
 

  

သင◌့္ေကလးမ်ားႏ◌ငွ◌့္ ဆယ္ေ◌ကာ်◌္သက�ာ်းႏ◌ငွ◌့္ 

အဂၤလပိ�ာေ◌လလ့ာ◌ျခင္◌း - ေ◌ယဘယ်ု 

တတ္ေ◌◌ျမာက� �ၽမ္◌းကင�ႈကုိ ေ◌လက့င်◌့္ရန္ အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥ 

ဇယား�ကက္ ကိအုသံးု◌ျပဳ◌ျခင္◌း။ 

 
အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥ အခ်�ိ�ည ္မ��ူက မ��ည◌့္အလုပ�ာဝ��ိ ု မ��ည္◌အ့ခ်နိ္၌ ၿပီးေ◌◌ျမာက္ေ◌စမ��ို ေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ ပါးစေပ��◌ျပာေ◌သာ 

စကား�ကၽမ္◌းက်င�ႈကို ေ◌လက့်င◌့္ရန္လည္◌း အခ်နိ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစပ္ါသည္။ သင◌့္စကားဝိုင္◌းကို စုစည္◌းရန ္အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥ ဇယားကို အသံးု◌ျပဳပါ။ 

 
တင�က� ူ - Nicole DeSalle ၊ စာေ◌ရး ညႇ◌◌ိႏ◌ႈ◌င္ိ◌းေ◌ရးမႉး၊ Iowa စာဖတ္◌ျခင္◌း သေု◌တသန ဌာန 

ပို႔စ� င�ည္◌ေ့◌န႔ - မတ�  29 ရက္၊ 2022 ခုႏ◌စွ္ 

 
အယ�ီတာ၏ မွတ�ု - အတူတေ�ကလလ့ာ◌ျခင္◌းသည္ သင◌့္ေကလးငယ�်ားႏ◌ငွ◌့္ ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက�်ားကိုသာမကဘ ဲသင္◌က့ိုယ� ားလည္◌း အဂၤလိပ�ာသာ 

စကားြစမ◌္းရ��ို  တိုးတက္ေ◌စပါသည္။ ဤပို႔စ�ည ္အဂၤလိပ�ာသာစကားေ◌လလ့ာသမူ်ားအား မိမတိို႔၏ေ◌န႔စဥ�ဝ�တင္ မိသားစုအ�တက ္

အဂၤလိပ�ာသင�ူမႈအြခင◌့္အလမ္◌းမ်ားကိ ု◌ျပဳစုေ◌စာင◌့္ ေ◌ရွာက္ေ◌ပးသမူ်ားအား ကူညေီ◌ပးရန ္ဒဇုိီင္◌းထုတ� ားေ◌သာ လက��ိစီးရီး (ongoing series) 

၏တစ�ိတ� စ�ိုင္◌း◌ျဖစ�ည္။  
 
အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမာ်း ၿပီးေ◌◌ျမာက္ေ◌အာင္◌ျပဳလုပ�် ိ� ��င္ အဂၤလိပ�ာေ◌လက့်င◌့္◌ျခင္◌းသည္ သင္◌ႏ◌ွင◌့္ သင◌့္ေကလး သိ႔ုမဟုတ္ 

ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက�်ားအ�တက္ ေ◌လလ့ာ သင�ူရန ္ေအကာင္◌းဆံးုနည္◌းလမ္◌းတစ�ု◌ျဖစ�ည္။ အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားသည ္ေ◌န႔စဥ္ သို႔မဟုတ္ အပတ�ဥ ္

လုပ္႐ုိးလုပ� ဥ�စ�ု၏ တစ�ိတ� စ�ိုင္◌း ◌ျဖစ္ေ◌သာေ◌ၾကာင◌့္၊ မိသားစုဝင�ာ်းသည္ ေ◌ဝါဟာရႏ◌ငွ◌့္ ဝါက်�ဖဲ႕စည္◌းပံုမ်ားကို ေ◌လက့်င◌့္ရန္ 

အြခင◌့္အလမ္◌းမ်ားြစာရွ◌ၿိပီး ၎တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အဂၤလိပ�ာသာ စကားကို အလံုးစံု �ကၽမ္◌းက်�င�ာ တိုးတက္ေ◌စႏ◌◌ိငု�ည္။ အမ်ားစုမွာ မ��ည◌့ ္

အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥကို ၿပီးေ◌◌ျမာက္ေ◌စရမည္၊ မ��ည္◌ ့အခ် ိ� ��င္ ၿပီးေ◌◌ျမာက�န္ လိုအပ္သည္ စသ��်ားကို ဆံးု◌ျဖတ္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင◌့္ 

https://iowareadingresearch.org/person/nicole-desalle-mfa
https://iowareadingresearch.org/tags/learning-english-your-children-and-teens


 

  

ထိေု◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားကိ ုမိသားစုဝင�ာ်းအား တာဝနေ္◌ပးအပ္◌ျခင္◌းသည္ ◌ျပႆနာေ◌◌ျဖရွင္◌း◌ျခင္◌း၏ ဥပမာတစ�ု ◌ျဖစ္ပါသည္။ သေု◌တသ�ျပဳခ်က�်ားအရ 

အဂၤလိပ�ာေ◌လလ့ာသမူ်ားသည ္◌ျပႆနာမ်ားကိုေ◌◌ျဖရွင္◌းရန္ အတူတ�ကလုပ္ေ◌ဆာင္ေ◌သာအခါ ဘာသာစကားတည္ေ◌ဆာက�ံုမ်ားကို 

ပိုမိုဂ႐ုတစိုက� ာ႐ုံစိုက� ကေ◌သာေ◌ၾကာင္◌ ့၎တို႔၏အဓိပၸါယ� ို တတ္◌ႏ◌◌ိငု�မွ် တိက်ရွင္◌းလင္◌းြစာ ေ◌ဖာ◌္◌ျပႏ◌◌ိငု�ည္ (Kim, 2008)။ 

 

ေ◌နာက�ဗံဟသုတုမ်ားကိ ုအတတူ�က တည္ေ◌ဆာက္◌ျခင္◌း 
အဂၤလိပ�ာေ◌လလ့ာသမူ်ားအ�တက္၊ ဤပို႔�စ�င္ သင�◌ႈပ��ားမႈမ်ားမစတင� ီဤအခ်က� လက္မ်ားကို သထိား◌ျခင္◌းက ေအထာက�ကူ◌ျဖစေ္◌စပါသည္။ 

 
အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥ ဆိသု���ာ အမိ�္တင္ လုပ�သည္◌ ့အလုပ္◌ျဖစ�ါသည။္ အခ် ိ ဳေ႕သာ အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားကို ေ◌န႔စဥ္ ၿပီးေ◌အာင္ 

လုပ္ေ◌ဆာင�ကပါသည္။ အခ် ိ ဳေ႕သာ အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားကို အပတ္စဥ�ိ ုင္◌း ◌ျပဳလုပ�ကသည္။  

 
ဤသ���ာ သာမန ္အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ား၏ ဥပမာအခ် ိ ဳ႕ျဖစပ္ါသည္ -  

