ေးက်ာင္းားသ်ာားမ်ာားအ်ာား အိမ္ မြင္ေးနရန္ ပံ့ပိားေးပားး ခင္းား - မူႀက ိဳ
ေး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။ ေးအာက္က္င္ စာရင္း း ပိဳစထာ ေးသာ လႈပာ္ ေး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 း ပိဳလပ္ေးသာ ပထမအဆငး္ ညႊနၾကာ ခက္ု

ကယစာ မ ပိဳပါ။ ေးကာင္း သာ မာ ေးကာင္း း ပန္ကသညး္အခါ ပထမသငၾကာ ပ႔ခမႈအတတက္ ေအကာင္း ဆံ ေအလအထမာ း ပိဳလပပါမည္။
ေကလ ငယာ အမ္၌ ေးဆာင္ငကသညး္ လႈပာ္ မႈမာ းွင္း အလပာ က အကြဲး ဖတစစ္ေးဆ မႈအ ဖစ္ အသံးး း ပိဳမရဟတသကြဲသး႔ ေးကာင္း သာ မာ ၏ အဆငး္မာ အတတက္ အစတအပင္း
တစခုအ ဖစ္ ထည္းတတကရဟတပါ။ မသာ စမာ သည္ ေးအာကပါစာရင္း က သံ သပၾကညး္သငး္ၿပီ သင္းေးလား္ၿပီ အသံ း ပိဳရတလယ္ေးသာေးင္ ခယစရာမာ က ေးင္ ခယပါ။
ဤလႈပာ္ မႈမာ က တစႀကမ္ကပု၍လပ္ေးဆာင္း းးငပါသည္။

နမူန်ာ ေးန႔စဥ္ခ
အ န္ဇိယ်ာား
8:00-9:00

အိပရ်ာထၿပား အဆငသငး
ံ့ ္း ပငပါ

မနကစာစာ ၊ အဝတလြဲၿပီ တစ္ေးန႔တာအတတက္ အဆငသငး္း ပငပါ

9:00-10:00

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာကပါစာရင္း မွ ေးင္ ခယစရာတစခု သး႔မဟတ္ တစခုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။

10:00-10:30

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

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

10:30-11:00

စခရင္ကညံ့
း္ခန္ိ
ၾ

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

11:00-12:00

ေးန႔ြယစ်ာာႏးငံ့း္အ်ာားြပခန္ိ

ေးန႔လယစာစာ ၊ လမ္း ေးလွာက္း ခင္း သး႔မဟတ္ အမ္း ပင္ င္င္ ကစာ း ခင္း

12:00-1:00

ပည်ာေးရားဆးိင်ာရ အခန္ိ

ေးအာကပါစာရင္း မွ ေးင္ ခယစရာတစခု သး႔မဟတ္ တစခုထကပု၍ ေးင္ ခယပါ။

1:00-1:30

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

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

1

1:30-2:00

စ်ာဖတ္ခန္ိ

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

2:00-2:30

း ပငပခန္ိ

လမ္း ေးလွာက္း ခင္း သး႔မဟတ္ အမ္း ပင္ င္င္ ကစာ း ခင္း

2:30-3:00

စခရင္ကညံ့
း္ခန္ိ
ၾ

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

3:00-4:00

လြတ္လ ပပစ်ာေးပ ားခယ္း ခင္းား

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

္
ပည်ာေးရားြႈပရ်ာားေးဆ်ာပငရ
ကမႈဆိငရ်ာ ေးပ ားခယစရ်ာမ်ာား
ညႊနၾကာ ခကနယပယ္စခုစီတတင္ ေးင္ ခယစရာမာ အနက္ “ေးင္ ခယ္ေးရ ဘတ္း ပာ ” တစခုစီရွပါမည္။ ေးန႔စဥတူညီေးသာ ေအၾကာင္း အရာအနည္း ငယစီမွ အမ မိဳ ေးသာ
ိဳ
္
္
လႈပာ ေးဆာင္ င္ ကႈမာ က ေးင္ ခယနစဥ္း စာ ပါ။ ေဤင္ ခယစရာမာ တတင္ ကာယလႈပာ မႈ၊ စာဖတ္း ခင္း ၊ နည္း ပညာအသံ း ပိဳး 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 ကငႈ းွငး္ နာ လရႈမာ းွငး္ ခတဆက္း းးင္ေးအာင္ ပံပ ေးပ ရန္ ကူညီေးပ သည္။

