တၢ ၢ်န ၢ်လီၤီ လၢဟ ၢ်ဖိဃဖ
ီ ိတဖ ၢ်အဂီၢ ၢ်-တၢ ၢ်ရ ၢ်လီၤီ က ီၤလီီၤလၢ ၂၀၂၀-၂၁ကအ
ိ န ၢ်
တၢ ၢ်ကတိီၤဆၢန ၢ်
ဒ်မ ်န ်စိထ ်ကိအကၢ ်ရ ်ဒီးခ ်ထ ်အကိတဖ ်အတၢ ်ရ လ
် ီၤက ီၤလီၤလၢ၂၀၂၀-၂၁,မၢ ်စၢ ်ကီးလၢမ ်န ်စိထ ်ဟ ်ဖိဃဖိတဖ ်န ်လီၤ. လ ်တဘ ်အီၤဟ ်ဟ ်ဖိ ဃဖိတဖ ်
ဒီးတၢ ်ကၢ ်ဖိ ်အခ ျ့တခါလၢအဘ ်ထဒီး Minnesota Department of Education (MDE) (မ ်န ်စိထ ်၀ီၤက ိီၤလၢတၢ ်က ်ဘ ်က ်သ) ဒီး Minnesota Department of Health
(MDH)(မ ်န ်စိထ ်တၢ ်အိ ဆ
်
်အိ ်ခ ျ့အ၀ီၤက ိီၤ)အတၢ ်န ်လီၤလၢကိတဖ ်အဂၢ ်ဒ်သီးိ ဟ ်ဖိဃဖိကသ ်ညါအ၀သ ်ကဘ ်ကၢ ်လၢ ်ပ ်တၢ ်ဂၢ ်တၢ ်က ိီၤမနီၤလ ်လၢအ၀သ အ
် ဖိ
အကိလ ်န ်လီၤ.
ကအ
ိ ကီၢ ၢ်ရ ၢ်ခလၢ ၢ်ကဘ ၢ်ကတ ၢ်ကတီီၤပ ၢ်အသးလၢတၢ ၢ်အိ ၢ်သးတခါလၢ ၢ်လၢ ၢ်လၢအကအိ ၢ်ထ ီ ၢ်ဖ COVID-19 တၢ ၢ်ဆါသတတိ ၢ်လီၤတၢ ၢ်အခါန ၢ်လီၤီ . MDE န ၢ်လီၤီ ၀ဒ ၢ်ကတ
ိ ဖ ၢ်
လၢအကအိ ၢ်ကတ ၢ်ကတီီၤအသးလၢတၢ ၢ်အိ ၢ်သးသၢမီၤအဂီၢ ၢ်လီီၤ•

တၢ ်အိ ်သီး၁- ပီၤဟထ ်ကိမီၤလိတၢ ်လၢနၢ ်ကစၢ ်လၢကိဖိခလၢ ်အဂၢ ်

•

တၢ ်အိ ်သီး၂ တၢ ်ပ ်ဖိ ်ထ ်ကိဒီးဟ ်တၢ ်မီၤလိဃ ်ဒီးနၢ ်ခိအတၢ ်အိ ်စီၤစီၤလၢအဃီးဒီးတၢ ်ပ ်ပန ်ကိဖိအနၢ ်ဂၢ ်

•

တၢ ်အိ ်သီး၃ တၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးတၢ ်လၢအယီၤဧိီၤ

မၢ ်လၢဘရၢီးစ်အနဆၢ ်အီၤပတဆိအဂၢ ်တယီးဆိအီၤတသအဃိ,ကိကၢ ်ရ ်တဖ ်ဒီးခ ထ
်
်အကိတဖ ်ဘ ်တဘ က
် လိ ်သ၀ဒ ်တၢ ်အိ ်သီးအါနၢ ်တခါဖကိအန ်လီၤတၢ ်အခါ
န ်လီၤ. အမ ်ညါ,တၢ ်ခဃီၤဆတၢ ်အိ ်သီးအသတခါန ဘ
်
်တဘ ်ကလိ ်ကထ ်ခ ခ
ျ့ ျ့ န ်လီၤ. လၢတၢ ၢ်ရ ၢ်လီၤီ က ီၤလီီၤတခါစ ၢ်စ ၢ်အပီၤ, ကတ
ိ ဖ ၢ်ကဘ ၢ်ဃ ၢ်လီၤီ ဘါလီီၤမၢ ်တၢ ်
ကဒီးလီၤတရီးကိဒလ
်
်,မၢ ်အ၀သ ်ကဆ ်ထကိဖိတဖ ်ဒီးအဟ ်ဖိဃဖိတဖ ်ဒလ
်
်ဒီးမၢ ်အ၀သ ်ကဆ ်ထအ၀သ အ
် သရ သ
် မါတဖ ်လၢစ ်နီၤအတၢ ်ဒိ ်ထ ်ထထ ်ဒလ
်
်
န ်လီၤ. ကိတဖ ်တၢ ်မၢ ်လၢ ်ပ ်လၢအကမီၤသကိီးတၢ ်ဒီးအ၀သ ်အကိအပီၤတ၀ၢဖအ၀သ ်မီၤအိ ်ထ ်တၢ ်ရ ်လီၤက ီၤလီၤတဖ ်အီၤအခါန ်လီၤ. တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤလၢခကတၢၢ ်
တဖ ်ကဘ ်တၢ ်က ိီးထအီၤဒီးဆီးက ၢဒီးသ ်ညါအီၤလၢလ ်ကီးအသီးဒီးထီးခိ အ
် ကိ လ
် ၢအဒိီးသနီၤထ ်သီးလၢပီၤတ၀ၢတခါစ ်စ ်အတၢ ်လိ ်ဘ ်အဖခိ ်န ်လီၤ.

တၢ ်ဖီးတၢ ်မီၤအသလၢကဒသဒၢကိဖိ,ဟ ်ဖိဃဖိတဖ ်ဒီးပီၤမီၤတၢ ်ဖိအတၢ ်အိ ်ဆ ်အိ ်ခ ဒ
ျ့ ီးတၢ ်ပီၤဖ ီးန ်ကဘ ်တၢ ်မီၤအီၤဖတၢ ်အိ ်သီး၁ဒီး၂အကတၢ ်န ်လီၤ. တၢ ်ကဘ ်
ဆိကမိ ်ဃ ်,သန ်ကတမၢ ်ထ•

ပီၤဟအိ ်သကိီးတၢ ်လၢအရတဒိ ်တဖ ်,ပီၤမ သ
် ီးမီၤကလတဖ ဒ
် ီးတၢ ်ဟီးတၢ ်ဂီၤလၢအပ ်ဃ ်ကရၢ ်လၢအခ ၢတဖ ်တၢ ်ကကၢီးဖ ်ဃီးတဒီးဟအီၤဘ ်န ်လီၤ.

•

ပီၤမီၤတၢ ်ဖိလၢအကၢ ်ထတၢ ်အတၢ ်ဟတီၤဒီးတၢ ်ဒီးကီၤန က
် မီၤလီၤတၢ ်ကိဖိတဖ ်လၢအကစ ်လီၤလၢအသိလ ်အပီၤဒီးလီၤလိီၤလိီၤဆဒီးဟီးထ ်ကဒါလၢအ၀သ ်အတီၤ
ဒၢီးပီၤ,တဘ ဃမီၤစီၤလီၤတၢ ်ကတ ်ကတီးန ်လီၤ.

