ေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာားအ်ာား အိမ္ မြင္ေးနရန္ ပံ့ပိားေးပားး ခင္းား - 1 အတန္း
ေးဟာင္း ဝဒ္စရ
ီ ငစု အစ ေရကာင္း မာ မွ မူရင္း ဖန္ီ သည္၊ ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ မွ ဆီေးလား္ေးအာင္ း ပငဆ င္ာ သည္၊

ၿခငသားသပခက္
COVID-19 ေးရာဂါေးၾကာင္း ေးကာင္း မာ ပတ္ာ ရခန္ မွာ ေကလ ငယာ က သငၾကာ ေးရ လႈပာ္ မႈမာ တတင္ ထေးတတ႔ခတဆကႈရွ လာေးစရန္ အႀကံဥာဏာ ပံပ ေးပ ရ နအ တတက္
ဤလမ္း ညႊနခက္ု ရည္ရယ္ေးရ ဆဆြဲထာ ပါသည္။ ဤလႈပာ္ ေးဆာင္ငကႈမာ က ေကလ ငယာ အာ အမ္ာရွ ေးနစဥခ
အ နအ တတင္း ဥာဏည္ဥာဏ္ေးတသ ြးႏးးး ၾကာ ဖတလတ္ေးစရန္
ကူညီေးပ ရ နအ တတက္ ရည္ရယ္ာ ပါသည္။ ဤလႈပာ္ ေးဆာင္ငကႈ စတ္က မာ မွာ ကတ

ြးႏးး္ပ္ ုေ႔ကာင္း မာ တတင္ း ပဳလပ္ေးသာ ပထမအဆငး္ ညႊနၾကာ ခက္ု ကယစာ မ ပဳပါ။

ေးကာင္း သာ မာ ေးကာင္း း ပန္ကသညး္အခါ ပထမသငၾကာ ပ႔ခမႈအတတက္ ေအကာင္း ဆံ ေအလအထမာ း ပဳလပပါမည္။
ေကလ ငယာ အမ္၌ ေးဆာင္ငကသညး္ လႈပာ္ မႈမာ ြးႏးွင္း အလပာ က အကြဲး ဖတစစ္ေးဆ မႈအ ဖစ္ အသံးး း ပဳမရဟတသကြဲသး႔ ေးကာင္း သာ မာ ၏ အဆငး္မာ အတတက္ အစတအပင္း
တစခုအ ဖစ္ ထည္းတတကရဟတပါ။ မသာ စမာ သည္ ေးအာကပါစာရင္း က သံ သပၾကညး္သငး္ၿပီ သင္းေးလား္ၿပီ အသံ း ပဳရတလယ္ေးသာေးင္ ခယစရာမာ က ေးင္ ခယပါ။
ဤလႈပာ္ မႈမာ က တစႀကမ္ကပု၍လပ္ေးဆာင္းြးႏးးငပါသည္။

နမူန်ာ ေးန႔စဥ္ခ
အ န္ဇိယ်ာား
8:00-9:00

အိပရ်ာထၿပား အဆငသငး
ံ့ ္း ပငပါ

မနကစာစာ ၊ အဝတလြဲၿပီ တစ္ေးန႔တာအတတက္ အဆငသငး္း ပငပါ

9:00-10:30

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာကပါစာရင္း မွ ေးင္ ခယစရာတစခု သး႔မဟတ္ တစခုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။

10:30-11:30

စခရင္ကညံ့
း္ခန္ိ
ၾ

ေးအာကပါစာရင္း မွ စခရငမုေအး
ခခံေးသာ လႈပာ္ မႈမာ အနက္ တစခု သ႔မဟတ္ တစခုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။
္

11:30-12:30

ေးန႔လယ္်ာာႏးငံ့း္အ်ာားလပခန္ိ

ေးန႔လယစာစာ ၊ လမ္း ေးလွ ာက္း ခင္း သး႔မဟတ္ အမ္း ပင္ င္င္ ကစာ း ခင္း

12:30-1:30

စ်ာဖတခန္ိ

္ ုမွ တအနလ ုင္း မွဖတႈရမညး္ စာအပ္ စအ ု ပ္ ု ေးင္ ခယပါ။
စာအပဖတပါ သ႔မဟတ္ ေးအာကပါ ရင္း း မစာ အနကတစခ

1:30-3:00

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာကပါစာရင္း မွ ေးင္ ခယစရာတစခု သး႔မဟတ္ တစခုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။
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3:00-4:00

