
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အဂၤလိပ္ဘာသာ ဝိဇၹာ အႏုပညာမ်ား  
မည္သည့္ကိစၥမ်ား 

ေျပာင္းလဲသြားသနည္း။  
မည္သုိ႔ ရည္ရြယ္သနည္း။  သင္က မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။  

ယခုအခါ သင့္ကေလးဖတ္ရႈေနသည္မွာ 
အတန္းတုိင္းတြင္ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း 
မဟုတ္သည္မ်ား၊ ပုိမ်ားလာမည္ ျဖစ္ 
သည္။  

လက္ေတြ႔ဘဝ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
စာဖတ္ရန္ ပိုမိုအဆုိင္းမင့္မ်ား ခ်ေပးလာသည္ 
ကုိ သင္ေတြ႔ရွိရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္- ကုိယ္ 
ေရးရာဇဝင္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ သမိုင္း ျဖစ္ 
ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။  

သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း မဟုတ္ 
သည့္စာမ်ားကုိ အတူဖတ္ရႈပါ။ ပံုျပင္ဇာတ္ 
လမ္း မဟုတ္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ ဖတ္ရႈျခင္းသည္ 
လည္း ေပ်ာ္ရႊင္၊ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ျဖစ္သည္ကုိ 
ျပသပါ။  

သင့္ကေလးသည္ စာဖတ္ရႈျခင္းမွေန၍ 
ကမၻာကုိ ပုိမုိေလ့လာမိေစမည္။  

ကမၻာႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ 
အေျခခံ စာအုပ္မ်ား သင့္ကေလးက အိမ္သုိ႔ 
ပိုမုိ သယ္ေဆာင္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါမည္။ 
စာဖတ္ျခင္းမွတဆင့္ သိပၸံႏွင့္ လူမႈေရးေလ့လာ 
မႈမ်ား ပိုမိုသိရွိေလ့လာေစလုိ၍ ျဖစ္သည္။  

မည္သည့္အတန္းအဆင့္အတြက္ ပံုျပင္ ဇာတ္ 
လမ္း မဟုတ္သည့္ မည္သည့္စာအုပ္၊ မည္ 
သည့္မဂၢဇင္းမ်ား သင့္ေတာ္သည္၊ သင့္ကေလး 
က စိတ္ဝင္စားမည္ကုိ သိရွိပါ။ ဤစာမ်ဳိးဖတ္ရႈ 
ရန္ သူ႔တြင္ ရရွိပါေစ။  

သင့္ကေလးသည္ ပုိမုိခက္ခဲနက္နဲေသာ 
စာသားမ်ားကုိ ဖတ္ရႈလာရမည္။ သူဖတ္ 
ရသမွ်အေပၚ အနီးစပ္ဆုံး အဓိပၸါယ္ 
ေပါက္ပါေစ။ သူ႔ကုိယ္ပိုင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ 
မ်ား ခ်မွတ္ပါေစ။ 

သင့္ကေလးတြင္ ပို၍ အဖတ္၊ အေရး အဆုိင္း 
မင့္မ်ားကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ဇာတ္လမ္း၊ 
စာအုပ္၏ အဓိကက်ေသာ အပိုင္းမ်ားကုိ ျပန္ 
ေျပာရန္၊ ေရးသားရန္ ခိုင္းေစမႈ ျဖစ္သည္။  

သင့္ကေလးဖတ္ရန္ ပို၍ ခက္ခနဲက္နေဲသာ စာ 
မ်ား၊ ထုိ႔အျပင္ သူဖတ္ရႈလုိသည့္ စာမ်ား၊ သက္ 
ေတာင့္သက္သာ ဖတ္ႏိုင္သည့္စာမ်ားကုိ 
ေပးပါ။ ခက္ခသဲည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသုိ႔ မည္ 
သုိ႔မည္ပံု တူးဆြရွာေဖြႏိုင္မည္ကုိ ျပသပါ။ 
 
 

