
ေက်ာင္းသား ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
အတန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ သင့္ကေလး မည္သုိ႔ေလ့လာသင္ယူရမည္ကုိ နမူနာမ်ား

၃-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။{

{



၃-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား
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p အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ o ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း အမ်ားအျပား ဖတ္ေစျခင္း၊ ပံုျပင္မ်ားက မည္သည့္ သင္ခန္းစာေပးသည္ကို ေဖာ္ျပေစျခင္း။
p ပံုျပင္ဇတ္လမ္းပါ ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္လာေစသည့္ သူတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ျပေစျခင္း။ 
p သမိုင္း၊ လူမႈေရးေလ့လာမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သိပၸံ စာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈေစျခင္း။ သူတို႔ မည္သို႔ေလ့လာရရွိသည္ကို ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆိုေစျခင္း။ 
p ေျမပံု၊ ရုပ္ပံုမ်ား၊ အလားတူ စာသားမ်ားမွ သတင္းမ်ားကို ရည္ညႊန္း၍ သူတို႔၏ အေျဖကို ပံ့ပိုးေထာက္ခံေစျခင္း။ 
p အဂၤလိပ္ဘာသာ အေျပာႏွင့္ အေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ 
p သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝါဟာရအသစ္မ်ား ေလ့လာျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း။ (ဥပမာ- သိပၸံစကားလံုးမ်ား)
p စာသင္ခန္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ နားေထာင္ျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ အိုင္ဒီယာမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ အိုင္ဒီယာမ်ား အေပၚတြင္ 
   ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
p ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာသင္ခန္းသို႔ ရွင္းျပေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား၊ အေသးစိတ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ 
   ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ေျပာျပျခင္း၊ ရွင္းလင္းစြာ စကားေျပာဆိုျခင္း။ 
p ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို စကားေျပာခန္းမ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေတြးေခၚမႈ၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားျဖင့္ ေရးေစျခင္း။ 
p စာအုပ္၊ ေဆာင္းပါး၊ အြန္လိုင္းရင္းျမစ္မ်ား မွ အခ်က္အလက္ သတင္းမ်ား စုေဆာင္း၍ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေပၚ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈမ်ား 
   တည္ေဆာက္ယူျခင္း။
p အခ်ိန္ယူ၍ သုေတသန စာတမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္စာတမ္းမ်ား ေရးေစျခင္း။ 

ဘာသာစကား အႏုပညာ

p ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျမႇာက္၊ အစားျပဳျခင္း မည္သည္ ဆိုသည္ကို နားလည္ျခင္း။ 
p ဂဏန္းတစ္လံုး အားလံုးကို ေျမႇာက္ျခင္း ကိစၥကို အလြတ္ရေစျခင္း။ (သူတို႔၏ အလီဇယားကို သိေစျခင္း)
p ဂဏန္းတစ္လံုးထက္ပိုသည့္ ကိန္းမ်ားကို စတင္၍ ေျမႇာက္ျခင္း။ (ဥပမာ 9 x 80)
p ၂-ဆင့္ေျဖရွင္းရေသာ ပုစၦာမ်ားကို အေပါင္း-အႏႈတ္-အေျမႇာက္-အစားသံုး၍ ေျဖရွင္းျခင္း။ 
p အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ကိန္းဂဏန္းမ်ား အျဖစ္ နားလည္ေစျခင္း (ဥပမာ- 3/1 သည္ 3 ႏွင့္ အတူတူဟု သိေစျခင္း) ႏွင့္ အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို 
ကိန္းဂဏန္းတစ္ခု အျဖစ္ လိုင္းအေပၚတြင္ သိေစျခင္း။ 
p အပိုင္းဂဏန္း ႏွစ္ခု၏ ပမာဏကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေစျခင္း။ 
p ပံုသဏၭာန္မ်ားကို မွတ္မိေစျခင္း (ဥပမာ- စတုရန္း၊ ေလးေထာင့္၊ ပဥၥဂံ၊ ဆ႒ဂံ) ႏွင့္ သူတို႔ကို နာမည္ေခၚႏိုင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးအစား ခြဲႏိုင္ျခင္း။  
p ပံုစံတစ္ခု၏ ဧရိယာကို ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေျမႇာက္၍ တြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္း (ဥပမာ- ၉ ေပ x ၇ ေပ အခန္း၏ စတုရန္းေပသည္ မည္သည့္အတြက္ 9 x 
7 ျဖစ္ရသနည္း။)  
p ခန္႔မွန္း အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရည္ပမာဏကုိ တိုင္းတာျခင္း၊ အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပုစၦာကို ေျဖဆိုေစျခင္း။ 
p အခ်ိန္ကို မိနစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာေစျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္း။ 

သခ်ၤာ

ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံထြက္ ဖတ္ျခင္း၊ သဒၵါတြင္ ဥပေဒသမ်ား၊ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မမ်ား လုိက္နာေစျခင္း။ 