•

ပီၤမီၤတၢ ်ဖိဒီးကိဖိတဖ ်ကဘ ်သီးိ ၀ဒ ်တၢ ်ကီးည ်က ၢၢ ်ဘၢမ ်ဒီး,မတမၢ ်တၢ ်ဖ ်ဘၢမ ်လၢတမၢ ်၀ဒ ်လၢတၢ ်သအီၤလၢတၢ ်ဆါဟ ်အဂၢ ်ဖအိ ်လၢကိအပီၤဒတကတၢ ်န ်
လီၤ. တၢ ်ကီးည ်က ၢၢ ်ဘၢတၢ ်တၢ ်တကကၢီးပ ်လီၤအီၤလၢo

ပီၤတဂီၤလၢ ်လၢ ်လၢအအိ ်ဒီးတၢ ်ကသါထ ်ကသါလီၤအတၢ ်ဂၢ ်ကမတမၢ ်အသါသပီၤအသီးတဖ အ
် မ ်သ ်အလိီၤဘ ်.

o

ပီၤတဂီၤလၢ ်လၢ ်လၢအတၢ ်သတၢ ်ဘ ်တအိ ်လၢကဘ ်လီၤတၢ ်က ၢၢ ်ဘၢမ ်,လၢအဂီၤတမီၤန ်ပီၤလၢအဘ ်လီၤန ်က ၢၢ ်ဘၢမ ်လၢတအိ ်ဒီးတၢ ်မီၤစၢီၤအီၤတဖ ်အဂၢ ်
လီၤ.

o
•

ပီၤတဂီၤလၢ ်လၢ ်လၢတၢ ်တၢ ်က ၢၢ ်ဘၢမ ်တနၢ ်မၢ ်လၢတၢ ်ဒိ ်ထ ်ထထ ်,တၢ ်ဆီးတၢ ်ဆါမတမၢ ်တၢ ်သက ်ပ၀ီးတၢ ်အိ ်ဆ အ
် ိ ်ခ ျ့အတၢ ်လိ ်ဘ ်တဖ အ
် ဃိန ်လီၤ.

မီၤအိ ်ထ ်စအတၢ ်ကဆကဆအလၢ ်အလၢ ်လၢကိီးနီၤဒီးတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤအပီၤလၢကိဖိဒီးပီၤမီၤတၢ ်ဖိခလၢ ်အဂၢ ်,လၢအပ ်ဃ ်တၢ ်အိ ်ကတၢ ်သိ ်လိတၢ ်တစိၢ ်တလၢ ်လၢ
တၢ ်သကဆစဒီးတၢ ်မီၤသစအဃီးအဃၢ ်အဂၢ ်ဖတၢ ်ဟီးတၢ ်ဂီၤတဖ ်ကထ ်အခါဒီးအဘၢ စ
် ၢီၤန ်တကၢ ်.

•

မီၤကထ ်တၢ ်အိ ်၀ီးတရီးအဂၢ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤဘ ်ဆၢဘ က
် တၢ ်တခါလၢတၢ ်ကသကဆဒီးမီၤသတၢ ်အဃီးအဃၢ ်လၢတၢ ်အမ ်ဖီးခိ ်လၢတၢ ်ဖ ်အီၤအါဒီးတၢ ်အပီးအလ
လၢတၢ ်သသကိီးအီၤလၢဒတသညါတကၢ ်.

•

မီၤလီၤတၢ ်ကလီၤဒီးန ်လီၤဟီးထ ်ကလီၤအပီးအလတဖ လ
် ီၤတရီးအသီးဘ ဘ
်
်ဒီးမီၤအါထ ်ကလီၤလၢတၢ ်အခ ၢန ်လီၤတသဖအသအါအါကလ ်အဒိဒသ
် ီးိ တၢ ်အိီး
ထ ်ပတရဖိဒီးပတရဖီးဒိ ်တဖ ်န ်လီၤ. တဘ ်အီးိ ထ ်ပတရဖိဒီးပတရဖိတဖ ်ဖတၢ ်အိီးထ ်အီၤကဒီးကထ ်တၢ ်ပီၤဖ ီးဒိီးတၢ ်အိ ဆ
်
်အိ ်ခ ျ့အတၢ ်လီၤပ ီၤအခါတကၢ ်.

ဖနသီးမၢ ်တနၢီၤလၢနကဆၢကဒါနဖိဆကိအခါ,ကိအကၢ ်ရ တ
် ခါစ ်စ ်ဒီးခ ်ထ အ
် ကိကဟ ်လီၤတၢ ်ဃထၢတခါလၢအမၢ ်တၢ ်မီၤလိစိတၢ ်လၢအယီၤန ်လီၤ.

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၁-

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၂

ပီၤဟထီ ၢ်ကမ
ိ ီၤလိတၢ ၢ်လၢနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ်လၢကဖ
ိ ိခ

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖိ ထ
ၢ် ီ ၢ်ကဒ
ိ းီ ဟ တ
ၢ် ၢ ၢ်မီၤလိဃ ၢ်ဒးီ နီၢ ၢ်ခိအ

လၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်စီီၤစီၤလၢအဃးဒီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်ကဖ
ိ ိအနီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၃ တၢ ၢ်မီၤလိမီၤဒိးတၢ ၢ်လၢအယီၤဧိီၤ

ဂၢ ၢ်
တၢ ၢ်ကၢ ၢ်ဖိ ၢ်

လၢတၢ ်ရ ်က ီၤလီၤတၢ ်အိ ်သီးတခါအီၤအပီၤ,

လၢတၢ ်ရ ်က ီၤလီၤတၢ ်အိ ်သီးတခါအီၤအပီၤ,ကိ

တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါအီၤဘ တ
် ဘ ်တၢ ်ကမီၤလၢ

ကိတဖ ်ကဘ ်ဒီးအိ ်ထ ်တၢ ်လၢ ်လၢကိဖိဒီး

တဖ ်ကဘ ်ပ ်ပန ်ပီၤကညအနၢ ်ဂၢ ်နၢ ်ဒီးလၢကိ

ထ ်ပီၤထ ်အီၤဖလၢ ်က၀ီၤ,ဟ ်က၀ီၤဒိ ်မတမၢ ်ကၢ ်

ကိသရ ်တဖ ်အဘၢ ်စၢီၤတသဖအသအါအါ

အတၢ ်သ ်ထ ်အပီၤဒီးလၢတၢ ်တထ ်ဆၢလီၤအ

စ ်ဒတကဘ ် COVID-19

လၢဒတသအတၢ ်ပီၤန ်လီၤ.

သိလ ်န ်ပီၤဒိီးအီၤကဘ ်အိ ်ဒ ် ၅၀ မ ီးကယီၤ

အတၢ ်ထိ ်အီၤနီးထ ်ဒ ိ ်ဒ ိ က
် လ ်တီၤဒ ်လ ်တၢ ်

သန ်က,ကိတဖ ်တလိ ်ဖ ်ဃီးတၢ ်ဒိ ်ဒ ိ ်လၢ

အအါကတၢၢ ်န ်လီၤ.

လိ ်ဘ ်လၢတၢ ်ကဆိကတၢ ်၀ဒ ်တၢ ်ဟမီၤလိတၢ ်

တၢ ်ကဒီးလီၤပိ ်တၢ ်ဒ ်စၢီၤ၆ခ ်ယၢ ်တၢ ်အိ ်စီၤ

တၢ ်အိ ်စီၤစီၤလိ ်သီးအလၢအပီၤလၢအစီၤက

လၢကိန ်လီၤ.

စီၤလိ ်သီးဖတၢ ်သိ ်လအ
ိ ခိ သ
်
်အဆၢကတၢ ်

တၢၢ ်၆ခ ်ယၢ ်လၢပီၤကညတဖ ်အဘၢ ်စၢီၤက

ကိတဖ ်ဘ ်တဘ ်ကအိီးထ ်အသီးလၢတၢ ်က

လၢတီၤဒၢီးပီၤန ်ဘ ်.

ဘ ်ကထ ်ထဘိန ်လီၤ.

ဟ ်ဂၢ ်ဂၢ ်အတၢ ်ကၢ ်ထကဟကယ ်ဖိသ ်ဒီး,မတမၢ ်

ဖတၢ ်အိ ်စီၤစီၤအီၤတၢ ်မီၤကထ ်အီၤလၢတၢ ်လၢ ်

တၢ ်ဖီးတၢ ်မီၤလၢ ်အဂီၤတဖ ်န ်လီၤ.

