ေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာားအ်ာား အိမ္ မြင္ေးနရန္ ပံ့ပိားေးပားး ခင္းား - 3 တန္း
ေးဟာင္း ဝဒ္စရ
ီ ငစု အစ ေရကာင္း မာ မွ မူရင္း ဖန္ီ သည္၊ ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ မွ ဆီေးလား္ေးအာင္ း ပငဆ င္ာ သည္၊

ၿခငသားသပခက္
ဤလမ္း ညႊနသ ည္ COVID-19 ေးရာဂါေးၾကာင့း္ ေးကာင္း မာ ပတ္ာ ခန္ န္င္ ေးကာင္း သာ မာ သငၾကာ ေးရ လႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈမာ ်ားႏးွငး
့ ္ အံဝင္ငြ ငကရွ ေးေနေစရ အတတက္
ေအတတ ေအခၚ စတကက မာ ရရွ ေးစရန္ ေးရ ဆဆြဲထာ း ခင္း း ဖစသ ည္။ စာရင္း း ပဳစထာ ေးသာ လႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈမာ က ေကလ ငယမာ အာ အမမ္ာရွ ေးနစဥ္ခ
အ နအ တတင္း
ဥ္ာဏ္ြည္ဥ္ာဏ္္ေးတသ ်ားႏးးး ၾကာ ဖတ္ လတ္ေးအာင္ ကူညီေးပ ရ နအ တတက္ ရည္ရြယ္ာ ပါသည္။ ဤလႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈ စတကက မာ မွာ ကတ

်ားႏးး္ပ္ ုေေကာင္း မာ တတင္ း ပဳလပ္ေးသာ

ပထမအဆင့း္ ညႊနၾကာ ခကကု ကယစာ မ ပဳပါ။ ေးကာင္း သာ မာ ေးကာင္း း ပန္ကသည့း္အခါ ပထမသငၾကာ ပေခမႈအတတက္ ေအကာင္း ဆံ ေအလ့အထမာ း ပဳလပပါမည္။
ေကလ ငယမာ အမ္၌ ေးဆာင္ငြကသည့း္ လႈပြာ္ မႈမာ ်ားႏးွင္း ့အလပမာ က အကြဲး ဖတစစ္ေးဆ မႈအ ဖစ္ အသံးး း ပဳမရမဟတ္ သကြဲ့သးေ ေးကာင္း သာ မာ ၏ အဆင့း္မာ အတတက္
အစတအပင္း တစြုအ ဖစ္ ထည္း ့တတကမရမဟတပါ။ မသာ စမာ သည္ ေးအာကပါစာရင္း က သံ သပၾကည့း္သင့း္ၿပီ သင္း ့ေးလား္ၿပီ အသံ း ပဳရတလယ္ေးသာေးင္ ခယစရာမာ က
ေးင္ ခယပါ။ ဤလႈပြာ္ မႈမာ က တစႀကမ္ကပု၍ လပ္ေးဆာင္း်ားႏးးငပါသည္။

နမူန်ာ ေးန႔စဥ္ခ
အ န္ဇိယ်ာား
8:00-9:00

အိပရ်ာထၿပား အဆငသငး
ံ့ ္း ပငပါ

မနကစာစာ ၊ အဝတလြဲၿပီ တစ္ေးနေတာအတတက္ အဆငသငး
့ ္း ပငပါ

9:00-10:00

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာကပါစာရင္း မွ ေးင္ ခယစရာတစြု သးေမဟတ္ တစြုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။

10:00-10:30

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

အတံ ဆက္း ခင္း ၊ ပံဆဆြဲး ခင္း ၊ ဟင္း ခက္း ခင္း ၊ ေပဟဠဆက္း ခင္း ၊ ဘတဂမ္ း မာ ကြဲ့သေ လႈပြာ္ မႈတစြုက ေးင္ ခယပါ

10:30-11:00

စခရင္ကညံ့
း္ခန္ိ
ၾ

ေးအာကပါစာရင္း မွ စခရငမုေအး
ခခံေးသာ လႈပြာ္ မႈမာ အနကမ္ တစြု သေမဟတ္ တစြုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။
္

11:00-12:00

ေးန႔ြယစ်ာာႏးငံ့း္အ်ာားြပခန္ိ

ေးနေလယစာစာ ၊ လမ္း ေးလွ ာက္း ခင္း သးေမဟတ္ အမ္း ပန္ င္င္ ကစာ း ခင္း
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12:00-1:00

