ေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာားအ်ာား အိမ္ မြင္ေးနရန္ ပံ့ပိားေးပားး ခင္းား - 2 တန္း
ေး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။ ေးဖား္း ပထာ သညး္ လႈပာ္ မႈမာ မွာ ေးကာင္း သာ မာ အမ္ မ္င္ေးနစမ္ ဥင္
္ ဥာဏရ္ုင္း ဆးငာ တကၾေတကေနစရ နအ တတက္ ရည္ရယ္ါသည္။
ဤလႈပာ္ ေးဆာင္ငကႈ စတ္က မာ မွာ ကတ

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

ပထမသငၾကာ ပ႔ခမႈအတတက္ ေအကာင္း ဆံ ေအလအထမာ း ပဳလပ္ါမည္။
ေကလ ငယာ အမ္၌ ေးဆာင္ငကသညး္ လႈပာ္ မႈမာ ြႏးွင္း အလပာ က အကြဲး ဖတစစ္ေးဆ မႈအ ဖစ္ အသံးး း ပဳမရဟတ္ သကြဲသး႔ ေးကာင္း သာ မာ ၏ အဆငး္မာ အတတက္
အစတအပင္း တစခုအ ဖစ္ ထည္းတတကရဟတ္ါ။ မသာ စမာ ေအန ဖင္း စာရင္း က သံးး သပၾကည္းၿပီ သကဆုငာ အသံးး း ပဳြႏးးင္ေးသာ ေးင္ ခယႈမာ က ေးင္ ခယသင္းသည္။
ဤလႈပာ္ မႈမာ က တစႀကမ္က္ု၍လပ္ေးဆာင္းြႏးးင္ါသည္။

နမူန်ာ ေးန႔စဥ္ခ
အ န္ဇိယ်ာား
8:00-9:00

အိပရ်ာထၿပား အဆငသငး
ံ့ ္း ပငပါ

မနကစာစာ ၊ အဝတလြဲၿပီ တစ္ေးန႔တာအတတက္ အဆငသငး္း ပင္ါ

9:00-10:30

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာက္ါစာရင္း မွ ေးင္ ခယစရာတစခု သး႔မဟတ္ တစခုထက္ု၍ ေးင္ ခယ္ါ။

10:30-11:30

စခရင္ကညံ့
း္ခန္ိ
ၾ

ေးအာက္ါစာရင္း မွ စခရငမုေအး
ခခံေးသာ လႈပာ္ မႈမာ အနက္ တစခု သ႔မဟတ္ တစခုထက္ု၍ ေးင္ ခယ္ါ။
္

11:30-12:30

ေးန႔လယ္်ာာႏးငံ့း္အ်ာားလပခန္ိ

ေးန႔လယစာစာ ၊ လမ္း ေးလွာက္း ခင္း သး႔မဟတ္ အမ္း ပမ္ င္င္ ကစာ း ခင္း

12:30-1:30

စ်ာဖတခန္ိ

္ ုမွ တအနလ ုင္း မွဖတႈရမညး္ စာအပ္ စအ ု ပ္ ု ေးင္ ခယ္ါ။
စာအပဖတ္ါ သ႔မဟတ္ ေးအာက္ါရင္း း မစာ အနကတစခ
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1:30-3:00

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာက္ါစာရင္း မွ ေးင္ ခယစရာတစခု သး႔မဟတ္ တစခုထက္ု၍ ေးင္ ခယ္ါ။

3:00-4:00

လလတလ ပပ္်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

အတံ ဆက္း ခင္း ၊ ပံဆဆြဲး ခင္း ၊ ဟင္း ခက္း ခင္း ၊ ေပဟဠဆက္း ခင္း ၊ ဘတဂမ္း မာ ကြဲသ႔ လႈပာ္ မႈတစခုက
ေးင္ ခယ္ါ

