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ဂီတအ ားကုထ ာုးအျဖစ္အသ ုားျျပဳျျခင္ျား (Music as Therapy) ဆ ုသည္မ  ကကလားတစ္္္ီား၏ စ္ တ္ ိုင္ျားဆုျ ငရ ၊ 

ခႏၶျ ပ ုင္ျားဆျု ငရ ၊ စ္ တခ စ္ ားမႈပ ုငျ္ားဆုျ ငရ  ျႏျ င္ျ   လူမႈဆကဆ  ကျရားပ ငု္ျားဆုျ ငရ မ  ားအ ား 

ျျမ ငျ္  တင္ကျပားႏျျု ငရန္ အတတက္ ဂီတႏျ ငျ္   အသ မ  ားအ ားစ္နစ္တက  ဖဖြဲ႔စ္ည္ျားတည္ကျဆ ကၿပီား 

အသ ုားခ ျခင္ျားက  ုဆ ုလျု သည္။ 

 

သ ုက႔သ ျလ္ည္ျား ဤသငၾက ားမႈမ ဳ  ားသည္ ကကလားငယ္  ားအ ား ဂီတဆုျ ငရ  ကအျျခခ  

လုျ အပခ က္  ားန လည္ျႏျျု ငရန္ (သုျ ႔) အခ ဳ  ကေသ တူရ ယ မ  ားအ ား တာီးခတ္ျႏျျု င္ကျစ္ရန္ 

ရည္ညရယ္ ားျျခင္ျားမ ဳ  ားမရ  ပါ။ ဂတီအ ား သငၾက ားမႈအစ္ျပဳရ  တစ္္ကျနရ အျဖစ္္ သတ္မတ္ ားရ  ၿပီားလ  င္၊ 

သငၾက ားခ သူ၏ အခကအ ခြဲမ  ားအ ားအမႈမထ ားဘြဲ၊ သငယူမႈမ  ားအစ္ျပဳႏျျု င္ကျစ္ရန္အတတက္ ဂီတအ ား 

အသ ုားျျပဳျျခင္ျား ျျဖစ္သည္။ ္ပမ အ ားျျဖင္ျ   ပတ္ဝန္ျားက ငအ ားအမႈမထ ားတတဘ ြဲ၊ တစ္္္ ီားတည္ျား 

ကျနလ ုကျသ  ကကလားငယ္  ားအ ား အတူတတကပူားကျပါငျ္ားၿပီားလ  င ္အျခ ားသူမ  ားႏျ င္ျ   ဂီတဆုျ ငရ  

လႈ ပရမ ားမႈ မ  ား လုပ္ကျဆ င္ျႏျျု င္ကျစ္ရန္အတတက္ ဂီတအ ားအသ ုားျျပဳျျခင္ျားျျဖစ္သည္။ အလ ားတူပင္ 

အတလန္အမငျ္ားလႈပရမ ားမႈ ျျပဳတတ္ကျသ  ကကလားငယ္  ားအဖ ု႔ အျပဳကသဘ ကျဆ ငၿပီား၊ သငယူမႈမ  ား 

ျျပဳလုပ္ျႏျျု င္ကျစ္ရန္အတတက္ လမ္ျားကျၾက င္ျားတစ္ခိုအျဖစ္အသ ုားျျပဳျျခင္ျားျျဖစ္သည္။ အဖဖြဲ႔လ ုက္ 

အတူတတကလုပ္ကျဆ ငျ္ျခင္ျားအ ားျျဖငျ္   အျခ ားကျသ အဖဖြဲ႔ဝင္  ား၏ပါဝငလိုပ္ကျဆ ငႈ္မ  ားအ ား 

အ ားကျပားလုပ္ကျဆ ငႈ္မ  ား ျျပဳလုပတတ္ကျစ္ရန၊္ န ားကျထ ငတတ္ကျစ္ရန္၊ 

အလ ည္ျ  က လုပ္ကျဆ ငတတ္ကျစ္ရန္ ျႏျ င္ျ   ္ီားစ္ာီး္ီားကျဆ ငၿပီားလုပ္ ို ငတတ္ကျစ္ရန္ အစ္ရ  ကျသ  

ကတြမျ္ားက ငႈ္မ  ားရရ  ကျစ္ႏျျု ငါ္သည္။ 

 

အသအိမ ြး္ျပဳးျခင္း မ ာ  

 

ဤစ္ အုပ္ပတငါ္ရ  ကျသ  ဂီတဆုျ ငရ  လႈပရမ ားမႈမ  ားသည္ Music as Therapy International မ  

လုပ္ကျဆ င ္ားကျသ အရ မ  ားမ  တျု ကရိုျ က္ူားယအူသ ာုးျျပဳျျခငျ္ားျျဖစ္္ါသည္။  Music as Therapy 

International မ   အႀက ျျပဳျျခငျ္ားလုပ္ကျဆ ငသူ ကတြမ္ျားက ငအတတ္ည ရ င္  ားႏျ င္ျ   Emma Penketh 

တ ု႔အ ား အထာူးသျဖင္ျ   ကျက ားဇူားတငရမ ကျၾက င္ျားက ု ကျဖ ျ္ျျပလုျ ပါသည္။ ထ ႔ုအတူ 

ျျမန္ ္ျျပည္၏ကျရခ ကျျျမခ အတုျ ငျ္ား သငၾက ားမႈမ  ားျျပဳလုပ္ျႏျျု င္ကျစ္ရန္အတတက္ 

စ္ စ္စ္္ျျပဳျျပငဖန္တာီးမႈမ  ား လုပ္ကျဆ င္ကျပားကျသ  Tsvia Horesh အ ား၄ငျ္ား အထာူးကျက ားဇူားတငရမ ပါသည္။ 

 

ဤစ္ အုပ္ပတင္ ပါဝင္ကျသ  လႈပရမ ားမႈမ  ားသည္ သငယူမႈအခကခြဲရ  ကျသ ကကလားငယ္  ားတစ္္္ီားခ ငျ္ားစ္အီ ား 

ခ ္္ျားကပသ ငၾက ား လုပ္ကျဆ င္ျျခငျ္ား မ  ားအ ား ႀက ဳားစ္ ားလုပ္ကျဆ င္ကျသ  Amelia Oldfield ျႏျ င္ျ   

John Bean (Oldfield & Bean, 1991, 2001)၊ Elaine Streeter (Streeter 1979, 1980, 2002) တုျ ႔၏ 

ႀက ဳားစ္ ားအ ားထတုႈ္မ  ားစစ္  ပါဝငါ္သည္။ 

ကျခတ္ျႏျ င္ျ  အညီကျျျပ င္ျားလြဲလုပ္ကျဆ င္ျႏျျု င္ကျစ္ရန္အတတက ္မ မ တ ႔ု၏ ကျရားသ ားထ ားခ က္  ားအ ား 

ျျပန္လည္ျျပဳျျပင္ငခင္ျ  ျျပဳသည္ျ  အတတကလ ည္ျား အထာူးပငက္ျက ားဇူားတငရမ ပါသည္။ 

 
Oldfield, A. & Bean, J. (1991) Pied Piper: Musical Activities to Develop Basic Skills, Oxford University Press. 
Oldfield, A. & Bean, J. (2001) Pied Piper: Musical Activities to Develop Basic Skills, Jessica Kingsley Publications. London. 
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Streeter, E. (1979) 'A Theoretical Background to the Interpretation of Rhythmic Skills, with Particular Reference to the Use of Music 
Therapy as  an Aid to the Clinical Assessment of Pre-School Children.' MA Thesis University of York 
Streeter, E. (1980) Making Music with the Young Child with Special Needs a Guide for Parents, Music Therapy Publications. London. 
Streeter, E. (2002) Making Music with the Young Child with Special Needs a Guide for Parents, Jessica Kingsley Publications. London. 
 

