
ေက်ာင္းသား ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
အတန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ သင့္ကေလး မည္သုိ႔ေလ့လာသင္ယူရမည္ကုိ နမူနာမ်ား

၁-တန္း 
ဒင္းဗားအစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကိုလုိရာဒို ပညာရပ္ဆုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ကုိင္စြဲထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၂၁-ရာစုတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ 
ပ်ဳိးေထာင္ ေပးပါသည္။ မိဘလမ္းညႊန္တြင္ သင့္ကေလးအေနျဖင့္ 
ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ အႏုပညာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ လူမႈေရး ေလ့လာမႈ 
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္၊ ပညာရပ္ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အတန္းတုိင္းတြင္ 
မည္သုိ႔ ေလ့လာသင္ယူ ရမည္ကုိ ေယဘုယ် ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္၊ အိမ္တြင္ 
သင္က မည္သုိ႔ ကူညီႏိုင္မည္ကုိပါ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။{

{



၁-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား
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p ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းကို ဖတ္၍၊ ပံုျပင္ထံမွ သင္ခန္းစာ၊ သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥ နားလည္ေၾကာင္း ျပသျခင္း။ 
p ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ ေနာက္ခံေၾကာင္းရာ ႏွင့္ အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ား အပါအဝင္ကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္း၊ 
    ေျဖဆိုျခင္း။ 
p မတူသည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ ကြဲျပားမႈရွာၾကည့္ျခင္း။ 
p အခ်က္အလက္တစ္ခုကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ စာေရးဆရာ ေပးလိုသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။ 
p ပံုျပင္ဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည့္ စာသား ႏွင့္ သတင္းကိုေပးသည့္ စာသား ကြာျခားမႈမ်ားကို ရွင္းျပျခင္း။ 
p ေဝါဟာရအသစ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း။ 
p နားေထာင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား ေျပာသည္ကို တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖင့္ စာသင္ခန္းတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း။  
p ခံစားခ်က္ႏွင့္ အိုင္ဒီယာ အျမင္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသည့္ လူမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း။ 
p အေျပာႏွင့္ အေရး အဂၤလိပ္စာ၏ အေျခခံ ဥပေဒသမ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ 
p ေခါင္းစဥ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း၊ သတင္း စုေဆာင္းျခင္း။ 
p ျဖစ္ရပ္၊ ေခါင္းစံုတစ္ခုကို ေဖာ္ျပသည့္ သတင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျမင္အိုင္ဒီယာကို ဖလွယ္ေဝငွသည္တို႔ ေရးသားျခင္း။ 
p ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေပၚ ေရးသားျခင္း။ အခ်က္အလက္ တစ္ခ်ဳိ႔၊ အစ-အဆံုး စသည့္ အခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဘာသာစကား အႏုပညာ

p စုစုေပါင္း 10 သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နည္းသည္ ကို အျမန္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေပါင္းျခင္း၊ 10 မွ ႏႈတ္ျခင္း။ (ဥပမာ 2+5, 7–5)
p အေပါင္း၊ အႏႈတ္ ပုစၦာမ်ားကို ေပါင္းေစျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္း၊ အတူေပါင္းထည့္ျခင္း၊ ယူေဆာင္သြားျခင္း၊ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းေစျခင္း။ 
   ဥပမာ-အေျခအေနတစ္ခု မွ ရယူသည့္ေမးခြန္း၌ “စားပြဲေပၚတြင္ ပန္းသီး ၅-လံုး ရွိသည္။ မိမိက ပန္းသီးအခ်ဳိ႔ စားလိုက္သည္။ ပန္းသီး ၃-လံုး 
   က်န္သည္။ မိမိက ပန္းသီးမည္မွ် စားလိုက္သနည္း။” 
p ဂဏန္း ၂-လံုးပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ မတူသည့္ ဂဏန္းမ်ားသည္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္ကို နားလည္ျခင္း။ (ေနရာ ထားျခင္း၏ 
   တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ) 
p သေကၤတကိုသံုး၍ ဂဏန္း ၂-လံုးပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ > (ပိုမ်ားသည္)၊ = (တူညီသည္) ႏွင့္ < (ပိုနည္းသည္)။ 
p ညီတူသည့္ သေကၤတ (=) ကို နားလည္ျခင္း ႏွင့္ အေပါင္း၊ သို႔မဟုတ္ အႏႈတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကို မွား-မွန္ ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း။ 
   (ဥပမာ- မည္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွန္ကန္ပါသနည္း။ 3+3=6, 4+1=5+2)
p ဂဏန္းတစ္လံုးႏွင့္ ဂဏန္းႏွစ္လံုး ေပါင္းျခင္း။ 
p 120 ထက္နည္းေသာ မည္သည့္ဂဏန္း မဆိုမွေန၍ စတင္ၿပီး 120 အထိ ေရတြက္ျခင္း။ 
p အခ်ိန္ကို နာရီမ်ားႏွင့္ နာရီဝက္မ်ားအတိုင္း ေျပာေစျခင္း၊ ေရးသားျခင္း။ 
p ပို၍တိုေသာ အရာ၀တၳဳကို အသံုး၍၊ အရွည္ အတိုင္းအတာယူနစ္ကို တိုင္းတာျခင္း။ 
p အရာဝတၳဳမ်ားကို အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ခြဲျခား၍ မ်ဳိးမတူေသာ အုပ္စုမ်ားရွိ အေရအတြက္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ 
p စက္ဝိုင္းႏွင့္ ေလးေထာင့္ စတုဂံမ်ားကို တစ္ဝက္ ႏွင့္ ေလးပံုတစ္ပံုအျဖစ္ ပိုင္းျခားျခင္း။  