္
ပည်ာေးရားလႈပရ်ာားေးဆ်ာပငရ
ကမႈဆိငရ်ာ ေးပ ားခယ္ရ်ာမ်ာား
ညႊနၾကာ ခကနယ္ယ္စခုစီတတင္ ေးင္ ခယစရာမာ အနက္ “ေးင္ ခယ္ေးရ ဘတ္း ပာ ” တစခုစီရွပါမည္။ ေးန႔စဥတူညီေးသာ ေအၾကာင္း အရာအနည္း ငယစီမွ အမ မဳ ေးသာ
ဳ
လႈပာ္ ေးဆာင္ င္ ကႈမာ က ေးင္ ခယနစဥ္း စာ ပါ။ ေဤင္ ခယစရာမာ တတင္ ကာယလႈပာ္ 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 ကငႈြႏးွငး္ နာ လရႈမာ ြႏးွငး္ ခတဆက္းြႏးးင္ေးအာင္ ပံပ ေးပ ရန္ ကူညီေးပ သည္။

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

ေးပ ားခယ္ရ်ာ 1

ပံးး ပင္စ္ုဒ္ဖတႈၿပီ ေးနာက္
အဓကဇာတ္ေးဆာင္းြႏးွင္း ၎တ႔၏
ဘ်ာသ်ာစက်ာား

း ပႆနာမာ က ေးး ဖရွ င္း ရန္
သူ/သူေမဆာင္ငကခြဲသညး္ အဆင္းမာ က
ေးရ ဆဆြဲပါ။ သင္၏လကာက သူငယခင္း
သ႔မဟတ္ မသာ စဝင္စ္ဦ အာ ေမွဝပါ။

ေးပ ားခယ္ရ်ာ 2

ေးပ ားခယ္ရ်ာ 3

ေးပ ားခယ္ရ်ာ 4

တစ္ေးန႔တာ၏ စကာ လံးး တစလံးး က

စကာ လံးး ဆက္း ခင္း ကစာ ပါ။

စဥ္း စာ ၾကညး္ပါ။ စာင္ ကအပင္း အစတစခုက

စတရန္း ပံးစာင္ ကအတကကငယ္ အခ 50

4 ေးခါက္ ေးခါက္ါ။

ပင္း း ဖတၿပီ စတရန္ း ပံး

1. စကာ လံးး က ေးရ ပါ။

သငစတ္ဝငစာ သညး္ သတစာအပ္ စအ ုပ္ ရွ ာပါ။

တမ္ စ္ကစီတင္း တတင္

ထစာအပ္ ု ဖတႈၿပီ ေးနာက္ ထစာအပဖ တႈ၍

အကၡရာစာလံးး တစလံးး စီ ေးရ ပါ။

2. စကာ လံးး အဓပၸါယ္ု ေးဖား္း ပပါ။

သရွ လာေးသာ အခကအလက္ န္ 5 ခက္ု

သရစာလံးး (a,e,i,o,u) တစလံးး စီြႏးွင္း

3. စကာ လံးး က သ ပ္ေးဖား္း ပပါ။

ေးရ ခပါ။ ထအခကအလက္ နာ ြႏးွင္းပတသက္၍

အသံးး မာ သည္းဗည္း အကၡရာစာလံး

4. ထစကာ လံးး က ဝါကတစ္ ေးၾကာင္း မွာ

ပံးတစ္ံး ဆဆြဲပါ။

း မာ (l,m,n,s,t,r) တစလံးး စီက

ထညး္သံးး ပါ။

မတမၱဴ ာ ခစား ပဳလပ္ါ ၊ အကၡရာစာလံးး
ခနစလံးး ေးကာကယကၿပီ

ထစာင္ က္ု း ပသၿပီ မသာ စဝငာ

ထအကၡရာစာလံးး မာ က

2

စကာ ေးး ပာဆရာတတင္ ထစကာ လံးး အာ

အသံးး း ပဳ၍ တတ္းြႏးးငသမွ

အႀကမ္ေးရမရ္ အသံးး း ပဳသရ္ုး

စကာ လံးး မာ မာ း ပဳလပ္ါ။

တာလီခ ေးရတတက
ဳ
တ
္ သ ာ ပါ။

စာ ပပြဲခံး၊ စာအ ပ္၊
တသာ ခပတ္ံစသရ္ု႔ကြဲသ႔ အမအနီ အနာ
္
တဝက္က္ငေးသာ
အရာဝတအမ
ဳ မ ဳ ၏ဳ
အလာ မာ က ခန္႔မွ န္း ပါ။ ထေးနာက္
သခ်ာ်ာၤ

