
Burmese 

အတန္းအအလို ္္ေမ ္ ွ္မ န္းန္ု္မ္ွး 
အတန္းတတ္တန္းအ အျးတးတြင္ ္ေု္ွ တြငး္သွးသး္မး္သး္ညအ္ွုလိသလသတြင္ညသး္ မးသ္း္ညအ္ွမ္ွးအအိ္္ႏိုလတိြင္္  
မး္ လ္သိး္ညး န္္ုွးန္ု္ နယ း္ေ္ွုန္ ္အးန္ယ္သတြင္္ုွး္ေ္းတရတးတြင္္  လအွသး္သည္။ ထလ ိညအ အတြင္ အဘု္ဘုမ္  
္ေထွု္အရညထွးသးည္္ေု္ွတြင္းသွးတတ္္ေယွု္္ လသတြင္ညသး္ညအ နွးအ္း္အန္တြင္းမ္ွး အး္း္ လအွသး္သည္။္ေအွု္ 
အွတွ္တြငး္သး္ ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွ တြင္းမ ္ုလိ္ေု္ွတြင္းသွးတတ ္ျးအတးု အ္းွ္ေ္း္ေမ ္ွ္မ န္းန္ုန္မ နွမ္ွး ဖတ္ 

  အွသး္သည္။ ဤအ္ွအွးအရိးုလိ တ္ေအွတြငး္တတိတတ္နတိး္းအ ဖတ္္ ႈ ည မတြငသ္တြင္ညသး္သည္။ ္ေု္ွတြင္းသွးတတ ္ျးအ္ေန္ႏို တြင္ည  
အ္ေ္ုွတြင္း အ္ွတိလတြင္းုလမိုး္မ္းု္တြင္အတ်ွတတ္္ေ မွုမ္ႈအမ္း္ေ္ုွတြငး္္ေအး္ လ္ေန္ႏိုလိတြင္သး္သည္။ ္္ွမ္ွးအ္ေန္ႏို တြင္ည 
ု္ေအးုး္မး္ု္တြငမ္ႈဖးရ ည ဖလိးတလိးတုအ္ွ္ေတ္န္ အလိအအ္သအလိ္ုွး၀တြင္္ေ္ွတြင္္ းု္သတြင္ညသး္သည္။  

အဖတ ္
 အ ရိ္ေ္ွ္ ္ေထွုအ္ရည နတြင္း ဖတြင္ည

 ဖတ္တွမ အ္ေ္ုွတြင္းအ္ွမ္ွးုလိ အ္ေသးတလတ္္ေမးအွ ္ေ ဖအွ 
 ္တြင္း္ႏို ျး အျးသွးပတအ္မး္မ္ွး  အန္္ေ အွအွ ( အမွ-နတ္သမျးအရိ အတြင္မ္ွး အ္ု လို္္ ရိးတွအိအ္မ္ွး) 
 တွ္ေ္း္္ွ္ႏို တြင္ညအရိ္ေဖးသ ေအနနး္ုအုလ္ိေဖး အအွ 
 တတန္္လိ ညဗ္းး္သရမ္ွးုလ ိ္ေယဘ ယ္အ္ု ္ရိးအသရမ္ွး ဖတြင္ည္ေ အွအွ ( အမွ /K/ for c) 

   အ္ေ နနရအရိ္ႏို လအ္ နတြင္းအ ျုခွမ္ွး္ႏို တြင္ညအဖး် ညအတး္းအ္ေ္ုွတြင္းနွးအး္အွ ( အမွ ဘယမ္ းွသလ ိညဖတ္ 
အထု္မ  ္ေအွုသ္လိ ည တွမ္ု္္ႏို ွအလို)္ 
 အမး္္ႏို တြင္ညအန္လိ ညတွအရိးအ္ုျးအ္ေသး အထ းသ ဖတြင္ညုလယိ္အလတိြင္အမး္မ္ွးုလ ိအမ တ္္ အွ္ေတ 
 တွ္ႏို တြင္ည ခန္းမ္ွးအ္ုွးမ ုးွ နွးန္ု္ု လိ္ေ အွ အအွ 
 တုွးအရိးမ္ွးုလိုတွးအွ 

