
 
Educating Georgia’s Future 

အမရဲကၤတၢ်မၤစ ၤတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤ (American Rescue Plan (ARP)) တၢ်သိၣ်တၢ်သ ီ ESSER III-LEA အလံံာ်ပတံထီ်တၢ် 
 

LEA အမံၤ DEKALB ခီထံ် ကီၢ်ရ့ၣ်က ိၣဟီ်ကဝ ီၤ 
မ ၢ်နၤံလ တၢ်ပတထံီ် အီၤ လါယ ၤလံ 9, 2021 ဂံၢ်ခီ် ထံံးစ့ၣတိၣံာ်ပံာ်  တၢ်ဘ ီဘ်က့ၣၤတၢ်အနီ် ဂၢံ် # 

 
လံံာ်ပတံထီ်တၢ်အခိၣ်တီတဖၣ် 

 တၢ်အ ်ကီၤတဖၣ် 
 LEA အတၢ်ပံာ်ပနီ် နီ်ထိၣ်လ အရ့ၣဒိၣ်တဖၣ် 
 တၢ်မၤလိၣတၢ်အတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်အတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤ  
 တၢ်စ ံးကါစ့ၣတိၣံာ်ပံာ်တဖၣ် 
 တၢ်မၤလိၣ်ထီ်ဖၣံးထီ် တၢ်ဒီသဒ ဒီံး တၢ်မၤကိၣညၢ်ထီ်တၢ်အိၣ်သံးအတၢ်မၤရဲ်က ၤ (တၢ်ဟဲက့ၣၤထီ်က့ၣၤက ိၣလ  နီၢ်ကစၢ်အတၢ်သိၣ်လိၣ)   
 တၢ်မၤလိၣတၢ်အတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်အတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤ လံံာ်ပိၣံာ်ထ ဲ 

 
တၢ်အ ်ကီၤမၤလီၤတံၢ်တၢ်တဖၣ် 
ဃ ထ တၢ်လ ံၢ်န ်လ  အအိၣ်လ တၢ်လ ံၢ်န ်တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  အိၣ်ဒီံးတၢ်ဂ့ၣၢ်တခါစ ံာ်စ ံာ်အတၢ်အ ်ကီၤသံးန့ၣ်တက့ၣၢ်. တိၣၢ်နီ်- တၢ်ဃ ထ  တၢ်လ ံၢ်န ်တၢ်တိၣၤနီ်တၢ်၊ၣမ့ၣၢ်ဝဲ 
တၢ်ဆဲံးလီၤမံၤလ ဒံံးက ံံးတ ်အက ၤအက လ  လီၢ်ကဝ ီၤတၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣ ခ ်စံးကရ လ တၢ်ပံာ်ဖၣ ါအီၤ (LEA) အပ ၤဘ်မ ဘ်ဒါတဖၣ်လ  တၢ်အ ်ကီၤတဖၣ်အပ ၤန့ၣ်လီၤ. 

 

 

တၢ်ကဒ ံးအိၣ်ထီ် LEA လ အဒိၣံးန့ၣၢ် ARP ESSER စ့ၣတိၣံာ်ပံာ်တဖၣ်, ဆ  ထီ်အီၤဆ  SEA, ဒီံးဒ ံးနဲ်အီၤလ  ကမ  ၢ်ကထံ်ဘ်ဝဲ လ  LEA အပ ံာ်ယဲၤသန့ၣအပ ၤ, 
တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ  LEA အတၢ်စ ံးကါ ARP ESSER စ့ၣတိၣံာ်ပံာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤ, ဒီံးတၢ်က ၢ်ကဒါက့ၣၤတၢ်တိၣံာ်က ၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကဆ  ထီ်အီၤလ  
အလဲၤအသံးတပ ၤဃီဒီံးတၢ်မၤအက ၤအက န့ၣ်လီၤ. 

 
LEA မၤလီၤတံၢ်လ  တၢ်ကစ ံးကါ ARP ESSER တၢ်တိၣံာ်က ၤတဖၣ်လ  အတၢ်ပညိၣ်လ တၢ်တိၣံာ်ပံာ်အီၤအဂီၢ်, လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံး- 

 မ့ၣၢ်အဝဲသ့ၣ် ကစ ံးကါစ့ၣတိၣံာ်ပံာ်လီၤဆီဒ်တၢ်လ  တၢ်ဒီသဒ ဒီံးမၤစ ၤလီၤ COVID-19 တၢ်ဆါ အတၢ်မၤရဲ်က ၤ တဖၣ်ဧါဒီံးကမၤဝဲဒ်လဲ်, 
 မ့ၣၢ်တၢ်ကစ ံးကါ စ့ၣတိၣံာ်ပံာ်တဖၣ်ဒ်လဲ်လ  ကဃ့ၣ်လီၤ တၢ်မၤလိၣလံံာ်လဲၢ်အတၢ်ဒိၣဘ်ခီဖၣ  တၢ်တမၤန့ၣၢ်တၢ်သိၣ်လိၣ အဆ ကတီၢ်ခီဖၣ  

တၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်လ အဒိၣံးသန့ၣၤထီ်အသံးလ  တၢ်အ ်သံးအဖၣီခိၣ်, 
 ဒီံးမ့ၣၢ် LEA ကမၤလီၤတံၢ်လ  တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတဖၣ်န့ၣ် ကဘ်ခီဆ က့ၣၤတၢ်ဘ်ထ ဲ လံံာ်ဒိၣ်လဲၢ်ထီ, တၢ်ရ့ၣလိၣံာ်ဘ်ထ ဲ, တၢ်သ ်ဟ ံးသံးဂဲၤ, 

ဒီံးခိၣ်န ံာ်အတၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်လ  က ိၣဖၣိၣခဲလ ံာ်ဒီံးလီၤဆီဒ်တၢ် က ိၣဖၣိၣတဖၣ်လ  အဘ်ဒိၣ အါ မ့ၣတမ့ၣၢ် စ ၤခီဖၣ  COVID-19 တၢ်ဆါသတိၣံာ်ဘ်န့ၣ်လီၤ. 

 

LEA မၤလီၤတံၢ်လ , ဖၣဲတၢ်ဆ ကတီၢ်လ တၢ်ဟ့ၣ် ARP ESSER တၢ်လၤကပီၤလ  တၢ်ဆီလီၤပံာ်လီၤတ့ၣၢ်အီၤလ  ARP သဲစံးတၢ်ဘ   အက ံာ် 2001(a) အသိၣံး LEA 
ကက ၢ်ကဒါက့ၣၤတၢ်, လ အဆ ကတီၢ်တကတီၢ်ဘ်တကတီၢ်, ဘ်ဆ် တဘ်စ ၤန့ၣၢ်ဒ် ကိၣံးဃ လါဒဲံး, ကက ဲံးဘ ီဘ်ကဒါက့ၣၤ အတၢ်ရဲ် တၢ်က ၤ, 
ဒ်အက ံးအဘ်အသိၣံးန့ၣ်လီၤ. 
ဒ် ARP သဲစံးတၢ်ဘ   အက ံာ် 2001(i)(2) အသိၣံး, LEA ကမၤန့ၣၢ်ကမ  ၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်က ်ဘ်ထ ဲ တၢ်ဒ ံးအိၣ်ထီ်အတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤ, LEA ကဃ န့ၣၢ် 
ကမ  ၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်က ်ဒီံး ကဟံံးန့ၣၢ်တၢ်ဟ့ၣ်က ် လ တၢ်ဆ တဲံာ်လ  တၢ်မ့ၣၢ်လိၣ်ဘ် တၢ်ကက ၢ်ကဒါက့ၣၤ အတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤဒီံး, ဒီံးမ့ၣၢ်ဆ တဲံာ်ဝဲလ  
တၢ်လိၣ်ဘ်တၢ်က ၢ်ကဒါက့ၣၤအဃိၣ, က ၢ်ကဒါက့ၣၤတၢ်လ  ကဒ ံးအိၣ်ထီ်အတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤန့ၣ်လိၣၤ. 

 

LEA မၤလီၤတံၢ်လ  အဝဲသ့ၣ်မ့ၣၢ်က ၢ်ကဒါက့ၣၤအတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤအဃိၣ, တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ တၢ်က ၢ်ကဒါက့ၣၤအီၤ ကက ၢ်ဝဲ တၢ်ပ ၤဖၣ ံးလ တၢ်ဟ့ၣ်က ်အီၤခဲအံၤလ  
CDC မ့ၣတမ့ၣၢ်, ဖၣဲ CDC မ့ၣၢ်ပံာ်ဖၣ ါထီ် တၢ်ပ ၤဖၣ ံးအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်ဖၣဲတၢ်ဆ ကတီၢ်လ   LEA က ၢ်ကဒါက့ၣၤ အတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤတဖၣ်, 
တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ တၢ်က ၢ်ကဒါက့ၣၤအီၤန့ၣ် ကတဲဘ်ထ ဲ ဖၣီလစံ်တဖၣ်လ  LEA ဟံံးန့ၣၢ်စ ံးကါအီၤ, ဒီံးပံာ်ဖၣ ါထီ် ဖၣီလစံ်တဖၣ်, လ အဝဲသ့ၣ် 
တၢ်ပ ၤဖၣ ံးတၢ်ဟ့ၣ်က ်တခါစ ံာ်စ ံာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

 

LEA မၤလီၤတံၢ်လ  တၢ်မ့ၣၢ်ဒ ံးအိၣ်ထီ်တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤတခ ံးလ  တၢ်စံးထီ် ပံာ်လီၤ ARP တၢ်ဘ  သဲစံးလ  အထီ်ဘံးဒီံး တၢ်လိၣ်ဘ်လ  ARP သဲစံးတၢ်ဘ   
အက ံာ် 2001(i)(1) ဒီံး (2) အသိၣံး, ဘ်ဆ်တပံာ်ဖၣ ါထီ် တၢ်ပ ၤဖၣ ံးလ  တၢ်ပံာ်လီၤအီၤလ  တၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကလိၣ်ဘ် 
(ဒ်တၢ်လိၣ်ဘ်အီၤလ တၢ်ကက ၢ်ကဒါက့ၣၤအီၤလ  တၢ်ဆ ကတီၢ် တကတီၢ်ဘ်တကတီၢ်) က ၢ်ကဒါက့ၣၤ တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ  အလဲၤဘ်ထ ဲလိၣံာ်အသံးဒီံး 
တၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်လ  တစ ၤန့ၣၢ် ဃ လါဖၣဲတၢ်က ၢ်ကဒါက့ၣၤအီၤအလီၢ်ခံကတ ၢ်တဘျီဝ ီၤဘ်န့ၣ်လီၤ. 

 
LEA မၤလီၤတံၢ်လ  တၢ်ကနၢ်ပ ၢ်တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤဒီံး တၢ်ကရဲ်လီၤအက့ၣၢ်အဂီၤလ  အလီၤဂံာ်လိၣံာ်သံး- တ ၤလ တၢ်လ ၤပိၣံာ်ထ ဲမၤအီၤသ့ၣ, တၢ်က ဲံးအီၤလ က ံာ်လ  
မိၣၢ်ပၢ်တဖၣ် နၢ်ပ ၢ်အီၤသ့ၣ မ့ၣတမ့ၣၢ်, တၢ်မၤအီၤမ့ၣၢ်တသ့ၣတခီ, မ တၢ်တဲက ံာ်ထံန့ၣၢ်အီၤလ  ထံးခိၣ်- ဒီံးမိၣၢ်ပၢ်လ မ့ၣၢ်အိၣ်ဒီံးနီၢ်ခိၣက့ၣၢ်ဂီၤတဂ့ၣၤဘ်တဂၤ မ့ၣၢ်ဃ့ၣထီ်န့ၣ်, 
တၢ်ကဘ်ဟ့ၣ်အီၤလ  တၢ်အက့ၣၢ်အဂီၤလ မိၣၢ်ပၢ်တဂၤဖၣံးဒီံးနၢ်ပ ၢ်အီၤသ့ၣန့ၣ်လီၤ. 
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Educating Georgia’s Future 

 
LEA အတၢ်ပနီ်  နီ်ထိ်ၣ လ အရ့ၣဒိ်ၣ တဖၣ် 
ဝ သံးစ ၤဟ့ၣ်ပ ၤ တၢ်ပံာ်ပနီ် နီ်ထိၣ်လ အရ့ၣဒိၣ် 2-3 ခါလ  LEA ဆ တဲံာ်ဝဲလ  အမ့ၣၢ်တၢ်လိၣ်ဘ်လ အရ့ၣဒိၣ်လ  က ိၣဖၣိၣဒီံးက ိၣတဖၣ်လ  အအိၣ်လ  LEA ဒ်တၢ်အစ  မ့ၣတမ့ၣၢ် တၢ်ခီဆ လ  
COVID-19 တၢ်ဆါသတိၣံာ်အဖၣီခိၣ်အဂီၢ်တက့ၣၢ်. ဝ သံးစ ၤထ န ံာ်လီၤ တၢ်မၤန့ၣၢ်တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤအလီၢ်လ  အပံာ်ဖၣ ါထီ်ဝဲလ  ဘ်မန ၤတၢ်တဖၣ်အံၤမ့ၣၢ်တၢ်လ  
တၢ်လိၣ်ဘ်အီၤအရ့ၣဒိၣ်ဒီံး/မ့ၣတမ့ၣၢ် ရၤလီၤအသံးဒိၣ်ဒိၣ်မ ၢ်မ ၢ်လ  တၢ်လဲၤခီဖၣ ဘ်အီၤလ က ိၣဖၣိၣဒီံးက ိၣလ အအိၣ်ဖၣဲ LEA တဖၣ်အပ ၤလဲ်န့ၣ်တက့ၣၢ်. 

 
တၢ်ပံာ်ပနီ် နီ်ထိၣ်တဖၣ် တၢ်လီၢ်လ တၢ်မၤန့ၣၢ်တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤ 

 တၢ်မၤလိၣတၢ် အတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်/တၢ်မၤလိၣလံံာ်လဲၢ် အတၢ်ဂ ၤက့ၣၤခံ NWEA MAP, တီၤ, တၢ်ထီ်က ိၣ 

က ိၣဖၣိၣအတၢ်သံးစဲ တၢ်ထီ်က ိၣ, တီၤ, တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘ  , တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤလ  
တအိၣ်လ လံံာ်တၢ်မၤလိၣမိၣၢ်ပ ၢ်အပ ၤ 

တၢ်က့ၣၤထီ်က့ၣၤက ိၣလ တၢ်ပ ၤဖၣ ံးအပ ၤ က ိၣဖၣိၣဒီံးပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣတၢ်ထီ်က ိၣ တၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ် 

 
တၢ်မၤလိၣတၢ်အတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်တၢ်ရဲ် တၢ်က ၤ  

တၢ်ပညိၣ် 
 

တၢ်အဒိၣအံၤက ံးနဲ်ဝဲ ကီၢ်ရ့ၣ်အတၢ်ဆ တဲံာ်ဖၣဲအဝဲသ့ၣ်ရဲ်က ၤဝဲ တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်လ အဒိၣံးသန့ၣၤထီ်အသံးလ  တၢ်အ ်သံးအဖၣီခိၣ်လ  ကဆီ်ထ ဲမၤစ ၤ တၢ်မၤဂ့ၣၤထီ် 
တၢ်မၤလိၣတၢ်အတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လ  က ိၣဖၣိၣလ အဘ်ဒိၣခီဖၣ  COVID-19 တၢ်ဆါသတိၣံာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိၣအံၤလ ၤပိၣံာ်မၤထ ဲ က ီက ံယ် အတၢ်မၤအက ၤအက လ  အမၤဂ့ၣၤထီ် 
တၢ်လဲၤတရံံးအသံး (Georgia’s Systems of Continuous Improvement Cycle), လ အအိၣ်ဒီံးတၢ်ပညိၣ်လ  တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်လ  အဘ်ထ ဲလိၣံာ်သံး အတၢ်မၤက ၤက  (Coherent 
Instruction System) အဖၣီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

“တၢ်မၤချ့ထီ်တၢ်မၤလိၣဒီံးတၢ်သိၣ်လိၣလ  အအိၣ်ဒီံးတၢ်ဂံၢ်ဆ ်ဘါဆ ်န့ၣ် အဒိၣံးသန့ၣၤထီ်အသံးကဒဲကဒဲလီၤ. နမၤချ့ထီ်တၢ်မၤလိၣတသ့ၣဖၣဲနအိၣ်ဒီံး တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်လ အတဂ့ၣၤ, 
ဒီံးနသိၣ်လိၣတၢ်ဂ့ၣၤဂ့ၣၤလ  အိၣ်ဒီံးတၢ်ဂံၢ်ဆ ်ဘါဆ ်အပ ၤတသ့ၣဖၣဲ နမ့ၣၢ်တအိၣ်ဒီံးတၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤတၢ်လ မၤလိၣအီၤတဝ ီၤဒ်ဘ် တ ၤလီၤတီၤလီၤအဃိၣဘ်န့ၣ်လီၤ. လ တၢ်န့ၣ်အဃိၣ, အရ့ၣဒိၣ်လ  
နကမၤအိၣ်ဒီံး နပ ၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ဒီံးက ိၣသရ်တဖၣ်လ  အဘ်ထ ဲဒီံးတၢ်ဆိၣကမိၣ်ဒီံး တၢ်မၤတၢ်အဂ့ၣၤကတ ၢ်လ  တၢ်မၤချ့ထီ်တၢ်မၤလိၣဒီံးတၢ်သိၣ်လိၣတၢ်လ အဂံၢ်ဆ ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” 

လ လံံာ်တလီံံာ်မီအပ ၤတၢ်ဘ  လီၤဃ ံာ်ဒီံး လ့ၣံး(ခ) (links) တဖၣ်လ  တၢ်သံက ၢ်တဖၣ်ဒီံးတၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါလ  အကမၤစ ၤနတၢ်ဆ တဲံာ်လ  တၢ်ကန ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်ဒီံးဟ့ၣ်တၢ်နဲ်က လ  

တၢ်ကဘ်မၤလိၣ်ထီ်ဖၣံးထီ် တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အံၤဒ်လဲ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်အက ံာ်အခိ်ၣ တတီဖၣ် 
 တၢ်ဃ ထံ် န့ၣၢ် တၢ်န ံာ်လၤီမၤစ ၤတၢ်တဖၣ် 
 တၢ်ဃ ထ တၢ်န ံာ်လၤီမၤစ ၤတၢ်တဖၣ် 
 တၢ်ရဲ် က  တၢ်မၤလိ်ၣ ထီ် ဖၣံးထီ် တၢ်အက  
 တၢ်မၤလိ်ၣ ထီ် ဖၣံးထီ်  တၢ်ရဲ် တၢ်က ၤ 
 သမသံမိၣံးက ၢ်တၢ်လၤဲထီ် လၤဲထ ီ

 
LEA ARP တၢ်ရဲ် တၢ်က ၤ 

LEA ပ ံာ်ယၤဲသန့ၣလ့ၣံး(ခ) (Link) 
www.dekalbschoolsga.org/cares-act-funding/ 

 

လံံာ်တီလံံာ်မီအံၤအခိၣ်တီတဖၣ် တၢ်မ့ၣၢ်တဲနၢ်ပ ၢ်အီၤပျီပျီဖၣ ါဖၣ ါဒီံး ထ န ံာ်ဃ ံာ်အီၤလ  တၢ်အဒိၣလ  တၢ်ဒ ံးအိၣ်ထီ်အီၤလ  LEA ဒ ီးပ ာ်လ ီၤအ ီၤဖဲ LEA အပ ံာ်ယဲၤသန့ၣအဃိၣ, 
ဝ သံးစ ၤထ န ံာ်လီၤ တၢ်က ၢ်သတဲၤတၢ်တဖၣ်လ  ကဃ တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤအခိၣ်တီဖၣဲ တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ ထံးတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၣၢ်. 
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တၢ်ဃ ထံ် သ့်ၣ ညါတၢ်လိ်ၣ ဘ်တဖၣ် 

 

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ်လ အပံာ်ဖၣ ါထီ် ကီၢ်ရ့ၣ်ဒီတဘ့ၣ် အတၢ်မၤလိၣတၢ်အတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်, တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤလ  
ကဆီ်ထ ဲမၤစ ၤ မၤအါထီ် တၢ်မၤလိၣအတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်တဖၣ်, ဒီံးတၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤလ  တၢ်ထ ်န့ၣၢ်အီၤဖၣဲ 
တၢ်သမံသမိၣံးက ၢ်တၢ်လိၣ်ဘ်အတၢ်မၤအက ၤအက တဖၣ်န့ၣ်လီၤ . တၢ်ထ န ံာ်လီၤ 
တၢ်ဃ သ့ၣ်ညါတၢ်မၤလိၣအတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်လ  က ိၣဖၣိၣတဖၣ်လ  ဘ်တ ၢ်ဘ်တၢ်ခီဖၣ တၢ်ဆါသတိၣံာ်ဒီံး 
က ိၣံးကံးတံံာ်အသံးလ  အအါဂ့ၣၤစ ၤဂ့ၣၤအဖၣီခိၣ်, လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံးက ိၣဖၣိၣလ  အတၢ်ဟဲန ံာ်စ ၤ, ပ ၤမၤလိၣအဲကလံံးက ံာ်, 
ကလ ံာ်ဒီံးကလ ံာ်ဒ ်စ ၤတဖၣ်,  က ိၣဖၣိၣလ အဟံ်အဃီတအိၣ်,  ဒီံးဖၣိၣသ်ဒီံးသံးစၢ်လ  
အအိၣ်ဖၣဲတၢ်က ၢ်ထ ဲအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်သကံ ၢ်လ ကနဲ် အၤီက  တၢ်စံံးဆ ခီဆ တဖၣ် 

တၢ်ကလိၣ်ထ ဖၣ ိၣ်တၢ်ဂ့ၣၢ်မန ၤဒီံးဒ ံးအိၣ်ထီ်အီၤလ  
ကဆ တဲံာ်က ိၣဖၣိၣအတၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်လ  အအိၣ်ထီ်ခီဖၣ  
တၢ်မၤလိၣအတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်အဃိၣန့ၣ်လဲ်. 

တၢ်ကထ ဖၣ ိၣ်တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤတဖၣ်ဒီံးပဲံာ်ဖၣံးဒ ံးအိၣ်ထီ်အီၤလ  ကဆ တဲံာ်ဝဲက ိၣဖၣိၣအတၢ်လိၣ်ဘ်လ  အအိၣ်ထီ်ခီဖၣ  
တၢ်မၤလိၣမၤဒိၣအတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်န့ၣ် ကပ်ဃ ံာ်ဘ်ဆ် တၢ်တပံာ်ပနီ်အီၤလ ကဘ်မ့ၣၢ်ဝဲ-  
တၢ်ဆဲံးလီၤမံၤ, က ိၣဖၣိၣဒီံးပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣအတၢ်ထီ်က ိၣ, ခဲံးဒ့ၣံးလ တၢ်မၤန့ၣၢ်အီၤလ တီၤထီက ိၣ, MAPLE တၢ်မၤလိၣ, တီၤတဖၣ်, 
မ ၢ်န ံာ်ကလံၤစိၣံးတၢ်သမံထံတၢ်ဒိၣံးစဲံးအတၢ်ကရ ကရိၣ (Northwest Evaluation Association (NWEA)) အတၢ်ထိၣ်က ၢ် 
တၢ်မၤလိၣလံံာ်လဲၢ်အတၢ်လဲၤထီ်လဲၤထီ (Measures of Academic Progress (MAP)), က ီက ံယ်တၢ်ပညိၣ်ဖၣီတ ် 
(Georgia Milestones), တၢ်သမံထံတၢ်နၢ်ပ ၢ်ဒီံးတၢ်ဆဲံးက ံးဆဲံးက  လ အဲကလံံးက ံာ် (Assessing Comprehension 
and Communication in English State-to-State (ACCESS)), တၢ်လ ၤပိၣံာ်မၤထ ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, တၢ်ဖၣ ထီ်က ိၣအယ ံာ်, 
မၤန့ၣၢ်ဒံၢ်ဖၣလိၣ်မ်, ဒီံးက ိၣသရ်အတၢ်ဟံးထီ်အယ ံာ် 

ပဲံာ်ထံနီၤဖၣံးတၢ်ဂ့ၣၢ်လ  ကဃ ထံ်န့ၣၢ်တၢ်ဂံၢ်ဆ ်ဒီံး တၢ်တၤတၢ် 
ဒီံးဆ တဲံာ်တၢ်အစ တဖၣ်. 
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ခဲအံၤနမၤတၢ်မန ၤလ  (တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်တဖၣ်, 
တၢ်မၤရဲ်က ၤခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤ, 
ပ ၤတ၀ အတၢ်မၤသကိၣံးတၢ်) လ ကက ၢ်ဆ ်မဲံာ် 
တၢ်မၤလိၣအတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လဲ်. 

ကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ် ခဲအံၤမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ်ဝဲ တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤအက သန လ အမ့ၣၢ် (Multi-Tiered Systems of Supports 
(MTSS)) ခီဖၣ တၢ်စ ံးကါတၢ်လ လံာ်တဖၣ်အံၤလ  ကက ၢ်ဆ ်မဲံာ် တၢ်မၤလိၣအတၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လီၤမၢ်အဂီၢ်- 
တၢ်မၤလိၣမၤန့ၣၢ်က့ၣၤခဲံးဒ့ၣံး, တၢ်ကိၣၢ်ခါအတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤ, ကရၢ်ဖၣိၣ, က ိၣသရ်အတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ, ဒီံးနီၢ်တဂၤအတၢ်သိၣ်လိၣ 
 “မ ၢ်သ နံၤ”, တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်လ က ိၣ, တၢ်ဒိၣံးစဲံးညီန ၢ် (အက့ၣၢ်အဂီၤ), ဒီံးတၢ်သိၣ်လိၣခီဖၣ  United Way Experience Corps 
အတၢ်မၤသကိၣံးတၢ်န့ၣ်လီၤ. 

မ့ၣၢ်နထ ဖၣ ိၣ် တၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ်မန ၤတဖၣ်လ  ကသ့ၣ်ညါမ့ၣၢ် 
တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသံးမၤတၢ်တခါအံၤ ကဲထီ်ကဲထီဧါ 
တကဲထီ်ကဲထီန့ၣ်လဲ်. 

တၢ်ထ ဖၣ ိၣ်တၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ်တဖၣ် လ ကသ့ၣ်ညါမ့ၣၢ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသံးမၤတၢ်ခဲအံၤတဖၣ် ကဲထီ်ကဲထီ်ဧါ-  
တၢ်ပံာ်ပနီ် အနီ်ထိၣ်, တၢ်ထီ်က ိၣ, NWEA MAP, တီၤ, ဒီံး Diploma Seals. 

