
အိမ္တြင္ သင့္ကေလးအား 
စာတတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္  
သခၤ်ာတြက္တတ္ရန္  
ကူညီေပးျခင္း 

NSW ပညာေရးဌာန 

Helping your child
with literacy and 
numeracy at home

Burmese



ေက်ာင္းစတက္ကာစ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ား၊  
ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္ေလးကိုု  
ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

အိမ္မွာေနရင္း ျပဳလုုပ္ႏိုုင္သည့္ အေရးၾကီးသည့္ သင္ယူမွႈမ်ားကိုု  
အေထာက္အကူျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ ထိုုလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကေလးႏွင့္ အတူ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရေစျပီး သင့္ကေလး 
ေက်ာင္း၌ စတင္သင္ယူရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 

သင့္ကေလးအား ထိုုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ စူးစမ္းေလ့လာရန္  
အားေပးျပီး သူတိုု႔ တစ္ဦးခ်င္း၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ကူညီပါ။ 
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စာတတ္ေျမာက္ျခင္း 
သင့္ကေလး၏ စာတတ္ေျမာက္ျခင္း  
စြမ္းရည္မ်ား တိုုးတက္လာေစရန္  
ကူညီေပးျခင္း 

စာတတ္ေျမာက္ျခင္းတြင္ နားေထာင္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊  
စာေရးျခင္းႏွင့္ စာလံုုးေပါင္းျခင္း တိုု႔ ပါဝင္သည္။ အေတြးမ်ားႏွင့္ ခံစားမႈမ်ား၊ 
စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကိုု ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပႏိုုင္ေသာ  
စြမ္းရည္ျဖစ္ျပီး ေျပာထားေသာ၊ ေရးထားေသာ သတင္းစကားမ်ားမွ  
အဓိပၸါယ္ ေဖၚျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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စကားေျပာျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ျခင္း 

စကားေျပာျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ျခင္း စြမ္းရည္မ်ားသည္ သင့္ကေလး  
ေက်ာင္းတြင္ သင္ယူျခင္းအတြက္ အေျခခံအုုတ္ျမစ္ကိုု တည္ေဆာက္  
ေပးသည္။ ထုုိစြမ္းရည္မ်ားသည္ သင့္ကေလး အေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္  
စကားေျပာျခင္း၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ လုုပ္ငန္းမ်ားအားလံုုး၌  
တက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္းတိုု႔အတြက္  အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

သင့္အိမ္တြင္ အဂၤလိပ္စာမဟုုတ္ေသာ အျခားဘာသာစကားေျပာပါက  
ကေလးကိုု ထိုုဘာသာစကား ဆက္လက္ အသံုုးျပဳ ေျပာဆိုုဖိုု႔ အားေပးရန္ 
အေရးၾကီးသည္။
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ကေလးျဖင့္ စကားေျပာျခင္း 
• ဥပမာ ေန႔စဥ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ အပါအဝင္ ကိစၥမ်ိဳးစံုု အေၾကာင္း ကေလးနဲ႔  

စကားေျပာပါ 

• သင့္ယဥ္ေက်းမႈက ပံုုျပင္ေတြ၊ သင့္ကိုုယ္ပိုုင္ ဇာတ္လမ္းေတြနဲ႔ သင့္ကေလးရဲ႕  
ဇာတ္လမ္းေတြကိုု မွ်ေဝေျပာျပပါ။ 

• ျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကိုု ရွင္းျပျပီး စကားေျပာပါ။ ဥပမာ “တိုု႔တေတြ ဒီေန႔  
ေက်ာင္းကိုု လမ္းေလွ်ာက္သြားမယ္၊ လမ္းမွာ ပန္းျခံတစ္ခုုကိုု ျဖတ္ရမယ္”။ 

• သင့္ကေလးေျပာတာကိုု နားေထာင္ျပီး အလွည့္က်ေျပာဖိုု႔ အားေပးပါ။  
စကားေျပာတဲ့အခါ ဘယ္လိုုနားေထာင္ ရမယ္၊ ဘယ္လိုုျပန္ေျပာရမယ္ဆိုုတာ  
ျပသပါ။ 

• သင့္ကေလးနဲ႔ စကားစေျပာတဲ့အခါ ဒါမွမဟုုတ္ စကားေျပာေနတဲ့အခါ ဟုုတ္တယ္၊ 
မဟုုတ္ဘူးထက္ပိုုျပီး ေျဖရမယ္ ့ေမးခြန္းေတြကိုု ေမးပါ။ ဥပမာ “ဒီေန႔ ေက်ာင္းမွာ 
ဘာေတြလုုပ္ရသလဲ”

• ဘယ္လိုု ဒါမွမဟုတ္ ဘာေၾကာင့္ နဲ႔ စတဲ ့ေမးခြန္းေတြ ေမးပါ။ ဥပမာ “ပန္းျခံထဲမွာ  
ငွက္ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ ေတြ႔သလဲ”

