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၂-တန္း

{

{

ဒင္းဗားအစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကိုလိုရာဒို ပညာရပ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို
ကိုင္စြဲထားၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၂၁-ရာစုတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္
ပ်ဳိးေထာင္ ေပးပါသည္။ မိဘလမ္းညႊန္တြင္ သင့္ကေလးအေနျဖင့္
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အႏုပညာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ လူမႈေရး ေလ့လာမႈ
ဘာသာရပ္မ်ားတြင္၊ ပညာရပ္ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အတန္းတိုင္းတြင္
မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူ ရမည္ကို ေယဘုယ် ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္၊ အိမ္တြင္
သင္က မည္သို႔ ကူညီႏိုင္မည္ကိုပါ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

၂-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား

ဘာသာစကား အႏုပညာ
ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း မဟုတ္သည့္ စာသားမ်ား ဖတ္ေစျခင္း၊ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ား ေရးေစျခင္း (ရွင္းလင္းသည့္ နိဒါန္း၊
စာကိုယ္၊ နိဂံုးျဖင့္)။
p အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ ပံုျပင္ႏွင့္ ရိုးရာပံုျပင္မ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖတ္ေစျခင္း၊ ဇာတ္လမ္း၏ သင္ခန္းစာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္ဆိုင္ရာကို
ေဖာ္ထုတ္ ရွာေဖြေစျခင္း။
p သမိုင္း၊ လူမႈေရးေလ့လာမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သိပၸံ စာမ်ားကို ဖတ္ေစျခင္း။ အဓိက အိုင္ဒီယာကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေစျခင္း။
p ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားမွ မည္သူ၊ မည္သည့္ကိစၥ၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု
ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖေစျခင္း။
p စာသားထဲတြင္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား အသံုးျပဳေစ၍ (ဥပမာအားျဖင့္- ေခါင္းစီးမ်ား၊ စာလံုးႀကီးမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား) အဓိက
က်သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳျခင္း။
p အျခားသူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္၍ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း။ အပို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရန္၊ သို႔မဟုတ္
ေခါင္းစဥ္အေပၚ နားလည္မႈ ပိုမိုနက္ရိႈင္းေစရန္ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္း။
p အတူမွ်ေဝ လုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနစီမံခ်က္ တြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္- စာအုပ္မ်ားကို ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ ဖတ္၍ အစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္ ေရးသားေစျခင္း။
p အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ ျဖစ္ရပ္အတို တစ္ခုပါဝင္သည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား ေရးသားျခင္း၊ (ရွင္းလင္းသည့္ နိဒါန္း၊ စာကိုယ္၊ နိဂံုးျဖင့္)။
p အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားသံုး၍ စာအုပ္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေရးသားျခင္း၊ ဥပမာမ်ားျဖင့္ သင္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို
ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးျခင္း။
p ဝါက်မ်ား ေရးသားျခင္း၊ ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ စီစဥ္ေရးသားျခင္း။ (ဥပမာ- “လူငယ္က ရုပ္ရွင္ၾကည့္သည္။” “ကေလးငယ္ေလးက ရုပ္ရွင္
ၾကည့္သည္။” “ကေလးငယ္ေလးက လႈပ္ရွား စြန္႔စား ရုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ေနသည္။”
p သိရွိထားသည့္ ေဝါဟာရအေပၚ ေရွ႔ေပါင္း (prefix) ႏွင့္ ေနာက္ေပါင္း (suffix) တို႔ ေပါင္းထည့္ လိုက္သည့္အခါ ေဝါဟာရ အသစ္၏
အဓိပၸါယ္ကို သိရွိဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း။ (ဥပမာ- ေပ်ာ္ရႊင္/ မေပ်ာ္ရႊင္၊ နာက်ဥ္/ မနာက်ဥ္)။

