
ေက်ာင္းသား ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
အတန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ သင့္ကေလး မည္သုိ႔ေလ့လာသင္ယူရမည္ကုိ နမူနာမ်ား

၅-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။{

{



၅-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား
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p ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ျပဇာတ္မ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမဟုတ္သည့္ စာမ်ား၏ အဓိက အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း။ ယင္းတို႔တြင္ အဓိက 
   အိုင္ဒီယာႏွင့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာ ပါဝင္ရမည္။ 
p အေၾကာင္းအရာတူ၊ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္တူ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။ ခြဲျခားျပပါ။ 
p စာေရးဆရာက က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုး၍ သူေျပာခ်င္သည့္ အခ်က္၊ သို႔မဟုတ္ အိုင္ဒီယာေရာက္ေအာင္ 
   ေဖာ္ျပပံုကို ရွင္းျပပါ။ 
p စာအုပ္၊ ေဆာင္းပါး၊ အြန္လိုင္းရင္းျမစ္ မ်ားစြာမွ ေကာက္ႏႈတ္၍ အေျဖကို ရွာေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာကို လွ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေပးပါ။ 
p ပံုေဖာ္ျပသည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။ ဥပမာ- “သူမက ႂကြက္တစ္ေကာင္လိုပဲ တိတ္ဆိတ္တယ္”။ 
p အမွန္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ကူးယဥ္ ျဖစ္ေစ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ား ေရးသားပါ။ သဘာဝက်စြာ၊ ေျပာစကားမ်ားျဖင့္၊ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ 
   လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဇာတ္ရွိန္အတက္အက် ေရးသားပါ။ 
p သင္၏အျမင္ကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ ခိုင္လံုေသာ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ယုတၱိရွိစြာ စုစည္းၿပီး သင္၏ 
   ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားပါ။ 
p နားေထာင္ျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ အိုင္ဒီယာမ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ အိုင္ဒီယာမ်ားအေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ 
   စာသင္ခန္းတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
p ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေပၚ စာသင္ခန္းအတြင္း တင္ျပပါ။ သို႔မဟုတ္ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းတစ္ခု ေျပာျပပါ။ ရွင္းလင္းစြာ၊ ယုတၱိ အစီအစဥ္ရွိစံာ 
   သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါ။ 
p ဝါက်မ်ားကို အဓိပၸါယ္ ျပည့္စံုေစရန္၊ ပို၍ စိတ္ဝင္စားေစရန္၊ ေရးသားမႈ စတိုင္က်န ေစရန္၊ ခ်ဲ႔ထြင္၊ စုေပါင္း၊ ခ်ဳံ႔၍ ေရးသားပါ။ 
p ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စကားလံုးမ်ားကို စုေဆာင္း တည္ေဆာက္ပါ။ အိုင္ဒီယာမ်ားႏွင့္ ယုတၱိေဗဒ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို အေလးေပး၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
   ဥပမာ- တစ္နည္းဆိုရေသာ္၊ အလားတူပင္၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္၊  

ဘာသာစကား အႏုပညာ

p နံပါတ္မ်ား တစ္ခုလံုးကို လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေျမႇာက္ေပးပါ။ (ဥပမာ  1,638 x 753) ႏွင့္ လြယ္ကူေသာကိစၥမ်ားတြင္ 
   နံပါတ္မ်ားကို စားေပးပါ။ (ဥပမာ 6,971 ကို 63 ႏွင့္ စားပါ။) 
p မတူေသာ ေအာက္ေျခကိန္းမ်ားရွိသည့္ အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ေပါင္းပါ၊ ႏႈတ္ပါ။ (ဥပမာ 2 ¼ - 1 1/3)။ 
p အပိုင္းဂဏန္းမ်ားကို ေျမႇာက္ပါ။ လြယ္ကူေသာ ကိန္းမ်ားျဖင့္ စားပါ။ သက္ဆိုင္သည့္ ပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းပါ။  
p ေနရာခ်ထားမႈအလိုက္ တန္းဖိုးရွိသည့္ အေၾကာင္း နားလည္ေစပါ။ (ကိန္းဂဏန္း ရွိသည့္ေနရာအလိုက္ တန္ဖိုးရွိမႈ ျဖစ္သည္။) ဥပမာ- 461  
   တြင္ 6 ရွိေနသည့္ ေနရာသည္ ဆယ္ဂဏန္း ျဖစ္သည္။ 23.87 တြင္ 7 ရွိေနသည့္ေနရာသည္ ရာဂဏန္းေျမာက္ ဒႆမေနရာ ျဖစ္သည္။  
   58.902 တြင္ 2 ၏ ေနရာသည္ ေထာင္ဂဏန္းေျမာက္ ဒႆမကိန္း ျဖစ္သည္။ 
p ေထာင္ခ်ီသည့္ေနရာတြင္ ရွိေသာ ဒႆမကိန္းမ်ားကို ဖတ္ပါ။ ေရးပါ။ ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။ 
p ရာခ်ီသည့္ေနရာရွိ ဒႆမကိန္းမ်ားကို ေပါင္း၊ ႏႈတ္၊ ေျမႇာက္၊ စား ျပဳပါ။ 
p ထပ္ညႊန္းကိန္းကို အသံုးျပဳ၍ 10 ၏ ပါဝါကို ေဖာ္ျပပါ။ (102 တြင္၊ 2 သည္ ထပ္ညႊန္းကိန္း ျဖစ္သည္။ 
p ထုထည္၏ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ေစပါ။ (အရာဝတၳဳတစ္ခု၏ ေနရာယူထားသည့္ ေနရာပမာဏ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္  
   ထည့္ခြက္တစ္ခုတြင္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။) 
p အေျမႇာက္ႏွင့္ အေပါင္းနည္းအားျဖင့္ ထုထည္ကို တိုင္းတာပါ။ 
p သခ်ၤာဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေရးပါ။ ကြင္း အပိတ္အဖြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ သေကၤတမ်ားကိုသံုး၍ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ျပေပးပါ။ ဥပမာ- 8 ကို 7 ႏွင့္ 
   ေပါင္းၿပီးသည့္အခါ 2 ႏွင့္ ေျမႇာက္ပါ။ ယင္းကို 2x(8+7) ဟု ေရးသားႏိုင္သည္။ 
p သခ်ၤာဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ သံုးသပ္ပါ။ 

