
အတန္းအအလို ္္ေမ ္ ွ္မ န္းန္ု္မ္ွး 
အတန္းတတ္တန္းအ အျးတးတ္ြင ္ေု္ွတ္ြငးသွးသး္မး္သး္ညအ္ွ လုိသလသတ္ြငညသး္ မး္သး္ညအ္ွမ္ွးအိအ္္ႏိုလိတ္ြင္ 
မး္ လ္ိသး္ညး န္္ုွးန္ု္ နယ း္ေ္ွု္န္ အး္နယ္သတ္ြင္ုွး္ေ္းတရတးတ္ြင  ္လအွသး္သည္။ ထလိ ညအ အတ္ြင အဘု္ဘု္မ  
ထွု္အရညထွးသးည္္ေု္ွတ္ြငးသွးတတ္္ေယွု္  ္လသတ္ြငညသး္ညအ နွးအ္း္အန္တ္ြငးမ္ွး အး္း  ္လအွသး္သည္။္ေအွု္အွ 
တွ္တ္ြငးသး္ ဘဖအလိးအတလိး္္ေု္ွတ္ြငး ၁တန္း္ေု္ွတ္ြငးသွးတတ္ ျးအတးု္အးွ္ေ္း္ေမ ္ွ္မ န္းန္ု္ နမ နွမ္ွး 
 ဖတ္အွသး္သည္။ ဤအ္ွအွးအရိး လုိတတ္နိတး္းအ္ေနန တ္ြငည နရ့္တြငရိ မတ္ြငသတ္ြငည အျး အ္တ္ြငညတလိး္န္သလိ ညမမိတ္ထလန္းန့္္အ္္န္အ 
တးု္ ရ္ိး ဖတ္္န္မမိတ္အွသည္။ ္ေု္ွတ္ြငးသွးတတ္ ျးအ္ေန္ႏို တ္ြငည အ္ေ္ုွတ္ြငးအ္ွတိလတ္ြငး လုိမ းု္မ္းု္တ္ြင္ေသွ္အး္း 
တွတတ္္ေ မွု္မ္အမ္း္ေ္ုွတ္ြငး္ေအာ  ္လ္ေန္ႏိုလိတ္ြငသး္သည္။ ္္ွမ္ွးအ္ေန္ႏို တ္ြငညု္ေအး းု္မ္းု္တ္ြငမ္ဖးရ ည ဖလ့္းတလိးတု္အွ 
္ေတ္န္ အလိအအ္သအလိ္ုွး၀တ္ြင္ေ္ွတ္ြင း္ု္သတ္ြငညသး္သည္။  

 အဖတ္ 
 အ္ေ အွတုွး တတ္သရတး္းအွတုွးအရိးမ္ွး်အသရမ္ွး လုိ ္ေ္ွ္ေ္ႏို ွအွ နးြဲ နွးအွ ( အမွ cat=/K//a//t/)
 တွအရိး္ႏို တ္အရိး္ေအွတ္ြငးအွု အသရထးု္အသတ္္  ္လသး္ည တုွးအရိးမ္ွးသလအွ္ေတ ( အမွ- sh,th,ph,ch)
 တတ္သရတး္းထးု္တုွးအရိးမ္ွး လုိ အရိမ န္အွး ဖတ္ြငည တွအရိး္ေအွတ္ြငးဖတ္အွ ( အမွ-tock, sit, run)
 တုွးအရိးမ္ွးတးတ္ြင ၀ဏၰအသရဘယ္န တ္အရိးအွသး္ လုိ ရ္ိး ဖတ္္န္ ၀ဏၰသရတးတ္ြငသ္သရမ္ွးအွ္မး္ လုိနွး
အး္အသရိးန္အွ္ေတ ( အမွ- back/pack)

 ္ေနွု္ ရ္ိး e တွအရိးသး္ ္ေနွု္မ  သ္ အိအ္တိအ္ေအာအ မ္းမလိးသး္ ( အမွ- oo, ea)
 အရိ္ေ အွတ္ြငးတုွးအရိးအ ရ္ိးသတ္ တွအရိးမ္ွး လုိဖတ္အွ ( အမွ: -s, -se, -ed, -ing)
 သ္ေဘွ္ေအွု္နွးအး္္ေတ္န္ ္ေ ဖး္ေ ဖးမ န္မ န္ဖတ္အွ
 အဓလုအ္ေတးးအ္ေနာအဓလုသ္ေဘွထွးမ္ွး အ္ေ္ုွတ္ြငး အန္ု္မ္ွး အ္ေသးတလတ္အ္ေထွု္အအရညမ္ွး

