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စာဖတ္ျခင္း
အိမတ
္ င
ြ ္ ေလ့လာသင္ယျူ ခင္း
စာဖတ္သည့္ အဆင့္မ်ား
သင့္ကေလးသည္ သူတို႔စာဖတ္ရန္ သင္ယူသည့္အခါ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
အဆင့္အဆင့္ အေနအထားမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရပါသည္။
ကေလးမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
ႏႈန္းမ်ားအရ စာသင္ယူသည္ကို သတိျပဳပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္
စိတ္ရွည္ရွည္ထားပါ၊ သင့္ ကေလး၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို
အားေပးတိုက္တြန္းပါ။
ဦးေဆာင္၍လုပ္သည့္ စာဖတ္သူမ်ား
သင့္ကေလး ႀကီးထြားလာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာစဥ္ သူတုိ႔သည္
သူတို႔အနီးတစ္ဝိွက္တြင္ ျမင္ေတြ႔သည့္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ စကားလံုးမ်ားကို
စိတ္ဝင္စားရန္ အစျပဳလာမည္။
သူတို႔သည္ စာအုပ္မ်ားကို ေထာင္၍ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊
စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဂရုတစိုက္ လွန္ျခင္းျဖင္း၄င္း၊ ပံုမ်ားကိုျပန္ေျပာရန္
ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္သူတို႔၏မွတ္ဥာဏ္ကို အသံုးျပဳၿပီး
စာဖတ္ခ်င္ဟန္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း သင့္အား အတုခိုးစ
ျပဳေကာင္းျပဳလာမည္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ စာအုပ္၏
ေရွ႕ဖံုးႏွင့္ေနာက္ေက်ာ အၾကား ကြာျခားခ်က္ကိုလည္း
ေလ့လာသင္ယူသည္၊ စာလံုးမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုမ်ားကို နားလည္သည္၊
ပံုႏွိပ္စာလံုးမ်ားတြင္ အမွာသတင္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း နားလည္သည္။
သင္သည္ သင့္ကေလးအား ေအာက္ပါတို႔ကိုလုပ္ျခင္းျဖင့္
အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္သည္-

စူးစမ္း၍ဖတ္သည့္ စာဖတ္သူမ်ား
ဤအဆင့္အေနအထားတြင္ သင့္ကေလးသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
ရုပ္ပံုမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ႏွင့္ ပံုဇာတ္လမ္းကို သူတို႔၏
မွတ္ဥာဏ္ကိုသံုးျခင္းအားျဖင့္ ဖတ္ရႈၾကသည္။ သူတို႔သည္
စကားလံုးအခ်ိဳ႕ကိုလည္း မွတ္မိသည္ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ အာရံုမွာ
စကားလံုးမ်ားကို အေသအခ်ာ ဖတ္သည္ထက္ စာသား၏အဓိပၸါယ္ကို
ပို၍အာရံုစိုက္သည္။
သင္သည္ သင့္ကေလးအား ေအာက္ပါတို႔ကိုလုပ္ျခင္းျဖင့္
အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္သည္• သူတို႔ႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္ စာဖတ္ေပးျခင္း
• စာဖတ္ရန္ သူတို႔အား အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းႏွင့္ သူတို႔၏
အားထုတ္မႈမ်ားကို ခ်ီးမႊမ္းျခင္း
• သူတို႔ႏွင့္အတူ အသံမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားရွိ စကားလံုးမ်ားႏွင့္စိတ္ဝင္စား
စရာေကာင္းသည့္ အသြင္အျပင္မ်ား အျပင္ ကဗည္းစာတန္းမ်ား၊
ေစ်းဝယ္စာရင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားကဲ့သို႔ စာတန္းမ်ား
တို႔အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေပးျခင္း
•	စာအုပ္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ား
အေၾကာင္းကို သူတို႔ႏွင့္အတူ ေျပာဆိုေပးျခင္း

• သူတို႔ႏွင့္အတူ ေန႔စဥ္ စာဖတ္ေပးျခင္း

•	ဇာတ္လမ္းတြင္ ဘာျဖစ္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍
အႀကံဥာဏ္ကိုေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရန္ သူတို႔အား တိုက္တြန္းေပးျခင္း

•	စာဖတ္ခ်င္ဟန္ေဆာင္သည့္ အားထုတ္မႈ တစ္ခုခုကို
တိုက္တြန္းေပးျခင္းႏွင့္ခ်ီးေျမွာက္ေပးျခင္း

•	သူတို႔ အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး ပံုဇာတ္လမ္းမ်ားကို
ထပ္ခါတလည္လည္ ဆက္လက္ဖတ္ေပးျခင္း

• ရုပ္ပံုမ်ားသည္ ပံုအေၾကာင္းကို ကူညီေျပာေပးေၾကာင္း သူတို႔အား
ျပသေပးျခင္း
•	သူတို႔အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး ပံုအေၾကာင္းမ်ားကို ထပ္ခါတလည္လည္
ဖတ္ျပေပးျခင္း - ယဥ္ပါးျခင္းသည္ ပင္ကိုယ္စိတ္ခ်မႈကို
ျမွင့္တင္ေပးသည္