မ့ၣၢ်နထ ဖၣ ိၣ် တၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ်မနၤဒီံးပဲံာ်ထံနီၤဖၣံးအီၤလ  
ကဃ သ့ၣ်ညါတၢ်လိၣ်ဘ်လ  အအိၣ်ထီ်က ၢ်က ၢ်တဖၣ် 
န့ၣ်လဲ်. 

တၢ်ကထ ဖၣ ိၣ်တၢ်ဂ့ၣၢ်ဒီံးပဲံာ်ထံနီၤဖၣံးအီၤလ  ကဃ သ့ၣ်ညါ တၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်လ  အပ်ဃ ံာ်ဒီံး-  တၢ်ဆဲံးလီၤမံၤလ  
တၢ်မၤလိၣတၢ်လ  အ့ၣထ ်နဲံးခီဖၣ တၢ်က ၢ်တၢ်ဂီၤဒီံးတၢ်မၤလိၣတၢ်မဲံာ်သကိၣံးမဲံာ်, က ိၣဖၣိၣဒီံးပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣ, တၢ်ထီ်က ိၣ, 
တၢ်ဖၣ ထီ်ခဲံးဒ့ၣံးတဖၣ်, NWEA MAP, တၢ်ပံာ်ပနီ် နီ်ထိၣ်တဖၣ်, တၢ်ဖၣ ထီ်က ိၣနီ်ထိၣ်အယ ံာ်, က ီက ံယ်တၢ်ပညိၣ်ဖၣီတ ် 
(Georgia Milestones), ဒံၢ်ဖၣလိၣ်မ် (Diploma Seals), တၢ်ပ်ဃ ံာ်လ  တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤလ  
တအိၣ်လ လံံာ်တၢ်မၤလိၣမိၣၢ်ပ ၢ်ပ ၤတဖၣ်, တခ ံးယ ်နံံးတၢ်ဒိၣံးစဲံး/ဒီံးတၢ်ဒိၣံးစဲံးဝ ီၤအလီၢ်ခံ, Georgia Milestones, ACCESS 
လ ပ ၤမၤလိၣအဲကလံံးက ံာ်တဖၣ်အဂီၢ်, လ ံၢ်နံ်ကရၢ်အတၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ်, ဒီံးတၢ်ဒိၣံးစဲံးညီန ၢ် (အက့ၣၢ်အဂီၤ). 

 တၢ်မၤတၢ်ဃ သ့ၣ်ညါတၢ်လိၣ်ဘ်အလ အပ ဲၤတၢ်သမံထံ 
 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Documents/Process%20Guides/Data%20Decision%20Making%20Process%20Guide.pdf
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တၢ်ဃ ထ တၢ်န ံာ်လၤီမၤစ ၤတၢ် 

 

ဃ သ့ၣ်ညါတၢ်လီၢ်တၢ်က အါတီၤလ  ကဆ တဲံာ်တၢ်အစ တဖၣ်လ  အိၣ်ဒီံးတၢ်အ ်ကီၤသံးလ  
ကမၤထီ်ဘံးတၢ်လိၣ်ဘ်လ  တၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါအီၤတဖၣ်လီၤ. ဃ ထ တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက လ  
အိၣ်ဒီံးတၢ်အ ်ကီၤသံးလ  ကမၤဒိၣ်ထီ်ဒီံးမၤဂ့ၣၤထီ် တၢ်မၤလိၣအတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ  အအိၣ်ပံာ်စ ၤတဖၣ်ဒီံး 
တၢ်စံးထီ်မမတၢ်တဖၣ်လ  ကမၤချ့ထီ်တၢ်မၤလိၣလံံာ်လဲၢ်အတၢ်လဲၤထီ်လဲၤထီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘ်က ၢ်ဆ ်မဲံာ်လ  တၢ်ကမၤတၢ်ဘ်ထ ဲ တၢ်သ့ၣက ဲံးသ့ၣဖၣံးလံံာ်လဲၢ်,  
တၢ်မၤလိၣနီ်ဂံၢ်တဖၣ်,  တၢ်မၤန့ၣၢ်က့ၣၤခဲံးဒ့ၣံးတဖၣ်, ဒီံးတၢ်လိၣ်ဘ်လ  ဖၣိၣသ်လ အိၣ်ဒီံးတၢ်ဘ်ယိၣ်လ  
တဖၣ ထီ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

 ဆိၣကမိၣ်န့ၣၢ်တၢ်အ ်သံးခဲလ ံာ်လ  တၢ်ကဘ်မၤဂ့ၣၤထီ်အီၤတဖၣ်. 
 ဃ သ့ၣ်ညါတၢ်လ  တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤသ့ၣတဖၣ် 
 ဆ တဲံာ်လ မ့ၣၢ်ပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣအိၣ်ဒီံးအကံၢ်အစီလ ကမၤလိၣ်ထီ်ဖၣံးထီ် တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်လ အိၣ်ထီ်သ့ၣတဖၣ်. 

တၢ်အက ံာ်အံၤမ့ၣၢ်ဒ်သိၣံး ကဒ ံးသ့ၣ်ညါတၢ်ဃ ထ  တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်(တဖၣ်) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
တလိၣ်တၢ်ထ န ံာ်လီၤတၢ်နီတမံၤလ  အက ံာ်အံၤအပ ၤဘ်. 

တၢ်န ံာ်လၤီမၤစ ၤတၢ်အတၢ်ဃ ထ တဖၣ် တၢ်ဆိၣကမိ်ၣ လ  တၢ်ကဃ ထ ဒံီးတၢ်ကမၤကထဲီ် လိ်ၣ ထီ် အၤီတဖၣ်  

တၢ်မၤစ ၤလၤီတီၤဒ ံးအပ ၤနီ် ဂၢံ် 

ဒ်တၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါအသိၣံး, တၢ်လ တၢ်ကဘ်ဆိၣကမိၣ်ဃ ံာ်အီၤဒီံးတၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတဖၣ်- 
 တၢ်တ ၤလီၤတီၤလီၤ အအါကတ ၢ်ဖၣဲတီၤ K-8 
 ညီန ၢ်, တီၤဒ ံးအနီ်ဂံၢ်လ  15 ဒီံး 18 ဂၤ အဘ ်စ ၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်က ်အီၤလ  ကမၤလီၤတံၢ် 

အတၢ်ဒိၣဘ်တဖၣ်အဂီၢ်   
 တၢ်ကဘ်ဆိၣကမိၣ် သရ်အတၢ်ကံၢ်တၢ်စီ. 
 တၢ်လီၢ်တၢ်က  

တၢ်ဘ ံးစဲဆ တၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါလ အအိၣ်လ လံံာ်ပိၣံာ်ထ ဲအပ ၤ  

တၢ်မၤယံံာ်ထီ် က ိၣတၢ်မၤလိၣမ ၢ်နၤံ (တခ ံးက ိၣထီ်ဒီံး က ိၣပ ၢ်ဝ ီၤ) 

ဒ်တၢ်ဃ သ့ၣ်ညါဟဲအသိၣံး, အရ့ၣဒိၣ်လ  တၢ်ကဆိၣကမိၣ်န့ၣၢ်တၢ်လ  က ိၣစံးထီ်ဒီံးကတ ၢ် အဆ ကတီၢ် 
အတၢ်ဒိၣဘ်လ  က ိၣအတၢ်ဂ့ၣၢ်, လ ပ ၤတ၀ , လ ဟံ်ဖၣိၣဃီဖၣိၣ, က ိၣဖၣိၣအဖၣီခိၣ်, တကတီၢ်ဃီ က ်စ့ၣဂ့ၣၢ်ဝ  
အတၢ်ဘ်ထ ဲလိၣံာ်သံးတဖၣ်အဖၣီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လ ကဘ်ဆိၣကမိၣ်တဖၣ်- 

 လံံာ်တၢ်မၤလိၣမိၣၢ်ပ ၢ်တဖၣ်ဒီံး တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤတၢ်မၤလိၣခိၣ်တီလ  တၢ်သိၣ်လိၣအီၤလ က ိၣထီ်မ ၢ်နံၤညီန ၢ်  
 ဝ စိၣံာ်တီဆ   
 တၢ်အီ်တၢ်အီဒီံးကိၣ်ဖၣ့ၣ 
 တၢ်လိၣ်ဘ်တၢ်လီၢ်တၢ်က လ က ိၣဖၣိၣအဂီၢ် 
 တၢ်ဒိၣဘ်လ  တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤလ အိၣ်လ  လံံာ်တၢ်မၤလိၣမိၣၢ်ပ ၢ်အခ  တဖၣ် 

တၢ်ဘ ံးစဲဆ တၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါလ အအိၣ်လ လံံာ်ပိၣံာ်ထ ဲအပ ၤ 

က ိၣတၢ်မၤလိၣနံ် လ  တၢ်မၤယံံာ်ထီ် အၤီ (တၢ်ထ န ံာ်အါထီ် 
မ ၢ်နံၤလ လံံာ်နံ်လံံာ်လါအပ ၤ) 

တၢ်မၤယံံာ်ထီ် တၢ်မၤလိၣအမ ၢ်နံၤ မ့ၣတမ့ၣၢ် တၢ်မၤလိၣနံ်န့ၣ် ဘ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဟဲစိၣံာ်ဃ ံာ် တၢ်န့ၣၢ်ဘ ံးလ တမ့ၣၢ် 
တၢ်သိၣ်လိၣအဂီၢ်, ဘ်ဆ် တၢ်အ ်ကီၤသံးလ အဒိၣံးသန့ၣၤထီ်အသံးလ  တၢ်ဃ သ့ၣ်ညါအိၣ်ထဲစ ၤဘီလ  က 
ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤ က ိၣဖၣိၣအတၢ်ဒိၣ်ထီ်လဲၤထီ်သ့ၣကစီဒီန့ၣ်လီၤ. ပ ၤဃ သ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ပံာ်ဖၣ ါထီ်လ တၢ်ဆ ကတီၢ် 
န့ၣ် မ့ၣၢ်တၢ်လ အလိၣ်ဘ်ဆ် တမ့ၣၢ်တၢ်လ အတ ၤလီၤတီၤလီၤလ  ကမၤအါထီ် တၢ်ကဲထီ်လိၣ်ထီ်ဘ်လီၤ. 
တၢ်ဂ့ၣၢ်ကီတဖၣ်ဖၣ ါလ အမ့ၣၢ် တၢ်စ ံးကါတၢ်ဆ ကတီၢ်ဒ်လဲ်, ဒီံးတၢ်သိၣ်လိၣတၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်မ့ၣၢ်တၢ်လ အရ့ၣဒိၣ် 
န့ၣ်လီၤ. တၢ်လ ကဘ်ဆိၣကမိၣ်တဖၣ်မ့ၣၢ်ဝဲ- 

 လံံာ်တၢ်အ ်လီၤလ  က ိၣသရ်ဒီံးပ ၤပ ဆ  တၢ်တဖၣ် 
 က ိၣသရ်ဒီံးက ိၣဖၣိၣတဖၣ် အတၢ်လီၤဘ ံံးလီၤတီၤ 
 မိၣၢ်ပၢ် အတၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤလ  ကမၤလီၤတံၢ်တၢ်ပ်ဃ ံာ်မၤသကိၣံးတၢ် 
 က ိၣတၢ်အိၣ်ဘ ံံးအဆ ကတီၢ် 
 ဝ စိၣံာ်တီဆ    

တၢ်ဘ ံးစဲဆ တၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါလ အအိၣ်လ လံံာ်ပိၣံာ်ထ ဲအပ ၤ 
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တၢ်သိ်ၣ လိၣတၢ်အဘျီအါ 

ဒ်တၢ်ဃ သ့ၣ်ညါဟဲအသိၣံး, တၢ်သိၣ်လိၣတၢ် အတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ  အတ ၤလီၤတီၤလီၤကတ ၢ်တဖၣ်အိၣ်ဒီံး 
တၢ်ဆီလီၤပံာ်လီၤလ လံာ်တဖၣ်-  

 တန ံန့ၣ် တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်သ ဘျီ မ့ၣတမ့ၣၢ် လ ံၢ်ဘျီ 
 တၢ်သိၣ်လိၣတဘျီ 30-60 မံံးနံံး 
 အစ ၤကတ ၢ် အန ံ 10 
 ကရၢ်တကရၢ် က ိၣဖၣိၣ 3 - ၄ ဂၤ, ဘ်ဆ်တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်လ  အတ ၤလီၤတီၤလီၤကတ ၢ်န့ၣ်မ့ၣၢ်ဝဲ တဂၤခီတဂၤ 

မ့ၣတမ့ၣၢ် တၢ်ခ ံးဃ့ၣ 1:2, ခီဖၣ တၢ်စ ံးကါ က ိၣသရ်ဒီံးသရ်စ ၤတဖၣ်   
 ပံာ်ဃ ံာ်က ိၣဖၣိၣတဖၣ်ဒီံး က ိၣသရ်တဂၤလ  တၢ်တိၣံာ်က ၤဒီတကတီၢ်အပ ၤ  
 ဟ့ၣ်အီၤဖၣဲက ိၣထီ်အမ ၢ်နံၤ မ့ၣတမ့ၣၢ် ဝ ီၤအလီၢ်ခံတဘျီဃီ 
 ရဲ်က ၤလ  တီၤ မ့ၣတမ့ၣ  တၢ်မၤလိၣလ အထီ်ဝဲ 
 စ ံးကါတၢ်မၤတၢ်ဒိၣံးစဲံးလ  အမၤအသံးထီဘိၣလ  ကထိၣ်က ၢ်တၢ်ဒိၣ်ထီ်ဒီံး တၢ်မၤဘ်လိၣံာ်ဘ်စံးတၢ်လ  

တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်အခါ 
တၢ်ဘ ံးစဲဆ တၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါလ အအိၣ်လ လံံာ်ပိၣံာ်ထ ဲအပ ၤ 

တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မၤလိၣအတၢ်ရဲ် တၢ်က ၤ 

ဒ်တၢ်ဃ သ့ၣ်ညါဟဲအသိၣံး, တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ  အတ ၤလီၤတီၤလီၤကတ ၢ်တဖၣ်အပ ၤ အိၣ်ဒီံး 
တၢ်ဆီလီၤပံာ်လီၤလ လံာ်တဖၣ်အံၤ-  

 တၢ်ဆ ကတီၢ် ယဲၢ်န ံတ ၤလ ဃ န ံ 
 တန ံန့ၣ် တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤအိၣ်ယဲၢ်သီ 
 တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်ဒ ံး 60-90 မံံးနံံးဒီံး တၢ်သိၣ်လိၣ တၢ်ဖၣံးလံံာ်/တၢ်က ဲံးလံံာ် 90-120 မံံးနံံးလ  တသီစ ံာ်စ ံာ် 

အဂီၢ်ဒီံးတၢ်မၤဂ့ၣၤထီ်တၢ် အတၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် ခံ-သ န်ရံ်  
 တီၤဒ ံးဆံံးဆံံးဖၣိၣ သရ်တဂၤက ိၣဖၣိၣ 15 ဂၤ 
 စ ံးကါသရ်လ  အသိၣ်လိၣတၢ်သ့ၣတ ၤထီ်ဘံးဂ့ၣၤကတ ၢ်တဖၣ် 
 ဟ့ၣ်တၢ်မၤလိၣတၢ် အတၢ်ပညိၣ်က ၢ်စိၣလ အိၣ်ဒီံး တၢ်မၤလိၣမိၣၢ်ပ ၢ်လ အဒ်သိၣံးလိၣံာ်သံးတခါဒီံး မၤအါထီ် 

တၢ်သိၣ်လိၣအဆ ကတီၢ် 
 

တၢ်ဘ ံးစဲဆ တၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါလ အအိၣ်လ လံံာ်ပိၣံာ်ထ ဲအပ ၤ 

တၢ်မၤလိၣတၢ်လ အ့ၣထ ်နံဲးခီဖၣ တၢ်က ၢ်တၢ်ဂၤီ 
(တၢ်ဘ ီဘ်မၤဂ့ၣၤထီ်တၢ်, တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်, တၢ်မၤဂ့ၣၤထီ် 
ခဲံးဒ့ၣံး, အဂၤတဖၣ်.) 

ဒ်တၢ်ဃ သ့ၣ်ညါဟဲအသိၣံး, တၢ်လ ကဘ်ဆိၣကမိၣ်တဖၣ်- 
 တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်လ အပ်ဃ ံာ်တၢ်မၤလိၣတၢ်ခီဖၣ အ့ၣထ ်နဲံး (online) ဒီံးတၢ်မၤလိၣတၢ်မဲံာ်သကိၣံးမဲံာ်  

တဖၣ်အိၣ်ဒီံး တၢ်ကဲဘ ံးလ အအါ 
 တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်ခီဖၣ အ့ၣထ ်နဲံး (online) က ံးတၢ်မမသကိၣံး မ့ၣတမ့ၣ  သရ်သိၣ်လိၣတၢ်လိၣၤလိၣၤ 
 ဟ့ၣ်ပ ၤမၤလိၣတၢ်တဖၣ်လ  ကဖၣီ်ဃံံးအဝဲသ့ၣ်အကစၢ် အတၢ်ခီဆ လိၣံာ်သံးဒီံး မံၢ်ဒံၢ်ယ်ဒီံး 

မၤချ့ထီ် ပ ၤမၤလိၣတၢ်ဖၣိၣအတၢ်ခီဆ  
 ဟ့ၣ်တၢ်မၤလိၣအါထီ်တၢ် အဆ ကတီၢ်ဒီံးလံံာ်လဲၢ်ပီံးလီပံာ်ဖၣ ိၣ်တဖၣ် ဒီံးတကတီၢ်ဃီဟ့ၣ်အါထီ် 

တၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လ  ကပံာ်ဖၣ ိၣ်မၤသကိၣံးတၢ် 
 တၢ်မၤလိၣတၢ်ခီဖၣ အ့ၣထ ်နဲံး (online) န့ၣ် ကဲဘ ံးလ တၢ်ကမၤအါထီ် တၢ်မၤလိၣတၢ်အဆ ကတီၢ် 

ဒိၣ်န့ၣၢ်ဒံံးတၢ်သိၣ်လိၣတၢ်လ မဲံာ်သကိၣံးမဲံာ် 
 တၢ်န ံာ်လီၤမၤန့ၣၢ်တၢ်မၤစ ၤ - မၤန့ၣၢ်တၢ်သ့ၣတၢ်ဘ်ပီညါဒီံးတၢ်ဆဲံးက ံးဘ ံးစဲ 
 တၢ်အီ်လ က ိၣဖၣိၣတဖၣ်အဂီၢ် 
 က ိၣသရ်တၢ်မၤလိၣဘ်ဃံး တၢ်မၤရဲ်က ၤခိၣ်သ့ၣ်လ  ကမၤန့ၣၢ်က ိၣဖၣိၣအတၢ်သံးစဲ 
 တၢ်ရဲ်လီၤတၢ်ဆ ကတီၢ်လ  အက ံးအဘ်က ကီ် 
 

 တၢ်ဘ ံးစဲဆ တၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါလ အအိၣ်လ လံံာ်ပိၣံာ်ထ ဲအပ ၤ   

အဂၤ  

 
တၢ်သံက ၢ်လ တၢ်နဲ်က လ  တၢ်ကဆိၣကမိၣ်န့ၣၢ်အီၤအဂီၢ် – တၢ်ဘ ံးစဲဆ တၢ်သံက ၢ်လ တၢ်ပိၣံာ်ထ ဲအပ ၤ  
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တၢ်ရဲ် တၢ်က ၤလ  တၢ်ကမၤကထဲီ် လိ်ၣ ထီ် တၢ် 

 
 

ဒ ံးအိၣ်ထီ် ကရၢ်ဒီံးတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤတဖၣ်လ  ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ်တၢ်စံံးဆ တဖၣ်လ  အကဲထီ်တၢ်မၤစ ၤသ့ၣ 
အအါကတ ၢ်ဒီံးတၢ်မမကဲထီ်လိၣ်ထီ်အီၤသ့ၣ လီၤတံၢ်လီၤဆဲံးန့ၣ်တက့ၣၢ်. 

 ဒ ံးအိၣ်ထီ် ကရၢ်လ  ကနၢ်ပ ၢ်တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အဂ့ၣၤတ ၤလီၤဖၣီဃီၤဒီံး က အဂ့ၣၤကတ ၢ်လ  
ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ်အီၤတက့ၣၢ်. 

 ပံာ်ဖၣ ါထီ်တၢ်မၤသန ်ဒီံးမ ဒါလ  ပ ၤလ အမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်တဖၣ်အံၤတက့ၣၢ်. 
 ဒ ံးအိၣ်ထီ်တၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထိၣ်တၢ်အဆ ကတီၢ်. 
 ဃ သ့ၣ်ညါ တၢ်မၤစ ၤအလီၢ်ဒီံး တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤလ  တၢ်လိၣ်ဘ်အီၤလ  ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် 

တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက ၤအက တဖၣ်. 
 ဒ ံးအိၣ်ထီ် တၢ်ပံာ်ပနီ် နီ်ထိၣ်တဖၣ်လ  ကက ၢ်ကဒါက့ၣၤ တၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထီ်တၢ် 

အတၢ်လဲၤထီ်လဲၤထီ. 

စံံးဆ တၢ်သံက ၢ်လ လံာ်တဖၣ် လ အဘ်ထ ဲတၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်လ  တၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထီ်အီၤတဖၣ်တက့ၣၢ်. 
တၢ်သကံ ၢ်တဖၣ် တၢ်စံံးဆ  

တၢ်ဃ ထ  တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်မန ၤ(တဖၣ်)လဲ်. 

တၢ်မၤစ ၤလ ပ ၤက ိၣဖၣိၣနီ်ဂံၢ်လ တီၤပ ၤ  

တၢ်မၤယံံာ်ထီ် က ိၣတၢ်မၤလိၣမ ၢ်နံၤ (တခ ံးက ိၣထီ်ဒီံး က ိၣထီ်ဝ ီၤအလီၢ်ခံ)    

တၢ်မၤယံံာ်ထီ် က ိၣတၢ်မၤလိၣနံၤ (တၢ်ထ န ံာ်အါထီ်မ ၢ်နံၤတဖၣ်လ လံံာ်နံ်လံံာ်လါအပ ၤ)   

တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်အဘျီအါ  

တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မၤလိၣအတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤ  

တၢ်မၤလိၣတၢ်ခီဖၣ အ့ၣထ ်နဲံး (တၢ်မၤဂ့ၣၤထီ်တၢ်သိၣ်လိၣ, တၢ်သိၣ်လိၣလီၤဆီ, 
တၢ်မၤန့ၣၢ်ကဒါက့ၣၤခဲံးဒ့ၣ, အဂၤ.)  

အဂၤ-  

အဂၤ-  

မ့ၣၢ်ဟီ်ကဝ ီၤ/ကရၢ်/က ိၣမန ၤတဖၣ် ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် 
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  
တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤန့ၣ်လဲ်. 

ဟီ်ကဝ ီၤ/ကရၢ်/က ိၣတဖၣ်လ  တၢ်ဃ ထ အီၤလ  ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်မၤ တခါစ ံာ်စ ံာ်န့ၣ် 
ကဒိၣံးသန့ၣၤအသံးလ  တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤအက ၤအက လ အမ့ၣၢ် (DCSD Tiered System of Supports) ဆ က ိၣ 
တဖၣ်, လ အအိၣ်ဒီံးတၢ်နၢ်ပ ၢ်လ  က ိၣတဖၣ်အိၣ်ဒီံး တၢ်လိၣ်ဘ်လ အလီၤဆီဒီံး ဘ်က ၢ်ဆ ်မဲံာ်ဒီံး တၢ်လဲလိၣံာ်သံး 
အကလ ံာ်ကလ ံာ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲ်အတၢ်နီ်ဖၣံးတီၤပတီၢ်အက ၤအက တဖၣ်အိၣ်ဒီံးတၢ်ပညိၣ်လ  တၢ်မၤလိၣတၢ် 
အနီ်ထိၣ်လ  အဒိၣံးသန့ၣၤထီ်အသံးလ  တၢ်ဃ သ့ၣ်ညါတၢ်လိၣ်ဘ်အက ၤအက လ  အပံာ်ဖၣ ါတၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ် 
တဖၣ်အဖၣီခိၣ်လီၤ. နီ်ထိၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၣၢ်ဝဲ တၢ်မၤလိၣတၢ်ဖၣဲကရၢ်ဒ့ၣအပတီၢ်, က ိၣဖၣိၣအတၢ်ပ်ဃ ံာ်မၤသကိၣံးတၢ် (အဒိၣ, 
တၢ်ထီ်က ိၣ, နီ်ထိၣ်လ တလီၤပလိၣံာ်တဖၣ်, အဂၤ.), ပ ၤတ၀ တၢ်ရ့ၣလိၣံာ်မ ံာ်လိၣံာ်ဒီံး တၢ်သ ်ဟ ံးသံးဂဲၤတၢ်လိၣ်ဘ် 
(အဒိၣ, တၢ်ပံာ်ဖၣ ါထီ်တၢ်လိၣ်ဘ်, တၢ်ဆ  ဆ ညါတပတီၢ်, အဂၤ.), ဒီံးတၢ်ဖၣ ထီ်က ိၣအယ ံာ်. 
 

မ့ၣၢ်တီၤ မတ့ၣမ့ၣၢ် တီၤကရၢ်မန ၤတဖၣ် ကပ်ဃ ံာ်မၤသကိၣံးတၢ်လ  
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  
တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤန့ၣ်လဲ်. 

တီၤဖၣ ်က ိၣ K-5, တီၤခ ်သံး 6-8, ဒီံးတီၤထီက ိၣ 9-12. 
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မ့ၣၢ်က ိၣဖၣိၣကရၢ်ဒ့ၣမန ၤ(တဖၣ်) ကပ်ဃ ံာ်လ  
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  

တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤန့ၣ်လဲ်.  