 ုွ္ရ ( အမွ- ray, say, play) 
 သရတ အတအ ျု္ွအိဒ္မ္ွး ( အမွ- အသရတ  ဖတြင္ညတသး္ညတုွးအရိးမ္ွး – pig, pie) 

အ္ေ္း္ႏို တြင္ညဘွသွတုွး 
 အ ရိ ည္ေ္ွ္ ္ေထွုအ္ရည နတြင္း ဖတြင္ည 

   တွအိအ/္္ေနွတြင္းတ  ္အ္ေ္ုွတြင္းအ္ွုလ္ိေဖး အ္န္ အရိ အ္ေ္းသွး ္ႏိုႈတ္ ဖတြင္ည္ေ အွ္လိ နတြင္းတလ ိညအ း္ေအွတြင္း ္ေဖး အအွ  
 ္ေနွတြငး္တ အ္္ေ္ု ွတြငး္အန္လိ  ညအန္ုအ္အုမ္္ွးုလ ိမ ္္ေ၀အွသည္။  

   အတန္းသိ္ေသတနန တြင္ညအ္ေ္းအ္ေ္ွ ္ု္မ္ွးတးတြငအ္ွ၀တြငအ္ွသည္။ ( အမွ- အ္ု လို္္ ရိးတွ္ေ္း္္ွေတွအအိ္အ 
 ္ေ္အတးု ္ုလ္ိေအညအွအွ ၄တြင္းတလ ိညအ္ေ္ုွတြင္းအ မတြင္မ္ွးုလိ္ေဖး အအွသည္။ 

   ္ေမးနးန္းုလ္ိေ ဖဖလိ ည ္္ွ္ေအးထွးသး္ညအ္တြင္းအ မတမ္  အန္ု္အအု္ သလိ ညမမတိ္ အ္ေတး ညအ 
္ုရိမ အန္ု္အအုမ္္ွးုလိ အန္္ေနးအွ 
 အတန္းတးတြင္း္ေအညအွသး္ည္း္္ းယ္န္ု္အွ္ေဘွ္ သလိ ညမမိတ ္ထလတိွ္ေ္း္္ွအ္ေ္ုွတြင္း တိန္ ည

       အန္္ေ အွ္ိလ္န္ ုဗ္ွ ပတအ္မ္း အ္ႏိုိအးွအု္္ ွ တလိ ညုလိဖန္တျးတတြင္္ ုအ္ွ 
 တွအရိး္ုျး-္ေသး အန္လိ ညုလိ မလတ ၳဴထိတ္အွ ( အမွ ၄တြင္းတလိ ညအမး္မ္ွးမ  တွအရိးမ္ွး) 

အ္ေ အွ္ႏို တြင္ညနွး္ေထွတြင ္
 အမ္းး န္္ေထွု္အရည နတြင္း ဖတြင္ည 

 မ ္ုလိ ဖတ္တွ္ႏို တြင္ည္ေနွတြင္းတ ္မ္ွးုလိ အ ္းယ္ အ တြငယမ္္ွး္ႏို တြင္ည္ေ အွ္လိ္ေ္းး္ေ္ႏိုးးအွ 
 ဖတ္တွ အသရထးု ဖ္တ္္ တြင္း ္ေမးနးန္း္ေမး ္ေ ဖအွ 

 ္တြင္း္ႏို ျး အျးသွး အ မ္ွး ္ေန္ွမ္ွး အ္ွမ္ွး အနန္းနွးအ္ေ္ုွတြင္း္ေ အွ အအွ 
 အ္ေတးးမ္ွး အ္ုရအတး္မ္ွး နရတွးမႈမ္ွး လုိ္ေဖး အအွ 

