပ် ီ်းကနော ်) 

သိုကတသနမ ော်းအရ က  ောင််းတ ်ခ  နန်ငှ့်် က  ောင််းဆင််းခ  န၏် သ ်ကရော ်မှု  ို စဥ််းစော်းရောတွေင ်

က  ောင််း၏ သကဘောသဘောဝ၊ ရ ်ရွေော၊ မ သော်းစိုမ ော်း၊ က  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့်် ကငွေကက ်းခ ဿနောမ ော်း  ို   

 ည့််သွေင််းစဥ််းစော်းရန ်အကရ်းက ီ်းသည။်  ည့်သ်ွေင််းစဉ််းစော်းရမည့်အ်ခ  ်မ ော်း - 

 သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််းနငှ့် ် ံိုမှနက်  ောင််းခ  နအ်တွေင််း သငက် ော်း  ို ့်ခ သည့်အ်ကက ောင််းအရော၏ 

လ ို ်  ်ညမီှု 

 သယယ် ူ ို ့်ကဆောငက်ရ်း 

 အစော်းအစောမ ော်းနငှ့်မ်ိုန ့်မ် ော်း 

 က  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ ် လ ိုအ ်ကသော ကနရော  ိုငခ်င််း 

 သငရ် ို ်းညွှန််းတမ််း ခ င ်လှု ်ရေှာ်းမှုမ ော်းအက ေါ် သ ်ကရော ်မှု 

ကနော ်ဆ တ်ွေွဲရှ  သိုကတသနသ ို ့် လင့်် 

တိိုေးချွဲျဲ့ ျှောေးမသျှောမကျျှောငေ်းနစှ် 

(ခ  ခေ နတ်ွေငရ် ်က  င််း ည့််) 

က  ောင််းတ ရ်  ်သ ို ့်မဟိုတ ်စောသငန်စှ်  ိုတ ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််းသည ်သငက် ော်းကရ်းနငှ့်် မဆ ိုငသ်ည့်် 

အ   ြို်းက  ်းဇူ်းမ ော်း  ိုရရှ က ောင််း ရရှ ကစန ိုငသ်ည။် သ ို ့်ကသေ်ာ က  ောင််းသော်း၏ တ က်ခမော မ်ှုသည ်အလော်းတ ူ

တ ို်းတ န် ိုငသ်ည့်် ခ စ်န ိုငက်ခခ  ို သ က်သခ ရနအ်တွေ မ်ူ သိုကတသနအကခခခ ြိုသ က်သအက ော အ် ော်း 

မရှ သကလော  ်နည််း  ်းသည။် သိုကတသနစောတမ််းမ ော်းအရ က  ောင််းသော်း၏ တ က်ခမော မ်ှု  ို 

ခမြှင့််တငရ်နအ်တွေ  ်အခ  နလ် ိုအ ်ကသော်လည််း အပမွဲတကစ အခ  နမ်လံိုကလော က်က ောင််း ကတွေွေ့ ရှ ရသည။် 

အကရ်းက ်ီးကသော အခ  မ်ှော သငက် ော်းကရ်း၏ အရညအ်ကသွေ်းနငှ့်် အခ  န ် ို မညသ် ို ့်အသံို်းခ ြိုသညဆ် ိုသည့်် 

အခ  ခ် စသ်ည။်  ည့်သ်ွေင််းစဉ််းစော်းရမည့်အ်ခ  မ် ော်း - 

 ဆရောမ ော်းနငှ့် ်အို ်ခ ြို ်ကရ်းမ ်းမ ော်း၏ စောခ ြို ်မ ော်း 

 ဆရောနငှ့် ်က  ောင််းသော်း   ိုယစ် တန်စှ ် ်း  င ်န််းခခင််း 

   ကတွေွေ့ မှုရှ ကနကစရန ်မ ဘ၏  ံ့်  ို်းမှု  ို ရယခူခင််း 

 က  ောင််း  တရ် မ် ော်း 

 သယယ် ူ ို ့်ကဆောငက်ရ်း 

ကနော ဆ် တ်ွေွဲရှ  သိုကတသနသ ို ့် လင့်် 
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ကကေ်ိမရပေင့်် သငက်ကျှောေးမရေး 

သိုကတသနမ ော်းအရ၊   ကရော မ်ှု အရှ ဆံို်း သငက် ော်းကရ်းအစီအစဉ်မ ော်းတွေင ်ကအော  ်  ွေွဲွေ့စည််း ံိုမ ော်း   ဝငက်လ့်ရှ သည။် 

 တစ် တလ် င ်သံို်းက  မ် သ ို ့်မဟိုတ ်  ို ့်   ်  ိုကသော စောသငခ်  န ်က  မက်ရ 

 စောသငခ်  နတ်စခ်ိုလ င ်၃၀မ နစ-်၆၀မ နစ ်

 အနည််းဆံို်း ၁၀  တ ်

 အို ်စိုတစ်စိုလ ငက်  ောင််းသော်းသံို်းဦ်း မှ ကလ်းဦ်း အ    ွေွဲွေ့စည််းန ိုငက်သောလ်ည််း ဆရော သ ို ့်မဟိုတ ်

သငက် ော်းကရ်း ိုဂ္ ြိုလမ် ော်းခ င့်် တစဦ််းခ င််းစီ သ ို ့်မဟိုတ ်၁:၂ အခ  ြို်းခ င့်် သငက် ော်းခခင််း  အ  ကရော ဆ်ံို်းခ စသ်ည။် 

 အစအီစဉ်တကလ ော လ်ံို်းတွေင ်က  ောင််းသော်းအို ်စိုမ ော်း  ို တညူသီည့်် ဆရောခ င့််သော တွေွဲစ ်က ်း  ။ 

 က  ောင််းခ  နအ်တွေင််း သငက် ော်းရန ်သ ို ့်မဟိုတ ်က  ောင််းခ  နပ် ီ်းသညန်ငှ့်် ခ  ခ် င််း သငက် ော်းရန ်ကဆောငရ်ွေ  ်  

 ကရော ရ်ှ ကနသည့်် အတန််း၏ အဆင့် ်သ ို ့်မဟိုတ ်သငရ် ို်း၏ စံနှုန််းမ ော်းနငှ့် ်ခ  နည်ြှ    

 တ ို်းတ မ်ှု  ို တ ိုင််းတောရနန်ငှ့် ်အမှနတ် ယက်ဆောငရ်ွေ ရ်ောတွေင ်ခ ြိုခ ငက်ခ ောင််းလွဲမှုမ ော်း ခ ြိုလို ်ရနအ်တွေ  ်

လ ရ်ှ  အသံို်းခ ြိုကနသည့်် စစ်ကဆ်းမှု အကလ့်အ မ ော်း  ို အသံို်းခ ြို   

ကနော ဆ် တ်ွေွဲရှ  သိုကတသနသ ို ့် လင့်် 

မနရွျှောသ ီအစီအစဥ်ေျျှောေး 

သိုကတသနမ ော်းအရ    ကရော မ်ှုအရှ ဆံို်း ကနွေရောသအီစီအစဉ်မ ော်းတွေင ်ကအော  ်  ွေွဲွေ့စည််း ံိုမ ော်း   ဝငက်လ့်ရှ သည။် 

 က ောခ  န ်င ်း တမ်ှ ကခခော  ်တ ်

 တစ် တလ် င ်အစအီစဥ် င ်းရ  ် 

 တစ်ကန ့်လ င ်သခဂ ောအခ  န ်မ နစ် ၆၀-၉၀ မ နစ်၊ စော တ/်စောကရ်း သငက် ော်းခ  န ်မ နစ် ၉၀ -၁၂၀ မ နစ်နငှ့် ် ွေံွေ့ ပ  ြို်းကရ်း 

အစအီစဥ်မ ော်းအတွေ  ်နစှ် နောရီ-သံို်းနောရီ 

 ဆရောတစဦ််းလ င ်အမ ော်းဆံို်း က  ောင််းသော်း ၁၅ ကယော အ်  သော ရှ သည့်် စောသငခ်န််းငယမ် ော်း 

 အ ်ူးအရညအ်ခ င််းခ ည့််ဝသည့်် ဆရောမ ော်း  ို အသံို်းခ ြို   

 တသမတတ်ည််းခ စ်သည့်် သငရ် ို်း  ို အကလ်းက ်း ော အရညအ်ခ င််းခ ည့််ဝသည့်် သငယ်မူှု ံိုစံ  ို 

သတမ်တှ ်ော်းသည့််အခ  နအ်တွေင််း အက ောင််းဆံို်း အသံို်းခ  ော သငက် ော်း  ။ 

ကနော ဆ် တ်ွေွဲရှ  သိုကတသနသ ို ့် လင့်် 

Virtual Learning (ခ နလ်ည ်ိုစော်းခခင််း၊ 

  ျူရှငက် ်းခခင််း၊ 

ခရ ်ေစ်ခ နလ်ည ်ကူ ောငခ်ခင််းစသခ င့်)် 

သိုကတသနမ ော်းအရ  ည့််သွေင််း စဉ််းစော်းရမည့်အ်ရောမ ော်းမှော -  

 အွေနလ် ိုင််းနငှ့်မ်  န်ေှာခ င််းဆ ိုင ်သငက် ော်းမှု ံိုစံမ ော်း  ို က  င််းစ ်သငက် ော်းခခင််းသည ်

အ   ြို်းက  ်းဇူ်း က ်ီးမော်းသည ်

 အွေနလ် ိုင််းမှ သငက် ော်းခခင််းသည ် ဆရောနငှ့််  ်ူးတွေွဲ၍ကသော်လည််းက ောင််း 

ဆရောမှညွှနက် ော်း၍ကသော်လည််းက ောင််းသော သငက် ော်းသင့််သည ်

 က ော်းခံအသံို်းခ ြိုမည့်် မေီယီော  ို က  ောင််းသော်းမ ော်းမှ က ောင််းမွေနစ်ွေော သံို်းစွေွဲတတက်စရန ် ံ့်  ို်းက ်းပ ီ်း 

ယင််းအက ေါ် က  ောင််းသော်းမှ တိုန် ့်ခ နက်စရန ်အော်းက ်း   

   ်ကဆောင််းသငယ်ခူ  နန်ငှ့် ်သငက် ော  ် ူစစည််းမ ော်း အခ င ်အခခော်းသငက် ော်းကရ်းအခွေင့််အလမ််းမ ော်း  ို   

က  င််းစ ်သငက် ော်း   

 သငယ်ခူ  န ်တ ို်းခ ွဲွေ့ရောတွေင ်အွေနလ် ိုင််းသငက် ော်းခခင််းသည ်မ  န်ေှာခ င််းဆ ိုငသ်ငက် ော်းခခင််း  ်   ိုမ ို 

မ ော်းစွေောအက ော အ် ခူ ြိုသည ်

 အသံို်းခ ြိုန ိုငမ်ှု - နည််း ညောနငှ့်ဆ် သ်ွေယမ်ှု ရှ ရမည ်

 က  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ  ်အစော်းအကသော မ် ော်း 

 ဆရောမ ော်းအတွေ  ်က  ောင််းသော်းနငှ့််   ကတွေွေ့ဆ ဆ်ခံခင််းဆ ိုငရ်ော မဟောဗ ျူဟော မွေမ််းမကံလ့်  င့််ကရ်း 

 ခ ငဆ်ငက်ခ ောင််းလွဲန ိုငသ်ည့်် အခ  နဇ်ယော်း 

ကနော ဆ် တ်ွေွဲရှ  သိုကတသနသ ို ့် လင့်် 

အပချှောေး 
 

 
စဉ််းစော်းရနလ်မ််းညွှနက်မ်းခွေန််းမ ော်း - ကနော ်ဆ ်တွေွဲရှ ကမ်းခွေန််းမ ော်းသ ို ့် လင့်် 
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အမကျှောငအ် ညမ် ျှော်ပခငေ်းဆိိုငရ်ျှော စီေံကန်ိေး 

 

 

အ ွေွဲွေ့တစ် ွေွဲ ွေ့  ွေွဲ ွေ့စည််းပ ီ်း  အလော်းအလောအက ောင််းဆံို်းနငှ့်် တ   မှန ်နစ်ွေော အက ောငအ် ညက် ောန် ိုငက်စမည့်် 

နည််းလမ််းမ ော်း  ို ကရ်းဆွေွဲ  ။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်းနငှ့် ်၎င််းတ ို ့်  ို အက ောငအ် ညက် ောရ်န ်အက ောင််းဆံို်းနည််းလမ််းမ ော်း  ို 

အမှနတ် ယ ်နော်းလညန် ိုငမ်ည့် ်အ ွေွဲွေ့တစ်ခို  ို  ွေွဲ ွေ့စည််း  ။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု  ို အက ောငအ် ညက် ော်ကနသမူ ော်း၏ အခန််း ဏ္ဍ နငှ့် ်တော၀နမ် ော်း  ို သတ်မှတ်  ။ 

 အက ောငအ် ညက် ော်ကဆောငက်နမှု အခ  နဇ်ယော်း  ို  နတ်ီ်း  ။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု  ို အက ောငအ် ညက် ော်ရနအ်တွေ ် 

လ ိုအ ်ကသောအရင််းအခမစ်မ ော်းနငှ့်အ်က ော ်အ ံ့်မ ော်း  ို သတ်မှတ်  ။ 

 အက ောငအ် ညက် ော်ကဆောငရ်ွေ ရ်ောတွေင ်အကခခအကနတ ို်းတ ်မှု  ို သ ရှ န ိုငက်စမည့်် မှတ်က  ော ်မ ော်း  ို 

အစိုလ ို ် သတ်မှတ်ကရ်းဆွေွဲ ော်း  ။ 

အက ောငအ် ညက် ော် ကဆောငရ်ွေ ်ကနကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်းအတွေ ် ကအော ်  ကမ်းခွေန််းမ ော်း  ိုကခ   ။ 

မေေးခွန်ေးေျျှောေး အမပ ေျျှောေး 

ကရွေ ်းခ ယ် ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု 

(မ ော်း) မေှာ အဘယ်နည််း။ 

စောသငခ်န််း အရွေယအ်စော်း  ို ကလ ော့်ခ ခခင််း  

က  ောင််း ွေင့််ရ ် တ ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််း (က  ောင််းခ  နမ်တ ိုငမီ်နငှ့် ်က  ောင််းခ  နပ် ီ်းကနော ်)  

တ ို်းခ ွဲွေ့ ော်းကသောက  ောင််းနစ်ှ (ခ  ခေ နသ် ို ့် ရ ်က  င််း ည့််မည)်  

က  မ်ကရခမင့်် သငက် ော်းကရ်း  

ကနွေရောသ ီအစီအစဥ်  

အွေနလ် ိုင််းမှတစ်ဆင့်် သငယ်ခူခင််း  (ခ နလ်ည ်ိုစော်းခခင််း၊ အန်ီး  ်သငက် ော်းခခင််း၊ ခရ ေ်စ် 

ခ နလ်ညရ်ယခူခင််း စသခ င့်)် 
 

အခခော်း  

အခခော်း-  

ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှု တစ်ခိုစီ  ို 

မညသ်ည့်က်ေသမ ော်း၊ အစိုမ ော်း၊ က  ောင််းမ ော်းမှ 

အက ောငအ် ညက် ော်မညန်ည််း။ 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု တစ်ခိုစီ  ို အက ောငအ် ညက် ော်ရန ်ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းကသော ကေသမ ော်း / အစိုမ ော်း / 

က  ောင််းမ ော်းသည ်DCSD ၏ က  ောင််းမ ော်းဆ ိုငရ်ော အဆင့််ဆင့်် က ော ် ံ့်မှုစနစ်က ေါ်တွေင ်အကခခခံသည။် ယင််းစနစ်တွေင ်

က  ောင််းမ ော်း၏ မတူညသီည့်် လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်းနငှ့်် မတူညသီည့်် လည ်တ် ံိုရှ ကက ောင််း  ို သ ရှ နော်းလညသ်ည။်  ခရ ိုင၏် 

အဆင့်ဆ်င့် ်က ော ် ံ့်ကရ်းနည််းလမ််းသည ်အခ  ်အလ ်အကခခခ ြိုသည့်် လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်းအက ေါ် အ ွဲခ တ်သည့်် 

လို ်ငန််းစဉ်အက ေါ် အကခခခံသည့်် စွေမ််းကဆောငရ်ညည်ွှန််း  န််းမ ော်းအက ေါ် အဓ   ော်းသည။် ဤအညွှန််း  န််းမ ော်းမှော 

အ ွေွဲွေ့ငယအ်ဆင့်၏်  ညောကရ်းဆ ိုငရ်ောစွေမ််းကဆောငရ်ည၊် က  ောင််းသော်း  ဝင ူ််းက  င််းမှု (ဥ မော  က  ောင််းကခေါ် က  မ်၊ 

အခ  ြို်းအစော်းမညမီ မှုညွှန််း  န််းမ ော်း စသခ င့််)၊ လူမှုကရ်းနငှ့် ်စ တ်ခံစော်းခ  ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ောလ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း (ဥ မော 

က ော် ိုတ်သ ရှ ရသည့်် လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း၊ ရညည်ွှန််းမှုမ ော်း၊ စသည)် နငှ့် ်ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််း။ 

 

ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုတစ်ခိုစီတွေင ်

မညသ်ည့်အ်တန််း သ ို ့်မဟိုတ ်

အတန််းအို ်စိုမ ော်း  ၀ငမ်ညန်ည််း။ 

မူလတန််း K-5, အလယတ်န််းက  ောင််း 6-8 နငှ့်အ်  ်တန််းက  ောင််း 9-12 ။ 
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ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုတစ်ခိုစီတွေင ်

မညသ်ည့်က်  ောင််းသော်းအို ်စိုခွေွဲ (မ ော်း)   ဝငမ်ညန်ည််း။ 

အ ွေွဲွေ့ ခွေွဲအော်းလံို်းသည ်ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းကသောက ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်းတွေင ်  ၀ငရ်န ်အခွေင့်အ်ကရ်း ရရှ   မည။် 

အဂဂလ  ်ဘောသောစ ော်းသငယ်သူမူ ော်း ( EL) နငှ့်မ်သနစ်ွေမ််းသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း (SWD)၊   ရမီရှငမ် ော်း၊ အဆင့််ခမင့်် 

က  င််း ူ်းကနရောခ  ော်းကရ်း အစီအစဥ်သည ်အို ်စိုငယမ် ော်း (အတန််း ၉-၁၀)၊ ဘွေွဲွေ့ရရန ်လ ိုအ ်ခ  ်မခ ည့််မီန ိုငသ်ည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း၊ အ  ို  ်ကဆောင််းခရ ်ေစလ် ိုအ ်သည့်က်  ောင််းသော်းမ ော်း၊ ကဂ ော်ဂ ီယော Virtual က  ောင််း (အတန််း ၆-

၁၂)၊ တ ို်းခ ွဲွေ့ ော်းကသောက  ောင််းနစ်ှ (အတန််း ၃, ၅, ၈ နငှ့် ်EOC စောကမ်း ွေွဲသငတ်န််းမ ော်း)၊ Pre-K-3 နငှ့် ်Pre-K-4၊ ကစောလ ငစ်ွေော 

စောတတ်ကခမော ်ကရ်း က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု K-3၊ ကစောလ ငစ်ွေော သခဂ ောတတ်ကခမော ်ကရ်း က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု K-3, နငှ့် ်

အ ်ူးအို ်စိုခွေွဲမ ော်း - လူမည််း၊ ဟစ်စ န််းနစ်၊ မသနစ်ွေမ််းက  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့် ်မတညူသီည့်် ဘောသောစ ော်းမ ော်း  ို 

သငယ်သူ ူ(အဂဂလ  ်ဘောသောစ ော်းသငယ်သူမူ ော်း)  စောမ  ်နေှာ ၂၁-၂၂. 

ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းကသော 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုတစ်ခိုစီအတွေ ် မညသ် ို ့် 

က  ောင််းသော်းအို ်စို(မ ော်း)   ို ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းသနည််း။ 

လ ော ော်းသည့်် က  ောင််းသော်းအို ်စိုမ ော်းမှော ကအော ်  အတ ိုင််းခ စ်သည ်- ဘွေွဲွေ့ရရန ်လ ိုအ ်ခ  ်မခ ည့််မီန ိုငသ်ည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း၊   မနစ်ှ က  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့် ်Virtual စနစ်ခ င့်် ကလ့်လောသငယ်သူမူ ော်းအခ စ် သတ်မှတန် ိုငရ်န ်

လံိုကလော ်သည့်် ခရ ်ေစ ်မရှ သည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း။ ခ နလ်ည ်ိုစော်းကရ်းအစီအစဥ် ရှ သည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့် ်

အခ အ်ခွဲက ံြိုကတွေွေ့ကနရသည့်် စောသငသ်ော်းမ ော်းအခ စ် သတ်မှတ ်ော်းသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း၊   ရမီရှငအ်ခ စ် 

သတ်မှတ်ခံရသည့်က်  ောင််းသော်းမ ော်း, pathway ပ ီ်းစီ်းကစကရ်းအတွေ ် ခရ ေ်စလ် ိုအ ်သည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း၊ 

က  ြိုတငက်နရောခ က ်း ော်းသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်းအခ င ်အို ်စိုငယမ် ော်း အော်းလံို်းနငှ့််၊ စောသငက် ော်းကရ်း၊ လူမှုကရ်းနငှ့်် 

စ တ်ခံစော်းခ  ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ော ရိုန််း နက်နရသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း အ ်ူးအို ်စိုငယမ် ော်း - လူမည််း၊ ဟစ်စ န််းနစ်၊ 

မသနစ်ွေမ််းက  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့် ်မတူညသီည့်် ဘောသောစ ော်းမ ော်း  ို သငယ်သူ ူ(အဂဂလ  ်ဘောသောစ ော်းသငယ်သူမူ ော်း)။ 

စောသငန်စ်ှသ ို ့် နောရီက  င််းမညမ်  က  င််း ည့်ရ်န ်

လ ော ော်းသနည််း။ 

N/A 

ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှု တစ်ခိုစီတွေင ်

၀န ်မ််းမ ော်း၊ က  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့်မ် ဘမ ော်းအတွေ  ်

မညသ် ို ့် ကလ့်  င့််က ်းမှုမ ော်း လ ိုအ ်သနည််း။ 

လ ိုအ ်ကသော ကလ့်  င့််က ်းမှုမ ော်း  

ဝန ်မ််းမ ော်း ညွှနက် ော်းကရ်းဆ ိုငရ်ော မူကဘောင ်အစ တ်အ  ိုင််းမ ော်း၊  ်ူးခခော်းသည့်် ကတွေွေ့ ရှ မှုဆ ိုငရ်ော လို ်ငန််းမ ော်း စီမံခခင််း၊ 

အခ  ်အလ ်မ ော်း  ို သ နော်းလညခ်ခင််း၊ အခ  နဇ်ယော်း သတ်မှတ်ခခင််းနငှ့်် လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း  ို ကစောင့််က ည့််ခခင််း၊ 

ခ ည့််စွေ ် က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု အစီအစဥ်မ ော်း၊ အဆင့််ဆင့်် က ော ် ံ့်က ်းမှုနငှ့်် လူမှုစ တ်ခံစော်းခ  ်ဆ ိုငရ်ော ကလ့်လောမှု 

(SEL)။ 

က  ောင််းသော်းမ ော်း - က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုမ ော်း  ို အသံို်းခ  ော က  ောင််းသော်းမှ မ မ ၏ တ ို်းတ ်မှု  ို မ မ   ိုယတ် ိုင ်

ကစောင့််က ည့််ခခင််း၊ လူမှုစ တ်ခံစော်းခ  ်ဆ ိုငရ်ော စွေမ််းကဆောငရ်ည ်(မ မ   ိုယ ် ို သ ရှ မှု၊ မ မ   ိုယ ် ို စီမံခန် ့်ခွေွဲန ိုငမ်ှု၊ လူမှုကရ်း 

သ ရှ မှု၊ က  င််းသင််းဆ ်ဆကံရ်းစွေမ််းရညန်ငှ့်် ဆံို်းခ တ်ခ  ် ခ န ိုငမ်ှု) 

မ ဘမ ော်း - ၎င််းတ ို ့်  ကလ်းမ ော်း၏  ညောကရ်း  ို SEL ခ င့်် မညသ် ို ့်  ံ့်  ို်းက ်းန ိုင ံ်ို၊ က  ောင််းကခေါ် က  မ် တသမတတ်ည််း 

ခ ည့််မီခခင််း၏ က ောင််း   ြို်းမ ော်း၊ က  ောင််းသော်း၏ တ ို်းတ ်မှုနငှ့်် မ သော်းစို၏   ဝင ံ့််  ို်းက ်းမှု  ို တ ်က စွေော 

ကစောင့်က် ည့််ခခင််း 

 

ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှု 

တစ်ခိုခ င််းစီ  ို   ကရော ်စွေော အက ောငအ် ညက် ောရ်န ်

မညသ်ည့်အ်ရင််းအခမစ်မ ော်း (က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း၊ 

မဟောဗ ျူဟောမ ော်း၊ ရ ်ရွေောအသ ို အ်ဝန််းမှ မ တ်  ်မ ော်း) 

လ ိုအ ်သနည််း။ 

စွေမ််းရညခ်မင့်် ၀န ်မ််းမ ော်း၊ သငက် ော်းကရ်း စစည််းမ ော်း၊ နည််း ညောနငှ့် ် ညောရ ်  ိုင််းဆ ိုငရ်ော  ွေံ ွေ့ ပ  ြို်းတ ို်းတ ်မှု (စောမ  န်ေှာ 

၂၁-၂၂ ရှ ဇယော်း  ို က ည့် ် ) ။ 

ကရွေ ်းခ ယ ်ော်းသည့် ်

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုတစ်ခိုစီအတွေ ် 

က  ောင််းသော်း၏တ ို်းတ ်မှုနငှ့် ်အ   ြို်းသ ်ကရော ်မှု  ို 

အမှတ်က ်းရနအ်တွေ ် မညသ်ည့််  ံိုစံခ င့်် 

အ ွဲခ တ်မညန်ည််း။ 

အလှည့် ် ကလ့်လောခခင််းနငှ့်သ်ငက် ော်း  ို ့်ခ ခခင််းမ ော်း၊ 

က  ောင််းသော်းမ ော်း၏လို ်ကဆောငမ်ှုမ ော်း  ိုကလ့်လောခခင််းနငှ့်ဆ်ရောမ ော်းမှက ်းကသောတံို ့်ခ နခ်  ်မ ော်း၊ 

ခရ ေ်စ်ခ နလ်ည ်ကူ ောငခ်ခင််းအတွေ ်ခရ ေ်စ်ကစောင့်က် ည့်ခ်ခင််းနငှ့်တ် ်ကရော ်သနူငှ့်အ်ဆင့်မ် ော်း  ိုကစောင့်က် ည့််

ကလ့်လောခခင််း (စောမ  န်ေှာ ၂၁-၂၂ ဇယော်း  ိုက ည့် ် ) ။ 



 
Educating Georgia’s Future 

BURMESE 

 

စီေံကန်ိေးကိို အမကျှောငအ် ည်မ ျှော် 

မဆျှောငရွ်ကပ်ါ 

 

 

အလော်းအလောရှ ကသော ကခ ရငှ််းနည််းမ ော်း  ို လ ိုအ ်သည့််အခ  န/်ကနရောတွေင ်အခ  နန်ငှ့်် တကခ ်းည ီ

အက ောငအ် ညက် ောရ်န ်စီမံ  န််း  ို လို ်ကဆောင ် ။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု (မ ော်း) အတွေ ် က ော ် ံ့်က ်း ော်းကသော  ံ့်  ို်းမှုမ ော်း၏ အရညအ်ကသွေ်း  ို 

ကစောင့််က ည့်ရ်န ်သတင််းအခ  ်အလ မ် ော်း  ိုစိုကဆောင််း  ။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု (မ ော်း) အမှနတ် ယအ်လို ် ခ စ်မခ စ် ဆံို်းခ တရ်န ်

မညသ်ည့််အခ  ်အလ ်မ ော်း  ်မံလ ိုအ ်သည ် ို စဉ််းစော်း  ။ 

 စီမံ  န််း အက ောငအ် ညက် ော်မှု  ို မညသ်ည့်အ်တ ိုင််းအတောအ   လ ို န်ောကဆောငရ်ွေ ်ကနသည ် ို 

အ ွဲခ တ်  ။ 

 အခ အ်ခွဲမ ော်း  ို က  ောလ်ွှော်းန ိုငမ်ည့်် နည််းလမ််းမ ော်း  ိုသတ်မှတ်  ။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု (မ ော်း) အက ောငအ် ညက် ော် ကဆောငရ်ွေ န် ိုငရ်နအ်တွေ ် အခခော်းသမူ ော်း၏ 

စွေမ််းရည ် ို ခမြှင့်တ်ငက် ်း  ။ 

 

အမကျှောငအ် ညမ် ျှော်ေှုအတကွ် အချိန်ဇယျှောေး 

ကရွေ ်းခ ယ် ော်းကသော 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုတစ်ခိုခ င််းစီ  ို 

အက ောငအ် ညက် ော်ရန ်အဆ ိုခ ြို ော်းသည့်် 

အခ  နဇ်ယော်း  ို က ော်ခ   ။ 

စောမ  န်ေှာ ၂၁-၂၂ ရှ ဇယော်း  ိုက ည့် ် ။ 



 
Educating Georgia’s Future 

BURMESE 

 

တိိုေးတကေ်ှုအျှောေး စစ်မဆေးပခငေ်း 

 

 

အလော်းအလောရှ ကသော ကခ ရှင််းနည််းမ ော်း  ို လ ိုအ ်သည့််အခ  န/်ကနရောတွေင ်အခ  နန်ငှ့်် 

တကခ ်းည ီအက ောငအ် ညက် ော်ရန ်စီမံ  န််း  ို လို ်ကဆောင ် ။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု (မ ော်း) အတွေ ် က ော ် ံ့်က ်း ော်းကသော  ံ့်  ို်းမှုမ ော်း၏ 

အရညအ်ကသွေ်း  ို ကစောင့််က ည့်ရ်န ်သတင််းအခ  ်အလ ်မ ော်း  ိုစိုကဆောင််း  ။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုအလို ်လို ်မလို ်  ိုဆံို်းခ တ်ရနအ်ဘယ်အခ  ်အလ ်

မ ော်း  ်မံလ ိုအ ်သည ် ိုစဉ််းစော်း  ။ 

 စီမံ  န််း အက ောငအ် ည်က ော်မှု  ို မညသ်ည့်အ်တ ိုင််းအတောအ   

လ ို ်နောကဆောငရ်ွေ ်ကနသည ် ို အ ွဲခ တ်  ။ 

 အခ ်အခွဲမ ော်း  ို က  ော်လွှော်းန ိုငမ်ည့်် နည််းလမ််းမ ော်း  ိုသတ်မှတ်  ။ 

အမကျှောငအ် ညမ် ျှော်ေှုနငှ့် ်သကမ်ရျှောကေ်ှုကိို အကွဲပ တရ်န် အကကေ်ေး ျဥေ်းအချကေ်ျျှောေး 

အခ  ြိုွေ့ အို ်စိုငယ်မ ော်းမ ှကရွေ ်းခ ယ် ော်းသည့်် 

ကဆောငရ်ွေ ်ဆွဲ က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှု  ို 

အက ောငအ် ညက် ော်ရောတွေင ်  ကရော ်မှုနငှ့်် 

  ို ်ညမီှု  ို မညသ် ို ့် အ ွဲခ တ်မည်နည််း။ 

 

အို ်စိုငယ်မ ော်း - 

ဝငက်ငွေနည််းကသောက  ောင််းသော်းမ ော်း၊ 

မသနမ်စွေမ််းက  ောင််းသော်းမ ော်း၊ 

လူမ  ြို်းစိုလူနည််းစိုမ ော်း၊ 

ကရွှွေ့ကခ ောင််းက  ောင််းသော်းမ ော်း၊ 

အဂဂလ  ်စောသငယ်ူသူမ ော်း၊ 

အ ို်းမွဲ့်အ မ်မွဲ့်ခ စ်ကနကသောက  ောင််းသော်းမ ော်း၊ 

မ ဘမဟိုတ်သူမ ော်းမ ှအို ်  န််းသည့်် 

 ကလ်းမ ော်း။ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

အလညှ့် ် ကလ့်လောခခင််းနငှ့် ်သငက် ော်း  ို ့်ခ ခခင််းမ ော်း၊ အ ွဲခ တခ်ခင််း၊ မညမီ မှု အခ  အ်လ မ် ော်း 

(Grade PreK - ၅၊ ၆-၈ နငှ့်် ၉-၁၂)၊  ကစောင့်က် ည့်က်လ့်လောခခင််းနငှ့် ် ်ူးက  င််း  ၀ငမ်ှု (က  ောင််းသော်းမ ော်း)၊ 

ခရ ေ်စမ် ော်း၊ က  ောင််းကခေါ် က  မခ် ည့််မမီှု၊ ကအောငခ်  န်ငှ့်် ဘွေွဲွေ့ ပ ီ်းကခမော မ်ှုနှုန််း၊ ကဆောင််း/ကနွေရောသ ီ

MAP   ို ကစောင့််က ည့််ခခင််း၊ က  ြိုတငက်နရောခ က ်း ော်းသည့်် (AP) စောကမ်း ွေွဲနငှ့်် ACCESS၊ Fitnessgram 

  ို ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း (စောမ  န်ေှာ ၂၁-၂၂   ဇယော်း  ို က ည့််  )။ 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ 

အလညှ့် ် ကလ့်လောခခင််းနငှ့် ်သငက် ော်း  ို ့်ခ ခခင််းမ ော်း၊ အ ွဲခ တခ်ခင််း၊ မညမီ မှု အခ  အ်လ မ် ော်း 

(Grade PreK - ၅၊ ၆-၈ နငှ့်် ၉-၁၂)၊  ကစောင့်က် ည့်က်လ့်လောခခင််းနငှ့် ် ်ူးက  င််း  ၀ငမ်ှု (က  ောင််းသော်းမ ော်း)၊ 

ခရ ေ်စမ် ော်း၊ က  ောင််းကခေါ် က  မခ် ည့််မမီှု၊ ကအောငခ်  န်ငှ့်် ဘွေွဲွေ့ ပ ီ်းကခမော မ်ှုနှုန််း၊ ကဆောင််း/ကနွေရောသ ီ

MAP   ို ကစောင့််က ည့််ခခင််း၊ က  ြိုတငက်နရောခ က ်း ော်းသည့်် (AP) စောကမ်း ွေွဲနငှ့်် ACCESS၊ Fitnessgram 

  ို ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း (စောမ  န်ေှာ ၂၁-၂၂   ဇယော်း  ို က ည့််  )။ 

၂၀၂၃-၂၀၂၄ 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုအော်းလံို်း  ို သံို်းနစှအ်တွေင််း (ကမလ ၂၀၂၄) အပ ီ်းအစ်ီး 

အက ောငအ် ညက် ော်မည။် (စောမ  န်ေှာ ၂၂ ရှ ဇယော်း  ိုက ည့် ် ) ။ 

 
လမ််းညွှနက်မ်းခွေန််းမ ော်း - ကနော ်ဆ ်တွေွဲရှ ကမ်းခွေန််းမ ော်းသ ို ့် လင့်် 
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BURMESE 

ရန်ပံိုမငကွိို အသံိုေးပပြုပံို 

သ ်ကသအက ော ်အ ော်းမ ော်း  ိုအကခခခံသည့်က် ော်း ၀ ငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်းအော်းခ င့်သ်ငက် ော်းမှုဆံို်းရှု ံ်းမှု  ိုကခ ရှင််းရန ်LEA သည်ရန ံ်ိုကငွေ ၏ 

၂၀ ရျှောခိိုငန်ှုန်ေး ကေ်နညေ်းရိှသည။် အ  ်   ံိုစံတွေင ်က ော်ခ  ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်းအခ င ်အ ွဲခ တ်ရနလ် ိုအ ်ခ  ်မ ော်း၊ 

မ ဘမ ော်းအကနခ င့်် ၎င််းတ ို ့်၏ က  ောင််းသော်းမ ော်းအော်း  ံ့်  ို်းန ိုငက်ရ်း အ ူအညမီ ော်း၊ က  ောင််းသော်းမ ော်း၏   ၀ငမ်ှုနငှ့် ်

က  ောင််းကခေါ် က  မ်မ ော်း  ိုကခ ရှင််းရန ်ဤရန ံ်ိုကငွေရောခ ိုငန်ှုန််း  ို အသံို်းခ ြိုန ိုငသ်ည။် LEA ၏ ESSER III  ံိုကသနည််း ရန ံ်ိုကငွေ အန ်မ ှကအော ်   

သငယ်ူမှုဆံို်းရှု ံ်းခခင််းမ ော်း  ို   ိုငတ်ွေယ်ကခ ရှင််းရန ်လို ်ငန််းစဥ်တစ်ခိုခ င််းစီ အတွေ ် သတ်မတှ် ော်းသည့်် ရောခ ိုငန်ှုန််း  ို ခန ့်မ်ှန််းက ်း  ။ 

 

သငယ်ေူှုဆံိုေးရှု ံေးေှုကိို မပ ရှငေ်းရန် လိုပ်ငန်ေးစဥေ်ျျှောေး ရျှောခိိုငန်ှုန်ေး 

ကနွေရောသတီွေင ်စောသငခ်န််းတွေင််း သငက် ော်းကရ်း သ ို ့်မဟိုတ် အွေနလ် ိုင််းမှတစ်ဆင့်် သငက် ော်းကရ်းနငှ့်် အနတရောယရ်ှ သည့်် လအူို ်စိုမ ော်း၏ လ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း  ို 

ကခ ရှင််းကရ်းမ ော်းအ  အဝင ်ကနွေရောသသီငက် ော်းကရ်းနငှ့််   ်တ ို်း က  ောင််းခ  နက်  ောလ်ွေန ်သငက် ော်းကရ်း အစီအစဥ်မ ော်း  ို စီမံ  န််းခ မှတ်ခခင််းနငှ့်် 

အက ောငအ် ညက် ော်ခခင််း။ 

၁၂% 

က  ောင််းသော်းမ ော်း၏ ညောကရ်းတ ို်းတ ်မှု  ိုတ   မှန ်နစ်ွေောအ ွဲခ တ်ရန၊် မတညူသီည့်် သငက် ော်းကရ်းမ ော်းအ  အဝင ်ဆရောမ ော်းအတွေ ် 

က  ောင််းသော်း၏  ညောကရ်းလ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း  ို ခ ည့်ဆ်ည််းရောတွေင ် ူညနီ ိုငရ်နအ်တွေ ် ခ ိုငလ်ံိုပ ီ်း ယံိုက ညစ် တ်ခ ရကသော 

အရညအ်ကသွေ်းခမင့်အ် ွဲခ တ်မှုမ ော်းအော်းစီမံခန ့်ခ်ွေွဲခခင််းနငှ့်အ်သံို်းခ ြိုခခင််း။ 

၅% 

အကဝ်းသင ်စနစ်အ  အဝင ်သငက် ော်းကရ်းတွေင ်မ ဘမ ော်းနငှ့်မ် သော်းစိုမ ော်းအကနခ င့််  က  ောင််းသော်းမ ော်းအော်း   ကရော ်စွေော  ံ့်  ို်းန ိုငက်ရ်းအတွေ ် 

အခ  ်အလ ်မ ော်းနငှ့် ်အ ူအညမီ ော်း က ်းအ ်ခခင််း 
၃% 

က  ောင််းသော်း က  ောင််းကခေါ် က  မ်ခ ည့််မီမှု  ို စူ်းစမ််းခခင််းနငှ့် ်အကဝ်းသင ်ညောကရ်းစနစ်တွေင ်က  ောင််းသော်းမှ   ိုမ ို  ဝငက်စရန ်ကဆောငရ်ွေ ်ခခင််း ၂% 

 
 

အပချှောေးလိိုအပ်ချကေ်ျျှောေးကိို မပ ရှငေ်းရန် လိုပ်ငန်ေးစဥေ်ျျှောေး ရျှောခိိုငန်ှုန်ေး 

၁၉၆၅ မူလတန််းနငှ့်အ်လယတ်န််း ညောကရ်းအ ်ဥ ကေ၊ မသနစ်ွေမ််းသမူ ော်းအတွေ  ် ညောကရ်းအ ်ဥ ကေ၊ 

သ ်က ီ်း ညောကရ်းနငှ့်မ် သော်းစိုစောတတ်ကခမော ်ကရ်းအ ်ဥ ကေနငှ့် ်၂၀၀၆ ခိုနစ်ှ Carl D. Perkins အလို ်အ  ိုငန်ငှ့်န်ည််း ညောဆ ိုငရ်ော  ညောကရ်း 

အ ်ဥ ကေတ ို ့်  ခွေင့်ခ် ြို ော်းကသော မညသ်ည့်လ်ို ်ငန််းစဥ်မဆ ို။ 

၁၀% 

အနတရောယ ် ကရော ်န ိုငသ်ည့် ်လအူို ်စို၏  ်ူးခခော်း ွေွဲခ ော်းသည့်် လ ိုအ ်ခ   ် ို ခ ည့်ဆ်ည််းက ်းရန ်လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း။ ၅% 

က  ြိုတငခ် ငဆ်ငမ်ှုနငှ့် ်တိုန ့်ခ် နက်ရ်းက  ြို်း မ််းမှုမ ော်း တ ို်းတ ်ကစရန ်လို ် ံို်းလို ်နည််းမ ော်းနငှ့်စ်နစ်မ ော်း  ို  နတ်ီ်းခခင််းနငှ့်် အက ောငအ် ညက် ော်ခခင််း။ ၇% 

ကေသနတရ ညောကရ်းကအဂ ငစီ်၏ ၀န ်မ််းမ ော်းအော်း သန ့်ရ်ှင််းကရ်းနငှ့် ်ူ်းစ ်ကရောဂ မ ော်း  ံွေ့ နှံ ့်မှု  ို အနည််းဆံို်းခ စ်ကအောင ်ကလ့်  င့်သ်ငက် ော်းက ်းခခင််းနငှ့်် 

လို ်ငန််းစွေမ််းကဆောငရ်ည ်ခမြှင့််တငက်ရ်း 
၃% 

အကဆော အ်ဦ်းမ ော်း သန ့်ရ်ှင််းကရ်းနငှ့် ်  ို်းသန် ့်စငက်ရ်းအတွေ ် က ော ် ံ့်ကရ်း စစည််းမ ော်း ဝယယ်ခူခင််း ၃% 