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာကပါစာရင္း မွ ေးင္ ခယစရာတစြု သးေမဟတ္ တစြုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။

1:00-1:30

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

အတံ ဆက္း ခင္း ၊ ပံဆဆြဲး ခင္း ၊ ဟင္း ခက္း ခင္း ၊ ေပဟဠဆက္း ခင္း ၊ ဘတဂမ္ း မာ ကြဲ့သေ လႈပြာ္ မႈတစြုက ေးင္ ခယပါ

1:30-2:00

စ်ာဖတ္ခန္ိ

္ ုမွ တအနလ ုင္း မွဖတြႈရမည့ း္ စာအပ္ စအ ု ပက ု ေးင္ ခယပါ။
စာအပဖတပါ သေမဟတ္ ေးအာကပါ ရင္း း မစမာ အနကြတစြ

2:00-2:30

း ပငပခန္ိ

လမ္း ေးလွာက္း ခင္း သးေမဟတ္ အမ္း ပန္ င္င္ ကစာ း ခင္း

2:30-3:00

စခရင္ကညံ့
း္ခန္ိ
ၾ

ေးအာကပါစာရင္း မွ စခရငမုေအး
ခခံေးသာ လႈပြာ္ မႈမာ အနကမ္ တစြု သေမဟတ္ တစြုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။
္

3:00-4:00

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

အတံ ဆက္း ခင္း ၊ ပံဆဆြဲး ခင္း ၊ ဟင္း ခက္း ခင္း ၊ ေပဟဠဆက္း ခင္း ၊ ဘတဂမ္ း မာ ကြဲ့သေ လႈပြာ္ မႈတစြုက ေးင္ ခယပါ

္
ြႈပရ်ာားေးဆ်ာပငရ
ကမႈေးပ ားခယစရ်ာမ်ာား
ညႊနၾကာ ခကနယပယ္စြုစီတတင္ ေးင္ ခယစရာမာ အနကမ္ “ေးင္ ခယ္ေးရ ဘတ္း ပာ ” တစြုစီရွပါမည္။ ေးနေစဥ္တူ
ဳ
မ ညီေးသာ ေအၾကာင္း အရာအနည္း ငယစီမွ အမ မဳ ေးသာ
လႈပြာ္ ေးဆာင္ င္ ကမႈမာ က ေးင္ ခယြနဥ္
စ ္း စာ ပါ။ ေဤင္ ခယစရာမာ တတင္ ကာယလႈပြာ္ မႈ၊ စာဖတ္း ခင္း ၊ နည္း ပညာအသံ း ပဳး ခင္း ၊ တအနလ ုးင္း ရင္း း မစမာ ်ားႏးွငး
့ ္
႐ပသံအစီအစဥ္ ္ုေအတတက္ အခခင့း္ေအရ မာ ပါဝငသ ည္။ ၎တေၿပီ ဆံ ထာ သည့း္ လႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈမာ ်ားႏးွငး
့ ္ပတသက္၍ သင့း္ေကလ ်ားႏးွင့း္စကာ ေးး ပား ခင္း မာ သည္
ကတ

မ္း ကငမႈ်ားႏးွင့း္ နာ လရမႈမာ ်ားႏးွင့း္ ခတဆက္း်ားႏးးင္ေးအာင္ ပံ့ပ ေးပ ရန္ ကူညီေးပ သည္။

္
သင့း္ေကလ က႑အာ လံ တတင္ ညႊနၾကာ မႈစဥ္ကမ
ီ ငစု
ဆ ျ ပတ္ေးေစရ အာ ေးပ ်ားႏးးင္ေးအာင္ ေးနေစဥ္ႈပြ
လ ာ ေးဆာင္ငြကမႈမာ က ေးင္ ခယ္း်ားႏးးငြ နအ တတက္ (မူလေကဟာင္း ဝဒ္စရ
အစ ေရကာင္း မာ မွ ဖန္ီ ထာ ၿပီ ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ မွဆီေးလား္ေးအာင္ း ပငဆ င္ာ သည့း္) ေးအာကပါဇယာ က အသံ း ပဳပါ။
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ေအၾက်ာင္းားအရ်ာ