သခ်ၤာ

ေဝါဟာရအသစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ စာသား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို နားလည္ျခင္း၊ 

120 အထိ ေရတြက္ျခင္း၊ ဂဏန္း ၂-လုံးပါ နံပါတ္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ သခ်ၤာ လကၡဏာ အမွတ္အသားမ်ားကုိ နားလည္ျခင္း။ 
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ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ သိပၸံ (ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ျခင္း)
p အစိုင္အခဲႏွင့္ အရည္တို႔တြင္ မတူထူးျခားသည့္ ဂုဏ္သတၱိရွိ၍ ကြဲျပားေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။ 
p အစိုင္အခဲႏွင့္ အရည္တို႔၏ မတူသည့္ ဂုဏ္သတၱိကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔ကို မည္သို႔အသံုးခ်ရမည္ကို နားလည္ေစသည္။  
   ဥပမာ- တံတားတစ္ခုကို တစ္သွ်ဴးစကၠဴျဖင့္ ေဆာက္၍ မရႏိုင္ပါ။ ယင္းမွာ လံုေလာက္ေအာင္ ခိုင္မာမႈ မရွိပါ။  

သက္ရွိသိပၸံ (တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား) 
p ေမြးကင္းစမ်ားသည္ သူတို႔၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ၾကန္အင္ လကၡဏာ တူညီေသာ္လည္း၊ အတိအက် တူညီျခင္း မရွိသည္ကို ေလ့လာပါ။  
   (ဥပမာ- မိဘ၏ မ်က္လံုး အေရာင္သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျခားနားႏိုင္သည္။)
p သက္ရွိပစၥည္းမ်ား ဆိုသည္မွာ အသက္ရွင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔တြင္ ရွင္သန္ေနရန္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိ ရွိေနေၾကာင့္ ေလ့လာပါ။ 

ကမၻာေျမစနစ္ သိပၸံ (ရာသီဥတုမ်ားကို စစ္ေဆး ေလ့လာျခင္း)
p ရာသီဥတု ႏွင့္ ဥတုမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ သက္ရွိမ်ား၊ (ဥပမာ-လူမ်ား၊ အပင္မ်ား၊ တိရိစၦာန္မ်ား) အေပၚ 
   သက္ေရာက္ေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။ 
p ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သက္ရွိ ေနေသာအရာမ်ားက မည္သို႔ခ်ိန္ညိႇ ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။ (ဥပမာ ဝက္ဝံမ်ားက ေဆာင္းခုိ 
   အိပ္စက္ၾက၍၊ လူမ်ားက ေဆာင္းရာသီတြင္ အေႏြးထည္ ကုတ္မ်ား ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ 