 
 
 

ထ ႔ုအတ ူSarah Hadley ျႏျ င္ျ   Interactive Music-Making for Practice: Working with the Under 5’s 

သငခန္ျားစ္ ျျဖစ္္ကျပၚလ ကျစ္ရန္အတတက္ Music Resource Pack အ ား ပါဝငအ ားျျဖည္ျ  ခြဲ သူမ  ားအ ားလည္ျား 

အထာူးပင္ကျက ားဇူားတငရမ ကျၾက င္ျား ကျဖ ျ္ျျပလ ပုါသည္။ 

 
 

Hadley, S. and Quin, A. (2010) Interactive Music-Making: Musical Activities for the Under 5’s  London: Greenwich  
 
Music as Therapy International (2019) A resource pack for practitioners working in Myanmar 
“Music as Therapy for Children with Learning Disabilities” London  
 

All rights reserved.  No part of this Resource may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopy, 
without permission in writing from Music as Therapy International. © 2019 Music as Therapy International  
Music as Therapy International (Reg. Charity No. 1070760), The Co-op Centre, 11 Mowll Street, London, SW9 0DA. 
www.musicastherapy.org 
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မာြေိာ 

 

မ တဆ က္ျျခငျ္ား         ၅ 

 

သငၾက ားျျခငျ္ား အစ္ျပဳျျခငျ္ားျႏျ ငျ္   အဆ ာုးသတ္ျျခငျ္ား    ၆ 

 

ဂီတအ ားအသ ာုးျျပဳၿပီား ဆည္ကသယ္ႈျျပဳလုပ္ျျခင္ျား     ၈ 

 

အလ ည္ျ  က လုပ္ကျဆ ကငရသ လ ူပရမ ားမႈ မ  ား     ၁၀ 

 

ကျင္ ားခ ယ္ျျခငျ္ားဆျု ငရ  လ ူ ပရမ ားမႈ မ  ား      ၁၃ 

 

တူရ ယ မ  ား လ ြဲလညလိုပ္ကျဆ င္ျျခငျ္ားျႏျ ငျ္   အသ မ  ား    ၁၆ 

 

ကျခါင္ျားကျဆ ငႈ္ဆုျ ငရ  ကစ္ ားျျခင္ျားမ  ား     ၁၉ 

 

ဆကလကလ ိုပ္ကျဆ င္ကျစ္ျခငျ္ား       ၂၃ 

 

ရငျ္ႏျ ျျီားကတြမ္ျားဝငႈ္ရ  ကျသ  သခီ င္ျားမ  ား     ၂၇ 

 

ႀက ျရဳ က ပန္ျား ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ ငျ္ျခင္ျား     ၃၁ 

 

အဖဖြဲ႔လုျ က ္ပူကျပါင္ျားလပု္ကျဆ ငျ္ျခငျ္ား     ၃၆ 

 

မ တသ  ားရန္အခ ကအလက္  ားႏျ င္ျ   အႀက ညဏ္အ ခ ဳ  ေမ  ား     ၃၉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Introduction  
မိြဆေ္းျခင္း  

 

ကျအ က္ါ ဂီတဆုျ ငရ လုပ္ကျဆ ငႈ္ လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားသည္ သငယူမႈအခကအ ခြဲရ  ကျသ  ကကလားငယ္  ားအ ား 

ဂီတက ုအသ ာုးျျပဳျျခငျ္ားျျဖင္ျ   သငၾက ားျျပကသပားကျသ  ဆရ ၊ ဆရ မ  ားအဖ ု႔ Music as Therapy 

International အဖဖြဲ႔မ  စ္ုကျပါင္ျားဖဖြဲ႔စ္ည္ျားကျပားထ ားကျသ အရ မ  ားျျဖစ္သည္။ ထျု ကြဲ သုျ က႔သ  

ကကလားငယ္  ား၏ အ ားသ ခ က္  ားႏျ ငျ္   လ ုအပခ က္  ားကအပၚမူတည္၍ စ္နစ္တက  

ဖဖြဲ႔စ္ည္ျားလပု္ကျဆ င ္ားကျသ  Music session မ  ားအတတင္ျားတတင၊္ 

သင္ျ  တင္ျ  ကျလ  ျ္ညီစစ္ အသ ုားျျပဳႏျျု င္ကျသ  လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားျျဖစ္သည္။ 

 

ဤစ္ အုပ္ပတငါ္ရ  ကျသ  အရ မ  ားအ ား အစ္မ အဆ ာုး၊ တစ္ခိုမက န္လ ိုကလ  က  လုပ္ကျဆ ငရန္လ္ ုသကြဲ သျု ႔ 

ကျဖ ျ္ျျပထ ားကျသ  လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားအတျု ငျ္ား အတ အက  လုပ္ကျဆ ငရန္ မလ ုကျပ။ အခ ဳ  ကေသ  

လႈ ပရမ ားမႈ မ  ား 

သည္ ပ ုမ ၍ုလုပ္ကျဆ င္ျႏျျု င္ကျသ  ကကလားငယ္  ားအဖ ု႔ျဖစ္ၿပီား၊ အခ ဳ  ကေသ  အရ မ  ားသည္ 

ကကလားငယ္  ား၏ လုပ္ကျဆ င္ျႏျျု င္ငြမျ္ားရကညအပၚမူတညၿပီား သင္ျ  တင္ျ  ကျလ  ျ္ညီမႈရ  ကျစ္ရန္ 

ည ႈႏျ ျႈျႈျင္္ျားလုပ္ကျဆ ငက္ျပားရမည္ျျဖစ္သည္။ မ မ သငၾက ားလုပ္ကျဆ င္ကျကနသ  ကကလားငယ္  ား၏  

ကအျျခကအန အတျု ငျ္ား ကျလ  ျ္ညီမႈရ  ကျစ္ရန္ကျင္ ားခ ယ္ကျပားႏျျု ငျ္ျခငျ္ားသည္ ကအရားပါသည္။ 

ကကလားငယ္  ား၏ လုျ အပခ က္  ားအ ား တ ကက သခ  စစ္ စ္္္ျားစ္ ားၿပီားလ  င္ ပန္ျားတျု ငျ္ားမ  ားထ ားရ  ကျပားၿပီား၊ 

ထ အုရ မ  ား ျျပည္ျ  စ္ ုကျစ္ရန္အတတက္ လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားအ ား ကျင္ ားခ ယလ ိုပ္ကျဆ င္ကျပားရမည္ျျဖစ္သည္။ 

အဆ ုားတတင္ ကျပ  ျရ္ႊငလႈပရမ ားကျန္ျခင္ျားသည္ ကကလားငယ္  ားတ ုားတကလ  ကျစ္ရန္ 

ကအက င္ျားဆ ာုးပ  ပ ာုးကျပားႏျျု င္ကျသ  အရ ျျဖစ္သည္။ 

 

အစ္ပထမအႀက ပ္မတင္ လႈ ပရမ ားမႈ  တစ္ခို အလုပမျ ဖစ္္ါက၊ လကလ ႊကတအလ    ကမပားသငျ္  ပါ။ 

မ မ သငၾက ားကျပားကျကနသ  ကကလားငယ္  ားသည္ အသစ္္ကျသ အရ တစ္ခိုအ ား သ ရ  န ားလည္ျႏျျု င္ကျစ္ရန္ 

အခ  န္အတုျ ငျ္ားအတ ပမ ဏ္တစ္ခို ကျပားရမည္ျျဖစ္ၿပီား၊ ကျန ငလ မည္ျ  အႀက မ္  ားတတင္ ထပ္  

လုပ္ကျဆ င္ကျပားျျခငျ္ားအ ားျျခငျ္   အက ဳ  ားသက္ကျရ က္ႈမ  ားရ  ႏျျု ငါ္သည္။ ကကလားငယအ ခ ဳ  ေတျု ႔သည္ 

ကျင္ ားခ ယြရ အနည္ျားသ လုျ အပ္ည္ျျဖစ္ၿပီား၊ အခ ဳ  ကေသ  ကကလားငယ္  ားသည္ လႈပရမ ားမႈပ ုငျ္ား 

ပ ုမ ၍ုလ ုအပ္ည္ျျဖစ္္ကျသ ကျၾက င္ျ   စ္ အုပ္ါ အႀက ျျပဳခ ကအ ခ ဳ  ေတုျ ႔အ ား ထပ္ ၿပီား၊ 

စမမ္ျားမ လုပ္ကျဆ ငရန္ လ ုအပ္ျႏျျု ငါ္သည္။ ကကလားငယ္  ား၏လ အုပခ က္  ားကအပၚမူတညၿပီား လုပ္ကျဆ ငါ္၊ 

အသစ္္ကျသ အရ မ  ားအ ား ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ ငရမည္ ို မစ္ ာုးရ မ္ါႏျ င္ျ  ။  

 

ဤစ္ အုပသည္ စ္ငလ ိုားကျခ  ၿပီားစ္ီားလုပ္ကျဆ င ္ားကျသ  အရ မဟုတ္ါ။ သငၾက ားသူမ  ားကအန္ျဖင္ျ   မ မ တ ု႔ 

က ုယ္ ိုငဖန္တာီးယူျျခင္ျားမ  ားကျသ ျ္၄ငျ္ား၊ ကကလားငယ္  ားထ မ လည္ျား မည္ြဲ  သျု ႔လုပ္ကျဆ ငရမည္ ို 

အႀက ကျက င္ျားမ  ားစစ္  ရရ  ကျစ္လ မ္ျ  မညဟိုယ ၾုကည္ ပါတယ္။ 

အကယ၍္မရ ငျ္ားမလငျ္ားသ သယျဖစ္္ ပါက၊ ကကလားငယတ စ္္္ီားခ ငျ္ား (သ ု႔) အဖဖြဲ႔လုျ ကကအ ပၚထ ားရ  ကျသ  