• ေမးခြန္းေမးတဲ့အခါမွာ သင့္ကေလးကိုု ေျဖဆိုုဖိုု႔ အခ်ိန္ေပးပါ။ 

• စကားေျပာရတာ ေပ်ာ္စရာျဖစ္ပါေစ။ ရယ္စရာ ပံုုျပင္ေတြ ဖန္တီးျပီး သင့္ကေလးကိုု 
ေျပာျပပါ၊ သီခ်င္းဆိုုျပပါ။ 
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သတင္းစကားတစ္ခုုကိုု ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း 
• ပံုုေျပာျပပါ။ အစ၊ အလယ္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အဆံုးမွာ ဘာျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ေျပာျပပါ။ 

• ဖတ္ျပီးတဲ့အခါမွာ သင့္ကေလးရဲ႕ အၾကိဳက္ဆံုး ဇာတ္ေကာင္ေတြ အေၾကာင္း  
ဒါမွမဟုုတ္ စာအုုပ္ရဲ႕ အၾကိဳက္ဆံုုး အပိုုင္းအေၾကာင္း ေျပာပါ။ 

• ပြဲတစ္ခု သြားတဲ့အခါ ဒါမွမဟုုတ္ ေက်ာင္းသြားတဲ့အခါ ဘာျဖစ္မလဲ ဆိုုတာ  
စိတ္ကူးျပီး အျပန္အလွန္ ေျပာပါ။ သြားျပီးတဲ့အခါ ဘာေတြျဖစ္ ခဲ့လဲဆိုတာ ေျပာပါ။  
ျပီးေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လိုထင္သလဲ ဘယ္လို ခံစား ရသလဲဆိုတာ ေမးပါ။ 

• ကေလးေတြ သူတို႔ဘာသာ စိတ္ကူးျပီး ကိုယ္ပိုုင္ ဇာတ္လမ္းေတြ ဖန္တီးဖိုု႔  
အားေပးပါ။ “ဇာတ္လမ္းက ဘာအေၾကာင္းလဲ” ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ဘယ္သူပါလဲ”  
“ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ဘာေတြ ျဖစ္သလဲ” စတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးပါ။ 

• သူတိုု႔ရဲ႕ နာမည္အျပည့္အစံုု၊ လိပ္စာ၊ အသက္၊ ေမြးသကၠရာဇ္နဲ႔ ဖုုန္းနံပါတ္ေတြ  
ကေလးေတြကို သင္ေပးပါ။ 

• ေက်ာင္းလႊတ္တဲ့အခါ ကေလးေတြကို သူတို႔တစ္ေန႔တာအေၾကာင္း ေမးပါ။  
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထပ္ေမးပါ။ ဥပမာ “ဘာလို႔ဒီလို ခံစားရတာလဲ”
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သင့္ကေလး အဂၤလိပ္စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ေဝါဟာရၾကြယ္ဝ 
လာျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ စာအုုပ္မ်ား 
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ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝေစျခင္း 
• စကားေျပာတဲ့အခါ ရွင္းျပတဲ့ စကားေတြကိုု သံုးပါ။ “ဒီမွာ ေခြးတစ္ေကာင္” လို႔  

ကေလးကေျပာရင္ “အေမႊးဖြားဖြားနဲ႔ အျဖဴေရာင္ ေခြးကေလး” လို႔ ထပ္ရွင္းျပပါ။ 

• ကေလးေတြ ဘာသာစကား ၾကြယ္ဝေအာင္ စကားလံုးအသစ္ေတြ သင္ေပးပါ။ 

• သင့္ကေလးကိုု စာအုပ္ဖတ္ျပေနတဲ့ အခါမွာ စာအုပ္ထဲမွာ ပါတဲ့ စကားလံုးေတြ  
အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ အဲဒီ့စကားလံုး ေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ အတူတူ ေဆြးေႏြးပါ။  
စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ စကားလံုး အသစ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပႏုိင္ပါတယ္။    

• ဝါက်ထဲမွာ ပါတဲ့ စကားလံုးအသစ္ေတြကို သံုးျပီး ေလ့က်င့္ပါ။ 

• အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာရိွတဲ့ အရာဝတၳဳ ေတြကို အမ်ိဳးအစားခြဲျပပါ။ 
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စာဖတ္ျခင္း 
ကေလးေတြက သူတို႔ကို ဖတ္ျပတဲ့ စာေတြကေန သင္ယူပါတယ္။  
အျခားသူေတြနဲ႔ စာဖတ္ျခင္း၊ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ စာဖတ္ျခင္းကေန  
သင္ယူပါတယ္။ 

ေန႔တိုင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စာအတူတူ ဖတ္ပါ။ ေက်ာင္း၊ စာအုပ္ဆိုင္၊  
စာၾကည့္တိုက္၊ ေဈးကိုု အတူတူ သြားဖို႔ အခြင့္အေရးရွာပါ။ 

ပံုျပင္ေတြ၊ အသံုးျပဳတဲ့ ဘာသာစကားေတြ၊ ပံုျပင္ထဲက စကားလံုးေတြ၊  
စကားလံုးထဲက အကၡရာစာလံုးေတြရဲ႕ အသံထြက္ေတြ အေၾကာင္းေျပာပါ။ 
ကိုယ့္အိမ္မွာေျပာတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ျပပါ။ 
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ေန႔တိုင္း ကေလးနဲ႔အတူတူ စာဖတ္ပါ။ 
• စာဖတ္ရတာ ေပ်ာ္စရာ၊ ဖတ္ခ်င္စရာ ျဖစ္ပါေစ။ ကေလးေတြက အျခား သူေတြကို  

