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ပှၤကၠိဖိတဂၤစုာ်စုာ် အဂ့ၢ်ပာ်ဖျါ (ISR)

တၢ်နဲၣ်ကျဲဖုၣ်ကိာ်
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1. ပှၤကၠိဖိအဂ့ၢ်အကျိၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နပှၤကၠိဖိ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

စးထီၣလ
် ၢ လါမၢ်ရးှ 2020န့ၣ,် သရၣ်သရၣ်မၣု တ
် ဖၣ်ဒးီ ကၠဖိ တ
ိ ဖၣ် လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဒဲ ၣ် တၢ်ဆတ
ီ လဲ လီၤလီၤ

ဆီဆဒီ းီ ဒိၣဒ် ၣိ ယ
် ာိ ယ
် ာိ တ
် ဖၣ်လၢ တၢ်သၣိ လ
် ဒိ းီ တၢ်မၤလိအပူၤ, ဃုာဒ် းီ တၢ်ရလ
့ ာိ ဘ
် ၣ်ထဒဲ ွ းီ သးအတၢ်တၢူ တ
် ၢ်

တၢ်အၣိ မ် ာု အ
် ၣိ ပ် ၢၤန့ၣလ
် ၤီ . အကါဒိၣဝ် ဒဲ ၣ်လၢ ကဘၣ်ပာ်သၣူ ပ် ာ်သး တၢ်သၣ့ တ
် ဖၣ်အၤံ ဖဲတၢ်ကျိးထံကၤ့ တၢ်
သမံသမိး အစၢတဖၣ်, ဒ်တၢ်ဆတ
ီ လဲတဖၣ်အၤံ မ့ၢဝ် ဲ တၢ်ပာ်ဖျါခီဆၢကဒါက့ၤ ကၠဖိ တ
ိ ဖၣ် အမးတဖၣ် ဘၣ်
ဆၣ်ဒးီ မ့ၢတ
် ၢ်တဖၣ်လၢ ကီခဝဲ ဒဲ ၣ်လၢ တၢ်ကဒုးနဲၣက
် ၤ့ တၢ်ဂၢ့ တ
် ၢ်ကျိၤတဖၣ် လီၤတံၢလ
် ၤီ ဆဲးန့ၣလ
် ၤီ .
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ကၠိဖိတဂၤစုာ်စုာ် အတၢ်ပာ်ဖျါ(ISR )လၢ တၢ်ဖးလံာ်, တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွး, ဒီး/မ့တမ့ၢ် စဲအ့ၣ်န့ၣ်
ဘၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ကၠိဖိခဲလၢာ်လၢ ကစံးဆၢဝဲ ကီၢ်စဲၣ်အတၢ်သမံသမိး
အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ISR ဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး နပှၤကၠိဖိ အတၢ်ပာ်ဖျါ, ပၣ်
ဃုာ်ဒီး တၢ်အစၢခဲလၢာ်, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ပာ်ဖျါ အတီၤပတီၢ်, ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃး
ဒီး အဝဲသ့ၣ် အတၢ်မၤလိမၤဒိး လၢ Minesota တၢ်မၤလိမၤဒိး အတီၤပတီၤန့ၣ်လီၤ.
နပှၤကၠိဖိမ့ၢ်တပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်ဘၣ်ဒီး, ISR ကပာ်ဖျါဝဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်အ
စၢတဖၣ် တပၣ်ဃုာ်ဝဲအဂ့ၢ်လီၤ( အဒိ, လီၤဖျဲၣ်လီၤဟိ မ့တမ့ၢ် မၤဝဲတဝံၤ). နပှၤကၠိ
ဖိမ့ၢ်ပၣ်ဃုာ်တ့ၢ်လၢ MCA ဒီး MTAS ခံခါလၢာ်အဃိ တၢ်မၤလိလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်,
အဝဲသ့ၣ်ကဒိးန့ၢ်လီၤဖးဘၣ်ဝဲ ISRs လၢတခါဘၣ်တခါအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ် ခီဖျိ တၢ်မၤလိအတီၤ

တီၤထီကအ
ိ ၠ ဂီၢ,် တၢ်နၤီ ဖး ခံ-ကဘျးံ ပၤ ISRs ပၣ်ဃာု ဒ် းီ တၢ်အစၢတဖၣ် လၢတၢ်မၤလိလာံ ် တခါ
စုာစ် ာု -် အတီၤ 10တၢ်ဖးလံာ,် 11 တီၤ တၢ်ဂၢံ တ
် ၢ်ဒးွ , ဒီး တီၤထီကိ ၠစဲအၣ့ တ
် ၢ်မၤလိတဖၣ်နၣ့ လ
် ၤီ .
လၢ 3, 4, 6 ဒီး7တီၤအဂီၢ်, လွံၢ်-ကဘျံးပၤISR ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်အစၢတ
ဖၣ် လၢတၢ်ဖးလံာ် ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးလီၤ.
လၢ 5 ဒီး8 တီၤအဂီၢ်, လွံၢ်-ကဘျံးISR ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်အစၢတဖၣ်လၢ
တၢ်ဖးလံာ်, တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးဒီး စဲအ့ၣ်တၢ်မၤလိန့ၣ်လီၤ.

