
 စိတ္္ိိုင္းႏ  ငွ္င ့္္ိိုင္းႏငိိုင္ရာ က်န္းႏ္ာာန္စစ္္းႏရရးႏ 
အတစက္ အၾကံ ၁၀၀ 

 

ာတိတရားႏ 

 
BPS WSCC COVID 19 Social Emotional Resources 

Superpowered: Transform Anxiety into Resilience Public Group 
 
 

1. ရန ွစစဥ္ ာတိ္ဌန္ (၁၅္ိနစ္ တိတ္တိတ္ငိတ္ငိတ္  င္ွ  ိ င္းႏငငင္ဳ င္္ ့) ဳ္ ငို္္္ပါ။  
2. စိိုးႏရိ္္ာညွ္ ံစားႏ့္္ ်ားႏ ရင်ာွရ္ပွရစရန္ ္ိ္ိကရငးႏအားႏ စိတ္ရ္ွပ္ပးႏရစာညွ္အာက္ရ့နည္းႏစနစ္္်ားႏာင္ရ္းႏ္ပါ။ 
3. ာတိ္ဌန္အရငွအက်င္ွ္ည္ာိို ွရငာင္ရစက္ရာည္ကိို ္ိ္ိကရငးႏအားႏာင္ရ္းႏ္ပါ။ ာိို ွ္မိုတ္ ္န္းႏ္စင္ွအနံံ ွရ့ဳ င္းႏ ာိို ွ္မိုတ္ နံရံရငးႏးက္ၾကညွ္ ္ၿးႏအာက္ရ့ဳ င္းႏ 

စာည္ကကွာိို ွ္ိ္ိကိိုုွ္ကိိုု္ ရဳးရင်ာွရစာညွ္ရငွက်င္ွ န္းႏ္်ားႏကိို ၎တိို ွာင္ န္းႏစာ္်ားႏ္စ င္တစင္ဳ ္ ငို္္ရန္ာင္ရ္းႏ္ပါ။ နံရံရငးႏးက္ၾကည္ွအာက္ရ့ဳ င္းႏတစင္ အာက္ဳ္င္းႏဳ္င္းႏရ့ဳ င္းႏ  င္ွ 
အာက္ဳ္င္းႏဳ္င္းႏရ့္ိုတ္ဳ င္းႏတိို ွ ရငေကိ္္္ပ၀င္ာည္ါ။ ဤအာက္ရ့ရငွက်င္ွ န္းႏကိို အ န္းႏတစင္းႏရ ိ နံရံရငးႏရ္ာင္ွ တစ္ရ္ာင္ွစၿာိို ွ္်က္  ာ္  ္ၿးႏ ္တ္တ္္ရ္္ကာ တစေ္ကိ္္စၿ အာက္ရ့ ို္ိုတ္ 
ဳ င္းႏငို္္ဳ င္းႏရငာငရ္စက္ ိိုင္ာည္ါ။  

4. အိ္္တစင္ ရုာာဂ က်င္ွ္ပါ။ ု က််ဴ ွတစင္ ကရငးႏ္်ားႏငိိုက္ငို္္ ိိုင္ာည္ွ ရုာာဂဂၿီၿုိို္်ားႏ  င္ွ ရုာာဂအရနအ္ားႏဳ္္ံို္်ားႏငည္းႏရ ိ္ပာည္ါ။  
 
 
 
 

 

Burmese  

https://www.buffaloschools.org/Page/88661
https://www.facebook.com/groups/getsuperpowered/permalink/1250041725184498/


 

င့္ရ္ ားႏ့္္ ်ားႏ 

 
Click for Link to Physical Activity Resources 
Click for link to 5 minute fitness activities 

 
 