မတမၢ ်လၢသိလ ်တဆၢတၢ ်အပီၤဘ ်တခ,တၢ ်
ကဘ ်မီၤစီၤလီၤပီၤကညအနၢ ်ဂၢ ်န ်လီၤ.
ကိကဘ ်ဒီးပ ်ဃ ်စၢ ်ကီးတၢ ်ရ ်လီၤက ီၤလီၤတ
ဖ ်လၢတၢ ်ဟအိ ်ကီၤကိဖိဒီး,မတမၢ ်တၢ ်ဟဆၢ
တၢ ်အ ်တၢ ်အဒီးကအ
ိ ပီးအလတဖ ်လၢတအိ ်
ဒီးတၢ ်ထိီးဘ အ
် ိ ်ဘီးလၢနီၤသတဖ ်လၢကိဖိတ
ဖ ်ဒီးပီၤမီၤတၢ ်ဖိတအိ ်၀ဒ လ
် ၢကိအတၢ ်သ ်
ထ ်အပီၤအခါ,တဘ ဃပ ဃ
် ်တၢ ်မီၤကထ ်ကိ
ဖိထ ်ကိသအဂၢ ်တၢ ်ကၢ ်ထကဟကယ ်အတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤလၢပီၤ
မီၤတၢ ်ဖိလၢအကါဒိ ်တဖ ်အဖိအဂၢ ်န ်လီၤ.

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၁-

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၂

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၃ တၢ ၢ်မီၤလိမီၤဒိးတၢ ၢ်လၢအယီၤဧိီၤ

ပီၤဟထီ ၢ်ကမ
ိ ီၤလိတၢ ၢ်လၢနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ်လၢကဖ
ိ ိခ

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖိ ထ
ၢ် ီ ၢ်ကဒ
ိ းီ ဟ တ
ၢ် ၢ ၢ်မီၤလိဃ ၢ်ဒးီ နီၢ ၢ်ခိအ

လၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်စီီၤစီၤလၢအဃးဒီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်ကဖ
ိ ိအနီၢ ၢ်
ဂၢ ၢ်

ကက
ိ ၢီ ၢ်တၢ ၢ်က ၢ်

လၢတၢ ်ကမီၤစၢီၤဆ ်ထကိဖိအတၢ ်မီၤလိမီၤဒိီး

လၢတၢ ်ကမီၤစၢီၤဆ ်ထကိဖိအတၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးအ

လၢတၢ ်ကမီၤစၢီၤဆ ်ထကိဖိအတၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးအ

သက ၢ်ဘ ၢ်

အတၢ ်တီၤထ ်ထ ်ဘီးအဂၢ ်ကိတဖ ်ကဒီးအိ ်

တၢ ်တီၤထ ်ထ ်ဘီးအဂၢ ်ကတ
ိ ဖ ်ကဒီးအိ ်ထ ်

တၢ ်တီၤထ ်ထ ်ဘီးအဂၢ ်ကတ
ိ ဖ ်ကဒီးအိ ်ထ ်

ထ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢအမၢ ်အ၀သ ်က-

တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢအမၢ ်အ၀သ ်က-

တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢအမၢ ်အ၀သ ်က-

•

ထ ်နၢ ်တၢ ်အက ိီၤအက ်တခါလၢတၢ ်ကဆၢ

•

တ ်ကိဖိအတၢ ်မီၤလိီၤဒိီးအတၢ ်လီၤဖ ်လီၤ

ပ ်တၢ ်အခိ ်သ ်လၢကိဖိအကရၢ ်တဖ ်လၢ

လၢတၢ ်မီၤလိစိတၢ ်လၢအယီၤအဂၢ ်ဒီးမီၤဘ ်

အတၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးအတၢ ်လိ ဘ
်
်တဖ ်အဖ

တၢ ်ကိီးကီၤအီၤဆကိတၢ ်သ ထ
်
်တဖ ်အ

တၢ ်ဆတလမီၤဘ ်ဖလစ တ
် ခါလၢ ်လၢ ်လၢ

ခိ ်န လ
် ီၤ.

ပီၤသဃ ်ဒီးတၢ ်ဆိကမိ ်ထ ဃ
် ်တၢ ်ဂၢ ်သ ်

တၢ ်လိ ်ဘ ်အီၤန ်တကၢ ်.

ကၢ ်ဃဒီးဆၢတ ်လီၤမၢ ်တၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးအ

တဖ ်အီၤတကၢ ်-

•

o

အီၤတီၤလီၤတီၤလီၤလၢတဖ ၢ ်စ ်စ ်အဂၢ ်

o

လ ်အတၢ ်အိ ်ကတ ်ကတီၤအသီး

ဆလီၤတၢ ်ကၢ ်လၢ ်ဆိပ ်လအဖခိ ်တၢ ်ရ ်

တီၤဒၢီးတၢ ်မီၤလိတဖ ်အပီၤ,ဒ်သီးိ တၢ ်ကမီၤ

ဖိလၢအအိ ်ဒီးနၢ ်ခိနၢ ်သီးကၢ ်ဂီၤတလၢတပီၤတ
ဆ ်တခ ျ့,ပီၤမီၤလိအီးကလီးအက ိ ်တဖ ်,ကိ

တီၤထကိဖိအဆီးဒီးအဒိ ်ဘ ်တ
တဘ ဃလၢအတၢ ်လီၤခဃီၤဒီးခ

ဂၢ ်

သအီၤဆညါမတမၢ ်လၢတၢ ်ကထၢန ်လီၤဆ

အလီၤဆလၢပီၤအက ါတဖ ်အဂၢ ်(အဒိဒသ
် ီးိ ကိ

ဖိလၢအအိ ်ဒီးတီၤလ ်လီၤဆတဖ ်,အဂီၤဆ

ဘ ်ကလိ ်ဘ ်အါထ ်တၢ ်ဆ ်ထ

အတၢ ်လီၤဖ ်လီၤဟိလၢကိဖိတဂီၤစ ်စ ်အ

အဂၢ ်န ်လီၤ.
o

ကိဖိခလၢ ်ကနၢ ်ဘ ီးနၢ ်ဖိ ်ဖအိ ်
လၢတၢ ်သ ်ထ ်အပီၤဃ ်ဒီးသရ ်
သမါတဖ ်အခါန ်လီၤ.

မီၤအိ ်ထ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤလၢတၢ ်မီၤအီၤလၢနၢ ်
တဂီၤစ ်စ ်အဂၢ ်လၢကိဖိခလၢ ်လၢအမၢ ်ပီၤလၢ

ကိဖိအဆီးအတၢ ်တမီၤလိဘ ်တၢ ်
ကအါကတၢၢ ်န ်လီၤ.

အပီၤလၢတၢ ်ကမီၤစၢီၤမီၤပီၤတၢ ်မီၤလိမီၤဒိီး

တၢ ်က ီၤ,တၢ ်အကၢ ်အဂီၤတဖ ်လၢတၢ ်က

•

အတၢ ်လီၤဆှုလီၤပလီၤဘ ်တဘ ်

ဟ ်ထ ်မတမၢ ်မီၤဆ ်ထ ်တၢ ်ရ ်က ီၤမီၤ
ဘ ်ဆတ
ိ ၢ ်အဆၢကတၢ ်လၢကိအနီၤတဖ ်

•

မီၤအိ ်ထ ်ကိဖိတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤလၢတၢ ်ဟ ်က
ဒါတၢ ်ထ ်တၢ ်ပ ်သီးဒီး,မတမၢ ်တၢ ်ဟ ်အမီး

တၢ ်မီၤအက ခိ ်သ ်လၢတၢ ်သီးထ ်ထ ်
•

•

အိ ်သီး၁ဒီး၃န ်တကၢ ်.

ဟိဒီးပညိ ်လီၤ၀ဒ ်ဆနၢ ်တဂီၤစ ်စ ်ကိဖိ

•

ဆိကမိ ်လၢတၢ ်ကပ ်ဖိ ်သသကိီး၀ဒ တ
် ၢ်

ညါ.)န ်လီၤ.
•

တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤလၢတၢ ်ကဒီးပ ်ဃ ်ဒီးထီးထ ်
တၢ ်အကၢ ်အဂီၤတဖ ်လၢကိဖိလၢအအိ ်လၢ
တၢ ်က ်ဘ ်က ်သလီၤဆအပီၤအတၢလိ ်
ဘ ်၀ဒ ်တၢ ်ဆ ်ထမီၤစၢီၤဆညါန ်တကၢ ်.

