ေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာားအ်ာား အိမ္ မြင္ေးနရန္ ပံ့ပိားေးပားး ခင္းား - 4 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။ ေးဖား္း ပထာ သည့း္ လႈပြာ္ မႈမာ မွာ ေးကာင္း သာ မာ အန္ မ္င္ေးနစန္ တင္
္ တာဏ္ြည္ုင္း ဆးငြာ
တကၾေတကေနစရ နအ တတက္ ရည္ညြယ္္ါသည္။ ဤလႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈ စတကက မာ မွာ ကတ

်ားႏးး္ပ္ ုေေကာင္း မာ တတင္ း ပဳလပ္ေးသာ ပထမအဆင့း္ ညႊနၾကာ ခကကု ကယ္စာ မ ပဳပါ။

ေးကာင္း သာ မာ ေးကာင္း း ပန္ကသည့း္အခါ ပထမသငၾကာ ပေခမႈအတတက္ ေအကာင္း ဆံ ေအလ့အထမာ း ပဳလပ္ါမည္။
ေကလ ငယ္မာ အမ္၌ ေးဆာင္ငြကသည့း္ လႈပြာ္ မႈမာ ်ားႏးွင္း ့အလပမာ က အကြဲး ဖတစစ္ေးဆ မႈအ ဖစ္ အသံးး း ပဳမညမဟတ္ သကြဲ့သးေ ေးကာင္း သာ မာ ၏ အဆင့း္မာ အတတက္
အစတအပင္း တစြုအ ဖစ္ ထည္း ့တတကမညမဟတ္ါ။ မသာ စမာ ေအန ဖင္း ့စာရင္း က သံးး သပၾကည္း ့ၿပီ သကဆုငြာ အသံးး း ပဳ်ားႏးးင္ေးသာ ေးင္ ခယ္မႈမာ က ေးင္ ခယ္သင္း ့သည္။
ဤလႈပြာ္ မႈမာ က တစႀကမ္က္ု၍လပ္ေးဆာင္း်ားႏးးင္ါသည္။

နမူန်ာ ေးန႔စဥ္ခ
အ န္ဇိ ယ်ာား
8:00-9:00

အိပရ်ာထၿပား အဆငသငး
ံ့ ္း ပငပါ

မနကစာစာ ၊ အဝတလ ြဲၿပီ တစ္ေးနေတာအတတက္ အဆငသငး
့ ္း ပင္ါ

9:00-10:00

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာက္ါစာရင္း မွ ေးင္ ခယ္စရာတစြု သးေမဟတ္ တစြုထက္ု၍ ေးင္ ခယ္္ါ။

10:00-10:30

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

အတံ ဆက္း ခင္း ၊ ပံဆဆြဲး ခင္း ၊ ဟင္း ခက္း ခင္း ၊ ေပဟဠဆက္း ခင္း ၊ ဘတဂမ္း မာ ကြဲ့သေ လႈပြာ္ မႈတစြုက
ေးင္ ခယ္္ါ
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10:30-11:00

စခရင္ကညံ့
း္ခန္ိ
ၾ

ေးအာက္ါစာရင္း မွ စခရငမုေအး
ခခံေးသာ လႈပြာ္ မႈမာ အနကမ္ တစြု သေမဟတ္ တစြုထက္ု၍ ေးင္ ခယ္္ါ။
္

11:00-12:00

ေးန႔ြယစ်ာာႏးငံ့း္အ်ာားြပခန္ိ

ေးနေလယ္စာစာ ၊ လမ္း ေးလွာက္း ခင္း သးေမဟတ္ အမ္း ပန္ င္င္ ကစာ း ခင္း

12:00-1:00

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာက္ါစာရင္း မွ ေးင္ ခယ္စရာတစြု သးေမဟတ္ တစြုထက္ု၍ ေးင္ ခယ္္ါ။

1:00-1:30

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

အတံ ဆက္း ခင္း ၊ ပံဆဆြဲး ခင္း ၊ ဟင္း ခက္း ခင္း ၊ ေပဟဠဆက္း ခင္း ၊ ဘတဂမ္း မာ ကြဲ့သေ လႈပြာ္ မႈတစြုက
ေးင္ ခယ္္ါ