• သင◌့္အခန္◌းကို သန႔��င္◌းေ◌ရးလုပ္◌ျခင္◌း 

• သင◌့္အိပ�ာကို သမိ္◌း◌ျခင္◌း 

• သင◌့္အဝတ� စားမ်ားကို ေ◌ကာက� ိမ္◌း/ြခၽတ္/ခ် ိ�တ� ဲ◌ျခင္◌း 

• ပန္◌းကန္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း 

• ကားေ◌ဆး◌ျခင္◌း 

• ◌ျမက�ိတ္/◌ျမက္◌ျဖတ္◌ျခင္◌း 

• အ႐ုပ္ေ◌ကာက္သမိ္◌း◌ျခင္◌း 

• ညေ◌နစာ◌ျပင�င္◌ျခင္◌း/ခ်က္◌ျပဳတ္◌ျခင္◌း 

• ထမင္◌းစား�ပဲဝိုင္◌း◌ျပင�င္◌ျခင္◌း 

• ထမင္◌းစား�ပဲရွင္◌း◌ျခင္◌း 

• ပန္◌းကန္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း 

• ေ◌ရခဲေ◌သတၱာ သို႔မဟုတ္ ေ◌ရခဲခံေ◌သတၱာ ကို သန႔��င္◌းေ◌ရးလုပ္◌ျခင္◌း 

• ေ◌ရခ် ိ ဳးခန◌္း သိ႔ုမဟုတ္ ေ◌ရခ် ိ ဳးဇလံု သန႔��င္◌း◌ျခင္◌း 

• အဝတ္ေ◌လွ်ာ◌္◌ျခင္◌း 

• အဝတအ္ေ◌◌ျခာက္ခံ◌ျခင္◌း 

• အဝတသ္မိ္◌း◌ျခင္◌း 

• ၾကမ္◌း◌ျပင္ တိုက္◌ျခင္◌း 

• ေ◌ကာ◌္ေ◌ဇာ/ေ◌ကာ◌္ေ◌ဇာခင္◌းမ်ားကို ဖု��ု ပ◌္ျခင္◌း 

• ေ◌◌�ႂကေက်သာအြ႐က�်ားကို �ထန◌္ျခစ္◌ျဖင္◌�့ဆ၍ဲ စပံု◌◌ုျခင္◌း 

• ေ◌ဆာင္◌းရာသ�ီတင္ ◌ႏ◌င္ွ◌းမ်ားကို �တန္◌းထတု္◌ျခင္◌း 

 
 
 

https://www.thoughtco.com/beginner-dialogue-cooking-1210080


 

  

အမိ�ႈ ေ◌ဝယ်ာဝစၥ ဇယားသည ္ၿပီးေ◌◌ျမာက� ��ိ ုအပ�ည◌့္ အမိ�ႈကိစၥမ်ားကို စ◌စီဥ္ရန္ နည္◌းလမ္◌းတစ�ု◌ျဖစ�ည္။ ေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ား ၿပီးေ◌◌ျမာက�န္ 

လိုအပ�ည◌့္ ေ◌န႔ရက္ သိ႔ုမဟုတ္ တစ�တ္၏ ေ◌န႔ရက�်ားကို ◌ျပသသည◌့္ အမိ�ႈ ေ◌ဝယ်ာဝစၥ ဇယားကို သင္ ◌ျပဳလုပ္◌ႏ◌◌ိုင�ည္။ 

အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားလုပ္ေ◌ဆာင�န ္မ��◌႕ူ�တင္ တာဝ���ေိ◌ၾကာင္◌းကိုလည္◌း သင္◌ျပသႏ◌◌ိငု�ည ္(အမိ�ႈ ေ◌ဝယ်ာဝစၥ ဇယား ပံုစံတစ�ုအ�တက္ 

မိသားစုမ်ားအ�တက္ ◌ျဖည◌့္ြစက� ရင္◌းအျမစ�်ားကို ၾကည◌့္ပါ)။ 

 
သင◌့္ေကလးမ်ား သိ႔ုမဟုတ ္ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက�်ားအား ေ◌အာက�ါေ◌မးြခန္◌းမ်ားကို အဂၤလိပ�ာသာ◌ျဖင◌့္ သိ႔ုမဟုတ္ သင◌့္မိခင�ာသာစကား◌ျဖင◌့္ သင္ 

ေ◌မး◌ျမန္◌း◌ႏ◌◌ိငု�ည္ - 

 
• မိသားစုထရွဲ ိလူတိုင္◌းအ�တက္ အမိ�ႈ ေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားကို ကူညရီန္ အဘယ္ေ◌ၾကာင◌့္ေအရးႀကီးသနည္◌း။  

• မ��ည္◌ ့အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားကို ေ◌န႔စဥ ္ၿပီးေ◌အာင္ လုပ္ေ◌ဆာင�ကရပါသနည္◌း။ မည္◌သ့ည္◌ ့အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားကို အပတ္စဥ�ိ ုင္◌း 

◌ျပဳလုပ�ကရပါသနည္◌း။ 

• မ��ည္◌ ့အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ား�တင္ သင္ လုပ�တ� ��ု သင္ ထင�ါသနည◌္း။ သင္ အႀကိကဳ� နည္◌းဆ◌ံ◌ုးေ◌သာ အိမ�ႈကိစၥက 

