
 

  

သင့္  ကေလးမ  း်ားႏ  ့င့္   ဆယ္က့ေ  ့္သေ   းတ ို႔်ားႏ  ့င့္  အတ ူအဂၤလ ပ္စ  

က့လ လ ့ ခင့္း - အဂၤလ ပ္စ  က့လ ေ င့္  ရန္ အသံ့ ိ့ု းမလ ိုသည့္  စ မ  း (Junk 

Mail) ေ ိုအသံ့ ိ့ု း့ ပဳ့္ ခင့္း 

 
Nicole DeSalle ၊ စာအေရးေသား ည  ွိႏိ ိ  င္ိးအိရမ  း ေ ိုင္ ိုဝါ စာဖတ္ိ  ခင္ိး သိုအိတသန ပဳမ  စငတာ (Iowa Reading Research Center) မ  

တငဆက္သ ည္ 

 

ေယ္ဒတီာ၏ ေမ ာစက္ား - ေတတူအ က္လလ့ာသငယူိ ခင္ိးသည္ သင္ိ အ့က္လးမ ားွိႏိ င္ိ ့ဆယ္္အိက္ ာိသ္က္  ားတ ို႔မ ားက္ ိုသာမက္ဘ ဲ

သင္ိက့္ ိုယ္တ  ို ငာ္းလည္ိး ေဂၤလ ပဘာသာ က္ ြမ္ိးက္ င  မ ားက္ ို တ ိုးတက္္အိစွိႏိ ိ ိုငပါသည္။ ဤစာသည္ ေဂၤလ ပစာ အိလလ့ာသည္ိ ့

အိစာင္ိအ့ိရ ာက္  အိပးသမူ ားေား မ မ တ ို႔၏ အိန႔စဥ္ဘဝထ ဲတင္ မ သားစိုေ တက္္ 

ေဂၤလ ပစာအိလလ့ာိ ခင္ိးေခခင္ိ ေ့လမ္ိးမ ားေားရရ  အိစရန္ အေထာက္္က္ူိ  ပဳအိစရန္ တက္္ ဒဇီ ိုင္ိးိ ပဳထားအိသာ 

စးီရီးေပ ိုင္ိးတစခိုိ ဖစပါသည္။ 

 

က္ ြွိႏိ္ိိုပတ ို႔သည္ ဒဂီ စတယ္္က မၻိာထ ဲတင္ အိနထ ိုငၾက္သည္။ သ ိုအ႔သာိ္လည္ိး ယ္ခိုအိခတ္ စာသားမက္္အိဆဂ့ ိ ္မ ားွိႏိ င္ိ ့စမတဖိုန္ိး 

ေက္ပလအီိက္းရ င္ိးမ ား၊ သင္ိစ့ာတ ိုက္ပံိ ိို းထ ဲတင္ က္ခူပနစာရြက္  ား ိွိႏိ င္ိ ့အိၾက္ာိ ငာမ ားက္ဲသ့ ိုအ႔သာ စာတ ိုက္ ွလာအိသာ မလ ိုသည္ိ ့

အိၾက္ာိ္ိ  ငာမ ားိ ဖင္ိ  ့ပံိိုမ န္ ိ ဖည္ိခ့စက္္အိနွိႏိ ိ ိုငသည။္ စာရြက္  ားက္ ို ိ ပနလည္သံိ ိို းိ ပဳသည္ိေ့မ ိ က္ပံိ ိို းထသဲ ို႔ ပစထည္ိသ့ည္ိ ့

စြ ိုက္္ိ ဖစပါအိသာိ္လည္ိး ေဆ ိုပါ ေသံိ ိို းမလ ိုသည္ိစ့ာမ ား (junk mail) က္ ို နည္ိးမ ားခစာိ ဖင္ိ ့သ ို႔မဟိုတ္ သင္ိေ့ တက္သ ာမက္ဘ ဲ

သင္ိအ့က္လးမ ားွိႏိ င္ိ ့ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားေ တက္ပါ ေဂၤလ ပစာ တတ္အိိ မာက္  တ ိုးတက္  ေား အေထာက္္က္ူိ  ပဳအိစရန္ ေ ခားအိသာ 

ေရာဝတၴ ိ မဳ ား (လက္္အိ တ႕ဘဝမ  သငၾက္ားအိထာက္က ူ ပစၥည္ိးေ ဖစ္ စိုအိပါင္ိးလ က္္ ရညညႊန္ိးသည္) ိ ဖင္ိ  ့

ေသံိ ိို းိ ပဳွိႏိ ိ ိုငပါသည္။ ဘာသာစက္ားသည္ က္ ြွိႏိ္ိိုပတ ို႔ေား ိ ပၴ နာရ င္ိးိ ခင္ိးိွိႏိ င္ိ ့ေ ခားအိသာ သမူ ားွိႏိ င္ိ ့လမူ အိရးေရ 