စံႏႈန္းမ်ား  

အသစ္ေသာျပည္နယ္ စ ံႏ ႈန ္ းမ ်ားအေပၚ မ ိဘမ်ားအတြက္ လမ္ းညႊန ္  
 

ဒင္းဗားအစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ ကိုရိုရာဒုိ ပညာေရးႏွင့္ အဓိကက်သည့္ ျပည္နယ္ အေထြေထြစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးေန 
ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ ၂၁-ရာစု ေကာလိပ္ႏွင့္ ဘဝတက္လမ္းအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရး ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေပးေနပါ 
သည္။ စံႏႈန္းအသစ္မ်ားသည္ ပညာေရးတြင္ေျပာင္းလ ဲေနမႈကို ကိုယ္စားျပဳထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတန္းအဆင့္တိုင္း 
၌ မည္သို႔ေလ့လာသင္ၾကားရမည္ကို ရွင္းလင္းသည့္ ေရွ႔ေနာက္တေျပးညီျဖစ္သည့္ နားလည္မႈျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား 
ပါသည္။ ဤစံႏႈန္းမ်ားက ေကာလိပ္၊ သက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းႏွင့္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး ကမၻာ ့
အဆင့္အတန္းမီ ပညာေရးကို ပညာဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အျပင္၊ ေတြးေခၚၾကံဆမႈရွိသည့္၊ 
ဖက္စံုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိေအာင္ မိမိတို႔၏ တန္းကို ျမႇင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  
 
ယခုစံႏႈန္းမ်ားသည္ အတနး္အားလံုးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသစ္ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးပါသည္။ 
မိဘတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္က ေျပာင္းလမဲႈအသစ္မ်ားအတိုင္း လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္၊ သူ႔အတြက္ မည္သည့္ကိစၥမ်ား လိုအပ္သည္ကို 
သိနားလည္ႏိုင္ရန္ အဓိကအခန္းက႑က ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းညႊန္သည္၊ စံႏႈန္းအသစ္မ်ားက သင့္ 
ကေလးအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈ ရွိေစမည္၊ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းစာမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလမဲ်ားကို မည္သို႔ ျမင္ေတြ႔ရ 
မည္ႏွင့္၊ သင့္ကေလးစာသင္ခန္းအတြက္ အိမ္တြင္ မညသ္ို႔ကူညီေပးရမည္ကို သိရွိႏို္င္ပါလိမ့္မည္။  
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စာေရးသားျခင္း၊ ပံုျပန္ေျပာခုိင္းျခင္း ျဖစ္ 
လာသည့္အခါ၊ သင့္ကေလးက သူေျပာ 
သည္ကုိ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္ စာ 
သားထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္၍ "သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ား" ကုိ အသုံး 
ျပဳရန္လုိသည္။  

သင့္ကေလးကုိ စာသားမွေန၍ သက္ေသ 
အေထာက္အထားျဖင့္၊ ဥပမာ ဥပေမယ် အတိ 
အက် ေဖာ္ထုတ္ခိုင္းသည့္ စာေရးသားမႈ 
အိမ္စာမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈပါ။ သက္ေသ 
အေထာက္အထားဆုိသည္မွာ သူ၏တံု႔ျပန္မႈ 
ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စာအုပ္တြင္းမွ 
ဥပမာမ်ား ျဖစ္သည္။  

ေန႔စဥ္ စကားေျပာဆုိမႈမ်ား၊ သေဘာကြဲလြဲမႈ 
မ်ားတြင္ သင့္ကေလးကုိ သက္ေသ 
အေထာက္အထားေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါ။ 
သက္ေသ အေထာက္အထားေပးျခငး္ ႏွင့္ 
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းတုိ႔ မည္သုိ႔ကြဲလြဲသည္ ကုိ 
သိရွိနားလည္ေစရန္ ကူညီေပးပါ။  

သင့္ကေလးအေနျဖင့္ သူဖတ္ခ့ဲရသမွ် 
အေပၚ မည္သုိ႔ ျပန္၍ေရးသားရမည္ ကုိ 
ေလ့လာႏုိင္မည္။  

သင့္ကေလးကုိ သက္ေသအေထာက္အထား 
ကုိ သုံး၍ ျငင္းခံုၿပီး၊ ေရးခိုင္းသည့္ စာကုိ 
ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ။  

အိမ္တြင္ စာေရးသားရန္ တုိက္တြန္းပါ။ သက္ 
ေသ အေထာက္အထား၊ အေသးစိတ္မ်ားကုိ 
သုံး၍ အတူတကြ စာေရးပါ။  

သင့္ကေလးတြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
ေဝါဟာရမ်ား ပုိ၍ တုိးလာမည္။  

သင့္ကေလး၏ ေဝါဟာရမ်ား နယ္ပယ္ကုိ ခ်ဲ႔ 
ထြင္ေစမည့္၊ "ဘာသာစကားသည္ ခြန္အား 
ျဖစ္ေၾကာင္း" သူ႔ကုိ သင္ျပႏုိင္မည့္ အိမ္စာမ်ား 
ကုိ ရွာေဖြၾကည့္ပါ။  

