
တၢ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လၢအပ  ှဲၤ (well-rounded education) ဖ 

SPPS
ဖဲ SPPS န   ့ၣ်, ပန ့ၣ်လၢ က ၠိဖၠိကၠိိးဂၤကကၢိးဒၠိိးန  ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်
က  ့ၣ်သ ခ ဲိးဂ ၤယ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဒ ိးက ၠိဖၠိတၢ ့ၣ်ဆ  ့ၣ်ထ မဲၤစၢၤတဖ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လလၢလပ ဲၤ
(well-rounded education) ဂ ၢ ့ၣ်ဆ  ့ၣ်ဘါဆ  ့ၣ်တမ ၤ ဟ  ့ၣ်လ ၤသ န   ့ၣ်လ ၤ. 
လဝဲသ  ့ၣ်တကကၢိးဒၠိိးန  ၢ ့ၣ်ဝဲ တၢ ့ၣ်လၢလစ ၤန  ၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လ ၤဘ ့ၣ်.

တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လလၢလပ ဲၤ (well-rounded education) န   ့ၣ် မ ၢ ့ၣ်ဝဲတၢ ့ၣ်တမ ၤလၢ
လတ ၤထ  ့ၣ်ဘိးဒ ိး မ  ့ၣ်န  ့ၣ်စၠိထ ့ၣ် တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လတ ၤလပတ ၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်

သ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်လသိးလၢတၢ ့ၣ်နၢ ့ၣ်ပၢၢ ့ၣ်တၢ ၢ်ဖး, တၢ ၢ်က  း ဒ းတၢ ၢ်ဒ း အတၢ ၢ်ဂ့ၢ ၢ်အကါဒ  ၢ်န ၢ ၢ်န ၢ ၢ်တဖ ၢ်
ဂ့ှဲၤဂ့ှဲၤဘ ၢ်ဘ ၢ်အပ ှဲၤ, သရ ၢ်တဖ ၢ်လၢ အအ  ၢ်ဒ းတၢ ၢ်သတ့ၢ ၢ်ဒ  ၢ်ဒ  ၢ်ထ ထ  ၢ် လၢစ အ ့ၢ်, 
ဒ  လှဲၤပ ညါ, ပ ှဲၤဂ့ၢ ၢ်ဝ တၢ ၢ်မှဲၤလ တဖ ၢ်, ဟ  ၢ်ခ  ၢ်ဒ ဘ ့ၢ်အက   ၢ်, န ၢ ၢ်ခ တၢ ၢ်ဟ းတၢ ၢ်ဂ ှဲၤတၢ ၢ်မှဲၤလ 
ဒ းတၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့တဖ ၢ်သၠိ ့ၣ်လၠိန ဲ့ၣ်လၠိက ၠိဖၠိတဖ ့ၣ် ဒ ိးတဘ  ဃ က ၠိဖၠိတဖ ့ၣ်
တ ၤလၠိ ့ၣ်ဒၠိိးန  ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ် တၢ ့ၣ်မၤဂ ၢ ့ၣ်ထ  ့ၣ်က ၢ ့ၣ်စ တၢ ့ၣ်ခ ဲိးတၢ ့ၣ်ယ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လ ၤ. ဒ့ၣ်ကရ ၢ ့ၣ်တခါလသၠိိး, 
သရ ့ၣ်တဖ ့ၣ်မၤသကၠိိးတၢ ့ၣ်ဒ့ၣ်သၠိိးကဟ  ့ၣ်လ ၤ
တၢ ၢ်မှဲၤလ လၢအဖ းမံလ  ၢ်သးဒ းလ ၢ ၢ်လၢ ၢ်ဆ းလှဲၤတဖ ၢ် သနှ့ဲၤထ  ၢ်အသးလၢ
က  ဖ တဂှဲၤဘ ၢ်တဂှဲၤအတၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်လ ှဲၤလ ှဲၤဆ ဆ တဖ ၢ်အဖ ခ  ၢ်လ ှဲၤ.

ကၠိိးမ ၤကၠိိးကပၤလ ၤဆ -လၢပ ဲၤဝိးဝိး (well-rounded) တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ တမ ၤ
ဟ  ့ၣ်လ ၤစ ၢ ့ၣ်က ိးက ၠိပ ၤတၢ ့ၣ်တၠိစၢၤမၤစၢၤလါမ ၤလါမ ၠိ ဒ့ၣ်လမ ၢ ့ၣ်ဆၢကတ ၢ ့ၣ်-ပ ဲၤပ ဲၤ
ပ ၤဟ  ့ၣ်က  ့ၣ်တဲသကၠိိးတၢ ့ၣ်, ပ ၤမၤဂ ၤမၤစၢၤတၢ ့ၣ်ဒ ိးနၢိး(စ) ဒ့ၣ်သၠိိးကမှဲၤစၢှဲၤ က  ဖ တဖ ၢ်အ
တၢ ၢ်ရလ့  ၢ်, သးတၢ ၢ်တ ၢ ၢ်ဘ ၢ်, န ၢ ၢ်သး ဒ းန ၢ ၢ်ခ တၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့လဂ ၢ ့ၣ်လ ၤ. 
ပ ှဲၤမှဲၤတၢ ၢ်ဖ အဂ ှဲၤဂှဲၤ လၢအ  ၢ်ဒ းတၢ ၢ်သတ့ၢ ၢ်ဘ ၢ်လ ှဲၤလ ှဲၤဆ ဆ တဖ ၢ် ကအ  ၢ်ဝ စ့ၢ ၢ်က းလ ှဲၤ.
ပ ၤတဖ ့ၣ်လ ၤ ဟ  ့ၣ်လ ၤသိးလၢဟ  ့ၣ်ဖၠိဃ ဖၠိတၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဃ  ့ၣ်မၤသကၠိိးတၢ ့ၣ်ဒ ိးဟ ိးထ  ့ၣ်ဖ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်
တၢ ့ၣ်လၠိ ့ၣ်ဘ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လၢလလၠိ ့ၣ်ဒ ိး က ၠိဖၠိဒ ိးဟ  ့ၣ်ဖၠိဃ ဖၠိ
လၢလတၢ ့ၣ်ဆိဲးတၢ ့ၣ်လၤစ  ့ၣ်စၠိၤဂ ၢ ့ၣ်ထ ိးလ ၤဆ ဝဲတဖ ့ၣ်န   ့ၣ်လ ၤ.

တၢ ၢ်ဒ းဟးထ  ၢ်က  ံၢ် တၢ ၢ်တတ ဃ ၢ်တဖ ၢ်လၢ
တၢ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လၢအပ  ှဲၤ (well-rounded education) 
အပ ှဲၤန ့ၢ် အ  ၢ်ဝ ဖ ပဟးံထ  ၢ်ဖ  ၢ်ထ  ၢ်အ ှဲၤသအ့လ ၢ ၢ်န ့ၢ်လ ှဲၤ

SPPS ဟ ့ၢ်လ ှဲၤသးမှဲၤသပ ၢ ၢ်ပ ၢ ၢ်လၢ ကရ  ၢ်က  ှဲၤပဂံၢ ၢ်ထးံတၢ ၢ်အ  ၢ်ယၢၤတၢှဲၤတဖ ၢ်
လၢတၢ ၢ်က  ၢ်သက့  ၢ်ဘ ၢ်အပ ှဲၤလ ှဲၤ. သတိးဒ ိး, ပမၤလၢပ ဲၤထ  ့ၣ်
ပတၢ ့ၣ်လၢ ့ၣ်လ ၤဆ ပဟ  ့ၣ်ဖၠိဃ ဖၠိတဖ ့ၣ် ဒ့ၣ်သၠိိးကမၤစၢၤက ၠိဖၠိတဖ ့ၣ်
လၢကဆၠိကမၠိ ့ၣ်ထ  ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပ ဲၤဒ ိးတၢ ့ၣ်ပဲ ့ၣ်ထ န ၤဖိးန   ့ၣ်လ ၤ. လၢတၢ ့ၣ်န   ့ၣ်လဃၠိ, လဝဲသ  ့ၣ်လ ၤပၠိ ့ၣ်
လတၢ ့ၣ်မ မ ၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လခ ဒ ိးလဲလၠိ ့ၣ်ဟ  ့ၣ်ခၠိ ့ၣ်လ ၤကသ ဝဲန   ့ၣ်လ ၤ. တၢ ့ၣ်ဆၢကတ ၢ ့ၣ်တ ၤလၠိ ့ၣ်ပ ၤလၢ
ကလၠိ ့ၣ်ထ  ့ၣ်ဖိးထ  ့ၣ်ကတ ၢ ၢ်ယၢၤတ ံၢ်တၢ ၢ်ရ  ၢ်တၢ ၢ်က  ှဲၤလၢအ  ၢ်ကၢအ  ၢ်ခ းတဖ ၢ်
ဒ့ၣ်သၠိိးကမၤလ ၤတ ၢ ့ၣ်က ၠိဖၠိတဖ ့ၣ်လတၢ ့ၣ်တ ၤလၠိ ့ၣ်ဒၠိိးန  ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ် လ ၤဆ -
လၢပ ဲၤဝိးဝိးတၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လၢလဝဲသ  ့ၣ်ကကၢိးဒၠိိးန  ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ် လခဲလ ၤဒ ိးခါဆ ညါန   ့ၣ်လ ၤ.

