
အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ား

Ingham School Readiness Advisory Committee ၏ အဖြဲ႔ခြဲျဖစ္ေသာ  

EARLY LEARNING CALENDAR WORKGROUP  (သက္ငယ္ပိုင္းကေလးငယ္မ်ားသင္ယူမႈျပကၡဒိန္) လုပ္ေဆာင္မႈအဖြ႔ဲ

Ingham Intermediate School ခရိုင္ မွ Wendy Boyce
Ingham Intermediate School ခရိုင္ မွ Kim Fiebernitz 

Michigan ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ ကေလးငယ္ဖြံ့ျဖိဳးေရး စမ္းသပ္မႈအဖြဲ့မွ Laurie Linscott
Ingham Intermediate School ခရိုင္ မွ Jennifer McCaffrey

Ingham Intermediate School ခရိုင္ မွ Corrie Mervyn
Ingham Intermediate School ခရိုင္ မွ Michelle Nicholson

Capital Area ခရိုင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ Thais Rousseau
Spartan ကေလးဖြံ့ျဖိဳးေရးစင္တာ မွ Gloria Sabourin

Ingham Intermediate School ခရိုင္ မွ Mary Jo Wegenke
မိဘျဖစ္သူ Jamie Yeomans

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
Kalamazoo Early Learning Calendarမွ စာမ်ုးကိုအသံုးျပုဖို႔ ခြင့္ျပဳျပီး အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေပးသည့္အတြက္  Kalamazoo Public Library ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

Capital Area District Libraries ၏ Marketing Department အား ဒီဇိုင္း၊ ပံုစံႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအားကူညီေပးသည့္အတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

Early Learning Calendar
INGHAM

These materials were developed under a grant awarded by the Michigan Department of Education and the U.S. Department of Education.



၄င္းျပကၡဒိန္အား မည္သို႔ အသံုးျပည္မည္နည္း။
သင္ယူမႈဟာ ေမြးဖြားလာတာနဲ႔ စတင္ပါျပီ! သက္ငယ္ကေလးဘဝမွာ ကေလးေတြကို 
ဘယ္လိုအားေပးရမယ္ဆိုတာကို သိျပီးပံ့ပိုးခ်င္တဲ့စိတ္ မိဘေတြမွာ ရိွဖို႔က အေရးၾကီးပါတယ္။  
ကေလးငယ္ေတြကို သင္ယူမႈမွာ ဘယ္လိုကူမယ္ ျပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့မူၾကိဳဘဝမွာေအာင္ျမင္မႈ
ရရိွဖို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကူညီႏိုင္မယ့္ လမ္းညႊန္နဲ႔အခ်က္အလက္အခ် ိဳ႕ကိုေပးဖို႔ရာ ဒီျပကၡဒိန္ကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီျပကၡဒိန္မွာဆိုရင္ ကေလးငယ္မ်ား မူၾကိဳဘဝမွာေအာင္ျမင္ရဖို႔အတြက္၊ မူၾကိဳမွာ 
ကေလးေတြဘာကိုသင္ယူရမယ့္ အရာေတြ ျပီးေတာ့ သင့္ကေလးေတြတတ္ကၽြမ္းမႈအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ကူညီေပးလို႔ရတဲ့ေပ်ာ္စရာအရာေတြ အစရိွတဲ့ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာအခ်က္အလက္ေတြ 
ပါဝင္ေပးထားပါတယ္!

• ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈေတြကို သင့္ကေလးငယ္ရဲ့အသက္၊ စိတ္ဝင္စားမႈ သို႔မဟုတ္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ကိုလိုက္ျပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာနဲ႔ ညိွယူသြားလို႔ရပါတယ္။ 

• ၄င္းျပကၡဒိန္ဟာ မည္သည့္ႏွစ္အတြက္မဆို ကိုက္ညီေအာင္ စီစဥ္ေရးဆြေဲပးထားပါတယ္။ 
ဗလာအကြက္ေတြကို ကြက္လပ္အတိုင္း ခ်န္ထားႏုငိ္သလို၊ ျပီးဆံုးသည့္လႈႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 
စစ္ေဆးျခစ္မွတ္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ ရက္စြနဲဲ႔ေရးမွတ္ဖို႔အတြက္လည္း သံုးႏုငိ္ပါတယ္။ 

• လစဥ္တိုင္းမွာ သင့္မိသားစုသံုးခ်င္တဲ့ သို႔မဟုတ္ လည္ခ်င္တဲ့ ေဒသထြက္အရင္းအျမစ္တစ္ခုခုကိုအေလးထား 
သတ္မွတ္ပါ။

• ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ေရွ႕အနာဂတ္
ဆီသို႔သင္ယူမႈအတြက္ဆိုင္ရာ  ထင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပကၡဒိန္ 
၏ေနာက္ေၾကာဖက္မွာ ေတြ႔ရိွႏိုင္ပါတယ္။ 

ကေလးငယ္မ်ားဟာ မိမိတို႔မူၾကိဳဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုရရိွနုိင္ဖို႔
အတြက္ ေအာက္ပါဧရိယာမ်ားကေန မတူညီတဲ့တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားစြာကို 
သင္ယူရပါမယ္။   အပတ္စဥ္မွ တစ္ေန႔စီအတြက္ 
မတူညီတဲ့ေနရာတစ္ခုစီကို ဦးတည္လုပ္သြားပါ။

တနဂၤေႏြ- ဘာသာစကားဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
၄င္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ဤအတတ္ပညာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္- 
• သင္တို႔အတူတကြဖတ္ရႈလာခဲ့သည့္ပံုျပင္တစ္ခုအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆိုၾကျခင္း 

• စကားဝုိင္းတြင္ အလွည့္က် ႏွစ္ေခါက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေခါက္ထက္ပိုျပီး ေျပာဆိုေပးျခင္း 

• ပံုျပင္ေတြမွသင္ယူရရိွသည့္စကားလံုးမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အေျပာအဆိုတို႔ဆိုင္ရာ 
စကားလံုးမ်ားကို သံုးစြေဲပးျခင္း။

• လူအမ်ားမွ နားလည္လက္ခံေပးႏုငိ္ျခင္း

• က်ေနာ္၊ သူ၊ သူမ၊ သူ႔ကို၊ သူမကို၊ သူ႔ဟာ ႏွင့္ သူမရဲ့ဟာကို မွန္ကန္စြာ သံုးစြေဲပးျခင္း။ 

တနဂၤလာေန႔- စာေပပိုင္း ဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
၄င္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ဤအတတ္ပညာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္- 
• စကားလံုးမ်ားကို အသံတို႔ျဖင့္ ဖြင့္ေပးျခင္း (ကာရံညီသည့္၊ စတင္သည့္ အသံမ်ား) 

• စာလံုးၾကီး 18 လံုးႏွင့္ စာလံုးငယ္ 15 လံုးႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အသံထြက္မ်ားကို ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပးျခင္း။  

• ၄င္းတို႔၏ကုိယ္တိုင္ေရးထားေသာအမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း။ 

• စာအုပ္၏စာမ်က္ႏွာေရွ႕ ႏွင့္ေနာက္ကိုလွည့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္တစ္ခ်နိ္တည္းမွာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ 
လွန္ၾကည့္ျပေပးျခင္း။

• ပထမဆုံးနာမည္အား စာလုံးၾကီးျဖင့္ေရးေစျခင္းႏွင့္ ေနာက္စာလုံးမ်ားကုိ စာလုံးငယ္မ်ားျဖင့္ေရးသြားျခင္း။

အဂ ၤ ါေန႔- ဂဏာန္း သခ် ၤာ တြက္ခ်က္မ ႈဆုိင္ရာဖ ြ ံ႔ျ ဖိးဳမ ႈ
၄င္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ဤအတတ္ပညာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္- 
• ႏႈတ္အားျဖင့္ နံပါတ္ 20 အထိ ေရတြက္ျပေပးျခင္း။ 

• ကုိယ္ဟန္နွင့္အတူ အရာဝတၳဳ 10 ခုအား မွန္ကန္စြာေရတြက္ျပေပးျခင္း။

• ဂဏာန္းစဥ္ 1–20 ထိကို ခြ ဲျခားေဖာ္ထုတ္ျပေပးျခင္း။ 

• အေျခခံပံုမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပေပးျခင္း (စတုရန္းပံု၊ စက္ဝိုင္း၊ ၾတိဂံ စသျဖင့္) 

• ပံုစံအပိုင္းအစႏွစ္ခုကို ခြ ဲျပေပးျခင္း (အစိမ္း၊ အျဖဴ၊ အစိမ္း၊ အျဖဴ) 

• သူတုိ႔သိႏိင္ုေသာေတြ႔ေနက် အရာေတြကုိ ပုိင္းျခားျပျခင္း (အေရာင္၊ အရြယ္အစား၊ ပုံစံ စသျဖင့္တုိ႔ျဖင့္) 

ဗုဒၶဟူးေန႔- ကိုယ္ကာယဖြ ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 
၄င္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ဤအတတ္ပညာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္- 
• ေျခႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ခုန္လႊားျခင္း။ 

• ကိုယ္ပိုင္က႑ကို ထိန္းသိမ္းထားရိွႏိုင္ေစျခင္း။ 

• လက္သံုးေခ်ာင္းကိုသံုးျပီး (လက္မႏွင့္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းတို႔ျဖင့္) စာ၊ ဂဏာန္း သို႔မဟုတ္ ပံုကို 
ေရးဆြမဲႈလုပ္ျခင္း။ 

• ကေလးသံုးကပ္ေၾကးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ 

ၾကာသပေတးေန႔- လူမႈေရးဆုိင္ရာဖြ ံ႕ျဖိးဳတုိးတက္မႈ 
၄င္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ဤအတတ္ပညာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္- 
• အျခား ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ယံုၾကည္မႈထားရိွျခင္း။

• မိမိသာမဟုတ္ပဲ အျခားကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေဆာ့စကားေစျခင္း။ 

• အုပ္စုတို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္သင္ယူေစျခင္း။ 

ေသာၾကာေန႔- စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြ ံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ 
၄င္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ဤအတတ္ပညာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္- 
• အျခားရရိွေသာအခ်နိ္မ်ားမွာ ကေလးထိန္းနွင့္ ခြ ဲျခားထားေစျခင္း။

• သူတို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဂရုစိုက္ေပးျခင္း (အစရိွေသာ အိမ္သာတက္ျပီး သုတ္စင္ျခင္း၊ 
လက္မ်ားေဆးေၾကာ ျခင္း)

• ၄င္းတို႔ခံစားခ်က္မ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ထိန္းညိွေပးျခင္း။

စေနေန႔- သင္ယူမႈဆီသို႔ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ား
၄င္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္ကေလးငယ္အတြက္ ဤအတတ္ပညာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္- 
• အသစ္ေသာအရာမ်ားကို သင္ယူလိုသည့္စိတ္ဆႏၵမ်ားကို ျပသေပးျခင္း။

• စိတ္ဝင္စားဖြယ္အရာမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ အခ်န္ိ 10–15 မိနစ္ေလာက္ ယူျပီးလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။  

• လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုစီမွာ အခ်နိ္ 10-15 မိနစ္စီ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

• အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ (ကုန္စုံစတုိး၊ စာၾကည့္တုိက္)ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေပးျခင္း မွတ္သားေစျခင္း ။ 

• အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရိွေသာဦးတည္ခ်က္တို႔ႏွင့္သြားျပီး ရိုးရွင္းေသာလုပ္ထုံးတို႔ကုိ မွတ္သားထားေစျခင္း။ 

• ရိုးရွင္းေသာျပႆနာမ်ားကို မျပတ္ေျဖရွင္းသြားေစျခင္း။



ဇန္နဝါရီလ

ကစားျခင္းက 
သင္ယူျခင္းျဖစ္တယ္

ကစားျခင္းက ကေလးတုိ႔ရဲ့အလုပ္ပါပ။ဲ ၄င္းေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိေပးျပီး၊ 
စြမ္းအင္ထုတ္ေပးတယ္၊ ျပီးေတာ့ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ မိမိကုိယ္ကုိ 
တစ္နည္းတစ္ဖုံနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ျပေစပါတယ္။  ကစားျခင္ဟာလည္း 
ဖန္တီးႏိင္ုမႈ၊ စိတ္ကူးေဖာ္ထုတ္မႈ၊ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈ၊ ႏွင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းမႈစသည္မွာ အားျဖစ္ေစပါတယ္။  အတူေဆာ့ကစားျခင္းမွ 
ဘယ္ေတာ့မွ သြားမရပ္ခုိင္းလုိက္ပါနဲ႔!

• ေမြးကင္းစ- မိမိတုိ႔ပါးစပ္ထသုိဲ႔ပစၥည္းမ်ားထည့္ျခင္း ၄င္းတုိ႔အားေျမျပင္ေ
ပၚခ်ထားျခင္းတုိ႔မွသင္ယူေလ့လာၾကပါသည္။   အႏၵရာယ္ရွိေသာအရာ
မ်ားဆုိ႔နင္ျခင္းတုိ႔မွ သတိထားပါ။  အိမ္သာစာရြက္ျပႊန္ထမွဲျဖတ္ေက်ာ္ႏုိ
င္ေလာက္သည့္ပစၥည္းအရြယ္မ်ားသည္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအတြက္ 
ဆုိ႔နင္ႏုင္ိေစေသာအႏၵရာယ္ရွိသည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

• လမ္းေလွ်ာက္ခါစကေလးမ်ား- အျခားသူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
အျပဳအမူမ်ားကို အတုခိုးတတ္ၾကပါသည္။  သူတို႔ေတြဟာ 
ကစားျခင္းမွတစ္ဆင့္ မွ်ေဝခံစားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
သင္ယူေနၾကပါတယ္။ 

• ေက်ာင္းေပ်ာ္တက္အရြယ္မ်ား- ပိုျပီးၾကာရွည္ေသာအာရံုကိုထားႏို
င္ျပီး အာရံုစူးစိုက္ႏုငိ္စြမ္းပိုရိွပါတယ္။   ကေလးငယ္မ်ားမွ မိမိတို႔
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာကစားျခင္းမ်ားမွာေပ်ာ္ေနေစဖို႔ သူတို႔ႏွင့္ 
လံုေလာက္ေသာအခ်နိ္ကို ေပးေပးပါ။ 

ေဒသထြက္အရင္းအျမစ္မ်ား- Play and Learn Groups ဟာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အတူကစားလို႔ရျပီး မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ကေလးအသ
က္ႏွင့္ညီေသာ ေလးႏွစ္သား ႏွင့္ ထိုထက္ငယ္ေသာကေလးမ်ားကေန ေလ့လာစူးစမ္းႏိုင္ဖို႔ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုဖန္တီးေပးပါတယ္။ အုပ္စုမ်ားကို 
Ingham ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ဧရိယာတစ္ေလ်ာက္မွ ေနရာအမ် ိဳးမ် ိဳးမွာ ေပးေဆာင္ေပးထားပါတယ္။  လက္ရိွ Play and Learn Group 
အစီအစဥ္ကို www.inghamgreatstart.org မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

 တနဂၤေႏြ တနဂၤလာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
အကၡရာသံသီခ်င္းကို 
သီဆိုေပးပါ။ 

A ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးတစ္လံုးပါပဲ။ 
၄င္း “ A” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“A’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /a/စကားလံုးနဲ႔စျပီး apple 
(အဲပဲလ္) အသံႏွင့္ထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးကို ရွာၾကမယ္။

ဒေီန႔အတြက္ 
ရုပ္ပုံေလးကေတာ့ ၾတိဂံ 
ပါပ။ဲ ၾတိဂံေတြ ဘယ္ႏွစ္ခု 
သင္ရွာေဖြႏုင္ိပါသလဆုိဲတာ 
ၾကည့္ရေအာင္။

က၊ က၊ က! 
သီခ်င္းတစ္ခုခုကို ဖြင့္ျပီး 
သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
ကပါ။ 

ဒီေန႔မွာေတာ့ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ကို 
အျခားရက္ထက္ 
အၾကင္နာပိုေစပါ။ 

အစားအစာစားေသာက ္
ခ်နိ္မွာ သင္ ့
ကေလးငယ္အား 
မိမိဖာသာမိမိစားႏိုင္ေအာင္ 
တြန္းအားေပးပါ။

စႏိုးလူသားကို လုပ္ပါ။

သင့္ကေလးနဲ႔ သူ၏ 
အၾကိဳက္ဆံုးဟင္း 
အေၾကာင္းကို 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။

B ကေတာ့ ဒေီန႔အတြက္ 
စကားလုံးပါပ။ဲ ၄င္း 
“B” ကုိ အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒ ီ“B’s” 
နဲ႔ဆုိင္တဲ့စာလုံးကုိရွာၾကမယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
/b/ စာလုံးနဲ႔စျပီး ball (ေဘာလ္) 
အသံႏွင့္ထြက္ရေသာစကားလုံးမ် ိဳပါသ
ည့္းအရာကုိ ရွာၾကမယ္။

ဒီေန႔အတြက္အေရာင ္
ကေတာ့ အျပာေရာင္ပါ။ 
ဒီေန႔မွာ အျပာေရာင ္
ဘယ္ႏွစ္ ခု သင္ရွာေဖြႏုငိ္သလဲဆုိတာ 
ၾကည့္ရေအာင္။

အျပင္ထြက္ျပီး 
စႏိုးနတ္သမီးနတ္သား 
ပံုေတြကို 
အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။

သင့္ေဒသရွိစာၾကည့္တုိက္မွ 
ကေလးတုိ႔ႏွင့္သက္
ဆုိင္သည့္ေနရာကုိ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ပါ။ စာအုပ္ကုိ 
ရွာေဖြစီစစ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ အမွဲာခဏေလာက္ 
ဖတ္ပါ။  သင့္စာၾကည့္တုိက္ဝက္ဆုိဒ္အား 
www.cadl.org တြင္ သုိ႔မဟုတ္ 
www.elpl.orgတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလုိက္ပါ။ 

ေပ်ာ္ေနသည့္မ်က္ႏွာပံုကိ ု
ဆြ ဲျပီး သင့္ကိုေပ်ာ္ေစသ
ည့္အရာအေၾကာင္းမ်ား
ကို ေျပာဆိုပါ။ 

ဆီးႏွင္းပြင့္ပံုကို 
စာရြက္ျဖင့္ညွပ္ျပီး 
၄င္းတို႔အား အတူတကြ 
ေရာင္စံုျခယ္သအလွဆင္ပါ။

စကားလံုးအသစ္ကို 
အတူသင္ယူၾကျပီး ၄င္းကို 
လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျပပါ။

ရင္းႏွ ီးမႈရိွသည့္စာအုပ္ကုိ 
အတူဖတ္ရႈပါ။  
ထို႔ေနာက္ 
သင့္ကေလးအား သင့္ထံ 
ထိုစာကို ျပန္ “ဖတ္” ျပေစပါ။ 

ဒီေန႔ကေတာ့ 
ကိန္းဂဏာန္း 
1အေၾကာင္းပါပဲ။  ဒီ 
“1’s” ကို သင့္တစ္ေန႔တာမွာ 
ဘယ္ေလာက္ရွာေတြ႔ႏဳငိ္မလဲဆိုတာ 
ၾကည့္ရေအာင္။ 

အျပင္ထြက္ျပီး 
အတူေကာ္ယူၾကပါ။ 

ဝမ္းကြ ဲ၊ အိမ္နီးခ်င္း 
သို႔မဟုတ္ 
သူငယ္ခ်င္းတို႔နဲ႔ကစားဖို႔ 
ရက္ကို စီစဥ္ေရးဆြထဲားပါ။

သင့္ကေလးအား 
အစားအစာစားျပီးခ်န္ိတြင္ 
မိမိဖာသာေဆးေၾကာ 
တတ္ေအာင္ တြန္းအားေပး 
လုပ္ခုိင္းပါ။

အိမ္မွာ Goldilocks 
ႏွင့္ the Three Bears 
ပံုျပင္အတိုင္း ဆင္
ထားတဲ့တိရိစာၦန္ရုပ္ေတြနဲ႔အတူ   
သရုပ္ေဆာင္ျပပါ။

သင့္အၾကိဳက္ဆံုးသီခ်င္းနဲ႔ 
သင့္ကေလးကို 
သီခ်င္းဆိုျပပါ။ 
သင့္ကေလးအား သူတို႔ဘယ္သီခ်င္းကို 
အၾကိဳက္ဆံုးလဲဆိုတာကို ေမးျမန္းပါ။ 

C ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။ ၄င္း 
“C” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“C’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /c/ စာလံုးနဲ႔စျပီးcat 
(ကက္ထ္) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာၾကမယ္။

ဒီေန႔မွာ သင္အသီးအရြ
က္ဘယ္ႏွမ် ိဳးစားလဲဆို
တာကို ေရတြက္မယ္။  
အဲအရာေတြက ဘာအေရာင္ေတြလဲ။

မုတ္ဆိတ္ရိုတ္ခရင္မ္ 
မွာ ရုပ္ပံုေတြကို 
ေရးဆြပဲါ။  ရုပ္ပံုေတြကို 
ခြ ဲျခားသိေအာင္လုပ္ျခင္းက 
စကားလံုးမ်ားနွင့္ ကိန္းဂဏာန္းမ်ားကို 
ခြ ဲျခားသိျမင္ျခင္းရဲ့ အစပါပဲ။

အတူထိုင္ျပီး စားစရာကို 
အတူစားၾကပါ။  
သင့္တစ္ေန႔တာ 
အေၾကာင္းကို သင့္ကေလးအား 
ေျပာျပျပီး သူတို႔ရဲ့တစ္ေန႔တာအေၾကာ
င္းကိုလည္း ျပန္ေမးပါ။ 

လက္ေဆးတာ၊ 
သြားတိုက္တာ၊ 
“Hickory, Dickory, 
Dock.. လို႔ သံျပိဳင္ေအာ္သည့္အခါ 
ေခါင္းဖီးတာမ် ိဳးေတြလုပ္တတ္ေအာင္ 
လုပ္ေပးပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
သူတို႔ငယ္ငယ္တုန္း
ကအေၾကာင္းေတြကို 
ေျပာၾကပါ။  ဘယ္လိုအရာမ် ိဳးေတြကို 
သူတို႔ဘာလုပ္လဲ ဘာေျပာလဲ။

 “Hickory, 
Dickory, Dock.” လို႔ 
ဟစ္ဆိုပါ။  ထိုသီခ်င္း/
ကာရန္ျဖင့္ လက္ေတြကို 
ယိန္းယိုင္လႈပ္ရွားျပေပးပါ။

အိပ္ယာမဝင္ခင္စာဖတ္ျခင္းက 
အခ်န္ိကုိေလးစား
တတ္တဲ့ဓေလ့တ
စ္ခုပါပ။ဲ  သင့္ကေလးနဲ႔စာဖတ္ဖုိ႔ 
ဘယ္အခ်န္ိေတြရႏုင္ိပါသလ?ဲ 
ေရခ် ိဳးခ်န္ိ၊ အစားစားခ်န္ိ၊ 
ကေလးအေလးအေပါသ့ြားခ်န္ိႏွင့္ ဆရာဝန္နွင့္
ခ်န္ိးဆုိသည့္အခါမ် ိဳးမ်ားတြင္ လုပ္ၾကည့္ပါ။ 

သင့္ကေလး၏လက္ေခ်ာ
င္းႏွင့္ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို 
ေရတြက္ျပပါ။ 

ရင္းႏွ ီးမႈရိွႏိုင္ေသာအိမ္
တြင္းပစၥည္းမ်ားကိုသံုးျပီၚ 
အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေသာျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးပါ။ 
ဥပမာ ဆိုဖာဂါမ္းဖံု၊ ေခါင္းအံုးေတြ၊ 
အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းေတာင္း 
တို႔လိုမ် ိဳးေပါ။့ 

Peek-a-Boo, I Spy 
သို႔မဟုတ္ Hokey 
Pokey လိုဂိမ္းမ် ိဳးကို 
အတူေဆာ့ကစားၾကပါ။ 

သင့္ကေလးမွအျခားသူ
တစ္ေယာက္ေယာက္ကို 
လုပ္ေပးႏုငိ္မည့္အရာ 
မ် ိဳးကို ကူညီစဥ္းစားေပးပါ။ 

ျခားနားတဲ့ပစၥည္းမ်ား- 
စာရြက္၊ အဝတ္အစား၊ 
သစ္သား၊ သတၱဳ 
စသျဖင့္အေၾကာင္းေတြကို ေျပာပါ။ 
၄င္းတစ္ခုစီဟာဘာနဲ႔လုပ္လို႔ရလဲဆို
တာကုိ သင္ရွာသိႏုငိ္လား။

သီခ်င္း/ကာရန္-  
Hickory Dickory Dock

Hickory Dickory Dock
ၾကြက္က နာရီဆီကို ေျပးကာသြား
နာရီက တစ္ခ်က္ထကာလႈပ္ျမည္ 

ၾကြက္က ေအာင္ကိုျပန္ေျပးဆင္းသြား။ 
Hickory Dickory Dock.



ေဖေဖာ္ဝါရီလ

ဂီတဟာ 
လူသားအားလံုးအတြက္ 

ဂီတဟာ တကယ္ပဲ လူသားအားလံုးအတြက္ပါ! သင္သီခ်င္းဆို
တာေကာင္းေကာင္းမေကာင္းေကာင္း သင့္ကေလးက သင့္အသံကို 
ၾကားခ်င္ေနမွာပဲ။ 

• ႏို႔စုိ႔ကေလး- သီခ်င္းေတြ လက္ေခ်ာင္းကစားတာေတြ ကတာေတြ ကုိ 
ၾကိဳက္တယ္။ ဒလီႈပ္ရွားမႈေတြက ေခ်ာ့ေတးျဖစ္သလုိေပ်ာ္စရာလည္းေ
ကာင္းျပီး လုံျခံဳမႈရကာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကုိ သက္သာေစပါတယ္။ T

• လမ္းေလွ်ာက္ခါစကေလး- ဂီတသံၾကားသည့္ခါ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားျပီး 
တက္ၾကြစြာ ျပန္တုန္႔ျပန္တတ္ပါတယ္။  ေရြ႕လ်ားလႈပ္ရွားမႈအားျဖင့္ 
လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ့ၾကြက္သားေတြကုိအား
ရွိေစျပီး ညီညာမႈကုိ သင္ယူၾကပါတယ္။

• ေက်ာင္းေပ်ာ္ကေလး- ဂီသကေနတစ္ဆင့္ စာေပတတ္ကၽြမ္းမႈမ်ားကို 
တည္ေဆာင္ေလ့လာၾကပါတယ္။ သီခ်င္းေတြ၊ ကာရန္ေတြနဲ႔ 
စည္းခ်က္ေတြက သင့္ကေလးငယ္ကို အသံတစ္ခုစီကို 
သိမွတ္တတ္ေအာင္ ကူညီေပးျပီး ညီညာေသာ စည္းခ်က္နဲ႔ 
အေရးၾကီးတဲ့ အၾကိဳစာဖတ္ျခင္း အတတ္ပညာေတြကို 
သင္ယူတတ္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ 

ေဒသရိွအရင္းအျမစ္- The City of East Lansing ကေနျပီးေတာ့ FREE Children’s 
Concert Series ရဲ့အစိတ္အပိုင္းအေနနဲ႔ မိသားစုမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္လႊင့္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖ
မႈေတြကို ေထာက္ပ့ံေပးေနပါတယ္။ လက္ရိွ Children’s Concert Series ရဲ့အစီအစဥ္ကို 
www.cityofeastlansing.com/137/Childrens-Concert-Series. မွာ ရွာေဖြၾကည့္လိုက္ပါ။ 

 တနဂၤေႏြ တနဂၤလာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
ေဖာ္စပ္နည္းကို 
အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။  
အစားအစာက 
ဘယ္လိုအနံ႔ရိွတယ္၊ 
ဘယ္လိုပံုေပါက္ျပီး  
အရသာဘယ္လိ ု
ရိွတယ္ဆိုတာကို ေျပာပါ။

D ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။ ၄င္း 
“D” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“D’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /d/ စာလံုးနဲ႔စျပီး dog 
(ေဒါ)့ အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။ 

 စတုရန္း ကေတာ့ 
ဒီေန႔အတြက္ ရုပ္ပံုပါပဲ။  
ဒီေန႔မွာ စတုရန္းပံုကို 
သင္ဘယ္ေလာက္ရွာႏုငိ္သ 
လဲဆိုတာ ေရတြက္ပါ။ 

ျမွင့္ျမွင့္ခုန္၊ နိမ့္နိမ့္ခုန္၊ 
ဖားတစ္ေကာင္လို 
ခုန္ေပါက္သြား။ 

သင္၏ေဒသရိ ွ
စာၾကည့္တိုက္မွာ 
ကေလးငယ္က႑ႏွင့္ဆုိင္ေ 
သာေနရာမွာ သြားေရာက္လည္ပတ္ပါ။ 

သင့္ကေလးအား သူတို႔
အတြက္အထူးပုဂၢ ိဳလ္
တစ္ေယာက္ေယာ
က္ဆီကို ဖုန္းေခၚလို႔ရေအာင္ကူျပီး 
ထိုပုဂၢ ိဳလ္နွင့္ပတ္သက္ျပီး 
သင့္ကေလးအတြက္ခ်စ္စရာအရာ 2 
ခုကို ေျပာေစပါ။

ဒီအပတ္မွာေတာ့ 
သဘာဝလမ္းေ
လွ်ာက္ျခင္းေလ့က်
င့္ခန္းကို လုပ္ရေအာင္! 
သင့္ရပ္ကြက္ထဲမွာဆိုရင္ 
ေဆာင္းရာသီက 
ဘယ္လိုပံုစံရိွပါသလဲ?

