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၈-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။

၈-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား

ဘာသာစကား အႏုပညာ

အျမင္ရႈေထာင့္မ်ား၊ ထုတ္ယူကိုးကားခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း၊ အဆင့္ဆင့္ သုေတသန စီမံခ်က္မ်ား။
p စာဖတ္သည့္အခန္းက တိုက္ရိုက္၊ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္မည္သို႔ ေဖာ္ျပသနည္း ႏွင့္ စာသားပါ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားမွ
မည္သို႔ ထုတ္ယူကိုးကားသည္ကို ေဖာ္ျပျခင္း (ထုတ္ယူကိုးကားသည္ inference ဆိုသည္မွာ တိုက္ရိုက္၊ သို႔မဟုတ္ ပြင့္လင္းစြာ
ေဖာ္ျပထားသည္ထက္စာလွ်င္ အခ်က္မ်ားအေပၚမွ၊ သို႔မဟုတ္ အေျခအေန ေပၚမွ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။)
p ယင္းေခါင္းစဥ္၌ပင္ မည္သည့္ကိစၥမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရႈေထာင့္အျမင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ ကြဲလြဲေနသည္ကို သံုးသပ္ျခင္း။
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ (ဥပမာ- ပံုႏွိပ္၊ တီဗြီ၊ ဝက္ဘ္) သတင္း အခ်က္အလက္ တင္ျပမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္
ယင္း၏ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း။
p ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားကို တင္ျပျခင္း ႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံ ေျပာဆိုျခင္း။ အဓိက အခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား၊
ခိုင္လံုညီညြတ္သည့္ ဆင္ေျခမ်ား၊ နားေထာင္သည့္ ပရိသတ္မ်ား၊ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို တုံ႔ျပန္ မူတည္၍ ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္
မွတ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ စူးစမ္းေတြ႔ရွိမႈမ်ား၊ အိုင္ဒီယာမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း။
p ဗဟိုခ်က္မ အိုင္ဒီယာတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာသည့္အျမင္တစ္ခု အေပၚ ဝန္းရံ၍ ဆီေလ်ာ္သည့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခ၊ သက္ေသ
အေထာက္အထား၊ ေဝါဟာရ တိက် ေသသပ္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ၾကားအသြင္ေျပာင္းမႈ ေျပျပစ္ျခင္း၊ မတူသည့္ ဝါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ားျဖင့္ ေရးသားျခင္း။
p သုေတသန စီမံခ်က္မ်ား အစီအစဥ္ ဆြဲျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ယင္းတြင္ အဆင့္မ်ားစြာႏွင့္ မ်ားစြာ ခိုင္လံုသည့္၊ ပံုႏွိပ္ထားသည့္ ႏွင့္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွတ္တမ္း ရင္းျမစ္မ်ား ပါဝင္သည္။
p ေျပာေဟာမႈ ပံုစံအသြင္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း။ (ဥပမာ- သံတူေၾကာင္းကြဲ အဓိပၸါယ္ ႏွစ္ခြ ဟာသေျမာက္သည့္ အသံုးအႏႈန္း ႏွင့္
ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ လြဲေခ်ာ္ ျဖစ္မႈ ေဟာေျပာမႈမ်ား)။ ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ လြဲေခ်ာ္ျဖစ္မႈမ်ား (Verbal irony) ဆိုသည္မွာ၊
သူတို႔၏ ပံုမွန္ အဓိပၸါယ္ထက္ အျခားတစ္ခုကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ- “ရႊံ႔ေရကဲ့သို႔ ၾကည္လင္သည္” ဆိုရာ၌၊ မရွင္းလင္း
မၾကည္လင္မႈကို ဆိုသည္။)
p ျပင္းထန္ေသာ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေသာ ႀကိယာမ်ားကိုသံုး၍ စာဖတ္သူအတြက္ ရွင္းလင္းေသာပံု ေဖာ္ျပပါ။ (ဥပမာ- လမ္းေလွ်ာက္သည္၊
ေက်ာ္လႊားသည္၊ သေဝထိုးသည္၊ ယိုင္ထိုးသြားသည္၊ ေထာ့နဲ႔သြားသည္။)