လုိနးြဲ နွးသတ္မ တ္ အျး  အန္္ေ အွ အအွ္ေတ
 ဇတ္အမ္းတး္္ေ္ွု္အရိ္ႏို တ္ြငည အဂၤွ္အ္မ္ွး လုိနးြဲ နွးသတ္မ တ္ အအွ္ေတ
 တတ္တန္းတွ္ေအ္ႏို တ္ြငညဖတ္တွအန္ု္အအု္မ္ွး လုိဖတ္အွ နွးအး္အွ္ေတ

အ္ေ္း္ႏို တ္ြငညဘွသွတုွး 
 တွအရိးအ္ ျုးအ္ေသးမ္ွး လုိ အျအျသသ  ္တ္ြငး  ္တ္ြငး္ေ္း အအွ
 တွ္ေ္းသး္ညအနွ္ေ အွသးည္အနွ ၀ွတဂၤမ္ွး လုိသတ္ြငည္ေအ္ွ္တးွ အသရိး အ့္အွ
 တုွးအရိးမ္ွး လုိ ္ေယဘ ယ္တွအရိး္ေအွတ္ြငးအရိတရမ္ွး ဖတ္ြငည္ေအွတ္ြငး အအွ ( အမွ-top) ္ႏို တ္ြငည အရိမ န္မမိတ္အ္ လုမ္္ေ္
မ္ွးသး္ညတုွးအရိးမ္ွး ( အမွ-The)

 အ္ေတးး မတြင္တတ္နိအနး္းတြငယ္မ ္္ေ္း အျး ထလိအ္ေတးးအ မတ္ြငုလိ္ေထွု္အရညသး္ညအ္ေ္ုွတြင္း အန္ု္မ္ွး္ေအးအွ
 ဗမိသိတ္ေအးသး္ညအ္ေ္ုွတ္ြငး္ွတတ္နိ္ေ္း အျး ၄တ္ြငး္ႏို တ္ြငညအွတ္သု္သး္ညအန္ု္အု္မ္ွး္ေထွု္အရညအွ
 အတ ္အလို္အ ဖတ္အ္ု္မ္ွး္ႏို တြငည္ဇတ္္ေ္ုွတ္ြငး အန္အရိ အတြင္မ္ွး္ေ္းအွ

္ေ၀ွမွ္ 
 တတ္တန္းဖတ္တွမ  အဓလအၸွမယ္မသလ (သလ ိည) အဓလအၸွယ္မ္ွးတးွ ထးု ္တုွးအရိးမ္ွး အဓလအၸွယ္ လုိသတ္မ တ္အွ
 ု႑အအလို္တုွးအရိးမ္ွးနးြဲအွ ( အမွ-အ္ေ္ွတြင ္အထး္ တွအရိး္ေအွတ္ြငးအရိတရမ္ွး)
 တုွးအရိးမ္ွးုလ ို႑အအလိ္ု္္ႏို တြင္ညအဓလုသ္ေဘွမ္ွး လုိနြဲး နွးသတ္မ တ္အွ ( အမွ-a duck is a bird

that swims)
 ္ေ၀ွမွ္မ္ွးအနု္ လုိမ တ္မလအွ္ေတ (္ ျုး္ေသွ ္ႏို တ္ြငည အအး္ႏို္္ုျးမွး္ေသွ)

နွး္ေထွတြင္္ႏို တြင္ညအ္ေ အွ 
 သ္ေဘွတ းျထွးသး္ည တုွး၀ိလတ္ြငးတး္းမ္ ္းမ္ွး လုိ အလို္နွအွ္ေတ ( အမွ-အအ း္ညု္္ေ အွ္ိလ နတ္ြငး)
 ဖတ္တွအသရထးု္ဖတ္ အျးနွးအး္မ္ုလိ္ေဖာ အ္ႏိုလိတြင္္ေတ္ေ္န္ ္ေမးနးန္းမ္ွး္ေမး္ေ ဖအွ
 သတ္ြငည္ေအ္ွ္သတြင္ညအနွတိလတြင္း ၀ွု္ုလ ိအးည္တရိ္ေအွတြင္္ေ အွအွ