1:30-2:00

စ်ာဖတ္ခန္ိ

္ ုမွ တအနလ ုင္း မွဖတြႈရမည့း္ စာအပ္ စအ ု ပက ု ေးင္ ခယ္္ါ။
စာအပဖတ္ါ သေမဟတ္ ေးအာက္ါရင္း း မစမာ အနကြတစြ

2:00-2:30

း ပငပခန္ိ

လမ္း ေးလွာက္း ခင္း သးေမဟတ္ အမ္း ပန္ င္င္ ကစာ း ခင္း

2:30-3:00

စခရင္ကညံ့
း္ခန္ိ
ၾ

ေးအာက္ါစာရင္း မွ စခရငမုေအး
ခခံေးသာ လႈပြာ္ မႈမာ အနကမ္ တစြု သေမဟတ္ တစြုထက္ု၍ ေးင္ ခယ္္ါ။
္

3:00-4:00

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

အတံ ဆက္း ခင္း ၊ ပံဆဆြဲး ခင္း ၊ ဟင္း ခက္း ခင္း ၊ ေပဟဠဆက္း ခင္း ၊ ဘတဂမ္း မာ ကြဲ့သေ လႈပြာ္ မႈတစြုက
ေးင္ ခယ္္ါ

္
ြႈပရ်ာားေးဆ်ာပငရ
ကမႈေးပ ားခယစရ်ာမ်ာား
ညႊနၾကာ ခကနယ္္ယ္္စြုစီတတင္ ေးင္ ခယ္စရာမာ အနကမ္ “ေးင္ ခယ္္ေးရ ဘတ္း ပာ ” တစြုစီရွပါမည္။ ေးနေစတတူ
ဳ
မ ညီေးသာ ေအၾကာင္း အရာအနည္း ငယ္စီမွ အမ မဳ ေးသာ
လႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈမာ က ေးင္ ခယ္ြနတ
စ ္း စာ ပါ။ ေဤင္ ခယ္စရာမာ တတင္ ကာယ္လႈပြာ္ မႈ၊ စာဖတ္း ခင္း ၊ နည္း ပညာအသံ း ပဳး ခင္း ၊ တအနလ ုးင္း ရင္း း မစမာ ်ားႏးွငး
့ ္

႐ပသံအစီအစတ ္ုေအတတက္ အခခင့း္ေအရ မာ ပါဝငသ ည္။ ၎တေၿပီ ဆံ ထာ သည့း္ လႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈမာ ်ားႏးွငး
့ ္ ပတသက္၍ သင့း္ေကလ ်ားႏးွင့း္စကာ ေးး ပား ခင္း မာ သည္
ကတ

မ္း ကငမႈ်ားႏးွင့း္ နာ လညမႈမာ ်ားႏးွင့း္ ခတဆက္း်ားႏးးင္ေးအာင္ ပံ့ပ ေးပ ရန္ ကူညီေးပ သည္။
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ေးအာက္ါနယ္္ယ္မာ အာ လံးး တတင္ သင္း ့ေကလ ဆကလက္ သငၾကာ ်ားႏးးင္ေးအာင္ အာ ေးပ တက္က္န္း ရန္
္
ေးနေစတႈပြ
ဳ
ခယ္္း်ားႏးးင္ေးအာငက ကညီေးပ ရ နအ တတက္ ေးက ဇူ း ပဳ၍ (မူလက ေးဟာင္း ဝဒ္စရ
ီ ငစုအစ ေရကာင္း မာ မွ ဖန္ီ ထာ ၿပီ
လ ာ ေးဆာင္ငြကမႈအမ မ ဳ ေးင္
ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ မွ ဆီေးလား္ေးအာင္ း ပငဆ င္ာ သည့း္) ေးအာက္ါဇယ္ာ က အသံးး း ပဳပါ -
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ေအၾက်ာင္းား

