သင့္ကေလးမ း်ားႏ့င့္ ဆယ္က့ေ ့္သေ းတ႔
ို ်ားႏ့င့္အတူ အဂၤလပ္စ
က့လလ ့ ခင့္း - အဂၤလပ္စ က့လေင့္ရန္ အသံ့့
ို းမလသ
ို ည့္စ မ း (Junk
Mail) ေအ
ို သံ့့
ို း့ ပ္ဳ ့ ခင့္း

Nicole DeSalle ၊ စာအေရးေသား ညွိႏိိ င္ိးအိရမး ေိုင ္ ိုဝါ စာဖတ္ိ ခင္ိး သိုအိတသန ပဳမ စငတာ (Iowa Reading Research Center) မ
တငဆက္သည္

ေယ္ဒတ
ီ ာ၏ ေမာစက္ား - ေတူတအ က္လ့လာသငယ ူိ ခင္ိးသည္ သင္ိ ့အက္လးမားွိႏိင္ိ ့ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားတ႔
ို မားက္ိုသာမက္ဘဲ
သင္ိ ့က္ယ္
ို တ ို င္ားလည္ိး ေဂၤလပဘာသာ က္ ြမ္ိးက္င မားက္ို တိုးတက္္အိစွိႏိိိုငါပ သည္။ ဤစာသည္ ေဂၤလပစာ အိလ့လာသည္ိ ့
အိစာင္ိ ့အိရာက္ အိပးသူမားေား မမတ႔
ို ၏ အိန႔စဥ္ဘဝထဲ တင္ မသားစိုေ တက္္
ေဂၤလပစာအိလ့လာိ ခင္ိးေခခင္ိ ့ေလမ္ိးမားေားရရအိစရန္ အေထာက္္က္ူိ ပဳအိစရ န္ တက္္ ဒီဇိုင္ိးိ ပဳထားအိသာ
စီးရီးေပင
ို ္ိးတစခိုိ ဖစပါသည္။
က္ ြွိႏိ္ိပ
ို တ ို႔သည္ ဒီဂစတယ္္ကမၻိာထဲ တင္ အိနထင
ို က္
ၾ သည္။ သအ
ို ႔သာိ္လည္ိး ယ္ခိုအိခတ္ စာသားမက္္အိဆ့ဂိ္မားွိႏိင္ိ ့စမတဖိုန္ိး
ေက္ပလအ
ီ ိက္းရင္ိးမား၊ သင္ိစာတ
က္
ို ိ
ပံ ိ
ို းထဲ တင္ က္ူခပနစာရြက္ား ိွိႏိင္ိ ့အိၾက္ာိ ငာမားက္ဲသ
့ အ
ို ႔သာ စာတက္
ို လ
ို ည္ိ ့
့
ွ ာအိသာ မလသ
အိၾက္ာိ္ိ ငာမားိ ဖင္ိ ့ပံိမ
ို န္ ိ ဖည္ိခစက္္
အိနွိႏိိိုင သ ည။္ စာရြက္ားက္ို ိ ပနလ ည္သိ
ံ ိ
ို းိ ပဳသည္ိ ့ေမ ိက္ပိ
ံ ိ
ို းထဲသ႔
ို ပစထ ည္ိ ့သည္ိ ့
့
စြို က္္ိ ဖစပါအိသာိ္လည္ိး ေဆပ
ို ါ ေသံိိ
ို းမလသ
ို ည္ိစာမ
ား (junk mail) က္ို နည္ိးမားခစာိ ဖင္ိ ့သ႔
ို မဟိုတ္ သင္ိ ့ေ တက္သာမက္ဘဲ
့
သင္ိအက္လးမ
ားွိႏိင္ိ ့ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားေ တက္ပါ ေဂၤလပစာ တတ္အိိ မာက္ တးို တက္ ေား အေထာက္္က္ူိ ပဳအိစရန္ ေ ခားအိသာ
့
ေရာဝတၴိဳမား (လက္္အိ တ႕ဘဝမ သငၾက္ားအိထာက္ကူ ပစၥည္ိးေ ဖစ္ စိုအိပါင္ိးလက္္ ရညညႊန္ိးသည္) ိ ဖင္ိ ့
ေသံိိ
ို းိ ပဳွိႏိိိုငါပ သည္။ ဘာသာစက္ားသည္ က္ ြွိႏိ္ိပ
ို တ ို႔ေား ိ ပၴနာရင္ိးိ ခင္ိးိွိႏိင္ိ ့ေ ခားအိသာ သူမားွိႏိင္ိ ့ လူမ အိရးေရ
ေ ပန္လနဆ က္က္သယ္္ိ ခင္ိး တင္ ေက္ူေညီိ ဖစ္အိစပါသည္ (Vygotsky, 1978)။ ထအ
ို ႔ၾက္ာင္ိ ့က္ူခပနားွိႏိင္ိ ့အိၾက္ာိ ငာစာရြက္ား