က  အစ့တ  ၢ်ပ ၢ်တဖ ၢ် သနှ့ဲၤထ  ၢ်အသးလၢ က  ဖ တၢ ၢ်ဆ းလ ှဲၤမံှဲၤန ့ၢ်လ ှဲၤ

က ၢ ့ၣ်စဲ ့ၣ်ဒ ိးက ၢ ့ၣ်စၢဖ ၠိ ့ၣ် စ မၠိၢ ့ၣ်ပ ၤတဖ ့ၣ် ဟ  ့ၣ်လ ၤက ၠိတဖ ့ၣ်က ၠိ ့ၣ်စ လၢ
က ၠိဖၠိလၢလထ  ့ၣ်က ၠိတဂၤစ  ့ၣ်စ  ့ၣ်လဂ ၢ ့ၣ်လ ၤ. က ၠိဖၠိလ ၤမ ၢ ့ၣ်လၠိ ့ၣ်ဘ ့ၣ်
န ၢ ့ၣ်တဂၤက  ့ၣ်သ တၢ ့ၣ်လၠိ ့ၣ်ဘ ့ၣ်လ ၤလ ၤဆ ဆ တဖ ့ၣ်; လဝဲမ မ ၢ ့ၣ်ပ ၤမၤလၠိလကဲလ ိးက ၠိ ့ၣ်; 
လတၢ ့ၣ်ဟဲန  ့ၣ်စ ၤ; ဒ ိးကမၤစၢၤက ၠိတဖ ့ၣ်ဒ ိးပ ့ၣ်ဃ  ့ၣ်ကလ  ့ၣ်ဒ  ့ၣ်တဖ ့ၣ်တမ ၤလဃ လဃၠိန   ့ၣ်
စ မၠိၢ ့ၣ်ပ ၢ ့ၣ်လဂ ၤဂၤတဖ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဟ  ့ၣ်လ ၤလ ၤန   ့ၣ်လ ၤ.

တၢ ့ၣ်လ ၤလခ ပည မ ၢ ့ၣ်ဝဲ က ၠိတဖ ၢ ့ၣ်လစ မၠိၢ ့ၣ်ပ ၢ ့ၣ်န   ့ၣ် သန  ၤထ  ့ၣ်လသိးလၢ က ၠိဖၠိလန  ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်
ဒ ိးက ၠိဖၠိမတၤတဖ ့ၣ်ထ  ့ၣ်က ၠိလ ၤန   ့ၣ်လ ၤ. လဃၠိ, 
က ၠိတဖ ၢ ့ၣ်မ ၢ ့ၣ်ဒၠိ ့ၣ်ဒ ိးမ ၢ ့ၣ်ဒ ိးပ ့ၣ်ဃ  ့ၣ်တၢ ့ၣ်လါလါတမ ၤဃ လဃၠိ, 
လစ မၠိၢ ့ၣ်ပ ၢ ့ၣ်လ ၤကဒၠိ ့ၣ်ကလါဝဲန   ့ၣ်လ ၤ. စ့တ  ၢ်ပ ၢ်အလၢအပ  ှဲၤတမံှဲၤ ဟ ့ၢ်လ ှဲၤက  တဖ ၢ်
ဂံၢ ၢ်ထးံတၢ ၢ်အ  ၢ်ယၢၤတၢှဲၤတဖ ၢ်ဒ  ၢ်ဒ  ၢ်အါအါ ဒၢ်သ းကဟ ့ၢ်လ ှဲၤ က  ဖ တဖ ၢ် က းမံှဲၤက းကပှဲၤ, 
တၢ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လၢအပ  ှဲၤ (well-rounded education) တမံှဲၤန ့ၢ်လ ှဲၤ.

တၢ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်မ ံ SPPS:
တၢ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လၢအပ  ှဲၤ (well-rounded education) တမံှဲၤ
လၢက  ဖ က းဂှဲၤအဂ ၢ ၢ်

တၢ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်မ ံ SPPS 
တၢ ၢ်မှဲၤကရ ၢ ၢ်တဖ ၢ်-

ဃ  ့ၣ်ဒ ိးမ ဒါတၢ ့ၣ်မၤလၢကက ဲၤလၠိၤက ဲၤဘ ့ၣ်
က ၠိတၢ ့ၣ်သ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်တဖ ့ၣ် ဒ ိးတၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲၤတဖ ့ၣ်, 
တၢ ့ၣ်ဆၠိကမၠိ ့ၣ်မ  SPPS မ ၢ ့ၣ်ဝဲ
တၢ ့ၣ်တမ ၤလၢက ဲက  ့ၣ်သ တၢ ့ၣ်တၠိ ့ၣ်က ဲၤလ ၤလပ ၤ, လၢ SPPS 
မၤလၢထ  ့ၣ်ပ ဲၤထ  ့ၣ်လ ၤန   ့ၣ်လ ၤ. တၢ ့ၣ်ဆၠိကမၠိ ့ၣ်မ  SPPS န   ့ၣ်
ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မၢန  ၢ ့ၣ်ဆ  ့ၣ်ခ လ ၤလၢတၢ ့ၣ်မၤကရ ၢ ့ၣ်11 ခါ, 
*လၢလကရၢဖၠိန  ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်ခလဲၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ၠိ ့ၣ်ကလၠိ ့ၣ်ဝဲ 130 ဂၤ, 
လၢလမ ၢ ့ၣ်ဝဲ SPPS ပ ၤမၤတၢ ့ၣ်ဖၠိ, မၠိၢ ့ၣ်ပၢ ့ၣ်, 
ပ ၤတဝၢမၤသကၠိိးတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်
ဒ ိးတၢ ့ၣ်ကရၢကရၠိလဂၤတဖ ့ၣ်လ ၤ.

တၢ ့ၣ်မၤကရ ၢ ့ၣ်တခါစ  ့ၣ်စ  ့ၣ် ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ပညၠိ ့ၣ်လ ၤလၠိၤလၠိၤ
လၢတၢ ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်ခၠိ ့ၣ်တ လ ၢ ့ၣ်ကဝ ၤတမ ၤလပ ၤ, လၢလဟ  ့ၣ်လ ၤ
တၢ ့ၣ်မၤလက ၠိၤလက ဲလၢလက ၢၤဘၢဃ ့ၣ်တၢ ့ၣ်လၢကၠိိးမ ၤကၠိိး

ကပၤ ဒ့ၣ်သၠိိးကသ ိးက   ့ၣ် တၢ ့ၣ်သဘ  ့ၣ်ဘ  ့ၣ်တဖ ့ၣ်
သက ၤဆိးဒိးလၢ တၢ ့ၣ်လၢလတၤတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်လပ ၤ
လၢတၢ ့ၣ်ဟ  ့ၣ်လ ၤ တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လလၢလပ ဲၤ (well-
rounded education) လဂ ၢ ့ၣ်န   ့ၣ်လ ၤ. တၢ ့ၣ်မၤကရ ၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်ဃ ထ  ့ၣ်တ ၢ ့ၣ်လ လ ၤလၢကပ ့ၣ်ဖ ါထ  ့ၣ်
တၢ ့ၣ်လၢလဃ ထ  ့ၣ်န  ၢ ့ၣ်ဝတဲဖ ့ၣ် ဒ့ၣ်သၠိိးကဟ  ့ၣ်လ ၤ
တၢ ့ၣ်ဟ  ့ၣ်က  ့ၣ်ဟ  ့ၣ်ဖိးတဖ ့ၣ် လၢတၢ ့ၣ်ကဆ ၢထ  ့ၣ်လ ၤဆ 
က  ့ၣ်သ ကမ ိးတ  ့ၣ်မၠိၢ ့ၣ်ပ ၢ ့ၣ်လ ၤလလၠိ ့ၣ်န   ့ၣ်လ ၤ.