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၁-

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၂

ပီၤဟထီ ၢ်ကမ
ိ ီၤလိတၢ ၢ်လၢနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ်လၢကဖ
ိ ိခ

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖိ ထ
ၢ် ီ ၢ်ကဒ
ိ းီ ဟ တ
ၢ် ၢ ၢ်မီၤလိဃ ၢ်ဒးီ နီၢ ၢ်ခိအ

လၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်စီီၤစီၤလၢအဃးဒီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်ကဖ
ိ ိအနီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၃ တၢ ၢ်မီၤလိမီၤဒိးတၢ ၢ်လၢအယီၤဧိီၤ

ဂၢ ၢ်
အီၤလၢခါဆညါတၢ ်လီၤခဃီၤအပီၤကသက

•

ည၀ဒ ်ဖအလၢ ်မၢ ်အိ ်အခါန ်လီၤ.

ပ ်လီၤတၢ ်အခိ ်သ ်လၢဖမၢ ်ထိ ်ကတတီၤဒီး
တၢ ်မီၤလိစိတၢ ်လၢအယီၤန တ
် ၢ ်လၢ
တၢ ်ကကၢီး,တၢ ်သိ ်လိအီၤကသမၢ ်မနီၤလ ်န ်

•

လၢအအိ ်ဒီးIEPန ်တကၢ ်.
•

ပီၤကတိီၤက ီးိ ထတၢ ်တဖ ်, software

ဆၢတ ်လီၤတၢ ်ရ ်က ီၤပ ်လီၤအဂီၤကတၢၢ ်

တဖ ်သိ ်လိမီၤစၢီၤတၢ ်,အဂီၤဆညါ)လိ ်ဘ ်

တခါလၢကိဖိတဖ ်လၢအအိ ်ဒီး IEP
တခါအဂၢ ်တကၢ ်.

ဆၢတ ်ပ ်လီၤတၢ ်ဆ ်ထအကၢ ်အဂီၤတဖ ်
လၢပီၤမီၤလိအီးကလီးက ိ ်တဖ ်(အဒိၢ

တကၢ ်.
•

ဆိကမိ ်ထ ်တၢ ်ဆ ်ထမီၤစၢီၤဆညါလၢကိဖိ

၀ဒ ်လၢတၢ ်သိ ်လိအါထ ်အဂၢ ်တကၢ ်.
•

တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢတၢ ်ကၢ ်ဟ ်တၢ ်ဂ ်ထ ်
ပသထ ်လၢလအဖခိ ်တၢ ်မီၤလိတခါလၢကိဖိ
တဖ ,် လီၤဆဒ ်တၢ ်ကိဖိအဆီးတဖ ်အဂၢ ်န ်
လီၤ.

ကဖ
ိ ိ ဒးီ ဟ ၢ်ဖိဃီ

မၢ ်ဒ်သီးိ တၢ ်ကဆ ်ထကိဖိဒီးဟ ်ဖိဃဖိတဖ ်

လၢတၢ ်ကဆ ်ထကိဖိဒီးဟ ်ဖိဃဖိတဖ ်လၢတၢ ် မၢ ်ဒ်သီးိ တၢ ်ကဆ ်ထကိဖိဒီးဟ ်ဖိဃဖိတဖ ်အဂၢ ်,

ဖိ တၢ ၢ်ဆီ ၢ်ထ

အဂၢ ်,ကိတဖ ်ကကၢီးမီၤအိ ်ထ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤ

မီၤအကၢ ်အဂီၤလၢအဃါဃ လ
် ိ ်အသီးတခါအ

ကိတဖ ်ကကၢီးမီၤအိ ်ထ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢ

တခါလၢအ၀သ ်က-

ဂၢ ်,ကိကကၢီးဒီးအိ ်ထ ်တၢ ်ရ တ
် ၢ ်က ီၤတခါလၢအ

အ၀သ ်က-

၀သ ်က

•

•

ဆီးက ိီးတၢ ်ခအီၤခအီၤဃ ်ဒီးကိဖိဒီးအဟ ်
ဖိဃဖိတဖ ်လၢအဘ ်ထဒီးတၢ ်ဒိဘ ်မီၤ

•

ဟီးလၢအအိ ်ထ ်လၢကိအတၢ ်လီၤတရီး
အသီးအပီၤန ်လီၤ.
•

•

မီၤအိ ်ထ ်၀ီၤဒၢီးအဆၢကတၢ ်ဒီးလက ိီၤအတၢ ်

ဆိကမိ ်လၢတၢ ်ကပ ်ဖိ ်သသကိီး၀ဒ တ
် ၢ်

ဃထၢတဖ ်လၢကိဖိတဖ ်အဂၢ ်ဒ်သီးိ အကမီၤ

အိ ်သီး၁ဒီး၃န ်တကၢ ်.

နၢ ်တၢ ်မီၤစၢီၤမတမၢ ်ကတိီၤတၢ ်ဒီးသရ ်မတမၢ ်

ဒီးအိ ်ထ ်တၢ ်ခီးတၢ ်ယ ်လၢအလီၤတသီးတ

သီးပၢ ်တဂီၤတကၢ ်.

မီၤကထ ်ကိအပီၤဟ ်က တ
် ၢ ်ပ ်တၢ ်တ

မီၤဃလၢကိဖိတဖ ်

ဖ ်,ကိပီၤဂၢ ်၀အပီၤမီၤတၢ ်ဖိတဖ ်,ကိသီးဂၢ ်

လၢအကသ ်ထ ်ကိအလၢ ်အလၢ ်ဖအ၀သ ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၁-

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၂

ပီၤဟထီ ၢ်ကမ
ိ ီၤလိတၢ ၢ်လၢနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ်လၢကဖ
ိ ိခ

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖိ ထ
ၢ် ီ ၢ်ကဒ
ိ းီ ဟ တ
ၢ် ၢ ၢ်မီၤလိဃ ၢ်ဒးီ နီၢ ၢ်ခိအ

လၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်စီီၤစီၤလၢအဃးဒီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်ကဖ
ိ ိအနီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၃ တၢ ၢ်မီၤလိမီၤဒိးတၢ ၢ်လၢအယီၤဧိီၤ

ဂၢ ၢ်
၀သရ ်သမါဒီးကိသရ ်သမါကၢ ်ပီၤဆါတ

အိ ်ဒီးခီးယ ်လၢတၢ ်ကအိ ဘ
်
်လၢကိပီၤအ

ဖ ်လၢတၢ ်ကမီၤအိ ်ထ ်နၢ ်တဂီၤဒီးကရၢ ်နၢ ်

ခါန ်လီၤ.

လ ်တသဖအသလၢကိဖိတဂီၤဒီးတဂီၤကရ

မီၤလီၤတၢ ်ကိဖိတဖ ်လၢအမီၤလိစိတၢ ်လၢ

လိ ်မီၤသကိီးတၢ ်န ်တကၢ ်.

သီးတၢ ်အိ ်ဆ အ
် ိ ်ခ ျ့အတၢ ်ဆ ်ထမီၤစၢီၤ

•

•

•

ဒီးကထ ်ဒီးပ ကထ ်တၢ ်ခီးတၢ ်ယ ်အါအါက

အတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတဖ ်လၢကိဖိဒီးဟ ်ဖိ

အလၢ ်ယီၤကိီးနီၤဒီးမတမၢ ်အါဒ ်တၢ ်တကၢ ်

ဃဖိတဖ ်အဂၢ ်န ်တကၢ ်.

အကအိ ်ဒီးခီးယ လ
် ၢကထၢန ်လီၤမီၤပီၤစၢီၤ

အီၤခအီၤလၢတၢ ်ကဃသ ်ညါထ ်နၢ ်တၢ ်ဆ ်

သီးထထ ်ကိဖိတဖ ်အကလၢ ်ဒီးအတၢ ်ပ ်

တၢ ်န ်လီၤ.

ထမီၤစၢီၤလၢတၢ ်လိ ်ဘ ်အီၤတဖ ်န ်တကၢ ်.