အတန္း 
၁ တန္း 

ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွတြငး္မ  ၁ တနး္္ေု္ွတြငး္သွးမ္ွး လု ိ
တွတတ္္ေ မွု္မအ္မး္္ေ္ုွတြငး္္ေအာတးတြင္္  လ္ေနသး္ လု ိ
္ေသန္ွ္ေတ္န ္သန္ွၤ္ႏို တြင္ညတွ္ေအအလတိြငး္ လု ိတတ္္ႏို တအ္ ္တြငသ္ရိး
သရိး္ လုမတ္တအ္ွသး္သည္။

၁တနး္ တွတတ္္ေ မွု္မတ္တ္္ေ္း နတြငး္အတိလတြငး္တွမ္ွး 
 Letter Naming Fluency (LNF)
တွအရိးမ္ွးဖတ္္ႏိုလိတြင္သး္ညတးမ္း္း္ုလိတလိတြင္းတွ နတ္ြငး 
  Phoneme Segmentation Fluency (PSF)
သး္ အ္ေ အွတုွးအရိးုလ ိအသရမ္ွးနးြဲ 
္ေ အွ္ႏိုလိတြင္သး္ညတးမ္း္း္ုလိတိလတြင္းတွသး္သည္။ ( အမွ- 
cat တးတ္ြင /K/ /a/ /t/ သရိးသရ  ္လသး္သည္။ 
  Nonsense Word Fluency (NWF) သး္
အ္ေ အွတုွးသရသး္ အ္ေ္းတွအရိးုလိ ုလိယ္
တွး အ့္သး္ုလ ိနွးအး္သအွးတလိတ္ြငးတွသး္သည္။
( အမွ- /k/ သရသး္ အရိမ န္အွး ဖတြင္ည C သလ ိညမ
မိတ္ K  ဖတြင္ည္ေအွတြင္းသး္) NWF သး္ သျး နွး
တွအရိးမ္ွး္ေအွတ္ြငးတအ္ အျး ု္ေအး လုိတမ္းသအ္သး္သည္။
( အမွ-toz)
  Oral Reading Fluency (ORF) သး္ တွအိလဒ္
အိဒ္ ဖတ္မ န္မ န္ အသရထးု္ဖတ္္ႏိုလိတြင္သအွး လုိ တလိတ္ြငး
တွသး္သည္။

တတ္္ေ္းမ္္အဒ္အ္ ္ေု္ွတြင္းသွးသး္ အလိအအ္သး္ည 
ုး္မ္းု္တြင္မ္မ္ေ္ွု္  ္လ္ေသးအွု ္္ွမ  မး္သး္ညအ 
အလိတ္ြငးတးတြင္အလိအအ္္ေနသး္ လုိသလ  ္လ္န္တတ္္ေ္းအွသး္သည္။ 

၁ တနး္ သန္ွၤ တတ္္ေ္းမတ္လတိြငး္တွအရိ 
္ေု္ွတြင္းသွး္ေ ဖသး္ညအ္ေ ဖမ္ွးုလိ ုးန္ အ တွ ဖတြင္ည 
ုလို္း ျ အျး အအလိတ္ြငး္ေအးအလိတြင္း်ဖးရ ည ဖလ့္းတလိးတု္မ္ုလိ  
္ေအညအွအွသး္သည္။ 

o ုလန္းဂဏန္းမ္ွး္ႏို တြင္ညအိအ္္ေ္ွတြင္အရိ
o အုၡ္ွသန္ွၤ
o ဂြ္ဲသ္ေမ္တျ္ႏို တြငည္အတလိတြင္းအတွ
o အန္ု္အု္နးြဲ နမ္းတလတ္ ဖွမ္ တတု္တတ္

္ႏို တ္ြငည ဖတ္္ႏိုလိတ္ြင္ေန္
၁ တန္း္ေု္ွတြင္းသွးမ္ွးုလိ တတ္္ႏို တ္အ ္တ္ြငင္ုလမ္ အ္ေ္း 
ုး္မ္းု္တြင္မ္ုလိတတ္္ေ္း အျး သန္ွၤ္ႏို တြင္ညအဖတ္ လုိ တရန္လန္မ ျ 
မမ ျ တလိးတု္မ္တိလတြင္းတွ္န္ အန္လန္နွအလို္တတ္္ေ္းမ္ 
မ္ွး အ့္အိအ္သး္သည္။ 

း န္္ုွး္ေ္း ရ္ိး 
ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွတ္ြငး 
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မလဘမ္ွးအတးု္အ္ ရု အ့္န္ု္ 