ေးပ ားခယစရ်ာ 1

အရ်ာ

ဘ်ာသ်ာစက်ာား

ေးပ ားခယစရ်ာ 2

ေးပ ားခယစရ်ာ 4

သငဖတ္ေးေနသာ စာအပ္ စအ ု ပ္ြဲမွ

စတကက ယ္တ္ဝတမဟ
ဳ တ္ေးသာ ေးဆာင္း ပါ

အတတ္း်ားႏးးငဆး
ံ း ေအသ စတအခကအလကမာ မာ

သငအ်ားႏးွစသကဆံးး ပြင္္ သေမဟတ္

အဓကဇာတ္ေးကာင္ံသေ

သေမဟတ္ စာအပ္ စအ ုပဖတ္ါ။ သင္

အသံးး း ပဳ၍ သင္း ့အပမကစတကက ထြဲက

စာအပအ တတက္ ေးၾကား္ း ငာတစြု ဖန္ီ ပါ။

စာတစ္ေးစာင္ေးရ ပါ။ ဇာတလမ္း ထြဲမွ

သငၾကာ ေးလ့လာခြဲ့သညမ ာ က သူငယ္ြင္း

အာ လပြေကအၾကာင္း က ေးး ပား ပပါ။ သင္

အမ အစာ
ဳ
၊ ဇာတ္ေးကာငမာ ၊

း ပႆနာကေးး ဖရွ င္း ရန္

သေမဟတ္ မသာ စဝင္စ္တီ အာ

တသာ လသည့း္ေးနရာ၊ သင္ ည္း လသည့း္ေးနရာ၊ သင္

ေးနာကြံဝန္း ကင္၊

ဇာတ္ေးကာငအာ အႀကံေးပ ပါ။

ေးး ပား ပပါ။ သင္း ့ေးး ပား ပခက္က္င္

လပြ ငသ ည့း္အရာ၊ အာ လပြကမ္ာ

ေအၾကာင္း အရာ်ားႏးွင္း ့ ဇာက္တကကမ ာ

အလာ တူး ပႆနာ မ သငႀ
ဳ ကရဖူ
ဳ ံ ပါက

သတင္း အခက္ အလက္ြဲက ေအရ ႀကီ

သင္း်ားႏးွင္း ့အတူရွေးနမည့း္သူ စသည္း ့

ေးသခာထည့း္တသင္း ပါ။

ယ္င္း း ပႆနာ်ားႏးွငး
့ ္ ေးး ဖရွ င္း ခြဲ့ပံက

ေးဝါဟာရမာ က ထည့း္တသင္း ရနမတ
္ သ ာ ပါ။

အခကအလက္ုေ်ားႏးွင္း ့ပတသက္၍

သင့း္စာထြဲတတင္ ေမွေဝပ ပါ။

သခ်ာ်ာၤ

ေးပ ားခယစရ်ာ 3

ေအသ စတ္ည္း ့တသင္း ပါ။

စကၠဴေးလယ္ာတ္စစင္း း ပဳလပ္ါ။

မတူညီသည့း္အပင္း ကန္း မာ က

24 x 7 သေမဟတ္ 30 x 5 ကြဲ့သေ

7/8 သေမဟတ္ 9/10 ကြဲ့သေ

မညမၾကာၾကာပ်ံ
သ န္း း်ားႏးးငသ ညကု
္

ေးရ ခပါ။ အပင္း ကန္း တစြုစီက

အမ မ ဳ ေးသာေအး
ဳ
မွာက္ုစာၦမာ အတတက္

အပင္း ကန္း တစြု ေးရ ပါ။

တင္း တာပါ။ ထပမံပစလ ႊတ္ါ။

ပံးတစ္ံးဆဆြဲပါ။ အပင္း ကန္း တစြုစီက

စကာ လံးး ပစာၦတစြု ေးရ ပါ။

မတူညီသည့း္နည္း လမ္း သံးး ခး ဖင္း ့

ပန္ စလတမႈ်ားႏးွစြုၾကာ း ခာ နာ ခကကု

ကန္း မတ္း တစြုေးပၚတတင္ ည္း ့ပါ။

ရွ ာေးခဖပါ။

မညသည့း္ အပင္း ကန္း က

ခြဲခးတတက္ါ။

အႀကီ ဆံးး း ဖစၿပီ
မညသည့း္အပင္း ကန္း က
အငယ္ဆံးး း ဖစသ ညကုး ေးး ပား ပပါ။
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သိပၸ