ေ ပနလ္ နဆက္က္သ ယ္္ိ ခင္ိး တင္ ေက္ေူညီိ  ဖစ္အိစပါသည္ (Vygotsky, 1978)။ ထ ိုအ႔ၾက္ာင္ိ ့က္ခူပန  ားွိႏိ င္ိ ့အိၾက္ာိ ငာစာရြက္  ား 



 

  

က္ဲသ့ ိုအ႔သာ လက္္အိ တ႕ဘဝမ  သငၾက္ား အိထာက္က ူပစၥည္ိးမ ားိ ဖင္ိ ့အိလက့္ င္ိ ့ိ  ခင္ိးေားိ ဖင္ိ  ့သင္ိွိႏိ င္ိ  ့သင္ိအ့က္လးမ ား 

သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားေား အိန႔စဥ္ဘဝ ထ ဲတင္ ိ ဖစ္အိပၚသည္ိ ့ဇာတည ႊန  ား ိွိႏိ င္ိ ့ေ ပနလ္ နတံိ ို႔ ပန  မ ားက္ ို 

အိလက့္ င္ိခ့ခင္ိ မ့ ားက္ ို ရရ  အိစွိႏိ ိ ိုငပါသည္။ စတ ိုးဆ ိုင  ားမ  အိ တ႕ရ  ရသည္ိ ့က္ိုနပစၥည္ိးမ ား ိွိႏိ င္ိ  ့အိၾက္ာိ္ိ  ငာမ ား 

ထရဲ  ေခ က္္လက္  ား က္ဲသ့ ိုအ႔သာ လက္္အိ တ႕ဘဝမ  သငၾက္ားအိထာက္က ူပစၥည္ိး မ ားသည္ သင္ိွိႏိ င္ိ ့သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ 

ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားေား အေမရ က္န္ိွိႏိ ိ ိုငင၏ံ ယ္ဥ္္အိက္ းမ ဆ ိုငရာ ဗဟိုသိုတမ ားက္ ို ပ ိုမ ိုသ ရ  လာအိစပါသည္ (Xu, 1999)။ 

 

က့န ေခဗံဟိုသိုတေ ို အတတူကေတည္က့ဆ ေ့္ ခင့္း 

ေဂၤလ ပစာ အိလလ့ာသမူ ားေ တက္္ ယ္ခိုစာထရဲ   လ ပရာွးမ မ ားက္ ို မ ပလိုပ ွ ီဤသတ ွတခ က္  ားက္ ို သ ရ  ထားရန္ အေထာက္္က္ ူ

ိ ဖစ္အိစပါသည္။  

• စာက္ဲသ့ ိုအ႔သာ သင္ လက္ခရံရ  လ ိုသည္ိ ့စာတ ိုက္ ွစာမ ား သ ို႔မဟိုတ္ က္ သင္ိအ့ိအခငတာင္ိးခလံႊိာ က္ဲသ့ ိုအ႔သာ သင္ 

လက္ခရံရ  ရသည္ိ ့စာတစခိုခို ရ  ပါသည္။ သင္ မရရ  လ ိုသည္ိ ့စာတ ိုက္ ွစာမ ားက္ ို ေသံိ ိို းမလ ိုသည္ိစ့ာမ ား (junk mail) ဟို 

အိခၚသည္။ က္ခူပန  ားွိႏိ င္ိ ့အိၾက္ာိ္ိ ငာမ ားသည္ စာတ ိုက္ ွလာအိသာ မလ ိုသည္ိအ့ိၾက္ာိ္ိ ငာ ေမ  ဳးေစားမ ား 

ိ ဖစပါသည္။ က္ခူပန  ားွိႏိ င္ိ ့အိၾက္ာိ္ိ ငာမ ားသည္ ေက္  ဳးိ ဖစ္အိစွိႏိ ိ ိုင္အိသာိ္ိ  ငားလည္ိး လေူမ ားက္ ၎တ ို႔ေား junk 

mail ေ ဖစ္ ရညညႊန္ိးၾက္သည္၊ ေဘယ္္အိၾက္ာင္ိဆ့ ိုအိသာိ္ ၎တ ို႔ေား မ မ တ ို႔ အမတာင္ိးဆ ိုဘလဲ က္္ မ မ တ ို႔မ ားခစာ 

လက္ခရံရ  ၾအက္သာအိၾက္ာင္ိ  ့ိ ဖစပါသည္။ စပမ္ိး (spam) ဆ ိုသည္ိ ့စက္ားလံိ ိို းသည္ သင္ိ ့ေးီအိမးလထ သဲ ို႔ 

အိပးပ ို႔လာသည္ိ ့မလ ိုလားေပ္အိသာ အေၾက္ာင္ိ းေရာ ေမ  ဳးေစားေ ဖစ္ ေသံိ ိို းိ ပဳ အိဖာိ္ိ  အပလရ့  သည္။ 