ကရၢ်ဒ့ၣတဖၣ်ကအိၣ်ဒီံး တၢ်ခ ဲံးတၢ်ယံာ်လ  ကန ံာ်လီၤပ်ဃ ံာ်လ  တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်လ  တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤအပ ၤ- 
ပ ၤမၤလိၣအဲကလံံးက ံာ် (English Language Learners (EL)) ဒီံး က ိၣဖၣိၣလ အက့ၣၢ်ဂီၤတဘ်လိၣံာ်ဘ်စံး (Students 
with Disabilities (SWD)), က ိၣဖၣိၣလ အိၣ်ဒီံးတၤလ်လီၤဆီ (Gifted), တၢ်ပံာ်လီၤဆ တီၤဆ ညါတပတီၢ် 
(Advanced Placement Bridge) န့ၣ်မ့ၣၢ်ဝဲဒ်လ  ကရၢ်ဒ့ၣခဲလ ံာ်အဂီၢ် (9-10 တီၤ), ဖၣိၣသ်လ လ ၤလံံာ်တန့ၣၢ် 
လ ကထီ်ဘံးဒီံးတၢ်ဖၣ ထီ်က ိၣ အတၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်, က ိၣဖၣိၣတဖၣ်လ  အလိၣ်ဘ်အါထီ်ခဲံးဒ့ၣံးတဖၣ်, Georgia 
က ိၣလ မၤလိၣတၢ်ခီဖၣ အ့ၣထ ်နဲံး (Virtual School) (6-12 တီၤ), တၢ်မၤယံံာ်ထီ်က ိၣတၢ်မၤလိၣနံ် (3,5,8 တီၤ, ဒီံး 
EOC Tested Courses), Pre-K-3 ဒီံး Pre-K-4, တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤဆိၣလ လံံာ်လဲၢ်တၢ်သ့ၣက ဲံးသ့ၣဖၣံး K-3, 
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤဆိၣလ လံံာ်တၢ်ဒ ံး K-3, ဒီံးကရၢ်ဒ့ၣလ  တၢ်ပညိၣ်အီၤတဖၣ်- ပ ၤသ ဖၣံံး, ပ ၤဟံံးစပဲန့ၣံးဖၣိၣ, 
က ိၣဖၣိၣလ အိၣ်ဒီံးနီၢ်ခိၣက့ၣၢ်ဂီၤတဘ်လိၣံာ်ဘ်စံး, ဒီံးပ ၤမၤလိၣက ံာ်အါက ံာ်တဖၣ် (ပ ၤမၤလိၣအဲကလံံးက ံာ်တဖၣ်). 
ကဘ ံးပၤ 21-22. 

မ့ၣၢ်တၢ်ကပညိၣ် က ိၣဖၣိၣကရၢ်နီ်ဂံၢ်မန ၤ(တဖၣ်) လ  
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  
တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လဲ်.  

က ိၣဖၣိၣလ တၢ်ပံာ်ပညိၣ်အီၤတဖၣ်မ့ၣၢ်ဒ်တၢ်ပိၣံာ်ထ ဲအသိၣံး- က ိၣဖၣိၣလ လ ၤလံံာ်တန့ၣၢ် လ ကထီ်ဘံးဒီံးတၢ်ဖၣ ထီ်က ိၣ 
အတၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်, မၤန့ၣၢ်ခဲံးဒ့ၣံးတပ ဲၤလ  တၢ်ကပံာ်အီၤဒ် ပ ၤမၤလိၣတၢ်အသီဒီံး ပ ၤမၤလိၣတၢ်ခီဖၣ အ့ၣထ ်နဲံး. 
က ိၣဖၣိၣလ အိၣ်ဒီံးတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ  ကဘ်ဘ ီဂ့ၣၤက့ၣၤအတၢ်မၤလိၣဒီံးတၢ်ပံာ်ပနီ်အီၤဒ် က ိၣဖၣိၣလ လ ၤလံံာ်တန့ၣၢ် 
ဘ်ဂဲၤပ ၢ်ဂဲၤဆ ံးတဖၣ်, က ိၣဖၣိၣလ တၢ်ပံာ်ပနီ်လ  အိၣ်ဒီံးတၤလ်လီၤဆီ, လိၣ်ဘ်ခဲံးဒ့ၣံးလ  ကကဲထီ် ကကဲထီ် 
ပ ၤမၤလိၣအမၤလိၣလံံာ်လ အလိၣ်ဘ်တဖၣ်ဝ ီၤဝဲ (pathway completers), က ိၣဖၣိၣလ တၢ်ပံာ်လီၤဆိၣန့ၣၢ် အတီၤ 
ဆ ညါတဖၣ် ကပ်ဃ ံာ်လ  တၢ်ကိၣၢ်ခါအတၢ်အတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤတဖၣ်, ကရၢ်ဒ့ၣခဲလ ံာ်ဒီံး က ိၣဖၣိၣလ အဘ် 
ဂဲၤပ ၢ်ဂဲၤဆ ံး လ  လံံာ်လဲၢ်, တၢ်ရ့ၣလိၣံာ်မ ံာ်လိၣံာ်, ဒီံးတၢ်သ ်ဟ ံးသံးဂဲၤကပၤန့ၣ်လီၤ. ကရၢ်ဒ့ၣလ  တၢ်ပညိၣ်အီၤတဖၣ်- 
ပ ၤသ ဖၣံံး, ပ ၤဟံံးစပဲန့ၣံးဖၣိၣ, က ိၣဖၣိၣလ အိၣ်ဒီံးနီၢ်ခိၣက့ၣၢ်ဂီၤတဘ်လိၣံာ်ဘ်စံး, ဒီံးပ ၤမၤလိၣက ံာ်အါက ံာ်တဖၣ် 
(ပ ၤမၤလိၣအဲကလံံးက ံာ်တဖၣ်). 

တၢ်မၤလိၣအန်ရံ်လ  တၢ်ဆ  န ံာ်အီၤလ  တၢ်မၤလိၣနံ်အပ ၤအိၣ် 
ပ ဲၤန်ရံ်လဲ်. 

တဘ်ထ ဲ 

မ့ၣၢ်တၢ်လိၣ်ဘ် တၢ်မၤလိၣမန ၤလ  ပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣ, က ိၣဖၣိၣ, 
ဒီံးမိၣၢ်ပၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လ  တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  

တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လဲ်.   

တၢ်သိၣ်လိၣလ  တၢ်လိၣ်ဘ်အီၤတဖၣ်- 
ပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣတဖၣ်- တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်မၤတက ီ်အက့ၣၢ်အဂီၤတဖၣ်, တၢ်ရဲ်က ၤတၢ်ဃ ထံ်သ့ၣ်ညါတၢ်မၤလိၣခိၣ်တီတဖၣ်, 
တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပ ၢ်တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤတဖၣ်, တၢ်ရဲ်က ၤဒီံးတၢ်က ၢ်စ ် အတၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဒီံး တၢ်မၤပ ဲၤဒီံး 
တၢ်န ံာ်လီၤ မၤစ ၤ တၢ်တိၣံာ်က ၤ, တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤတီၤပတီၢ်တဖၣ်, ဒီံးပ ၤတ၀ တၢ်ရ့ၣလိၣံာ် 
တၢ်သ ်ဟ ံးသံးဂဲၤအတၢ်မၤလိၣ(SEL). 
က ိၣဖၣိၣတဖၣ်- တၢ်က ၢ်စ ်လီၤက့ၣၤသံးလ  တၢ်စ ံးကါတၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ် အတၢ်မၤအက ၤအက တဖၣ်, ပ ၤတ၀  
တၢ်ရ့ၣလိၣံာ်ဒီံး တၢ်သ ်ဟ ံးသံးဂဲၤ အတၢ်သ့ၣတၢ်ဘ် (တၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၣၤနသံး, တၢ်ရဲ်က ၤက ၢ်ထ ဲလီၤသံး, ပ ၤတ၀  
အတၢ်ပံာ်သ ်ပံာ်သံး, တၢ်ရ့ၣလိၣံာ်မ ံာ်လိၣံာ် အတၢ်သ့ၣတၢ်ဘ်, ဒီံးတၢ်ဆ တဲံာ်တၢ်အတၢ်သ့ၣတၢ်ဘ်. 
မိၣၢ်ပၢ်တဖၣ်- တၢ်ကဘ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤ အဝဲသ့ၣ်အဖၣိၣလ  တၢ်မၤလိၣလံံာ်လဲၢ်တကပၤဒီံး SEL, တၢ်ထီ်က ိၣ 
ဘ်ဆ ဘ်ကတီၢ်အတၢ်န့ၣၢ်ဘ ံးတဖၣ်ဒီံး တၢ်က ၢ်ထ ဲက ိၣဖၣိၣအတၢ်လဲၤထီ်လဲၤထီ်- ဟံ်ဖၣိၣဃီဖၣိၣအတၢ်မၤသကိၣံးတၢ်. 
 

တၢ်လိၣ်ဘ်တၢ်မၤစ ၤ (တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်, 
တၢ်မၤရဲ်က ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်, ပ ၤတ၀ အတၢ်မၤသကိၣံးတၢ်) 

မတၤတဖၣ် လ ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် 
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  
တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤတ ၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်န့ၣ်လဲ်. 

ပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣလ  အမၤတၢ်သ့ၣတ ၤလီၤတီၤလီၤ, တၢ်သိၣ်လိၣအတၢ်ဖၣိၣတၢ်လံၤ, တၢ်သ့ၣတၢ်ဘ်အက ၤအက , ဒီံး 
တၢ်မၤဂ့ၣၤထီ်တၢ်ဖၣံံးတၢ်မၤအက ၤအက  (က ၢ်လံံာ်တိၣၤဖၣ ါလ  ကဘ ံးပၤ 21-22). 

မ့ၣၢ်တၢ်ဒိၣံးစဲံးအတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤမန ၤတခါ ကဒိၣံးစဲံးသမံသမိၣံးက ိၣဖၣိၣ 
အတၢ်လဲၤထီ်လဲၤထီဒီံး အတၢ်ဒိၣဘ်လ  
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  
တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လဲ်. 

က ၢ်သကိၣံးတၢ်သိၣ်လိၣအက ၤအက တဖၣ်, က ၢ်က ိၣဖၣိၣအတၢ်မၤဒီံး တၢ်ခီဆ လ  က ိၣသရ်တဖၣ်ဟ့ၣ်အီၤ, က ၢ်ခဲံးဒ့ၣံးလ  
ကက ၢ်ကဒါက့ၣၤတၢ်ကဘ်မၤပ ဲၤက့ၣၤခဲံးဒ့ၣံး, က ၢ်တၢ်ထီ်က ိၣဒီံးအမံးတဖၣ် (က ၢ်လံံာ်တိၣၤဖၣ ါလ  ကဘ ံးပၤ 21-22). 
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တၢ်မၤကထဲီ် လိ်ၣ ထီ် တၢ် အတၢ်ရဲ် တၢ်က ၤ 

 

 
မၤအိၣ်ထီ်တၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ  ကမၤန့ၣၢ်တၢ်အစ လ အကဲထီ်တၢ်မၤစ ၤသ့ၣနီၢ်ကီၢ်, မၤဘ်လိၣံာ်ဘ်စံးနီၢ်ကီၢ်ဖၣဲတၢ်လီၢ်/ 
ဒီံးအခါဖၣဲ အလိၣ်ဘ်ဝဲလီၤ. 

 ထ ဖၣ ိၣ်တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤတဖၣ်လ  ကက ၢ်စ ်က ၢ်ထ ဲ တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤလ  တၢ်ဟ့ၣ်အီၤအကံၢ်အစီလ  
တၢ်ကန ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်(တဖၣ်) အဂီၢ်န့ၣ်လဲ်.  

 ဆိၣကမိၣ်မ့ၣၢ်တၢ်လိၣ်ဘ် တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤမန ၤလ  ကဆ တဲံာ်ဲာ်ဲလ  မ့ၣၢ်တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်မန ၤ(တဖၣ်) 
မၤတၢ်ကဲထီ်လိၣ်ထီ်န့ၣ်တက့ၣၢ်. 

 ဃ သ့ၣ်ညါ မ့ၣၢ်တၢ်လ ၤပိၣံာ်မၤထ ဲတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤအံၤဒ်လဲ်. 
 ဃ သ့ၣ်ညါက လ  ကဃ့ၣ်လီၤတၢ်တီမၤတံံာ်တံာ်တဖၣ်. 
 ဒ ံးအိၣ်ထီ်ပ ၤအဂၤတဖၣ် အတၢ်သ့ၣတၢ်ဘ်လ  ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲရဲ်က ၤတၢ်လ  တၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် 

တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်(တဖၣ်). 
 

တၢ်မၤအဆ ကတၢီ်လ  

တၢ်ဆ ကတီၢ်လ  တၢ်ဆ  န ံာ်အီမလ  ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် 
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်အက တခါစ ံာ်စ ံာ်လ  တၢ်ဃ ထ တ့ၣၢ်အီၤ 
အဂီၢ်န့ၣ်ထဲလဲ်. 

က ၢ်လံံာ်တိၣၤဖၣ ါလ  ကဘ ံးပၤ 21-22. 
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တၢ်သမသံမိၣံးတၢ်လၤဲထီ် လၤဲထီ 

 

 
မၤပိၣံာ်ထ ဲတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤလ  ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထိၣ် ကမၤန့ၣၢ်တၢ်အစ လ အကဲထီ်တၢ်မၤစ ၤသ့ၣနီၢ်ကီၢ်, မၤဘ်လိၣံာ်ဘ်စံး 
နီၢ်ကီၢ်ဖၣဲတၢ်လီၢ်/ ဒီံးအခါဖၣဲ အလိၣ်ဘ်ဝဲလီၤ. 
  

 ထ ဖၣ ိၣ်တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤတဖၣ်လ  ကက ၢ်စ ်က ၢ်ထ ဲ တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤလ  တၢ်ဟ့ၣ်အီၤအကံၢ်အစီလ  
တၢ်ကန ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်(တဖၣ်) အဂီၢ်န့ၣ်လဲ်.  

 ဆိၣကမိၣ်မ့ၣၢ်တၢ်လိၣ်ဘ် တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤမန ၤလ  ကဆ တဲံာ်ဲာ်ဲလ  မ့ၣၢ်တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်မန ၤ(တဖၣ်) 
မၤတၢ်ကဲထီ်လိၣ်ထီ်န့ၣ်တက့ၣၢ်. 

 ဃ သ့ၣ်ညါ မ့ၣၢ်တၢ်လ ၤပိၣံာ်မၤထ ဲတၢ်ရဲ်တၢ်က ၤအံၤဒ်လဲ်. 
 ဃ သ့ၣ်ညါက လ  ကဃ့ၣ်လီၤတၢ်တီမၤတံံာ်တံာ်တဖၣ်. 

 

တၢ်ဂ့ၣၢ်အရ့ၣဒိ်ၣ လ  တၢ်သမသံမိၣံးတၢ်မၤကထဲီ် လိ်ၣ ထီ် တၢ်ဒံီးတၢ်ဒိၣဘ်  

မ့ၣၢ်နကသမံသမိၣံး တၢ်မၤကဲထီ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲံးဒီံး 
တၢ်တ ၤလီၤတီၤလီၤလ  တၢ်မၤအီၤထီဘိၣလ  တၢ်န ံာ်လီၤ 
မၤစ ၤတၢ်အက ၤအက လ  တၢ်ဃ ထ အီၤခီဖၣ  
ကရၢ်ဒ့ၣလီၤတံၢ်လီၤဆဲံးတဖၣ်ဒ်လဲ်. 
 
ကရၢ်ဒ့ၣတဖၣ်- က ိၣဖၣိၣလ အတၢ်ဟဲန ံာ်စ ၤ, က ိၣဖၣိၣလ  နီၢ်ခိၣက့ၣၢ်ဂီၤ 
တဘ်လိၣံာ်ဘ်စံး, ကလ ံာ်ဒီံးကလ ံာ်ဒ ်ဆံံးဖၣိၣတဖၣ်, က ိၣဖၣိၣလ  
အဟဲန ံာ်လီၤလ ကီၢ်ဂၤတဖၣ်, ပ ၤမၤလိၣအဲကလံံးက ံာ်, က ိၣဖၣိၣလ  
ဘ်လဲၤခီဖၣ ဟံ်ဃီတအိၣ်, က ိၣဖၣိၣလ အိၣ်လ တၢ်က ၢ်ထ ဲလ ၢ်ဖၣိၣ 
အလီၢ်. 

2021-2022 
ဟ့ၣ်က ်တၢ်, တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်အဘျီ, တၢ်ဒိၣံးစဲံးတဖၣ်, တၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ်လ  တဘ်ဘ ံးဘ်စံး (တၢ်မၤလိၣအတီၤ Pre K – 5, 
6-8 ဒီံး 9-12 တီၤ), တၢ်က ၢ်စ ်တၢ်ပ်ဃ ံာ်ဒီံးတၢ်မၤသကိၣံးတၢ် (က ိၣဖၣိၣတဖၣ်), ခဲံးဒ့ၣံးတဖၣ်, တၢ်ထီ်က ိၣ, 
တၢ်ဖၣ ထီ်က ိၣအယ ံာ်ဒီံး တၢ်မၤန့ၣၢ်အမံးအယ ံာ်, က ၢ်စ ်သမံသမိၣံး MAP တၢ်ဂိၣၢ်ထီ်သီ (Fall)/တၢ်ကိၣၢ်ထီ်သီ (Spring), 
တၢ်ပံာ်လီၤဆိၣအတီၤ တၢ်ဒိၣံးစဲံး (Advanced Placement (AP) Exam) ဒီံး ACCESS, က ၢ်စ ် (Monitor the 
Fitnessgram) (က ၢ်လံံာ်တိၣၤဖၣ ါလ  ကဘ ံးပၤ 21-22). 

2022-2023 
ဟ့ၣ်က ်တၢ်, တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်အဘျီ, တၢ်ဒိၣံးစဲံးတဖၣ်, တၢ်ဂ့ၣၢ်ထ ဖၣ ိၣ်လ  တဘ်ဘ ံးဘ်စံး (တၢ်မၤလိၣအတီၤ Pre K – 5, 
6-8 ဒီံး 9-12 တီၤ), တၢ်က ၢ်စ ်တၢ်ပ်ဃ ံာ်ဒီံးတၢ်မၤသကိၣံးတၢ် (က ိၣဖၣိၣတဖၣ်), ခဲံးဒ့ၣံးတဖၣ်, တၢ်ထီ်က ိၣ, 
တၢ်ဖၣ ထီ်က ိၣအယ ံာ်ဒီံး တၢ်မၤန့ၣၢ်အမံးအယ ံာ်, က ၢ်စ ်သမံသမိၣံး MAP တၢ်ဂိၣၢ်ထီ်သီ (Fall)/တၢ်ကိၣၢ်ထီ်သီ (Spring), 
AP တၢ်ဒိၣံးစဲံး ဒီံး ACCESS, က ၢ်စ ် (Monitor the Fitnessgram) (က ၢ်လံံာ်တိၣၤဖၣ ါလ  ကဘ ံးပၤ 21-22). 

2023-2024 
တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်ခဲလ ံာ် တၢ်ကမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ်အီၤလ  သ နံ်အတီၢ်ပ ၤ (ဖၣဲလါမ့ၣၤ 2024). (က ၢ်လံံာ်တိၣၤဖၣ ါလ  
ကဘ ံးပၤ 21-22). 

 
တၢ်သံက ၢ်လ တၢ်နဲ်က လ  တၢ်ကဆိၣကမိၣ်န့ၣၢ်အီၤအဂီၢ် – တၢ်ဘ ံးစဲဆ တၢ်သံက ၢ်လ တၢ်ပိၣံာ်ထ ဲအပ ၤ 



 
Educating Georgia’s Future 

တၢ်စ ံးကါစ့ၣတိၣံာ်ပံာ်တဖၣ် 
LEA ကပံာ်ဃံာ် စ့ၣတိၣံာ်ပံာ်တဖၣ်အံၤ လ တစ ၤန့ၣၢ် 20 မ ံးကယၤ လ ကက ၢ်ဆ ်မဲံာ် တၢ်တမၤလိၣဘ်တၢ်ခီဖၣ  တၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်တဖၣ်လ  အဒိၣံးသန့ၣၤထီ်အသံးလ  
တၢ်အ ်သံးအဖၣီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အါန့ၣၢ်အန့ၣ် တၢ်န ံာ်လီၤမၤစ ၤတၢ်လ  တၢ်က ဲံးဖၣ ါထီ်အီၤလ  တၢ်အဒိၣလ ထံးတဖၣ်အံၤအပ ၤ, တၢ်စ ံးကါစ့ၣတိၣံာ်ပံာ်အမ ံးကယၤတဖၣ်အံၤလ  တၢ်ကစ ံးကါအီၤလ  
တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဒိၣံးစဲံးသမံသမိၣံးတၢ်အတၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်, တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤဆ မိၣၢ်ပၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဖၣဲ အဝဲသ့ၣ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤအပ ၤက ိၣဖၣိၣအခါ, ဒီံးက ိၣဖၣိၣအတၢ်န ံာ်လီၤပ်ဃ ံာ်ဒီံးအတၢ်ထီ်က ိၣတဖၣ် 
အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝ သံးစ ၤ တယံာ်က ၢ် LEA အ ESSER III အမ ံးကယၤ လ တၢ်ကပံာ်လီၤန့ၣၢ်အီၤလ  တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤတခါစ ံာ်စ ံာ် မ့ၣတမ့ၣၢ် တၢ်ပညိၣ်လၣတၢ်ကဃ့ၣ်လီၤ တၢ်တမၤလိၣဘ်တၢ် 
လ တၢ်ရဲ်လီၤလ လံာ်တဖၣ်အံၤလီၤ. 

 
တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂၤဲလ  တၢ်ကဃ့်ၣ လၤီ တၢ်တမၤလိၣဘ်တၢ်တဖၣ် မ ံးကယၤ 
တၢ်ရဲ်က ၤဒီံးတၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လ  အဘ်ထ ဲဒီံးတၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မၤလိၣဒီံးတၢ်သိၣ်လိၣပ ဲၤထီ်တၢ်ဖၣဲ က ိၣပ ၢ်ဝ ီၤအလီၢ်ခံတၢ်တိၣံာ်က ၤတဖၣ်, 
လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိၣလ  တီၤပ ၤ မ့ၣတမ့ၣၢ် တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်ခီဖၣ အ့ၣထ ်နဲံးဖၣီခိၣ် (online) ဖၣဲတၢ်ကိၣၢ်ခါအလါတဖၣ်ဒီံး ဃ့ၣ်လီၤပ ၤလ အအိၣ်လ  
တၢ်လီၤဘ်ယိၣ်အလီၢ်တဖၣ်အတၢ်လိၣ်ဘ်. 

12% 

တၢ်ပ ဆ  ဒီံးစ ံးကါ တၢ်သမံသမိၣံးလ အိၣ်ဒီံးကံၢ်စီပတီၢ်ထီတဖၣ်လ  တၢ်စ ံးကါအီၤသ့ၣဒီံးတၢ်နံာ်၊ၢ်အီၤသ့ၣ, လ ကဒိၣံးစဲံးသမံသမိၣံးက ၢ် က ိၣဖၣိၣအတၢ်မၤလိၣလံံာ် 
အတၢ်ဂ ၤထီ်ပသီထီ်ဒီံး မၤစ ၤဆီ်ထ ဲပ ၤဟ့ၣ်တၢ်က ်သ့ၣတဖၣ်လ  ကမၤထီ်ဘံးက ိၣဖၣိၣ အတၢ်မၤလိၣလံံာ်လဲၢ်အတၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်, လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံး 
တၢ်သိၣ်လိၣတၢ်အက လ အလီၤဆီတဖၣ်. 

5% 

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဂ့ၣၢ်တၢ်က ၤဒီံးတၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤမိၣၢ်ပၢ်ဒီံးဟံ်ဖၣိၣဃီဖၣိၣတဖၣ်လ  မ့ၣၢ်အဝဲသ့ၣ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤအပ ၤက ိၣဖၣိၣတဖၣ် ကသ့ၣတ ၤလီၤတီၤလီၤဒ်လဲ်, လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံး 
တၢ်မၤလိၣစိၣတၢ်လ အယံၤအခိၣ်အဃ ၤအပ ၤ.  3% 

က ၢ်က ိၣဖၣိၣအတၢ်ထီ်က ိၣဒီံး မၤဂ့ၣၤထီ်က ိၣဖၣိၣအတၢ်ပ်ဃ ံာ်မၤသကိၣံးတၢ်လ  တၢ်မၤလိၣစိၣတၢ်လ အယံၤ.  2% 
 
 

တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂၤဲလ  တၢ်ကဃ့်ၣ လၤီ တၢ်လိ်ၣ ဘ်အဂၤတဖၣ် မ ံးကယၤ 
တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤတမံၤလၢ်လၢ်လ  ဘ်တၢ်ဟ့ၣ်စိၣဟ့ၣ်ကမီၤအီၤလ  1965 တီၤဖၣ ်က ိၣဒီံးတီၤထီက ိၣတၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣသဲစံး, ပ ၤနီၢ်တဂၤဒီံးနီၢ်ခိၣက့ၣၢ်ဂီၤတဘ်လိၣံာ်ဘ်စံး 
တၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣ တၢ်ဘ  သဲစံး (Individuals with Disabilities Education Act), ပ ၤနီၢ်ဒိၣ်တၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣဒီံးဟံ်ဖၣိၣဃီဖၣိၣ တၢ်သ့ၣလံံာ်သ့ၣလဲၢ် တၢ်ဘ  သဲစံး 
(Adult Education and Family Literacy Act), ဒီံး Carl D. Perkins တၢ်လ ၢ်အီ်သံးသမ ဒီံးတၢ်သ့ၣတၢ်ဘ်ပီညါ တၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣ တၢ်ဘ  သဲစံး (Carl D. 
Perkins Career and Technical Education Act of 2006). 

