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ေ့စာင့္  ေ့ရ ာက္သ ူမ ာ်ား မူႀက္ ိ့ဳ ပငဆင့္ ခင့္်ား ေေသ်ားစ တ္မတွ္တ မ့္်ားစာရင့္်ား - 1/4 

 

သင့္ ္ကေလးသည္ က္ေ ်ာင္္ းတေအ ရြယ္သို႔ လ  င္္  မရ္စ်ာ က္ရ်ာေ္ရသလ်ာၿပီ္ ဖစ္က္သ်ာက္ၾေ်ာင္္၊့ ကေလးဘဝတတင္ ယခေု သ့သ႔ု 

ႀေံ္  က္တတ႔ရသည္္ ့အသစလည္္း္ ဖစ္၊ စသန္က္ခၚမႈလည္္း္ ဖစလ်ာမည္္ ့လသအုပက္္သ်ာအရကအအတသးမ ်ား ဖဖ႔ၿံဖသ  းမႈရ သ၊ မရ သေသ ု

သင္္က့အနႏ္ င္္  ့စဥ္္းစ်ားက္ေ်ာင္္ း စဥ္္းစ်ားက္နပါလသမ္္မ့ည္။ ဒလီသ ုကအ္ ပ်ာင္္ းအလ ေ်ာလတတင္၊ Pennsylvania Migrant 

Education Program ေ သင္္အ့်ား က္အ်ာေပါ စ်ာရင္္းေသ ုက္ပးထ်ားပါသည္။ ၄င္္းစ်ာရင္္ းမ ်ာ က္ေ ်ာင္္းအတတေ္ 

လု္ သအပ္က္သ်ာအရကအအတသးမ ်ားေသ ုသင္္ က့ေလးကအနႏ္ င္္ ့ရရ သႏ္သ္ ငုမႈ ရ သ၊ မရ သေသ ု္ႏ္သ္ ငုငတံစ္ဝရမ္္းလံ္ ု္ းရ သ က္ေ ်ာင္္းခြသုငမ ်ားႏ္ င္္ ့

မူႀေသ  က္ေ ်ာင္္ း အစအီစဥမ ်ားတတင ္ရ သသည္္ ့အမူအေ င္္ ဆ့သငု်္ာ စ်ာရင္္း္ ဖစပါသည္။ အသမ္မြင ္သင္္က့ေလးႏ္ င္္  ့ဆသငု်္ာေသစၥမ ်ားေသ ု

က္ဆ်ာရငေ္္္ ခင္္ း္ ဖင္္  ့က္ေ ်ာင္္ းစတေ္္ ခင္္ း ကအ္ ပ်ာင္္ းအလ  ေ်ာလေသ ုအဆင္က္္ ကပ္ ပႏ္ င္္ ့က္ပ ်ာ္္ရႊရငစ်ာ 

္ ဖတ္န္္း္ႏ္သ္ ငုမည္္ ဖစပါသည္။ သသထ်ားသင္္သ့အမရ်ာ - မူႀေသ  တေမည္္ ့မအ္ည္္က့ေလးမဆသ ုက္ဒသတတင္္ းသတမရတ္်ားသည္္ ့

အသေအ ရြယ္္ ပည္္မ့ မီႈ ရ သလ  င္ မူႀေသ  တေ္က္ရ်ာေ္္ႏ္သ္ ငုပါသည္။ မူႀေသ  တေ္က္ရ်ာေ္္ႏ္သ္ ငု္ည္္ ့မအ္ည္္က့ေလးမဆသ ု