ဤအိခါင္ိးစဥ္္ိွိႏိ င္ိ ပ့တသ က္ၿပီး အိနာက္ထ ပ္အိသာ ေခ က္္လက္  ားက္ ို Breaking News English ေဂၤလ ပစာ 

အိလလ့ာသမူ ားေ တက္္ ဝဘဆ  ိုိ္မ  article about spam  တင္ ဖတရွပဳါ။ 

• က္ခူပန္ (coupon) ဆ ိုသည ွာ က္ိုနပစၥည္ိး သ ို႔မဟိုတ္ 

ဝန္အိဆာင   တစခိုအေပၚ အိလ  ာအ့ိဈးအိပးသည္ိ ့

လက္ ွတ္ သ ို႔မဟိုတ္ စာရြက္္ပ ိုင္ိးေစ တစခို 

ိ ဖစပါသည္။ က္ခူပန  ားက္ ို သတင္ိးစာ သ ို႔မဟိုတ္ 

 ေနလ ိုင္ိး မ တဆင္ိ  ့အိ တ႕ရ  ွိႏိ ိ ိုငပါသည္။ က္ခူပန  ားက္ ို 

ေမ ားေားိ ဖင္ိ ့စာတ ိုက္ ွတဆင္ိ လ့ည္ိး 

အိပးပ ို႔ပါသည္။ က္ခူပန  ားိ ဖင္ိ ့က္ိုနပစၥည္ိးမ ား၊ 

ဥ္ပမာ ေစားေစာ၊ ေဝတ္အိလ  ာိဆ္ပ္ိ ပာ 

သ ို႔မဟိုတ္ စက္ၴ ိ  သိုတပိုဝါ မ ားေ တက္္ 

အိလ  ာအ့ိဈးိ ဖင္ိ ့သင္ ဝယ္ယ ူရရ  ွိႏိ ိ ိုငသည္။ က္ခူပနသ္ံိ ိို းိ ပဳရန္ စာရြက္လက္ ွတ္ (သ ို႔မဟိုတ္  ေနလ ိုင္ိးမ  ိ ဖစပါက္ 

ပံိိို ွိႏိ ိ  ပကူးထိုတပါ) က္ ို စတ ိုးဆ ိုငသ ို႔ သင္ိွိႏိ င္ိေ့တ ူယ္အူိဆာငငသားပါ။ အိခငရ င္ိ းအိက္ာငတာ၌ သင္ အိပးအိခ စငဥ္တင္ က္ခူပနာ္း 

အိခငက္ ိုငသူေား အိပးပါ။  

https://breakingnewsenglish.com/0504/050410-spammer.html
https://breakingnewsenglish.com/0504/050410-spammer.html


 

  

• အိၾက္ာိ္ိ  ငာ (advertisement) ဆ ိုသည ွာ က္ိုနပစၥည္ိး၊ ဝန္အိဆာင   သ ို႔မဟိုတ္ အိဆာရငရက္လ  ပရာွးမ  ၏အေၾက္ာင္ိးက္ ို 

ေသ အိပးိ ခင္ိးိ ဖစပါသည္။ အိၾက္ာိ္ိ ငာမ ားသည္ ေမ ားေားိ ဖင္ိ ့အိလ  ာအ့ိဈး သ ို႔မဟိုတ္ အိဈးွိႏ န္ိးအိလ  ာခ့  ခင္ိး 

မ ားက္ ို ေသ အိပးရန္ ရက္ညရယ္သ ည္။ ေခ  ဳအ႕သာ အိၾက္ာိ္ိ  ငာမ ား တင္ က္ခူပန  ား ထည္ိ ့သင္ိးထားပါသည္။  

 

အိောက္ပါအိမးခခန္ိးမ ားက္ ို သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားွိႏိ င္ိေ့တ ူေဂၤလ ပဘာသာ သ ို႔မဟိုတ္ 

သင္ိမ့ ခငဘာသာစက္ားိ ဖင္ိ ့အိိ ပာဆ ိုအိ ဆးအိိွိႏခိိးိွိႏိ ိ ိုငသည္ - 

 

• ငါတ ို႔ ဇာတ အိိ မမ ာ junk mail ရ  ပါသလား။ ေဒဲါဟာ အေမရ က္န္ိွိႏိ ိ ိုငငထံကဲ္ junk mail အိ တန႔ဲ ဘယ္လ  ို ဆငတူသလ ဲ

သ ို႔မဟိုတ္  က္ာိ ခားသလ။ဲ 

• ငါတ ို႔ က္ခူပန္အိ တ သံိ ိို းပါသလား။ က္ခူပန္အိ တန႕ဲ ငါတ ို႔ ဘာအိ တ ဝယ္လ  ို႔ရလ။ဲ  

• မၾက္ာအိသးမကီ္ စာတ ိုက္ပံိ ိို းထမဲ ာ ငါတ ို႔ အိၾက္ာိ္ိ ငာတစခိုခို ရရ  အိသးလား။ ေဒဲမီ ာ ဘယ္လ  ို 