ၾကည့္ျပီး၊ အတုခိုးျပီး သူတို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံျပီး စာဖတ္ျခင္း အေၾကာင္း  
သင္ယူပါတယ္။ 

• ကေလးေတြကို စာအုပ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးျပီး သူတို႔စိတ္ဝင္စားတဲ့ စာအုပ္ေတြကို  
ျပန္ဖတ္ခြင့္ေပးပါ။ 

• စာဖတ္မျပခင ္စာအုပ္အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းနဲ႔ ဇာတ္လမ္းထဲမွာ 
ဘာေတြျဖစ္လာ ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ 

• ပံုေတြအေၾကာင္း ပံုေတြက ဇာတ္လမ္းကို ဘယ္လို ပံ့ပိုုးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ 

• စာဖတ္ျပေနခ်ိန္မွာ ကေလးေတြကို ဇာတ္လမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ ့ေမးခြန္းေတြ ေမးပါ။ 
ဥပမာ “ေနာက္ဘာျဖစ္ လာမယ္လို႔ ထင္သလဲ။” “ဘာလို႔ ဒီလုိ ထင္သလဲ” 

• စာဖတ္ျပျပီးတဲ့အခါမွာ ဇာတ္လမ္း အေၾကာင္း ေျပာပါ။ “ပံုျပင္ထဲက ဘယ္ အပိုင္းကို 
အၾကိဳက္ဆံုးလဲ” ဒါမွမဟုတ္ “ပံုျပင္ထဲမွာ စိတ္လႈပ္ရွားဖိုု႔၊ ရယ္ဖိုု႔ ဒါမွမဟုတ္  
ဝမ္းနည္းဖို႔ အေကာင္းဆံုးက ဘာလဲ” စတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးပါ။ 

• သင့္ကေလးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ညီအကိုေတြ၊ ညီအမေတြ ဒါမွမဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔ 
အတူတူ အၾကိဳက္ဆံုး ပံုျပင္ေတြကိ ုအလွည့္က် ဖတ္ပါ။ 

• သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ပိုစတာ၊ လမ္းညႊန္၊ ဟင္းခ်က္နည္းနဲ႔ ေဈးဝယ္စာရင္း စသျဖင့္ 
စာဖတ္စရာ မ်ိဳးစံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
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ကာရံပါေသာ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ား 

12



စာဖတ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္  
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း 

• ကာရံေတြ ဒါမွမဟုတ ္စကားထာေတြ ပါတဲ့ အဂၤလိပ္စာအုုပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

• ကာရံညီတဲ့ စကားလံုုးေတြအေၾကာင္း ေျပာပါ။ Cat, hat, sat, bat စတဲ့  
စကားလံုးေတြဟာ အဂၤလိပ္စာမွာ ကာရံညီတဲ့ စကားလံုုးဥပမာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဆံုးမွာ အသံတူလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

• ကာရံတူတဲ့ စကားလံုုးေတြနဲ႔ ကစားပါ။ အဂၤလိပ္စာမွာ ကာရံတူတဲ့ ကစားနည္းေတြ 
ကစားပါ။ “Have you ever seen a snail deliver the mail?” စတဲ့ ကာရံတူတဲ့  
ဝါက်ေတြ ဖြဲ႔ပါ။ 
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အကၡရာစာလံုးမ်ား၏ အသံႏွင့္ ကစားပါ။ 
• အကၡရာစာလံုးေတြရဲ႕ အသံနဲ႔ ေပ်ာ္စရာ ျဖစ္ေအာင္လုုပ္ပါ။ အသံတူတဲ့  

စကားလံုးေတြ အသံုးျပဳ ထားတဲ့ ရီစရာ ဝါက်ေတြ တည္ေဆာက္ပါ။ 

• ကေလးကို စာဖတ္ျပေနခ်ိန္မွာ သူတို႔သိတဲ့ အသံေတြကို လက္ညိႈး ထိုးျပျပီး  
အသံထြက္ခိုုင္းပါ။  

• သင့္ကေလးရဲ႕ နာမည္နဲ႔ အသံထြက္ ကစားနည္းကို ကစားပါ။ “မင္းနာမည္က  
ဘယ္အသံနဲ႔ စသလဲ” “dad နဲ႔ အစအသံတူသလား” စသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြ ေမးပါ။  
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အဂၤလိပ္စာရိွ အကၡရာစာလံုးမ်ား အေၾကာင္း စာအုပ္ 
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ပံုဆြ ဲျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္း 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာမ်ားအေၾကာင္း ပံုဆြဲဖို႔ စာေရးဖို႔ ကေလးကို အားေပးပါ။ 

သူတိုု႔ဆြဲထားတဲ့ ပံုေတြအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ စာအေၾကာင္း ေျပာခိုင္းပါ။ 
သူတို႔ ပံုျပင္ေတြ၊ ဒီပံုေတြဆြဲဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ေရးသားဖို႔ ဘယ္လို  
ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို စိတ္ဝင္တစားေမးပါ။ 
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ေန႔တိုင္းစာေရးပါ
• ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ပံုဆြဲပါ။ စာေရးပါ။ ကေလးေတြကို သူတို႔ လုုပ္ခ်င္တဲ့၊ ျဖစ္ခ်င္တဲ့  