ရုပ္ျမင္သံၾကားကို ပိတ္ပါ။ စိတ္ကူးေျပာင္းလြယ္သည့္အရာမ်ား
မရွိသည့္အခါ သင့္ကေလးအတြက္ စဥ္းစားရန္
ပို၍လြယ္ကူပါသည္။

•	သူတို႔ အမွားမ်ားကို လုပ္သည့္အခါ မေဝဖန္ျခင္း - စာဖတ္ရန္
သင္ယူျခင္းသည္ အခ်ိန္ယူပါသည္။

သင္ ပိုမို၍ ေတြ႔လိမ့္မည္
အိမ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူရန္ အခ်က္အလက္စာခ်ပ္လႊာ
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စာဖတ္ျခင္း

1 တန္းႏွင့္ 2 တန္း

အိမတ
္ င
ြ ္ ေလ့လာသင္ယျူ ခင္း
ေစာေစာပိုင္းအသက္အရြယ္ စာဖတ္သူမ်ား
ဤအဆင့္တြင္ ကေလးမ်ားသည္ ယဥ္ပါးေသာ စာမ်ားကို
ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔ စာအသစ္မ်ားကို ဖတ္သည့္အခါ သူတို႔သည္
စကားလံုး တစ္လံုးခ်င္းႏွင့္ စာမ်က္ႏွာေပၚရွိ တိတိက်က်ကို ဖတ္ရန္
ႀကိဳးစားေနျခင္းအေပၚ အာရံုစိုက္သျဖင့္ သူတို႔သည္ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္
တမင္တကာ ဖတ္ရႈေကာင္း ဖတ္ႏိုင္သည္။ သင့္ကေလးမ်ားသည္ သူ
တို႔ဖတ္ခဲ့သည့္အရာမ်ားအေၾကာင္းကို သူတို႔ဘာထင္ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္
အဘယ္ေၾကာင့္ သူတို႔ထင္ျမင္ေၾကာင္း သင့္အားေျပာျပရန္ကိုလည္း
စတင္ေကာင္း စတင္ႏိုင္သည္။

•	သူတို႔မသိသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးကို သိရွိရန္အတြက္
နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးစားရန္ သူတို႔အား တိုက္တြန္းျခင္း၊
စကားလံုး၏အသံထြက္ကိုဆိုျခင္း၊ ရုပ္ပံုသဲလြန္စမ်ားႏွင့္ သင္
ေပးသည့္သဲလြန္စမ်ားကို သံုးျခင္း၊ ဝါက်ကို ျပန္ဖတ္ျခင္းႏွင့္
ဝါက်အဆံုးအထိ ဆက္လက္ဖတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္
•	သူတို႔အား ပံုဇာတ္လမ္းတြင္ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို
အဘယ္ေၾကာင့္ထင္ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္က တစ္ခုခုကို
ေျပာခဲသည္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ခဲ့သည္ကို ဘာေၾကာင့္ထင္ျမင္ေၾကာင္း
ေမးျခင္း

သင္သည္ သင့္ကေလးအား ေအာက္ပါတို႔ကိုလုပ္ျခင္းျဖင့္
အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္သည္-

•	သူတို႔မသိသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးကို သိရွိေအာင္
သူတို႔မည္သို႔လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပရန္ သူတို႔အား တိုက္တြန္းျခင္း

•	သူတို႔အား မၾကာခဏ ဖတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပံုဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းကို
ေျပာဆိုရန္ သူတို႔အား တိုက္တြန္းျခင္း

•	သူတို႔ဖတ္ရႈရန္အတြက္ သတင္းသင္ပုန္းေပၚတြင္
အမွာသတင္းေရးသားျခင္းႏွင့္ အမွာသတင္း ေရးသားရန္ကိုလည္း
သူတို႔အား တိုက္တြန္းျခင္း

•	သူတို႔ဖတ္ထားသည့္ အရာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
အႀကံဥာဏ္မ်ားတင္ျပရန္ သူတို႔အား တိုက္တြန္းျခင္း
•	အသံုးမ်ားသည့္ စကားလံုးမ်ားကို
လက္ညွဳိးထိုးျပျခင္းႏွင့္ ေျပာဆိုျခင္း

သင့္ကေလးအား သူတု႔ိစာဖတ္ရန္ သင္ယူေနစဥ္
အေျမာက္အျမား ခ်ီးမႊမ္းေပးရန္ အမွန္တကယ္
အေရးႀကီးပါသည္။ ေဝဖန္ရန္ သင့္ အတြက္
ဘာမွမဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ သူတို႔ တစ္ခုခု
မွားယြင္းသည့္အခါ မေဝဖန္ပါႏွင့္။ ကေလး အခ်ိဳ႕သည္
ေလ့က်င့္မႈ အေျမာက္အျမားႏွင့္ အားေပးမႈ အေျမာက္အျမား
လိုအပ္သည္။
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