ယင္္းအရင္္ းအ မစက ခ ္ လရပမထ်ားသင္္ ပ့ါ။ 

ဟတု္ပါသည္ မဟတု္ေ့္သ်ားပါ # လမူ ႈႏ့ င့္   စ တ္ခစံာ်ားမ ဆ ငုရာ 

ဖြ႔ံၿြ ိဳ်ားတ္ ်ုားတ္က္မ  

ဟတု္ပါသည္ ဥပမာမ ာ်ား 

  1 သင္္က့ေလးေ သူ၏ မသခငဖခ`င္္ႏ္ င္္ ့ခခ ဖခ်ာရမအကသို 

တံ္႔ု ပ္ပါသလ်ား။  

ကေလးေ ခခ ဖခ်ာ္ ခင္္းေသ ုတလယ္ယလ ယက ူေႏူ္ င္္ ့

က္ပ ်ာ္္ရႊရငစ်ာက္ဆ်ာရငေ္္္ ႏ္သ္ ငု္ည။္ 

  2 သင္္က့ေလးေ အသမမရ်ာရ သက္သ်ာ 

မသသ်ားစုဝငြစ္က္ယ်ာေစီတု္သင္္း၏ န်ာမအကသို 

သသပါသလ်ား။  

ကေလးေ မသသ်ားစဝုငြစ္က္ယ်ာေစတီသငု္္း၏ 

န်ာမည္္ႏ္ င္္  ့၄င္္းတု္ သ႔ တစ္က္ယ်ာေစ၏ီ 

ကအၾေ်ာင္္းအခ သ  ႕ေသ ုက္္ ပ်ာ္ ပႏ္သ္ ငု ပါသည္။  

  3 ြသု းရ င္္းက္သ်ာ ပဋသပေၡမ ်ားေသု သင္္က့ေလးေ 

သူ႔ဖ်ာသ်ာသူ က္္ ဖရ င္္း္ႏ္သ္ ငု ပါသလ်ား။ 

ကေလးေ ပဋသပေၡမ ်ားေသ ုသ႔ူဖ်ာသ်ာသ ူ

က္္ ဖရ င္္းရင္္ း၊ အ ခ်ားသ၏ူ လသုအပခ ေမ ်ားႏ္ င္္ ့

သတူသ႔ု၏ ဆႏၵမ ်ားေသ ု

ထည္္တ့သင္္းစဥ္္းစ်ားသည္။ 

  4 စည္္းမ ဥ္္းမ ်ားႏ္ င္္ ့က္န်ာေဆ ကေြ   ေသစၥမ ်ားေသု 

သင္္က့ေလးေ န်ားလအပါသလ်ား။ 

စည္္းမ ဥ္္းမ ်ားေသ ုသသၿပီးလု္ သေန်ာပါသည္။ 

က္န်ာေၿပီး ထသစုည္္းမ ဥ္္းမ ်ား 

ဘ်ာက့္ၾေ်ာင္္ထ့်ားရသအကသို 

ရ င္္း္ ပႏ္သ္ ငု ပါသည္။ 

 

ဟတု္ပါသည္ မဟတု္ေ့္သ်ားပါ # ဘာသာစက္ာ်ားႈႏ့ င့္   စာတ္က္္ေ့့ မာက္မ  

ဖြံ႔ၿြ ိဳ်ားတ္ ်ုားတ္က္မ   

ဟတု္ပါသည္ ဥပမာမ ာ်ား 

  1 သင္္က့ေလးေ သူ/သူမ၏ န်ာမည္္ႏ္ င္္ ့အသေက သို 

က္ဖ်ာ္္္ ပႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။  

ကေလးေ ုသ၏ူ န်ာမညအ ျ ပည္္အ့စံ္ ု္ ႏ္ င္္  ့

သအူသေအ ရြယအ ်ား လေ္က္ခ ်ာင္္းမ ်ားက္ထ်ာင္၍ 
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္ ပသႏ္သ္ ငုပါသည္။   

  2 သင္္က့ေလးေ စ်ာလံ္ု္းမ ်ားႏ္ င္္ ့ဂဏန္္းမ ်ားေသု 

ခခ ္ ခ်ားႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။ 

ကေလးေ အခ သ  ႕စ်ာလံ္ ု္ းအမအမ ်ားႏ္ င္္ ့

အခ သ  က႕သ်ာ ဂဏန္္းမ ်ားေသ ုမ တမသပါသည္။ 

ေ့စာင့္  ေ့ရ ာက္သ ူမ ာ်ား မူႀက္ ိ့ဳ ပငဆင့္ ခင့္်ား ေေသ်ားစ တ္မတွ္တ မ့္်ားစာရင့္်ား - 2/4 