အတနး္ 
မ ္ လို

ဘွသွတုွး္ႏို တြငည္သန္ွ်ု း္ မး္ု္တြငမ္ႈအမး္္ေ္ုွတြငး္ 
္ေအးတးတြင္္  လ္ေနသး္ု လ္ိေသန္ွ္ေတ္န ္ဘဖအလးိအတလးိ 
္္ေု္ွတြငး္ မ အတနး္္ေု္ွတြငး္သွးမ္ွးုလ ိတတ္္ႏို တ ္
အ ္တြငသ္ရိး္ုလမတ္တအ္ွသးသ္ည္။ 
မ ္ုလိ  တွတတ္္ေ မွု ္နတြငး္ တတ္္ေ္း နတြငး္အတိလတြငး္ 
အတွမ္ွး- ISIP ္လိသး္မ ွ ုးန္ အၳဴတွ ဖတြင္ည  
္ေု္ွတြင္းသွးေ အ္ေတွအလိတြင္းအသု္္းယ္တးတြင္ ္ေ၀ွမွ 
္ နွး္ေထွတြင္မႈတးမ္း္း္္ႏို တြင္ည တုွးအရိးအသလးခ္မ္ွး 
ုလ ိတလိတြင္းတွ နတြင္း ဖတ္သး္သည္။ 

မ ္ုလိ  သန္ွတ်းမး္္း ္တတ္္ေ္း နတြငး္ အတလတိြငအ္တွမ္ွး- 
ISIP မ ္ုလိအ္တြင္ည  ုလန္း ခန္းမ္ွး  ျ္္သ္ေမ္ထ 
သ္ေဘွ တ္ွးမ္ွး လုိ ုတွးနး္းု်ညသလ ိည အိအ္္ ွးမႈ 
မ္ွး အသရိး အိ  ္ေု္ွတြင္းသွးေတးမ္း္း္ လုိန္း္းုအ္ 
 နတြင္း ဖတ္သး္သည္။ 

အ္ုရ အိန္ု-္အသုန္ တြင္ညအ္ေ နအ္ေနအလို ္္ေမးနးနး္ 
မ္ွး (ASQ) 
ဤ္ေမးနးန္းမ္ွး လုိ မလဘမ္ွးမ တျမရနန္ ညနး္်ႏိုလိတြင္သး္သည္။ ္ေမး 
နးန္းမ္ွးမ  ု္ေအးအွးသွန္ု္္ႏို တြငည္ အအွးအအွ္ လ 
သး္ညအအလိတြင္းမ္ွး လုိ္ ွ္ေဖး္ေတး ည္ လ္နအ္္ေထွု္ု  အိ 
သး္သည္။ ထလိ္ေ္ုွတြင္ညအလိအအ္သး္ညအ္ေထွု္ု မ္ွး လုိ  
္ေတွ္ိႏိုလတြင္သမ ္္ေတွ္ေတွ္ေထွု္အရရည္ႏိုလိတြငသ္း္သည္။ အလိမလိသလအလ ိ
အွု BPS Help Me Grow ၀ု္္လိဒ္အ ်အလအ္ဘွ 
သွတုွး ဖတြငည္္ႏို တြင္ည  ASQ-SE2 and ASQ-3 သလ ိညမ 
မိတ္တအလန္ဘွသွတုွး ဖတြငည္ ASQ-SE2 and ASQ-
3  သလိ ည၀တြင္္ေ္ွု္္ုးည္္ႈအွသည္။ 

း န္္ုွး္ေ္း္ရိး 
ဘဖအလးိအတလးိ္္ေု္ွတြငး္ 

Office of 
Instruction 

Buffalo Public 
Schools 

https://www.asqonline.com/family/fba39b
https://www.asqonline.com/family/f4a1dd
https://www.asqonline.com/family/09b9f1
https://www.asqonline.com/family/809156
https://www.asqonline.com/family/809156
jcole379
Typewritten Text
BPS PK



Burmese 

  အတန္း 
မ ္ လို

မလဘမ္ွးအတးု အ္္ုရ အိန္ု ္
မလမလု္ေအးုလိ ္ေန ညတ ္တွဖတ ္အအွသည္။ အသု္အ 
္းယ္္ႏို တြင္ညအလို္ဖု္ အျးတုွးအရိးမ္ွး အွးသး္ည 
တွအိအ္မ လ္ိး္ေ္းးန္ယ္အွသည္။ 

မလမလု္ေအးန တြင္ညတုွး္ေ အွအွသည္။ ္ေမးနးန္းမ္ွး္ေမး အျး 
အ္ေ ဖုလိအ္ေအးထွးနွး္ေထွတြင္အွသည္။ 