သိပၸံ

လူမႈေရးေလ့လာမႈ
p အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ ေရွ႔ေနာက္ျဖစ္စဥ္ သေဘာတရားကို နားလည္ျခင္း။ 
p ဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ စီစဥ္ေပးပါ။ 
p ေန႔ရက္၊ အပတ္၊ လမ်ားႏွင့္ မွတ္သားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အပါအဝင္ ျပကၡဒိန္တစ္ခု၏ ပါဝင္သည့္ကိစၥမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါ။ 
p အခ်ိန္၊ ျဖစ္စဥ္၊ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဝါဟာရမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ 
p အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အတိတ္က မိသားစုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို နားလည္ေစျခင္း။ 
p သတၱိေျပာင္ေျမာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ျပသခဲ့ေသာ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္မ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ 
p ႏိုင္ငံ (အမ်ဳိးသား) သေကၤတမ်ား၊ ဥပမာ- အေမရိကန္အလံ၊ ေခါင္းတံုးလင္းယုန္ငွက္၊ လစ္ဘာတီရုပ္ထု၊ အိမ္ျဖဴေတာ္… စသည္တို႔၏ အဓိပၸါယ္ကို 
   ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ရွင္းျပေစပါ။ 
p ပထဝီဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူပါ။ ဥပမာ- ေနရာမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေျမပံုမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကမၻာလံုး။ 
p ေျမပံုေပၚ သို႔မဟုတ္ ကမၻာလံုးေပၚတြင္ ကုန္း (ေျမ) ႏွင့္ ေရကို ခြဲျခားခိုင္းပါ။ 
p ေနရာကို အတိအက်သိႏိုင္ရန္ လူမ်ားက လိပ္စာမ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးေၾကာင္း၊ အလြတ္မွတ္ထားၾကေၾကာင္း နားလည္ေစပါ။  
    လိပ္စာသည္ လူနာတင္ကား တစ္စင္း ေနရာရွာေဖြရန္၊ သို႔မဟုတ္ စာလက္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ 
p မတူေသာ အုပ္စုမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားမွ သူမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝန္းက်င္  
    ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တုံ႔ျပန္ဆက္သြယ္ ၾကသည္ကို ေလ့လာပါ။ 
p ကိုယ္ကာယ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားအရ လူမႈရပ္ရြာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  
   မည္သို႔ျခားနားေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ပါ။ (ဥပမာ- ေတာင္ေပၚတြင္ ေလွ်ာစီးျခင္း)
p လူမ်ားက မတူကြဲျပားသည့္ အလုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး၊ မတူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္  
   ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးရန္၊ ဝင္ေငြရရန္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ေလ့လာပါ။

အစိုင္အခဲႏွင့္ အရည္တုိ႔၏ ဂုဏ္သတိၱမ်ား၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

အခ်ိန္အပိုင္းအလုိက္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ျပကၡဒိန္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သေကၤတမ်ားကုိ နားလည္ျခင္း၊ 

၁-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား



သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းကိစၥကို ကူညီရန္ သင္က ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္စရာ မလိုအပ္ပါ။ ကိုလိုရာဒို ပညာရပ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားသည္ ပိုင္းျခားခ်င့္ခ်ိန္ 
ေတြးေခၚမႈကို အေလးေပး ထားပါသည္။ သင့္ကေလးကို ေမးခြန္း အလြယ္ ၃-ခုကို ေမးေပးပါ။ သူ႔အေနျဖင့္ ပိုနက္ရိႈင္းေသာ နားလည္မႈကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစပါမည္။  
      • သင့္ကေလးက အေျဖတစ္ခုကို ေတြ႔ရွိသည္ ဟုထင္လွ်င္ “သူ မည္သို႔သိရွိသနည္း” ဟု ခ်က္ခ်င္း ေမးေပးပါ။ သင့္ကေလးက ဤအေျဖ 
         မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ “သူ သက္ေသျပႏိုင္ပါမည္လား” ဟု ေမးျမန္း တိုက္တြန္းပါ။ သူ၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ သူ 
         ေလ့လာထားသမွ်ကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေတြးေခၚမႈ ပြင့္လင္းလာေစရန္ “လက္ေတြ႔ ဘဝတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါမည္လား” ဟု ေမးပါ။

သင္က အဓိကအခန္းက႑က ပါဝင္ပါသည္။ 

အိမ္တြင္ သင္မည္သို႔ ကူညီႏိုင္မည္နည္း။

အရင္းအျမစ္မ်ား။ ။DPS စံႏႈန္းမ်ား ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္တြင္ အျခားသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ အိမ္တြင္ သင္ မည္သို႔ ကူညီေပးႏိုင္မည္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
သတင္းရင္းျမစ္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ standards.dpsk12.org သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေစလို ပါသည္။  
 

DPS လမ္းညႊန္မ်ား    
     • အတန္းတိုင္းအတြက္ မိဘလမ္းညႊန္မ်ား
     • စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
     • အတန္းအလိုက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက- 
ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက standards@dpsk12.org  
သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဘာသာစကား အႏုပညာ
p သင့္ကေလးကို စာဖတ္ျပခိုင္းပါ။ ဥပမာ- Else Holmelund Minarik ေရးသားသည့္ Little Bear စာအုပ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ခက္ခဲသည့္ ေဝါဟာရမ်ားကို 
    အသံထြက္ ဖတ္ေစပါ။ 
p ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း “ယေန႔အတြက္ ေဝါဟာရ” ကို မတူေသာ စာလံုးမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ယင္းေဝါဟာရကို သင့္ကေလးကို ေရးခိုင္း၍ စာလံုးတူျဖင့္စေသာ 
    အျခားေဝါဟာရမ်ားကို ရွာေဖြေစပါ။  
p တီဗြီကဲ့သို႔ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ မရွိဘဲ သင့္ကေလး စာဖတ္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကို ဖန္တီးေပးပါ။ 
p သင့္ကေလးကို သူက မည္သည့္ေခါင္းစဥ္၊ ျဖစ္ရပ္၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။  ထို႔ေနာက္ သူစိတ္ဝင္စား ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ 
    စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ယင္း ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြေပးပါ။  
p အျခားသူမ်ားက အိမ္တြင္ စာဖတ္ေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ သင့္ကေလး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ သင္ ဖတ္ရႈသည္ကို ကေလးထံ 
    ေဝငွဖလွယ္ပါ။ 
p မိသားစု စာအုပ္ကလပ္သို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္ပါ။ မိသားစု၏ အျခားသူမ်ားလည္း စာအုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ငွားရမ္းပါ။ 
p သင့္ကေလးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ကဒ္ ရွိေစရန္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