ဟတု္ပါသည္ မဟတု္ေ့္သ်ားပါ # ဘာသာစက္ာ်ားႈႏ့ င့္   စာတ္က္္ေ့့ မာက္မ  

ဖြံ႔ၿြ ိဳ်ားတ္ ်ုားတ္က္မ   

ဟတု္ပါသည္ ဥပမာမ ာ်ား 

  3 သင္္က့ေလးေ စ်ာအုပြ စအ ိုပ္၏ မ ေ္္ႏ္ ္ ်ာစ်ာ၊ 

က္န်ာေ္က္ေ ်ာဖံ္ု္ း္ႏ္ င္္ ့က္ခါင္္းစဥကသ ို 

ညႊန္္ ပႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။  

ကေလးေ ထသအုရ်ာအ်ားလံ္ ု္ းေသ ု

ညႊန္္ ပႏ္သ္ ငု ပါသည္။  

  4 သင္္က့ေလးေ ပံ္ု္ ပငြစပိုဒကသ ို မ ္ က ္္ည္္ ့

အစီအစဥြေ  ္ ပန္က္္ ပ်ာ္ ပႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။ 

ကေလးေ ြုပပံ္ပုါသည္္ ့ပံ္ု္  ပငမ ်ား သသ႔ုမဟတု္ 

္ ဖစပ္မ ်ားေသ ုအစအီစဥြေ  

္ ပန္က္္ ပ်ာ္ ပႏ္သ္ ငု ပါသည္။ 

  5 သင္္က့ေလးေ စ်ာႏ္ င္္အ့လ်ားတူက္သ်ာ ပံ္ုစံမ ်ား 

သသု႔မဟုတ္ သမ်ားြသု းေ  နည္္းမ ်ား္ ဖင္္ ့န်ာမအကသို 

က္ရး္ ပႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။  

ကေလးေ သ႔ူပထမန်ာမအကသို က္ရး္ ပႏ္သ္ ငု ၿပီး၊ 

က္ရးသ်ားထ်ားမႈမ ်ာ အၾေမ္္းဖ င္္းအ်ား္ ဖင္္ ့

မ ္ က္ ပါသည္။ 

  6 သင္္က့ေလးေ အဆင္္ ့၂ ဆင္္ ့လမ္္းညႊ္မႈေသု 

လု္သေန်ာႏ္သ္ ငု ပါသလ်ား။ 

ကေလးေ လမ္္းညႊန္္ ပမႈေသ ုတံ္ ႔ု ပ္မႈရ သၿပီး 

ရယ္အ္ယခ ေက သိုလည္္း န်ားလအပါသည္။ 

  7 သင္္က့ေလးေသု က္မး္ မန္္းက္သ်ာအခါ 

သူ႔ကအတတ႔အႀေံ္ အ်ား 

္ ပ္လည္က္ဝင ႏ္သ္ ငု ပါသလ်ား။ 

ကေလးေ သ၏ူ ကအတတး၊ ခစံ်ားမႈႏ္ င္္ ့

စသတက ူမ ်ားေသ ုက္္ ပ်ာ္ ပႏ္သ္ ငု ပါသည္။ 

  8 သင္္က့ေလးေ စ်ာက္ၾေ်ာင္္းအ ပည္္ ့

က္္ ပ်ာဆသုႏ္သ္ ငု ပါသလ်ား။ 

ကေလးေ အဂၤလသပလသ ို စ်ာက္ၾေ်ာင္္းအ ပည္္ ့

က္္ ပ်ာဆသဆုယ္ေ္ယ္္ႏ္သ္ ငု ပါသည္။  

 

ဟတု္ပါသည္ မဟတု္ေ့္သ်ားပါ # သခ ်ၤ့ာဆ ငုရာ 

စဥ့္်ားစာ်ားေ့တတ္်ားေ့ခၚမ ႈႏ့ င့္   

ေ့ြာ့့္ ပခ က္္  

ဟတု္ပါသည္ ဥပမာမ ာ်ား 

  1 သင္္က့ေလးေ 1 ကေန 20 အထသ 

က္ရတတက္ေ္တဆ သို ္ႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။  

 

ကေလးေ 1 ကေန 20 အထသ က္ရတတက္ေ္တဆ သို 

္ႏ္သ္ ငု ပါသည္။  

  2 သင္္က့ေလးေ ပံ္သု႑်ာန္ အနည္္းဆံ္ ု္း ၄ 

မ သ  းေသု က္ဖ်ာ္္္ ပႏ္သ္ ုငပါသလ်ား (ဥပမ်ာ- 

ကေလးေ ပံ္သု႑်ာန္ ၄ မ သ  းေသု ညႊန္္ ပၿပီး 

န်ာမယ္အ္တဆ သိုႏ္သ္ ငု ပါသည္။ 
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စတုရန္္း၊ အဝသုင္္း၊ ႀတသဂံ၊ က္ထ်ာငမရ္ ႀတသဂံ) 