သင့္ကေလးႏွင့္ စကားေျပာပါ။ သူႏွင့္အတူ 
စာဖတ္ပါ။ သင့္ကေလးေျပာသည္ကုိ 
နားေထာင္ပါ။ အဆုိင္းမင့္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး 
သည့္အခါ အေသးစိတ္ေျပာျပေစရန္ သူ႔ကုိ 
တုိက္တြန္းပါ။  

 

သခၤ်ာ 
မည္သည့္ကိစၥမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသနည္း။  မည္သုိ႔ ရည္ရြယ္သနည္း။  သင္က မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။  

သင့္ကေလးသည္ ေခါင္းစဥ္ အနည္းငယ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပို၍အျပည့္အဝ နားလည္ 
ေစမည္ ျဖစ္သည္။  

သင့္ကေလး လုပ္ေဆာင္ရန္ ေပးလုိက္သည့္ 
အိမ္စာမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈပါ။ ျပသေစပါ။ အေျဖကုိ 
မည္သုိ႔ရရိွေၾကာင္း ရွင္းျပခုိင္းပါ။  

သင့္ကေလးအတြက္ သူ၏အတန္းအေပၚ 
မူတည္၍  မည္သည့္သေဘာတရားမ်ားသည္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိၿပီး၊ ဤအခ်က္မ်ား 
အေပၚတြင္ အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္ပါ။  

သင့္ကေလးသည္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေလ့လာ 
သင္ယူမႈ ထပ္ဆင့္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ခုိင္မာ 
သည့္ အေျခခံျဖင့္ စတင္လာမည္။  

တစ္ခုအေပၚ တစ္ခုဆင့္လာသည့္ အိမ္စာမ်ား 
ကုိ ၾကည့္ရႈေစလုိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- သင့္ 
ကေလး၏ အေလးေပးမႈတြင္ အေပါင္း၊ အႏႈတ္၊ 
အေျမာက္၊ အစားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း အယ္ဂ်ီဘရာ 
(algebra) တုိ႔ ပါဝင္သည္။  

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ သင့္ကေလးက မည္သည့္ 
သေဘာတရားအေပၚ ခက္ခဲရုန္းကန္ရသည္ 
ကုိ သတိျပဳပါ။ ဤနယ္ပယ္တြင္ ေရွ႔ဆက္၍ 
ရေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါ။ သင့္တြင္ အကူအညီ 
လုိအပ္ပါက၊ သင့္ကေလး၏ ဆရာထံ သင့္ 
ကေလးကုိ အိမ္တြင္ မည္သည့္အတန္းအဆင့္ 
၏ သေဘာတရားကုိ လုပ္ေဆာင္ေစေၾကာင္း 
ေမးျမန္းပါ။  

သင့္ကေလးသည္ အဓိကက်သည့္ သခ ၤ်ာ 
သေဘာတရားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ကၽြမ္းက်င္ 
ရရိွလာမည္။  

သင္က့ေလး၏ အိမ္စာမ်ားတြင္ သခ ၤ်ာအေျခခံ 
အခ်က္မ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္ 
ေစရန္ အေလးေပးသည့္ ကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ 
ယင္းတုိ႔သည္ ပို၍အဆင့္ျမင့္သည့္ သခ ၤ်ာတြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္ အတြက္ အေရးႀကီးသည္။  

သင့္ကေလး၏ သခ ၤ်ာဗဟုသုတကုိ အသုံးျပဳ၍ 
ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းခုိင္းပါ။ ေန႔စဥ္ဘဝ 
တြင္ ၾကံဳေတြ႔လာရမည့္ "သခ ၤ်ာ"ကုိ အသုံးခ် 
ခိုင္းပါ။  

သင့္ကေလးက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
သခ ၤ်ာ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွနားလည္လာ 
မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏ နားလည္မႈအေပၚ ေမးျမန္း 
မည္၊ ေျပာဆုိေစမည္။ သက္ေသျပေစမည္။  

သင့္ကေလး၏ အိမ္စာမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ား 
ကုိ အေလးထား ေျဖရွင္းခိုင္းျခင္း သာမက၊ သူ 
က "မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္" ႏွင့္ "မည္သုိ႔" 
ဤနည္းလမ္းကုိ ေျဖရွင္းရန္ ေရြးခ်ယ္သည္ကုိ 
ပါ ရွင္းျပေစရမည္။  

 

