
ေက်ာင္းသား ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
အတန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ သင့္ကေလး မည္သုိ႔ေလ့လာသင္ယူရမည္ကုိ နမူနာမ်ား

၆-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။{

{



၆-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား
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p စာသားမ်ားကို အေသးစိတ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပဳေပးပါ။
p စာသား၏ ပင္မ အေၾကာင္းအရာ၊ ပင္မ အိုင္ဒီယာကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါ။ မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေျပာပါ။ 
p ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းတစ္ခု၊ စာသားတစ္ခုကို မည္သို႔ စတင္ဖြင့္လိုက္သည္။ ဇာတ္ေၾကာင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဇာတ္ေကာင္က 
   မည္သို႔တုံ႔ျပန္သည္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စာဖတ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သံုး၍ မသိေသးသာ ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို စာသားတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ အတိုင္း 
   ဆံုးျဖတ္ပါ။ 
p ကဗ်ာမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ သမိုင္းဝတၳဳမ်ား အပါအဝင္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စာသားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါ။ ခြဲျခားျပပါ။ 
p ေဝါဟာရမ်ား၊ စကားစုမ်ား၏ ပံုေဖာ္ျပသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ဂယက္အနက္ (တိက်သည့္) အဓိပၸါယ္မ်ားကို နားလည္ေစျခင္း။ ေဝါဟာရမ်ား၊ 
   စကားစုမ်ား၏ ပံုေဖာ္ျပသည့္ အဓိပၸါယ္သည္ ရံဖန္ရံခါ၊ စာပါတိက်သည့္ အဓိပၸါယ္ထက္ ပို၍တာသြားသည္။ ဥပမာ- “မိုးက သည္းေနလိုက္တာ 
   ေၾကာင္နဲ႔ေခြး ကိုက္သလိုပဲ။”  
p စာသားပါ အထူးျပဳ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ျငင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပပါ။ သံုးသပ္ေပးပါ။  
p ရွင္းလင္းသည့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခ၊ သက္ဆိုင္သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ မိမိ၏ တင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္း၊ 
   ျငင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေရးသားပါ။ 
p ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ရွင္းလင္းေသာ၊ ေရွ႔ေနာက္ညီညြတ္ေသာ အေရးအသားတစ္ခု 
   ထုတ္လုပ္ေပးပါ။ 
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စာသားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ စာသင္ခန္းေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း။ 
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို သံုး၍ ေမးခြန္ကို ေျဖဆိုေပးရန္ သုေတသန စီမံခ်က္ အတိုတစ္ခု ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ဘာသာစကား အႏုပညာ

