
Burmese 

အတနး္အအလို ္္ေမ ္ ွ္မ နး္န္ု္မ္ွး 
  အတန္းတတတ္နး္အ အျးတးတြင္ ္ေု္ွ တြင္းသွးသးမ္းသ္း္ညအ္ွုလသိလသတြင္ညသး ္မးသ္း္ညအ္ွမ္ွးအအိ္္ႏိလတိြင္္ မးရ္လသိး္ညး န့္္ုွး 
န္ု ္နယ း္ေ္ွုန္ ္အးန္ယသ္တြင္္ု့ ွး္ေ္းတရတးတြင္္  လအွသးသ္ည္။ ထလ ိညအ အတြင ္အဘုဘ္ုမ္ ထွုအ္ရညထွးသးည္္ေု္ွတြငး္သွးတတ္္ေယွု ္
္ လသတြင္ညသး္ညအ နွးအ္းအ္န္တြငး္မ္ွး အးး္္ လအွသးသ္ည္။္ေအွုအ္ွ တွ္တြငး္သး ္ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွတြင္း ၃တန္း္ေု္ွတြင္းသွးတတ ္ျးအ 
တးု အ္းွ္ေ္း္ေမ ္ွ္မ န္းန္ု ္နမ နွမ္ွး ဖတ္အွသးသ္ည္။ ဤအ္ွအွးအရိးုလတိတန္တိးး္အ္ေန္ႏိ တြင္ည နရငတြငရိ မတြငသ္တြင္ည အျး အရတြင္ညတိလး္န ္သလ ိညမ 
ဟတိထ္လနး္န္ငအ္္ နအ္တးု ရ္ရိး ဖတ္္ နမ္ဟတိအ္ွသည္။ ္ေု္ွ တြင္းသွးတတ ္ျးအ္ေန္ႏိ တြင္ညအ္ေ့္ုွတြင္းအ္ွတိလတြငး္ုလ ိအလတိြငအ္လတိြင္္ႏိလတိြင္္ႏိလတိြငမ္ုး္မး္ု္တြင ္
္ေသွ္အး္း ုး္မး္ု္တြငမ္အ္မ္း္ေ့္ုွတြင္း္ေအာ္ လ္ေန္ႏိလိတြငသ္းသ္ည္။ ရ္ွမ္ွးအ္ေန္ႏိ တြင္ည ု္ေအးုး္မ္းု္တြငမ္ဖ္းရ ည ဖလငးတလးိတုအ္ွ္ေတ္န္ အလအိအ ္
သအလ္ို့ ွး၀တြင္္ေရွတြင္္ းု သ္တြင္ညသးသ္ည္။

 အဖတ္ 
 ္ႏိ တသ္ရထုအ္လသိး္ညတုွးအရိးမ္ွးုလိဖတအ္ွ
 အသရိးမ္ွး ္ေ္  ညရု္္ႏိ တြင္ည္ေနွုရ္ုတ္ုွးအရိးမ္ွးုလသိလအွ ( အမွ-mis-,pre-,re-) ္ႏိ တြင္ည(-ful,-ible,-ous)
 အတန္း္ႏိ တြင္ညသတြင္ည္ေအ္ွ္သး္ည ုဗ္ွ တုွး္ေ အမ္ွးုလိ သတြင္ည္ေအ္ွ္သး္ညအမ္္ွ ္ႏိန္္းမ္ွး ဖတြင္ညဖတအ္ွ္ေတ 

 ္ေုု္န္ု္ (သလ ိည) အ္ေ ဖုလိ္ေထွု္အရညသး္ည တွအလိဒ္မ  သလသွထတြင္္  ွးသး္ညအ္ေသးတလတ္အန္ု္အအု္မ္ွးုလိ္ေဖ ာ အအွ္ေတ
 တွအလိဒ္၏အဓလု္း္္းယ္န္ု္အွ္ေဘွ္ုလိ ္ေဖာထိတ္ အျး ၄တြင္းတလိ ညုလိ မး္သလ ိညအဓလုအ္ေသးတလတ္အ န္ုအ္ု္မ္ွးု

