
 

  

တ ၢ်မၤလသိကိိးအကဲလ ိးက ိ ၢ်ဒ ိးနဖိဆ ိးဒ ိးဖိသ  ၢ်ဘ  ၢ်သိးစ ၢ်တဖ ၢ်— 

တ ၢ်စ ိးကါလ  ၢ်ပရ အဘ  ိး တအ ိၢ်လ ကမၤလသိအ့ကဲလ ိးအဂ  ၢ်  

 
တၢ ၢ်က  ွဲးအ ီၤလၢ Nicole DeSalle, ပ ီၤက  ွဲးလ  ၢ်မူဒါခ  ၢ်, အ  ၢ်အ  ၢ်ဝ ၢ်တၢ ၢ်ဃထု  ၢ်သ  ၢ်ညါဖွဲးလ  ၢ်စ တၢ ၢ်(Iowa 

Reading Research Center) 

 
ပ ီၤက  ွဲးလ  ၢ်အတၢ ၢ်က  ွဲးန  ၢ်ဖု ၢ် — တၢ ၢ်မီၤလ သက ွဲးတၢ ၢ်န   ၢ်ကမီၤဂ ီၤထ  ၢ်နဖ တဖ ၢ်အအ ကလ ွဲးက   ၢ်ဒ ွဲးလၢနကစၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ် စ ၢ ၢ်က ွဲးန   ၢ်လ ီၤ. 

လ  ၢ်ပရၢတဘ  ၢ်အ ီၤမ ၢ ၢ်ဝ ဒ ၢ်လ  ၢ်ပ  ၢ်ထ  လ  ၢ်သွဲးလၢအဆၢတတ  ၢ်တဆၢလၢအဘ ၢ်တၢ ၢ်ဒွုဲးအ  ၢ်ထ  ၢ်အ ီၤ ဒၢ်သ ွဲးကမီၤစၢီၤ 

ပ ီၤက ၢ ၢ်ထ ဖ သ ၢ်လၢ အမီၤလ အ ကလ ွဲးက   ၢ်အဂ ၢ ၢ်ဒၢ်သ ွဲးအဝ သ  ၢ် 

ကဃထု  ၢ်န  ၢ ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်ခ  ွဲးဂ ီၤယ ၢ်ဘ ၢ်ဘ ၢ်ထ  တၢ ၢ်မီၤလ အ ကလ ွဲးက   ၢ်သက ွဲးဒ ွဲး အဟ  ၢ်ဖ ဃ ဖ  က ွဲးန ီၤဒ ွဲးအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  

 

ခ ခါအ ီၤပအ  ၢ်မဘူ ၢ်လၢဒ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်အစ ီၤ တကွဲးဒ ွဲးဘ ၢ် အ  ၢ်ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဆ ၢတၢ ၢ်ကစ  ၢ်ဒ ွဲးအ ွဲးဖလ ခ ၡၢၢၢ ၢၢ် (apps) မီၤစၢီၤ 

တၢ ၢ်ကလု ၢ်ကလု ၢ် လၢ လ တ စ ပီူၤန   ၢ်လ ီၤ. နလ  ၢ်ပရၢတလါန   ၢ် ဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်ကပ  ီၤဒ ွဲး လ  ၢ်ပရၢအဘ  ွဲးတအ  ၢ်တဖ ၢ်ဒၢ် အမ ၢ ၢ်ခူ ၢ်ပ  ၢ် 

(coupons) ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤ တဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. ဒ ွဲးနကထၢန ုၢ်လ  ၢ်ပရၢတဖ ၢ်န   ၢ်ဆူတၢ ၢ်ကမ  ီၤဒၢပီူၤတဘ  ဃ  

ဘ ၢ်ဆ ၢ်သန ၢ်က နကစွူဲးကါလ  ၢ်ပရၢ မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤလၢ နတလ  ၢ်ဘ ၢ်အ ီၤတဖ ၢ်က  အဂီၤအဂ ၢ ၢ်သ  

(တၢ ၢ်က ၢ ၢ်သဃ ီၤအ ီၤဒၢ်အမ ၢ ၢ်တဖုဃ ဒ ွဲးတၢ ၢ်သ  ၢ်လ အပ ွဲးလ ) ဒၢ်သ ွဲးကမီၤစၢီၤနီၤ လၢနကမီၤဂ ီၤထ  ၢ် 

နတၢ ၢ်သ ဖွဲးအ ကလ ွဲးက   ၢ်အဂ ၢ ၢ်ဒ ွဲးလၢနဖ တဖ ၢ်စ ၢ ၢ်က ွဲးအဂ ၢ ၢ်သ န   ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်သ  ၢ်ညါက   ၢ်န   ၢ် 