 
္ေန ညတလိတ္ြငးု္ေအးုလ ိတွဖတ္ အအွသည္။ 
မလမလု္ေအးအု းျမအွအြဲဖတ္္ႏိုလိတြင္သး္ညအ္တ္ြငည 
ထု္္ႏို တ္္နု္သး္ည္ေ၀ွမွ္မ္ွးတးွအွသး္ည 
တွအိအ္မ့္္လးုလိ္ေ း္းအွသည္။ ဖတ္တွအ္ေ္ုွတြင္း္ေမး 
နးန္းမ္ွး္ေမးအွသည္။ 
 
္ေု္ွတြင္းသွးအသရထးု္ဖတ္သး္ လုိနွး္ေထွတ္ြင 
အွသည္။ ္ေု္ွတြင္းသွးအထ္ရိး္ေအညအွသတြင္ယ ္ေနန္လန္ 
တးတ္ြင အသရထးု္္အးယ္သး္ည ္လိး္ တြင္းသး္ညတုွး 
အရိးမ္ွးအွသး္ညတွအိအ္ လုိ္ေ း္းအွသည္။ 
 
္ေု္ွတြင္းမ  တုွးအရိးတွ္တြင္း လုိအသရိး အ့္ အျး္ေု္ွတ္ြငး 
သွးုလ ိအသရိးမ္ွးတုွးအရိးမ္ွး္ေအညု္တြင္ည္ွတးတြင္ 
ု းျအွသည္။ 
 
အရိတရမ္ွးုလိ  ္ွ္ေဖး အျး တုွးအရိးမ္ွးုလိ ု႑အ 
အလို္နးြဲ နွးန္တ္ြငး္ေအညု္တြင္ညအွ ( အမွ-အရိတရ အ္ေ္ွတြင္ 
အ္းယ္အတွး အရိသ႑န္) 
 
္ေအညု္တ္ြငညနန္း္ေအးထွးသး္ည တွးအရိး္ေအွတြင္းတုွး 
အရိးမ္ွးုလ ိအရိတရနးြဲ နတြင္း္ေအညု္တ္ြငညအွ ( အမွ-္ရိးတးတြင္ 
at္ႏို တ္ြငည္ရိးသး္ညတုွးအရိး sh္ႏို တ္ြငညတသး္ညတုွးအရိး) 
 
္ေန ညတ ္မလမလု္ေအးတွ္ေ္းအွ္ေတသည္။ ္ေု္ွတ္ြငးမ ွသတြင္နြဲည 
သမ ္မး္သလ ိည အန္အး္အသရိး အ့္သအြဲ္ေမးအွသည္။ 
 
မ တ္တိုဒ္ုလိအသရိး အ့္ အျး ၁၀အတးတ္ြငး ္ေအွတ္ြငး နတ္ြငး 
္ႏို္တ္ နတြင္း္ေအညု္တြင္ညအွသည္။  
 
အ္ေအွတြင္း္ႏို္တ္ အ နွမ္ွးုလိ မလမလု္ေအးအွး္္ႏိုတ္ 
 ဖတြင္ည္ေမး အျး အ မန္္ေ ဖ္ုွးအွ္ေတသည္။ 
 
္ေု္ွတြင္းသွးအွး အ္ေ္ းု္ေတညမ္ွးအမး္္ႏို တြငည္တန္ 
ဖလိးုလိ္ေမးအွသည္။  

သန္ွၤ  
အတနး္အအလို ္ု း္ မး္ု္တြငမ္ ္- ၁၀အတးတြင္း ္ေအွတ္ြငးအွ္ႏို္တ္အွ 
ဂြ္ဲသ္ေမ္တျ -အရိသ႑န္မ္ွး္ႏို တြင္ည၄တြင္းတလိ ညသ္ေဘွတ္ွးမ္ွး ု္လ့္း္ေ္ုွတြင္းသလအွ္ေတ 
တးု န္္ု္ နတြငး္္ႏို တြင္ညဂဏနး္သန္ၤွ ္ေတးး္ေနာအရိ 
 အ္ေအွတြင္းအ္ႏို္တ္အွ၀တ္ြငသး္ညအိတွစမ္ွး ္ေအး အျးအ္ေ ဖ  ္ွအွ္ေတ 
 သန္ွၤဂိဏ္သတ လမ္ွးနွးအး္အသရိးန္တတ္အွ္ေတ 
 ၂၀ အတးတြင္း အ္ေအွတ္ြငး အ္ႏို္တ္္ေ္ွတြင္ း္ု္အွ္ေတ 
 ္ေအွတြင္း္ႏို္တ္းျမ ္ နတြင္းမ္ွးုလိနွးအး္္ေ္ုွတြင္း္ေဖာ အ္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 
လုန္းဂဏန္း္ႏို တြင္ညအ္ေ န၁၀ ဖတြင္ညတးု ္န္ု္ နတ္ြငး 
 ၁၂၀ ထလ္ေ္တးု ္အွ 
 ္ေအွတြင္း နတြင္း ္ႏို္တ္ နတြင္း သန္ွၤဂိဏ္သတ လ္ႏို တြင္ည္ေန္ွတန္ဖလိးမ္ွးနွးအး္အသရိးန္တတ္အွ္ေတ 

