ေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာားအ်ာား အိမ္ မြင္ေးနရန္ ပပ
ံ့ ိ ားေးပားး ခင္းား - 5 တန္း
ေးဟာင္း ဝဒ္စရ
ီ ငစု အစ ေရကာင္း မာ မွ မူရင္း ဖန္ီ သည္၊ ဒ္င္း ဗာ အစ ေရကာင္း မာ မွဆီေးလား္ေးအာင္ း ပငဆ င္ာ သည္၊

ၿခငသားသပခက္
ဤလမ္း ညႊနသ ည္ COVID-19 ေးရာဂါေးၾကာင့း္ ေးကာင္း မာ ပတ္ာ ခန္ န္င္ ေးကာင္း သာ မာ သငၾကာ ေးရ လႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈမာ ်ားႏးွငး
့ ္ အံဝင္ငြ ငက ရွ ေးေ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။
အန္ မ္င္ ေးကာင္း သာ မာ း ပဳလပ္ေးသာ လႈပြာ္ ေးဆာင္ငြကမႈမာ ်ားႏးွင့း္ လပငန္း မာ ကး ေးကာင္း သာ ၏ အကြဲး ဖတစစ္ေးဆ မႈအ ဖစ္ အသံ း ပဳမညမဟတသကြဲ့သးေ ေးကာင္း သာ ၏
အဆင့း္အစတအပင္း တစြ ပအျ ဖစ္ ေးရတတကမညလည္း မဟတ္ါ။ မသာ စမာ သည္ ေးအာက္ါစာရင္း က သံ သပၾကည့း္သင့း္ၿပီ သင္း ့ေးလား္ၿပီ
အသံ း ပဳရတလယ္္ေးသာေးင္ ခယ္စရာမာ က ေးင္ ခယ္္ါ။ ဤလႈပြာ္ မႈမာ က တစႀကမ္က္ု၍လပ္ေးဆာင္း်ားႏးးင္ါသည္။

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

အိပရ်ာထၿပား အဆငသငး
ံ့ ္း ပငပါ

မနကစာစာ ၊ အဝတလြဲၿပီ 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

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

1

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 ်ားႏးွငး
့ ္စကာ ေးး ပား ခင္း မာ သည္
ကတ

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

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

2

3

ေအၾက်ာင္းားအရ်ာ

ေးပ ားခယစရ်ာ 1

သငဖတ္ေးေနသာ စာအပ္ စအ ု ပ္ြဲမွ
အဓကဇာတ္ေးကာင္သ
ံ ေ စာတစ္
ေးစာင္ေးရ ပါ။ ဇာတလ မ္း ထြဲမွ
ဘ်ာသ်ာစက်ာား

း ပႆနာကေးး ဖရွ င္း ရန္ ဇာတ္ေးကာငအာ
အႀကံေးပ ပါ။ အလာ တူး ပႆနာမ ဳ
သငႀကရဖူ
ဳ ံ ပါက ယ္င္း း ပႆနာ်ားႏးွငး
့ ္
ေးး ဖရွ င္း ခြဲ့ပံက သင့း္စာထြဲတတင္
ေမွေဝပ ပါ။

ဂဏ္န္း သံ လံ ်ားႏးွငး
့ ္
ဂဏ္န္း း်ားႏးွစလ ံ ု ပါေးသာ
သခ်ာ်ာၤ

ကန္း တစြုကေးရ ပါ။ ဂဏ္န္း း်ားႏးွစလ ံ ု
ေးး မွာကလ ဒ္က ုး ခန္ေမွန္း ပါ။ ထးေေနာက္
ေအး ဖရွ ာရန္ေးး မွာကၾ ကည့း္ပါ။