သခ်ၤာ

Linear (အစဥ္အတိုင္း သေဘာ) ပံုေသနည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ Functions မ်ား၊ တစ္ထပ္တည္းက်ျခင္း (Congruence)၊
အသြင္တူမ်ား (similarity) ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း။
p Linear (အစဥ္အတိုင္း သေဘာ) ပံုေသနည္းမ်ား၊ ႏွင့္ Linear Linear (အစဥ္အတိုင္း သေဘာ) ပံုေသနည္းမ်ား အစံုတို႔ကို ေျဖရွင္းျခင္း။
ဥပမာ- Linear (အစဥ္အတိုင္း သေဘာ) ပံုေသနည္းတစ္ခု သည္ y=mx + b ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ မ်ဥ္းေျဖာင့္တစ္ခုအျဖစ္ ဂရပ္တြင္
ရွိေနေစသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက (x, y) တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ဂရပ္ေပၚတြင္ ေလ့လာ၍၊ ညီမွ်ျခင္းတြင္ အေျဖကိုေပးသည္။ m သည္
ယင္းမ်ဥ္းေျဖာင့္၏ တိမ္းေစာင္းမႈ ျဖစ္သည္။
p စာရင္းအင္းပညာ သေဘာအရ သက္ဆိုင္မႈမ်ား (statistical relationships) ကို အေကာင္းဆံုး အံက်သည့္ လိုင္းတစ္ခု (best-fit line) ျဖင့္
သံုးသပ္ျခင္း။
p Functions မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။ (Function တစ္ခု ဆိုသည္မွာ x ၏ တန္ဖိုးကို y ၏ တန္ဖိုးႏွင့္
တိက်စြာ တြဲဆက္သတ္မွတ္ ထားသည့္ ဥပေဒသျဖစ္သည္။ ဥပမာ y=2x ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒသ သည္ ယခု (-2,-4), (3,6) ႏွင့္
(4,8) ကိန္းအတြဲမ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္။
p အေရအတြက္မ်ားအၾကား Functions မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ မိုဒယ္ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
p အေပါင္း ႏွင့္ အႏႈတ္ ထပ္ညႊန္းကိန္းမ်ား (exponents)၊ square root ႏွင့္ cube root သေကၤတမ်ား၊ သိပၸံဆိုင္ရာ အမွတ္အသားမ်ား ႏွင့္ \
အလုပ္လုပ္ျခင္း။
p အခ်ဳိးအရ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊ မ်ဥ္းေျဖာင့္ လိုင္းမ်ား၊ Linear (အစဥ္အတိုင္း သေဘာ) ပံုေသနည္းမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း။
p အခ်ဳိးအလိုက္ ဆက္စပ္မႈကို ဂရပ္ဆြဲပါ။ တိမ္းေစာင္းမႈ (slope) ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ႏႈန္း (rate of chance) ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။
p တစ္ထပ္တည္းက်မႈ (congruence) ကို (ပံုစံတစ္ခုတစ္ခု ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ရွိေသာ ေနာက္ထပ္ ပံုစံ) ႏွင့္ အသြင္တူမ်ား (similarity)
(ပံုစံတူသည္၊ သို႔ေသာ္ အရြယ္အစားမတူ) ကို နားလည္ျခင္း။ ရုပ္ပံုမိုဒယ္မ်ား၊ ဆလိုဒ္ထိုး သည့္ ကားခ်ပ္မ်ား၊ ပထဝီဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲယားမ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္း။
p လွည့္ျခင္း၊ ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ျခင္း ႏွင့္ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား (rotations, reflections and translations) တြင္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္
ပတ္သက္မႈမ်ားကို နားလည္ျခင္း။ သူတို႔၏ သက္ေရာက္မႈကို 2-D ပံုတြင္ ရွင္းျပျခင္း။
p ပိုင္သာဂိုရပ္စ္ သီအိုရမ္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း (ႀတိဂံတစ္ခု၏ အနားမ်ားဆုိင္ရာ ညီမွ်ျခင္း a2+b2=c2)။
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၈-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား

သိပၸံ

အရာအားလံုးသည္ အက္တြမ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ စြမ္းအင္မ်ားအေပၚ နားလည္ေစျခင္း။
p အရာအားလံုးသည္ မ်က္ေစ့ျဖင့္ မျမင္သာ ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္ေသာ အက္တြမ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။
p အရာဝတၳဳမ်ားတြင္ သီးျခားမတူသည့္ အက္တြမ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း နားလည္ေစျခင္း။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မတူသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ရွိေနၾကသည္။
အက္တြမ္သည္ပင္ ပို၍ေသးငယ္သည့္ အမႈန္ (particles) မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

p ေကာင္းစြာ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ေမာ္လီက်ဴးတြင္ အက္တြမ္မ်ားသည္ အတူ ေစးကပ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။ သို႔မဟုတ္ ပို၍ႀကီးေသာ အစီအစဥ္တြင္
တြဲခ်ိတ္ေနႏိုင္သည္။ အက္တြမ္မ်ား၏ မတူကြဲျပားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အုပ္စုျဖစ္လာၿပီး အရာဝတၳဳမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းသည္။