  3 သင္္က့ေလးေ က္န႔စဥအသံ္ု္း္ ပ က္နသည္္ ့

အရ်ာဝတ  မ ်ား၏ တအ္ရသရ်ာ ကအနအထ်ားေသု 

က္ဖ်ာ္္္ ပႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။ 

ကေလးေ တအ္ရသရ်ာ ကအနအထ်ား 

စေ်ားလံ္ ု္ းမ ်ား္ ဖစ္ည္္ ့(ကအပၚမ ်ာ၊ 

က္အ်ာေမရ်ာ၊ က္န်ာေြ စခို၊ ကအရ ႕ စသည္) 

သသ႔ုမဟတု္ အစဥလို္သေ္ စေ်ားလံ္ ု္ းမ ်ား (ပထမ၊ 

က္န်ာေဆ ံ္ ု္ း စသည္) တသ႔ုေသု အရ်ာဝတ  မ ်ား 

တအ္ရသရ်ာကအနအထ်ားေသ ုက္ဖ်ာ္္္ ပႏ္သ္ ငု ပါသည္။ 

ေ့စာင့္  ေ့ရ ာက္သ ူမ ာ်ား မူႀက္ ိ့ဳ ပငဆင့္ ခင့္်ား ေေသ်ားစ တ္မတွ္တ မ့္်ားစာရင့္်ား - 3/4 