မ��ည္◌အ့ရာ◌ျဖစ�နည္◌း။ 

 
သင္၏ အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားဇယားကို ဖ��းီၿပီးအသံးု◌ျပဳသည◌့္အခါ သင◌့္ေကလးငယ�်ားႏ◌ငွ◌့္ ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက�်ားႏ◌ငွ◌့္အတူ အဆိပုါေ◌မးြခန္◌းအခ် ိ ဳ႕ 

သိ႔ုမဟုတ ္အားလံုးကို ◌ျပ��ညသ္◌ံ◌ုးသပ�ကည◌့္ရႈရန္ သင္ေ◌ြ႐းခ်ယ္◌ႏ◌◌ိငု�ါသည္။ 

 

အဂၤလပိ�ာ က�ၽမ္◌းကင်�ႈအရ��ခ◌င္်◌းကိ ုအတတူ�ကတည္ေ◌ဆာက္◌ျခင္◌း - 

အဂၤလပိ�ာေ◌လက့င်◌့္ရန္ အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥမ်ားဇယားကိအုသံးု◌ျပဳ◌ျခင္◌း။ 

အဂၤလပိ�ာအရ��ခ်င္◌း 

အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥမ်ားဇယားကိဖု��းီပါ  
ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ နမူနာဇယားကဲသ့ိ႔ု အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားပံ◌စုံဇယားကို ဖ��းီရန္ ဤအဆင◌့္မ်ားကို လိုက�ာပါ။ 

• ပထေမကာ◌္လံ�တင္ ၿပီးေ◌◌ျမာက္ေ◌အာင�ုပ္ေ◌ဆာင���ိ ုအပ�ည◌့္ မတူညေီ◌သာအလုပ�်ားကို စာရင္◌း◌ျပဳစုပါ။ 

• ေအပၚဆံးုအတန္◌း�တင္ အပတ�ဥ္၏ ေ◌န႔ရက္မ်ားကို ေ◌ရးပါ။ 

• ထိရုက� တၱပတ� �တက္ မိသားစုအ�ဖဲ႕ဝင�စ္ဦးစီလုပ�ည◌့ ္အလုပ�ိစၥမ်ားကို သင◌့္ေကလးငယ�်ားႏ◌ွင◌့္ ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက�်ားႏ◌ငွ◌့္အတူ 

ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းပါ။ အ◌မိ�ႈကိစၥတစ�ုစီ၏ေ◌ဘး�တင္ ၎တို႔၏အမ��်ားကို အပတ�ဥ၏္ ေ◌န႔ရက္ေ◌အာ�က� င္ ေ◌ရးပါ (ဤေအၾကာင္◌းကို 

ေ◌အာ�က� င္ ဆက�က္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါသည)္။  

 



 

  

ပံ◌ ု1. အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥမ်ားဇယား နမူနာ 
Garcia မိသားစု၏ အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥမ်ား ဇယား 

အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥ တနလၤ◌ာေ◌

န႔ 

အဂၤ◌ါေ◌န

႔ 

ဗုဒၶဟးူေ◌န

႔ 

ၾကာသေပတးေ◌

န႔ 

ေ◌သာၾကာေ◌

န႔ 

ေစေနန

႔ 

တနဂၤေ◌◌ႏြ◌ေ◌

န႔ 

ဖု��ု ပ္◌ျခင္◌း   Carmen     

အဝတ္ေ◌လွ်ာ◌◌္ျခင္◌း     ဖခင္   

ပန္◌းကန္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း Carmen Marco မခိင္ Marco Carmen ဖခင္ ဖခင္ 

ထမင္◌းစား�ပဲ 

◌ျပင�င္◌ျခင္◌း 

Marco Carmen ဖခင္ Carmen Marco မခိင္ မခိင္ 

သင◌့္အခန္◌း သင္ 

သန႔��င္◌းေ◌ရးလုပ္◌ျခ

င္◌း 

   Carmen Marco   

အမႈ◌ကိပ္စ◌္ျခင္◌း   Marco     

 

အနာဂတ္◌ႏ◌ငွ◌့္ပတ�က္ေ◌သာ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားေ◌မး◌ျမန္◌း◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ 