ရည္ညရယခ က္  ားထ သျု ႔လ ည္ျ  ျျပန္ၿပီား ျျပန္လည္ သ ုားသပ္ကျစ္လ ုပါသည္။ မ မ ကျင္ ားခ ယ္ ားကျသ  
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လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားသည္ မ မ တ ႔ုထ ားရ  ကျသ  ရည္ညရယခ က္  ားသုျ ႔ ကျရ ကရမ ႏျျု င္ကျစ္ရန္ 

ပ  ပ ုက႔ပားျျခငျ္ားရ  ပါသလ ား (သုျ ႔) ပ ုမ ၍ုထ ကျရ ကကြ သငၾက ားႏျျု ငရန္ မညသည္ျ   လႈ ပရမ ားမႈ  မ  ားအ ား 

လုပ္ကျဆ ငသင္ျ  ပါသနည္ျား… အစ္ရ  သျဖင္ျ   ျျပန္လည္ စ္္္ျားစ္ ားသ ာုးသပ္ကျစ္လ ုပါသည္။ 

 

သငၾက ားမႈကအထ ကအကူျျဖစ္္ျႏျျု ငည္ဟို ယ ၾုကည္ကျမ   ျ္လငျ္  မ ပါသည္။ 

 
 

 
 
Beginning and Ending a Session 
သငၾော မႈ စ္ြင္းျခင္း း း င္း   အဆံု သြ္းျခင္း  

 

တစ္္္ီားခ ငျ္ားသငၾက ားမႈျျဖစ္က္ျစ္၊ အဖဖြဲ႔လုျ ကသ ငၾက ားမႈျျဖစ္္ကျစ္ သငၾက ားမႈတစ္ခိုစ္တီုျ ငျ္ားအ ား 

ႀက ဆဳ ုျျခငျ္ား သခီ ငျ္ားျျဖင္ျ  စ္တငၿပီား၊ ျႏျႈတဆ ကသ ီခ င္ျားျျဖင္ျ   အဆ ာုးသတျ္ျခင္ျားသည္ 

ကျက ငျ္ားစမန္ကျသ  လုပရပျ္ျဖစ္သည္။ အပတြ္တိုျ ငျ္ားအ ား ဤကြဲ သုျ ႔စ္တင္ကျပားျျခင္ျားအ ားျျဖငျ္  ၊ 

ကကလားငယ္  ားကအန္ျဖငျ္   သငၾက ားမႈအစ္ျပဳျျခငျ္ားျႏျ ငျ္   အဆ ာုးသတျ္ျခငျ္ားကသဘ တရ ားအ ား 

န ားလည္ျႏျျု ငည္္ျျဖစ္သည္။ 

 

ႀက ဆဳ ုျျခငျ္ား၊ ျႏျႈတဆ ကျ္ျခင္ျားသခီ ငျ္ားမ  ားသည္ ရႈပ္ကျတထားရန္လ္ ုကျပ။   ုားရ ငျ္ားတလယ္ူကျသ  

သခီ င္ျားတစ္ိ္ုဒအ ား တီားမႈတရပ္န္လယ္ူကျသ  တူရ ယ တစ္ခိုခုျျဖင္ျ   တာီးမႈတသ ဆီ ုရန္သ ျျဖစ္သည္။ 

တလယ္ူ  ုားရ ငျ္ားကျသ  ခ ်ဴတပဗ ျ ု(tambourine) ျျဖစ္္ကျစ္၊ ဗ ုျျဖစ္္ကျစ္တာီးခပၿပီားလ  င္၊ ႀက ဆဳ ုသခီ ငျ္ား၊ 

ျႏျႈတဆ ကသ ီခ င္ျား သဆီ ုရနျ္ျဖစ္သည္။ 

 

ထ သု ုက႔သ ၾက ဆဳ ုသခီ င္ျား န္ ငျ္   နႈ တဆကသ ီခ င္ျားတ ု႔အ ားသဆီ ရု တတင္ 

ကကလား၏သခီ်ငႈ္ားသဆီ ိုေႈနမ ပံႈိုစံအ ား တံႈို႔ျပန္ႈျခင္ႈားေႈပားသည္ႈ  ပံႈိုစံမ်   ားႈျဖင္ႈ  ဆ ိုပါ။ 

ဥပမ အ ားႈျဖင္ႈ   ေေလားေ ႈျဖည္ႈားႈျဖည္ႈားဆ ိုလ ်င ္ႈျဖည္ႈားႈျဖည္ႈား၊ ႈျမန္ႈျမန္ ိုလ ်င္ ႈျမန္ႈျမန္၊ 

တ ိုားညငႈ္ားစစ ဆ ိုလ ်င္ တ ိုားညငႈ္ားစစ ဆ ို၍ ခပက်ယ္က ်ယ္သ ီဆ ိုလ င်္ သငလည္ႈား ခပက်ယ္က ယ္်္ ိုပါ။ ထ ိုေ  သ ို႔ျပ လိုပ္ႈျခင္ႈားေ 

သငသည္ သူ႔အ ားန ားေႈထ ငေ္ႈပားေႈသ ေႈၾေ င္ႈ   သသူေအေရားပါေႈသ လူတစ္ဦားႈျဖစသအက ို 

သ မ တ္ ားလည္ေႈေစသ ေအတတ႕အၾေံႈ ေႈေ ငႈ္ားေ ိုေႈပားသည္။ ထ မု  မက 

ကကလား၏မ မ က ုယ္ ိုထတု္ကျဖ ျ္ျျပသမႈ စစ္မျ္ားရည္  ား တ ုားတကလ  ကျစ္ႈျခင္ႈားန ငႈ္  တတေ 

မ မ က ုယ္ ိုယ ျၾုကည္ႈ ရ  ႈျခင္ႈား က ုလည္ျားျျဖစ္္ကျပကၚစ္၍ လႈ ပရမ ားမႈ တစ္ေႈလ  ်ေလ ံႈိုႈားတတင္ပါဝငရန ္

လႈ ျ ကျဆ ျ္ကျပားသည္။ ကကလားတစ္္္ာီးခ ငျ္ားစ္၏ီန မညအ ား လူန္ ငျ္  တတြဲ၍မ တ္ ကျန္ျခင္ျားသညလည္ျား 

လႈ ပရ္  ားမႈ တစ္္ကျလ   ည္ကတ င္ ကကလားမ  ား၏အ ရ ျစု္ူားစ္ ုက္ႈ အ ား ရရ ျ ရန္ ကူညီကျထ က္  ကျပားသည္။ 

 

အၾေးံျပဳခ ေ္ -- အဖဖြဲေန္ ငျ္  လုပ္ကျဆ ကငရသ  လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားတစ္္ကျလ   ည္ကတ င ္အဖဖြဲေမ  ားမ  

အဖဖြဲေသ ားတစ္္္ီားခ ငျ္ားစီ္န္ ငျ္   အခ  တအ ဆက္ ပါကျစ္။ တစ္က္ျယ ကခ ငျ္ားစ္အီ ား အလ ည ျ္က  
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အခ  န္ကျပား၍ ကျျျပ ဆ ုဆည္ကသ ယ္ါ။ 

လႈ ပ ာ္ မႈ စ င္း  ဆိင္ုေးသာ အၾေဥံာဏမ ာ  

 

္ီားတညခ က္  ား 

• လႈ ပရမ ားမႈ တစ္ခိုခ င္ျားစ္ီ၏ စ္တင္ျျခင္ျားန္ ငျ္  အဆ ျျုားသတ္ျျခငျ္ားအ ား 

ရ ငျ္ားလင္ျားျျပတသ  ားစစ္ ကျဖ ျ္ျျပျခင္ျားက ုကျပားရန္၊ 

• အဖဖြဲေအတတင္ျားတတင ္န ားလကညသဘ ကျပါကႈ္ မ  ားျျဖစ္္ကျပကၚစ္ရန္၊ 

• သူတစ္္ါားက နု ားကျထ င္ကျပားျျခင္ျားန္ ငျ္   ကျစ္ ငျ္  ဆ ုငျ္ားျျခင္ျားတ ု႔က  ုအ ားကျပားရန္။ 

ၾေိဆဳိသုခီ င္း  (အဖဖြဲ႕စ င္း  ေးဆာန္င ေ္းျခင္း အတြေအသးံးု ဝငသည္) – စ္ည္ျားခ ကတ စ္ခိုအ ား ကကလား 

ကအယ ကခ ငျ္ားစ္တီ ုင္ျားမ လကခိုပတီားကျနစ္ပ္္တင္ လႈ ပရမ ားမႈ ္ီားကျဆ ငသူက “ဟယလ  ို၊ ဟယလ  ို 

