
ေက်ာင္းသား ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္
အတန္းတစ္ခုခ်င္းအတြက္ သင့္ကေလး မည္သုိ႔ေလ့လာသင္ယူရမည္ကုိ နမူနာမ်ား

အထက္တန္းေက်ာင္း
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။{

{



အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား
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p အေမရိကန္ႏွင့္ ကမၻာ့စာေပမွ အေျခခံက်သည့္ စာေပမ်ား ဖတ္ျခင္း ႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္း။ ကာလ အခ်ိန္တူတြင္ အေၾကာင္းအရာတူ၊ သို႔မဟုတ္ 
   ေခါင္းစဥ္တူအေပၚ စာေပ ႏွစ္ခုမွ မည္သို႔ ေရးသားထားၾကသည္ကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္း။  
p သံုးသပ္ရန္အတြက္ စာအုပ္စာေပမွ တိုက္ရိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရည္ညႊန္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ၊ ခိုင္မာသည့္ သက္ေသ 
    အေထာက္အထားမ်ားကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပပါ။ စာသားတြင္ မည္သည့္အခ်က္ကို မရွင္းလင္း၊ သက္ေသမေဖာ္ျပဘဲ ထားသည္ကိုလည္း 
    ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 
p သမိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မည္သို႔ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခ ထုတ္ႏႈတ္သည္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပါ။ အကဲျဖတ္ျပပါ။ ယင္းတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံု 
    အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံ စံမူမ်ားလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 
p ေခါင္းစဥ္အေပၚ၊ စာသားအေပၚ ေဝဖန္ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ အေထာက္အထားျပဳ ျငင္းခ်က္မ်ားကို ခိုင္လံုသည့္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ေျခ၊ သက္ဆိုင္သည့္ 
    လံုေလာက္သည့္ သက္ေသမ်ားသံုး၍ ပံ့ပိုးေဖာ္ျပပါ။ 
p ေမးခြန္းတစ္ခုကို ေျဖရန္ႏွင့္ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ သုေတသန စီမံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
p အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အိုင္ဒီယာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္း၊ တိုက္တြန္းနားခ်ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ 
    အိုင္ဒီယာမ်ားအေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳပါ။ 
p ရႈပ္ေထြးခက္ခဲသည့္၊ သို႔မဟုတ္ ပံုေဖာ္ျပသည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို နားလည္ေၾကာင္း ျပသပါ။ (ဥပမာ- အထူးႀကီးထားသည့္ စာလံုးမ်ား) 
    စာသားတြင္ တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပ ထားသည္မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပ၍ အမွန္တကယ္ မည္သို႔ ဆိုလိုေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 
p စာသားတြင္ ပံုေဖာ္ျပသည့္ ဘာသာစကားမ်ား၏ အခန္းက႑ကို နားလည္ေစျခင္း။ 
p မာလ္တီမီဒီယာ ပံုစံမ်ားကို သံုး၍ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပျခင္း။ (ဥပမာ- ပံုကားခ်ပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရုပ္ျမင္/အသံ တင္ဆက္မႈမ်ား) 
   ယင္းနည္းျဖင့္ ေတြ႔ရွိမႈ၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခ၊ သက္ေသ အေထာက္အထားတို႔ကို ပို၍ နားလည္မႈ ျမင့္ေစသည္။ 