ကမီၤစၢီၤပ ီၤလၢတၢ ၢ်ဃ  ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်က တဖ ၢ် အဂ ၢ ၢ်ဒ ွဲးလၢတၢ ၢ်ရ  လ  ၢ်မု ၢ်လ  ၢ်သွဲးဒ ွဲးပ ီၤဂီၤသ န   ၢ်လ ီၤ. (Vygotsky, 1978) ဒၢ်န   ၢ်အသ ွဲး, 

တၢ ၢ်မီၤလ သ သွဲးခ ဖ   တၢ ၢ် သ  ၢ်လ အပ ွဲးအလ တဖ ၢ် ဒၢ်အမ ၢ ၢ်ခူ ၢ်ပ  ၢ်ဒ ွဲးလ  ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤတဖ ၢ်န   ၢ် ကဟ  ၢ်နီၤဒ ွဲးနဖ တဖ ၢ် 



 

  

လၢတၢ ၢ်မီၤလ သ သွဲး ခ ဖ  တၢ ၢ်က ထ  ၢ်သွဲးလၢခ  ၢ်ဃၢီၤဝွဲးတရ ွဲးက ွဲးန ီၤဒ ွဲးတဖ ၢ်သ န   ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်သ  ၢ်လ အပ ွဲးလ တကလု ၢ်အ ီၤကမီၤစၢီၤနီၤ 

ဒ ွဲးနဖ လၢကဒ ွဲးန  ၢ ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်သ  ၢ်ညါနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်ဘ ၢ်ထ   တၢ ၢ်ဆ ွဲးတၢ ၢ်လီၤလၢ က ၢ ၢ်အမ ရကီၤပီူၤတဖ ၢ် ဒၢ်အမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤ လၢအ  ၢ်လၢ 

က ွဲးတဖ ၢ် ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢတၢ ၢ်ည နၢု ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤအ ီၤတဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. (Xu, 1999) 

 

တ ၢ်သ  ၢ်ထ  ၢ်သကိိးတ ၢ်သ ့ၢ်ညါအဂ  ၢ်ထ ိး 

လၢပ ီၤမီၤလ အ ကလ ွဲးက   ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ် ဝ ၢ ၢ်သသ တဖ ၢ်အ ီၤနကကၢွဲးသ  ၢ်ညါအ ီၤတခ  ွဲးလၢနကမီၤတၢ ၢ်ဟူွဲးတၢ ၢ်ဂ ီၤ ဒၢ်လ  ၢ်ပရၢတဘ  ၢ်အ ီၤအပူီၤ 

န   ၢ်လ ီၤ.  

• နဒ ွဲးန  ၢ ၢ်ဘ ၢ်လ  ၢ်ပရၢတဖ ၢ်လၢနလ  ၢ်ဘ ၢ်အ ီၤဒၢ်အမ ၢ ၢ်လ  ၢ်ပရၢဒ ွဲးလ  ၢ်အဂီုၤအဂီၤလၢနလ  ၢ်ဘ ၢ်အ ီၤတဖ ၢ်ဒၢ်သ ွဲးလ  ၢ်တူၢ ၢ်လ  ၢ်စ 

တဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. လ  ၢ်ပရၢလၢနတလ  ၢ်ဘ ၢ်အ ီၤတဖ ၢ်န   ၢ်တၢ ၢ်က ွဲးအ ီၤလၢလ  ၢ်ပရၢအဘ  ွဲးတအ  ၢ် (junk mail) န   ၢ်လ ီၤ. 

ခူ ၢ်ပ  ၢ်ဒ ွဲး လ  ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤ လ ီၤတဖ ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်ဝ ဒ ၢ်လ  ၢ်ပရၢအဘ  ွဲးတအ  ၢ်တကလု ၢ်န   ၢ်လ ီၤ ခူ ၢ်ပ  ၢ်ဒ ွဲးလ  ၢ် 

ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤတဖ ၢ်န   ၢ်အဘ  ွဲးမ ၢ ၢ်အ  ၢ်သန ၢ်က  ပ ီၤည န ုၢ်ပ ၢ်အ ီၤလၢလ  ၢ်ပရၢအဘ  ွဲးတအ  ၢ်ဘ ၢ်အက ါ ခ ဖ   

လၢအဝ သ  ၢ်ဒ ွဲးန  ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဝ အါအါဂ ၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်ဒ ွဲးတမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်လၢ အလ  ၢ်ဘ ၢ်ဝ ဘ ၢ် န   ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်ကတ ီၤ စပ မၢ် တၢ ၢ်ည န ုၢ် 

စွူဲးကါက ွဲးလ  ၢ်ပရၢလၢပ ီၤတလ  ၢ်ဘ ၢ်အ ီၤတဖ ၢ်အ ီၤလၢဘ ၢ်တၢ ၢ်ဆ ၢဆူအဝ သ  ၢ်အ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. ဒၢ်သ ွဲးကဒ ွဲးန  ၢ ၢ် 

တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤဘ ၢ်ထ   စပ မၢ် အါထ  ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ် လ ီၤဖွဲးတၢ ၢ်က  ွဲးဖု ၢ်လၢဘ ၢ်ထ   စပ (မ) (article about spam) လၢ 

ပ ီၤမီၤလ အ ကလ ွဲးက   ၢ် အဂ ၢ ၢ်အပ  ၢ်ယ ီၤသန   (Breaking News English) တက ၢ ၢ်. 