ေခ က္္လအက္္ၾက္ာင္ိးအိ တ ပါလ။ဲ 

 

ဂ န္အ႔မးလ  ားက္ ို သငပ ိုမ ိုရရ  လာသလ ို သင္ိအ့က္လးမ ား ိွိႏိ င္ိ ့ဆယ္အ္ိက္ ာိ္သက္  ားေား ေဆ ိုပါအိမးခခန္ိးမ ားေခ  ဳ႕ သ ို႔မဟိုတ္  

ေားလံိ ိို းက္ ို ထပ ံေသံိ ိို းိ ပဳွိႏိ ိ ိုငသည။္  

 

ေကြမ့္းေ င ႈအ း အတတူကေတည္က့ဆ ေ့္ ခင့္း - ဂ န္က႔မးလ္ ေ ို 

အသံ့ ိ့ု း့ ပဳ့္ ခင့္း့ ဖင့္   အဂၤလ ပ္စ  က့လ ေ င့္  ့  ခင့္း လႈပ္  ္းမႈ  

အိောက္ပါ လ ပရာွးမ ေခ  ဳ႕မ ာ သင္ိအ့က္လးမ ားွိႏိ င္ိ ့ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ား တ ို႔ွိႏိ င္ိေ့တ ူေဂၤလ ပစာ အိလက့္ င္ိရ့န္ က္ခူပန  ား ိွိႏိ င္ိ ့

အိၾက္ာိ ငာမ ား က္ဲသ့ ိုအ႔သာ ဂ န္အ႔မးလ  ားက္ ို ေသံိ ိို းိ ပဳသည္ိ ့နည္ိးလမ္ိးမ ားိ ဖစပါသည္။  

 

ရိုပ္ပံ့ို အဘ ဓါန္တစခု ့ ပဳ္လိုပ့္္ ခင့္း  

က္ခူပန  ား ိွိႏိ င္ိ ့အိၾက္ာိ ငာမ ားက္ ို အိိ မာက္  ားခစာ သင္ စိုအိဆာင္ိ းိွိႏိ ိ ိုငသည္။ ြိုပပံိ ို ေဘ ဓါနတစခို ိ ပဳလိုပရန္ ၎တ ို႔ေား ိ ဖတညွ ပကပရန္ 

ဗလာစာေိုပထဲ  တင္ ေက္ၡရာစဥ္တ္ ိုင္ိး စိုစည္ိးစစီဥ္ပါ။ သင္ စိုစည္ိးစီစဥ္္အိနစဥ္္ သင္ိအ့က္လး သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္္ား က္ခူပန  ား 

ိွိႏိ င္ိ ့အိၾက္ာိ ငာမ ားသ ို႔ လက္ည  ဳးထ ိုးိ ပလ က္္ က္ိုနပစၥည္ိး၏ေား ၎၏ ေဂၤလ ပ္ နာမည္ိ ဖင္ိ ့အိဖာိ္ထိုတ္အိစပါ။ ထ ိုအ႔နာက္္ 

သင္ိအ့က္လး သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္က  သင္ိေ့ား က္ခူပနတစခိုသ ို႔ လက္ည  ဳးထ ိုးိ ပၿပီး အိဖာိ္ထိုတ္အိစ ခင္ိးိ ဖင္ိ ့သင္၏ 

အိဝါဟာရမ ား က္ ိုလည္ိး အိလက့္ င္ိ ့ိ ွိႏိ ိ ိုငသည္။ သင္၏ ြိုပပံိ ို ေဘ ဓါနတစခိုက္ ို ိ ပဳလိုပၿပီး သားသည္ိအ့ိနာက္္ ၎တ ို႔က္ ို ေသံိ ိို းိ ပဳၿပီး 

သဒၵိါ ိွိႏိ င္ိ ့ေသ ံထက္္ က္ဲသ့ ိုအ႔သာ ေ ခား ေဂၤလ ပဘာသာ က္ ြမ္ိးက္ င  မ ားက္ ို သင္ အိလက့္ င္ိ ့ိ ွိႏိ ိ ိုငသည္။ 

 



 

  

သဒၵ့ါက့လ ေ င့္  ့  ခင့္း - က့ရကတေ့္်ားႏ့ ့ ိုင္က့သ  န မ   း ့်ားႏ့ င့္   

ကမရကတေ့္်ားႏ့ ့ ိုင္က့သ  န မ   း  

သင္ိအ့က္လး သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္္ တ ို႔ွိႏိ င္ိေ့တ ူက္ခူပန္အိပၚရ   အိရ တက္္ိ ွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ား ိွိႏိ င္ိ ့

အမရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ား၏ က္ိုနပစၥည္ိးမ ားက္ ို အိဖာိ္ထိုတပါ။ ဥ္ပမာ၊ ဥ္မ ား သည္ အိရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားိ ဖစသည္ 