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

ေအၾက်ာင္းားအရ်ာ

ေးပ ားခယစရ်ာ 1

ေးပ ားခယစရ်ာ 2

ေးပ ားခယစရ်ာ 3

ေးပ ားခယစရ်ာ 4

သင္းအမရ္ု
သံလကပါအကၡရာစာလံးး မာ းွင္း
ေးန႔စဥ္ စာအပာ ဖတပါ သ႔မဟတ္

ေးပါင္း ပါ။

သင္းအမည္း းွင္း သင္းမသာ စဝငာ ၏

ဘ်ာသ်ာစက်ာားာႏးင္း ံ့

ဒ္င္ာ စီရငစု း ပရသက႔စာၾကည္းတက္

အလာ တူအကၡရာစာလံးး း းွင္းအစ ပိဳ

အမရာ ေးရ သာ း ခင္း ေးလကင္းပါ။

စ်ာေးပတ္တ္္ေးး မ်ာ

ပံးး ပငာ နာ ဆင္း းးငန္ မဘင္း စက္ု

သညး္ အရာဝတမိဳ ာ က ရွ ာပါ။

ယွဥ ဥြဲရ
္ န္ ပံး မာ ဆဆြဲပါ။

အသံးး း ပိဳပါ

သင္းအမည္း းွင္း ကာရံညီသ ညး္

အတူတတကဖတႈရ နအ တတက္ ပံးမာ က

စာလံးး မာ ေးရ ပါ။

ပံးး ပငအျ ဖစ္ ဖန္ီ ပါ။

ကမႈ

သင္းမသာ စ းွင္း သီခင္း မာ သီဆပါ။
စကာ လံးး း းွင္း အသံတထကဂမ္း မာ
ကစာ ပါ။ ရယစ ရာအသံတထကစကာ လံးး မာ
ဖန္ီ ပါ။

မသာ စဝငာ ၏အမရာ းွင္း
ထပံလပ္ေးဆာငပါ။

2

္
ပံးသ႑ာနာေးခဖး
ခင္း
ဆကလကလုပ္ေးဆာငပါ။ သင္ ပံးသ႑ာနရ္
ေးတတ႔ရွ သနည္း ။ စက္ဝင္း မာ ၊
ႀတဂံမာ ၊ စတရန္း မာ းွင္း

သခ်ၤး်ာ

ေးထာင္းမွနတ
စ ဂံမာ က
ႀက စာ
ိဳ ရွ ာေးခဖပါ။ ထေ႔နာက္
စကလံးး မာ ၊ ကဗတံးး မာ းွင္း
ထခတ