အန္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္္စြုထာ ပါ။

သင္း ့တတင္ အမ္၌ အမ္ေးခမ တရစာၦန္

(လူႀကီ တစ္တီ ၏ခခင္း ့း ပဳခက္း ဖင္း)့

ေအး ပ ၿပငလဳ မ္း တစြု တည္ေးဆာက္ါ။

ေးနေစတစာေးရ သာ း ခင္း သေမဟတ္

တစ္ေးကာင္ သေမဟတ္ ႐ပလံ ု တသင္း

သင္း ့အမ္း်ားႏးွင္း ့ အမအျ ပငဘကမ္ာရွ ေးသာ အမ မ ဳ ေးသာ
ဳ

ေအး ပ ၿပငလဳ မ္း တစြုက ဒ္ီဇင္း ဆဆြဲရန္

ပံဆဆြဲး ခင္း း ဖင့း္ အခကအလက္

ထာ ေးသာ တရစာၦန္စ္ေးကာင္

အရာဝတမဳ ာ က အနီ ကပ္ေးလ့လာပါ။

္ ပမာ ကြဲ့သေ
အမသာသံးး တစြၠဴ ်ားႏ္ းွင္း ့ တစြၠဴ လ

တစြုထည့း္တသင္း ပါ။ သငမညသညကု

ရွ ပါသလာ ။ အတတ္း်ားႏးးငဆး
ံ း

သင္း ့အသင္း အဝန္း ပတ္ဝန္း ကငြ ္

လံးး ဝန္း ေးသာအရာဝတမဳ ာ ်ားႏးွင္း ့

သလပါသနည္း ။ သငမညသညကု

ေအသ စတအခကအလကမာ မာ အသံးး း ပဳ၍

ေးကာက္ံု မာ ်ားႏးွင္း ့ ေးး မႀကီ က ၾကည့း္ပါ။

း ပနလ ည္

ေးတတေရွ ပါသနည္ း (း မင္၊ ၾကာ ၊

တရစာၦန္စ္ေးကာင္ ေးရ ဆဆြဲၿပီ

မတူညီသည့း္ ေးကာကအမ အစာ
ဳ
ေးပါင္း မညမ္

သန္ေစငအသံးး း ပဳ်ားႏးးင္ေးသာပစၥည္း

ခံစာ ရပါသနည္ း ။)

ခ်ားႏၶာကယ္အစတအပင္း မာ ်ားႏးွင္း ့

သင္ေးတတေရွ သနည္း ။ ၎တေအာ (ေအရာငအဆင္း ၊

မာ အသံးး း ပဳပါ။

အစတအပင္း တစြုစီ၏ လပ္ ေးဆာငြကကု

တသင္း ပငလကၡဏ္ာ၊ အင္ ယ္အစာ ၊ ပံးသ႑ာန္)

သင္၏အန္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္္ြဲမွ

အမည္ပ္ါ။

ေးဖား္း ပရ နအ တတက္ စကာ လံးး မညမ္ သင္

သင္း ့ဒ္ီဇင္း က ပံးၾကမ္း ေးရ ဆဆြဲၿပီ

အသံးး း ပဳ်ားႏးးငသနည္း ။

အမည္ပ္ါ။

စတကက ယ္တဟ
မ တ္ေးသာ
သပၸံစာအပ္ စအ ု ပက ုဖတၿပီ
သင္၏သငယ ကမႈအသေစအၾကာင္း

သငသ ည္ အ ပငမာ္ တရစာၦန္စ္ေးကာငက ု

ေးရ ပါ။

ေးတတေရပါသလာ ။ သငသတထာ မသည့း္
၎တေလပ္ေးဆာင္ေးနသည့း္အ ရာက
ေးရ ပါ။ မညသည့း္အမူအ ရာမာ
း မင္ေးတတေရသနည္း ။