ေဘယ္္အိၾက္ာင္ိဆ့ ိုအိသာိ ္၎တ ို႔တစလံိ ိို းစေီား သင္ နပံါတတ ပၿပီး အိရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာအိၾက္ာင္ိ ့ိ ဖစပါသည္။ ထ ို႔ေ ပင္ 

၎တ ို႔ေား ေတ ေက္  12 ိ ဖင္ိ ့နပံါတတ ပကာ (တစ္ ဒါဇင္ ဟိုလည္ိး အိခၚသည္) ေထိုပာ္းိ ဖင္ိလ့ည္ိ း အိရာင္ိ းခ သည္။ 

တစနည္ိးေားိ ဖင္ိ ့စရီရီယ္သ းီွိႏိ ိ မံ ား အမရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားိ ဖစသည္၊ ေဘယ္္အိၾက္ာင္ိဆ့ ိုအိသာိ္ ၎တ ို႔ေား အိရ တက္ရန္ 

ခက္ခသဲည္ သ ို႔မဟိုတ္ စရီီရယ္သ းီွိႏိ ိ ေံဖတ္၊ေခ ပလႊိာ သ ို႔မဟိုတ္ တစစစေီား နပံါတတ ပ္အိရ တက္ရန္ မ ဖစ္ိွိႏိ ိ ိုငပါ။ ထ ို႔ေ ပင္ 

လက္္ိ ဖင္ိအ့ိရ တက္္ အိရာင္ိ းခ မည္ိေ့စား 12-အိောငစ စရီရီယ္္ ေထိုပ္ စသည္ိ ့ပမာဏတ ိုင္ိး တာမ ေားိ ဖင္ိ ့အိရာင္ိ းခ သည္။ 

သည္ိေ့ ပင ္က္ိုနစံိ ိုဆ ိုင္ စာရင္ိ း ိ ပဳလိုပရန္ က္ခူပန  ားက္ ို ေသံိ ိို းိ ပဳပါ။ သင္ိအ့က္လးွိႏိ င္ိေ့တ ူအိရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားက္ ို 

စက္္ဝ ိုင္ိး ဝ ိုင္ိးပါ - ပန္ိးသးီ၊ င က္္အိပ ာသးီ၊ စက္ၴ ိ  သိုတပိုဝါ စသည္ိ ဖင္ိ။့ အမရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားက္ ို 

အိသတၴ ိ ာေ က္က္္ိ ဖင္ိ  ့ဆဆပဲါ - ိွိႏိ ိ ို႔၊ အိပါင ိုန္႔၊ ဆပ္ိ ပာမ န႔္။ 

 

ပ္ ိုမ ို က့လ ေ င့္  ့  ခင့္း - သင္ိအ့က္လး သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားွိႏိ င္ိေ့တ ူသင္ိစ့ာရင္ိးထရဲ   က္ိုနစံိ ိုဆ ိုင္၏ ေ ိုငတမ  ားက္ ို 

ေိုပစိုခခၿဲပီး “ထိုတလ ိုပသည္” “ေ မသံိ ိို းသန္႔ရ င္ိးအိရး” ိွိႏိ င္ိ ့“ိွိႏိ ိ ို႔ ထက္္” စသည္ိ ဖင္ိ ့ေမ  ဳးေစား သတ ွတပါ။ ဥ္ပမာ၊ ိွိႏိ ိ ို႔ွိႏိ င္ိ ့ဒ နခ ဲ

မ ားသည္ ိွိႏိ ိ ို႔ ထက္္ ပစၥည္ိး ေမ  ဳးေစားမ ားိ ဖစသည္။ သင္ိ ့စာရင္ိးထ ဲတင္ “ိွိႏိ ိ ို႔ ထက္္” ဟို အိရးၿပီး ၎ေား မ ဥ္္ိးသားထားပါ။ 

ထ ိုအ႔နာက္္ ၎၏ အိောက္က္တ င္ “ိွိႏိ ိ ို႔’ ိွိႏိ င္ိ  ့“ဒ နခ”ဲ ဟို အိရးပါ။  သင္ိအ့က္လး သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္္ား အိမးပါ -  

 

ေ ခား ိွိႏိ ိ ို႔ ထက္ပစၥည္ိးတစခ  ဳ႕က္ ဘာအိ တလ။ဲ 

 

အသကံြေ ္က့လ ေ င့္  ့  ခင့္း - (s) ့ ဖင့္   အဆံ့ ိ့ု းသတဗ ည့္ းမ  း 

သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားွိႏိ င္ိေ့တ ူက္ခူပန္အိပၚ တင္ “eggs” “cupcakes” “paper towels” ိွိႏိ င္ိ ့“bananas” 

စသည္ိ ့“s” ိ ဖင္ိ ့ဆံိ ိို းအိသာ က္ိုနပစၥည္ိးမ ားက္ ို အိဖာိ္ထိုတပါ။ “s” သည္ ေ ိုငတမ  ားက္ ို ေမ ားေ ပားရ  အိၾက္ာင္ိး တင္ 