10% 

တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လ  ကဃ့ၣ်လီၤပ ၤလ အအိၣ်ဒီံးတၢ်ဘ်ယိၣ်တဖၣ်အတၢ်လိၣ်ဘ်လီၤဆီတဖၣ်. 5% 
ဒ ံးအိၣ်ထီ်ဒီံးမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ်တၢ်မၤအက ၤအက ဒီံး တၢ်မၤက သန တဖၣ်လ  ကမၤဂ့ၣၤထီ် တၢ်အိၣ်ကတဲံာ်ကတီၤသံးဒီံး တၢ်ခီဆ တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်.   7% 
တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိၣဒီံးတၢ်မၤဂ့ၣၤထီ်တၢ်ဖၣံံးတၢ်မၤအကံၢ်အစီလ  ပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣလ အမၤတၢ်ဖၣဲလီၢ်ကဝ ီၤတၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣခ ်စံးကရ  ဘ်ထ ဲတၢ်မၤကဆ ီ တၢ်ဒီံး 
တၢ်မၤစ ၤလီၤတၢ်ဆါဘ်ဂံာ်အတၢ်ရၤလီၤအသံး.  3% 

တၢ်ပ ၤတၢ်ပီံးတၢ်လီတဖၣ်လ  ကမၤသံတၢ်ဃၢ်ဒီံးမၤကဆ ဲကဆ ီတၢ်သ ်ထီ်တဖၣ်. 3% 
တၢ်ရဲ်က ၤ, တီခိၣ်ရိၣ်မဲ, ဒီံးမၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဖၣဲ တၢ်ပ ၢ်က ိၣကတီၢ်ထီအခါ, လ အပ်ဃ ံာ်ဒံီးတၢ်ဟ့်ၣ တၢ်အီ်တၢ်အဆီ  က ိၣဖၣိၣလ အမၤန့ၣၢ်သ့ၣတ 
ဖၣ်, တၢ်ဟ့်ၣ တၢ်သ့ၣတၢ်ဘ်တၢ်မၤစ ၤလ  တၢ်မၤလိၣတၢ်ခဖီၣ အ့ၣထ ်နံဲးဖၣီခိ်ၣ လ  က ိၣဖၣိၣခလဲ ံာ်အဂၢီ်, တၢ်ဟ့်ၣ တၢ်နဲ် က ၤလ  တၢ်မၤပိၣံာ်ထ တဲၢ်လိ်ၣ ဘ်တဖၣ်လ  
ပ ၤနီၢ်တဂၤဒံီးနၢီ်ခိၣက့ၣၢ်ဂၤီတဘ်လိၣံာ်ဘ်စံး တၢ်က ် ဘ်က ်သ့ၣ တၢ်ဘ  သဲစံး (Individuals with Disabilities Education Act) အဖၣလီံာ်ဒံီး တၢ်မၤလၤီတံၢ် 
တၢ်ဆံဲးမၤတၢ်က ် ဘ်က ် သ့ၣတၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤအဂၤတဖၣ်ကသ့ၣ ဒ်ဖၣဲ်ဒရ ်, ကီၢ်စဲ်, ဒီံးလီၢ်ကဝ ီၤတဖၣ် အတၢ်လိၣ်ဘ်အသိၣံး. 

9% 

တၢ်ဟ့ၣ်ခိၣ်န ံာ်ဒီံးသံးတၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤစ ၤတၢ်မၤဒီံး တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤတဖၣ်, လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံးတၢ်မၤခီဖၣ  တၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထီ်တၢ်လ  အဒိၣံးသန့ၣၤထီ် 
အသံး လ တၢ်အ ်သံးတၢ်ဟ့ၣ်မၤစ ၤတၢ်မၤလ လ ပ ဲၤပ ဲၤလ  ပ ၤတ၀ က ိၣတဖၣ်အဂီၢ်. 7% 

တၢ်ပ ၤက ်သ့ၣအတၢ်သ့ၣတၢ်ဘ်ပီညါပီံးလီ (လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံး ခီ်ဖၠူထ ်ပီံးလီ (hardware), စီံးဝ(ဲရ) (software), ဒီံးလ တၢ်ဘ ံးစဲဒီံးအ့ၣထ ်နဲံးအဂီၢ်) လ က ိၣဖၣိၣ 
တဖၣ်လ ဘ်တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤအီၤလ  လီၢ်ကဝ ီၤတၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣကရ ခ ်စံးဒီံး တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤလ  အညီန ၢ်ဒီံး တၢ်ဆီ်ထ ဲမၤစ ၤလ  က ိၣဖၣိၣဒီံးအဝဲသ့ၣ် 
အက ိၣသရ်တဖၣ်လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံး က ိၣဖၣိၣလ အတၢ်ဟဲန ံာ်စ ၤဒီံး ဖၣိၣသ်လ အိၣ်ဒီံးနီၢ်ခိၣက့ၣၢ်ဂီၤတဂ့ၣၤ, ဘ်သ့ၣ်သ့ၣ်အကပ်ဃ ံာ်ဒီံး တၢ်မၤစ ၤက ၤက  မ့ၣတမ့ၣၢ် တၢ်မၤစ ၤ 
ပီံးလီတဖၣ်. 

8% 

တၢ်ဘ ီဘ်က့ၣၤက ိၣအတၢ်သ ်ထီ်ဒီံး တၢ်မၤဂ့ၣၤထီ်တၢ်တဖၣ်လ  ကမၤဂ့ၣၤထီ် က ိၣအတၢ်ဖၣံံးတၢ်မၤလ  ကမၤစ ၤလီၤတၢ်ဘ်ယိၣ်လ  ဘဲရ ံး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်အတၢ်ရၤ 
လီၤသံးဒီံးတၢ်ဒ ံးအိၣ်ထီ် ခိၣ်ဃ ၤတၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့တၢ်လီၤဘ်ယိၣ်တဖၣ်, ဒီံးတၢ်ကဆီ်ထ ဲမၤစ ၤက ိၣဖၣိၣအတၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့တၢ်လိၣ်ဘ်တဖၣ်. 10% 

တၢ်သမံသမိၣံး, တၢ်ဒိၣံးစဲံး, တၢ်က ၢ်ထ ဲတၢ်, တၢ်ဘ ီဘ်, တၢ်ဆီတလဲ, ဒီံးတၢ်မၤဂ့ၣၤထီ်တၢ်တိၣံာ်က ၤလ  ကမၤဂ့ၣၤထီ် ဒ ံးပ ၤကလံၤအကံၢ်အစီလ  က ိၣတၢ်သ ်ထီ် 
တဖၣ် အပ ၤ, လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံး တၢ်မၤကိၣၢ်ထီ်တၢ်လ  စဲံးဖၣီကဟ် မ့ၣတမ့ၣၢ် တမ့ၣၢ်စဲံးဖၣီကဟ်, ကလံၤအတၢ်အ န ံာ်ဟံးထီ်, ဒီံးစဲံးမၤခ ်လီၤတၢ်အက ၤအက တဖၣ်, 
တၢ်ပ ံၢ်ကလံၤ, တၢ်မၤကဆ ီကလံၤဒီံး တၢ်မၤကဆ ီကလံၤအဂၤတဖၣ်, စဲံးနီ်ဝ ်ကသ ်, တၢ်ဖၣီ်တံၢ်တၢ်အက ၤအက တဖၣ်, တၢ်ဘ ီပဲတီဖၣိၣဒီံးပဲတီဖၣံးဒိၣ်ဒီံး 
တၢ်ဆီတလဲ  

6% 

တၢ်မၤအိၣ်ထီ်တၢ်မၤရဲ်က ၤအက ၤအက ဒီံး တၢ်မၤကဲထီ်လိၣ်ထီ် ကမ  ၢ်တၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့အသန တဖၣ် လ အပ်ဃ ံာ်ဒီံး,  တၢ်လ အမၤပိၣံာ်ထ ဲအီၤသ့ၣ 
အအါကတ ၢ်,  ဖၣီလစံ်လ  အမၤထ ဲအသံးဒီံးတၢ်ဖၣီ်ဃံံးဒီံးဒီသဒ တၢ်ဆ ံးတၢ်ဆါစဲထ ် (Centers for Disease Control and Prevention) အတၢ်နဲ်က လ  
တၢ်ကအိၣံးထီ်ကဒါက့ၣၤဒီံးတၢ်မၤလ  က ိၣအတၢ်သ ်ထီ်တဖၣ်လ  ကက ၢ်ထ ဲပ ၤဃံာ် ပ ၤက ိၣဖၣိၣ, ပ ၤဟ့ၣ်တၢ်က ်သ့ၣ,  ဒီံးပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣအဂၤတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့ 
ဒီံး တၢ်ပ ၤဖၣ ံးတ ၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်. 

1% 

တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤအဂၤတဖၣ်လ  တၢ်လိၣ်ဘ်အီၤလ  ကပ ၤဃံာ်တၢ်ဖၣံံးတၢ်မၤလ  လီၢ်ကဝ ီၤတၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣ အကရ ခ ်စံးဒီံးတၢ်ဆဲံး ဟ့ၣ်ပ ၤမၤတၢ်ဖၣိၣလ  
အမၤတၢ်ဖၣဲလီၢ်ကဝ ီၤတၢ်က ်ဘ်က ်သ့ၣကရ ခ ်စံးတဖၣ်အတၢ်မၤ. 
 
ဝ သံးစ ၤပံာ်ဖၣ ါထီ် “တၢ်ဟ ံးတၢ်ဂဲၤအဂၤတဖၣ်"       

9% 

ပံာ်ဖၣ ိ်ၣ  100% 
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LEA တၢ်ဒ ုးကထဲ ် လိ်ၣ ထ ် တၢ်တိၣိာ်က ီၤလၢတၢ်စ ုးကါစဆ့ ် ထ အဲဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. ဝ သုးစ ီၤမီၤန ် လ ီၤကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအဂ့ၢ်လၢ 
အဘၣ်ထ ဲဒ ုးနီၤဖဲလိာ်အ ီၤခလဲၢိာ်— 

  က ိၣဖိၣအန ် ဂ ၢ်န ် ဒ ုးလၢအအိ်ၣ ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိ်ၣ အလ ၢ် 
 က ိၣဖိၣလၢအတၢ်ဟဲန ိာ်စ ီၤ- တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလ ီၤလ ီၤဆ , တၢ်ဖ ုးစၢီၤမီၤစၢီၤ, တၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤ, တၢ်တိၣိာ်က ီၤ, ဒ ုး/မ့တမ့ၢ် 
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်ခုးပန ်ပိာ်တဖ် 

 က ိၣဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုးန ၢ်ခိၣက့ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤ- တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလ ီၤလ ီၤဆ , တၢ်ဖ ုးစၢီၤမီၤစၢီၤ, တၢ်ဆ ် ထ ဲမီၤစၢီၤ, တၢ်တိၣိာ်က ီၤ, ဒ ုး/မ့တမ့ၢ် 
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်ခုးပန ်ပိာ်တဖ် 

 ကလ ိာ်ဒ ုးကလ ိာ်ဒ ်လၢအန ်ဂ ၢ်စ ီၤကတၢၢ်တဖ်- တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလ ီၤလ ီၤဆ , တၢ်ဖ ုးစၢီၤမီၤစၢီၤ, တၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤ, တၢ်တိၣိာ်က ီၤ, ဒ ုး/မ့တမ့ၢ် 
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်ခုးပန ်ပိာ်တဖ် 

 က ိၣဖိၣန ိာ်လ ီၤခ အိၣ်က ၢ်တဖ်- တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလ ီၤလ ီၤဆ , တၢ်ဖ ုးစၢီၤမီၤစၢီၤ, တၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤ, တၢ်တိၣိာ်က ီၤ, ဒ ုး/မ့တမ့ၢ် 
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်ခုးပန ်ပိာ်တဖ် 

 ပ ီၤမီၤလိၣအဲကလ ုးက ိာ်ဖိၣတဖ်- တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလ ီၤလ ီၤဆ , တၢ်ဖ ုးစၢီၤမီၤစၢီၤ, တၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤ, တၢ်တိၣိာ်က ီၤ, ဒ ုး/မ့တမ့ၢ် 
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်ခုးပန ်ပိာ်တဖ် 

 က ိၣဖိၣလၢအက ၢ်ဆၢ်မဲိာ်ဘၣ်ဟ ်တအိၣ်ဃ တအိၣ်တဖ်- တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလ ီၤလ ီၤဆ , တၢ်ဖ ုးစၢီၤမီၤစၢီၤ, တၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤ, တၢ်တိၣိာ်က ီၤ, ဒ ုး/မ့တမ့ၢ် 
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်ခုးပန ်ပိာ်တဖ် 

 ဖိၣသ်လၢအိၣ်ဖဲတၢ်က ၢ်ထ ဲအလ ၢ်တဖ်- တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလ ီၤလ ီၤဆ , တၢ်ဖ ုးစၢီၤမီၤစၢီၤ, တၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤ, တၢ်တိၣိာ်က ီၤ, ဒ ုး/မ့တမ့ၢ် 
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်ခုးပန ်ပိာ်တဖ် 

 တၢ်လၢိာ်ဘၣ ် လၢိာ်စီ့ၤလၢတၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤ, တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အက ီၤက , ဒ ုးစ ိာ်ပ ီဲၤသ ် ဖ ုးတၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအဂ ၢ် တတၢ်အၢ်လ ီၤတ ၢ်လိၣိာ်ဝဖဲဲ Perkins တၢ်သိ်ၣ တၢ် သ အဖ လိာ်) 
တၢ်မ့ၢ်က ုးစၢုးမီၤစၢီၤဝဲဒ်က ိၣဖိၣအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်တဖ်အ ီၤအဂ ၢ်, ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲတၢ်စုးထ ် 
သ တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်. 

တၢ်ဆုဲးမီၤဝဒဲ်ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣဒ ုးတၢ်ဖ ုးစၢီၤမီၤစၢီၤအခိ်ၣ သ့် 

 တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်မီၤကၢက ်လိၣိာ်က့ီၤဝဲဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဟုးကသ ်အဂ ၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မီၤစ ီၤလ ီၤက ိၣအပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣအလါလဲတဖ် 
 တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဟ ုးဃိာ်ကၢီၤဃိာ်ဝဲဒ်ပ ီၤသိၣ်လိၣတၢ်ဖိၣတဖ်ဒ ုးတၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣဝဲီၤက ီၤအဂ ၢ် 
 တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢဝ စိၣိာ်တ ဆ ၢတၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤတဖ်အဂ ၢ် 
 တၢ်မီၤပ ဲီၤတၢ်လၢိာ်ဘၣ ်လၢိာ်စ့ီၤအပ ီၤကလ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲဒ ုးထ ပ ီၤမ့်အ ပ ီၤတဖ် 
 တၢ်မီၤဝဲဒ်တၢ်အပ ီၤကလ ီၤအဂီၤတဖ် တဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်) 

 

 
တၢ်မ့ၢ်က ုးစၢုးမီၤစၢီၤဝဲဒ်က ိၣဖိၣအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်တဖ်အ ီၤအဂ ၢ်, 
ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲတၢ်စုးထ ်သ တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်. 
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တၢ်မီၤလိၣအဒ့် စၢီၤလၢအယ ီၤ/တၢ်မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤလၢအယ ီၤ 

 တၢ်ဘၣ ုးစဲအက ီၤက တဖ် တhot spots, တၢ်သ ်ထ ်အကပိၣိာ်ကပီၤ/သိၣလ့်ဘၣၢုးတစ)လၢအိၣ်ဒ ုး WiFi, wireless အဂီၤတဖ်, တၢ်မီၤစၢီၤလၢ အ့ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ်, ဒ ုးအဂီၤတဖ်.) 

 တၢ်ပိၣုးတၢ်လ တဖ် တခ ်ဖၠူထၢ်စိၣိာ်စ  တlaptops), ထဲုးပလ့ုးတထ) တtablets), ဒ ုးအဂီၤတဖ်.) 
 တၢ်စဲက ုးထ ုးထ ်အပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအဘၣိၣ်ဖိၣတဖ်အဂ ၢ် 
 တၢ်မီၤစၢီၤတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအဂ့ၢ်ဂ ၢ်ထ ုး/အပိၣုးလ တဖ် 
 တၢ်ပိၣုးတၢ်လ ဘၣ်ဃုးခ ်ဖၠူထၢ် (hardware) 

 ခ ်ဖၠူထၢ်အတၢ်ရဲ်တၢ်က ီၤ တsoftware), တၢ်ဆဲုးလ ီၤမ ီၤလၢတၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂ ၢ်, လ ိာ်ဟ့်တၢ်အခ ဲုးတဖ် 

 တၢ်မီၤစၢီၤစဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ မ့တမ့ၢ် တၢ်လဲလိၣိာ်မီၤဘၣ်တၢ်ပိၣုးတၢ်လ  
 တၢ်မီၤလိၣလၢအ့ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ်အပ ၢ်စ ၢ်တဖ်/တၢ်သ ုးက ီၤတၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအက ီၤက တဖ် 
 တၢ်ဒ့်စၢီၤအဂီၤတဖ်/တၢ်မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤလၢအယ ီၤအပ ီၤကလ ီၤတဖ် တဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်) 

 

တၢ်သ ုးက ီၤတၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤလၢတၢ်မီၤစၢီၤပ ိာ်ဘၣ ုးစဲအဂ ၢ်. 

တၢ်မ့ၢ်က ုးစၢုးမီၤစၢီၤဝဲဒ်က ိၣဖိၣအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်တဖ်အ ီၤအဂ ၢ်, 
ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲတၢ်စုးထ ်သ တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်. 

 

တၢ်မီၤသမ့ီၤည ထ ်တၢ်တဖ်/တၢ်ပိၣုးတၢ်လ တဖ် 

 တၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲဒ ုးတၢ်မီၤကဆ ဲကဆ  /တၢ်မီၤသ တၢ်ဃ ုးတၢ်ဃၢ်ဖဲတၢ်သ ်ထ ်ဒ ုးသိၣလ့်ဘၣၢုးတစ)တဖ်အပ ီၤ 
 တၢ်မီၤအါထ ်ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣဝဲီၤက ီၤအပ ီၤကလ ီၤ တ‘တၢ်ဟ့်ဝဲဒ်တၢ်လ ီၤပ ီၤလ ီၤဘၣ်ယိၣ်အလဲ’, တၢ်မီၤအန်ရ ်, ဒ ုးအဂီၤတဖ်. -- တဘၣ် 
ထ ဲလိၣိာ်သုးဒ ုးတၢ်ကတဲိာ်ကတ ီၤဒ ုးတၢ်ဆ ၢဝဲဒ်က ိၣတၢ်အ ်တၢ်အ တဖ်ဘၣ်- က ၢ်ဘၣ် ‘က ိၣတၢ်အ ်တၢ်အ ’ အဂ့ၢ်ဒ်လိာ်အ ီၤ) 

 တၢ်ပိၣုးတၢ်လ ဒ ုးတၢ်လိၣ်တၢ်လဲုးတဖ် တစ ဖျီၣ်, န ်က ၢၢ်ဘၣၢမဲိာ်, PPE, တၢ်မီၤကဆ ဲကဆ  အပိၣုးလ တဖ်, ဒ ုးအဂီၤတဖ်.) 
 တၢ်မီၤသ့မီၤည ထ ်တၢ်တဖ်/တၢ်ပိၣုးတၢ်လ တဖ် တဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်) 

 

တၢ်ဘၣ  ဘၣ်လ က ီၤလၢအမီၤကိၣၢ်ဒ ုးမီၤခ ်လ ီၤတၢ်အဂ ၢ်. 

တၢ်မ့ၢ်က ုးစၢုးမီၤစၢီၤဝဲဒ်က ိၣဖိၣအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်တဖ်အ ီၤအဂ ၢ်, 
ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲတၢ်စုးထ ်သ တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်. 



 
Educating Georgia’s Future 

သုးဒ ုးန ၢ်ခိၣတၢ်အိၣ်ဆ ် အိ်ၣ ချ့ တတၢ်အၢ်လ ီၤအန်ရ ်တဖ်, တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးစဲ်န ၢ်, တၢ်တိၣိာ်က ီၤတဖ်, ဒ ုးအဂီၤတဖ်.) 

 တၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲဒ ုးတၢ်မီၤစ ီၤစ ီၤတၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ် 
 တၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲဒ ုးတၢ်ဟ့်က ်ဟ့်ဖုး 
 တၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲဒ ုးတၢ်က ၢ်ထ ဲတၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့လၢက ိၣ 
 တၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲဒ ုးတၢ်ဟ့်ကသ ်ဒၢုးလၢက ိၣ 
 တၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲဒ ုးတၢ်က စါယါဘၣ ါအတၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤတဖ် 
 တၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲဒ ုးတၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤဒ ုးတၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤဝုးဝုး 

☐ ဘၣ်ဃုးဒ ုးသုးဂ့ၢ်ဝ အဂီၤတဖ် 

 

 

တၢ်မ့ၢ်က ုးစၢုးမီၤစၢီၤဝဲဒ်က ိၣဖိၣအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်တဖ်အ ီၤအဂ ၢ်, 
ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲတၢ်စုးထ ်သ တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်. 

 

တၢ်မီၤလီဲၤထ ် လဲီၤထ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်စဲ် န ၢ် 

 တၢ်မီၤလၢပ ဲီၤအါထ ်ဝဲဒ်တၢ်မီၤလဲီၤထ ်လဲီၤထ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်စဲ်န ၢ်အပ ီၤကလ ီၤလၢက ိၣခိၣ်နၢ်, သရ်သမါ, ဒ ုးပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣအဂ ၢ် တတၢ်သိၣ်လိၣ, 
တၢ်မီၤအါထ ်တၢ်မီၤလဲီၤထ ်လဲီၤထ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်စဲ်န ၢ်အန ီၤသ တဖ်, တၢ်ဟ့်က ်ဟ့်ဖုး, တၢ်တိၣိာ်က ီၤ, ဒ ုးအဂီၤတဖ်.)န့ၣ်လ ီၤ. 

 တၢ်မီၤလဲီၤထ ်လဲီၤထ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်စဲ်န ၢ်အပ ီၤကလ ီၤအဂီၤတဖ် တဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်) 
 

တၢ်သိၣ်လိၣလၢတၢ်က ၢ်ထ ဲကတ ီၤဝဲဒ်ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣတဖ်လၢတၢ်မီၤလ ီၤတ ၢ်ဝဲဒ်တၢ်မီၤဖ  ထ ်စၢီၤတၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်အတၢ်ကဲထ ်လိၣ်ထ ်လၢတၢ်က့ီၤထ ်ကဒါက့ီၤက ိၣလၢအပ ီၤ
ဖ ုးဒ ုးတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်အဂ ၢ်ဒ ုးတၢ်ဆဲုးအိၣုးထ ်ဒ ုးဝဲဆ ညါက ၢ်က ၢ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

တၢ်မ့ၢ်က ုးစၢုးမီၤစၢီၤဝဲဒ်က ိၣဖိၣအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်တဖ်အ ီၤအဂ ၢ်, 
ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲတၢ်စုးထ ်သ တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်. 

 

က ိၣတၢ်အ ် တၢ်အ တဖ်
 

 တၢ်မီၤကၢက ်ဝဲဒ်တၢ်အပ ီၤကလ ီၤခ ဖ တၢ်မီၤစၢီၤတၢ်အ ်တၢ်အ တဖ် တတဘၣ်တၢ်မီၤလၢပ ဲီၤအ ီၤခ ဖ  USDA တၢ်ဟ့်အ ်လိၣုးက့ီၤစ့) 

 တၢ်မီၤလၢပ ဲီၤအါထ ် ‘တၢ်လ ီၤပ ီၤလ ီၤဘၣ်ယိၣ်’ အလဲ မ့တမ့ၢ် ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣဝဲီၤက ီၤအတၢ်မီၤန်ရ ်တဖ် 
 တၢ်မီၤလၢပ ဲီၤအါထ ်ဝ စိၣိာ်တ ဆ ၢအပ ီၤကလ ီၤလၢတၢ်ဆ ၢတၢ်အ ်တၢ်အ အဂ ၢ် 
 က ိၣတၢ်အ ်တၢ်အ အပ ီၤကလ ီၤအဂီၤတဖ် တဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်) 

 

တၢ်ဘၣ  ဘၣ်ဒ ုးတၢ်မီၤသ ထ ်တၢ်ပိၣုးတၢ်လ တဖ်. 

တၢ်မ့ၢ်က ုးစၢုးမီၤစၢီၤဝဲဒ်က ိၣဖိၣအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်တဖ်အ ီၤအဂ ၢ်, 
ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲတၢ်စုးထ ်သ တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်. 
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တၢ်ဟ့် ဆ ် ထ ် တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုး 

 တၢ်ဘၣ  ဘၣ်မီၤဂ့ီၤက့ီၤတၢ်ခ ဲုးဂ့ီၤယိာ်ဘၣ်တဖ် 
 တၢ်မီၤဂ့ီၤအါထ ်တၢ်ခ ဲုးဂ့ီၤယိာ်ဘၣ်အက ၢ်စ တဖ် 
 တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးဖဲတၢ်ကိၣၢ်ခါကတ ၢ် 
 တၢ်ရဲ်က ီၤလ ီၤတၢ်တိၣိာ်က ီၤတဖ်တခ ုးဒ ုးဖဲတၢ်ထ ်က ိၣ/တၢ်ထ ်က ိၣဝ ီၤအလ ၢ်ခ ဖဲတၢ်ထ ်က ိၣအန ်အကတ ၢ်ပ ီၤ 
 တၢ်တိၣစၢီၤမီၤစၢီၤအါထ ်ဝဲဒ်တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအဂ့ၢ်ဂ ၢ်ထ ုးတဖ် 
 တၢ်မီၤအါထ ်ဘၣ ုးလဲလၢသရ်သမါ, ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣ, ပ ီၤနဲ်လိၣတၢ်ဖိၣအတၢ်မီၤန်ရ ်အါထ ်/တၢ်ဆၢကတ ၢ်အါထ ်အဂ ၢ် 

 တၢ်ဟ့်ဆ ်ထ ်တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအဂီၤအပ ီၤကလ ီၤတဖ် တဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်) 
 

 

တၢ်မ့ၢ်က ုးစၢုးမီၤစၢီၤဝဲဒ်က ိၣဖိၣအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်တဖ်အ ီၤအဂ ၢ်, 
ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲတၢ်စုးထ ်သ တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်.
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တၢ်ဒ သဒၢဒ ုးတၢ်မီၤဖ  ထ ် စၢီၤတၢ်မီၤရဲ် က ီၤခိ်ၣ သ့် အတၢ်ကထဲ ် လိ်ၣ ထ ် တဖ် 

 

အဆၢဒိ်ၣ  A 
 

တၢ်ကီ့ၤထ ် ကဒါကီ့ၤက ိၣ 
တၢ်သိ်ၣ လိၣနဲ် လိၣတၢ်တိၣိာ်က ီၤ 

LEA ပ ိာ်ယီဲၤသန့ၣအ Link 
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ 

တၢ်ကမီၤသ ထ ် တၢ်တိၣိာ်က ီၤဖဲ 6 
လါအတ ၢ်ပ ီၤ 

မ့ၢ်  တမ့ၢ်  

န ီၤသ - လါယ ီၤလ  9 သ , 2021 
တၢ်မီၤသ ထ ် ဝဒဲ်တၢ်တိၣိာ်က ီၤလၢကတ ၢ်အ ီၤ CDC တၢ်နဲ် က တဖ်အဂ ၢ် 

 

အဆၢဒိ်ၣ  B 
LEAs လၢအဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ဝဲ ARP ESSER စ့ဆ ်ထ ဲကဘၣ်မီၤလဲီၤထ ်လဲီၤထ , ဒ ုးဆ ၢထ ်တၢ်ဆ  GaDOE အအိၣ်ဖဲတၢ်ဆၢကတ ၢ်အပနိၣဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝ အဖ ခိၣ်, ဒ ုးကဘၣ်အိၣ်ဖ ါဝဲဖဲ LEA 
အပ ိာ်ယဲီၤသန့ၣအပ ီၤ, တၢ်တိၣိာ်က ီၤလၢ LEA အစ ုးကါဝဲလၢ ARP ESSER စ့ဆ ်ထ ဲအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
 ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အဆၢဒိၣ်ဒ်လိာ်အ အသိၣုး, ဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်တၢ်မီၤအါထ ်မန ီၤဒ ုးဒ်လဲ်အဂ့ၢ်လၢတၢ်ကစ ုးကါဝဲဖဲတၢ်ဒ သဒၢဒ ုးတၢ်မီၤဖ  ထ ်စၢီၤတၢ်မီၤရဲ်က ီၤ ခိၣ်သ့် 

အတၢ်ကဲထ ်လိၣ်ထ ်တဖ်အဂ ၢ်လၢအမ့ၢ်ဝဲဒ်တၢ်မီၤအါထ ်တၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်, ဒ ုးဖိၣုးမ လိၣိာ်သုးဒ ုးကတ ၢ်အ ီၤ Center for Disease Control and Prevention (CDC) 
အတၢ်နဲ်က ဖဲတၢ်အိၣုးထ ်ကဒါက့ီၤက ိၣအဖ ခိၣ်, လၢတၢ်ဆဲုးအိၣုးထ ်က့ီၤက ိၣလၢအပ ီၤဖ ုးဒ ုးတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်ဒ ုးတၢ် မီၤက ိၣတၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤလၢတၢ်ထ ်က ိၣအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
အမဲရ ကီၤတၢ်က ်ဘၣ်က ်သ့ဝဲီၤက ီၤဟ့်လ ီၤဝဲဒ်တၢ်မီၤစၢီၤအဂ့ၢ်ဂ ၢ်ထ ုးလၢအဖိၣုးမ လိၣိာ်သုးဒ ုး CDS အ တၢ်နဲ်က တဖ်, ဝ သုးစ ီၤက ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဂ ၢ်ထ ုးဖဲလ ိာ်တိၣီၤက  ီၤအ ီၤအပ ီၤတက့ၢ်. 
 