တွဖတ္ နတြင္းတးတြင္တရ အ ဖတ္အွ္ေတသည္။ ု္ေအးမလမလ္ႏို တြင္ည 
အတ တွဖတ္န္တြင္္ေယွတြင္္ေ္ွတြင္္ေနန လ္န္တးတြင္ 
အန လ္န္္ေအး ္ေန ညတ ္ မလမလု္ေအး္ေ္  ညတးတြင္တွ 
ဖတ္ အအွသည္။  

တုွးုလိတွ္ေ္ုွတြင္းအ အး္ည္ေ အွဖလိ ညမလမလု္ေအး 
ုလ ိအွး္ေအးအွသည္။  

တွအရိးတတ္အရိး္ေ အွ  ္ေု္ွတြင္းသွးုလ ိ္န္ ည 
ု္တြင္ဘု္ တုွးအရိး္ေ အွဖလိ ညနလိ္တြင္းအွသည္။ (hot/cold, 
Up/down, yes/no) 

ုွ္ရ ဖတြင္ညုတွးနး္းမ္ွးုတွးအွသည္။ ု္ေအးု 
ဗ္ွမ္ွး လုိ အတ တုး ဖတ္သလိ ညမမိတ္္းတ္အွသည္။  
ု္ေအးမလမလုိလယ္ုလိ ္ိတလို္တတ္္ေအွတြင္ု းျအွ 
္ုယ္သျးတအ္ ္ုလိးန္း္ ပတ္္း် ပးန္းန္တြင္းအသရိး 
 အိအရိတလိ ညုလိ္ေအညု္တြင္ည္ေအးအွသည္။  

ဘွ ဖတ္ ဖတ္္ေ္တးု ္အွ-္ေ နအ မ္းမ္ွး ုးတ္ ျုး 
မ္ွး အလမ္မ္ွး ုွးမ္ွး တသး္ ဖတြင္ည..သည္။ 

တွ္ေ္း နတြင္း္ႏို တြင္ည တွအရိးမ္ွးဖတ္ နတြင္းုလိ္ေအညု္တြင္ညအွ 
ုအအအလို္အ္ွ၀တ ိမ္ွးုလိနး ်နတြင္းုလိ္ေအည 
ု္တြင္ညအွ ( အမွ-အရိသအန္ အ္ေ္ွတြင္ အသရိး၀တြင္အရိ) 
မလမလအွတ္၀န္းု္တြင္္ လ အိသအန္မ္ွး လုိ္ ွ္ေဖးအွ ( အ 
မွ အ်ဒျတွအး်ု  ္ေအး္ေထွတြင္ညအရိ) 

အန္ု္အု္မ္ွး္ႏို တြငည္္ေနွု္ထု္သအ်းန္တမ္ွးသလ 
အလိအွု  www.buffaloschools.org မ  ယ နျဗွ 
္ယ္ မ ္ုလိ၀ု္ လ္ိဒ္သလိ ညသးွ း္ုးည္အွသည္။  

သန္ွ ်
 ၂၀ထလ္ေ္တးု ္အွ
 အရိသအန္မ္ွး လုိ နး ်နွး္ေဖး အအွ ( အမွ-္ေအး္ေထွတြင္ အ၀လိတြင္း ္တျ ရ တတိ္န္း)
 ္ႏို လိတြင္းယ  ္ နး ်နွး္န္းတတ ္အျး အ္ွ၀တ ိမ္ွး လုိ္ေ္းးအွ
 ၁၀ထလ ုလန္း ခန္း္ႏို တြင္ညအ္ေ္အတးု ္္ုွး္ု္တအ္မႈုလိနွးအး္အွ္ေတ
 ္ေအးထွးသး္ညအ္ွ၀တ ိအ္ေ္အတးု ္ လုိ ုလန္း ခန္ ဖတြင္ည္ေ္းအွ္ေတ
 ္လိး္ တြင္းသးည္အရိတရမ္ွး လုိ ု းယ  န္်ညထးတြင္အွ
 အအ္ွးအနရု်ညသလိ ညတလိတြင္းတွအလိ ည္သး္ညအ္ွမ္ွး လုိ နး ်နွးသတ္မ တ္အွ္ေတ
 ုအအအလို္ အ္ွ၀တ ိမ္ွး လုိ နး ်နွးတတ္အွ္ေတ
 သွ မ္ွး္ေသွ နး္း္ေသွ ္ုျး္ေသွ ္ေသးတြငယ္္ေသွ းျမ ္္ေသွ တသး္တလ ိညုလိသလအွ္ေတ