ဒါမွမဟုတ္ ကစားခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ပံုဆြဲခိုင္းပါ။ ဒါမွမဟုုတ္ စာေရးခိုင္းပါ။ 

• သူတို႔ေရးထားတဲ့ ပံုေတြ၊ စာေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပဖို႔ အားေပးပါ။ သူတို႔  
ေရးျခစ္ထားတဲ့အရာေတြအေၾကာင္း ဆြဲထားတဲ့ ပံုေတြ၊ အကၡရာစာလံုးေတြ၊  
စကားလံုးေတြ အေၾကာင္း ပါဝင္ႏိုင္ ပါတယ္။ 

• အျခားစာေရးကရိယာမ်ား ျဖစ္သည့္၊ ေျမျဖဴခဲ၊ စာရြက္ ႏွင့္ ခဲတံ၊ မာကာပင္န္ ႏွင့္  
ေဘာပင္န္ မ်ား ျဖင့္ ေရးဆြဲပါ။ 

• ကေလးေတြကိ ုသူတို႔နာမည္ကို ေရးခိုင္းပါ။ ကေလးေတြက သူတို႔ အတြက္  
အေရးၾကီးတဲ့ အျခားသူေတြရဲ႕ နာမည္ေတြ ကိုလည္း ေရးဖို႔ ၾကိဳးစား ႏိုင္ပါတယ္။ 

• သင့္ကေလးက စာေရးေနခ်ိန္၊ ပံုဆြဲ ေနခ်ိန္မွာ သူတိုု႔ေရးဆြဲေနတဲ့ ပံုအေၾကာင္း  
အကၡရာစာလံုးေတြရဲ႕ အသံေတြအေၾကာင္း ေျပာပါ။ 

• ကေလးေတြကို သူတို႔ စိတ္ကူး စိတ္သန္းေတြ အသံုးျပဳျပီး ပံုျပင္ေတြ ဖန္တီးဖို႔  
အားေပးပါ။ သူတို႔ ပံုျပင္ အတြက္ ပံုေတြဆြဲျပီး စကားလံုး ေတြေရးျပီး ပံုျပင္စာအုပ္  
ဖန္တီးႏိုင္ ပါတယ္။ 

• ကေလးေတြကို သူတို႔အိမ္မွာသံုးတဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ သတင္းစကားေတြ ေရးဖို႔  
ကူညီေပးပါ။ 
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ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုုအတြက္ ပံုဆြဲျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္း 
• ေဈးဝယ္စာရင္း ဒါမွမဟုုတ္ မိသားစု ထဲက သေဘာအက်ဆံုးသူ ဒါမွမဟုုတ္ သူတို႔ရဲ႕  

အၾကိဳက္ဆံုး စာအုပ္ အေၾကာင္း ပံုဆြဲဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ စာနဲ႔ ေရးဖို႔ သင့္ကေလးကိုု 
အားေပးပါ။ 

• သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဒါမွမဟုတ္ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ကို ဖန္တီးပါ။ သီခ်င္း၊ ကဗ်ာနဲ႔  
လိုက္ဖက္မယ့္ စကားလံုးေတြ၊ ပံုေတြကို ေရးဆြဲပါ။ 

• သူတို႔ဖန္တီးထားတဲ့ ပံု ဒါမွမဟုတ္ စာအေၾကာင္း ကေလးေတြကို ရွင္းျပ ခိုင္းပါ။

• စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့၊ ေပ်ာ္စရာ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အျဖစ္ အပ်က္ 
တစ္ခုအေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုထဲက တစ္ေယာက္ ဆီကို  
စာတစ္ေစာင္ ေရးဖို႔ သူတို႔ကို အားေပးပါ။ 

• သင့္ကေလးေန႔စဥ္ ေရးသားႏိုင္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ပံုဆြဲႏိုင္ဖို႔ စာအုပ္ေလး တစ္အုပ္၊  
ဂ်ာနယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္း စာအုပ္ ထားေပးပါ။ 

• ပြဲတစ္ပြဲအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ အထူး ကိစၥတစ္ခုအတြက္ ကဒ္ ဒါမွမဟုတ္  
ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ကို ဖန္တီးပါ။ 
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သတင္းစကားမ်ား အေၾကာင္းေျပာပါ

• ကေလးေတြကို သူတို႔ ေျပာျပခ်င္တဲ့ သတင္းစကားတစ္ခု ဖန္တီးခိုင္းပါ။ “ေခြး  
သတိျပဳပါ” ဆိုတဲ့ ပိုစတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့  
အရာေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ဆရာ/မ ကို ေျပာျပတဲ့ စာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

• သင့္ကေလးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ စိတ္ဝင္စားမႈေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့  
ေန႔စဥ္သံုး စကားလံုးေတြကို အသံုးျပဳပါ။ 

• သင့္ကေလးေရးထားတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကေလးနဲ႔ အတူတူ ဖတ္ထားတဲ့ ပံုျပင္  
ဒါမွမဟုတ္ စာေတြ အေၾကာင္း ေျပာပါ။ 

• စကားေျပာတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင့္ကေလးကို စကားလံုးအမ်ားၾကီးသံုးျပီး ဝါက်ဖြဲ႔ ေျပာဖို႔ 
အားေပးပါ။ 
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ဂဏန္းတြက္ျခင္း
သင့္ကေလးကို ဂဏန္းတြက္ျခင္း စြမ္းရည္ 
ဖြ႔ ံျဖိဳးလာေစရန္ ကူညီျခင္း 

ဂဏန္းတြက္ျခင္း စြမ္းရည္ ဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို  
မည္သို႔ အသံုးျပဳေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ စာဖတ္စဥ္  
စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အိမ္တြင္  
နံပါတ္ရိွသည္။ တစံုတခု ဝယ္လွ်င္ ေပါင္းရ ႏႈတ္ရသည္။ 

သင့္ကေလးကို ဂဏန္းတြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ  
သေဘာထား ရိွလာရန္ ကူညီပါ။ 

သင့္အိမ္တြင္ေျပာေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ဂဏန္းတြက္ျခင္း စြမ္းရည္  
ဖြ႔ံျဖိဳးလာရန္ အေရးၾကီးသည္။ 
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ဂဏန္းမ်ား နွင့္ ေရတြက္ျခင္း   

ကေလးမ်ား အေစာပိုင္းသင္ယူေသာ စြမ္းရည္တခုမွာ  
ေရတြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

• ဂဏန္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက် မွန္ကန္စြာ ေျပာဆို ေရတြက္ျခင္း 

• ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဂဏန္း စကားလံုးမ်ားကို တြဲဖက္ျခင္း

• ေနာက္ဆံုးေရတြက္ေသာ ဂဏန္းသည္ ဝတၳဳပစၥည္း၏ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ ကို 
ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း သိရိွျခင္း 

အသံုးျပဳရမည့္ စကားလံုးမ်ား 
• ေရွ႕ဆက္ေရတြက္ျခင္း၊ ေနာက္ျပန္ေရတြက္ျခင္း 

• မတိုင္မီ ဂဏန္း၊ အေနာက္က ဂဏန္း 

• ပိုမ်ားျခင္း၊ ပိုနည္းျခင္း 

• အတူတူပဲ 
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အဂၤလိပ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

0 zero 1 one 
2  two 3 three
4  four 5 five
6  six 7 seven
8  eight 9 nine

10  ten
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ဂဏန္းမ်ားအေၾကာင္း သင္ယူျခင္းကို အားေပးသည့္  
လုုပ္ငန္းမ်ား 

• ဂဏန္းေတြ၊ အစက္ေတြ ပါတဲ့ အံစာတံုးကိုု အသံုးျပဳရင္ သင့္ကေလး ဂဏန္းေတြနဲ႔  
အေရအတြက္ေတြကို မွတ္မိေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ “အံစာတံုးေပၚမွာ အစက္  
ဘယ္ႏွစ္စက္ ပါလဲ” လို႔ ကေလးကို ေမးပါ။ 

• အံစာတံုးနဲ႔ ေရတြက္မႈကို အသံုး ျပဳတဲ ့ကစားနည္းေတြကိုု ကစားပါ။ 

• ပံုျပင္မ်ားကို ဖတ္ျပျပီး မွ်ေဝပါ။ ေရတြက္ျခင္း၊ အေရအတြက္နဲ႔ စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္ေတြ 
အပါအဝင္ စာအုုပ္ထဲတြင္ ေတြ႔ရတဲ့ ဂဏန္းေတြ အေၾကာင္း ေျပာပါ။ 

• လမ္းေလွ်ာက္ထြက္တဲ့အခါ လမ္းမွာ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေတြ႔ေအာင္ ရွာခိုင္းပါ။  
“ဘယ္နံပါတ္ေတြ ေတြ႔ရသလဲ”  လိုု႔ ကေလးကို ေမးပါ။ အိမ္နံပါတ္ေတြ၊  
ကားနံပါတ္ေတြနဲ႔ လမ္းနံပါတ္ေတြ အေၾကာင္းေျပာပါ။  

• နာရီေတြ ဖုုန္းေတြ စတဲ့ ေန႔စဥ္သံုး ပစၥည္းေတြမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ဂဏန္းေတြ အေၾကာင္း 
ေျပာပါ။ 

24 



အရာဝတၳဳမ်ား သို႔မဟုတ္ အစက္မ်ား၏ ဂဏန္းမ်ားကို မွတ္မိျခင္း 

အံစာတံုး အစက္မ်ား၏ ပံုသ႑ာန္ 

အစက္ ပံုသ႑ာန္မ်ား

3 4

6 6
ဒိုုမီႏိုုအစက္ ပံုသ႑ာန္မ်ား
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ကေလးႏွင့္အတူ ေရတြက္ျခင္း 
• အိမ္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္ ေရတြက္ပါ။ လြယ္ကူတဲ့ ခ်က္နည္းကို အတူတူ  

ခ်က္ျပီး ပါဝင္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ကေလးကို ေရတြက္ ခိုင္းပါ။ 

• မိသားစု ထမင္းဝုိင္းအတြက္ ထမင္းပြဲ ျပင္တဲ့အခါ ကူညီဖို႔ ကေလးကို အားေပးပါ။ 
စားပြဲမွာ လိုအပ္မယ့္ လူ၊ ပန္းကန္ျပား၊ ခြက္၊ ဇြန္း၊ ခက္ရင္း ေတြကို ေရတြက္ခိုင္းပါ။ 