• ခူ ၢ်ပ  ၢ် (coupon) န   ၢ်မ ၢ ၢ်ဝ ဒ ၢ်စွဲးခ က ဆ ွဲးဆ ွဲးဖ တခါလၢတၢ ၢ်မီၤစ ီၤလ ီၤတၢ ၢ်အပ  ီၤအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ  ခူ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ် 

ကအ  ၢ်ဝ ဒ ၢ်လၢ လ  ၢ်တၢ ၢ်ကစ  ၢ်အပီူၤ မ တမ ၢ ၢ် အ  ၢ်လၢအ ထၢ ၢ်န ွဲးဖ ခ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. ခူ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်တၢ ၢ်ကဆ ၢဟ  ၢ်နီၤခ ဖ   

လၢလ  ၢ်ပရၢသ စ ၢ ၢ်က ွဲးလ ီၤ.  နခူ ၢ်ပ  ၢ် မ ၢ ၢ်အ  ၢ်န   ၢ် နကစွူဲးကါအ ီၤလၢကမီၤစ ီၤလ ီၤတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤလၢနပ  ီၤအ ီၤတဖ ၢ် အဂ ၢ ၢ် 

ဒၢ်အမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်အ  ၢ်တၢ ၢ်အ , ဆွဲးပ  ၢ်ကမ ူၢ် မ တမ ၢ ၢ် 

စွဲးခ ကပ ုၢ်လၢတၢ ၢ်ထ ါတၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်တဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်သ န   ၢ်လ ီၤ. 

နမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ ွဲးစွူဲးကါ ခူ ၢ်ပ  ၢ်န   ၢ် 

နကဘ ၢ်လ ီၤစ  ၢ်ခူ ၢ်ပ  ၢ်တဘ  ၢ်န   ၢ် (မ တမ ၢ ၢ် 

စ က  ွဲးခူ ၢ်ပ  ၢ်လၢ 

နဒ ွဲးန  ၢ ၢ်ဘ ၢ်အ ီၤလၢအ ထၢ ၢ်န ွဲးဖ ခ  ၢ်တဘ  ၢ်န   ၢ်) 

လ ီၤစ  ၢ်ဆူက ွဲး ဒ ွဲးဟ  ၢ်လ ီၤဆူပ ီၤထၢစ အအ  ၢ် ဖ နဟ  ၢ် 

တၢ ၢ်အပ  ီၤအခါ န   ၢ်လ ီၤ. 

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


 

  

• တၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤတဖ ၢ် (advertisement) န   ၢ်မ ၢ ၢ်ဝ ဒ ၢ်တၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်သ  ၢ်ညါတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤ ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဆါတၢ ၢ်ပ  ီၤ တဖ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် 

မွူဲးတဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်အက  ီၤန   ၢ်လ ီၤ တၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤတဖ ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်လၢကဒွုဲးသ  ၢ်ညါနီၤဘ ၢ်ထ  တၢ ၢ် မီၤစ ီၤလ ီၤတၢ ၢ်အပ  ီၤတဖ ၢ် 

အဂ ၢ ၢ်အက  ီၤ န   ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်သ  ၢ်ညါတန ီၤန   ၢ်ကပ ၢ်ဃ ုၢ်ဒ ွဲးခူ ၢ်ပ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  

 

နကတၢ ၢ်ပ  ၢ်သက ွဲးတၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်တဖ ၢ်အ ီၤဒ ွဲးနဖ သ  ၢ်တဖ ၢ်လၢအ ကလ ွဲးက   ၢ် မ တမ ၢ ၢ် လၢနကစၢ ၢ်အက   ၢ်စ ၢ ၢ်က ွဲးသ  န   ၢ်လ ီၤ— 

 
• Do we have junk mail in our native country? How is it similar to or different from junk mail in the United 

States?(လၢပက ၢ ၢ်န   ၢ်လ  ၢ်ပရၢအဘ  ွဲးတအ  ၢ်တဖ ၢ်အ  ၢ်ဧါ အဒၢ်သ ွဲးလ  ၢ် မ တမ ၢ ၢ် အလ ီၤဆ လ  ၢ်သွဲးဒ ွဲးလ  ၢ်ပရၢ အဘ  ွဲး 

တအ  ၢ် လၢ အမ ရကီၤပီူၤတဖ ၢ်ဒၢ်လ  ၢ်.) 