ကရရှည ် တ် ော်းစဉ် ောလအတွေင််းလှု ်ရှော်းမှုမ ော်းအတွေ ်စီစဉ်ခခင််း၊ ညြှ နှု င််းခခင််းနငှ့်အ်က ောငအ် ညက် ော်ခခင််း၊ 

အရညအ်ချငေ်းပပည့်ေီ်မသျှောမကျျှောငေ်းသျှောေးေျျှောေးအတကွအ်စျှောေးအစျှောေျျှောေးမပေးပခငေ်း၊ 

မကျျှောငေ်းသျှောေးေျျှောေးအျှောေးအန်ွလိိုငေ်းသငက်ကျှောေးပခငေ်းအတကွန်ညေ်းပညျှောမပေးပခငေ်း၊ 

ေသန်စွေ်ေးသေူျျှောေးပညျှောမရေးအကဥ်ပမေအရလိိုအပ်ချကေ်ျျှောေးကိိုပ ည့်ဆ်ညေ်းပခငေ်းနငှ့်အ်ပချှောေးပညျှောမရေး ၀ 

န်မဆျှောငေ်ှုေျျှောေးဆကလ်ကလ်ိုပ်မဆျှောငန်ိိုငရ်န်လေ်ေးည န်မပေးပခငေ်းတိို ့်ပါဝငသ်ည။်   ေ်ရယ၊် 

ခ ညန်ယန်ငှ့်က်ေသဆ ိုငရ်ောလ ိုအ ်ခ  ်မ ော်းအော်းလံို်းနငှ့် ် ို ်ညကီစရန။် 

၉% 

သ ်ကသအက ော ်အ ော်းအကခခခ ြိုကသော အပ ီ်းအစီ်း ဝနက်ဆောငမ်ှုက ်းသည့် ်ရ ်ရွေောက  ောင််းမ ော်းတွေင ်အက ောငအ် ညက် ော်ခခင််းအ  အဝင ်

စ တ ် န််းမောကရ်းဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်းနငှ့်အ်က ော အ် ံ့်မ ော်းက ်းခခင််း။ 
၇% 

ဝငက်ငွေနည််း  ်းသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း အ  အဝင ်မသနစ်ွေမ််းသည့်် ကလ်းငယမ် ော်းအတွေ ်  ံ့်  ို်းက ်းသည့််နည််း ညောမ ော်း သ ို ့်မဟိုတ ်အ ူအညကီ ်းကရ်း 

 စစည််းမ ော်း အ  အဝင ်ကေသနတရ ညောကရ်းကအဂ ငစီ်မှ ၀နက်ဆောငမ်ှုက ်းကသောက  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ ် က  ောင််းသော်းနငှ့်် အတန််းနည််းခ က ော်း 

ဆ ်ဆကံရ်းတွေင ် ံိုမှနသ်ောမ  အ ်ူး  ူညကီ ်းန ိုငမ်ည့််  ညောကရ်းဆ ိုငရ်ော နည််း ညောမ ော်း (ဟောေဝ်ွဲ၊ ကဆော့် ်ဝွဲနငှ့်် ဆ ်သွေယက်ရ်းဆ ိုငရ်ောနည််း ညောမ ော်း 

အ  အဝင)်   ို ဝယယ်ခူခင််း။ 

၈% 

ဗ ိုင််းရ ်စ်  ို်း ူ်းစ ်မှုနငှ့် ် တ်ဝန််း  ငဆ် ိုငရ်ော   န််းမောကရ်း အနတရောယမ် ော်း  ို   ကရော ်စွေောကလ ော့်ခ န ိုငက်ရ်းနငှ့် ်က  ောင််းသော်း၏ 

  န််းမောကရ်းလ ိုအ ်ခ  ်မ ော်း  ို ခ ည့်ဆ်ည််းက ်းန ိုငရ်နအ်တွေ ် က  ောင််းကဆောငမ် ော်း  ို ခ ငဆ်ငက်ရ်းနငှ့်် အဆင့််ခမြှင့််တငက်ရ်းဆ ိုငရ်ော 

က  ောင််းလို ်ငန််းစဥ်မ ော်းကဆောငရ်ွေ ်ခခင််း  

၁၀% 
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စ  ် ရ ယောမ ော်းနငှ့် ်စ ်မှုဆ ိုငရ်ောမဟိုတ်ကသောအ ူ၊ ကလဝငက်လ ွေ န်ငှ့်က်လကအ်းက ်းစ ်မ ော်း၊ စစ် ိုတ်ခခင််း၊ သန ့်စ်ငခ်ခင််းနငှ့် ်အခခော်းကလသန ့်ရ်ှင််းကရ်း၊ 

 န ်ောမ ော်း၊   န််းခ ြို ်စနစ်မ ော်းနငှ့်် ခ တင််းက   ်မ ော်း၊ တံခ ်းမ ော်း ခ ငဆ်င ်အသစ်လွဲခခင််းတ ို ့်အ  အ၀င ်က  ောင််းအကဆော ်အဦ်းမ ော်းအတွေင််းရှ  

ကလ ိုအရညအ်ကသွေ်း  ို က ောင််းမွေနက်စရနအ်တွေ ် စစ်ကဆ်းခခင််း၊ စမ််းသ ်ခခင််း၊   န််းသ မ််းခခင််း၊ ခ ငဆ်ငခ်ခင််း၊ အစော်း  ို်းလွဲလှယခ်ခင််းနငှ့်် 

အဆင့််ခမြှင့််တငခ်ခင််းမ ော်း 

၆% 

က  ောင််းသော်းမ ော်း၊ ဆရောမ ော်းနငှ့် ်အခခော်းသမူ ော်း၏   န််းမောကရ်းနငှ့်က်ဘ်း င််းကရ်း  ို     ကရော ်ကရော ်   န််းသ မ််းရနက်  ောင််းအကဆော အ်အံိုမ ော်း 

ခ နလ်ည ်ွေင့်လ်ှစ်ခခင််းနငှ့်လ်ည ်တ်ခခင််းအတွေ ် ကရောဂ   န််းခ ြို ်ကရ်းနငှ့် ်ော ွေယတ်ော်းဆ်ီးကရ်းစငတ်ောမ ော်း၏ မူဝ ေမ ော်း၊ လမ််းညွှနခ်  ်မ ော်းနငှ့်အ်ည ီ

အက ောင််းဆံို်း လ ်ကတွေွေ့အက ောငအ် ညက် ော်ကဆောငက်ရ်း မဟောဗ ျူဟောမ ော်းခ မှတ်ခခင််းနငှ့် ်ခ ညသ်ူ ့်  န််းမောကရ်းလို ် ံို်းလို ်နည််းမ ော်း  ို 

လ ်ကတွေွေ့အက ောငအ် ညက် ော်ခခင််း။ 

၁% 

ကေသနတရ ညောကရ်းကအဂ ငစီ်မ ော်း၏ ၀နက်ဆောငမ်ှု လို ်ငန််း စဉ်ဆ ်မခ တ် ဆ လ် ်  န််းသ မ််းန ိုငက်ရ်းနငှ့် ်လ ်ရှ  ၀န ်မ််းမ ော်း  ို ဆ လ် ် 

အလို ်က ်း ော်းန ိုငက်ရ်းအတွေ ် လ ိုအ ်သည့်် အခခော်းလို ်ငန််းစဥ်မ ော်း။ 

 

က  ်းဇူ်းခ ြို၍“ အခခော်းလို ်ငန််းစဥ်မ ော်း”   ို က ော်ခ   ။ 

၉% 

စိုစိုမပါငေ်း ၁၀၀% 
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ရန်ပံိုမငေွျျှောေးအသံိုေးပပြုရန်အတကွ် LEA ၏ အမကျှောငအ် ည်မ ျှော်ေှု စီေံကန်ိေး ကအော ်က ော်ခ   စစ်တမ််းတွေင ်မှန ်နသ်ည့််အခ  ်အော်းလံို်း  ို 

အမတှ်ခခစ်   - 

 အနတရျှောယရိှ်သည့်် မကျျှောငေ်းသျှောေးအိုပ်စို 

 ဝငက်ငွေနည််းသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း -  တ   ကသော လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း၊ ဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်း၊ အက ော ်အ ံ့်မ ော်း၊ အစီအစဉ်မ ော်းနငှ့် ်/ 

သ ို ့်မဟိုတ်  စ်မတှ် ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း၏  ိုန ် စရ တ်အတွေ ်   ဝငသ်ည။်
 

 မသနစ်ွေမ််းက  ောင််းသော်းမ ော်း:  တ   ကသော လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း၊ ဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်း၊ အက ော ်အ ံ့်မ ော်း၊ အစီအစဉ်မ ော်းနငှ့် ်/ သ ို ့်မဟိုတ် 

 စ်မတှ် ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း၏  ိုန ် စရ တ်အတွေ ်   ဝငသ်ည။်
 

 လူမ  ြို်းစိုလူနည််းစိုမ ော်း  တ   ကသော လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း၊ ဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်း၊ အက ော ်အ ံ့်မ ော်း၊ အစီအစဉ်မ ော်းနငှ့် ်/ သ ို ့်မဟိုတ် 

 စ်မတှ် ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း၏  ိုန ် စရ တ်အတွေ ်   ဝငသ်ည။်
 

 ကရွှွေ့ကခ ောင််းက  ောင််းသော်းမ ော်း  တ   ကသော လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း၊ ဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်း၊ အက ော ်အ ံ့်မ ော်း၊ အစီအစဉ်မ ော်းနငှ့် ်/ သ ို ့်မဟိုတ် 

 စ်မတှ် ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း၏  ိုန ် စရ တ်အတွေ ်   ဝငသ်ည။်
 

 အဂဂလ  ်ဘောသော သငယ်ူကနသူမ ော်း -  တ   ကသော လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း၊ ဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်း၊ အက ော ်အ ံ့်မ ော်း၊ အစီအစဉ်မ ော်းနငှ့် ်/ 

သ ို ့်မဟိုတ်  စ်မတှ် ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း၏  ိုန ် စရ တ်အတွေ ်   ဝငသ်ည။်
 

 အ ို်းမွဲ့်အ မ်မွဲ့်ခ စ်ကနကသောက  ောင််းသော်းမ ော်း - တ   ကသော လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း၊ ဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်း၊ အက ော ်အ ံ့်မ ော်း၊ အစီအစဉ်မ ော်းနငှ့် ်

/ သ ို ့်မဟိုတ်  စ်မတှ် ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း၏  ိုန ် စရ တ်အတွေ ်   ဝငသ်ည။်
 

 မ ဘမဟိုတ်သူမ ော်းမ ှအို ်  န််းသည့််  ကလ်းမ ော်း။  တ   ကသော လို ်ငန််းစဥ်မ ော်း၊ ဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်း၊ အက ော ်အ ံ့်မ ော်း၊ 

အစီအစဉ်မ ော်းနငှ့် ်/ သ ို ့်မဟိုတ်  စ်မတှ် ော်းကသော က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ ်မှုမ ော်း၏  ိုန ် စရ တ်အတွေ ်   ဝငသ်ည။်
 

 အလိုပ်ရှျှောမ ွမရေး၊ နညေ်းပညျှောနငှ့် ်စိိုကပ်ျိြုေးမရေးဆိိုငရ်ျှောပညျှောမရေးကိုန်ကျစရိတေ်ျျှောေး (Perkins အကဥ်ပမေမအျှောကတ်ငွအ်တညပ်ပြုပပီေး)
 

အ ယ်၍ ဤက  ြို်း မ််းမှုမ ော်းသည ်အနတရောယ်  ကရော ်မည့်က်  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ  ို က ော ်ခံ   ဤစစ်တမ််း၏အစတွေငလ်ူ ဦ်း 

ကရ  ိုစစ်ကဆ်း  ။ 

 

အဓိက ဝန် ေ်ေးေျျှောေးနငှ့် ်ဝန်မဆျှောငေ်ှုေျျှောေး စဥဆ်ကေ်ပပတမ်ရေး 

 က  ောင််းအကခခခ ြို ဝန ်မ််းမ ော်း  ို ယောယီအလို ်မ ှရ ်နော်းခခင််း သ ို ့်မဟိုတ် ၎င််းတ ို ့်၏လစော  ိုကလ ော့်ခ ခခင််း  ို 

ကရှောငလ်ွှွဲန ိုငရ်နအ်တွေ ်  ိုန ် စရ တ်မ ော်း   ဝငသ်ည။် 
 

 ဆရောမ ော်းနငှ့် ်က ော ် ံ့်ကရ်းဝန ်မ််းမ ော်း ဆ ်လ ်ခန် ့်အ ် ော်းရနအ်တွေ ် အ  ိုဆိုကက ်း  ိုန ် စရ တ်မ ော်း   ဝငသ်ည။်
 

 သယ်ယူ  ို ့်ကဆောငက်ရ်း  ိုန ် စရ တ်မ ော်း   ဝငသ်ည်
 

 မီ်း/ကရ နငှ့်ဆ် ်စ ်ကသော  ိုန ် စရ တ်မ ော်း   ဝငသ်ည်
 

 အခခော်းလို ်ငန််းလည် တ်မှု ိုန ် စရ တ်မ ော်း (က  ်းဇူ်းခ ြို၍ ရှင််းခ   )
 

 

 
အ ယ်၍ ဤက  ြို်း မ််းမှုမ ော်းသည် အနတရောယ်  ကရော ်မည့််က  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ  ို က ော ်ခံ   ဤစစ်တမ််း၏အစတွေငမ်ည်သည့််လူ ဦ်း ကရမ ော်း  ိုလည််းစစ်ကဆ်း  ။ 
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အမဝေးသင/်ေတညူသီည့််မနရျှောေှ သငယ်ပူခငေ်း 

 ဆ ်သွေယ်မှု (hot spot မ ော်း၊ အကဆော ်အဦ်းမ ော်း/ဘတ်စ် ော်းမ ော်း  ို ဝ ိုင ် ိုငတ် ်ဆငခ်ခင််း၊ အခခော်းက  ြို်းမွဲ့်၊ အငတ်ောန ် ၀ 

နက်ဆောငမ်ှုမ ော်း စသခ င့််)
 

 စ ် စစည််းမ ော်း (လ ် ်ကတော့်မ ော်း၊ တ ်ဘလ ်မ ော်းစသခ င့််)
 

 packets မ ော်း  ို သငယ်ူရန ် ံိုနှ  ်  ိုန ် စရ တ်
 

 သငက် ော်း  ို ့်ခ ကရ်းအရင််းအခမစ်မ ော်း/လ ိုအ ်  ရ ယောမ ော်း
 

 ဟော့်ေဝ်ွဲ
 

 ကဆော့် ်ဝွဲ, လစဥ်ကက ်း, လ ိုငစ်ငမ် ော်း
 

  ူညကီရ်း နည််း ညော သ ို ့်မဟိုတ်  ံ့်  ို်းကရ်း  စစည််းမ ော်း
 

 အွေနလ် ိုင််းသငယ်ူမှု လ ်က ောင််းမ ော်း/သငယ်ူကရ်းစီမံခန ့်ခ်ွေွဲမှုစနစ်မ ော
 

 အခခော်း အကဝ်းသင/် မတူညသီည့််ကနရောမ ှသငယ်ူခခင််းအတွေ ် သငယ်ူမှုစရ တ်မ ော်း (က  ်းဇူ်းခ ြို၍ ရှင််းခ   )
 

 

 ွေနရ် အ်က ော အ် ံ့်အတွေ  ်စမီ ံော်းကသောဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်း။ 

အ ယ်၍ ဤက  ြို်း မ််းမှုမ ော်းသည် အနတရောယ်  ကရော ်မည့််က  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ  ို က ော ်ခံ   ဤစစ်တမ််း၏အစတွေငမ်ည်သည့််လူ ဦ်း ကရမ ော်း  ိုလည််းစစ်ကဆ်း  ။ 

 

အမဆျှောက်အဥေီးေျျှောေး/ပစစညေ်းကရိိယျှောေျျှောေး 

 အကဆော ်အဦ်းမ ော်းနငှ့် ်ဘတ်စ် ော်းမ ော်းအော်း သန် ့်ရှင််းကရ်း/  ို်းသတ်ကရ်းနငှ့်် ဆ ်စ ်သည့််  ိုန ် စရ တ်မ ော်း
 

 အ  ိုဝန ်မ််းမ ော်း၏ ိုန ် စရ တ်မ ော်း ('အနတရောယ်က ်းကဆောငခ်ခင််း'၊ နောရီ၊ စသညတ် ို ့် - 

က  ောင််းအစော်းအစောမ ော်း  ိုခ ငဆ်ငခ်ခင််းနငှ့်ခ် န ့်က်ဝခခင််းနငှ့်မ်သ ်ဆ ိုင;် ကအော ်တွေငက် ော်ခ  ော်းကသော 'က  ောင််းအစော်းအစောမ ော်း' 

  ို က ည့် ် )
 

  စစည််း  ရ ယောနငှ့်အ်သံို်းအကဆောငမ် ော်း (လ ်အ တ်မ ော်း၊ မ  ်နေှာ ံို်းမ ော်း၊ PPE၊ သန ့်ရ်ှင််းကရ်းအသံို်းအကဆောငမ် ော်းစသခ င့်)်
 

 အကဆော ်အဦ်းမ ော်း/ စစည််း  ရ ယောမ ော်း (က  ်းဇူ်းခ ြို၍ ရှင််းခ   )
 

 

အသ ံ ိုင််းဆ ိုငရ်ောနငှ့်် အကအ်းက ်းခခင််းဆ ိုငရ်ော ယနူစမ် ော်း  ို ခ ငဆ်ငခ်ခင််း 

အ ယ်၍ ဤက  ြို်း မ််းမှုမ ော်းသည် အနတရောယ်  ကရော ်မည့််က  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ  ို က ော ်ခံ   ဤစစ်တမ််း၏အစတွေငမ်ည်သည့််လူ ဦ်း ကရမ ော်း  ိုလည််းစစ်ကဆ်း  ။ 



 
Educating Georgia’s Future 

BURMESE 

စတိပိ်ိုငေ်းဆိိုငရ်ျှောနငှ့်က်ျှောယကျန်ေးေျှောမရေး (စောခ ြို ်ခ ြို ်ဆ ို ော်းကသောနောရီမ ော်း၊  ညောသငယ်ူမှု၊ အစီအစဉ်မ ော်းစသခ င့်)် 

  ိုန််းမတှစ်ဆင့််   န််းမောကရ်းအက ကံ ်းခခင််းနငှ့်ဆ် စ် ်ကသော ိုန ် စရ တ်
 

 အက ကံ ်းခခင််းနငှ့်ဆ် စ် ်ကသော  ိုန ် စရ တ်
 

 က  ောင််းသနူောခ ြိုနငှ့်ဆ် စ် ်ကသော  ိုန ် စရ တ်
 

 က  ောင််းအကခခခ ြိုကဆ်းခန််းနငှ့်ဆ် စ် ်ကသော  ိုန ် စရ တ်
 

  ို ံို်းဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်းနငှ့်ဆ် စ် ်ကသော  ိုန ် စရ တ်
 

 ကနော  ်ွေယရ်ှ  ဝနက်ဆောငမ်ှုမ ော်းနငှ့် ် ံ့်  ို်းကရ်းအတွေ  ်ဆ စ် ်ကသော ိုန ် စရ တ်
 

☐ အခခော်းစ တ ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော 

 

 

အ ယ်၍ ဤက  ြို်း မ််းမှုမ ော်းသည် အနတရောယ်  ကရော ်မည့််က  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ  ို က ော ်ခံ   ဤစစ်တမ််း၏အစတွေငမ်ည်သည့််လူ ဦ်း ကရမ ော်း  ိုလည််းစစ်ကဆ်း  ။ 

 

လိုပ်ငန်ေးစေ်ွေးမဆျှောငရ်ည ်ပေြှင့််တငမ်ရေး 

 က  ောင််းကခ င််းကဆောငမ် ော်း၊ ဆရောမ ော်းနငှ့် ်၀န ်မ််းမ ော်းအတွေ  ်  ်ကဆောင််း 

လို ်ငန််းစွေမ််းကဆောငရ်ညခ်မြှင့််တငက်ရ်း ိုန ် စရ တမ် ော်း (သငတ်န််းမ ော်း၊ တ ို်းခ ွဲွေ့ လို ်ငန််းစွေမ််းကဆောငရ်ည ်

ခမြှင့််တငက်ရ်းရ မ် ော်း၊ အတ ိုင ်ငခ်ံမ ော်း၊ အစအီစဉ်မ ော်းစသခ င့်)်   ဝငသ်ည။်
 

 လို ်ငန််းစွေမ််းကဆောငရ်ည ်ခမြှင့််တငက်ရ်းနငှ့်် ဆ စ် ်သည့်် အခခော်း ိုန ် စရ တမ် ော်း (က  ်းဇူ်းခ ြို၍ ရငှ််းခ   )
 

 

က  ောင််းသ ို ့် လံိုခခံြိုဘ်း င််းစွေော ခ နလ်ောန ိုငက်ရ်းနငှ့် ်က  ောင််းဆ ်လ ် ွေင့််န ိုငရ်နအ်တွေ ် အနတရောယ် ကလ ော့်  ်းကစမည့် ်