ထွု္အရညသး္ု လိရရိး ဖတအ္ွ္ေတ
 တွအလိဒ္ဖး  ညတး္းအရိုလိနွးအးအ္ွ္ေတ ( အမွ- ္ေ့္ုွတြင္းု လ္ငး ္ႏိ လငတြင္းယ   ္အတ ္အလို သ္္ေဘွ) 

 ဒ႑ွ္ျ အရိ အတြင္ ္ေ္ း္လိး တလတ္ု  းဇတ္အမ္းမ္ွးုလိ  အန္္ေ အွအွ္ေတ အ္ေသးတလတ္အန္ု္မ္ွးုလိ အဓလုအွ္ေဘွ္္ႏိ တြင္ညန္လတ္ရု္အွ 
 ဇတအ္မ္းမ  အ ဖတ္အ္ု ္မ္ွးုလိ ဇတ္္ေုွတြင္တ္လို မ္္ွးမ မးသ္လိ ည္ေထွုအ္ရညသး္ု လိ္ေဖာ အအွ 
 တွ္ေ္းရ္ွ (သလိ ည)ဇတ္္ေုွတြင္၏အ မတြင္္ႏိ တြင္ညုး  အွးသး္ည မလမလု လယိ္အလတိြင္အ မတြင္ု လိ နး  နွး္ေဖာ အအွ 
 အရိ္ႏိ တြင္ညတွမ  မးသ္လိ ညအဓလအပွုလယိ္္ေဖာ္ေရွတြင္သး္ု လိ ္ တြင္း အအွ ( အမွ နရတွမ္ု လအိရိ္ေဖာ ဇတ္ု ွတြင္ (သလ ိည) အနတြင္းအု္တြင္းုလ ိ

အ္ေအးထွး္ေဖာ အ) 

 ၃တန္းတွ္ေအ္ႏိ တြင္ညဖတတ္ွအန္ုအ္အုမ္္ွးုလဖိတအ္ွ နွးအးအ္ွ္ေတ 

အ္ေ္း္ႏိ တြင္ညဘွသွတုွး 
 အတန္း္ႏိ တြင္ညသတြင္ည္ေအ္ွ္သး္ည အဂၤအလအသ္ဒၵွ အသရိးအ္ႏိ္န္းမ္ွးအွသး္ည တုွး၀လိတြင္းမ္ွးဖနတ္ျးအွ 
 တွအရိး္ေအွတြင္း္န္ တးး္မ္ ္းမ္ွး အရိတရမ္ွး ္ေယဘ ယ္သ္ေဘွတ္ွးမ္ွးုလသိရိးအွ
 အတန္း္ႏိ တြင္ညသတြင္ည္ေအ္ွ္သး္ည အိဒ္ ဖတမ္္ွးုလသိရိးအွ ( အမွ- commas, apostrophes, quotations)
 အန္လတ္အရု္ ( အမွ-therefore, another) ္ႏိ တြင္ညအန္လန္ အ (before, after) တုွးအရိးမ္ွးသရိးအွ 
 အုလ္ငး္ေ့္ုွတြင္း္ႏိ တြင္ညအ မတြင္မ္ွး္ေ္း အျး သရိးသအန္္ု္ု လိ္ေ္းအွ 
 ္ေနွတြင္တ ္ အန္ု္အအု္္ႏိ တြင္ညဗဟိသတိ္ေအးသး္ညအ္ေ့္ုွတြင္းအ္ွ္ႏိ တြငည္ သရိးသအန္္ု္ု လိ္ေ္းအွ 
 ဇတ္္ေ့္ုွတြင္း အနသ္ မ္ွး အ အနအ္ န္္ေ အွရလိမ္္ႏိ တြင္ညသ္အိ္္ေဖာ အန္ုမ္္ွးုလိအသရိး အငအသံုးျပဳ၍ ဇတ္္ေ့္ုွတြင္း အန္္ေ အွ နတြင္းမ္ွး္ေ္းအွ
 သိ္ေသတနအတလ္ိေအးမ္ွး္ေရွတြင္္ းု ္အွ 