• Do we use coupons? What do we usually buy with coupons? (ပစွူဲးကါခူ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်ဧါ. ပည န ုၢ်စွူဲးကါခူ ၢ်ပ  ၢ် 

ပ  ီၤတၢ ၢ်မနီုၤ တဖ ၢ်လ  ၢ်.) 

• Did we recently receive an advertisement in the mail? What kind of information did it have on it? 
(ပဒ ွဲးန  ၢ ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤတဖ ၢ်လၢပလ  ၢ်ပရၢအက ါဧါ တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤမနီုၤတဖ ၢ်လၢအဘ ၢ် တၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤ 

အ ီၤလ  ၢ်.) 

 
နကသ က ၢ ၢ်နဖ လၢတၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်တဖ ၢ်အ ီၤဖ နထ  ၢ်ဘ ၢ်လ  ၢ်ပရၢအဘ  ွဲးတအ  ၢ်အသ တဖ ၢ်အခါသ န   ၢ်လ ီၤ. 

 

တ ၢ်သ  ၢ်ထ  ၢ်သကိိးတ ၢ်သတ့ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်— တ ၢ်ဟ ိးတ ၢ်ဂဲၤလ တ ၢ်စ ိးကါလ  ၢ်ပရ  

အဘ  ိးတအ ိၢ်ဒၢ်သိိးကမၤလသိအ့ကဲလ ိးက ိ ၢ်အဂ  ၢ် 

တၢ ၢ်ဟူွဲးတၢ ၢ်ဂ ီၤတဖ ၢ်လၢလ ၢ်အ ီၤမ ၢ ၢ်ဝ ဒ ၢ်က  တန ီၤလၢနကစွူဲးကါလ  ၢ်ပရၢအဘ  ွဲးတအ  ၢ်ဒၢ်အမ ၢ ၢ်ခူ ၢ်ပ  ၢ်ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်သ  ၢ်ညါ 

တဖ ၢ်လၢ တၢ ၢ်ကမီၤလ သ အ ကလ ွဲးက   ၢ်သက ွဲးဒ ွဲးနဖ တဖ ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

ဒ ိးအ ိၢ်ထ  ၢ်လ  ၢ်ခ ယၤ့တ ၢ်ဂ ၤ 

နကထၢဖ   ၢ်ဃ ၢ်ခူ ၢ်ပ  ၢ်ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်သ  ၢ်ညါတဖ ၢ် ဝ ီၤဒွုဲးအ  ၢ်ထ  ၢ်လ  ၢ်ခ ယ ီၤတၢ ၢ်ဂ ီၤ ဒ ွဲးရ  ၢ်လ ီၤအ ီၤလၢလ  ၢ်မ ၢ ၢ်ပ ၢ ၢ် 

အဖ ၢ ၢ်အ  ၢ်ရ  ၢ်လ ီၤသွဲး အသ ွဲးသ န   ၢ်လ ီၤ. ဖ နရ  ၢ်လ ီၤအ ီၤအခါန   ၢ် ဟ  ၢ်နဖ ပ  ၢ်ထ န ီၤဖွဲးက ွဲးထ  ၢ်တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤ လၢအအ  ၢ်လၢခူ ၢ်ပ  ၢ် 

မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဘ ွဲးဘ ၢ်သ  ၢ်ညါ အလ ီၤတဖ ၢ်အမ ီၤလၢအ ကလ  ၢ်က   ၢ်န   ၢ်တက ၢ ၢ်. ဝ ီၤန   ၢ်ဟ  ၢ်နဖ န  ၢ်ဟ  ၢ် 

နီၤတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤအဂ ီၤဒၢ်သ ွဲးနကက ွဲးအမ ီၤသ ဒ ွဲးန ကမီၤလ သ  အါထ  ၢ်အ ကလ ွဲးက   ၢ်စ ၢ ၢ်က ွဲးန   ၢ်လ ီၤ. တုီၤလၢနဒွုဲးအ  ၢ် 

ထ  ၢ်လ  ၢ်ခ ယ ီၤတၢ ၢ်ဂ ီၤဝ ီၤန   ၢ် နကစွူဲးကါအ ီၤလၢတၢ ၢ်မီၤလ သ အါထ  ၢ် အ ကလ ွဲး အကက ၢ်မၢ ၢ်ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဖွဲးသ  ၢ်တၢ ၢ်ကတ ီၤ တဖ ၢ်သ န   ၢ်လ ီၤ. 

