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၇-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။

၇-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား

ဘာသာစကား အႏုပညာ
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား စုစည္းျခင္း၊ ေဝါဟာရမ်ား ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း။
p ျပဇာတ္၊ သို႔မဟုတ္ ကဗ်ာ၏ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ယင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို မည္သို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၾကာင္း သံုးသပ္ရန္။
p ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ သို႔မဟုတ္ ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္၏ အထူး အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ မည္သို႔ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္မႈရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္ရန္
(ဥပမာ- ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာက ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဇာတ္လမ္းကို မည္သို႔ ပံုေဖာ္ျပေနသနည္း။)
p စာေရးသူက မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ားကို စာသားထဲတြင္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းေျပာသူမွတဆင့္ မည္သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပ
ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္။
p သုေတသန လုပ္ငန္းအတိုမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။ အရင္းအျမစ္ အမ်ားမွယူျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ သုေတသနမ်ားႏွင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္
ေမးခြန္းမ်ား သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
p စာသားတစ္ခုကို အသံ၊ ဗီဒီယို ႏွင့္ မာလ္တီ မီဒီယာ အသြင္ စာသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း၊ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွာျခင္း။ အေၾကာင္းအရာကို
ၾကားခံမီဒီယာ တစ္ခုခ်င္းစီက မည္သို႔ ပံုေဖာ္ျပသည္ကို သံုးသပ္ျခင္း။
p ေခါင္းစီးမ်ားႏွင့္ စာသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ အိုင္ဒီယာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္း၊ ႏွင့္
အျခားသူမ်ား၏ အိုင္ဒီယာမ်ားအေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း။
p ေျပာသူ၏ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ တိက်သည့္ ဆိုလိုခ်က္ကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခကို သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္
ဤဆိုလိုခ်က္ေနာက္ကြယ္မွ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း။
p သတင္းေပးလိုသည့္ စာသားကို ေရးသားေသာ အခါ၊ ေခါင္းစီးကို ရွင္းလင္းစြာ မိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ေခါင္းစီးကို အျခားသက္ဆိုင္သည့္
အခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ တိက်သည့္ အေသးစိတ္မ်ား၊ ကိုးကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းမ်ားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္
ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေရာက္ေစျခင္း။
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ စာေရးသားပါ။
p ေဝါဟာရ၏ ဇစ္ျမစ္၊ သို႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ဆည္း ထားသည္မ်ားကို သဲလြန္စရွာ ၍ (ဥပမာ- အလြန္အက်ဴး Hyper စသည္ကို ေဝါဟာရတြင္
ေပါင္းစပ္ပါက၊ အလြန္အက်ဴးတက္ႂကြသည့္၊ အလြန္အက်ဴး အကဲဆတ္သည့္ … စသည္တို႔) ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။