သခ်ၤာ

အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုး၍ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးသားျခင္း၊ အတန္းထဲတြင္ ရွင္းလင္းသည့္၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္  
တင္ျပမႈမ်ား ျပဳျခင္း။ 

အပိုင္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ဒႆမကိန္းမ်ားကုိ ေျမႇာက္ျခင္း၊ စားျခင္း၊ ထုထည္ကုိ တိုင္းတာျခင္း။
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ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သိပၸံ (အပူႏွင့္ အရာဝတၳဳမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေလ့လာျခင္း)
p အရာဝတၳဳမ်ား၏ မတူကြဲျပားသည့္ အေျခအေနမ်ား (အစိုင္အခဲ၊ အရည္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား) ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။
p အရာဝတၳဳမ်ားသည္ အေျခအေနတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အပူေပးျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေအးခံျခင္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သို႔ 
   ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။ (ဥပမာ- ေရကို ေအးခဲ၍ ေရခဲ၊ ဆူေစ၍ ေရေႏြးေငြ႔ ေျပာင္းေစျခင္း) 
p နမူနာ အရာဝတၳဳမ်ား၏ အေျခအေနကို ခြဲျခားေလ့လာျခင္း။
p ဤသင္ခန္းစာကို လက္ေတြ႔ဘဝ အေျခအေနအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း။ ဥပမာ- သင့္ေက်ာင္းအနီး ႏွင္းမ်ား မည္အမွ် အရည္ေႏွးေႏွး-ျမန္ျမန္ 
   ေပ်ာ္သြားသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ေလ့လာျခင္း။

ကမၻာေျမ စနစ္မ်ားသိပၸံ (ရာသီဥတု စနစ္မ်ားကို စစ္ေဆးေလ့လာျခင္း)
p ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အပူခ်ိန္၊ ေလဖိအား၊ ေလတိုက္ခတ္မႈ ႏွင့္ အာကာသ ထဲရွိ ေရတို႔ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ တိုင္းတာ၍ ေလ့လာျခင္း။ 

သိပၸံ

လူမႈေရးေလ့လာမႈ
p အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ၊ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း ကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းမ်ားကို 
   စူးစမ္းေလ့လာပါ။ 
p 1491 ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္ ေျမာက္ အေမရိကတိုက္၏ ေခတ္မ်ား၊ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ဇယား  
   အလိုက္စီစဥ္ ေဖာ္ျပေပးပါ။  
p 1491 ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ တည္ေထာင္သည္အထိ၊ ေျမာက္ အေမရိကတိုက္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားအေၾကာင္း 
    ေလ့လာပါ။ 
p အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေစသည့္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ ၎အတြင္းကာလ 
   ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ရွင္းျပပါ။  
p အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထဝီဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္၊ ေျမပံုႏွင့္ ပထဝီဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကို သံုးပါ။ 
p ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈ၊ အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်မႈ၊ လူမ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းလာျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းမ်ား၊ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေလ့လာပါ။ 
p အရင္းရွင္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ဖြင့္ဆို ေဖာ္ျပပါ။ 
p အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏိုင္ငံသား ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို နားလည္ျခင္း။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စံႏႈန္းမ်ား၊  
   ဥပမာ- လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူျခင္း၊ တာဝန္သိျခင္း တို႔ကို ဥပမာမ်ားေပးပါ။ 
p အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ မူလျဖစ္တည္မႈ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို နားလည္ျခင္း။ 
p အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဖြဲ႔စည္း ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ သမိုင္းအေျခခံ အုတ္ျမစ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို  
   ရွင္းျပပါ။ 

အရာဝတၳဳမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း၊ လူသားစနစ္မ်ားကုိ အျခားသက္ရွိမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ 