ဘ်ာသ်ာစက်ာား

ေးပ ားခယစရ်ာ 1

ေးပ ားခယစရ်ာ 2

ေးပ ားခယစရ်ာ 3

ေးပ ားခယစရ်ာ 4

သငဖတ္ေးေနသာ စာအပ္ စအ ု ပ္ြဲမွ

စတက က ယဥ္္ဝတမဟ
ဳ တ္ေးသာ ေးဆာင္း ပါ

သင္း ့စတကက အပမက္ြဲက ေးကာင္း က

သင္း ့မသာ စဝင္စ္ဥ္ီ ၏အမရကု ေးရ ပါ။ အမရ္ြဲက

အဓကဇာတ္ေးကာင္သ
ံ ေ

သေမဟတ္ စာအပ္ စအ ုပဖတပါ။

ေးဖား္း ပပါ။ သင္း ့ေးကာင္း ၏

အကၡရာစာလံးး မာ က အသံးး း ပဳ၍

စာတစ္ေးစာင္ေးရ ပါ။ ဇာတလ မ္း ထြဲမွ

ေးတဆ ေးး်ားႏခးး မည္း ့ေအၾကာင္း အရာ်ားႏးွငး
့ ္ပတသ

အမရမာ တပ္ာ သည့း္ေးး မပံးတစြု

အကၡရာစာလံးး 3 လံးး အထကပါေးသာ

း ပႆနာကေးး ဖရွ င္း ရန္ ဇာတ္ေးကာငအာ

က္၍ အခကအ လက္ မွနာမ က ေးဖား္း ပသည့း္

ထည္း ့တသင္း ပါ။

စကာ လံးး မာ တတ္း်ားႏးးေငမခမ
္ ထတပါ။

အႀကံေးပ ပါ။ သင္း ့မွာ

ပစတာတစြု ဖန္ီ ပါ။
သင္း ့ေးကာင္း အတတက္ ေးၾကား္း ငာတစြု

အလာ တူး ပႆနာတစြုရွ ခြဲ့လွင္

ဖန္ီ ပါ။

သင္၏စာထြဲမွာ ေမွေဝပ ပါ။
သင္၏း ပႆနာက
သငမရသုေေး ဖရွ င္း ခြဲ့သနည္း ။

သခ်ာ်ာၤ

မတူညီေးသာ အပင္း ကန္း 5 ခ နမူနာမာ

သင္း ့တတင္ ပန္း သီ တစလံးး ၏ 1/2 ၊ 2/4

ဂဏ္န္း သံးး လံးး ပါကန္း ဂဏ္န္း း်ားႏးွစလံးး

4 x 6 း်ားႏးွင္း ့ 3 x 7 အတတက္

ေးရ ဆဆြဲပါ။ သင္း ့ပံးမွ အပင္း ကန္း မာ က

သေမဟတ္ 3/6 ရွ လပါသလာ ။

း ပဳလပပါ။ ၎တေက ေးပါင္း ပါ။

စကာ လံးး ပစာၦတစြု ေးရ ပါ။

မရသုေ ေပနသရကု ေးး ပား ပပါ။

မရသည့း္အတတက္ေးၾကာင္း ့ဆသရကု

သင္ေးပါင္း ပံက း ပပါ။

ေးး ပား ပရန္ ပပံးမာ သေမဟတ္
စကာ လံးး မာ အသံးး း ပဳပါ။
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သိပၸ