သခ်ၤာ

အခ်ဳိးမ်ား၏ သက္ဆိုင္ပတ္သက္မႈကို သံုးသပ္ပါ။ ပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သခ်ၤာ ညီမွ်ျခင္းမ်ားကို ေရးသားပါ။
p အခ်ုိးအလိုက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈကို သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ သခ်ၤာဂုဏ္ သတၱိမ်ား ႏွင့္ အခ်ဳိးအလိုက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈတို႔ကို
ခြဲျခားေဖာ္ျပျခင္း။ (ဥပမာ- ပစၥည္းအမ်ားကို 10 ဆ ဝယ္ယူပါက၊ ကုန္က်ေငြ 10 ဆ ရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အက္စပရင္ေဆးျပား 10 ဆ
ေသာက္သံုး၍၊ သင္၏အဖ်ား 10 ဆ ေလ်ာ့က်လာမည္ မဟုတ္)။
p ရာခိုင္ႏႈန္းပုစၦာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။ (ဥပမာ လြယ္ကူေသာ အတိုးႏႈန္း၊ အခြန္၊ သတ္မွတ္ ေစ်းတက္ျခင္း ႏွင့္ က်ျခင္း)
p ဇယားမ်ား၊ ဂရပ္မ်ား၊ ညီမွ်ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္၊ ေျပာင္းလဲမႈ ယူနစ္ ႏႈန္းထား တစ္ခုခ်င္းကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (ကိန္းရွင္
တစ္ခု အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရာတြင္ တစ္သမတ္တည္း ေျပာင္းလဲသည့္ ႏႈန္းထား)
p ေအာက္ပါ ပံုေသနည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။ [(3x + 12 = 2(x - 4) တြင္ မသိကန္း x ကို ရွာေဖြျခင္း။]
p ကိန္းရွင္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အေရအတြက္မ်ား ကို ကိုယ္စားျပဳေစျခင္း၊ လြယ္ကူေသာ ညီမွ်ျခင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
ေျဖရွင္းရွင္ မညီမွ်မႈမ်ား ရွာေဖြျခင္း။ (ဥပမာ 5x + 2 > 10)
p ကိန္းျပည့္၊ အပိုင္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ဒႆမကိန္းမ်ား ပူးတြဲပါဝင္ေနသည့္ ပုစၦာကို ေျဖရွင္းျခင္း။ (ဥပမာ- တစ္နာရီလွ်င္ $25 ရရွိေသာ အလုပ္လုပ္သူ
အမ်ဳိးသမီးသည္ 10% လစာ တိုးတက္ ရရွိသည္။ သူက တစ္နာရီလွ်င္ လစာ 1/10 သို႔မဟုတ္ $2.50 ရရွိေအာင္ တိုးလုပ္သည္။ လစာအသစ္က
တစ္နာရီလွ်င္ $27.50 ျဖစ္လာသည္။)
p ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို သုညျဖင့္ မစားႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။
p ေထာင့္တိုင္းထြာမႈ၊ မ်က္ႏွာ ၂-ဖက္ရွိ အရာဝတၳဳမ်ား၊ စက္ဝိုင္းတစ္ခု၏ မ်က္ႏွာျပင္၊ ထုထည္ ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ၃-ခုရွိ အရာဝတၳဳမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္
ဧရိယာ ပုစၦာတို႔ကို ေျဖရွင္းျခင္း။
p စာရင္းအင္း (statistics) ကို ၾကည့္၍ သတင္း ထုတ္ႏႈတ္ယူျခင္း၊ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမ်ား (ဥပမာ- စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ မည္သည့္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း)
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၇-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား

သိပၸံ

သက္ရွိမ်ား၏ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွင္သန္ျခင္းသေဘာကို နားလည္ျခင္း။ ကမၻာေပၚရွိ သက္ရွိမ်ား မည္သို႔
ေျပာင္းလဲသြားၾကသနည္း။
p ထူးျခားသည့္ ဂုဏ္သတၱိတစ္ခုခုရွိေသာ သက္ရွိ သတၱဝါမ်ား၊ ထူးျခားသည့္ ဝန္းက်င္တြင္ မ်ဳိးေပါက္ပြားၾကသည့္ သက္ရွိ သတၱဝါမ်ားသည္

အျခားသက္ရွိမ်ားထက္ ရွင္သန္ႏိုင္ခြင့္ ပိုမ်ားေၾကာင္း နားလည္ သိရွိေစျခင္း။ (ဥပမာ- လူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သည့္ ႂကြက္၊ ခို ကဲ့သို႔ေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္
ၿမိဳ႔မ်ား၊ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ပို၍ ေပါမ်ားသည္။)

p ထူးျခားဂုဏ္သတၱိ တစ္ခုခုရွိေသာ သက္ရွိ သတၱဝါမ်ားသည္ မ်ဳိးေပါက္ပြားရန္ ရွင္သန္ ႏိုင္- မႏိုင္ကို သက္ေသ အေထာက္အထား အေျချပဳ
ရွင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳစုျခင္း၊ ရွင္းျပျခင္း ႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံု ေစျခင္း။
p လူ၏ကိုယ္ခႏၶာကို သီးျခား လုပ္ငန္းတာဝန္ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္မႈရွိသည့္ အက္တြမ္မ်ား၊ ဆဲလ္မ်ား၊ တစ္သွ်ဴးမ်ား၊ အဂၤါမ်ား၊
ကိုယ္အဂၤါစနစ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။
p ကိုယ္ခႏၶာစနစ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေထာက္အကူျပဳပံု၊ သက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးပံုကို နားလည္ေစျခင္း။
p သက္ရွိမ်ားတြင္ ဆဲလ္သည္ အေသးငယ္ဆံုး သက္ရွိယူနစ္ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္း လြတ္လပ္ မွီခိုကင္းစြာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
သက္ရွိဘဝအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေလ့လာျခင္း။
p အပင္ဆဲလ္မ်ား ႏွင့္ တိရိစၦာန္ဆဲလ္မ်ား၊ ဆဲလ္ တစ္ခုထဲရွိ သက္ရွိမ်ားကို အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၌ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊
ကြာျခားခ်က္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။
p အလင္းျဖင့္ အစာခ်က္ျခင္း (photosynthesis) ႏွင့္ ဆဲလ္မ်ား အသက္ရွဴျခင္း (cellular respiration) သည္ သက္ရွိမ်ားတြင္ စြမ္းအင္ ရရွိေရး
အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဤသို႔ အသံုးျပဳေနရသည္ကို နားလည္ေစျခင္း။
p သက္ရွိမ်ား ပထဝီကာလ တစ္ေလ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပံုကို သက္ေသအေထာက္အထား လိုင္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြစူးစမ္းျခင္း။
p ကမၻာေပၚရွိ အသက္ရွိမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားျပ၍ သံုးသပ္ျခင္း။
p အစုအျပဳအလိုက္ မ်ဳိးသုဥ္းျခင္း ျဖစ္ရပ္၏ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သံုးသပ္၊ ေဝဖန္ျခင္း။