 

 
အမဲရကီၤတၢ်က ်ဘၣ်က ် သဝ့ီဲၤက ီၤအတၢ်ဟ့်လ ီၤဝဒဲ်တၢ်အိၣုးထ ် ကဒါကီ့ၤက ိၣလၢအပ ီၤဖ ုးဒ ုးတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိ်ၣ အဂၢ့်ဂ ၢ်ထ ုးတဖ် 

တၢ်ပ ီၤဖ ုးဒ ုးတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိ်ၣ အဂ့ီၤကတၢၢ်လၢက ိၣဒ ုးက ိၣက ်စ့
ဂ့ၢ်ဝ အလ ၢ် 

တၢ်မီၤအဂီ့ၤကတၢၢ်လၢက ိၣက ်စဂ့့ၢ်ဝ အလ ၢ်  - ဟ ် (ed.gov) 

Center for Disease Control ဒ ုးတၢ်ဒ သဒၢ 
တၢ်မီၤရဲ် က ီၤခိ်ၣ သ့် အတၢ်မီၤလၢတ ီၤဖိၣသ်-12 

တ ီၤက ိၣတဖ်အဂ ၢ်ခ ဖ တၢ်ဒ သဒၢတ ကတ ၢ်ဘၣ်တကတ ၢ် 
တၢ်မီၤရဲ် က ီၤခိ်ၣ သ့် အတၢ်မီၤလၢတ ီၤဖိၣ သ်-12 တ ီၤက ိၣတဖ်အဂ ၢ်ခ ဖ တၢ်ဒ သဒၢတ ကတ ၢ်ဘၣ်တကတ ၢ် | CDC 
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Educating Georgia’s Future 

1. ဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်  LEA အတၢ်မီၤသကိၣုးဒ ုးပ ီၤတဝၢက ိၣခဲလၢိာ်ခဆဲအ့က ီၤအက လၢတၢ်ဒ ုးအိ်ၣ ထ ် ဝဒဲ်ခိ်ၣ ဃၢီၤတၢ် အိၣ်သုးလၢအပ ီၤဖ ုးဒ ုးတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်လၢပ ီၤသပ့ ီၤဘၣ်, 
က ိၣအပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣ, ဒ ုးက ိၣဖိၣတဖ်အဂ ၢ်လၢတၢ်မီၤဂီ့ၤထ ်ဝဒဲ် တၢ်တ တၢ်လိၣီၤဒ ုးတၢ်နိာ်န့ၣၢ်သ့အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
တၢ်မ့ၢ်ပိာ်ဖ ါဝဲဒ်လ ီၤတ ၢ်လ ီၤဆဲုးလၢအပ်ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်ရဲ်က ီၤလ ီၤတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣလၢတၢ်က့ီၤထ ် ကဒါက့ီၤက ိၣလၢတၢ်ပိာ်လ ီၤအဂ့ၢ်ဖဲ LEA အပ ိာ်ယဲီၤသန့ၣအပ ီၤ, 
ဝ သုးစ ီၤထၢန ိာ်ဃ ိာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒိၣုးသန့ၣီၤလၢတၢ်ဃ ထ ်န့ၣၢ်တၢ်ပိာ်ဖ ါတၢ်တိၣိာ်က ီၤအဂ့ၢ်ဒ်လိာ်အ ီၤ အသိၣုးတက့ၢ်. 

 
DeKalb County လ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣဒ ုးသ့်ညါဝဲဒ်ပ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲမီၤသကိၣုးဒ ုးအ ီၤတဖ်အတၢ်ဂ့ၢ်ခ ဖ အ မ့တလ), တၢ်အိၣ်ဖ ိၣ်, ပ ီၤသ ုးက ီၤပၢဆ ၢ တၢ်အခိၣ်အတၢ်မီၤသ ထ ်တၢ်ဂ့ၢ်, 
ဒ ုးတၢ်ဆဲုးက ုးဆဲုးက ၢလၢပ ီၤမီၤသကိၣုးတၢ်ခဲလၢိာ်ကဘၣ်မီၤဂ့ီၤ ထ ်ဝဲဒ် တၢ်တ တၢ်လိၣီၤဒ ုးတၢ်နိာ်န့ၣၢ်သ့လၢ လ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣစ ုးကါဝဲဒ်အတၢ်နဲ်က တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤ လၢလ ၢ်ခ ကတၢၢ်  
ဖဲတၢ်က စါဆ ်ချ့အပ ီၤဘၣ်မ ဘၣ်ဒါတဖ်အတၢ်ဒ ုးအိၣ်ထ ် တၢ်က ၢ်ထ ဲ ကတ ီၤခိၣ်ဃၢီၤတၢ်အိၣ်သုးလၢအပ ီၤဖ ုးဒ ုးတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ် န့ၣ်လ ီၤ. က ၢ်ဘၣ်ကဘၣ ုးပီၤ 4 (2.3.2) 
တၢ်နဲ်က လၢတၢ်ကတ ီၤသုးလၢတၢ်မီၤမ ဒါအဂ ၢ်. 
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/readiness-response-guide/ 
ဝ သုးစ ီၤစ ုးကါပ ိာ်ယဲီၤသန့ၣအ ီၤလၢတၢ်က ၢ်ဝဲဒ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒိၣုးသန့ၣီၤအကဘၣ ုးပီၤတဖ်ဒ်လိာ်အ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. 
 

2. ဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်  LEA LEA အတၢ်စ ုးကါဝဒဲ် ARP-ESSER စဆ့ ် ထ လဲၢတၢ်မီၤကထဲ ် လိ်ၣ ထ ် တၢ်ဒ သဒၢအ တၢ်မီၤက ခိ်ၣ သ့် လၢတၢ်မီၤစ ီၤလ ီၤဝဒဲ် COVID-19 
တၢ်ဆါအတၢ်ရီၤလ ီၤသုးဖဲက ိၣတဖ်အပ ီၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်. 

တၢ်မ့ၢ်ပိာ်ဖ ါဝဲဒ်လ ီၤတ ၢ်လ ီၤဆဲုးလၢအပ်ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်ရဲ်က ီၤလ ီၤတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣလၢတၢ်က့ီၤထ ် ကဒါက့ီၤက ိၣလၢတၢ်ပိာ်လ ီၤအဂ့ၢ်ဖဲ LEA အပ ိာ်ယဲီၤသန့ၣ အပ ီၤ, 
ဝ သုးစ ီၤထၢန ိာ်ဃ ိာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒိၣုးသန့ၣီၤလၢတၢ်ဃ ထ ်န့ၣၢ်တၢ်ပိာ်ဖ ါတၢ်တိၣိာ်က ီၤအဂ့ၢ်ဒ်လိာ်အ ီၤအသိၣုးတက့ၢ်. 

ဝ သုးစ ီၤမီၤန ်လ ီၤ LEA အတၢ်မီၤကဲထ ်လိၣ်ထ ်တၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်တဖ်- 

 တၢ်စ ုးကါန ်က ၢၢ်ဘၣၢမဲိာ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝ ဒ ုးတ ီၤလ ီၤထ ်ဘၣုး 
 တၢ်အိၣ်စ ီၤစ ီၤယ ီၤလိၣိာ်သုးဒ ုးပ ီၤဂီၤ 
 လ ၢ်လၢ်အဂ့ီၤလၢတၢ်သ့ကဆ  စ ဒ ုးတၢ်သါထ ်သါလ ီၤအဂ ၢ် 
 မီၤကဆ ဲကဆ  ဒ ုးက ၢ်ထ ဲကတ ီၤတၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့အလ ၢ်တဖ် 
 တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်လိၣိာ်သုးဖဲတၢ်ပိာ်ဖ ိၣ်ထ ်သုးအပ ီၤဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်အိၣ်လ ီၤဖျီၣ်ဒ ုးတၢ်အိၣ်လ ီၤဆ ဒ ုးပ ီၤအဂီၤ 

လၢတၢ်မီၤစ ီၤလ ီၤဝဲဒ် COVID-19 တၢ်ရီၤလ ီၤသုးဖဲက ိၣပ ီၤအဂ ၢ်, တၢ်စ ုးကါဝဲဒ်စ့ဆ ်ထ ဲလၢတၢ်ပ ီၤဝဲဒ်တၢ်ဖိၣတၢ်လ ီၤ တဖ်ဒ ုးတၢ်မီၤကဲထ ်လိၣ်ထ ်ဝဲဒ် တၢ်မီၤက ခိၣ်သ့် 
ဒ်လိာ်အ ီၤအသိၣုး— တၢ်ဒ သဒၢလ ီၤန ၢ်ကစၢ်သုးအတၢ်ပိၣုးတၢ်လ တ ဖ်ဒ ုးတၢ်ပ ီၤဝဲဒ်ဂ ီၤပီၤဒ ်လၢအဒ သဒၢတၢ်ဖဲစ ၢ်န ီၤခိၣ်အလိၣီၤလၢတၢ်က ၢ်ထ ဲကတ ီၤခိၣ်ဃၢီၤတၢ်အိၣ်သုးလၢ 
အပ ီၤဖ ုးဒ ုး တၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်ဒ ုး ကဆ ဲကဆ  အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. ဒ်န့ၣ်သိၣုးတၢ်ပ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်မီၤကဆ ဲကဆ  စ ဒ ုးတၢ်မီၤကဆ  တၢ်ဖိၣတၢ်လ ီၤအဂီၤ တဖ်ဒ ုးတၢ်ဆ ၢဝဲဆ က ိၣတဖ်ဒ ုး ဝဲီၤဒၢုး 
တၢ်သ ်ထ ်အလ ၢ်တဖ်လၢ တၢ်ကစ ုးကါအ ီၤ အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်သိၣ်လိၣဝဲဒ်ပ ီၤ မီၤတၢ်ဖိၣလၢတၢ်ဘၣ်မီၤကဆ ဲကဆ  ဒ ုးတၢ်မီၤသ တၢ်အဃ ုးအဃၢ်ဖဲတၢ်အမဲိာ်ဖ ုးခိၣ် 
အဂ့ၢ်လ ီၤတ ၢ်လ ီၤဆဲုးန့ၣ်လ ီၤ. န ၢ်ခိၣတၢ် အိၣ်စ ီၤစ ီၤယ ီၤလိၣိာ်သုးဒ ုးပ ီၤဂီၤအတၢ်ပန ်တဖ်ဘၣ်တၢ်ပိာ်လ ီၤဝဲဖဲတၢ်ဒါခိၣ်လၢတၢ်ဟ့်သဆ်ထ ်က ိၣဖိၣဒ ုးပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣ 
ကက ၢ်ထ ဲကတ ီၤဝဲဒ်အန ၢ်ခိၣ တၢ်အိၣ်စ ီၤစ ီၤ ဒ ုးပ ီၤဂီၤဒ ုးတၢ်ဘၣ်ဖျီၣ်ဝဲဒ်န ်က ၢၢ်ဘၣၢမဲိာ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝ ဒ်လဲ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
တၢ်ပ ီၤဝဲဒ်တၢ်အပန ်တဖ်ဒ ုးတၢ်ပိာ်လ ီၤအ ီၤသက ီၤဖဲက ိၣအပ ီၤဒ ုးဝဲီၤဒၢုးတၢ်သ ်ထ ်တဖ်အပ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. တၢ်ဘၣ်သ ဂၢၢ်လိၣိာ်သုးဖဲတၢ်ပိာ်ဖ ိၣ်ထ ်သုးအပ ီၤ ဃ ိာ်ဒ ုး 
တၢ်အိၣ်လ ီၤဖျီၣ်ဒ ုးတၢ်အိၣ်လ ီၤဆ ဒ ုးပ ီၤအဂီၤဘၣ်တၢ်မီၤကဲထ ်လိၣ်ထ ်အ ီၤဒ်တၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်လၢတၢ်မီၤစ ီၤလ ီၤဝဲဒ် COVID-19 တၢ်ရီၤလ ီၤသုးအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
တၢ်လ ၢ်လၢအဒိၣဘၣ်မီၤဟ ုး တၢ်သ့အလ ၢ်တဖ်ဘၣ်တၢ်မီၤကဆ ဲကဆ  ဒ ုးမီၤသ တၢ်အဃၢ်တဘၣျီၣဃ န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်လ ၢ်ကိၣုးတ ီၤဒဲုးဘၣ်တၢ်မီၤကဆ ဲကဆ   ဒ ုးမီၤသ တၢ် အဃၢ် 
ခဲအ ီၤခဲအ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. လၢန့ၣ်အမဲိာ်ညါ, တၢ်ပ ီၤစ့ၢ်က ုးတၢ်ထိၣ်တၢ်ကိၣၢ်တၢ်ခ ်လၢတလိၣ်တၢ်ထိၣုးဘၣ ုး အ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. ကဘၣ ုးပီၤ 9-10. 

3. ဝ သုးစ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်  LEA အတၢ်က ၢ်ထ သဲမ သမိၣုးတၢ်မီၤသုးအတၢ်ဂၢ့်ဒလ်ဲ် အဂ့ၢ်ဒ ုးအတၢ်မီၤတၢ်ဆၢတိဲာ်ဘၣ်ဃုးတၢ်သိ်ၣ  လိၣနဲ် လိၣလၢတခ ဂီၤဂီၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်. 
တၢ်မ့ၢ်ပိာ်ဖ ါဝဲဒ်လ ီၤတ ၢ်လ ီၤဆဲုးလၢအပ်ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်ရဲ်က ီၤလ ီၤတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣလၢတၢ်က့ီၤထ ် ကဒါက့ီၤက ိၣလၢတၢ်ပိာ်လ ီၤအဂ့ၢ်ဖဲ LEA အပ ိာ်ယဲီၤသန့ၣ အပ ီၤ, 
ဝ သုးစ ီၤထၢန ိာ်ဃ ိာ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒိၣုးသန့ၣီၤလၢတၢ်ဃ ထ ်န့ၣၢ်တၢ်ပိာ်ဖ ါတၢ်တိၣိာ်က ီၤအဂ့ၢ်ဒ်လိာ်အ ီၤအသိၣုးတက့ၢ်. 

တၢ်မီၤဝဲဒ်တၢ်ဆၢတဲိာ်လၢတၢ်မီၤကဒါက့ီၤတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣတခ ဂီၤဂီၤဒိၣုးသန့ၣီၤထ ်သုးလၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤဒ ုးတၢ်နဲ်က လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့်လ ီၤဝဲခ ဖ  Centers for Disease Control, 
DeKalb ဆ ်ချ့ကမ ုးတ ိာ်ဒ ုးကမ ၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့ဝဲီၤ က ီၤ, ဒ ုးတၢ်မီၤသုးအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဖဲလ ၢ်ကဝ ီၤအပ ီၤဒ ုးတၢ်မီၤသုးအမ ုးကယီၤအဖ ခိၣ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ သမိၣုးဝဲဒ် 
တၢ်မီၤသုးအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးဒ ုးအမ ုးကယီၤလၢတန ီၤဘၣ်တန ီၤအဂ ၢ်ဒ ုးတၢ်မီၤအ ီၤလၢအဆိၣအချ့ဒ်တၢ်ဟ့်က ်ပိာ်ပန ်အမ ုးကယီၤဒ်တၢ်ပိာ်ဖ ါဝဲလၢလိာ်အ ီၤအသိၣုးဒ ုးဘၣ်တၢ်ပိာ်န ်ဝဲလၢ
အမ့ၢ်တၢ်ပ ီၤဖ ုးဒ ုးတၢ်လ ီၤဘၣ်ယိၣ်လၢတၢ်စုးထ ်မီၤကဒါက့ီၤတၢ်သိၣ်လိၣလၢတခ ဂီၤဂီၤအဂ ၢ်, ဒ ုးတၢ်မီၤတၢ်ဆၢတဲိာ်လ ၢ်ခ ကတၢၢ်လၢတၢ်စုးထ ်မီၤကဒါက့ီၤတၢ်သိၣ်လိၣလၢတခ ဂီၤဂီၤအ 
ဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ သမိၣုးဝဲဒ်တၢ်မီၤသုးအဂ့ၢ်တဖ်ဒ်လိာ်အ ီၤအသိၣုး—  တၢ်ဟ့်က ်ဝဲလၢပ ီၤက ိၣဖိၣဒ ုးပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣ တဖ်ကအိၣ်လၢအဟ ်ဖဲလၢအမ့ၢ်အိၣ်ဒ ုးတၢ်ဆါအပန ် 
တမ ီၤလၢ်လၢ် အခါဒ ုးပ ီၤတဂီၤလၢ်လၢ်လၢအတၢ်ပိာ်ဖ ါထ ်သုးဒ ုးသမ သမိၣုးအသုးလၢအဘၣ်သဂၢၢ်ဝဲဒ ုးပ ီၤလၢအဘၣ်ဝဲဒ် COVID-19 တၢ်ဆါလၢတၢ်ဒ သဒၢလ ီၤအသုးလၢတၢ်ရီၤလ ီၤ 
အါထ ်တၢ်ဆါအဃၢ်ဆ ညါအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. ပ ီၤတဂီၤလၢ်လၢ်လၢအမ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဝဲဒ ုးပ ီၤလၢအမီၤက ၢ်သုးဒ ုးအိၣ်ဒ ုး COVID-19 တၢ်ဆါအဃၢ်န့ၣ်တၢ်ကဒ ုးသ့်ညါအ ီၤတၢ်မီၤ 
အက ီၤအက  တဖ် တဘၣျီၣဃ ဒ ုးတၢ်ဟ့်က ်ဝဲလၢအကဘၣ်အိၣ်လ ီၤဆ  ဒ ုးပ ီၤအဂီၤန့ၣ်လ ီၤ. ကဘၣ ုးပီၤ 6-10. 
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တၢ်သ က ၢ်နဲ် က တဖ် 

တၢ်ဃ ထၢတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်အဂ ၢ်— 
 တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါတဖ်ဘၣ်တၢ်မီၤအ ီၤလၢတၢ်လ ၢ်ဒ ုးပ ီၤအန ်ဂ ၢ်လၢအကၢုးဒ ုးဟ ်ကဝ ီၤအတၢ်အိၣ်သုးဧါတအဒိၣ ပ ီၤက ိၣဖိၣလၢက့ၢ်ဂ ီၤ တဂ့ီၤတဘၣ်တဖ်, 

ပ ီၤက ိၣဖိၣလၢမီၤလိၣသ့အဲကလ ုးက ိာ်တဖ်) ဒ ုးတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်န့ၣ်အဂ့ီၤလၢပ ီၤက ိၣဖိၣအရ့ဒိၣ်တဖ်အဂ ၢ်ဧါ မ့တမ့ၢ် အစၢဘၣ်ထ ဲတဖ်ဂ့ီၤဧါ. 
 ပ ီၤလၢအဘၣ်ထ ဲတဖ် တအဒိၣ ပ ီၤက ိၣဖိၣ, ဒ ်ဖိၣထၢဖိၣ, ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣ ဒ ုးပ ီၤတဝၢ) န့ၣ်န ိာ်လ ီၤတၢ်ပ ်ပိာ်ဖ ါထ ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖ်သ့ ဂ့ီၤဂ့ီၤဘၣ်ဘၣ်ဧါ.  
 တၢ်ကထိၣ်ဒ ုးတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်အတၢ်ဒိၣဘၣ်တၢ်သ့ဒ်လဲ်. 
 တၢ်ပ ုးတၢ်လ မန ီၤတဖ်လၢက ိၣ∕က ၢ်ရ့်စ ုးကါလၢကဃ သ့်ညါတၢ်ဒိၣဘၣ်အဂ ၢ်လဲ်. 
 တၢ်အိၣ်ယၢီၤမန ီၤတဖ်အလ ၢ်အိၣ်လၢကဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်အ ီၤဒ ုးအတၢ်မီၤတၢ်လ ီၤတ ီၤလ ီၤဆဲုးအဂ ၢ်လဲ်. 
 ဟ ်ကဝ ီၤအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်မန ီၤလၢကဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးထ ်တၢ်ဒ ုးအတၢ်မီၤတၢ်လ ီၤတ ီၤလ ီၤဆဲုးအဂ ၢ်လဲ်. 
 ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣကလိၣ်ဘၣ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒ ုးတၢ်အိၣ်ယၢီၤမန ီၤတဖ်ဒ်သိၣုးကဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်အ ီၤအဂ ၢ်လဲ်. 
 တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်အ ီၤကဘၣ်လိၣိာ်သုးဒ ုးတၢ်ပညိၣ်ဖ တၢ်လၢအအိၣ်ဒ ုးတၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်တဖ်ဒ ုးတၢ်ထဲုးဂ ၢ်ထဲုးဘၣါလၢအိၣ်တ့ၢ်လ အဂီၤတဖ်သ့ဒ်လဲ်. 

တၢ်သမ သမိၣုးတၢ်လီဲၤထ ် လီဲၤထ — 
 နတၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤထ န့ၣ်ကက ၢ်စ ်ကယိာ်တၢ်ဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်တၢ်အတၢ်မီၤတၢ်လ ီၤတ ၢ်လ ီၤဆဲုးဒ်လဲ်. 
 တၢ်က ၢ်စ ်တယိာ်တၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤထ န့ၣ်ကမီၤလ ီၤတ ၢ်လၢတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤတဖ်န့ၣ်တ ီၤလ ီၤတ ီၤလ ီၤ, မီၤဒိၣဘၣ်တၢ်, ဒ ုးမီၤဂ့ီၤထ ် ပ ီၤက ိၣဖိၣကိၣုးဖ ဒဲုးအတၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤထ သ့ဒ်လဲ်. 
 တၢ်ကဒ ုးအိၣ်ထ ်တၢ်ပိာ်ပန ်အန ်ထိၣ်မန ီၤတဖ်ဒ ုးတၢ်ကထၢဖ ိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤမန ီၤတဖ်ဒ်သိၣုးကထိၣ်ဒ ုးတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်လၢပ ီၤကိၣုးဖ ဒဲုးအဂ ၢ်အတၢ်တ ီၤလ ီၤတ ီၤလ ီၤအဂ ၢ်

လဲ်.  
 နကထၢဖ ိၣ်တၢ်လၢတၢ်ဒ ုးနဲ်အ ီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အ ်သုး ဒ ုးတၢ်လၢပ ီၤကည ဒ ုးအိၣ်ထ ်အ ီၤလ ီၤဆ မန ီၤတဖ်ဒ်သိၣုးကဆၢတဲိာ်လၢတၢ်န ိာ် 

လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်အ ီၤမီၤအိၣ်ထ ်တၢ်လၢအဒိၣဘၣ်ပ ီၤက ိၣဖိၣအတၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤထ အဂ ၢ်လဲ်. 
 တၢ်လၢတၢ်ဒ ုးနဲ်အ ီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အ ်သုးတဖ်ဒ ုးတၢ်လၢပ ီၤကည ဒ ုးအိၣ်ထ ်အ ီၤတဖ်ပိာ်ဖ ါထ ်တၢ်ဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်တၢ်အတၢ်မီၤတၢ်လ ီၤတ ၢ်လ ီၤဆဲုး 

ဒ ုးတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်အတၢ်မီၤတၢ်တ ီၤလ ီၤတ ီၤလ ီၤအဂ ၢ်ဧါ. 
 တၢ်မီၤန့ၣၢ်ဘၣ်တၢ်လၢတၢ်ဒ ုးနဲ်အ ီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်အ ်သုးဒ ုးတၢ်လၢပ ီၤကည ဒ ုးအိၣ်ထ ်အ ီၤတဖ်သ့ည ဧါ. 
 မတဂီၤအမ ဒါအိၣ်လၢကထၢဖ ိၣ်တၢ်လၢတၢ်ဒ ုးနဲ်အ ီၤလၢမ့ၢ်တၢ်အ ်သုးဒ ုးတၢ်လၢပ ီၤကည ဒ ုးအိၣ်ထ ်အ ီၤတဖ်လဲ်. တၢ်ကဘၣ် 

ကတ ီၤဒ ုးန ီၤလ ီၤတၢ်အ ်သုးဒ ုးတၢ်လၢပ ီၤဒ ုးအိၣ်ထ ်အ ီၤတဖ်အ ီၤလၢက ဒ်လဲ်ဒ ုးဖဲလဲ်. 
 Program Evaluation Step-by-Step Guide ဒ ုး Logic Model – တၢ်နဲ်က တပတ ၢ်ဘၣ်တပတ ၢ်အ ီၤကမီၤစၢီၤတၢ်က ၢ်ရ့် 

တဖ်လၢတၢ်တိၣိာ်က ီၤတၢ်လၢအရ့ဒိၣ်တဖ်ဒ်သိၣုးကသမ ထ တၢ်, တိၣိာ်က ီၤတၢ်ထၢဖ ိၣ်ဒ ုးပဲိာ်ထ န ီၤဖုးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤအက , ဒ ုးစ ုးကါ 
တၢ်ဃ ထၢလၢမီၤဂ ိာ်ထ ်ပသ ထ ်တၢ်တိၣိာ်က ီၤအတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤတဖ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်ပ ုးတၢ်လ လၢပ်ဃ ိာ်န့ၣ်အိၣ်ဒ ုးတၢ်ထ ်ဆိၣ ကမိၣ်အဒိၣအတၢ်ပဲိာ်ထ န ီၤဖုး, 
တၢ်ဒ ုးအိၣ်ထ ်တၢ်အဒိၣတက  ်, ဒ ုးတၢ်မီၤန ်ထိၣ်ဒ ုးတၢ်ဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်တၢ်အတၢ်တ ီၤလ ီၤတ ီၤ လ ီၤအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

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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တၢ်အိၣ်ယၢီၤဒ ုးတၢ်ဃ ထ ် သ့် ညါအဂီၤတဖ် 

မီၤဂီ့ၤထ ် ဒ ုးဃ ထ ် သ့် ညါတၢ်မီၤလိၣလၢအမီၤချ့ထ ် တၢ်ဒ ုးတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂီဲၤလၢအဂီ့ၤကတၢၢ်တဖ် 
 TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf– တၢ်အ ီၤမ့ၢ်တၢ်နဲ်က လၢဘၣ်တၢ်မီၤဂ့ီၤထ ်အ ီၤလၢ The New Teacher Project 

(TNTP)(က ိၣသရ်အသ တၢ်တိၣိာ်က ီၤ)လၢအပ်ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်ပညိၣ်ဖ တၢ်ဒ ုးတၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်လၢက မီၤစၢီၤက ိၣလၢကစုးထ ်ပ ီၤက ိၣဖိၣတၢ်ဟဲက့ီၤထ ်ကဒါက့ီၤက ိၣလၢက ိၣမ့ၢ်ဂ့ီၤ, 
လၢအိၣ်မီၤလိၣတၢ်တတ ီၤဃ လၢဟ ်မ့ၢ်ဂ့ီၤ ဒ ုးလၢအဃါဃ ိာ် လိၣိာ်သုးခ ခါလၢိာ်အဂ ၢ်မ့ၢ်ဂ့ီၤလၢအမီၤချ့ထ ်တၢ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. TNTP ပိာ်လ ီၤတၢ်လၢ အတယၢၢ်ဃၢ 
လ ီၤဆ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အရ့ဒိၣ်လၢက ိၣ ကၢုးပိာ်ဒိၣ်ဝဲခဲအ ီၤအဂ ၢ်ခ မ ီၤ— တၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤလၢအကၢုးအဘၣ်ဒ ုးတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣလၢအလ ီၤတ ၢ်လ ီၤဆဲုးန့ၣ်လ ီၤ. 