5. တစ္ရက္တစင္ ္ိ္ိကရငးႏအားႏ အနည္းႏငံိုးႏ ၁၀္ိနစ္ န္ ွ င့္္ရ ားႏ့္ဳ္ ္ပရစါ။ စဥ္္ာ ကဳ င္းႏ ရငွက်င္ွ န္းႏငို္္ဳ င္းႏ ရုာာဂက်င္ွဳ င္းႏ 
6. ္ိ္ိကရငးႏအားႏ ္ိ္ိ္ပတ္၀န္းႏက်င္ာန္ ွရ င္းႏရရးႏ အိ့္္္ကိစၥ္်ားႏတစင္ က ညၿရန္  ိိုင္းႏ္ပါ။  
7. အဳ္င္တစင္္ိိုးႏရစာ္ပက ကရငးႏအားႏ္ိိုးႏရရ္ကတစင္င္္းႏရင ်ာက္ရန္ရ နာစားႏ္ပါ။  
8. ဳ ံရ င္းႏဳ င္းႏ ာစ္ရစက္္်ားႏင ကဳ င္းႏတိို ွတစင္ ကရငးႏအားႏက ညၿ စင္ွဳ္ ္ပါ။  
9. ္ိာားႏစို၀င္တိိုင္းႏအတစက္ ကကစက္္်ားႏကိို ္ိ္ိကရငးႏ္ းန္တၿးႏရစ ္ၿးႏ အက ္ိ င္္ပါ။ 
10. အကု္၍အဳ္င္တစင္ ္ိိုးႏရစာ္ပက ္ိိုးႏရရ္ကင္္းႏရင ်ာက္ရန္အတစက္ ကရငးႏကိိုရ နာစားႏ္ပါ။ (င ဳ င္းႏရ၀းႏရ၀းႏရတာွရန္ပ)ါ။  
11. အက္ပတၿဳ္ ငို္္္ပါ။  
12. ာန္ ွရ င္းႏရရးႏ ္ိ င္္ စကငို္္္ပါ။ အ ်ိန္ာတ္္ တ္္ပ ာိို ွ္မိုတ္ ာၿ ်င္းစင္ွ၍ ဘု္ာ က အ န္းႏကိို အဳ္န္ရ င္းႏ ိိုငာ္ည္ကိို ၾကညွ္္ပါ။  
13. ဳ ံ္ကတစင္  ္ိ င္္စက္ ်ိ းႏစံိုငို္္္ပါ။ (ရနာက္ဳ္န္ရရ ာက္ဳ င္းႏ ရဳ တရ္ပင္ကိ် းႏ ိုန္ဳ င္းႏ ရဘးႏတရစာင္းႏရင ်ာက္ဳ ငး္ႏ စာည္ဳးင္ွ)  
14. GoNoodle! အနားႏ  ုဳ င္းႏ င့္္ရ ားႏ့္င္္းႏန န္ ်က္ စာည္တိို ွအတစက္အငစန္ရကာင္းႏရာာ၀ဘ္ငိိုီ္ဳးစ္ာည္ါ။  
15. အိ္္အတစင္းႏ အ က္ ကရက်ာ္ဳးတ္ဳ င္းႏ္်ားႏ ရငာင္ရစက္္ပါ။  
16. ဇစန္ဘားႏ ာိို ွ္မိုတ္ ု က်  ွတစင္ အတ ကာညွ္ ဂၿီၿုိို္်ားႏၾကညွ္္ပါ။  
17. အ္ ိ က္္်ားႏဳ္ညွ္ရနာညွ္ အံငစက္်ားႏ ဘၿီိို္်ားႏကိို အတ တကစ ာန္ ွရ င္းႏရရးႏငို္္္ပါ။  
18. ဳ္်ဴတင္းႏရ္ပက္္်ားႏကိို အတ တကစ ရငးႏ္ပါ။  
19. အ န္းႏနားႏ ္ိ င္္စက္ ်ားႏ  င္ွအိိုငံ္စ္ရငာင္ရစက္္ပါ။ ရ္်ာ္စရာရကာင္းႏာည္ွအရာငို္္္ပါ။  ဏအတစင္းႏာန္ ွရ င္းႏရရးႏငို္္ ္ၿးႏ တကု္ွရ္်ာ္စရာရကာင္းႏာည္ွအရာ အာံိုးႏ၀င္ာညွ္အရာ္်ိ းႏ 

 
 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127349&dataid=203182&FileName=Physical%20Activity%20Video%20Links.pdf
https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127349&dataid=203181&FileName=6%20Minute%20Fitness%20Activities.pdf
https://www.gonoodle.com/


 

အမာရ 

                    
 