ေသံိ ိို းိ ပဳသည္။ စာလံိ ိို းတစလံိ ိို းသည္ သရ ိ ဖင္ိ ့ဆံိ ိို းသည္ိေ့ခါ သ ို႔မဟိုတ္ ေ ခားအိသာ ဗ ည္ိးေက္ၡရာမ ားိ ဖစသည္ိ  ့“m 

“n” “ng” “l” “b” “d” “g” “v” r”” သ ို႔မဟိုတ္ “th” ေသမံ ားိ ဖင္ိ ့ဆံိ ိို းသည္ိေ့ခါ စာလံိ ိို းေား ေမ ားေ ပားရ  အိၾက္ာင္ိ း 

အိဖာိ္ိ ပရန္ “s” က္ ို ထပထည္ိၿ့ပီး /z/ ိ ဖင္ိ ့ေသ ံထက္္အိၾက္ာင္ိ း ရ င္ိးိ ပပါ။ ဥ္ပမာေားိ ဖင္ိ  ့“eggs”  တင္ 

စာလံိ ိို း၏ေဆံိ ိို း၌ /z/ ေသ ံထက္္ိ ဖင္ိ ့ေသားအိပးသည္။  

 

ထ ိုအ႔နာက္္ စာလံိ ိို းေဆံိ ိို း၌ “p,” “t,” “k,” “f,” သ ို႔မဟိုတ္ “th” က္ဲသ့ ိုအ႔သာ ေသမံဲ့ိ  ဖင္ိ ့ဆံိ ိို းသည္ိေ့ခါ “s” သည္ /s/ 

ေသ ံထက္္အိၾက္ာင္ိး ရ င္ိးိ ပပါ။ ဥ္ပမာေားိ ဖင္ိ ့“cupcakes”  တင္ /s/ ေသ ံထက္္ိ ဖင္ိ ့ေသားအိပးသည္။  

 

က္ခူပနတစခိုစ၌ီရ  အိသာ “s” ိ ဖင္ိ ့ဆံိ ိို းသည္ိ ့ဗ ည္ိ းေက္ၡရာသည္ /z/ သ ို႔မဟိုတ္ /s/ ိ ဖင္ိ ့ေသ ံထက္သ င္ိ၊့မ ထက္သ င္ိက့္ ို ေတတူ က္ 

ဆံိ ိို းိ ဖတပါ။  



 

  

 

စေ းက့့ ပ္  ေကြမ့္းေ င ႈ က့လ ေ င့္  ့  ခင့္း - က့မးခခန့္ းမ  းေ ို 

က့မး့ မန့္ း့ ခင့္ း ့်ားႏ့ င့္   က့့ ဖဆ ိ့ု  ခင့္ း (ဘယ္က့လ ေလ ။ဲ)  

သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားွိႏိ င္ိေ့တ ူဝယ္ယ ူသ ူိွိႏိ င္ိ ့အိခငက္ ိုငသူ ေ ဖစ္ သိုပ္အိဆာင္ က္စားပါ။ အိောက္က္တ င္ 

အိဖာိ္ိ ပထားသည္ိ ့ဝါအက္ ဘာင  ားက္ ို ေသံိ ိို းိ ပဳၿပီး သင္ိ ့ြိုပပံိိုေဘ ဓါန  ွက္ခူပအနၾ္က္ာင္ိးမ ားက္ ို အိမးခခန္ိးမ ား 

အိမးိ မန္ိးိ ခင္ိးိွိႏိ င္ိ  ့အိိ ဖဆ ိို  ခင္ိ းိ ဖင္ိ  ့အိလက့္ င္ိ ပ့ါ။ ထ ိုအ႔နာက္္ ေလ ည္ိက့္  သြိုပ္အိဆာင္ က္စားပါ။  

 

အဂၤလ ပ္စေ းက့့ ပ္  က့လ ေ င့္  ရန္ ဝါကေ ဘ င   း 

 

ေဆ ိုပါ ဝါအက္ ဘာင  ားသည္ သင္ိွိႏိ င္ိ ့သင္ိ အ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားေား အိရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားွိႏိ င္ိ  ့

အမရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ား (ေထက္ ွ သဒၵိါ အိလက့္ င္ိ ့ိ  ခင္ိ း တင ္ၾက္ည္ိပ့ါ - အိရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားွိႏိ င္ိ  ့

အမရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ား) က္ ို အိလက့္ င္ိရ့န္ ေခခင္ိေ့လမ္ိး ရရ  အိစပါမည္။ သင္ အိလက့္ င္ိအ့ိနသည္ိွိႏိ င္ိေ့မ   

အိရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားသည္ “s” စာလံိ ိို းိ ဖင္ိ ့ေဆံိ ိို းသတ္ိွိႏိ ိ ိုင္အိၾက္ာင္ိး ိွိႏိ င္ိ  ့အမရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ 