(ကကလားတစ္္္ာီး၏အမည္)၊ ခ်စလွစစ ေႈစ  (ကကလားတစ္္္ီား၏အမည္)၊ ေႈေနေ င္ႈားလ ား” ဟု 

လ ည္ျ  ပည္တသ  ားလ ရင္ျားကျျျပ ဆ ုမည္။ ကအမားခ ကရသ သူထ မ  ျျပန္လညတ ျ႔ုျပန္ျျခငျ္ားအ ား ္ီားကျဆ ငသူမ  

ပ ျမု န္လကခိုပတီားလ က္ ကျစ္ င္ျ  မည္။ ျျပန္တ ျ႔ုျပန္ႈ္ အျပီားတတင္ သ ု႔မဟုတ ္

ျျပန္လညတ ျ႔ုျပန္ည္္ဟုတ္ကျၾက ငျ္ားအ ား ္ီားကျဆ ငသူမ  ကျသခ  သ လ  င္ အျခ ားသတူစ္္္ီားအ ား 

ထ ကုြဲ သ ုကေမားက  ဤလႈ ပရမ ားမႈ အ ားကျန ကတ စ္္ကျခါက္ပလ ိုပ္ကျဆ င္ ို ငသည္။ 

ပြႈ လာ အာ  အသးံးု းျပဳးျခင္း  -- ္ီားကျဆ ငသူမ  ၾက ဆဳ ုသခီ ငျ္ားန္ ငျ္   ျႏႈ တဆကသ ခီ င္ျား 

မ  ားအ ားဆ ုသည္ျ  အခ  န္တ ိုငျ္ားတတင္ ကကလားတစ္္္ီားခ င္ျားစ္အီ ား 

ပတႈ လ ားတီားတ တစ္္ကျခ  ငျ္ားစ္ီကျပားထ ားမည္။ ္ီားကျဆ ငသူသည္ သူကျခၚလုျ ျ္ျ္ကက္ျသ ကကလားက ု 

ပတႈ လ ားအ ားကျပားလ ုက္  ဆ ုကျကနသ  သခီ ငျ္ားအ ားလ ကုတ ီားကျစ္မည္။ 

ကကလားတစ္္ကျယ ကခ ငျ္ားစ္တီ ုင္ျားအ ား ထ ကုြဲ သ ု႔ လ ုကတ ာီးကျစ္မည္။ အကယ၍္ကကလားတစ္္ကျယ ကသ ည္ 

သခီ င္ျားအ ားလ ုက္တာီးလ  င ္ကျန ကက္လားတစ္္္ီားထ သ ႔ု ဆက္တသ ားခင္ ခဏ္ရပတန္ေလ က ္သူ႔အ ား 

တစ္္ ိုယ္ကျတ ျတ္ီားခတ္ကျစ္ပါ။  

 

ခ ်ဴြပဗံးစု  င္း  း ႈ ြဆ ေ္းျခင္း  -- ခ ်ဴတပဗ ျတုစ္ခိုအ ားယူ၍ အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားအ ားလ ျျုားအ ား 

စ္က္ဝ ုင္ျားပ ျစု္ ထ ငု္ကျစ္ပါ။ ကကလားတစ္္ကျယ ကခ ငျ္ားစ္အီ ား “ဟယလ  ို” ဟုခ ်ဴတပဗ ျအု ားကျပားလ က္ 

ျႏႈ တဆကသ ီခ ငျ္ားဆ ုပါ။ မတညီူကျသ ကကလားတစ္္ကျယ က္ျျပီားတစ္္ကျယ ကအ  ား 

ခ ်ဴတပဗ ျအု ားကျပားရငျ္ားသခီ ငျ္ားဆ ုပါ။ ထျု ကြဲ သ ုေျဖင္ျ  အဖဖြဲ႔သ ားကအယ ကခ င္ျားစီ္သည္ 

ဂီတအခ  န္ျျဖစ္သည္ ိုသ ရ ျ ျျပီား တစ္္္ီားခ ငျ္ားတီားခတရမည္ျ   အခ  န္ရရ ျ မည္ျျဖစ္သည္။ 

Ocean Drum အာ အသးံးု းျပဳးျခင္း  -- အစဖ႔ြဲတစစ္ဖြဲေဆသီ ု႔တသ ား၍ အဖဖြဲ႔သ ားတစ္္္ီားခ ငျ္ားစ္အီ ား 

“Ocean Drum” (တီားကျခါကလ   ငသမုဒၵရျ အသ တထကသ ည္ျ   တူရ ယ တစ္္  ဳား) အ ား 

အလ ည္ျ  က တီားခကတခင္ျ  ကျပားပါ။ ကကလား၏တီားခတ္ႈ သည္ သင္၏သခီ ငျ္ားဆ ျုျခငျ္ား (သ ု႔) 
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စ္ သ ားမပါဘြဲ သ စ္္္မငျ္  က ကုည ီပါကျစ္။ ကကလားမ  ားအ ား ကျက ားဇူားတငြက ားကျျျပ ျျပီား 

ခ ်ဴတပဗ ျအု ားအျခ ားအဖြဲစျေသ ုက႔ပားလ ုက္ျျခငျ္ားျျဖငျ္   အဖဖြဲ႔တစစ္ဖြဲေ၏ တီားခတႈ္ အ ား အဆ ျျုားသတ္ါ။ 

 
 
 
 
 
 

Communicating Through Music  
ဂီတမွတစ္ဆင့္   ဆက္သြယ ္ ခင ္  

 
မ မ တ ို႔ သငၾေ ားေရသ  ေေလားအခ်   ႕သည္ စေ ားေ ို ေႈသခ် ေႈႈျပ ရန္ ခေခ ေႈနသေ  သ ို႔ အခ်   ႕မ   

န ားလအရနခေခ ေႈနၾေသအက ိုေႈတတ႕ရသည္။ အချ်ျဳ ေမ  မူ စေ ားေႈႈျပ ႈျခငႈ္ားေ ို မရပ္ ိုငၾေေပ။ 

ထ ိုေ  သ ိုေ႔သ ာောေႈလားမ် ားအတတေ္ ေႈလ လ ေႈတတ႕ရ  ထ ားကျသ  စေ ားေႈႈျပ ရနမလ ိုဘ  

တူရ ယ မ  ားက  ုအသံိုားႈျပ ၍ဆက္ေသယ္္ႈျခင္ႈား လႈ ပရမ ားမႈ မ် ားသည္ သူတ ို႔အ ား 

မ မ တ ို႔လူေႈတတန ႕ဆက္ေသယ္ရ တတငလည္ျားေႈေ ငႈ္ား၊ 

ဆေံ္ေႈရားတည္ေႈဆ ေရ တတငလည္ႈားေႈေ င္ႈား 

အသံိုားႈျပ ေႈသ လူမႈ ကျရားဆ ုငရ တေၽမ္ႈားေင်မ စစ္မ္ျားရည္မ် ား  

တ ိုားတေ္ေႈစရန ္အစခင ႈ္ေႈရားမ် ားေ ိုေႈပားစစမ္ႈားန ိုငပါသည္။  ဤနည္ႈားမ် ားေ ို ေႈအ င္ႈျမငငစ  

အသံိုားျျပဳႈျခင္ႈားအ ားႈျဖင ႈ ္ေေလားတစ္ဦား၏ မ မ ေ ိုယ္က  ို တန  ိုားထ ားႈျခင္ႈား ႈ ႈ င ႈ္ မ မ ေျ ျယု္က  ို 

ယ္ံိုၾေညျ္မႈမ် ားေ ိုႈျမႇင ႈတ္င္ေႈပားန ိုငပါသည္။  

ဦ ြည္ခ ေမ ာ  

• အျခ ားသူမ် ားတာီးခတ္ေႈနစဥ္ န ားေႈထ င္ရန္၊ 

• အျခ ားသူမ် ားအ ား စ တ္ဝငစ ားႈျခငျျ္ားရ ျ ကျစ္ရန္၊ 

• အျခ ားအဖဖ ႕မ လူမ် ား ႈ င ႈ္ တစ္္ ီားခ်ငႈ္ား အျပနလန္ွ အေ်   ားႈျပ ရန္၊ 

• Eye-contact တ ိုားတေ္ေႈစရန္၊ 

• အ ႐ုံံိုစူားစ ိုေ္ႈျခင္ႈားစစ္မျ္ားရညတ ိုားတက္ကျစ္ရန္၊ 

• လူမ ေႈရား စစမႈ္ားရအမ် ား တ ာုးတက္ကျစ္ရန္- အလ ည ႈ္ေေ်စ ားႈျခင္ႈား၊ တိုပျခငႈ္ား၊ ေႈဝမ ်ႈျခင္ႈား  