BPS Meal Distribution Schedule 
Community Service Resource List 

 
20. အ္ပတ္စစဥ ္္ိ္ိကရငးႏကိို အစားႏအစာအာစ္ဳးင္ွ ္ိတ္ငက္္ပါ။ Beets, Rutabagas, Squash 
21. စားႏ္စက  ိုံ င္းႏဳ င္းႏ ာိို ွ္မိုတ္ အမာရဳ္ည္ွ၀ာညွ္အစားႏရာာက္ဳ္င္ငင္ရာတစင္ က ညၿ စင္ွဳ္ ္ပါ။  
22. ္ိ္ိကရငးႏ  င္ွ အရင္က္ံိုစံရရ ကရ ်ာင္းႏဳ္ ငို္္္ပ (Juice, ice tray, toothpicks, and saran wrap)ါ။ 
23. တစ္္ပတစ္ ပ ္ိ္ိကရငးႏအားႏ ဘာ္ကဳးစ္ဳ းစ္ ညစာရရစးႏ ိ္ိုင္းႏ္ပါ။ 
24. ္ိာားႏစို မင္းႏ ်က္စာအို္္ ဳ္ ငို္္္ပါ။  
25. မင္းႏ ်က္နည္းႏအာစ္းန္တၿးႏ္ပါ။  
26. ္ိ္ိကရငးႏ ာၾကားႏ  င္ွစားႏဳ င္းႏးႏကိို ကန္ ွာတ္္ပါ။  
27. အရင္က္ံိုစံ္်ိ းႏ ရ္ပက္ရ္ပက္္စင္ွဳ္ ငို္္္ပါ။ (္ိိုက္ ႐ိုိိုရ၀ွဂ ္ င္ွ္မိုတ္္ပ) 
28. မင္းႏ တ္အရ္ းႏအေကိ င္္်ားႏကိို အကၡရာအငိိုက္စၿ္ပါ။  
29. ကရငးႏ (္်ားႏ)  င္ွ ္ိုန္ ွးိုတ္္ပါ။  
30. ္ပ၀င္ာညွ္္စၥည္းႏ္်ားႏတိိုင္းႏတာာည္ွာင္ န္းႏစားန္တၿးႏ္ပါ။ မိုတ္္ပတု ္အရာာာရ ိာညွ္အစားႏအစာ္်ားႏးန္တၿးႏ္ပါ။  
31. ရရရပတ္္ ္္းႏရဳ ာက္္ပရစ  င္ွ ရရရာာက္္ပါ။  
32. ရၾကာင္အိ္္အတစင္းႏရ ာ္ပ ရတစ ွာညွ္အရာ  င္ွ  ်က္တတ္ရအာင္ရဳးရ င္းႏ္ပါ။ “ီပတကု္္ကစိတ္၀င္စားႏစရာ္က တစ္ ို ိုအတစက္ာံိုးႏငိိုိရ္ ာ္က” ငိို ွရတစးႏ္ပါ။ ္ၿးႏရတာွ ်က္ဳ္ ္္ငိ္ိုက္္ပါ။  
33. ္ိ္ိကရငးႏ ာၾကားႏ  င္ွငားႏ စားႏ ့န္းႏအားႏကန္ ွာတ္္ပါ။ 
34. အရင္က္ံိုစံ္်ိ းႏ ရ္ပက္ရ္ပက္္စင္ွဳ္ ငို္္္ပါ။ (္ိိုက္ ႐ိုိိုရ၀ွဂ ္္ာံိုးႏ္ပ  င္ွ) 
 
 

https://www.buffaloschools.org/Page/88646
https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127356&dataid=203188&FileName=Help%20Lines-Hotlines.pdf


 

တကိိုု ရ္ရာန ွ္ရ ငး္ႏ္/့္ိ္ ကိိိုု ကိ္ိုု ရ္စာင္ွရရ ာက္ဳ ငး္ႏ 

           
Handwashing: Keeping Your Family Healthy 

Self-care for Parents 
Coping With Stress During Infectious Disease Outbreaks 

 