္ေ၀ွဟွ္ 
 တွအရိးအဓလအပွယ္္ေဖာ္န္ တုွးအရိးအတလတ္အလတိြင္းမ္ွး (prefix, suffix, root) ္ႏိ တြင္ညတုွးတအ္မ္ွးုလသိရိးအွ 
 တုွးအရိးမ္ွး၏တလို္္ လို ္သလ ိညမဟတိ္သးယ္၀လို ္အဓလအပွယ္မ္ွးုလိနး  နွးအွ 

 အးွ္အရ္ိလတြင္္ွ ( အမွ-determine) ္ႏိ တြငည္ ဘွသွ္အရ္ိလတြင္္ွ ( အမွ-chrysalis) တုွးအရိးမ္ွးသရိးအွ
အ္ေ အွ္ႏိ တြငည္နွး္ေထွတြင ္နတြငး္ 

 ္ေရးး္ေ္ႏိးးန ျး္ေ္ႏိ ွ နတြင္းတးတြင္ ထလထလ္ေ္ွု္္ေ္ွုအ္ွ၀တြင္္ႏိလိတြင္္ေတ္န္ န္မ တထ္ွးသး္ညတး္းမ္ ္းမ္ွးုလ ိအလို န္ွအွ္ေတ
 အ္ေ့္ုွတြင္းအ္ွ္ေ အွသ ထရမ အန္ု္အအု္မ္ွးအ္ေ့္ုွတြင္းုလိ ္ေမးနးန္းမ္ွး္ေမး္ေ ဖအွ
 ဖတတ္ွအသရထးု ဖ္တ္ အျးသး္ညအနွ အဓလုအွ္ေဘွ္္ႏိ တြင္ညအ္ေသးတလတ္အန္ု္အအု္မ္ွးုလိ အန္္ေ အွအွ္ေတ
 အ္ေ နအ္ေန္ႏိ တြင္ညသတြင္ည္ေအ္ွ္သး္ညအနွတလတိြင္း ၀ွု္ုလိ  အးည္တရိ္ေအွတြင္္ေ အွအွ္ေတ

အတနး္ 
၃တနး္ 

ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွတြငး္မ  ၃တနး္္ေု္ွတြငး္သွးမ္ွးုလ ိ
ုး္မး္ု္တြငမ္ ္အမး္္ေ့္ုွတြငး္္ေအာတးတြင္္  လ္ေနသး္ု လိ
္ေသန္ွ္ေတ္န ္သန္ွၤ္ႏိ တြင္ညတွ္ေအအလတိြငး္ုလတိတ္္ႏိ တအ္ ္တြင ္
သရိး့္ုလမတ္တအ္ွသးသ္ည္။

 ၃တနး္တွတတ္္ေ မွုမ္တ္တ္္ေရး နတြငး္အတိလတြငး္တွမ္ွး 

 Oral Reading Fluency (ORF) သး ္တွအလိဒ္ု လိ အိဒ္
 ဖတ္အတိ္မ တ္ မ နမ္ န္ု န္ု န္ အသရထးု ္ဖတ္္ႏိလတိြငသ္
အွးုလိ တတ္္ေရးသး္သည္။ 

 DAZE ရလသိး္မ ွ အဖတ္နွးအး္မ္အတလိတြင္းတွုလိ
္ေရွတြင္္းု သ္း္ညအိအ္တိတတ္နိ ဖတ္သးသ္ည္။

အုယ္အသံုးျပဳ၍ တတ္္ေရးမ္္အဒ္အ္ ္ေု္ွတြင္းသွးသး္ 
အလိအအ္သး္ညုး္မ္းု္တြင္မ္မ္ေ္ွု္္ လ္ေသးအွု မး္ 
သး္ညအအလိတြင္းတးတြင္အလိအအ္္ေနသး္ုလိသလ္ လ္န္ ရ္ွမ  
တတ္္ေရးအွသး္သည္။ 