အန္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္ စြုထာ ပါ။ ေးနေစဥ္္

သင္၏သပၸံဂာနယ္ယ္င္ ေးနေစဥ္ာသီ
ြ ဥ္တေးစာင္း ့

ေအၾကာင္း တရာ ်ားႏးွင္း ့ အက တရာ
ဳ
က

(လူႀကီ တစ္ဥ္ီ ၏ခခင္း ့း ပဳခက္း ဖင္း)့

စာေးရ သာ း ခင္း သေမဟတ္

ၾကည့း္မႈမာ း ပဳလပၿပီ မွတ္မ္း တငပါ (ဥ္ပမာ -

စဥ္္း စာ ပါ။

သင္း ့အမ္း်ားႏးွင္း ့ အမအျ ပငဘကမ္ာရွ ေးသာ

ပံဆဆြဲး ခင္း း ဖင့း္

ေးေနရာင္း ခည္၊ မ တမမာ ၊ အပူခနပမာဏ္)။

မတူညီသည့း္မက္း်ားႏးွးား ပငမာ ေးပၚသေ

အမ မ ဳ ေးသာ
ဳ
အင္း ဆကပု ေးကာငမာ ်ားႏးွင္း ့

အခကအ လက္စြုထည့း္တသင္း ပါ။ သငမရသရကု

သင္၏အခကအ လကမာ က း ပသရန္ ဂရပပံးတစပံး

ေးဘာလံးး တစလံးး က ပစလ ုကလ္င္

အပငမာ က အနီ ကပ္ေးလ့လာပါ။ သင္

သလပါသနည္း ။ သင္ မရသရကု

ဆဆြဲပါ။

မရသရ္ုးေ ဖစလာမရဟု သင္ ငသနည္း ။ ၎အာ

္
သကြသတၱ
ဝါအမ အစာ
ဳ
ေးပါင္း

ေးတတေရွ ပါသနည္း (း မင္၊ ၾကာ ၊

လမ္း ခံးး /ေးတာငက ုန္း တစြုေးပၚသေ

မေရမ္တတေရွ ်ားႏးးငသနည္း ။ ၎တေအာ

ခံစာ ရပါသနည္း ။)

သေမဟတ္ ေးအာကသ ုေ ပစလ ုကလ္င္

(ေအရာငအဆင္း ၊ တသင္း ပငလကၡဏ္ာ၊ အင္ ယအ စာ ၊

မရသရ္ုးေ ဖစလာမရနည္း ။

ပံးသ႑ာန္၊ အနံ) ေးဖား္း ပရ နအ တတက္

မရသရ္ုးေ ဖစလာမရနည္း ။ ၎အာ

စကာ လံးး မရမ္ သင္ အသံးး း ပဳ်ားႏးးငသနည္း ။

မရသရ္ုးေ ဖစ္ေးစခြဲ့သနည္း ။

သင္၏အန္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္ယ္င္

မတူညီသည္း ့နည္း လမ္း မာ း ဖင္း ့

၎တေေအၾကာင္း က ေးရ ပါ။

စတကက ယဥ္ဟ
မ တ္ေးသာ သပၸံစာအပ္
တစအ ု ပက ုဖတၿပီ သင္၏သငယ ကမႈအသစ္
ေအၾကာင္း ေးရ ပါ။

အ ခာ မရသည့း္ကစာ စရာ အ ေပကလ မာ က သင္
တတန္း း်ားႏးးင္ သေမဟတ္ ဆဆြဲယူ်ားႏးးငသနည္း ။
သင္၏အန္ မ္င္း သပၸံဂာနယမာ္
ေအၾကာင္း တရာ ်ားႏးွင္း ့
အက တရာ
ဳ
ေအၾကာင္း က ေးရ ပါ။

4

ြူမႈေးြံ့ြ်ာေး
ရားဘ်ာသ်ာရပ္

္
တာဝနြေးသာ်ားႏ
းးငငသ
ံ ာ တစ္ေးယာက္

သင္း်ားႏးွစသက္ေးသာေးနရာတစြု၏

သင္း ့ဘဝ၏အ ဖစအပကမာ ်ားႏးွငး
့ ္အခနကာလ ေပဖား္း

၎တေေနထငသ ည့း္အသကအ ဝန္း သေ

မရသုေ ဖစလာ်ားႏးးးငသ ည္ က

ေးး မပံးတစပံးဆဆြဲပါ (ဥ္ပမာ - ကစာ တကင္း ၊ အမ္၊

ပခက္ စြုက ဖန္ီ ပါ။

မရသရအတတက္ေးၾကာင္း ့

သင္၏ရင္ပြာအသကအ ဝန္း တတင္

ရင္ပြာအသကအ ဝန္း )။ ေးခါင္း စဥ္္၊

သင္း ့ဘဝတစ္ေးလွာကလံးး း ဖတသန္း ခြဲ့သမွအရာ

ေးး ပာင္း လာခြဲ့သည္း်ားႏးွင္း ့

ေးတဆ ေးး်ားႏခးး ပါ။ (ဥ္ပမာ -

အရပမက္း်ားႏးွးာညႊန္း ပံးး်ားႏးွင္း ့

မာ အနက္ ေအရ ႀကီ သည့း္အ ဖစအပကမာ က

ရင္ပြာအသကအ ဝန္း အတတင္း ၎တေ်ားႏးွစသက္

ေအၾကာင္း ၾကာ း ခင္း ၊

ေသကၤတအညႊန္း မာ ကြဲ့သေ

ထည့း္တသင္း ပါ။

သရမာ က သရွ ရန္ သူငယြင္း မာ ထံမွ

ရင္ပြာအသကအဝန္း ေးခါင္း ေးဆာငမာ ်ားႏးွင္း ့

ေးး မပံးး်ားႏးင
ွ ္း ့ဆငသ ည့း္ အစတအ ပင္း မာ က

ေးတဆ ေးး်ားႏခးး း ခင္း ၊ စည္း ကမ္း မာ က

ထည့း္ပါ။

ေသဘာထာ စစ္မ္း ေးကာကယ ကပါ။

လကနား ခင္း ၊ လပအာ ေးပ း ခင္း
စသည္း ဖင္း ့)