အထူးပုဂၢ ိဳလ္ေတြရဲ ့
အမည္စာရင္းကိ ုျပဳစုျပီး 
ထိုသူတို႔ဟာဘာလို႔မိမိ
အတြက္အထူးပုဂၢ ိဳလ္ျဖစ္ရတယ္ဆုိတဲ့ေ 
ၾကာင္းကိ ုေျပာျပပါ။

စာအုပ္တစ္အုပ္ရဲ့အစိ
တ္အပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ 
ေခါင္းစဥ္၊ စာေရးဆရာ၊ 
ပံုေဖာ္ေရးဆြသဲူနဲ႔ ဘယ္ဖက္ကိုဦးတ
ည္းျပီးက်ေနာ္တို႔စာဖတ္သြားတယ္ဆို
တာေတြကို ေျပာျပပါ။

ဒီေန႔အတြက္အေရာင ္
ကေတာ့ အနီေရာင္ပါပဲ။  
အနီေရာင္ 
ရိွတဲ့ပစၥည္းဘယ္ႏွစ္ခုကို 
က်ေနာ္တို႔ရွာေဖြႏိုင္မလဲဆိုတာ 
ၾကည့္ရေအာင္။ 

သင့္ရဲ့အထူးပုဂၢ ိဳလ္ထဲမွ
တစ္ေယာက္ကိုေရြး 
ျပီး မိမိကေလးနဲ႔အတူ 
ထိုသူဆီကို စာတစ္ေစာင္ေရးပါ။ 

သင့္အထူးပုဂၢ ိဳလ္ဆီ
ကိုေရးထားတဲ့စာကို 
ေပးပို႔လိုက္ပါ။ 

ေကာင္းေသာတစ္ကို
ယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးျဖ
စ္တဲ့ နာေခါင္းေပါက္၊ 
လက္ျဖင့္ကာကာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွ
င့္ႏွာရည္ညစ္ျခင္း၊လက္ေဆးျခင္းႏွ
င့္ သံုးထားေသာတစ္သွ်ဴးပါးေလးကို 
အေဝးသို႔ပစ္ေစျခင္း စသည္ကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ 

ပေဟဋိပုစာၦကို 
အတူတြက္ခ်က္ေ 
ျဖရွင္းပါ။

သင့္ရဲ့အၾကိဳက္ႏွစ္သက္
ဆံဳးအရာမ်ားအားလံုးကို 
ေျပာျပေပးပါ။

E ကေတာ့ဒေီန႔အတြက္ 
စကားလုံးပါပ။ဲ  ၄င္း 
“E” ကုိ အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ “E’s” 
နဲ႔ဆုိင္တဲ့စာလုံးကုိရွာၾကမယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
/e/ စာလုံးနဲ႔စျပီး elephant (အလိဲဖန္႔ထ္) 
အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ စကားလုံးမ် ိဳးအရာကုိ 
ရွာေဖြၾကမယ္။

ဒီေန႔ကေတာ့ 2နဲ႔ဆိုင္တဲ့ 
ကိန္းဂဏာန္း 
အေၾကာင္းေတြပါပဲ။   
“2’s” ပါေသာအရာဘ 
ယ္ႏွစ္ခုရွာေဖြႏိုင္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္။ 

ေျခတစ္ဖက္နဲ႔ခုန္ျပီး 
ေနာက္တစ္ဖက္နဲ႔ေနာ
က္တစ္လွမ္းခုန္ျခင္း
ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။  သင္တို႔ရဲ့ခုန္ေပါ
က္သည့္အခ်က္ေတြကို ေရတြက္ပါ။  
တစ္ခ်က္ခုန္တိုင္း လက္ခုပ္တီးပါ။ 

Play and Learn 
Group ႏွင့္ပူးေပါင္းပါ။ 
သင့္အနီးအနားမွာရိွတဲ့ေ 
နရာကို ရွာေဖြဖို႔ 
www.inghamgreatstart.orgမွာ 
ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၾကည့္လိုက္ပါ။ 

လက္ကုိေဆးျပီး 
ေကာင္းမြန္ေသာအဆင့္တုိ 
႔ျဖင့္ စကားေျပာပါ။  လက္ေ
ဆးျခင္းႏွင့္ဆုိင္တဲ့သီခ်င္းတစ္ပုဒကုိ္ 
ဖြ ဲ႔ဆုိလုိက္ပါ။

စာရြက္ျဖင့္ 
ရာသီဥတုစာအုပ္တစ္ခုကုိ 
ျပဳလုပ္လုိက္ပါ။ အမ် ိဳး
မ် ိဳးေသာရာသီဥတု၏ပုံမ်ားကုိ ေရးဆြ ဲျပီး 
ထုိဥတုအေၾကာင္းေတြကုိ ေျပာျပပါ။

သင့္ကေလး၏ျမင္ေတြ
႔ေနရေသာေန႔အေျခအေ
နကုိၾကည့္ျပီး ေျပာျပပါ။  
သူတို႔ဘာလုပ္ေနလိမ့္မလဲ၊ အစရိွတဲ့ . 
စားေနျခင္း၊ တစ္ေရးအိပ္ေနျခင္း၊စတုိးဆို
င္သုိ႔သြားေနျခင္း စသျဖင့္ ေျပာသြားပါ။ 
ဒါက သူတုိ႔ရဲ့ေန႔စဥ္ေဝါဟာရကုိ 
ဖြ ဲ႔စည္းသိရိွေပးေစပါတယ္။  သူတုိ႔ကို သူတုိ႔အ
တြက္အေပ်ာ္ဆုံးျဖစ္ႏဳငိ္မယ့္အရာကုိ ေမးပါ။ 

ရုပ္ပံုပါစာအုပ္ကို 
ၾကည့္ရႈျပီး 
စကားလံုးေတြမပါပဲ 
ထိုရုပ္ပံုပါပံုျပင္ကို ေျပာျပပါ။  
စာလံုးမပါသည့္ရုပ္ပံုပါစာအု
ပ္ေတြဟာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး 
ဘာသာစကားေျပာျခင္းကို 
ျမွင့္တင္ေစပါတယ္!

သင္၏ေငြထည္အားလံုး 
ကိုေရာေႏွာျပီး 
သင့္ကေလးအား 
နည္းအမ် ိဳးမ် ိဳးနဲ႔ မ် ိဳးတူခြ ဲျခားျပခိုင္းပါ။ 
မ် ိဳးတူခြ ဲျခားမႈျပဳျခင္းဟာ အေစာပိုင္း
သခၤ်ာအတတ္ပညာအတြက္ေကာင္းေ
သာလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။

 “ေခါင္းႏွင့္ပုခံုး၊ 
ဒူးနဲ႔ေျခေခ်ာင္း” 
သီခ်င္းအတိုင္း 
လုိက္ကဆိုပါ။ 

ဝမ္းကြ ဲ၊ အိမ္နီးခ်င္း 
သို႔မဟုတ္ 
သူငယ္ခ်င္းတို႔နဲ႔ကစား 
ဖို႔ရက္ကို စီစဥ္ေရးဆြထဲားပါ။

ဒီေန႔မွာေတာ့ အနီေရာင ္
ဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ပါ။ 

နားေထာင္ျပီး/ညႊန္ၾ
ကားခ်က္တိုင္းလိုက္
လုပ္ရေသာဂိမ္းျဖစ္
တဲ့ “Simon Says” လိုဂိမ္းမ် ိဳးကို 
သင့္ကေလးနဲ႔အတူေဆာ့ေပးပါ။ 

ကုန္စုံဆုိင္မွာရွိတဲ့ေနရာမွာ 
သင္ျမင္သမွ်အေရာင္အား 
လုံးကုိ အမည္ေခၚျပေပးပါ။

သရုပ္ေဖာ္စကားလံုးမ် ိဳး 
ျဖစ္ေသာ “ပူေသာ”, 
“ေပ်ာ့ေသာ”, 
စသည့္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ 
သေကၤတမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။ 
ထိုအရာမ်ားကို အိမ္ပတ္လည္တြင္ 
ကပ္ထားပါ။ 

သင့္အိမ္မွာရွိတဲ့ 
ေျခအိတ္မ်ားကုိ 
တစ္ခုစီျဖစ္ေစ 
အစုံလုိက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရတြက္ျပေပးပါ။  
အစုံလုိက္လာေသာအရာမ်ားအေၾကာ
င္းကုိ ေျပာျပေပးပါ။ 

အသဲႏွလံုးမ်ားကို 
ျဖတ္ထုတ္လိုက္ပါ။ 
ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ထားပါ။  
အသဲႏွလံုးတစ္ခုမွတစ္ခုစီသို႔ 
ေျခစံုျဖင့္ ခုန္သြားပါ။

အစားအစာကုိ 
အတူထိုင္ျပီး 
စားေသာက္ပါ။  သင္၏ေ
ဆာင္းရာသီတြင္းအၾကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံး
လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းကုိ ေျပာပါ။ 

သင့္ကေလးငယ္ႏွင့္ 
ပံုျပင္ကို ဖတ္ပါ။  
သူတို႔အား 
ဒီစာအုပ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး 
ႏွစ္သက္ေစသည့္အရာကို ေျပာေစပါ
/ေရးဆြေဲစပါ/ေရးသားေစပါ။ 

သင့္မိသားစု၏ 
ေဘးအနၵရာယ္ ကင္းေရး 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
စာရင္းျပဳစုေရးသားပါ။ ၄င္းစည္းမ်ဥ္း
မ်ားသည္ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သည္ကို 
ေျပာျပပါ။ 

သီခ်င္း/ကာရန္- 
 ေခါင္းႏွင့္ပုခံုး၊ ဒူးႏွင့္ေျခေခ်ာင္း

(London Bridge is Falling Down သံစဥ္ကို သီဆိုပါ။ ဆိုေနခ်နိ္မွာ သင့္ကိုယ္ကို စာသားအလိုက္ တို႔ထိသြားပါ)
ေခါင္းႏွင့္ပုခံုး ဒူးႏွင့္ေျခေခ်ာင္း၊ ဒူးႏွင့္ေျခေခ်ာင္း။ 

ေခါင္းႏွင့္ပုခံုး၊ ဒူးႏွင့္ေျခေခ်ာင္း၊ မ်က္စိ၊ နားရြက္၊ ပါးစပ္ ႏွင့္ႏွာေခါင္း။
ေခါင္းႏွင့္ပုခံုး၊ ဒူးႏွင့္ေျခေခ်ာင္း။



မတ္လ

သင့္ကေလးႏွင့္စာဖတ္ျခင္း

စာေပသင္ယူမႈဟာ ေမြးဖြားလာတာနဲ႔ စတင္ပါျပီ! 
ဒီလိုက်ယ္ေလာင္စြာစာဖတ္ေပးျခင္းက သင့္ကေလးအတြက္ ေနာင္တြ
င္စာဖတ္ျခင္းမွာေအာင္ျမင္မႈအတြက္လိုအပ္တဲ့နားလည္မႈနွင့္အတတ္ပ
ညာေတြကိုေဆာက္တည္ေပးျခင္းမွာအက် ံဳးဝင္တဲ့အေရးၾကီးသည့္လႈပ္
ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

• ႏို႔စို႔ကေလး- ေျပာဆိုေသာစကားလံုးကိုနားေထာင္ျခ
င္းျဖင့္ စကားေျပာသင္ပါတယ္။  ဘုတ္စာအုပ္ေတြဟာ 
ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေကာင္းေသာအရာတစ္ခုပါ—
ထိုစာအုပ္ေတြက ေသးငယ္တယ္၊ ခိုင္တယ္၊ ျပီးရင္ 
စာမ်က္ႏွာလွန္သြားလို႔လြယ္ကူတယ္။ ကေလးငယ္ေတြဟာ 
မ်က္ႏွာေတြကိုျမင္ရတာလည္း ႏွစ္သက္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အသက္အ
ရြယ္စံုပါတဲ့လူပံုပါစာအုပ္ေတြကို ရွာေဖြပါ။

• လမ္းေလွ်ာက္စကေလး- လမ္းေလွ်ာက္စကေလးမ်ားအား ကာရန္၊ 
ေရြ႕လ်ားမႈ၊ စည္းဝါးႏွင့္သီဆိုျခင္းပါတဲ့ စာအုပ္မ် ိဳးေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေစပါ 
လမ္းေလွ်ာက္စကေလးေတြဟာ ထပ္မံေျပာဆိုျပဳမႈကေန 
သင္ယူျပီး ဒီလိုတူတဲ့စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ ဂိမ္းမ် ိဳးကို ထပ္ခါထပ္ခါ 
ျပန္ေတာင္းဆိုလာေပလိမ့္မယ္။ 

• မူၾကိဳ ကေလး- သူတို႔ဟာ ပိုျပီးရွည္တဲ့ဇာတ္လမ္းမ် ိဳးကို 
နားေထာင္ခ်င္လိမ့္မယ္၊သို႔ေသာ္ သူတို႔ကို ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပး
ဖို႔နဲ႔အျပန္အလွန္တက္ၾကြမႈ၇ိွေအာင္လုပ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။  မတူညီေ
သာစကားလံုးအမ် ိးုမ် ိဳးပါသည့္စာအုပ္မ် ိဳးေတြဟာ ေဝါဟာရနွင့္ 
အသစ္ေသာအျမင္မ် ိဳးေတြကို ျဖည့္ဆီးသိရွလိာေစပါလိမ့္မယ္။ 

ေဒသအရင္းအျမစ္မ်ား- ဒီ Early Childhood Literacy Coalition ကေန လြတ္လပ္သည့္လႈပ္ရွားမႈပါသည့္ႏွစ္
ပတ္ေသာစာေပပြကုိဲ ပြကဲ်င္းပကာ မတ္လတုိင္းအေစာပိုင္းေတြမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။  Capital Area District 
Libraries ရဲ့ဝက္ဆ္ုိဒ္ အျပည့္အစံုကုိ www.cadl.org. မွာ ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။   ECLC ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကုိ 
www.facebook.com/EarlyChildhoodLiteracyCoalition. မွာ ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။ 

 တနဂၤေႏြ တနဂၤလာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
အျပဳအမူပံုစံအေၾကာင္းေ 
တြကို ေျပာၾကရေအာင္။  
မည္သည့္တိရိစာၦန္ဟာ 
အစဥ္းေၾကာင္းပါရိွပါသလဲ? 
မည္သည့္တိရိစာၦက 
အစက္အေပ်ာ္ပါရိွပါသလဲ?

F ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးတစ္လံုးပါပဲ။ 
၄င္း “F” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“F’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ / f/ စာလံုးႏွင့္စျပီးfish 
အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

ေထာင့္မွန္စတုဂံကေတာ့ 
ဒီေန႔အတြက္ ရုပ္ပံုပါပဲ။ 
သင္ ေထာင့္မွန္စတုဂံ 
ဘယ္ႏွစ္ခုရွာႏိုင္သလဲဆိုတာၾကည့္
ရေအာင္။

သီခ်င္းကိုဖြင့္ျပီး 
ကလိုက္ပါ။ 

ဝမ္းကြ ဲ၊ အိမ္နီးခ်င္း 
သို႔မဟုတ္ 
သူငယ္ခ်င္းတို႔နဲ႔ကစား 
ဖို႔ရက္ကို စီစဥ္ေရးဆြထဲားပါ။ 

အျပင္ခံအဝတ္အစားကို 
ဝတ္လိုက္ခၽြတ္လိုက္လုပ ္
ျခင္းကို လုပ္ၾကည့္ေပးပါ။ 

တိုင္းတာသည့္ခြက္မ်ား 
ကိုသံုးျပီး ဘယ္လိုတိုင္း 
တာရသလဲဆိုတာကို 
သင့္ကေလးအား လုပ္ျပပါ။  သူတို႔ကို 
ေရရယ္ ပဲေစ့ေျခာက္ေတြနဲ႔စမ္းျပီး 
လုပ္ခိုင္းၾကည့္ပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
အစားအစာသို႔မဟုတ္ 
အဆာေျပအစားအစာကိ ု
ျပင္ဆင္သည့္အခါ ကူညီခြင့္ေပးပါ။  
သင္ႏွင့္ကေလးဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆို
တာကို သင့္ကေလးအားေျပာျပေပးပါ။

စာလံုးေပါင္းအသံထြက္ပံု
ထြက္နည္းကို ေျပာၾကပါ။  
စကားလံုးတစ္ခ် ိဳ႕ကို 
အတူလက္ခုပ္တီးျပီးအသံထြက ္
ၾကည့္ပါ။  တစ္သံကို တစ္ခ်က္တီး 
သို႔မဟုတ္ စာလံုးတစ္လံုးကို 
တစ္ခ်က္တီးပါ။

ဒီေန႔အတြက္ 
အေရာင္ကေတာ့ 
အပန္းေရာင္ပါပဲ။ ဒီေန႔မွာ 
အပန္းေရာင ္ကို သင္ဘယ္ေလာက္
ရွာေဖြႏုငိ္မလဲၾကည့္ရေအာင္။  

ကေလးေတြက 
ကူညီရတာ 
ႏွစ္သက္တယ္! 
သင့္ကေလးကို 
အဝတ္စေလးေပးလိုက္ပါ၊ ဒါမွ 
သင္ႏွင့္အတူ ဖုန္ေတြကိုလိုက္သုတ္ေ
ပးႏိုင္မယ္။ 

စာၾကည့္တိုက္ကို 
သြားလည္ပါ။ 

ဝမ္းနည္းေနတဲ့မ်က္ႏွာပုံကုိ 
ဆြပဲါ။  သင္ဝမ္းနည္းသ
ည့္အခ်န္ိမ် ိဳးတစ္ခုကုိ 
ေျပာျပပါ။ 

သင့္အိမ္မွာ 
အပန္းေရာင ္ပစၥည္း 
3ခုကို ရွာယူလိုက္ပါ။  
အေရာင္ေတြရဲ့ရုပ္ပံုေတြကို ေျပာျပပါ။  
ဘယ္တစ္ခုက အေရာင္ပိုေပ်ာ့သလဲ/
ပိုနက္ပါသလဲ?

ျပတင္းေပါက္မွာရပ္ေနျပီး 
ရာသီဥတုအေၾကာင္းကို 
တစ္ရက္စီ 
စတင္ေျပာသြားပါ။ 

G ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးတစ္လံုးပါပဲ။ 
၄င္း “G” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“G’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /g/ စာလံုးႏွင့္စျပီး 
goat အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

ဒီေန႔ကေတာ့ 3 နဲ႔ဆိုင္တဲ့ 
ကိန္းဂဏာန္း 
အေၾကာင္းေတြပါပဲ။ 
ဒီေန႔တစ္ေန႔မွာ “3’s” 
ပါေသာအရာဘယ္ႏွစ္ခုရွာေဖြႏိုင္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္။

အခံဗ်ဴဟာကိ ု
လုပ္ေဆာင္ထားျပီး 
အတူတကြဖတ္ရႈပါ။ 

အတူထိုင္ျပီး စားစရာကို 
အတူစားၾကပါ။

စကၠန္႔30 အတြင္းမွာ 
အတတ္ႏိုင္ဆံုး 
အရုပ္ေတြကို ရွင္းလင္းပါ။ 

ထူးျခားသည္ ့
အရာဝတၳဳမ်ားကို 
စုေဆာင္းျပီး ၄င္းတို႕ကို 
လြယ္အိတ္ထဲထည့္ထားပါ။ 
လြယ္အိတ္ထဲမွာရိွတဲ့ပစၥည္းကို 
သင့္ကေလးအားလက္နဲ႔စမ္းျပီး 
ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာကို ခန္႔မွန္းခိုင္းပါ။

“Two Little Black 
Birds.” ကိုရြတ္ဆိုျပီး 
လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို 
လိုက္လုပ္ပါ။ 

အေပ်ာ္အေနနဲ႔ လက္နွပိ္ 
ဓါတ္မီးနဲ႔ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။ 
အရိပ္ျဖင့္ရုပ္ေသးရုပ္ပံုေ
တြကိုလုပ္ျပပါ သို႔မဟုတ္ ပံုျပင္ေတြကို 
တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ေျပာျပၾကပါ။ 

ဒီေန႔မွာေတာ့ 
အပန္းေရာင္ ဝတ္စံုကို 
ဝတ္ဆင္ပါ။ 

အိမ္တြင္းမွာ 
ေလးေထာင့္စတုဂံ 
ရွာေဖြျခင္းကို 
တစ္ခန္းမွတစ္ခန္း မတူတဲ့တိရိစာၦန္ေ
လွ်ာက္နည္းေတြနဲ႔ ရွာေဖြပါ။

“ေက်းဇူးျပဳ၍” ႏွင့္ 
“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” 
ဆိုတဲ့စကားလံုးကို 
အျခားသူနွင့္ေျပာတတ္ေအာင္ 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 

စႏိုးက်သည့္အခါ 
သင္ဘယ္လိုခံစားရ 
သလဲဆိုတာကို ေျပာပါ။

ထိေတြ႔ခံစားမႈေပ်ာ္စရာ-
သင့္ကေလးအား စာရြက္၊ 
အေဆာက္အအံ ု
အပိုင္းအစ ႏွင့္ 
ကတ္ထူျပားအစအနကို 
သင့္ကေလးအားေပးထားပါ။  မတူညီ
တဲ့ပံုစံမ်က္ႏွာျပင္အေနအထးေတြကို 
ေျပာၾကပါ။

ကုန္စံုဆိုင္မွာ 
ဘယ္အရာကေအးတယ ္
ဆိုတာကို ေျပာျပေပးပါ။ 

သင့္ကိုယ္ပိုင္စာအုပ္ကို 
ထားထားပါ။ စာရြက္ကို 
ခ်ဳပ္လိုက္ပါ။ 
ကေလးကေနပံုေတြကိုဆြ ဲျပီး 
မိဘကေနက စကားလံုးမ်ားကို 
ေရးေပးပါ။ 

သင့္အိမ္ရိွ တံခါးႏွင့္ျပတ
င္းေပါက္မ်ားအားလံုးကုိ 
ေရတြက္သြားပါ။  အဲမွာ 
အျခားေနာက္ထပ္တံခါး သို႔မဟုတ္ 
ျပတင္းေပါက္ေတြ ရိွေသးလား?

ကတ္ထူျပားႏွင့္တိတ္တုိ႔ျဖင့္ 
တစ္ခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

အထုပ္အပိုးထုပ္ပိုးျပီး 
မိမိေဒသရိွ ပန္းျခံ/
ကစားကြင္းတစ္ခုခုကို 
သြားေရာက္လည္ပတ္ပါ။ 

စားပြကဲို ရွင္းလင္းျပီး 
ခြက္မ်ားကို 
ေဆးေၾကာပါ။ 

အခ် ိဳ၊ အခါး၊ 
အစပ္ႏွင့္ အခ်ဥ္ 
အရသာမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ေျပာျပပါ။  တစ္ခုခုကို ျမည္းၾကည့္ျပီး 
သူတို႔ရဲ့အၾကိဳက္ဆံုးကဘာလဲဆိုတာ
ကို ေဆြးေႏြးပါ။ 

လက္ေခ်ာင္းကစားနည္း- 
ဌက္မည္းေလးႏွစ္ေကာင ္

ဌက္မည္းေလးႏွစ္ေကာင္ ေတာင္ေပၚမွာထုိင္လို႔ေန 
တစ္ေကာင္က ဂ်က္လို႔ေခၚ(ဘယ္လက္ကို ေထာင္ျပပါ) အျခားတစ္ေကာင္က ေဂ်း (ညာလက္ကို ေထာင္ျပပါ)

ဂ်က္ကေလး အေဝးကိုပ်လံို႔သြား! (ဘယ္လက္ကို ေနာက္ဖက္ပို႔လိုက္ပါ)
ေဂ်းကေလး အေဝးကိုပ်လံို႔သြား! (ညာလက္ကို ေနာက္ဖက္ပို႔လိုက္ပါ)

ျပန္လာခဲ့ပါ ဂ်က္ရယ္! (ေနာက္ကဖြက္ထားသည့္ဘယ္လက္ကို ေရွ႕ဖက္ ျပန္ပို႔လာလိုက္ပါ)
ျပန္လာခဲ့ပါ ေဂ်းရယ္! (ေနာက္ကဖြက္ထားသည့္ညာလက္ကို ေရွ႕ဖက္ ျပန္ပို႔လာလိုက္ပါ)



ဧျပီလ

ေန႔စဥ္အတြက္သိပၸံ

သိပၸဆံိုတာ—တိရိစာၦန္၊ အပင္နဲ႔ သဘာဝကမာၻေလးကစ က်န္းမာေရးနဲ႔အာဟာရေရာ 
ကိရိယာနဲ႔စက္ပစၥည္းေတြကအစ ေနာရာတိုင္းမွာ ပါရိွေနပါတယ္! ကေလးေတြဟာ 
သူတို႔ရဲ့ကမာၻၾကီးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သဘာဝအေလ်ာက္ စပ္စုတတ္ၾကျပီး သိပၸကံလည္း သူတို႔
ရဲ့စူးစမ္းရွာေဖြခ်င္စိတ္ကို ႏိႈးဆြေပးေနပါတယ္။

• ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလး- သူတို႔ရဲ့အာရံုခံစားမႈအားလံုးကိုသံုးျပီး အရာဝတၳဳ၏ကမာၻႏွင္ ့
ဂုဏ္သတိၱေတြကို သင္ယူတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔အရုပ္ကို ပစ္ခ်တဲ့အခါ 
ျပန္ေကာက္တင္ေပးပါ၊ ဒီကေန ေကာင္းက် ိဳးနဲ႔ဆိုးက် ိဳးကို သူတို႔ သင္ယူေနပါျပီ။ 

• လမ္းေလွ်ာက္စကေလး- ကမာၻၾကီးဟာဘယ္လုိလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သြားလဆုိဲတာ
ကုိ ၾကိဳးစားအေျဖရွာေနတတ္ၾကတယ္။  သူတုိ႔ရဲ့အာရုံငါးပါးကုိသုံးျပီး သူတုိ႔ရဲ့ကမာၻၾကီးကုိ 
အဓိပၸါယ္ရွိေအာင္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ သင္၏လမ္းေလွ်ာက္စကေလးကုိ 
အေျဖရွာစဥ္းစားတတ္ေအာင္ တြန္းအားေပးေပးပါ။  ရႊ ံ႕အုိင္ထကုိဲ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းထား 
မယ္ဆုိရင္ ဘာျဖစ္လာမလ?ဲ အရာဝတၳဳေတြကုိ သင့္ကေလးက သဘာဝအတုိင္းနီးနီးကပ္
ကပ္ၾကည့္လာတဲ့အခါ ေတြ႔ရွိလုိက္တဲ့အရာကုိ အမည္ေတြေပးေပးပါ။ 

• မူၾကိဳ ကေလး- စမ္းသပ္သည့္အရာႏွင့္မွားေနသည့္အရာကိုသံုးတတ္ၾကျပီး 
ဒါက သိပၸျဖစ္စဥ္ရဲ့အေရးၾကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးေတြက 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကို ေမးခြန္းေတြေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္ေတြကိုမတူညီတဲ့ျဖ
စ္ႏုငိ္ေျခအရာမ်ားကိုစစ္ေဆးစမ္းသပ္ေစျခင္းအားျဖင့္ စူးစမ္းမႈကိုရယူရန္ တိုက္တြန္းပါ။

ဒီလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ?
သစ္ကုလားအုပ္ေတြဟာ လည္ပင္းေတြရွည္တယ္လို႔ 
သင္ဘာေၾကာင့္ေတြးရတာလဲ?
ဒီအလုပ္ကို လုပ္ဖို႔ ဘယ္ကိရိယာက က်ေနာ္တို႔ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစမလဲ?
ဒီေရခဲတံုးကို ေရပူထဲထည့္မယ္ဆိုရင္ ဘာျဖစ္သြားမလဲ?