• ေက်ာင္းအကၤ်ီဝတ္တဲ့အခါ တပ္ရတဲ့ ၾကယ္သီးကို ကေလးနဲ႔အတူ ေရတြက္ပါ။ 

• ထမင္းဘူးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးအစား ေတြကိ ုကေလးကို ေရတြက ္ခိုင္းပါ။ 

• ေရွ႕ဆက္ေရတြက္ပါ။ ကားေတြ၊ အိမ္ေတြ၊ ဘိနပ္ေတြ၊ အိတ္ေတြ စတဲ့  
ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ အရာေတြကို ေရတြက္ပါ။ 

• ေနာက္ျပန္ေရတြက္ပါ။ ေလွခါးေပၚက ဆင္းျပီး ေလွခါးေပၚ ျပန္တက္ပါ။ 10, 9, 8 ....

အဂၤလိပ္စာရိွ ေရတြက္ျခင္း သီခ်င္းမ်ား 

• Here is the Beehive

• Five Little Ducks

• The Ants Go Marching

• One, Two, Buckle My Shoe

• Five Cheeky Monkeys Jumping  
on the Bed

• Ten Green Bottles
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အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ေရတြက္ျခင္း  
အေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား 
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ေပါင္းျခင္း ႏွင့္ ႏႈတ္ျခင္း   

ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေပါင္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ျခင္း သေဘာကို နားလည္ရန္  
လိုုအပ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခု ထက္ပိုေသာ ပစၥည္း  
မ်ားကိုု ေပါင္းစုျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

အသံုးျပဳရမည့္ စကားလံုးမ်ား 
• ႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည္၊ ဆက္သြယ္သည္၊ အေျဖ ရသည္၊

• ထက္ပိုနည္းသည္၊ ထက္ပိုမ်ား သည္

• အားလံုးေပါင္း၊ စုစုေပါင္း

• ႏွဳတ္ သည္၊ ထုတ္ သည္

• ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္လဲ
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ေပါင္းျခင္းကို အားေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
• ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းေတြ အေရအတြက္ကို ေပါင္းပါ။ ကစားစရာေတြ၊ သစ္သီးေတြ၊  

စာအုပ္ေတြ စသျဖင့္။ ကေလးေတြက သူတို႔ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကို ေပါင္းဖို႔  
အသံုးျပဳ ႏိုုင္ပါတယ္။ 

• လမ္းေလွွ်ာက္ထြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ လမ္းမွာ ေတြ႔ရတဲ့ အရာဝတၳဳအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ နံပါတ္  
ေတြကို ေပါင္းပါ။ ဥပမာ ဥယ်ာဥ္ထဲက ပန္းေတြ။ 

• ျပကၡဒိန္မွာ ကေလးေတြ ေက်ာင္း သြားတဲ့ ေန႔ေတြကို မွတ္သား ထားခိုင္းပါ။  
ဒါမွမဟုုတ္ အျခားလုုပ္ငန္း တခု လုပ္ တာ ကိုမွတ္သားထားခို္င္းပါ။ တပတ္  
ကုန္သြားလွ်င္ လုပ္ငန္း တခုခ်င္း အတြက္ ရက္ေတြကို ေပါင္းပါ။ 

• ေဈးဝယ္ထြက္တဲ့အခါ ဝယ္ဖို႔လိုတဲ့ အရာေတြအေၾကာင္း ေျပာပါ။ “မိသားစုထဲက  
လူတိုင္းအတြက္ ငွက္ေပ်ာသီး ဘယ္ႏွစ္လံုး ဝယ္ရမလဲ၊ တစ္လံုးပိုဝယ္ရင္  
ဘယ္ႏွစ္လံုး ျဖစ္သြားမလဲ” စသျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးပါ။ 

• အံစာတံုးႏွစ္တံုး အသံုးျပဳျပီး ဂဏန္း ေပါင္းရတာကို အားေပးတဲ့ ကစားနည္းေတြကို 
ကစားပါ။ ဥပမာ "Snakes and Ladders."  

  29



ႏႈတ္ျခင္းကို အားေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
• ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းေတြကို ႏႈတ္ပါ။ ထမင္းဘူးထဲက အမ်ိဳး အမည္ေတြကို ေရတြက္ျပီး 

အမ်ိဳးအမည္ေတြ ဖယ္ဖယ္ျပီး ႏႈတ္ပါ။ 

• စားေသာက္ေနခ်ိန္မွာ သင္စားတဲ့ အစာ အမ်ိဳးအမည္ေတြကို ေရတြက္ပါ။ “စပ်စ္သီး 
ဘယ္ႏွစ္လံုး စားျပီးျပီလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္လံုး က်န္ေသးလဲ” စတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။ 

• အမ်ိဳးအမည္ေတြ ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အခါ ကြာျခားသြားမႈကိ ုသတိျပဳဖို႔ ကေလးကိုု 
အားေပးပါ။ ဥပမာ ၾကက္ဥျခင္းထဲက ၾကက္ဥေတြ ထုတ္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုုတ္  
ငွက္ေပ်ာသီးတစ္ဖီးက ငွက္ေပ်ာသီးေတြ ျဖဳတ္ျခင္း။ 