ဆကစ ပအာႏးပည်ာ

အ်ားႏးပညာ- သင္း်ားႏးွစသကသည့း္အရာမာ ေအပၚ

အ်ားႏးပညာ- ကမာေေပၚရွ ေးနရာတစြုခ သေမဟတ္

ကာယပညာ်ားႏးွင္း ့ ကန္း မာေးရ -

ေးတ ဂီတ- မရသည့း္သီခင္း တစပု ဒ္က ုမဆ

ေအး ခခံ၍ အပန္း ေးး ဖပန္း ၿခံတစြု

သင္း ့စတကက အပမက္ြဲ က ေးနရာတစြုခမွာ

သင္း ့ေးင္ ခယစရာမာ မွ မနစ္ 30 ခန္ေ

နာ ဆငၿပီ သီခင္း စာပဒ္္း်ားႏးွငး
့ ္ သံၿပငစဳ ာသာ က

ေးပား္ပပြဲစာ ခရီ တထက္ေးနသည့း္ သင္း ့သူငယ္

ကယလကလႈပြာ္ မႈ လပပါ။

ေးဖား္ထတပါ။ သီခင္း က စာသာ မာ အ ဖစသ ုေ

ဒ္ီဇင္း ဆဆြဲပါ။

မ်ာား

ခင္း မာ ်ားႏးွင္း ့

ေးး ပာင္း လြဲပါ (ဥ္ပမာ - ABAB)။

မသာ စ၏သ ပ္ေးဖား္ပန္း ခ ကာ
ီ
တစြပ္ ဖန္ီ ပါ။

ဒစဂ စြယရင္းားး မစမ်ာား
္
ဒ္စဂ စ္ယပံုစံး ဖင့း္ ရရွ ်ားႏးးငမည့း္ အႀကံး ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစအ နည္း ငယြပါသည္
။
●

Scholastic Learn at Home (အန္ မ္ငည
ပ ာေးလ့လာေးရ )

●
●

PBSKids
Denver Public Schools Digital Library (ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ ဒ္စဂ ယ္ယနည္း ပညာ)
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●

Denver Public Library Phone A Story (ဒ္င္း ဗာ း ပရသကေစာၾကည့း္တက္ ဖန္း ေးခၚဆ၍ ပံးး ပငနာ ေးထာင္း ခင္း
အစီအစဥ္္) (အဂၤလပ္၊ စပန္၊ အီသီယပီ ယာ ်ားႏးွင္း ့ ဗီယကန မဘာသာတေ ဖင့း္) ရရွ ်ားႏးး ငသ ည္

●

DPS’ Academic Technology Menu (DPS ၏ ပညာေးရ နည္း ပညာေးင္ ခယြ နာစ ရင္း ) ○

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

○

“Parent Consent Required (မဘေသဘာတူညီခကလုးအပ္ေးသာ)” တကဘ္- သင့း္ေးကာင္း ရွ မဘေသဘာတူ ညီခကမ္တစဆငး
့ ္ ခခင့း္း ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစမာ

○

“မဘေသဘာတူ ညီခကမလအပ္ေးသာ” တကဘ္- ခ႐ငအတည္း ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစမ ာ

္
စပိ န္်ာဘ သ်ား ဖငံ့း္ မိဘမ်ာားအလတ္က္ ြႈပရ်ာားမႈဆ
းိင်ာရ စိတ္္ကားမ်ာား
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

ပည်ာေးပားတ္ဗ
PBS တတင္ ပညာေးပ တီဗီမ စံဳ ရွ ပါသည္။ ဤသရမ္ာ ဒ္င္း ဗာ ဧရယာအတတင္း သင္ PBS က ၾကည့း္႐ႈ်ားႏးးငမည့း္ နည္း လမ္း း ဖစပါသည္။
●

●

●

ေးလလႈးင္း မွ (အင္ာနာ)
○

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္6.1

○

RMPBS KIDS: ခနနယ္ 6.2

ႀက တီ
ဳ ဗီ (Comcast)
○

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္ 6 & 658

○

RMPBS KIDS: ခနနယ္ 245

○

Create/World*: ခနနယ္248

○

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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