* တၢ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်မ ံ SPPS တၢ ၢ်မှဲၤကရ ၢ ၢ်တဖ ၢ်

• ခ လ  ့ၣ်က ၠိဒ ိးသိးသမ တၢ ့ၣ်ဖ ိးလ  ့ၣ်မၤလ  ့ၣ်လက ၠိၤလက ဲ

တဖ ့ၣ်

• ကတ ၤဆၠိက ၠိတၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ 

• တၢ ့ၣ်ဆိဲးလ ၤမ ၤ

• တၢ ့ၣ်သ တၢ ့ၣ်စ တဲၢ ့ၣ်သ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်တဖ ့ၣ်/
တၢ ့ၣ်က ဲၤလၠိၤက ဲၤဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်

• တၢ ့ၣ်စ  ့ၣ်လ ၤဘ ၢလ ၤက ၠိ ့ၣ်
(တၢ ့ၣ်ထၢန  ့ၣ်ပ ၤလါဂၤဒ့ၣ်သၠိိးကမၤလၠိက ၠိ ့ၣ်လသ တမ ၤ)

• တၢ ့ၣ်ဒ ိးပ ့ၣ်ဃ  ့ၣ်တၢ ့ၣ်တမ ၤဃ 

• တ ၤခၢ ့ၣ်သိးက ၠိလက ၢ ့ၣ်လဂ ၤ

• Montessori ဖိးသ့ၣ်ဝ (Pathway)

• တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လ ၤလ ၤဆ ဆ 

• တၤလ ့ၣ်, တၢ ့ၣ်ဂ ၤထ  ့ၣ်ပသ ထ  ့ၣ် ဒ ိးတၢ ့ၣ်မၤဆ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်
တၢ ့ၣ်တၠိစၢၤမၤစၢၤ ဖိးသ့ၣ်ဝ (Development and 

Acceleration Service Pathway - TDAS)

• လ ၤဆ -လၢပ ဲၤဝိးဝိး တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ (Well-

rounded Education)
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တၢ ၢ်စ ှဲၤလ ှဲၤလၢဖ သ ၢ်အ  ၢ်ဖ   ၢ်အန  ၢ်ဂံၢ ၢ်အခ ပည မ့ၢ ၢ်ဝ 
တၢ ၢ်စ ှဲၤလ ှဲၤလၢက  ဖ အန  ၢ်ဂံၢ ၢ်လ ှဲၤ
တၢ ့ၣ်လၠိ ့ၣ်ဖ ဲ ့ၣ်လန  ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်စ ၤလ ၤဝဒဲ ့ၣ်တလ ၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်လၢမ  ့ၣ်န  ့ၣ်စၠိထ ့ၣ် ဒ ိး St. Paul 
ဝ ၢ ့ၣ်လပ ၤန   ့ၣ်လ ၤ. တၢ ့ၣ်ကထဲ  ့ၣ်သိးလၢထ က ၢ ့ၣ်ဒ တဘ  ့ၣ်လပ ၤလ ၤ
လလဲၠိ ့ၣ်ကဒါက ၤလသိး တမ ၢ ့ၣ်ကသ ည ည ဘ ့ၣ်. လၢထ က ၢ ့ၣ်ဒ တဘ  ့ၣ်လပတ ၢ ့ၣ်, 
တၢ ့ၣ်လ ၤမ ၢ ့ၣ်ဝဲ တပယ  ့ၣ်ဃ ဃ န  ့ၣ်တန  ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်လၠိ ့ၣ်ဖ ဲ ့ၣ်လန  ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်စ ၤလ ၤဝဲ
ဒ ိးတၢ ့ၣ်လ ၤမ ၢ ့ၣ်ဝဲ နံ ၢ်လၢတၢ ၢ်အ  ၢ်ဖ   ၢ်အန  ၢ်ဂံၢ ၢ်အစ ှဲၤကတၢၢ ၢ်စးထ  ၢ်လၢ 1979 
န ့ၢ်လ ှဲၤ.

ဖၠိသ ့ၣ်လၠိ ့ၣ်ဖ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်စ ၤစ ၤလခ ပည မ ၢ ့ၣ်ဝဲ က ၠိဖၠိတဖ ့ၣ်န  ့ၣ်လ ၤ
တ ၤခ  ့ၣ်ထ ိးက ၠိတဖ ့ၣ်စ ၤစ ၤန   ့ၣ်လ ၤ. တမ ၢ ့ၣ်ကသ ဝဒဲ ့ၣ်လၢ SPPS လဂ ၢ ့ၣ်
လၢကဆ  ့ၣ်ထ မဲၤစၢၤက ၠိလၢလက ၠိဖၠိန  ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်တထ  ့ၣ်ဘိးတဖ ့ၣ်ဘ ့ၣ်.

လၢလပ ၤက   ့ၣ်န   ့ၣ်, SPPS ဆ  ့ၣ်ထ ဲ က ၠိလၢလက ၠိဖၠိန  ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်တထ  ့ၣ်ဘိးတဖ ့ၣ်
လၢက ၠိ ့ၣ်စ ခ ဖ ၠိလက  ့ၣ်သ စ တၠိ ့ၣ်ပ ့ၣ်ထ ရ ၤ
ဒ့ၣ်သၠိိးလဝသဲ  ့ၣ်ဆိဲးလၠိိးထ  ့ၣ်သိးကသ လဂ ၢ ့ၣ်လ ၤ. ဘ ့ၣ်ဆ ့ၣ်ဒ့ၣ်သၠိိးကမၤတၢ ့ၣ်လ ၤလဂ ၢ ့ၣ်
ပဘ ့ၣ်ဟ ိးန  ၢ ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်ထ ိးတၢ ့ၣ်လၠိ ့ၣ်ယၢၤတဖ ့ၣ်လၢ
က ၠိလၢလလၠိ ့ၣ်ဒ ိးက ၠိဖၠိလန  ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်လၢလၢလ ၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်လလၠိ ့ၣ် ဒ့ၣ်သၠိိးကရဲ ့ၣ်သကဲတ ၤ
တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လလၢလပ ဲၤ (well-rounded education) တၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲၤ
လၢလဂ ၢ ့ၣ်ဆ  ့ၣ်တမ ၤန   ့ၣ်လ ၤ. ပမ ၢ ့ၣ်ဆိဲးမၤဘ ့ၣ်မၤဒၠိ
တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လလၢလပ ဲၤ (well-rounded education) 
တၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲၤတဖ ့ၣ် လၢက ၠိက ၢ ့ၣ်ရ   ့ၣ်လ ၤလပ ၤသက ၤဆိးဒိးန   ့ၣ်, က ၠိဖၠိလါဒ့ၣ်လါဂၤ
တမ ၢ ့ၣ်ကဒၠိိးန  ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ် တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လဂ ၢ ့ၣ်ဆ  ့ၣ်ဘါဆ  ့ၣ်
လၢလဝသဲ  ့ၣ်ကကၢိးဒၠိ ့ၣ်န  ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်လ ၤဘ ့ၣ်.

တၢ ၢ်ဘ ါဘ ၢ်တၢ ၢ်ဂ့ၢ ၢ်က က  ကပ ှဲၤတဖ ၢ်ဒ းတၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ်
အပန 
SPPS ကဆိဲးဆ  ့ၣ်ထ မဲၤစၢၤက ၠိတၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲၤလၢလတ ၤလ ၤတ ၤလ ၤတဖ ့ၣ်
လၢလလၠိ ့ၣ်ဒ ိးက ၠိဖၠိတၢ ့ၣ်ဆိဲးလ ၢ ့ၣ်မ ၤလၢလဂ ၢ ့ၣ်ဆ  ့ၣ်ဘါဆ  ့ၣ်န   ့ၣ်လ ၤ. 
လၢတၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲၤလၢလလၠိ ့ၣ်ဒ ိးက ၠိဖၠိလန  ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်စ ၤတဖ ့ၣ် ဒ့ၣ်သၠိိးကရဲ ့ၣ်သကဲတ ၤ
စ မၠိၢ ့ၣ်ပ ၤလလၢလပ ဲၤတမ ၤလဂ ၢ ့ၣ်, 
တၢ ့ၣ်ဘ ါဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်က က ဲကပ ၤဒ ိးတၢ ့ၣ်ဃ ထၢတဖ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဆၠိကမၠိ ့ၣ်ထ  ့ၣ်လ ၤလခလဲ ၤ
ဒ့ၣ်သၠိိးကန ၤလ ၤသကၠိိး ဂ ၢ ့ၣ်ထ ိးတၢ ့ၣ်လၠိ ့ၣ်ယၢၤတဖ ့ၣ် ဒ့ၣ်လမ ၢ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်ဆ လ ၤပ ့ၣ်လ ၤသဃၤဲတၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲ, တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ၠိ ့ၣ်တၢ ့ၣ်, 
တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ၠိ ့ၣ်ဃ  ့ၣ်တၢ ့ၣ်တပ ၤဃ , တၢ ့ၣ်ဆ တလတဲၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲ မ တမ ၢ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်ဆၠိကတ ၢ ့ၣ်က   ့ၣ်တၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲၤတဖ ့ၣ်လ ၤ. တၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲတန ၤ ဘ ့ၣ်သ  ့ၣ်သ  ့ၣ်
ကဟ  ့ၣ်လ ၤတၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်လ ၤဟၠိဆ တၢ ့ၣ်ကရၢကရၠိမၤသကၠိိးတၢ ့ၣ်တဖ ့ၣ်
ဒ့ၣ်သၠိိးကမၤဂ ၤထ  ့ၣ် တၢ ့ၣ်ဆ  ့ၣ်ထ မဲၤစၢၤတဖ ့ၣ်လၢက ၠိလ ၤလဂ ၢ ့ၣ်မ တမ ၢ ့ၣ်

လၢခၠိ ့ၣ်ဃၢၤပ ၤတဝၢဝိးဝိးလဂ ၢ ့ၣ်လ ၤ. တၢ ့ၣ်တဆါလ ၤက   ့ၣ်
တၢ ့ၣ်သ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်န တဖ ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်.