 
35. ္ိ္ိ ကရငးႏငက္ကိိုရကာင္းႏ္စန္စစာရငးႏတတ္ရအာင္ာင္ရ္းႏ္ပါ။ Happy Birthday ာၿဳ င္းႏ  စ္ေကိ္္ငိို္ပါ။ 
36. ္ိ္ိကရငးႏ တစ္ည ၈နာရၿအိ္္္ပရစါ။  
37. အစားႏစာ ္ၿးႏတိိုင္းႏအ ်ိန္ ္နက္အိ္္ုာ္ ်ိန္  င္ွ အိ္္ုာ၀င္ ်ိန္တစင္ ္ိ္ိကရငးႏအားႏာစားႏတိိုက္္ပရစါ။  
38. ရနိ င္းႏအ ်ိန္တစင္ ဳ္်ဴတင္းႏရ္ပက္္်ားႏ ငိိုက္ကာ္်ားႏ အကာ္်ားႏကိိုးစင္ွ္ားႏ္ပါ။  
39. အကု္၍င ေကၿးႏ္င္းႏကရငးႏာည္ အငစန္၀္္းႏနည္းႏရနာည္ ာိို ွ္မိုတ္ ရၾကာက္ငန္ ွရန္ပက အၾက္္အတည္းႏ၀န္ရငာင့္္္်ားႏကကွာိို ွကစ် ္္းႏက်င္အရ္ာက္္ံွ္်ားႏရ ာရးစ္ပ ာိို ွ္မိုတ္  (716) 

816-3700 ာိို ွငက္ာစု ္္ပါ။  
40. အကု္၍င ေကၿးႏ္င္းႏစိတ္္ိ ိိုက္ရနာည္မို ံစားႏရ္ပက ာ ငု္ ်င္းႏ္ ံတာ၀န္ု ာည္္ိတ္းက္ ာိို ွ္မိုတ္ ကစ်္္းႏက်င္ာ တစ္ရုာက္ရုာက္္ံ းိုန္းႏငက္္ပါ။  
41. ာားႏာ္ၿးႏဳ္ စို္်ိ းႏရ္ာင္ဳ င္းႏဂ််ဴမာ္်ားႏ   င္ွ စိတ္ ံစားႏ့္္်ားႏ းင ု္ရန္ ္ိဘ္်ားႏရ္ာက္္ံွရရးႏအို္္စိုကိို းိုန္းႏ င ဳ င္းႏၾကညွ္စကားႏရဳ္ာဳ င္းႏ ္က္ရငွ ်္ ကစန္းႏးရန္ ွရကာင္တိို ွဳးင္ွ းန္တၿးႏ္ပါ။ 
42. ္ိ္ိကရငးႏဳးင္ွတ တ ္ိိုင္၍  ံစားႏ ်က္္်ားႏကိို  ံစားႏ ်က္တစ္ ိုစၿတိိုင္းႏကိို အရရာင္အာစ္တစ္ ိုစၿဳးင္ွရးနဳ္္ပါ။ 
43. ရဳ ာည္းႏငက္ာည္းႏဳ္ ဳ္င္ရန္ ရက္ာတ္္ တ္္ပါ။ 
44. အိ္္တစင္းႏရုာာဂက်င္ွ္ပါ။ ကရငးႏ္်ားႏငိိုက္ငို္္ ိိုင္ာညွ္ ု က််ဴ ွဂၿီၿုိို္်ားႏ  င္ွရုာာဂ္ံိုစံ္်ားႏ္ပာညွ္္ံို္်ားႏ ရ ိ္ပာည္ါ။  
45. ငို္္ရ္းႏ္ားႏာညွ္ အစၿအစစဥ္ ာိို ွ္မိုတ္ အစၿအစစဥ္ာစ္းန္တၿးႏ ္ၿးႏ ငိိုက္နာ္ပါ။ ငိိုအ္္ာညွ္အ ပတိိုင္းႏ ဳ္ ဳ္င္ရဳ္ာင္းႏငက ္ိိုင္္ပရစါ။  
46. အကု္၍္ိ္ိကရငးႏာည္ တ ရၿုာတစ္ ို ိုရငွက်ငွ္ရန္ပက ငက္ငက္ရငွက်င္ွ္ပရစါ။  

 
 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127367&dataid=203203&FileName=Handwashing.pdf
https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127371&dataid=203210&FileName=Self%20Care%20Parents%20COVID-19.pdf
https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127356&dataid=203190&FileName=Coping%20with%20stress%20during%20outbreaks.pdf


အစၿအစစ္ဥ္်ားႏ 

 
 