လူမႈေရးေလ့လာမႈ

အေရွ႔ကမၻာျခမ္းကို ေလ့လာျခင္း၊ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝမႈကို ေလ့လာျခင္း။
p အမ်ဳိးစံုေသာ သမိုင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြ သံုးသပ္၍ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရန္၊ ႏွင့္ မိမိ၏ က်မ္းကို ခုခံေခ်ပရန္
မည္သို႔မည္ပံု အျမင္မ်ားျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာ ၾကသည္ကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။

p ထင္ရွားသည့္ ကာလမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကမၻာတစ္လႊားမွ လူမ်ား မည္သို႔ အျပန္အလွန္ မွီခိုၾကရသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ ေစျခင္း။
p အေရွ႔ကမၻာျခမ္းရွိ သမိုင္းေခတ္မ်ား၊ လူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ ပင္မ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ အခ်င္းခ်င္း
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးကို ေလ့လာျခင္း။
p ေနထိုင္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေစ၊ အေရွ႔ကမၻာျခမ္းသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတူ ကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားႏွင့္
သမိုင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ (ဥပမာ- ကမၻာ့ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာႀကီးမ်ား၊ ပိုးသားလမ္းမႀကီး)
p ေျမပံုႏွင့္ ပထဝီဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကိုသံုး၍ လူသားႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစနစ္မ်ားရွိ ျဖစ္ရပ္ အလားအလာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။
p ေနရာတစ္ခု၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္က စီးပြားေရးအေပၚ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အလားအလာမ်ားအေပၚ မည္သို႔ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ
ရွိသည္ကို ရွင္းျပပါ။ (ဥပမာ- ႏွင္းစီး ကစားပြဲ (Snowmobile) စီးပြားေရးသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ပါ။)
p ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားကို အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါ။
p ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားအေပၚ မည္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။
(ဥပမာ- သဘာဝ ကယ္ေဘးျဖစ္မည္ ဆို၍ လူထုမ်ားက အေရးေပၚပစၥည္းမ်ား ဝယ္၍ သိမ္းဆည္းၾကသည္။)
p အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝမႈက စီးပြားေရး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား အေပၚ ၾသဇာ
သက္ေရာက္ေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။ (ဥပမာ-သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း အနီးရွိ ကုမၸဏီႀကီး)
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက သူတို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို
ဖြင့္ဆိုပံုကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း။
p ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အျပန္အလွန္
ဆက္ဆံပံုကို သံုးသပ္ျခင္း။
p ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ စစ္ပမ
ဲြ ်ားကို သံးု သပ္ျခင္း။
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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 သင္၏ကေလး လြတ္လပ္စြာ စာဖတ္ရန္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ ဖန္တီးေပးထားပါ။ ဤအခ်ိန္တြင္ တီဗြီကဲ့သို႔ အာရံုေထြျပားစရာ မရွိေစသင့္ပါ။
p သင့္ကေလး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ ထို႔ေနာက္ ယင္းေခါင္းစဥ္မ်ားကို စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊
အျခားအရာမ်ားတြင္ ရွာေဖြ၍ သင့္ကေလး စာဖတ္စိတ္ ထက္သန္လာေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးပါ။

p သင့္ကေလး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ စာေရးဆရာအမည္ကို ေမးျမန္းပါ။ ေတြးေခၚ လာေစရန္၊ ေလ့လာမႈ ျဖစ္လာေစရန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ။ ဥပမာ-