နာမ  ား တင္ ထ ိုသ ို႔ မ ပဳွိႏိ ိ ိုင္အိၾက္ာင္ိး သတ ရပါ။ ဥ္ပမာ၊“bananas” သည္ အိရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ္ိ ဖစၿပီး “cereal” သည္ 

အမရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ္ ိ ဖစသည္။ ဤဝါအက္ ဘာင  ားသည္ သင္ိွိႏိ င္ိ ့သင္ိအ့က္လး သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္္ား “s” (ေထက္ ွ 

ေသ ံထက္္ အိလက့္ င္ိ ့ိ  ခင္ိး  တင္ ၾက္ည္ိပ့ါ - (s) ိ ဖင္ိ ့ေသ ံထက္ဗ ည္ိးမ ား) ိ ဖင္ိ  ့ဆံိ ိို းသည္ိ ့ဗ ည္ိးေက္ၡရာေသကံ္ ို 

အိိလ့က္ င္ိရ့န ္ေခခင္ိေ့လမ္ိးအိပးမည္ိ ဖစသည္။ ဤဝါအက္ ဘာင  ားသည္ သင္ိွိႏိ င္ိ ့သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ 

ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားေား “s” ိ ဖင္ိ ့ဆံိ ိို းသည္ိ ့ဗ ည္ိ းမ ားက္ ို အိလက့္ င္ိရ့နလည္ိ း ေခခင္ိေ့လမ္ိးရရ  အိစပါသည္။ “-s” ိ ဖင္ိ ့

ဆံိ ိို းသည္ိ ့ဗ ည္ိးမ ားသည္ /s/ သ ို႔မဟိုတ္ /z/ မ ားိ ဖင္ိ ့ဆံိ ိို းိွိႏိ ိ ိုင္အိၾက္ာင္ိး သတ ရပါ။ ဥ္ပမာ၊ “cents” ဆ ိုသည္ိ ့

စက္ားလံိ ိို း တင္ an /s/ ေသံိ  ဖင္ိ ့ဆံိ ိို းၿပီး “dollars” ဆ ိုသည္ိစ့က္ားလံိ ိို း တင္ /z/ ေသံိ  ဖင္ိ  ့ဆံိ ိို းသည္။ 

 

အဂၤလ ပ္္ စေ းစ မည္က့့ ပ္ ဆ ိုမႈ က့လ ေ င့္  ့  ခင့္း  

သငသည္ ေားလပရက္္ ခရီးစငဥ္သားမည္ိ ဖစ္အိၾက္ာင္ိး သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားေား အိိ ပာပါ။ သင္ 

ဘယ္က  ို သားမညက ို ေတတူ က္ ဆံိ ိို းိ ဖတပါ။ ယ္င္ိ းတ ို႔ေား အိိ ပာပါ -  

က့မးခခန့္ း - ဒကီ္ူခပန္ိ  ဖင္ိ  ့____________ဝယ္လွ  င္ က္ ြွိႏိ္ိ ိုပ္ 

ဘယ္္အိလာက္္ အိဈးသက္သ ာမ ရမလဲ။ 

ဥပ္မ မ  း - ဒကီူပြနန္႕ဲ င ေက့္ပ္  သ း ဝယ္ရင္ ဘယ္ေၴလာက္ 

ေၴဈးသကသ ာမလ။ဲ  

 

ဒကီူပြနန္႕ဲ စ ရ ရယ္ ဝယ္ရင္ ဘယ္ေၴလာက္ 

ေၴဈးသကသ ာမလ။ဲ 

 

ကအ့ ဖ - 

 

 _______ သင ္အိဈးသက္သ ာမ  ရပါမည္။ ဥပ္မ မ  း - 39 ့ ပ္ း  ေ ဈးသက္သ ာမႈ ရပါမည္။  

12 က့ဒၚလ   ေ ဈးသက္သ ာမႈ ရပါမည္။  

 



 

  

 

ငါတ ို႔ွိႏိ င္ိေ့တ ူေရာသံိ ိို းခိုက္ ိုသာလ  င္ ယ္အူိဆာငငသားွိႏိ ိ ိုငတယ္။္ ငါတ ို႔ ဘာအိ တက္ ို ယ္ ူသားသင္ိသ့လ။ဲ  

 

သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားွိႏိ င္ိေ့တ ူသင္ိ ့ေားလပရက္္ ခရီးစဥ္က ို ေက္  ဳးေရ  ဆံိ ိို းိ ဖစ္အိစမည္ိ ့

ထ ိုေရာသံိ ိို းခိုသည္ မညသညတ ို႔ ဖစသညက ို သင္ိ ့ြိုပပံိိုေဘ ဓါနထမဲ  ဆံိ ိို းိ ဖတပါ။ သင္ိဆ့ံိ ိို းိ ဖတခ က္ထ  ဲတင ္က္ခူပန  ွ