ေ◌◌ျဖၾကား◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ စကားေ◌◌ျပာြစမ◌္းရ��ို ေ◌လက့င်◌့္◌ျခင္◌း 
အမိ�ႈကိစၥအလုပ�စ�ုစီအ�တက္ ဘယ� ူကတာဝ��ူမလဲဆိုတာ ဆံးု◌ျဖတ�ို႔ အဂၤလိပ�ိ ု က်ယ္ေ◌လာ�င�ာေ◌မးၿပီး ေ◌မးြခန္◌းေ◌�တကို ေ◌◌ျဖပါ။  

• ေ◌မး - ဒအီပတမ္ွာ ဘယ� ူ အမႈ◌ကိ◌္ ပစ�လဲ။  

• ေ◌◌ျဖ - အဒဲါကို က�ၽႏ◌္◌ပု္ ဗုဒၶဟူးေ◌န႔မွာ လုပ�ယ္။  

 
• ေ◌မး - လာမယ္◌ ့တနလၤ◌ာေ◌န႔မွာ ဘယ� ူ ပန္◌းကန္ေ◌ဆးမလဲ။  

• ေ◌◌ျဖ - က�ၽႏ◌္◌ပု္ လုပ�ါမယ္။ 

 

သဒၵါေအလးေ◌ပးမႈ - “ပါမည္” သိ႔ုမဟတု္ “ေ◌တာမ့ည္” 
“ပါမည ္(Will)” ◌ႏ◌ွင◌့္ “ေ◌တာမ့ည ္(Going to)” ◌ႏ◌စွ�ုစလံုးကို အနာဂတ� ုပ္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားေအၾကာင္◌း ေ◌◌ျပာရန္ အသံးု◌ျပဳသည္။ သိုေ႔သာ◌္လည္◌း 

၎တို႔ကို မတူညေီ◌သာ ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ အသံးု◌ျပဳၾကသည္။  

 

"Will“ ကိ ုမ��ည္◌အ့ခ် ိ���င္ အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳမ��ည္◌း 
စကားေ◌◌ျပာေ◌နစ�ဥ�င္ အနာဂတ� ုပ္ေ◌ဆာင�က်�်ားကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပရ���တက္ "Will" ကိုသံးုပါ။ ဥပမာ - 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 1: လာမယ္◌ ့တနလၤ◌ာေ◌န႔မွာ ဘယ� ူ ပန္◌းကန္ေ◌ဆးမလဲ။ 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 2: က�ၽႏ◌္◌ပု� ုပ�ါမည္။  

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 1: သပိ္ေ◌ကာင္◌းတာဘ။ဲ သင္◌န့ာမ��ို ဇယားေ◌ပၚမွာ ေ◌ရးၾကေရအာင္။ 

 

“Going to” ကိ ုမ��ည္◌အ့ခ် ိ���င ္အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳမ��ည္◌း 
စကားေမ◌ျပာမ ီဆံုး◌ျဖတ�ဲေ့◌သာ အနာဂတ� စီအစဥ�်ားကိ ုေ◌ဖာ◌္◌ျပရ���တက္ "going to" ကိုသံးုပါ။ ဥပမာ - 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 1: ဒညီ ဘယ� ူ ထမင္◌းစား�ပဲ ◌ျပင�င္ေ◌ပးမွာလဲ။ 



 

  

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 2: ေမသခ်ာဘးူ။ ဇယားမွာ ၾကည္◌ၾ့ကေရအာင္။ ဒညီထမင္◌းစား�ပဲကို Marco က ◌ျပင�င္ေ◌ပးပါလိမ္◌မ့ယ္။ 

 
အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာကိစၥဇယားကို◌ျဖည◌့္သည◌့္အခါ မ��ည◌့္အရာကို အသံးု◌ျပဳသင◌့္သနည္◌း။ အိမ�ႈေ◌ဝယ်ာကိစၥဇယားကို သင္◌ျဖည◌့္ၿပီး 

ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းေ◌နသည◌့္အခ် ိ� ��င္ အလုပ�်ားကို ဆံးု◌ျဖေတ�သာေ◌ၾကာင◌့္၊ ဤအနာဂတ� ုပ္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကိ ုေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းရ���တက္ "will" ကို 

အသံးု◌ျပဳပါသည။္ 

 
အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာကိစၥဇယား�တင္ သင္◌ျဖည◌့္ြစက�ပီးပါက သင္◌ႏ◌ငွ◌့္ သင◌့္ေကလးငယ�်ားႏ◌ငွ◌့္ ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက�်ားသည္ 

