
ေက်ာင္းသား ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
အတန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ သင့္ကေလး မည္သုိ႔ေလ့လာသင္ယူရမည္ကုိ နမူနာမ်ား

၄-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။{

{



၄-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား
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p ဇာတ္လမ္း၊ ျပဇာတ္၊ သို႔မဟုတ္ ကဗ်ာ၏ ပင္မ ေျပာလိုသည့္အခ်က္၊ အိုင္ဒီယာကို ေဖာ္ျပပါ။  
p ဇာတ္လမ္းတစ္ခု၏ အေျခခံပါဝင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ ဥပမာအားျဖင့္-ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ေနာက္ခံေၾကာင္းရာမ်ား။ ယင္း 
   အေသးစိတ္အခ်ဳိ႔ကို ထုတ္ႏႈတ္ျပပါ။
p စာေရးဆရာက အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေသးစိတ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို သံုး၍ သူ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ 
   ပံ့ပိုးေပးပံုကို ရွင္းျပပါ။ 
p မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ဒ႑ာရီမ်ားမွ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ 
   ေနာက္ခံေၾကာင္းရာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါ။ 
p ပံုကားခ်ပ္မ်ား၊ ဂရပ္မ်ား၊ ပံုမ်ားရွိ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈပါ။ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျပပါ။ 
p နားေထာင္ျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အိုင္ဒီယာမ်ား ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
p စာအုပ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အျခား အြန္လိုင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ မွတ္စု ထုတ္ႏႈတ္ပါ။ သတင္းမ်ားကို စနစ္တက် စုေဆာင္းပါ။ 
p စာအုပ္မ်ား၊ အင္တာနက္မ်ားမွ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္း အသံုးခ်၍ ေခါင္းစဥ္ေၾကာင္းရာ တစ္ခု၏ ရႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ 
   တစ္ကိုယ္ေတာ္ လြတ္လပ္စြာ သုေတသန စီမံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။  
p ဝါက်မ်ားကို သဒၵါထားသို၊ စာလံုးေပါင္း၊ ပုဒ္ျဖတ္မွန္မ်န္ျဖင့္ အျပည့္အစံု ေရးသားပါ။ 
p စာဖတ္ရႈရာတြင္ ေတြ႔ရမ်ားေသာ အေထြေထြ ေဝါဟာရမ်ားကို အဓိပၸါယ္အတူတူ ျဖင့္ ဆက္စပ္ျပပါ။ ေၾကာင္းတူသံကြဲ (Synonyms)။ သူတုိ႔၏ 
   ဆန္႔က်င္ဖက္ ေဝါဟာရမ်ား (antonyms) ကိုလည္း ရွာေဖြ ေဖာ္ျပပါ။ 
p စကားေျပာခန္းမ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား ေရးသားပါ။ 
p အခ်ိန္ယူ၍ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္ စာတမ္းမ်ား ေရးသားပါ။