အေျမႇာက္၊ အစား၊ အပိုင္းဂဏန္း၊ ပံုစံမ်ား၊ ဧရိယာမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း။

http://standards.dpsk12.org
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ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိပၸံ (လွ်ပ္စီးစနစ္ကို စစ္ေဆး ေလ့လာျခင္း)
p စြမ္းအင္သည္ ပံုစံမ်ဳိးစံု (အလင္း၊ အပူ၊ အသံ၊ သံလိုက္လိႈင္း မဂၢနက္တစ္၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္) ျဖင့္လာေၾကာင္း နားလည္သိရွိျခင္း။ 
 
သက္ရွိသိပၸံ (ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳး လည္ပတ္ပံုကို စစ္ေဆး ေလ့လာျခင္း)
p သက္ရွိမ်ားက o သက္ရွိ အရာဝတၳဳမ်ား- တိရိစၦာန္မ်ား၊ အပင္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မတူကြဲျပားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ကို နားလည္ေစျခင္း။ 
p သက္ရွိ အရာဝတၳဳမ်ားသည္ မတူသည့္ သူတို႔ဘဝ၏ အေျခအေနတြင္ မတူသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ကို နားလည္ျခင္း။ ဥပမာ- သူတို႔ 
   ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္း။  
p ရုပ္ႂကြင္းမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာျခင္း။ သို႔မဟုတ္ သက္ရွိအရာမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ သမိုင္းမတင္မီဝန္းက်င္ ကို ေလ့လာျခင္း။ 
   ယေန႔လက္ရွိ သက္ရွိမ်ားႏွင့္ ျခားနားပံုကို ေလ့လာျခင္း။ 

ကမၻာေျမစနစ္မ်ား သိပၸံ (ေကာင္းကင္ေပၚရွိ အရာဝတၳဳမ်ားကို စစ္ေဆးေလ့လာျခင္း)
p ကမၻာေျမသည္ ေနစနစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။ ယင္းတြင္ ေန၊ လႏွင့္ ေနကို ပံုမွန္ ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္ေသာနည္းျဖင့္ 
   လွည့္ပတ္ေနသည့္ အျခားအရာဝတၳဳမ်ား ပါဝင္သည္။  

သိပၸံ

လူမႈေရးေလ့လာမႈ
p ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္း အေပၚတြင္ပင္ သမိုင္းမွန္ အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္း ဖန္တီးမႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ 
p ရုပ္ႂကြင္းမ်ား၊ ပံုမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား အပါအဝင္ သမိုင္းအရင္းအျမစ္ မ်ဳိးစံုကို သံုး၍ သမိုင္းမွန္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား ပံုေဖာ္ျပျခင္း။ 
p အတိတ္ကာလက မတူကြဲျပားသည့္ လူအုပ္စုမ်ား အတူတူ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သို႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံပံုကို ေလ့လာျခင္း။ 
p ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုကို လူမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အေရးပါသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေစပံုကို  
   နားလည္သိရွိျခင္း။ (ဥပမာ- မိုင္းတူးေဖာ္မႈ မ်ားက ေတာင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံု)
p တိုက္ႀကီးမ်ား၊ သမုဒၵရာမ်ား၊ ေတာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေျမပံုအသံုးျပဳ၍ မည္သို႔ရွာေဖြရမည္ကို သိရွိျခင္း။ 
p ကမၻာေပၚရွိ ေဒသမ်ား ပထဝီအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္ရာလူမ်ား အရေသာ္ လည္းေကာင္း မည္သုိ႔ကြာျခားမႈ ကို နားလည္သိရွိျခင္း။ 
p ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအၾကား ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ခုအတြင္း ကြာျခားမႈကို ေဖာ္ျပျခင္း။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္  
    ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ဖလွယ္ၾကသည္ကို ရွင္းျပျခင္း။
p ေရတို ေငြေၾကး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲပါ။ (ဥပမာ-စာအုပ္ တစ္အုပ္ ဝယ္ယူရန္)
p ႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွိေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။ 
p လူမႈေရး လိုက္နာရမည့္ကိစၥမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း။ ဥပမာ- နားလည္ရန္ အတြက္ ေလးစားမႈျဖင့္  
    နားေထာင္ျခင္း၊ ေလးစားစြာ ေျပာဆိုျခင္း။ 
p ေဒသႏၱရ အစိုးရ၏ မူလအစ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း။

သက္ရွိမ်ား မည္သုိ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးၾကသနည္း။ ကမၻာေျမသည္ မိမိတုိ႔ ေနစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္၊ သမုိင္း၊ ေျမပံု၊ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတုိ႔ကို အသုံးျပဳျခင္း။ 