          (တူညီေႈသ တရူ ယ္ ေ ို အသံိုားႈျပ ႈျခငႈ္ား)၊ 

• အဖဖ ႕လ ိုေပပားေႈပါင္ႈားေႈဆ င္စ႐ုံေမ ေ ို အ ားေႈပားရန။္ 

ၾေ ီမာ ေးသာတရိူယာအာ  အသ   ္ ပဳ္ ခင ႈား (္ပမ - ဗံို၊ ပတ လ ား) - အဖဖ ႕ဝင္ႈ ႈ စ္္္ႈႈီား  သ ို႔မဟိုတ ္ 

ေေလားတစ္ေႈယ္ ေ္ႈ ႈ င ႈ္ ေစ ားဖပ ေႈခါငႈ္ားေႈဆ ငသည္ တူရ ယ္ တစခိုေ ိုမ ်၍အသံိုားႈျပ ပါ (သ ု႔) 

ဂီတျဖင ႈ္စေ ားေႈႈျပ ပါ (အခ်င္ႈားခ်ငႈ္ားတစ္ေႈယ္ ေစီ အလ ည ႈ္ေ်တီားခတ္ႈျခင္ႈား ႈ ႈ င ႈ္ သူတ ို႔ 

partner ေႈႈျပ တ ေ ို န ားေႈထ င္ေႈပားႈျခင္ႈား။) 
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ၾသည့္ ၿပီ ေ္တာ ့သစ္ာ ပါ - အဖဖ ႕ဝငတစ္ေႈယ္ ေစတီ ိုင္ႈားေ တူရ ယ္ ေ ိုေႈစ႐ုံားခ်ယ္ပါ။ ္ီားေႈဆ င္သေူ 

အဖဖ ႕ဝငတစ္ေႈယ္ ေစီေ ို အလ ည ႈ္ေ် စေ ားေႈႈျပ ဆ ိုရန္ အဆ ိုပါေေလားေ ို ၾေည ႈ္၍ သူ ႈ င ႈ္ 

မ်ေလ ံိုားခ်ငႈ္ားဆံိုရနလိုပၿပီား ဖ တ္ေႈခၚပါ။ ္ီားေႈဆ င္သေူ အဖဖ ႕မ  အျခ ားလူမ် ားေ ို ၾေည ႈ္လ ိုေပါေ 

သူတ ိုအလ ည ႈ ္ႈျဖစမည္။ ဤအရ မ   ္ီားေႈဆ င္သႈူ ႈ င ႈ္ လူတ ိုငႈ္ားစေ ားေႈႈျပ ၍ 

မၿပီားမခ်ငႈ္ားႈျဖစသည္။ 

မွတခသ်  -    ေႈတ ႈ္ေႈသ ေေလားမ် ား ႈ င ႈ္ တတ လိုပရလ ်င္၊ သငျ္   ေေလားမ် ားထ မ  

တစ္ေႈယ္ ေက  ိုေႈခါင္ႈားေႈဆ ငလိုပခ ိုင္ႈား၍ ဂီတျဖင ႈစ္ေ ားေႈႈျပ ႈျခင္ႈားေ ို စတင္ေႈစၿပီားေႈတ   

အဆံိုားသတ္ေႈစန ိုငပါသည္။  

ဗ  ငယ ္ ဖင့္   စ္သာ ေ္္ ပာ္ ခင ္   - အဖဖ ႕လ ိုေ္ စေ္ဝ ိုင္ႈားပံိုစံ ထ ိုငပါ။ ္ီားေႈဆ ငသ္မူ ဗံိုငယ္က  ိုတီား၍ 

ေေလားတစ္္ ႈႈီားေ ိုေႈခၚေ  သူ၏ ည ဘေ္ႈျခမ္ႈားေမ န၍ အတတူီားခတ္ေႈစပါ။ 

အတတ လ ိုေတ ာီးခတၿပီားခ်  နမ ွေႈတ    ည ဘေႈ္ျခမ္ႈားမ ေေလားေ ို ဗံိုငယ္ေ  ားေမႈ္ားေႈပား၍ အတတ သစက ို 

စတငတာီးခတ္ေႈစပါ။ ေေလားေႈတတအ ားလံိုား ဗံိုငယ္က  ို တာီးခတၿပီားသအေထ  ဆေလ ိုပပါ။ 

ပတလၱာ ္ ဖင့္   စ္သာ ေ္္ ပာ္ ခင ္ - စေ ားစျမည္ေႈႈျပ သည ႈပံ္ိုစံႈျဖင ႈ္ 

ပတ လ ားေ ိုတီားခတ္ေႈစျခငႈ္ားအ ားႈျဖင ႈ္ အဖဖ ႕ဝင ္ႈ ႈ စ္္ီားေ ိုအျပနလန္ွေႈတဆားေႈႈ စႈႈားရန္ ေႈစ႐ုံားခ်ယ္ပါ။ 

ကစ္ ားနည္ျားတည္ေႈဆ ေပံိုန္ င္ျ   (ေစ ားလ ိုသည ႈ္ပံိုစ)ံ 

စေ ားေႈႈျပ ဆ ိုမည ႈ္ေအၾေ ငႈ္ားအရ မ   မအက  သ ို႔ျဖစမအက ို ႀေ  တင္၍ စဥ္ႈားစ ားႈျခင္ႈားႈျဖင ႈ ္

ထည ႈ္တသငႈ္ားန ိုငသည္ (္ပမ - အျပနလန္ွ ႈျငငႈ္ားခံိုမ ၊ တေ္ႈ တေစစ  အခ်အီခ်စေ ားမ် ားမ ။) 

ပ  ရိ ပထ ငဟပ ္  ခင ္   - အဖဖ ႕ဝငႈ္ ႈ စ္္ႈႈီား (သ ို႔)ေေလားတစ္္ီားႏႈ င ႈ္ လႈ ပရမ ားမႈ ္ီားေႈဆ င္သူသည္  

မ်ေ္ႈ ႈ ႈ ခ်င္ႈားဆ ိုင္ ိုင္၍ ပတ လ ားေ ို တစၿပ  ငေ္ ္တီားခတပါ။  

အဖဖ ႕ဝငတစ္္ႈႈီားေ စ တႀ ေ  ေတ ီား၍ ေ်နတစ္္ီားမ  သူ႔အတုျ င္ျား လ ိုက္တိုပ၍ လ ိုေတ ာီးပါ။   

ထ ိုေ႔န ေ ္္ီားကျဆ ငသူအခန္ႈားေ႑မ် ားေ ို ေႈႈျပ ငႈ္ားလိုပပါ။  

(ဤသအမွ  ပ ို၍သ ေႈသ ၊ အျခ ားသူမ် ား၏တီားခတမ ေ ို တိုပန ိုင္ေႈသ  ေေလားမ် ားအတတေ္ႈျဖစသည္။)  

ေ္သ ်ဇူ ္ ပဳ၍ ၾသာ ္ ဖတပါ - ေႈစ႐ုံားခယ်္္ ိုငရန ္သငစစီဥ ္ားေႈသ  တူရ ယ္ မ် ားထ မ  တစခိုေ ိုေႈစ႐ုံားခ်ယ္  ို႔  

အဖဖ ႕ဝင္ တစ္္ ႈႈီားစီေ ို ေႈမားပါ။ လႈ ပရမ ားမႈ အ ား လတူစ္္ ႈႈီားေ volunteer (သ ို႔) 

ေအစ႐ုံားခ်ယ္ခံရသူကစ္တင္ ရမည္။ ည ဘေကလမူ  ၾေ ားႈျဖတမတီားခတမခ်ငႈ္ား ထ ိုလသူအတစ္ေႈယ္ ေတ ည္ႈား 

တီားရမည္။ 

ပထမလူ ၾေ ားႈျဖတခံရသည္ႈ ႈ င ႈ ္သူသည္ ေႈန ေလ ပေ ိုဆေတ ီားစခင ႈ္ေႈပားရမည္။ ထ ိုလူေ 

သူ႕ည ဘေကလ ူၾေ ားမျဖတ္ မခ်င္ႈား ဆေတ ီားရမည္။  ထ ိုေ  သ ို႔ ဆက္ေသ  ားပါ။ 

 

ေမမ့ပါနဲ႕- ္ီားေႈဆ င္သူေ အဖဖ ႕အ ား ၾေ ားမျဖတဘ   အဖဖ ႕ဝငတစ္ေႈယ္ ေစေီ ို တာီးခတခ်  နမ ်ားမ် ားေႈပားရန္ 

တ ိုက္ေတ န္ႈားထ ားရနလ ိုအပပါသည။္ 

 

တိ  တသမႈ -  အဖဖ ႕ဝငမ ်ားေ စေ္ဝ ိုင္ႈားအတ ိုင္ႈား အစဥလ ိုက္ေသ  မည ႈ္အစ ား  ႀေ ရံ ေ်ပန္ႈား  အခ်ငႈ္ားခ်င္ႈား 