တူညီေးသာအရာဝတမဳ ာ ကး
ေးပတံသံးး ၍ တင္း တာၿပီ
ခန္႔မွန္း ေးး ခအလာ ြႏးွင္း
္
အမွနက
္ ယေးနသည
း္း အလာ က
းြႏးႈးင္း ယွဥကည္
းပါ။
ၾ

အမ္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္ု ဆကလုပ္ါ။
ေးန႔စဥာေးရ
သာ း ခင္း သ႔မဟတ္
စ
ပံဆဆြဲး ခင္း း ဖငး္
အခကအလက္စခုထညး္တသင္း ပါ။ သငရသရ္ု
သိပၸ

သလပါသနည္း ။ သငရသ ရ္ု
ေးတတ႔ရွ ပါသနည္ း (း မင္၊ ၾကာ ၊
ခံစာ ရပါသနည္ း ။)
စတ္က ယဥဟတ္ေးသာ
သပၸံစာအပ္ စအ ု ပ္ ုဖတၿပီ
သင္၏သငယ ကမႈအသေစအၾကာင္း ေးရ ပါ။

ဂဏန္း သံးး လံးး ပါကန္း ဂဏန္း တစလံးး
ေးရ ပါ။ ၎က
ကန္း ဂဏန္း မဥ္း ေးၾကာင္း ေးပၚတတင္
ထာ ပါ။ ထ႔ဂဏန္း ထက္ ပႀကီ ေးသာ
သ႔မဟတ္ ပငယ္ေးသာ ကန္း ဂဏန္း မာ က
ေးရ ပါ။
သင္ေးင္ ခယ္ာ ေးသာကန္း ဂဏန္း ထက္ 10
ဆႀကီ သညး္၊ 10 ဆငယသညး္၊ 100

ကန္း းြႏးွစလံးး ၊
ကန္း ဂဏန္း းြႏးွစလံးး ပါကန္း မာ
း ပဳလပ နအ တတက္ ဖြဲခပာ က အသံးး း ပဳပါ။
ကန္း ဂဏန္း မာ က အတူေးပါင္း ပါ။
၎တ႔က သငရသုေ႔ပါင္း ထာ သရ္ု း ပပါ။

ေအၾေတကစလက္စဆ ုပစာ ယူ လက္ါ။
ေအၾေတကစမာ က အမ အစာ
ဳ
ပခြဲၿပီ
စစေးပါင္း ေအရအတတက္ု ရွ ာပါ။
ေအၾေတကစလက္းြႏးွစဆ ုပစာ သ႔မဟတ္
အ ခာ သူတစ္ဦ ၏ လက္စဆ ုပစာက
ထသ႔ထပံလပ္ေးဆာင္ါ။