စကားေ◌◌ျပာေ◌လက့်င◌့္ရ���တက္ ၎ကို ဆက�က� သံးု◌ျပဳႏ◌◌ိငု�ါသည္။ သိေု႔သာ◌္၊ ဇယား�တင္ ဆံးု◌ျဖတ� ားၿပီး◌ျဖစ�ည◌့္ အနာဂတ� စီအစဥ�်ားကိ ု

◌ျပေသသာေ◌ၾကာင◌့္၊ "will" အစား "going to" ကိုသံးုပါ။ ေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားေအၾကာင္◌းေ◌◌ျပာေ◌သာအခါ "going to" ကိုအသံးု◌ျပဳေ◌လက့်င◌့္ရန္ 

ေ◌အာက�ါဝါေက်ဘာင�ာ်းကို အသံးု◌ျပဳပါ။ 

 

အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥမ်ားအ�တက္ အနာဂတ� စအီစဥ�ာ်းေအၾကာင္◌းကိ ုေ◌◌ျပာဆိရုန္ ဝါေကဘ်ာင�ာ်း 
ေ◌မးြခန္◌း 

• ဒအီပတ��ာ ဘယ� ူ _____ လုပ�လဲ။ 

ဥပမာမ်ား 

• ဒအီပတ��ာ ဘယ� ူ အဝတ�� ာ်◌္ မလဲ? 

• ဒအီပတ��ာ ဘယ� ူ အမႈ◌ကိ�စ�လ။ဲ 

 
ေအ◌ျဖ 

• _________ က _______ကို လာမယ္◌ ့________မွာ လုပ�ယ္။ 
ဥပမာမ်ား 

• ေ◌ေဖဖ က အဝတ္ေ◌�တကိ ုလာမယ္◌ ့ေ◌သာၾကာေ◌န႔ မွာေ◌လ်ွာ◌္မယ္။ 

• Marco  က အမႈ◌ကိ္ေ◌�တကိ ုလာမယ္◌ ့ဗုဒၶဟးူေ◌န႔ မွာလုပ�ယ္။ 

 

အတတိ� ာလ◌ႏ◌ငွ◌့္ပတ�ကေ္◌သာ ေ◌မးြခန္◌းမ်ားေ◌မး◌ျမန္◌း◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ 

ေ◌◌ျဖၾကား◌ျခင္◌း◌ျဖင◌့္ စကားေ◌◌ျပာြစမ◌္းရ��ို ေ◌လက့င်◌့္◌ျခင္◌း 
သင္◌ႏ◌ွင◌့္ သင◌့္ေကလးမ်ား သိ႔ုမဟုတ္ ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက�်ားသည္ အမိ�ႈကိစၥမ်ားၿပီးေ◌◌ျမာက� ည္◌ႏ◌ငွ◌့္အမွ် ေ◌◌ျခရာခံရန္ အမိ�ႈကိစၥအလုပ�ယားကို 

အသံးု◌ျပဳႏ◌◌ိုင�ည္။ ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ ဥပမာ�တင္ “x” အမွတ� သားမ်ားသည ္လုပ္ၿပီး�သားေ◌သာ အလုပ�်ားကို ◌ျပသသည္။ 

 



 

  

Garcia မိသားစု၏ အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥမ်ား ဇယား 

အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစၥ တနလၤ◌ာေ◌

န႔ 

အဂၤ◌ါေ◌န

႔ 

ဗုဒၶဟးူေ◌န

႔ 

ၾကာသေပတးေ◌

န႔ 

ေ◌သာၾကာေ◌

န႔ 

ေစေနန

႔ 

တနဂၤေ◌◌ႏြ◌ေ◌

န႔ 

ဖု��ု ပ္◌ျခင္◌း   x Carmen     

အဝတ္ေ◌လွ်ာ◌◌္ျခင္◌း     ဖခင္   

ပန္◌းကန္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း x Carmen x Marco မိခင္ Marco Carmen ဖခင္ ဖခင္ 