တၢ ့ၣ်ဟ  ့ၣ်က  ့ၣ်ဟ  ့ၣ်ဖိးတဖ ့ၣ် ဘ ့ၣ်သ  ့ၣ်သ  ့ၣ် ကဒ ိးပ ့ၣ်ဃ  ့ၣ်တ ှဲၤခ  ၢ်ထးံက  စ ှဲၤက းဖ ၢ ၢ်
ဒ းတ ှဲၤခၢ ၢ်သးက  တၢ ၢ်ရ  ၢ်တၢ ၢ်က  ှဲၤတန ှဲၤန ှဲၤ, 
ဒ းတ ှဲၤခၢ ၢ်သးက  တၢ ၢ်ရ  ၢ်တၢ ၢ်က  ှဲၤတန ှဲၤန ှဲၤ ဒ းတ ှဲၤခၢ ၢ်သး/တ ှဲၤထ က  ဖးသၢ်ဝ့
(pathway) လၢအဘ ၢ်ထ  တဖ ၢ် ဘ ၢ်သ ့ၢ်သ ့ၢ်ကဆ တလ အသးန ့ၢ်လ ှဲၤ.  
တၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်လဆၢတၢ ့ၣ်ဆ တလလဲါတက ၢ ့ၣ်ကလၠိ ့ၣ်ဝဒဲ ့ၣ်လလ ၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်လ ၤ. ဘ ့ၣ်ဆ ့ၣ်, 
တၢ ့ၣ်က ဲၤလၠိၤက ဲၤဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်တန ၤန ၤ ကဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်မၤလ ၤ ဒ့ၣ်သၠိိးတၢ ့ၣ်ကမၤလါထ  ့ၣ်
တၢ ့ၣ်တ ၤလၠိ ့ၣ်ဒၠိိးန  ၢ ့ၣ်ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဒ ိးတၢ ့ၣ်ဒ  ိးပ ့ၣ်ဃ  ့ၣ်တၢ ့ၣ်တမ ၤဃ န   ့ၣ်လ ၤ.

တၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ်အပန လၢတၢ ၢ်လ  ၢ်ထ  ၢ်ဖးထ  ၢ်တၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်

တၢ ့ၣ်ဘ  ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်က က ဲကပ ၤတန ၤ ဘ ့ၣ်သ  ့ၣ်သ  ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကစိးထ  ့ၣ်မၤလ ၤဖဲ 2022 
တၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ  ၢ်သ အကတ ၢ ၢ်အခါ ဖ အဂ ှဲၤဂှဲၤတဖ ၢ်
တၢ ၢ်ကသ းက  ှဲၤဖံးမှဲၤအ ှဲၤတဆ ဘ ၢ်တဆ လၢဆ ညါခနံံ ၢ်အပ ှဲၤ မ့တမ့ၢ ၢ်
လၢတၢ ၢ်အှံဲၤအလ ၢ ၢ်ခံ သနှ့ဲၤထ  ၢ်သးလၢ တၢ ၢ်မှဲၤလ ၢ ၢ်အှံဲၤအဖ ခ  ၢ်န ့ၢ်လ ှဲၤ. 
တၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲၤတၢ ့ၣ်ဆ တလဆဲ ညါတဖ ့ၣ် တၢ ့ၣ်ကပတ ထ  ့ၣ်လ ၤ
လၢခါဆ ညါန   ့ၣ်လ ၤ. တၢ ့ၣ်ဘ  ဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်က ဒ ိးတၢ ့ၣ်ဟ  ့ၣ်က  ့ၣ်ဟ  ့ၣ်ဖိးတဖ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်ကဟ  ့ၣ်လ ၤလ ၤဆ က  ့ၣ်သ ကမ ိးတ  ့ၣ်မၠိၢ ့ၣ်ပ ၢ ့ၣ်လ ၤလလၠိ ့ၣ် ဖဲ 2021 
တၢ ့ၣ်ကၠိၢ ့ၣ်ထ  ့ၣ်သ ကတ ၢ ့ၣ်ဘ ိးကလၢ ့ၣ်လခါန   ့ၣ်လ ၤ. 

က  ပ ှဲၤတဝၢတဖ ၢ်လၢ အဆ မ  ၢ်မ ံထ  ၢ်
တၢ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လၢအပ  ှဲၤ (well-rounded 
education) တၢ ၢ်ရ  ၢ်တၢ ၢ်က  ှဲၤအသ တဖ ၢ်
မ ၢ ့ၣ်လၢတၢ ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ၠိၤလ ၤတ ၢ ့ၣ်လ ၤဆိဲး ဘ ့ၣ်ထ ဒဲ ိး
တၢ ့ၣ်ဟ  ့ၣ်က  ့ၣ်ဟ  ့ၣ်ဖိးဒ ိးတၢ ့ၣ်ဘ ါဘ ့ၣ်တၢ ့ၣ်ဂ ၢ ့ၣ်က တဖ ့ၣ်
ဟဖဲ ါထ  ့ၣ်လသိးလါလါလဃၠိ, SPPS ကဆိဲးဒ ိးသ  ့ၣ်ညါ
ဟ  ့ၣ်ဖၠိဃ ဖၠိဒ ိးပ ၤမၤတၢ ့ၣ်ဖၠိတဖ ့ၣ်လ ၤ. ဖဲ က ၠိတၢ ့ၣ်လ ၢ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲလ ၤတ ၢ ့ၣ်လ ၤဆိဲးတဖ ့ၣ်
တၢ ့ၣ်သ  ့ၣ်ညါပ ့ၣ်ပန  ့ၣ်လ ၤဝ ၤတဘ  ဃ န   ့ၣ်, က ၠိပ ၤတဝၢတဖ ့ၣ်လ ၤ
တၢ ့ၣ်ကဒ ိးပ ့ၣ်ဃ  ့ၣ်မၤသကၠိိးလ ၤတၢ ့ၣ်လၢ တၢ ့ၣ်မၤလက ၠိၤလက ဲတမ ၤလပ ၤ
ဒ့ၣ်သၠိိးကဆၠိကမၠိ ့ၣ်မ  ထ  ့ၣ် မ ၢ ့ၣ်လဝသဲ  ့ၣ်လက ၠိတဖ ့ၣ် ဒ ိးန ဲ့ၣ်ဖ ါထ  ့ၣ် လက ၠိဖၠိ, 
ပ ၤမၤတၢ ့ၣ်ဖၠိ ဒ ိးပ ၤလၠိ ့ၣ်လၢခၠိ ့ၣ်ဃၢၤတဖ ့ၣ် လဂ ၢ ့ၣ်ကတၢၢ ့ၣ်ကသ ဒ့ၣ်လ ဲ့ၣ်န   ့ၣ်လ ၤ. 

ဒ့ၣ်သၠိိးသၠိိးတပ ၤဃ , က ၠိပ ၤတဝၢတဖ ့ၣ် သ  ့ၣ်ထ  ့ၣ်ဝဲ
တၢ ့ၣ်က  ့ၣ်ဘ ့ၣ်က  ့ၣ်သ လလၢလပ ဲၤ (well-rounded education) 
တၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲၤဂ ၢ ့ၣ်ဆ  ့ၣ်မ  ့ၣ်သိးတမ ၤ လၢလဆ  ့ၣ်ထ မဲၤစၢၤက ၠိဖၠိ, ပ ၤမၤတၢ ့ၣ်ဖၠိ
ဒ ိးပ ၤတဝၢတဖ ့ၣ် ကသ ဝနဲ   ့ၣ်လ ၤ.
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တ ၢ်ဆကိမိ ၢ်မ ှံ SPPS- တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်သကံ ၢ ၢ်ညနီ ၢ ၢ်တဖ ၢ် 

1. တၢ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ အလၢအပ  ှဲၤ (well-rounded education)  စံံးတၢ ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်မန ှဲၤလ  ၢ်. 

ဖဲ SPPS အပ ူၤ, လီူၤဆ-ီလ ပ ဲူၤဝးဝး (well-rounded) တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သန့ ့ၢ် မ့ ၢ်ဝဲတ ၢ်တမှံူၤလ  

အတ ူၤထ ီၢ်ဘးဒးီ မှံ ၢ်နှံ ၢ်စိထ ၢ် K-12 တ ၢ်မူၤလလိှံ ၢ်ဒ ိၢ်လဲ ၢ်ထ ီအတီူၤအပတ ီ ၢ်တဖ ၢ် ခီဖ ိဟ ့ၢ်လီူၤက ိဖိတဖ ၢ် 

တ ၢ်မူၤလိအခ ဲးအယ ၢ်တဖ ၢ် လ အဟ ့ၢ်အဝဲသ ့ၢ် တ ၢ်သတ့ ၢ်ဘ ၢ်လ အလိ ၢ်တဖ ၢ် လ ကဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ် 

ဒှံ ၢ်ကရှံ ၢ်လ အပတီ ၢ်ထတီမှံူၤ ဒးီသးသမ တ ၢ်ဖှံးတ ၢ်မူၤန ့ၢ်လီူၤ. 

တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လ အပ ဲူၤ (well-rounded education) ဟ ့ၢ်က ိဖိတဖ ၢ် က  ၢ်သတ့ ၢ်လဲူၤခီဖ  ိ

ဒ ိၢ်ဒ ိၢ်ယိ ၢ်ယိ ၢ်တမှံူၤ လ အပ ဲူၤဝဲဒးီ တ ၢ်မူၤလိဒးီတ ၢ်မူၤဂ့ူၤထ ီၢ်ကှံ ၢ်စီ တ ၢ်ခ ဲးတ ၢ်ယ ၢ်တဖ ၢ်လီူၤ. 

တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လ အပ ဲူၤ (well-rounded education) န ့ၢ် တ ၢ်သ  ၢ်ထ ီၢ်အူီၤလ  တ ၢ်န ၢ်ပ  ၢ် တ ၢ်ဖး, 

တ ၢ်က ဲး ဒးီတ ၢ်ဒ း အတ ၢ်ဂ့ ၢ်အကါဒ ိၢ်န ီ ၢ်န ီ ၢ်တဖ ၢ် ဂ့ူၤဂ့ူၤဘ ၢ်ဘ ၢ်အပ ူၤ ဖဲက ိဖိတဖ ၢ် မူၤလိန ့ ၢ်တ ၢ်လ  

သရ ၢ်တဖ ၢ်လ  အအ ိၢ်ဒးီတ ၢ်သတ့ ၢ်ဒ ိၢ်ဒ ိၢ်ထထီ ီၢ် လ စဲအ ့ၢ်, ဒ လဲူၤပီညါ, ပ ူၤဂ့ ၢ်ဝတီ ၢ်မူၤလိတဖ ၢ်, 

ဟီ ၢ်ခိ ၢ်ဒဘီ ့ၢ်အက ိ ၢ်, န ီ ၢ်ခတိ ၢ်ဟ းတ ၢ်ဂဲူၤတ ၢ်မူၤလိ ဒးီတ ၢ်အ ိၢ်ဆ  ၢ်အ ိၢ်ခ ျ့တဖ ၢ်အပ ူၤန ့ၢ်လီူၤ. 

တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လ အပ ဲူၤ (well-rounded education) ဟ ့ၢ်လီူၤစ့ ၢ်ကီး က ိဖိတဖ ၢ် 

တ ၢ်မူၤဂ့ူၤထ ီၢ်ကှံ ၢ်စီတ ၢ်ခ ဲးတ ၢ်ယ ၢ်အါမှံူၤအါမ ိ ဒၢ်အမ့ ၢ် တ ၢ်လဲူၤဟးဆ  မ ၠူစှံ ၢ်ယ  ၢ်တဖ ၢ် 

ဒးီတ ၢ်လဲူၤက  ၢ်ကီတ ၢ်လ  ဘ ီ ၢ်မ  ၢ် ဒးီတ ၢ်ဒတ့ ၢ်အ တ ၢ်န ဲၢ်ဖ ါတဖ ၢ် မ့တမ့ ၢ် တ ၢ်ဟးဃ သ ့ၢ်ညါ နဆ့  ၢ် 

ဒၢ်သးိကမူၤလိ စဲအ ့ၢ်ဒးီတ ၢ်ဂှံ ၢ်တ ၢ်ဒ းတဖ ၢ်လီူၤ.  

တကးဒှံးဘ ၢ်, ဖဲက ့ ၢ်ဂီူၤစဲ ၢ်နူီၤက ိတဖ   ၢ်အပ ူၤန ့ၢ်, ပ ူၤမူၤတ ၢ်ဖိအကရ  ၢ်အ ိၢ်ဝဲဒ ၢ်တဖ  ဒၢ်သးိကသ ိၢ်လိန ဲၢ်လိ 

က ိဖိတဖ ၢ် သနူ့ၤထ ီၢ်အသးလ  အဝဲသ ့ၢ်တဂူၤဘ ၢ်တဂူၤ အတ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်လီူၤလီူၤဆဆီတီဖ ၢ်အဖီခိ ၢ်, 

ဒးီတဘ ီဃမီူၤစ ူၤစ့ ၢ်ကီး က ဖိိတဖ ၢ် အပ ူၤဂ့ ၢ်ဝီ-သးတ ၢ်တ  ၢ်ဘ ၢ်ခီ ၢ်ဘ ၢ် ဒးီန ီ ၢ်ခိတ ၢ်အ ိၢ်ဆ  ၢ်အ ိၢ်ခ ျ့ 

တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ.  က ိဖိတဖ ၢ်ဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ်ဝဲ က ိပ ူၤတ ၢ်တိစ ူၤမူၤစ ူၤအကလ  ၢ်ကလ  ၢ် ဒၢ်အမ့ ၢ် န း(စ), 

ပ ူၤဟ ့ၢ်က  ၢ်တဲသကိးတ ၢ်, သးဂ့ ၢ်ဝီကသှံ ၢ်သရ ၢ် ဒးီပ ူၤမူၤဂ့ူၤမူၤစ ူၤတ ၢ် လ  ၢ်ဆ လ  ၢ်ကတီ ၢ်တဖ ၢ်လီူၤ. 

ပ ူၤမူၤတ ၢ်ဖိအဂ ူၤဂူၤ လ အ ိၢ်ဒးီမ ဒါလီူၤလီူၤဆဆီတီဖ ၢ် ကအ ိၢ်ဝဲစ့ ၢ်ကီးလီူၤ. ပ ူၤတဖ ၢ်အှံူၤ ဟ ့ၢ်လီူၤသးလ  

ဟှံ ၢ်ဖိဃဖိီတ ၢ်ပ ၢ်ဃ  ၢ်မူၤသကိးတ ၢ် ဒးီဟှံးထ ီၢ်ဖီ ၢ်ထ ီၢ် တ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်လ အအ ိၢ်ဒးီ က ိဖိဒးီဟှံ ၢ်ဖိဃဖိီ 

လ အတ ၢ်ဆးဲတ ၢ်လူၤစှံ ၢ်စိူၤဂှံ ၢ်ထှံးလီူၤဆဝဲီတဖ ၢ်န ့ၢ်လူီၤ.  

2. ဘ ၢ်မန ှဲၤလၢ SPPS ပတထံ ီၢ်တၢ ၢ်လၢ ကမှဲၤတၢ ၢ်ဆလီ အါတက ၢ ၢ်လၢ တှီဲၤခီ ၢ်ထံံးက ၠိတဖ ၢ်လ  ၢ်.  

https://education.mn.gov/mde/dse/stds/
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အါဒ ၢ်တက ့ ၢ်န ့ၢ်, က ိအစ့တ ိၢ်ပ ၢ်တဖ ၢ် သနူ့ၤထ ီၢ်အသးလ  က ၠိဖၠိလၢအဆ ံးလှီဲၤအမံှဲၤတဖ ၢ်အနီ ၢ်ဂံၢ ၢ် 

လၢက ၠိတဖ ၢ ၢ်အပ ှဲၤန   ၢ်လှီဲၤ- က ိဖိတဖ ၢ်မ့ ၢ်အ ိၢ်အါအါလ က ိတဖ   ၢ်အပ ူၤန ့ၢ်, ဂှံ ၢ်ထှံးတ ၢ်အ ိၢ်ယ ူၤတဖ ၢ် 

ကအ ိၢ်ဝဲဒ ၢ်အါအါဂီ ၢ်ဂီ ၢ်လ  ကဆ ီၢ်ထ  ဲလီူၤဆ-ီလ ပ ဲူၤဝးဝး (well-rounded) တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သတ့မှံူၤ 

လ က ိ ၢ်စ့န ့ၢ်လီူၤ.  တ ၢ်အှံူၤမ့ ၢ်လ  ကီ ၢ်စဲ ၢ်ဒးီကီ ၢ်စ ဖ ိ ၢ်ပဒ ိၢ် ဟ ့ၢ်လီူၤ ကီ ၢ်ရ ့ၢ်အစ့အှံူၤ 

ဒၢ်သးိကဟ ့ၢ်က ိဖိတဖ ၢ်တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ့သနူ့ၤထ ီၢ်အသးလ  အက ိဖိန ီၢ်ဂှံ ၢ်အဖီခိ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ; 

မ ၢ ၢ်ကၢီ ၢ်ရ   ၢ်အှံဲၤအစ တၠိ ၢ်ပ ၢ်အှံဲၤ မှဲၤတၢ ၢ်ဒၢ်လ  ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ် ဒၢ်သၠိံးကသ  ၢ်ညါအါထ ီၢ်ဘ ၢ်အှီဲၤအဂီၢ ၢ် 

က ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဂီှဲၤမ အှံဲၤတက ၢ ၢ်.  