ဃ ်ပ ်ဂၢ ်လၢတၢ ်တခိ ်ရိ ်မအတၢ ်ဆၢတ ်

•

•

•

•

•

ဆီးက ိီးဆီးက ၢလိ ်သီးဒီးဟ ဖ
် ိဃဖိတဖ ်ခ

ဟ ်ဘ ်က ိီၤက ်တဖ ်လၢပီၤရ ်က ီၤပၢဆၢ

တဖ ်အပီၤဖကိဖိတဖ ်ဟကီၤကဒါဆကိ

တၢ ်တဖ ်"ကပ ်ဖ ါအသီး"လၢကိဖိဒီးဟ ်ဖိဃ

အတၢ ်သ ်ထ ်တဖ ်အပီၤအခါတကၢ ်.

ဖိတဖ ်အဂၢ ်ခအီၤခအီၤလၢလအပ ်ယီၤအဆ

ဆိကမိ ်ထ ်တၢ ်ကဃသ ်ညါမီၤလိကိဖိ

လီၤသီးအဖခိ ်(အဒိဒသ
် ီးိ ,တနတဘ “Principa

အဒိ ်တဖ ်ဒသ
် ီးိ တၢ ်ကပ အ၀သ ်လၢတၢ ်

l Talk” (ကိခိ ်ကတိီၤလီၤတၢ ်) မတမၢ ်“mail

ကနီၤဟ ်တၢ ်လၢအ၀သ ်ဆက
ိ မိ ်အ၀

box” (လ ်ပရၢအဒၢ)တၢ ်ဂီၤမမတမၢ ် တနတ

သ ်အိ ်ဒီးတၢ ်က ်ဘ ်က သ
် မတမၢ ်ပီၤဂၢ ်

ဘ လ ်တၢ ်ကစ ်လၢတၢ ်ကခဆၢတၢ ်သကၢ ်ဒီး

၀အတၢ ်လိ ်ဘ ်တဖ ်ဖလ ်တကၢ ်.

တၢ ်ဘ ်ယိ ်တဖ ်န ်လီၤ.)

လီၤပိ ် MDH ဒီး Minnesota State High

•

ဆိကမိ ်ဃ ်တၢ ်ထၢန ်လီၤသ၀ဒ ်ပီၤဂၢ ်၀သီး

School League (MSHSL) အတၢ ်န ်လီၤ

တၢ ်တၢ ်ဘ ်တၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးအတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤဒီး

ဘ ဃ
် ီးကအ
ိ ပီၤဒီးကိအခ ၢတၢ ်ဟီးတၢ ်ဂီၤ

ကၢ ်ဃက လၢတၢ ်ကထၢန ်လီၤကိဖိအကလၢ ်

ဒီးတၢ ်လိ ်ခိ ်လိ ်ကတဖ ်တကၢ ်.

န ်တကၢ ်.

ဆိကမိ ်ထ ်တၢ ်ကမီၤလၢထ ်ပီၤထ ်ပီၤ

•

ဆိကမိ ်ထ ်တၢ ်ကီၤကဒါဆကိတၢ ်အိီးထ ်

ဂၢ ်၀-သီးတၢ ်တၢ ်ဘ ်တၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးဒီး,

ဟ ်လၢတၢ ်မီၤအီၤလၢလအဖခိ ်မတမၢ ်ထ ်

မတမၢ ်ဖိသ ်ဒတဂီၤအတၢ ်ရ တ
် ၢ ်က ီၤလၢ

လိ ်သီးဒီးဆၢဂီၤဆၢ၀ါလိ သ
် ီးန ်လီၤ.

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၁-

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၂

ပီၤဟထီ ၢ်ကမ
ိ ီၤလိတၢ ၢ်လၢနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ်လၢကဖ
ိ ိခ

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖိ ထ
ၢ် ီ ၢ်ကဒ
ိ းီ ဟ တ
ၢ် ၢ ၢ်မီၤလိဃ ၢ်ဒးီ နီၢ ၢ်ခိအ

လၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်စီီၤစီၤလၢအဃးဒီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်ကဖ
ိ ိအနီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၃ တၢ ၢ်မီၤလိမီၤဒိးတၢ ၢ်လၢအယီၤဧိီၤ

ဂၢ ၢ်
ဘ ီးစတၢ ်က ်ဘ က
်
သ
် ဒီးကိဖိအတၢ ်အိ ်
•

•

ဆိကမိ ်ထ ်ကိအသီးသမ"မီး"လၢအဂီၤတ

မ ်ဆီးိ ပၢီၤန ်တကၢ ်.

ဖ ်အဒိဒသ
် ီးိ သီးသမအမၢ ်နီၤတဖ ်ဒီးတၢ ်ၢ်ြပၢ

မီၤအိ ်ထ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢတၢ ်က

လိ ်သီးပီၤတၢ ်သီးအိ ်လိ ်သီးလၢအကထ ်သ

သ ်ထ ်တၢ ်ရလိ ်မ ်လိ ်ဒီးကိဖိအသတ

ဖအိ ်လၢအယီၤအခါဒ ်လ ်န ်လီၤ.

ဖ ်လၢအပ ်ဃ ်ကိဖိအဆီးတဖ ်လၢတၢ ်
မီၤလိလၢအဆိအတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတဖ ်အ
ပီၤတကၢ ်.
ဂီီၤခီတၢ ၢ်အီ ၢ်ဒးီ

ဒ်သီးိ တၢ ်ကဒီးအ ်ဒီးအဂီၤခဒီးမၢ ်ဆါခတၢ ်အ ်

ဒ်သီးိ တၢ ်ကဒီးအ ်ဒီးအဂီၤခဒီးမၢ ်ဆါခတၢ ်အ ်ပီၤ

မၢ ်ဒ်သီးိ တၢ ်ကဟ ်ဒီးအ ်ဂီၤခတၢ ်အ ်ဒီးမၢ ်ဆါခတၢ ်

မၢ ၢ်ဆါခီတၢ ၢ်အီ ၢ်

ပီၤပီၤဖ ီးဖ ီးအဂၢ ်ကိတဖ ်ကကၢီးမီၤအိ ်ထ ်တၢ ်

ပီၤဖ ီးဖ ီးအဂၢ ်ကိတဖ ်ကကၢီးမီၤအိ ်ထ ်တၢ ်ရ ်

အ ်ပီၤပီၤဖ ီးဖ ီးအဂၢ ်,ကိတဖ ်ကကၢီးဒီးအိ ်ထ ်တၢ ်

ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢတၢ ်အ အ
် တၢ ်ဆၢကတၢ ်တ

တၢ ်က ီၤတခါလၢတၢ ်အ ်အတၢ ်ဆၢကတၢ ်တဖ ်

ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢတၢ ်အ တ
် ၢ ်အအဆၢကတၢ ်အ

ဖ ်အဂၢ ်မၢ ်ဒ်သီးိ အ၀သ ်က-

အဂၢ ်မၢ ်ဒ်သီးိ အ၀သ ်က-

ဂၢ ်မၢ ်ဒ်သီးိ အ၀သ ်ကမီၤကထ ်က ိီၤက ်တခါလၢ

•

ကပ ်ကိဖိဒီးပီၤမီၤတၢ ်ဖိတဖ ်လၢကရၢ ်ဆီး

•

လၢအမီၤလိသိ ်လိတၢ ်တပီၤဃန ်ကအိ ်
တပီၤဃတသဖအသအါအါ(ပ ်ဃ ်တၢ ်
အ ်အတၢ ်ဆၢကတၢ ်တဖ ်)န ်လီၤ.
•

မီၤန ်တၢ ်အိ ်စီၤစီၤ၆ခ ်ယၢ ်လၢတၢ ်ကဒီး
သ ်န ်ကိဖိတဖ ်ဒီးပီၤမီၤတၢ ်ဖိလၢအက
အိ ်စီၤစီၤလိ အသီး၆ခ ်ယၢ ်ဖရ ်လီၤအ
သီးအခါဒီးဖအိ ်ဖိ ရ
် ိဖိ ်အခါန ်လီၤ.

သဘ ်တၢ ်ဆိကမိ ်ဃ ်တၢ ်လၢတၢ ်အိ ်သီး၁
အဂၢ ်တကၢ ်.