ထမင္◌းစား�ပဲ 

◌ျပင�င္◌ျခင္◌း 

x Marco x  
Carmen 

ဖခင္ Carmen Marco မိခင္ မိခင္ 

သင◌့္အခန္◌း သင္ 

သန႔��င္◌းေ◌ရးလုပ္◌ျခ

င္◌း 

   Carmen Marco   

အမႈ◌ကိပ္စ◌္ျခင္◌း   x Marco     

 
လုပ္ၿပီး�သားေ◌သာ အမိ�ႈကိစၥမ်ားကို သင◌့္ေကလးမ်ား သိ႔ုမဟုတ ္ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက�်ားႏ◌ငွ◌့္အတူ စာရင္◌းစစ္ေ◌ဆးၾကည◌့္ပါ။ လုပ္ၿပီး�သားေ◌သာ 

အလုပ�ိစၥမ်ားႏ◌ငွ◌့္ပတ� က္၍ ေ◌မးြခန◌္းမ်ားေ◌မး◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့ ္ေ◌◌ျဖဆိ◌ုျခင္◌းတို႔ကို ေ◌လက့်င◌့္ပါ။  

• ေ◌မး - တနလၤ◌ာေ◌န႔တုန္◌း Marco ပန္◌းကန္ ေ◌ဆးရဲ႕လား။  

• ေ◌◌ျဖ - ဟုတ�ယ္၊ သေူ◌ဆး�သားတယ္။  

 
• ေ◌မး - Carmen သူ႕ရဲ႕အခန္◌းကို သန္႔ရွင္◌းေ◌ရး လုပ�ဲရ့ဲ႕လား။  

• ေ◌◌ျဖ - မလုပ�ူး။ လာမယ္◌ ့ၾကာသေပဆးေ◌န႔မ ွသူသန္႔ရွင္◌းေ◌ရး လုပ�ယ္။ 

 

သဒၵါေအလးေ◌ပးမႈ - “အတတိ� ာလ (Past)” သိ႔ုမဟတု္ “ပစၥပဳၸ��ံု လင္ (Present Perfect)” 
ေအ◌ျခေအနမာ်းေ◌ပၚမူတည္၍ လုပ္ေ◌ဆာင�ပီး�သားေ◌သာ အလုပ�ိစၥမ်ားေအၾကာင္◌း ေ◌◌ျပာရန္ အတိတ� ာလ (Past) ◌ႏ◌ငွ◌့္ ပစၥပဳၸ��ံုလင္ (Present 

Perfect) ကာလႏ◌စွ�ုလံုးကို အသံးု◌ျပဳႏ◌◌ိငု�ည္။ ေအ◌ျခေအနမ်ားေ◌ပၚမူတည္၍ လုပ္ေ◌ဆာင�ပီး�သားေ◌သာ အလုပ�ိစၥမ်ားေအၾကာင္◌း ေ◌◌ျပာရန္ 

အတိတ� ာလႏ◌ငွ◌့္ ပစၥပဳၸန ္စံုလင္ေ◌သာ ကာလႏ◌စွ�ုလံုးကို အသံးု◌ျပဳႏ◌◌ိငု�ည္။ 
 

Past Tense ကိ ုမ��ည္◌အ့ခ် ိ���င္ အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳမ��ည္◌း 
ပစၥပဳၸ���င္ ရလဒ�ရွိေ◌သာ ၿပီးဆံးု�သားသည◌့္ လုပ္ေ◌ဆာင�က်� စ�ု◌ျဖင◌့္ past tense ကိုသံးုပါ။ 

ဥပမာ - 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 1: Carmen ဖု��ု �ပ�ားရဲ႕လား။ 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 2: ဟုတ�ယ၊္ သလူု�ပ�ားခဲ့တယ္။ 

 
လုပ္ေ◌ဆာင�က်� စ�ုၿပီးေ◌◌ျမာက� ည◌့္အခါ�တင္ တိေက်သာအခ်က�်ားေ◌ဖာ◌္◌ျပသည◌့္အခါ အတိတ� ာလကို အသံးု◌ျပဳပါ။ ဥပမာ - 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 1: Carmen ဖု��ု �ပ�ားရ႕ဲလား။ 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 2: ဟုတ�ယ္၊ ဗုဒၶဟူးေ◌န႔တုန္◌းက သူလု�ပ�ားခဲတ့ယ္ 

 



 

  