 EdResearch for Recovery_School Practices to Address Student Learning Loss (brown.edu) – တၢ်ဂ့ၢ်ဖ ်အ ီၤမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ပိာ်ဖ ိၣ်တမ ီၤလၢ 
ကဟ့်တၢ်ဒ ုးအိၣ်ထ ်တၢ်ဆၢတဲိာ်ဘၣ်ထ ဲတၢ်က ်ဘၣ်က ်သ့လၢပ ီၤက ိၣဖိၣ K-12 အဂ ၢ်လၢအပ်ဃ ိာ်ဒ ုး တၢ် ဂ့ၢ်အ ်သုးလၢအသန့ၣီၤထ ်သုးလၢ တၢ်တၢ်ပ ်သကိၣုး 
က လၢအဂ့ီၤကတၢၢ်လၢကသိၣ်လိၣပ ီၤက ိၣဖိၣဖဲတၢ်ဆါခိၣ်ရိၣန်ဘၣဲရၢုးစ်ဘၣ်က ဘၣ်ဂိာ်လိၣိာ်သုးကတ ၢ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
တၢ်ဂ့ၢ်ဖ ်အ ီၤကက ၢ်လၢတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤဃ ဖိၣုးတၢ်လၢတၢ်ကမီၤအ ီၤသ့လၢပ ီၤက ိၣဖိၣတဖ်လ ီၤဆ ဒ် တၢ်ပ ီၤက ိၣဖိၣလၢအတခ ုးပ ီၤဂီၤအခ ဘၣ်—လ ီၤဆ ဒ်တၢ်ပ ီၤက ိၣဖိၣလၢ အအိၣ်ဒ ုး 
တၢ်က တၢ်ခဲအ ီၤတခ ုးတၢ်ဆါရီၤလ ီၤသုးအခါန့ၣ်လ တဖ်အ ဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်အ ်သုးတဖ်ဟ့်က ်လၢပ ီၤက ိၣဖိၣအါတက့ၢ်မ့ၢ်လ ီၤကဒါက့ီၤအတၢ်မီၤလိၣတန ီၤမ့ၢ်တခ ုးသနိာ်က့ 
ပ ီၤက ိၣဖိၣအါတက့ၢ် န့ၣ်အလ ီၤအတၢ်မီၤလိၣပတ ၢ်ခ ုးဒ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Broad-Based Academic Supports for All Students (brown.edu) – တၢ်ဂ့ၢ်ဖ ်အ ီၤအိၣ်ဒ ုးတၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါဒ ုးတၢ်အိၣ် ယၢီၤတဖ်လၢအပိာ်ဖ ါထ ် 
တၢ်က ်ဘၣ်က ်သ့အတၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤတဖ်လၢက ိၣကၢုးပိာ်ကဲအဆိၣကတၢၢ်လၢပ ီၤက ိၣဖိၣတဖ်အဂ ၢ်, ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်လၢကက ၢ်ဆိၣကမိၣ်ထ အ ီၤဒ ုး 
လၢကဘၣ်ပဒ့်ဟုးဆ ဲုးဝဲတဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Best Practices for Learning Loss Recovery – လ ိာ်ပိာ်ဖ ါအ ီၤဃ သ့်ညါတၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤလၢဘၣ်တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါအ ီၤဘၣ် ထ ဲတၢ်မီၤဂ့ီၤထ ်ကဒါက့ီၤပ ီၤက ိၣဖိၣ 
အတၢ်စဲီၤခ လၢတၢ်က ်ဘၣ်က ်သ့ခ ဖ  က ိၣဘၣ်ပတ ိာ်လၢ COVID-19 တၢ်ဆါအဃိၣန့ၣ်လ ီၤ. လ ိာ် ပိာ်ဖ ါအ ီၤသမ သမိၣုးက လၢတၢ်မီၤအါထ ်တၢ်မီၤလိၣအဆၢကတ ၢ်ဖဲ 
တၢ်မီၤလိၣဒ်အလ ိာ်န ်လ ိာ်လါည န ၢ်အသိၣုးအဂ ၢ်တဖ်တအဒိၣ န ် တၢ်မီၤလိၣအန ်, တၢ်မီၤလိၣအန ီၤသ , တၢ်မီၤလိၣအန်ရ ်တဖ်) ဒ ုးတၢ်သ ုးအါထ ်တၢ်ခ ဲုးတၢ်ယိာ် 
လၢတၢ်မီၤလိၣတၢ်အဂ ၢ် တအဒိၣ ဟါ လ ီၤခ တၢ်မီၤလိၣ, တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးလၢတၢ်မီၤချ့ထ ်အ ီၤ, တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣ)တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 EdResearch for Recovery Bringing Evidence-Based Decision-Making to School Safety (brown.edu) – 
တၢ်ဂ့ၢ်ဖ ်အ ီၤအိၣ်ဒ ုးတၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါဒ ုးတၢ်အိၣ်ယၢီၤတဖ်လၢအပိာ်ဖ ါထ ်က လၢက ိၣဒ ုးက ၢ်ရ့်တဖ်ကက ၢ်စ ိာ်ကယိာ်အတၢ်အိၣ်သုးလၢပ ီၤတဝၢဒ ုးတၢ်ပိာ်သ ်ပိာ်သုးတဖ် 
ဖဲဒ တန ်အတ ၢ်ပ ီၤ ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်လၢကက ၢ်ဆိၣကမိၣ်ထ အ ီၤဒ ုးလၢကဘၣ်ပဒ့် ဟုးဆ ဲုးဝဲတဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Restart & Recovery: Considerations for Teaching and Learning: Academics - တၢ်အိၣ်ယၢီၤအ ီၤမ့ၢ်ဝဲဒ်တၢ်တိၣိာ်က ီၤ တမ ီၤလၢဘၣ်တၢ်ဒ ုးအိၣ်ထ ်အ ီၤ 
ဒ်သိၣုးကဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤက ၢ်စဲ်ဒ ုးက ိၣအတၢ်မီၤက ီၤအက ဘၣ်ထ ဲတၢ်ဃ ထ ်တၢ်ဂ့ၢ်က လၢဘၣ်က ၢ်ဆၢ်မဲိာ်အ ီၤ တဖဲတၢ်ကစုးထ ်ကဒါက့ီၤက ိၣ)လၢတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣဒ ုးတၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးဖဲ 
COVID-19 တၢ်ဆါရီၤလ ီၤသုးကတ ၢ်ဒ ုးဖဲတၢ်ဂ့ၢ် အကါဒိၣ် လၢကဘၣ်မီၤဂ့ီၤထ ်ကဒါက့ီၤတဘၣျီၣဃ ဘၣ်ထ ဲတၢ်မီၤဃ မီၤဖိၣုးက့ီၤပ ီၤအကလ ိာ်တဖ်ဒ ုး တၢ်တထဲသိၣုးတ ီၤသိၣုး 
အဂီၤတဖ်ကတ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. အမ့ၢ်ထဲတၢ်နဲ်က လၢတၢ်ရဲ်က ီၤဘၣ်က့ီၤသ့ဒ ုးတၢ်အိၣ်ယၢီၤလၢတၢ်သမ သမိၣုးအ ီၤလ တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf (hanoverresearch.com) – Hanover Research (ဟါနိၣဝ်တၢ်ဃ  ထ ်သ့်ညါ) မီၤလဲၢ်ထ ်အတၢ်ဂ့ၢ်ဖ ်လၢ 
အပ ီၤက  ိာ်ဘၣ်ထ ဲတၢ်သ ုးအါထ ်တၢ်မီၤလိၣအဆၢကတ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်တၢ်ပ ်မီၤလဲၢ်ထ ် တၢ်တဖ်န့ၣ်ပ်ဃ ိာ် တၢ်သ ုးအါထ ်တၢ်မီၤလိၣအန ီၤသ ∕အန ်, တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣ, 
ကတ ီၤဆိၣက ိၣအတၢ်ရဲ်တၢ်က ီၤတဖ်, ဒ ုးတၢ် မီၤလိၣတၢ်လၢတမ့ၢ်လၢက ိၣပ ီၤတဖ် ဒ်သိၣုးကဒ ုးသ့်ညါတၢ်တၢ်ပ ်ဘၣ်ထ ဲတၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်လၢကမီၤဂ့ီၤထ ်ပ ီၤက ိၣဖိၣအတၢ်မီၤလိၣ 
မီၤဒိၣုး ဒ ုးတၢ်က ်ဘၣ်က ်သ့အစၢတဖ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

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://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://www.hanoverresearch.com/media/Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf
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တၢ်မီၤဆ ုးလ ီၤတၢ်မီၤလိၣဒၢုး 
 NCPEA Policy Brief -Class-Size Policy -The STAR Experiment and Related Class-Size Studies – တၢ်ဂ့ၢ်ဖ ် အ ီၤက ၢၢ်တ ၢ်တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါဘၣ်ထ ဲ 

တၢ်မီၤဆ ုးလ ီၤတၢ်မီၤလိၣဒၢုးလၢအပ ီၤက  ိာ် ၂၅ န ်အတ ၢ်ပ ီၤလၢ Tennessee Student Teacher Achievement Ratio (STAR) (ထဲ်နစ ်က ိၣသရ်ပ ီၤက ိၣဖိၣ အတၢ်တ ီၤထ ် 
ထ ်ဘၣုးတၢ်ခ ုးဃ့)မီၤကဆ ကဆ ဲဝဲဒ်, တၢ်မီၤက ၢ်ဟ ်က  ီၤထ ်, ဒ ုးတၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါဘၣ်ထ ဲ Class-Size Reduction (CSR) (တၢ်မီၤဆ ုးလ ီၤတၢ်မီၤလိၣဒၢုး)လၢ အမဲရကီၤ, 
အ ုးစထ့လယ်, ဟ ်က ်, စဝ ဒဲန,် ကဲုးဘၣရ ုးထဲန်, ဒ ုးက ၢ်ဂ ီၤဂီၤတဖ်အပ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. 

 The Effectiveness of Class Size Reduction – တၢ်ဂ့ၢ်ဖ ်အ ီၤပ်ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်ဃ ထၢလၢဘၣ်တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါအ ီၤလ တဖ် လၢတၢ်ဒ ုးအိၣ်ထ ်က သန ဘၣ်ထ ဲတၢ်မီၤဆ ုးလ ီၤ 
တၢ်မီၤလိၣဒၢုးအတၢ်တ ီၤလ ီၤတ ီၤလ ီၤအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Rethinking Class Size -The complex story of impact on teaching and learning – လ ိာ်တဘၣ့်အ ီၤသမ ထ က ၢ်တၢ် မီၤဆ ုးလ ီၤတၢ်မီၤလိၣဒၢုးလၢအစ ုးကါက အသ အါဘၣိၣ 
ဒ ုး ပိာ်ဖ ါတၢ်အဒိၣလၢအရ့ဒိၣ်လၢပိာ်ဖ ါထ ်ဝဲဒ်လၢတၢ်မီၤလိၣဒၢုးအဒိၣ်ဆ ုးထဲလဲ်လၢအဂ့ီၤကတၢၢ်ဖဲတၢ်စ ုးကါမီၤသကိၣုးတၢ်ဒ ုးတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣက အဂီၤတဖ် ဒ ုးဒ ုးနဲ်ပိာ်ဖ ါ 
တၢ်ပိၣိာ်ထ ဲထ ်အခ လၢအဘၣ်ဒ ုး တၢ်သိၣ်လိၣ အက ီၤအက လၢက ိၣသရ်ဒ ုးက ိၣတဖ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Class Size: What Research Says and What it Means for State Policy 

တၢ်သ ုးအါထ ် တၢ်မီၤလိၣအန ီၤသ  
 Extending the School Day-Year: Proposals and Results – တၢ်ပိာ်ဖ ါအ ီၤပ်ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်က ၢ်ကဒါက့ီၤတၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါ ဘၣ်ထ ဲတၢ်သ ုးထ ထ ် တၢ်မီၤလိၣအန ီၤသ ∕န ်လၢ 

တၢ်မီၤအ ီၤသ့န့ၣ်လ ီၤ. 
 Research Brief – Extended School Day – တၢ်ပိာ်ဖ ါအ ီၤက ၢၢ်တ ၢ်တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါဘၣ်ထ ဲတၢ်သ ုးထ ထ ်တၢ်မီၤလိၣအန ီၤ သ  လၢအမ့ၢ်တၢ်စုးထ ်က ိၣဂ ီၤအါထ ် မ့တမ့ၢ် 

ပ ၢ်က ိၣစဲီၤခ အါထ ်တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 
 Do Students Benefit from Longer School Days? Regression Discontinuity Evidence from Florida's Additional Hour of Literacy Instruction 

တၢ်သ ုးထ ထ ် တၢ်မီၤလိၣအန ်  
 Extended School Day-Year Programs: A Research Synthesis – တၢ်ပိာ်ဖ ါတၢ်ပဲိာ်ထ န ီၤဖုးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤဘၣ်ထ ဲတၢ် သ ုးအါထ ်တၢ်မီၤလိၣအဆၢကတ ၢ်ခ ကလ ိာ် 

လၢအမ့ၢ်တၢ်မီၤအါထ ်တၢ်မီၤလိၣအန်ရ ်လၢတန ီၤအတ ၢ်ပ ီၤ ဒ ုးတၢ်မီၤအါထ ်တၢ် မီၤလိၣအန်ရ ်လၢတၢ်သ ုးထ ထ ်န ်တၢ်မီၤလိၣကတ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
 Extended School Year – တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤအ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါလၢတၢ်သ ုးအါထ ်တၢ်မီၤလိၣအဆၢကတ ၢ်လၢတၢ် မီၤလိၣန ်တဖ်ဒ ုးအတၢ်ဒိၣဘၣ်လၢပ ီၤက ိၣဖိၣ 

အတၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤထ အဂ ၢ်တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 

တၢ်သိ်ၣ လိၣနဲ် လိၣတၢ်အဘၣျီၣအါထ ်  
 Accelerating Student Learning with High-Dosage Tutoring (brown.edu) -  EdResearch အ Design Principles (အဲုးဒ်တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါ)တဆၢလၢပိာ်လ ီၤ 

တၢ်အ ်သုးတက  ်, တၢ်ဒ ုးအိၣ်ထ ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၣၢ်ပ ၢ်ဒ ုးတၢ်ဆိၣကမိၣ်ထ တၢ်ဂ့ၢ်လၢသိၣ်လိၣနဲ် လိၣတၢ်အဘၣျီၣအါထ ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. Rigorous (ရ ုးက ရုးစ်) တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါန့ၣ် 
ပ်ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ် ဂ့ၢ်အ ်သုးလၢတၢ်သိၣ်လိၣတၢ်အဘၣျီၣ အါထ ်န့ၣ်ကဒ ုးအိၣ်ထ ်တၢ်မီၤလိၣသ့အါထ ်လၢပ ီၤက ိၣဖိၣအါဂီၤအက ါ, တ ီၤဒ်လဲ်လၢပ ီၤက ိၣဖိၣလၢအတခ ုးပ ီၤအခ တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Community Engagement in K-12 Tutoring Programs: A Research-Based Guide for Best Practices – လ ိာ်တ 
ဘၣ့်အ ီၤပ်ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်ဂ့ၢ်အ ်သုးလၢပ ီၤဃ ထ ်သ့်ညါတၢ်ခ ဖ တၢ်သိၣ်တၢ်သ ဒ ုးတၢ်ထ ်ဆိၣကမိၣ်လၢတၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣတၢ်အဂ့ီၤကတၢၢ်ကရၢ်လၢပ ီၤကစ ုးကါမီၤသကိၣုးအ ီၤဒ ုးပ ီၤတဝၢ
အတၢ်န ိာ်လ ီၤပ်ဃ ိာ်တဖ်န့ၣ်လ ီၤ.

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://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/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
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တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣ 
 Best Practices for Comprehensive Summer School Programs – လ ိာ်ပိာ်ဖ ါအ ီၤတၢ်ပ ်တၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလၢ အဂ့ီၤကတၢၢ်လၢတၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣအဂ ၢ်ဒ ုး 

တဲဖ ါထ ်က လၢ က ၢ်ရ့်တဖ်ရဲ်လ ီၤက ီၤလ ီၤတၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤဂ့ီၤထ ်, မီၤချ့ထ ် ဒ ုးလဲလိၣိာ်ခ ဂိာ်တၢ်မီၤလိၣအက ၢ်အစ အတၢ်တိၣိာ်က ီၤတဖ်န့ၣ်လ ီၤ.  
 Effective Program Design for Elementary Summer Learning Programs – လ ိာ်ပိာ်ဖ ါအ ီၤသမ သမိၣုးတၢ်ကိၣၢ်ခါ တၢ်မီၤလိၣအတၢ်ဒိၣဘၣ်လၢပ ီၤက ိၣဖိၣတဖ် 

အတၢ်မီၤလိၣအဂ ၢ်, တၢ်ပ ်သကိၣုးတၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣအတၢ်တ ီၤလ ီၤတ ီၤလ ီၤ လၢ တ ီၤဖ ်က ိၣဖိၣတဖ်အဂ ၢ်ဒ ုးပိာ်လ ီၤတၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်အတက  ်တဖ်လၢ 
ကသမ ထ တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ.  

 Getting to Work on Summer Learning – Recommended Practices for Success – လ ိာ်နဲ်က အ ီၤမ့ၢ်လၢ က ၢ်ရ့်က ိၣအခိၣ်နၢ်ဒ ုးအပ ီၤမီၤသကိၣုးတၢ်လၢ 
အမဲရကီၤပ ီၤတဖ်လၢပိာ်လ ီၤသုးလၢကဒ ုးအိၣ်ထ ် မ့တမ့ၢ် မီၤဂ့ီၤထ ်တၢ်ကိၣၢ်ခါ တၢ်မီၤလိၣအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်က ဲုးက ၢၢ်တ ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အ ီၤ, ပ ီၤက ဲုးလ ိာ်ဃ မီၤန့ၣၢ်တၢ်မီၤလိၣ 
တဖ်အက ၢ်အစ ဘၣ်ထ ဲတၢ်ဒ ုးလိၣ်ထ ် ဖုးထ ်ပိာ်ဖ ိၣ်လၢတၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါ National Summer Learning Project (က ၢ်ဒ တဘၣ့်တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣအတၢ် 
တိၣိာ်က ီၤ) ဖဲဃ န ်အတ ၢ်ပ ီၤလၢက ၢ်ရ့်ယဲၢ်ဘၣ့်န့ၣ်လ ီၤ.  

 Summer Reading Camp Self-Study Guide – တၢ်နဲ်က အ ီၤဘၣ်တၢ်ဒ ုးအိၣ်ထ ်အ ီၤလၢကမီၤစၢီၤပ ီၤလၢအမီၤလိၣတၢ် လၢအကစၢ်တဖ်ဒ ုးတၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်ဖုးလ ိာ် 
အတၢ်ဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်အတၢ်တိၣိာ်က ီၤလၢပ ီၤက ိၣဖိၣ   တ ီၤတဖ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. အ အိၣ်ဒ ုးတၢ်ထၢဖ ိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တက  ်ဒ ုးတၢ်သ က ၢ်အတၢ်နဲ်က လၢကတၢ်ပ ် 
သကိၣုးမီၤဂ့ီၤထ ်တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအဂ ၢ်ဒ ုး မီၤအါထ ်ပ ီၤက ိၣဖိၣလၢမီၤန့ၣၢ်ထ ်ဘၣုးတ ီၤပိာ်ပန ်လၢတၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်ဖုးလ ိာ်ပိာ်လ ီၤဝဲတဖ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Summer School Design and Evaluation Framework – လ ိာ်အ ီၤပိာ်ဖ ါတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလၢအဂ့ီၤကတၢၢ်လၢတၢ်ဒ ုး အိၣ်ထ ်တၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣအတၢ်တိၣိာ်က ီၤ 
တဖ် အဂ ၢ်ဒ ုးတၢ်ပ ်သကိၣုးက လၢက ၢ်ရ့်တဖ်ကလ ၢ်ဘၣၢစိၣကမ ီၤလၢ တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါအက တဖ် တအဒိၣ တၢ်ပဲိာ်ထ န ီၤဖုးတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖ ိၣ်, တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါတၢ်, 
တၢ်သ က ၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါတၢ်လၢ အယိၣိာ်, တၢ်က ၢ်သမ သမိၣုးတၢ်မီၤလိၣဒၢုး ဒ ုးဂ ီၤဂီၤ) ဒ်သိၣုးကသမ ထ တၢ်ဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်ဒ ုးသမ သမိၣုးတၢ်ကိၣၢ်ခါတၢ်မီၤလိၣအ 
တၢ်ဒိၣဘၣ်တဖ်အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

တၢ်မီၤလိၣတၢ်လၢဟ ်တကတ ီၤဃ ဒ ုးလၢက ိၣ 
 Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning – တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါခ ဖ အမဲရကီၤတၢ်က ်ဘၣ် က ်သ့ဝဲီၤက ီၤအ ီၤအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်လၢကဟ့် 

တၢ်ဒ ုးအိၣ်ထ ်က သန တဖ်, တၢ်ပၢဆ ၢရဲ်က ီၤ, ဒ ုးပ ီၤက ်ဘၣ်က ်သ့တဖ် အက ဘၣ်ထ ဲတၢ်ဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်ပ ီၤက ိၣဖိၣ K–12 အတၢ်မီၤလိၣတၢ်လၢအ့ထၢ်နဲုးအလိၣီၤဒ ုး 
က ိၣသရ် အတၢ်ကတဲိာ်ကတ ီၤသုး အဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 Access to Algebra I=The Effects of Online Mathematics for Grade 8 Students – တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါအ ီၤ မီၤက ၢ်တၢ်သိၣ်လိၣအဲလ်က  ၢ်ဘြၣ်လၢအ့ထၢ်နဲုး 
အလိၣီၤအတၢ်ဒိၣဘၣ်ဒ ုးအတၢ်တ ီၤထ ်ထ ်ဘၣုးလၢပ ီၤက ိၣဖိၣ 8 တ ီၤတဖ်အဂ ၢ် ဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်မီၤအသုးလၢတၢ်မီၤလိၣတၢ်ဒ ုးပတ ၢ်ထ လၢအ့ထၢ်နဲုးအလိၣီၤန့ၣ်လ ီၤ. 