ဘာသာစကား အႏုပညာ

p Linear (အစဥ္အတိုင္း သေဘာ) o ပံုေသနည္းမ်ား (equations) ဖန္တီးျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္း (မသိကိန္းမ်ားအတြက္ အကၡရာ စာလံုးမ်ား 
    ကိုယ္စားသံုးေသာ၊ သခ်ၤာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။) ဥပမာ-  2x – 6y = 14 ။ ၂-ခု သို႔ထက္ပိုေသာ ကိန္းရွင္မ်ား၏ နံပါတ္ကိန္းမ်ား၊ 
    သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္မႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ 
p Rational expressions ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား [ဥပမာ 3/(x-4)] တြင္ ပါဝင္ေဖာ္ျပရန္၊ ခြဲစိတ္ႏိုင္ ေသာ နံပါတ္မ်ား (rational numbers) (ဥပမာ ¾) 
   အေပၚ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း။ 
p ေနာက္တစ္မ်ဳိး ျပန္ေရးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု (structure) မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ 
p (အေျခအေန မ်ဳိးစံုရွိ ကိန္းမ်ား) polynomials မ်ားကို ေပါင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျခင္း၊ ေျမႇာက္ျခင္း။ 
p မ်ဥ္းတစ္ခု၏ တိမ္းေစာင္းမႈ (slope) ကို ကိန္းရွင္ ၂-ခု၏ ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း။ ဆံုမွတ္ (intercept) သည္ linear model 
   (အစဥ္အတိုင္းသေဘာ ပံုစံ) တြင္ အျမဲတေစ အေျခအေန တစ္ခု ျဖစ္သည္။  
p အေရအတြက္မ်ား (quantities) မ်ား အၾကား ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ Functions မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း။ (ဖန္ရွင္ 
   သေကၤတမ်ား) Function notation  မ်ား အသံုးျပဳျခင္း။
p အမွန္ ႏွင့္ မွန္းဆေပါင္းစပ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား (complex numbers) ျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
p ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ (probability) ဥပေဒသမ်ားကို နားလည္၍ ေဒတာမ်ားကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ရလဒ္မ်ားကို 
   သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း။ 
p ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈ ႏွင့္ ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း (correlation and causation) အၾကား ခြဲျခားျခင္း။ 
p အေရအတြက္ သေဘာ ႏွင့္ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ ေဒတာမ်ား (quantitative and categorical data) ကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း။ 
p အယ္လ္ဂ်ီဘရာ ဆင္ျခင္ထုတ္ယူမႈကို သံုး၍၊ ဂ်ီၾသေမႀတီ သီအိုရမ္မ်ားကို သက္ေသ ျပသျခင္း။
p ဂ်ီၾသေမႀကီ သေဘာတရားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ႔ဘဝ အေျခအေန မိုဒယ္မ်ား ထုတ္ယူျခင္း။ 

သခ်ၤာ

ရႈပ္ေထြးခက္ခဲေသာ စာေပးမ်ားကုိ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ဖတ္ရႈျခင္း ႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ စာေရးသားမႈမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း။

ကိန္းဂဏန္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အေရအတြက္အေပၚ ဆင္ျခင္ထုတ္ယူျခင္း၊ အယ္လ္ဂ်ီဘရာ၊ Functions, ဂ်ီၾသေမႀတီ။
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p နယူတန္၏ ေရြ႔လ်ားမႈ ဥပေဒသမ်ားအရ သဘာဝ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ရွင္းျပျခင္း၊ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ျခင္း။ အလြန္ေႏွးေသာ၊ သို႔မဟုတ္ 
    အလြန္ျမန္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။ 
p အက္တြမ္ ႏွင့္ ေမာလီက်ဴးဖြဲ႔စည္းပံုကို နားလည္ အသံုးခ်၍၊ အရာဝတၳဳမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိကို ရွင္းျပျခင္း။ ဓာတုႏွင့္ ႏ်ဴကလီယား တုံ႔ျပန္ဓာတ္ျပဳမႈမ်ား၏ 
    ရလဒ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ နိမိတ္ဖတ္ျခင္း။ 
p စြမ္းအင္မ်ား ပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တည္ရွိေနေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ကို အသံုးခ်၍၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေျပာႏိုင္ေသာ၊ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ 
    ယင္းတို႔၏ အသြင္ေျပာင္းမႈ၊ ထိန္းသိမ္းျဖစ္တည္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပပါ။  
p သက္ရွိစနစ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္တြင္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ တို႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို သံုးသပ္ျပပါ။ သက္ရွိစနစ္မ်ားသည္ 
    သဘာဝအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မွီတည္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္။  
p သက္ရွိစနစ္မ်ားက အျပန္အလွန္ မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ေနၾကပံုကို သက္ရွိ ႏွင့္ သက္မဲ့ဝန္းက်င္မ်ား (biotic and abiotic environment) ျဖင့္ ရွင္းျပပါ။ 
    ပံုေဖာ္ျပပါ။ 
p သက္ရွိအရာမ်ားသည္ မ်ဳိးရိုးဗီဇ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ မူတည္၍၊ သူတို႔ သက္ရွိကာလအတြင္း မည္သို႔မည္ပံု ႀကီးထြား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး၊ ခြဲျခား 
    သိျမင္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ျခင္း။ 
p ဇီဝဆိုင္ရာ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ သေဘာတရားျဖင့္ သက္ရွိအရာမ်ား၏ တူညီမႈ ႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ရွင္းျပပါ။ 
p ကမၻာေျမ၏ ပထဝီဆိုင္ရာ သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ အာကာသထဲရွိ ေနရာသည္၊ မိမိတို႔ သိရွိ နားလည္ထားသည့္ ၿဂိဳဟ္ကမၻာႀကီး ပံုေဖာ္လာပံု 
    လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း၊ ဖြင့္ဆိုျပျခင္း။  
p ကမၻာေျမ၏ ပထဝီအဝန္း(Geosphere)၊ အာကာသ၊ ေရထု အဝန္း (Hydrosphere) ႏွင့္ ဇီဝ ေဂဟစနစ္မ်ား အားလံုးေပါင္းစု အဝန္း (Biosphere) တို႔ 
    ရႈပ္ေထြး ခက္ခဲသည့္စနစ္ အျဖစ္၊ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ေနပံုကို သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ ေလ့လာျခင္း။ 