p အခ်ဳိး (ratio) ႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္း (rate)၊ ယူနစ္အရႏႈန္း (unit rate) သေဘာတရား မ်ားကို နားလည္ျခင္း။ ယင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပရန္ မွန္ကန္သည့္ 
   ဘာသာစကားကို သံုးႏိုင္ျခင္း။ (ဥပမာ- ငွက္အုပ္ထဲတြင္ ေတာင္ပံမ်ားက ႏႈတ္သီးမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိးမွာ ၂ အခ်ဳိး ၁ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေတာင္ပံ 
   ၂-ခု ရွိတိုင္းတြင္ ႏႈတ္သီး ၁ ခု ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) 
p အေျမႇာက္၊ အစားဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ထပ္၍ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း။ အပိုင္းကိန္းမ်ားကို အပိုင္းကိန္းမ်ားျဖင့္ ေျမွာက္၊ စားေစျခင္း။ 
p ဒႆမကိန္း အမ်ားကို အျမန္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေပါင္း၊ ႏႈတ္၊ ေျမႇာက္၊ စား ျပဳႏိုင္ျခင္း။ 
p အေပါင္း ႏွင့္ အႏႈတ္သေဘာ ကိန္းမ်ားသည္ လိုင္းတစ္ခုတြင္ သုည၏ ဆန္႔က်င္ဖက္တြင္ တည္ရွိၾကသည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း။ 
p အႏႈတ္ကိန္းနံပါတ္မ်ား အပါအဝင္၊ နံပါတ္ အတြဲမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ ဂရပ္တစ္ခုေပၚတြင္ ပြိဳင့္ေနရာတစ္ခုကို ကိုၾသဒိနိတ္ ဆံုးမွတ္အညႊန္း  
   (coordinates) မ်ား ျဖင့္ ျပသေစျခင္း။ 
p နံပါတ္အျပည့္ ထပ္ညႊန္းကိန္းမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ဆံုးျဖတ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း။  (ဥပမာ 15+32)
p သခ်ၤာ ညီမွ်ျခင္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဂုဏ္သတၱိအတိုင္း တြက္ခ်က္၍ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊ ေရးေစျခင္း။ ဥပမာ-   
   2(3+x) သည္ 6+2x ႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္သည္ကို မွတ္မိသိရွိထားရမည္။ 
p သခ်ၤာညီမွ်ျခင္းမ်ားကို နားလည္၍ ေျဖရွင္းျခင္း။ ဥပမာ 2+x=12 ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရာတြင္ x (မသိကိန္း) သည္ မည္သည့္ဂဏန္း 
   ဆိုလွ်င္ မွန္ကန္ မည္နည္း။ 
p မွီခိုညႊန္းကိန္း ႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ ညႊန္းကိန္းမ်ား (dependent and independent variables) ကို ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း။ 
p ဧရိယာႏွင့္ ထုထည္ပါဝင္ေသာ ပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းပါ။ 

သခ်ၤာ

အတန္းအဆင့္အလုိက္ ဝတၳဳမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမဟုတ္သည့္ စာမ်ားကုိ သုံးသပ္မႈ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဖတ္ျခင္း။

အခ်ဳိး (ratio) ႏွင့္ ႀကိမ္ႏႈန္း (rate) မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ပုစၦာမ်ားကုိ သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း
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p ကမၻာေျမအတြင္းႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အင္အားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ ေျမကမၻာ အေပၚလႊာ ေျပာင္းလဲျခင္း။
p ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း စသည့္ အင္အားမ်ားေၾကာင့္ ေျမကမၻာ အေပၚလႊာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲပံုကို သံုးသပ္ျခင္း။  
p ကမၻာေျမေပၚတြင္ ေရကို မည္သို႔ပ်ံ႔ႏွံ႔ တည္ရွိေနေၾကာင္း၊ သမုဒၵရာ၊ ေရခဲေတာင္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ေျမေအာက္ေရ ႏွင့္ ေလထုလႊာထဲတြင္ 
   လွည့္လည္ေနပံုကို နားလည္ျခင္း။ 
p ကမၻာေျမ၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ရရွိႏိုင္ပံုကို ေဒတာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မူတည္၍ သုေတသန 
   ျပဳျခင္း၊ စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း။ 
p အေရးႀကီးသည့္ ပထဝီျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲျခင္း၊ သမုဒၵရာ အလယ္မွ အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ ေတာင္မ်ား 
   ျဖစ္ေပၚျခင္း တို႔သည္ ကမၻာ့ေျမလႊာ နယ္နိမိတ္မ်ား ႏွင့္ ေျမလႊာေၾကာ ေရြ႔လ်ားျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည္ကို ေလ့လာျခင္း။ 
p ပထဝီဆိုင္ရာ အခ်ိန္၊ သမိုင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲ ေနေသာ ပံုသဏၭာန္မ်ားကို ေက်ာက္ျဖစ္ ရုပ္ႂကြင္းမ်ား၊ အဆက္ဆက္ ေျမအနယ္ထိုင္ျခင္းမ်ား၊ 
   တြန္႔ေခါက္လႊာမ်ား၊ အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ အနည္က် ေက်ာက္တံုးမ်ားက ပင့္မထားေသာ အလႊာမ်ားကို ၾကည့္၍ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း။ 
p ရာသီဥတုသည္ ကမၻာေျမ၏ ေလထု အာကာသ၊ ေျမ၊ ေရ စသည္တို႔ကို ေနကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းအင္မ်ားက တြန္းေဆာ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
   ရႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ျခင္း။ ယင္းတို႔ကို ရႈပ္ေထြးသည့္ မိုဒယ္ပံုစံမ်ားမွ တဆင့္ 
   ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ျခင္း။  
p ႏိႈင္းရ တည္ေနရာႏွင့္ ကမၻာေျမ၊ လ ႏွင့္ ေန၏ ေရြ႔လ်ားမႈတို႔ကို သံုး၍၊ သက္ေရာက္ ႏိုင္ေသာ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ 
   ဥပမာ-သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆိုရာ၌ ရာသီဥတုမ်ား၊ ေန-လၾကပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။  