 
Sample Home Schedule 

 
47. ရ စစဥၿးႏာန္ ွရ င္းႏရရးႏ ာိို ွ္မိုတ္ ္ိ္ိကရငးႏ္်ားႏ  င္ွ စနစ္တက်စၿစစဥ့္္္်ားႏငို္္္ပါ။ ၁၅္ိနစ္ န္ ွးု္္ားႏ္ပါ။ ရန ွစစဥ္ အစၿအစစဥ္တက်္်ားႏဳ္ ငို္္ရန္ ၁၅္နိစ္္ကဳ းစ္္ ပရစရငာငရ္စက္္ပါ။  
48. တစ္ ပတစ္ရံ ညအ ပအဳ္င္္စက္၍ ၾကု္္်ားႏကိို ရရတစက္္ပါ။  
49. ကရငးႏ္်ားႏရငွငာငိိုာညွ္ အရၾကာင္းႏအရာ္်ားႏကိိုရရစးႏ ်ု္၍ ရန ွစစဥ္္ိနစ္္ ၀ န္ ွ္ိိုအရၾကာင္းႏအရာအတစက္ အာံိုးႏဳ္ ္ပရစါ။  
50. ကရငးႏ္်ားႏစိိုးႏရိ့္္္္်ားႏ္ ရင်ာွရ္ပွရစရန္ အစန္ငိိုင္းႏ္ ာ ငု္ ်င္းႏ္်ားႏဳးင္ွ ကစားႏ ိ္ိုင္ရန္ က ညၿ္ပါ။  
51. ကီ္ဳးင္ွကစားႏရာညွ္ ကစားႏနည္းႏ္်ားႏဳးင္ွ ္ိာားႏစို္်ားႏ  င္ွကစားႏ္ပါ။  
52. ာၿ ်င္းႏးစင္ွ ္ၿးႏ ကရငးႏ  င္ွအတ  ာၿငိို္ပါ။ (အာံက်ု္က်ု္ဳးင္ွ) 
53. နည္းႏ္ညာာံိုးႏ ္ၿးႏ အစန္ငိ္ိုင္းႏ္  ္ိတ္ရငစ္ ်ားႏ ရတစ ွငံို္ပါ။  
54. ္ိ္ိေကိ က္  စ္ာက္ာညွ္ရရ းႏာၿ ်င္းႏ္်ားႏးစင္ွ ္ၿးႏ ္ိ္ိကရငးႏ္်ားႏကိို္ိတင္က္ရ္းႏာညွ္ည းန္တၿးႏ္ပါ။  
55. ာတ္္ တ္စာငံိုးႏဳးင္ွစာညွ္ အရာ္်ားႏ ငိိုက္ရ ာရာညွ္ Scavenger Hunt ကစားႏ္ပါ။ 
56. တစ္ညရငာက္ ၾက္္းႏဳ္င္ရ္နတစင္ ရစာင္ င္းႏ၍ အိ္္တစင္းႏရ္်ာ္္စကစားႏ စ္က္္ပါ။  
57. အကု္၍ အိ္္တစင္းႏ္ိုန္းႏကာငတစင္ ္ိ္ိကရငးႏရ္စးႏရန ွၾကရရာက္ ကွ္ပက အစန္ငိ္ိုင္းႏ္  ရ္စးႏရန ွ္စကက်င္းႏ္္ပါ။  
58. ္ိာားႏစို္်ားႏကိို အင္တာဂ််ဴးႏ၍ ာတင္းႏဳ္္စကဳ ္ ငို္္္ပါ။ 
59. အိ္္အတစင္းႏရ ိအရာ္်ားႏကိိုရ ာရးစ၍ ္ိ္ိကရငးႏအားႏ ဘာအနံငကငိိုာည္ကိို  န္ ွ္ န္းႏ ိိုင္းႏ္ပါ။ 
60. ္ိာားႏစို စာအို္္ကင္္ စတင္္ပါ။  
61. အစန္ငိိုင္းႏ ရငွငာရရးႏ ရၿးႏ္စက္္ပါ။ https://adventuresinfamilyhood.com/20-virtual-field-trips-to-take-with-your-kids.html 

62. စိိုက္ၾကည္ွဳ္ ိင္္စကငို္္္ ပါ။  
63. ငိ္ိုင္္စန္ရဳ္ာတု္ ငိိုတကွကစားႏနည္းႏကစားႏ္ပါ။  