သခ်ၤာ
လံုးႏွင့္ ၃-လံုး ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေပါင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျခင္း၊ ေနရာခ်ထားမႈ၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ေစျခင္း။
p 100 အတြင္း ေပါင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဆင့္၊ သို႔မဟုတ္ ၂ ဆင့္တြက္ခ်က္ရေသာ ပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။ (ဥပမာအားျဖင့္- တစ္ဆင့္ျဖင့္
ေျဖရွင္းရေသာ ပုစၦာမွာ “လူစီတြင္ ဂ်ဴလီထက္ ပန္းသီး 23 လံုး ပိုနည္းသည္။ ဂ်ဴလီတြင္ ပန္းသီး 47 လံုးရွိသည္။ လူစီတြင္ မည္မွ်ရွိသနည္း။)
p စုစုေပါင္း 20 သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ ကိန္းမ်ားအတြင္း အေပါင္း၊ အႏႈတ္ကို လွ်င္ျမန္စြာ ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။
(ဥပမာ- 11+8 သို႔မဟုတ္ 16-9)။ ႏွစ္ကုန္တြင္ စိတ္မွတ္ဉာဏ္အရ ဂဏန္းတစ္လံုးပါ နံပတ္မ်ား ေပါင္းသည့္ရလဒ္မ်ား ကို သိရွိေစျခင္း။
p ဂဏန္း ၃ လံုးပါ နံပတ္တစ္ခုတြင္ ကိန္းဂဏန္း (ေနရာတန္ဖိုး) မ်ားကို နားလည္ေစျခင္း။ ဂဏန္း ၃ လံုးပါ နံပါတ္တြင္ နံပတ္သံုးေနရာသည္
ရာဂဏန္း၊ ဆယ္ဂဏန္း၊ ခုဂဏန္းတို႔ကို နားလည္ေစရမည္။ (ဥပမာ- 324 သည္ သံုးရာ၊ ဆယ္ ၂ ခု၊ ခုဂဏန္း ၄ ခု ျဖစ္သည္။)
p ေနရာတန္ဖိုးမ်ားကို နားလည္သိရွိ ဂဏန္း ၃-လံုးပါ ကိန္းမ်ားကို ေပါင္း၊ ႏႈတ္ အသံုးခ်ျခင္း။ (ဥပမာ- 811-367) ႏွင့္ ဂဏန္း ၂-လံုးပါ
နံပါတ္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေပါင္း၊ ႏႈတ္ႏိုင္ျခင္း။ (ဥပမာ- 77-28)
p အရွည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါင္း၊ ႏႈတ္ ပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း။ (ဥပမာ- မွင္တံသည္ ခဲတံထက္ 2 စင္တီမီတာ ပိုရွည္သည္။ အကယ္၍
ခဲတံသည္ 7 စင္တီမီတာ ျဖစ္ေသာ္၊ မွင္တံ မည္မွ် ရွည္သနည္။)
p 2-D ႏွင့္ 3-D (ႏွစ္ဖက္ျမင္ႏွင့္ သံုးဖက္ျမင္) ပံုမ်ားကို ဧရိယာတစ္ခု၏ ေဖာင္ေဒးရွင္း အုတ္ျမစ္၊ ထုထည္ အတြက္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရးဆြဲျခင္း၊
သံုးသပ္ျခင္း၊ ေနာက္အတန္းမ်ားတြင္ ပထဝီ တိုင္းတာမႈ (Geometry) ကို ဆက္လက္ ေလ့လာမည္။
p ဘားဂရပ္ေပၚတြင္ ေပးထားသည့္ သတင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေပါင္း၊ ႏႈတ္၊ ႏိႈင္းယွဥ္ ပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။
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သိပၸံ