ဘာသာစကား အႏုပညာ

p တစ္သန္းအထိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေပါင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျခင္းကို လွ်င္ျမန္စြာ၊ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။ 
p (တိုင္းထြာျခင္း၊ တိုင္းထြာမႈကို ယူနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း စသည့္) အဆင့္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းပါ။ (ဥပမာ- ေပါင္မွ ေအာင္စသို႔ 
   ေျပာင္းလဲျခင္း) 
p ရိုးရွင္းေသာ ကိန္းဂဏန္း အမ်ားကို ေျမႇာက္ျခင္း၊ စားျခင္း။ (ဥပမာ-  1,638 x 7 သို႔မဟုတ္ 24 x 17 ေျမႇာက္ျခင္း ႏွင့္ 6,966 ကို 6 ျဖင့္ စားျခင္း)။ 
p အပိုင္းကိန္းမ်ားကို မတူညီေသာ အေပၚကိန္းမ်ား/ မတူညီေသာ ေအာက္ကိန္းမ်ားျဖင့္၊ ႏွစ္ခု ပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ နားလည္
   သေဘာေပါက္မႈကို ပိုမိုခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း။ ဥပမာ- 1/4 သည္ 3/8 ထက္နည္းေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 2/8 သည္ 3/8 ထက္ နည္းသည္ကို 
   သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရမည္။ 
p တူညီေသာ အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း။ (ဥပမာ 3/4 = 3 x 2/4 x 2 = 6/8)
p ေအာက္ေျခကိန္း အတူတူျဖင့္ အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ေပါင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျခင္း။ (ဥပမာ ¾ - 2/4)
p လြယ္ကူေသာကိစၥမ်ားတြင္ အပိုင္းကိန္း မ်ားကို ေပါင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျခင္း၊ ေျမႇာက္ျခင္း။ (ဥပမာ  2 ¾ - 1 ¼ သို႔မဟုတ္ 3 x 5/8)၊ သက္ဆိုင္သည့္ 
   ပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။ 
p အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ဒႆမ သေဘာျဖင့္ နားလည္ျခင္း။ (ဥပမာ- 0.62 ကို 62/100 အျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္း။)
p ကိန္းဂဏန္းလိုင္းေပၚတြင္ ဒႆမ အမွတ္အသားကို ေနရာေဖာ္ျပျခင္း။ 
p အပိုင္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ဒႆမကိန္းမ်ားကို သေကၤတသံုး၍ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ > (ပိုႀကီးသည္), = (တူညီသည္) and < (ပိုနည္းသည္)။ 
p ေထာင့္မ်ား (angles) ကို တိုင္းတာျခင္း ႏွင့္ ပံုတြင္ မသိေသးေသာ ေထာင့္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း။ 

သခ်ၤာ

အိုင္ဒီယာမ်ားႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ စကားေျပာခန္း မ်ားျဖင့္ ပံုျပင္ ဇာတ္လမ္းမ်ား ေရးသားျခင္း။

ကိန္းဂဏန္းအမ်ားျပာေသာ၊ အပိုင္းဂဏန္းမ်ားပါေသာ၊ ဒႆမကိန္းမ်ားပါေသာ ပုစၦာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း။
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ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသိပၸံ (ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ ဓာတုပိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္း)
p အေရာအေႏွာတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို မည္သို႔ပင္ ဖန္တီးထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ခြဲထုတ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ပါဝင္သည့္ ဂုဏ္သတၱိသည္ 
   မည္သို႔ အေရာအေႏွာကို ခြဲထုတ္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။  
p အေရာအေႏွာ၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ထုထည္သည္၊ ယင္းတြင္ပါဝင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ထုထည္ စုစုေပါင္းအတိုင္း 
   တူညီေၾကာင္း ေလ့လာပါ။  

သက္ရွိသိပၸံ (ေဂဟစနစ္ကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္း)
p သက္ရွိအရာဝတၳဳမ်ားအၾကား တူညီမႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားမႈမ်ားကို သိပၸံနည္းက် ရွင္းလင္းျပႏိုင္ရန္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား 
   စုေဆာင္း အသံုးျပဳျခင္း၊ ဥပမာ- လူသားမ်ားက အပူေပးျခင္း၊ ေလေအးေပးစက္သံုးျခင္း စသည့္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ အခ်ဳိ႔ေသာ 
   ရာသီဥတုမ်ားတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳၾကသည္။ 

ကမၻာေျမစနစ္မ်ား သိပၸံ (ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာႀကီးကို စစ္ေဆးေလ့လာျခင္း)
p ကမၻာေျမႀကီး၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ အေထြေထြေသာ ျဖစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ႏွင့္ တိုက္စားျခင္း၊ ရာသီဥတု ဒဏ္သင့္ျခင္း စသည့္ 
   အင္အားမ်ားေၾကာင့္ အျမဲတေစ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း နားလည္ေစရန္။ 
p ေျမကမၻာႏွင့္ ေနက ျပန္၍ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ၊ ျပန္၍ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပးအပ္ေၾကာင္း ေလ့လာရန္။ 