 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127359&dataid=203194&FileName=At-Home%20School%20Schedule.pdf
https://adventuresinfamilyhood.com/20-virtual-field-trips-to-take-with-your-kids.html


္ိာားႏစို/ရ္်ာ္စရာအ ်ိန ္

 
Additional Family Activities 

 
64. Hangman ကစားႏ္ပါ။  
65. အိ္္တစင္းႏစ န္းႏ ်ဳ င္းႏ ကစားႏ္ပါ။ 
66. ရပတ္္ံိုအရမာင္းႏ္်ားႏၾကည္ွ၍ အ္ တ္တရ္်ားႏ ္ ်ရ၀္ပါ။  
67. စကားႏ္ာ၀ က္နည္းႏကစားႏ္ပါ။  
68. အ န္းႏနားႏ္ တ္တ္္းႏ စာအို္္ ဳ္ ငို္္္ပါ။  
69. ္ိာားႏစိုရာဇ၀င္ ာိုရတာနငို္္္ပါ။  
70. အင္တာဂ််ဴးႏာ္ားႏတစ္ရုာက္အရနနက ွာင္ဘု္ငိိုအင္တာဂ််ဴးႏတု္ငိိုတာကိို ္ိ္ိကရငးႏအားႏာင္ရ္းႏ္ပါ။ ာင္  င္ွကရငးႏ ္်က္  ာဳ င္းႏငိိုင္္ိိုင္ ္ၿးႏ တစ္စဥၿးႏကိိုတစ္စဥၿးႏ ရ္းႏ စန္းႏရ္းႏဳ င္းႏ  င္ွ ္ တ ္

စို္ိုတ္ဳ င္းႏဳးင္ွ အင္တာဂ််ဴးႏစတင္ ိိုင္္ပာည္ါ။  
71. ကရငးႏ္်ားႏ ၎တိို ွကိိုု္္ိိုင္ကစားႏနည္းႏ္်ားႏငည္းႏ ဳ္ ငို္္ ိိုင္္ပာည္ါ။ အဳ္ားႏရ္နကစားႏနည္းႏ္်ားႏ ကီ္ကစားႏနည္းႏ္်ားႏ ဘာ္ကဳးစ္ဳးစ္ါ။ 
72. ဇတ္င္္းႏတစ္္ိုီ္ အတ တကစရရးႏ္ပါ။ တစ္ရုာက္က ဇတ္ရကာင္စ႐ိုိိုက္ကိိုရရစးႏ၍ အဳ ားႏတစ္ရုာက္က စက္တင္အဳ္င္အငင္ရရစးႏ္ပါ။ အတ တကစရ္်ာ္ရ င္ၾက္ပါ။  
73. ္ံိုရ ပက္ဳ င္းႏာည္ ဇတ္င္္းႏနံ္ပတတ္စ္ဳးစ္ာည္ါ။  ္ၿးႏရတာွ အ္ည္ရ္းႏ္ပါ။ င တစ္ရုာက္က စာရစက္္ိ္္တစင္ ္ံိုအရားႏရငးႏငစက္ပါ။  ္ၿးႏရနာက္တစ္ရုာက္က ္ံိုကိိုရးနဳ္ာညွ္ 

စာတစ္ရၾကာင္းႏ ရရးႏ ္ၿးႏ ္ံိုကိိုးိုံိုးႏ ္ၿးႏ ရမာွရီပွ္ံိုစံ စာရစက္္ိ္္ရက်ာ္ ္ၿးႏရ ပက္္ပါ။ တတိုင ာည္စာရၾကာင္းႏ္ကရတစ ွ ္ၿးႏ ာ တိို ွ္ံိုတစ္္ံိုငစကရ္ပ္ု္ါ။ စာရၾကာင္းႏရ္နအို္ ္္ၿးႏ ရ ပက္ရ္ပ္ည္ါ။  
74. အာကာာုစဥ္အာစ္္ံိုစံရးန္ပ ရငုစဥ္္်ံ္ံို္်ားႏငစက္ ပါ။ ငိိုာဂိို္်ားႏနက ွ ာိို ွ္မိုတ္ အိ္္ာံိုးႏ္စၥည္းႏ္်ားႏဳးင္ွ ္ံိုရးန္ပါ။  
75. ္ိ္ိကိိုု္ွကိိုု္ ္တ ညၿတကွငစကအားႏရ ိတကွ အဳ ားႏက္ာၻရ္န္ ာ ရရာကရ္နတု္ငိို တ ပတရံစစဥ္းႏစားႏ္ပါ။ .. အာကာာ္က စစဥ္းႏစားႏရ္ည္္မိုတ္္ပ… တိရိစာၦန္္်ားႏ ္္ဝၿ၀င္   ၶာကိိုစနစ္ ာ္ိိုင္းႏအဳးစ္ 