စြမ္းအင္သည္ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ရလာေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း၊ ကမၻာေျမ၏ အရာဝတၳဳမ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာျခင္း။
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိပၸံ (အသံစနစ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း)
p စြမ္းအင္သည္ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ရလာေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း၊ (ဥပမာ- အလင္း၊ အပူ၊ အသံ၊ သံလိုက္ မဂၢနက္တစ္၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ လွ်ွပ္စစ္)
သက္ရွိသိပၸံ (အပင္မ်ားကို စစ္ေဆးေလ့လာျခင္း)
p သက္ရွိမ်ားက အသက္မရွိေသာ အရာဝတၳဳမ်ားအေပၚ မွီတည္ေနထိုင္၍ သူတို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရွင္သန္ ရေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။
(ဥပမာ-အပင္မ်ားသည္ ေလကို မွီခိုေနရသည္။)
p အပင္မ်ားႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ား၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ကြာျခားသည္ (ဥပမာ- ငါးမ်ားက ေရတြင္ ေနထိုင္ရန္
လိုအပ္သည္) ကို နားလည္ျခင္း။
p အပင္ႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ားသည္ မတူျခားနားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းမွေန၍ မတူေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။ (ဥပမာ- သစ္ပင္၏ သစ္ရြက္မ်ား)
ကမၻာေျမစနစ္ သိပၸံ (ရာသီဥတုမ်ားကို စစ္ေဆး ေလ့လာျခင္း)
p ကမၻာေျမ၏ အရာဝတၳဳမ်ားကို ေလ့လာျခင္း- ေျမဆီ၊ သဲ၊ ေက်ာက္တံုးႏွင့္ ဆီမ်ား။ ယင္းတို႔ကို ခြဲျခား၍ မတူျခားနားသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားအျဖစ္
(သဘာဝအေလ်ာက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း)၊ ျပန္၍ ေပါင္းစပ္ႏိုင္သည္။
p ေက်ာက္တံုးမ်ား၏ “သံသရာလည္ပတ္ပံု” သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲပံုကို နားလည္ျခင္း။

လူမႈေရးေလ့လာမႈ
လူမ်ားက ရပ္ရြာလူမႈ အသိုက္အဝန္းကို မည္သို႔ ပံုေဖာ္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားကို မည္သို႔ေျဖရွင္းေၾကာင္း နားလည္ျခင္း။
p ပထမအေတြ႔အၾကံဳ ရွိသူကိုယ္တိုင္ ေရးသား ထားသည့္၊ ေျပာဆိုထားသည့္ သမိုင္းမွေန၍ အတိတ္ကို ရွင္းျပျခင္း။
p ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ အေရးပါသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာမႈကို နားလည္ေစရန္ အခ်ိန္ဇယားကို ဖန္တီးျခင္း။
p ရပ္ရြာ လူမႈအသုိက္အဝန္း၏ အေရးပါသည့္ အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ လူမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို နမူနာမ်ား ေပး၍
ေဖာ္ျပျခင္း။
p အမ်ဳိးစံုေသာ ေျမပံုမ်ားမွ သေကၤတမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ား၊ ေသာ့ခ်က္မ်ား၊ အနီးဆံုး လမ္းညႊန္မ်ား၊ အိမ္ေျမာင္သံလိုက္မ်ားကို သံုး၍ သတင္းမ်ား
ေဖာ္ထုတ္ရရွိေစျခင္း။
p ေျမပံုရွိ ေသာ့ခ်က္မ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို သံုး၍ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ လူသားဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ သဘာဝ ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ေနရာ ညႊန္ျပေပးပါ။
p ရွားပါးမႈကို ရွင္းျပပါ။ အကယ္၍ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွားပါးေနသည့္အခါ လူအမ်ားက ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ ၾကရေၾကာင္း ဥပမာမ်ား ေဖာ္ျပေပးပါ။
p ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ ယင္းတို႔၏ နမူနာမ်ားကို သိရွိမွတ္သားေစပါ။
p ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
အေျခခံ၍ သတင္းမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ ဦးစားေပး စီစဥ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာမွ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ
ရလဒ္မ်ားကို တြက္ဆျခင္း တို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။
p ေရရွည္ႏွင့္ ေရတို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားျခင္း။
p ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္း။
p လူမ်ားက သူတို႔၏ အျမင္ အိုင္ဒီယာမ်ားကို ေလးစားမႈရွိစြာ ေဖာ္ျပပံုကို စာရင္းျပဳစုျခင္း။
p ပဋိပကၡ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျပသျခင္း။

standards@dpsk12.org

အိမ္တြင္ သင္မည္သို႔ ကူညီႏိုင္မည္နည္း။

သင္က အဓိကအခန္းက႑က ပါဝင္ပါသည္။
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။