ကၠိဖိအမံၤ, အတီၤ, ကၠိ, လီၢ်ကဝီၤ, နံၤသီဒီး တၢ်သမံသမိးန့ၣ်လီၤ.

2. တၢ်ပာ်ဖျါနီၣ်ထိၣ် တၢ်ပာ်ဖျါနီၣ်ထိၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲဒၣ် ကၠိဖိတဂၤ အမးခဲလၢာ် ဒ်တၢ်ပာ်
ဖျါအတီၤပတီၢ်အသိး, လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်တၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤအတီၤပတီၢ်န့ၣ်
လီၤ. တၢ်ပာ်ဖျါအတီၤပတီၢ် အိၣ်ဝဲ လွံၢ်ပတီၢ်- တထီၣ်ဘးဘၣ်, ထီၣ်ဘးတကူာ်တ
ဝာ်, ထီၣ်ဘးဝဲ, မ့တမ့ၢ် လဲၤတလၢကွံာ် တၢ်အတီၤပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
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ကၠိဖိလၢ အမၤန့ၢ် တၢ်ထီၣ်ဘး မ့တမ့ၢ် တၢ်လဲၤတလၢကွံာ် တၢ်အပတီၢ် တၢ်ပာ်ဖျါ
အတီၤပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဒုးနဲၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီး
တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် ဒ်အဘၣ်တၢ် တိာ်ပာ်မုၢ်လၢ်အီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အတီၤအသိး, ဒ်
အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါအီၤလၢ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်မၤလိမၤဒိးအတီၤအပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ

3. တၢ်အစၢပာ်ဖှိၣ် လၢတၢ်မၤလိတခါစုာ်စုာ်အဂီၢ်, နပှၤကၠိဖိ အတၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါတဖၣ်န့ၣ်
ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလီၤ.

ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ထိၣ်ဃူအမးတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ထိၣ်သတြီၤအဂီၢ်
န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တိၤပျ့အလိၤ တၢ်တိၤပျ့အလွဲၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်လိာ်အသးဒီး တၢ်ဒုး
နဲၣ်ဖျါ အပတီၢ်တဖၣ် အလွဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ ကၠိဖိတဖၣ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဝဲဒၣ်လၢ MDE ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်မၤကွၢ် ကၠိဖိတဖၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ပှာ်ယဲၤသန့ (education.mn.gov

> ကၠိဖိတဖၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် > အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး တၢ်တိာ်ကျဲၤ > လၢတၢ်ကစးထီၣ်မၤ ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်).

4

ISR အလံာ်ကဘျံးပၤလၢခံကတၢၢ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်သံကွၢ်
စံးဆၢတဖၣ်(FAQs)ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး နဃုထံၣ်
ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်တဖၣ် ဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
4. MTAS တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ တၢ်ဟ့ၣ်အမးအဖီခိၣ် — ဖဲတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်မၤ

ကွၢ်အဆၢကတီၢ်, ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်မၤကွၢ် စူးကါဝဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤလၢ က
ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ် နပှၤကၠိဖိအမးတဖၣ် လၢတၢ်မၤကွၢ်တခါစုာ်စုာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
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5. တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါလီၤတံၢ်တဖၣ် လၢတၢ်မၤလိတခါစုာ်စုာ်အဂီၢ်, တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါလီၤတံၢ်တ

ဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ အမးလၢအဒိးန့ၢ်ဝဲတဖၣ်အပူၤ ကထိၣ်သတြီၤ
အီၤဒီး အမးတဖၣ်လၢ တၢ်မၤလိတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတမံၤလၢ်လၢ်အပူၤ ဒီးအမးပာ်ဖှိၣ်ခဲ
လၢာ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ထိၣ်ဃူ လၢတၢ်မၤလိအဂ့ၢ်ခိၣ်တီ ဒီးအမးပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်
န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ကွၢ်သတြီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

6. တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖးလံာ် တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဖးလံာ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်အတီၤပတီၢ်လၢ

တၢ်မၤစၢၤ လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤ ခီဖျိ ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်မၤကွၢ်အအိၣ်လၢ

တၢ်ဖးလံာ်အဆၢတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဖးထဲ MTAS တခါဧိၤအဂီၢ်, လံာ်ဖးအ
ဆၢန့ၣ် ပှၤကၠိဖိကဘၣ်ဖးဝဲလၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဖးသကိးဃုာ်ဒီး ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ
တၢ်မၤကွၢ်, မ့တမ့ၢ် ခီဖျိ ပှၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ဖးဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢ အလီၢအ
် ၣိ ဝ
် လ
ဲ ၢ ဟံၣဖ
် ဃ
ိ ဖ
ီ တ
ိ ဖၣ် ကသ့ၣည
် ါဝဲ တၢ်စးူ ကါ MCA ဒီးMTASအစၢတဖၣ်အဂ့ၢ်
(MDE ပှာ်ယဲၤသန့ > ကၠိဖိတဖၣ်ဒီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် > အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး တၢ်တိာ်ကျဲၤ
> လၢတၢ်ကစးထီၣ်မၤ ကီၢ်စဲၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်).