၃ တနး္ သန္ွၤ တတ္္ေရးမတ္လတိြငး္တွအရိ 
္ေု္ွတြင္းသွး္ေ ဖသး္ညအ္ေ ဖမ္ွး လု ိုးန္ အ တွ ဖတြင္ည 
ုလို္း ျ အျး အအလိတြင္း္ေအးအလိတြင္း၏ဖးရ ည ဖလငးတလိးတု္မ္ုလိ 
္ေအညအွအွသး္သည္။ 

o ုလန္းဂဂန္းမ္ွး္ႏိ တြင္ညအိအ္္ေရွတြင္အရိ
o အုၡ္ွသန္ွၤ
o ဂ ့္သ္ေမ့္တျ္ႏိ တြငည္အတလိတြင္းအတွ
o အန္ု္အု္နး  နမ္းတလတ္ ဖွမ္ တတု္တတ္

္ႏိ တြင္ည ဖတ္္ႏိလတိြင္္ေန္
ထလ ိညအ အတြင္ ၃ တန္း္ေု္ွတြင္းသွးမ္ွးုလိ တတ္္ႏိ တ္အ ္တြင္၃ 
့္ုလမ္ အ္ေ္းုး္မ္းု္တြင္မ္ုလိတတ္္ေရး အျး သန္ွၤ္ႏိ တြင္ညအ 
ဖတ္ လုိ တရန လ္န္မ ျမမ ျ တလိးတု္မ္တိလတြင္းတွ္န္ အန လ္န္နွ 
အလို္တတ္္ေရးမ္မ္ွး အငအိအ္သး္သည္။ 

၃တနး္္ေု္ွတြငး္သွးမ္ွးတအသံုးျပဳ၍ သန္ၤွ ္ႏိ တြင္ညအဂၤအလအ ္
ဘွသွ၀လဇ ွ တး မ္ွးုလ ိ အးန္ယအ္ရတြင္ညတတ္္ေရး 
နရ္ သးသ္ည္။ 

း န့္္ုွး္ေ္း္ရိး
ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွတြငး္ 
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Burmese 

အတနး္ 
၃တနး္ 

မလဘမ္ွးအတးု  ္အ့္ ရု အငန္ု္ 
္ေန ညတ ္ တွဖတ္န္လနဖ္ယထ္ွးအွသည္။အတန္းအလို ္ဖတ ္
မး္ည္ေု္ွတြင္းသွးမ္ွးသးအ္ရတြင္ညအလိုတ္ွအိအ္မ္ွး 
္ေ္းးသတြင္ညသး္သည္။ ္ေု္ွတြင္းသွး္ေ္းးန ညသး္ညတွအိအ္န တြင္ည  
အွတသ္ု္သး္ည္ေမးနးန္းမ္ွး္ေမးအွသည္။  
 
ထတြင္္  ွးသး္ညအိဂဂလငအ္မ္ွး အ္ိႏိအးွ ဂျတ ္ွဇ၀တြင္ သလ 
အပရ္ႏိ တြင္ည အွတသ္ုသ္း္ညဗဟသိိတ္သး္ညတွအိအ္မ္ွး 
ုလိ္ေ္းးန္ယ္္နတ္းန္းအွး္ေအးအွသည္။ ္ေနွုန္ရ္ွဇ၀တြင္အ 
္ေ့္ုွတြင္းသလ္  လထွး နတြင္းု နွးအးမ္္ုလ ိအ္ေထွု ္
အု  အငအွသးသ္ည္။  
 
္ေု္ွတြင္းမ ွသတြငန္ ညသမ ္ုလိအ္ေ နနရအသံုးျပဳ၍ ္ေု္ွတြင္းသွးအွး 
္ေန ညတ ္တွ္ေ္း္ေအညု ္တြင္ညအွ္ေတသည္။ 
 
္ေအညု ္တြင္ညနန္း္ေအးထွးသး္ည တွအရိး္ေအွတြငး္ တုွးအရိး 
မ္ွးုလိ အရိတရမ္ွးအ ဖတ္ု ႑အအလိုန္း  နတြင္း္ေအညု္တြင္ညအွ  
( အမွ- တွအရိးသရိးအရိး္ေ္ွ္ေနသး္ည - scr-,thr-) 
 
္ႏိ လငတြင္းယ  ရ္တြင္ နတြင္ နတြင္းုလိ္ေအညု ္တြငည္အွ္ေတ ( အမွ-   
အယ္သမွးအယ္ထးန္ ရ္ွ၀နန္ွးု္အ္ု လိတြင)္ 
 