p အမႈန္မ်ားဆိုင္ရာ မိုဒယ္တစ္ရပ္ကို သံုး၍ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ အစိုင္အခံ၊ အရည္၊ အေငြ႔မ်ား အေျခအေနေျပာင္းပံုကို ေလ့လာျခင္း။
(မည္သည့္ အေျခအေနတြင္ မဆို အရာဝတၳဳ အားလံုးသည္ အမႈန္မ်ား ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး၊ အခ်ိန္တိုင္း လႈပ္ရွားေနၾကသည္။)

p ထုမ်ား၊ အေလးခ်ိန္၊ ထုထည္ႏွင့္ သိပ္သည္းဆတို႔အၾကား ဆက္စပ္မႈကို ရွင္းျပျခင္း။
p အရာဝတၳဳမ်ား၏ အေရာအေႏွာသည္ သူတို႔၏ ဂုဏ္သတၱိအေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း။ ဥပမာ- ေရဆူအမွတ္၌၊ သံလိုက္ဆြဲအား၌၊
သိပ္သည္းဆ၌… စသည္ျဖင့္။

p အရာတစ္ခုအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ အင္အားမ်ား၏ လားရာႏွင့္ အရွိန္အဟုန္ကို သံုး၍ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း။ ယင္းအရာ ဝတၳဳ၏
ေရြ႔လ်ားမႈ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္း။

p စြမ္းအင္ ပံုသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ယင္းပံုသဏၭာန္မ်ား တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ျခင္း။ သို႔ေသာ္ စုစုေပါင္း
စြမ္းအင္ကိုမူ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ထားသည္။

p ရုပ္ပိုင္း ႏွင့္ ဓာတုသေဘာ အေျပာင္းအလဲ မ်ားကို ခြဲျခားေလ့လာျခင္း။ ထုကို ေျပာင္းလဲမႈတိုင္းတြင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း မွတ္သား
ထားျခင္း။

p လိႈင္းမ်ားသေဘာ ကို သိရွိနားလည္ျခင္း။ ဥပမာ- လွ်ပ္စစ္သံလိုက္၊ အသံ၊ ေျမငလ်င္၊ ေရလိႈင္းမ်ားတြင္ တူညီေသာ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားရွိ၍
ထူးျခားေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။

လူမႈေရးေလ့လာမႈ

အေမရိကန္ေတာင္လွန္ေရး မွ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ ကာလအထိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမိုင္းေၾကာင္းကို စစ္ေဆး ေလ့လာျခင္း။
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား ႏွင့္ အျမင္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသမိုင္းကို ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ေမးခြန္း တစ္ရပ္
ျပဳစုေဖာ္ထုတ္ပါ။

p အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရးမွ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးကို အေျချပဳ၍ သမိုင္းေခတ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ အိုင္ဒီယာမ်ားႏွင့္
ပင္မအေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာပါ။

p ပထဝီဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လူႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား လားရာမ်ားကို သံုးသပ္ပါ။ ဥပမာ- လူမ်ားက ျမစ္မ်ားအနီးတြင္ အေျခခ်
ေနထိုင္ၾကသည္။

p ေနရာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို သံုးသပ္ျပပါ။ ဥပမာ- အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ
မူတည္၍ ႏိုင္ငံမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယား ေရႊအလုအယက္ တူးေဖာ္မႈကာလမ်ားတြင္ လူမ်ားက တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အလုအယက္
ၿပိဳင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။

p လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ အပါအဝင္၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈသည္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မည္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သံုးသပ္ျခင္း။
p ႏိုင္ငံမ်ားက ကိုတာစနစ္၊ သြင္းကုန္အခြန္မ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈကို မည္သည့္အတြက္ ကန္႔သတ္သည္ကို ရွင္းျပျခင္း။
p လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဝယ္ႏိုင္/ေခ်းႏိုင္မႈ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ (credit) ႏွင့္ အေႂကြး (debt) တို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။
p လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဝယ္ႏိုင္/ေခ်းႏိုင္မႈ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ (credit) ႏွင့္ အေႂကြး (debt) ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္
အျပစ္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း။

p အခ်ိန္အေပၚ မူတည္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑တြင္ ဆက္လက္
တည္ျမဲေနမႈမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ကိစၥမ်ားကို သံုးသပ္ျပပါ။

p အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက က်သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
အေျပာင္းအလဲမ်ား ကာလကို ေဖာ္ျပပါ။ မည္သုိ႔ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပပါ။

p ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒစနစ္တြင္ ဥပေဒ၏ ေနရာကို ေလ့လာျခင္း။
p တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင့္၊ ျပည္နယ္ ဥပေဒ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဥပေဒမ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း။
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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 တီဗြီကဲ့သို႔ အာရံုေထြျပားစရာ မရွိေစဘဲ၊ သင္၏ကေလး လြတ္လပ္စြာ စာဖတ္ရန္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း။
p လူတိုင္း၏ မအားလပ္သည့္ အခ်ိန္ကို မိသားစု ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခ်ိန္ ရေအာင္ စီစဥ္ပါ။ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ စေနတနဂၤေႏြေန႔ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားဆိုလွ်င္ ဆံုေတြ႔ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

p သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ေဒသရွိ ေကာလိပ္ ဝင္းအတြင္းသို႔ သြားလည္ပါ။ ေကာလိပ္ တက္ေရးကိစၥ ေစာစီးစြာ ကတည္းကပင္ ေျပာဆိုထားပါ။ သူ႔အေနျဖင့္
ေကာလိပ္မွ မည္သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသနည္း။ ေကာလိပ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ သင့္ကေလးသည္ အထက္တန္းတြင္ ရမွတ္ မည္မွ်ေကာင္းရန္
လိုအပ္ ပါသနည္း။

p ျပတိုက္မ်ား၊ တိရိစၦာန္ရံုမ်ား၊ ျပဇာတ္ သီေယတာမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ ေနရာမ်ား၊ ငါးျပတိုက္မ်ား ႏွင့္ အျခား ပညာေပး ေနရာမ်ားသို႔ သြားလည္ပါ။ သင့္ကေလးကို
အေတြ႔အၾကံဳ၊ ဗဟုသုတ အသစ္မ်ား၊ ေဝါဟာရအသစ္မ်ား ရရွိေစရန္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစပါမည္။

p သင့္ကေလးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ကဒ္ ရွိေနေစရန္ ေသခ်ာ ျပဳလုပ္ေပးပါ။
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 ဘဝ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥမ်ားတြင္ သခ်ၤာ မည္မွ် အသံုးက်သည္ကို အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳ၍ သင့္ကေလးကို ရွာေဖြခိုင္းပါ။ ထိုမွတဆင့္ ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကေလး အတြက္ အနာဂတ္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားအျဖစ္ စဥ္းစားမိလာေစႏိုင္သည္။

p သခ်ၤာအတန္းတြင္ သူေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ သူအံ့အားသင့္ေစသည္၊ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားမႈကိစၥမ်ားကို သင့္ကို ျပန္ေျပာျပခိုင္းပါ။ ဥပမာ-

ဆလင္ဒါ (ထုလံုး)၊ Spheres (စက္ဝိုင္း ေဘာလံုး) တို႔ကို ပုစၦာေျဖရွင္းျခင္း မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။ ဥပမာ- ဥယ်ာဥ္ ေရေလာင္းသည့္ ပိုက္တြင္ ေရမည္မွ်
ဆန္႔ႏိုင္သနည္း။ ကမၻာႀကီးကို ေနအထဲ ထည့္ပါက အလံုး မည္မွ် ဆန္႔နိုင္သနည္း… စသည္ျဖင့္။

p ကိုယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ဝလြန္းမႈ တို႔ ဆက္စပ္ေၾကာင္း အစက္အေျပာက္မ်ား ဂရပ္ (scatterplot) ရွိ ေဒတာမ်ားကို သံုး၍ သံုးသပ္ဆိုင္းပါ။
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အရာဝတၳဳမ်ား၊ ပံုးခြက္မ်ား ကိုသံုး၍ (ဥပမာ- ဆပ္ျပာပံုး၊ ရွဴးဖိနပ္ ေသတၱာ) ယင္း၏ မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာ ႏွင့္ ထုထည္ကို တြက္ခ်က္ခိုင္းပါ။
အေျဖကို အတူ ျပန္စစ္ေဆးပါ။

p သင့္ကေလးက စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးပါ။ သခ်ၤာကို အေရးပါသည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာေပါက္ေစပါ။ “မိမိက
သခ်ၤာညံ့တယ္” သို႔မဟုတ္ “သခ်ၤာက သိပ္ခက္တယ္” စသည္ျဖင့္ အေျပာမ်ဳိး ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

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။