သိပၸံ

လူမႈေရးေလ့လာမႈ
p အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ o သမုိင္းဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာမႈ နည္းနာကို အသံုးျပဳ၍ မူလ ႏွင့္ ဒုတိယ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ 
    သံုးသပ္ျခင္း၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားျခင္း ႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို ဖြင့္ဆိုျခင္း။ မူလ ႏွင့္ ဒုတိယ ရင္းျမစ္မ်ားမွ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ခုခံေခ်ပ
    ျခင္း၊ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပမႈမ်ား ျပဳျခင္း။ 
p ဆက္လက္တည္ျမဲေနမႈ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းတရား ႏွင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ၊ ရႈပ္ေထြးေပြလီမႈ၊ ညီညြတ္မႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် မတူကြဲျပားမႈ 
    စသည့္၊ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း။ 
p သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ အိုင္ဒီယာ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုရွင္းျပပါ။ 
p ေျမပံုႏွင့္ ပထဝီ ကိရိယာမ်ားကို သံုး၍ ကမၻာေျမ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို သံုးသပ္ျပပါ။ 
p ပထဝီဆိုင္ရာ ကိန္းရွင္မ်ား၊ ယင္းတို႔က လူမ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား အေပၚ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ေျပာင္းလဲေနမႈကို ရွင္းျပျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ 
    ဖြင့္ဆိုျပျခင္း။ 
p ကမၻာႀကီး၊ ယင္း၏လူမ်ား၊ ေနရာမ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္တုံ႔ျပန္မႈ သဘာဝကို နားလည္ေစျခင္း။ 
p ထုတ္လုပ္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ျခင္း။ သဘာဝ၊ လူသား၊ အရင္း အႏွီးမ်ားမွာ ရွားပါးၾကၿပီး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူမႈ  
    အသိုက္အဝန္းမ်ားက မည္သို႔ ေနရာခ်ထား သံုးစြဲၾကမည္ကို ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳၾကရသည္။ 
p ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ ေငြေၾကးပန္းတိုင္အေပၚ မူတည္၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ျပဳစု ေရးဆြဲျခင္း။ 
p ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေငြသံုးျခင္း၊ ေငြစုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို၊ အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားပ်ံံ႔ပြားေစျခင္း၊  
   ေငြလွည့္လည္ ႏိုင္ျခင္း၊ ဝင္ေငြ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား  
   ျပည့္ေျမာက္ရေလေအာင္ သံုးသပ္ျခင္း၊ 
p အစိုးရ၏ အေျခခံ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္  
    အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း။  
p ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား (ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ) တို႔ကို ေဒသအလိုက္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တို႔တြင္  
    မည္သို႔ ေရးဆြဲျပဳစုၾကသည္ကို သံုးသပ္ျခင္း။ အျခား ေသာ အစိုးရမ်ားတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း မည္သို႔  
    ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္တို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း။  

ေရြ႔လ်ားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အက္တြမ္ ႏွင့္ ေမာ္လီက်ဴး ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ဇီဝဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား၊ 

သမိုင္းဆုိင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာမႈ နည္းနာကုိ အသုံးျပဳျခင္း။ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒကုိ သံုးသပ္ျခင္း။ 