တီ တညြာလမ္း ေးၾကာင္း တတင္
အမ မ ဳ ေးသာေးး
ဳ
ပာင္း လြဲမႈမာ
ထည္း ့တသင္း ရန္ ကယ္္း ့ကကယ္္
စန္ေးခၚပါ။ သင္ ေးရွ ေေး ပ ပံးစံငယ္္စြု
း ပဳလပ္း်ားႏးးင္ါသလာ ။ ၎အာ
စမ္း သပၾကည့း္သည္း ့အခါ
အလပ္း ဖစ္ါသလာ ။ မညသည့း္ တ တကမႈမာ
သငလ ုပ္ေးဆာင္ း်ားႏးးငမညနည္း ။
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ြူမႈေးြံ့ြ်ာ
ေးရားဘ်ာသ်ာရ
ပ္

သင္း ့ရင္ပြာအသကအဝန္း ၊

ေးခငရွ ာရ နအ တတက္ သငလ ု ပက ု ငလ ုသည္း ့

ရင္ပြာအသကအဝန္း ထြဲက ေးခါင္း ေးဆာငမာ က

တစစံးတစြုအတတက္

း ပညနယ္္း်ားႏးွင္း ့/သေမဟတ္

ေအသ စာ စီ ခပာ ေးရ တစြုအတတက္

ေးဖား္ထတ္ါ။ ကရယ္ာမာ တတင္

ေးခတ

း်ားႏးးငငေ
ံ းး မပံးတစြု ေးရ ဆဆြဲပါ။

စီ ခပာ ေးရ အစီအစတစြ
္ ု ေးရ ဆဆြဲပါ။ (တပမာ

၎တေ၏အခန္း က႑မာ ်ားႏးွင္း ့ တာဝနမာ က

သင္ ေးခငရရွ ရန္ ရွ ာႀကံ ရပံးး်ားႏးွင္း ့

သဘာဝတရာ ်ားႏးွင္း ့

- သံပရာရည္ေးရာင္း ဆင္၊

ေးတဆ ေးး်ားႏခးး ပါ။ ရင္ပြာအသကအဝန္း အတတက္

မညသုေေခတ

လူသာ ဖန္ီ သည့း္အဂၤးါရပ္း်ားႏးွစြုလံးး

ကာ ေးေရဆ ဆင္၊

ေအရ ႀကီသညဟုသင္ ငသ ည့း္

ေးသခာေးဖား္း ပပါ။

အတတက္ စံး ပေသကၤတမာ

ေးခခ ေးကာင္း ေးပ း ခင္း

အရာတစြုခ်ားႏးွင္း ့ပတသက္၍ သင္ ၏အယ္ူအဆမာ က

ထည္း ့တသင္း ပါ။

စသည္း ဖင္း ့) မညသည္း ့လူ ပဂ လ္
ဳ ၊

ရင္ပြာအသကအဝန္း ေးခါင္း ေးဆာငမာ ်ားႏးွင္း ့ ေးဝမွ ရန္

သဘာဝ်ားႏးွင္း ့ ရင္း း်ားႏးွးီး ေးခင

စာတစ္ေးစာင္ ေးရ ပါ။

တာစေးဆာင္း ေးရ စနစ္စြု ဖန္ီ ပါ။

တာစေးဆာင္း တသာ မည္ က

အရင္း အ မစမာ သငလ ုအပမညကု
ေးဖား္ထတ္ါ။

အ်ားႏးပညာ- သင္၏ေအကာင္း ဆံးး

ဆကစပ္

ရွ ၠဴ ဖနပ္စစံးက ဒ္ီဇင္း ဆဆြဲပါ။

အာႏးပည်ာမ်ာား

အ်ားႏးပညာ- တစ္ေးနေတာအတတင္း

ကာယ္ပညာ်ားႏးွင္း ့ ကန္း မာေးရ - ကရယ္ာမာ တတင္ o

ကာယ္ပညာ်ားႏးွင္း ့ ကန္း မာေးရ -

သင္း ပဳလပသ ည့း္အရာအာ လံးး က

သင္း်ားႏးွစသကသည္း ့အရာက မနစ္ 30 ခန္ေ ကယ္လကလႈပြ ာ္ မႈ

ကပပြဲပါတီတစြု ကင္း ပပါ။

သ ပ္ေးဖား္ း ပသသည့း္ ေးး မပံးတစြု

လပ္ါ။

သငအ်ားႏးွစသကဆံးး သီခင္း မာ း ဖင္း ့ ကခန္ါ။

ေးတ ဂီတ - စံေသကၤတစနစက ု အသံးး း ပဳ၍

စာၾကည္း ့တကမီဒ္ယ္
ီ ာ - ႐ပ္း ပစာအပမာ ၊

ေးတ တသာ 2 ခ တင္း တာမႈမာ က

အခန္း ဆကစာအပမာ ၊ မဂ ဇင္း မာ ်ားႏးွင္း ့

ေးရ ဆဆြဲပါ။

သငၾကာ ပေေခရ ဆငြာ နည္း ပညာ -

သငၾကာ ပေေခရ ဆငြာ နည္း ပညာ -

ဆကစပ္