လလတလ ပပ္်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

အတံ ဆက္း ခင္း ၊ ပံဆဆြဲး ခင္း ၊ ဟင္း ခက္း ခင္း ၊ ေပဟဠဆက္း ခင္း ၊ ဘတဂမ္ း မာ ကြဲသ႔ လႈပာ္ မႈတစခုက ေးင္ ခယပါ

္
ပည်ာေးရားလႈပရ်ာားေးဆ်ာပငရ
ကမႈဆိငရ်ာ ေးပ ားခယ္ရ်ာမ်ာား
ညႊနၾကာ ခကနယပယ္စခုစီတတင္ ေးင္ ခယစရာမာ အနက္ “ေးင္ ခယ္ေးရ ဘတ္း ပာ ” တစခုစီရွပါမည္။ ေးန႔စဥတူညီေးသာ ေအၾကာင္း အရာအနည္း ငယစီမွ အမ မဳ ေးသာ
ဳ
္
္
လႈပာ ေးဆာင္ င္ ကႈမာ က ေးင္ ခယနစဥ္း စာ ပါ။ ေဤင္ ခယစရာမာ တတင္ ကာယလႈပာ မႈ၊ စာဖတ္း ခင္း ၊ နည္း ပညာအသံ း ပဳး ခင္း ၊ တအနလ ုးင္း ရင္း း မစာ ြးႏးွငး္
႐ပသံအစီအစဥ ္ု႔အတတက္ အခခငး္ေအရ မာ ပါဝငသ ည္။ ၎တ႔ၿပီ ဆံ ထာ သညး္ လႈပာ္ ေးဆာင္ငကႈမာ ြးႏးွငး္ ပတသက္၍ သငး္ေကလ ြးႏးွငး္စကာ ေးး ပား ခင္း မာ သည္
ကတ

မ္း ကငႈြးႏးွငး္ နာ လရႈမာ ြးႏးွငး္ ခတဆက္းြးႏးးင္ေးအာင္ ပံပ ေးပ ရန္ ကူညီေးပ သည္။

္
သငး္ေကလ က႑အာ လံ တတင္ ညႊနၾကာ မႈစဥကမ
ီ ငစု
ဆ ျ ပတ္ေးေစရ အာ ေးပ ြးႏးးင္ေးအာင္ ေးန႔စဥႈပ
လ ာ ေးဆာင္ငကႈမာ က ေးင္ ခယ္းြးႏးးင နအ တတက္ (မူလေကဟာင္း ဝဒ္စရ
အစ ေရကာင္း မာ မွ ဖန္ီ ထာ ၿပီ ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ မွဆီေးလား္ေးအာင္ း ပငဆ င္ာ သညး္) ေးအာကပါဇယာ က အသံ း ပဳပါ။

ေအၾက်ာင္းားအ
ရ်ာ

ေးပ ားခယ္ရ်ာ 1

ေးပ ားခယ္ရ်ာ 2

ေးပ ားခယ္ရ်ာ 3

ေးပ ားခယ္ရ်ာ 4

“Tic-Tac-Toe Blends” ကစာ ပါ - tic-tac-toe
ဘတ္း ပာ တစခု ဆဆြဲပါ။ x သ႔မဟတ္ o က
ပံးး ပင္စပု ဒ္္ ု ဖတတ
္ ္/နာ ေးထာငၿပီ
ပံးး ပေငအၾကာင္း ပံးတစပံးေးရ ဆဆြဲရန္
လူတသာ စႀကႍသံးး ေးး မ ဖဴ၊ မာကာ၊
ေးရာငစး
ံ ခြဲတံ သ႔မဟတ္
ဘ်ာသ်ာစက်ာား

ပန္း ခေးဆ
ီ
တ႔က အသံးး း ပဳပါ။
ပံးး ပင္ ု အသံတထကဖတ္း ပသညး္ ဝကဘ္ု ဒ္သ ု႔
ခတဆ ကန္ မဘင္း စက္ စလ ံ ု က အသံးး း ပဳပါ။
www.storylineonline.net

သင္၏ေအကာင္း ဆံးး လက္ေးရ ဟန္း ဖင္း

ေးင္ ခယယ္းအစာ ကစာ သမာ တစ္ဦ စီ

သင္းသူငယခင္း သ႔မဟတ္ ဆရာတစ္ဦ ဆီ

တင္း

စာတစ္ေးစာင္ ေးရ ပါ။

အကၡရာစာလံးး ေအရာေအြးႏးွးာတစခ ု

ခစခငပါေးသာ_______
ဟင္း _______________________
__________________________
သင္းသူငယခင္း