ဆႀကီ သည္း၊ 100 ဆငယသညး္
ကန္း ဂဏန္း မာ က ေးရ ပါ။
ေအၾကာင္း တရာ ြႏးွင္း အက တရာ
ဳ
က

လူႀကီ တစ္ဦ ၏ခခင္းး ပဳခက္း ဖင္းသင္

သင္းတတင္ အမ္၌ အမ္ေးခမ တရစာၦန္စ္ေးကာင္

စဥ္း စာ ပါ။

းအမ္ သ႔မဟတ္

သ႔မဟတ္ ႐ပလံ ု တသင္း ထာ ေးသာ

မတူညီသညး္မက္းြႏးွးား ပငာ ေးပၚသ႔

သင္းအသင္း အဝန္း ပတ္ဝန္း ကင္ င္စခင ္

တရစာၦန္စ္ေးကာင္ ရွ ပါသလာ ။

ေးဘာလံးး တစလံးး က ပစလ ုကလ္င္

ေးကာက္ေးဆာငာ ြႏးွင္း ေးး မႀကီ က

အတတ္းြႏးးငဆး
ံ း ေအသ စတအခကအလကာ မာ

မရသရ္ုး႔ ဖစလာမရဟု သင္ ငသနည္း ။ ၎အာ

ၾကညး္ပါ။

အသံးး း ပဳ၍ တရစာၦန္စ္ေးကာင္ ေးရ ဆဆြဲၿပီ

လမ္း ခံးး /ေးတာင္ ုန္း တစခုေအပၚသ႔

မတူညီသညး္ေးကာက္ေးဆာင္းြႏးွင္း

ခြႏၶာကယအစတအပင္း မာ ြႏးွင္း

သ႔မဟတ္ ေးအာကသု႔ ပစလ ုကလ္င္

ေးး မႀကီ အမ အစာ
ဳ
ေးပါင္း မရ္

အစတအပင္း တစခုစီ၏ လပ္ ေးဆာငခက္ု

မရသရ္ုး႔ ဖစလာခြဲ မရနည္း ။ ၎အာ

သင္ေးတတ႔ရွ သနည္း ။ ၎တ႔အာ

အမည္း္တပ္ါ။

မရသရ္ုး႔ ဖစ္ေးစခြဲသနည္း ။

(ေအရာငအဆင္း ၊ တသင္း ပငလကၡဏာ၊

မတူညီသည္းနည္း လမ္း မာ း ဖင္း

အင္ ယအစာ ၊ ပံးသ႑ာန္)

သငသ ည္ အ ပငာ္ တရစာၦန္စ္ေးကာင္ ု

အ ခာ မရသညး္ကစာ စရာ အ ေပ္လ မာ က

ေးဖား္း ပရ နအ တတက္ စကာ လံးး မရ္

ေးတတ႔ရပါသလာ ။ သငသတထာ မသညး္

သင္ တတန္း းြႏးးင္ သ႔မဟတ္

သင္ အသံးး း ပဳြႏးးငသနည္း ။

၎တ႔လပ္ေးဆာင္ေးနသညး္အ ရာက ေးရ ပါ။

ဆဆြဲယူြႏးးငသနည္း ။

အမ္ မ္င္း သပၸံဂာနက္ယ္င္

မရသညး္အမူအရာမာ း မင္ေးတတ႔ရသနည္း ။

သင္၏အမ္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္ ာ

ေးကာက္ေးဆာငာ ြႏးွင္း

ေအၾကာင္း တရာ ြႏးွင္း

ေးး မႀကီ ပံးၾကမ္း
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အက တရာ
ဳ
ေအၾကာင္း က ေးရ ပါ။

မာ ေးရ ဆဆြဲၿပီ အမရ္ပ္ါ၊ ေအရာငအဆင္း ၊
တသင္း ပငလကၡဏာ သ႔မဟတ္
အနံတ႔စသရ္ု႔က ေးရ ပါ။

သင္းြႏးွစသက္ေးသာေးနရာတစခု၏
လႈပာ္ ေးဆာင္ငက္ေးနသညး္ စံး ပြႏးးငငံ
လူမႈေးလံ့လ်ာေးရား
ဘ်ာသ်ာရပ္

သာ တစ္ဦ ပံးတစ္ံး ဆဆြဲပါ။ ေအး ခေအနက
ေးဖား္း ပရန္ စာသာ မာ ြႏးွင္း အမရာ
သံးး ပါ။

ေးး မပံးတစ္ံးဆဆြဲပါ (ဥပမာ - ကစာ တကင္း ၊
အမ္၊ ရင္ပာအသ ကအဝန္း )။ ေးခါင္း စဥ္ ၊
အရပက္းြႏးွးာညႊန္း ပံးးြႏးွင္း
ေသကၤတအညႊန္း မာ ကြဲသ႔
ေးး မပံးးြႏးွင္းဆငသ ညး္ အစတအပင္း မာ က