 Strategies for Virtual Learning Implementation – Hanover Research (ဟါနိၣဝ်တၢ်ဃ ထ ်သ့်ညါ) အလ ိာ် ပိာ်ဖ ါအ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်တၢ်တိၣိာ်က ီၤဒ ုးတၢ်ဒ ုးလိၣ် 
ထ ်ဖုးထ ် တၢ်မီၤလိၣတၢ်လၢအ့ထၢ်နဲုးအလိၣီၤအတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤလၢအဂ့ီၤကတၢၢ်တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 
လ ိာ်အ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်တၢ်သ့လ ိာ်ဧိၣီၤလဲၢ်ဧိၣီၤလၢတၢ်မီၤရဲ်က ီၤခိၣ်သ့်လၢတၢ်ကဒ ုးလိၣ်ထ ်ဖုးထ ်တၢ်မီၤလိၣ တၢ်လၢ အ့ထၢ်နဲုးအတၢ်တိၣိာ်က ီၤလၢအလၢထ ်ပ ဲီၤထ ်ခ ဖ  
က ၢ်ရ့်က ိၣ လ  ၢ်ဖ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgM7TW7WxtsC5N1p0qW5RL1j12l_sDZW8LZ0Pf9j_Xh-W3J0jlg6QKK_mW1tbmhx8NFqcLVzqLjD19JNPnW2YF7-r2gRVpPMgcyhfD6RLcW84H3nR5hRBw7W7KJ7Ky7kd0NKW4tdwdF8PnhpxVKwqBD18-hXQW4tDYf79l3FRrN5bSG7Y8kb2yM2v3n02gtqCM83dlhh-n1zW8dDW-w7hpNcXW8tMFMc1yYCsGW3qT-mm8V0DK5W4b4g5c7-yzx1W4Bkpm31-DpyQW4h111k5PqJp0W6HvyR03K3-8YW2GBm2Q4cJj5cW1gPfqT83kSgBW5Rb7Lh1qXTj6W4Tcyfj1jtb2BW5bpBcS89jK9gW7p1CLy4RNHZ6W8fP_T77qyW8GW3--GZp8bKCBSW7xQKKf7mr-bqW4BzJvh5zwQ12VKMjrM39GbXJ3js81
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgQd5W1BsYKm7gyPrYW27B-Sg6whR6xN1CRYwk1rFbGW8wXCHN6sd8FKW41rcNJ2-WMWXW2LYxWb6GmR42N7rt5bnxP5wJN6YDZ0Ycp9WQW3689f05j5Kc0W1MwCBF7b5-RHW3S0KWr4ktl45W3PBYX019QNgvW3cWZc22SL_bYW5wm9p1933P2VN5565pgSgDgVW8Gx4Gz6vwk1DW46qsy66VX20MW9hL2q16kx3G8W1nFwKs3Wq2YWW58BhF06PsLYKN4Y_y-WXDyx_W7tjTb_2Vxz8WN7YVC5pwM8LsW2qzRzh2xcp0bW8XF7DJ5tr6zVW6vP9y68Jv33RW7xfZP8127bp-W1DqfgN26QV2bVt3YrH93_FrwW1vB1XL44TzMYW7XGZXS1KfwzcW4QQ6pq38-WkHW2-v60l4XgCJrN3LLlDQzQDYJ3dHD1
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA205-3.html
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/projects/project.asp?projectID=463
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYJ0W975kCk7llPlPW9gf4zL3xDqXcW7s7tMP5w4KWgW1zS8h615_F4YW8QJPRy14zVn0V_v3BD8b45zwW1mKHbw74CG84W5g5gkk14x19pW2QLq2Y5XL5T6W5mS3kn72J05SW5NxslX7g9QtvW5L1PJB6R7YQCW90TwqF8pVZ_tW6HrR_-7nkwhxW6XPxc18XZRl_W11xBGK8pfyMWW4WfVsR1HqXgGW6hv7ZY5FKF2MN2-5rLdzDqkDW6FPSfH1YLgpzW3xSz4G7z9rWsN1DlQDFvwHTcW1CCKfv6ZQ4TSW3q3rpx5-qnRdW7xYS971m7JMxN1PSNDMfDVPtW1BKHpG64LVttW8R2xKn2Hx6wNW669R7V2gygstN5Q5fTK61HLLW60pSkM87DwycW1P9Ntq60zF1h36fB1
https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527394.pdf
https://www.hanoverresearch.com/media/Strategies-for-Virtual-Learning-Implementation.pdf
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DeKalb County 
လ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣန ိာ်လ ီၤက ီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်မီၤလိၣအတၢ်လ ီၤမၢ်/တၢ်မီၤလိၣအတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအဂ့ၢ် 
 

တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်ဒိၣုးသန့ၣီၤ
ထ ်သုးလၢတၢ်
အ ်သုးအက
လ ိာ်အဖ ခိ်ၣ  

တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ 
စၢီၤတၢ်အမ ီၤ 

က ိၣဒ်လဲ် တ 
ဖ ၢ်လၢအဒ ုးကဲ
ထ ်လိ်ၣ ထ ် ဝဲ
ဒ်တၢ်န ိာ်လ ီၤ
က ီၤစၢီၤတၢ်အ ီၤ
လဲ်. 

တ ီၤပတ ၢ် 
မ့တမၢ့် 

တ ီၤအကရၢ်ဖဲ
လဲ်တဖ လၢအ
ကန ိာ်လ ီၤမီၤသ
ကိၣုးဝလဲဲ်. 

က ိၣဖိၣကရၢ်အဒ ့
တတဖ်)ဖလဲဲ်
တဖ လၢအက 
န ိာ်လ ီၤမီၤသ
ကိၣုးဝလဲဲ်. 

က ိၣဖိၣအန ် ဂ ၢ် 
န ် ဒ ုးတတဖ်)
လၢတၢ်ပညိ်ၣ ဝဲ
ဒ်မၢ့်မန ီၤလဲ် . 

တၢ်သိ်ၣ လိၣနဲ်
လိၣလၢတၢ်လိ်ၣ
ဘၣ်ဝလဲၢပ ီၤမီၤ
တၢ်ဖိၣအဂ ၢ်မၢ့်မ
န ီၤလဲ်. 

တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဝဒဲ်
တၢ်တိၣစၢီၤမီၤစၢီၤလၢ
တၢ်ကဲထ ် လိ်ၣ ထ 
်တ ီၤထ ် ဘၣုးအဂ ၢ်
မၢ့်မန ီၤလဲ် . 

တၢ်တိၣိာ်က ီၤလၢ
အလ ၢ်ဘၣၢစိၣက
မ ီၤတၢ်သမ သမိၣုး
လၢအသမ ထ ဝဒဲ
်က ိၣဖိၣအတၢ်လီဲၤ
ထ ်လီဲၤထ ဒ ုးအ
တၢ်ဒိၣဘၣ်မီၤဟ ုး
အဂၢ့်မၢ့်မန ီၤလဲ်

. 

တၢ်ဆ ၢန ိာ်
ပိာ်ဖ ါဝဒဲ်
တၢ်ဆၢက
တ ၢ်အပနိၣ
မန ီၤလဲ်. 

နကသမ ထ ဝ ဲ
ဒ်တၢ်ကဲထ ်
လိၣ်ထ ် လ ီၤ 
တ ၢ်လ ီၤဆဲုးဒ ုး
တ ီၤလ ီၤထ ် ဘၣုး
ဖဲတၢ်အဂ ၢ်ထ ုး 
တပယ ိာ်ဃ အ
ဖ ခိ်ၣ ဒ်လဲ် . 

က ိၣဖိၣတၢ်လဲလိၣဆ 
တလဲဒ ုးတၢ်ဘၣ်
လ ၢ်ဘၣ်စုးက့ီၤ 

Mosaic 
ခ လ့်က ိၣဒ ုးတၢ်
ကတဲိာ်ကတ ီၤပိာ်
တၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤအ
က ိၣ 

လ ၢ်ခၢ်သုး 1 
တဖ ၢ်လၢတ ီၤ
ထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ်အဂ ၢ် 

11-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢတအိၣ်ဖဲ
တၢ်လ ီၤထ ဲဝဲဒ်
တၢ်မီၤလၢပ ဲီၤတၢ်
ဖ ထ ်က ိၣအတၢ်
လိၣ်ဘၣ်တဖ် 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ခဲုး
ဒ့ုးတဖ် 

3 န ် 

တၢ်ဟုးဆ ် 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဝုးဝုး 
တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ်က ိၣ 
တၢ်ဖ ထ ်က ိၣအ
န ်ထိၣ် 
ခဲုးဒ့ုး 

က ိၣဖိၣတၢ်လဲလိၣဆ 
တလဲဒ ုးတၢ်ဘၣ်
လ ၢ်ဘၣ်စုးက့ီၤ 

9th တ ီၤ 
တၢ်မီၤနၢီၤဖ တၢ်
အတၢ်တိၣိာ်က ီၤ 

လ ၢ်ခၢ်သုး 1 
တဖ ၢ်လၢတ ီၤ
ထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ်အဂ ၢ် 

9 တ ီၤ  ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢအအိၣ် 
ဒ ုးခဲုးဒ့ုးတလၢတ 
ပ ဲီၤလၢအဘၣ်
တၢ်ပိာ်လ ီၤအ ီၤဒ်
က ိၣဖိၣအသ အသိၣုး 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ခဲုး
ဒ့ုးတဖ် 3 န ် 

တၢ်ဟုးဆ ် 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဝုးဝုး 
တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ်က ိၣ 
တၢ်ဖ ထ ်က ိၣအ
န ်ထိၣ် 
ခဲုးဒ့ုး 

တၢ်မီၤအါထ ် 
တၢ်ထ ်က ိၣအန 
် 

တၢ်မီၤဘၣ်လ ၢ် 
ဘၣ်စုးက့ီၤတ ီၤထ 
က ိၣအခဲုးဒ့ုး 

တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 9-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် ခဲလၢိာ် တအိၣ် 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ခဲုး
ဒ့ုးတဖ် 

တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ်က ိၣ 
တၢ်ဖ ထ ်က ိၣအ
န ်ထိၣ် 
ခဲုးဒ့ုး 

တၢ်မီၤအါထ ် 
တၢ်ထ ်က ိၣအန 
် 

Jump-Start 
တၢ်ထ ်က ိၣဖဲမ ၢ်
ဃ န ီၤတန ီၤ 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ် 
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

3, 5, 8 တ ီၤ, 
ဒ ုးတၢ်ဒိၣုးစဲုးက ၢ် 
EOC 
တၢ်မီၤလိၣတဖ် 

ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢအအိၣ်ဖဲ
တၢ်ဘၣ  မီၤဂ့ီၤထ ်
က့ီၤအတၢ်တိၣိာ် 
က ီၤတဖ်အပ ီၤ
ဒ ုးတၢ်န ီၤဖုးလ ီၤ
အ ီၤဒ်ပ ီၤမီၤလိၣ
တၢ်ဖိၣလၢအဘၣ်
ဂဲီၤလိၣိာ်သပ ၢ်ပ ၢ် 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်မီၤဆ ်ထ ်
တၢ်ဒ ုးတၢ်န ိာ်
လ ီၤက ီၤစၢီၤတၢ်
အတၢ်တိၣိာ်က ီၤ
အပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တခ ုးတၢ်လ ီၤဃ  
သ့်ညါ/တၢ်လ ီၤ
ဃ သ့်ညါဝ ီၤအ 
လ ၢ်ခ  

3 န ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ် 
MAP 
တၢ်စ ီၤခါ/တၢ်
ကိၣၢ်ထ ်သ က
တ ၢ် 

တၢ်ကိၣၢ်ခါက
တ ၢ်တၢ်ရဲ်တၢ်
က ီၤ 

က ိၣဖိၣတၢ်မီၤလိၣအ
လ ၢ် 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ်  
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 

3, 5, ဒ ုး 8 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 
ပ ီၤမီၤလိၣတၢ်ဖိၣလၢ
အဘၣ်ဂဲီၤလိၣိာ်သ
ပ ၢ်ပ ၢ် 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တခ ုး/ဝ ီၤအလ ၢ်ခ  
တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ် 
MAP 
တၢ်စ ီၤခါ/တၢ်
ကိၣၢ်ထ ်သ က
တ ၢ် 

တၢ်ကိၣၢ်ခါက
တ ၢ်တၢ်ရဲ်တၢ်
က ီၤ 

ESOL က ိၣဖိၣတၢ် 
မီၤလိၣအလ ၢ် 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ်  
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 9 
ဖ ၢ် 

1-10 တ ီၤ EL ဒ ုး SWD 
ပ ီၤမီၤလိၣတၢ်ဖိၣလၢ
အဘၣ်ဂဲီၤလိၣိာ်သ
ပ ၢ်ပ ၢ် 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တခ ုး/ဝ ီၤအလ ၢ်ခ  
တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ် 
MAP 
တၢ်စ ီၤခါ/တၢ်
ကိၣၢ်ထ ်သ က
တ ၢ် 
ACCESS 

တၢ်ကိၣၢ်ခါက
တ ၢ်တၢ်ရဲ်တၢ်
က ီၤ 

တၢ်ဘၣ်ဆၢ်
ဘၣ်တ ီၤ 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ်  
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 

1-6 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢတၢ်ဒ ုး
နဲ်ဖ ါထ ်အ ီၤ
လၢအအိၣ်ဒ ုးတီၤ
လ် 

တၢ်ရဲ်က ီၤလ ီၤဝဲ
ဒ်တၢ်ဃ သ့်
ညါတၢ်ဟ ုးတၢ်
ဂဲီၤတဖ်အဂ့ၢ်မိၣၢ်
ပ ၢ်  

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တခ ုး/ဝ ီၤအလ ၢ်ခ  
တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ် 
MAP 
တၢ်စ ီၤခါ/တၢ်
ကိၣၢ်ထ ်သ က
တ ၢ် 

တၢ်ကိၣၢ်ခါက
တ ၢ်တၢ်ရဲ်တၢ်
က ီၤ 

ပ ီၤဂ့ၢ်ဝ န ၢ်သုးတၢ်
အိၣ်ဆ ်အိၣ်ချ့  

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ် 
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

1-10 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် ခဲလၢိာ် တအိၣ် 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါ 
တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ်က ိၣ 

တၢ်ကိၣၢ်ခါက
တ ၢ်တၢ်ရဲ်တၢ်
က ီၤ 

FitCamp – မီၤ 
ဘၣ်လိၣိာ်ဖိၣုးဒ့သ
ကိၣုးတၢ်အိၣ်ဆ ်
အိၣ်ချ့ တSEL)  

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ် 
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

4-10 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် ခဲလၢိာ် 

တၢ်ရဲ်က ီၤလ ီၤဝဲ
ဒ်တၢ်ဟ ုးတၢ်
ဂဲီၤတဖ်အဂ့ၢ်မိၣၢ်
ပ ၢ်လၢတၢ်အိၣ်
ဆ ်အိၣ်ချ့, 
တၢ်မ ပ  ညါ, 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်လ ီၤဃ သ့်ညါ
တၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ် 
ချ့အကဲ်တမ) 

တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ် 
တၢ်အိၣ်ဆ ်အိၣ် 
ချ့အကဲ်တမ) 
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ဒ ုးတၢ်ဖ အ ် 
တ့ီၤအ ်အဒ ဲလီၤ
ပ ညါအဂ ၢ် 

တၢ်ကိၣၢ်ခါက
တ ၢ်တၢ်ရဲ်တၢ်
က ီၤ 

ခ လ့်က ိၣဒ ုးတၢ်ဖ ုး
တၢ်မီၤက ီၤက 
တၢ်မီၤလိၣအလ ၢ်
တ ဖ် 

တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

10-11 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢအလိၣ်
ဘၣ်ဝဲဒ်ခဲုးဒ့ုး 
လၢအတၢ်ကဲ
ထ ်ဘၣ်ဝဲဒ်ပ ီၤ
မီၤလၢပ ဲီၤတၢ်က ီၤ
အက တဖ်အ
ဂ ၢ် 

တအိၣ် 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ခဲုး
ဒ့ုးတဖ် 

တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ်က ိၣ 
ခဲုးဒ့ုး 

တၢ်ကိၣၢ်ခါက
တ ၢ်တၢ်ရဲ်တၢ်
က ီၤ 

တၢ်ရဲ်က ီၤပိာ် 
လ ီၤတၢ်မီၤလိၣပ 
တ ၢ်ထ အက ီၤအ
က  

တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

9-10 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

တၢ်ရဲ်က ီၤပိာ် 
လ ီၤက ိၣဖိၣအတၢ် 
မီၤလိၣမီၤဒိၣုးပတ ၢ်
ထ  

စ ုးကါ AP ပိၣုးလ  

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ 
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တခ ုးတၢ်လ ီၤဃ  
သ့်ညါ/တၢ်လ ီၤ
ဃ သ့်ညါဝ ီၤအ 
လ ၢ်ခ  

တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ် 
AP တၢ်ဒိၣုးစဲုး 

တၢ်မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤ
လၢအ့ထၢ်နဲုးအ
ဖ ခိၣ် 

Georgia တၢ်မီၤ 
လိၣစ ီၤစ ီၤလၢအ ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ် 

တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

6-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 
က ိၣဖိၣလၢအဃ ထၢ
မီၤလိၣတၢ်လၢအ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ် 

ရဲ်လ ီၤက ီၤလ ီၤ
တၢ်ဆၢကတ ၢ်ဒ ုး
တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုး 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ခဲုး
ဒ့ုးတဖ် 

3 န ် 
တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ်က ိၣ 
ခဲုးဒ့ုး 

တၢ်မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤ
လၢအ့ထၢ်နဲုးအ
ဖ ခိၣ် 

တၢ်မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤ 
လၢအ့ထၢ်နဲုးအ
ဖ ခိၣ်ဆ ညါ 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ် 

3-5 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 
က ိၣဖိၣလၢအဃ ထၢ
မီၤလိၣတၢ်လၢအ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ် 

စ ုးကါတၢ်တိၣိာ်
က ီၤဃ ိာ်ဒ ုးတၢ်ရဲ
် 
လ ီၤက ီၤလ ီၤတၢ်
ဆၢကတ ၢ်ဒ ုးတၢ်
က ၢ်ထ ဲသမ သမိၣုး 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ခဲုး
ဒ့ုးတဖ် 

3 န ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ် 
တၢ်ဖ ထ ်အန ်
ထိၣ် 

တၢ်မီၤစ ီၤလ ီၤ
တၢ်မီၤလိၣအကၢ့်
ဂ ီၤ 

သရ်သမါတဖ်
မီၤအါထ ်တၢ်န ိာ်
လ ီၤက ီၤဆိၣတၢ် 
တိၣိာ်က ီၤ 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ် 

K-5 တ ီၤ 
တၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုးလဲၢ် 
ဒ ုးတၢ်ဂ ၢ်တၢ်ဒ ုး 

ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢအဘၣ်
က ုးစၢုးဂဲီၤလိၣိာ်ဝဲ
ဒ်တၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုး
လဲၢ်ဒ ုးတၢ်ဂ ၢ်တၢ်
ဒ ုးအတၢ်သ့ဂ့ီၤ
ဂ့ီၤဘၣ်ဘၣ်ဒ ုး
အိၣ်ဒ ုးအဂ့ၢ်အ
က ီၤ 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

MAP 3 န ် 

MAP 
တၢ်စ ီၤခါ/တၢ်
ကိၣၢ်ထ ်သ က
တ ၢ် 

တၢ်မီၤစ ီၤလ ီၤ
တၢ်မီၤလိၣအကၢ့်
ဂ ီၤ 

သရ်သမါတဖ်
မီၤအါထ ်တၢ်ဘၣ  
ဘၣ်မီၤဂ့ီၤထ ် 
က့ီၤတၢ်တိၣိာ်က ီၤ 

တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 

6-8 တ ီၤ 
တၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုးလဲၢ် 
ဒ ုးတၢ်ဂ ၢ်တၢ်ဒ ုး 

ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢအဘၣ်
က ုးစၢုးဂဲီၤလိၣိာ်ဝဲ
ဒ်တၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုး
လဲၢ်ဒ ုးတၢ်ဂ ၢ်တၢ်
ဒ ုးအတၢ်သ့ဂ့ီၤ
ဂ့ီၤဘၣ်ဘၣ်ဒ ုး
အိၣ်ဒ ုးအဂ့ၢ်အ
က ီၤ 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

MAP 3 န ် MAP 
Fall/Spring 

တၢ်သိၣ်လိၣအ
ဘၣျီၣအါထ ်ခဲအ ီၤ
ခဲအ ီၤ 

ပ ိာ်ဘၣ ုးစဲလၢအ
ပ ီၤဖ ုးဒ ုးတၢ်လ ီၤ
ဘၣ်ယိၣ်တတခ ုးဖဲ
တၢ်ထ ်က ိၣ, 
တၢ်ထ ် 
က ိၣကတ ၢ်ဒ ုးတၢ်
ထ ်က ိၣဝ ီၤအလ ၢ်
ခ ) ဒ ုးတၢ်ကိၣၢ်ခါ 
ကတ ၢ် 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ် 
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

3-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် ခဲလၢိာ် 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ MAP 3 န ် 

MAP 
တၢ်စ ီၤခါ/တၢ်
ကိၣၢ်ထ ်သ က
တ ၢ် 

အဂီၤတဖ်- 
မီၤအါထ ်က ိၣဖိၣ
အတၢ်အၢ်လ ီၤ 
မီၤသကိၣုး 

တၢ်မီၤအါထ ်ပ ီၤ
မီၤတၢ်ဖိၣ  
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ 
စၢီၤတၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုး
လဲၢ်ဒ ုးတၢ်ဂ ၢ်တၢ်
ဒ ုး 
MTSS ပ ီၤသ့ပ ီၤ 
ဘၣ်စဲ်န ၢ်အတၢ်
ဘၣ ုးစဲဒ ုးအတၢ်သ
မ သမိၣုး 
ပ ီၤသိၣ်လိၣတၢ်ဖိၣ
လၢအသိၣ်လိၣဝ ဲ
ဒ်တၢ်မီၤလိၣလၢ
တၢ်တ့လ ီၤပိာ်လ ီၤ
အ ီၤလ ီၤလ ီၤဆ ဆ 
တဖ် 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ် 
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

K-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

ပ ီၤမီၤလိၣတၢ်ဖိၣလၢ
အဘၣ်ဂဲီၤလိၣိာ်သ
ပ ၢ်ပ ၢ်ဝဲဖဲတၢ်မီၤ
လိၣမီၤဒိၣုး, 
ပ ီၤဂ့ၢ်ဝ , 
ဒ ုးသုးဂ့ၢ်ဝ အပ ီၤ 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣ, တၢ် 
ရဲ်က ီၤလ ီၤတၢ်
ဆၢကတ ၢ်, တၢ် 
က ၢ်ထ ဲသမ သမိၣုး 

ှီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ 

တၢ်ထ ်ဒ ုးန ိာ်လ ီၤ
ပ်ဃ ိာ်ဖဲ MAP 
တခ ုးတၢ်လ ီၤဃ 
သ့်ညါ/တၢ်လ ီၤ
ဃ သ့်ညါဝ ီၤအ
လ ၢ်ခ  

3 န ် 

တၢ်ထ ်ဒ ုးန ိာ်
လ ီၤပ်ဃ ိာ်ဖဲတၢ်
ဖ ထ ်ခဲုးဒ့ုးအန 
်ထိၣ် 

အဂီၤတဖ်- 
တၢ်ရဲ်က ီၤမီၤ
သကိၣုးဒ ုးသရ်
သမါ 

တၢ်သ ်ထ ်တၢ်
သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
က ၢ်စ တၢ်သ့တၢ်
ဘၣ် 

တၢ်ဒ ုးနဲ်ဖ ါထ ်
က ိၣတဖ်ဒိၣုးသန့ၣီၤ
ထ ်သုးလၢတၢ်
ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤအဖ ခိၣ
် 

K-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်ပိာ်ဖ ိၣ်ထ ်
တၢ်သိၣ်လိၣအ
တၢ်မီၤတက  ်အ
ပ ီၤ 

တၢ်မီၤလဲီၤထ ်လီဲၤထ 
တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်စဲ်န ၢ် 

တခ ုးတၢ်သမ သ
မိၣုး/တၢ်သမ သမိၣုး
တၢ်ပိာ်ပန ်တၢ်
အန ်ထိၣ်တဖ်
ဝ ီၤအလ ၢ်ခ  

3 န ် 

တၢ်ဟုးဆ ် 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဝုးဝုး 
တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ်က ိၣ 
တၢ်ဖ ထ ်က ိၣအ 
န ်ထိၣ်ဒ ုးတၢ်
ဟ ုးဃိာ်က ိၣဖိၣအန 
် 
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ထိၣ် 
ခဲုးဒ့ုး 

အဂီၤတဖ်-  
တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ 
စၢီၤဆိၣတၢ်သ့က ဲုး
သ့ဖုးဒ ုးတၢ်ပန ်
ပိာ်ဖ ါန ်ဂ ၢ်ဖ ၢ် 

တၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ 
စၢီၤဆိၣတၢ်သ့က ဲုး
သ့ဖုးဒ ုးတၢ်ပန ် 
ပိာ်ဖ ါန ်ဂ ၢ်ဖ ၢ် 
 

တၢ်ဒ ုးနဲ်ဖ ါထ ်
က ိၣတဖ်ဒိၣုးသန့ၣီၤ
ထ ်သုးလၢတၢ်
ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤအဖ ခိၣ
် 

K-5 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢအဘၣ်
က ုးစၢုးဂဲီၤလိၣိာ်ဝဲ
ဒ်တၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုး
လဲၢ်ဒ ုးတၢ်ဂ ၢ်တၢ်
ဒ ုးအတၢ်သ့ဂ့ီၤ
ဂ့ီၤဘၣ်ဘၣ်ဒ ုး
အိၣ်ဒ ုးအဂ့ၢ်အ
က ီၤ 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်န ိာ်လ ီၤက ီၤ
စၢီၤတၢ်အတၢ်
တိၣိာ်က ီၤအပ ီၤ 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

MAP 3 န ် 

MAP 
တၢ်စ ီၤခါ/တၢ်
ကိၣၢ်ထ ်သ က
တ ၢ် 

တၢ်မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤ
လၢအ့ထၢ်နဲုးအ
ဖ ခိၣ် 

FLEX တၢ်မီၤလိၣ 
အလ ၢ် တတၢ်က ီၤ 
ဘၣ်လ ၢ်ကဝ ီၤ
တၢ်ထ ်က ိၣလၢအ ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ် 
ပ ဲီၤပ ဲီၤ) 

တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

6-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 
က ိၣဖိၣလၢအဃ ထၢ
မီၤလိၣတၢ်လၢအ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ် 

တၢ်မီၤလဲီၤထ ်
လဲီၤထ တၢ်မီၤလိၣ, 
တၢ်မီၤသ့မီၤည 
ထ ်တၢ်မီၤလိၣ, 
ဒ ုးတၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤ
စၢီၤက ိၣဖိၣလၢတၢ်
မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤလၢအ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ်
အဂ ၢ် 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ တၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ခဲုး

ဒ့ုးတဖ် 
3 န ် 

က ၢ်ထ ဲသမ သမိၣုး
က ိၣဖိၣအတၢ်လဲီၤ
ထ ်လဲီၤထ , 
တၢ်ထ ်က ိၣ, 
ဒ ုးအခဲုးဒ့ုးအဂ့ၢ် 

တၢ်သိၣ်လိၣအ
ဘၣျီၣအါထ ်ခဲအ ီၤ
ခဲအ ီၤ 

FLEX 
တၢ်မီၤအါထ ်
တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအ
က ၢ်စ အန ီၤ 

တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

6-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 
က ိၣဖိၣလၢအဃ ထၢ
မီၤလိၣတၢ်လၢအ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ် 

တၢ်မီၤသ့မီၤည 
ထ ်တၢ်မီၤလိၣ, 
ဒ ုးတၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤ
စၢီၤက ိၣဖိၣလၢတၢ်
မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤလၢအ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ်
အဂ ၢ် 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်ထ ်ဒ ုးန ိာ်လ ီၤ 
ပ်ဃ ိာ်ဖဲတၢ်မီၤ
လိၣမီၤဒိၣုးအတၢ်လဲီၤ 
ထ ်လဲီၤထ အပ ီၤ 