 



 

  

တ ၢ်မၤလသိက့က ၢ်မ ၢ်— တ ၢ်လ တ ၢ်ဂ  ၢ်အ ၤသဒ့ ိးတ ၢ်ဂ  ၢ်အ ၤတသတ့ဖ ၢ်  

က ၢ ၢ်သက ွဲးတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤလၢအအ  ၢ်ဖ ါထ  ၢ်လၢခူ ၢ်ပ  ၢ်အလ ီၤတဖ ၢ်ဒ ွဲးနဖ ဒ ွဲးဟ  ၢ်အဝ သ  ၢ်ပ  ၢ်ထ န ီၤဖွဲးလၢတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤန   ၢ်မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်လၢ 

ပ ီၤဂ ၢ ၢ်အ ီၤသ မ ၢ ၢ်တသ တဖ ၢ်တက ၢ ၢ်. အဒ  ဆ ဒ  ၢ်မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်လၢပ ီၤဂ ၢ ၢ်အ ီၤသ  ခ ဖ  လၢနဂ ၢ ၢ်အ ီၤတဖ ၢ ၢ်ဝ ီၤ တဖ ၢ ၢ်သ န   ၢ်လ ီၤ. 

တကွဲးဒၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်ည န ုၢ်ဆါအ ီၤလၢ တၢ ၢ်ဒၢအပီူၤလၢအပ ၢ်ဃ ုၢ်ဒ ွဲးဆ ဒ  ၢ်အန  ၢ်ဂ ၢ ၢ်လ ီၤလ ီၤဆ ဆ  ဒၢ်အမ ၢ ၢ် တဒၢဆ ဒ  ၢ် ၁၂ ဖ ၢ ၢ်( ၁ ဒၢစ  ၢ်) 

မ မ ၢ ၢ် စ  ၢ်ရ  ၢ်ယၢ ၢ် (တၢ ၢ်ခ  အ  ၢ်) တခ န   ၢ် တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤတသ ဘ ၢ် ခ ဖ  လၢ တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤန   ၢ်ကက ဒ  ၢ်မွဲး အအ  ၢ်ဝ ဒ ၢ်လၢအကမ ူၢ်အက  

အခ အဃ န   ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်ကဂ ၢ ၢ်ဆါအ ီၤန   ၢ်တည ဘ ၢ် အဃ  တၢ ၢ်ဆါအ ီၤလၢအတယၢၢ ၢ်အဖ ခ  ၢ် ဒၢ်အမ ၢ ၢ်တဒၢ ၁ အ  ၢ်စွဲးန   ၢ်လ ီၤ. 

ဝ ီၤန   ၢ်စွူဲးကါခူ ၢ်ပ  ၢ်လၢကရ  ၢ်လ ီၤတၢ ၢ်ဖ  တၢ ၢ်လ ီၤအကလု ၢ်တက ၢ ၢ်.  နီၤဒ ွဲးနဖ ကဝ ီၤတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤလၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤသ တဖ ၢ်ဒၢ်အမ ၢ ၢ် ဖ သ ၢ်, 

တက  သ ၢ်, စွဲးခ က ပ ုၢ် ဒ ွဲးဂုီၤဂီၤတဖ ၢ်တက ၢ ၢ်. မ မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤ လၢ တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤတသ တဖ ၢ် ဒၢ်အမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်နၢု ၢ်ထ , က  ၢ်, ဆွဲးပ  ၢ်ကမ ူၢ် 

ဒ ွဲးဂီုၤဂီၤတဖ ၢ်န   ၢ်တ တၢ ၢ်ဂ ီၤလ  ၢ ၢ်နၢ ၢ်ကဝ ီၤအ ီၤတက ၢ ၢ်. 

 

တ ၢ်မၤလိသ့အဂ ၤဂၤတဖ ၢ်— နီၤဒ ွဲးနဖ န ီၤဖွဲးတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤတဖ ၢ်လၢအကရူၢ ၢ်ဒၢ်အမ ၢ ၢ် “produce,” “household cleaners,” 

ဒ ွဲး“dairy” တက ၢ ၢ်  အဒ  တၢ ၢ်နၢု ၢ်ထ ဒ ွဲးတၢ ၢ်နၢု ၢ်ထ လ ီၤသကီၤမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်အ  ၢ်လၢဘ ၢ်တၢ ၢ်ထွုဲးထ  ၢ်အ ီၤလၢ တၢ ၢ်နၢု ၢ်ထ န   ၢ်လ ီၤ က  ွဲးလ ီၤ 

“dairy”ဒ ွဲးတ ီၤလၢ အဖ လ ၢ်, ဝ ီၤန   ၢ်က  ွဲးလ ီၤ ဝ ၢ ၢ်သသ  “milk’ ဒ ွဲး “cheese” လၢ“dairy” အဖ လ ၢ်တက ၢ ၢ် သ က ၢ ၢ်နဖ တၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်အ ီၤ — 

 

What are some other dairy products? (တၢ ၢ်အ  ၢ်လၢတၢ ၢ်ထွုဲးထ  ၢ်အ ီၤလၢတၢ ၢ်နၢု ၢ်ထ အဂုီၤဂီၤန   ၢ်မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်မနီုၤတဖ ၢ်ဒၢ်လ  ၢ်.) 

