
 

 1 

ပ ှၤသ ိိၣ်လနိ  ိၣ်ယ ှၤတ ိၣ်,တ ိၣ်မှၤလမိှၤဒိိးအတ ိၣ်မှၤအ ိိၣ်ထ ီိၣ်သ ီ(TUTOR 

LEARNING INITIATIVE) - တ ိၣ်ဂ  ိၣ်တ ိၣ်က ိှၤလ မိ ိၣ်ပ ိၣ်တဖ ိၣ်, ပ ှၤက  ိၣ်ထ   

ကဟ ကယ ိၣ်တ ိၣ်တဖ ိၣ်ဒိီးဟ  ိၣ်ဖိဃဖိီတဖ ိၣ်အဂီ ိၣ်  

တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤတခါအ ျိၤန   ၢ်မ ၢ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လၢမ ၢ ၢ်ပၢ ၢ်တဖ ၢ်,ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ကဲဟုကယ ၢ်တၢ ၢ်တဖ ၢ်ဒ ီးပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ လဲုၢ ၢ်ဒ  ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်

တဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်လၢအဘ ၢ်ဃီးဒ ီး (Tutor Learning Initiative), လၢကဆ  ၢ်ထ ကဲ  ဖ တဖ ၢ်လၢအ၀ဲသ  ၢ်အတၢ ၢ်မျိၤလ  

လၢ 2021အပ ျိၤန   ၢ်လ ျိၤ. 

2020 က  အန  ၢ်မ ၢ ၢ်မီးန  ၢ်လ ျိၤဆ မီးတန  ၢ်ဒ ီးကဲမီးတၢ ၢ်တျိၤတခါဒ ီးက  အပ ျိၤတ၀ၢက ီးခါဒီဲးအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ. ဘ ီးထ ရ  

ယါက  ဖ တဖ ၢ်သ တ ၢ ၢ်၀ဲအတၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်မျိၤလ အကတ ၢ ၢ်  2 ဒ ီး 3 တန  ၢ်အ ျိၤအဂ ၢ ၢ်အါဒ ၢ်တၢ ၢ် တက ၢ ၢ်လၢ 

တၢ ၢ်မျိၤလ စ တၢ ၢ်လၢအယ ျိၤဒ ီးဘ ီးထ ရ ယါအက  တဖ ၢ်ဒ ီးအ၀ဲသ  ၢ်အပ ျိၤတ၀ၢတဖ ၢ်မျိၤတ ၢ ၢ်လ တၢ ၢ်ထီဲးဂ ၢ ၢ်ထီဲးဘါ

လ ျိၤဆ တခါလၢတၢ ၢ်ကဟ  ၢ်တၢ ၢ်သ  ၢ်လ ဒ ီးတၢ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ီးဆ ညါဆ ပက  ဖ တဖ ၢ်ဖဲတၢ ၢ်ဆၢကတ ၢ ၢ်တခါအ ျိၤအ 

ကတ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ.  

ဖဲတၢ ၢ်မျိၤလ အကတ ၢ ၢ် 4 လဲျိၤတၢ ၢ်အခါ, က  လၢအအ  ၢ်လၢဘ ီးထ ရ ယါတၢ ၢ်လ ၢ ၢ်၀ီး၀ီးက ၢ ၢ်တၢ ၢ်လ ျိၤလ ျိၤလၢတၢ ၢ်က 

ဆ  ၢ်ထ ကဲ  ဖ အန ၢ ၢ်သီးတၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ဒ ီးတၢ ၢ်အ  ၢ်မု ၢ်ဆ ီးပၢျိၤ,အမဲ ၢ်ညါတၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤက  ဖ တဖ ၢ်လၢတၢ ၢ်ကမျိၤဘ ၢ် 

လ  ၢ်က ျိၤအသီးဒ ီးတၢ ၢ်က ျိၤထ  ၢ်ကဒါက  န   ၢ်လ ျိၤ. သရ ၢ်သမါတဖ ၢ်ပည  ၢ်လ ျိၤမျိၤတၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်သမ သမ ီးက ျိၤက  ဖ  

အတၢ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ီး,ဃ ဲၢ်လ ျိၤဘ ါလ ျိၤန ၢ ၢ်တဂျိၤအတၢ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ီးအတၢ ၢ်လ ျိၤဟ တဖ ၢ်ဒ ီးထ  ၢ်သ  ၢ်ညါက  ဖ တဖ ၢ်လၢ

အလ  ၢ်ဘ ၢ်အါထ  ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ၢ်ထ ဆဲ ညါလၢအ၀ဲသ  ၢ်အတၢ ၢ်မျိၤလ အဂ ၢ ၢ်,ခ ဖ  တၢ ၢ်သ ၀ဲဒ ၢ်တ ျိၤဒၢီးပ ျိၤတၢ ၢ်က ၢ ၢ်ဟု ၢ်ဒ ီး

တၢ ၢ်သမ သမ ီးမျိၤက ၢ ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ.   