အိလ  ာအ့ိဈးသက္သ ာမ ပမာဏက္ ို ထည္ိ ့တက္္ စဥ္္ိးစားွိႏိ ိ ိုငသည္။ သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားွိႏိ င္ိ ့သင္ 

အိိ ပာဆ ိုအိ ဆးအိိွိႏခိိးအိနစဥ္္ အိရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားွိႏိ င္ိ ့အမရ တက္္ိွိႏိ ိ ိုင္အိသာ နာမ  ားက္ ို ေသံိ ိို းိ ပဳရန္ ိွိႏိ င္ိ  ့

မ နကရနစာ ေသ ံထက္ရန္ ႀက္ ဳးစားပါ။  

 

မ တခ ေ္ - ေဂၤလ ပ္ စက္ားစ မည္ အိိ ပာဆ ိုမ ေား သင္ိအ့က္လးမ ား သ ို႔မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ ာိ္သက္  ားွိႏိ င္ိ ့အိလက့္ င္ိသ့ည္ိေ့ခါ 

တစစံိ ိုတစရာေား ေဂၤလ ပဘာသာိ ဖင္ိ ့အိိ ပာရန္ သင္ မသ ခဲပ့ါက္ သ ို႔မဟိုတ္ စာလံိ ိို း သ ို႔မဟိုတ္ ထင္ိ မငခ က္  ားက္ ို အိနာက္ထ ပ္ 

ရ င္ိးလင္ိးရန္ လ ိုေပသည္ိ ေ့ခါ စက္ားလံိ ိို း၊ ေသံိ ိို းေွိႏ န္ိး သ ို႔မဟိုတ္ ဝါက္ မ ားက္ ို သင္ိ ့မ ခငဘာသာစက္ားိ ဖင္ိ  ့ေသံိ ိို းိ ပဳရန္ 

ေဆင္အိိ ပ အိၾက္ာင္ိ း သတ ရပါ။ မ ခငဘာသာစက္ားထည္ိ ့သင္ိးိ ခင္ိးသည္ ေလိုပၿပီးအိိ မာက္္အိစရန္ ထ အိရာက္္ိွိႏိ ိ ိုငၿပီး 

အေၾက္ာင္ိးေရာ ေသစ္၏ ဆ ိုလ ိုရင္ိး သ ို႔မဟိုတ ္ဘာသာစက္ားေသစ္ အိလလ့ာမ  တင္ အိထာက္က ူအိစွိႏိ ိ ိုင္အိသာ 

နည္ိးလမ္ိးတစခိုိ ဖစ္ိွိႏိ ိ ိုငသည္(Genesee & Lindholm-Leary, 2012)။ ေဂၤလ ပ္ စက္ားစ မည္ အိိ ပာဆ ိုမ  အိလက့္ င္ိ ့ိ  ခင္ိ း၏ 

ရည ွန္ိးခ က္ပန္ိးတ ိုင ာွ ေဂၤလ ပစာက္ ို သငတတ္ိွိႏိ ိ ိုငသမ   ပ ိုမ ိုေသံိ ိို းိ ပဳ ိွိႏိ ိ ိုငရန္ ေခခင္ိ ေ့လမ္ိးမ ားရ ာအိခဖိ ခင္ိ းိ ဖစသည္။ သင္ 

စက္ားအိိ ပာသည္ိေ့ခါတ ိုင္ိး ေဂၤလ ပစာက္ ို သငပ ိုမ ို ေသံိ ိို းိ ပဳလာသညက ို သင္ိက့္ ိုယ္သ င္ သတ ိ  ပဳလာပါလ မ္ိမ့ည္။ 

 

ဘာသာစက္ားေသစတစခို ိွိႏိ င္ိ ့ယ္ဥ္္အိက္ းမ ေသစတစခိုက္ ို အိလလ့ာသည္ိေ့ခါ သင္၏ အိန႔စဥ္သ္က္တ ာထ ဲတင္ ႀက္ံိ အဳိ တ႕ရသည္ိ ့

ေရာမ ားက္ ေသစ္အိသာ အိလလ့ာမ  ေခခင္ိေ့လမ္ိးမ ားက္ ို အိပးပါသည္။ ဂ န္အ႔မးလ္ သည္ ေဂၤလ ပစာက္ ို ေခမဲ့ိ  ဖင္ိ ့

အိထာက္က ူသင္ အိလက့္ င္ိ ့ိ ွိႏိ ိ ိုငသည္ိ ့နည္ိးလမ္ိးတစခိုိ ဖစၿပီး သင္၏က္ ိုယ္ပ ိုင္ စာတ ိုက္ထ  ဲတင္ ရရ  ွိႏိ ိ ိုငသည္။  

 

အိနာက္ထ ပ္အိသာ အိလက့္ င္ိမ့ ေ တက္္ The Internet TESL Journal  မ  Activities for Using Junk Email in the ESL/EFL Classroom တစခိုက္ ို 

သံိ ိို းၾက္ည္ိပ့ါ။ 
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