ၾေ ားႈျဖတ္ ိုငသည္။ စေဝ္ ိုငႈ္ားအလက္ယ္တ င ္လင္ငကင္ႈားေ ိုထ ား၍ အဖဖ ႕ဝငမ ်ားေ ေစ ားၿပီားေႈန ေ္ 

လေ္ႈျဖင ႈ္ေႈသ ႈ္လည္ႈားေႈေ ငႈ္ား ေႈဆ ေပိုတမ် ား(တီားေႈခါေေရသ တရူ ယ္ )  

ေ ိုသံိုား၍ေႈသ ႈ္လည္ႈားေႈေ င္ႈား အခင်္ႈားခ်ငႈ္ား ၾေ ားႈျဖတ္၍ ေစ ားန ိုငပါသည္။ 
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Turn-Taking Activities   
အလည့ွ္ သ်သစ္ာ သည့္  လ္ႈပ ာ္ မႈမ်ာ  

 
ဤ Resource Pack တတငပါကျသ  လႈ ပရမ ားမႈ မ် ားေ ို ေေလားမ် ားအ ား အလ ည ႈ္ေ်ေစ ားေႈစ၍ 

ေႈလ ေ်င ႈ္ရနလ ိုအပပါသည္။  သျ ျကု႔သ ျလ္ည္ျား ဤအပ ိုင္ႈားအ ား လႈ ပရမ ားမႈ ္ီားေႈဆ င္သူေ 

တစၾေျ မလွင်္  

အဖဖ ႕ဝငတစ္္ီားစီေ ို အ ႐ုံံိုစ ိုေေ္ႈစရန ္တည္ေႈဆ ေ္ ားေႈသ  တ ုသည္ျ  လႈ ပရမ ားမႈ ေႈလားမ် ားႈျဖင ျ္ 

ဖဖြဲ႔စ္ည္ျားလပု္ကျဆ င္ထ ားပါသည္။ 

 

၁) ကျမ င္ျားျျဖင္ျ   ၾက ဆဳ ျုျခင္ျား 

္ီားတညခ က္  ား 

• အလ ည ႈ္ေ ်ေစ ားႈျခငႈ္ားအ ားေႈလ ေ်င ႈ္ရန္၊ 

• အ   ႈ ႈ ႈိုငႈ္ားေႈဆ င္စ႐ုံေ္ႈျခင္ႈားႈ ႈ င ႈ္ eye-contact တ ိုားတေရန္၊ 

• ေ ယ္ညဏစစမ္ႈားအ ား တ ိုားတေရန။္ 

အဖဖ ႕လ ိုေ္ စေ္ဝ ိုင္ႈားပံိုထ ိုင၍္ ေေလားတစ္္ ႈႈီားစီေ ေႈဆ ေပိုတတ စခိုစီ ေ ိုင ္ားမည္။ ္ီားေႈဆ င္သေူ 

ေႈမ ငႈ္ားေ ို ေ ိုင ္ားမည္။ (သ ို႔မဟိုတ္ အျခ ားအသဟံ န္ႈားေႈသ  တရူ ယ္ တစခို) ၿပီားေႈန ေ္ ထ ိုဟ ေ ို 

တစ္ေႈယ္ ေခင်္ႈားစီအ ားရ ိုေခ ိုင္ႈားရန္ ယ္တူသ ားပါ။ ္ီားေႈဆ င္သူက စေဝ္ ိုငႈ္ားအတတငႈ္ားပ ိုင္ႈားမ  

ေေလားတစ္္ ႈႈီားစီမ  တစ္္ ႈႈီား ေႈ႐ုံႊ႕တသ ားပါ။ 

မွတခသ်  -  ဤ လႈ ပရမ ားမႈ ေ ို ္ီားေႈဆ ငလွင် ္သငျ္၏ လ ပရွ ားမ ေ ို ဆန္ႈားသစ နတာီးန ိုငရပါမည္။  

္ပမ - တစပတလွ ည ႈပ္ါ၊ ေႈမ င္ႈားေ ို ေအနအထ ားအမ်   ားမ်   ားႈျဖင ႈ္ေ ိုငပါ 

ေေလားမ် ားအ ားပ ို၍ေႈပ် ႈ္ေႈစၿပီျား တဆြဲကျဆ ငရန ္တီားခတမ လိုပပါ။  

ေေလားမ် ား ၾေ ားန ိုငရနေတတေ္ ေႈမ ငႈ္ားသ ံေ ို ဟ န္ႈားေႈစပါ။ 

၂)  ပ်ံသန္ႈားေႈေနသ လင္ျားတေင္ျား 

္ီားတညခ က္  ား 

• အလ ည ႈ္ေ်ေစ ားႈျခင္ႈားေ ို ေႈလ ေ်င ႈရ္န္၊ 

• motor skills (ၾတကကသ  ားၾကီားတထ ားမႈ ) ႈ ႈ င ႈ္ အ   ႈ ႈ ႈိုင္ႈားေႈဆ င္စ႐ုံေ္ႈျခင္ႈား ေ ို 

ေႈလ ေ်င ႈ္ရန္၊ 

• အ ႐ုံံိုတ ိုားတေ္ ိုငငစမႈ္ား ႈျမင ႈမ္ ားရန္။ 

ႀေ  ားတဆ ထ ားေႈသ  လငျ္ားတေငႈ္ားႈ ႈ င ႈ္  ေေလားေႈတတအတတေ ္ေႈဆ ေပု္ိုတ္မ  ား လ ုအပ္ါလ မ ႈမ္ည္။ 

ေႈဆ ေပိုတမ် ား ေ ိုေ ိုင ္ျားၿပီား ေေလားေႈတတသည္ အခ်ငႈ္ားခ်ငႈ္ား မ န္ႈားေႈခ ်၂ မတီ  

အတေ တတငရွ ေႈနရမည္။ လငျ္ားတေငႈ္ႈ္ားေ ို ပ်ံေႈေနသ ပန္ႈားေန္ႈျပ ားပ်ံေ  သ ို႔ ျျပဳလိုပ္၍  

္ီားေႈဆ င္သူေ ေေလားမ  ား ပတလ ည္သုျ ႔တသ ားပါ။ ေေလားတစ္ေႈယ္ ေ္အန ားသျု က႔ရ က္ကျသ အခါ 

ကကလားမ  ေႈဆ ေပိုတ ္န ႕လင္ျားတေငႈ္ားေ ိုတီားရမညႈ္။ ္ီားေႈဆ င္သူက တီားခ်ေ္အသ ၾေ ားမ  သ လ  င္ 
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လငျ္ားတေငႈ္ားေ ို ပ်ံန ိုင္ေႈအ င္ လိုပရပါမည္။  သ ို႔မ သ  ေေလားမ် ားသည္ သစံဥ္ျျဖငျ္   

ေႈပ် ႈ္ေႈစမ႔မည္ႈျဖစသည္။ 

၃)  အ ပ္ေႈပ် ႈ္ေႈေနသ  ခ် ်ဴတပ္ံို 

္ီားတညခ က္  ား 

• အလ ည ႈ္ေ ်ေစ ားႈျခငႈ္ားေ ို အ ားေႈပားရန္၊ 

• motor skills တ ိုားတေရန၊္ 

• စ တ္ န္ႈားခ်  ပ္ ိုင္ႈျခင္ႈားေ ို တ ိုားတေ္ေႈစရန္၊ 

•         အဖဖ ႕လ ိုေ္ ပူားေႈပါငႈ္ားေႈဆ င္စ႐ုံေမ  တ ိုားတေရန္။ 

အဖဖ ႕အ ား စေ္ဝ ိုငႈ္ားပံိုျျဖငျ္  ထ ိုင္ကျစ္ပါ။ ္ီားေႈဆ င္သေူ ခ် ်ဴတပ္ံိုေ ိုေႈသခ် ေႈစ႐ုံားပါ။ ၿပီားေႈန ေ္  

ထ ိုခ် ်ဴတပ္ံိုသည္ အ ပ္ေႈပ် ႈ္ေႈနၿပီား အျႏျ ျႈႈားမခံသင ႈသ္ည္ျ   ေအၾေ င္ႈားက ရု ငႈ္ားႈျပပါ။ ထ ိုေ႔န ေ ္

ေႈခါင္ႈားေႈဆ ငက အသလံံိုားဝမတထေ္ေႈစဘ  ေႈဘျားန ားမ တစ္္္ီားေ ို ေမ္ႈားေႈပားပါ။ 

အဖဖ ႕ဝင္မ  ားအ ားလ ုားမ  

 ‘အ ပ္ေႈပ် ႈ္ေႈေနသ  ခ် ်ဴတပ္ံို’ ေ ိုအသလံံိုားဝမတထေ္ေႈစဘ  စေ္ဝ ိုင္ႈားပံိုစအံတ ိုငႈ္ား 