•

မီၤအိ ်ထ ်က ိီၤက ်တခါလၢကိဖိတဖ ်လၢ
တဟထ ်ကိလၢနီၤသလီၤလီၤဆဆတဖ ်အ
ဂၢ ်ကသဒိီးနၢ ်ဒီးတၢ ်အ ်တၢ ်အလၢတၢ ်လီၤဆၢ
နၢ ်အီၤဆဟ ်,လၢတၢ ်ဟဟီးနၢ ်အီၤလၢက က
နီၤ,ဟဟီးနၢ ်လၢသိလ ်ပဒၢီးပတ ်အလၢ ်မတ
မၢ ်ဒီးလၢက အဂီၤတဖ ်န ်တကၢ ်.

ကိဖိခလၢ ်ကဒိီးနၢ ်ဘ ်တၢ ်အ ်တၢ ်အလၢ
တၢ ်လီၤဆၢနၢ ်အီၤဆဟ ်,လၢတၢ ်ဟဟီးနၢ ်အီၤလၢ
က ကနီၤ,ဟဟီးနၢ ်လၢသိလ ပ
် ဒၢီးပတ ်အလၢ ်မတ
မၢ ်ဒီးလၢက အဂီၤတဖ ်န ်တကၢ ်.

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၁-

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၂

ပီၤဟထီ ၢ်ကမ
ိ ီၤလိတၢ ၢ်လၢနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ်လၢကဖ
ိ ိခ

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖိ ထ
ၢ် ီ ၢ်ကဒ
ိ းီ ဟ တ
ၢ် ၢ ၢ်မီၤလိဃ ၢ်ဒးီ နီၢ ၢ်ခိအ

လၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်စီီၤစီၤလၢအဃးဒီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်ကဖ
ိ ိအနီၢ ၢ်
ဂၢ ၢ်

•

တဘ ်မီၤလၢီၤတၢ ်ဟီးနၢ ်တၢ ်အ ်မတမၢ ်တၢ ်
အလၢအကစၢ ်ဒ ်၀လၢတၢ ်ဟ ်တၢ ်အ ်တၢ ်
အအလၢ ်လၢီၤတဂီၤ.

•

မၢ ်သဘိ ်ထ ်တၢ ်အ ်တၢ ်အတဖ ်ဖမၢ ်သ
မၢ ်ဘ ်အခါတကၢ ်.

တၢ ၢ်လီၤထီ ၢ်ကီၤ

မၢ ်ဒ်သီးိ တၢ ်ကဆၢထ ်ဆၢလီၤကိဖိတဖ ်ဆကိ

မၢ ်ဒ်သီးိ တၢ ်ကဆၢထ ်ဆၢလီၤကိဖိတဖ ်ဆကိဒီး

လီီၤ

ဒီးဆဟ ်ပီၤတၢ ်ပီၤဖ ီးအဂၢ ်ကတ
ိ ဖ ်ကကၢီးမီၤ

ဆဟ ်ပီၤတၢ ်ပီၤဖ ီးအဂၢ ်ကိတဖ ်ကကၢီးမီၤအိ ်

အိ ်ထ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢအ၀သ ်က-

ထ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတခါလၢအ၀သ ်က-

•

•

ပီၤတၢ ်လီၤတၢ ်လီၤဆီး,တၢ ်ကကၢ ်ထသမသ

•

ပ ်ပန ်ပီၤကညလၢတၢ ်တထ ်ဆၢလီၤအ

မိီးဒီးပ ်ထနီၤဖီးကအ
ိ တၢ ်တထ ်ဆၢလီၤအ

လ ်ကဟ ်အလိီၤလၢတၢ ်ထ ်ဒီးိ တၢ ်အိ ်ထ

ဂၢ ်အဘါဃ ်ဒီးဖတၢ ်လၢတၢ ်ကဒီးအိ ်ထ ်

၅၀မ ီးကယီၤအအါကတၢၢ ်တကၢ ်.

တၢ ်လၢ ်ဖီးလၢ ်လၢပီၤဒိီးတၢ ်တဖ ်အဘၢ ်

မီၤလီၤတၢ ်တၢ ်အိ ်စီၤစီၤအလၢအပီၤလၢအမၢ ်

စၢီၤ,လၢအအိ ်ဒီးတၢ ်သ ်ညါ၀ဒ ်လၢတၢ ်

စီၤကတၢၢ ်တၢ ်ဒ ်စၢီၤ

အိ ်စီၤစီၤလိ သ
် ီး၆ခ ်ယၢ ်အီၤကထ ်တသ

၆ခ ်ယၢ ်လၢပီၤကညတဖ ်အဘၢ ်စၢီၤလၢ

ထဘ ်ဘ ်န ်လီၤ.

တၢ ်ဆၢကတၢ ်ကိီးကတၢ ်ဒီးအဂၢ ်(အဒိလၢ ်ဆ ်

ဆိကမိ ်ထိ ်တၢ ်မီၤစီၤလီၤပီၤဒိီးတၢ ်ဖိမတ

နီၤကိဖိဆ ်နီၤထတဂီၤ(ဟ ်ဖိဃဖိတဖ ်ဆ ်

မၢ ်မီၤအါထ ်သလ
ိ
်မတမၢ ်ပ တၢ ်လၢ ်အါ

နီၤတပီၤဃသ))ကိဖိတဖ ်အဘၢ ်စၢီၤလၢ ်

ထ ်လၢပီၤဒိီးတၢ ်တဖ ်အဘၢ ်စၢီၤန ်တ

ဆ ်နီၤကဘ ်လီၤဟိတဖ ၢ ်န ်လီၤ.

ကၢ ်.

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၃ တၢ ၢ်မီၤလိမီၤဒိးတၢ ၢ်လၢအယီၤဧိီၤ

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၁-

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၂

ပီၤဟထီ ၢ်ကမ
ိ ီၤလိတၢ ၢ်လၢနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ်လၢကဖ
ိ ိခ

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖိ ထ
ၢ် ီ ၢ်ကဒ
ိ းီ ဟ တ
ၢ် ၢ ၢ်မီၤလိဃ ၢ်ဒးီ နီၢ ၢ်ခိအ

လၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်စီီၤစီၤလၢအဃးဒီးတၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်ကဖ
ိ ိအနီၢ ၢ်

တၢ ၢ်အိ ၢ်သး၃ တၢ ၢ်မီၤလိမီၤဒိးတၢ ၢ်လၢအယီၤဧိီၤ

ဂၢ ၢ်
ပ ်ဟ ်ဖိဃဖိတဖ ်လၢတၢ ်ဆ ်နီၤအလၢ ်
•

•

ဖတၢ ်အိ ်စီၤစီၤတၢ ်မီၤလၢထ ်ပီၤထ ်မၢ ်တ

တခါဃ,ဖမၢ ်သအခါတကၢ ်.

သဘ ်န ်,ပီၤထ ်ဒီးိ သိလ အ
် နၢ ်ဂၢ ်တၢ ်က

မီၤပီၤသိလ ်ပဒၢီးလၢတၢ ်လၢ ်ခဆတၢ ်မ ်ညါ

ဘ ်မီၤစီၤလီၤအီၤန ်လီၤ.

တကၢ ်.
တၢ ၢ်ထီ ၢ်ကိ

တၢ ်ထ ်ကိကဘ ်တၢ ်ဟီးနၢ ်အီၤတမီၤဃဒ်တၢ ်

ကိတဖ ်ကဆၢတ ်၀ဒ ်က ိီၤက အဂီၤကတၢၢ ်လၢ

ကိတဖ ်ကဆၢတ ်၀ဒ ်က ိီၤက အဂီၤကတၢၢ ်လၢ

ထ ်ကိလၢနၢ ်ကစၢ ်လၢညနၢ ်ကိအန ်အိ ်အသိီး

တၢ ်ကမီၤန ်တၢ ်ထ ်ကိ,ဖတၢ ်ဆိကမိ ်ဃ ်-

တၢ ်ကမီၤန ်တၢ ်ထ ်ကိ,ဖတၢ ်ဆိကမိ ်ဃ ်-

န ်လီၤ.