ေးပ ားခယစရ်ာ 2

ေးပ ားခယစရ်ာ 3

ေးပ ားခယစရ်ာ 4

သင့း္တတင္ သင္း ့မသာ စ်ားႏးွငး
့ ္ပတသက္ေးသာ

ကယ္္ုငဂာနယ္္ စြုစတင္း ပဳလပ္ါ။

ေအတတေအႀကဳတစြ
ံ ုေအၾကာင္း

သင့း္ဂာနယ္အခကအလကမာ တတင္

႐ပ္း ပပံစတစြ
္ ု ဖန္ီ ပါ။

သင္ေးနေစတ္း ပဳလပ္ေးသာ

စကာ ေးး ပာခန္း ပါထည့း္တသင္း ပါ။

လႈပြာ္ ေးဆာင္ငက
ြ မႈမာ က ေးဖား္း ပပါ။

အပင္း ကန္း မာ က

3.56 း်ားႏးွငး
့ ္ 14.94 ကေးပါင္း ပါ။

ဆတ ကန္း း ဖစ္ေးစသည့း္

သင္ေးပါင္း ပံက း ပပါ။

ပံး ပင္း ပႆနာတစြု ဖန္ီ ပါ။ ထေေနာက္

ဒ္သမကန္း သစ္း်ားႏးွစြုဖန္ီ ၿပီ

း ပႆနာကေးး ဖရွ င္း ၿပီ

၎တေကေးပါင္း ပါ။

သငမညသုးေေအး ေဖတတေရွ ပံကး း ပပါ။

သငဂဏ္န္း သစမာ ေးပါင္း ပံကး ပပါ။

စတက က ယ္တ္ဝတမဟ
ဳ တ္ေးသာ ေးဆာင္း ပါ
သေမဟတ္ စာအပ္ စအ ုပဖတ္ါ။
စာဖတၿပီ ေးနာက္
ေအၾကာင္း အရာ်ားႏးွငး
့ ္ပတသက္၍
္
သင့း္တတငြေးနဆြဲ
း ဖစ္ေးသာ ေးမ ခခန္း 34 ခကးေးရ ပါ။ း ဖစ္း်ားႏးးင္ါက
သင့း္ေးမ ခခန္း မာ ကး ေးး ဖရန္
ေးခါင္း စတ္း်ားႏးင
ွ း
့ ္ပတသကသည့း္
သေးတသနအခ႕ဳ ပဳလပ္ါ။

မတူညီေးသာ ကန္း ေးရာ်ားႏးွစြုက ဖန္ီ ပါ။
ထးကန္း း်ားႏးွစလ ံ ု က ေးပါင္း ၾကည့း္ပါ။
ကန္း ေးရာ်ားႏးွစြုၾကာ ရွ
း ခာ နာ ခကက ုရွ ာပါ။

4

သင္း ့အန္ မ္င္ အဓက ပႆနာ သေမဟတ္
သက္ေးသာင့း္သက္ သာမရွ း ခင္း

သင္စြက္၊ ေးကာက္ ံု သးေမဟတ္

း ဖစသညမ္ာ မညသည္း ့အရာနည္း ။ သင္

အ ခာ သဘာဝအရာဝတ အမ
ဳ
မဳ က
ဳ း

ထး ပႆနာက မညသုေေး ဖရွ င္း း်ားႏးးငသနည္း ။

စေးဆာင္း ပါ(အ ပန္ င္ကမညဆုးလွင္

သိပၸ

အန္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္္ စြုထာ ပါ။

လူႀကီ ၏ခခင့း္း ပဳခကြယ္ူပါ)။

ေးနေစတာေးရ
သာ း ခင္း သေမဟတ္
စ

မညသည္း ့နည္း လမ္း မာ း ဖင့း္

ပံဆဆြဲး ခင္း း ဖင့း္

အရာဝတမဳ ာ က မ တူဳ ရာအလက္

အခကအ လက္စြုထည့း္တသင္း ပါ။ သငမညသညကု

သငစစ
ီ တ္း်ားႏးးငသနည္း ။ အရာဝတမဳ ာ သည္

သလပါသနည္း ။ သငမညသညကု

ေအရာငအဆင္း ၊ တသင္း ပငလကၡဏ္ာ

ေးတတေရွ ပါသနည္း (း မင္၊ ၾကာ ၊

သေမဟတ္ ပံးသ႑ာနအာ း ဖင္း ့

ခံစာ ရပါသနည္း ။)