 

တ ၢ်မၤလတိ ၢ်ဖိးသ  ၢ်တ ၢ်ကတၤိ— လ  ၢ်မိ ၢ်ပ  ၢ်ကတ  ၢ်ဒ ိး(s) အသ  ၢ်တဖ ၢ်  

နီၤဒ ွဲးနဖ က ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤလၢခူ ၢ်ပ  ၢ်အလ ီၤလၢအကဒ ွဲးသွဲးကတၢၢ ၢ်လၢ (s)တဖ ၢ်ဒၢ်အမ ၢ ၢ်“eggs,” “cupcakes,” “paper towels,” ဒ ွဲး 

“bananas”တဖ ၢ်တက ၢ ၢ် (s)တၢ ၢ်စွူဲးကါအ ီၤလၢတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤတဖ ၢ်အ  ၢ်အါန   ၢ်လ ီၤ. တ ဘ ၢ် အ ီၤလၢဝ ၢ ၢ်သသ လၢ ကတၢၢ ၢ်လၢလ  ၢ်မ ၢ ၢ်ပ ၢ ၢ် 

တဖ ၢ်အ ီၤ“m, “n,” “ng,” “l,” “b,” “d,” “g,” “v,” r” မ တမ ၢ ၢ် “th,” န   ၢ် (s)လၢတၢ ၢ်ထၢန ုၢ်လ ီၤဆူဝ ၢ ၢ်သသ တဖ ၢ်အလ ၢ ၢ်ခ န   ၢ် 

အကလုၢ ၢ်ကသ  ၢ်ဒၢ်သ ွဲး (/z/) န   ၢ်လ ီၤ. က ွဲးထ  ၢ် “eggs,” ဒ ွဲးမီၤသ  ၢ် (/z/) အကလုၢ ၢ်လၢလ ၢ ၢ်ခ ကတၢၢ ၢ်တက ၢ ၢ်.   

 

ဝ ီၤန   ၢ်တ ဘ ၢ်အ ီၤလၢဝ ၢ ၢ်သသ လၢကတၢၢ ၢ်ဒ ွဲးလ  ၢ်မ ၢ ၢ်ပ ၢ ၢ်“p,” “t,” “k,” “f,” ဒ ွဲး “th” လၢအသ  ၢ်တကန ွဲးတဖ ၢ်န   ၢ် (s) အကလုၢ ၢ်ကသ  ၢ်ဒၢ် 

(/s/)အကလုၢ ၢ်အသ ွဲးန   ၢ်လ ီၤ က ွဲးထ  ၢ် “cupcakes,” ဒ ွဲးမီၤသ  ၢ် (/s/) အကလုၢ ၢ်လၢ အကတၢၢ ၢ်တက ၢ ၢ်. 

 

စ  ၢ်ည  ၢ်တ  ၢ်သက ွဲးတၢ ၢ်ဖ တၢ ၢ်လ ီၤလၢခူ ၢ်ပ  ၢ်အလ ီၤတဖ ၢ်န   ၢ်ကကလုၢ ၢ်လၢအကတၢၢ ၢ်ဒ ွဲးလ  ၢ်မ ၢ ၢ်ပ ၢ ၢ် (s) န   ၢ်ကဘ ၢ် ဖွဲးသ  ၢ်အကလုၢ ၢ်လၢ 

(/z/) မ တမ ၢ ၢ် (/s/) အကလုၢ ၢ်တခါလ  ၢ်. 

 



 

  

တ ၢ်မၤလသိတ့ ၢ်ကတၤိတ ၢ်— သ က  ၢ်ဒ ိးစ ိးဆ တ ၢ်သ က  ၢ်တဖ ၢ် (အပ ၤ့ထလဲ ဲၢ်) 

နီၤဒ ွဲးနဖ မီၤတၢ ၢ်ဂ ီၤဒ လၢကမ ၢ ၢ်ပ ီၤဆါတၢ ၢ်ဒ ွဲးပ ီၤပ  ီၤတၢ ၢ်န   ၢ်တက ၢ ၢ် စွူဲးကါလ  ၢ်က  ီၤလၢလ ၢ်အ ီၤဒၢ်သ ွဲးကမီၤလ သ  တၢ ၢ်သ  က ၢ ၢ်စ ွဲးဆၢတဖ ၢ် 

ဘ ၢ်ထ   ခူ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်တက ၢ ၢ်. ဝ ီၤခ လ လ  ၢ်သွဲးမဒူါလၢပ ီၤဆါတၢ ၢ်ဒ ွဲးပ ီၤပ  ီၤတၢ ၢ်တဂီၤတဘ  တက ၢ ၢ်. 