က္ဲသ
့ အ
ို ႔သာ လက္္အိ တ႕ဘဝမ သငၾက္ား အိထာက္ကူပစၥည္ိးမားိ ဖင္ိ ့အိလ့က္င္ိိ့ ခင္ိးေားိ ဖင္ိ ့သင္ိွိႏိင္ိ ့သင္ိ ့အက္လးမား
သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားေား အိန႔စဥ္ဘဝ ထဲ တင္ ိ ဖစ္အိပၚသည္ိ ့ဇာတညႊနား ိွိႏိင္ိ ့ေ ပန္လနတိ
ံ ႔
ို ပန မားက္ို
အိလ့က္င္ိ ့ခခင္ိမ့ ားက္ို ရရအိစွိႏိိိုငါပ သည္။ စတးို ဆင
ို ားမ အိ တ႕ရရသည္ိ ့က္ိုနစ
ပ ၥည္ိးမား ိွိႏိင္ိ ့အိၾက္ာိ္ိ ငာမား
ထဲရေခက္္လက္ား က္ဲသ
့ အ
ို ႔သာ လက္္အိ တ႕ဘဝမ သငၾက္ားအိထာက္ကူပစၥည္ိး မားသည္ သင္ိွိႏိင္ိ ့သင္ိ ့အက္လးမား သ႔
ို မဟိုတ္
ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားေား အေမရက္န္ိွိႏိိိုင၏
ငံ ယ္ဥ္္အိက္းမ ဆင
ို ာရ ဗဟိုသတ
ို မားက္ို ပိုမသ
ို ရလာအိစပါသည္ (Xu, 1999)။

က့န ေခဗ
ံ ဟိုသတ
ို ေို အတူတကေတည္က့ဆ ေ့္ ခင့္း
ေဂၤလပစာ အိလ့လာသူမားေ တက္္ ယ္ခိုစာထဲရ လ ပရာွ းမ မားက္ို မ ပလိုပီွ ဤသတတ
ွ ခက္ားက္ို သရထားရန္ အေထာက္္က္ူ
ိ ဖစ္အိစပါသည္။
•

စာက္ဲသ
့ အ
ို ႔သာ သင္ လက္ခရ
ံ ရလသ
ို ည္ိ ့စာတက္
ို ွစာမား သ႔
ို မဟိုတ္ က္သင္ိအိအခငတာင္
ိးခံလႊိာ က္ဲသ
့ အ
ို ႔သာ သင္
့
လက္ခရ
ံ ရရသည္ိ ့စာတစခိုခို ရပါသည္။ သင္ မရရလသ
ို ည္ိ ့စာတက္
ို ွစာမားက္ို ေသံိိ
ို းမလသ
ို ည္ိ ့စာမား (junk mail) ဟို
အိခၚသည္။ က္ူခပနားွိႏိင္ိ ့အိၾက္ာိ္ိ ငာမားသည္ စာတက္
ို ွလာအိသာ မလသ
ို ည္ိအိၾက္ာိ္
ိ ငာ ေမးေစားမ
ဳ
ား
့
ိ ဖစပါသည္။ က္ူခပနားွိႏိင္ိ ့အိၾက္ာိ္ိ ငာမားသည္ ေက္းိ ဖစ္
ဳ အိစွိႏိိိုင္အိသာိ္ိ ငားလည္ိး လူေမားက္ ၎တ႔
ို ေား junk
mail ေ ဖစ္ ရညညႊန္ိးၾက္သည္၊ ေဘယ္္အိၾက္ာင္ိဆ
ို ိသာိ္ ၎တ႔
ို ေား မမတ႔
ို အမတာင္ိးဆဘ
ို လ
ဲ က္္ မမတ႔
ို မားခစာ
့ အ
လက္ခရ
ံ ရၾအက္သာအိၾက္ာင္ိ ့ ိ ဖစပါသည္။ စပမ္ိး (spam) ဆသ
ို ည္ိ ့စက္ားလံိိ
ို းသည္ သင္ိ ့ေီးအိမးလထသ
ဲ ႔
ို
အိပးပ႔
ို လာသည္ိ ့မလလ
ို ားေပ္အိသာ အေၾက္ာင္ိးေရာ ေမးေစားေ
ဳ
ဖစ္ ေသံိိ
ို းိ ပဳ အိဖာိ္ိ အပလ့ရသည္။
ဤအိခါင္ိးစဥ္္ိွိႏိင္ိပတ
့ သ က္ၿပီး အိနာက္ထပ္အိသာ ေခက္္လက္ားက္ို Breaking News English ေဂၤလပစာ
အိလ့လာသူမားေ တက္္ ဝဘဆ ိုိ္မ article about spam တင္ ဖတရပ
ွဳ ါ။