•

တၢ ်န ်လိလၢတၢ ်ပ ်ဖိ ်ဃ ်အက ိီၤအက ်အါ

•

တၢ ်မီၤလိစိတၢ ်လၢအယီၤအတၢ ်န ်လီၤန ်ဘ ်

မီၤကဘ ်တၢ ်ဟ ်လီၤအီၤလၢတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤ

တၢ ်ဟ ်လီၤအီၤလၢက ိီၤက တဘိဘၢအပ ကိဖိ

တခါမတမၢ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤအါခါပ ်ဖိ ်ထ ်

တဖ ်အတၢ ်ကဒိီးနၢ ်ကိီးနီၤဒီး,တၢ ်မီၤသကိီးတၢ ်

အသီးအဖခိ ်ဒီးိ သနီၤထ ်လၢကိ,တီၤဒၢီးဒီးမ

အတၢ ်န ်လီၤလၢအယီၤန ်လီၤ.

တမၢ ်တီၤပတၢ ်အဖခိ ်န ်လီၤ.
•

•

•

ကိဖိတဖ ်ကဘ ်မီၤန ်ကိဖိ-သရ ်မတမၢ ်

ကိဖိတဂီၤစ ်စ ်ဒီးကိသရ ်အိ ်ဒီးကိီးနီၤဒီး

မိၢ ်ပၢ ်-သရ ်အတၢ ် ဆီးက ီးိ အမၢ ်နီၤလၢတၢ ်

အတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤလၢတၢ ်ကဆ ်ထကိအနီၤ

ပ ်ဖ ါထ ်အီၤဒ်တၢ ်ထ ်ကိဖနီၤအ၀န ်အသိီး

လၢတၢ ်ပ ်ဖ ါထ ်အီၤအယ ်န ်လီၤ.

အဒိ,ကိတဖ ်ကဘ ်မီၤနၢ ်တၢ ်ထ ်ကိလၢအဂီၤ

ကိဖိလၢအပ ်ဃ ်ပ ်ဂၢ ်စီၤနၢ ်ဒီးဒတသတၢ ်

တဖ ်လၢတၢ ်တထ ်ကိအလၢ ်န ်လီၤ.

ရ ်က ီၤပ ်တဖ ်တၢ ်ကပ ်ဖ ါဒ်အဆၢကတၢ ်
တက ်တ၀ ်န ်လီၤ.

တၢ ၢ်တီၤသိးထသိး
မ ်န ်စိထ ်ထီးထ ်တၢ ်က ်ဘ ်က ်သအတၢ ်တီၤသိီးထသိီးအခပညဒ်တၢ ်အိ ်သီးလၢအမၢ ်တၢ ်တတၢ ်ကတၢ ်,တၢ ်လၢအကကၢီးအဘ ်ဒီးတၢ ်ဒီးပ ဃ
် ်လၢပတၢ ်က ်ဘ ်က ်သအသ
နအပီၤမၢ ်ဒ်သီးိ ကိဖိခလၢ ်အိ ဒ
် ီးတၢ ်ကမီၤနၢ ်သတၢ ်အခီးအယ ်တဖ ်လၢအကမီၤလိနၢ ်တၢ ်ဒီးဒိ ်ထ ်ထထ ်လၢအ၀သ ်အကၢ ်အစအလၢအပီၤအပီၤန ်လီၤ. တၢ ်မီၤနၢ ်တၢ ်က ်
ဘ ်က ်သအတၢ ်တီၤသိီးထသိီးပ ်န ်၀ဒ ်တၢ ်အိ ်သီးဒီးတၢ ်နိီးတၢ ်ဘ ီးလၢညါတဖ ်လၢအဒသဒၢတၢ ်ခီးတၢ ်ယ ်ဒီးတၢ ်တီၤထ ်ထ ်ဘီးလၢတၢ ်မီၤလိနၢ ်တၢ ်အပီၤလၢကိဖိတဖ ်အ
ဂၢ ်လၢအဒိီးသနီၤထ အ
် သီးလၢဒ ်ကလ ်တဖ ်,က ိ ်စတၢ ်ဟန ်ဒီးပီၤဂၢ ်၀အတၢ ်အိ သ
် ီးတဖ ်န ်လီၤ. မီၤဟါမၢ ်က ်ခီးယ ်လၢအဘ ်ထဒီးတၢ ်ကရၢကရိတဖ ်ဒီးတၢ ် အကၢ ်အ
ဂီၤလၢအလိ ်ဘ ်တၢ ်ဆတလလၢအပ တၢ ်နီၤဟ ်လီၤတၢ ်တိစၢီၤမီၤစၢီၤတဖ ်,တၢ ်ဂၢ ်တၢ ်က ိီၤဒီးတၢ ်ဆ ်ထလၢအဒိီးသနီၤထ ်လၢကိဖိအတၢ ်အိ ်သီးလၢတၢ ်ကမီၤလီၤတၢ ်တၢ ်တီၤ
သိီးထသိီးအစၢလၢကဟထ န
် ်လီၤ.
မီၤနၢ ၢ်တၢ ၢ်လၢကဖ
ိ ိ တဖ အ
ၢ် ဂီၢ ၢ်ပီၤတၢ ၢ်တီၤသိးထသိး
တၢ ်တီၤသိီးထသိီးမၢ ်တၢ ်အခိ သ
်
်တခါလၢကတီၤဃီၤ၀ဒ ဆ
် ဖိသ ်ခလၢ ်အအိ ်,လီၤဆဒ ်တၢ ်ဖိသ ်လၢတမၢ ်ပီၤကီၤလီၤ၀ါ၀ါဖီး,ဖိသ ်ပီၤထလီၤဖိတဖ ်,ဖိသ ်လၢအသီးလၢ ်သီး
က ဃဖီးဃမီၤအဟ ်ဖိဃဖိ,ဖိသ ်လၢအဟ ်ဖိဃဖိအက ိ ်စတၢ ်ဟန ်စီၤဒီးအပီၤတ၀ၢတဖ ်ဒီးကိဖိတဖ ်လၢအဒိီးနၢ ်တၢ ်က ်ဘ ်က ်သလီၤဆအတၢ ်မီၤစၢီၤအတၢ ်ဖီးတၢ ်မီၤတ
ဖ ်န ်လီၤ.တၢ ်မီၤနၢ ်သနၢ ်သီးအတၢ ်အိ ်ဆ ်အိ ်ခ ျ့အတၢ ်မီၤစၢီၤအတၢ ်ဖီးတၢ ်မီၤတဖ ်ဒီးတၢ ်ဆ ်ထ,တၢ ်မီၤစၢီၤကိဖိအတၢ ်က ်ဘ ်က ်သဒီးတၢ ်ဆ ်ထ,အထၢ ်နီးဘရီးဘန်ဒီးအ
ပီးအလတဖ ်ဒီးတၢ ်သိ ်လိန ်ယီၤအတၢ ်မၢ ်လၢ ်တဖ ်လၢအကထ ်အသီးတမီၤဃကမၢ ်တၢ ်ဘ ်ယိ ်လၢကိဖိအါဒအါဂီၤအဂၢ ်ဆညါန ်လီၤ. တၢ ်ခဆၢ၀ဒ ်တၢ ်တီၤတၢ ်သ ်တဖ ်
အီၤကလိ ်ဘ ်တၢ ်ဒီးအိ ်ထ ်သတၢ ်ဒီးတၢ ်မီၤဃ မ
် ီၤသကိီးတၢ ်န ်လီၤ. တၢ ်ဆိကမိ ်ဆက
ိ မီးအကါဒိ ်တနီၤလၢတၢ ်ကတီၤထ ်ထ ်ဘီးကိဖိခလၢ ်အတၢ ်လိ ်ဘ ်န ်ကပ ်ဃ -်
•