သိပၸ

အ ိားာႏးင္း ံ့ၾလကကသ ်ာား
မ်ာား ဖဖ႔ၿဖိ ားေးရား

မရရွ
္ သနည္း ။ ကစာ စရာဝက္ဝံ ပ္
မရ္ရွ သနည္း ။

ကတ ဘူ ခခံမာ းွင္း ေအဆာကအအံးမာ

အပစုပဖြဲ႔ပါ။ အပစုတစစုစီရွ

တည္ေးဆာကပါ။ အင္ ယအစာ မာ က

ပစၥည္း ေအရအတတက္ု ေးရတတကပါ။
မရသညး္အပစုတတင္ ပစၥည္း အမာ အ ပာ

း းႈးင္း ယွဥါ။
ပ သင္းေးမွား္စငာ္
မရး
မင္
း
သနည္
း ။ သငး္ ေးမွား္စငာ္
္

သ႔မဟတ္ အနည္း ငယ္ ရွ သနည္း ။

မရ္ကယ္ဝန္း သနည္း ။
သင္းေးမွား္စငပး
ံ က ဆဆြဲပါ။
စူ စမ္း ေးလလာရ နအ တတက္ သင္းအသစတ္ု

အင္ မ္င္း သပၸံဂာနယ္ု ဆကလုပပါ။

ရွ သလာ ။ သငသ ည္ အ ပင္ာ

စဥ္း စာ ပါ။ ေးဘာလံးး တစလံးး က ညငသာခစာ

အသံးး း ပိဳပါ။ သင္းအင္ မ္င္ မရသည္းအရာ

ေးန႔စဥစာေးရ သာ း ခင္း သ႔မဟတ္
ပံဆဆြဲး ခင္း း ဖငး္ အခကအလက္စခု

တရစာၦန္စ္ေးကာင္ ု ေးတတ႔ရပါသလာ ။

ပစလ ုကလ္င္ မရသရ္ုး႔ ဖစလာမရဟု သင္ ငသနည္း ။

မာ က း းူး ညံ၊ မာေးကာ၊ ေးခာေးခမ႔

သ႔မဟတ္ သင္းတတင္ သငအ းွစသကဆံးး

ေးဘာလံးး တစလံးး က အာ း ဖင္းပစလ ုကလ္င္

ပါသနည္း ။ မရသည္းအရသာမာ က

ထညး္တသင္း ပါ။ သငရသရ္ု

႐ပလံ ု တသင္း ထာ သညး္း္တရစာၦန္စ္ေးကာင္

မရသရ္ု႔ း ဖစလာမရနည္း ။

ခါ သနည္း ၊ ခသနည္
ိဳ
း ၊ ခဥနည္
း။
သ

သလပါသနည္း ။ သငရသ ရ္ု

ရွ သလာ ။ အတတ္း းးငဆး
ံ း ေအသ စတအခက္

မတူညီသည္းနည္း လမ္း မာ း ဖင္း

မရသည္းအရာက ကယ္ေးလာင္ေးသာအသံ

ေးတတ႔ရွ ပါသနည္ း (း မင္၊ ၾကာ ၊

အလကာ မာ အသံးး း ပိဳ၍ ၎တ႔

အ ခာ မရသညး္ကစာ စရာ အ ေပ္လ မာ က

း ဖစ္ေးပေေစသနည္း ။ မရသ ည္းအရာက

ခံစာ ရပါသနည္ း ။)

လပ္ေးဆာင္ေးနသရာ က ေးဖား္း ပသညး္

သင္ တတန္း း းးင္ သ႔မဟတ္

း းူး ညးံေးသာအသံ

ပံးတစပံး ဆဆြဲပါ။

ဆဆြဲယူ းးငသနည္း ။

း ဖစ္ေးပေေစသနည္း ။

ေးန႔စဥ္ ဘ တ္း ပာ ဂမ္း သစ္စခု ကစာ ပါ။

ရင္ပာအသကအဝန္း အတတင္း ရွ

သင္ လကနာရမည္း စည္း ကမ္း မာ မွာ

မတူညီေးသာအလပာ ေအၾကာင္း

မရသရနည္း ။ ဂမာ သည္

ေးတဆ ေးး ခးး ပါ၊ ဖတပါ။ ထအလပာ မွ

မရ္တူညီၾကသနည္း ၊

လူမာ က မရသု႔ကူညီေးပ သနည္း ။ သင္

မရ္း ခာ နာ ၾကသနည္း ။

မရသညး္အလပ္ ု လပ္ ု ငလ ုသနည္း ။

သငအ းွစသကဆံးး ဂမ္း မွာ မရသရနည္း ။

အဘယ္ေးၾကာင္းနည္း ။

ၾတကကသာ ႀကီ မာ

ၾတကကသာ ငယာ ႀကီ တထာ ရ န္ ကညီေးပ

ႀကီ တထာ ရ န္ ကညီေးပ သညး္

သညး္ လႈပာ္ ေးဆာင္ငကႈမာ

လႈပာ္ ေးဆာင္ငကႈမာ လပ္ေးဆာငပါ -

လပ္ေးဆာငပါ - ပံးဆဆြဲး ခင္း ၊

လမ္း ေးလွာက္း ခင္း ၊ ခန္း ခင္း ၊

ေးဆ း ခယ္း ခင္း ၊ ကတ္ေးၾက သံးး

ေးကား္း ခင္း ၊ ေးး ပ း ခင္း ၊

ပင္း း ဖတ္း ခင္း ၊ ရံႊ႕မာ း ဖင္း

ေးတဆ ေးး ခးး ပါ။ ေးနရာမာ က
ေးဖား္း ပပါ။ ၎တ႔မွ ာ သင္းအမ္း းွင္း
မရ္း ခာ နာ သနည္း ။

ကန္းားမ်ာေးရားာႏးင္း ံ့

ရွ သနည္း ။ သင္၏အံဆဆြဲထြဲတတင္ ေးး ခအတ္

ကစာ စရာအ ပာ ကြဲသ႔ ပစၥည္း မာ က

ေအၾကာင္း တရာ းွင္း အက တရာ
ိဳ
က

မရ္တူညီသနည္း သ႔မဟတ္

ပပိိုင္းားဆိငရ်ာ

ေညနစာ ပပြဲတတင္ ပန္း ကန္း ပာ မရ္

သင္းမွာ အင္ မ္င္ အမ္ေးခမ တရစာၦန္စ္ေးကာင္

လူမာ းွင္း ေးနရာမာ ေအၾကာင္း က
ဘ်ာသ်ာရပ္

္
အမအနီ တဝက ပစၥည္
း မာ က ေးရတတကပါ ။

ေးရာငစး
ံ ပလတစတစ္ံးး မာ သ႔မဟတ္

နာ က ရွ ာပါ။

မသာ စဓာတပံးမာ က ၾကညး္ၿပီ
ြူမႈေးြံ့ြ်ာေးရား

ေဘလာက္ံးး မာ ၊
ေးး ခအတာ ၊ စတစ္ ာမာ ၊

အသီ အ းွးံမာ းွင္
ဟင္း သီ ဟင္း င္ ကာ က
သီ သန္႔ခြဲခးပါ။ သင္းမသာ စ းွင္း
သူငယခင္း မာ းွင္း ေမွေဝပ ကမ္း ရန္
ကန္း မာေးရ းွင္းညီက္ညတ္ေးသာ