သခ်ၤာ
p လက္ေတြ႔ဘဝရွိ “စကားလံုး ျပႆနာမ်ား” ကို ရွာေဖြပါ။ ဥပမာအားျဖင့္- အကယ္၍ သင္က ၾကက္ဥတစ္ဒါဇင္ပါေသာ ကာတြန္း အသစ္ကို ဖြင့္သည္ 
    ဆိုပါစို႔။ ညစာအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ၾကက္ဥ ၄-လံုး သံုးလိုက္သည္။ ကာတြန္းကို ပိတ္၍ ၾကက္ဥ မည္မွ် က်န္ေနေၾကာင္း ေမးပါ။ 
p “မိမိက နံပါတ္အေရးအတြက္ကို စဥ္းစားေနသည္” ဟူေသာ ဂိမ္းကို ကစားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္- မိမိက 11 ျဖစ္ရန္ နံပါတ္မ်ားကို စဥ္းစားေနသည္။ 8 ကို 
    မည္သည့္နံပါတ္ ေပါင္းထည့္ရမည္နည္း။ 
p သင့္ကေလးကို ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားကို ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖတ္ရန္၊ ေရးသားရန္ တိုက္တြန္းပါ။ ဥပမာ- 15 ျဖစ္ရန္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ သင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သနည္း။ 
   10+5, 7+8, 20-5 or 5+5+5 စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ 15 ရရွိႏိုင္သည္။  
p သင့္ကေလးကို အေပါင္း၊ အႏႈတ္၊ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပုစၦာမ်ား ဖန္တီးေစပါ။ ဥပမာ- “မိမိတြင္ ၇ ပဲနိစ္ ရွိသည္။ မိမိအစ္ကိုတြင္ ၅ ပဲနိစ္ 
    ရွိသည္။ မိမိႏွင့္ အေရအတြက္တူ ျဖစ္ေစရန္ သူ႔တြင္ ပဲနိစ္မည္မွ် ထပ္လိုသနည္း။ သူ႔တြင္ ၂ ပဲနိစ္ ထပ္လိုသည္။”
p ျပႆနာ မည္မွ်ခက္ခဲပါေစ၊ သင့္ကေလးကို လက္မေလွ်ာ့ဖို႔ တိုက္တြန္းပါ။ လူတိုင္းက သခ်ၤာကို ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သင့္ကေလး သိရွိလာေစရန္ 
    ကူညီေပးပါသည္။

ဤလမ္းညႊန္မ်ားကို ျပင္ပအရင္းအျမစ္ မ်ားကိုသံုး၍ ျပဳစုေရးဆြဲထားပါသည္။  
(DPS စံႏႈန္းမ်ား ဆိုက္ဒ္တြင္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။)   
  • ကိုလိုရာဒို ပညာေရးဌာန၏ အတန္း တိုင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ကိုလိုရာဒို 
    ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား အားလံုး ၁၀-ခု
  • ႏိုင္ငံအဆင့္ မိဘဆရာအသင္း (PTA) မိဘမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းညႊန္၊ 
    ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အႏုပညာႏွင့္ သခ်ၤာတြင္ အတန္းတိုင္းအတြက္၊ အိမ္တြင္ 
    ကေလးကို မည္သို႔ ကူညီေပးရမည္ ဟူသည့္အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။  
    အဂၤလိပ္၊ စပိန္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။ 
•  ၿမိဳ႔ျပႀကီးမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ ေကာင္စီ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းျပ ေျမပံု၊  
   ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အႏုပညာႏွင့္ သခ်ၤာတြင္ အတန္းတိုင္းအတြက္၊ အိမ္တြင္ 
   ကေလးကို မည္သို႔ ကူညီေပးရမည္ ဟူသည့္အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။  
   အဂၤလိပ္၊ စပိန္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက- 