သိပၸံ

လူမႈေရးေလ့လာမႈ
p သမိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားကို သံုးသပ္၊ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို၍ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ သုေတသန ျပဳျခင္း။ 
p မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက သမိုင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပံု နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ 
p အေနာက္ျခမ္းကမၻာရွိ သမုိင္းေခတ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ အိုင္ဒီယာမ်ား ႏွင့္ ေတြးေခၚမႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း  
   အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။ 
p ပထဝီဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကို သံုး၍ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။ ဥပမာ- နည္းပညာျဖင့္ ေရာဂါမ်ား  
    ကူးစက္ပ်ံံ႔ပြားပံုကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ေရး ကူညီေပးသည္။ 
p လူသားႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ေနပံု ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံမ်ားက ဤသုိ႔ 
   ပထဝီဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုး၍ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဖာက္ျခင္း၊ ခံတပ္ ကဲ့သို႔ေသာ  
   လံုျခံဳေရး စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ျပဳၾကသည္။ 
p မတူကြဲျပားသည့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း။ ယင္းတြင္ သမားရိုးက်၊ အမိန္႔ေပး၊ ေစ်းကြက္ ႏွင့္ ေရာေႏွာ  
   စီးပြားေရး စနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
p ေငြေၾကးအရ ၾကံ့ခိုင္မႈ ျဖစ္ေစရန္ စုေဆာင္းမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အဓိက ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။ 
p အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနမႈကို သံုးသပ္ျခင္း။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရး  
   အိုင္ဒီယာမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားသည့္ သူမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္တုံ႔ျပန္ ေနၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ 
    ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိပံုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။ 
p အစိုးရစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာျခင္း။ 
p အစိုးရပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးက သူတို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ဆက္ဆံသည္ကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပျခင္း။  
   ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

ကမၻာေျမသိပၸံ၊ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား၊ ပထဝီႏွင့္ ရာသီဥတုကုိ အေလးေပး ေလ့လာျခင္း။ 

အေနာက္ကမၻာျခမ္းကုိ စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း၊ မတူညီေသာ အစိုးရမ်ားက ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ဆက္ဆံၾကသနည္း။ 