လခငႈမာ ြႏးွင္း လအပခကာ ၾကာ
အတတ္းြႏးွင္း ပစၥဳပၸန္ ပံးမာ က

း ခာ နာ ခက္ု ေးတဆ ေးးြႏခးး ပါ။

ၾကညး္ပါ။ မရသရ္ု႔ တူညီၿပီ မရသ ရ္ု႔

ပံးမာ ဆဆြဲပါ သ႔မဟတ္

ဆကြဲး ပာ း ခာ နာ ေးနသရ္ု

မဂၢဇင္း မာ /သတင္း စာမာ မွ ပံးမာ က

ေးတဆ ေးးြႏခးး ပါ။

ရွပၿပီ လခငႈမာ ြႏးွင္း လအပခကာ အ ဖစ္
အမ အစာ
ဳ
ပခြဲပါ။

ထညး္ပါ။

အြႏးပညာ- ေးခမ ေးန႔ကတ္ သ႔မဟတ္
ဆက္ ပအာႏးပည်ာမ်ာား

သငအြႏးွစသကဆံးး အစာ အစာက စာ ေးေနသာ

အြႏးပညာ- သင္းကယသင္

ကာယပညာြႏးွငး္ ကန္း မာေးရ -

(ငါ မန္း ေကလ တစ္ေးကာင္သ
ြဲ ႔)

ခစမ္း အာ ရွ ငစ
္ ္ေးယာကအျ ဖစ္းြႏးွင္း သင္၏ရ နသ က

သင္းြႏးွစသကသည္းအရာက မနစ္ 30 ခန္႔

သငအြႏးွစသကဆံးး တရစာၦန္စ္ေးကာင္

တစ္ေးယာက္ု ဆဆြဲပါ။

ကယလကလႈပာ္ မႈ လပ္ါ။

ေးရ ဆဆြဲပါ။

ေးတ ဂီတအမ္ေးထာငသး
ံ း ပစၥည္း အမ မ ဳ ဳ
အသံးး း ပဳ၍ မတူညီသညး္
စည္း ခကာ ြႏးွင္း ေးတ တသာ မာ ဖန္ီ ပါ။

ဒစဂ စြယရင္းားး မစမ်ာား
္
ဒ္စဂ စ္ယ္ံုစံး ဖငး္ ရရွ ြႏးးငညး္ အႀကံး ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစအ နည္း ငယပါသည္
။
●

Scholastic Learn at Home (အမ္ မ္ငည
္ ာေးလလာေးရ )

●

PBSKids

●

Denver Public Schools Digital Library (ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ ဒ္စဂ ယ္ယနည္း 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 ခယနစာရင္း ) ○

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

“Parent Consent Required (မဘေသဘာတူညီခကလုးအပ္ေးသာ)” တကဘ္သငး္ေးကာင္း ရွ မဘေသဘာတူညီခက္တစဆငး္ ခခငး္း ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစာ

○

“မဘေသဘာတူ ညီခကလအပ္ေးသာ” တကဘ္- ခ႐ငအတည္း ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစာ

္
စပိန္်ာဘ သ်ား ဖငံ့း္ မိဘမ်ာားအလတက္ လႈပရ်ာားမႈဆ
းိငရ်ာ စိတ္ကားမ်ာား
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

ပည်ာေးပားတဗ
PBS တတင္ ပညာေးပ တီဗီမ စံဳ ရွ ပါသည္။ ဤသရ္ာ ဒ္င္း ဗာ ဧရယာအတတင္း သင္ PBS က ၾကညး္႐ႈြႏးးငညး္ နည္း လမ္း း ဖစ္ါသည္။
●

●

●

ေး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)
○

Rocky Mountain PBS HD: ခနနယ္ 6
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