ေဒသအရင္းအျမစ္- The MSU Science Festival (MSU သိပၸပံြေဲတာ္)ဟာ သိပၸ ံ၊နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ 
အႏုပညာမ်ားႏွင့္သခၤ်ာအတတ္(STEAM)စသည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအစီအစဥ္ကို အထူးျပဳထားသည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ 
ရက္ရွည္ပြေဲတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ရဲ့အစီအစဥ္အျပည့္အစံုကို www.sciencefestival.msu.edu. မွာ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုငိ္ပါတယ္။ 

 တနဂၤေႏြ တနဂၤလာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
 “Little Bo 
Peep.” ကိုဆိုျပီး 
အမူအယာျဖင့္လိုက္ကပါ။ 

အကၡရာစာလံုးသီခ်င္းကို 
သီဆိုပါ။ 

ဒီေန႔မွာေတာ့ 4 နဲ႔ဆိုင္တဲ့ 
ကိန္းဂဏာန္း 
အေၾကာင္းေတြပါပဲ။ 
ေလးလံသည့္အရာ 4 ခုကို စဥ္းစားပါ။ 
ကမ္းေျခမွာရိွတတ္သည့္အရာ 4 ခုကို 
စဥ္းစားပါ။ 

အစားအစာအသစ္ 
3 မ် ိဳးကိုေရြးခ်ယ္ျပီး 
သင့္မိသားစုကို 
ျမည္းစားခိုင္းၾကည့္ပါ။  

သင့္ကေလးအား 
သင္သူတို႔နဲ႔ကစားလို႔ 
ရမရကို ေမးၾကည့္ပါ။ 
ဒါက အျခားသူေတြကစားတဲ့ခါ 
ဘယ္လိုဝင္ပါကစားရမလဲဆိုတာကို 
ျပသပါတယ္။ 

သီခ်င္းနားေထာင္ေ 
နစဥ္မွာ ပံုတစ္ပံုကုိ 
အေရာင္ျခယ္ပါ။  
သင္ဘယ္လိုခံစားရလဲဆိုတာကို 
ေျပာပါ။ 

ပေဟဋိဂိမ္းေဆာ့ဖို႔ 
ပံုတစ္ပံုကို 
အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ျပီး 
၄င္းအပိုင္းေတြကို အတူျဖစ္ေအာင္ 
ျပန္ဆက္ခိုင္းပါ။ 

သင့္ကေလးရဲ့ေန႔စဥ္
လုပ္ထံုးမွတစ္ခုခုကို 
သီခ်င္းျဖင္ ့
သီကံုးေရးဖြ ဲ႔ေပးပါ။

H ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးတစ္လံုးပါပဲ။ 
၄င္း “H” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“H’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /h/ စာလံုးႏွင့္စျပီး horse 
(ေဟာ့စ္) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

ဒီေန႔အတြ 
က္အေရာင္ကေတာ့ 
အစိမ္းေရာင္ပါပဲ! ပစၥည္း 
အစိမ္းေရာင ္ရိွသည့္အရာကို သင္ဘ
ယ္ႏွခုရွာႏိုင္မလဲၾကည့္ရေအာင္။  

သင့္ကေလးေအာင ္
ျမင္ေက်ာ္လႊား၊ျဖတ္
သြား၊ရင္ဆိုင္ႏုငိ္မယ့္ 
ခက္ခဲသည့္အရာတစ္ခုကို လုပ္ေပးပါ။

သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္းပါ
သည့္စာအုပ္ကိုဖတ္ျပီး 
သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေ
ယာက္ဘယ္လိုျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမ္ဆို
တာကို ေျပာျပပါ။ 

သင့္အိမ္တြင္ရိွ 
ဆိတ္ျငိမ္သည့္ေ 
နရာတစ္ေနရာကို 
ရွာပါ။  သင့္ကေလးမွ 
မိမိစိတ္သက္သာရာရခ်င္တဲ့အခါ 
ဒီေနရာကိုသြားဖို႔ တိုက္တြန္းပါ။ 

ဘယ္ခ်နိ္က မနက္စာစား
ခ်နိ္၊ေန႔လည္စာစားခ်နိ္နဲ႔ 
ညေနစာစားခ်နိ္ 
ရိွတယ္ဆိုတာကို သင့္ကေလးအား 
ျပပါ။  ဘယ္အရာေတြက 
ဘယ္ခ်နိ္မွာလုပ္တယ္ဆိုိတာကို 
ေျပာျပေပးပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
စာအုပ္ဖံုးကိုၾကည့္ျခင္း 
အားျဖင့္ ဒစီာအုပ္ကဘာေ 
တြေရးထားမလဲဆိုတာကို 
မွန္းဆခိုင္းပါ။ 

လူသြားလမ္း/
ကားလမ္းေတြကို 
ေရမ်ားျဖင့္ လိုင္းျဖင့္၊ 
စက္ဝုိင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ စာလံုးေတြနဲ႔ 
“ေဆးေရာင္ျခယ္ပါ”။

jumping jacks 
(ဂ်က္ခုန္နည္း)ကို 
အတူလုပ္ေဆာင္ျပီး 
သင္ခုန္သည့္ခ်က္တိုင္းကို 
အသံက်ယ္ျဖင့္ေအာ္ေရတြက္သြားပါ။   
ဘယ္ေလာက္ထိအမ်ားဆံုးအတူေရ
တြက္သြားႏိုင္လဲ ၾကည့္ပါ!

ေျခအိတ္ကိုလံုးျပီး 
ေဘာ္လံုးလုပ္လိုက္ပါ။  
အဝတ္ေလွ်ာ္ဇလံုကို 
ယူျပီး ဒီလံုးထားေသာေျခအိတ္ေ 
ဘာ္လံုးကို ၄င္းထဲကိုပစ္ဝင္ပါ။  
တစ္ခ်က္ပစ္ျပီးတုိင္း 
ေနာက္ကိုေျခတစ္လွမ္းဆုတ္သြားပါ။ 

သင့္ကေလးကစား 
ျပီးတဲ့အခါ သူ၏အရုပ္ကို 
သင္ယူကစားလို႔ရမရ 
ေမးေပးပါ။ 
သင့္ကေလးကစားလို႔ဝသြားတဲ့အခါ 
သူတို႔လုပ္ခ်င္တဲ့အရာကို 
ဆက္ကူသြားပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
ျခင္းေတာင္းကိုေပးျပီး 
သူတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္
သည့္အရာမ်ားကို ထည့္ထားခိုင္းပါ။  
သူတို႔စုေဆာင္းထားလိုက္တဲ့အရာေတြ
အေၾကာင္းကို ေျပာၾကပါ။ 

သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
ေရြးခ်ယ္မႈအေ 
ၾကာင္းေတြကို ေျပာၾကပါ။  
တတ္ႏုငိ္သေလာက္ ေရြးခ်ယ္စရာကို 
မၾကာခဏေပးေပးပါ။ 

သင္၏ကေလးက 
ထြက္ေသာ အသံမ်ားကို 
ကေလးထံ ျပန္ 
အသံထြက္ျပပါ။

သင့္ကေလးက 
စားဖြယ္ေသတၱာ 
သို႔မဟုတ္ အျခားစားစရာ 
ထုပ္ထားသည့္အရာေပၚရိွ 
စကားလံုးအားလံုးကို 
ရွာျပီးဝုိင္းရဲ့လား။ 

စက္ဝုိင္း ကေတာ့ 
ဒီေန႔အတြက္ ရုပ္ပံုပါပဲ။  
ဒီေန႔မွာ စက္ဝုိင္း 
ဘယ္ႏွခုကိုသင္ရွာေဖြႏုငိ္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္!

ရုပ္ထုလိုမလႈပ္ပဲေနသည္ ့
ဂိမ္းကို ေဆာ့ေပးပါ။  
သင့္ဖုန္းျဖင့္သီခ်င္းဖြင့္ျပီး 
အတူကၾကပါ။ သီခ်င္းရပ္သြား 
သည့္ခါ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး 
ဆက္မလုပ္ပဲေနရင္းတိုင္း 
ဆက္ေနရပါမယ္။ 

ေစ်းတန္းသို႔သြားျပီး 
အျခားကေလးငယ္မ်ား 
ႏွင့္ ကစား 
သည့္ေနရာတြင္  
သြားကစားပါ။

မွန္ေရွ႕မွာ 
မတူသည့္မ်က္ႏွာပံ ု
မ် ိဳးေတြကုိ 
အတူျပဳလုပ္ၾကပါ။ 
စိတ္ခံစားခ်က္အေၾကာင္းေတြကို 
ေျပာၾကပါ။ 

သင့္ကေလးက 
သင့္ကိုေမးခြန္းေမး 
သည့္အခါ 
စာအုပ္ထဲကေန သို႔မဟုတ္ 
ဝက္ဆိုဒ္ကေန သင္အေျဖကို 
ဘယ္လိုရွာေတြ႔ေၾကာင္း ျပပါ။

စားေသာက္ဆိုင္ဂိမ္းကို 
သင့္ကေလးႏွင့္အတ ူ
ကစားပါ။  ေဝါဟာရစ 
ကားလံုးဖြ ဲ႔စည္းရသည္ ့
ကစားနည္းကို လုပ္ေဆာင္ပါ!

I ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။  ၄င္း 
“I” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“I’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /I/ စာလံုးႏွင့္စျပီး igloo 
(အီဂလို) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

အတူခ်က္ျပဳတ္ၾကပါ! 
သင့္ကေလးအား 
အဆာပလာမ်ားကို 
တိုင္းတာျပီးထည့္တတ္ဖို႔ တိုင္းတာသ
ည့္ခြက္မ်ားျဖင့္သံုးဖို႔ တိုက္တြန္းပါ။ 

ေပါင္မုန္႔ကိတ္မုန္႔လံုး 
(playdough) ကို 
(ဂ် ံဳမုန္႔ 1 ခြက္ + ဆား 
½ ခြက္ + ေရ ½ ခြက္ဝက္ခန္႔) 
အတူလုပ္ေဆာင္ျပီး သင္တို႔လက္ျဖင့္ 
ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးကို ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

သင့္အိမ္နီးခ်င္းအတြက္ 
ပံုတစ္ပံုဆြ ဲ သို႔မဟုတ္ 
ကဒ္တစ္ခုလုပ္ျပီး 
ေပးပို႔ပါ။ 

စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ 
ျပဳးံေပ်ာ္ေ 
နသည့္မ်က္ႏွာပံုကို 
ၾကည့္ျပီး ဝမ္းနည္းသည့္မ်က္ႏွာပံုကို 
ဆက္ၾကည့္လိုက္ပါ။  ခံစားခ်က္မ်ားကို 
ဖြင့္ခ်ေျပာဆုိေပးပါ။ 

တစ္ဖန္ျပန္အသံုးျပဳသည့္
ပစၥည္းမ်ား (ကတ္ထူျပား၊ 
ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား 
စသျဖင့္) အခ် ိဳ႕ကို ယူျပီး 
တိပ္ႏွင့္ကပ္ထားလိုက္ပါ။  
ဒီေန႔မွာေတာ့ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔!

စည္းခ်က္-  
Little Bo Peep (လစ္တဲေပါပီး)

Little Bo-Peep ဟာ သူမရဲ့သိုးေတြ ေပ်ာက္လို႔သြား
ထိုသိုးမ်ားကို ဘယ္မွာရွာရမလဲ မေျပာႏုငိ္ေတာ့။ 

သူတို႔ဒီတိုင္းထားထားလိုက္ပါ၊ျပီးရင္ အိမ္ျပန္လာပါလိမ့္မယ္၊ 
သူတို႔ရဲ့အမွ ီးေတြကို လႈပ္လို႔ႏွန္႔ေနတယ္။ 



ေမလ

လူမႈေရး/စိတ္ခံစားမႈ

လူစုနဲ႔ဘယ္လိုအတူပါရိွရမလဲဆိုတာကို သင္ယူေနတာပဲ ျဖစ္ရင္ျဖစ္မွာပါ။  
အျခားကေလးေတြနဲ႔ဘယ္လိုဆက္ဆံရျပီး စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုနားလည္
တတ္ေအာင္လုပ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သူတို႔က သင့္ရဲ့ေမွ်ာ္လင့္ထင္ေတြးခ်
က္ေတြကို သင္ယူေနပါတယ္။  သူတို႔ရဲ့စိတ္ဆႏၵေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္တတ္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း 
စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါျပီ။ သင့္ရဲ့အကူအညီေတြနဲ႔ ကေလးေတြဟာ ဒီအတတ္ပညာေတြကို 
သင္ယူလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။

• ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလး- လူမႈစိတ္ခံစားခ်က္ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈကိုေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဆိုတာက 
သူတို႔ရဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကို ဆိုတာပါ။  သူတို႔အနားမွာ 
သင္၇ိွေနသည့္အခါတြင္ သူတို႔သင့္ကိုစကားေျပာသည့္အခါ မပီကလာျပန္ေျပာေပးပါ၊ 
သူတို႔ငိုရင္ေခ်ာ့ေပးပါ၊ သူတို႔ကို စူးစမ္းေလ့လာခြင့္ေပးပါ။

• လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလး- လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလးေတြဟာ 
သူတို႔ရဲ့ခံစားခ်က္ေတြကို သိနားလည္တတ္လာတာေၾကာင့္ ထိုခံစားခ်က္မ် ိဳးေတြကို 
အမည္ေခၚေျပာျပေပးပါ။ ကစားျခင္းတြင္ သင့္ကေလးဦးေဆာင္မႈအတိုင္းလုိက္
နာလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။  သူတို႔ဟာအျခားသူမ်ားနွင့္ကစားရသည့္အခါ သူတို႔ကို 
ကူညီေပးပါ။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာပစၥည္းမ်ားကို ၾကိဳးစားေပးေပးပါ၊ သို႔မွသာ 
ထိုလမ္းေလွ်ာက္စကေလးေတြမွာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းေတြရိွၾကမယ္။ 

• မူၾကိဳကေလး- သင္၏ေက်ာင္းေပ်ာ္အရြယ္ကေလးမွအျခားကေလးမ်ားႏွင့္ေဆာ့က
စားသည့္ခါ သင့္ကေလး၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ကူညီေပးပါ။ သနားၾကင္နာတတ္မႈႏွင့္ 
ရႈေထာင့္မ်ားျမင္တတ္ေအာင္ အစရိွတဲ့ “ဒါက သင့္ကိုဘယ္လိုခံစားခ်က္မ် ိဳး 
ျဖစ္ေစမလဲ?” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ေမးေပးပါ။  သူတို႔က တစ္ခုခုကိုအကူအညီျဖစ္ေစတဲ့အ
ရာလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ သင္သတိထားမိေၾကာင္း သူတို႔ကိုသိေစပါ။

ေဒသအရင္းအျမစ္- သုေသတနမွေတြ႔ရွိရတာက အဆင့္ျမင့္ေက်ာင္းၾကိဳပရုိဂရမ္မ်ားမွာ
တက္ၾကသည့္ကေလးမ်ားဟာ-
• 3 တန္းေရာက္တာနဲ႔ 

ေကာင္းေကာင္းစာဖတ္ႏုငိ္တတ္ၾကတယ္
• အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၾကတယ္

• ေကာလိပ္တက္ၾကတယ္
• လစာဝင္ေငြပိုမ်ားမ်ားရၾကတယ္

မ်ားစြာေသာ သံုးႏွစ္၊ ေလးႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားဟာ က်ဴရွင္အခမဲ့ အၾကိဳေက်ာင္းအတြက္ 
ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရရိွတတ္ၾကတယ္။  အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအေၾကာင္းကို ထပ္မံေလ့လာျပီး 
ေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ႏုငိ္ဖို႔ (ပရိုဂရမ္ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရယူသည့္ပထမဆံုးအဆ
င့္)www.inghampreschool.org မွာ ဝင္ၾကည့္ပါ သို႔မဟုတ္ 1-855-644-7735 ကို 
ေခၚဆိုဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

 တနဂၤေႏြ တနဂၤလာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
 “Eentsy Weentsy 
Spider.” ကို 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
ေျခစြပ္ကိုသံုးျပီး ရုပ္ေသးရုပ္ကုိ 
လုပ္ပါ။ 

သင္၏ေဒသရိ ွ
စာၾကည့္တိုက္မွ 
ကေလးမ်ားအတြက္
ပံုျပင္ဖတ္ရႈခ်နိ္ကို သြားတက္ပါ။  
စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ရွာစစ္ၾကည့္ပါ။  
www.cadl.org/events သို႔မဟုတ္ 
www.elpl.org

စိန္ ကေတာ့ 
ဒီေန႔အတြက္ ရုပ္ပံုပါပဲ။  
ဒီေန႔မွာေတာ့စိန္ 
ဘယ္ႏွစ္လံုးရွာေဖြႏိုင္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္။

သင့္မီးဖိုေဆာင္မီးညွပ္ကို
သံုးျပီး အရာဝတၳဴမ်ားကို 
ဟင္းခြက္တစ္ခုမွ
တစ္ခုဆီသို႔ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

စားဖြယ္ေသတၱာ 
တစ္ခု၏ေရွ႕ကို 
ျဖတ္ထုတ္ျပီး 
ပေဟဋိဂိမ္းတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ပါ။  
၄င္းအပိုင္းအစတစ္ခုစီကို 
သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
တစ္လွည့္စီအလွည့္က် ျပန္ထည့္ပါ။ 

သင့္ကေလးမ်က္လံုးႏွင့္ျ
မင္ႏုငိ္သည့္အျမင့္ႏႈန္းျဖ
င့္ မွန္ေသးေသးတစ္ခုကို 
ေထာင္ထားေပးပါ။  မွန္တြင္ 
မ်က္ႏွာပံုမ်ားကို လုပ္ျပပါ။ 

သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
မနက္ဖန္အတြက္ 
အစီအစဥ္ကိုေရးဆြပဲါ။  
၄င္းတို႔ကို ေရးခ်လိုက္ပါ။  
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

သင့္ကေလးငယ္၏ 
ဘာသာစကားကို 
အသံေျဖာင့္မွန္လာေ 
အာင္လုပ္ပါ။  သင့္ကေလးက 
“သားဖိနပ္” လို႔ေျပာရင္ 
သင္က “ဒါက သားရဲ့ 
လက္ေနတဲ့အနီေရာင္ဖိနပ္ေလးပါ.” 
လို႔ျပန္ေျပာေပးႏုငိ္ပါတယ္။ 

J ကေတာ့ 
ဒီေန႔အတြက္စ 
ကားလံုးပါပဲ။  
၄င္း “J” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“J’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /j/ jar (ဂ်ား) 
အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ျပီး 
သဘာဝအရာဝတၳဳေတြ 
(ေက်ာက္တံုး၊ ထင္းရႈးသီး 
စသျဖင့္)ကို ေကာက္ယူလာပါ။  
သင္ရွာလာသည့္ဟာကို 
အကြက္နဲ႔စီထားလို္ကပါ။ 

jumping jacks ကို 
အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျပီး 
တစ္ခါခုန္တိုင္း 
အသံက်ယ္ျဖင့္ ေရတြက္သြားပါ။ 
ဘယ္ေလာက္ထိအမ်ားဆံုး 
အတူေရတြက္သြားႏိုင္လဲ ၾကည့္ပါ!

aတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ 
သင့္ကိုႏႈတ္ဆက္လာ 
သည့္အခါ “ဟဲလို!” 
ဟု ျပန္ေျပာတတ္သည့္အက်င့္ကို 
လုပ္ေပးပါ။ 

ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔သ
က္ဆိုင္သည့္စာအုပ္
တစ္အုပ္ကို ဖတ္ရႈပါ။  
သင့္စာၾကည့္တိုက္ကိုသြားျပီး 
သင္၏စာၾကည့္တိုက္မွဴးအား စာအု
ပ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္အေတြးအျမင္မ်ားကိုေ
မးျမန္းပါ။

မၾကာေသးခင္ကသြားသ
ည့္မိသားစုခရီးတိုအေၾ
ကာင္းတစ္ခုကို ေျပာပါ။ 

စာအုပ္ကိုဖတ္သည့္အခါ 
ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာကို 
မလွန္ဖတ္မွ ီ 
သင့္ကေလးအား 
ဘာျဖစ္ႏုငိ္မလဲဆိုတာကို 
ခန္႔မွန္းခိုင္းပါ။ 

သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
သင့္ကေလး၏ပ
ထမဆံုးနာမည္စ
ကားလံုးပါရိွသည့္စကားလံုးကို 
ေတြ႔ႏိုင္သေလာက္ရွာပါ။ 

ဒီေန႔ကေတာ့ 
ကိန္းဂဏာန္း 
5အေၾကာင္းပါ။  
ေသးငယ္သည့္အရာ 5 ခုကို ရွာပါ။  
ၾကီးမားသည့္အရာ 5 ခုကိုရွာေဖြပါ။  
အလယ္အလတ္အရြယ္ရိွသည့္အရာ 
5 ခုကို ရွာေဖြပါ။ 

သီခ်င္းဖြင့္ျပီး 
အတူကၾကပါ!

“ေက်းဇူးျပဳ၍” ႏွင့္ 
“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” 
စကားကို 
စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာ 
တတ္ေအာင္ သင္ယူပါ။  “Por 
Favor” y “Gracias.” ၄င္းကို 
ေတြ႔သည့္လူေတြနဲ႔ ေလ့က်င့္ပါ။

သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္
သည့္စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုဖ
တ္ျပီး သူငယ္ခ်င္းေကာင္း
တစ္ေယာက္ဘယ္လိုျဖစ္ေအာင္လုပ္ရ
မယ္ဆိုတာကို ေျပာၾကပါ။

မအိပ္ခင္မွာ သင့္ကိုေပ်ာ္
ရႊင္ေစတဲ့အရာတစ္ခုခုကို 
ျပန္လည္ဆင္ျခင္စ 
ဥ္းစားပါ။  သင့္ကေလးကိုလည္း သူတို႔
ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစတဲ့အရာအေပၚမွာ 
ျပန္လည္ဆင္ျခင္စဥ္းစားခိုင္းပါ။ 

သင့္ဖုန္းကုိသံုးျပီး အံ့
ၾသဖြယ္ေကာင္းေ
သာေနရာမ်ားတြင္ရိွ 
သဘာဝအရာ (လူသြားလမ္းအုတ္အ
က္ကြေဲၾကာင္းမ်ား)ကုိ ပံုရိုက္ထားပါ။  
ထိုပုံေတြကိုသင့္ကေလးအား ျပျပီး 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ေျပာခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးအား 
ကုန္စံုဆုိင္ပစၥည္း 
စာရင္းကို ေရးခ်ခိုင္းျပီး 
စတိုးဆိုင္သို႔သင္တို႔ေရာက္ရိ ွ
သည့္အခါ သင့္ကေလးအား 
ရွာကူလိုက္ပါ။

ဆား၊ သဲ သို႔မဟုတ္ 
မုတ္ဆိတ္ရိတ္ခရင္မ္ကို 
ဘီစကြတ္ဘူးေပၚတြင္ 
ျဖဴးပါ။  ထိုပစၥည္းတြင္ ရုပ္ပံုမ်ားကို 
ေရးဆြပဲါ။  သင့္ကေလးအား 
ထိုပံု၏အမည္ကို ေပးခိုင္းပါ။  အခု 
သူတို႔အလွည့္ေပးပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
သူတို႔၏လက္ ထိပ္၊ 
လက္ေခ်ာင္းရင္းႏွင့္ 
— လက္ေခ်ာင္းၾကားမ်ားအကုန္ 
ေဆးတတ္ေအာင္သင္ေပးပါ—သူတို႔ရဲ့ 
ေမြးေန႔သီခ်င္းကိုဖြင့္ေပးတဲ့အခါမ် ိဳးေ
တြမွာလုပ္ေပးပါ။

သင့္ကေလး၏ 
ျပံဳးေပ်ာ္ေနသည့္မ်က္ႏွာ၊ 
ဝမ္းနည္းေ 
နသည့္မ်က္ႏွာ၊ ေၾကာက္ေန 
သည့္မ်က္ႏွာ၊ စိတ္ရႈပ္ေနသည့္မ်က္ႏွာ 
ပံုေတြကို ရိုက္ပါ။… ၄င္းပံုမ်ားကို 
သူတို႔၏မွန္အနီးနားတြင္ 
ကပ္ထားေပးပါ။ 

သင့္ကေလးက 
သူတို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင ္
ျပႆနာေတြကို 
ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အခါ အသိအမွတ္ျပ 
ဳေပးပါ။ သင့္ကေလးအား 
သူတို႔ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ျပႆနာကို 
ေျပာျပေပးျပီး ေျဖရွင္းသြားနည္းကို 
စာရင္းေရးသားပါ။ 

ဒေီန႔အတြက္အေရာင္ 
ကေတာ့ အပန္းေရာင္ 
ပါပ။ဲ  အပန္းေရာင္ 
ပါသည့္ပစၥည္းကုိ 
သင္ဘယ္ႏွစ္ခုရွာေဖြႏုင္ိသလဆိုဲတာ 
ၾကည့္ရေအာင္။  ဘယ္အရာေတြက 
အပန္းေရာင္ ေတြလည္းဆုိတာ 
ေျပာၾကရေအာင္။ 

လြယ္အိတ္တစ္လုံးရွာျပီး 
ရင္းႏွ ီးမႈရွိသည့္အရာမ်ားကုိ 
ထုိလြယ္အိတ္ထထဲည့္ပါ။ 
လက္ႏွင့္ႏိႈက္ထည့္ျပီး 
ကုိင္မိသည့္အရာကုိ ေဖာ္ျပခုိင္းပါ။ 
အဒဲါကဘာျဖစ္မလဆုိဲတာ 
သင့္ကေလးကုိ ခန္႔မွန္းခုိင္းပါ။ အခု သင္
ခန္႔မွန္းဖုိ႔အလွည့္ေရာက္လာပါျပီ!