•

က္ူခပန္ (coupon) ဆသ
ို ညာွ က္ိုနစ
ပ ၥည္ိး သ႔
ို မဟိုတ္
ဝန္အိဆာင တစခိုအေပၚ အိလာ့အိဈးအိပးသည္ိ ့
လက္ွတ္ သ႔
ို မဟိုတ္ စာရြက္္ပင
ို ္ိးေစ တစခို
ိ ဖစပါသည္။ က္ူခပနားက္ို သတင္ိးစာ သ႔
ို မဟိုတ္
ေနလ ိုင္ိး မတဆင္ိ ့အိ တ႕ရွိႏိိိုငါပ သည္။ က္ူခပနားက္ို
ေမားေားိ ဖင္ိ ့စာတက္
ို တ
ိး
့
ွ ဆင္ိလည္
အိပးပ႔
ို ပါသည္။ က္ူခပနားိ ဖင္ိ ့က္ိုနစ
ပ ၥည္ိးမား၊
ဥ္ပမာ ေစားေစာ၊ ေဝတ္အိလာိ္ဆပ္ိ ပာ
သ႔
ို မဟိုတ္ စက္ၴိသိုတပိုဝါ မားေ တက္္
အိလာ့အိဈးိ ဖင္ိ ့သင္ ဝယ္ယူရရွိႏိိိုင သ ည္။ က္ူခပန္သိ
ံ ိ
ို းိ ပဳရန္ စာရြက္လက္ွတ္ (သ႔
ို မဟိုတ္ ေနလ ိုင္ိးမ ိ ဖစပါက္
ပံိိ
ို ွိႏိိပက ူးထိုတပါ) က္ို စတးို ဆင
ို သ ို႔ သင္ိွိႏိင္ိေတူ
ယ္ူအိဆာင ငသားပါ။ အိခငရင္ိးအိက္ာငတာ၌ သင္ အိပးအိခစင ဥ္တင္ က္ူခပန္ား
့
အိခငက္င
ို သ ူေား အိပးပါ။

•

အိၾက္ာိ္ိ ငာ (advertisement) ဆသ
ို ညွာ က္ိုနစ
ပ ၥည္ိး၊ ဝန္အိဆာင သ႔
ို မဟိုတ္ အိဆာရငရက္လ ပရာွ းမ ၏အေၾက္ာင္ိးက္ို
ေသအိပးိ ခင္ိးိ ဖစပါသည္။ အိၾက္ာိ္ိ ငာမားသည္ ေမားေားိ ဖင္ိ ့အိလာ့အိဈး သ႔
ို မဟိုတ္ အိဈးွိႏ န္ိးအိလာ့ခ ခင္ိး
မားက္ို ေသအိပးရန္ ရက္ညရယ္သည္။ ေခအ႕သာ
ဳ
အိၾက္ာိ္ိ ငာမား တင္ က္ူခပနား ထည္ိ ့သင္ိးထားပါသည္။

အိောက္ပါအိမးခခန္ိးမားက္ို သင္ိအက္လးမ
ား သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားွိႏိင္ိ ့ေတူ ေဂၤလပဘာသာ သ႔
ို မဟိုတ္
့
သင္ိမ့ ခငဘာသာစက္ားိ ဖင္ိ ့အိိ ပာဆအ
ို ိ ဆးအိိွိႏခိိးိွိႏိိိုင သ ည္ •

ငါတ႔
ို ဇာတအိိ မမာ junk mail ရပါသလား။ ေဲဒါဟာ အေမရက္န္ိွိႏိိိုငထ
ငံ က္
ဲ junk mail အိ တနဲ႔ ဘယ္လို ဆငတ ူသလဲ
သ႔
ို မဟိုတ္ က္ာိ ခားသလဲ။

•

ငါတ႔
ို က္ူခပန္အိ တ သံိိ
ို းပါသလား။ က္ူခပန္အိ တနဲ႕ ငါတ႔
ို ဘာအိ တ ဝယ္လို႔ရလဲ။

•

မၾက္ာအိသးမီက္ စာတက္
ို ိ
ပံ ိ
ို းထဲမာ ငါတ႔
ို အိၾက္ာိ္ိ ငာတစခိုခို ရရအိသးလား။ ေဲဒမ
ီ ာ ဘယ္လို
ေခက္္လအက္္ၾက္ာင္ိးအိ တ ပါလဲ။