တူညီပါသလာ ။ ဤအရာဝတမဳ ာ သည္
္ ခာ အရာမာ ်ားႏးွင္း ့
ပတ္ဝန္း ကငြ အ

စတကက ယ္တဟ
မ တ္ေးသာ
သပၸံစာအပ္ စအ ု ပက ုဖတၿပီ

ပံးမွနာအ း ဖင့း္
အ ပနအလွနည
မ သုေအက း ဳ ပဳသနည္း ။

သင္၏သငယ ကမႈအသေစအၾကာင္း ေးရ ပါ။
သင္၏အန္ မ္င္း သပၸံခရီ တတင္
း ဖစ္း်ားႏးးင္ေးး ခရွ ေးသာ အ ပနအလွန္
အက း ဳ ပဳမႈမာ က ေးရ ပါ။

အငဂငနယ္
ီ ာအတတ္ညာ်ားႏးွင္း ့ ဒ္ီဇင္း ပင္း
း ဖစ္း်ားႏးးင္ါက လူႀကီ တစ္တီ အာ

ဆငြာ ေအး ခခံေသဘာ တရာ မာ (EDP) က

သငအစာ အစား ပငဆငာြ တတင္

စတ္း စာ ၾကည္း ့ၿပီ ၎ကသင္၏ အန္ မ္င္း

ကူညီေးပ ရန္ေးတာင္း ဆပါ။

သပၸံဂာနယ္ယ္္င္

အစာ အစား ပငဆငတ
စ ္း်ားႏးွင္း ့

ပံးၾကမ္း ေးရ ဆဆြဲး ခင္း ၊

ခက္း ပဳတ္ေးနစတ္ ေအၾကာင္း တရာ

အမည္ပ္း ခင္း း ဖင္း ့

း်ားႏးွင္း ့ အက တရာ
ဳ
က ေးတဆ ေးး်ားႏခးး ပါ။

ေးး ဖရွ င္း နည္း တစြုက

သင္ အစာ အစာမာ က

ဒ္ီဇးင္း ဆဆြဲၾကည့း္ပါ။ အမ မ ဳ ေးသာ
ဳ

ေးရာေးး်ားႏးွးာသည္း ့အခါ ဘား ဖစသနည္း ။

မူဆကြဲပံးစံမာ ထည္း ့တသင္း ရန္

အစာ အစာအမ အစာ
ဳ
တစြုစီ

ကယ္္း ့ကကယ္္ စန္ေးခၚပါ။ အမ္ေးထာင္

မညသုေေး ပာင္း လြဲလာသနည္း ။

သံးး အရာဝတမဳ ာ က အသံးး း ပဳ၍
ေးရွ ေ႕း ပ ပံးစံငယ္္ စြု း ပဳလပ္း်ားႏးးင္
ပါသလာ ။ ၎အာ စမ္း သပၾကည့း္
သည္း ့အခါ အလပ္း ဖစ္ါသလာ ။
မညသည့း္တ တကမႈမာ
သငလ ုပ္ေးဆာင္း်ားႏးးငမညနည္း ။
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အဖဖြဲေေကာင္း က သည္
ဳ
လူတစ္ေးယ္ာက္၏အခခင္း ့ေအရ မာ ထက္
ပေအရ ႀကီ သည့း္ေအး ခေအနတစြပ္း်ားႏးွ
ြူမႈေးြံ့ြ်ာေးရားဘ်ာသ်ာရ

င္း ့ လူတစ္ေးယ္ာက္၏

ပ္

အခခင္း ့ေအရ မာ သည္
အဖဖြဲေေကာင္း က မာဳ ထက္
ပေအရ ႀကီ သည့း္

္
တာဝနြေးသာ်ားႏ
းးငငသ
ံ ာ တစ္ေးယ္ာက္း ဖ
စလာ်ားႏးးငမည့း္ နည္း လမ္း မာ က
စာရင္း တစြု ဖန္ီ ၿပီ ၎တေမွာ
မညသည္း ့အတတက္ေးၾကာင္း ့
ေအရ ပါသညကု ရွ င္း း ပပါ။