ပသ  ၢ်ညါ၀ဲဒ ၢ်လၢတၢ ၢ်မျိၤလ စ တၢ ၢ်လၢအယ ျိၤအတၢ ၢ်လဲျိၤခ ဖ  ကဲတၢ ၢ်လ ျိၤဆ လၢက  ဖ က ီးဂျိၤဒီဲးအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ. ဖဲက   

ဖ တန ျိၤဂု ၢ်ထ  ၢ်ပသ ထ  ၢ်န  ၢ ၢ်၀ဲအခါ,က  ဖ တန ျိၤဘ ၢ်တဘ ၢ်တပ ၢ်ဃ ုၢ်မျိၤတၢ ၢ်လၢလၢပ ဲျိၤပ ဲျိၤဃ ုၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်မျိၤလ စ တၢ ၢ်

လၢအယ ျိၤဘ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ. လၢပက  ဖ အါဒ ၢ်တၢ ၢ်တက ၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်,ပတ ၢ ၢ်မုၢ ၢ်တၢ ၢ်သ  ၢ်လ န ဲၢ်ယုျိၤအပတ ၢ ၢ်လၢအထ လၢ 

2021 အဂ ၢ ၢ် ကလၢပ ဲျိၤ၀ဲဒ ၢ်လၢတၢ ၢ်ကမျိၤစၢျိၤအ၀ဲသ  ၢ်လၢအကဂု ၢ်ထ  ၢ်ပသ ထ  ၢ်တုျိၤလၢတၢ ၢ် မျိၤလ အပတ ၢ ၢ် လၢ 

တၢ ၢ်မုၢ ၢ် လၢ ၢ်ပ ၢ်အ ျိၤန   ၢ်လ ျိၤ.က  ဖ တန ျိၤန   ၢ်ကန  ၢ ၢ်ဘ  ီးန  ၢ ၢ်ဖ   ၢ်၀ဲဒ ၢ်လၢတၢ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ီးအတၢ ၢ်ဆ  ၢ်ထ မဲျိၤပ ဲျိၤဆ ညါ 

လၢတၢ ၢ်ဘ ၢ်ဂဲျိၤလ  ၢ်မျိၤတၢ ၢ်ဆ  ၢ်ဆ  ၢ်ဖဲ 2021 န  ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ. 

ဒၢ်နကသ  ၢ်ညါလ ၀ဲဒ ၢ်အသ ီး,လၢတၢ ၢ်ခ ဆၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တခါအ ျိၤအဂ ၢ ၢ်,ဘ ီးထ ရ ယါပဒ  ၢ်အ ျိၤဘ ၢလ ျိၤလ စ  $250 

ကက ဲၢ ၢ်လၢ (Tutor Learning Initiative) လၢကမျိၤစၢျိၤက  လၢအအ  ၢ်လၢဘ ီးထ ရ ယါတၢ ၢ်လ ၢ ၢ်၀ီး၀ီးခ ဖ  တၢ ၢ်ကဒီုး 
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ပ ၢ်ဃ ုၢ်ပ ၢ်ဂ ၢ ၢ် က  သရ ၢ်သမါ 4,100 ဃ ၢ်ဃ ၢ်ဒၢ်ပ ျိၤသ  ၢ်လ န ဲၢ်ယုျိၤတၢ ၢ်လၢ 2021 လၢတၢ ၢ်ကဆ  ၢ်ထ ကဲ  ဖ တဖ ၢ် 

လၢအလ  ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤဆ ညါဃ ုၢ်ဒ ီးအ၀ဲသ  ၢ်အတၢ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ီးန   ၢ်လ ျိၤ.က  တဖ ၢ်ကဆၢတဲ ၢ်လ ျိၤမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤအ  ၢ်

ထ  ၢ်သ တၢ ၢ်တခါအ ျိၤတၢ ၢ်ကမျိၤလၢပ ဲျိၤထ  ၢ်အ ျိၤလၢက ဲအဂ ျိၤကတၢၢ ၢ်လၢအ၀ဲသ  ၢ်အက  ဖ တဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်ကသ လၢက ဲ