အ မႈ္ေ္း္ႏို တြင္ညတလတအ္လတိြငး္္လတိြင္္ ွ 
 မလမလုိလယ္အလိတြင္တးမ္း္း္ တ္လို္အုျခွ နရတွးမႈ တလတ္၀တြင္တွးမႈမ္ွး္ လသး္ည မလမလုလိယ္ုလိယ္အမ္ွး္ႏို တြငည္မ

တ သး္ညသ အ ဖတ္အသလအမ တ္ ဖတ္အွ္ေတ
 တလို္တးန္း္ႏိုႈလး္ေ္ွ္တ္ွမအလိအ် တွ၀န္အသတ္မ္ွး လုို လ္ိးတွး္ေတ နတြင္း ဖတြင္ည မလမလုိလယ္ုလိယ္ယရိ္ုးည္မႈ္ လ

္ေ္ုွတြင္း အသအွ္ေတ
 နရတွးန္ု္မ္ွး အလိအအ္န္ု္မ္ွး အ မတြင္မ္ွး ္္ႏိုၵမ္ွး လုိ သတြင္ည္ေအ္ွ္္ေသွနး္း ဖတြင္ည္ေဖး အအွ္ေတ
 ္း္္းယ္န္ု္္ လ္ လနွးအး္ နတြင္း ဖတြင္ည အိအ္တိအလို္အႈအ္္ေ္ွတြင္မႈမ္ွး လုိ တု္တု္္ုး္ုးအွ၀တြင္အွ္ေတ
 အ နွးု္ေအး အ ္ုျးမ္ွး္ႏို တြငည္အ အနအ္ န္္ု္္ရအွ္ေတ
 အ္ိအ္မ္ွး အ နွးအ္ွမ္ွး လုိ အ နွးု္ေအးမ္ွး္ႏို တြငည္မ ္္ေ၀အွ္ေတ
 တး္းမ္ ္းတး္းုမ္းမ္ွး္ႏို တြင္ည အရိမ န္အအိ္တြငန္းတ မ္္ွး လုိနွးအး္အွ္ေတ-အအ း္ညု္တွ၀န္ယ အွ

အ္ိႏိုအးွ 
 အ္ႏိုိအးွအတစး္းမ္ွး လုိ နး္းမ လ္ိးတရိ ဖတြင္ညအသရိး အိ နတြင္း ္ုွးနရမ္ွးမ လ္ိးမ လ္ိး ဖတြင္ည တအ္သအ္အိအ္္ေ္ွတြငအ္ွ္ေတ
 အန္းအိ အန္းန ျ္ ္ေမွ္ဒယ္ ္ေ္း္ေ္ွတြင္န္ယ္္ႏို တြင္ညအ နွးအ္ႏိုိအးွအု္္မ္ွး လုိ တလတ္၀တြင္တွး္ေ္ုွတြင္း အသအွ
 ု္လယွ တန္္ွအအွ အ္ေ္ွတြင္မ္ွး နး္းအမ္းမ္ွး ဖတြင္ည မး္သလိ ညတျထးတြင္္ႏိုလိတြင္မး္ လုိတလတ္၀တြင္တွး အအွ

 ျတ 
 သျ လ္ ိ္ေအ္ွ္တ္ွ  ွွ္ရအအလိဒ္မ္ွးဖနတ္ျးအွ အရိတ  ုးအွ  ျတအသရိး အိ ပတ္အမ္းမ္ွး္ေ အွအွ
 ္လိး္ွု္လယွမ္ွး လုိအသရိး အိ  အသရမ္ွးဖန္တျးအွ
 အမ လ္ိးမ လ္ိး္ေသွ ျတ္ေဖ္ွ္္ေ ဖအးမ်္ွး အ္လိအး် အတျးအးမ်္ွးသလိ ည တု္အွ/္ေအညအွအွ