တၢ ်အိ ်သီးသၢမီၤလၢ ်တခါစ ်စ ်ကဘ ်ပ ်ဃ ်တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတဖ ်လၢ တၢ ၢ်က ၢ်ဘ က
ၢ်
ၢ်သလီီၤဆီ အတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတဖ ်,တၢ ်က ်ဘ ်က သ
် လီၤဆအတၢ ်မီၤစၢီၤ
အတၢ ်ဖီးတၢ ်မီၤတဖ ်,တၢ ်က ်ဘ ်က ်သလီၤဆအပီၤမီၤတၢ ်ဖိဒီးကိဖိလၢအအိ ်ဒီး IEPလၢတၢ ်န ်လီၤအတၢ ်အိ ်ဆလီၤအသီးခလၢ ်အပီၤလၢအပ ်ဃ ်ပတၢ ်၄ တၢ ်ရ ်
တၢ ်က ီၤတဖ ်န ်လီၤ.တၢ ်က ်ဘ ်က ်သလီၤဆဟ ်၀ဒ န
် ၢ ်တဂီၤအဖခိ ်တၢ ်မီၤစၢီၤအတၢ ်ဖီးတၢ ်မီၤတဖ ်ဆကိဖိတဖ ်လၢအအိ ်ဒီးတၢ ်လိ ်ဘ လ
် ီၤဆလၢတၢ ်မီၤလိမီၤ
ဒိီးအတၢ ်ဆ ်ထတဖ ်အဂၢ ်လၢတၢ ်မီၤလိအခိ ်အဃၢီၤလၢအလီၤဆအပီၤအဂၢ ်န ်လီၤ.
ဘ ်ထဒီးတၢ ်ဂၢ ်အီၤ,တၢ ်က ်ဘ ်က ်သလီၤဆအတၢ ်ရ တ
် ၢ ်က ီၤတဖ ်ဒီးကိဖိလၢအအိ ်ဒီးနၢ ်တဂီၤစ စ
် ်အဖခိ တ
် ၢ ်လိ ်ဘ ်လၢတၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးအတၢ ်ဆ ်ထတဖ ်မၢ ်
တၢ ်ဆိကမိ ်ဆက
ိ မီးအကါဒိ ်တဖ ်လၢတၢ ်ကရ ်က ီၤဒီးမီၤနၢ ်တၢ ်လၢကိဖိတဖ ်အဂၢ ်ခဖ ိက ိီၤက တဘိဘလ
ိ ၢအမၢ ်တၢ ်ဟမီၤလိတၢ ်လၢကိလၢအကစၢ ်ဒ ်၀ဧါ,တၢ ်မီၤလိ
မီၤဒိီးလၢတၢ ်ပ ်ဖိ ်မီၤဃ အ
် ီၤအပီၤဧါမတမၢ ်တၢ ်မီၤလိစိတၢ ်လၢအယီၤဧါန ်လီၤ.
ဖကိအကၢ ်ရ ်န ်,တၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤဒီးကိဖိတဂီၤစ ်စ ်အပတၢ ်,တၢ ်ရ ်လီၤက ီၤလီၤကဘ က
် ၢ ်န ်လီၤဆတၢ ်မီၤအါထ တ
် ၢ ်တီၤလီၤတီၤလီၤလၢအဘ ်ထဒီးတၢ ်သိ ်လိန ်ယီၤ

လီၤဆဒီးတၢ ်မီၤစၢီၤအတၢ ်ဖီးတၢ ်မီၤလၢအဘ ်ထဘ ်ဃီး,ဖမီၤစီၤလီၤ COVID-19 အတၢ ်ဘ ်ကဘ ်ဂ ်အတၢ ်လီၤပ ီၤခဖ ိတၢ ်လီၤပိ ်မီၤထ၀ဒ ်တၢ ်ပီၤဖ ီးအတၢ ်ထိ ် လၢတၢ ်
ပ ်လီၤအီၤတဖ ်န ်လီၤ.
•

ကၢ ်ရ ်တဖ ်ဒီးခ ်ထ ်အကတ
ိ ဖ ်ကဘ ်ဆက
ိ မိ ်ဃ ်အမရကီၤအဒယ ထ
ၢ် လီၤကဖ
ိ ိ ဒးီ အ၀သ ၢ်အဟ ၢ်ဖိဃဖ
ီ ိ အတၢ ်လိ ်ဘ ်တဖ ်လၢအတၢ ်ရ လ
် ီၤက ီၤလီၤတၢ ်မီၤအ
က ိီၤအက ်ကီးိ ပတၢ ်ဒီးအပီၤန ်လီၤ.
တၢ ်မီၤလိအတၢ ်အိ ်သီးဖလ တ
် ခါလ ်လၢတၢ ်ဆၢတ ်လၢတၢ ်ကမီၤအီၤလၢတၢ ်ဂိၢ ်ထ ်သအကတၢ ်အဂၢ ်န ်အိ ဒ
် လ
်
်န ်အတီးတအိ ်ဘ ်,ကိခလၢ ်ကဘ ်ဒီးပ ဃ
် ်ပီၤ
တ၀ၢလၢအကဘ ်ဒဘ
ိ
်ထီးအါကတၢၢ ်အတၢ ်ထ ်တၢ ်ပ ်သီးတဖ ်န ်လီၤ. ကအ
ိ ကၢ ်ရ ်ဒီးခ ်ထ ်အကိခလၢ ်လၢတၢ ်လိ ်ဘ ်အီၤဒ် Every Student Succeeds Act
(ESSA)အသိီးကတၢ ်ပ ်တၢ ်ဒီး Tribal Nationsကဘ ်မီၤသကိီးဃ ်တၢ ်ဒီး TNEC အကရၢဖိတဖ ်လၢအဘ ်ထဒီးတၢ ်မီၤအိ ်ထ ်အ၀သ ်တၢ ်ဂိၢ ်ထ သ
် တၢ ်မီၤလိမီၤဒိီး
အတၢ ်ရ ်တၢ ်က ီၤတဖ ်န ်လီၤ.

•

တၢ ်အိ ်သီးကမၢ ်ဖလ ်တခါလ ်န ်အတီးတအိ ်ဘ ်,ကၢ ်ရ ်ဒီးခ ်ထ အ
် ကိတဖ ်ကကၢီးပ ်တၢ ်အခိ ်သ ်လၢတၢ ်ကသ ်ထ ်ဒီးပဒီးပ ်ဃ ပ
် ်ဂၢ ်၀ဒ ်ဒီး အးကလးအ
က ိ ၢ်ပီၤမီၤလိတၢ ၢ်ကဖ
ိ ိတဖ ၢ်,ကဖ
ိ ိ တဖ အ
ၢ် တၢ ၢ်လီၤခီဖ ိ,တၢ ၢ်တအိ ၢ်ဒးီ ဟ ၢ်ဃဒ
ီ းီ ပီၤသးလီၢ ၢ်သးက ဃဖးဃမီၤကဖ
ိ ိ တဖ န
ၢ် ၢ်လီၤီ . ကိဖိအတၢ ်ဆီးက ိီးအဆၢကတၢ ်(လၢမ ်
သကိီးမ ်မတမၢ ်လၢတၢ ်လၢ ်အယီၤ)တၢ ်ကကၢီးသအီၤလၢတၢ ်ကနီၤဟ ်လီၤသီးတၢ ်ထ ်တၢ ်ဆိကမိ ်,တၢ ်ဟ ်ကဒါတၢ ်ထ ်တၢ ်ပ ်သီး,တၢ ်ဆလီၤပ လ
် ီၤနၢ ်တဂီၤတၢ ်မီၤလိတၢ ်
ဖတၢ ်တဖ ်,ဒီးမတမၢ ်တၢ ်သမသမိီး၀ဒ ်တၢ ်ဂ ်ထ ်ပသအခါန ်လီၤ. ထၢန ်လီၤဃ ်ကိဖိတဖ ်တၢ ်လီၤခဖ ိလၢတၢ ်ကမီၤဆ ်ထ ်လ ်ညိ ်သိ ်ဒ ိ ်အဂၢ ်န ်တကၢ ်.
တၢ ်ကီးအတၢ ်ဖီးတၢ ်မီၤတဖ ်,တၢ ်တိ ်က ီၤ,ပီၤတ၀ၢပီၤစ ်နီၤတဖ ်ဒီးကိဖိအတၢ ်ဃထၢမီၤစၢီၤဒီးကထ ်တၢ ်မီၤလိမီၤဒိီးလၢအဘ ်ထဘ ်ဒီးတၢ ်ပ ်ဃ ်မီၤသကိီးတၢ ်န ်လီၤ.