ဒၢ်လဲ ၢ်ဒ ီးကမျိၤလ ျိၤတ ၢ ၢ်က  ဖ သ  ၢ်တဖ ၢ်မျိၤန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ၢ်ထ တဲခါအ ျိၤလၢက  ျိၤက တဲဘ လၢအမျိၤစ ျိၤလ ျိၤတၢ ၢ်မျိၤတ  ၢ်

တ ၢ်လၢတၢ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ီးမ တမ ၢ ၢ်က  အတၢ ၢ်ဟ ီးတၢ ၢ်ဂဲျိၤလၢအဂျိၤတဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်ကသ ဒၢ်လဲ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ.  

ခ ဖ  တၢ ၢ်ဒီုးပ ၢ်ဃ ုၢ်ပ ၢ်ဂ ၢ ၢ်က  သရ ၢ်သမါတဖ ၢ်လၢတၢ ၢ်ကဆ  ၢ်ထ ဖဲ သ ၢ်ဃ ုၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ီးလၢဘ ၢ်ထီဲးဂ ၢ ၢ်ထီဲးဘါ

ဆ  ၢ်ဆ  ၢ်အဃ ,တ ျိၤဒၢီးအသရ ၢ်သမါတဖ ၢ်ကအ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်သ တၢ ၢ်ဘ ၢ်ဂ ျိၤဒ  ၢ်ထ  ၢ်လၢတၢ ၢ်ကမျိၤလ ျိၤတ ၢ ၢ်၀ဲဒ ၢ်က  ဖ 

အဂျိၤခဲလၢ ၢ်အတၢ ၢ်တုျိၤထ  ၢ်ထ  ၢ်ဘီး,တၢ ၢ်ပ ၢ်ဃ ုၢ်ပ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်အ  ၢ်မု ၢ်ဆ ီးပၢျိၤအ ျိၤတုျိၤထ  ၢ်၀ဲဒ ၢ်,လၢတၢ ၢ်န   ၢ်အဃ 

က  ဖ ခဲလၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်ဆ  ၢ်ထ လဲၢအ၀ဲသ  ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လၢ 2021 န  ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ. 

တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤဆ ညါဘ ၢ်ဃီး (Tutor Learning Initiative), ဒ ီးမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်အ ျိၤတၢ ၢ်ကမျိၤလၢထ  ၢ်ပ ဲျိၤထ  ၢ်အ ျိၤလၢက  ဖ  

တဖ ၢ်လၢအလ  ၢ်ဘ ၢ်န ၢ ၢ်တဂျိၤအတၢ ၢ်မျိၤလ မျိၤဒ ီးအတၢ ၢ်ဆ  ၢ်ထ လဲၢပက  အပ ျိၤတဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်ဒၢ်လဲ ၢ်,မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ကထီုး

ထ  ၢ်ဟ  ၢ်၀ဲဒ ၢ်က  ဖ တဖ ၢ်တခ  ီးအစီးထ  ၢ်တၢ ၢ်သ  ၢ်လ န ဲၢ်ယုျိၤဖဲ 2021အ ျိၤဒၢ်လဲ ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ.  

ဖဲတၢ ၢ်မျိၤလ အကတ ၢ ၢ် 4 အခါ, က  တဖ ၢ်ကမျိၤသက ီးဃ ုၢ်တၢ ၢ်ဒ ီးက  ဖ တဖ ၢ်လၢတၢ ၢ်ကနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်အ၀ဲသ  ၢ်အတၢ ၢ်လဲျိၤ 

ခ ဖ  ဘ ၢ်ဃီးတၢ ၢ်မျိၤလ စ တၢ ၢ်လၢအယ ျိၤဒ ီးအတၢ ၢ်က ျိၤထ  ၢ်ကဒါက ျိၤက  န   ၢ်လ ျိၤ. ဖဲနမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ ီးတၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ် ဘ ၢ်ဃီး 

ဒ ီးနဖ အတၢ ၢ်ပ ၢ်ဃ ုၢ်ပ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢအ၀ဲသ  ၢ်အတၢ ၢ်မျိၤလ ,ဖဲမျိၤလ တၢ ၢ်လၢဟ  ၢ်အခါမ တမ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ထ ဒဲ ီးအ၀ဲသ  ၢ်အတၢ ၢ်ဟဲ 

က ျိၤကဒါဆ က  အခါ၀ သီးစ ျိၤဆီဲးက  ီးဘ ၢ်နက  တက ၢ ၢ်.  