ဂန္အ႔မးလားက္ို သငပိုမရ
ို ရလာသလို သင္ိအက္လးမ
ား ိွိႏိင္ိ ့ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားေား ေဆပ
ို ါအိမးခခန္ိးမားေခ႕ သ
ဳ ႔
ို မဟိုတ္
့
ေားလံိိ
ို းက္ို ထပံေသံိိ
ို းိ ပဳွိႏိိိုင သ ည။္

ေကြမ့္းေငႈအ း အတူတကေတည္က့ဆ ေ့္ ခင့္း - ဂန္က႔မးလ္ ေို
အသံ့့
ို း့ ပ္ဳ ့ ခင့္း့ ဖင့္ အဂၤလပ္စ က့လေင့့္ ခင့္း လႈပ္ ္းမႈ
အိောက္ပါ လ ပရာွ းမ ေခ႕မဳ ာ သင္ိအက္လးမ
ားွိႏိင္ိ ့ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ား တ႔
ို ွိႏိင္ိ ့ေတူ ေဂၤလပစာ အိလ့က္င္ိရန္
့
့ က္ူခပနား ိွိႏိင္ိ ့
အိၾက္ာိ ငာမား က္ဲသ
့ အ
ို ႔သာ ဂန္အ႔မးလားက္ို ေသံိိ
ို းိ ပဳသည္ိ ့နည္ိးလမ္ိးမားိ ဖစပါသည္။

ရိုပ္ံပ့ို အဘဓါန္တစခု ့ ပ္ဳလပ္
ို ့္ ခင့္း
က္ူခပနား ိွိႏိင္ိ ့အိၾက္ာိ ငာမားက္ို အိိ မာက္ားခစာ သင္ စိုအိဆာင္ိးိွိႏိိိုငသ ည္။ ြိုပိ
ံပ ို ေဘဓါနတစိုခ ိ ပဳလပ
ို န
ရ ္ ၎တ႔
ို ေား ိ ဖတညွပကပန
ရ ္
ဗလာစာေိုပဲထ တင္ ေက္ၡရာစဥ္္တင
ို ္ိး စိုစည္ိးစီစဥ္ပါ။ သင္ စိုစည္ိးစီစဥ္္အိနစဥ္္ သင္ိ ့အက္လး သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္္ား က္ူခပနား
ိွိႏိင္ိ ့အိၾက္ာိ ငာမားသ႔
ို လက္ညးထ
ဳ းို ိ ပလက္္ က္ိုနစ
ပ ၥည္ိး၏ေား ၎၏ ေဂၤလပ္ နာမည္ိ ဖင္ိ ့အိဖာိ္ထတ
ို ္အိစပါ။ ထအ
ို ႔နာက္္
သင္ိအက္လး
သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္က သင္ိေား
က္ူခပနတစိုခ သ႔
ို လက္ညးထ
ဳ းို ိ ပၿပီး အိဖာိ္ထတ
ို ္အိစ ခင္ိးိ ဖင္ိ ့သင္၏
့
့
အိဝါဟာရမား က္လ
ို ည္ိး အိလ့က္င္ိ ့ိွိႏိိိုင သ ည္။ သင္၏ ြိုပိ
ံပ ို ေဘဓါနတစိုခ က္ို ိ ပဳလပ
ို ပ
ၿ ီး သားသည္ိ ့အိနာက္္ ၎တ႔
ို က္ို ေသံိိ
ို းိ ပဳၿပီး
သဒၵိါ ိွိႏိင္ိ ့ေသံ ထက္္ က္ဲသ
့ အ
ို ႔သာ ေ ခား ေဂၤလပဘာသာ က္ ြမ္ိးက္င မားက္ို သင္ အိလ့က္င္ိိွိႏ
့ ိိိုင သ ည္။