မဟောဗ ျူဟောမ ော်းအက ောငအ် ညက် ော်မှု  ို ခ ြိုခ င ် န််းသ မ််းကရ်း ဝန ်မ််းမ ော်းအော်း သငတ်န််းက ်းခခင််း။ 

အ ယ်၍ ဤက  ြို်း မ််းမှုမ ော်းသည် အနတရောယ်  ကရော ်မည့််က  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ  ို က ော ်ခံ   ဤစစ်တမ််း၏အစတွေငမ်ည်သည့််လူ ဦ်း ကရမ ော်း  ိုလည််းစစ်ကဆ်း  ။ 

 

မကျျှောငေ်းအစျှောေးအစျှောေျျှောေး 

 အစော်းအစော စစီဥ်က ်းသည့််အတွေ  ်ခ နလ်ညက် မ သည့််  ိုန ် စရ တ ်( ိုန ် ကငွေသည ်USDA ၏ 

ခ နလ်ညက် ်းကခ မှုတွေင ်မ  ဝင ် )
 

   ်ကဆောင််း 'အနတရောယ'် ရှ သည့််အလို ်အတွေ  ်လို ်ခ သ ို ့်မဟိုတ ်နောရ ီ ိုင််းလို ်ခအတွေ  ်  ဝငသ်ည်
 

 အစော်းအစောမ ော်း သယယ်ကူ ်း  ို ့်ခခင််းအတွေ  ်  ်ကဆောင််း  ိုန ် စရ တမ် ော်း   ဝငသ်ည်
 

 အခခော်းက  ောင််းအစော်းအစော  ိုန ် စရ တမ် ော်း (က  ်းဇူ်းခ ြို၍ ရငှ််းခ   )
 

 

 စစည််း  ရ ယောမ ော်း  ိုခ ြိုခ ငခ်ခင််းနငှ့်အ်ဆင့်ခ်မြှင့်ခ်ခင််း။ 

အ ယ်၍ ဤက  ြို်း မ််းမှုမ ော်းသည် အနတရောယ်  ကရော ်မည့််က  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ  ို က ော ်ခံ   ဤစစ်တမ််း၏အစတွေငမ်ည်သည့််လူ ဦ်း ကရမ ော်း  ိုလည််းစစ်ကဆ်း  ။ 
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မနျှောကဆ်ကတ်ွွဲသငယ်ပူခငေ်း 

 ခ နလ်ည ်ိုစော်းရန ်အခွေင့်အ်လမ််းမ ော်း
 

  ွေံွေ့ ပ  ြို်းကရ်း အခွေင့်အ်လမ််းမ ော်း
 

 ကနွေရောသ ီသငယ်ခူခင််း
 

 စောသငန်စှအ်တွေင််း  ည့်သ်ွေင််း ော်းသည့်် က  ောင််းခ  နမ်တ ိုငမ်/ီက  ောင််းခ  နပ် ီ်းကနော  ်အစီအစဥမ် ော်း
 

   ်ကဆောင််း သငက် ော်း  ို ့်ခ ကရ်း အရင််းအခမစမ် ော်း
 

 တ ို်းခ ွဲွေ့ ော်းကသောနောရီ/အခ  နဇ်ယော်းမ ော်းအတွေ  ်ဆရောမ ော်း၊ ဝန ်မ််းမ ော်း၊ နည််းခ မ ော်းအတွေ အ်  ိုကဆောင််းလစော
 

အခခော်းအ  ိုကဆောင််း သငက် ော်းကရ်းစရ တမ် ော်း (က  ်းဇူ်းခ ြို၍ ရငှ််းခ   )
 

 

 

အ ယ်၍ ဤက  ြို်း မ််းမှုမ ော်းသည် အနတရောယ်  ကရော ်မည့််က  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ  ို က ော ်ခံ   ဤစစ်တမ််း၏အစတွေငမ်ည်သည့််လူ ဦ်း ကရမ ော်း  ိုလည််းစစ်ကဆ်း  ။ 
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ကျှောကယွတ်ျှောေးဆေီးမရေးနငှ့်မ်လ ျှော့်ချမရေးေဟျှောဗျျူဟျှောေျျှောေးကိိုအမကျှောငအ် ညမ် ျှော်ပါ 
 

အ  ိုင််း ကအ 

 

လမူတွျဲ့သငက်ကျှောေးေှုကိို 

ပပန်လညအ်မကျှောငအ် ညမ် ျ်ှောပခငေ်း စီေံကန်ိေး 

LEA ဝကဘ်ဆ်ိိုကလ်ပ်ိစျှော 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ 

၆ လအတငွေ်း စီေံကန်ိေးကိို 

ပပငဆ်ငမ်ပပျှောငေ်းလွဲေည ်

ေှန်သည်  ေေှန်ပါ  

ရကစ်ွွဲ  ဇူလ ိုငလ် ၉, ၂၀၂၁ 
လက်ရိှ CDC လေ်ေးည န်ချကေ်ျျှောေးနငှ့််အညီ စီေံကန်ိေးကိို ပပငဆ်ငမ်ပပျှောငေ်းလွဲပပီေး ပ စ်သည် 

အ  ိုင််း ခ 

ARP ESSER ရန ံ်ိုကငွေမ ော်း  ိုလ ်ခံကသော LEA မ ော်းသည ်LEA ၏ ARP ESSER ရန ံ်ိုကငွေ  ို အသံို်းခ ြိုမည့််  ံိုစံ  ို ကရ်းဆွေွဲ ော GaDOE 

သ ို ့်သင့်က်လ ော်သည့်အ်ခ  နအ်တ ိုင််းအတောတစ်ခိုအတွေင််း တငခ် ရမညခ် စ်ပ ီ်း LEA ၏ ဝ ဘ်ဆ် ို တ်ွေင ်လူသ ရှငက် ော်း ိုတ်ခ နရ်မည။် 

 ကအော ်က ော်ခ    ဏ္ဍတွေင ်ကနော ်ဆံို်းက ေါ်ကရောဂ   န််းခ ြို ်ကရ်းနငှ့် ်ော ွေယတ်ော်းဆ်ီးကရ်းဗဟ ိုဌောန (CDC) ၏လမ််းညွှနခ်  ်နငှ့်အ်ည ီက  ောင််းမ ော်း ွေင့်လ်ှစ်ခခင််း၊ 

  ိုယတ် ိုငက်လ့်လောသငယ်ခူခင််းအတွေ ် က  ောင််းမ ော်း  ိုစဉ်ဆ ်မခ တလ်ံိုခခံြိုစွေော ွေင့်လ်ှစ်ရနန်ငှ့်လ်ည ်တရ်နအ်တွေင ်ခ စ်န ိုငသ်မ  

က  ြိုတင ်ော ွေယခ်ခင််းနငှ့်က်လ ော့်  ်းသ သ်ောကစခခင််းဆ ိုငရ်ောနည််းဗ ျူဟောမ ော်း  ိုအက ောငအ် ညက် ောရ်နရ်န ံ်ိုကငွေမ ော်း မညသ်ည့််အတ ိုင််းအတော   မညသ် ို ့် 

အသံို်းခ ြိုမည ် ိုရငှ််းခ   ။  အကမရ  န ်ညောကရ်းဌောနသည ်CDS ၏လမ််းညွှနမ်ှုနငှ့် ် ို ်ညကီသော အရင််းအခမစ်မ ော်း  ိုက ော ် ံ့်က ်း ော်းသည။် က  ်းဇူ်းခ ြို၍ 

ဇယော်းတွေငက် ော်ခ  ော်းကသောအရင််းအခမစ်မ ော်း  ို  ို်း ော်း  ။ 

 

 

အမေရိကန် ပညျှောမရေး ဦေးစေီးဌျှောနေှ ပံ့်ပိိုေးမပေးသည့်် မကျျှောငေ်းေျျှောေးမဘေးကငေ်းလံိုပခြံုစွျှော ပပန်လည ွ်င့််လစှန်ိိုငမ်ရေးဆိိုငရ်ျှော အရငေ်းအပေစေ်ျျှောေး 

ပိိုေိိုလံိုပခံြုမသျှောမကျျှောငေ်းေျျှောေးနငှ့် ်မကျျှောငေ်းဝန်ေးေျျှောေး 

အတကွ ်Clearinghouse 

အမကျှောငေ်းဆံိုေးအမလ့်အကျင့်ေ်ျျှောေး  

Clearinghouse  အက ောင််းဆံို်းအကလ့်အ  င့်ရ်ငှ််းလင််းကရ်းစငတ်ော - မူလစောမ  န်ေှာ (ed.gov) 

K-12 မကျျှောငေ်းေျျှောေးတငွ ်အဆင့်ဆ်င့်် 

ကကြိုတငက်ျှောကယွေ်ှုပ င့် ်

မရျှောဂါ န်ိေးချြုပ်မရေးနငှ့်က်ျှောကယွတ်ျှောေးဆေီးမရေး - 

လညပ်တမ်ရေး မဆျှောငရွ်ကခ်ျကဆ်ိိုငရ်ျှော 

ေဟျှောဗျျူဟျှောစငတ်ျှော 

အဆင့််ဆင့်် က  ြိုတင ်ော ွေယမ်ှုခ င့်် K-12 က  ောင််းမ ော်းအတွေ ် လည ်တ်ကရ်းမဟောဗ ျူဟော | CDC 

အတွွဲ ၁ -၂၀၂၁ ED COVID-19 လကစွ်ွဲစျှောအိုပ် - 

ေူလတန်ေးနငှ့် ်အလယတ်န်ေးမကျျှောငေ်းေျျှောေး 

မဘေးကငေ်းလံိုပခံြုစွျှော ပပန်လည ွ်င့်လ်စှ်ရန် 

ေဟျှောဗျျူဟျှောေျျှောေး 

ED COVID-19 လ ်စွေွဲစောအို ်၊ အတွေွဲ ၁ -မူလတန််းနငှ့် ်အလယတ်န််းက  ောင််းမ ော်း  ကဘ်း င််းလံိုခခံြိုစွေော 

ခ နလ်ည ်ွေင့်လ်ှစ်ရန ်မဟောဗ ျူဟောမ ော်း (PDF) 

အတွွဲ ၂ -၂၀၂၁ ED COVID-19 လကစွ်ွဲစျှောအိုပ် - 

အနတရျှောယက်ငေ်းစွျှောပပန်လည ွ်င့်လ်စှမ်ရေးနငှ့် ်

မကျျှောငေ်းသျှောေးအျှောေးလံိုေး၏ လိိုအပ်ချကေ်ျျှောေးကိို 

ပ ည့်ဆ်ညေ်းရန် လေ်ေးပပမပေပံို 

ED COVID-19 လ ်စွေွဲစောအို ် -အတွေွဲ ၂-၂၀၂၁ (PDF) 

https://bestpracticesclearinghouse.ed.gov/?utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf


 
Educating Georgia’s Future 

BURMESE 

1. ဆရောမ ော်း၊ က  ောင််းဝန ်မ််းမ ော်းနငှ့် ်က  ောင််းသော်းမ ော်းအော်းလံို်း ယံိုက ညစ် တ်ခ န ိုငမ်ည့်် လံိုခခံြိုကဘ်း င််းကသော 

က  ောင််း တ်ဝန််း  ငတ်စ်ခို နတ်ီ်းရန ်LEA သည ်က  ောင််းအသ ိုင််းအဝ ိုင််းတစ်ခိုလံို်းနငှ့် ်မည်သ ို ့်လ ်တွေွဲက ေ်ာကဆောငခ်ွဲ့်သည ် ို ရှင််းခ   ။ 

LEA ၏ ဝ ်ဘ်ဆ ို ်၌ သီ်းသန် ့်ရှင််းခ  ော်းပ ီ်း လူကတွေွေ့သငက် ော်းမှု ခ နလ်ည်အက ောငအ် ည်က ော်ခခင််း  စီမံ  န််းတွေင ် ည့််သွေင််း ော်း    ယင််း  ို ရှောက ွေန ိုငမ်ည့်် အညွှန််း  ို ကအော ်တွေင ်

က ော်ခ က ်း  ။ 

DeKalb က ောငတ်ီ က  ောင််းခရ ိုငသ်ည ်သ ်ဆ ိုငသ်မူ ော်းအော်းလံို်း  ို အ်ီးကမ်းလ်မ ော်း၊ လူ ိုအစည််းအကဝ်းမ ော်း၊ က ီ်းက  ်ကရ်းမ ်း၏ကနော ်ဆံို်းသတင််းမ ော်းနငှ့် ်

သ ်ဆ ိုငသ်မူ ော်းအော်းလံို်းအော်း ဆ ်သွေယက်ခ ောဆ ိုမှုမ ော်းမှတဆင့် ်ခရ ိုငသ်ည ်  န််းမောကရ်းကစောင့်က်ရှော ်မှုအရောရှ မ ော်း မှံ 

ကနော ်ဆံို်းရအခ  ်အလ ်မ ော်းနငှ့်လ်မ််းညွှနခ်  ်မ ော်း  ိုအသံို်းခ ြိုကနကက ောင််း ယံိုက ညစ် တ်ခ န ိုငက်စရနအ်တွေ ် အသ က ်းခွဲ့်သည။် ။ အသင့််ခ ငဆ်င ်တိုန် ့်ခ နက်ရ်း 

လမ််းညွှနစ်ောမ  ်နေှာ ၄ (၂.၃.၂)   ိုက ည့် ် ။ 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/readiness-response-guide/ 

က  ်းဇူ်းခ ြို၍ ကအော တ်ွေင ်ရညည်ွှန််းက ော်ခ  ော်းကသောစောမ  န်ေှာမ ော်းအတွေ ် ဤ လင့််   ိုအသံို်းခ ြို  ။ 

 

2. LEA သည ်က  ောင််းမ ော်းတွေင ်COVID-19  ူ်းစ ်မှု  ိုကလ ော့်ခ ရန ်က  ြိုတင ်ော ွေယ်ကရ်း မဟောဗ ျူဟောမ ော်း  ို 

အက ောငအ် ညက် ော်ရောတွေင ်ARP-ESSER ရန ံ်ိုကငွေမ ော်း  ို မည်သ ို ့်အသံို်းခ ြိုခွဲ့်သည ် ို က  ်းဇူ်းခ ြို၍ ရှင််းခ   ။ 

LEA ၏ ဝ ်ဘ်ဆ ို ်၌ သီ်းသန် ့်ရှင််းခ  ော်းပ ီ်း လူကတွေွေ့သငက် ော်းမှု  ို ခ နလ်ည်အက ောငအ် ည်က ော်ခခင််း စီမံ  န််းတွေင ် ည့််သွေင််း ော်း    ယင််း  ို ရှောက ွေန ိုငမ်ည့်် အညွှန််း  ို ကအော ်တွေင ်

က ော်ခ က ်း  ။ 

LEA မအှက ောငအ် ညက် ော်ကဆောငရ်ွေ သ်ည့်် နည််းဗ ျူဟောမ ော်း  ိုစစက်ဆ်း  ။ 

 နေှာကခ င််းစည််းအော်း မှန ်နစ်ွေော အသံို်းခ ြိုသည့််  ံိုစံ 

 လူခ င််းခွေောကနခခင််း 

 လ ်ကဆ်းခခင််းနငှ့် ်အသ ်ရှျူလမ််းကက ောင််းဆ ိုငရ်ော   င့််ဝတ်မ ော်း 

 အကဆော ်အအံိုမ ော်း  ို သန် ့်စငခ်ခင််းနငှ့််   န််းမောကရ်းက ောင််းမွေနက်စရန ်  န််းသ မ််းခခင််း 

 သ်ီးသန် ့်ခွေွဲ ော်းခခင််းနငှ့််  ွေောရနတ်င််း ော်းခခင််းတ ို ့်  ို က  င််းစ ် ော လူနောနငှ့််   ကတွေွေ့ ခွဲ့်သူ  ို ကခခရောက ော ်ခခင််း 

က  ောင််းမ ော်းတွေင ်  ိုဗစ-်၁၉  ်ူးစ မ်ှု  ို ကလ ော့်ခ ရနအ်တွေ  ် စစည််းဝယယ်ရူနန်ငှ့် ်ကအော  ် နည််းဗ ျူဟောမ ော်း  ို အက ောငအ် ညက် ေ်ာရန ်ရန ံ်ိုကငွေမ ော်း  ိုအသံို်းခ ြိုခွဲ့်သည။်  

သန ့်ရှ်င််းကသော တဝ်န််း  င ် ို   န််းသ မ််းရန ်  ိုယ ် ိုငအ် ောအ ွေယ ် စစည််း  ရ ယောမ ော်းနငှ့် ်စော်း ွေွဲခံိုမ ော်းအတွေ  ်plexiglass   ိုဝယယ်ခူွဲ့်သည။်   ်တ ို်း 

လ သ်န ့်က်ဆ်းရညန်ငှ့် ်သန ့်ရှ်င််းကရ်း စစည််းမ ော်း  ို ဝယယ်ခူွဲ့်ပ ီ်း က  ောင််းမ ော်းနငှ့်ရံ်ို ်းခန််းမ ော်းတွေင ်အသံို်းခ ြိုရန ်  ို ့်ကဆောငခ်ွဲ့်သည။် မ  န်ေှာခ ငမ် ော်းအော်းလံို်း  ို   ကရော စ်ွေော 

သန် ့်ရှင််းနည််းနငှ့််   ို်းသတန်ည််း  ို ဝန ်မ််းမ ော်းအော်း ကလ့်  င့််က ်းခွဲ့်သည ်က  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့် ်ဝန ်မ််းမ ော်းအော်း လခူ င််းခွေောကနရနန်ငှ့်် နေှာကခ င််းစည််းမ ော်း  ို 

မညသ် ို ့်မှန ်နစ်ွေောဝတဆ်ငရ်မည ် ို တ ို တ်ွေန််း ော်းသည့်် အမတှအ်သော်းမ ော်းအော်း က မ််းခ ငက် ေါ်တွေင ်ကနရောခ  ော်းခွဲ့်သည။်  ယင််းအမှတအ်သော်းမ ော်း  ို ဝယယ် ူော က  ောင််းနငှ့်် 

ရံို်းအကဆော အ်ဥ်ီးကနရောအနှံ ့်တွေင ်ကနရောခ ခွဲ့်သည။်   ိုဗစ-်၁၉  ်ူးစ မ်ှု  ို ကလ ော့်ခ န ိုငရ်နအ်တွေ  ်လနူောနငှ့််   ကတွေွေ့ ခွဲ့်သ ူ ို ကခခရောခံရောတွေင ်သ်ီးသန် ့်ခွေွဲ ော်းခခင််းနငှ့်် 

 ွေောရနတ်င််း ော်းခခင််း  ို က  င််းစ ် ော ဗ ျူဟောကခမော အ်က ောငအ် ညက် ေ်ာခွဲ့်က သည။်    ကတွေွေ့ မှုရှ သည့်် ဧရ ယောမ ော်း  ို ခ  ခ် င််းသန ့်ရှ်င််းကရ်း ကဆောငရ်ွေ  ်ော 

  ို်းသတခ်ွဲ့်က သည။် ဧရ ယောမ ော်းအော်းလံို်း  ို မက ောခဏ သန ့်ရှ်င််းကရ်း ကဆောငရ်ွေ  ်ော   ို်းသတခ်ွဲ့်က သည။်   ို ့်အခ င ်  ကတွေွေ့ရနမ်လ ိုအ ်သည့်် အနကီအော က်ရောငခ်ခညသ်ံို်း 

အ ခူ  နတ် ိုင််းစ မ် ော်း  ိုလည််း ဝယယ်ခူွဲ့်သည။် စောမ  န်ေှာ ၉-၁၀ 

3. LEA မ ှခ စ်စဥ်မ ော်း  ို မည ်ွဲ့်သ ို ့်ကစောင့်က် ည့်ပ် ီ်း လူကတွေွေ့သငက် ော်းကရ်းနငှ့် ်  တ်သ ်၍ မည ်ွဲ့်သ ို ့် ဆံို်းခ တ်ခ  ်ခ သည ် ို က  ်းဇူ်းခ ြို၍ 

ရှင််းခ   ။ 

LEA ၏ ဝ ်ဘ်ဆ ို ်၌ သီ်းသန် ့်ရှင််းခ  ော်းပ ီ်း လူကတွေွေ့သငက် ော်းကရ်း စီမံ  န််းတွေင ် ည့််သွေင််း ော်း    ယင််း  ို ရှောက ွေန ိုငမ်ည့်် အညွှန််း  ို ကအော ်တွေင ်က ော်ခ က ်း  ။ 

ကရောဂ   န််းခ ြို ်ကရ်းစငတ်ော၊ DeKalb   န််းမောကရ်းဘိုတအ် ွေွဲွေ့ နငှ့်ခ် ညသ်ူ ့်  န််းမောကရ်း ဦ်း စီ်းဌောန၊ က ောငတ်အီတွေင််း ခ စ ်ွေော်းခွဲ့်သည့်် ခ စစ်ဥမ် ော်း၊ ခ စ် ွေော်းသည့်် ရောခ ိုငန် ှုန််းနငှ့်် 

အခ  အ်လ မ် ော်း၊ လမ််းညွှနခ်  မ် ော်း က ေါ် မူတည ်ော လကူတွေွေ့သငက် ော်းကရ်း  ို ခ နလ်ညစ်တငရ်န ်ဆံို်းခ တခ်ွဲ့်သည။် ကရောဂ ခ စ ်ွေော်းမှုအကရအတွေ န်ငှ့် ်ရောခ ိုငန် ှုန််း  ို 