လကဆ င္ျ  ေမႈ္ားေႈပားပါ။ 

၄)  ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈား၏ ဘိုရငႈ္ ႈ င ႈ ္ဘိုရငမ 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• အဖဖ ႕လ ိုေ္ စ တ္ဝငစ ားမ ေ ို အ ားေႈပားရန္၊ 

• ေ ိုယ္ ႈ္ေ ိုယ္က  ို သ ႈျခငႈ္ားေ ို အ ားေႈပားရန္၊ 

• မ မ ေ ိုယ္က  ိုယ္က  ို တန္ႈားဖ ိုားထ ားႈျခင္ႈားေ ို တ ိုားလ ေႈစရန္။ 

အဖဖြဲ႔ဝငတစ္္္ီားမ  “မ ိုားေႈရ ၾေ ေ ို ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈားေမ္ႈားေႈပားလ ိုေ္၊ ၾေ  ေ ရီ ေ ို 

ေႈခါင္ႈားေႈလ ငႈ္ားေမႈ္ားလ ိုေ္၊ 

ရီေ ၿဖ  ား ေ ို ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈားေမ္ႈားေႈပားလ ိုေ္………” လ ို႔ ေႈႈျပ ရင္ႈား စတငပါ။ 

အ  ေႈန ေ္ ေႈခါငႈ္ားေႈဆ ငက အဖဖ ႕ထ ေ တစ္ေႈယ္ ေက  ို ေႈခါငႈ္ားေႈလ ငႈ္ားရ ႕ ဘိုရင/္ဘိုရငမ  

ႈျဖစ  ို႔ာေႈစ႐ုံားရမယ္္။ အဖဖ ႕ေ “ၾေ ေ ဒေီႈန႕ရ ႕ ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈားဘိုရငမ၊ 

ၾေ ေဒေီႈန႕ရ ေ႕ခါငႈ္ားေႈလ ငႈ္ားဘိုရငမ၊ 

ၾေ ေဒေီႈန႕ရ ေ႕ခါငႈ္ားေႈလ ငႈ္ားဘိုရငမ၊ ၾေ အတတေ္ လေခိုပတီားၾေပါ။ (တာီးလံိုားဖနတာီးလ ို႔ရသလ ို  

သ ၿပီားသ ားသခီ်ငႈ္ားရ ႕တာီးလံိုားေ ို သံိုားန ိုငသည္။)” လ ို႔ ေႈႈျပ / ဆ ိုေႈနၾေတ  အခ်  နမ ွ ထ ိုသူမ  

ေႈခါင္ႈားေႈလ ငႈ္ားေ ို  

ေ ိုင ္ားၿပီား ခဏတီားႈျပရမည္။ ထ ိုေ႔န ေ ္ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈားေ ို ေႈန ေတ စ္ေႈယ္ ေစသီုျ ႔ 

ေမ္ႈားေႈပားရင္ႈား အဖဖ ႕ဝငတ ိုင္ႈား ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈား ဘိုရင/္ဘိုရငမ မျဖစမခင်္ႈား လႈ ပရမ ားမႈ  

ေ ိုလုပ္ကျဆ ငါ္။  

 

၅)  ဆန႔ကင်ဘေ ္လ ပရွ ားမ  
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္ီားတညခ က္  ား 

• လူမ ေႈရားစစမႈ္ားရအမ် ား - ေမ ဝ်ျခင္ႈား ႈ ႈ င ႈ ္အလ ည ႈ္ေေ်စ ားႈျခင္ႈားေ ို အ ားေႈပားရန္၊ 

• န ားေႈထ ငႈ္ျခငႈ္ားႈ ႈ င ႈ္ ေႈစ င ႈ္ဆ ိုငႈ္ားႈျခငႈ္ားေ ို အ ားေႈပားရန၊္ 

• အျခ ားအဖဖ ႕ဝငမ ်ားအ ား သည္ႈားခႈံျခင္ႈားေ ို အ ားေႈပားရန္။ 

အဖဖ ႕လ ိုေ္ စေ္ဝ ိုင္ႈားပံိုထ ိုငပါ။ေႈဘားခ်င္ႈားေပ္ ိုင္ေႈေနသ  လူျႏျ စ္္္ီားအ ား တရူ ယ္  ႈ စခိုစီေႈပားပါ။  

ဤလူ ႈ စ္ေႈယ္ ေသ ည္ ခဏၾေ သအေထ  အတူတာီးခတ္ေႈစပါ။ ထ ိုေ႔န ေ ္သူတ ိုေ႔ဘားတတင္ ိုင္ေႈသ  

သူမ  ားေ ို တူရ ယ္ အ ား ေႈႈျပ င္ႈားႈျပန္ေႈပားပါ။ ဤလူ ႈ စ္ေႈယ္ ေသအလည္ႈား တီားခတၿပီား တရူ ယ္ မ် ားေ ို 

ေမ္ႈားေႈပားပါ။ ဤ လႈ ပရမ ားမႈ  ေ ို အဖဖ ႕ေလူတ ိုငႈ္ား တစ္ေႈခါေစီတီားခတ္တခင ႈရ္သအေထ  

ဆေ္လုပ္တသ ားရမည္ႈျဖစသည္။ 

၆)  Maracas ေ ိုေမႈ္ားေႈပားပါ ထ ိုေ႔န ေ ္တစက ိုယ္္ေႈတ ႈ္တသ ားပျါ။ 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• ေမ ်ဝျခင္ႈား ႈ ႈ င ႈ္ အလ ည ႈေ္်ေစ ားႈျခင္ႈားေ ို အ ားေႈပားရန္၊  

• စည္ႈားဝါားေ်ေ် သတ ႈျပ မ ေ ို တ ိုားတေ္ေႈစရန္၊ 

• ယ္ံိုၾေအမ ေ ို တ ိုားေႈစရန္။ 

စေ္ဝ ိုင္ႈားပံိုျျဖစ္္ကျအ င္ အဖဖ ႕အ ားထ ိုင္ကျစ္ပါ။ အဖဖ ႕ဝငတစ္ဦားသည္ 

အသ တသင္ျားထႈ ႈားေႈသ ဂတီအသကံ  ုထ နႈ္ားခ်  ပသညျ  ႈ ္တ ဝန္္ ို ယူရမည။္ (CD player or phone) 

ဂီတေ ို သေ္ဝငလ ပရွ ားေႈစရန္ maraca (လေတ ေငေမရ ေဂီတတတင္ န စခိုစႈံို စည္ႈားဝါားေ်ေ်လ ပရွ ားရသည္ႈ   

တင္ႈားဘိုတသ ႑န္ ဘာူးသာီးေႈႈျခ ေတ စမ်   ား) ေ ိုစေ္ဝ ိုငႈ္ားပံိုစံအတ ိုင္ႈား အခ်  နမွေီမ္ႈားေႈပားရန္ တ ိုက္ေတ န္ႈားပါ။ 

ပရဟ တအဖဖ ႕ဝင္ ထ နႈ္ားခ်  ပ ္ားေႈသ  ဂီတသရံင္ပသ ားလ ်င ္maraca ေ ိုေ ိုင ္ားေႈသ  ေေလားေ မတတ ပရပ္၍ 

တစက ိုယ္္ေႈတ ႈတ္ီားခတပါ။ (အေ ေျခငႈ္ားေ ိုလည္ႈား ထည ႈ္တသင္ႈားန ိုငသည္။) 

တစက ိုယ္္ေႈတ ႈတ္ီားခတ္ျျခင္ျားၿပီားေႈန ေတ္တင ္ဂီတသေံ ို ထငပ င ႈ္၍  maraca ေ ို 

ေႈန ေ္ပတ စက ိုယ္္ေႈတ ႈ/္မရပမခ်င္ႈား စေ္ဝ ိုင္ႈားပံိုဆေ္၍ ေမ္ႈားတသ ားပါ။  ထ ိုေ  သ ို႔ ဆက္ေသ  ားပါ။ 

ေေလားမ် ား ယ္ံိုၾေအမ ရ  တသ ားေႈသ အခါ maraca ေ ို တစက ိုယ္္ေႈတ ႈ္တီားခ်ေမွ 

ရ ိုားရ ငႈ္ားေႈသ စည္ႈားခ်ေက  ို ထပတလ လ တီားခတ္ႈျခငႈ္ားေ ို ေႈႈျပ င္ႈားလ ရန ္ႀေ  ားစ ားပါ။ 
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Choosing Activities 

လႈ ပ ာ္ မႈ မ ာ ေိုေႈစ႐ုံားခ်ယ္္ႈျခင္ႈား 

 
ကျစ႐ုံားခ်ယ္မ  လုပ္ကျဆ ငျ္ျခင္ႈားသည္ မ မ ေ ိုယ္က  ို ေႈဖ ႈထ္ိုတ္ႈျခင္ႈားတစမ်   ားႈျဖစသည္။ 