သလအၸရ 
 အန္ု္အအု္မ္ွး လုိ တိတး္း္န္ ္ေအညအွ္န္ ဘွသွ အန္္န္ အွ္ရိမ္ွး လုိအသရိး အိအွ
 နး ်နွးသတ္မ တ္ နတြင္း အ္တြင္ညနး ်နတြင္းအွး ဖတြင္ည အ္ွ၀တ ိမ္ွး အ ဖတ္အ္ု္မ္ွး လုိ ္ေအညအွတိတး္းအွ္ေတ
 “ဘွ္ေ္ုွတြင္ည” “ဘယ္အလိ” “အ်အလိ လ္ိအ ္တြင္” တသး္ည္ေမးနးန္းမ္ွး္ေမးအွ္ေတသည္။ အန္ု္အု္မ္ွး လုိ တရိးတမ္း

တမ္းသအ္ နတြင္းမ္ွးမ ္္ လအွ္ေတ
 အု္္ေတး ညတမ္းသအ္ နတြင္းမ တ္တြင္ည ္ုလိတတြင္နန္ ညမ န္းန္ု္မ္ွး လုိ တမ္းသအ္္န္ မ လ္ိးတရိ္ေသွ အ္ွ၀တ ိမ္ွး

ု္လယွမ္ွး လုိသရိး အိအွ္ေတ ( အမွ-ု္ေအး မ န္ဘျအ မ္ွး သရအလို္မ္ွး အသရိး အိ နတြင္း တသး္ ဖတြင္ည)
 အ္ေ္ုွတြင္းအုလ္ိး္ု္တအ္မႈုလိသလအွ္ေတ
 အွုွသ္ႏို တြင္ညုမွမ္ေ မေတ္လို္အုျခွ လုိ ္ေအညအွ္ေဖး အအွ္ေတ
 ္ွသျ တိ္ႏို တြင္ည္ု္တအ္သး္ည ္ေယ္ဘ ယ္္ေ၀ွမွ္မ္ွး လုိအသရိး အိ  ္ွသျ တိအ္ေ အွတြင္းအအမ်္ွး လုိ

္ေအညအွ ္ေ္းး္ေ္ႏိုးးအွ
 သု္္ လ္ႏို တြင္ညသု္မ်ညအ္ွမ္ွးုလ ိနး ်နွးသတ္မ တ္အွ္ေတ

အ မႈ္ေ္းသလအၸရ 
 မလသွးတိ၀တြင္မ္ွး မလသွးတိတ္လို္အ ျုခွမ္ွး အိအ္္ေ္ွတြင္အရိမ္ွး လုိ နး ်နွးသတ္မ တ္အွ္ေတ
 မလမလုိလယ္အလိတြင္ယ ္္ေု္းမႈ္ႏို တြင္ည္ု္တအသ္း္ည အထ းအနန္းအနွးမ္ွး အ၀တ္အတွးမ္ွး အတွးအတွ

အွးအအ္္အ္ အန လ္ိ ညုလိ္ေဖး အအွ
 ု္ေအး္ေနထလိတြင္သး္ည  မလိ ည္းွ အွတ၀္န္းု္တြင္္ႏို တြင္ညအမ္းအမး္ လုိ္ေဖး အအွ
 အု္္ လအ ဖတ္အ္ု္တးတြင္တလတ္၀တြငတ္ွးမႈု လိ္ေဖး အအွ
 အနန္းုအ အနးတြင္ညအအမ္းမ္ွး တွ၀န္မ္ွး လုိ နွးအး္္ေတ္န္္ေဖး အအွ
 အ အဖး် ညအတး္းု းျမႈ အအိအအ္ွတ၀္န္းု္တြင္ သု္္ေမးး၀မ္း္ေ္ုွတြင္းအမ လ္ိးမလ္ိးတလ ိညုလိ သတလထွးမလ တလတ၀္တြငတ္ွး

္ေ္ုွတြင္း္ေဖး အအွသည္။

http://www.buffaloschools.org/UniversalPK.cfm?subpage=54276