3 န ် 

တၢ်ထ ်ဒ ုးန ိာ်
လ ီၤ 
ပ်ဃ ိာ်ဖဲတၢ်မီၤ
လိၣမီၤဒိၣုးအတၢ် 
လဲီၤထ ်လဲီၤထ 
အပ ီၤ 

တၢ်မီၤအါထ ် 
တၢ်ထ ်က ိၣအန 
် 

FLEX 
တၢ်မီၤဘၣ်လ ၢ် 
ဘၣ်စုးက့ီၤတၢ်မီၤ
လိၣလ ၢ်အခဲုးဒ့ုး 

တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 9-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

က ိၣဖိၣလၢအဃ ထၢ
မီၤလိၣတၢ်လၢအ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ် 

တၢ်မီၤသ့မီၤည 
ထ ်တၢ်မီၤလိၣ, 
ဒ ုးတၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤ
စၢီၤက ိၣဖိၣလၢတၢ်
မီၤလိၣစ ီၤစ ီၤလၢအ့
ထၢ်နဲုးအဖ ခိၣ်
အဂ ၢ် 

ပ ီၤမီၤတၢ်ဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုး
အက ၢ်စ လၢလၢပ ဲီၤပ ီဲၤ, 
တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
ပိၣုးလ တဖ်, 
စဲုးဖ ကဟ်ပ ညါ 

တၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ခဲုး
ဒ့ုးတဖ် 

တၢ်ကိၣၢ်ခါ
ကတ ၢ် 3 
ကတ ၢ် 

တၢ်က ၢ်ထ ဲသမ 
သမိၣုးတၢ်ထ ်က ိၣ 
တၢ်ဖ ထ ်က ိၣအ 
န ်ထိၣ် 
ခဲုးဒ့ုး 

အဂီၤတဖ်- 
တၢ်ရဲ်က ီၤမီၤ
သကိၣုးဒ ုးသရ်
သမါ 

IGNITE U 
2021-22 

တ ီၤဖ ်က ိၣ 86 
ဖ ၢ် 
တ ီၤခၢ်သုးက ိၣ 
20 ဖ ၢ် 
တ ီၤထ က ိၣ 29 
ဖ ၢ် 

K-12 တ ီၤ ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် ကရၢ်အဒ့ခဲလၢိာ် 

တၢ်သိၣ်လိၣနဲ်လိၣ
ဖဲတၢ်ပိာ်ဖ ိၣ်မီၤဝဲ 
ဒ်စဲုးဖ ကဟ်ပ 
ညါအက ၢ်စ တၢ်
သ့တၢ်ဘၣ်အပ ီၤ
လၢတၢ်ဆ ်ထ ဲ
မီၤစၢီၤဝဲဒ်တၢ်
သိၣ်လိၣနဲ်လိၣအ
တၢ်ပညိၣ်က ၢ်စိၣ
တဖ် 

တၢ်မီၤလဲီၤထ ်လီဲၤထ 
တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်စဲ်န ၢ် 

တခ ုးတၢ်လ ီၤဃ  
သ့်ညါ/တၢ်လ ီၤ
ဃ သ့်ညါဝ ီၤအ 
လ ၢ်ခ  

3 န ် 

တၢ်ဃိၣထ သမ သ
မိၣုး, 
တၢ်န ိာ်လ ီၤမီၤသ
ကိၣုး 
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ARP အတၢ်သိ်ၣ တၢ်သ  ESSER III တၢ်တိၣိာ်က ီၤဟ့်လ ီၤဝဲဒ်တၢ်တဲကဒါကီ့ၤတၢ်ဂၢ့်ဘၣ်ဃုးတၢ်မီၤလိၣအတၢ်လ ီၤမၢ်အဂၢ့်ခ ဖ  COVID-19 တၢ်ဆါအဃိၣ 
 
ခ ဖ လ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣအတၢ်မီၤသကိၣုးဒ ုး က  ်က  ယ်တၢ်ဃ သ့်ညါတၢ်အဒၢုးအဖ လစ ် တGeorgia Policy Labs (GPL)), တၢ်ဃ သ့်ညါက ိၣဖိၣအတၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအဂ့ၢ်ဖိၣုးသဲစုးခ ဖ တၢ်ထိၣ် 
က ၢ်တဲိာ်က ၢ်တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအတၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤထ  တMeasures of Academic Progress (MAP)) အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤဘၣ်တၢ်သ ုးက ီၤအ ီၤလၢတၢ်က ၢ်ထ ဆိၣမိၣ်ဝဲဒ်က ိၣဖိၣအတၢ်မီၤလိၣ 
အတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအစၢတဖ်အဂ့ၢ်မ့ၢ်ခ ဖ လၢ တၢ်ဆါသတိၣိာ်တၢ်မီၤသုးအဃိၣန့ၣ်လ ီၤ. ဃ ထ ်န့ၣၢ်တၢ်မီၤလိၣဖဲတၢ်စ ီၤခါကတ ၢ်အဂ့ၢ်ဒ်လိာ်အ ီၤအသိၣုး— 
 

 တၢ်ဃိၣထ သမ သမိၣုးဝဲဒ်တၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအန ်ထိၣ်ဖဲက ိၣဖိၣအတၢ်ကဲထ ်လိၣ်ထ ်အပ ီၤ မ့တမ့ၢ် “တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအတၢ်လ ီၤမၢ်” ဝဲဖဲလ ိာ်တၢ်ဂ ၢ်တၢ်ဒ ုးအပ ီၤလၢပ ီၤ 4-9 
တ ီၤက ိၣဖိၣအဂ ၢ်မ့ၢ်ဒ်ဖဲအကၢုး, တၢ်စုးထ ်ဂ ၢ်ဝဲဖဲတလါတ ီၤလ ီၤလၢသၢလါဒ်ည န ၢ်တၢ်ထ ်က ိၣအန ်တလါ 9.5 မုးန့ၣ်လ ီၤ. တၢ်လ ီၤမၢ်တဖ်အ ီၤအိၣ်ထ ်ထ န့ၣၢ်ဒ ုးတၢ်မီၤလိၣဖဲ 
တၢ်ကိၣၢ်ခါကတ ၢ်ဒ်ည န ၢ်အသိၣုးလၢအတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤတမ ီၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 တၢ်ဖိၣုးမ လိၣိာ်သုးဒ ုးထ လ ၢ်က ၢ်ပ ီၤဝုးဝုးအတၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးအစၢတဖ်, တၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအန ်ထိၣ်ဖဲတၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုးလဲၢ်ဒ ုးတၢ်စ ုးကါည န ၢ်က ိာ်လၢအထဲသိၣုးလိၣိာ်သုးဒ ုး မ့တမ့ၢ် 
စ ီၤန့ၣၢ်ဒ ုးလ ိာ်တၢ်ဂ ၢ်တၢ်ဒ ုးလၢ 4-9 တ ီၤက ိၣဖိၣတဖ်အဂ ၢ်, တၢ်အန ်ထိၣ်လၢအစ ီၤန့ၣၢ်ဒ ုးလါတဝိာ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်ထဲဒ်သၢလါအသိၣုးန့ၣ်လ ီၤ. 

 တၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအန ်ထိၣ်ဖဲလ ိာ်စဲအ့်အပ ီၤစ့ၢ်က ုးည န ၢ်စ ီၤန့ၣၢ်ဒ ုးလ ိာ်တၢ်ဂ ၢ်တၢ်ဒ ုး, အန ်ထိၣ်လၢအစ ီၤန့ၣၢ်ဒ ုးလါတဝိာ်လၢအဘၣ ုးထ ်လၢသၢလါဃ်ဃ်ဒ် 
တၢ်ထ ်က ိၣအန ်တလါ 9.5 မုးန့ၣ်လ ီၤ. 

 လၢတၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုးလဲၢ်အဂ ၢ်, တၢ်စ ုးကါက ိာ်ဒ ုးလ ိာ်စဲအ့်, အတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအန ်ထိၣ်ည န ၢ်အါန့ၣၢ်ဒ ုးက ိၣဖိၣလၢအကၢုးဝဲဒ ုးမ ၢ်ထ ်တၢ်အ ်လၢတလၢိာ်အပ ီၤ/တၢ်မီၤစ ီၤလ မ ၢ် 
ထ ်တၢ်အ ်အပ ီၤ တFRL အါန့ၣၢ်ဒ ုးက ိၣဖိၣလၢအတကၢုးဝဲဒ ုး FRL န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်ဘၣ်ထ ဲလိၣိာ်သုးဖဲ FRL တ ီၤပတ ၢ်ဒ ုးတၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုးတကဲထ ်လိၣ်ဖဲတၢ်ဂ ၢ်တၢ်ဒ ုးအဘၣၢ်စၢီၤ 
မ့ၢ်တၢ်လၢအက ်ကျီၣဃ ိာ်သုးဘၣ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 ဖဲလၢမ့ၢ်ဖ ါလ ီၤဂိာ်လၢစပ့်က ိၣဖိၣတဖ်အတၢ်မီၤလိၣတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤဝဲဖဲလ ိာ်တၢ်ဂ ၢ်တၢ်ဒ ုးဒ ုးလ ိာ်စဲအ့်အါန့ၣၢ်ဒ ုးကလ ိာ်/ကလ ိာ်ဒ ်ကရၢ်တဖ်ဖဲ 4 တ ီၤဒ ုး 5 တ ီၤအပ ီၤဒ်လဲိာ်, 
မ့ၢ်ဘၣ်က ၢ်ခဲလၢိာ်ခဲဆ့န့ၣ်တအိၣ်ဒ ုးတၢ်မီၤလိၣအတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအက့ၢ်ဂ ီၤဖ ဖ ဖ ါဖ ါဖဲကလ ိာ်ဒ ုးကလ ိာ်ဒ ်ကရၢ်တဖ်အက ါဘၣ်န့ၣ်လ ီၤ. 

 က ိၣဖိၣလၢအမ့ၢ်ဝဲဒ်ပ ီၤမီၤလိၣအဲကလ ုးက ိာ် တELs) အိၣ်ဒ ုးအတၢ်မီၤလိၣတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအါန့ၣၢ်ဒ ုးက ိၣဖိၣလၢအတမ့ၢ်ဝဲဒ် EL တဖ်အလ ိာ်တၢ်မီၤလိၣဒ ုးအတ ီၤပတ ၢ်တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. 
 အါတက့ၢ်ဖဲတ ီၤပတ ၢ်ဒ ုးလ ိာ်တၢ်မီၤလိၣတဖ်အပ ီၤ, က ိၣဖိၣပိၣိာ်ခ ါအတၢ်မီၤလိၣတၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤအန ်ထိၣ်အါန့ၣၢ်ဒ ုးက ိၣဖိၣပိၣိာ်မ ်တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. ဒ်လဲ်ဂ့ီၤ, တၢ်ဆ ုးလ ီၤစ ီၤလ ီၤလၢအ 

လ ီၤဆ လိၣိာ်သုးဖဲမ ်ခ ါသ  ်ထ ုးအတၢ်မီၤလိၣအပ ီၤတမ့ၢ်တၢ်ဒိၣ်တၢ်မ ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လ ီၤ. 
 

GPL မီၤပ ဲီၤအါထ ်ဝဲဒ်တၢ်ပဲိာ်ထ န ီၤဖုးလ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣဖဲတၢ်ဂိၣၢ်ခါကတ ၢ်အ MAP တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤ, ဒ ုးဒ ုးနဲ်ဖ ါထ ်ဝဲဒ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤလၢက ိၣဖိၣစဲီၤခ န့ၣၢ်ဒ ုးသၢလါတ ီၤလၢဃ လါ မတ့မ့ၢ် အါန့ၣၢ် 
ဒ ုးအဝဲသ့်အတၢ်ဒိၣုးန့ၣၢ်ဘၣ်ဝဲဖဲတၢ်ဆါသတိၣိာ်တကဲထ ်သုးအခါန့ၣ်လ ီၤ. လၢန့ၣ်အမဲိာ်ညါအဝဲသ့်ထ ်န့ၣၢ်ဝဲဒ်တၢ်ဆ တလဲအါအါဂ ၢ်ဂ ၢ်ဖဲတၢ်ဆါသတိၣိာ်အတၢ်မီၤဘၣ်ဒိၣဝဲဒ်တၢ်မီၤလိၣ လ ိာ်လဲၢ်, 
တ ီၤပတ ၢ်, ဒ ုးက ိၣဖိၣအရၢ်အသဲုးအန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးတဖ်အပ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. 
 
 

တၢ်ကတ ီၤသုးလၢတ ီၤဖိၣသ်တၢ်မီၤလိၣအဂ ၢ် 
 

တ ီၤဖိၣသ်အန ်ဂ ၢ်န ်ဒ ုးလၢအဟဲန ိာ်လ ီၤစ ီၤန့ၣၢ်ဒ ုး 30 မ ုးကယီၤအိၣ်ဒ ုးတၢ်ကတ ီၤသုးလၢတၢ်မီၤလိၣမီၤဒိၣုး, ပ ီၤဂ့ၢ်ဝ ဒ ုးသုးဂ့ၢ်ဝ တၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤထ , န ၢ်ခိၣတၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤထ , ဒ ုးတၢ်ဟ ုးတၢ်ဂဲီၤ 
အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖ်န့ၣ်လ ီၤ. လၢန့ၣ်အမဲိာ်ညါ, တ ီၤဖိၣသ်လၢအဟဲန ိာ်လ ီၤသၢဒ ်တဒ ်ဒ ုးနဲ်ဖ ါထ ်အတၢ်ကတ ီၤသုးဖဲတၢ်မီၤလိၣဆိၣက ိာ်ဒ ုးတၢ်သ့က ဲုးသ့ဖုးအတၢ်လဲီၤထ ်လဲီၤ ထ အဂ ၢ်, ဒ ုး 40 
မ ုးကယီၤနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒ်တၢ်အက့ၢ်အဂ ီၤဒ ုးအိၣ်တၢ်အလ ၢ်ဘၣ်ထ ဲတဖ်, တၢ်ဘ့ၣ်လ ီၤတၢ်ဂ့ၢ်က , ဒ ုးနဲ်ဖ ါထ ်တၢ်ဒ ုးသိၣုးလိၣိာ်သုးဒ ုးတၢ်တဒ ုးသိၣုးလိၣိာ်သုးတဖ်အဂ့ၢ်, ဒ ုးသ့် 
ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒ်န ်ဂ ၢ်ဖ ၢ်အခ ်ထ ုးခ ်ဘၣိၣန့ၣ်လ ီၤ. 
 

တၢ်ဖ ထ ် က ိၣအန ် ထိ်ၣ တဖ် 
 

တၢ်ဖ ထ ်က ိၣ 4 န ်အန ်ထိၣ်မ့ၢ်တၢ်အစ ီၤကတၢၢ်ဖဲ metro Atlanta အလ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. ဖဲအပ ီၤက  ိာ်သၢန ်, တၢ်အန ်ထိၣ်အိၣ်ဝဲဖဲ 73.41 ဒ ုး 75.97 အဘၣၢ်စၢီၤန့ၣ်လ ီၤ. ထဲဒ်ထ ဖိၣ က ၢ်ဖိၣအကရၢ် 
ခ ဒ ်ဧိၣီၤအိၣ်ဒ ုးတၢ်ဖ ထ ်က ိၣ 4 န ်အန ်ထိၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲဒ် 80 မ ုးကယီၤဃ်ဃ်— ပ ီၤဝါဖ ုးဖိၣ 90.14 ဒ ုးကလ ိာ်ဒ ်အကလ ိာ်ကလ ိာ် 82.98 န့ၣ်လ ီၤ. လၢန့ၣ်အမဲိာ်ညါ, ကရၢ်အဒ့သၢ တ3) ကရၢ် 
အိၣ်ဒ ုးတၢ်ဖ ထ ်က ိၣအန ်ထိၣ်လၢအစ ီၤဝဲဒ် 60 မ ုးကယီၤ— အမဲရ ကီၤအ့ဒ ယ် 57.14, က ိၣဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုးအန ၢ်ခိၣက့ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤ 54.56, ဒ ုးပ ီၤမီၤလိၣအဲကလ ုး က ိာ်ဖိၣ 53.00 န့ၣ်လ ီၤ. 
 

ပ ီၤသၢတ ီၤဖိၣအတၢ်သဂ့ီ့ၤဂီ့ၤဘၣ်ဘၣ် 
ဖဲပတၢ်သ ုးက ီၤဝဲဒ်ပ Georgia Milestones အဂ့ၢ်လၢလၢပ ဲီၤပ ဲီၤအကတၢၢ်တဘၣျီၣအခါ, ပ ီၤသၢတ ီၤဖိၣ 2,791 ဂီၤ တ36%) အတၢ်ဖုးလ ိာ်ဖုးလဲၢ်အပတ ၢ်ဖ ်န့ၣၢ်ဒ ုးပ ီၤ 3 တ ီၤဖိၣတၢ်မီၤလိၣအ ပတ ၢ်လၢ 
တၢ်ဖ ထ ်သၢတ ီၤအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. ပ ီၤန ်ဂ ၢ်လ  ၢ် တ4) ဒ ်တဒ ်ကဲထ ်ဝဲဒ်လ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣအတၢ်ပညိၣ်ဖဲတၢ်အက ၢ်အစ ပတ ၢ်ဖ ်မီၤသုးတပယ ိာ်ဃ အဂ ၢ်— ပ ီၤသ ဖ ုးဖိၣဒ ုးပ ီၤစပ့်ပိၣိာ်ခ ါတဖ်, 
က ိၣဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုးအန ၢ်ခိၣက့ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤ, ဒ ုးပ ီၤမီၤလိၣအဲကလ ုးက ိာ်ဖိၣတဖ်န့ၣ်လ ီၤ. က ိၣဖိၣဃ ဆ ခ  မ ုးကယီၤ တ69%) လၢအအိၣ်ဒ ုးအန ၢ်ခိၣက့ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤဒ ုးနဲ်ဖ ါထ ်အတၢ်သ့် ညါနၢ်ပၢၢ်စ ီၤန့ၣၢ်ဒ ုး 
တၢ်အလ ၢ်ပတ ၢ်တန ီၤန ီၤဖဲလ ိာ်တၢ်ဂ ၢ်တၢ်ဒ ုးအပ ီၤ, လၢအပိၣိာ်ထ ဲဝဲခ ဖ ပ ီၤမီၤလိၣအဲကလ ုးက ိာ် 50 မ ုးကယီၤ, ပ ီၤသ ဖ ုးဖိၣပိၣိာ်ခ ါ 42 မ ုးကယီၤ, ဒ ုးပ ီၤစပ့်ပိၣိာ်ခ ါ 37 မ ုးကယီၤ န့ၣ်လ ီၤ. 
က ိၣဖိၣသ့်တဖ်အ ီၤလိၣ်ဘၣ်ဝဲဒ်တၢ်ဆ ်ထ ဲမီၤစၢီၤအ ီၤအါအါဂ ၢ်ဂ ၢ်ဖဲအတၢ်အိၣ်ကတ ီၤသုးလၢတၢ်ထ ်ဝဲဒ် 4 တ ီၤအဂ ၢ်ဒ ုးလၢအတၢ်လ ီၤထ ဲဝဲဒ်အတၢ်ကတ ီၤသုးလၢခ လ့်က ိၣ ဒ ုး 
တၢ်ဖ ုးတၢ်မီၤအဂ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
 

လ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣခ တ ီၤတတ ီၤထ ်န့ၣၢ်ဝဲဒ်တၢ်ထိၣ်သတ ီၤဖဲအဲကလ ုးက ိာ်ဒ ဲလီၤပ ညါတဖ်အပ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. က ိၣဖိၣန  ဆ မ ုးကယီၤ တ70%) လၢအအိၣ်ဒ ုးန ၢ်ခိၣက့ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤဒ ုးနဲ်ဖ ါထ ်အတၢ်သ့်ညါနၢ်ပၢၢ် 
လၢအစ ီၤန့ၣၢ်ဒ ုးတၢ်အတ ီၤပတ ၢ်တန ီၤန ီၤ, လၢအပိၣိာ်ထ ဲဝဲခ ဖ ပ ီၤမီၤလိၣအဲကလ ုးက ိာ် 60 မ ုးကယီၤ, ပ ီၤစပ့်ပိၣိာ်ခ ါ 48 မ ုးကယီၤ, ဒ ုးပ ီၤသ ဖ ုးဖိၣပိၣိာ်ခ ါ 46 မ ုးကယီၤန့ၣ်လ ီၤ. 
 

တၢ်တထ ် က ိၣယ ိာ်ယ ိာ်ထၢထၢ 
 

တခ ုးဖဲတၢ်ဆါသတိၣိာ်မီၤသုးဒ ုးဘၣ်အခါ, က ိၣဖိၣ 19.3 မ ုးကယီၤဘၣ်တၢ်ပိာ်ပန ်ဝဲလၢအတထ ်ဝဲဒ်က ိၣဖဲ 2018 န ်အပ ီၤဒ ုး 17.3 မ ုးကယီၤဖဲ 2019 အပ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. က ိၣဖိၣတဖ်အ ီၤတထ ်ဝဲဒ်က ိၣ 
အစ ီၤကတၢၢ် 10 မ ုးကယီၤဖဲအတၢ်န ိာ်ဆဲုးလ ီၤမ ီၤဖဲတၢ်ထ ်က ိၣအန ်န့ၣ်လ ီၤ. က ိၣဖိၣလၢအိၣ်ဒ ုးန ၢ်ခိၣက့ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤအိၣ်ဒ ုးအတၢ်တထ ်က ိၣယ ိာ်ယ ိာ်ထၢထၢအန ်ထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ 25.9 မ ုးကယီၤဖဲ 2018 
န ်အပ ီၤဒ ုး 23.8 မ ုးကယီၤဖဲ 2019 အပ ီၤန့ၣ်လ ီၤ. ဒ ုးကရၢ်အဂီၤခ ကရၢ်အန ်ထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ 20 မ ုးကယီၤ— က ိၣဖိၣလၢအမ့ၢ်အမဲရ ကီၤအ့ဒ ယ်ဒ ုးပ ီၤသ ဖ ုးဖိၣအ န ်ထိၣ်လၢခ န ်ကတ ၢ်ပ ီၤမ့ၢ်ဝဲ 21.2 
မ ုးကယီၤဒ ုး 20.9 မ ုးကယီၤစ ိာ်စ ိာ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်တထ ်က ိၣယ ိာ်ယ ိာ်ထၢထၢအန ်ထိၣ်ဖဲ 2020 န ်အပ ီၤအိၣ်ဝဲဒ်က ၢ်က ၢ်ခ ဖ လၢတၢ်ဆါသတိၣိာ်တၢ် မီၤသုးအဃိၣန့ၣ်လ ီၤ. 
 

တၢ်သိ်ၣ တၢ်သ  



 
Educating Georgia’s Future 

 

ဒ်န့ၣ်အသိၣုး, ဖဲ 2020 န ်အပ ီၤခ ဖ လၢတၢ်ဆါသတိၣိာ်မီၤသုးအဃိၣ, က ိၣဖိၣတၢ်ထ ်က ိၣအတၢ်သိၣ်တၢ်သ မီၤအသုးစ ီၤလ ီၤဝဲဒ် 12.8 မ ုးကယီၤ, ဒ ုးက ိၣဖိၣအမ ုးကယီၤလၢအတလ ီၤဂိာ်လိၣိာ် သုး ဖဲ 0-1 
တၢ်ထ ်က ိၣအတၢ်သိၣ်တၢ်သ မီၤအသုးအါထ ်ဝဲဒ် 0.73 မ ုးကယီၤန့ၣ်လ ီၤ. အိၣ်စ့ၢ်က ုးဒ ုးက ိၣဖိၣအတၢ်စ ီၤလ ီၤဖဲ 2-5 အတၢ်မီၤသုး 0.58 မ ုးကယီၤအပ ီၤ, 6-10 အတၢ်မီၤ သုးဖဲ 0.12 မ ုးကယီၤ, ဒ ုး 11 
ဆ အဖ ခိၣ်အတၢ်မီၤသုးဖဲ 0.04 မ ုးကယီၤန့ၣ်လ ီၤ. တၢ်မီၤန ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂ့ၢ်ဖဲလ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ီၤအပ ီၤပိာ်ဖ ါထ ်ဝဲလၢတၢ်ပိာ်ပတ ိာ်ပိာ်တၢ်ထ ်က ိၣအန ်ထိၣ်လၢတၢ်ခ ၢအါန့ၣၢ်ဒ ုး 
တၢ်ပိာ်ပတ ိာ်ပိာ်တၢ်ထ ်က ိၣအန ်ထိၣ်ဖဲက ိၣပ ီၤဖဲ 2018, 2019, ဒ ုး 2020 န ်အပ ီၤန့ၣ်လ ီၤ.  
 

တၢ်ဟ့်  တၢ်အိ်ၣ သုးအဆ် (Climate Star) အန ် ထိ်ၣ တဖ် 
 

တၢ်ပိာ်လ ီၤဝဲဒ် Climate Star အန ်ထိၣ်လၢ 3 န ်အဂ ၢ်ဖဲလ ၢ်ကဝ ီၤက ိၣအတၢ်ဟ့်လ ီၤဝဲဒ်တၢ်အန ်ထိၣ်လၢဆ်အပတ ၢ် 5 ဖ ၢ်အက ါန့ၣၢ်ဝဲဒ် 3.1 ဖ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. န ်ထိၣ် 5 ဖ ၢ်မ့ၢ် ဝဲတၢ်ပိာ်ဖ ါထ ် 
တၢ်အိၣ်သုးအဂ့ီၤကတၢၢ်, ဒ ုးန ်ထိၣ် 1 ဖ ၢ်မ့ၢ်ဝဲက ိၣအတၢ်အိၣ်သုးလၢအလိၣ်ဘၣ်ဝဲဒ်တၢ်ဘၣ်မီၤဂ့ီၤထ ်တၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လ ီၤ. တၢ်န ီၤဖုးလ ီၤဝဲဒ်တၢ်အက့ၢ်ဂ ီၤလၢ အလ ီၤဂိာ်လိၣိာ်သုးဒ ုးတ ီၤဖ ်က ိၣဒ ုး 
တ ီၤထ က ိၣအပတ ၢ်မ့ၢ်ဝဲဖဲ 3.0 ဖ ၢ်ဒ ုး 3.1 ဖ ၢ်စ ိာ်စ ိာ်န့ၣ်လ ီၤ. တ ီၤခၢ်သုးက ိၣအပတ ၢ်ထ ထ ်ဝဲဒ်တဆ ုးတက့ၢ်ဖ ဲ3.3 ဖ ၢ်, ဒ ုးက ိၣအပတ ၢ်အကလ ိာ်က လ ိာ်အန ်ထိၣ်လၢဆ်အပတ ၢ်အထ ကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲ 3 
ဖ ၢ်န့ၣ်လ ီၤ. 
 

 