တစစံးတစြုအတတက္
ေးခတ

တာစေးဆာင္း ေးရ စနစ္စြု ဖန္ီ ပါ။

သင္ ေးခငရရွ ရန္ ရွ ာႀကံရပံးး်ားႏးွင္း ့
မညသုေေခတ

တာစေးဆာင္း တသာ မည္ က

ေးသခာေးဖား္း ပပါ။

လူတင္း လူတင္း ရွ သင္း ့သညဟု
သင္င္း မငယ ကဆထာ သည့း္
အခခင္း ့ေအရ မာ ပါဝငသ ည့း္စာရင္း တစြုက
ဖန္ီ ပါ။ ဤအခခင္း ့ေအရ မာ
မညသည္း ့အတတက္ေးၾကာင္း ့
ေအရ ႀကီ သညကုး ရွ င္း း ပပါ။

အ ခာ ေအး ခေအနတစြ ပက ု ေးဖား္း ပပါ။

အ်ားႏးပညာ- သငအ်ားႏးွစသကဆံးး အရာမာ ထြဲက

စာၾကည္း ့တကမီဒ္ယ္
ီ ာ - သင္
ေးတ ဂီတ - ကီ အနမ္း ့၊ အ မင္း ့ရွ ေးသာ
ဆကစ ပအာႏးပည်ာမ်ာား

နာမည္ေးကား္လူႀကကမ
ဳ ာ သည့း္
သီခင္း တစ္ုဒ္္(မာ )က ေးဖား္း ပပါ။

ပမေးလ့လာလေးသာ
ေအၾကာင္း အရာ်ားႏးွင္း ့သကဆု ငသ ည့း္
ေးမ ခခန္း မာ က ထတ္ါ။
သေးတသနတစြုး ပဳလပြန္ Big6

အနည္း ငယ္က ု ေးင္ ခယ္စီစတပီ
ၿ

ကာယ္ပညာ်ားႏးွင္း ့ ကန္း မာေးရ -

ရရွ ်ားႏးးငသ ည့း္ေးထာက္ေးရ
ံ ့
ပစၥည္း မာ က

သင္း ့ေးင္ ခယ္စရာမာ မွ မနစ္ 30 ခန္ေ

အသံးး း ပဳလွက္ သင္၏ကယ္္ုင္

ကယ္လကလႈပြာ္ မႈ လပ္ါ။

ၿငမသက္ေးေနသာ အရာဝတမဳ ာ က
ေးရ ဆဆြဲၿပီ ေးဆ ေးရာင္း ခယ္္ါ

သေးတသနနည္း စနစက ုး အသံးး း ပဳပါ။

သငၾကာ ပေေခရ ဆငြာ နည္း ပညာ - မနစ္
ဆကစ ပအာႏးပည်ာမ်ာား

20 အသံးး း ပဳ၍ လယ္ကကကြုကနည္း
ေးလ့ကင္း ့ပါ။

သငၾကာ ပေေခရ ဆငြာ နည္း ပညာ- Code
Studio - သင္န္း D ၊ E သေမဟတ္ F က
code.org တတင္
ၿပီ ဆံးး ေးအာင္က္ေးရာက္ါ။

သေမဟတ္ အလင္း ေအမွာင္ ည့း္ပါ။

ေးတ ဂီတ - အမသံးး ပစၥည္း မာ က
အသံးး း ပဳၿပီ ေးတ တသာ မာ က

ကာယ္ပညာ်ားႏးွင္း ့ ကန္း မာေးရ -

လက္န္း သီကံးး ပါ။ ေးတ တသာ မာ က

ကဖပြဲပါတီတစြု ကင္း ပပါ။

အ ခာ တစ္တီ မွတီ ခတသ ည့း္ တညၿငမ္ေးသာ

သငအ်ားႏးွစသကဆံးး သီခင္း မာ း ဖင္း ့ ကခန္ါ။

စည္း ခက္စြု်ားႏးွင္း ့စစည္း ပါ။
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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 မဘေသဘာတူညီခကမ္တစဆင့း္ 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

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*: ခနနယ္္ 248

○

On Demand: ခနနယ္္ 1 ("Your Colorado")
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●

ၿဂဟ
ဳ ္ ု (DIRECTV)
○

●

Rocky Mountain PBS: ခနနယ္္ 6

ၿဂဟ
ဳ ္ ု (Dish Network)
○

Rocky Mountain PBS HD: ခနနယ္္ 6
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