္ေန ညတ ္တုွးအရိးအသတမ္္ွး္ေအညအွအွ္ေတသည္။ 
 
အိတ ၦွမ္ွးဖန္တျးအသံုးျပဳ၍တလတ္ ဖတြင္ညအ မန္္ေ ဖနလိတြင္းုွ အ္ေ နနရ 
သန္ၤွ အန္ုအ္ု္မ္ွးုလိ ္ေအညု ္တြင္ညအွ္ေတသည္။ 
 
န္ု္ အငအ္ နတြငး္ တိလတြင္းတွ နတြင္း ္ေရွု္အအိ္ နတြင္း 
တသး္ု  ညသလိ ည သန္ၤွ အ္ေ နနရမ္ွးအိလအအသ္း္ည အလမ္ 
မ္ုလတၥမ္ွးတးတြင္ မလမလု ္ေအးအွ၀တြင္္ေရွတြင္္ းုအ္ွ္ေတသည္။ 
 
္ေု္ွတြင္းသွးမ္ွးုလအိမ ွးအိအန္းတြင္ည နးတြင္ည အင အျး အလ ိ
္ေုွတြင္းတ ညအ္ေ ဖ္ ွအွ္ေတသည္။  

 
 
 

သန္ွၤ 
အတနး္အလို  ္တွတတ္္ေ မွုမ္-္ ၁၀၀ အတးတြင္း ္ေ မ ွု္အွ တွးအွသည္။ ၁၀၀၀အတးတြင္း ္ႏိတ္္အွသည္။  
ဂ ့္သ္ေမ့္တျ- အရိသ႑န္မ္ွး္ႏိ တြင္ည၄တြင္းတလ ိညသ္ေဘွတ္ွးမ္ွး ုလ္ငး္ေ့္ုွတြင္းသလအွ္ေတ 
တးု န္းး္မ္ွး္ႏိ တြင္ည ဂဂနး္သန္ွၤ္ေတးး္ေနာအရိ 
 အ္ေ မ ွု္ အတွးမ္ွး အွ၀တြင္သး္ညအိတွၦမ္ွး္ေအး အျး အ္ေ ဖ္ ွ အွ္ေတ 
 အ္ေ မ ွု္္ႏိ တြင္ညအတွး့္ုွးု အရု္တအ္္ႏိ တြငည္ အ္ေ မ ွု္၏ဂိဂ္သတတလမ္ွး သလအွ္ေတသည္။ ၁၀၀ အတးတြင္း ္ေ မ ွု္အွ တွးအွ 
 ္ေအွတြင္း္ႏိ္တ္္ေ မ ွု္တွး ္ေအးနိအရိးအွ၀တြင္သး္ည အိတွၦမ္ွးတးု္နလိတြင္းအွသည္။ ္ေအွတြင္း္ႏိ္တ္္ေ မ ွုတ္ွးအရိတရမ္ွး လုိ္ တြင္း အအွသည္။ 

ုလနး္ဂဂနမ္္ွး္ႏိ တြင္ညအ္ေ န၁၀္ေအာအ္ေ နနရတးု န္္ု ္နတြငး္ 
 ္ေန္ွတနဖ္လိး္ႏိ တြင္ညတးု ္နး္းဂိဂ္သတတလမ္ွး လုိအသရိး အင အျးုလန္းဂဂန္းအမ္ွးအွသး္ည ္ေအွတြင္း္ႏိ္တ္္ေ မ ွု္တွးမ္ွး 

ုလိ္ေရွတြင္္းု္အွ 
ုလနး္ဂဂနး္မ္ွး္ႏိ တြင္ညတးု န္း္းမ္ွး (အအလတိြငး္ုလနး္မ္ွး)-ုလန္း အး္ညမ္ွး  ုညသလိ ညအအလိတြင္းုလန္းမ္ွး လုိနွးအး္အွအွ္ေတ 
အတလတိြငး္အတွ္ႏိ တြင္ည အန္ုအ္အု ္
 အ္ွ၀တ ငမ္ွးထိထး္ အ္း္အမွဂထိထး္မ္ွး ့္ုွးုွအအန လ္န္ နန္ ညမ န္းန္ု္မ္ွး္ႏိ တြင္ညအတလိတြင္းအတွမ္ွးအွ၀တြင္ 