သဒၵ့ါက့လေင့့္ ခင့္း - က့ရကတေ့္်ားႏ့့ိုင္က့သ န မ း ့်ားႏ့င့္
ကမရကတေ့္်ားႏ့့ိုင္က့သ န မ း
သင္ိအက္လး
သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္္ တ႔
ို ွိႏိင္ိေတူ
က္ူခပန္အိပၚရ အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမား ိွိႏိင္ိ ့
့
့
အမရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမား၏ က္ိုနစ
ပ ၥည္ိးမားက္ို အိဖာိ္ထတ
ို ပါ။ ဥ္ပမာ၊ ဥ္မား သည္ အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားိ ဖစသ ည္
ေဘယ္္အိၾက္ာင္ိ ့ဆအ
ို ိသာိ္ ၎တ႔
ို တစလိ
ံ ိ
ို းစီေား သင္ နံပါတတပၿပီး အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာအိၾက္ာင္ိ ့ိ ဖစပါသည္။ ထ႔
ို ေ ပင္
၎တ႔
ို ေား ေတေက္ 12 ိ ဖင္ိ ့နံပါတတပကာ (တစ္ ဒါဇင္ ဟိုလည္ိး အိခၚသည္) ေထိုပာ္ းိ ဖင္ိလည္
ိး အိရာင္ိးခသည္။
့
တစနည္ိးေားိ ဖင္ိ ့စီရရ
ီ ယ္သးီ ွိႏိိံမား အမရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားိ ဖစသ ည္၊ ေဘယ္္အိၾက္ာင္ိဆ
ို ိသာိ္ ၎တ႔
ို ေား အိရ တက္ရန္
့ အ
ခက္ခသ
ဲ ည္ သ႔
ို မဟိုတ္ စီရီရယ္သးီ ွိႏိိံေဖတ္၊ေခပလႊိာ သ႔
ို မဟိုတ္ တစစစေ
ီ ား နံပါတတပ္အိရ တက္ရန္ မ ဖစ္ိွိႏိိိုငါပ ။ ထ႔
ို ေ ပင္
လက္္ိ ဖင္ိ ့အိရ တက္္ အိရာင္ိးခမည္ိ ့ေစား 12-အိောငစ စီရရ
ီ ယ္္ ေထိုပ္ စသည္ိ ့ပမာဏတင
ို ္ိး တာမ ေားိ ဖင္ိ ့အိရာင္ိးခသည္။
သည္ိ ့ေ ပင္ က္ိုနိ
ံစ ဆ
ို င
ို ္ စာရင္ိး ိ ပဳလပ
ို န
ရ ္ က္ူခပနားက္ို ေသံိိ
ို းိ ပဳပါ။ သင္ိ ့အက္လးွိႏိင္ိေတူ
အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားက္ို
့
စက္္ဝင
ို ္ိး ဝင
ို ္ိးပါ - ပန္ိးသီး၊ ငက္္အိပာသီး၊ စက္ၴိသိုတပိုဝါ စသည္ိ ဖင္ိ။့ အမရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားက္ို
အိသတၴိာေ က္က္္ိ ဖင္ိ ့ဆဆဲပါ - ိွိႏိိို႔၊ အိပါငိုန္႔၊ ဆပ္ိ ပာမ န္႔။
ပ္ိုမို က့လေင့့္ ခင့္း - သင္ိအက္လး
သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားွိႏိင္ိေတူ
သင္ိ ့စာရင္ိးထဲရ က္ိုနိ
ံစ ဆ
ို င
ို ္၏ ေိုငမ
တ ားက္ို
့
့
ေိုပိုစ ခခဲၿပီး “ထိုတလို ပသ ည္” “ေမသိ
ံ ိ
ို းသန္႔ရင္ိးအိရး” ိွိႏိင္ိ ့“ိွိႏိိို႔ ထက္္” စသည္ိ ဖင္ိ ့ေမးေစား
ဳ
သတတ
ွ ပါ။ ဥ္ပမာ၊ ိွိႏိိို႔ွိႏိင္ိ ့ဒနခဲ
မားသည္ ိွိႏိိို႔ ထက္္ ပစၥည္ိး ေမးေစားမ
ဳ
ားိ ဖစသ ည္။ သင္ိ ့စာရင္ိးထဲ တင္ “ိွိႏိိို႔ ထက္္” ဟို အိရးၿပီး ၎ေား မဥ္္ိးသားထားပါ။
ထအ
ို ႔နာက္္ ၎၏ အိောက္က္တင္ “ိွိႏိိို႔’ ိွိႏိင္ိ ့“ဒနခ”ဲ ဟို အိရးပါ။ သင္ိ ့အက္လး သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္္ား အိမးပါ -