• တခု ဖယ္ျပီးတိုင္း အေရအတြက္ ေလ်ာ့သြားတဲ့ "Five Little Ducks" စတဲ့  
သီခ်င္းေတြကို ဆိုပါ။  

• “ဇလံုထဲမွာ ပန္းသီးငါးလံုးရိွတယ္။ ႏွစ္လံုး စားလိုက္ရင္ ဘယ္ႏွစ္လံုး က်န္မလဲ” စတဲ့ 
ေမးခြန္းေတြကို ေမးပါ။ 
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အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေပါင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျခင္း အေၾကာင္း  
စာအုပ္မ်ား
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ပံုသ႑ာန္မ်ားကို ေဖာ္ထုုတ္ျခင္း ႏွင့္ 
ဖန္တီးျခင္း  
ပံုသ႑ာန္ဆိုသည္မွာ ထပ္တလဲလဲ ေတြ႔ရေသာ ဒီဇိုုင္းအစုအေဝး ျဖစ္သည္။ 
၄င္းတို႔မွာ ပံုစံ၊ အသံ၊ အေရအတြက္အား ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ကေလးမ်ားသည္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား မွတဆင့္ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို မွတ္မိ၊  
ေဖၚထုတ္၊ ဖန္တီး၊ အတုခိုး၍ သင္ယူႏိုင္ ၾကသည္။ 
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အသံုးျပဳရမည့္ စကားလံုးမ်ား 
• ထပ္တဖန္၊ 

• ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္

• ဖန္တီးပါ

• ခြဲျခား  ေဖၚထုတ္

• ရွင္းျပ၊ေဖၚျပ 

• ပုံသ႑န္

• တူညီ

• ကြာျခားျခင္း

ပံုသ႑ာန္မ်ားကို မွတ္မိျခင္း၊ ေဖၚထုတ္ျခင္း
• ပါကင္စကၠဴ၊ ေရခ်ိဳးခန္း ေက်ာက္ျပားနဲ႔ ကားအဝင္လမ္း စတာေတြေပၚရိွတဲ့  

ပံုသ႑ာန္ေတြကို ေဖၚထုတ္ပါ။ မတူညီတဲ့ ပံုသ႑ာန္ေတြနဲ႔ ပံုသ႑ာန္ ျဖစ္ေစတဲ့ 
အေၾကာင္းကို ေျပာပါ။ 

• ပံုသ႑န္ မ်ား အေၾကာင္း ေဆြေႏႊး ပါ။ ေမးခြန္းမ်ား ေမး ပါ -- "ဘာျဖစ္လို႔  
ဒီပံုသ႑န္ ျဖစ္ေနသလဲ? "ဒီပံု သ႑န္ အတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြား ႏိုင္ 
သလား?" 

• ကဒ္ျပား၊ ဒိုမီႏိုမ်ား ဒါမွမဟုတ္ အံစာတံုးနဲ႔ ကစားနည္းေတြ ကစားျပီး ကေလးေတြ  
ပံုသ႑ာန္ေတြကို မွတ္မိလာဖို႔ အကူအညီေပးပါ။ 
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ပံုသ႑ာန္မ်ားကို ကူးယူျခင္း 
• ပံုသ႑ာန္တစ္ခုနဲ႔ လက္ဖဝါးရိုက္ျပီး လက္ဖဝါးရိုက္ကစားနည္းကို ကစားပါ။  

သင့္ကေလးကို သင္လုပ္ျပတဲ့ ပံုစံအတိုင္း လိုက္လုပ္ခိုင္းပါ။ 

• ပံုသ႑ာန္တစ္ခု အသံုးျပဳျပီး စားပြဲ အတူတူ ခင္းပါ။ ဥပမာ ပန္းကန္ျပားႏွင့္ ဇြန္း၊ ပန္း
ကန္ျပားႏွင့္ ဇြန္း၊ ပန္းကန္ျပား ႏွင့္ ဇြန္း၊ စသျဖင့္။ 

ပံုသ႑ာန္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း 
• ကစားစရာေတြနဲ႔ သစ္သီးေတြ စတဲ့ ေန႔စဥ္သံုး ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပံုသ႑ာန္ေတြကိုု  

ဖန္တီးပါ။ 

• ရိုးရွင္းေသာ ပံုသ႑ာန္မ်ား ႏွင့္ စတင ္ျပီး တေျဖးေျဖးခက္တဲ့ ပံုသ႑ာန္မ်ားကိ ု 
လုပ္ပါ။ ဥပမာ၊ ပန္းသီးတလံုး၊ ငွက္ေပ်ာသီး ၁ လံုး။ ပန္းသီးတလံုး၊ ငွက္ေပ်ာသီး ၂ 
လံုး။ 
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အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ပံုသ႑ာန္မ်ား အေၾကာင္း  
စာအုပ္မ်ား 
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အဂၤလိပ္စာ အေရးအဖတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္  
အကူအညီျဖစ္ေစေသာ စာအုပ္မ်ား 

စကားေျပာမ်ားႏွင့္ စကားလံုးၾကြယ္ဝျခင္း အတြက္ စာအုပ္မ်ား 
Dunbi the Owl – Daisy Utemorrah, editor Pamela Lofts. Scholastic 
Australia