ကုိလုိရာဒိုျပည္နယ္၏ သမိုင္း၊ ပထဝီ ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ကုိ ေလ့လာျခင္း။

၅-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 ေမးပါ။ သူ စိတ္အဝင္စားဆံုး၊ အသံုးအဝင္ဆံုး အခန္းမ်ားကို အသံထြက္ ဖတ္ခိုင္းပါ။  
    ယင္းဗဟုသုတမ်ားကို လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ မည္သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။  
p အင္တာနက္ ကဲ့သို႔ေသာ အကိုးအကားမ်ား သံုးႏိုင္ရန္ သင့္ကေလးကို ကူညီေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ အသစ္ေဝါဟာရမ်ားအတြက္ ဒစ္ရွင္နာရီကို ကူညီ ၾကည့္ေပးပါ။ 
p သင့္ကေလးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ကဒ္ ရွိေစရန္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ေပးပါ။
p သင့္ကေလး၏ ေရးသားထားသည့္စာကို မိသားစုထံ အသံထြက္ ဖတ္ျပရန္ ဖိတ္ၾကားပါ။ သင့္ကေလး၏ ေဝါဟာရ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ အိုင္ဒီယာတို႔ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
p သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ျပဇာတ္၊ ဂီတျပဇာတ္ တို႔ကို သြားၾကည့္ပါ။ သရုပ္ေဆာင္က စကားလံုးမ်ား သက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပံုကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
p သင့္မိသားစု၏ ဇာတ္လမ္း ႏွင့္ သမိုင္းကို ေဖာ္ျပ ေဆြးေႏြးပါ။ သူတို႔၏ ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္ ကေလးကို 
   တိုက္တြန္းပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အယ္လ္ဘမ္ တြင္ အတူတကြ ကပ္ပါ၊ စုေဆာင္းပါ။ မိသားစုအေၾကာင္းကို မည္သို႔ ျခားနားစြာ  
   (ဥပမာ- ကဗ်ာမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားျဖင့္)  တင္ျပႏိုင္သည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 
သခ်ၤာ
p လက္ေတြ႔ဘဝထဲမွ ပုစၦာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ ယင္းတို႔တြင္ ဒႆမကိန္းျဖင့္ အကၡရာ တြက္ခ်က္ျခင္းလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ခ်က္စာအုပ္ကို စာရင္း 
    တြက္ခ်က္ျခင္း။ 
p အပိုင္းကိန္းမ်ားျဖင့္ ေျမႇာက္ျခင္း။ ဥပမာ- သင္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သိုေလွာင္ထားမႈ 3/4 ျခင္းအနက္၊ 2/3 ကို အသံုးျပဳလိုက္သည္။ သင္မည္မွ်  
   အသံုးျပဳ လိုက္သနည္း။ မည္မွ် က်န္သနည္း။ 
p အပိုင္းကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတရားကို သင့္ကေလးသိနားလည္ ေစရန္၊ ေန႔စဥ္ကိစၥမ်ား အသံုးျပဳေပးပါ။ ဥပမာ- သင့္ကေလးကို ကန္ဒီဘား  
    (Candy bar) ခြဲေဝခိုင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မုန္႔ကို လူ ၃ ဦးအၾကား ခြဲေဝေစျခင္း။ “တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ မည္မွ် ရရွိသနည္း” ဟု ေမးပါ။ (လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ 
   သံုးပံုတစ္ပံု ရရွိသင့္သည္။) ကန္ဒီဘား ၃ ေခ်ာင္းရွိသည္ ဆိုပါစို႔။ အကယ္၍ လူ ၂ ဦးကို ခြဲေဝေပးလိုပါက၊ တစ္ဦးလွ်င္ မည္မွ် ရရွိမည္ကို ကေလးကို 
   တြက္၍ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ 
p အပိုင္းကိန္းမ်ားကို မတူကြဲျပားသည့္ နည္းမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပေစပါ။ ဥပမာ- 4/3 ကို မတူသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မည္သို႔ေရးသား ႏိုင္မည္နည္း။ အေျဖတြင္ 4 
   (အစားလကၡဏာ) 3၊ 1 1/3, 2/3 + 2/3, 2 x 2/3, 8/6 ႏွင့္ 4 x 1/3 တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
p အပိုင္းကိန္းႏွင့္ တူညီသည့္ ဒႆမကိန္း ေဖာ္ျပေပးရန္ သင့္ကေလးကို ေမးျမန္းပါ။ ဥပမာ- 0.6 အျဖစ္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ အပိုင္းကိန္း ၂-ခုကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
    အေျဖတြင္ 6/10, 60/100, 12/20 သို႔မဟုတ္ 3/5 တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
p ဥယ်ာဥ္စိုက္ရန္ က်င္း၏ အရွည္၊ အက်ယ္၊ အနက္တုိ႔ကို သံုး၍ ယင္းထဲသို႔ ေျမသား ထည့္ရန္ ဥယ်ာဥ္စိုက္ေျမအိပ္ မည္မွ်ဝယ္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါ။ 

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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