“သူတို႔က ဘာျဖစ္လို႔ မင္းအႀကိဳက္ဆံုး စာေရးဆရာေတြ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ”။ “ဒီစာေရးဆရာေတြက ဘယ္လို အိုင္ဒီယာမ်ဳိးေတြ ေရးတာလဲ”
“ဒီစာအုပ္ေတြထဲမွာ မင္းအႀကိဳက္ဆံုး ဇာတ္ေကာင္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။” “ဘာျဖစ္လို႔ ႀကိဳက္တာလဲ” စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းေပးပါ။ သင့္ကေလးအတြက္
စာအုပ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf.

p အျခားသူမ်ား အိမ္တြင္ စာဖတ္ေနသည္ကို သင့္ကေလး ေတြ႔ရွိပါက သူ႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ သင္ ဖတ္ရႈထားသည္ကိုလည္း
သင့္ကေလးႏွင့္ ဖလွယ္ေဝငွႏိုင္သည္။

p အိမ္တြင္ စကားမၿမီေျပာဆိုရန္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားျခင္း။ ယင္းတြင္ လက္ရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား မွ်ေဝ ဖလွယ္ျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းကိစၥ အနာဂတ္အတြက္ ေျမာ္ျမင္မႈမ်ား ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

p ေဒသရွိ ျပတိုက္မ်ားကို အတူတကြ သြားလည္ပါ။ ျပပြဲမ်ားကို ေသခ်ာ သြားေလ့လာ၍ သင္တို႔ ျမင္ခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္ေျပာပါ။ ေဒသရွိ ေရြးခ်ယ္စရာျပတိုက္မ်ား
တြင္ ဒင္းဗားအႏုပညာ ျပတိုက္ (www.denverartmuseum.org)၊ Museo de las Americas (www.museo.org) ႏွင့္ ဒင္းဗား သဘာဝႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ
ျပတိုက္ (www.dmns.org) တို႔ ပါဝင္သည္။

သခ်ၤာ
p လက္ေတြ႔ဘဝထဲရွိ ပုစၦာမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ ဥပမာ- ေဘာက္ဆူး 15% ေပးရမည္ ဆိုလွ်င္ မည္မွ်ေပးရမည္ကို တြက္ခိုင္းပါ။ သို႔မဟုတ္ အပတ္စဥ္လစာမွ
ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မွ်ျဖင့္ အခြန္ မည္မွ်ေပးရမည္ကို တြက္ခိုင္းပါ။

p ေရရွည္ စီမံခ်က္အတြက္ဆိုလွ်င္ သင့္ကေလးကို စေတာ့ (stock) တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခိုင္း၍ ေစ်းကြက္တြင္ ယင္း၏ တန္ဖိုးကို သတင္းစာဖတ္၍

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းပါ။ လစဥ္ စေတာ့ေစ်း က်ဆင္း-တက္လာသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တြက္ခိုင္းပါ။

p ကုန္တိုက္စတိုး ေၾကာ္ျငာကို သံုး၍ သင့္ ကေလးကို ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္ လုပ္ေစပါ။ ဥပမာ- အကယ္၍ စတိုးေၾကာ္ျငာ က 30% ေလွ်ာ့ေပးမည္
ဆိုလွ်င္၊ ေစ်းခ်သည့္ ပမာဏ ေဒၚလာကုန္က်ေငြကို တြက္ခိုင္းပါ။ ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈတန္ဖိုးမ်ား ကိုလည္း တြက္ခိုင္းပါ။

p သင့္ကေလးကို 4 မ်ား အသံုးျပဳေစ၍ 4 အကၡရာသခ်ၤာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 0 မွ 20 အထိ ေရးေစပါ။ ဥပမာ- 44-44=0; 4x4-4x4=0။ မည္သို႔ 1 ရေအာင္
လုပ္မည္နည္း။ 4/4+4-4=1.

p အိမ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ သခ်ၤာဂိမ္းမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို www.figurethis.org. ဆိုဒ္တြင္ ရရွိႏိုင္သည္။ စပိန္ ဘာသာျဖင့္လည္း ရရွိႏိုင္သည္။.

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။