K ကေတာ့ ဒေီန႔အတြက္ 
စကားလုံးပါပ ဲ ၄င္း 
“K” ကုိ အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ “K’s” 
နဲ႔ဆုိင္တဲစ့ာလုံးကုိရွာၾကမယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
/k/ စာလုံးႏွင့္စျပီး  kangaroo 
(ကန္ဂါရူး) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလုံးမ် ိဳးအရာကုိ ရွာေဖြၾကမယ္။

သင့္အိမ္နီးနားက
ပန္းေတြကိုခူးျပီး 
စာအုပ္ၾကီးၾကီးတစ္အုပ ္
ၾကားတြင္ ညွပ္ထည့္ထားပါ။  
ပန္းပြင့္ခ်ပ္မ်ားႏွင့္ အရြက္မ်ားကို 
ေရတြက္ပါ။ 

သင့္ကေလးနဲ႔အတူ သူေ
ပးကိုယ္ေပးေဘာ္လံုးကန္
ကစားပါ။ 

သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးဦးနွင့္ 
ဗြက္အိုင္မ်ားမွာ 
ကစားခိုင္းပါ။  
ဘယ္သူက ေရဗြမ္းခနဲစင္ေအာင္ 
အလုပ္ႏိုင္ဆံုးလဲဆိုတာ ၾကည့္ပါ!

ၾကမ္းျပင္ေပၚ 
ေမွာက္ခံုအိပ္လ်က္ 
ေကာင္းကင္ေပၚက 
တိမ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။  
ထိုတိမ္မ်ားဟာ ဘယ္တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္
တူေၾကာင္းကို ေျပာၾကပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
အဝတ္ေလွ်ာ္သည့္အခါ၊ 
ေျခစြပ္ျပန္တြသဲည့္ခါႏွင့္ 
အဝတ္ပံုမ်ားကို ျပန္ခြသဲည့္အခါ 
ကူညီခိုင္းေစပါ။

သီခ်င္း-  
The Eentsy Weentsy Spider

The eentsy weentsy spider climbed up the water spout. (eentsy weentsy ပင့္ကူရယ္ ေရပိုက္ေခါင္းကေန တက္လို႔လာ)
Down came the rain and washed the spider out. (မိုးေလးရြာလို႔စီးဆင္းလာ ပင့္ကူေလးကို တြန္းထုတ္သြား)

Out came the sun and dried up all the rain and the  (ေနထြက္လာကာ မိုးေရေတြခမ္းေျခာက္လို႔) 
Eentsy weentsy spider climbed up the spout again. (Eentsy weentsy ပင့္ကူမွာ ေရပိုက္ေခါင္းမွ တစ္ဖန္ျပန္တက္လာ)



ဇြန္လ

ကြင္းျပင္တြင္ကစားျခင္း

ကေလးတစ္ေယာက္လိုအျပင္မွာကစားေနတာ-ဒီလို လြတ္လပ္ျပီး 
အံ့ၾသဖြယ္ခံစားခ်က္ကို မွတ္မိေသးပါသလား? ကြင္းျပင္တြင္ကစားျခင္းက 
ၾကီးတဲ့ၾကြက္သားေတြကိုသံုးျပီး ေျပးရခုန္ရတာေၾကာင့္ ကေလးေတြရဲ့ကိုယ္ကာယ
ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ကေလးေတြဟာအသစ္ေသာရႈခင္းမ်ား၊ 
အသံမ်ား၊ အနံ႔မ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုမ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳရလာသည့္အခါ သူတို႔ရဲ့သင္ယူမႈကို 
တိုးျမွင့္ေစပါတယ္။  ဘယ္အသက္အရြယ္ကေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေႏြဦး၊ ေႏြရာသီ၊ မိုးရာသီ၊ 
ေဆာင္းရာသီေတြခါမွာျဖစ္ေစ အျပင္မွာ ကစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။  

• ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလး- ကေလးတြန္းလွည္းျဖင့္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းေတြကေန 
အျပင္မွဆူညံသံေတြ၊ သဘာဝအလင္းနဲ႔ေလညင္းေတြကေန အက် ိဳးအျမတ္ရရိွကာ 
အျပင္တြင္ေရြ႕လ်ားေနရသည့္ခံစားခ်က္မ် ိဳးကို ရင္းႏွ ီးမႈရလာမည့္ျဖစ္သည္။  
ျမက္ခင္းေပၚထိုင္ေနျခင္းက မတူညီသည့္ပံုရိပ္ေတြႏွင့္အနံ့မ်ားကို ရရိွေစပါတယ္။ 

• လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလး- အျပင္မွာေနေနရသည့္အသစ္ေသာအေတြ႔အၾကံဳေ
တြကို ႏွစ္သက္ျပီး အသစ္ေသာအတတ္ပညာမ်ားကို သင္ယူသြားပါလိမ့္မယ္။ 
မတူညီသည့္မ်က္ႏွာျပင္ေတြ၊ ကုန္းေစာင္းေတြမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းဟာ 
သူတို႔ရဲ့ၾကြက္သားေတြကေန သူတို႔ကိုယ္ခႏ̕ၶာကိုေထာက္ပံ့ႏုငိ္ဖို႔အသစ္ေသာနည္းလ
မ္းေတြ ေပးေစပါတယ္။ 

• ေက်ာင္းေပ်ာ္အရြယ္- ျပင္ပရိွ- ဌက္ေတြ၊ ရွဥ့္ေတြ၊ တိမ္ေတြ၊ တုတ္ႏွင့္ေ
က်ာက္ခဲေတြစသည့္အသစ္ေသာအရာေတြအားလံုးကို ေတြ႔ျမင္ေနရတာက 
သူတို႔ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစပါတယ္။  သူတို႔ကေန မတူညီတဲ့နည္းလမ္းေတြကို မတူသည့္န
ည္းလမ္းျဖင့္သံုးႏိုင္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ဖို႔ အသစ္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုသံုးႏုငိ္ၾက
မယ္။   ဒီခါေတာ့ အိမ္ထဲမွာရိွေနတဲ့ခ်နိ္နဲ႔မတူပဲ မတူညီတဲ့ပံုစံမ် ိဳးေတြနဲ႔ ေျပးႏိုင္၊ ခုန္ႏုငိ္၊ 
ကစားႏုငိ္မယ့္အခြင့္အခါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသအရင္းအျမစ္- သဘာဝေနရာေတြက အျပင္မွာကစားဖို႔ သင္ယူဖို႔ေကာင္းေသာ အရင္းအျမစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။  Ingham 
County ကေန အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေတာေတာင္လမ္းေတြ၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပညာေပးေရးဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ပစ္မွတ္သံုးခုကို လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့—Fenner Nature Centerwww.mynaturecenter.org Harris Nature 
Center www.meridian.mi.us under Parks and Recreation Woldumar Nature Center ၊ www.woldumar.orgတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

 တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
တိရိစာၦန္အေၾကာ
င္းပါသည့္စာအုပ္
တစ္အုပ္ကိုဖတ္ျပီး 
အခ် ိဳ႕ေသာတိရိစာၦန္၏အသံမ်ားကို 
ေအာ္ျပေပးပါ။

ေနရာတုိင္းမွာ 
ဖတ္စရာေတြရွိေၾကာင္းကုိ 
သင့္ကေလးအား 
ျပေပးပါ။  စာလုံးကပ္ေရးထားေ
သာပစၥည္းမမ်ားကုိရွာေဖြသည့္
ဂိမ္းတစ္ခုကုိ ကစားပါ (ဟင္းဗူး၊ 
စားစရာဗူးေတြလိုမ် ိဳးအရာေတြ) 

ဒီေန႔အတြက္ေတာ့ 
လိေမၼာ္သီး ပါပဲ။ 
လိေမၼာ္သီးပါ 
သည့္အရာမ်ားကို 
သင္ဘယ္ေလာက္ရွာေဖြႏုငိ္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္။  ဘယ္အရာက 
လိေမၼာ္သီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ 

 ကိုယ္လႈပ္ရွားမႈလုပ္သ 
ည့္အခါ “ေခါင္းႏွင့္ပုခံုး၊ 
ဒူးႏွင့္ေျခေထာက္” 
သီခ်င္းကို ဆိုပါ။ 
အခုအဲသီခ်င္းကိုဆိုျပီး 
အျခားကိုယ္ခႏၶာအပိုင္းကို 
လႈပ္ေပးပါ။ 

သင္၏ေဒသရိွပန္းျခံကို 
သြားလည္ပါ။ အျခား 
ကေလးမ်ားႏွင့္ကစား 
တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 

ေခတ္မွစီိတ္ေျဖေ
လ်ာ့သည့္နည္းပညာ
မ်ား (ေျဖးေျဖးအသ
က္ရႈျခင္း၊ေခါင္းအုံုးကို ဆုပ္ညစ္ျခင္း 
စသျဖင့္)- ျပႆနာတစ္ခုကို 
ေျဖရွင္းဖို႔မၾကိဳးပမ္းမွ ီ ထိုနည္းကို 
အသံုးျပဳပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
သင့္အိမ္တြင္ရွိအံဆြတဲစ္ခု 
ကေန မတူညီသည့္ 
အရာ 15 ခုကုိ ေပးပါ။  
နည္းလမ္းဘယ္ႏွနည္းနဲ႔ 
အမ် ိဳးအစားဘယ္ေလာက္ခဲြႏိင္ုမလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္။ 

 “Beehive (ပ်ားအံု)” 
ကိုဖတ္ျပီး လိုက္လုပ္ပါ။ 

“bee (ပ်ား)” ဆိုသ
ည့္ျမည္သံပါသည့္
စကားလံုးတိုင္းကို 
ရႏုငိ္သေလာက္အတ ူ
စာရင္းေရးခ်ပါ။ 

ဒီေန႔အတြက္ဂဏာန္း 
ကေတာ့ 6 ပါပဲ။  
ဒီတစ္ေန႔လံုးမွာ 
6’s ပါသည့္အရာ 
သင္ဘယ္ႏွစ္လံုးရွာေဖြႏုငိ္သလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္။

 “Follow the Leader 
(ေခါင္းေဆာင္ေ 
နာက္လုိက္လုပ္)” ဂိမ္းကို 
ကစားျပီး မတူညီသည့္ပံုစံေတြ- 
လမ္းေလွ်ာက္၊ ခုန္၊ တြားသြား၊ 
ေျခတစ္ဖက္ျဖင့္ခုန္ျခင္းတို႔ကို 
လႈပ္ျပပါ။ 

ကစားဖို႔အတြက္ 
သူငယ္ခ်င္း 
တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ 
ဖိတ္လိုက္ပါ။ 
အသစ္ေသာဂိမ္းတစ္ခုကို 
အတူလုပ္ေဆာင္ၾကပါ။ 

သင့္ကေလးမွ အျခားသူ
တစ္ေယာက္ေယာက္အ
တြက္လုပ္ေပးႏုငိ္မည့္အ
ရာတစ္ခုခုကို ကူစဥ္းစားေပးပါ။ 

သင္က ခရီးသြားစခန္းခ် 
သည္ဟု ဟန္ေဆာင္ေတြး 
လုိက္ပါ။ သင္လုိအပ္မည့္ 
အရာမ်ားကုိ စုေဆာင္းျပီး 
စခန္းခ်တည္ေဆာက္လုိက္ပါ!

ရင္းႏွ ီးဖြယ္ရိွသည့္အသ ံ
ျဖစ္သည့္ ရထားသံ၊ 
ေခြးေဟာင္သံ သို႔မဟုတ္ 
ကားဟြန္းတီးသံမ် ိဳးေတြကို သင့္ဖုန္းမွာ 
ရွာေဖြလိုက္ပါ။  သင့္ကေလးအတြက္ 
ထိုအရာကို ဖြင့္ေပးျပီး ဒီအသံေတြက 
ဘာအသံေတြလဲဆိုတာကို 
ခန္႔မွန္းခိုင္းပါ။ 

L ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။  ၄င္း 
“L” ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“L’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /l/ စာလံုးႏွင့္စျပီး love 
(လပ္ဗ္) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

ေဘာေလာေပၚမလား 
သို႔မဟုတ္ ျမႈပ္မလား? 
သင့္အိမ္တြင္ 
ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြပါ။  
ေရဟင္းခြက္တစ္ခြက္စာခပ္ယူပါ။  
သင့္ကေလးအား ထိုပစၥည္းဟာ 
ေဘာေလာေပၚမလား ျမႈမလား 
ခန္႔မွန္းခိုင္းပါ။  စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။  
ေဘာေလာေပၚသည့္ပစၥည္းနဲ႔ 
ျမႈပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ခြထဲုတ္ပါ။ 

အဝတ္ေပၚက 
သို႔မဟုတ္ အရုပ္ေပၚက 
ၾကယ္သီးမ်ားႏွင့္ 
ဇစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ျပၾကည့္ပါ။ 

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ 
သို႔မဟုတ္ 
မိသားစုဝင္တစ္ဦးထံကုိ 
စာတစ္ေစာင္ေရးပါ။ 

သင့္ကေလးအား သူ႔
ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစသည့္
အရာကဘာျဖစ္မလဲ
ဆိုတာကို ေမးျမန္းပါ။  ၾကိဳက္ႏွစ္
သက္ျပီးေပ်ာ္ရႊင္ေစသည့္သင့္ကေ
လးမ်က္ႏွာကို ဓါတ္ပံုရိုက္လိုက္ပါ။  
စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား စာအုပ္ကုိ 
စတင္လိုက္ပါ။ 

သင့္ကေလးအတြက္ 
ဆန္းၾကယ္သည့္လြယ္အိတ ္
တစ္လံုး လုပ္ေပးပါ။  
လြယ္အိတ္ထဲတြင္ ပစၥည္းတစ္ခုကိုထည့္ျပီး 
၄င္းပံုစံ၏သဲလြန္စကို 
ႏႈတ္စကားျဖင့္ေပးလိုက္ပါ။ သင့္ကေလးအား 
စမ္းတို႔ခိုင္း၊ ေဖာ္ျပခိုင္းျပီး ၄င္းအရာကို 
ဖြင့္မၾကည့္မွ ီ အရင္ခန္႔မွန္းခိုင္းပါ။ 
(ထပ္လုပ္ပါ)

ပံုေတြကုိပဲသုံးျပီး 
စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ 
ဖတ္ရႈၾကပါ။ 

တုတ္မ်ားကို စုေဆာင္းဖို႔ 
အျပင္ထြက္ရွာၾကပါ။  
တုတ္မ်ားကိုသံုးျပီး 
စာလံုးေရးသားပါ။ 

ဥ ပံု ဟာ ဒီေန႔ အတြက္ 
ရုပ္ပံုပါပဲ။ ဒီေန႔မွာ 
သင္ရွာေတြ႔ရတဲ့ 
ဥေတြကို ေရတြက္ပါ!

မတူသည့္စာ၇ြက္ 
(သတင္းစာ၊ 
ေကာ္ဖတ္စာရြက္၊ 
ဖေယာင္းစာရြက္ စသျဖင့္)
အမ် ိဳးမ် ိဳးကေန ဥပံုမ်ားကို 
ျဖတ္ထုတ္ပါ။ ဘယ္တစ္ခုက 
အၾကီးဆံုးပါလဲ? ဘယ္တစ္ခုက 
အေပ်ာ့ဆံုးလဲ?

ဒအီပတ္မွာ 
သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ 
သြားလည္ပါ။ စာအုပ္ေတြကုိ 
ေရြးထုတ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 
ခဏျဖစ္ျဖစ္ဖတ္ပါ။  အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စစ္ၾကည့္ပါ- www.cadl.org/ျဖစ္ရပ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ www.elpl.org.

က်ေနာ္တို႔အားလံုးက 
ဘယ္လိုျပိဳင္စံရွားျဖစ္ျပီး 
အထူးပုဂၢ ိဳလ္မ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေပးပါ။  
သင့္ကေလးအား သူတို႔ရဲ့နာမည္ကို 
သူတို႔ဟာသူတို႔အထူးနာမည္တစ္ခုခု
ကို ေပးခိုင္းပါ။ 

တိမ္ေနာက္လိုက္ျခင္းလႈ
ပ္ရွားမႈကို လုပ္ေဆာင္ပါ။  
ေျမျပင္ေပၚမွာ 
ေစာင္ကိုခင္းျပီး တိမ္ေတြထဲကေန 
သင္ဘာပစၥည္းေတြကို “ရွာေတြ႔သလဲ” 
ဆိုတာ ၾကည့္ရေအာင္။  (တိရိစာၦန္၊ 
ရုပ္ပံုမ်ား စသျဖင့္)

နားေထာင္မႈအတြက္ 
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို 
လုပ္ပါ! သင္ ့
ကေလးအား နားေထာင္ခိုင္းျပီး 
သူတို႔ၾကားတဲ့အသံက 
ဘာအသံလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ 

M ကေတာ့ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလုံးပါပ။ဲ ၄င္း 
“M” ကုိ အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“M’s” နဲ႔ဆုိင္တဲ့စာလုံးကုိရွာၾကမယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ /m/ စာလုံးႏွင့္စျပီး mouse 
(ေမာက္စ္) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလုံးမ် ိဳးအရာကုိ ရွာေဖြၾကမယ္။

လက္ခုတ္တီးျခင္းႏွင့္ 
တီးေခါက္ျခင္းအားျဖင့္ 
ပံုစံတစ္ခုကို 
လုပ္ေဆာင္ပါ။  
သင္လုပ္ေဆာင္သည့္အတိုင္း 
သင့္ကေလးအားလုိက္လုပ္ခိုင္းပါ။  
အခု သူတို႔လုပ္သည့္အတိုင္း 
ျပန္လိုက္လုပ္ပါ။ 

မတူညီတဲ့တိရိစာၦန္ေတြ
လႈပ္ရွားသည့္ပံုအတို
င္း လုိုက္လုပ္ၾကည့္ပါ။  
မိေခ်ာင္းတစ္ေကာင္လို တြားသြားပါ၊ 
ေျမြတစ္ေကာင္လို ေလ်ာသြားပါ၊ 
ယုန္တစ္ေကာင္လို ခုန္ေပါက္ပါ၊ နားေနသည့္ 
ဘဲတစ္ေကာင္လို ေျခတစ္ဖက္ႏွင့္ 
ကိုယ္ဟန္ညီညီထေနပါ။ 

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက ္
နွင့္အတူ သဘာဝ
အပုပ္ေကာင္စား
ဌက္တစ္ေကာင္ဖမ္းဖို႔ သြားပါ။  
မတူညီတဲ့အေရာင္ေတြ ပံုစံေတြကို 
ရွာေဖြျပီး အစိမ္းေရာင္ရိွသည့္ 
အရိပ္ဘယ္ႏွစ္ခုကို 
သင္ရွာေတြ႔ႏုငိ္မလဲ ၾကည့္ရေအာင္။ 

မဂၢဇင္းတစ္အုပ္ကေန 
မတူညီတဲ့စိတ္ခံစားမႈမ် ိဳးေ
တြကိုျပေနတဲ့ ပံုမ်ားကို 
ျဖတ္ထုတ္ပါ။ ပံုတစ္ပုံကိုေရြးျပီး 
တကယ္လို႔သင္သာ အဲေနရာ
မွာအဲလိုၾကံဳရခံစားရမယ္ဆိုရင္ 
သင္ဘာလုပ္လိမ့္မလဲဆိုတာကို 
သရုပ္ေဆာင္ျပပါ။ 

ကားတစ္စီး၏မတူညီတဲ ့
ရုပ္ပံုႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းေ 
တြအေၾကာင္းေတြကို 
ေျပာၾကပါ။ သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
ကားပံုကို အတူဆြႏုဲငိ္မလား?

လက္ေခ်ာင္းကစားနည္း-  
ပ်ားအံု

(ပ်ားအံုပံုကိုလုပ္ဖို႔လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ဆုပ္ကိုင္ထားပါ) 
ဒါကေတာ့ ပ်ားအံုပံုပါပဲ။  / ပ်ားေတြက ဘယ္မွာလဲ?

ဘယ္သူမွမျမင္သည့္ေနရာတြင္ ဖြက္ထားပါ။  (ပ်ားအံုနားကို အနီးကပ္ ၾကည့္ပါ။)
မၾကာမွမီွာ သူတို႔အားလံုးဟာ အအံုထဲကေန ပ်ထံြက္လာၾကလိမ့္မယ္။ 

တစ္၊ ႏွစ္၊သံုး၊ ေလး၊ ငါး! (သင္ေရတြက္ေနခ်နိ္မွာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုလည္း လက္ခ် ိဳးေရသြားပါ။)
Bzzzzzzzz (ဝီး…..)! (ဆုပ္ထားသည့္လက္ကိုျဖဳတ္လိုက္ျပီး- သင့္လက္ေခ်ာင္းေတြကို ပ်ားေတြလို ပ်ဝံဲေပးလိုက္ပါ။)



ဂ်ဴလိုင္လ

အာဟာရ ႏွင့္ 
သင္၏ဖြံ႔ျဖိဳးလာသည့္ကေလး

ကေလးငယ္မ်ားဟာ သင္ယူရမယ္ ၾကီးထြားရမယ္ဆိုေသာေၾကာင့္ 
ေကာင္းေသာအာဟာရက ကေလးေတြကို စြမ္းအင္ႏွင့္ 
ဗီတာမင္ကို ျဖည့္စြမ္းေပးပါတယ္။  ကေလးတစ္ေယာက္လို 
က်န္းမာစြာစားသံုးျခင္းအေလ့အထကို လုပ္ယူျခင္းက 
အနာဂတ္က်န္းမာမႈအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ 

• ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလး- ဟာ ႏို႔ရည္ သို႔မဟုတ္ ေမြးကင္းစေဖာ္ျမဴလာကေ
နသာရရိွႏိုင္သည့္ အာဟာရႏွင့္ ဗီတာမင္ဓါတ္မ်ားကို လိုအပ္ပါတယ္။  
သင္၏ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ကေန သင့္ကေလးငယ္အား 
အသက္ေျခာက္လေက်ာ္လာသည့္အခါ ကေလးအစားအစာ၊ သန္႔
စင္ထားျပီးေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးတို႔ႏွင့္ေကၽြးၾကည့္ဖို႔ 
အၾကံေပးခ်င္ေပးပါလိမ့္မယ္။ 

• လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလး- အစားၾကီးသည့္သူျဖစ္ႏုငိ္ပါလိမ့္
မယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က အျခားသူေတြကိုၾကည့္ျပီး သင္ယူေနတာပါ။  
အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာအစားအစာေတြကိုစားျပီး သင့္ကေလးလည္း 
အသစ္ေသာအစားအစာေတြကို ပိုစားၾကည့္ခ်င္စိတ္ရိွလာပါလိမ့္မယ္။  
ထမင္းစားတိုင္း အနည္းငယ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္သစ္သီးကို 
ေကၽြးေပးပါ။ 

• ေက်ာင္းေပ်ာ္အရြယ္- သူတုိ႔ရဲ့အစားအစာမ်ားတြင္ အခ် ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားမွာ 
ကုိယ့္ကုိယ္စားႏုင္ိပါတယ္။  ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုေပးပါ—ပန္းေကာ္ဖီ 
သုိ႔မဟုတ္ မုန္လာဥနီ လုိမ် ိဳး—ျပီးေတာ့ သူ႔ဟာသူဆုံးျဖတ္ပါေစ။ 
မိသားစုႏွင့္စားႏုင္ိေအာင္ အစားအစာကုိျပင္ဆင္ျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ေ
ကာင္းမယ့္အစားအစာကုိေရြးဖုိ႔ ေျပာၾကပါ။ 

ေဒသအရင္းအျမစ္- ေဒသရိွလယ္သမားမ်ား၏ေစ်းကြက္မွာ သင့္မိသားစုအတြက္လတ္ဆတ္တဲ့ဟင္းသီး
ဟင္းရြက္ေတြကိုသြားဝယ္ပါ။  Greater Lansing Area Farmers Markets ေစ်းကို www.lansing.org 
ကေန သင့္အနီးအနားမွာရိွတဲ့ေစ်းအမည္စာရင္းကိုၾကည့္ဖို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

 တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
မိသားစုဓါတ္ပံုမ်ားကို 
အတူထိုင္ၾကည့္ၾကပါ။ 
“မိသားစု၊” “အဖိုးအဖြား၊” 
“ဦးေလး၊” စသည့္ပံုမ် ိဳးေတြကို 
စကားလံုးတို႔ျဖင့္ ရွင္းျပေပးပါ။ 

N ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ  ၄င္း 
N ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“N’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /n/ စာလံုးႏွင့္စျပီး nest 
(နက္စ္ထ္) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

ဆင္ေျခေလ်ာတစ္ခုကို 
လုပ္ပါ- ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားၾကီးျ
ပီးျပားတဲ့အခ်ပ္ျပားတစ္ခုရဲ့အဆံုးတ
စ္ဖက္မွာ ေထာက္ျပီးေထာင္ထားပါ။ 
မတူညီတဲ့ပစၥည္းေတြဟာ 
ဒီဆင္ေျခေလ်ာေပၚကေန ဘယ္လို 
“လိမ့္က်” သလဲဆိုတာ စမ္းၾကည့္ခိုင္းပါ။  

စာရြက္ သို႔မဟုတ္ 
ပိတ္ထည္ျဖင့္ 
အရြယ္မတူတဲ့ၾတိဂ ံ
ပံုေတြကို ညွပ္ပါ။ ဘယ္တစ္ခုက 
အၾကီးဆံုးလဲ? ဘယ္တစ္ခုက 
အေပ်ာ့ဆံုးလဲ?

အတူကစားႏုငိ္ဖို႔ သူငယ္
ခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုဖိတ္
လိုက္ပါ။ 

သင့္ကေလးအားခ်းီ
က်ဴးထိုက္ေလာက္တဲ့ခါ 
ခ်းီက်ဴးစကားေျပာေပးျပီး 
သူတို႔လုပ္ႏုငိ္တဲ့အခါမ် ိဳးမွာလည္း 
သင့္ကိုေျပာျပဖို႔ ေျပာပါ။

အိမ္ျပင္မွာ 
အေပ်ာ္ေဖာ္စပ္နည္းကို 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါ။  
“ဒီဟင္းထဲမွာ 
ငါတို႔ဘာထည့္သင့္သလဲ?” လို႔ေျပာျပီး 
သင့္ကေလးအား “အာလူး” 
စိမ္းတစ္လံုးကို ေပးလိုက္ပါ။  

သင့္ကေလးေ 
ျပာတဲ့စကားကို 
ထပ္ခ်႕ဲေျပာေပးပါ။  
သင့္ကေလးက ဒီလိုစကားေတြနဲ႔ 
ဗလံုးဗေထြးျပန္ေျပာ/ျပန္စ
ကားေျပာလာတဲ့အခါ- “အိုး…
ေကာင္းလိုက္တဲ့ အၾကံ!” သို႔မဟုတ္ 
”ေနာက္ထပ္ဘာထပ္ျဖစ္မလဲ?”