ဘာသာစကား အႏုပညာ

p အိမ္တြင္ ေန႔တိုင္းစာဖတ္ရန္ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ စာဖတ္မႈကို တစ္ပိုက္ေက်ာ္ ဝိုင္းဝန္းဖတ္၍ ကူညီေပးပါ။ သင့္ကေလး စာဖတ္ရႈရန္ အၾကံျပဳစာအုပ္မ်ားကို
ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ အတန္းအလိုက္ ရွာေဖြပါ။ www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf

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။
p သင့္ကေလးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္စုတို ေရးခိုင္းပါ။ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားထံ စာေရးခိုင္းပါ။
သခ်ၤာ
p လက္ေတြ႔ဘဝရွိ ပုစၦာမ်ားကို ရွာၾကည့္ပါ။ ဥပမာ-ပစၥည္းတစ္ခု ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြစုသည့္အခါ၊ သင့္တြင္ လက္ရွိေငြႏွင့္ ပစၥည္းတန္းဖိုးကို
ခ်ိန္ညိႇၾကည့္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သင့္ကေလးကို ပစၥည္းဝယ္ရန္ ေငြမည္မွ် ထပ္၍ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေမးပါ။

p အျခား သခ်ၤာကစားနည္းမ်ား။ “မိမိက ကိန္းဂဏန္းမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားေနသည္။ ယင္းတြင္ ဆယ္ဂဏန္း ၅ ခု၊ ရာဂဏန္း ၃ ခု၊ ခုဂဏန္း ၄ ခု

ရွိသည္။ ယင္းနံပါတ္သည္ မည္မွ် ျဖစ္သနည္း။” သို႔မဟုတ္ ကဒ္ျပားမ်ား ကို သံုး၍ ကပ္ျပား ၂-ခုကို ေပး၍ သင့္ကေလးကို နံပါတ္ ၂-ခုကို ေရးခိုင္းပါ။
သင္က ရရွိလိုသည့္ ပစ္မွတ္နံပါတ္တစ္ခုကို ေျပာ၍ ကေလးကို ေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ဤသတ္မွတ္နံပါတ္ ရရွိေစရန္
ကဒ္ျပားေပၚတြင္ ေရးခိုင္းပါ။ (ရည္မွန္းခ်က္ နံပါတ္သည္ 20 သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ နည္းသင့္သည္။)

p “ပံုစံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း” ကို ကစားပါ။ သင့္ကေလးကို ၆-ေထာင့္ ဆဌဂံကို တစ္ဖက္က အျခားတစ္ဖက္ထက္ ပိုရွည္၍ ဆြဲခိုင္းပါ။ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးကို
စတုဂံ၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို အေရာင္ခ်ယ္ခိုင္းပါ။

p မတူေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအၾကား ဆက္စပ္ပံုကို ေရတြက္ခိုင္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ သင့္ကေလးကို ရွင္းျပခိုင္းပါ။ ဥပမာ- 147 သည္ 100 ထက္ 47 ပိုေနသည္။
150 ထက္ 3 ေလ်ာ့ေနသည္။

p ျပႆနာ မည္မွ်ခက္ခဲပါေစ၊ သင့္ကေလးကို လက္မေလွ်ာ့ဖို႔ တိုက္တြန္းပါ။ လူတိုင္းက သခ်ၤာကို ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သင့္ကေလး သိရွိလာေစရန္
ကူညီေပးပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါကအရင္းအျမစ္မ်ား။ ။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

ေမးခြန္းမ်ားရွိပါကေမးခြန္းမ်ားရွိပါက standards@dpsk12.org
သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

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။