သး္ညအိတွၦမ္ွး္ေ ဖ္ တြင္းအွ္ေတ 
 အန္ု္အုမ္္ွး လုိ နွးအး္္ေ အွ အ္ႏိလိတြငအ္ွ္ေတ 
 ဂ ့္သ္ေမ့္တျ အတလိတြင္းအတွ 
 ဧ္လယွ၏သ္ေဘွတ္ွး လုိနွးအး္ အျး ္ေအွတြင္း နတြင္း ္ေ မ ွု္ နတြင္းတလိ ည ဖတြင္ညဧ္လယွ လုိရု္တအ္အွ 
 အွ္ွမျတွ လုိ အအလတ္အရိသ႑န္မ္ွး၏ဂိဂ္သတတလအ ဖတ္နွးအး္အွ္ေတ ဧ္လယွ္ႏိ တြင္ညအွတ္အး္အနွးတလိ ညအ့္ုွး  

ုးွ  နွးန္ု္ လုိ နး  နွး အအွ 
သလအပရ 
 သု္္ လအွတ္၀န္းု္တြင္ ္ႏိ တြင္ည/သလိ ည ္ိအ၀္တ င ဖတ္တး္မသ္္ေဘွထွး - ္ေ္ ယ နတ္ သဘွ၀သု္္ လတလိ ည္ေန္ွ အအးန္္ေအး 

သး္ညအ္ွမ္ွးမ နတြင္းန တြင္ည တးမ္းအတြင္ တသးတ္လိ ညနွးအး္အွ္ေတ 
 (ယ နတ္အအွအ၀တြင)္ သလအပရနး္းု္အတလိတြင္းအတွမ္ွးုလိ သလအပရု္လယွမ္ွးုလိအသရိး အင အျးတိလတြင္းတတ္အွ္ေတ 
 အ္ွ၀တ ငမ္ွးတးတြင္ ဂိဂ္သတတလမ္ွး္ လ အျး ၄တြင္းတလိ ညုလိ ္ေအညအွ တလိတြင္းတွ ္ေဖာ အ္ႏိလိတြင္သး္ုလိ သလအွ္ေတ ( အ 
 မွ- အအ္ွး အနရ ထိထး္ အ္းယ္အတွး တသး္ ဖတြင္ည) 
 မုထ္္တ္တရအတိလတြင္းအတွ္ႏိ တြင္ညတရမဟတိသ္း္ညအတိလတြင္းအတွမ္ွး ဖတြင္ညအွ တလိတြင္းတွတတ္အွ္ေတ 
 သလအပရနး္းု္္ေအညအွမ္ုလိအသရိး အင အလး သလအပရသ္ေဘွတ္ွး္ႏိ တြင္ည သလအပရအိအတ္ြငန္းတ ္ု လိ နွးအးသ္္ေဘွ္ေအွု္္ေဖာ အ္ႏိလိတြင္အွ္ေတ 

အ မ္္ေ္းသလအပရ  
 အ  ညအနးတြင္ညအ္ေ္း္ႏိ တြင္ည ုမ ၻွ ည္ႏိိလတြငတ္ြငရသွး အယ အရုလိ တတတြငန္ွးအး္အွအွ္ေတ 
 မတ းျတ ညအ  ညအဖး  ညအတး္းမ္ွးမ  တျးအးွး္ေ္းတရနတ္မ္ွး အတလိး္အရိတရ ဘွသွ္ေ္းမ္ွး အ္ႏိိအးွအရိတရမ္ွး ဘွသွတုွးမ္ွး 