ကန ့်စဉ်ကစောင့်က် ည့်က်လ့်လောခွဲ့်ပ ီ်း ကရောဂ ကတွေွေ့ ရှ မှုသည ်သတမ်ှတရ်ောခ ိုငန် ှုန််းကအော သ် ို ့် ကရော ရ်ှ ပ ီ်း လကူတွေွေ့သငက် ော်းကရ်း  ို ခ နလ်ညစ်တငရ်န ်စ တခ် ရသညဟ်ို 

ကတွေွေ့ ရှ ရသည့််အတွေ  ်လကူတွေွေ့သငက် ော်းကရ်း  ို ခ နလ်ညစ်တငရ်န ်အပ ီ်းသတဆ်ံို်းခ တခ်ွဲ့်သည။်   ို်းကတွေွေ့ ခ စစ်ဥမ် ော်း  ို ကအော  ် အတ ိုင််းကစောင့်က် ည့်က်လ့်လောခွဲ့်သည ်-  

ကရောဂ လ ခဏောမ ော်းကတွေွေ့ ရှ     ဝန ်မ််းမ ော်းနငှ့်က်  ောင််းသော်းမ ော်းအော်း အ မ်တွေငသ်ောကန  ိုငရ်န ်ညွှနက် ော်း ော်းပ ီ်း ဆ လ် ခ် န် ့် ွေော်းမှု  ို   န််းခ ြို ်ရနအ်တွေ  ်  ိုဗစ-်၁၉ 

  ို်းကတွေွေ့လနူောနငှ့်် န်ီး  ်စွေောရှ ခွဲ့်သည့်် သမူ ော်းအော်းလံို်း  ို အသ က ်း ော ကစောင့််က ည့််သည။်   ိုဗစ-်၁၉   ို်းကတွေွေ့လနူောနငှ့််   ကတွေွေ့ မှုရှ ခွဲ့်သအူော်းလံို်း  ို လို ် ံို်းလို ်နည််းမ ော်း ခ  ခ် င််း 

အသ က ်း ော  ွေောရနတ်င််းဝငရ်န ်လ ိုအ ်ခ  မ် ော်း  ို အက ကံ ်းခွဲ့်သည။် စောမ  န်ေှာ ၆-၁၀ 
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မနျှောကဆ်ကတ်ွွဲ 

လေ်ေးည န်မေေးခွန်ေးေျျှောေး 

ကကျှောေးဝငမ်ဆျှောငရွ်ကေ်ှုေျျှောေးကိို မရွေးချယပ်ခငေ်း 

 ကလ့်လောမှုမ ော်း  ို ကေသအတွေင််း အကခခအကနမ ော်းနငှ့် ်သ ဆ် ိုငသ်ည့် ်အခ  မ် ော်း (ဥ မော - မသနစ်ွေမ််းက  ောင််းသော်းမ ော်း၊ အဂဂလ  ်စောသငက် ော်းသမူ ော်း) 

စသည ်တ ို ့်နငှ့်် ဆကီလ ော်ကအောင ်ကဆောငရ်ွေ ခ်ွဲ့်  သလော်း။ က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုသည ်အကရ်းက ်ီးကသော က  ောင််းသော်းမ ော်း သ ို ့်မဟိုတ ်

အခခော်းဆ စ် ်အကခခအကနမ ော်းအက ေါ် အက ောင််းဘ မ် ှအ   ြို်းသ က်ရော မ်ှုနငှ့်် သ သော ငရ်ှော်းသည့်် အခ  အ်လ မ် ော်း ရှ   သလော်း။ 

 သ ဆ် ိုငသ်မူ ော်း (ဥ မော - က  ောင််းသော်းမ ော်း၊ မ သော်းစို၊ ဝန ်မ််းမ ော်းနငှ့်ရ် ်ရွေောလ ူို) အန မ် ှသင့််ကတော်သမူ ော်းသည ်၎င််းတ ို ့်၏လ ိုအ ်ခ  မ် ော်း  ို 

မညသ် ို ့်ခ ည့်ဆ်ည််းရမည ် ို ကဆွေ်းကနွေ်းရောတွေင ် ဝငခ်ွဲ့်  သလော်း။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှု၏ သ က်ရော မ်ှု  ို မည ်ွဲ့်သ ို ့် တ ိုင််းတောန ိုငသ်နည််း။ 

 သ က်ရော မ်ှု  ို တ ိုင််းတောရန ်က  ောင််း/ခရ ိုငသ်ည ်မညသ်ည့်န်ည််းလမ််းမ ော်း  ို သံို်းမညန်ည််း။ 

 ဤက ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှု  ို တကသွေမတ မ််း အက ောငအ် ညက် ော်ရန ်မညသ်ည့်အ်ရင််းအခမစမ် ော်းလ ိုအ ်သနည််း။ 

 ဤက ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှု  ို တကသွေမတ မ််း အက ောငအ် ညက် ော်ရန ်ကေသတွေင််းတွေင ်မည ်ွဲ့်သ ို ့် စွေမ််းရညမ် ော်း လ ိုအ ်သနည််း။ 

 က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှု  ို အက ောငအ် ညက် ော်ရန ်ဝန ်မ််းမ ော်းအကနခ င့်် မညသ်ည့် ်ျွမ််း  ငမ်ှုနငှ့် ်အရင််းအခမစမ် ော်း လ ိုအ ်  သနည််း။ 

 ဤက ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှု  ို မဟောဗ ျူဟောကခမော  ်ရညမ်နှ််းခ  မ် ော်း၊ အခခော်းရှ ရင််းစွေွဲ လို ်ငန််းမ ော်းနငှ့်် မညသ် ို ့် ဆ စ် ်န ိုငသ်နည််း။ 

တိိုေးတကေ်ှုကိို စစမ်ဆေးပခငေ်း 

 တကသွေမတ မ််း အက ောငအ် ညက် ော်န ိုငခ်ခင််း ရှ မရှ   ို မည ်ွဲ့်သ ို ့် စစက်ဆ်းကစောင့််က ည့််မညန်ည််း။ 

 လို ်ငန််းစဥ်မ ော်းသည ်  ကရော မ်ှုရှ ကက ောင််း၊ အကလ့်အ မ ော်းအက ေါ် သ က်ရော မ်ှုရှ ကက ောင််းနငှ့်် အို ်စိုငယအ်ော်းလံို်းရှ  က  ောင််းသော်းမ ော်း၏ 

ကအောငခ်မငမ်ှု  ို တ ို်းတ က်စမညခ် စက်က ောင််း  ို တ ို်းတ မ်ှု  ို ကစောင့််က ည့််ခခင််းခ င့်် သ န ိုငမ်ညန်ည််း။ 

 အို ်စိုငယမ် ော်း အော်းလံို်းအတွေ  ်က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုမ ော်း၏   ကရော မ်ှု  ို မညသ်ည့်် မတှက်  ော မ် ော်းခ င့်် သတမ်တှတ် ိုင််းတောပ ီ်း 

မညသ်ည့််အခ  အ်လ မ် ော်း  ို က ော ယ်မူညန်ည််း။ 

 အို ်စိုငယမ် ော်း အော်းလံို်းအတွေ  ်က  ောင််းသော်းမ ော်း၏ရလောေအ်က ေါ် အမနှတ် ယ ်သ က်ရော မ်ှုရှ ကစမည့်် နည််းလမ််းမ ော်းခ င့်် 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုမ ော်း  ို က ော်ကဆောငက်နကက ောင််း  ို ဆံို်းခ တန် ိုငရ်န ်မညသ်ည့်် သ က်သအက ော အ် ော်းမ ော်း  ို က ော ယ်မူညန်ည််း။ 

 သ က်သအက ော အ် ော်းမ ော်းသည ်က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုအတ ိုင််း တကသွေမတ မ််း ရှ မရှ နငှ့်် ယင််း၏   ကရော မ်ှု  ို သ က်သခ န ိုင ် သလော်း? 

 သ က်သအက ော အ် ော်းမ ော်း  ို အလွေယတ်  ူရရှ န ိုင ် သလော်း။ 

 သ က်သအက ော အ် ော်းမ ော်း  ို စိုကဆောင််းရန ်မညသ်တူွေင ်တောဝနရ်ှ သနည််း။ သ က်သအက ော အ် ော်းမ ော်း  ို မည ်ွဲ့်သ ို ့် မညသ်ည့််ကနရောတွေင ်

သ မ််းဆည််း ော မ ကဝမညန်ည််း။ 

 အစအီစဉ်  ိုအ ွဲခ တခ်ခင််းအဆင့်ဆ်င့်လ်မ််းညွှန ်နငှ့် ်Logic ModelLogic Model - 

ဤအဆင့်ဆ်င့်လ်မ််းညွှနသ်ညခ်ရ ိုငမ် ော်းအော်းခရ ိုငမ် ော်းအော်းအခ  အ်လ မ် ော်းက ော ယ်ရူနန်ငှ့်ခ်ွေွဲခခမ််းစ တခ် ောရနအ်တွေ အ်စအီစဉ်မ ော်း  ို ဦ်း 

စော်းက ်းသတမ်တှခ်ခင််းနငှ့်အ်စအီစဉ်မ ော်းတ ို်းတ မ်ှုအတွေ လ်ို ်ကဆောငမ်ှုအစအီစဉ်မ ော်း  ိုက ော် ိုတရ်န ်ူညခီခင််း။ 

ယိုတတ  ကဗေကမော်ေယသ်ကဘောတရော်း အ  ဥ််းခ ြို ်၊  ယိုတတ  ကဗေကမော်ေယ ် နတ််ီးရန ် ံိုစ၊ံ   ကရော သ်ည့်် ယိုတတ  ကဗေကမော်ေယ ်က ော်ကဆောငက်ရ်းအတွေ  ်

လ ိုအ ်ခ  မ် ော်း  ို  ်ူးတွေွဲ ည့််သွေင််းက ်း ော်းသည။်

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgD2DN4NcMh6x7BPGW4CrGrC3zMZvcMH1vzylffx9N8rRkc619SgFW93KJXX49PvJvN81J4w-FVKB3W1kvDqj4Y_000W6T12My8HKmpbW8vq_9L7H1WLKVgDG6F4wHMTCW8NyxZN3-WyZmW54VTkf7HyrmhW3d-NpL53BJr4W16NMnh5dJ4TjW7SL9zw9fHXgcN7nN9HckLtqBW5brL2R90Yv9yN6p5Ff4zj8zJW7dcTf94-CqK8N57b0kWbgch0W56xgrr8pWWlFW8QZCqc8ZMQnCW6gttrv5SfWRXW75dBrJ1MM3mWW1py-p767C7x2V4sd3n6Nc_9LW4qv-RK8xkgQPW7zlD_T8tk1stN4v7dGS8cGT_W8kwtdb7mvDbgW8hQRmv1GVQKVW3kG3wj47WcwN3gzR1
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgZK1W349xRb4wgpKJW8_FWBN8CgghlW5pn_2n4f0X0LW71xB-Z273K8_W7v_kD62xyQBWW1VGkcN7nNbnyW24wjX790BvYlW3XgM5F2gkZFXN2Jg2Xr6zx5yW19LpcK2qyGM9W5NxD933rJpk4VWpLnQ4l9qC7N8wjSW3ZG3HxW5xWDHw1PcWSzW71MSkL4bG_YbW5qxDJ680ns3hW4rsxP-7KrCfKW3977vw8MFZbZN1M5Mbx8qH4xW7gtQH7662JXVW2Q374c1cD_72W7TySvg4dnSBkW52Plv12xn-MsW3mqJ-L1WSfd_VFv2hq6B1338W86LL612K612ZW4XsF_964jGgfW4J-KZR1tQF2FW4STkMg1ySZr-VyXJJz58MpKSW337jcf4yGG9yW2lN3q_1VcnBMW5dy-l71x71psW3dBmQc70BLsb3djH1
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BURMESE 

 ပ်မဆျှောငေ်း သိုမတသနနငှ့် ်အရငေ်းအပေစ်ေျျှောေး 

အရိှန်အဟိုန်ပေြှင့််သငယ်မူရေးနငှ့်် အမကျှောငေ်းဆံိုေးအမလ့်အကျင့််ေျျှောေးဆိိုငရ်ျှော မတွျဲ့ ရိှချကသ်စေ်ျျှောေးနငှ့်် သိုမတသနေျျှောေး 

 TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf - ဤ လမ််းညွှန ် ို ဆရောအသစ ် ကရောဂ   ်(TNTP) မ ှမွေမ််းမ ံိုတက်ဝ ော်းပ ီ်း 

လကူတွေွေ့သငက် ော်းမှု သ ို ့်မဟိုတ ်အွေနလ် ိုင််းမသှငက် ော်းမှု သ ို ့်မဟိုတ ်နစှ်မ  ြို်းက  င််းသငက် ော်းမှု စသည့််  ံိုစအံော်းလံို်းတွေင ်က  ောင််းသော်းမ ော်း  ို မ မ နငှ့်် 

သ ဆ် ိုငရ်ော အတန််းသ ို ့် အရှ နအ်ဟိုနခ်မြှင့််သငယ်နူ ိုငက်ရ်းအတွေ  ်က  ောင််းမ ော်း  ို  ညူကီ ်းမည့်် သ်ီးသန် ့် ရညရ်ွေယခ်  မ် ော်းနငှ့်် မဟောဗ ျူဟောမ ော်း 

  ဝငသ်ည။် TNTP သညယ်ခိုအခ  နတ်ွေငက်  ောင််းမ ော်း ဦ်းစော်းက ်းသင့်သ်ည့် ်အကရ်းက ်ီးဆံို်းအရောနစှခ်ိုခ စသ်ည့် ်အတန််းနငှ့််သင့်က်လ ော်သည့် ်

အဆ ိုင််းမန် ့်မ ော်းနငှ့် ်ခ ိုငမ်ောကသောသငက် ော်းမှုမ ော်း  ို အ ်ူးအကလ်း ော်းသည။် 

 က  ောင််းသော်း၏ သငယ်မူှုဆံို်းရှု ံ်းမှု  ို ကခ ရှင််းရန ်က  ောင််းမ ော်းခ နလ်ည ်ွေင့််လစှက်ရ်း နည််းလမ််းမ ော်းအတွေ  ်EdResearch (brown.edu) - 

ဤအ  ဥ််းခ ြို ်သည ်K-12  ညောကရ်းဆံို်းခ တခ်  ခ် သမူ ော်းအကနခ င့််   ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရ ်စ ်  ်ကရောဂ  ောလတွေင််းနငှ့််   ်ကရောဂ လွေန ်ောလတွေင ်

က  ောင််းသော်းမ ော်း  ို အက ောင််းဆံို်း  ံ့်  ို်းန ိုငက်ရ်းအတွေ  ်ကခမခ င ်အက ော အ် ော်းအကခခခ ြို ကဆွေ်းကနွေ်းခ  ်မ ော်း  ို  ံ့်  ို်းန ိုငမ်ည့်် 

စောစဥ်အတွေွဲခ စသ်ည။် ဤအ  ဉ််းခ ြို ်သည ် ံိုမနှ ်အဆင့််သတမ်တှခ်  ်ခ င ်သ ို ့် ကရော ရ်ှ ကနသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း အ ်ူးသခ င့်် 

  ်ကရောဂ မတ ိုငမ်တီွေင ်ရိုန််း နက်နရသည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ  ်ခ စန် ိုငသ်ည့်် က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ မ်ှုမ ော်း  ို က ော်ခ  ော်းသည။် 

သ က်သအက ော အ် ော်းမ ော်းအရ က  ောင််းသော်းအမ ော်းစိုသည ်အခ  ြို ွေ့ကသော သငက် ော်းမှုဆံို်းရှု ံ်းမှုမ ော်းက ြံိုကတွေွေ့ရကသော်လည််း အမ ော်းစိုသည ်၎င််းတ ို ့်၏ 

အတန််းနငှ့်် သင့််ကတော်သည့်် အကက ောင််းအရောမ ော်းနငှ့် ် ကတွေွေ့ န ိုငဆ်ွဲခ စသ်ည။် 

 က  ောင််းသော်းမ ော်းအော်းလံို်းအတွေ ်  ယခ် န ့်သ်ည့် ်ညောကရ်းဆ ိုငရ်ောအက ော အ် ံ့်မ ော်း (brown.edu) - ဤအ  ဉ််းခ ြို ်သည ်က  ောင််းမ ော်းအကနခ င့်် 

က  ောင််းသော်းအော်းလံို်းအတွေ  ်ဦ်းစော်းက ်း  ည့််သွေင််းစဥ််းစော်းရမည့်် မဟောဗ ျူဟောမ ော်းနငှ့်် ကရေှာငက် ဥ်ရမည့််အ်ရောမ ော်း အ  အဝင ် ညောကရ်း 

အက ော အ် ံ့်မ ော်းနငှ့်် သ ဆ် ိုငသ်ည့်် သိုကတသနနငှ့််  အရင််းအခမစမ် ော်း  ိုက ော်ခ  ော်းသည။် 

 သငယ်မူှု ဆံို်းရှု ံ်းမှု ခ နလ်ညန်ောလန ်ကူရ်းအတွေ အ်က ောင််းဆံို်းအကလ့်အ  င့်မ် ော်း - ဤအစရီငခ်စံောသည ်  ိုဗစ-်၁၉  ်ူးစ က်ရောဂ နငှ့် ်

ဆ န်ွေယက်သော က  ောင််း  တခ်ခင််းကက ောင့် ်ဆံို်းရှု ံ်းခွဲ့်ရကသောသငယ်မူှုမ ှက  ောင််းသော်း၏  ညောကရ်းခ နလ်ည ်ကူ ောငရ်နအ်တွေ ် 

သိုကတသနအကခခခသံည့်အ်က ော အ် ံ့်မ ော်း  ို ဤအစရီငခ်စံောတွေင ်ကလ့်လော ော်းသည။် ဤစောတမ််းသည ံ်ိုမနှ ်ညောကရ်းခ  ခေ န ်(ဥ မော၊ 

စောသငန်စှ၊် က  ောင််းရ န်ငှ့် ် ောလမ ော်း) နငှ့်လ် ရ်ှ တ ို်းခ ွဲွေ့သငယ်မူှုအခွေင့်အ်လမ််းမ ော်း (ဥ မော - က  ောင််းခ  နက်နော  ် ိုင််းအစအီစဉ်မ ော်း၊ 

အရှ နအ်ဟိုနခ်မြှင့််သငက် ော်းကရ်း၊ ကနွေရောသကီ  ောင််း) အတွေင််း သငက် ော်းမှုအခ  န ် ို ခ ည့်စ်ွေ ရ်န ်နည််းလမ််းမ ော်း  ို ဆန််းစစ ်ော်းသည။် 

  ခ နလ်ည ်ကူ ောငက်ရ်း အတွေ ် EdResearch က  ောင််းကဘ်း င််းလံိုခခြံိုကရ်းအတွေ  ် အက ော အ် ော်းအကခခခ ြို ဆံို်းခ တခ်   ် ခ မှတမ်ှု  ို 

ယကူဆောငလ်ောသည ် (brown.edu) - ဤအ  ဉ််းခ ြို ်သည ် က  ောင််းမ ော်းနငှ့်ခ်ရ ိုငမ် ော်းမ ှ က  ောင််းသော်းမ ော်း၏ လမူှုကရ်းနငှ့် ် စ တ ် ိုင််းဆ ိုငရ်ောအတွေ  ်

 ည့််သွေင််းစဥ််းစော်းရမည့်် မဟောဗ ျူဟောမ ော်းနငှ့်် ကရှောငက် ဥ်ရမည့််အ်ရောမ ော်း အ  အဝင ် တစန်စှ ်တ်လံို်း ကစောင့််က ည့််န ိုငရ်နအ်တွေ  ် လ ိုအ ်သည့်် 

သိုကတသနနငှ့်် အရင််းအခမစမ် ော်း  ို က ော်ခ  ော်းသည။် 

 ခ နလ်ညစ်တငခ်ခင််းနငှ့် ်ခ နလ်ညရ်ယခူခင််းသငက် ော်းခခင််းနငှ့် ်သငယ်ခူခင််းအတွေ  ် ည့်သ်ွေင််းစဉ််းစော်းရနမ် ော်း - ညောရ ်ဆ ိုငရ်ော - 

ဤအရင််းအခမစသ်ည ်  ိုဗစ-်၁၉    ်ကရောဂ ခ စ ်ွေော်းကနခ  နတ်ွေင ်သငက် ော်းကရ်း/သငယ်ကူရ်းမ ော်း  ို (ခ နလ်ညစ်တငရ်န)် စမီ ံ န််းခ မတှခ်ခင််းနငှ့်် 

လမူ  ြို်းကရ်းမညမီ မှုမ ော်း  ို   ိုငတ်ွေယရ်ောတွေင ်က ြံိုကတွေွေ့ရမည့်် အကရ်းက ်ီး စ နက်ခေါ်မှုမ ော်းစွေော  ို ကခ ရှင််းရောတွေင ်ခ ညန်ယမ် ော်းနငှ့်် က  ောင််းစနစမ် ော်း  ို 

 ံ့်  ို်းက ်းမည့််  ကရောဂ  ၏် တစစ် တတ်စ ် ိုင််းခ စသ်ည။် ၎င််းတွေင ်စ တ်က  ြို ခ် ငဆ်ငန် ိုငက်သော လမ််းညွှနခ်  မ် ော်းနငှ့် ်