 

လ  ၢ်က ိၤလ ကမၤလသိတ့ ၢ်ကတၤိသ က  ၢ်စ ိးဆ တ ၢ်အဂ  ၢ် 

 
နီၤဒ ွဲးနဖ ကမီၤလ သ တၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤသ ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤတသ ဘ ၢ်(က ၢ ၢ်တၢ ၢ်မီၤလ သ ကက ၢ်မၢ ၢ်—တၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤသ  ဒ ွဲးတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤ 

တသ တဖ ၢ်) ခ ဖ  လ  ၢ်က  ီၤအ ီၤသ န   ၢ်လ ီၤ ဖ နမီၤလ သ တၢ ၢ်ကတ ၢ ၢ်န   ၢ်, မီၤန  ၢ်ဃ ၢ်လၢတၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤ သ န   ၢ်ကကတၢၢ ၢ်ဒ ွဲး (s) မ မ ၢ ၢ် 

တၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤ တသ န   ၢ်တဘ ၢ်ကတၢၢ ၢ်ဒ ွဲး (s)ဘ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. အဒ  “bananas” န   ၢ် မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤသ  မ မ ၢ ၢ် “cereal” 

န   ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အ ီၤတသ ဘ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ နီၤဒ ွဲးနဖ ကမီၤလ သ တၢ ၢ်ဖွဲးသ  ၢ် (s) အ ကလုၢ ၢ်(က ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်မီၤလ တၢ ၢ်ဖွဲးသ  ၢ်တၢ ၢ်ကတ ီၤ— လ  ၢ်မ ၢ ၢ်ပ ၢ ၢ် 

ကတၢၢ ၢ်ဒ ွဲး(s) အသ  ၢ်တဖ ၢ်) ဖ မီၤလ သ လ  ၢ်က  ီၤအ ီၤ အခါန  ၢ ၢ်စ ၢ ၢ်က ွဲးလ ီၤ.  မီၤန  ၢ်ဃ ၢ်လၢဝ ၢ ၢ်သသ ကတၢၢ ၢ်ဒ ွဲး (-s)တဖ ၢ်န   ၢ် တၢ ၢ်ကဖွဲးသ  ၢ် 

အကလုၢ ၢ်လၢ (/s/) မ တမ ၢ ၢ် (/z/) အကလုၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤအဒ  ဝ ၢ ၢ်သသ  “cents”အကတၢၢ ၢ်သ  ၢ်ဒၢ် (/s/)အကလုၢ ၢ် မ မ ၢ ၢ် “dollars” 

တခ အကတၢၢ ၢ် သ  ၢ်ဒၢ် (/z/)အကလုၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

 

မၤလသိတ့ ၢ်ကတၤိအကဲလ ိးက ိ ၢ်  

တ ဘ ၢ်နဖ လၢနကလ ီၤဟွဲးလ  ၢ်က  ဖ န  ကတၢၢ ၢ်အ ီၤ, အဃ န   ၢ်ဆၢတ  ၢ်တက ွဲးတၢ ၢ်လ ၢ ၢ်လၢနကလ ီၤအ ီၤတက ၢ ၢ် ကတ ီၤတၢ ၢ်အ ီၤ—  

 

We can only bring three things with us. What should we bring? 

(ပကလ ီၤစ  ၢ်တၢ ၢ်သ ထ  ၃ မ ီၤန   ၢ်လ ီၤ အဃ န   ၢ်ပကကၢွဲးလ ီၤစ  ၢ်တၢ ၢ်မနီုၤတဖ ၢ်လ  ၢ်.)  

 

တ ၢ်သ က  ၢ်— How much can I save on 

____________with this coupon? 

(ယမ ၢ ၢ်စွူဲးကါခူ ၢ်ပ  ၢ်အ ီၤန   ၢ် 

____________အပ  ီၤကဘ ၢ်လ ီၤထ လ  ၢ်) 

အဒ—ိ How much can I save on bananas with 

this coupon? 

(ယမ ၢ ၢ်စွူဲးကါခူ ၢ်ပ  ၢ်အ ီၤန   ၢ် တက  သ ၢ် 

အပ  ီၤကဘ ၢ်လ ီၤ ထ လ  ၢ်) 

How much can I save on cereal with this 

coupon? 

(ယမ ၢ ၢ်စွူဲးကါခူ ၢ်ပ  ၢ်အ ီၤန   ၢ် စ  ၢ်ရ  ၢ်ယၢ ၢ် 

အပ  ီၤကဘ ၢ်လ ီၤ ထ လ  ၢ်.) 

တ ၢ်စ ိးဆ — 

 

You can save _______. (အပ  ီၤကဘ ၢ်လ ီၤ 

_______န   ၢ်လ ီၤ) 

အဒ—ိ You can save 39 cents. 

(အပ  ီၤကဘ ၢ်လ ီၤ ၃၉ စ  ၢ်နၢ် န   ၢ်လ ီၤ.) 

You can save 12 dollars. 

(အပ  ီၤကဘ ၢ်လ ီၤ ၁၂ ဒ လ ၢ် န   ၢ်လ ီၤ.) 