အမအနီ ပတ္ဝန္း ကင ္

အမႈကစၥမာ းွင္း

လပစရာမာ က စာရင္း း ပိဳစပါ။ သင္
လပ္ေးဆာငသ ရာ က ေးး ခရာခံပါ။
အမႈကစၥမာ က မရသု႔လပ္ေးဆာငမရ္ု
အ ခာ တစ္ဦ အာ သင္း ပ းးငသလာ ။

ပစဖမ္း ကစာ း ခင္း ၊ ႀက ခိဳ န္း ခင္း း းွငး္
အကၡရာစာလံးး မာ က
ေးး ခရာခံး ခင္း မာ ကစာ ၍ မကလံးး လည္ကြဥ န္လ
ြဲ ပာ္ မႈက တည္ေးဆာကပါ။
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တသာ ေးရစာမန္႔တစခု း ပိဳလပပါ ။

ေးး ဖဖာ ေးထာက္ တသာ း ခင္း ။

တည္ေးဆာက္း ခင္း ။

သငအ းွစသကဆံးး တရစာၦနာ ကြဲသ႔
ေးး ပာင္း ေးရႊ႕ ခင္း က ေးလကငး္ပါ။

သခမအာႏးပည်ာရပမ်ာား

စည္း ခက္စခု လက္ီ ရန္ အမ မ ိဳ ေးသာ
ိဳ

ေးရခြဲေးဆ ပန္း ခတစခ
ီ ု ေးရ ဆဆြဲရန္ ေးရ၊

အမ္ေးထာငစုသံးး ပစၥည္း မာ

အစာ အစာေအရာင္၊ ေးရခြဲေးခာင္း သံးး

အသံးး း ပိဳပါ။ သီခင္း တစပုဒ္္ ဖန္ီ ပါ။

တတာ းွင္း ပံးတသင္း ေးရခြဲလံးး မာ က

အသံကယ္ယ္း းွင္း အသံညငသာခစာ

အသံးး း ပိဳပါ။ သင္းသူငယခင္း မာ းွင္း

ခဖင္းပါ။

မသာ စအတတက္ ပံးမာ က ေးဆ း ခယပါ။

အမ မ ိဳ ေးသာ
ိဳ
ေးတ ဂီတအမ အစာ
ိဳ
မာ က

ဝတစံးဝတဆငၿပီ သငအ းွစသကဆံးး ပံးး ပင္

နာ ဆငၿပီ ကပါ (ဥပမာ - ေးပါပဂီ တ၊ ဟစ္ေးဟာ

တစပု ဒ္္ ု သ ပ္ေးဆာငပါ။ သ႔မဟတ္

(ပ္) ဂီတ၊ ေးက လကဂီတ၊ ဂ းဝငဂတ
ီ ၊ R&B)

သငအ းွစသကဆံးး ပံးး ပငာ က

ေးန႔စဥ္ မတူညီသညး္ပံး စံတစခုက ေးင္ ပါ။

သ ပ္ေးဆာငန္ ပ္ေးသ ပာ း ပိဳလပပါ။

ဒစဂ စြယရင္းားး မစမ်ာား
္
ဒ္စဂ စ္ယပံုစံး ဖငး္ ရရွ းးငညး္ အႀကံး ပိဳထာ ေးသာ ရင္း း မစအနည္း ငယပါသည္
။
●

Scholastic Learn at Home (အင္ မ္ငည
ပ ာေးလလာေးရ )

●
●

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

●

(Denver Public Library Phone A Story) ဒ္င္း ဗာ း ပရသက႔စာၾကညး္တက္ ဖန္း ေးခေဆ၍ 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)

○

“Parent Consent Required (မဘေသဘာတူညီခကလုးအပ္ေးသာ)” တကဘ္- သငး္ေးကာင္း ရွ မဘေသဘာတူညီခက္တစဆငး္ ခခငး္း ပိဳထာ ေးသာ ရင္း း မစာ

○

“မဘေသဘာတူညီခကလအပ္ေးသာ” တကဘ္- ခ႐ငအတည္း ပိဳထာ ေးသာ ရင္း း မစာ

္
စပိန္်ာဘ သ်ား ဖငံ့း္ မိဘမ်ာားအလတ္က္ ြႈပရ်ာားမႈဆ
းိငရ်ာ စိတ္္ကားမ်ာား
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas
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ပည်ာေးပားတ္ဗ
PBS တတင္ ပညာေးပ တီဗီမ စံိဳ ရွ ပါသည္။ ဤသရ္ာ ဒ္င္း ဗာ ဧရယာအတတင္း သင္ PBS က ၾကညး္႐ႈ းးငညး္ နည္း လမ္း း ဖစပါသည္။
●

●

●

ေးလလႈးင္း ေးပေမွ (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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