္်က္္်ားႏ/အ ်ိန္ ကာင္်ားႏ စာည္ကကွာိို ွ…အိိုင္ီၿုာ္်ားႏဳးင္ွငည္းႏ အငို္္ဳးစ္္ပာည္ါ။  
76. PuppetMaster- ငစက္ားႏာည္ွ္ံို္  အစာာစ္ ္တိရိစာၦန္္ိ ္ည္ာညွ္အရာကိို္ငိို တိုတ္္ိိုးႏ႐ိုို္္ငို္္ငိိုိရာည္ါ။  
77. ရရကစားႏဳ င္းႏ 
78. ကရငးႏ္်ားႏအတစက္ ကစားႏနည္းႏ္်ားႏ https://www.hellowonderful.co/post/minute-to-win-it-games-for-kids/ 
79. တု္ငၿရဂးႏရ င္းႏ အိိုင္္က္ းိုန္းႏ စာည္ကကွာိို ွ ္်က္  ာဳ္င္္်ားႏ ကိို အနည္းႏငံိုးႏ တစ္ရက္တစ္နာရၿ န္ ွ္ိတ္္ားႏ္ပါ။  

 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127359&dataid=203198&FileName=Family%20Discussion%20Prompts.pdf
https://apps.apple.com/us/app/puppetmaster/id438080891
https://www.hellowonderful.co/post/minute-to-win-it-games-for-kids/


တိတ္တငိတ္ရန ်ိန/္တကိိုု္ရရအ ်ိန ္

 
Sample Quarantine Journal Entry Reflections 

 
80. ာင္ွကရငးႏကိို ရန ွစစဥ္ာဂ်ာနု္ ရရးႏ ိ္ိုင္းႏ္ပ (အကု္၍အရတာ္ငု္္ပက ္ံိုငစက ိိုင္းႏ္ပ)ါ။ 
81. အ ို္ညာအ ်ိန္အတစက္ ရငးႏရရာင္ ်ု္ရန္ အားႏရ္းႏ္ပါ။ စိတ္တည္ ငိ္္ရစာညွ္ ငို္္ရငာင့္္ဳးစ္္ ပာည္ါ။  
82. ဇတ္င္္းႏအတိိုရရးႏ ္ၿးႏ ္ံိုရးန္ပရစါ။ 
83. စာအ္်ားႏေကၿးႏးတ္္ပါ။ ရ စးႏဳးင္ွကစားႏ္ပရစါ။ 
84. ရစာင္ရ ပင္းႏအံိုးႏ္်ားႏဳးင္ွ  ံတ္္တည္ရငာက္္ပါ။  
85. (င ေကၿးႏရတစငၿက တၿဂစၿ္ ) ာင္ွကရငးႏၾကားႏ္ိ ိိုင္ ္ၿးႏ COVID-19 အရၾကာင္းႏ အငိိုးႏ္်ားႏကိိုရငစးႏရ စးႏဳ င္းႏအားႏ ကန္ ွာတ္္ပါ။ 
86. ္်က္  ာဳ္င္အငစတ္္်ားႏတစင္ ္ံိုတ ္်ားႏရရးႏငစက္ပါ။ 
87. ္နက္ င္းႏတစင္ ္္္ငံိုးႏ ္ိ္ိဘာကိိုရက်းႏဇ းႏတင္ရာည္ငိိုာည္ကိို ကရငးႏ္်ားႏ  င္ွ္ ်ရ၀္ပါ။ 
88. အိ္္တစင္းႏရနရဳ င္းႏ ္ိာားႏစိုအ ်ိန္ က်န္းႏ္ာဳ င္းႏ စာညွ္အရကာင္းႏဳ္င္္ ်ားႏအရ္န္ိ္ိကရငးႏအာရံိုစိိုက္ ိ္ိုင္ရအာင္ က ညၿ္ပါ။  
89. တစ္နာရၿအနည္းႏငံိုးႏတစ္ေကိ္္ ကရငးႏအားႏဳ္ံ းႏဳ္္ပါ။  
90. ္ိ္ိကရငးႏအားႏ “ ်စ္တု္” ငိို ွရနတိိုင္းႏရဳ္ာ္ပါ။ တစ္ရက္တစင္အေကိ္္္ ်ားႏစစာရဳ္ာ္ပါ။  
91. ဤအရာာည္ က်န္းႏ္ာရရးႏ  င္ွကိိုက္ညၿာည္ ရကာင္းႏ္စန္ာည္ စာည္ဳးင္ွ ရာ ်ာရအာင္ဳ္န္ရဳ္ာဳ္္ပါ။ 
92. ဤအ က္ ကကာငတစင္ ္ိ္ိကရငးႏ၏ ံစားႏ့္္်ားႏကိို ာိရ ိ္ပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.buffaloschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=127719&dataid=203699&FileName=Quarantine%20Quiet%20Journal.pdf