သငစတ္ဝငစာ သညး္ သတစာအပ္ စအ ုပ္ ရွ ာပါ။ ထစာအပ္ ု
ဖတႈၿပီ ေးနာက္ ထစာအပဖတႈ၍ သရွ လာေးသာ
အခကအလက္န္ 5 ခက္ ု ေးရ ခၿပီ သ ပ္ေးဖား္း ပပါ။

ေးင္ ခယမည္။
ကစာ သမာ တစ္ဦ စီတင္း သည္
သူ၏စာလံးး ေအရာေအြးႏးွးာက
ဘတ္း ပာ ေးပၚရွ ဗလာတကက္ြဲမွာ
အလွည္းေကရ ရပါမည္။ သေ႔သား္
သူေမရ မီ ကစာ သမာ တစ္ဦ မွ
ထစာလံးး းြးႏးွင္းစသညး္ စကာ လံးး က
ေးး ပာရပါမည္။ ဥပမာ - bl, cl, br, tr, fl, gl, pl,
scr, sk, spr

2

ေးး ေခထာက္စဖက္းြးႏးွင္းခန္း ခင္း ၊
ႀက ခဳ န္း ခင္း ၊ စတ ဆင္စ္ ဆင္ င္င္
တန္း စီေးစာငး္း ခင္း စသညး္အမ မ ဳ ေးသာလႈပ
ဳ
ာ္ ေးဆာင္ငကႈမာ
သခ်ာ်ာၤ

လပ္ေးဆာင္ေးနခနအ တတင္း ကန္း ဂဏန္း
(120 အတတင္း )
မရသညး္ကန္း တစလံးး းြးႏးွင္းမဆ စတငၿပီ
ထကန္း မွစ၍ ေးရွ ႕သ႔၊ ေးနာကသ ု႔

သင္းအမအတတင္း မွ စာအပ္ စအ ုပ္ သ႔မဟတ္
ခြဲတံတစ္ေးခာင္း ကြဲသ႔ အရာဝတတစခ
ဳ ုက
ေးကာကယ ကလကပါ။ သင္ေးင္ ခယ္ေးကာကယကခြဲေးသာ
အရာဝတထက္
ဳ
ပရွ ည္ေးသာ အရာမာ ြးႏးွင္း
ပတေးသာအရာမာ က ရွ ာပါ။ ထအရာမ ာ က

ကန္း းြးႏးွစလံးး း ပဳလပ နအ တတက္ ဖြဲခပာ က
အသံးး း ပဳပါ။ ထကန္း ဂဏန္း မာ က
အတူေးပါင္း ပါ။ သင္ေးပါင္း ပံက း ပပါ။

ေအပါင္း သ႔မဟတ္
အြးႏးတ္ဝါကတစ္ေးၾကာင္း ေးရ ပါ။
ထေ႔နာက္ ၎ြးႏးွင္းစကာ လံးး ပစာၦတစခု
ေးရ ပါ။

စာရင္း တစခု း ပဳလပပါ။

ေးရတတက္း ခင္း ေးလကင္းပါ။
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သင္းအမအတတင္း မွ

အင္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္ ု ဆကလုပပါ။
ေးန႔စဥာေးရ
သာ း ခင္း သ႔မဟတ္
စ
ပံဆဆြဲး ခင္း း ဖငး္
အခကအ လက္စခုထညး္တသင္း ပါ။ သငရသရ္ု
သိပၸ

သလပါသနည္း ။ သငရသရ္ု
ေးတတ႔ရွ ပါသနည္း (း မင္၊ ၾကာ ၊
ခံစာ ရပါသနည္း ။)
စတ္က ယဥဟတ္ေးသာ
သပၸံစာအပ္ စအ ု ပ္ ုဖတၿပီ
သင္၏သငယ ကမႈအသေစအၾကာင္း ေးရ ပါ။

မတူညီသညး္လံးး ဝန္း ေးသာအရာဝတမဳ ာ /

(လူႀကီ တစ္ဦ ၏ခခင္းး ပဳခက္း ဖင္း)