၆-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 အိမ္တြင္ စကားမၿမီေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားျခင္း။ ယင္းတြင္ လက္ရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား မွ်ေဝ ဖလွယ္ျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္  
    သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းကိစၥ အနာဂတ္အတြက္ ေျမာ္ျမင္မႈမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။  
p သင့္ကေလးႏွင့္အတူ တီဗြီ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ အျခား ေျပာဆိုသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ျခင္း။ ေျပာဆိုသူ၏ အဓိက 
    တင္ျပခ်က္ကို သင့္ကေလးကို ေမးျမန္းပါ။ စကားေျပာသူက ပရိသတ္မ်ားကို တစ္စံု တစ္ခု တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ပါသလား။ မည္သို႔ တိုက္တြန္းသနည္း။  
p သင့္ကေလးကို စာၾကည့္တိုက္တြင္၊ အင္တာနက္တြင္ သင့္ရပ္ရြာ လူမႈ အသိုက္အဝန္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀၀ က မည္သို႔ရွိမည္ကို ေလ့လာရန္  
    တိုက္တြန္းပါ။ ထိုအခ်ိန္ကို သင့္ကေလးက ကဗ်ာ၊ ဇာတ္လမ္း၊ ျပဇာတ္မ်ား ေရးဖူးပါသလား။  
p ျပတိုက္မ်ား၊ တိရိစၦာန္ရံုမ်ား၊ ျပဇာတ္ သီေယတာမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား၊ ငါးျပတိုက္မ်ား ႏွင့္ အျခား ပညာေပးေနရာမ်ားသို႔ သြားလည္ပတ္ပါ။ 
   သင့္ကေလးအတြက္ အေတြ႔အၾကံဳ အသစ္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား တိုးပြားေစႏိုင္ပါသည္။ 
p သင့္ကေလး၏ စာဖတ္ဝါသနာ ထက္သန္ ေစရန္ နည္းပညာအေထာက္အကူ ယူပါ။ ကေလးမ်ား ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္း 
    ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သင့္ကေလး သီးျခား တစ္ဦးတည္း မဖတ္ႏိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ားကို ကြန္ျပဴတာက ကူညီေပးပါမည္။ ကေလးမ်ားက 
    ဤဆိုဒ္မ်ားသို႔ သြားၾကည့္ႏိုင္ေသာ ကြန္ျပဴတာမ်ား စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ရွိတတ္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ အၾကံ 
    ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။
သခ်ၤာ
p လက္ေတြ႔ဘဝရွိ ပုစၦာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ ဥပမာ- မိသားစု အလည္အပတ္ခရီးတြင္ ခရီးေပါက္လာသည့္ အကြာအေဝး ႏွင့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္အေပၚ အေျခခံ၍၊ 
    ပ်မ္းမွ် လာသည့္ႏႈန္းကို ဆံုးျဖတ္ရန္ သင့္ ကေလးကို ေမးပါ။ သို႔မဟုတ္ အကြာအေဝး ႏွင့္ ပ်မ္းမွ် ေမာင္းႏွင္လာသည့္ အျမန္ႏႈန္းကို ေျပာျပ၍ ခရီးၾကာခ်ိန္ကို 
    မွန္းဆခိုင္းပါ။ 
p သင့္ကေလးကို ေစ်းကုန္စံုဆိုင္မွ ဝယ္ယူလာသည့္ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္း၏ ယူနစ္ ႏႈန္းထားကို တြက္ခ်က္ခိုင္းပါ။ ဥပမာ- ဂ်ဳံ ၂ ေပါင္သည္ $3.00 ေပးရသည္။ 
    ဂ်ံဳတစ္ေပါင္လွ်င္ မည္မွ် က်သင့္သနည္း။  
p ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ လိုအပ္သည့္ ဟင္းခတ္ပစၥည္းမ်ား ပမာဏကို သင့္ကေလးကို ဆံုးျဖတ္ခိုင္းပါ။ ဥပမာ- လူ ၄-ဦးကို ေကၽြးေမြးရန္၊ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆန္ 
    ၈-ခြက္ ထည့္ရမည္ ဆိုပါစို႔။ လူ ၆-ဦးကို ေကၽြးရန္ဆိုလွ်င္ ဆန္ခြက္ မည္မွ် လိုအပ္မည္နည္း။  
p အခန္းတစ္ခု ေဆးသုတ္ရန္အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္၊ ယင္းအခန္း၏ နံရံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကက္ တို႔၏ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာကို ရွာေဖြျခင္း၊ 
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- 

standards.dpsk12.org
mailto:standards@dpsk12.org