စစက်ဆ်း ော်းကသောအရင််းအခမစမ် ော်း   ဝငသ်ည။် 

  Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf (hanoverresearch.com) - Hanover သိုကတသနသည် သငက် ော်းကရ်းခ  န ်တ ို်းခမြှင့််ခခင််းဆ ိုငရ်ော 

ယခငအ်  ဉ််းခ ြို ်  ို   ်မ ံမွေမ််းမခံ ည့််စွေ လ် ို သ်ည။် တ ို်းခ ွဲွေ့ ော်းကသော စောသငက်န ့်/စောသငန်စှ ် ံိုစမံ ော်း၊ ကနွေရောသကီ  ောင််းအစအီစဉ်မ ော်း၊ 

မကူ  ြိုသငူယတ်န််းအစအီစဉ်မ ော်းနငှ့် ်က  ောင််းခ င ်အစအီစဉ်မ ော်း  ို   ယ ် ယခ် န ့်ခ် န ့်က်ဆွေ်းကနွေ်းခခင််းအော်းခ င့် ်က  ောင််းသော်း၏ကအောငခ်မငမ်ှုနငှ့် ်

 ညောကရ်းရလေမ် ော်းတ ို်းတ က်စရန ်မဟောဗ ျူဟောမ ော်းအကက ောင််းကဆွေ်းကနွေ်း ော်းသည။် 

https://tntp.org/assets/covid-19-toolkit-resources/TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_6.pdf
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYktW88VQqQ6FfQHjW470wNf1x47S6W4fNfcn5z59yMW3fv2Yh2SwT2wN91YThT2wbvBW3pvXb55f1_8yW2hFWff1_yrf8W8WJX-P76bQHxW599VN41dM6pwW2K54kh5NBSbDW94N7VT5wfCMDW1K7Q6k1KMczhW5ssnTL829Cl4W1d8dff4Pyrt0W3Tm7r45QKmTdW3Y808Y5T9VJQW3PfbC62hTHr-VwVd8F556NTSW1dNtRg6ZTYmyW660K4_4fT02HVZmwYF7dwJ3wW4pfnCz9h1QFXW8MK4DK6x5NbnVW1xg18_s-CsW8YvgD57RpM_bW6WBXvs1ZV0PKW8-yvkj5CDZtcN7vjWfyFWbL_N470_RQCmJRKW4-y1r24R5M1BW1BK-L-1RWQn-W93vLsN6cd57R3bpR1
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://www.hanoverresearch.com/media/Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf


 
Educating Georgia’s Future 

BURMESE 

စျှောသငခ်န်ေးအရွယအ်စျှောေး မလ ျှော့်ချပခငေ်း 

 NCPEA က ေါ်လစအီ  ဉ််းခ ြို ် - စောသငခ်န််း အရွေယအ်စော်းက ေါ်လစ ီ- STAR စမ််းသ ်မှုနငှ့် ်ဆ စ် ်ကသော စောသငခ်န််း အရွေယအ်စော်း ကလ့်လောခခင််း - 

ဤစောတမ််းသည ်အကမရ  နခ် ညက် ောငစ်ို၊ ကသစကကတ်းလ ၊ ကဟောငက် ောင၊် ဆွေေီင၊် ဂရ တပ်ဗ တ နန်ငှ့်် အခခော်းန ိုငင်မံ ော်းတွေင ်၂၅နစှက်  ော်က ော 

   န််းစမ််းသ ် ော်းသည့်် Tennessee က  ောင််းသော်း ဆရော ကအောငခ်မငမ်ှုအခ  ြို်း (STAR)၊ ကေ ငလ် ို  ်စမ််းသ ်မှုနငှ့်် အခခော်း စောသငခ်န််းအရွေယအ်စော်း 

ကလ ော့်ခ ခခင််းဆ ိုငရ်ော ကလ့်လောမှုမ ော်း  ို အနစှခ် ြို ် က ော်ခ  ော်းသည။် 

 အတန််းအရွေယအ်စော်းကလ ော့်ခ ခခင််း၏   ကရော မ်ှု - ဤအ  ဉ််းခ ြို ်သည ်အတန််းအရွေယအ်စော်းကလ ော့်ခ ခခင််း၏   ကရော မ်ှုနငှ့် ် တသ် ၍် 

 ညောကရ်းမဝူ ေခ မတှ်သမူ ော်းအတွေ  ်သိုကတသနအကခခခကံသော ကရွေ ်းခ ယစ်ရောမ ော်း  ိုက ်းသည။် 

 စောသငခ်န််းအရွေယအ်စော်း  ို ခ နလ်ညသ်ံို်းသ ်ခခင််း -  သငက် ော်းကရ်းနငှ့် ်သငယ်ကူရ်းအက ေါ် သ က်ရော မ်ှုမ ော်း၏ ရှု ်က ွေ်းသည့်် မတှတ်မ််း  - 

ဤစောအို ်သည ်စောသငခ်န််း၏ အရွေယအ်စော်းကလ ော့်ခ ခခင််း  ို ခ ဉ််း  ်မှုအသစမ် ော်းနငှ့်ဆ်န််းစစ် ော်းပ ီ်း စောသငခ်န််းအရွေယအ်စော်းသည ်

စောသငခ်န််းအတွေင််းရှ  အခခော်းခ စစ်ဉ်မ ော်း၊ အဂဂ  ရ ်မ ော်းနငှ့်အ်ခ နအ်လနှခ်  တဆ် က်န ံိုနငှ့်် ဆရောမ ော်းနငှ့်် က  ောင််းမ ော်းတွေင ်အဓ    သည့်် 

သငက် ော်းနည််းဆ ိုငရ်ော အခ  မ် ော်း  ို က ော် ိုတ ်ော  ံိုစအံသစ ် ို မ ကဝ ော်းသည။် 

 စောသငခ်န််း အရွေယအ်စော်းသိုကတသနကတွေွေ့ ရှ ခ  မ် ော်းနငှ့်် ခ ညန်ယမ်ဝူ ေအက ေါ် သ က်ရော မ်ှု 

မကျျှောငေ်းတကရ်က ်တိိုေးချွဲျဲ့ ပခငေ်း 

 က  ောင််းတ ရ် တ် ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််း - သ က ရောဇ်အဆ ိုခ ြိုလွှောမ ော်းနငှ့်ရ်လေမ် ော်း - ဤခ နလ်ညသ်ံို်းသ ်ခ  ်သည ်စောသငရ် /်စောသငန်စှ ် ို တ ို်းခ ွဲွေ့ရန ်

ခ စန် ိုငက်ခခနငှ့် ် တသ် ၍် သိုကတသနအက ေါ် ခ နလ်ညသ်ံို်းသ ် ော်းသည။် 

 သိုကတသနအတ ိုခ ြို ် - တ ို်းခ ွဲွေ့ ော်းကသောက  ောင််းတ ရ်  ်- ဤခ နလ်ညသ်ံို်းသ ်ခ  ်သည ်က  ောင််းတ ခ်  န ်ကစောစ်ီးစွေောစတငခ်ခင််း သ ို ့်မဟိုတ ်

က  ောင််းဆင််းခ  န ် ို ကနော က်ရွှွေ့ ခခင််းခ စက်စ က  ောင််းတ ရ်  ် ို တ ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််းနငှ့် ်တသ် သ်ည့် ်သိုကတသနခ ြိုခ   ် ိုအ  ဉ််းခ ံြို်း ော်းသည။် 

 က  ောင််းသော်းမ ော်းသည ်  ိုမ ိုရှညလ် ော်းသည့်် က  ောင််းတ ခ်  နမ် ှ  ိုမ ိုအ   ြို်းရရှ   သလော်း။ ကလော်ရီေ မ ှRegression ရ ်စွဲအက ော အ် ော်း 

စောတတက်ခမော က်ရ်းညွှနက် ော်းခ  ၏်အ  ိုကဆောင််းနောရီ 

စျှောသငန်စှ ်တိိုေးချွဲျဲ့ ပခငေ်း 

 တ ို်းခ ွဲွေ့ ော်းကသော စောသငရ် ်-နစှ ်အစအီစဥ်မ ော်း သိုကတသနက  င််းစ ်မှု - ဤကလ့်လောမှု တွေင ်တ ို်းခ ွဲွေ့က  ောင််းသငက် ော်းကရ်း အစအီစဥ ်၂မ  ြို်းခ စ်သည့်် 

တစရ် လ် င ်က  ောင််းသော်းမ ော်း က  ောင််းတ ရ်သည့်် နောရီ  ိုတ ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််းနငှ့်် စောသငန်စှ ် ို တ ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််း တ ို ့်အတွေ  ်အခ  အ်လ မ် ော်း  ို 

သံို်းသ ် ော်းသည။် 

 တ ို်းခ ွဲွေ့ ော်းကသောက  ောင််းနစှ ်- ဤသတင််းအခ  အ်လ သ်ည ်တ ို်းခ ွဲွေ့ ော်းကသောက  ောင််းနစှန်ငှ့် ်ယင််း၏ က  ောင််းသော်းကအောငခ်မငမ်ှုအက ေါ် 

သ က်ရော မ်ှု  ို သိုကတသနလို ် ော်းခ  မ် ော်း  ို က ော်ခ  ော်းသည။် 

ကကေ်ိမရပေင့်် သငက်ကျှောေးမရေး 

  က  မက်ရခမင့််သငက် ော်းမှုခ င့်် က  ောင််းသော်း၏ သငယ်မူှု  ိုအရှ နခ်မြှင့်ခ်ခင််း (brown.edu) - က  မက်ရခမင့်် သငက် ော်းမှုအတွေ  ်အက ော အ် ော်းမ ော်း၊ 

ေဇီ ိုင််းအကခခခသံကဘောတရော်းမ ော်းနငှ့််  ည့်သ်ွေင််းစဥ််းစော်းရမည့်် အခ  မ် ော်း  ို က ော်ခ  ော်းသည့်် EdResearch’s ေဇီ ိုင််းအကခခခသံကဘောတရော်းမ ော်း၏ 

တစစ် တတ်စ ် ိုင််းခ စသ်ည။် က  မက်ရခမင့််သငက် ော်းမှုသည ်သငက် ော်းကရ်းကနော  ်   နခ်ွဲ့်သည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်းအ  အဝင ်

က  ောင််းသော်းအလွှောစံိုအတွေ  ်က ်ီးမော်းသည့်် သငယ်မူှုအ   ြို်းက  ်းဇူ်းမ ော်း  ို  နတ််ီးက ်းန ိုငက်က ောင််း ခ ိုငမ်ောသည့်် သိုကတသနမ ော်းမ ှ

အက ော အ် ော်းမ ော်း ကတွေွေ့ ရှ ရသည။် 

 K-12 သငက် ော်းကရ်း အစအီစဉ်မ ော်းတွေင ်လ ူို  ဝငမ်ှုအက ောင််းဆံို်းအကလ့်အ  င့်မ် ော်းအတွေ  ်သိုကတသနအကခခခ ြိုလမ််းညွှန ်- 

ဤစောရွေ စ်ောတမ််းသည ်ရ ်ရွေောနငှ့််   ကတွေွေ့ရသည့််သမူ ော်းအတွေ  ်အက ောင််းဆံို်းအကလ့်အ  င့််မ ော်း  ို စိုစည််း ော သိုကတသမီ ော်းမ ှကတွေွေ့ ရှ  ော်းသည့်် 

အက ော အ် ော်းမ ော်း  ို စိုစည််းက ော်ခ  ော်းသည။် 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/publications/Mathis%20RBOPM-9%20Class%20Size.pdf
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537590.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544703.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Design_Principles_1.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
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BURMESE 

မနရွျှောသ ီအစအီစဥေ်ျျှောေး 

 စံိုလငသ်ည့်် ကနွေရောသကီ  ောင််းအစအီစဉ်မ ော်း အတွေ အ်က ောင််းဆံို်းအကလ့်အ  င့် ်- ဤအစရီငခ်စံောသည ်ကနွေရောသသီငယ်ခူခင််းအတွေ  ်

အက ောင််းဆံို်းအကလ့်အ  င့်မ် ော်း  ိုကဆွေ်းကနွေ်း ော်းပ ီ်း ခရ ိုငမ် ော်းသည ်ကနွေရောသတီွေင ် ညောရညတ် ို်းတ မ်ှု၊ သငက် ော်းကရ်း အရှ နခ်မြှင့်ခ်ခင််းနငှ့် ်

အ ်ူးအကခ ောင််းအစအီစဉ်မ ော်း  ို မညသ် ို ့် ွေွဲွေ့စည််း ံို  ိုက ော်ခ  ော်းသည။် 

 မလူတန််းကနွေရောသကီလ့်လောကရ်းအစီအစဉ်မ ော်းအတွေ  ် ကရော က်သောေဇီ ိုင််းကရ်းဆွေွဲခခင််း - ဤအစရီငခ်စံောသည ်ကနွေရောသအီစအီစဥ်မ ော်း၏ 

က  ောင််းသော်းသငယ်မူှုရလေအ်က ေါ်အ   ြို်းသ က်ရော မ်ှု  ို စစက်ဆ်း ော မလူတန််းက  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ  ်  ကရော က်သော 

ကနွေရောသအီစအီစဉ်မ ော်း၏ အဂဂ  ရ ်မ ော်းနငှ့်က်နွေရောသအီစအီစဉ်မ ော်း  ိုအ ွဲခ တရ်န ်မဟောဗ ျူဟောမ ော်း  ိုက ောခ်  ော်းသည။် 

 ကနွေရောသသီငက် ော်းကရ်းတွေငလ်ို ်  ိုငရ်န ်- ကအောငခ်မငရ်နအ်က ခံ ြိုသည့်အ်ကလ့်အ  င့်မ် ော်း - 

သ၏ူလမ််းညွှနမ်ှုသညက်နွေရောသသီငယ်ခူခင််းအစအီစဉ်မ ော်း  ိုစတငရ်နသ် ို ့်မဟိုတတ် ို်းတ က်စရနစ် တဝ်ငစ်ော်းကသောအကမရ  နခ် ညက် ောငစ်ို

ရှ က  ောင််းခရ ိုငက်ခ င််းကဆောငမ် ော်းနငှ့်သ်တူ ို ့်၏လို ်က ော်  ိုင ် မ် ော်းအတွေ ရ်ညရ်ွေယသ်ည။် ဤအ  ဉ််းခ ြို ်တွေင ်စောကရ်းသသူည ်

အမ  ြို်းသော်းကနွေရောသသီငယ်မူှုစီမ ံ န််းတွေင ်  ဝငသ်ည့်ပ်မ ြို ွေ့ ခ ခရ ိုင ်(၅) ခိုတွေင ်ကစတနော့်ဝန ်မ််း ကနွေရောသအီစီအစဉ်မ ော်း  ို 

ကခခော န်စှက်လ့်လောခခင််းမ ှရရှ ကသောအက ောငအ် ညက် ော်မှုနငှ့် ် တသ် သ်ည့်သ်ငခ်န််းစောမ ော်း  ို မ ကဝက ်း ော်းသည။် 

 ကနွေရောသစီော တခ်ခင််းစခန််း  ိုယတ် ိုငက်လ့်လောမှုလမ််းညွှန ်- သ၏ူက  ောင််းလမ််းညွှနသ်ညအ်တန််း ၃ 

က  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ က်နွေရောသစီော တခ်ခင််းစခန််းအစအီစဉ်မ ော်း  ိုစီစဉ်ခခင််းနငှ့်အ်က ောငအ် ညက် ော်ခခင််းအတွေ မ် မ   ိုယ ် ိုကလ့်လော

ခခင််း  ိုလွေယ ်ကူခ ောကမွေွေ့ကစရနေ်ဇီ ိုင််းခ ြိုလို ် ော်းသည။် အခ  အ်လ ်စိုကဆောင််းခခင််းနငှ့် ်

ကဆွေ်းကနွေ်းခခင််းအတွေ လ်မ််းညွှနက်မ်းခွေန််းမ ော်းအတွေ န်မနူော ံိုစ ံ ိုကနွေရောသစီော တခ်ခင််းစခန််းအပ ီ်းတွေငည်ွှနက် ော်းခ  မ် ော်းတ ို်းတ က်စပ ီ်းအ

တန််းအဆင့်န်ငှ့် ် ို ည်ကီသောက  ောင််းသော်းအကရအတွေ တ် ို်း ွေော်းကစန ိုငသ်ည။် 

 ကနွေရောသကီ  ောင််းေဇီ ိုင််းနငှ့်အ် ွဲခ တမ်ှုမကူဘောင-် ဤအစရီငခ်စံောသည ်ကနွေရောသကီ  ောင််းအစအီစဉ် ေဇီ ိုင််းတွေင ်

အက ောင််းဆံို်းအကလ့်အ  င့်မ် ော်း  ို ခ နလ်ညသ်ံို်းသ ်ပ ီ်း ခရ ိုငမ် ော်းအကနခ င့်် သိုကတသနနည််းစနစက်  င််းစံို (ဥ မော - 

ကေတောဆန််းစစက်လ့်လောခခင််း၊ စစတ်မ််းမ ော်း၊ န န်ွဲသည့်် အငတ်ောဗ ျူ်းမ ော်း၊ စောသငခ်န််းတွေင််း ကလ့်လောကတွေွေ့ ရှ မှုမ ော်း စသခ င့််)  ို အသံို်းခ ြို ော 

ကနွေရောသကီ  ောင််းအစအီစဥ်မ ော်း၏ သ က်ရော မ်ှု  ို ဆန််းစစန် ိုငမ်ည့််နည််းလမ််းမ ော်း  ို ကဆွေ်းကနွေ်း ော်းသည ်။ 

အန်ွလိိုငေ်းေှတစဆ်င့်် သငယ်ပူခငေ်း 

 အွေနလ် ိုင််းမှတစ်ဆင့်် သငယ်ူမှုတွေင ်သ ်ကသအက ော ်အ ော်းမ ော်း  ို အကခခခံသည့်် အကလ့်အ  င့်မ် ော်း  ို အ ွဲခ တ်ခခင််း - 

အကမရ  န ်ညောကရ်းဌောနမှ က ောက်ဆောငသ်ည့်် ဤကလ့်လောမှု၏ရည်ရွေယ်ခ  မ်ှော မူဝ ေခ မတှ်သမူ ော်း၊ အို ်ခ ြို ်သမူ ော်းနငှ့် ်ဆရောမ ော်း  ို K-12 

 ညောကရ်းနငှ့် ်ဆရောမ ော်းခ ငဆ်ငခ်ခင််းအတွေ ် အွေနလ် ိုင််းသငက် ော်းမှု  ို အက ောငအ် ညက် ောက်ရ်းနငှ့််  တ်သ သ်ည့််သိုကတသန  ို 

အကခခခံကသောလမ််းညွှနခ်  မ် ော်း က ်းရနခ် စ်သည်။ 

 အ ခရောသခဂ ော ၁ သငယ်နူ ိုငမ်ှု = ၈ တန််းက  ောင််းသော်းမ ော်းအတွေ ် အွေနလ် ိုင််းသခဂ ော၏အ   ြို်းသ ်ကရော ်မှုမ ော်း - ဤကလ့်လောမှုတွေင ်

၈တန််းပ ီ်းဆံို်းခ န်ီး က  ောင််းသော်းမ ော်း  ို အွေနလ် ိုင််းမတှစ်ဆင့်် အ ခရောသခဂ ော ၁ သငတ်န််း သငက် ော်းက ်းပ ီ်းကနော ် အ ခရောသခဂ ောဆ ိုငရ်ော 

တတ်ကခမော ်မှုမ ော်းနငှ့်် ယင််း၏ ကနော ်ဆ ်တွေွဲအခ စ် အ  ်တန််းက  ောင််းမ ော်းတွေင ်အဆင့်ခ်မင့််သခဂ ောတန််းတွေင ်  ဝငန် ိုငက်ခခအက ေါ် 

သ ်ကရော မ်ှု  ို စမ််းသ ်ကလ့်လော ော်းသည်။ 

 အွေနလ် ိုင််းမှ တစ်ဆင့်် သငယ်ူရန ်အက ောငအ် ညက် ော်ရောတွေင ်မဟောဗ ျူဟောမ ော်း - Hanover သိုကတသနမှ တငခ် ကသော ဤအစီရငခံ်စောသည် 

အွေနလ် ိုင််းမှ သငက် ော်းကရ်း အစီအစဉ်မ ော်း  ို စီစဉ်ခခင််းနငှ့်အ်က ောငအ် ညက် ော်ခခင််းအတွေ ် အက ောင််းဆံို်းအကလ့်အ  င့်မ် ော်း  ို 

ကလ့်လော ော်းသည်။ ဤအစီရငခံ်စောသည် အွေနလ် ိုင််းမတှစ်ဆင့်် သငက် ော်းကရ်း အစီအစဥ်မ ော်း  ို စံခ အစီအစဉ်မ ော်းခ င့် ်ကအောငခ်မငစ်ွေော 