 

  

နီၤဒ ွဲးနဖ ဆၢတ  ၢ်သက ွဲးတၢ ၢ် ၃ မ ီၤလၢအအ  ၢ်လၢခူ ၢ်ပ  ၢ်အလ ီၤလၢကကၢွဲးလ ီၤစ  ၢ်ဒ ွဲးအဘ  ွဲးကအ  ၢ်အါကတၢၢ ၢ်လၢတၢ ၢ် 

လ ီၤဟွဲးအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်တက ၢ ၢ် နကဆ ကမ  ၢ်သက ွဲးလၢခူ ၢ်ပ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်ကမီၤဘ ၢ်လ ီၤစၢီၤတၢ ၢ်အပ  ီၤထ လ  ၢ် ဖ နကတ ီၤတၢ ၢ် ဒ ွဲးနဖ ကတ ၢ ၢ်န   ၢ် 

ဂ ုၢ်က  ွဲးစၢွဲးဖွဲးဝ ၢ ၢ်သသ အသ  ၢ် တဖ ၢ် ဘ ၢ်ဘ ၢ်တက ၢ ၢ်. 

 
တ ၢ်မၤန  ၢ်— ဖ နမီၤလ သ တၢ ၢ်ကတ ီၤအ ကလ ွဲးက   ၢ်ဒ ွဲးနဖ ကတ ၢ ၢ်န   ၢ်, နမ ၢ ၢ်က ွဲးတၢ ၢ်အမ ီၤ မ တမ ၢ ၢ်ကတ ီၤအ ီၤလၢ အ ကလ ွဲးက   ၢ် 

မ ၢ ၢ်တဘ ၢ် ဘ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် အ  ၢ်ဒ ွဲးတ နၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်အါထ  ၢ်တၢ ၢ်တမ ီၤမ ီၤန   ၢ်, နကစွူဲးကါတၢ ၢ်ကတ ီၤ, ဝ ၢ ၢ်သသ  မ တမ ၢ ၢ် 

လ  ၢ်က  ီၤလၢနကစၢ ၢ်အက   ၢ်သ န   ၢ်လ ီၤ. တၢ ၢ်ဒွုဲးပ ၢ်ဃ ုၢ်န ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်အက   ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်က  တုီၤလ ီၤတ ီၤလ ီၤတဘ  လၢ 

ကမီၤန  ၢ ၢ်ထ  ၢ်ဘွဲးတၢ ၢ်မီၤလ သ က   ၢ်အသ  မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်အသ  အဂ ၢ ၢ် န   ၢ်လ ီၤ.  (Genesee & Lindholm-Leary, 2012). 

တၢ ၢ်မီၤလ သ တၢ ၢ်ကတ ီၤက   ၢ်အတၢ ၢ်ပည  ၢ်ဖ တၢ ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်လၢကဃထုၢတၢ ၢ်ခ  ွဲးဂ ီၤယ ၢ် ဘ ၢ် လၢကစွူဲးကါ အ ကလ ွဲးက   ၢ်အါကတၢၢ ၢ်ဖ  

အသ  န   ၢ်လ ီၤ နကထ  ၢ်လၢနစွူဲးကါအ ကလ ွဲးက   ၢ်အါထ  ၢ်က ွဲးဘ  ဒ ွဲးလၢနကတ ီၤအ ကလ ွဲး က   ၢ်အခါန   ၢ်လ ီၤ. 

 

ဖ နမီၤလ က   ၢ်အသ  မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဆ ွဲးတၢ ၢ်လီၤအသ တမ ီၤမ ီၤန   ၢ် တၢ ၢ်က ၢ ၢ်တၢ ၢ်ခ လၢနဘ ၢ်က ၢ ၢ်ဆၢ ၢ်မ  ၢ်အ ီၤလၢနတၢ ၢ် အ  ၢ်မူအပူီၤန   ၢ် 

ကက ထ  ၢ် တၢ ၢ်ခ  ွဲးဂ ီၤယ ၢ်ဘ ၢ်လၢနကမီၤလ သ အါထ  ၢ်တၢ ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ လ  ၢ်ပရၢအဘ  ွဲးတအ  ၢ် မ ၢ ၢ်ဝ ဒ ၢ်တၢ ၢ်မီၤလ သ အ ကလ ွဲးက   ၢ် 

အပ ွဲးအလ လၢ တလၢ ၢ်ဘူ ၢ်လၢ ၢ်စ ီၤဘ ၢ်တခါန   ၢ်လ ီၤ. 

 

လၢတၢ ၢ်မီၤလ သ အါထ  ၢ်အဂ ၢ ၢ်န   ၢ် က ၢ ၢ်ဃမုီၤအ ီၤလၢ Activities for Using Junk Email in the ESL/EFL Classroom  The 

Internet TESL Journal အပ  ၢ်ယ ီၤသန  အပီူၤတက ၢ ၢ်. 
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