သင့္ကေလးကုိ မည္သည့္အတြက္ ဤသုိ႔ 
အေျဖ ရရိွေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ တုိက္တြန္းပါ။  
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သင့္ကေလးကုိ လက္ေတြ႔ကမၻာထဲရိွ အေျခ 
အေနမ်ားမွ သခ ၤ်ာကုိ ယခုအခါ အသုံးခ်ခုိင္း 
မည္။  

လက္ေတြ႔ကမၻာ အေျချပဳထားသည့္ သခ ၤ်ာအိမ္ 
စာမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈပါ။ ဥပမာအားျဖင့္- အိမ္စာ 
မ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္နည္းတစ္ခုအတြက္ အစား 
တြက္ေစျခင္း၊ (adding fractions) ႏွင့္ သူငယ္ 
ခ်င္းတစ္ဦး ပီဇာမည္မွ် စားေစမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ 
ေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။  

အိမ္တြင္ သင့္ကေလး၏ သခ ၤ်ာဗဟုသုတကုိ 
အသုံးခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းေပးပါ။  

 
အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး  

မည္သည့္ကိစၥမ်ား 
ေျပာင္းလဲသြားသနည္း။  

မည္သို႔ ရည္ရြယ္သနည္း။  သင္က 
မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။  

သင္က့ေလး၏ ဆရာက ဘာသာရပ္တုိင္း 
အတြက္ လုိအပ္သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
ဘာသာစကားကုိ အေလးေပးမည္ ျဖစ္သည္။  

သူ႔ကုိ ရွင္းျပေပးရန္ ေပးထားသည့္၊ ႏိႈင္းယွဥ္ 
စိစစ္ခိုင္းသည့္၊ သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ဳိး 
ေၾကာင္းဆင္ျခင္ခိုင္းသည့္ အိမ္စာမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရႈေပးပါ။ အေရးအတြက္ မိမိတုိ႔၏ ေမွ် ာ ္
လင့္ခ်က္မ်ားတြင္ ဝါက်တစ္ခုကုိ မည္သုိ႔ဖြဲ႔စည္း 
မည္၊ ျငင္းခံုျခင္း၊ တုိက္တြန္းျခင္း၊ ရွင္းျပျခင္း၊ 
ႏွင့္ ပံုေျပာျပျခင္း စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ေရး 
သားမႈ စတုိင္ပံုစံမ်ား သိရွိေစလုိသည္။  

သင့္ကေလး ေက်ာင္းတြင္မည္သုိ႔ ေလ့လာသင္ 
ၾကားရသည္ကုိ ေျပာဆုိရန္ တုိက္တြန္းေစလုိပါ 
သည္။ သူ႔ကုိ ဝါက်အျပည့္အစံုႏွင့္ အေသးစိတ္ 
ေျပာဆုိရန္ ေတာင္းဆုိပါ။ သင့္အေနျဖင့္ သင္ 
၏ မိခင္ဘာသာစကားကုိ ဆက္လက္ဖတ္ရႈ၊ 
ေရးသား၊ ေျပာဆုိရန္ မိမိတုိ႔က တုိက္တြန္းလုိ 
ပါသည္။  

သင့္ကေလး၏ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 
လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ သင့္ကေလး သည္ 
အထူးျပဳ ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ား ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  

အတန္းတြင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္ 
မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လက္ေတြ႔ကမၻာ 
အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္စာမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရႈေစလုိပါသည္။ သင့္ကေလးက မည္သုိ႔ 
ထင္ျမင္သည္ကုိ သင့္ကေလးက ေဆြးေႏြးႏိုင္ 
ေစရမည္ ျဖစ္သည္။  

အိမ္တြင္ အျခားလုပ္ခိုင္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
သည္လည္း သင့္ကေလး၏ အဂၤလိပ္စာ ဖြံ႔ၿဖိဳ 
မႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အိမ္တြင္ 
သင့္ကေလးႏွင့္အတူ အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္ 
မ်ားစြာ ရွိၿပီး၊ ခမ္း အကယ္ဒမီ (Khan 
Academy)၊ (Learn Zillion) ႏွင့္ DPS Safari 
Montage videos ဆာဖာရီ မြန္တာ့ခ်္ ဗီဒီယုိ 
စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။   

 
အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား  

 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ အျခားသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိဘ/ေက်ာင္းသား ေပၚတယ္တြင္ 
ရရိွႏို္င္ပါသည္။  

• http://myportal.dpsk12.org 
 

Adapted from EngageNY, Parent’s Backpack Guide to Common Core State Standards 
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