Present Perfect ကိ ုမ��ည္◌အ့ခ် ိ���င္ အသ◌ံ◌ုး◌ျပဳမ��ည္◌း 
ပစၥပဳၸန္၌ ◌ျဖစ္ေ◌ပေၚေနသာ ရလဒ�စ�ု◌ျဖင◌့္ ပစၥပဳၸနစ္ံ◌လုင္ကို အသံးု◌ျပဳပါ။ ဥပမာ -  

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 1: Marco ထမင္◌းစား�ပဲ ◌ျပင�င�ပီး�သားၿပီလား။ 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 2: ဟုတ�ယ္၊ သလုူပ�ပီး�သၾးၿပီ။ အခု က�ၽႏ◌္◌ပု�ိ ု႔ ညစာ စားလုိ႔ရပါၿပီ။ 

ပစၥပဳၸ��ံုလင္ ၿပီးဆံးုသည◌့္အခ်နိ္ စကားလံုးမပါဘ ဲပစၥပဳၸနစ္ံ◌လုင္ ကိုအသံးု◌ျပဳပါ။ ဥပမာ - 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 1: Carmen သ႕ူအခန္◌းကို သန္႔ရွင္◌းေ◌ရး လုပ�ပီး�သားၿပီလား။ 

• ပုဂ◌ၢ◌◌ိလ္ဳ 2: သ ူမလုေပ�သးဘးူ၊ လာမယ္◌ ့ၾကာသေပတးေ◌န႔မာွ သ ူသန္႔ရွင္◌းေ◌ရးလုပ�ယ္။ 

 
 
အမိ�ႈေ◌ဝယ်ာဝစိၥမ်ားသည ္အၿမဲတမ္◌းေ◌ပ်ာ◌္စရာ ေမကာင္◌းပါ။ သိေု႔သာ◌္ သင◌့္ေကလးငယ္မ်ားႏ◌ွင္◌ ့ဆယ္ေ◌က်ာ◌္သက္မ်ားႏ◌ွင္◌ ့

အမိ္မႈကိစၥအလုပ္မ်ား ေ◌◌ျပာဆိ◌ုျခင္◌း◌ျဖင္◌ ့သင◌္၏အဂၤလိပ�ာ က�ၽမ္◌းက်င�ႈြစမ္◌းရ��ို ေ◌လက့်င◌့္ရန္ 

ေအကာင္◌းဆံးုနည္◌းလမ္◌းတစ�ု◌ျဖစ�ါသည္။ 

 

မိသားစမ်ုားအ�တက္ ◌ျဖည့◌္ြစက္ အရင္◌းအျမစ ္

အမိ�ႈေ◌ဝယာ်ဝစိၥမ်ား 
အပတ�ဥ ္လုပ္ေ◌ဆာင�မည◌့္ ေ◌ဝယ်ာဝစၥမ်ားစာရင္◌းကို ◌ျဖည◌့္ရန္ ဤပံုစံကို အသံးု◌ျပဳပါ၊ မိသားစုဝင�စ္ဦးစီ၏ အမိ�ႈကိစၥတစ�ုစီကို မ��ည◌့္ေ◌န႔�တင္ 

လုပ္ေ◌ဆာင���ို ေ◌ဖာ◌◌္ျပကာ၊ သင္၏ အဂၤလိပ�ာ�ကၽမ္◌းက်င�ႈကို ေ◌လက့်င◌့္ယင္◌း မိသားစုႏ◌ွင◌့ ္ေ◌�ဆးေ◌◌ႏြ◌◌းပါ။ 

 

အရင္◌းအျမစမ်္ား 
Kim, Y. (2008). L2 ၏ ေ◌ဝါဟာရကို ရယူရ���တက္ ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာင္ြ႐က္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ငွ◌့္ တစ္ဦးခ်င္◌းလုပ�န္◌းတာဝ��ာ်းကို ပံ့ပိုးေ◌ပး◌ျခင္◌း။ ေ◌ခတ� စ္ 

ဘာသာစကား ဂ်ာနယ�  ္(The Modern Language Journal), 92, 114–130. http://www.jstor.org/stable/25172996 

https://iowareadingresearch.org/sites/iowareadingresearch.org/files/chore_chart.pdf
http://www.jstor.org/stable/25172996
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