သိပၸံ

လူမႈေရးေလ့လာမႈ
p အခ်ိန္အလိုက္ ျဖစ္စဥ္သမိုင္းေၾကာင္းကို နားလည္ေစရန္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ ေရွ႔ေနာက္စီစဥ္ျခင္း။ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို 
   အက်ဳိး-အေၾကာင္းျဖင့္ စုစည္း ေလ့လာျခင္း။ 
p ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ သမိုင္းကို အခ်ိန္ဇယား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပသ၍ အေမရိကန္သမိုင္း၊ ကမၻာ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္း။ 
p ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမိုင္းေၾကာင္း ပင္မရင္းျမစ္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း။ 
p ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ သမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႔စည္းပံု ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္းကို ေဖာ္ျပျခင္း။ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္နယ္/
   ဗဟိုအစိုးရအၾကား ဆက္စပ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 
p ေျမပံုႏွင့္ အျခားပထဝီဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား ကိုသံုး၍ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္၏ ပထဝီဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္း။ 
p ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္က လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္တြင္ အေျခခ်ရန္ မည္သို႔မည္ပံ ု
   ၾသဇာသက္ေရာက္ပံုကို ရွင္းျပပါ။ ဥပမာ- ကိုလိုရာဒို ေဆာင္းဦးရာသီသည္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ဥတုျဖစ္၍ ကြန္ျပဴတာကုမၸဏီမ်ား၊ စကီ 
   အပန္းေျဖစခန္းမ်ားက ေရာကီေမာင္းတိန္း ေဒသတြင္ အေျခခ်ရန္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကသည္။
p အျပဳသေဘာ ႏွင့္ အႏႈတ္သေဘာ စီးပြားေရး ဆြဲေဆာင္မႈမက္လံုးမ်ား သေဘာကို ဖြင့္ဆိုျပပါ။ ဥပမာ- ခရီးသြား  
   လုပ္ငန္းက မက္လံုးမ်ားသံုး၍ တိုးရစ္မ်ား ကို ဆြဲေဆာင္ၾကသည္။ အစိုးရမ်ားက လက္မွတ္ (Ticket) မ်ားကိုသံုး၍  
   အျမန္ မေမာင္းႏွင္ၾကေစရန္ တားျမစ္သည္။  
p ျပႆနာကိစၥတစ္ခု အေပၚတြင္ ဖက္စံု ေထာင္စံုမွ မည္သို႔ သံုးသပ္မည္၊ ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးမည္ကို ေလ့လာျခင္း။ 
p လက္ရွိ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ ျငင္းခုံမႈတစ္ခု အေပၚတြင္ ဖက္ႏွစ္ဖက္အေပၚ ေထာက္ခံသည့္  
    ျငင္းခံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျပဳေစျခင္း။ 
p ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ အစိုးရ၏ မူလျဖစ္စဥ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ 

လူ၏စနစ္ကို အျခားေသာ သက္ရွိပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ ကမၻာေျမ၏ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ 

ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္၏ သမိုင္း၊ ပထဝီ ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ကုိ ေလ့လာျခင္း။