အက ောငအ် ည်က ော်န ိုငခ်ွဲ့်သည့်် က  ောင််းခရ ိုငက်လ်းခို၏ မဟောဗ ျူဟောမ ော်း  ို ခ နလ်ည်သံို်းသ ်ပ ီ်းအကသ်းစ တ်က ော်ခ  ော်းသည်။ 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgM7TW7WxtsC5N1p0qW5RL1j12l_sDZW8LZ0Pf9j_Xh-W3J0jlg6QKK_mW1tbmhx8NFqcLVzqLjD19JNPnW2YF7-r2gRVpPMgcyhfD6RLcW84H3nR5hRBw7W7KJ7Ky7kd0NKW4tdwdF8PnhpxVKwqBD18-hXQW4tDYf79l3FRrN5bSG7Y8kb2yM2v3n02gtqCM83dlhh-n1zW8dDW-w7hpNcXW8tMFMc1yYCsGW3qT-mm8V0DK5W4b4g5c7-yzx1W4Bkpm31-DpyQW4h111k5PqJp0W6HvyR03K3-8YW2GBm2Q4cJj5cW1gPfqT83kSgBW5Rb7Lh1qXTj6W4Tcyfj1jtb2BW5bpBcS89jK9gW7p1CLy4RNHZ6W8fP_T77qyW8GW3--GZp8bKCBSW7xQKKf7mr-bqW4BzJvh5zwQ12VKMjrM39GbXJ3js81
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BURMESE 

DeKalb မကျှောငတ်မီကျျှောငေ်းခရိိုင ်သငယ်ေူှုဆံိုေးရှု ံေးပခငေ်း/ပညျှောမရေးဆိုတယ်ိုတေ်ှုအတကွ် 

ကကျှောေးဝငမ်ဆျှောငရွ်ကေ်ှုေျျှောေး 
 

သက်မသအမ ျှော

က်အ ျှောေးအမပခ

ပပြု 

ကကျှောေးဝငမ်ဆျှောငရွ်

က်ေှု အေျိြုေးအစျှောေး 

ကကျှောေးဝငမ်ဆျှောငရွ်

က်ေှု အေည ်

ဤကကျှောေးဝငမ်ဆျှောင်

ရွက်ေှုကိို 

ေည်သည့််မကျျှောငေ်း

ေျျှောေးက 

အမကျှောငအ် ည်

မ ျှော်ေည်နည်ေး။ 

ေည်သည့််အတန်ေး 

သိို ့်ေဟိုတ ်

အတန်ေးအိုပ်စို 

ပါဝငေ်ည်နည်ေး။ 

ေည်သည့်် 

မကျျှောငေ်းသျှောေး 

အိုပ်စိုခွွဲ(ေျျှောေး) 

ပါဝငေ်ည်နည်ေး။ 

ပစ်ေှတ ်ျှောေးသည့်် 

မကျျှောငေ်းသျှောေးအိုပ်စို

(ေျျှောေး) ေှျှော 

အဘယ်နည်ေး။ 

၀န် ေ်ေးေျျှောေးအတွ

က် 

ေည်သည့််မလ့်ကျင့််

မပေးေှုေျိြုေး 

လိိုအပ်သနည်ေး။ 

 မိရျှောက်စွျှော 

အမကျှောငအ် ည်မ ျှော်

နိိုငရ်န်အတကွ် 

ေည်သည့််အရငေ်းအပေစ်

ေျျှောေးလိိုအပ်သနည်ေး။ 

မကျျှောငေ်းသျှောေး၏တိိုေး

တက်ေှုနငှ့် ်

အကျိြုေးသက်မရျှောက်

ေှုကိို သံိုေးသပ်ရန် 

အကွဲပ တစီ်ေံကိန်ေး 

ေည်သိို ့်ရိှသနည်ေး။ 

အချိန်ဇယျှောေး

ကိို 

ေည်သိို ့်အဆိို

ပပြု ျှောေးသန

ည်ေး 

ဆက်လက်အမကျှော

ငအ် ည်မ ျှော်ေှုအ

မပေါ် 

အေှန်တကယလ်ိို

က်နျှောနိိုငေ်ှုနငှ့်် 

 မိရျှောက်ေှုကိို 

ေည်သိို ့် 

အကွဲပ တေ်ည်န

ည်ေး။ 

က  ောင််းသော်း 

အ ူ်းအကခ ောင််းနှ

င့် ်

ခ နလ်ည် ကူ ော

ငက်ရ်း 

Mosaic 

က ောလ  ်နငှ့် ်

လို ်ငန််းခွေငအ်တွေ

 ် 

ကလ့်  င့််က ်းကရ်း 

အ ယ်ေမီ 

အ  ်တန််း

က  ောင််း ၂၉ 

ခိုအတွေ  ်စငတ်ော 

၁ ခို  

၁၁တန််း - ၁၂တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

ဘွေွဲွေ့ရရနလ် ိုအ ်ခ 

 ် မခ ည့််မီသည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော ၀ 

န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

ရရှ ပ ီ်းကသော 

ဘောသောရ ် 

ခရ ်ေစ်မ ော်း 

၃နစ်ှ 

လမ််းညွှန ်

အလှည့််   

သငက် ော်းကရ်း 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််း 

ခရ ်ေစ် 

က  ောင််းသော်းအ

 ူ်းအကခ ောင််းနငှ့်ခ် 

နလ်ည် ူက ောင်

ကရ်း 

၉ က  မ်ကခမော ် 

ကအောငခ်မငမ်ှုအစီအ

စဉ် 

အ  ်တန််း

က  ောင််း ၂၉ 

ခိုအတွေ  ်စငတ်ော၁ 

ခို 

၉တန််း  အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

  မနစ်ှက  ောင််း

သော်းမ ော်းအခ စ်သ

တ်မှတ်ရန ်

လ ိုအ ်ခ  ် 

မခ ည့််မီသည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း   

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 
ရရှ ပ ီ်းကသော 

ဘောသောရ ် 

ခရ ်ေစ်မ ော်း 

၃နစ်ှ 

လမ််းညွှန ်

အလှည့််   

သငက် ော်းကရ်း 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််း 

ခရ ်ေစ် 

က  ောင််းစောသငန်စ်ှ 

တ ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််း 

အ  ်တန််းက  ော

င််းခရ ်ေစ် 

ခ နလ်ည်ရယူခခင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း ၂၉ခို 
၉တန််း - ၁၂တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း အော်းလံို်း မရှ    

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

ရရှ ပ ီ်းကသော 

ဘောသောရ ် 

ခရ ်ေစ်မ ော်း 

ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််း 

ခရ ်ေစ် 

က  ောင််းစောသငန်စ်ှ

  ို တ ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််း 

စကနကန ့်က  ောင််း  ို 

အရှ နခ်မြှင့််ခခင််း 

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၃တန််း၊ ၅တန််းနငှ့်် 

၈တန််းနငှ့်် EOC 

စောကမ်း ွေွဲသငတ်န််း

မ ော်း  

အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

ခ နလ်ည် ိုစော်း

ကရ်းအစီအစဉ်မ ော်း

ရှ ပ ီ်း 

ရိုန််း နက်နကသော

က  ောင််းသော်းမ ော်း

ဟို 

ခွေွဲခခော်းသတ်မှတ်

 ော်းကသောက  ောင််း

သော်းမ ော်း 

ခ ည့််စွေ  ်

အစီအစဥ်နငှ့်် 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 
အက  ြို/အလွေန ်

စစ်တမ််း 
၃နစ်ှ 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

MAP 

ကဆောင််းဦ်း/ကနွေဦ်း  

ကနွေရောသ ီ

အစီအစဥ်မ ော်း 

စောသငသ်ော်းမ ော်း 

အ ယ်ေမီ 

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

၃တန််း၊ ၅တန််းနငှ့်် 

၈တန််း 
အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

ရိုန််း နက်နရသည့်် 

သငယ်ူသူ 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

အက  ြို/အလွေန ် ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

MAP 

ကဆောင််းဦ်း/ကနွေဦ်း  

ကနွေရောသ ီ

အစီအစဥ်မ ော်း 

ESOL 

စောသငသ်ော်းမ ော်း 

အ ယ်ေမီ 

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း ၉က  ောင််း 

၁တန််း - ၁၀တန််း EL နငှ့်် SWD 
ရိုန််း နက်နရသည့်် 

သငယ်ူသူ 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း အက  ြို/အလွေန ် ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

MAP 

ကဆောင််းဦ်း/ကနွေဦ်း  

ဝငက်ရော ်သံို်းစွေွဲန ိုင်

မှု 

ကနွေရောသ ီ

အစီအစဥ်မ ော်း 
  ရမီ 

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

၁တန််း - ၆တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

  ရမီရှငအ်ခ စ်သ

တ်မှတ်ခံရသည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

 ူ်းခခော်းသည့်် 

ရှောက ွေကတွေွေ့ ရှ မှုမ ော်း 

စီမံခခင််း  

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

အက  ြို/အလွေန ် ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

MAP 

ကဆောင််းဦ်း/ကနွေဦ်း  

ကနွေရောသ ီ

အစီအစဥ်မ ော်း 

လူမှုစ တ်ခံစော်းခ  ်

အကခခအကန  

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၁တန််း - ၁၀တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း အော်းလံို်း မရှ    

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

စစ်တမ််း ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 
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၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

ကနွေရောသ ီ

အစီအစဥ်မ ော်း 

FitCamp - 

ခနဓော  ိုယ်ကတောင့််

တင််းကအောင ်

လို ်က စ ို ့် (SEL)  

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၄တန််း - ၁၀တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း အော်းလံို်း 

က ံ့်ခ ိုငက်ရ်း, 

ဇီဝကဗေနငှ့် ်

အခ  ်အခ ြိုတ်အ

နို ညောမ ော်းအတွေ

 ် 

သတ်မှတ်လှု ်ရှော်း

မှုမ ော်း စီမံခခင််း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း Fitness Gram 

စစ်တမ််း 
ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

Fitness Gram 

ကနွေရောသ ီ

အစီအစဥ်မ ော်း 

က ောလ  ်နငှ့်အ်လို

 ်ရှောက ွေကရ်းလမ််း

ကက ောင််း ညောရ ်

မ ော်း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၁၀တန််း - ၁၁တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

Pathway ပ ီ်းရန ်

ခရ ်ေစ် 

လ ိုအ ်ကနသည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

မရှ    

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

ရရှ ပ ီ်းကသော 

ဘောသောရ ် 

ခရ ်ေစ်မ ော်း 

ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

ခရ ်ေစ် 

ကနွေရောသ ီ

အစီအစဥ်မ ော်း 

အဆင့််ခမင့်် 

က  င််း ူ်းကနရောခ 

 ော်းကရ်း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၉တန််း - ၁၀တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

က  ြိုတငက်နရောခ 

 ော်းကရ်း 

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

AP Dashboard 

  ိုအသံို်းခ ြိုခခင််း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

အက  ြို/အလွေန ်

စစ်တမ််း 
ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

AP စောကမ်း ွေွဲ 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

ကလ့်လောသငယ်ူခခ

င််း 

ကဂ ော်ဂ ီယော 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

သငက် ော်းကရ်း 

က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၆တန််း - ၁၂တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

သငယ်ူရန ်

ကရွေ ်းခ ယ်သည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

စီစဉ်ခခင််းနငှ့်က်စောင့််

က ည့််ကလ့်လောခခင််း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

ရရှ ပ ီ်းကသော 

ဘောသောရ ် 

ခရ ်ေစ်မ ော်း 

၃နစ်ှ 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

ခရ ်ေစ် 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

ကလ့်လောသငယ်ူခခ

င််း 

ကရှွေ့ဆ ်ပ ီ်း 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

ကလ့်လောသငယ်ူခခ

င််း 

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 
၃တန််း - ၅တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

သငယ်ူရန ်

ကရွေ ်းခ ယ်သည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

အစီအစဉ်ဆွေွဲခခင််းနှ

င့် ်

ကစောင့်က် ည့်စ်စ်

ကဆ်းခခင််းတ ို ့်နငှ့်အ်

တူ 

အစီအစဉ်  ိုအသံို်း

ခ ြိုခခင််း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

ရရှ ပ ီ်းကသော 

ဘောသောရ ် 

ခရ ်ေစ်မ ော်း 

၃နစ်ှ 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

ကအောငခ်မငမ်ှုနှုန််း 

စောသငခ်န််းအရွေယ်

အစော်း 

ကလ ော့်ခ ခခင််း 

  ်ကဆောင််း 

ကစောစီ်းစွေော 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်ကရ်း အစီအစဉ် 

ဆရောမ ော်း 

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အတန််း K-5 

စော တ်ခခင််းနငှ့်သ်

ခဂ ော 

အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

စော တ်ခခင််းနငှ့် ်

သခဂ ောတွေ ်ခ  ်မှု

 ျွမ််း  ငမ်ှုနငှ့် ်

   ြို်းကက ောင််းဆင်

ခခငမ်ှုတွေင ်

ရိုန််း နက်နရသည့််

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း MAP ၃နစ်ှ 
MAP 

ကဆောင််းဦ်း/ကနွေဦ်း  

စောသငခ်န််းအရွေယ်

အစော်း 

ကလ ော့်ခ ခခင််း 

  ်ကဆောင််း 

 ိုစော်း ညောကရ်းအ

စီအစဉ်ဆရောမ ော်း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

၆တန််း - ၈ တန််း 

စော တ်ခခင််းနငှ့်သ်

ခဂ ော 

အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

စော တ်ခခင််းနငှ့် ်

သခဂ ောတွေ ်ခ  ်မှု

 ျွမ််း  ငမ်ှုနငှ့် ်

   ြို်းကက ောင််းဆင်

ခခငမ်ှုတွေင ်

ရိုန််း နက်နရသည့််

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း MAP ၃နစ်ှ 
MAP 

ကဆောင််းဦ်း/ကနွေဦ်း  

က  မ်ကရခမင့်် 

သငက် ော်းကရ်း 

ကဘ်း င််းလံိုခခံြို

ကရ်း  ို ် ွေန ်

(က  ောင််းခ  နမ်တ ိုင်

မီ၊ 

က  ောင််းခ  နအ်တွေ

င််းနငှ့်က်  ောင််းခ  န်

ပ ီ်းကနော ်) 

နငှ့်က်နွေရောသ ီ

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၃တန််း - ၁၂တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း အော်းလံို်း 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 
MAP ၃နစ်ှ 

MAP 

ကဆောင််းဦ်း/ကနွေဦ်း  

အခခော်း-  

  ိုမ ိုမ ော်းခ ော်းလောသ

ည့်် 

က  ောင််းသော်းနငှ့်် 

  ကတွေွေ့ဆ ်ဆံ

ကရ်း 

အ  ိုဝန ်မ််းမ ော်း  

စော တ်ခခင််းနငှ့်သ်

ခဂ ောဆ ိုငရ်ောက ော်း 

ဝငက်ဆောငရ်ွေ ်သူ

မ ော်း 

MTSS 

ဆ ်သွေယ်ပ ီ်းစစ်

ကဆ်း   

 ူ်းခခော်းကသော 

အ ူ်း နတ်ီ်း ော်း

သည့််  ညောကရ်း 

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

အတန််း K-၁၂ အ ွေွဲွေ့ ခွေွဲအော်းလံို်း 

 ညောကရ်း၊ 

လူမှုကရ်းနငှ့်စ် တ်  ို

င််းဆ ိုငရ်ောအရရိုန််း

 နက်နရသည့်် 

စောသငသ်ော်းမ ော်း 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ်မ ော်း

၊ နည််းခ ခခင််း၊ 

အခ  နဇ်ယော်းဆွေွဲခခ

င််း၊ 

ကစောင့်က် ည့်က်လ့်

လောခခင််း 

ဆ ိုငရ်ောကလ့်  င့််သ

ငက် ော်းကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

က  ောင််းကခေါ် က  မ် 

 ူ်းက  င််း  ဝငမ်ှု 

MAP 

စစ်တမ််း 

အက  ြို/အလွေန ်

၃နစ်ှ 

 ူ်းက  င််း  ဝငမ်ှု 

က  ောင််းကခေါ် က  မ် 

ခရ ်ေစ် 

ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််း 
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သငက် ော်းက ်းသည့််

နည််းခ မ ော်း 

အခခော်း- 

ဆရော ူ်းက  င််းစီမံ

  န််း 

သငက် ော်းကရ်း 

အခ  ်အလ ်အ

က ေါ်အကခခခံ ော 

ကတွေွေ့ ရှ  ော်းသည့်် 

က  ောင််းမ ော်း 

အတန််း K-12 အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

သငက် ော်း  ို ့်ခ ကရ်း 

မူကဘောငအ်စ တ်အ

  ိုင််းမ ော်းအတွေ ် 

သငတ်န််း 

လို ်ငန််းစွေမ််းကဆောငရ်

ည ်တ ို်းတ ်ကရ်း 

အက  ြို/အလွေန ်

စစ်ကဆ်းမှု 

မှတ်က  ော ်မ ော်း 

၃နစ်ှ 

လမ််းညွှန ်

အလှည့််   

သငက် ော်းကရ်း 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

ဘွေွဲွေ့ရနှုန််းနငှ့်် 

က  ောင််းသော်းဆ ်

လ ်တ ်ကရော ်

မှု 

ခရ ်ေစ် 

 

အခခော်း-  

ကစောစီ်းစွေော 

စောတတ်ကခမော ်ခခ

င််းနငှ့်် 

ဂဏန််းသခဂ ောတတ်

ကခမော က်ရ်း 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှု 

ကစောစီ်းစွေော 

စောတတ်ကခမော ်ခခ

င််းနငှ့်် 

ဂဏန််းသခဂ ောတတ်

ကခမော က်ရ်း 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှု 

 

အခ  ်အလ ်အ

က ေါ်အကခခခံ ော 

ကတွေွေ့ ရှ  ော်းသည့်် 

က  ောင််းမ ော်း 

K-5 အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

စော တ်ခခင််းနငှ့် ်

သခဂ ောတွေ ်ခ  ်မှု

 ျွမ််း  ငမ်ှုနငှ့် ်

   ြို်းကက ောင််းဆင်

ခခငမ်ှုတွေင ်

ရိုန််း နက်နရသည့််

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

က ော်းဝငက်ဆောငရ်ွေ

 ်မှုအစီအစဉ် 

ကလ့်  င့််သငက် ော်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 
MAP ၃နစ်ှ 

MAP 

ကဆောင််းဦ်း/ကနွေဦ်း  

အွေနလ် ိုင််းမှတစ်ဆ

င့်် 

ကလ့်လောသငယ်ူခခ

င််း 

FLEX အ ယ်ေမီ 

(ခရ ိုငအ်နှံ ့် 

အွေနလ် ိုင််းက  ောင််း 

သငက် ော်းကရ်း) 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၆တန််း-၁၂တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

သငယ်ူရန ်

ကရွေ ်းခ ယ်သည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

သငတ်န််းက ော်ကဆော

ငခ်ခင််း၊ 

သငတ်န််းအတွေ ် 

စီစဥ်က ်းခခင််း၊ 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

က  ောင််းသော်းမ ော်း

အတွေ  ်

က  ောင််းသော်းအ

က ော ်အ ံ့်က ်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

ခရ ်ေစ် ၃နစ်ှ 

က  ောင််းသော်း၏

တ ို်းတ ်မှု၊ 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

ခ ည့််မီမှုနငှ့် ်

ခရ ်ေစ်မ ော်း  ို 

ကစောင့်က် ည့် ်  

က  မ်ကရခမင့်် 

သငက် ော်းကရ်း 

FLEX အ ယ်ေမီ 

 ွေံွေ့ ပ  ြို်းတ ို်းတ ်ကရ်း

ကန ့်  ို တ ို်းခ ွဲွေ့ ခခင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၆တန််း - ၁၂တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

န်ီး  ်းသငယူ်  ို ့်ကရှ်း

ခယယ ကသောက  ော

င််းသော်းမ ော်း 

သငတ်န််းအတွေ ် 

စီစဥ်က ်းခခင််း၊ 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

က  ောင််းသော်းမ ော်း

အတွေ  ်

က  ောင််းသော်းအ

က ော ်အ ံ့်က ်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်၊ 

  ၀ငမ်ှု၊ 

 ညောကရ်းဆ ိုငရ်ောတ ို်း

တ ်မှု 

၃နစ်ှ 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်၊ 

  ၀ငမ်ှု၊ 

 ညောကရ်းဆ ိုငရ်ော

တ ို်းတ ်မှု 

တ ို်းခ ွဲွေ့စောသငန်စ်ှ 

FLEX အ ယ်ေမီ 

ခရ ်ေစ် 

ခ နလ်ည်ခ ည့််တင််း

ခခင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

၉တန််း - ၁၂တန််း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

သငယ်ူရန ်

ကရွေ ်းခ ယ်သည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်း 

သငတ်န််းအတွေ ် 

စီစဥ်က ်းခခင််း၊ 

အွေနလ် ိုင််းမှ 

က  ောင််းသော်းမ ော်း

အတွေ  ်

က  ောင််းသော်းအ

က ော ်အ ံ့်က ်း

ကရ်း 

  ကရော က်သော 

၀န ်မ််းမ ော်း၊ 

သငက် ော ် ူ စစည််း

မ ော်း၊ နည််း ညောမ ော်း 
ရရှ ပ ီ်းကသော 

ဘောသောရ ် 

ခရ ်ေစ်မ ော်း 

ကနွေရောသ ီ၃ခို 

က  ောင််းကခေါ် က  မ်

  ို 

ကစောင့််က ည့်ခ်ခင််း 

ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််း 

ခရ ်ေစ် 

အခခော်း- 

ဆရော ူ်းက  င််းမှု 

စီမံ  န််း 

IGNITE U ၂၀၂၁-၂၂ 

မူလတန််းက  ောင််း 

၈၆က  ောင််း 

အလယ်တန််း

က  ောင််း 

၂၀က  ောင််း 

အ  ်တန််း

က  ောင််း 

၂၉က  ောင််း 

အတန််း K-12 အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း အို ်စိုခွေွဲအော်းလံို်း 