ဟတု္ပါသည္ မဟတု္ေ့္သ်ားပါ # သခ ်ၤ့ာဆ ငုရာ 

စဥ့္်ားစာ်ားေ့တတ္်ားေ့ခၚမ ႈႏ့ င့္   

ေ့ြာ့့္ ပခ က္္  

ဟတု္ပါသည္ ဥပမာမ ာ်ား 

  4 သင္္က့ေလးေ အစီအရီလုပ္္ ခင္္း၊ 

္ႏ္သ္ ႈင္္းယ ဥ္္ ခင္္း၊ အမ သ  းအစ်ားခခ ္ ခင္္းေသု 

အနည္္းဆံ္ ု္း အရ်ာဝတ   ၅ ခုတသု႔၏ 

ပငကသိုအရအအခ င္္းအလု္သေ္ 

က္ဆ်ာရငေ္္္ႏ္သ္ ုငပါသလ်ား၊ ဥပမ်ာ အရြယအ စ်ား၊ 

ကအရအတတေ္၊ ပံ္ုသ႑်ာန္ သသု႔မဟုတ္ 

ကအရ်ာကငအတသး။  

ကေလးေ တစခိုက္သ်ာ ပငကသိုအရကအအတသးေသ ု

အသံ္ ု္ း္ ပ ၿပီး 

အစအီရီလပ္ုက္ဆ်ာင္္ ႏ္သ္ ငု္ည္။ ကေလးေ 

တသရစၦ်ာ္ိ္ုပမ ်ားေသ ု

ေ်ားမ ်ားကမ ရြးထတု္္ႏ္သ္ ငု ပါသည္။  

 
ဟတု္ပါသည္ မဟတု္ေ့္သ်ားပါ # က္စာ်ား့ ခင့္်ား့ ြင့္   

သငၾက္ာ်ားေ့ရ်ားနည့္်ားလမ့္်ား  

ဟတု္ပါသည္ ဥပမာမ ာ်ား 

  1 သင္္က့ေလးေ ကအၾေ်ာင္္းအရ်ာအသစ္၊ 

စသတက ူးသစ္္ႏ္ င္္ ့တ်ာဝ္စ္မ ်ားေသု 

စသတ္ဝငစ်ားက္ပ ်ာ္္ရႊငမႈ ရ သပါသလ်ား။  

ကေလးေ တစခိုခအုသစ္က္တတ႔လ  င္ 

က္မးဖခန္္းမ ်ားက္မးပါသည္။ ကေလးေ 

ကအတတ႔အႀေံ္  အသစကသ ို 

က္လလ့်ာသငၾေ်ားလု္ သစသတ္ရသသည္။ 

  2 သင္္က့ေလးေ 15 မသနစေ္ပသိုက္သ်ာ ပံ္ု္  ပင္ 

သသု႔မဟုတ္ တေၾ တေလႈပ္ရ်ားမႈ တစခိုခုေသု 

န်ားက္ထ်ာင္္ ခင္္း္ႏ္ င္္ ့

တံ္႔ု ပန္္ ခင္္း္ ပ လုပပါသလ်ား။  

ကေလးေ က္ဆ်ာရငေ္စရ်ာ ေသစၥမ ်ား 

မ ်ား္ ပ်ားလ်ာက္သ်ာ္္လည္္ းပ  ေသစၥ တစခိုေသ ု

အ်ာရံ္စုသေု္ လပုကသ ိုင္္ႏ္သ္ ငု ပါသည္။ 

  3 သင့္ ္ကေလးေ အရ်ာဝတ  မ ်ားႏ္ င္္ ့

က္ဆ်ာေ့စ်ားရ်ာတတင္ စသတက ူးစသတ္န္္း 

တေန္႔ မ းၿပီး ထသးုတထင္္းတီတထင္ တတပါသလ်ား။  

ကေလးေ မတညူကီ္သ်ာ အရ်ာဝတ  မ ်ားေသ ု

အသံ္ ု္ း္ ပ ၍ ၄င္္းေသလုႈပ္ရ်ားက္ရြ႕လ ်ား 

က္ဆ်ာေ့စ်ားႏ္သ္ ငု ပါသည္။ 

  4 သင္္က့ေလးေ ္ ပႆန်ာမ ်ားေသု မသမသဖ်ာသ်ာ ကေလးေ ္ ပႆန်ာေသ ုက္္ ဖရ င္္းရန္ 

နည္္းလမ္္းတစခိုထေ္ ပသ၍ု 



Burmese 

 

က္္ ဖရ င္္း္ႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။  အသံ္ ု္ း္ ပ ပါသည္။  

 

ဟတု္ပါသည္ မဟတု္ေ့္သ်ားပါ # ေ့ေနက္ာင့္်ားက္ န့္်ားမာ့ ခင့္်ား့ႈႏ့ င့္   

က္ ယု္ခႈႏၶာ ဖြံ႔ၿြ ိဳ်ားတ္ ်ုားတ္က္မ   

ဟတု္ပါသည္ ဥပမာမ ာ်ား 

  1 သင္္က့ေလးေ ေသုယခႏၶ်ာအစသတအ ပသင္ု္းမ ်ားေသု 

က္ဖ်ာ္္္ ပႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။ 

ကေလးေ ေသယုခႏၶ်ာအစသတအ ပသငု္္းက္နရ်ာ 

က္တ်ာ္္က္တ်ာ္္မ ်ားမ ်ားေသု အေူအညမီလု္ သပ  

ညႊန္္ ပႏ္သ္ ငု ပါသည္။ 

 

ေ့စာင့္  ေ့ရ ာက္သ ူမ ာ်ား မူႀက္ ိ့ဳ ပငဆင့္ ခင့္်ား ေေသ်ားစ တ္မတွ္တ မ့္်ားစာရင့္်ား - 4/4 

 