Possum Magic – Mem Fox, illustrator Julie Vivas. Omnibus Books

Splosh for the Billabong – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen 
and Unwin

The Day the Crayons Quit – Drew Daywalt, illustrator Oliver Jeffers. 
Harper Collins Children’s Books

The Echidna and the Shade Tree – Mona Green, editor Pamela 
Lofts. Scholastic Australia

The Little Refugee – Anh and Suzanne Do, illustrator Bruce 
Whatley. Allen & Unwin Children

The True Story of the 3 Little Pigs – Jon Scieszka, illustrator Lane 
Smith. Penguin

The Very Cranky Bear – Nick Bland. Scholastic Australia
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ကာရံပါေသာ စာအုပ္မ်ား 
Miss Spider’s Tea Party – David Kirk. Scholastic Inc

No Way Yirrikipayi! – Alison Lester. Pan Macmillan Australia

Pig the Pug – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Piranhas Don’t Eat Bananas – Aaron Blabey. Scholastic Australia

Oi Cat! – Kes Gray, Jim Field. Hachette Australia

Sebastian Lives in a Hat – Thelma Catterwell, illustrator Kerry 
Argent. Omnibus Books

Walking Through the Jungle – Stella Blackstone. Barefoot Books

The Cat in the Hat – Dr Seuss. Random House

အကၡရာစာလံုုးမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား 
ABC Dreaming – Warren Brim. Magabala Books

Animalia – Graeme Base. Picture Puffins 

Dr Seuss’s ABC – Dr Seuss. Random House

I Spy, An Alphabet in Art – Lucy Micklethwait. Greenwillow Book

စာရင္းတြင္ေဖၚျပထားေသာ စာအုပ္မ်ားကို စာတတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ဂဏန္း 
တြက္ျခင္းအပါအဝင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားစြာအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ၍၊ သင့္ကေလး အစ  

ေကာင္းေစ ဖုိ႔၊ အကူအညီရ ႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။ 

education.nsw.gov.au/lit-and-num-at-home
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ဂဏန္းတြက္ျခင္း စြမ္းရည္ ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္  
အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ား

ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား 
Counting on Community – Innosanto Nagara. Seven Stories Press, 
Penguin.

Counting with Tiny Cat – Viviane Schwarz. Walker Books

Five Little Ducks – Penny Ives. Child’s Play International Ltd

One is a Snail, Ten is a Crab – April Pulley Sayre and Jeff Sayre, 
illustrator Randy Cecil. Scholastic Australia

One Woolly Wombat – Kerry Argent. Scholastic Australia

Ten Black Dots – Donald Crews. Scholastic Australia

Ten Little Dinosaurs – Mike Brownlow, illustrator Simon Rickerty. 
Orchard Books

Ten Little Jarjum – Tabulam Aboriginal Community members,  
editors Suzi Williams and Kate Merrifield. NSW Board of Studies

Ten Scared Fish – Ros Moriarty, illustrator Balarinji. Allen and 
Unwin
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ေပါင္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ျခင္းအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား 
Five Little Monkeys Play Hide-and-seek – Eileen Christelow. 
Houghton Mifflin

Ten Little Beasties – Rebecca and Ed Emberley. Macmillan

Ten Little Fingers and Ten Little Toes – Mem Fox, illustrator Helen 
Oxenbury. Puffin Books

Ten Little Ladybugs – Melanie Gerth, illustrator Laura Huliska-
Beith. Intervisual Books Inc

There Were 10 in the Bed – illustrator Wendy Straw. Sweet Cherry 
Publishing

The Shopping Basket – John Burningham. Random House

Uno’s Garden – Graeme Base. Penguin Books, Puffin

ပံုသ႑ာန္မ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား 
Anno’s Counting Book – Mitsumasa Anno. Harper Collins

Caterpillar and Butterfly – Ambelin Kwaymullina. Fremantle Press

One fish, two fish, red fish, blue fish – Dr Seuss. Random House

The Very Hungry Caterpillar – Eric Carle. Hamish Hamilton Press

  39

© State of New South Wales (Department of Education), 2020.

The copyright material published in this resource is subject to the Copyright Act 1968 (Cth) and is owned by the  
NSW Department of Education or, where indicated, by a party other than the NSW Department of Education  
(third-party material).

Copyright material available in this resource and owned by the NSW Department of Education is licensed under  
a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. This licence allows you to share and adapt  
the material for any purpose, even commercially.

Attribution should be given to © State of New South Wales (Department of Education), 2020.

Material in this resource not available under a Creative Commons licence: 
 -  the NSW Department of Education logo, other logos and trademark-protected material 
 -   material owned by a third party that has been reproduced with permission. 

You will need to obtain permission from the third party to reuse its material.



တယ္လီဖုန္း စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ထပ္မံသိရွိလိုလွ်င္ သင့္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို ဆက္သြယ္ပါ။ စုံစမ္းရာတြင္  
စကားျပန္အကူအညီ လိုအပ္လွ်င္ တယ္လီဖုန္း စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ 131 450 သို႔ ေခၚဆိုၿပီး 
သင္၏ ဘာသာစကားျဖင့္ စကားျပန္တစ္ေယာက္ ေတာင္းခံပါ။ ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ အခမဲ့  
ျဖစ္ပါသည္။ 

NSW ပညာေရးဌာန 
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