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ 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
အတန္းအလုိက္ စာတတ္ေျမာက္မႈ ဖတ္စာ ဥပမာမ်ား။ 
   p 9 ႏွင့္ 10 တန္းတြင္၊ ဝတၳဳမ်ား၌ John Steinbeck ေရးသားသည့္ The Grapes of Wrath  (ေဒါမာန္ဟုန္)၊ ကဗ်ားမ်ားတြင္ Edgar Allen Poe 
      ေရးသားသည့္ Raven တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
   p 11 ႏွင့္ 12 တန္းတြင္၊ ဝတၳဳမ်ား၌ F. Scott Fitzgerald ေရးသားသည့္ The Great Gatsby ၊ သို႔မဟုတ္ Miguel de Cervantes ေရးသည့္ Don Quixote ၊ 
      ကဗ်ာမ်ားတြင္ John Keats ေရးသားသည့္ Ode on a Grecian Urn တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ အတန္းအလုိက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖတ္စာ ဥပမာမ်ား။ 
   p 9 ႏွင့္ 10 တန္းတြင္၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၌ Martin Luther King, Jr. ေရးသားသည့္ Letter from the Birmingham Jail (ဘာမင္ဟမ္ 
      အက်ဥ္းေထာင္မွ ေပးစာမ်ား)၊ သို႔မဟုတ္ Abraham Lincoln ေရးသားသည့္ Gettysburg Address (ေဂတီဘာ့ဂ္ မိန္႔ခြန္း) တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
   p 11 ႏွင့္ 12 တန္းတြင္၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၌ Thomas Paine ေရးသားသည့္ Common Sense (ေယဘုယ် က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ)၊ သို႔မဟုတ္ 
      လူမႈေရး George Orwell ေရးသားသည့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားတြင္ Politics and the English Language (ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား) တို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
သင့္ကေလး၏ ဆရာကို ဆက္သြယ္ပါ။ ေအာက္ပါ ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ။ 
   p မိမိကေလးက ထိေရာက္သည့္ စာေရးသူ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလား။  မိမိကေလးက အဖတ္ ႏွင့္ စိန္ေခၚခက္ခဲသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ပိုမို နားလည္တတ္ေျမာက္၍ ကၽြမ္းက်င္သူ 
      ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလား။ သင္စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ ကိစၥ အေပၚ၊ အိမ္တြင္ မိမိက အပိုပံ့ပိုးေပးမႈ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသနည္း။ မိမိကေလးတြင္ 
      အထက္တန္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေလ့လာ သင္ယူမႈ အေလ့အထ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ မိမိက ေသခ်ာ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္နည္း။ 
သခ်ၤာ
ေက်ာင္း၏ျပင္ပတြင္ သင့္ကေလး ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။ 
   p သင့္ကေလး သခ်ၤာေလ့လာသင္ယူမႈအေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈ ျပေပးပါ။ 
    p သင့္ကေလးကို တစိုက္မတ္မတ္ ဇြဲရွိေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါ။ သခ်ၤာဘာသာတြင္ သည္ညည္းခံမႈ၊ ေလ့က်င့္မႈ ႏွင့္ ေတြးေခၚမႈ၊ ျပန္၍ သံုးသပ္မႈတို႔   
      လိုအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ သိရွိေစပါ။ 
   p ဆရာကို စာသင္ခန္းတြင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာသင္ခန္း ျပင္ပတြင္ လည္းေကာင္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးရန္ တိုက္တြန္းပါ။ 
   p ညတိုင္း မွတ္စုမ်ားကို ျပန္၍ ဖတ္ရႈဆင္ျခင္ရန္ သင့္ကေလးကို တိုက္တြန္းပါ။ အကယ္၍ သူ နားမလည္သည့္အရာ တစ္ခုခု ရွိေနပါက၊ အေျဖကို ရွာေဖြၾကည့္ရန္၊ အေျဖကို 
      မည္သို႔ ရွာေဖြရရွိခဲ့သည္ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ျပန္ၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းပါ။ သင့္ကေလး၏ ဆရာကို ဆက္သြယ္ပါ။ ေအာက္ပါ ကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ။
   p မည္သည့္ေနရာတြင္ မိမိကေလးက အားေကာင္းခ်က္ ရွိေနသနည္း။ ေအာင္ျမင္မႈရေစရန္ မိမိက မည္သို႔ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ သနည္း။ မည္သည့္ကိစၥက မိမိကေလးကို ျပႆနာ 
      အျဖစ္ႏိုင္ေစဆံုး ျဖစ္သနည္း။ ဤေနရာကို မိမိ ကေလး တိုးတက္လာေစေအာင္ မိမိက မည္သို႔ ပံ့ပိုး ကူညီရမည္နည္း။ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္နီယာ  
      ပညာ (STEM ဘာသာရပ္နယ္ပယ္) တြင္၊ အေတြ႔အၾကံဳ ႂကြယ္ဝေစရန္ ေက်ာင္းက ပံ့ပိုးေပးသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားက သခ်ၤာတြင္ 
      အခက္အခဲ ရွိေနပါသလား။ ေက်ာင္းသားက အိမ္စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ေလ့လာရရွိသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ရန္၊ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ 
      အိမ္စာျပဳလုပ္ရန္ ကူညီသည့္ ဖုန္း (Hotline) သို႔မဟုတ္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိပါသလား။ 

ပိုမိုသိရွိလိုပါက- 

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။
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