ေက်ာက္ခဲမ်ား 
ျဖင့္အျပင္မွာ 
စာလံုးဆက္ပံုေဖာ္ၾကပါ။ 

ဒေီန႔ကေတာ့ အဝါေရာင္ 
ေန႔ပါပ။ဲ  အဝါေရာင္ 
ရွိသည့္အရာဘယ္ႏွစ္ခုကုိ 
သင္ရွာႏုင္ိမလၾဲကည့္ရေအာင္။  
ဘယ္အရာက 
အဝါေရာင္ျဖစ္သလဆုိဲတာ ေျပာၾကပါ။ 

လူသြားလမ္းတြင္ 
ေျမျဖဴျဖင့္ 
ေရးဆြလဲိုက္ပါ။  အရု
ပ္ကားမ်ားေမာင္းႏွင္ႏုငိ္ရန္အတြက္ 
ကားလမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ဒီအပတ္မွာ 
သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
စာၾကည္တ့ိကုက္ို 
သြားလည္ၾကပါ။  စာအုပ္ေတြကုိ ေရြးယူပါ 
သုိ႔မဟုတ္ ခဏေနျပီး စာဖတ္ေပးပါ။  
စာၾကည့္တုိက္ရွိ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စစ္ၾကည့္ဖို႔ www.cadl.org သုိ႔မဟုတ္ 
www.elpl.org မွာ ဝင္ၾကည့္ပါ။

ဒီေန႔မွာ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ကို 
သင္ကူႏုငိ္မည့္ 
အရာတစ္ခုခုကို စဥ္းစားပါ။

ေပါင္မုန္႔ကိတ္မုန္႔လံုး 
(playdough) ကို (ဂ် ံဳမုန္႔ 
1 ခြက္ + ဆား ½ ခြက္ 
+ ေရ ½ ခြက္ဝက္ခန္႔) အိမ္မွာ အတူတူ 
ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ အတူေရာေႏွာလိုက္ပါ။ 
ရနံ႔သင္းသြားေအာင္ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ 
သို႔မဟုတ္ အေရာင္တင္မႈန္႔ကို ထည့္လိုက္ပါ။ 

သင့္ကေလးအေျပာေ 
လးေတြလုိ လုိက္ေျပာပါ။  
“သား/သမီးေလး 
မ်က္လုံး ဘယ္နားမွာလ?ဲ အုိး… 
ဒမွီာရွိတယ္ေကာ” လုိ႔ေျပာပါ။ 
အသက္ပုိၾကီးတဲ့ကေလးေတြကုိ သူတုိ႔
ရဲ့ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ 
လက္ညိဳးထုိးျပခုိင္းပါ။ 

O ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။ ၄င္း 
O ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“O’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /o/ စာလံုးႏွင့္စျပီး ostrich 
(ေအာ့စထရစ္ခ်)္ အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဂဏာန္း 
7 အေၾကာင္းေတြပါပဲ။ 
ဒီတစ္ေန႔လံုးမွာ 
7’s ပါသည့္အရာ 
သင္ဘယ္ႏွစ္လံုးရွာေဖြႏုငိ္သလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္။

သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
ေဘာ္လံုးကစားပါ။  
ေျမျပင္ေပၚမွာ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 
ထုိင္ၾကျပီး ေဘာ္လံုးကို 
အေပးအယူလိမ့္ေပးၾကပါ။ 

ေဒသရိွပန္းျခံသို႔သြားျပီး 
အလွည့္က် 
ေလ်ာစီးၾကပါ။ 

ေနသာသည့္ေန႔မွာ 
သင္ဘယ္လိုခံစားရ 
သလဲဆိုတာကို ေျပာျပပါ။ 

ထိုေန႔မ် ိဳးေတြကိုသ
င္ေက်ာ္ျဖတ္ရသ
ည့္ ေနရာေတြကို 
ရွင္းျပေပးပါ။  
သင္ဘယ္ကိုသြားေနတယ္ သင့္ကေ
လးနဲ႔ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို 
ေျပာျပပါ။ 

အျပင္ထြက္လ 
မ္းေလွ်ာက္ျပီး 
နားေထာင္ပါ။  
သင္ၾကားရသည့္အသံမ်ားကို 
ခြ ဲျခားေျပာျပပါ။ 

၄င္းကာရန္သံအား 
ကေလးကလား 
စကားလံုးေတြနဲ႔ 
လုပ္ေပးပါ။ ထိုစကားေတြက အဓိ
ပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြရိွသလိုလည္း 
ဟန္ေဆာင္လုပ္ပါ!

ၾတိဂံ ကေတာ့ 
ဒီကေန႔အတြက္ 
ရုပ္ပံုပါပဲ။ ဒီေန႔မွာ 
ၾတိဂံေတြ သင္ဘယ္ႏွခုရွာႏိုင္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္!

သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ဖြင့္ျပီး 
သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
ကပါ။  မတူညီတဲ့ 
အကပံုစံေတြကို လုပ္ၾကည့္ျပီး 
သင့္ကိုယ္ေတြကို ေရြ႕လ်ားပါ!

အစားအစာကို 
အတူထိုင္စားၾကျပီး သင္
တို႔ရဲ့ေႏြရာသီအၾကိဳ
က္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ 
ေဆြးေႏြးၾကပါ။ 

သင့္ကေလးႏွင့္အတူစာ
အုပ္တစ္အုပ္ကိုဖတ္ျပီး 
ဒီစာအုပ္ထဲကပံုျပင္က 
သင့္ကေလးကိုဘယ္လိုခံစား
မႈမ် ိဳးျဖစ္ေစသလဲဆိုတာကို 
ေျပာေစပါ။ 

ပံုတစ္ပံု (မဂၢဇင္း၊ 
အစားအစာဗူး 
စသျဖင့္)ကေန 
ပေဟဋိလုပ္ျပီး ၄င္းတို႔ကို 
အတူျပန္ဆက္လိုက္ပါ။

 “Five Green and 
Speckled Frogs 
(အစိမ္းေရာင္ကြက္
က်ားဖားငါးေကာင္) “ ကို 
ဆိုျပီးလိုက္လုပ္ပါ။

ကီးဘုတ္ခလုတ္နဲ႔ 
သင့္ကေလးအား 
သူတို႔နာမည္ကို 
ကူညီးေပးပါ။ 

ဒီေန႔မွာေတာ့ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အ 
ရာေတြကို ေျပာပါ 
(ၾကီးေသာ၊ ငယ္ေသာ၊ တိုေသာ၊ 
ရွည္ေသာ စသျဖင့္)။ ဒီေန႔မွာ 
သင္တို႔ေရာက္ရိွေသာေနရာမွာ 
ဥပမာအရာေတြကို ရွာေဖြပါ!

ကြက္က်ားဖားတစ္ေကာ 
င္လိုလုပ္ျပီး ထိုသီခ်င္းကို 
သီဆိုေနစဥ္မွာ အခန္းတ
စ္ခန္းမွတစ္ခန္းခုန္ေပါက္သြားပါ။

ေရထမွဲာကစားေစဖုိ႔ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ 
ဖိတ္ေခၚပါ။

မိသားစုလုပ္သလို 
သင့္ကေလးနဲ႔ 
သြားအတူတူတိုက္ေ 
လ့က်င့္ေပးပါ။ 

“ငါ ရွာ မယ္” ဂိမ္းကို 
အိမ္ျပင္မွာထြက္ေဆာ့ပါ။

သီခ်င္း-  
အစိမ္းေရာင္ကြက္က်ားဖားငါးေကာင္

Five green and speckled frogs sat on a hollow log (အစိမ္းေရာင္ကြက္က်ားဖားငါးေကာင္ဟာ သစ္ေခါင္းေပါက္ထဲမွာ ထိုင္ေနကာ)
Eating some most delicious bugs. (အရသာအလြန္ရိွတဲ့ပိုးဖလံေတြကို စားလို႔ေန) Yum, yum (လ်ပ္၊ လ်ပ္)!

One jumped into the pool where it was nice and cool (တစ္ေကာင္က ေကာင္းျပီးလန္းလွတဲ့ကန္ထဲကို ခုန္ခ်ေတာ့)
Then there were four speckled frogs. (ဖားကြက္က်ားေလးေကာင္ပဲ က်န္တာ)

(ေနာက္တစ္ေခါက္ဆိုပါ၊ သို႔ေသာ္ဖားေလးေကာင္နဲ႔ပဲစပါ၊ ျပီးေတာ့ သံုးေကာင္ နဲနဲသြားပါ)  



ၾသဂုတ္လ

ကိုယ္ကာယဖြံ႕ျဖိဳးၾကီးထြားမႈ

ကေလးေတြရဲ့ၾကြက္သားအၾကီးအေသးေတြဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် 
ၾကီးထြားေနတာပါ။ ကေလးေတြဟာ ကိုယ္ကာယအလုပ္ေတြကို 
မတူညီတဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ ဒါေပမယ့္ခန္႔မွန္းလို႔ရတဲ့အေျခအေနမ် ိဳးမွာ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ 

• ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလး- သံုးလအရြယ္ေလာက္မွာ သူတို႔ေခါင္းကို 
စေထာင္လာႏုငိ္ျပီး သူတို႔ရ့ဲရင္ဘတ္၊ ျပီး ရင္ လိမ့္မယ္၊ 
တြားသြားမယ္၊ ထိုင္မယ္၊ ရပ္မယ္ စသျဖင့္လုပ္လာျပီး 
ေနာက္ဆံုးမွာ လမ္းေလွ်ာက္သင္လာမယ္။  သင့္ကေလးအတြက္ 
သူတို႔ရဲ့ဗိုက္ကိုေန႔တိုင္း သိစမ္းႏိုင္မယ့္ ေဘးကင္းျပီးသန္႔ရွင္းတဲ့ေန
ရာတစ္ခုကို ထားေပးပါ။

• လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလး- ေရြ႕လ်ားေနရတာကုိ ႏွစ္သက္ပါတယ္။  
သင့္ကေလးအားေဘးကင္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျပးဖုိ႔၊ တုိင္တက္ဖုိ႔နဲ႔ 
ပစ္လႊင့္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြကုိ ေပးပါ။  သူတုိ႔ရဲ့လက္/ဆုပ္ကုိင္ႏိင္ုမႈေတြ 
ခုိင္မာလာေစမယ့္လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ လုပ္ေပးပါ။ ဥပမာ ဇြန္းသုံးေစျခင္း၊ 
စာရြက္ျဖျဲခင္းႏွင့္ တံခါးခလုတ္ကုိ လွည့္ျခင္းတုိ႔မ် ိဳးေပါ။့ 

• ေက်ာင္းေပ်ာ္အရြယ္- ေျခစုံနဲ႔ ေက်ာ္လႊား ခုန္လႊားေျပးျခင္း 
ခုန္ျခင္းေတြကုိ လုပ္သင့္ပါတယ္။  သင့္ကေလးအား ေရာင္စုံခတံဲေတြ၊ 
ခတံဲေတြနဲ႔ ကေလးသုံးကပ္ေၾကးေတြကုိသုံးဖုိ႔ အခြင့္ေပးထားပါ။ 

ေဒသအရင္းအျမစ္- သင့္ေဒသမွာ ကေလးအသက္အရြယ္အလိုက္ကစားႏုငိ္မယ့္ ေဒသရိွပန္းျခံေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။   
Ingham County Parks ပန္းျခံကို www.pk.ingham.org. မွာ ဝင္ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ Ingham County Health 
Department မွေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ the Back to School Health Fair ကို www.hd.ingham.org/ForParents.aspx. မွာ 
ဝင္ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

 တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
သင့္ကေလးကေန 
သင့္ကို အဝတ္အစား 
ဝတ္သည့္ခါ သို႔မဟုတ္ 
အစားအစာျပင္သည့္အခါ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ေပးခိုင္းပါ။  
သူတို႔အမွားလုပ္မိပါေစ၊ သင္က 
အဲ့ါအမွားေတြကို ျပင္ေပးပါ!

P ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။ 
၄င္းP ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“P’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /p/ စာလံုးႏွင့္စျပီး pig 
(ပင့္ဂ္) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

ဒီေန႔အတြက္ဂ 
ဏာန္းကေတာ့ 8 ပါပဲ။ 
သင့္ရဲ့ဒီတစ္ေန႔တာမွာ 
8’s နဲ႔ဆိုင္တ့ဲအရာ 
ဘယ္ႏွစ္လံုးရွာႏုငိ္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္။

ေျမျဖဴ သို႔မဟုတ္ ၾကိဳးျဖင့္ 
လိုင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး 
သင့္ကိုယ္ကို 
ထိန္းညိွလ်က္ ထိုအေပၚမွာ 
ေလွ်ာက္သြားျပေပးပါ။ 

ပေဟဋိဂိမ္းတစ္ခုကို 
အတူလုပ္ေဆာင္ပါ 
သို႔မဟုတ္ ကစားပါ။  
အလွည့္က်လုုပ္ေဆာင္တာေတြ 
လုပ္ပါ!

ထိုကစားျခင္းမွာပါဝင္ျပီး 
အုပ္စုလိုက္ကေန 
သင္ယူပါ။  
သင့္အနီးအနားရိ ွ
တည္ေနရာတစ္ခုကို ရွာေဖြဖို႔ 
www.inghamgreatstart.org မွာ 
ဝင္ၾကည့္ရႈရွာေဖြပါ။

ေရ၊ ပလပ္စတစ္ခြက္မ်ား၊ 
ဇြန္းမ်ားႏွင့္ဟင္းခြက္
မ်ားထည့္ထားသည့္ 
ခြက္ေဆးဇလံုတစ္လံုးန႔ကဲစားပါ။ 

သင့္ကေလးႏွင့္ဖုန္းျဖ
င့္စကားေျပာေနသည့္
ပံု သရုပ္ေဆာင္ျပပါ။  
ဖုန္းျပန္ေျပာတာ တစ္ေယာ
က္ေယာက္ကိုအတူတူက
စားဖိတ္ေခၚတာမ် ိဳးေတြကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 

သင့္ကေလးအမည္ကို 
ေရးပါ။  သူတို႔ရဲ့လက္ျဖင့္ 
စကားလံုးေတြကို ေရး
ဆြသဲည့္လမ္းေၾကာင္းတိုင္းလို
က္ခိုင္းျပီး ေနာက္မွ ေဘာပင္ျဖင့္ 
လိုက္ေရးခိုင္းပါ။ 

အျပင္ကေန 
ပစၥည္းတစ္လြယ္အိတ္စာ 
ယူလာျပီး ၄င္းအရာမ်ားမွ 
ဆင္တူသည့္အုပ္စုမ်ားကို 
ခြထဲုတ္ခို္င္းပါ။ 

စတုရန္းပံုမ်ားကို 
ကတ္ေၾကးျဖင့္ 
ညွပ္ၾကည့္ခိုင္းပါ။ 

အိမ္နီးခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္း 
သို႔မဟုတ္ အမ် ိဳးေတြကို 
အတူကစားမယ့္ရက္ကိုခ် ိ
န္းေခၚလိုက္ပါ။ 

 “If You’re Happy 
and You Know 
It! (သင္ေပ်ာ္ျပီး 
ဒါကိုသိတယ္ဆိုရင္)” 
သီခ်င္းကို သီဆိုပါ။  
အပိုစာသားမ်ားကို ထြင္ပါ!

တိမ္လႊာဂ် ံဳမႈန္႔ညက္ (ဆီ 
¼ ခြက္ + ဂ် ံဳ 2 ခြက္)
ကို အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။  
ဒီအာရံုခံမႈနဲ႔ေဆာ့သည့္
ပြလန္ညစ္ေပသည့္ဂိမ္း
ကို အျပင္မ်က္ခင္းျပင္မွာ 
သင့္ကေလးနဲ႔ေဆာ့ေပးပါ!

 “Five Plump Peas 
(ဝျဖိဳးေသာပဲငါးေစ့)” 
သီခ်င္းျဖင့္ လက္ေခ်ာင္း 
ကစားနည္းကို လိုက္ဆိုျပီး 
လုပ္ေဆာင္ပါ။

Q ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။  ၄င္း 
Q ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“Q’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /q/ စာလံုးႏွင့္စျပီး quilt 
(ခြ ိဳင့္ထ္) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

စတုရန္း ကေတာ့ 
ဒီေန႔အတြက္ ရုပ္ပံုပါပဲ။ 
ဒီေန႔မွာ စတုရန္း 
ဘယ္ႏွစ္ခုရွာႏုငိ္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္!

အတူကိုယ္ကုိ ဆန္႔ပါ။ 
အရပ္ကိုေကာင္းကင ္
ဖက္ကိုမူလ်က္ 
ရွည္လာေအာင္ရပ္ျပီး 
ထို႔ေနာက္ တစ္ဖက္ျပီးတစ္ဖက္ 
ကိုယ္ကို ေကြးခ်ပါ။  
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္လုပ္ပါ။ 
သင္တို႔ကိုယ္ကုိ ဆန္႔လိုက္ပါ!

သင့္ကေလးအား 
သူတို႔ရဲ့နာမည္၊ 
လိပ္စာနဲ႔ဖုန္းနံပါတ္ကို 
သိေအာင္ ကူညီေပးပါ။

ဒီေန႔မွာေတာ့ 
သင့္ကေလးအား 
အိမ္အလုပ္ေတြကို 
ကူခိုင္းပါ။ 

ပူေဖါင္း မ်ားကို 
အတူမႈတ္ၾကပါ။ ပူေဖါင္း 
တစ္လံုးမကြမဲွမီွာ 
ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ? 
သူတို႔ဟာ 
ဘယ္ေလာက္ျမင့္ျမင့္ကို 
ပ်တံက္သလဲ?

သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
စာအုပ္ထဲကပံုေတြကိ ု
ၾကည့္ျပီး ဘာျဖစ္မလဲ 
ခန္႔မွန္းၾကပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 
သင္တုိ႔မွန္မမွန္ ထုိစာအုပ္ကုိ 
ဖတ္ရႈပါ!

သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
စာအုပ္ေတြ ေရြးႏုငိ္ဖို႔ 
စာၾကည့္တိုက္ကိုသြားပါ။  
သင့္ကေလးကေန 
စာၾကည့္တိုက္မွဴးအား 
အၾကံျပဳခ်က္ေတြ သို႔မဟုတ္ 
လိုခ်င္တဲ့ပစၥည္းရဲ့တည္ေနရာကို 
ေမးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ကူညီေပးပါ။

Play Number Dash 
(နံပါတ္ဆီေျပးျခင္း)ဂိမ္းကုိ 
ေဆာ့ပါ- လူသြားလမ္းတြင္ 
နံပါတ္မ်ားေရးျပီးေတာ့ 
ေခၚလုိက္တဲနံ့ပါတ္ဆီကုိ 
အျမန္ေျပးခုိင္းပါ။  

 “Red Light, 
Green Light. 
(အနီေရာင္အလင္း၊ 
အစိမ္းေရာင္အလင္း)” 
ဂိမ္းကို ေဆာ့ပါ။

သင္တစ္ခါမွမေရာက္ဖူး
တဲ့သင့္နယ္ရိွေနရာတစ္ေ
နရာကို သြားလည္ပါ။ 

သင့္ကေလးအား သူတို႔
ကုိစတ္ိအေႏွာက္အယွက္ျ
ဖစ္ေစတဲ့အရာကို ေမးပါ။ 

လိေမၼာ္ေရာင္ရိွတဲ့ပစၥည္း 
5 ခုကို စဥ္းစားပါ။ 
စတိုးမွာရိွတတ္တဲ့ပစၥည္း 
5 ခုကို စဥ္းစားပါ။ 
ေပ်ာ့တဲ့ပစၥည္း 5 ခုကို 
စဥ္းစားပါ။

တိရိစာၦန္မ်ားအေၾကာင္း
ပါသည့္စာအုပ္ကို ဖတ္ပါ။  
သင့္ရဲ့အၾကိဳက္ဆံုး 
တိရိစာၦန္က ဘာလဲ?

R ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။  ၄င္း 
R  ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“R’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /r/ စာလံုးႏွင့္စျပီး  rake 
(ရိတ္ခ္) အသံႏွင့္စထြက္ရေသာ 
စကားလံုးမ် ိဳးအရာကို ရွာေဖြၾကမယ္။

ဒီေန႔ဟာ အညိဳေရာင ္
ေန႔ပါပဲ။ အညိဳေရာင ္
ရိွသည့္ပစၥည္းကို 
သင္ဘယ္ႏွစ္ခုရွာႏိုင္မလဲ 
ၾကည့္ပါ။  ဘယ္ပစၥည္းေတြက 
အညိဳေရာငျ္ဖစ္တယ္ဆိုတာကို 
ေျပာျပပါ။

ရာသီဥတုတစ္ခုစီတိုင္း 
(ေႏြဦး၊ ေႏြ၊ မိုး၊ 
ေဆာင္း) အတြက္ 
သစ္ပင္တစ္ပင္စီပံုကို ေ၇းဆြပဲါ။  
ရာသီကူးေျပာင္းျခင္းအေၾကာင္းကို 
ေျပာျပပါ။ 

ဒီေန႔မွာေတာ့ 
မိသားစုနဲ႔အတူ 
ပံုျပင္ေျပာခ်နိ္ကို 
ထားလိုက္ပါ။ 
မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို မိမိ
ရဲ့အႏွစ္သက္ဆံုးစာအုပ္တစ္အုပ္ကိုေ
ရြးယူခိုင္းျပီး အတူဖတ္ၾကပါ။ 

ေရခ် ိဳးသည့္အခါမ် ိဳးမွာ 
မွန္ေရွ႕ေနစိတ္ရႈပ္ေန
တဲ့မ်က္ႏွာမ် ိဳးေတြကို 
လုပ္ၾကည့္ၾကပါ။ 

ေဆာင္းရာသ ီ
အေၾကာင္းကို 
အတူေျပာၾကပါ။  
ဘယ္အရာေတြက ေလထဲမွာ 
လႊင့္ေမ်ွာ္တတ္ပါသလဲ? 
သင္တို႔ရဲ့ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကို 
ယက္ေတာင္နဲ႔ စမ္းၾကည့္လို႔ရမလား?

လက္ေခ်ာင္းကLကစားနညး္-  
Five Plump Peas  
(ဝျဖိဳးေသာပဲငါးေစ့)

Five plump peas in a pea pod pressed. (ပေဲတာင့္ထကဲ ဝျဖိဳးတဲပ့ငဲါးေစ့ဟာ အက္လုိ႔လာ) (လက္တစ္ဖက္ကုိဆုပ္)
One grew, two grew, and so did all the rest. (တစ္ခုၾကီးလာ၊ ႏွစ္ခုၾကီးလာ၊ ျပီးေတာ့ အကုန္ၾကီးသြား) (ဆုပ္သည့္လက္သီးကုိဖြင့္-- တစ္ခ်န္ိတည္းမွာလက္တစ္ေခ်ာင္းထုတ္)

They grew and they grew and they never stopped. (သူတုိ႔ၾကီးလာတယ္၊ ၾကီးလာတယ္၊ ျပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမရပ္ေတာ့ဘူး။)  
(လက္တုိ႔ျဖင့္စတင္ပါ၊ “ၾကီးထြားလာသည့္” တစ္ခုစီကုိ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ေဝးေဝးထားပါ)

They grew so big that the pea pod popped! (သူတုိ႔ဟာ ပေဲစ့ေပါက္ထြက္ေလာက္တဲထိ့ အရမ္းၾကီးလာတယ္!) (ေဖာက္ခနဲ႔ေပါက္သည့္ခါ လက္ခုပ္တီးပါ)



စက္တင္ဘာလ

သခ်ၤာကို ေန႔တိုင္း 
သင္ယူပါ 

သခ်ၤာဆိုတာ ေရတြက္ျခင္းနဲ႔ ကိန္းဂဏာန္းကိုပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။  
သင့္ကေလးရဲ့ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ သခ်ၤာကို နည္းလမ္းရာေပါင္းမ်ားစြာ
နဲ႔ထည့္သြင္းသြားလို႔ ရပါတယ္။ 

• ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလး- ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈကေန ေရတြက္ႏိုင္ဖို႔အခြင့္
အလမ္းမ်ားကို ရယူပါ။  သင့္ကေလးအားေျခစြပ္ စြပ္ေပးသည့္ခါ 
ေရတြက္ျပပါ၊ ကေလးေျခေခ်ာင္းမ်ားကိုေရတြက္ျပပါ၊ ပစၥည္းေတြကို 
သင္ဘယ္မွာထားတယ္ဆိုတာေတြကို ေျပာျပပါ (“ကစားစရာကို 
အေပၚထိပ္မွာ ထားထားတယ္”)။

• လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္- ရုပ္ပံုေတြကို စျပီးခြ ဲျခားလာႏုငိ္မယ္၊ 
ပစၥည္းမ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ခြတဲတ္လာမယ္၊ ျပီးရင္ နံပါတ္ကို 
စကားလံုးေတြနဲ႔သံုးတတ္လာပါျပီ။  သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ကိန္း
ဂဏာန္းစကားလံုးပါေသာသီခ်င္းေတြကိုဆိုျပီး ကာရန္ေတြကို 
အလြတ္ရြတ္ဆိုပါ။  

• ေက်ာင္းေပ်ာ္အရြယ္- ေန႔စဥ္ဘဝမွ သခ်ၤာပုစာၦျပႆနာမ်ား (ဥပမာ- 
ညစာအတြက္ ပန္းကန္ဘယ္ႏွစ္ခ်ပ္ထားရမလဲ)ကို ေျဖရွင္းႏုငိ္တယ္။  
ပံုရိပ္ေတြကို သူတို႔သိႏုငိ္ျပီး လုပ္ျပႏုငိ္တယ္၊ ျပီးေတာ့ ဂဏာန္း 
10 သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မက အသံက်ယ္နဲ႔ေရတြက္ျပႏုငိ္တယ္။  
သခ်ၤာအျမင္ရႈေထာင့္မ် ိဳးေတြပါေသာ စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ရင္ေပးပါ။ 

ေဒသအရင္းအျမစ္- Ingham County မွာဆိုရင္ မိသားစုေတြအတြက္ လုပ္စရာအမ်ားၾကီးရွပါတယ္၊ ဘယ္ျပကၡဒိန္မွ 
ဒီလိုအရာအားလံုးကို စာရင္းမခ်ျပႏုငိ္ပါဘူး။  ေပ်ာ္စရာမိသားစုကမာၻအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ Hulafrog ကုိ  မွာ 
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။  ကေလးရိွသည့္ကာလႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားရိွသည့္မိသားစုမ်ားအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထပ္မံေလ့လာႏုငိ္ဖို႔ Willow Tree Family Center ကို  မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

 တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
ညအခါမွာ 
ၾကယ္ေတြကိုၾကည့္ျပီး 
အတူေတာင္းဆုျပဳၾကပါ။  
သင္တို႔ရဲ့ေတာင္းဆုေတြကို 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
ေျပာျပၾကပါ။ 

S ကေတာ့ 
ဒီေန႔အတြက္စကားလံုးပါပဲ။ 
၄င္း S  ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီေန႔မွာ 
“S’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /s/ စကားလံုးနဲ႔စျပီး sun (စန္း) 
လို႔အသံထြက္ရတဲ့စကားလံုးေတြကို 
ရွာေဖြၾကမယ္။

ေထာင့္မွန္စတုဂံ 
ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
ရုပ္ပံုပါပဲ။ ဒီေန႔မွာ 
ေထာင့္မွန္စတုဂံ 
သင္ဘယ္ႏွစ္ခုရွာႏုငိ္မလဲ 
ၾကည့္ရေအာင္!