သင္းတတင္ အမ္၌ အမ္ေးခမ တရစာၦန္စ္ေးကာင္

ေးဘာလံးး မာ ရွ ာပါ။ ေးဘာလံးး တစလံးး က

သင္းအမ္းြးႏးွင္း အမအျ ပငဘက္ာရွ ေးသာ

သ႔မဟတ္ ႐ပလံ ု တသင္း ထာ ေးသာ

ညငသာခစာပစလ ုကလ္င္ မရသရ္ုး႔ ဖစလာမရဟု သင္ ငသနည္း ။

အမ မ ဳ ေးသာအရာဝတ
ဳ
မဳ ာ က အနီ ကပ္

တရစာၦန္စ္ေးကာင္ ရွ ပါသလာ ။

ေးဘာလံးး တစလံးး က အာ း ဖင္းပစလ ုကလ္င္ မရသရ္ု႔

(ေးလလာပါ။)။ အရာဝတက
ဳ

အတတ္းြးႏးးငဆး
ံ း ေအသ စတအ ခကအ လကာ မာ

း ဖစလာမရနည္း ။

ေးဖား္း ပရ နအ တတက္ စကာ လံးး မရ္ သင္

အသံးး း ပဳ၍ တရစာၦန္စ္ေးကာင္ ေးရ ဆဆြဲၿပီ

အသံးး း ပဳြးႏးးငသနည္း ။ ေအရာငအဆင္း ၊

ခြးႏၶာကယအစတအပင္း မာ ြးႏးွင္း အစတအ ပင္း တစခုစီ၏

မရသရ္ုး႔ ဖစလာမရနည္း ။ ၎အာ

တသင္း ပငလကၡဏာ၊ အင္ ယအ စာ ၊

လပ္ေးဆာငခက္ ု အမည္း္တပပါ။ သငသ ည္ အ ပငာ္

မရသရ္ုး႔ ဖစ္ေးစခြဲသနည္း ။

ပံးသ႑ာန္ ု႔က သင္

တရစာၦန္စ္ေးကာင္ ု ေးတတ႔ရပါသလာ ။

မတူညီသည္းနည္း လမ္း မာ း ဖင္း

ေးဖား္း ေပပ ြးႏးးငသလာ ။

သငသတထာ မသညး္

အ ခာ မရသညး္ကစာ စရာ အ ေပ္လ မာ က သင္

အရာဝတြးႏးွဳ င္းပတသကသညး္

၎တ႔လပ္ေးဆာင္ေးနသညး္အရာက ေးရ ပါ။

တတန္း းြးႏးးင္ သ႔မဟတ္ ဆဆြဲယူြးႏးးငသနည္း ။

အ ခာ အဂၤးါရ ပ္စခုခ ရွ ေးသ ပါသလာ ။

မရသညး္အမူအရာမာ း မင္ေးတတ႔ရသနည္း ။

သင္၏အင္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္ာ

သင္၏အင္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္ယ္င္

ေအၾကာင္း တရာ ြးႏးွင္း

၎တ႔ေအၾကာင္း က ေးရ ပါ။

အက တရာ
ဳ
ေအၾကာင္း က ေးရ ပါ။
စည္း ကမ္း စာရင္း တစခု ဖန္ီ ပါ။
ထစည္း ကမ္း မာ သည္ သင္းမသာ စ၊
လူမႈေးလံ့လ်ာေး