္လိး္ွမ္ွး္ႏိ တြင္ည အ မ္အဖး  ညအတး္းမ္ွးုလ ိ္ေအညအွရန္းတတ္အွ္ေတ 
 ္ေ မအရိ အရိတရမ္ွး္ႏိ တြင္ည တ္ေုး ုျး ဇယွး္ႏိ တြင္ည တတြငရ္ု္အရို ညသလိ ညအ ၡုဂွမ္ွးုလ ိနွးအး္အွ္ေတ 
 အ မ္ွး မလမလတလိ ညအွတ္၀န္းု္တြင္န တြင္ညအလိအအ္န္ု ္မ္ွးုလိ မးသ္လိ ညုလို း္လ အရတြင္္ေ အ္ေအွတြင္ အငအအိ္သး္ု လိ ရန္းတတန္း  နွးအွ္ေတ 
 ုိနအ္တၥး္းမ္ွး နး္းအးွမ္ွး ယရိ့္ုးမ္္မ္ွး အ္ေတးး္ေနာမ္ွး္ႏိ တြင္ည ယ ္္ေု္းမ္မ္ွ း မးသ္လိ ညု းအ းရရရု္္ေ အွတြင္းအး္းသး္ 

ုလိ္ေအညအွရန္းတတ္အွ္ေတ 
အ္ိႏိအးွ 
 အ္ႏိိအးွတး္းမ္ ္းတး္းုမ္းမ္ွး/အ္ေ နနရသ္ေဘွတ္ွးမ္ွး အမ္းး န္မ္ ဖတြင္ည အးတ္အအ္သး္ညရရိး ဖတ္မ္ွးန္ 
      မ တ္အွ္ေတ 
 တျထးတြင္ဖန္တျးအလိသး္ညတလတ္ ဖတ္္ေအာ္ေတ္န္ မျဒျယွ/ု္လယွမ္ွး/အ္ွ၀တ ငမ္ွး္ေ္းးန္ယ္ နး္းအးွတးမ္း္း္ 
      မ္ွးဖးရ ည ဖလငးတလိးတု္အွ္ေတ 
 အ္ႏိိအးွအု္္ွုလိ နရတွး ဘွသွ အန္ တတ္္ေရး အျး ္ေုွု္န္ု္မ္ွးန္္ တြင္းအတြင္း အ္ႏိလိတြင္အွ 
 မ တ းျသး္ညယ ္္ေု္းမ္မ္ွးမ  အ္ႏိိအးွ/သမလိတြင္းတလိ ညရု္တအ္အရိုလိ ္ေအညအွ ္ တြင္း အအွ 

ဂျတ  
 သျန္တြင္းရလိတ ္ န္ျ ုွ္ရ သရ္ေအွု ္တိန္း အတြင္အွးမ္ွးုလိထလမ္းသလမ္းထွးအွ္ေတ 
 မယ္အလိဒျ ္တ္သမ္ ဟွမလိနျ ္ေဖွတြင္အရိတရ တတိလတြင္အ္  ုညသလိ ည ဂျတအ္ေ နနရမ္ွး လုိရု္တအ္ အျး ဂျတ လုိအရိ္ေဖာ္ေ အွရလိ္ႏိလိတြင္အွ္ေတ 
 ဂျတတတြင္ရု္္ွ္ႏိ တြင္ညဖန္တျး္ွတးတြင္ တ ္လယွမ္ွး လုိအသရိး အငအွ္ေတ 
 ုမွၻအ္အ္အသျးသျးယ ္္ေု္းမ္မ္ွးမ  အ္ေ နနရဇတ္သဘတြင္္ေတးသျန္တြငး္မ္ွး လုိနး  နွးသတ္မ တ္္ႏိလိတြင္အွ္ေတ 

ုွယအးွ္ေ္း 
 အ္ေ နနရအ္ွ၀တ ငမ္ွး လုိ ုလိတြင္တးယ္အသရိး အင္ႏိလိတြင္အွ္ေတ 
 မ လ္ငးတရိ္ေသွ လုိယ္အု့္္ုရရညနလိတြင္္ေ္းမ္ွးတးတြင္ အွ၀တြင္္ႏိိလတြင္သး္ုလိ္ေဖာ အအွ္ေတ 
 အ မ္္ေ္း္ႏိ တြင္ညုိလယ္္ေ္းအ အငမ္ တွ၀န္ယ မ္္ႏိ တြင္ညအ္ႏိတ္ွယ္ုတြင္း္ေ့္ုွတြင္း္ေဖာ အ္ႏိလိတြင္အွ္ေတ 

 