SPPS အတီူၤခီ ၢ်ထှံးက ိတနူီၤ တအ ိၢ်ဒးီက ိဖိလ လ လီ ၢ်လီ ၢ် လ ကဟ ့ၢ်လီူၤ လီူၤဆ-ီလ ပ ဲူၤဝးဝး (well-

rounded) တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤတမှံူၤဘ ၢ်. တ ၢ်အ ိၢ်ဖ ဲ ၢ်အန ီၢ်ဂှံ ၢ် စ ူၤလီူၤဝဲဒ ၢ်တလီ ၢ်လီ ၢ် လ မှံ ၢ်နှံ ၢ်စိထ ၢ် ဒးီ St. 

Paul ဝ့ ၢ်အပ ူၤန ့ၢ်လီူၤ. တ ၢ်ကဲထ ီၢ်သးလ ထှံကီ ၢ်ဒတီဘ ့ၢ်အပ ူၤအှံူၤ လဲလိ ၢ်ကဒါကူ့ၤအသး 

တမ့ ၢ်ကသည့ညီဘီ ၢ်. ဖိသ ၢ်အ ိၢ်ဖ  ၢ်ထ ီၢ်စ ူၤစ ူၤအခီပညမ့ီ ၢ်ဝဲ က ိဖိတဖ ၢ်န  ၢ်လီူၤ 

တီူၤခီ ၢ်ထှံးက ိတဖ ၢ်စ ူၤစ ူၤန ့ၢ်လီူၤ. တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ့တ ၢ်ဃ ထ အဂူၤတဖ ၢ် အ ိၢ်ဝဲဒ ၢ်စ့ ၢ်ကီးလ  

ဟှံ ၢ်ဖိဃဖိီလ  SPPS အခ  တဖ ၢ်အဂီ ၢ်လီူၤ.  

ဖဲဆ ကတီ ၢ်လ ပတသ ့ၢ်ညါဘ ၢ်အပ ူၤတတီူၤတီူၤန ့ၢ်, တမ့ ၢ်ကသဝဲ့ဒ ၢ်လ ပဂီ ၢ် လ ကဆးဲအးိထ ီၢ် 

က ိလ အက ိဖိန ီၢ်ဂှံ ၢ်တထ ီၢ်ဘးတဖ ၢ်ဆ ညါဘ ၢ်. လ အပ ူၤက ှံ ၢ်န ့ၢ်, SPPS ဆ ီၢ်ထ  ဲ

က ိလ အက ိဖိန ီၢ်ဂှံ ၢ်တထ ီၢ်ဘးတဖ ၢ် လ က ိ ၢ်စ့ ခဖီ အိက  ၢ်သစ့့တိ ၢ်ပ ၢ်ထရီီူၤ 

ဒၢ်သးိအဝဲသ ့ၢ်ဆးဲအးိထ ီၢ်သးကသအ့ဂီ ၢ်လီူၤ. ဘ ၢ်ဆ ၢ်ဒၢ်သးိကမူၤတ ၢ်အှံူၤအဂီ ၢ် ပဘ ၢ်ဟှံးန ့ ၢ် 

ဂှံ ၢ်ထှံးတ ၢ်အ ိၢ်ယ ူၤတဖ ၢ်လ  က ိလ အအ ိၢ်ဒးီက ိဖိအန ီၢ်ဂှံ ၢ်လ လ လီ ၢ်လီ ၢ်အအ ိၢ် ဒၢ်သးိကရဲ ၢ်သကဲတီူၤ 

လီူၤဆ-ီလ ပ ဲူၤဝးဝး (well-rounded) တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ့တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤ လ အဂှံ ၢ်ဆ  ၢ်တမှံူၤန ့ၢ်လီူၤ. 

ပမ့ ၢ်ဆးဲမူၤဘ ၢ်မူၤဒ ိလီူၤဆ-ီလ ပ ဲူၤဝးဝး (well-rounded) တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤတဖ ၢ် 

လ ကီ ၢ်ရ ့ၢ်အှံူၤအပ ူၤသက ူၤဆးဒးန ့ၢ်, က ိဖိအါဒၢ်အါဂူၤ တမ့ ၢ်ကဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ် တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ့

အဂှံ ၢ်ဆ  ၢ်ဘါဆ  ၢ် လ အဝဲသ ့ၢ်ကက းဒ ိၢ်န ့ ၢ်ဘ ၢ်အှံူၤဘ ၢ်.    

ပသးအ ိၢ်မူၤလီူၤတှံ ၢ်လ  ပအ ိၢ်ဒးီတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤဂှံ ၢ်ဆ  ၢ်ဘါဆ  ၢ်တဖ ၢ် လ ကဆ ီၢ်ထ မဲူၤစ ူၤပက ိဖိတဖ ၢ် 

လ လီူၤဆကီ  ၢ်သတ့ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤတဖ ၢ်, ဒးီပတီ ၢ်ထတီ ၢ်မူၤလိအခ ဲးအယ ၢ်တဖ ၢ်လူီၤ. 

တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်တ ူၤအ ိၢ်ပ ူၤလ  ကလိ ၢ်ထ ီၢ်ဖးထ ီၢ် ကတီ ၢ်ယှံ ၢ်တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤလ အ ိၢ်က အ ိၢ်ခိးတဖ ၢ် 

ဒၢ်သးိကမူၤလီူၤတှံ ၢ် က ိဖိတဖ ၢ်အတ ၢ်တ ူၤအ ိၢ်ဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ် လီူၤဆ-ီလ ပ ဲူၤဝးဝး(well-rounded) 

တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ့လ အဝဲသ ့ၢ်ကက းဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ်အှံူၤန ့ၢ်လီူၤ. SPPS ဟ ့ၢ်လီူၤသးမူၤသပ  ၢ်ပ  ၢ်လ  ကရဲ ၢ်က ဲူၤ 

ပဂှံ ၢ်ထှံးတ ၢ်အ ိၢ်ယ ူၤတဖ ၢ် လ တ ၢ်က  ၢ်သက့  ၢ်ဘ ၢ်အပ ူၤလီူၤ. သတးဒးီ, ပမူၤလ ပ ဲူၤထ ီၢ် 

https://www.spps.org/Domain/10652
https://www.spps.org/Domain/10652
https://www.spps.org/Domain/10652
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ပတ ၢ်အ  ၢ်လီူၤဆ ပဟှံ ၢ်ဖိဃဖိီတဖ ၢ် လ ကမူၤစ ူၤက ဖိိတဖ ၢ် ဒၢ်သးိကဆကိမိ ၢ်ထ ီၢ် 

တ ၢ်ပ ဲူၤဒးီတ ၢ်ပဲ ၢ်ထှံနူီၤဖးန ့ၢ်လီူၤ. လ တ ၢ်န ့ၢ်အဃ,ိ အဝသဲ ့ၢ်လ ူၤပိ ၢ် အတ ၢ်မှံမီ ၢ်တဖ ၢ်အခှံ 

ဒးီလဲလိ ၢ်ဟီ ၢ်ခိ ၢ်အှံူၤကသဝဲ့န ့ၢ်လီူၤ. ဒၢ်သးိကဟှံးမ ဟှံးဒါ ပဂှံ ၢ်ထှံးတ ၢ်အ ိၢ်ယ ူၤတဖ ၢ် တီတီလိူၤလိူၤအဂီ ၢ်, 

ပကဘ ၢ်က  ၢ်  မ့ ၢ်ပကသ  ၢ်ထ ီၢ် တ ၢ်မူၤအက ိူၤအက ဲဒးီတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤ အ ိၢ်က အ ိၢ်ခိးတဖ ၢ်ဒၢ်လဲ ၢ် 

လ ကဟ ့ၢ်လီူၤပက ဖိိတဖ ၢ် တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ့လ အဝဲသ ့ၢ်ကက းဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ် 

အခဲအှံူၤဒးီလ ခါဆ ညါန ့ၢ်လီူၤ. 

 

3. မ ၢ ၢ် SPPS က ၠိခ လၢ ၢ် ကဘ ၢ်ဒၠိဘ ၢ်ထံံး ခီဖ ၠိတၢ ၢ်ဆတီလ တဖ ၢ်အှံဲၤဧါ.  