ေးကာင္း သ႔မဟတ္

ရားဘ်ာသ်ာရပ္

ရင္ပာအသကအ ဝန္း အတတက္ း ဖစသ ည္။
စည္း ကမ္း တစခုစီကလကနာၿပီ

သင္းြးႏးွစသက္ေးသာေးနရာတစခု၏

အတတ္းြးႏးွင္း ပစၥဳပၸန္ ပံးမာ က ၾကညး္ပါ။

သင္းအမအတတင္း စူ စမ္း တသာ လာၿပီ

ေးး မပံးတစပံးဆဆြဲပါ (ဥပမာ - ကစာ တကင္း ၊ အမ္၊

မရသရ္ု႔ တူညီၿပီ မရသရ္ု႔

ပစၥည္း မာ က မရသု႔ ပဳလပ္ာ သည္းြးႏးွင္း

ရင္ပာအသကအ ဝန္း )။

ဆကြဲး ပာ း ခာ နာ ေးနသရ္ု ေးတဆ ေးးြးႏခးး ပါ။

မရသည္းေးနရာမွ လာသရ္ု ေးဖား္ထတပါ။

သငၾကာ ပ႔ေခရ ဆငာ နည္း ပညာ - သင္၏

ေးတ ဂီတ - မရသညး္သီခင္း တစပု ဒ္္ ုမဆ

ပထမြးႏးွင္း မ ႐ဳ အမည္၊ အသံးး း ပဳသူအမည္/

နာ ဆငၿပီ သီခင္း စာပဒ္္းြးႏးွငး္

စကာ ဝွက္းြးႏးွင္း/သ႔မဟတ္

သံၿပငစဳ ာသာ က ေးဖား္ထတပါ။ ၎က

အသံးး မာ ေးသာစကာ လံးး မာ က Word

စာသာ မာ အ ဖစသ ု႔ ေးး ပာင္း လြဲပါ (ဥပမာ -

စာင္ ကအ တလတ္စခ ုေးပၚမွာ က္းြးႏးွးပ္ေးလကင္းပါ။

ABAB)။

သင္၏ပံးမာ က ဆဆြဲပါ။

အြးႏးပညာ-

ကာယပညာြးႏးွင္း ကန္း မာေးရ -

ဆက္ ပအာႏးပည်ာ

ေအရ ႀကီ သညး္အရာမာ း ဖငး္

သင္းြးႏးွစသကသည္းအရာက မနစ္ 30 ခန္႔

မ်ာား

ဝန္း ရံထာ သညး္ မသာ စဝင္စ္ဦ ပံက

ကယလကလႈပာ္ မႈ လပပါ သ႔မဟတ္ ကပပြဲပါတီတစခု

ေးရ ဆဆြဲပါ။

း ပဳလပပါ။ သငအြးႏးွစသကဆး
ံ း သီခင္း မာ း ဖင္း ကခနပါ။
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ဒစဂ စြယရင္းားး မစမ်ာား
္
ဒ္စဂ စ္ယပံုစံး ဖငး္ ရရွ ြးႏးးငညး္ အႀကံး ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစအနည္း ငယပါသည္
။
●

Scholastic Learn at Home (အင္ မ္ငည
ပ ာေးလလာေးရ )

●
●

PBSKids
Denver Public Schools Digital Library (ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ ဒ္စဂယ္ ယနည္း ပညာ)

●

(Denver Public Library Phone A Story) ဒ္င္း ဗာ း ပရသက႔စာၾကညး္တက္ ဖန္း ေးခၚဆ၍ ပံးး ပငနာ ေးထာင္း ခင္း အစီအစဥ္ (အဂၤလပ္၊ စပန္၊ အီသီယပီ ယာ ြးႏးွင္း ဗီယကန မဘာသာတ႔ ဖငး္) ရရွ ြးႏးးငသ ည္

●

DPS’ Academic Technology Menu (DPS ၏ ပညာေးရ နည္း ပညာေးင္ ခယ နစာရင္း ) ○

School Breakdowns (ေးက်ာင္းားစ်ာရင္းား) ကိ ေးပ ားပါ → Your School (သငံ့း္ေးက်ာင္းား) → Go! (လသ်ာားရန္)

○

“Parent Consent Required (မဘေသဘာတူညီခကလ ုးအပ္ေးသာ)” တကဘ္- သငး္ေးကာင္း ရွ မဘေသဘာတူညီခက္တစဆငး္ ခခငး္း ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစာ

○

“မဘေသဘာတူညီခကလအပ္ေးသာ” တကဘ္- ခ႐ငအတည္း ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစာ

္
စပိန္်ာဘ သ်ား ဖငံ့း္ မိဘမ်ာားအလတက္ လႈပရ်ာားမႈဆ
းိင်ာရ စိတ္ကားမ်ာား
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

ပည်ာေးပားတဗ
PBS တတင္ ပညာေးပ တီဗီမ စံဳ ရွ ပါသည္။ ဤသရာ္ ဒ္င္း ဗာ ဧရယာအတတင္း သင္ PBS က ၾကညး္႐ႈြးႏးးငညး္ နည္း လမ္း း ဖစပါသည္။
●

●

●

ေးလလႈးင္း ေးပၚမွ (အင္ာနာ)
○

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္ 6.1

○

RMPBS KIDS: ခနနယ္ 6.2

ႀက တီ
ဳ ဗီ (Comcast)
○

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္ 6 & 658

○

RMPBS KIDS: ခနနယ္ 245

○

Create/World*: ခနနယ္ 248

○

On Demand: ခနနယ္ 1 ("Your Colorado")

ၿဂဟ
ဳ ္ ု (DIRECTV)
○

●

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္ 6

ၿဂဟ
ဳ ္ ု (Dish Network)
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○

Rocky Mountain PBS HD: ခနနယ္ 6
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