၃-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား
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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 စာဖတ္ျခင္းကို သင့္ကေလးအတြက္ ေန႔စဥ္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေစျခင္း။ တီဗြီကဲ့သို႔ အာရံုေထြျပားစရာ မရွိေစဘဲ၊ သူတို႔စာဖတ္ရန္ 
    ေနရာ၊ အခ်ိန္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း။ 
p သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းတို႔မွ ရုပ္ပံုတစ္ခု ရွာေဖြရန္ သင့္ကေလးကို တိုက္တြန္းျခင္း။ ျဖတ္၍ ယင္းကိစၥအေၾကာင္း တစ္စံုတရာ ေရးသားေစျခင္း။ 
p မိသားစုအတြက္ ေဝါဟာရေသတၱာ၊ သို႔မဟုတ္ ဖလားတစ္ခု ဖန္တီးထားျခင္း။ အကယ္၍ လူတိုင္းက ေဝါဟာရအသစ္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိပါက ေရးထည့္ေစျခင္း။ 
    ေျပာဆိုရာတြင္ သံုးစြဲေစျခင္း။ 
p မိသားစု စာအုပ္ကလပ္သို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္ပါ။ မိသားစု၏ အျခားသူမ်ားလည္း စာအုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ငွားရမ္းပါ။ အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စာဖတ္ပါ။ 
p သင့္ကေလးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ကဒ္ ရွိေစရန္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ေပးပါ။ စာၾကည့္တိုက္အမ်ားတြင္ စာအုပ္ကလပ္မ်ား၊ မိသားစု လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကၿပီး၊ 
    မိသားတစ္စုလံုး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စာဖတ္ႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းေပးၾကပါသည္။  
p သင့္ကေလး စာဖတ္ဝါသနာ ပါလာေစရန္ စာအုပ္ကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ သင့္ကေလးကို သူက မည္သည့္ေခါင္းစဥ္၊ ျဖစ္ရပ္၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
    ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။  ထို႔ေနာက္ သူစိတ္ဝင္စား ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ယင္း ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားပစၥည္းမ်ား 
    ရွာေဖြေပးပါ။ သင့္ကေလး၏ ဆရာ၊ သို႔မဟုတ္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားကို အၾကံေတာင္းပါ။ 
  

သခ်ၤာ
p လက္ေတြ႔ဘဝမွ ပုစၦာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ ဥပမာ- သင္က အေျမႇာက္တြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါ မ်ားတြင္ ကေလးကိုပါ ပါဝင္ပတ္သက္ေစပါ။ 
   ဥပမာ- ရက္သတၱ ၄-ပတ္တြင္ ရက္မည္မွ် ရွိေၾကာင္း တြက္ခ်က္ရန္၊ သင့္ကေလးကို ကူညီခိုင္းပါ။ 
p အလားတူပင္၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစား တြက္ရန္ လိုအပ္ပါက ကေလးကို ကူညီခိုင္းပါ။ ဥပမာ- ပါတီတြင္ သၾကားလံုး 36 လံုးကို ကေလး 9 ဦး 
   အၾကားေဝေပးရန္ ရွိပါက၊ တစ္ဦးလွ်င္ မည္မွ်ရရွိမည္ကို တြက္ခိုင္းျခင္း။ 
p သင့္ကေလးႏွင့္ သခ်ၤာကစားနည္း ကစားပါ။ ဥပမာ- “မိမိက ေနာက္ဆံုးရလဒ္ 20 ႏွင့္ 30 ၾကားရွိမည့္ ဂဏန္း ၂-လံုးကို စဥ္းစားေနသည္။ 
   ဤေမးခြန္းအတြက္ အတြဲမည္မွ် ရရွိႏိုင္သနည္း။” သင့္ကေလးကို အေျဖအေပၚ ရွင္းျပခိုင္းပါ။ 
p သင့္ကေလးကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မတူေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ေရးခိုင္းပါ။ ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ ဥပမာ- 1, 450 ကို မည္သည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ သနည္း။ 
   1450= တစ္ေထာင္၊ ေလးရာ၊ ဆယ္ ၅-ခု၊ သုည တစ္ခု။ 1000+ 450 ၊ 14 ရာ ႏွင့္ 50 တစ္ခါ၊ 13 ရာ ႏွင့္ တစ္ဆယ္ 15 ခါ… စသည္ျဖင့္။ 
p အပိုင္းဂဏန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္ကေလးကို ေန႔စဥ္အရာဝတၳဳမ်ား အသံုးခ်၍ ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ ဥပမာ- တိုင္းတာသည့္ခြက္ကို သံုး၍ ခြက္၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ 
    တစ္ခုလံုး၏ မည္မွ် ရွိမည္နည္း။ 1¼  ခြက္ ရရွိရန္၊ ခြက္၏ ေလးပံုတစ္ပံုျဖင့္ မည္မွ်အႀကိမ္ ခ်င္တြယ္ရမည္ နည္း။ 1½ ခြက္ ရရွိရန္၊ ½ ခြက္ျဖင့္ 
    အႀကိမ္မည္မွ် တိုင္းတာရမည္နည္း။

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- 
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