တဘ ၢ်ဒဘိ ၢ်. တ ၢ်ဆတီလဲအါတက ့ ၢ် ကမူၤအသးဆ  တီူၤခီ ၢ်ထှံးက ိတနူီၤနူီၤ, 

ဒးီတီူၤခ  ၢ်သးဒးီတီူၤထတီ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤတဆှံးတက ့ ၢ် (တီူၤခ  ၢ်သးဒးီတီူၤထကီ ိတဖ ၢ်), 

ဒးီတီူၤခ  ၢ်သးဒးီတီူၤထကီ ိ ဖးသၢ်ဝ့ (pathway) လ အဘ ၢ်ထ လဲိ ၢ်သးတဖ ၢ် 

ဘ ၢ်သ ့ၢ်သ ့ၢ်ကဆတီလဲဝဲန ့ၢ်လီူၤ.  ပ ူၤကက းပ ၢ်သ  ၢ်ပ ၢ်သးလ  ခီဖ ိမူၤဆ  ၢ်ထ ီၢ် ပတီူၤခီ ၢ်ထှံးက ိတဖ ၢ် 

အဂှံ ၢ်အဘါအခဲအှံူၤအဃ,ိ တ ၢ်အှံူၤကမူၤဆ  ၢ်ထ ီၢ်စ့ ၢ်ကီး ပတီူၤခ  ၢ်သးဒးီတီူၤထကီ တိဖ ၢ် အဂှံ ၢ်အဘါ 

မ့ ၢ်လ ကီ ၢ်ရ ့ၢ်အှံူၤအ ိၢ်ဒးီအတ ၢ်သတ့ ၢ်ဘ ၢ်လ  ကစ းကါ အဂှံ ၢ်ထှံးတ ၢ်အ ိၢ်ယ ူၤတဖ ၢ် တ ူၤလီူၤတီူၤလီူၤ 

လ တီူၤခီ ၢ်ထှံးက ိတဖ ၢ်အပ ူၤအဃနိ ့ၢ်လီူၤ.   

4. တၢ ၢ်အှံဲၤကမှဲၤဘ ၢ်ဒၠိယက ၠိလၢက  ဒၢ်လ  ၢ်. ယက ၠိမ ၢ ၢ်ဆတီလ အသံး, အဒၠိ, 

တၢ ၢ်ဆလီှီဲၤပ ၢ်လှီဲၤသဃ ှဲၤတၢ ၢ်လၢီ ၢ်တၢ ၢ်က  , တၢ ၢ်ဆတီလ တၢ ၢ်လၢီ ၢ်တၢ ၢ်က   မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဆၠိကတၢီ ၢ်က  ံၢ်က ၠိ, န   ၢ် 

ယကသ  ၢ်ညါဘ ၢ်အှီဲၤအခါဖ လ  ၢ်.  

တနှံ ၢ်ညါအှံူၤတ ၢ်ကိ ၢ်ထ ီၢ်သကီတီ ၢ်အပ ူၤ, SPPS ကဟ ့ၢ်လီူၤ က  ၢ်သက့မှံးတှံ ၢ်မ ိ ၢ်ပ  ၢ် (Board of Education) 

အတ ၢ်ဟ ့ၢ်က  ၢ်ဟ ့ၢ်ဖးတဖ ၢ် ဘ ၢ်ထ ဒဲးီက ိအတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤ မန ူၤတဖ ၢ် ကက းဆတီလဲအသးအဂ့ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ.  

တ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲူၤတဖ ၢ်လ က ိကးိဖ   ၢ်အဂီ ၢ် ကလီူၤဆလီိ ၢ်အသး သနူ့ၤထ ီၢ်အသးလ  

က ိတဖ   ၢ်စ  ၢ်စ  ၢ်အတ ၢ်အ ိၢ်သးတဖ ၢ် အဖီခိ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ. တ ၢ်ဃ ထ တဖ ၢ်ကမ့ ၢ်ဝဲ 

တ ၢ်ဆလီီူၤပ ၢ်လီူၤသဃူဲၤတ ၢ်လီ ၢ်တ ၢ်က ဲ, တ ၢ်ဆတီလတဲ ၢ်လီ ၢ်တ ၢ်က ဲ မ့တမ့ ၢ် တ ၢ်ဆကိတီ ၢ်က ှံ ၢ်က ိ 

တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤတဖ ၢ်လီူၤ. တ ၢ်ဆတီလဲအါတက ့ ၢ် ကမူၤအသးဆ  တီူၤခီ ၢ်ထှံးက ိစ ူၤကိးဖ   ၢ် 

ဒးီတီူၤခ  ၢ်သးက ိတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤတနူီၤနူီၤအပ ူၤ, ဒးီတီူၤခ  ၢ်သးဒးီတီူၤထကီ ိ ဖးသၢ်ဝ့ (pathway) 

လ အဘ ၢ်ထ တဲဖ ၢ် ဘ ၢ်သ ့ၢ်သ ့ၢ်ကဆတီလဲအသးန ့ၢ်လီူၤ.  
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တ ၢ်တဆါလီူၤက ှံ ၢ်က တိ ၢ်သ  ၢ်ထ ီၢ်တဖ ၢ်ဘ ၢ်. ဘ ၢ်ဆ ၢ်, တ ၢ်ကပည ိၢ်ကဒါကူ့ၤအူီၤ 

လ တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤလ အဒ ိၢ်ထ ီၢ်လဲ ၢ်ထ ီၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ် မ့တမ့ ၢ် ဒၢ်သးိကဆ ီၢ်ထ  ဲ

တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤလ အလိ ၢ်အါထ ီၢ်တ ၢ်လီ ၢ်တ ၢ်က တဲဖ ၢ်လီူၤ. 

5. မ ၢ ၢ်က ၠိတၢ ၢ်ဆတီလ တဖ ၢ်အှံဲၤ ကမှဲၤအသံး လၢအခါဖ လ  ၢ်. 

တ ၢ်ဟ ့ၢ်က  ၢ်ဟ ့ၢ်ဖးလီူၤလီူၤဆဆီတီနူီၤနူီၤ တ ၢ်ကရဲ ၢ်လူီၤက ဲူၤလီူၤအူီၤတဆဘီ ၢ်တဆ ီလ ဆ ညါခှံနှံ ၢ်အပ ူၤ 

(2022-23 ဒးီ 2023-24 က နိှံ ၢ်တဖ ၢ်), ဒးီအဂ ူၤဂူၤတဖ ၢ်န ့ၢ် တ ၢ်ကလိ ၢ်ထ ီၢ်ဖးထ ီၢ်အူီၤ 

လ တ ၢ်အှံူၤအလီ ၢ်ခှံန ့ၢ်လီူၤ.  

6. က ၠိတၢ ၢ်ရ  ၢ်တၢ ၢ်က  ှဲၤအသအီှံဲၤ ကမှဲၤအသံးဒၢ်လ  ၢ်န   ၢ် မ ၢ ၢ်ဟ ံၢ်ဖၠိဃဖီၠိ, က ၠိဖၠိ ဒံီးပ ှဲၤမှဲၤတၢ ၢ်ဖၠိတဖ ၢ် 

ကဟ  ၢ်ထ ီၢ်တၢ ၢ်ထ ံၢ်ဆၠိကမၠိ ၢ်တဖ ၢ်ဧါ. 

က ိပ ူၤတဝ တဖ ၢ် ကပ ၢ်ဃ  ၢ်မူၤသကိးတ ၢ်လ  တ ၢ်မူၤအက ိူၤအက  ၢ်အှံူၤအပ ူၤ ဒၢ်သးိကဆကိမိ ၢ်မ ှံ 

မ့ ၢ်အက ိတဖ ၢ်ကမူၤအသးဒၢ်လဲ ၢ် ဒးီမ့ ၢ်အဝဲသ ့ၢ်အက ိတဖ ၢ် ဒ းန ဲၢ်ဖ ါထ ီၢ် အက ိဖိ, ပ ူၤမူၤတ ၢ်ဖိ 

ဒးီပ ူၤအ ိၢ်လ ခိ ၢ်ဃ ူၤတဖ ၢ် အဂ့ ၢ်ကတ  ၢ်ကသဒ့ၢ်လဲ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ. ဒၢ်သးိသးိတပ ူၤဃ,ီ က ိပ ူၤတဝ တဖ ၢ် 

သ  ၢ်ထ ီၢ်ဝ ဲတ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သအ့လ အပ ဲူၤ (well-rounded education) 

တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤဂှံ ၢ်ဆ  ၢ်မ  ၢ်သးတမှံူၤ လ အဆ ီၢ်ထ မဲူၤစ ူၤ က ိဖိ, ပ ူၤမူၤတ ၢ်ဖိ ဒးီပ ူၤတဝ တဖ ၢ် ကသဝဲ့န ့ၢ်လီူၤ. 