၄-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 တီဗြီကဲ့သို႔ အာရံုေထြျပားစရာ မရွိေစဘဲ၊ သင္၏ကေလး လြတ္လပ္စြာ စာဖတ္ရန္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း။
p စာဖတ္ျခင္းမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဗဟုသုတမ်ားကို လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ မည္သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ကို ေမးပါ။ သူ စိတ္အဝင္စားဆုံး၊ 
   အသံုးအဝင္ဆံုး အခန္းမ်ားကို အသံထြက္ ဖတ္ခိုင္းပါ။  
p သင့္ကေလး စာဖတ္ရန္ အသံုးခ်သည့္ အခ်ိန္ကို ေန႔စဥ္ ေသခ်ာ ေလ့လာထားပါ။ သူမည္သည့္ စာမ်ဳိး ႏွစ္သက္၍ဖတ္သည္ (စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ 
   သတင္းစာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အင္တာနက္) စသည္တို႔ ကိုလည္း မွတ္သားထားပါ။ သင့္ ကေလး ပိုမိုဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ အျခား စာအုပ္ စာတမ္းမ်ားလည္း 
   ရွာေဖြထားေပးပါ။ 
p သင့္ကေလးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ကဒ္ ရွိေစရန္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ေပးပါ။ သင့္ကေလး စာဖတ္ဝါသနာ ပါလာေစရန္ စာအုပ္ကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။
p သူ၏ အျမင္အေပၚ ႀကိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ ျငင္းခံု၊ ေခ်ပရန္ သင့္ကေလးကို တိုက္တြန္းပါ။ အကယ္၍ ကေလးက အသံုးစားရိတ္ ပိုေတာင္းပါက၊ သူ႔ကုိ 
   ေယဘုယ် အသံုးစားရိတ္ စနစ္မ်ားကို သုေတသန ျပဳခိုင္းပါ။ သုေတသနအေပၚ အေျခခံ၍ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ကို ဆင္ေျခေပးခိုင္းပါ။ 
   အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေသးစိတ္ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခိုင္းပါ။ 
p သတင္းမ်ားကို အတူတကြ ေျပာဆိုပါ။ သတင္းမ်ားထဲမွ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ကေလးႏွင့္ အတူဖတ္ရႈ၍ မည္သို႔ဆိုလိုေၾကာင္း ေျပာပါ။  
သခ်ၤာ
p ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို “အဆမည္မွ်” ဟူေသာ စကားစုျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာျပခိုင္းပါ။ ဥပမာ- မိသားစုရွိေၾကာင္သည္ 8 ေပါင္ေလးသည္။ မိသားစုရွိ ေခြးသည္ 56 
   ေပါင္ ေလးသည္။ ေခြးက ေၾကာင္ထက္ အဆမည္မွ် ေလးသနည္း။ 
p အပိုင္းဂဏန္း ပမာဏမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ကူညီေပးရန္ သင့္ကေလးကို အကူအညီ ေတာင္းပါ။ ဥပမာ- ဟင္းခ်က္နည္း တစ္ခု တြင္ ဆီကို 2/3 ခြက္ 
   ထည့္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ခ်က္နည္းတစ္ခုတြင္ ဆီကို 3/4 ခြက္ သာ ထည့္ရမည္။ မည္သည့္ ခ်က္ျပုတ္နည္းက ဆီပိုလိုသနည္း။ (၅-တန္းတြင္ ဆီမည္မွ် 
   ပိုလိုေၾကာင္း နည္းလမ္းကို ဆံုးျဖတ္ရန္ သင္ၾကားရၿပီး ျဖစ္သည္။) 
p သင့္ကေလးကို အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို မတူကြဲျပားေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ ေရးခိုင္းပါ။ ဥပမာ- 3/4 ျဖစ္ရန္ မည္သည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ေရးႏိုင္သနည္း။ 
   အေျဖမွာ 1/4 + 1/4 +1/4 သို႔မဟုတ္ 3 x 1/4 စသည္တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
p သင့္ကေလးကို တူညီသည့္ အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ဖန္တီးခိုင္းပါ။ ေဖာ္ျပေစပါ။ ဥပမာ- သင့္ကေလးကို စကၠဴ တစ္ရြက္ယူေစ၍ တစ္ဝက္ေခါက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 
   ျပန္ျဖန္႔၍ တစ္ဝက္ကို အေရာင္ဆိုးပါ။ ထို႔ေနာက္ ယင္းစကၠဴကိုပင္ ယူေစ၍ သင့္ကေလးက တစ္ဝက္ ထပ္ေခါက္ ခိုင္းပါ။ ျပန္ေျဖ၍ သင့္ကေလးကို ယခုအခါ 
   အေရာင္ဆိုးထားသည့္ အပိုင္းမည္မွ် ရွိသနည္းကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ သင့္ကေလးကို  1/2 = 2/4 ျဖစ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းကို ေျပာျပရန္ တိုက္တြန္းပါ။ 
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- 
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