မနစ္ 20 အသံးး း ပဳ၍ လက္ကကကြုကနည္း

Code Studio - သင္န္း D ၊ E သေမဟတ္ F

အာႏးပည်ာမ်ာား

ေးလ့ကင္း ့ပါ။

က code.org တတင္
ၿပီ ဆံးး ေးအာင္က္ေးရာက္ါ။

ေသကၤတထည္း ့ပါ။

ကာတတန္း စာအပမ ာ အပါအဝင္
အမ မ ဳ ေးသာ
ဳ
စာအပစာေးပ
အခကအလကမာ မွ ေးင္ ခယ္္ါ ။
စတကက ယ္တ္ဝတ်ားႏးဳ ွင္း ့ သတစာေးပၾကာ
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း ခာ နာ ခကကု သရွ ရန္ ေးလ့ကင္း ့ပါ။

ဒစဂ စြယရင္းားး မစမ်ာား
္
ဒ္စဂ စ္ယ္္ံုစံး ဖင့း္ ရရွ ်ားႏးးငမည့း္ အႀကံး ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစအနည္း ငယ္ြပါသည္
။
●

Scholastic Learn at Home (အန္ မ္ငည
္ ာေးလ့လာေးရ )

●
●

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

●

Denver Public Library Phone A Story (ဒ္င္း ဗာ း ပညသကေစာၾကည့း္တက္ ဖန္း ေးခၚဆ၍ ပံးး ပငနာ ေးထာင္း ခင္း အစီအစတ္) (အဂၤလပ္၊ စပန္၊ အီသီယ္ပီ ယ္ာ ်ားႏးွင္း ့
ဗီယ္ကန မဘာသာတေ ဖင့း္) ရရွ ်ားႏးးငသ ည္

●

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

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

○

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

○

“မဘေသဘာတူညီခကမလအပ္ေးသာ” တကဘ္- ခ႐ငအတည္း ပဳထာ ေးသာ ရင္း း မစမာ

္
စပိန္်ာဘ သ်ား ဖငံ့း္ မိဘမ်ာားအလတ္က္ ြႈပရ်ာားမႈဆ
းိင်ာရ စိတ္္ကားမ်ာား
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas
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ပည်ာေးပားတ္ဗ
PBS တတင္ ပညာေးပ တီဗီမ စံဳ ရွ ပါသည္။ ဤသညမာ္ ဒ္င္း ဗာ ဧရယ္ာအတတင္း သင္ PBS က ၾကည့း္႐ႈ်ားႏးးငမည့း္ နည္း လမ္း း ဖစ္ါသည္။

●

●

●

ေးလလႈးင္း မွ (အင္ာနာ)
○

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္္6.1

○

RMPBS KIDS: ခနနယ္္ 6.2

ႀက တီ
ဳ ဗီ (Comcast)
○

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္္ 6 & 658

○

RMPBS KIDS: ခနနယ္္ 245

○

Create/World*: ခနနယ္္248

○

On Demand: ခနနယ္္ 1 ("Your Colorado")

ၿဂဟ
ဳ ္ ု (DIRECTV)
○

●

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္္ 6

ၿဂဟ
ဳ ္ ု (Dish Network)
○

Rocky Mountain PBS HD: ခနနယ္္ 6
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