ေ ခား ိွိႏိိို႔ ထက္ပစၥည္ိးတစခ႕က္
ဳ ဘာအိ တလဲ။

အသံကြေ္ က့လေင့့္ ခင့္း - (s) ့ ဖင့္ အဆံ့့
ို းသတဗည့္းမ း
သင္ိအက္လးမ
ား သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားွိႏိင္ိေတူ
က္ူခပန္အိပၚ တင္ “eggs” “cupcakes” “paper towels” ိွိႏိင္ိ ့“bananas”
့
့
စသည္ိ ့“s” ိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းအိသာ က္ိုနစ
ပ ၥည္ိးမားက္ို အိဖာိ္ထတ
ို ပါ။ “s” သည္ ေိုငမ
တ ားက္ို ေမားေ ပားရအိၾက္ာင္ိး တင္
ေသံိိ
ို းိ ပဳသည္။ စာလံိိ
ို းတစလိ
ံ ိ
ို းသည္ သရ ိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းသည္ိေခါ
သ႔
ို မဟိုတ္ ေ ခားအိသာ ဗည္ိးေက္ၡရာမားိ ဖစသ ညိ
္ ့“m
့
“n” “ng” “l” “b” “d” “g” “v” r”” သ႔
ို မဟိုတ္ “th” ေသံမားိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းသည္ိေခါ
စာလံိိ
ို းေား ေမားေ ပားရအိၾက္ာင္ိး
့
အိဖာိ္ိ ပရန္ “s” က္ို ထပထ ည္ိၿပီ
့ း /z/ ိ ဖင္ိ ့ေသံ ထက္္အိၾက္ာင္ိး ရင္ိးိ ပပါ။ ဥ္ပမာေားိ ဖင္ိ ့“eggs” တင္
စာလံိိ
ို း၏ေဆံိိ
ို း၌ /z/ ေသံ ထက္္ိ ဖင္ိ ့ေသားအိပးသည္။
ထအ
ို ႔နာက္္ စာလံိိ
ို းေဆံိိ
ို း၌ “p,” “t,” “k,” “f,” သ႔
ို မဟိုတ္ “th” က္ဲသ
့ အ
ို ႔သာ ေသံမိ
ဲ့ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းသည္ိေခါ
“s” သည္ /s/
့
ေသံ ထက္္အိၾက္ာင္ိး ရင္ိးိ ပပါ။ ဥ္ပမာေားိ ဖင္ိ ့“cupcakes” တင္ /s/ ေသံ ထက္္ိ ဖင္ိ ့ေသားအိပးသည္။
က္ူခပနတစိုခ စီ၌ရအိသာ “s” ိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းသည္ိ ့ဗည္ိးေက္ၡရာသည္ /z/ သ႔
ို မဟိုတ္ /s/ ိ ဖင္ိ ့ေသံ ထက္သင္ိ၊မ
့ ထက္သင္ိ ့က္ို ေတူတ က္
ဆံိိ
ို းိ ဖတပါ။

စေ းက့့ ပ္ ေကြမ့္းေငႈ က့လေင့့္ ခင့္း - က့မးခခန့္းမ းေို
က့မး့ မန့္း့ ခင့္း ့်ားႏ့င့္ က့့ ဖဆ့
ို ခင့္း (ဘယ္က့လ ေလ။ဲ )
သင္ိအက္လးမ
ား သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားွိႏိင္ိေတူ
ဝယ္ယူသူ ိွိႏိင္ိ ့အိခငက္င
ို သ ူ ေ ဖစ္ သိုပ္အိဆာင္ က္စားပါ။ အိောက္က္တင္
့
့
အိဖာိ္ိ ပထားသည္ိ ့ဝါအက္ဘာငားက္ို ေသံိိ
ို းိ ပဳၿပီး သင္ိ ့ြိုပံိ
ပ ေ
ို ဘဓါန ွ က္ူခပအန္ၾက္ာင္ိးမားက္ို အိမးခခန္ိးမား
အိမးိ မန္ိးိ ခင္ိးိွိႏိင္ိ ့အိိ ဖဆိ
ို ခင္ိးိ ဖင္ိ ့အိလ့က္င္ိပါ။
ို ႔နာက္္ ေလည္ိက္
့ ထအ
့ သြိုပ္အိဆာင္ က္စားပါ။