သငက် ော်း  ို ့်ခ မှုရ

ည်မှန််းခ  ်မ ော်း  ို 

အက ော ်အ ူခ ြို

ရန ်

  ကရော က်သောန

ည််း ညော 

က  င််းစည််းမှုအ

ကလ့်အ  င့်မ် ော်း 

သငတ်န််းက ်းခခင််း 

လို ်ငန််းစွေမ််းကဆောငရ်

ည ်တ ို်းတ ်ကရ်း 

အက  ြို/အလွေန ်

စစ်တမ််း 
၃နစ်ှ 

ကလ့်လောခခင််း၊ 

  ဝငက်ဆောငရ်ွေ ်ခခ

င််း 
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ARP အကဥ်ပမေ အစအီစဉ ESSER III ရန်ပံိုမငအွချကအ်လက ်အမကကျှောငေ်းအရျှော ကိိုဗစ-်၁၉ သငယ်ေူှုဆံိုေးရှု ံေးေှု 

 

ကဂ ော်ဂ ီယောက ေါ်လစ ီ Labs (GPL) နငှ့်က်  ောင််းခရ ိုင ််ူးက  င််းမှုမတှဆင့် ်  ်ူးစ က်ရောဂ ကက ောင့်် ခ စ ်ွေော်းသည့်် က  ောင််းသော်းသငယ်မူှုဆံို်းရှု ံ်းမှု  မောဏ  ို ခန် ့်မနှ််းရန ်

က  ောင််းသော်း၏ ညောကရ်းဆ ိုငရ်ောတ ို်းတ မ်ှုအစအီမံ (MAP) အခ  အ်လ မ် ော်း  ို စနစတ်   သိုကတသနကလ့်လောမှုခ ြိုလို ်ခွဲ့်သည်။ ကဆောင််းဦ်းအခ  နတ်ွေင ်

ကလ့်လောမှုမ ှကတွေွေ့ ရှ ခ  မ် ော်းမေှာ ကအော  ် အတ ိုင််းခ စသ်ည ်- 

 

 က  ောင််းသော်းမ ော်း တ ို်းတ မ်ှု ကလ ော့်  ခခင််း (သ ို ့်) ၄တန််း-၉ တန််းမ ော်းအတွေ  ် သခဂ ောဘောသော "သငယ်မူှုဆံို်းရှု ံ်းမှု" သည ်  ံိုမနှ ် ၉လခွေွဲက ောသည့်် 

စောသငန်စှအ်တွေင််းမ ှ တစလ်မှ သံို်းလအ   ဆံို်းရှု ံ်းမှုခ စပ် ီ်း အသင့််အတင့်် ဆံို်းရှု ံ်းမှုသော ခ စသ်ည။် ဤဆံို်းရှု ံ်းမှုသည ်  ံိုမနှ ်

ကနွေရောသသီငက် ော်းကရ်းဆံို်းရှု ံ်းမှုက ေါ်တွေငမ်ှ   ်မဆံံို်းရှု ံ်းရခခင််းခ စ်သည။် 

 တစန် ိုငင်လံံို်းကလ့်လောမှုမ ော်းမ ှ ရလေမ် ော်းနငှ့်အ်ည ီ စော တခ်ခင််းနငှ့်ဘ်ောသောစ ော်းအသံို်းခ ြိုမှု   မ််းမ ဆံို်းရှု ံ်းမှုမ ော်းသည ်  ံိုမနှအ်ော်းခ င့် ် ၄တန််း-၉ တန််းအတွေ  ်

သခဂ ောဘောသောရ ်မ ော်း သငယ်မူှု ဆံို်းရှု ံ်းမှု    ်ကလ ော့်နည််းသည။် အမ ော်းအော်းခ င့်် တစလ်ကအော  ်ကလ ော့်နည််းသည့််  ောလမ ှသံို်းလအ   ရှ တတ်သည။်  

 သ  ပံဘောသောရ ်တွေင ်   မ််းမ သငယ်မူှုဆံို်းရှု ံ်းမှုမေှာ ကယဘိုယ အော်းခ င့် ်သခဂ ောဘောသော   ် ကလ ော့်နည််းသည။် ၉လခွေွဲက ောသည့်် စောသငန်စှအ်တွေင််း လဝ မ်ှ 

သံို်းလန်ီး  ်းအ   ဆံို်းရှု ံ်းမှု ရှ သည။်  

 စော တခ်ခင််း၊ ဘောသောစ ော်းအသံို်းခ ြိုခခင််းနငှ့် ် သ  ပံဘောသောရ ်မ ော်းတွေင ်   မ််းမ ဆံို်းရှု ံ်းမှုသည ် အခမွဲ့်/ကလ ော့်က ်း ကန ့်လညစ်ော ခစံော်းခွေင့််ရှ သည့်် 

က  ောင််းသော်းမ ော်းတွေင ် (အခမွဲ့်/ကလ ော့်က ်း ခစံော်းခွေင့််မရှ သည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း   ်  ိုမ ိုခမင့််မော်းသည။် FRL အဆင့်န်ငှ့် ်သခဂ ော၌သငယ်မူှုဆံို်းရှု ံ်းမှုမ ော်းအက ော်း 

ဆ န်ွေယမ်ှုမေှာ ကရောကနေှာကန  သည။် 

 ၄တန််း-၅တန််း က  ောင််းသော်းမ ော်းတွေင ်ဟစစ် န််းနစက်  ောင််းသော်းမ ော်းသည ်သခဂ ောနငှ့်သ်  ပံဘောသောတွေင ်အခခော်းလမူ  ြို်း/ မ  ြို်းနွေယစ်ိုမ ော်း   ်မ ော်းကသောအော်းခ င့် ်

  ိုမ ိုက ်ီးမော်းကသော သငက် ော်းကရ်း ဆံို်းရှု ံ်းမှုမ ော်းရှ  ံိုရကသော်လည််း ကယဘိုယ အော်းခ င့် ် လမူ  ြို်းစိုမ ော်းအက ော်း သငက် ော်းကရ်းဆံို်းရှု ံ်းမှုမ ော်းတွေင ်

ရှင််းလင််းကသော ံိုစမံရှ   ။ 

 ဘောသောရ ်အော်းလံို်းနငှ့်အ်တန််းအော်းလံို်းန်ီး  ်းတွေင ်အဂဂလ  ်စောသငယ်ူသမူ ော်း (ELs) ခ စသ်ည့် ်က  ောင််းသော်းမ ော်းသည ်EL မဟိုတက်သောက  ောင််းသော်းမ ော်း  ် 

သငယ်မူှုဆံို်းရှု ံ်းမှု   ိုမ ိုက ်ီးမော်းသည။် 

 အတန််းမ ော်းနငှ့်ဘ်ောသောရ ်မ ော်း အမ ော်းစိုတွေင ် က  ောင််းသော်းမ ော်းသည ် က  ောင််းသမူ ော်း   ်   မ််းမ  သငယ်မူှုဆံို်းရှု ံ်းမှု   ိုမ ော်းသည။် သ ို ့်ကသော် 

ကယဘိုယ အော်းခ င့် ်  ော်းမက ော်း ဆံို်းရှု ံ်းမှု ွေောခခော်းခ  မ်ေှာ က ်ီးမော်းခခင််းမရှ   ။ 

 

GPL သည ် က  ောင််းခရ ိုင၏် ကဆောင််းရောသ ီ MAP အခ  အ်လ မ် ော်း  ို  ်မ ံ သံို်းသ ်ခွဲ့်သည။် ဤအခ  အ်လ မ် ော်းအရ   ်ကရောဂ သော မခ စ် ွေော်းခွဲ့်    

က  ောင််းသော်းမ ော်း ကရော ရ်ှ ကနမည့််  ညောကရ်းအကခခအကန   ် ယခိုအကခခအကနသည ် ၃ လမ ှ ၆ လ သ ို ့်မဟိုတ ် ယင််း   ် ို၍ ကနော  ် ကနသညဟ်ို သ ရသည။် 

  ို ့်အခ င ် ဘောသောရ ်နယ ်ယမ် ော်း၊ အတန််းအဆင့်မ် ော်းနငှ့် ် က  ောင််းသော်းမ ော်းအက ော်း  ်ူးစ က်ရောဂ ၏ သ က်ရော မ်ှုမ ော်း သ သ သောသော ွေောခခော်းမှု  ိုလည််း 

၎င််းတ ို ့်ကတွေွေ့ ရှ ခွဲ့်သည။် 

 
 

သငူယတ်န်ေးအတကွ ်အဆငသ်င့်ပ် စေ်ှု 

 

 ျွန်ို ်တ ို ့်  ံ ဝငလ်ောသည့်သ်ငူယတ်န််းလ ူ ဦ်း ကရ၏ ၃၀ ရောခ ိုငန် ှုန််းကအော သ်ညသ်ော ၎င််းတ ို ့်၏သငယ်မူှု၊ လမူှုကရ်းနငှ့်စ် တ ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော ွေံွေ့ ပ  ြို်းတ ို်းတ မ်ှု၊ 

ခနဓော  ိုယ ်ွေံွေ့ ပ  ြို်းမှုနငှ့််   ိုယလ် လ်ှု ်ရှော်းန ိုငမ်ှုတ ို ့်အတွေ  ် အဆငသ်င့််ခ စက်နကက ောင််း ကတွေွေ့ရသည။်   ို ့်အခ င ်  ျွန်ို ်တ ို ့်  ံ ဝငလ်ောကသော သငူယတ်န််းလဥူီ်းကရ၏ 

သံို်း ံိုတစ ံ်ိုသည ် အကစော  ိုင််းဘောသောစ ော်းနငှ့်စ်ောတတက်ခမော မ်ှု အတွေ  ် အဆငသ်င့်ခ် စမ်ှု  ိုခ သပ ီ်း ၄၀ ရောခ ိုငန် ှုန််းသည ်  ံိုစမံ ော်းနငှ့် ်  ွေ လ် ်မ ော်းအက ော်း 

ဆ န်ွေယမ်ှုမ ော်း၊ ခ ဿနောကခ ရှင််းခခင််း၊ တညူမီှုနငှ့် ်ွေွဲခ ော်းခခော်းနော်းမှုမ ော်း  ိုက ော် ိုတခ်ခင််းနငှ့်် အကခခခ ံအတွေ အ်ခ   ်သကဘောတရော်းမ ော်း  ို နော်းလညသ်ည။် 

 

ဘွွဲျဲ့ရရိှေှုနှုန်ေး 

 

၄ နစှတ်ော ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််းသည ်အတတလနတ်ော ပမ ြို ွေ့ကတောဧ်ရ ယောတွေင ်အန မ့်ဆ်ံို်းခ စသ်ည။် လွေနခ်ွဲ့်ကသောသံို်းနစှ ် ဘွေွဲွေ့ရရှ မှုနှုန််းသည ်၇၃.၄၁ မ ှ၇၅.၉၇ အ   ရှ ခွဲ့်သည။် ၄ နစှ ်

က  ောင််းဆင််းနှုန််းသည ်၈၀%  တဝ်န််း  ငရ်ှ သည့်် က  ောင််းသော်းလဦူ်းကရ အို ်စိုနစှစ်ိုသော ရှ သည။် လခူ ျူမ ော်းအတွေ  ်၉၀.၁၄ နငှ့်် လမူ  ြိုြို်းစံိုအတွေ  ်၈၂.၉၈ ရှ သည။် 

  ို ့်အခ င ် အို ်စိုခွေွဲ (၃) ခိုသည ် ဘွေွဲွေ့ရရှ မှု ၆၀ ရောခ ိုငန် ှုန််းကအော သ်ော ရှ သည။် ၎င််းတ ို ့်မေှာ အကမရ  နအ်ငေ််ီးယန််း ၅၇.၁၄၊ မသနမ်စွေမ််းက  ောင််းသော်းမ ော်း ၅၄.၅၆ 

နငှ့်အ်ဂဂလ  ်စောသငက် ော်းသ ူ၅၃.၀၀ တ ို ့်ခ စသ်ည။် 



 
Educating Georgia’s Future 

BURMESE 

 

တတယိတန်ေးတငွ ်ကျွေ်ေးကျငေ်ှု 

 ျွနက်တော်တ ို ့်ရွဲ ့်ကနော ဆ်ံို်းခ ည့််စံိုကဂ ော်ဂ ီယောသမ ိုင််းမတှတ် ိုငမ် ော်းအို ်ခ ြို ်မှု ောလအတွေင််း 2.791 တတ ယတန််းက  ောင််းသကူလ်း (36%) တတ ယတန််း၏အဆံို်းမေှာ 3 

က  မ်ကခမော ် -grade အဆင ွေ့  ိုကအော တ်ွေင ်တရ်ှုခခင််းခခံွဲ့်ရသည။် လမူည််းနငှ့်် ဟစစ် န််းနစ ် အမ  ြို်းသော်းမ ော်း၊ မသနစ်ွေမ််းက  ောင််းသော်းမ ော်းနငှ့်် အဂဂလ  ်စော 

သငယ်သူမူ ော်းသည ် စွေမ််းကဆောငရ်ညန် မ့််  ်းမှုကက ောင့်် က  ောင််းခရ ိုင၏် အဓ   စမ်တှ ်ော်းခံရသည့်် အို ်စိုကလ်း (၄)ခို ခ စလ်ောသည။် 

မသနစ်ွေမ််းကသောက  ောင််းသော်းမ ော်း၏ ကခခော ဆ်ယ့််  ို်း ရောခ ိုငန် ှုန််း (၆၉%) သည ် သခဂ ောဘောသောတွေင ် ရှ ရမည့်် အဆင့််ကအော  ်  ် ကလ ော့်နည််းကနပ ီ်း 

အဂဂလ  ်ဘောသောစ ော်း ကလ့်လောသမူ ော်းသည ်၅၀%၊ လမူည််းအမ  ြို်းအသော်းမ ော်းသည ်၄၂% နငှ့်် ဟစ်စ နန်စအ်မ  ြို်းသော်းမ ော်းသည ်၃၇% သည ်ရှ ရမည့်် အဆင့််ကအော  ်

ကလ ော့်နည််းသည။် က ောလ  ်နငှ့်် အလို ်အတွေ  ်အဆငသ်င့််ခ စရ်န ်ဤက  ောင််းသော်းမ ော်းသည ်၄တန််း အတွေ  ်အ ်ူးခ ိုငမ်ောသည့််  ညောကရ်း လ ိုအ ်သည။် 

 

က  ောင််းခရ ိုငသ်ည ် အဂဂလ  ်ဘောသောတွေင ် အလော်းတစူွေမ််းကဆောငရ်ည ် ို ကတွေွေ့ ရှ ရသည။် မသနစ်ွေမ််းကသောက  ောင််းသော်းမ ော်း၏ ခိုနစှဆ်ယ ် ရောခ ိုငန် ှုန််း (၇၀%) သည် 

ရှ ရမည့်် အတန််း၏  ျွမ််း  ငမ်ှု တစစ် တတ်စ ် ိုင််းကအော ် ကလ ော့်နည််းကက ောင််း ကတွေွေ့ရသည။် အဂဂလ  ်ဘောသောစ ော်းသငယ်သူမူ ော်းတွေင ် ၆၀%၊ 

ဟစစ် န််းနစအ်မ  ြို်းသော်းမ ော်းတွေင ်၄၈% နငှ့် ်အန က်ရောငအ်မ  ြို်းသော်းမ ော်းတွေင ်၄၆% ကအော  ်ကလ ော့်နည််းသည။် 

 

ကျှောလကကျှောပေင့််စွျှော ပျကက်ကွပ်ခငေ်း 

 

  ်ကရောဂ  မတ ိုငမ် ီ ၂၀၁၈ ခိုနစှတ်ွေင ်က  ောင််းသော်း ဦ်း ကရ၏ ၁၉.၃% နငှ့် ်၂၀၁၉ တွေင ်၁၇.၃% သည ် ောလက ောခမင့််စွေော     ်ွေ က်နသညဟ်ို သတမ်တှသ်ည။် ဤ 

က  ောင််းသော်းမ ော်းသည ် က  ောင််းတွေငအ် ်နှ ံော်းသည့််ရ ၏် အနည််းဆံို်း ၁၀%   ို     ်ွေ ခ်ွဲ့်သည။် မသနစ်ွေမ််းက  ောင််းသော်းမ ော်း၏ အခမင့်ဆ်ံို်း  ောလက ောခမင့််စွေော 

    ်ွေ မ်ှုနှုန််းသည် ၂၀၁၈ တွေင ် ၂၅.၉% နငှ့် ် ၂၀၁၉ တွေင ် ၂၃.၈% ရှ သည။် အခခော်းလဦူ်းကရ အို ်စို (၂) စို စိုစိုက  င််းသည ် ၂၀% ရှ သည။် အကမရ  နအ် နဒ ယန ်

နငှ့်လ်မူည််းက  ောင််းသော်းမ ော်းသည် ၂ နစှအ်တွေင််း   မ််းမ  ၂၁.၂% နငှ့် ် ၂၀.၉% အသ်ီးသ်ီးရှ သည။် ၂၀၂၀ ခ ည့်န်စှတ်ွေင ်  ောလက ောခမင့််စွေော     ်ွေ ခ်ခင််း 

ကလ ော့်နည််းလောမှုသည ် ်ူးစ က်ရောဂ ကက ောင့် ်က  ောင််း  တ ်ော်းခခင််းကက ောင့်ခ် စသ်ည။် 

 

စညေ်းကေ်ေး 

 

  ိုနည််းတစူွေော ၂၀၂၀ ခိုနစှတ်ွေင ်  ်ကရောဂ ကက ောင့် ်စည််း မ််းက ော  ်  မ်ှုခ စရ် ်မ ော်း ၁၂.၈% ကလ ော့်  သွေော်းပ ီ်း မတညူသီည့်် က  ောင််းသော်းမ ော်း၏ ၀-၁ က  မအ်   

စည််း မ််းက ော  ်  မ်ှုခ စစ်ဥ် က ြံိုကတွေွေ့ရမှု ရောခ ိုငန် ှုန််း ၀.၇၃%    ကလ ော့်  သွေော်းသည။် က ော  ်  မ်ှု ၂က  မ်-၅က  မ ်   က ြံိုကတွေွေ့ရသည့်် က  ောင််းသော်းရောခ ိုငန် ှုန််း 

၀.၅၈% နငှ့််၊ ၆က  မ-်၁၀က  မ ်  က ြံိုကတွေွေ့ရသည့်် က  ောင််းသော်းရောခ ိုငန် ှုန််း ၀.၁၂% နငှ့်် ၁၁က  မန်ငှ့်် အ   ် က ြံိုကတွေွေ့ရသည့်် က  ောင််းသော်းရောခ ိုငန် ှုန််း ၀.၀၄% အ   

ကလ ော့်နည််းသွေော်းသည။် ခရ ိုင၏်အခ  အ်လ မ် ော်းတွေင ် အ ်ူးဂရိုခ ြိုသင့််သည့််အခ  မ်ေှာ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉နငှ့်် ၂၀၂၀ ခ ည့််နစှတ်ွေင ် က  ောင််းခ င ် ဆ ိုင််းငံ့် ော်းမှုမ ော်းမေှာ 

က  ောင််းတွေင််းဆ ိုင််းငံ့် ော်းမှုမ ော်း   ်  ိုမ ိုခမင့််မော်းကက ောင််း ကတွေွေ့ ရှ ရခခင််းခ စသ်ည။်  

 

အမပခအမနပပ အေှတမ်ပေးကကယစ်နစ ်

 

ခရ ိုငအ်တွေ  ် ၃ နစှ ်   မ််းမ အကခခအကနခ  အမတှက် ်းက ယစ်နစ ် သည ် က ယ ် ၅  ွေင့်တ်ွေင ် ၃.၁ ခ စသ်ည။် အဆင့်သ်တမ်တှခ်   ် က ယ ် ၅  ွေင့်် 

သညအ်လွေနက် ောင််းမွေနက်သော အကခခအကနခ စပ် ီ်း အဆင့််သတမ်တှခ်   ် က ယ ် ၁  ွေင့်် သည ်   ်မတံ ို်းတ က်အောင ် အ ်ူးကဆောငရ်ွေ ရ်မည့်် အကခခအကန  ို 

က ော်ခ သည။် အဆင့််မ ော်း  ို ခွေွဲခခမ််းစ တခ် ောခ  အ်ရ မလူတန််းနငှ့်အ်  တ်န််းအဆင့်မ် ော်းတွေင ် အဆင့်် ၃.၀ နငှ့်် အဆင့်် ၃.၁ တွေင ် တညူသီည့််  ံိုစမံ ော်း ရှ ကက ောင််း 

ကတွေွေ့ ရှ ရသည။် အလယတ်န််းက  ောင််းအဆင့်သ်ည ် အဆင့်် ၃.၃ ခ င့်် အနည််းငယ ် ိုမ ိုခမင့်မ်ော်းပ ီ်း အတန််းစံိုက  ောင််းမ ော်းတွေင ် အဆင့်် ၃ခ င့်် အမတှအ်မ ော်းဆံို်း 

ရရှ  ော်းသည။် 