ၾကင္နာာညွ္အဳ္ အ  ္္်ားႏ 

 
Superpowered: Transform Anxiety into Resilience Public Group 

 
93. ဳးစ္ ိ္ိုင္္ပက အ္င္ရားႏရငးႏ၀ု္ ္ၿးႏ ္ိ္ိကရငးႏအားႏ္ိိုအ္င္အတစက္ တာ၀န္ု  ိိုင္းႏ္ပါ။  
94. ္ိာားႏစို၀င္ (အာက္ေကၿးႏာ )အားႏ ္ိ္ိကရငးႏအားႏးိုန္းႏငက္ ိိုင္းႏ၍ ၎တိိုိက်န္းႏ္ာရရးႏအားႏ စစ္ရငးႏ္ပရစါ။  
95. ္ိာားႏစို္်ားႏ  င္ွာ ငု္ ်င္းႏ္်ားႏငၿ ရ္တတာစာရငးႏ္်ားႏ ္က္ရငွ ်္္ိို ွ္ပါ။  
96. ္ိာားႏစို၀င္တိိုင္းႏ္  ရက်းႏဇ းႏတင္ရာည္ွအရၾကာင္းႏ္်ားႏကိို ရးနဳ္္ပရစါ။  
97. ္ိ္ိးိုန္းႏဳးင္ွ ဂၿီၿုိို႐ိုိိုက္၍ တစ္ရုာက္တည္းႏရနာညွ္္ိာားႏစို္်ားႏ္ံရ္းႏ္ိို ွ္ပါ။  
98. ္ိ္ိကရငးႏအားႏ ာဂ႐ိုိုတစိိုက္နားႏရ္ာင္းႏရ္းႏဳ င္းႏအားႏရငွက်ငွ္္ပါ။ ္်က္ငံိုးႏဳ င္းႏငံိုၾကညွ္ ္ၿးႏ အဳ္ ာရဘာဳးင္ွ နားႏငည္ရၾကာင္းႏရးနဳ္္ပါ။ 
99. အိ္္ရရ  ွဳးတ္ာစားႏာညွ္ာ ္်ားႏဳ္င္ ိိုင္ရစရန္ အဳ္ ာရဘာရငာင္ရးနဳ္ ်က္္်ားႏဳ္်ဴတင္းႏရ္ပက္တစင္ ဳ္ ိိုင္ရန္ ္ိ္ိကရငးႏအားႏးန္တၿးႏ္ပရစါ။ 
100. COVID-19 ရၾကာင္ွ တစ္ရုာက္တည္းႏ စကရနရာ  ္ိ္ိ ်စ္ င္ရာ ္်ားႏအတစက္ ္ိာားႏစို၀င္တစ္ရုာက္အရနဳးင္ွ ာၿ ်င္းႏ ရရးႏငိိုအာံာစင္းႏ ္ၿးႏ ရ္းႏ္ိို ွ္ပါ။  

 
 

  

 

 

https://www.facebook.com/renee.jain/videos/10157873647687752/