အဂၤလပ္စေ းက့့ ပ္ က့လေင့္ရန္ ဝါကေဘ င း
က့မးခခန့္း -

ဒီက္ူခပန္ိ ဖင္ိ ့____________ဝယ္လွင္ က္ ြွိႏိိ
္ ပ
ို ္

ဥပ္မ မ း -

ဒီကူပြန္န႕
ဲ ငေ္က့ပ္ သး ဝယ္ရင္ ဘယ္ေၴလာက္
ေၴဈးသကသာမလဲ။

ဘယ္္အိလာက္္ အိဈးသက္သာမ ရမလဲ။

ဒီကူပြန္န႕
ဲ စရရယ္ ဝယ္ရင္ ဘယ္ေၴလာက္
ေၴဈးသကသာမလဲ။
ကအ့ ဖ -

_______ သင္ အိဈးသက္သာမ ရပါမည္။

ဥပ္မ မ း -

39 ့ ပ္ း ေ ဈးသက္သ ာမႈ ရပါမည္။
12 က့ဒၚလ ေ ဈးသက္သ ာမႈ ရပါမည္။

ေဆပ
ို ါ ဝါအက္ဘာငားသည္ သင္ိွိႏိင္ိ ့သင္ိအက္လးမ
ား သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားေား အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားွိႏိင္ိ ့
့
အမရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမား (ေထက္ွ သဒၵိါ အိလ့က္င္ိိ့ ခင္ိး တင္ ၾက္ည္ိ ့ပါ - အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားွိႏိင္ိ ့
အမရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမား) က္ို အိလ့က္င္ိ ့ရန္ ေခခင္ိေလမ္
ိး ရရအိစပါမည္။ သင္ အိလ့က္င္ိအိနသည္
ိွိႏိင္ိေမ
့
့
့
အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားသည္ “s” စာလံိိ
ို းိ ဖင္ိ ့ေဆံိိ
ို းသတ္ိွိႏိိိုင္အိၾက္ာင္ိး ိွိႏိင္ိ ့အမရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ
နာမား တင္ ထသ
ို ႔
ို မ ပဳွိႏိိိုင္အိၾက္ာင္ိး သတရပါ။ ဥ္ပမာ၊“bananas” သည္ အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမ္ိ ဖစၿပီး “cereal” သည္
အမရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမ္ ိ ဖစသ ည္။ ဤဝါအက္ဘာငားသည္ သင္ိွိႏိင္ိ ့သင္ိ ့အက္လး သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္္ား “s” (ေထက္ွ
ေသံ ထက္္ အိလ့က္င္ိိ့ ခင္ိး တင္ ၾက္ည္ိပါ
ို းသည္ိ ့ဗည္ိးေက္ၡရာေသံက္ို
့ - (s) ိ ဖင္ိ ့ေသံ ထက္ဗည္ိးမား) ိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
အိိ ့လက္င္ိရန္
ိးအိပးမည္ိ ဖစသ ည္။ ဤဝါအက္ဘာငားသည္ သင္ိွိႏိင္ိ ့သင္ိ ့အက္လးမား သ႔
ို မဟိုတ္
့ ေခခင္ိေလမ္
့
ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားေား “s” ိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းသည္ိ ့ဗည္ိးမားက္ို အိလ့က္င္ိရ့ နလ ညိ
္ း ေခခင္ိေလမ္
ိးရရအိစပါသည္။ “-s” ိ ဖင္ိ ့
့
ဆံိိ
ို းသည္ိ ့ဗည္ိးမားသည္ /s/ သ႔
ို မဟိုတ္ /z/ မားိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းိွိႏိိိုင္အိၾက္ာင္ိး သတရပါ။ ဥ္ပမာ၊ “cents” ဆသ
ို ည္ိ ့
စက္ားလံိိ
ို း တင္ an /s/ ေသံိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းၿပီး “dollars” ဆသ
ို ည္ိ ့စက္ားလံိိ
ို း တင္ /z/ ေသံိ ဖင္ိ ့ဆံိိ
ို းသည္။

အဂၤလပ္္ စေ းစ မည္က့့ ပ္ ဆမ
ို ႈ က့လေင့့္ ခင့္း
သငသ ည္ ေားလပရက္္ ခရီးစင ဥ္သားမည္ိ ဖစ္အိၾက္ာင္ိး သင္ိအက္လးမ
ား သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားေား အိိ ပာပါ။ သင္
့
ဘယ္ကို သားမညကို ေတူတ က္ ဆံိိ
ို းိ ဖတပါ။ ယ္င္ိးတ႔
ို ေား အိိ ပာပါ -