အတလတ္ိြငးအတွ္ႏို တ္ြငည အန္ု္အအု္ 
 မ္ုွနဏသရိးသး္ညအ္ွ၀တ ့္မ္ွးုလိ ယ နတ္အ ဖတ္အသရိး အ့္ အျး အအ္ွးမ္ွးုလိ တိလတြင္းတွအွ 
 အနျး္ရိးနွ ျ္၀ု္ုလ ိ္ေ အွ ္ေ္းအွ 
 အ္ေ္ းု္ေတညမ္ွး ၄တြင္းတလ ိညအမး္မ္ွး္ႏို တ္ြငညတန္ဖလိးမ္ွးနးြဲ နွးမ တ္မလအွ္ေတ 
 အန္ု္အု္မ္ွးုလိနွးအး္္ေ အွ အ္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 

သလအၸရ 
 သု္္ လအွတ္၀န္းု္တ္ြင ္ႏို တ္ြငည/သလ ိည ္ိအ္၀တ ့္ ဖတ္တး္မ္သ္ေဘွထွး-္ေန္ေ္ွတြင္္ႏို တြငည္အ လ္အ္ သု္္ လဇျ၀္ေဗဒ-

အ္း္္ႏို တြငည္အနြဲမ္ွး ္ႏို တ္ြငညန္ႏို့ွ္ေဗဓ ုလိနွးအး္အွ္ေတ 
 (ယ နတ္အအွအ၀တြင္) သလအၸရနး္းု္အတလိတြင္းအတွမ္ွးုလိ သလအၸရု လ္ယွမ္ွးုလိအသရိး အ့္ အျးတိလတ္ြငးတတ္အွ္ေတ 
 အ္ွ၀တ ့္မ္ွးတးတြင္ ဂိဏ္သတ လမ္ွး္ လ အျး ၄တြင္းတလိ ညုလိ ္ေအညအွ တလိတြင္းတွ ္ေဖာ အ္ႏိုလိတြင္သး္ုလိ သလအွ္ေတ ( အ 
 မွ- အအ္ွး အနရ ထိထး္ အ္းယ္အတွး တသး္ ဖတြင္ည) 
 မု္ထ္တ္တရအတိလတြင္းအတွ္ႏို တြင္ညတရမမိတ္သး္ညအတိလတြင္းအတွမ္ွး ဖတြင္ညအွ တလိတ္ြငးတွတတ္အွ္ေတ 
 သလအၸရနး္းု္္ေအညအွမ္ုလိအသရိး အ့္ အလး သလအၸရသ္ေဘွတ္ွး္ႏို တြင္ည သလအၸရအိအ္တြငန္းတ ္ုလ ိနွးအး္သ္ေဘွ္ေအွု္ 

္ေဖာ အ္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 

အ မ္္ေ္းသလအၸရ 
 အ္ေမ္လုွး်မတ ုးြဲ အွးသး္ညယ ္္ေု္းမ္မ္ွး္ုးယ္၀သး္ လုိနွးအး္္ေတ္န္ အသလနလိး္ုွးဖးရ ည ဖလ့္းအွ္ေတ 
 အ မ္္ေ္းသလအၸရ  ္လ သု္္ေသအရိမ္ွးုလိနွးအး္သ္ေဘွ္ေအွု္အွ္ေတ ( အမွ - ဓွတ္အရ ိ္ေ္ းအ  ညအသရိးအ္ေ္ွတ္ြင 