ဟတု္ပါသည္ မဟတု္ေ့္သ်ားပါ # ေ့ေနက္ာင့္်ားက္ န့္်ားမာ့ ခင့္်ား့ႈႏ့ င့္   

က္ ယု္ခႈႏၶာ ဖြံ႔ၿြ ိဳ်ားတ္ ်ုားတ္က္မ   

ဟတု္ပါသည္ ဥပမာမ ာ်ား 

  2 သင္္က့ေလးေ က္န႔စဥ္က္ဆ်ာရငေ္္သည္္ ့

ကအ္ ခခံေသစၥမ ်ားေသု 

မသမသဖ်ာသ်ာလုပ္က္ဆ်ာင္္ႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။ 

ကေလးေ အသမ်္ာတေ္္ႏ္သ္ ငု ္ည္ 

ကေလးေ လေ္က္ဆးတတ္ည္၊ 

ကေလးေ အဝတအ စ်ား ဝတြ တ္ည္၊  

ကေလးေ တသ်ားတသေုြ တ္ည္၊ 

ကေလးေ အခ သ္မရန္ အသပ်္ာဝငြတ္ည္။ 

  3 သင့္ ္ကေလးေ ဖြန္္းခေယ င္္းစသအြသို႔ေသု 

အသံ္ ု္ း္ ပ ၍ မသမသဖ်ာသ်ာ စ်ားတတ္ 

က္သ်ာေြ တပါသလ်ား။ 

ကေလးေ ခေယ င္္းဖခ၊ ဖြန္္း၊ ဓ်ား၊ လေ္ိုတပဝါ၊ 

ပန္္းေန္္ ပ်ား၊ ပန္္းေ္လံ္ ု္ း္ႏ္ င္္ ့ဖခေြ သို႔ေသ ုမ ္ ကရ္စ်ာ 

အသံ္ ု္ း္ ပ တတ္ည္။ 

  4 သင္္က့ေလးေ ေသုယခႏၶ်ာအစသတအ ပသင္ု္းမ ်ား 

က္ရြ႕လ ်ား္ ခင္္းမ ်ားေသု ဟ္ခ ေည ီညီ္  ဖင္္ ့

လုပကသ ိုငြတပါသလ်ား။  

ကေလးေ က္လ ေ်ားအတေအဆင္္း လပုြတ္ည္။ 

ကေလးေ က္ဘ်ာလံ္ ု္ းေသ ု

ေန္္ႏ္သ္ ငု္က္္ ပးလႊ္်ာ္း္ႏ္သ္ ငု္ည္။ 

  5 ကေလးေ အဝတအ စ်ား (ေုတ္၊ တဘတဖသနပ္၊ 

ဦးထတု္၊ လေအ သတငယ္) တသု႔ေသု မသမသဖ်ာသ်ာ 

ဖခ္ တြ တ္၊ ဝတြ တ္ည္။ (ြစြပ္္ ခင္္း 

္ ဖ တ္္ ခင္္း၊ ၾေယ္ီးတပ္္ ခင္္း၊ ္ႏ္ င္္ ့

လအစည္္းနေက တသုင္ စည္္း္ ခင္္းမ ်ား 

အပါအဝင္) 

ကေလးေ က္္ ခဖစတ္၊ရ  းဖသနပ္၊ က္ဘ်ာင္္းဘ၊ီ တ-ီရ ပ္၊ 

ဂ ်ာေတ္၊ လေအ သတ္္ႏ္ င့္ ္ ဦးထပုြသ ို႔ေသ ုမသမသဖ်ာသ်ာ ဝတြတ္ 

ဖခ္ တြ တ္ည္။  

  6 သင္္က့ေလးေ ေတ္က္ၾေးေသု ကေလးေ 



Burmese 

 

က္သခ ်ာဖစ်ာထသန္္းသသမ္္းေသုမ္ ငြယြ တပါသလ်ား။  လသငု္္းညကီ္္ ဖ်ာင္္ တ့န္္းဖစ်ာက္သ်ာ္္လည္္းက္ေ်ာင္္း၊ 

ကအတေးကအေ်ာေ္က္သ်ာ္္လည္္းက္ေ်ာင္္ း အ ပြတ္ည္။  

  7 သင္္က့ေလးေ လေ္က္တတ႔ေ ေ  

အဆင္က္္ ကပ္ ပ ဆုပကသ ိုင္၍ စ်ာက္ရးႏ္သ္ င္ု 

ပံ္ဆုဆ ႏ္သ္ ုငပါသလ်ား။ 

ကေလးေ စ်ာက္ရးေသရသယ်ာေသ ုလေ္ ငါးက္ခ ်ာင္္း၊ 

က္လးက္ခ ်ာင္္း သသ႔ုမဟတု္ သံ္ ု္းက္ခ ်ာင္္ း္ ဖင့္  ္

ဆပုကသ ိုငၿပီး အသံ္ ု္ း္ ပ တတ္ည္။ 

 

 

တေ္ ္ ႏ္္္ပု၏္ ကေလးတတင္ ဟတုပါသည္ ကအ္ ဖစုစုက္ပါင္္း __________________ ရ သပါသည္။ 