ဒီအပတ္မွာ 
သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
စာၾကည့္တိုက္ကို 
သြားလည္ၾကပါ။  စာအုပ္ေတြကို ေရြးယူပါ 
သို႔မဟုတ္ ခဏေနျပီး စာဖတ္ေပးပါ။  
အစီအစဥ္မ်ားကို စစ္ၾကည့္ျခင္း- 
www.cadl.org/အစီအစဥ္မ်ား or 
www.elpl.org.

သင္တို႔၏အိမ္နီးနားရိွေ 
ျမပံုကို အတူေရးဆြ ဲၾကပါ။ 
ပစၥည္းေ 
တြဘယ္မွာရိွတယ္ဆိုတာကို 
သင့္ကေလးအား ေျပာေပးပါ။ 

စိတ္ဆိုးသည့္မ်က္ႏွာပံုကို 
ဆြ ဲျပီး သင္စိတ္ဆိုးတတ္
သည့္အခ်နိ္အေၾကာင္းကို 
ေျပာျပေပးပါ။ 

လိုက္လုပ္ရသည္ ့
ဂိမ္းတစ္ခုကို ေဆာ့ပါ၊ 
ဥပမာ သင့္ကေလးနဲ႔ 
Simon Says (စိုင္မြန္ ေျပာ) 
ဂိမ္းကိုေဆာ့ပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
ပံုေျပာျပဖို႔ တိုက္တြန္းပါ။  
သူတို႔ေျပာတာေတြကုိ 
ေရးခ်ျပီး အိပ္ယာဝင္တဲ့အခါ 
ထိုပံုျပင္ကုိ ဖတ္ေပးပါ။ 

သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
“mad (မက္)” 
ဆိုသည့္ကာရန္ႏွင့္ညီေ 
သာအရာ 10 ခုကို စဥ္းစားပါ။ 

ဒီေန႔ကေတာ့ 
ကိန္းဂဏာန္း 
နံပါတ္9အေၾကာင္းပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီတစ္ေန႔တာမွာ 
9’s ပါတဲ့အရာဘယ္ႏွစ္ခုကို 
သင္ရွာႏုငိ္မလဲ ၾကည့္ရေအာင္။ 

စာရြက္နဲ႔ 
ေလယာဥ္ေခါက္ျပီး 
အတူပစ္ပ် ံၾကပါ။ 

သင့္ေဒသ 
စာၾကည့္တိုက္ရိွ 
ကေလးအခ 
န္းက႑ဆိုင္ရာေနရာကို 
သြားလည္ၾကပါ။

လဲေလ်ာင္းျပီး 
သင္တို႔မ်က္လံုးကို 
မွတိ္လိုက္ပါ။  
သင့္အသက္ရွဴသံကို 
သင္ျပန္ၾကားႏုငိ္ပါသလား? 
သင့္ႏွလံုးခုန္သံကို 
သင္ျပန္ၾကားႏုငိ္ပါသလား? 
သင္စိတ္ေအးေအးထားရဲ့လား?

အပင္ရဲ့ဘဝသံသရာျဖစ္တဲ့ 
အေစ့ကေန၊ 
ေပါက္ဖြားလာျခင္း၊ 
သစ္ပင္ျဖစ္လာျခင္း အေၾကာင္းကို 
ေဆြးေႏြးပါ။  အညြန္းျပသည့္ကဒ္ေပၚမွာ 
အဆင့္တဆင့္စီကို ေရးဆြပဲါ။  
သင့္ကေလးအား အစဥ္လိုက္မွန္ကန္စြာ
ထားႏုငိ္ေအာင္ ကူေပးပါ။

“The Wheels 
on the Bus. 
(ကားေပၚကကားဘီး)” 
သီခ်င္းကိုဆိုျပီး 
လိုက္လုပ္ပါ။ 

T ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။  ၄င္း 
T ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ 
“T’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /t/ စကားလံုးနဲ႔စတဲ့ toy (တိြဳင္) 
လို႔အသံထြက္ရတဲ့ စကားလံုးေတြကို 
ရွာၾကမယ္။ 

ဒီေန႔ကေတာ့ 
အမည္းေရာင္ 
ေန႔ပါပဲ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ 
အမဲေရာင္ ရိွသည့္ပစၥည္းဘယ္ႏွစ္ခု 
သင္ရွာေတြ႔ႏုငိ္မလဲၾကည့္ရေ
အာင္။   ဘယ္အရာမ်ားက 
အမည္းေရာင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ 
ေျပာျပပါ။

သင္အနီးအနားမွာ
လိုက္ရွာလို႔ရႏုငိ္တဲ့ 
ပစၥည္းအခ် ိဳ႕ကို ရွာေဖြပါ။ 
သင့္ကေလးအား ထိုအရာမ်ားကို 
အနီးအနားမွာလိုက္ရွာေစျပီးေတာ့ 
ထိုျပဆိုထားတဲ့ပစၥည္းနဲ႔ 
ျပန္တိုက္ၾကည့္ပါ။

အစားအစာကို 
အတူထုိင္စားၾကျပီး သင့္
ရဲ့ေဆာင္းဦးရာသီအႏွ
စ္သက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းကို 
ေျပာျပပါ။ 

ခံစားခ်က္စာအုပ္ကို 
စာရြက္ျဖင့္ ေခါက္ထားပါ။  
ခံစားခ်က္အမ် ိဳးမ်ဳးိျပေ
နသည့္မ်က္ႏွာမ်ားကို ေရးဆြပဲါ။ 
သင့္ကေလးႏွင့္အတူ ခံစားခ်က္
မ်ားကိုေဆြးေႏြးထားသည္အတိုင္း 
အညႊန္းတပ္ပါ။

အိမ္ျပင္တြက္ ရြ ံ႕ကို 
လုပ္ေဆာင္ရယူပါ။ 
ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ဖုန္ေျမကို 
ေရေရာတဲ့အခါ 
ဘာျဖစ္သြားလဲ?

ABC သီခ်င္းကုိ 
ဟာသသံျဖစ္တဲ့—
စက္ရုပ္သံ၊ ဒိုင္ႏိုေစာသံ 
စတဲ့အသံေတြနဲ႔ ဆုိေပးပါ။ 

သင့္ကေလးနဲ႔ပံုျပင္အတ ူ
ဖတ္တဲ့အခါ ask 
“ဘယ္သူလဲ” “ဘာလဲ” 
“ဘယ္ကိုလဲ” “ဘယ္ခ်နိ္လဲ” 
နဲ႔ “ဘာေၾကာင့္လဲ” 
ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြကို 
ေမးေပးပါ။ 

ဘယ္ရီသီးေတြကိုေ 
ရတြက္ပါ သို႔မဟုတ္ 
အျခားသင္တို႔စားတဲ ့
မုန္႔ေတြကို ေရတြက္ပါ။ 

ေထာင့္မွန္စတုဂံေတြကို 
ျဖတ္ညွပ္ေလ့က်င့္ပါ။

 “ေက်းဇူးျပဳ၍” နဲ႔ 
“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” 
ေတြကို 
အျခားသူေတြနဲ႔ေျပာတဲ့အခါ 
သံုးတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးပါ။

လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ 
သို႔မဟုတ္ ဘရပ္ရွန္ဲ႔ 
ေရာင္စံုျခယ္ပါ 
သို႔မဟုတ္ ပံုဆြပဲါ။  သီခ်င္းဖြင့္ျပီး 
ဂီတသံကေန ဘယ္လိုခံစားျပီး 
ပန္းခ် ီျခယ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာဆိုျပီး 
ျခယ္ခိုင္းၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဓါတ္ပံုဆရာတ
စ္ဦးျဖစ္တဲ့ပံုမ် ိဳးလုပ္ျပီး 
ပံုေတြကို ရိုက္ပါ။

လ အေၾကာင္းကို ေျပာျပီး 
ထိုလကို ပန္းခ်ေီရးဆြပဲါ။ 
လ က ဘာပံုရိပ္ရိွလဲ?

သင့္ကေလးကို 
ဂ် ံဳမႈန္႔ညက္၊ ဆား၊ 
မုတ္ဆိတ္ရိတ္ခရင္၊ 
မာကာေပါပင္ စတာေတြနဲ႔ 
သူတို႔နာမည္ကို 
ေရးခိုင္းျပီးကူေပးပါ။

ဖုန္းေပၚမွာ 
ကိန္းဂဏာန္းေတြကို 
သတ္မွတ္ခြ ဲျခားခိုင္းပါ။ 
သင့္ဖုန္းနံပါတ္အေၾကာင္းကို ေျပာျပီး 
ဒါကို မွတ္မိႏဳငိ္ေအာင္ လုပ္ပါ။ 
သင့္ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး 
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ထြင္ပါ။

ခုန္ျခင္း၊ တြားသြားျခင္း 
ဒါမွမဟုတ္ 
အျပင္ပစၥည္းနားေတြမွာ 
ေျခတစ္ဖက္နဲ႔ခုန္ေပါက္သြားတတ္ေ
အာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။

သူငယ္ခ်င္းသစ္တစ္ဦး 
အတြက္ စာ သို႔မဟုတ္ 
ပန္းခ်ကီို ေရးဆြေဲပးပါ။

သင့္ကေလးကို 
သူတို႔ဖာသာသူတို႔ 
ကုတ္အကၤ် 
ီနဲ႔ ေက်ာပိုးအိတ္ 
ဆင္ယင္ၾကပါေစ။

ေရခ် ိဳးဇလံု သို႔မဟုတ္ 
ေရခ် ိဳးကန္ငယ္မွာ 
ဘာေတြက ျမႈပ္ႏုငိ္ျပီး 
ဘာက ေဘာေလာေပၚလဲဆိုတာ 
ခန္႔မွန္းခိုင္းပါ။ 

သီခ်င္း-  
Wheels on the Bus 
(ဘတ္စ္ကား ဘီးမ်ား)

The wheels on the bus go round and round, (ဘတ္စ္ကား ဘီးမ်ား တစ္လွမိ့္တစ္လွမိ့္ လွမိ့္လို႔ရယ္)
Round and round, round and round. (လွည္ရင္း လွည္ရင္း၊ လွည္ရင္းလွည္လို႔လာ)

The wheels on the bus go round and round, (ဘတ္စ္ကား ဘီးမ်ား လွည္လို႔ လွည္လို႔လာ)
All through the town. (ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕လံုးကိုကြယ္)

The wipers on the bus go swish, swish, swish… (ကားေပၚ မွန္ ေရသုတ္တံ ဆြ ိ၊ ဆြ ိ၊ ဆြ…ိ)
The driver on the bus says “move on back”… (ကားေပၚက ဒရိုင္ဘာေျပာတယ္ “ေနာက္ကိုသြား”…)

The people on the bus go up and down… (ကားေပၚကလူေတြ တက္လို႔ ဆင္းလို႔…)
The babies on the bus go “wah, wah, wah”… (ကားေပၚက ကေလးေတြ “ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး…)

The parents on the bus say “I love you, I love you, I love you”…  
(ကားေပၚက မိဘေတြေျပာတယ္ “အိုင္လပ္ယူ၊ အုိင္လပ္ယူ၊အုိင္လပ္ယူ”…)



ေအာက္တိုဘာလ

ေန႔စဥ္ အႏုပညာ
ဖန္တီးမယ္၊ ရွာေဖြမယ္၊ စိတ္ကူးယဥ္မယ္!

အႏုပညာကေန ေကာင္းတဲ့ ေမာ္တာအတတ္ပညာေတြ လုပ္တတ္လာမယ္၊ 
မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈရိွလာျပီး ကေလးေတြကုိ အသက္အရြယ္အလုိက္ 
ခံစားခ်က္ေတြကုိ မွ်ေဝတတ္လာႏုင္ိေစပါတယ္။  အႏုပညာက ကေလးေတြရဲ့ပုိျပီးျမင့္
မားတဲ့ေတြးေခၚမႈအတတ္ေတြကုိ ေပးျပီး သူတုိ႔ရဲ့ေတြးေခၚမႈေတြကုိသုံးတတ္လာေအာင္
လုပ္ေပးပါတယ္။  ရႈပ္ပြေအာင္လုပ္လည္း ျပႆနာမရိွတဲ့ေနရာမ် ိဳးကုိ လုပ္ထားေပးပါ။ 

• ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလး- သူတို႔ ေဘးကင္းကင္းနဲ႔ တို႔ထိစားၾကည့္လို႔ရတဲ့အရာအမ် ိဳးမ် ိဳးကို 
စူးစမ္းခြင့္ေပးပါ။ စားသံုးေနတဲ့ခါမ် ိဳးမွာေတာင္ ခြင့္ျပဳေပးပါ။ မသံုးေတာ့တဲ့စာေတြကို 
ဆုတ္ျဖဲပါေလ့ေစ!

• လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလး- ရိုးရိုးေလးနဲ႔စတင္ေပးပါ! ဆန္းလွတဲ့အႏုပညာေထာ
က္ပံ့မႈမ် ိဳးေတြ မလိုပါဘူး—ခဲတံေတြ၊ ဖ်က္လို႔ရတဲ့ေဆာ့ပင္ေတြ၊ ေရာင္စံုခဲတံေတြ၊ 
စာရြက္အပိုင္းေတြကို သံုးပါ။  သူတို႔ကို ပစၥည္းကိရိယာေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ၾကည့္ခိုင္းပါ။ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးတာ သို႔မဟုတ္ ျပန္ေျပာင္းဖို႔အၾကံေပးတာေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ 
ဖန္တီးမႈရဲ့ျဖစ္စဥ္ကိုမွတ္မိတာက ထုတ္ကုန္ထက္ ပိုျပီးအေရးၾကီးပါတယ္။

• မူၾကိဳကေလး- သင့္ကေလးအား သူတို႔တီထြင္သည့္အရာအေၾကာင္းကို 
ေျပာျပဖို႔ ေတာင္းဆိုပါ။ သူတို႔လုပ္ထားတဲ့အႏုပညာအရာကို ခ်ျပႏဳငိ္ဖုိ႔ 
ေနရာရွာေပးပါ။ သင္မလုပ္ထားရေသးဘူးဆိုရင္ စာရြက္မွာ ျဖတ္ညွပ္ကပ္ႏဳငိ္ဖို႔ 
အျခားအေထာက္အကူျပဳအရာေတြျဖစ္တဲ့ ေရာင္ျခယ္ေဆးရည္၊ ေကာ္ရည္နဲ႔ 
ကပ္ေၾကးငယ္ကို ထပ္ေပါင္းထည့္ပါ 

ေဒသအရင္းအျမစ္- The Eli and Edythe Broad Art Museum ကေန လစဥ္ပထမပတ္စေနေန႔ 
(ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အားလပ္ရက္မပါ) နံနက္ 11 နာရီကေန 3 နာရီတြင္းမွာ Family Days ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဘယ္အသက္ပျဲဖစ္ျဖစ္ ကေလး၇ွိတဲမိ့သားစုမ်ားဟာ ထုိအႏုပညာေရးဆြ ဲျခငး္ကုိ ခံစားေ
ပ်ာ္ရႊင္ႏဳင္ိခြင့္ရွိပါတယ္။  547 E Circle Dr., East Lansing, MI 48824, www.broadmuseum.msu.edu.

 တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
CD ေခြကို 
စစ္ၾကည့္လိုက္ပါ 
သို႔မဟုတ္ 
စာၾကည့္တိုက္က hoopla 
album ကို စစ္ၾကည့္ျပီး 
သီခ်င္းအသစ္တပုဒ္ကို 
အတူ သင္ယူလိုက္ပါ။ 

သင့္ကေလးေရခ် ိဳး 
တဲ့အခါ ထိုအရာကို 
ရြတ္ဆိုေပးပါ။  သင့္
မွာထြက္ေပါက္မရိွတဲ့ပရိတ္သတ္
ကိုရထားျပီး သင့္ကေလးလည္း 
ေပ်ာ္စရာအံ့ၾသမႈကို ရသြားပါမယ္!

ဒီေန႔အတြက္ရုပ္ပံ ု
ကေတာ့ စက္ဝုိင္းပံုပါပဲ။ 
ဒီေန႔မွာ စက္ဝိုင္း 
ဘယ္ႏွစ္ခုသင္ျမင္ႏုငိ္သလဲ 
ေရတြက္ပါ!

ပံုေတြကို 
အတူေရးဆြ ဲၾကပါ။ 
လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ 
ေပ်ာ္စရာေရးဆြမဲႈအေပၚမွာ 
အဓိကအာရံုျပဳသြားျပီး 
ထြက္လာမယ့္ပံုကို 
အဓိကမထားပါနဲ႔။

ဒီအပတ္မွာ 
သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
စာၾကည့္တိုက္ကို 
သြားလည္ပါ။ စာအုပ္ေတြကိုေရြးပါ 
သို႔မဟုတ္ စာကို ခဏဖတ္ပါ။  
အစီအစဥ္မ်ားကို စစ္ၾကည့္ရန္- 
www.cadl.org/events သို႔မဟုတ္ 
www.elpl.org.

လက္ေဆးေၾကာတာ၊ 
သြားတိုက္တာ၊ 
ဆံပင္ဖီးတာေတြကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။

သစ္ရြက္ပြတ္ျခစ ္
ျခင္းကိုလုပ္ပါ။ 
သစ္ရြက္ေတြကိုစုျပီး 
၄င္းကို စာရြက္ၾကားမွာထား၊ 
ထို႔ေနာက္ထိုစာရြက္ကို ေရာင္စံုခဲတံနဲ႔ 
ျခစ္ပါ။  ေပ်ာ္စရာပံုစံေတြနဲ႔ 
ရုပ္ပံုေတြပါပဲ!

သင့္ကေလးအား 
သူတို႔ရဲ့အရုပ္မအတြက္ 
အိပ္ယာတစ္ခု 
ထားထားေပးပါေစ။  
ထုိျဖစ္စဥ္ရဲ့အဆင့္တစ္ဆင့္စီကို 
ေျပာျပပါ။

U ကေတာ့ 
ဒီေန႔အတြက္စကားလံုးပါပဲ။ 
၄င္း U  ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ 
“U’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /u/ စကားလံုးနဲ႔စျပီးuncle 
(အန္ကယ္) လို႔အသံထြက္ရတဲ့ 
စကားလံုးေတြကို ရွာၾကမယ္။

ေက်ာက္ခဲ 10 လံုးကို 
ရွာပါ။ သူတို႔က 
ဘယ္လိုတူညီၾကသလဲ? 
သူတို႔ဟာ 
ဘယ္လိုျခားနားၾကသလဲ?

သင့္ကေလးမွ သင္သစ္ရြ
က္ထြန္ျခစ္နဲ႔ေကာက္သိ
မ္းတဲ့ခါ ကူညီပါေလ့ေစ။ 
ခုန္မယ္၊ေျပးမယ္၊ သစ္ရြက္ေတြကို 
ကန္မယ္၊ အတူကစားပါ!

သင့္ကေလးကေန 
အထူးသူငယ္ခ်င္း 
သို႔မဟုတ္ 
အမ် ိဳးတစ္ေယာက္ကို 
ဖုန္းေခၚခိုင္းေစျပီး ထိုသူအား ေဆာ
င္းဦးန႔ပဲတ္သက္တဲ့အရာႏွစ္ခုကို 
ေျပာျပခိုင္းပါ။ 

သင္ကေလးေနရာမွာ 
သရုပ္ေဆာင္ေပးျပီး 
သင့္ကေလးအား 
မိဘေနရာမွာ 
သရုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။ သူတို႔အား 
သင့္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္နဲ႔ဂရုစိုက္ခြ
င့္ေပးပါ!

လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ပါ။ 
ေျမျပင္ကေန 
သဘာဝအရာေတြကို 
စုေဆာင္းပါ။ သင္တို႔စုလိုက္တဲ့အရာေတြနဲ႔ 
သစ္ရြက္နဲ႔လုပ္တဲ့အႏုပညာမ် ိဳးကို 
လုပ္ေဆာင္ပါ။ Lois Ehlert ေ၇းထားတဲ့ 
Leaf Man (သစ္ရြက္လူသား) စာအုပ္ကို 
ဖတ္ပါ။

စခန္းေဆာက္ပါ! 
အကာနံရံအား ခုန္ေတြ 
ေစာင္ေတြနဲ႔ လုပ္ပါ။  
စခန္းခ်ျခင္း 
နဲ႔ပတ္သက္ျပီး 
သင့္ကေလးအား 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ေျပာခိုင္းပါ။

ဒေီန႔မွာေတာ့ ေဆာင္းဦးရာသီ
နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္
စုံစာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ဖတ္ပါ။ 
သစ္ရြက္ေတြ ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းသြားရျပီး 
ထုိေဆာင္းဦးရာသီမွာ 
က်ေနာ္တုိ႔ဘာျဖစ္ပ်က္မ် ိဳးေတြကုိ 
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသလဆုိဲတာကုိ 
ေျပာျပပါ။

ဒီေန႔ေတာ့ ဂဏာန္း 
10အေၾကာင္းပါပဲ။ 
ဒီေန႔မွာ 
10’s နဲ႔ပတ္သက္ျပီး 
ဘယ္ႏွစ္လံုးသင္ရွာေတြ႔နုိင္မလဲ? 
ပစၥည္းေတြကုိ 
သင္ေရတြက္ႏုငိ္မယ္ဆိုရင္10s 
ေရတြက္ျပ!

သင့္ကေလးအား 
စာရြက္ေပၚမွာ 
စတစ္ကာပံုေတြ ကပ္ခိုင္းပါ။ 
ဘယ္စတစ္ကာမဆုိ ရပါတယ္။ 
ကေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ေကာင္းမြန္ျ
ပီးေရြ႕လ်ားေနတဲ့ၾကြက္သားေတြေ
ပၚမွာ စတစ္ကာပံုေတြကပ္ရတာ 
ႏွစ္သက္ပါတယ္။

အတူထိုင္ျပီး 
အစားအစာကိုစားၾကပါ။ 
သင့္တစ္ေန႔တာကို 
သင့္ကေလးအားေျပာျပျပီး 
သူတို႔ရဲ့တစ္ေန႔တာကို 
ျပန္ေမးပါ။

သင့္ကေလးအား 
စတိုးဆိုင္မွာျမင္ေတြ႔ရတဲ့ 
ရာသီအလိုက ္
ပစၥည္းေတြကုိ ေျပာျပျပီး ဒါေတြက 
သင့္ကိုဘယ္လိုခံစားခ်က္မ် ိဳးေပး
တယ္ဆိုတာကို ေျပာျပပါ။ ဘာက 
အစစ္ျဖစ္ျပီး ဘာက အတုလဲ?

အိမ္ျပင္ရိွ 
သစ္ရြက္ေျခာက္ေတြကို 
စုေဆာင္းျပီး ေခ်မြလိုက္ပါ။ 
ေခ်မြတဲ့ခါ ဘာသံထြက္လာလဲ? 
သူတို႔ကဘာအနံ႔ရလဲ သို႔မဟုတ္ 
ဘယ္လိုပံုမ် ိဳးလဲ? သစ္ရြက္ေတြကို 
စာရြက္ေအာက္မွာထားျပီး ထိုစာရြက္ကို 
ေရာင္စံုခဲတံျဖင့္ ပြတ္ျခစ္ပါ။

သင့္မိသားစုပုံေတြကို 
ၾကည့္ရႈပါ။ 
သင့္မိသားစုအေၾကာင္းကုိေ 
ျပာျပီး သူတုိ႔က 
ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာကုိ 
ေျပာျပပါ။

အခ် ိဳ႕ေသာ 
မုတ္ဆိတ္ရိတ္ခ 
ရင္ေတြကို 
မုန္႔ဖုတ္စာရြက္ေပၚ 
သို႔မဟုတ္ ေရခ် ိဳးကန္မွာ 
ထားပါ။ သင့္ကေလးနာမည္၊ 
သူတို႔အသက္၊နဲ႔ နံပါတ္ေတြကို 
ေရးေလ့က်င့္ေပးပါ။

ေသးငယ္တဲ့အရာ 
5ခုကို စဥ္းစားပါ။ 
အပန္းေရာင္ရိွတဲ့အရာ 
5 ခုကို စဥ္းစားပါ။ တိရိစာၦန္ 5 
ေကာင္ကို စဥ္းစားပါ။

V ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံဳးပါပ။ဲ 
၄င္း V ကုိ အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ 
“V’s” နဲ႔ဆုိင္တဲ့စာလုံးကုိရွာၾကမယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ /v/ စကားလုံးနဲ႔စျပီး vest 
(ဗက္ထ္) လုိ႔အသံထြက္ရတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ 
ရွာၾကမယ္။

ဖရံုျခံ သို႔မဟုတ္ 
Farmer’s Market 
ေစ်းတစ္ခုကို 
သြားလည္ျပီး 
လယ္သမားေတြဘာ 
လုပ္တယ္ဆုိတာကို 
ေျပာျပပါ။

ေၾကာက္စရာမ်က္ႏွာ 
တစ္ခုကိုဆြ ဲျပီး 
ဘယ္အရာေတြက 
ေၾကာက္စရာေကာင္း 
လဲဆိုတာကို ေျပာျပပါ။

ဖရံုသီးတစ္လံုးကို 
လွ ီးျဖတ္ပါ သို႔မဟုတ္ 
သခြားေမႊးနဲ႔ 
လုပ္ပါ။  သင့္ကေလးအား 
အထဲကအေစ႔ေတြကို လက္နဲ႔ 
နယ္ညစ္ယူထုတ္ခိုင္းျပီး 
ဘယ္ႏွစ္ေစ့ရိွလဲဆိုတာ 
အတူတြက္ၾကည့္ၾကပါ။

အျပင္လမ္းေလွ်ာက ္
ထြက္ျပီး 
ေဆာင္းဦးရာသီမွာ 
သင္တို႔ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ေ 
ျပာင္းလဲမႈေတြကို ေျပာၾကပါ။

သင္တို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္မိတ္ဆ
က္ကဒ္ေတြကို လုပ္ၾကပါ။ 
လ်ွ ိဳ႕ဝွက္တိုက္ေ 
နရာတစ္ခုကို လုပ္ပါ၊ ဒါမွ 
တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာလွွ်င္ သင့္မွာ
တစ္ခုအသင့္ရိွျပီးသားျဖစ္ေနမယ္။

ပံုစံတစ္ခုကို 
အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
မတူညီတဲ့ေျခစြပ ္
အေရာင္ေတြကို 
တလွည့္စီေျပာင္းပါ။ 
ေနာက္ပံုစံတစ္ခုမွာ 
ဘာလာမလဲ?

ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ 
အမွတ္အသားတိပ္ 
သို႔မဟုတ္ ၾကိဳးနဲ႔ 
ပင့္ကူအိမ္တစ္ခုကို လုပ္ပါ။  
သင္တို႔က ပင့္ကူေတြဟု 
သေဘာထားပါ။ 

ဂိမ္း (ပိအဘူး၊ ပုန္းမယ္ 
ရွာမယ္၊ ငါသူလွ် ိဳ 
စသျဖင့္) တစ္ခုခုကို 
ကစားၾကပါ။  

“ေက်းဇူးျပဳ၍” နဲ႔ 
“ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” 
ကုိမၾကာခဏေျပာပါ—
သင့္ကေလးလည္း 
ေျပာလာပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္အရုပ္ 
ဘယ္အရာေတြက 
ေရေပၚမွာ 
ေဘာေလာေပၚျပီး 
ဘယ္အရာကျမႈပ္လဲဆိုတာ 
စမ္းၾကည့္ခိုင္းပါ။

သီခ်င္း-  
Clap your hands (လက္ခုပ္တီး)

Clap your hands, clap your hands, clap them just like me. (လက္ခုပ္တီး၊ လက္ခုပ္တီး၊ ငါလ့ိုလိုက္တီး။)
Touch your ears, touch your ears, touch them just like me. (နင့္နားကိုထိ၊ နင့္နားကိုထိ၊ ငါလ့ိုလိုက္ထိ)

Tap your feet, tap your feet, tap them just like me. (နင့္ရဲ့ေျခကိုထိ၊ နင့္ရဲ့ေျခကိုထိ၊ ငါလ့ိုလိုက္ထိ)
Pat your head, pat your head, pat it just like me. (နင့္ေခါင္းကိုပုတ္၊ နင့္ေခါင္းကိုပုတ္၊ ငါလ့ိုလိုက္ပုတ္)



ႏိုဝင္ဘာလ

WRITING STARTS 
ဟုိးမၾကာခင္ကတည္းက ေလးေတြက 
ခဲတံကိုင္တတ္ေနျပီ

ကေလးေတြဟာ မ်က္လံုး-လက္ ညီညႊတ္မႈရိွဖို႔ အခြင့္အလမ္းကို 
လိုအပ္ျပီး အေတြးအျမင္မ်ားကို ေ၇းသားႏုငိ္ျပီး အျခားသူေတြက 
ဖတ္လို႔ရေၾကာင္းကို နားလည္ထားဖို႔ အခြင့္၇ိွဖို႔လိုပါတယ္။ 

• ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလး- ထမင္းစာခ်နိ္မွာ သူတို႔ကိုလက္ျဖင့္ကိုင္ဖို႔၊ 
ထိုးေဖာက္ဖို႔၊ ေသးငယ္တဲ့အစားအစာကိုေကာက္ယူဖို႔ 
ခြင့္ျပဳေပးထားပါ။  ေလွ်ာက္ျခစ္ႏုငိ္ဖို႔ သူတို႔ကိုေရာင္စံုခဲတံေပးထားပါ။

• လမ္းေလွ်ာက္တတ္စကေလး- ခဲတံနဲ႔ဖ်က္လို႔ရတဲ့မာကာပင္ေတြကိုေ
ပးထားပါ၊ ဒါမွ သူတို႔ေလ့က်င့္ဆြလဲို႔ရမယ္ အေရာင္ျခယ္လို႔ရပါမယ္။  
သူတို႔လက္နဲ႔ သဲေပၚမွာ ေရးဆြႏုဲငိ္ဖို႔ ကူညီေပးပါ။ သူတို႔ကို 
စာရြက္ျဖဲေစျပီး ထိုအပိုင္းအစေတြကို ေကာ္နဲ႔အတူျပန္ဆက္ခိုင္းပါ။ 
ေကာ္လံုးကို လုပ္ေပးထားပါ၊ ဒါမွသူတို႔လိမ့္ကစား၊ ျဖဲထုတ္၊ 
ျဖတ္ထုတ္ကစားလို႔ရမယ္။ 

• ေက်ာင္းေပ်ာ္အရြယ္- သူတုိ႔နာမည္လုိမ် ိဳး ရင္းႏွ ီးတဲ့စကားလုံးေတြကုိ 
စေရးလာႏဳင္ိမယ္။ ကတ္ထူျပားမွာ အေပါက္ထုိးေဖာက္ျပီး 
ဆြဝဲင္ဆြထဲြက္လုပ္ႏုင္ိဖုိ႔ ဖိနပ္ခ်ည္ၾကိဳးတစ္ၾကိဳးကုိ ေပးထားလုိက္ပါ။ 
စာရြက္ေပၚမွာ စတစ္ကာကပ္ဖုိ႔ ေပးလုိက္ပါ။ သင့္ကေလးအား 
သူတုိ႔ေရးဆြသဲည့္အႏုပညာကုိ ေခါင္းစဥ္တပ္တတ္ေအာင္ကူေပးပါ 
သုိ႔မဟုတ္ သင္ေရးေပးဖုိ႔ သတ္ပုံေခၚခုိင္းပါ။  ကုန္စုံဆုိင္စာရင္းတစ္ခုကုိ 
စာရြက္ေပၚမွာ အတူေရးၾကျပီး ေစ်းဝယ္ထြက္သည့္အခါ ၄င္းကုိ သုံးပါ။

ေဒသအရင္းအျမစ္- စာၾကည့္တိုက္ပံုျပင္ေျပာခ်နိ္ေတြဟာ စာေရးသားျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းကို 
ဖန္တီးေပးထားျပီး အခ် ိဳ႕စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာဆိုရင္ စာေရးသည့္စင္တာ ရိွၾကပါတယ္။ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို www.cadl.org မွာ သို႔မဟုတ္ www.elpl.orgမွာ ရွာေဖြလိုက္ပါ။

 တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
“opposite game 
(ဆန္႔က်င္ဘက္ဂိမ္း)” 
ကုိ ကစားပါ။ 
စကားလံုးတစ္လံုးေျပာျပီး 
သင့္ကေလးအား 
ဆန္႔က်င္ဘက္စကားလံုးတစ္လံုးကို 
ျပန္ေျပာေစပါ။

W ကေတာ့ ဒေီန႔အတြက္ 
စကားလံဳးပါပ။ဲ 
၄င္းW ကုိ အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒေီန႔မွာေတာ့ 
“W’s” နဲ႔ဆုိင္တဲ့စာလုံးကုိရွာၾကမယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ /w/ စကားလုံးနဲ႔စျပီး 
water (ဝါးသား) လုိ႔အသံထြက္ရတဲ့ 
စကားလုံးေတြကုိ ရွာၾကမယ္။

ဒီေန႔ရဲ့ပံုရိပ္ကေတာ့ 
ဘဲဥပံုပါပဲ။ 
ဒီေန႔မွာ ဘယ္ဥပံု 
ဘယ္ႏွစ္ခုသင္ရွာႏဳငိ္သ 
လဲဆိုတာ ေရတြက္လိုက္ပါ။

ဒီကေန႔အတြက္ 
နံပါတ္တစ္ခုကို 
ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ 
အဲဒီေရြးလိုက္တဲ့နံပါတ္ကေန 
ပစၥည္းဘယ္ႏွစ္ခုကို 
သင္ရွာေတြ႔ႏုငိ္မလဲၾကည့္ပါ။ ထိုနံပါတ္ကို 
မိတၱဴကူးထားသည့္အရာျဖင့္သင္ေတြ႔ရိွ
လွ်င္ ၾကည့္ရႈပါ။

သင့္ကေလးႏွင့္အတူေ
လွကားတက္ဆင္းသည့္
အခါ ေလွကားထစ္ကို 
ေရတြက္သြားပါ။

ေနရာေတြကို 
ေျပာင္းေပးပါ။ 
သင့္ကေလးသင့္ကို 
ဂရုစိုက္မႈေပးသည့္အခါ 
ကေလးတစ္ေယာက္လို 
ေနေပးပါ။

ထမင္းစားခ်နိ္ေတြမွာ 
ပန္းကန္ျပားခံပိတ္ကို 
သံုးေပးပါ။  ဒါေတြက 
ျပည့္စံုခမ္းနားေနစရာ 
မလိုပါဘူး။

ေန႔လည္စာလြ 
ယ္ေတြထဲမွာ 
အညိဳေရာင္စာရြက္နဲ႔ 
ရုပ္ေသးရုပ္ေတြကို လုပ္ေပးပါ။  
သင့္ရဲ့ရုပ္ေသးရုပ္ေတြကိုယူျပီး 
သင့္ကေလးႏွင့္အတူ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ေျပာျပပါ။ 

ပံုျပင္တစ္ခုကို 
အတူ ထြင္လိုက္ပါ။ 
ထိုပံုျပင္အား 
အျခားအရာေတြ အလွည့္က် 
ထပ္ထည့္ေျပာပါ။  
ထိုအရာမ်ားကို ေရးခ်ပါ။

သင့္ကေလးအား 
စားပြကဲို ျပင္ခိုင္းပါ။ 
ဘယ္တစ္ေယာက္က 
ဘယ္မွာထုိင္မယ္ဆိုတာကို 
ဆံုးျဖတ္ခိုင္းပါ။

သီဆိုမယ္- “Clap 
your hands 1, 2, 3. 
(လက္ခုပ္တီး 1, 2, 3.) 
Clap your hands just like me.” 
(င့ါလို လက္ခုပ္တီး) (Then roll, 
wave, etc. ထို႔ေနာက္ လိမ့္ျပီး ခါပါ 
စသျဖင့္)

လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ပါ 
သို႔မဟုတ္ 
ေဒသရိွသဘာဝ 
စင္တာသို႔ လည္ပတ္ျပီး 
တိရိစာၦန္ေတြကို 
လိုက္လည္ၾကည့္ပါ။

က်ေနာ္တုိ႔အားလုံးက 
ဘယ္လုိျပိဳငစံ္ရွားျဖစ္ျပီး 
အထူးပုဂၢ ိဳလ္မ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေပးပါ။  
သင့္ကေလးအား အထူးစပါယ္ရွယ္ျဖ
စ္ေစတဲ့အရာအခ် ိဳ႕ကုိ သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ 
အမည္ေပးတတ္ေအာင္ေရးခုိင္းပါ။

ကတ္ထူျပြန္ႏွစ္ခုကိုအတ ူ
ကပ္ျပီး မွန္ဘီလူးလုပ္ပါ။  
“I Spy (ငါသူလွ် ိဳ” 
ဂိမ္းကို ကစားပါ သို႔မဟုတ္ 
စူးစမ္းေလ့လာသူအျဖစ္ေနျပီး 
ကစားပါ!

သင့္ကေလးအား 
သူတို႔ရဲ့အၾကိဳက္ဆံုး 
စာအုပ္ေတြ၊ သီခ်င္းေတြ၊ 
သူငယ္ခ်င္းေတြ စတဲ့အမည္ေတြကို 
စာရင္းခ်ေရးကူေပးျပီး 
သူ႔တို႔အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါ 
ထိုအရာကို ျပန္ျပႏုငိ္ဖို႔ 
သိမ္းထားေပးပါ။

ဒေီန႔မွာေတာ့ မိသား 
စုဝင္တစ္ေယာက္ဆီ 
ကုိ စာတစ္ေစာင္ေရးပါ။

အိုးၾကီး သို႔မဟုတ္ 
ေစာင္ေပၚမွာ ပဲေစ့ 
သို႔မဟုတ္ အီတလီေ
ခါက္ဆြေဲျခာက္ေတြနဲ႔ကစားပါ။  
အဲဒီထဲမွာ ကားရုပ္ေတြကိုေမာင္းပါ၊ 
ေကာ္ထုတ္ပါ၊ 
တိုင္းတာသည့္ခြက္ႏွင့္ 
ေလာင္းထည့္ပါ။

X ကေတာ့ ဒီေန႔အတြက္ 
စကားလံုးပါပဲ။ 
၄င္း X ကို အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ 
“X’s” နဲ႔ဆိုင္တဲ့စာလံုးကိုရွာၾကမယ္ 
သို႔မဟုတ္ /x/ စကားလံုးနဲ႔စျပီး 
box (ေဘာ့စ္) လို႔အသံထြက္ရတဲ့ 
စကားလံုးေတြကို ရွာၾကမယ္။

ဒအီပတ္မွာေတာ့ 
သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
စာၾကည့္တုိက္သြားျပီး 
ပုံျပင္ေျပာအစီအစဥ္ကုိ တက္ေရာက္ပါ။ 
စာအုပ္ကုိ ရွာေဖြစီစစ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 
အမွဲာခဏေလာက္ ဖတ္ပါ။  အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးရန္- www.cadl.org/events 
သုိ႔မဟုတ္ www.elpl.org

သင့္ကေလးန႔အဲတူ 
မိမိတို႔ပံုကို ျပန္ဆြ ဲၾကပါ။ 
အဲဒီအရာအေၾကာင္းကိ ု
အတူ ေျပာၾကပါ။ 

သင့္ကေလးအား 
အီတလီေခါက္ဆြေဲျခာက ္
ႏွင့္ ေကာ္ကိုေျပးျပီး 
စာ၇ြက္အပိုင္းေတြနဲ႔ 
ပံုေဖာ္ခိုင္းပါ။

ဒီလရဲ့သီခ်င္းကို 
ေလ့က်င့္ပါ။

ဒအီပတ္မွာေတာ့ 
သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
စာၾကည့္တုိက္သြားျပီး 
ပုံျပင္ေျပာအစီအစဥ္ကုိ တက္ေရာက္ပါ။ 
စာအုပ္ကုိ ရွာေဖြစီစစ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 
အမွဲာခဏေလာက္ ဖတ္ပါ။  အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးရန္- www.cadl.org/events 
သုိ႔မဟုတ္www.elpl.org

ပန္းကန္ခ်ပ္တစ္ခုေပၚမွာ 
ပိုင္းခ်ပ္တစ္ခုဆြပဲါ။ 
ထို႔ေနာက္ ၄င္းအား 
ေလးပံုသံုးပံု ခြပဲါ။ 

သင့္လက္ပတ္လည္မွာ ေက်းဇူးတင္သည့္စာကို 
အတူေရးၾကပါ။  
သင္တို႔ေက်းဇူးတင္လိုတဲ့ 
သင္တို႔မိသားစုဝင္တစ္ေ 
ယာက္စီရဲ့အမည္ေတြကို 
ေရးေစပါ။

လက္ကိုမွန္ကန္တဲ့န
ည္းနဲ႔ေဆးေၾကာတတ္ေ
အာင္ သင့္ကေလးကို 
သင္ေပးပါ။ အခ်နိ္မွန္မွန္ဆက္
လက္ေဆးေၾကာတတ္သြားေစဖို႔ 
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျပင္ဆင္ေပးပါ။

ဒီေန႔မွာ 
မိသားစုအေၾကာင္း 
ေျပာပါ။ 
ဒါကသင့္အတြက္ 
ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ? 
သင့္မိသားစုမွာ ဘယ္သူေတြပါလဲ? 
ပံုတစ္ပံုကိုဆြပဲါ သို႔မဟုတ္ 
ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ေရးပါ။

သင့္ကေလးေျခသည္းကို 
အတူညွပ္ပါ။  
အိမ္ပတ္လည္ရိ ွ
ပစၥည္းမ်ားကို “ေပ” 
အမွတ္ျဖင့္ တိုင္းတာပါ။ 
သင့္အိမ္က ဘယ္ႏွ “ေပ” 
ျမွင့္လဲ?

လမ္းေလွ်ာက္ေနခ်န္ိ သုိ႔မဟုတ္ 
ကားေမာင္းေနခ်န္ိမွာ 
သင္ျမင္ရတဲ့သေကၤတေတြကုိ 
အမည္ေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ 
သင့္ကေလးက သေကၤတဘယ္ႏွစ္ခုကုိ 
သိမွတ္ႏုင္ိသလဆုိဲတာ ေရတြက္ပါ 
(ရပ္ သေကၤတ၊ ကုန္စုံဆုိင္ ဆိုင္းဘုတ္၊ 
စားေသာက္ဆုိင္ စသျဖင့္)။

တြားသြားျခင္း၊ ခုန္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သင့္အိမ္ရိွပစၥ
ည္းမ်ားကိုပတ္၍ခုန္ေပါ
က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ပါ။

ဒေီန႔မွာ 
မိသားစုပုံေျပာခ်န္ိအျဖစ္ 
ထားပါ။ သင့္မိသားစုဝင္တ 
စ္ေယာက္စီကုိ မိမိႏွစ္သ
က္တဲစ့ာအုပ္ကုိေ၇ြးခုိင္းျပီး 
အတူဖတ္ၾကပါ။

အားလပ္ရက္ေတြက 
စိတ္ဖိစီးမႈကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ 
သင့္ကိုယ္ကုိ အသက္
ရႈျခင္းျဖင့္စိတ္ေျဖႏိုင္
ဖို႔ ပူေဘာင္းမႈတ္ျခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေကာ္တံုးျဖင့္ကစားျခင္းက 
စိတ္သက္သာရာရေစတဲ့လႈ
ပ္ရွားမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏုငိ္ပါတယ္။  
အတူလုပ္ေဆာင္ျပီး သင္တို႔ကုိယ္ကို 
စိတ္ေျဖႏုငိ္မယ့္နည္းလမ္းေတြကိုေျပာဆိုေ
နၾကခ်နိ္မွာ ထိုအရာကို ထိုးေဖာက္ကစား၊ 
ျဖဲကစား၊ ညွစ္ကစား၊ ထုကစားတာမ် ိဳးေတြ 
လုပ္ပါ။ 

ဒီေန႔အေရာင္ကေတာ့ 
မီးခိုးေရာင္ပါပဲ။ 
ဒီေန႔မွာ မီးခုိးေရာင ္ရိွ
တဲ့ပစၥည္းဘယ္ႏွစ္ခုရွာေ
တြ႔ႏုငိ္မလဲ ၾကည့္ရေအာင္။ 
မီးခိုးေရာငအ္ေၾကာင္းကို 
ေျပာပါ။

သီခ်င္း-  
If You’re Happy and You Know It  
(သင္ေပ်ာ္ျပီး ဒါကိုသိတယ္ဆိုရင္)

If you’re happy and you know it clap your hands. (သင္ေပ်ာ္ျပီး ဒါကိုသိတယ္ဆိုရင္ လက္ခုပ္တီး)
If you’re happy and you know it clap your hands. (သင္ေပ်ာ္ျပီး ဒါကိုသိတယ္ဆိုရင္ လက္ခုပ္တီး)

If you’re happy and you know it then your face will surely show it, (သင္ေပ်ာ္ျပီး ဒါကိုသိတယ္ဆိုရင္ သင့္မ်က္ႏွာမွာ ေပၚေနမွာ)
(သင္ေပ်ာ္ျပီး ဒါကိုသိတယ္ဆိုရင္ လက္ခုပ္တီး)

( “ေခါင္းကုိညိတ္,” “ေျခကိုေဆာက္,” and “သံုးခုလံုးလုပ္.” ကိုလည္းလုပ္ၾကည့္ပါ။)



ဒီဇင္ဘာလ

SAVE, SPEND, GIVE 
(စုမယ္၊ သံုးမယ္၊ ေပးမယ္)

တာဝန္ႏွင့္ေငြစီမံမႈအားငယ္ရြယ္ခ်နိ္မွာ မိတ္ဆက္ေပးထားျခင္းက 
သင့္ကေလးကို ေငြေၾကးမွာတာဝန္ယူတတ္သည့္ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြ
ယ္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

• ႏို႔စုိ႔အရြယ္ကေလး- စုဖုိ႔၊ သုံးဖုိ႔၊ ေပးဖို႔ကုိ လုပ္တတ္ေအာင္ “Save Jar 
(ပိုက္ဆံစုဗူး” နဲ႔အတူ မုန္႔ဖုိး သုိ႔မဟုတ္ ေငြအရြယ္ကုိ ေပးလုိက္ပါ။ 
သူတုိ႔နားလည္ႏုင္ိသည့္အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ 
သုံးစြ ဲျခင္းမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဘယ္လုိခ်ရတယ္ဆုိတဲ့အေတြးအေခၚမ် ိဳး
ကုိ မိတ္ဆက္ေပးပါ။

• လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္- သင့္ကေလးအား 
အလွည့္က်လုပ္ေဆာင္သည့္အက်င့္ကို သင္ယူေစျပီး 
ကားေစာင့္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ စတိုးဆုိင္မွာ လိုင္းနဲ႔ရပ္ေစာင့္ရ
သည့္ခါမ် ိဳးေတြမွာ သင့္ရဲ့စိတ္ရွည္တတ္မႈကို ျပပါ။ စိတ္ရွည္ျခင္းက 
ေငြစုျခင္းရဲ့ အဓိကအပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္!

• မူၾကိဳကေလး- ေငြေၾကးနာမည္န႔ ဲ ေငြအမ် ိဳးအစားခြ ဲျခားမႈကို 
လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အေျခခံေငြေၾကးစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါ။ 
သူတို႔အား “စတိုးဆုိင္” ဆိုသည့္ဂိမ္းကို ေဆာ့ခိုင္းျပီး 
သင္တို႔ေစ်းဝယ္ထြက္သည့္အခါ အလုပ္ငယ္တစ္ခုကိုေပးပါ၊ ဥပမာ 
စာရင္းမွာပါတဲ့အရာကို ရွာတာ သို႔မဟုတ္ ပိုက္ဆံကို ေငြလက္ခံသူ
ထံေပးခိုင္းတာမ် ိဳးေပါ။့ 

ေဒသအရင္းအျမစ္- CACS Head Start ဟာ အသိုင္းအဝိုင္းရိွမိသားစုမ်ားအတြက္ Money Management (ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြမဲႈ) အတန္းေတြကုိ 
ပို႔ခ်ေပးပါတယ္။  MSUFCU Financial Education ဟာ ေဒသရိွေက်ာင္းမ်ား၊ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကလပ္စ္မ်ားမက ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာတင္ဆက္
မႈမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေပးႏုငိ္ရန္အတြက္ အျခားေသာအသုိင္းအဝုိင္းအဖြ ဲ႔တုိ႔ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။  ၄င္း 
www.cacsheadstart.org/Family-Services ႏွင့္ www.msufcu.org/eventsကုိ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤ ါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
သင့္ကေလးႏွင့္ဖု
န္းေျပာေနသည့္ပံုစံ
မ် ိဳး သရုပ္ေဆာင္ပါ။ 
သင့္ကေလးအသင္ ့
စာဖတ္တတ္ႏုငိ္ဖို႔ 
တိုးတက္သည့္ေဝါဟာရႏွင့္ 
ေျပာပါ။

Y ကေတာ့ ဒေီန႔အတြက္စ 
ကားလုံးပါပ။ဲ ၄င္း 
Y  ကုိ အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒီ 
“Y’s” ပါတဲ့အရာ သုိ႔မဟုတ္  /y/ 
စာလုံးႏွင့္စျပီး yellow (ရလုိဲး) 
လုိ႔အသံထြက္တဲ့စကားလုံးကုိ 
ရွာေဖြပါ။ 

စာရြက္ေပၚမွာ 1-5 
ထိ ဂဏာန္းကို ေရးပါ။ 
ဂဏာန္းတစ္ခုစီေဘးမွာ 
ရွာရမည့္အရာမ်ားကို ေရးဆြပဲါ။  
(1-ေဘာ္လံုး၊ 2-ေျခစြတ္၊ 
3-အုတ္ခဲ စသျဖင့္)

စာရြက္ဆြ ဲျဖဲျခင္း- သင့္
ကေလး၏ေကာ
င္းျပီးေရႊ႕လ်ားသ
ည့္ၾကြက္သားမ်ားၾကီးထြားေ
စဖို႔ စာရြက္ေတြကိုျဖဲေစပါ။ 
ရမယ္ဆိုရင္ ထုိစာရြက္ကို 
ပံုေဖာ္အႏုပညာလုပ္ဖို႔ 
ေကာ္ႏွင့္ကပ္ပါ။ 

သင္၏အႏွစ္သက္ဆံုး 
အေရာင္ေတြကို 
ေျပာပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ 
ေနရာတိုင္းအနီးအနားမွာ 
ပတ္လမ္းေလွ်ာက္ျပီး 
ထိုအေရာင္မ်ားကို 
လိုက္လံရွာေဖြပါ!

မွန္ေရွ႕မွာ အလွည့္က် 
မ်က္ႏွာပံုစံေတြ 
လုပ္ျပၾကပါ။ 
စိတ္လႈပ္ရွားေၾကာင္းကိုလု
ပ္ျပျပီး ဘယ္အရာေတြက 
စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ေကာင္းတယ္ဆိုတာ 
ေျပာျပပါ။

သင့္အိမ္ေဘးနားမွ 
ပစၥည္းေတြကို 
စုေဆာင္းပါ။ 
ထိုအရာမ်ားကို 
အရြယ္အစားအလိုက္ခြပဲါ- 
အေသး၊ အလတ္၊ အၾကီး၊ 
ေသးေသးေလးအရြယ္ စသျဖင့္ေပါ။့ 
ဒါမွမဟုတ္ အေရာင္နဲ႔ခြပဲါ။ 

သင့္ရဲ့တစ္ေန႔တာ 
အေျခအေနကို ေျပာျပပါ။ 
သင္ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ? 
အဆင္ေျပလား? 
သင္ဘယ္သူ႔ကိုေတြ႔ခဲ့လဲ? 
ေန႔လည္စာအတြက္ 
ဘာေတြစားခဲ့လဲ?

ကာရန္ျဖင့္သြား 
သည့္ဂိမ္းကို ကစားပါ! 
စကားလံုးတစ္လံုးကိုေ 
ျပာျပီး ထိုစကားလံုးကာရန္ႏွင့္ကို
က္ညီမည့္စကားလံုးတစ္လံုးကို 
သင့္ကေလးအား ေျပာခိုင္းပါ။

ပံုစံတစ္ခုကို 
အတူလုပ္ေဆာင္ၾကပါ။  
အေရာင္မတူတဲ ့
ပစၥည္းေတြကို တစ္ခုျပီးတ
စ္ခုေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
ေနာက္တစ္ပံုက ဘာလာမလဲ?

 “Follow the Leader 
(ေခါင္းေဆာင္ေ 
နာက္လိုက္)” 
ဂိမ္းကိုကစားပါ။

ခန္႔မွန္းရသည့္ဂိမ္းမ် ိဳးကို 
ကစားပါ။ 
ပစၥည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပျပီး 
ဒါကဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ 
သင္ခန္႔မွန္းႏဳငိ္ 
မခန္႔မွန္းႏုငိ္ကို စမ္းၾကည့္ပါ။ 
ထို႔ေနာက္ သင့္ကေလးကို 
တစ္ခုခုေဖာ္ျပခိုင္းပါ။

သင့္ကေလးကုိ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးပါ- 
ဥပမာ ဘာေျခစြပ္ကို 
စြပ္ရမလဲဆိုတာမ် ိဳးေပါ။့ 
ေရြးခ်ယ္မႈေပးျခင္းက 
မမွခီိုအားမထားမႈႏွင့္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို 
ရရိွေစပါတယ္။ 

ျပန္အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ပစၥ
ည္းမ် ိဳးျဖစ္တဲ့ ဖာေတြ၊ 
စာရြက္ သို႔မဟုတ္ 
ပလပ္စတစ္ဗူးေတြကို 
တစ္ခုခုျဖစ္ေအာင္ ထြင္ပါ။ 

ေဆာင္းရာသီမွာ 
တိရိစာၦန္ေ 
တြဘာလုပ္တတ ္
တယ္ဆိုတာ ေျပာၾကပါ။ 

Z ကေတာ့ 
ဒေီန႔အတြက္စကားလုံးပါပ။ဲ 
၄င္း Z ကုိ အတူတူ 
ရွာေဖြၾကမယ္/ေရးဆြ ဲၾကမယ္။ ဒေီန႔မွာေတာ့ 
“Z’s” နဲ႔ဆုိင္တဲ့စာလုံးကုိရွာၾကမယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ /z/ စကားလုံးနဲ႔စျပီး  
zebra (ဇီဗရာ) လုိ႔အသံထြက္ရတဲ့ 
စကားလုံးေတြကုိ ရွာၾကမယ္။

ဒီေန႔မွာ 
သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာရိွတဲ့ 
(သင္အေဆာက္
အဦးေတြျဖတ္ေလ်ွာက္တဲ့အခါ 
ေကာ္ေဇာမွာ၊ မ်က္ႏွာၾကက္မွာ၊ 
စသျဖင့္ ) ပံုစံခြက္ ေတြကို ရွာေဖြပါ။  
ထိုအရာအေၾကာင္းေတြကို 
ေျပာၾကပါ။

သီခ်င္းဖြင့္ပါ သို႔မဟုတ္ 
လက္ခုတ္တီးျပီး 
သီခ်င္းရပ္ကာ 
“ကိုယ္မလႈပ္ပဲေနပါ” ဒါကေကာ
င္းေသာနားဆင္ျခင္းလည္းျဖစ္
သလို ညီညာတဲ့ေလ့က်င့္မႈမ် ိဳးလ
ည္းျဖစ္ေစပါတယ္!