္ေ မအရိ) 
 အန္ု္အအု္အ္တ္ြငးအ မတ္မ္ွးုလိ တိတး္းအရိ္ေဖာ တတ္္ေ္း္န္ မလသွးတိ္ွဇ၀တြင္ လုိ အသရိး အ့္အွ္ေတ 
 ္ေန္ွမ္ွးုလ ိသလ္ လ္ေတ္န္ ုမွၻအရိး္ႏို တ္ြငည္ေ မအရိမ္ွး အသရိး အ့္အွ္ေတ 
 မလသွးတိမ္ွးအ္ေအာသု္္ေ္ွု္သး္ညသမလိတ္ြငး တျးအးွ း္ေ္း္ႏို တြင္ညအထ၀ျ၀တြင္မ္ွး်သ္ေဘွထွးမ္ွးုလိနွးအး္အွ္ေတ 
 ္ေု္ွတြင္းသွးမ္ွးသး ္ုမွၻ ညအသလိတ္ြငးအ၀ိလတြင္း္ႏို တ္ြငည၄တြင္းတလိ ည္ေဒသတးတြင္း်နလိတ္ြငတြငရသွး ဖတ္သး္ုလ ိနွးအး္အွ္ေတ 
 ္ေဒသ္ႏို့္  အး္နယ္္ႏို တြင္ညတလိတ္ြငး အး္အအိလု္အတလိး္မ္ွး  ္လသး္ုလိနွးအး္ အျး အတလိး္မ္ွး်အိအ္္ေ္ွတြင္န္ု္အ 

  န္လ့္ ညုလိနးြဲ နွးသတ္မ တ္ အအွ္ေတ 
အ္ႏိုိအးွ 
 အ္ႏိုိအးွတး္းမ္ ္းတး္းုမ္းမ္ွး/အ္ေ နနရသ္ေဘွတ္ွးမ္ွး အမ္းး န္မ္ ဖတြင္ည အးတ္အအ္သး္ည္ရိး ဖတ္မ္ွးန္ 
      မ တ္အွ္ေတ 
 တျထးတ္ြငဖန္တျးအလိသး္ညတလတ္ ဖတ္္ေအာ္ေတ္န္ မျဒျယွ/ု လ္ယွမ္ွး/အ္ွ၀တ ့္မ္ွး္ေ္းးန္ယ္ နး္းအးွတးမ္း္း္ 
      မ္ွးဖးရ ည ဖလ့္းတလိးတု္အွ္ေတ 
 အ္ႏိုိအးွအု္္ွုလ ိနရတွး ဘွသွ အန္ တတ္္ေ္း အျး ္ေုွု္န္ု္မ္ွးန္္ တ္ြငးအတ္ြငး အ္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 
 မ တ းျသး္ညယ ္္ေု္းမ္မ္ွးမ  အ္ႏိုိအးွ/သမလိတြင္းတလ ိည္ု္တအ္အရိ လုိ ္ေအညအွ ္ တ္ြငး အအွ္ေတ 

ဂျတ 

 သျန္တြင္း္လိတ  ္န ျ္ ုွ ရ္ သရ္ေအွု္ တိန္း အတြင္အွးမ္ွး လုိထလမ္းသလမ္းထွးအွ္ေတ 
 မယ္အလိဒျ ္တ္သမ္ မွမလိနျ ္ေဖွတြင္အရိတရ တတိလတြင္အ္ုြဲညသလ ိည ဂျတအ္ေ နနရမ္ွးုလိ္ု္တအ္ အျး ဂျတ လုိအရိ္ေဖာ္ေ အွ္လိ 
      ္ႏိုလိတ္ြငအွ္ေတ 
 ဂျတတတ္ြင္ု္္ွ္ႏို တ္ြငညဖန္တျး္ွတးတြင္ တ လ္ယွမ္ွးုလိအသရိး အ့္အွ္ေတ 
 ုမွၻအ္အ္အသျးသျးယ ္္ေု္းမ္မ္ွးမ  အ္ေ နနရဇတ္သဘတြင္္ေတးသျန္တြင္းမ္ွးုလိနးြဲ နွးသတ္မ တ္္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 

ုွယအးွ္ေ္း 
 အ္ေ နနရအ္ွ၀တ ့္မ္ွးုလ ိုလိတ္ြငတးယ္အသရိး အ့္္ႏိုလိတ္ြငအွ္ေတ 
 မ္လ့္းတရိ္ေသွ လုိယ္အု္္ ရုရညနလိတ္ြင္ေ္းမ္ွးတးတ္ြင အွ၀တြင္္ႏိုိလတ္ြငသး္ုလိ္ေဖာ အအွ္ေတ 
 အ မ္္ေ္း္ႏို တြင္ညုိလယ္္ေ္းအ အ့္မ ္တွ၀န္ယ မ္္ႏို တြင္ညအ္ႏို ္ွယ္ုတြင္း္ေ္ုွတ္ြငး္ေဖာ အ္ႏိုလိတြင္အွ္ေတ 