ဒၢ်လဲ ၢ်ဂ့ူၤဒၢ်လဲ ၢ်ဂ့ူၤ, ဘ ၢ်ထ ဲဒးီ တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤတကလ  ၢ်ဃတီမှံူၤဃ ီလ က ိအှံူၤကဒ းအ ိၢ်ထ ီၢ်အူီၤ ဒၢ်အမ့ ၢ် 

တ ၢ်ဂ့ ၢ်မိ ၢ်ပ  ၢ်ထ းသ  ၢ်ထ းသး (magnet theme) န ့ၢ် ဟှံ ၢ်ဖိဃဖိီဒးီပ ူၤမူၤတ ၢ်ဖိတဖ ၢ် 

တမ့ ၢ်ကမူၤတ ၢ်ဆ တဲ ၢ်တဖ ၢ်ဘ ၢ်. တ ၢ်ဆ တဲ ၢ်အှံူၤ ကဘ ၢ်တ ၢ်မူၤအူီၤလ  ကီ ၢ်ရ ့ၢ်အပတီ ၢ်လီူၤ. သတးဒးီ, 

ပမူၤလီူၤတှံ ၢ် တ ၢ်တ ူၤအ ိၢ်ဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ် တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤ တတီီလိူၤလိူၤတ ူၤသးိသးိ 

ကသဝဲ့ဒ ၢ်လ က ိဖိကိးဂူၤအဂီ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ.  

7. လၢက ၠိလၢတၢ ၢ်ရ  ၢ်လှီဲၤပ ၢ်အှီဲၤလၢ တၢ ၢ်မှဲၤဂ ှဲၤမှဲၤသထီ ီၢ်တၢ ၢ်တဖ ၢ်အဂီၢ ၢ် တၢ ၢ်ဒၠိဘ ၢ်မန ှဲၤကအၠိ ၢ်ဝ လ  ၢ်. 

က ိတဖ ၢ်လ  အအ ိၢ်ဖ ါဝဲဒ ၢ်လ  အခဲအှံူၤ ယဲ ၢ်-နှံ ၢ် တ ၢ်ဘ ဘီ ၢ်မူၤဂ့ူၤထ ီၢ် တ ၢ်သ  ၢ်ထ ီၢ်တဖ ၢ် 

ဒးီဝ့ ၢ်ခိ ၢ်တ ၢ်လိ ၢ်ထ ီၢ်ဖးထ ီၢ်တ ၢ်မူၤအတ ၢ်တိ ၢ်က ဲူၤ (Five-Year Facilities Maintenance and Capital 

Implementation Plan - 5YP) တဖ ၢ်အပ ူၤ ကဆးဲမူၤ အဝဲသ ့ၢ်အတ ၢ်မူၤဂ့ူၤမူၤသထီ ီၢ်တ ၢ် 

လ အတိ ၢ်က ဲူၤပ ၢ်အူီၤတဖ ၢ်ဆ ညါန ့ၢ်လီူၤ.  5YP လ ခှံကတ  ၢ်အှံူၤ ပ ၢ်ကီူၤဃ ၢ် စ့မိ ၢ်ပ  ၢ်တနူီၤလ  

တ ၢ်ဆကိမိ ၢ်မ ှံ SPPS တ ၢ်တ ိၢ်က ဲူၤတဖ ၢ်အဂီ ၢ် ဒၢ်သးိကမူၤလီူၤတှံ ၢ်ဝဲဒ ၢ်လ  

ကယဲ ၢ်မ့ ၢ်က ိတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤဒးီတ ၢ်သ  ၢ်ထ ီၢ်တ ၢ်ဆတီလဲ လ တ ၢ်ပ ဲဟ ့ၢ်ခ ဲးအူီၤတဖ ၢ် 

https://www.spps.org/Page/22595
https://www.spps.org/Page/22595
https://www.spps.org/Page/22595
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တ ၢ်ဆ ီၢ်ထ အဲူီၤလ က ိ ၢ်စ့ကသအ့ဂီ ၢ်လီူၤ. 5YP တ ၢ်တ ိၢ်က ဲူၤ အခဲအှံူၤ မ့တမ့ ၢ် လ တ ၢ်တိ ၢ်က ဲူၤပ ၢ်အူီၤတဖ ၢ် 

တမ့ ၢ်တ ၢ်ကဆတီလဲအူီၤဘ ၢ်.  

8. မ ၢ ၢ် ကၢီ ၢ်စၢဖ ၠိ ၢ် ARP/ESSER စ မၠိၢ ၢ်ပ ၢ ၢ်တဖ ၢ် တၢ ၢ်စ ံးကါအှီဲၤလၢ ကဆ ီၢ်ထ   

က ၠိလၢအက ၠိဖၠိနီ ၢ်ဂံၢ ၢ်တထ ီၢ်ဘံးတဖ ၢ် ဒံီးကဒ ံးအၠိံးထ ီၢ်အှီဲၤဆ ညါ ကသ ဧါ. 

ခီဖ ိ က ီ ၢ်ဖ ိ ၢ် ARP/ESSER စ့မိ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်, ပသ  ၢ်ပိ ၢ်သးဝးလ  ပက ိဖိဒးီဟှံ ၢ်ဖိဃဖိီဒါဒၢ်အါဂူၤ 

ကဒးိန ့ ၢ်လဲူၤခီဖ ိဘ ၢ် လီူၤဆ-ီလ ပ ဲူၤဝးဝး (well-rounded) တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ့ဂှံ ၢ်ဆ  ၢ်ဘါဆ  ၢ်တမှံူၤ 

ဖဲက ိဖိတဖ ၢ် ဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ် တ ၢ်သည့ါန ၢ်ပ  ၢ်ဒ ိၢ်ဒ ိၢ်ယိ ၢ်ယိ ၢ် လ တ ၢ်မူၤလိလှံ ၢ်လဲ ၢ်အါမှံူၤအါကလ  ၢ်အပ ူၤ 

ဒးီတဘ ီဃ ီမူၤန ့ ၢ်စ့ ၢ်ကီး တ ၢ်ရလ့ိ ၢ်ဘ ၢ်ထ ,ဲ သးအတ ၢ်တ  ၢ်ဘ ၢ် ဒးီန ီ ၢ်သးဆ  ၢ်ခ ျ့ 

တ ၢ်ဆထီ မဲူၤစ ူၤတဖ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ.  

ကီ ၢ်စ ဖ ိ ၢ်စ့မိ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်အှံူၤ ကမူၤဂ့ူၤမူၤဒ ိၢ်ထ ီၢ် က  ၢ်သတ့ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤဒးီတ ၢ်ဆ ီၢ်ထ မဲူၤစ ူၤတဖ ၢ် 

ဖဲက ိလ အက ဖိိန ီၢ်ဂှံ ၢ်တထ ီၢ်ဘးအါအါဂီ ၢ်ဂီ ၢ်တဖ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ. ဘ ၢ်ဆ ၢ်, စ့မိ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်အှံူၤ 

မ့ ၢ်တ ၢ်တစိူၤတလီ ၢ်န ့ၢ်လီူၤ. က ိ ၢ်စ့တ ၢ်ဆ ီၢ်ထ မဲူၤစ ူၤန ့ၢ် ကအ ိၢ်ဝဲဒ ၢ် ထလဲ က နိှံ ၢ်သ နှံ ၢ် (SY2021-22, 

SY2022-23, SY23-24) အဂ ီ ၢ်လီူၤ. 

ဆ ကတီ ၢ်ဖဲပအ ိၢ်လ  က  ၢ်သစ့့ဆ ီၢ်ထ ကဲ ့ ၢ်ဂီူၤတီူၤပတီ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပန ီၢ် အဖီလ ၢ် ဒးီပတတ ူၤထ ီၢ်ဘးလ  

တ ၢ်ဟ ့ၢ်လီူၤ စ့မိ ၢ်ပ  ၢ်လ လ လီ ၢ်လီ ၢ် လ က  ၢ်သတ့ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤဂှံ ၢ်ဆ  ၢ်ဘါဆ  ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်အခါ, 

ဖဲစ့ဆ ီၢ်ထ တဲဖ ၢ်တအ ိၢ်ဝဲလ ူၤဘ ၢ်အခါ ဒၢ်သးိကမူၤလီူၤတှံ ၢ်လ  တ ၢ်လီူၤဖ ီ ၢ်လီူၤဟိ 

သ တအ ိၢ်ထ ီၢ်အသးနတီမှံူၤအဂီ ၢ် ပကဘ ၢ်အ ိၢ်ဒးီတ ၢ်တိ ၢ်က ဲူၤတမှံူၤဒးီပ ူၤန ့ၢ်လီူၤ. 

အါန ့ ၢ်အန ့ၢ် တ ၢ်အှံူၤအရဒ့ ိၢ်ဝဲ နးနးကလဲ ၢ်လ  ပကဟှံးန ့ ၢ်တ ၢ်ခ ဲးတ ၢ်ယ ၢ်အှံူၤ ဒၢ်သးိကလိ ၢ်ထ ီၢ်ဖးထ ီၢ် 

ကတီ ၢ်ယှံ ၢ်တ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲူၤလ အ ိၢ်က အ ိၢ်ခိးတဖ ၢ် လ ကဟ ့ၢ်လီူၤက ဖိိကိးဂူၤ လီူၤဆ-ီလ ပ ဲူၤဝးဝး (well-

rounded) တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ့လ အဝဲသ ့ၢ်ကက းဒးိန ့ ၢ်ဘ ၢ်ဝဲန ့ၢ်လီူၤ.  
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