သင့္ကေလးအား 
သင္စာေရးဖို႔ရာ 
စာေခၚခိုင္းပါ။  
သူတို႔ရဲ့စကားလံုးေတြကို ျပန္ျပျပီး 
ထိုစာေတြကို အထူးပုဂိၢဳလ္တ 
စ္ေယာက္ေယာက္ဆီကို 
ေပးေပးလိုက္ပါ။ 

သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
မိနစ္ 20 ေလာက္ 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ကစားေပးပါ။  
သူတို႔ကို ဦးေဆာင္ခိုင္းပါ။

ကြတ္ကီမ်ားကို ဖုတ္ျပီး 
သင့္မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ 
မွ်ေၾကြးေမြးပါ။

ဒီေန႔မွာ Michigan နဲ႔ 
ကမာၻတစ္ဝွမ္း၇ိွေဆာင္း
ရာသီအေၾကာင္းေျပာပါ။  
ေနရာတိုင္းမွာေအးပါသလား?

ဝက္ဝံပံုေတြ (သို႔မဟုတ္ 
အျခားအရာေတြ) ကို 
စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ 
အတူရွာပါ။  
သင္ရွာေတြ႔ႏိုင္တဲ့အရာကို 
ေရတြက္ပါ။ 

ဂဏာန္းစဥ္ 10 
ကေန အေရွ႕ဖက္ 
ျပန္ေရတြက္လာပါ။

ဆီးႏွင္းပြင့္ေတြပံုစံလို 
လုပ္ပါ၊ ျပီးေတာ့ 
ႏွင္းေဘာ္လံုး၊ ျပီးေတာ့ 
ႏွင္းလူသား၊ ျပီးေတာ့ အတူ 
ျဖိဳခ်လိုက္ပါ။ 

 “I Spy (ငါသူလွ် ိဳ)” 
ကုိ ကစားပါ။ “I 
spy something 
round and yellow. (ဒ ီလုံးျပီး 
ဝါတဲအ့ရာတစ္စုံတစ္ခုကုိ 
ဝွက္ထားတယ္)” လုိ႔ေျပာပါ 
ဒါကဘာျဖစ္မယ္ဆုိတာ သင့္ကေလးမွ 
ခန္႔မွန္းလုိ႔ရမရ ၾကည့္ပါ။

သင့္ကေလးမွ တစ္ခု
ခုကိုေကာင္းစြာလုပ္ႏုိ
င္တဲ့ခါ ခ်းီမြမ္းေပးပါ၊ 
တိတိက်က် ျဖစ္ေစပါ။

ေအးတဲ့ရာသီအတြက္ 
အဝတ္ဝတ္ဆင္ျခင္း 
ခၽြတ္ျခင္းေတြကို 
ေလ့က်င့္ေပးပါ။ 

ဒီေန႔မွာ 
သူငယ္ခ်င္းေတြအေၾကာ 
င္းကို ေျပာပါ။ 
သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ 
ဘာကိုဆိုလိုသလဲ?

ဒီအပတ္မွာ 
သင့္ကေလးနဲ႔အတူ 
စာၾကည့္တိုက္ကို 
သြားလည္ပါ။  စာအုပ္ကို 
ရွာေဖြစီစစ္ပါ သို႔မဟုတ္ 
အဲမွာခဏေလာက္ ဖတ္ပါ။ 

ဒီေန႔ရဲ့ပံုရိပ္ကေတာ့ 
စိန္ပံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီေန႔မွာ စိန္ ဘယ္ႏွစ္
လံုးသင္ရွာေဖြႏုငိ္လဲဆိုတာ 
ေရတြက္ပါ!

အျပင္သြားျပီး 
ေဆာင္းရာသီက 
ဘာနဲ႔တူတယ္ဆိုတာကို 
ေျပာၾကပါ။  အဲမွာ 
ႏွင္းက်ေနလား?

ဒီေန႔မွာ 
လက္ေဆာင္ေပးျခင္း 
အေၾကာင္းကို ေျပာပါ။ 
သင္ခ်စ္တဲ့သူအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္
လုပ္တဲ့လက္ေဆာင္တစ္ခုအေၾကာ
င္းကို ေျပာပါ။ 

ပံုေတြကို 
ျပဳလုပ္သြားတဲ့အဆင့္ေ 
တြကို ဦးစားေပးျပီး 
ထြက္လာမည့္ပံုကို အေရးမစိုက္ပဲ 
အတူေရးဆြပဲါ။ သင္တို႔မွ မိမိက 
ဘာပံုေတြဆြေဲနတယ္ဆိုတာ 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
ေျပာျပၾကပါ။ 

ႏွင္းလူသားပံုကို 
အတူဆြ ဲၾကပါ။  
သင္တို႔ရဲ့ႏွင္းလူသား 
အတြက္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို 
ေျပာၾကပါ။  ထုိအရာက 
ဘာအေရာင္ျဖစ္သင့္သလဲ?

သီခ်င္း- Twinkle, Twinkle, Little 
Star (မိွတ္တုတ္၊ မွတိ္တုတ္၊ 
ၾကယ္ကေလးရယ္)

Twinkle, twinkle, little star  (မိွတ္တုတ္၊ မွတိ္တုတ္၊ ၾကယ္ကေလးရယ္)
How I wonder what you are. (သင္ကဘာလဲဆိုတာ ငါအံ့ၾသမိတယ္)

Up above the world so high, (ကမာၻရဲ့အျမင့္တစ္ေနရာမွာ)
Like a diamond in the sky, (ေကာင္းကင္မွာ စိန္တစ္ပြင့္လို)

Twinkle, twinkle, little star (မိွတ္တုတ္၊ မွတိ္တုတ္၊ ၾကယ္ကေလးရယ္)
How I wonder what you are. (သင္ကဘာလဲဆိုတာ ငါအံ့ၾသမိတယ္)



ကေလးေတြဟာဘာနဲ႔တူလဲ- ေမြးကင္းစမွ 5 ႏွစ္သားအရြယ္
ဘာနဲ႔တည့္သလဲ- “အရုပ္ မ်ား: သင္ယူစရာ ကရိယာမ်ား” NAEYC Brochure #571

ဘယ္ကေလးႏွစ္ေယာက္မွ တစ္ပံုစံထဲ မၾကီးထြားမဖြ ံ႕ ျဖိဳးလာပါဘူး။ သင့္ကေလးၾကီးထြားဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈကို သင္ၾကည့္တဲ့အခါ ဒါေတြက သင္ျမင္ေတြ႔ႏဳငိ္တဲ့အရာအခ် ိဳ႕ပါ။  သင့္ကေလးဟာ 
ဘယ္လိုၾကီးထြားဖြ ံ႕ ျဖိဳးလာတယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းရိွလွ်င္ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ကေလးဆရာဝန္နဲ႔သင္ေဆြးေႏြးေျပာႏိုင္ပါတယ္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အေဝးေျပာခမလိုပဲေခၚႏုငိ္သည့္ဖုန္းမ်ားကို ေခၚႏုငိ္ပါတယ္။ 

အနီးစပ္ဆံုးအသက္ ကေလးေတြဟာ ဘာနဲ႔တူသလဲ

ေမြးကင္းစမွ 3 လအထိ

လူေတြကို စျပံဳးတတ္လာမယ္
သြားေနတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေနာက္ သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုးပါတဲ့ပစၥည္းေနာက္ကုိ လိုက္တတ္တယ္။
မ်က္ႏွာနဲ႔ ေတာက္ပတဲ့အေရာင္ေတြကို ပိုသဘာက်ႏွစ္သက္လာမယ္
လက္ကမ္းတတ္လာမယ္၊ လက္ေတြကုိ စူးစမ္းၾကည့္မယ္၊ေျခကန္ေဆာက္မယ္၊ေခါင္းေထာင္လာမယ္
ၾကည္ႏႈးမႈေတြနဲ႔ စုပ္တတ္လာမယ္
ေအာ္ငိုမယ္ သို႔ေသာ္ ခ်ထီားတဲ့အခါ အေခ်ာ့ခံတာၾကိဳက္လာမယ္
အသံရိွရာဆီကို ေခါင္းလွည့္မယ္

4 လမွ 6 လအရြယ္

မိဘႏွင့္ အစ္ကိုအစ္မထက္ အျခားလူေတြကို ပိုႏွစ္သက္လာမယ္
စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ရလဒ္မ် ိဳးေတြဆို ထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္ေဆာင္လာမယ္
စူးစိုက္စြာနားေထာင္မယ္၊ တစ္ခုခုေျပာလာရင္ တုန္႔ျပန္မႈျပန္ျပဳတတ္လာမယ္
ရယ္မယ္၊ အသံျပန္ျပဳမယ္၊ အသံေတြကို လိုက္တုတတ္လာမယ္
လက္ေတြ ေျခေတြကုိ စူးစမ္းလုပ္ၾကည့္တတ္တယ္၊ ပါးစပ္ထကိုဲ ပစၥည္းေတြ ေလွ်ာက္ထည့္တတ္တယ္
မွလီို႔ရတဲ့ခါ၊ လိွမ့္တဲ့ခါ၊ အျမန္သြားတဲ့အခါ၊ ခုန္လႊားတဲ့အခါ ထိုင္ခ်တတ္လာမယ္
လက္မွမသံုးပဲ ဆုပ္ကိုင္တတ္တယ္၊ ခ်တိ္ထားသည့္ပစၥည္းေတြကို ကိုင္ကစားတယ္
ခဏခဏျပဳးံမယ္

7 လမွ 12 လအရြယ္

ရိုးရွင္းတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကို မွတ္မိမယ္၊ ရိုးရွင္းတဲ့အျမင္ေတြကို စဥ္းစားတတ္တယ္
သူတို႔ကိုယ္၊ ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြ၊ ရင္းႏီွးတဲ့လူေတြရဲ့အသံေတြကိုသူတို႔သိလာတယ္
ကိုယ့္နာမည္နဲ႔အျခား မၾကာမၾကာၾကားဖူးတဲ့စကားေတြကုိကိုသိလာမယ္
ပထမဆံုးအဓိပၸါယ္၇ိွတဲ့စကားလံုးေတြကို ေျပာလာမယ္
ပစၥည္းေတြကို လက္နဲ႔ စူးစမ္းမယ္၊ ေဆာင့္ထုမယ္ သို႔မဟုတ္ ခါမယ္
ဖြက္ထားတဲ့အရာေတြကိုရွာမယ္၊ ပစၥည္းေတြကို အိတ္ထဲထုတ္မယ္ထည့္တတ္လာမယ္။
တစ္ေယာက္တည္းထုိင္တတ္မယ္
တြားသြားမယ္၊ ကိုယ့္ကို ဆြထဲမယ္၊ ရပ္မယ္ ၊ လမ္းေလွ်ာက္တတ္မယ္
ရွက္တတ္လာပံုရိွမယ္ သို႔မဟုတ္ သူစိမ္းေတြနဲ႔မၾကိဳက္တာေတြျဖစ္လာမယ္

1 ႏွစ္မွ 1 ႏွစ္ခြအဲရြယ္

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြလုပ္သလိုလိုက္တုလာမယ္
စကားလံုးေတြ အေတြးအေခၚေတြ ပိုနားလည္လာမယ္၊ေျပာလာမယ္
ပံုျပင္ေတြကို ၾကိဳက္လာမယ္
ပစၥည္းေတြကို စမ္းသပ္ေတာ့မယ္
ညီညီညာညာလမ္းေလွ်ာက္မယ္၊ ေလွခါးတက္တတ္မယ္
ကိုယ့္ကို ရဲရဲတင္းတင္းေျပာလာႏုငိ္မယ္ သို႔ေသာ္ ရင္းႏွ ီးတဲ့သူေတြနဲ႔မွ ပိုေျပာခ်င္မယ္
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံေတြကို သိမွတ္လာမယ္
သူငယ္ခ်င္းထားတတ္လာမယ္ သို႔ေသာ္ တစ္ေယာက္တည္းလည္း ကစားတတ္လာမယ္
ဆယ္ေက်ာ္သက္အ၇ြယ္လူေတြက မိမိကို ဘာလုပ္ခိုင္းခ်င္သလဲဆိုတာ စနားလည္လာမယ္၊  
သို႔ေသာ္ သူတို႔ကိုယ္ကို သူတို႔မထိန္းႏုငိ္ေသးဘူး

1 ႏွစ္ခြမဲွ 2 ႏွစ္အရြယ္

ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းမယ္
ပိုပိုျပီး နားလည္တတ္လာျပီး စကားေျပာလာမယ္
ျပီးေအာင္လုပ္ႏုငိ္တဲ့အခါ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားတတ္လာမယ္၊ အလုပ္ေတြမွာ ကူညီရတာေပ်ာ္မယ္
မိမိကုိယ္ကို ပိုထိန္းတတ္လာတာျပႏုငိ္ျပီး ေျပးကစားေတာ့မယ္
အျခားသူေတြနဲ႔ပိုကစားလာမယ္
ဟန္ေဆာင္ကစားတဲ့ဂိမ္းေတြ စေဆာ့လာမယ္

2 ႏွစ္မွ 3 ႏွစ္ခြအဲရြယ္

အတတ္ပညာအသစ္ေတြကို သင္ယူရတာ ႏွစ္သက္တယ္
ဘာသာစကားကုိ အလ်င္အျမန္သင္ယူႏုငိ္တယ္
အျမဲတမ္း သြားခ်င္ေနတယ္
အႏာၱရာယ္ဆိုတာကို သိနားလည္လာမယ္
လက္ေတြ လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ပိုထိန္းခ်ဳပ္တတ္လာမယ္
လြယ္လြယ္နဲ႔စိတ္ရႈပ္တတ္လာမယ္
ကိုယ့္ကိုယ္ပိုလုပ္တတ္လာမယ္၊သို႔ေသာ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အားကိုးျပီးလုပ္ေနတုန္းပဲ

3 ႏွစ္ခြမဲွ 5 ႏွစ္အရြယ္

ရင္းႏွ ီးတဲ့ပံုစံေလးေတြကုိ လုပ္တတ္လာမယ္
ပိုၾကာတဲ့ အာရံုစူးစိုက္မႈကို ထားတတ္လာမယ္
 ရိုင္းစိုင္းတတ္လာမယ္၊ဆိုးလာႏုငိ္တယ္၊ မယံုႏိုင္ဖြယ္စကားမ် ိဳးေတြ သံုးတတ္လာႏုငိ္တယ္
စကားအမ်ားၾကီးေျပာျပီး ေမးခြန္းေတြမ်ားမ်ားေမးတတ္လာမယ္
ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြသံုးတဲ့အရာေတြလိုခ်င္လာမယ္၊ အႏုပညာပန္းခ်ဆီြတဲာေတြကုိ 
သိမ္းထားတတ္လာမယ္
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတတ္ေတြနဲ႔ သတိၱရိွမႈေတြကို စမ္းသပ္လာမယ္
ျပဇာတ္ဆန္တဲ့ပံုစံ ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္တတ္လာမယ္
သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ေဆာ့ရတာၾကိဳက္ျပီး ေပ်ာက္ဆံုးတာေတြကို မၾကိဳက္တတ္ဘူး
မွ်ေဝျပီး တစ္ခါတစ္ေလ အလွည့္က်လုပ္ေဆာင္တတ္လာမယ္

ကေလးအသက္ ေမြးကင္းစမွ 3ႏွစ္သားအတြက္ ျဖစ္ႏုငိ္ေျခဖြ ံ႕ ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာေနာက္က်က်န္မႈနဲ႔ 
မတန္မစြမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခမဲ့အကူအညီနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေဝးေျပာခမလိုပဲေခၚႏုငိ္သ
ည့္ဖုန္း 1-800-EarlyOn (1-800-327-5966) ကို ေခၚဆိုလိုက္ပါ သို႔မဟုတ္  www.1800EarlyOn.orgမွာ 
ဝင္ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

မိဘမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ား၊ အသက္ 3 ႏွစ္မွ 5 ႏွစ္ရိွျပီး သင္ယူမႈမွာ အခက္အခဲရိွေနသူႏွင့္ 
အထူးပညာေရးမွာ အေထာက္အကူသို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလိုအပ္ေနသည့္သူမ်ားအတြက္ 
ဖြ ဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေဝးေျပာခမလိုပဲေခၚႏုငိ္သည့္ 1-800-320-8384 ကိုေခၚလိုက္ပါ သို႔မဟုတ္  
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.BuildUpMi.org မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။



LEARNING ON THE GO
အိမ္မွာ-
အိမ္မႈကိစၥနဲ႔လုပ္ငန္းေတြကို သင့္ကေလးအတြက္အေနနဲ႔ 
ေပ်ာ္စရာသင္ယူမႈအျဖစ္သို႔ ေန႔တိုင္းလိုလို သင္ေျပာင္းႏုိင္ပါတယ္။ 

အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း
အဝတ္ေလွ်ာ္သည့္လႈပ္ရွားမႈက သခၤ်ာအတတ္ႏွင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္း 
အတတ္ေတြကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါတယ္။ အသုံးဝင္တယ္လုိ႔သိစြမ္းႏဳိင္ျခ
င္းက ကေလးေတြကုိ ေကာင္းေသာအရာေတြကုိ ခံစားတတ္ေအာင္ 
လုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါကေန သူတုိ႔ဟာ ကူညီတတ္ခ်င္စိတ္ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။  
သင့္ကေလးဟာ-

• အေရာင္ေဖ်ာ့ေသာအဝတ္ႏွင့္ နက္ေသာအဝတ္ေတြကို 
စုပံုခြလဲာႏုငိ္မယ္။ 

• ေျခစြပ္ေတြကို အစံုခြတဲတ္လာမယ္။

• ရွပ္အကၤ် ီေတြကို ေခါက္ဖို႔အတြက္ စုပံုခြတဲတ္လာမယ္။ 

ထမင္းစားခ်နိ္မွာ
ထမင္းစားခ်ိန္မွာေဆြးေႏြးျခင္းေတြက သင့္ကေလးရဲ့ဖြံ႕ ျဖိဳးမႈေတြကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး သင္ယူမႈကို အားေကာင္းေစပါတယ္။  ထမ
င္းစားခ်ိန္မွာအျပန္အလွန္ျပဳမူျခင္းဟာ ကေလးေတြကို ဘာသာစကား 
သံုးျပီး စီစဥ္သံုးသပ္လာတတ္ေစပါတယ္၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့စကားမ်ိဳး
ကိုသံုးတဲ့အခါ ခန္႔မွန္းတတ္လာတယ္။

• သင့္ကေလးအား သူတို႔၏တစ္ေန႔တာအေျခအေနကိုေျပာဖို႔ေတာ
င္းဆိုပါ သို႔မဟုတ္ သင့္ရဲ့တစ္ေန႔တာအေျခအေနကို သူတို႔အား 
ေျပာျပပါ။ 

• သင့္ကေလးအား အစားအစာကူျပင္ဆင္ခိုင္းပါ—
သုပ္စားဖို႔အတြက္ ဆလပ္ရြက္ေျခြတာ၊ ေခါက္ဆြႏဲွစ္ကို 
ေမႊခိုင္းတာ၊ သို႔မဟုတ္ စားပြကဲို ကူျပင္ခိုင္းပါ။ 

အိပ္ယာဝင္ခ်နိ္မွာ
ေန႔ကုန္ဆံုးတဲ့ခ်ိန္မွာ သင့္ကေလးကိုအနားယူတဲ့ခါ အတူေနေပးျပီး 
အိပ္ယာဝင္ခ်ိန္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈမရိွေစေအာင္နဲ႔ စိတ္ေအးေအးရိွေအာင္ 
လုပ္ေပးပါ၊ 

• သင့္ကေလးေရတြက္ႏဳငိ္မယ့္ ပံုမွန္အိပ္ယာဝင္ခိ်န္ကို 
ထားထားေပးပါ။ 

• ဥပမာ- ေရခ် ိဳးတာ၊ သြားတိုက္တာ၊ ပံုျပင္ဖတ္တာ၊ အနမ္းေပးတာ၊ 
အိပ္ယာဝင္တာ။

• သင့္ရဲ့ေက်ာင္းေပ်ာ္ကေလးဟာ အိပ္ယာဝင္သည့္အေလ့အထကို 
ကူလုပ္ေပးႏုငိ္ျပီး ပံုျပင္နားေထာင္ဖို႔ အထူးအခ်နိ္အခါမ် ိဳးကို 
ေရြးတတ္သည္မက ပံုျပင္ေတြထြင္ေျပာတတ္မယ္ 
သူ႔ရဲ့တစ္ေန႔တာကို ေျပာျပတတ္လာမယ္။ 

ခရီးသြားျခင္း-
သင့္ကေလး၏သဘာဝတရားကိုစူးစမ္းေလ့လာျခင္းမွာ ရရိွေစဖို႔ 
ခရီးသြားျပီး သင့္ကေလးနဲ႔အတူ အျပန္အလွန္ရိွဖို႔ ထိေတြ႔ေနဖို႔ 
နည္းလမ္းရွာပါ။ 

ကား /ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ
• သင့္ကေလးရဲ့တစ္ေန႔တာကို ေျပာၾကပါ။  တိက်သည့္ေမးခြ

န္းမ်ားကိုေမးျခင္း- “မူၾကိဳမွာ ပံုဆြခဲဲ့ေသးလား?” သို႔မဟုတ္ 
“ဒိန္ခ်ဥ္ပါတဲ့ညွပ္ေပါင္မုန္႔ကို သားစားရဲ့လား?”

• သင့္ကေလး စဥ္းစားတတ္ဖို႔ စီစဥ္ေရးဆြတဲတ္ေစဖို႔ ခဏက်ရ
င္သင္ဘယ္သြားႏိုင္မလဲဆိုတာကို သင့္ကေလးအားေျပာျပပါ 
(“အိမ္ျပန္လမ္းမွာ အေမတို႔ ေစ်းကိုဝင္မယ္”)။

လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ခါ
• လမ္းေလွ်ာက္ခ်နိ္မွာ သင့္ကေလးကိုေခၚသြားျခင္းဟာ 

ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ပဲေကာင္းတာမကပဲ သူတို႔ကို 
သဘာဝနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳရေစျပီး အျပင္ေလာကကို 
သင္ယူလာႏုငိ္ေစပါတယ္။ 

• သင္တို႔လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ခါ ကာရန္ေတြ သို႔မဟုတ္ သီခ်င္းေတြနဲ႔ 
ခ်တီက္လမ္းေလွ်ာက္တာမ် ိဳး လုပ္ပါ။  အျမန္လမ္းေလ်ွာက္ျပီး 
သီခ်င္းဆို သို႔မဟုတ္ သံျပိဳင္အျမန္ရႊတ္ဆိုပါ၊ ထို႔ေနာက္ ျပန္ေႏွးပါ။ 

• သင့္ကေလးအား လံုျခံဳမႈရွေိအာင္ ကားလမ္းေဘးမွာရပ္ေနတာေတြ၊ 
ကားလမ္းမွ ႏွစ္ဖက္လံုးၾကည့္ျပီးေလွ်ာက္တာေတြကို လုပ္ျပပါ။ 

• သင့္ကေလးအားေမးခြန္းေတြ ေမးပါ။ သားဘာအသံေတြၾကားလဲ? 
သားဘာတိရိစာၦန္ေတြ ေတြ႔လဲ? ဒီေန႔ရာသီဥတုက ဘာနဲ႔တူလဲ?

အမ်ားလူသူရိွသည့္ေနရာမ်ား-

ကုန္စံုဆိုင္မွာ
သင္ကုန္စံုဆုိင္သြားတဲ့ခါ စိတ္ဖိစီးမႈမရိွေစပဲ သင္ျပေပးပါ။ 

• သင့္ကေလးအား အစားအစာေရြးခြင့္ေပးပါ။  ဒီေန႔မွာ 
ပန္းသီးဝယ္သင့္လား၊ လိေမၼာ္သီးဝယ္သင့္လား သို႔မဟုတ္ 
စပ်စ္သီးဝယ္သင့္လား?

• သင္တို႔ရဲ့ကုန္စံုဆိုင္ဝယ္ရန္စာရင္းနဲ႔ သင့္ကေလးကုိ 
လိုအပ္ပစၥည္းေတြကို ရွာခိုင္းပါ။

• သင္တို႔အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္ခါ သင့္ကေလးအား ဗူးေတြ စီတြပ္ဗူးေတြကိုျ
ပန္သိမ္းစီတာေတြကို ကူခိုင္းပါ။ 

ပန္းျခံမွာ/ကစားကြင္းမွာ
လႈပ္ရွားမႈကေန သင္ယူမႈျဖစ္လာေအာင္ နည္းလမ္းေတြ ရွာပါ။ 

• သစ္ပင္ၾကီးဆီကို ဘယ္ေလာက္ျမန္ေအာင္ေျပးႏုငိ္လဲ?

• ဘယ္ေလ်ာသြားတဲ့ဟာက ကိုၾကီးလဲ၊ အနီတစ္ခုလား ဒါမွမဟုတ္ 
ေငြေရာင္တစ္ခုလား?

• သင့္ကေလးအား လႊလဲိုက္သည့္အေရအတြက္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားကေလးေတြအေရအတြက္ကို ေရတြက္ခိုင္းပါ။ 

စာၾကည့္တုိက္မွာ
စာၾကည့္တိုက္က သင္ယူဖို႔အခြင့္အလမ္းအစံုရိွတဲ့ေနရာျဖစ္ျပီး 
ဘာသာစကားႏွင့္စာအုပ္ေတြကို ေလ့လာဖို႔ အရမ္းေကာင္းတဲ့ေနရာျဖစ္တယ္။ 

• သင့္ရဲ့ကိုယ္ပိုင္စာၾကည့္တုိက္ကဒ္ရရိွဖို႔ စာၾကည့္တိုက္ကို သြားပါ။

• သင့္ကေလးအား သူတို႔ရဲ့ကိုယ္ပုိင္စာၾကည့္တိုက္စာအုပ္ေတြကို 
ေရြးခ်ယ္ခိုင္းပါ။ 

• သင့္ကေလးအား စာအုပ္ကို ေကာင္းေကာင္းဂရုစိုက္တတ္ဖို႔၊ 
စာအုပ္ဌါးျခင္း၊ ျပန္အပ္ျခင္းေတြကို သင္ေပးပါ။ 

• သင္၏ေဒသရိွစာၾကည့္တိုက္မွာ ပံုျပင္ေျပာခ်နိ္နွင့္အျခားအစီအစဥ္ေတြ
ကို တက္ေ၇ာက္ပါ။ 

အရင္းအျမစ္- Born Learning by Mind in the Making , the Families and Work Institute  
၏စီမံကိန္း မိဘမ်ားအတြက္ အေစာပိုင္းသင္ယူမႈနည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္  
www.bornlearning.org မွာ ေလ့လာလိုက္ပါ။

သိပၸံပညာကိုအေျခခံလ်က္ ဦးေနွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေစာပိုင္းသင္ယူမႈနည္းလမ္း-  www.joinvroom.org   
မိသားစုမ်ားအတြက္ NAEYC - families.naeyc.org  
Ingham Intermediate School District ၏ Family Learning Connection- www.inghamisd.org/flc