ငါတ႔
ို ွိႏိင္ိ ့ေတူ ေရာသံိိ
ို းခိုက္သ
ို ာလင္ ယ္ူအိဆာင ငသားွိႏိိိုငယ္
တ ။္ ငါတ႔
ို ဘာအိ တက္ို ယ္ူ သားသင္ိ ့သလဲ။
သင္ိအက္လးမ
ား သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားွိႏိင္ိေတူ
သင္ိ ့ေားလပရက္္ ခရီးစဥ္က ို ေက္းေရ
ဳ ဆံိိ
ို းိ ဖစ္အိစမည္ိ ့
့
့
ထေ
ို ရာသံိိ
ို းခိုသည္ မညသညတို႔ ဖစသ ညကို သင္ိ ့ြိုပံိ
ပ ေ
ို ဘဓါနထမ
ဲ ဆံိိ
ို းိ ဖတပါ။ သင္ိဆံ
ို းိ ဖတခက္ထဲ တင္ က္ူခပန ွ
့ ိိ
အိလာ့အိဈးသက္သာမ ပမာဏက္ို ထည္ိ ့တက္္ စဥ္္ိးစားွိႏိိိုင သ ည္။ သင္ိအက္လးမ
ား သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားွိႏိင္ိ ့သင္
့
အိိ ပာဆအ
ို ိ ဆးအိိွိႏခိိးအိနစဥ္္ အိရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားွိႏိင္ိ ့အမရ တက္္ိွိႏိိိုင္အိသာ နာမားက္ို ေသံိိ
ို းိ ပဳရန္ ိွိႏိင္ိ ့
မနက ရနစာ ေသံ ထက္ရန္ ႀက္းစားပါ။
ဳ
မတခေ္ - ေဂၤလပ္ စက္ားစ မည္ အိိ ပာဆမ
ို ေား သင္ိ ့အက္လးမား သ႔
ို မဟိုတ္ ဆယ္္အိက္ာိ္သက္ားွိႏိင္ိ ့အိလ့က္င္ိသည္
ိေခါ
့
့
တစစိ
ံ တ
ို စရာေား ေဂၤလပဘာသာိ ဖင္ိ ့ အိိ ပာရန္ သင္ မသခဲပ
ို မဟိုတ္ စာလံိိ
ို း သ႔
ို မဟိုတ္ ထင္ိ မငခက္ားက္ို အိနာက္ထပ္
့ ါက္ သ႔
ရင္ိးလင္ိးရန္ လေ
ို ပသ ညိ
္ ့ေခါ စက္ားလံိိ
ို း၊ ေသံိိ
ို းေွိႏ န္ိး သ႔
ို မဟိုတ္ ဝါက္မားက္ို သင္ိ ့မခငဘာသာစက္ားိ ဖင္ိ ့ေသံိိ
ို းိ ပဳရန္
ေဆင္အိိ ပ အိၾက္ာင္ိး သတရပါ။ မခငဘာသာစက္ားထည္ိ ့သင္ိးိ ခင္ိးသည္ ေလိုပပ
ၿ ီးအိိ မာက္္အိစရန္ ထအိရာက္္ိွိႏိိိုငပ
ၿ ီး
အေၾက္ာင္ိးေရာ ေသစ္၏ ဆလ
ို ရ
ို င္ိး သ႔
ို မဟိုတ္ ဘာသာစက္ားေသစ္ အိလ့လာမ တင္ အိထာက္ကူအိစွိႏိိိုင္အိသာ
နည္ိးလမ္ိးတစခိုိ ဖစ္ိွိႏိိိုင သ ည္(Genesee & Lindholm-Leary, 2012)။ ေဂၤလပ္ စက္ားစ မည္ အိိ ပာဆမ
ို အိလ့က္င္ိိ့ ခင္ိး၏
ရညွန္ိးခက္ပန္ိးတင
ို ာွ ေဂၤလပစာက္ို သငတတ္ိွိႏိိိုငမ
သ ပမ
ို ေ
ို သံိိ
ို းိ ပဳ ိွိႏိိိုငန
ရ ္ ေခခင္ိေလမ္
ိးမားရာအိခဖိ ခင္ိးိ ဖစသ ည္။ သင္
့
စက္ားအိိ ပာသည္ိေခါတ
င
ို ္ိး ေဂၤလပစာက္ို သငပိုမို ေသံိိ
ို းိ ပဳလာသညကို သင္ိ ့က္ယ္
ို သ င္ သတိ ပဳလာပါလမ္ိမည္
့
့ ။
ဘာသာစက္ားေသစတစိုခ ိွိႏိင္ိ ့ယ္ဥ္္အိက္းမ ေသစတစိုခ က္ို အိလ့လာသည္ိေခါ
သင္၏ အိန႔စဥ္္သက္တာထဲ တင္ ႀက္ံိအ
ဳ ိ တ႕ရသည္ိ ့
့
ေရာမားက္ ေသစ္အိသာ အိလ့လာမ ေခခင္ိ ့ေလမ္ိးမားက္ို အိပးပါသည္။ ဂန္အ႔မးလ္ သည္ ေဂၤလပစာက္ို ေခမဲိ
့ ဖင္ိ ့
အိထာက္ကူသင္ အိလ့က္င္ိိွိႏ
ို ိုင္
ပ စာတက္
ို ထ ဲ တင္ ရရွိႏိိိုင သ ည္။
့ ိိိုင သ ည္ိ ့ နည္ိးလမ္ိးတစခိုိ ဖစၿပီး သင္၏က္ယ္
အိနာက္ထပ္အိသာ အိလ့က္င္ိ ့မ ေ တက္္ The Internet TESL Journal မ Activities for Using Junk Email in the ESL/EFL Classroom တစခိုက္ို
သံိိ
ို းၾက္ည္ိ ့ပါ။
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