မ မ တ ို႔သငၾေ ားေႈေနသ  

ေေလားတ ို႔သအလည္ႈား ထ ိုနည္ႈားတူပင္ႈျဖစသည္။ ေႈစ႐ုံားခယ်္မ မ် ားႈျပ လိုပ္ႈျခငႈ္ားသည္ 

ေေလားမ် ား၏မ မ ေ ိုယ္က  ို  

ယံ္ိုၾေအစ တခ်မ  ႈ င ႈ ္လိုပပ ိုငငခင ႈအ္ ႐ုံံိုေ ို ေႈတေၽားေႈစမားႈျခငႈ္ားႈျဖစသည္။ တစခါတစရ ံ

ေေလားမ် ားေႈစ႐ုံားခ်ယ္မ  

လိုပ္ ိုငရနေတတေ္ မ မ တ ို႔ တီတထင နတာီးန ိုငရ နလ ိုအပသည္။ ္ပမ  ေေလားတစ္္ီားမ  မ မ ႏျ စသေ္ေႈၾေ င္ႈားေ ို မ်ေလ ံိုား 

သ ို႔မဟိုတ ္မ်ေ္ႈ ႈ ႈ အမူအရ ႈျဖင ႈ္ အရ ပ္ေႈယ္ င္ႈျပန ိုငသည္။ တစခါတစရ ံ 

ေစ ားဖပ ေႈခါငႈ္ားေႈဆ ငတာီးခတ္ေႈသ  တရူ ယ္ သေံ ို သတူ ို႔္ီားစစ  န ားေႈထ ငလွင် ္အေ်   ားရ  မည္။  

ေေလားမ  ားသည္ ေႈစ႐ုံားခ်ယ္မ အဆင ႈ ္အမ်   ားမ်   ားႈျဖင ႈ္သငယပန ိုငသအက ို သငသ ပါသလ ား။ 

အစပထမတတင္ ေေလားတစက္ျယ္ ေသ ည္ တရူ ယ္  ႈ စခိုထ တတင္ တစခိုေ ိုသ  ေႈစ႐ုံားခ်ယ္္ ိုင္ေႈပလ မျ  ျမ္ည္။ 

ထ ိုေ  သ ိုေ႔စ႐ုံားခ်ယ္မ မ် ားလိုပ္၍ ေႈန ေပ ိုင္ႈားတတင ္သူတ ို႔သည္ ႈ ႈ စခို သ ို႔မဟိုတ ္

ပ ိုမ် ားေႈသ ေႈစ႐ုံားခယ်္မ မ် ားေ ို  

လိုပ္ ို ငၾေေပမည္။ အခ်   ေ႕သ သူမ် ားသည္ ေႈစ႐ုံားခ်ယ္မ မ် ားစစ ထ မ  ေႈစ႐ုံားန ိုငၾေေသ ႈလ္ည္ႈား 

သျတူျု ႔အဖ ု႔  

ေႈစ႐ုံားခ်ယ္စရ မ် ားတလန္ႈားလ ်င္ စ တလ  ပရွ ားတလန္ ိုင၍္ အ ႐ုံံိုေႈတထႈျပ ားန ိုငသည္။ 

သင္ သငၾေ ားေႈပားေႈသ  ေေလျား/ေေလားမ် ားသည္ ေႈစ႐ုံားခ်ယ္္ ိုငၿပီဟျ ုသင္ ငလွင်္  

ဤစစမႈ္ားရအေ ား ေႈလ ေ်င ႈရ္န္ ေႈအ က္ေတ ငင  ႕စည္ႈားေႈပားထ ားေႈသ  လႈ ရ  ားမႈ မ် ားေ ို 

လ ိုေ ေ္ေႈအ င္ႈျပင္ င ္ားပါသည္။ 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• ေႈစ င ႈ္ဆ ိုငႈ္ားႈျခငႈ္ားႈ ႈ င ႈ္ န ားေႈထ ငႈ္ျခငႈ္ားေ ို အ ားေႈပားရန၊္ 

• အသေံႈလ လ မ ေ ို ေအထ ေက ပႈျပ ရန္၊ 

• ေႈစ႐ုံားခ်ယ္္ ိုင္ေႈသ စစမႈ္ားရအက ို ေႈလ ေ်င ႈ္ရန္၊ 

• ယ္ံိုၾေအမ ေ ို တည္ေႈဆ ေရန္၊ 

• အျခ ားအဖဖ ႕ဝငမ ်ားေအပၚ သည္ႈားခံမ ေ ို အ ားေႈပားရန္၊ 

• တီားခတ္ေႈေနသ ေေလားေ ို စေ ားေႈႈျပ ရန္ ႈ ႈ င ႈ္ န ားေႈထ ငရန ္အစခင ႈ္ေအရားေႈပားရန္။ 

၁)  ေႈသတ  မ  ေႈစ႐ုံားခ်ယ္္ႈျခင္ႈား 
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က)  ္ီားေႈဆ ငသ္ူသည္ ေေလားတစ္္ႈႈီားစီအ ား ေႈသတ  ထ မ တူရ ယ္ တစခိုေ ို ေႈစ႐ုံားခ်ယ္ရန္ 

ဖ တ္ေႈခၚရ တတင္ ရ ိုားရ င္ႈားေႈသ  သခီ်င္ႈားတစပို ဒက ို စဖင ႈ္န ိုငသည္။ တူရ ယ္ ေ ိုေႈစ႐ုံားခယ်္ၿပီားေႈသ   

ေေလားအ ား  ေႈသတ  ထ သ ို႔ သူတ ို႔၏တူရ ယ္  ႈျပနမထည ႈ္မီ  အဖဖ ႕အတတေ္ 

သူတ ို႔၏တူရ ယ္ မ် ားႈျဖင ႈ ္ 

တီားခတရနေခ်  နက ို ေႈပားသင ႈ္သည္။ သခီ်ငႈ္ားေ ို ေႈန ေတ စ္ေႈခါေ္ႈျပန္ေႈေ်  ၍ 

ေႈန ေ္ေပကလားတစ္္ ီားအ ား ဖ တ္ေႈခၚပါ။ 

ခ)  တရူ ယ္ ေႈစ႐ုံားခယ်္ၿပီားေႈသ  ေေလားသည္ တီားခတရ နေေူအညီလ ိုအပလွ်င္ ေေလားတီားခတ္ေႈနစဥ္ 

္ီားေႈဆ င္သူေ ဒိုတ ယ္အပ ိုဒက ို သဆီ ိုန ိုငသည္။ 

မွတခသ်  -  ေေလားမ် ားတရူ ယ္ ေ ို ေႈစ႐ုံားေႈနစဥ္ သခီင်္ႈားေ ို ဆတ္ေ င ႈ္ထ ားပါ။ သ ို႔မဟိုတလွ ်င္ 

ေႈစ င ႈ္ဆ ိုငႈ္ားႈျခငႈ္ား 

သည္ တ တ္ တ္၊ ပ်ငႈ္ားရ ၊ ရ အၾေ ၿပီား အျခ ားေေလားမ် ား၏စ တ္ဝငစ ားမ သ မေ လႈ ပရမ ားမႈ ၏ 

အရ  နက ိုလည္ႈား က ဆင္ျားကျစ္န ိုင္ပါသည္။ တငစ  ႕လံိုားပါဝငၿပီား အဖဖ ႕ဝငမ ်ားတစ္္ ီားခ င္ျား 

တီားခေတရသ အခ်  နက ိုေႈပားေႈသ  လႈ ပရမ ားမႈ မ် ားအ ားလံိုားသည္ ေအရားႀောီးသည္။ 

 

၂)  စည္ႈားဝ ိုင္ႈားပတ၍္ လမ္ႈားေႈလ ် ေ္ႈျခငႈ္ား 

စေ္ဝ ိုင္ႈားအတတငႈ္ား တူရ ယ္ မ် ားေ ိုထ ား၍ ေေလားမ် ားေ စေ္ဝ ိုင္ႈားပံို ထ ိုငပါ။ အဖဖ ႕ဝငတစ္္ီႈားသည္ 

တီားမ တ္ ားေႈသ  “စည္ႈားဝ ိုင္ႈားပတ္၍လမ္ႈားေႈလ ် ေ္ႈျခင္ႈား” ဇ တဝ္င္ေႈတားအ ား သဆီ ိုေႈေနသ ႈ္ 

္ီားကျဆ ငသူ ႈ ႈ င ႈ္အတူ စေ္ဝ ိုင္ႈား၏ အျပငပတလ က္အတင္ ပတ္၍လမ္ႈားေႈလ ် ေပါ။ 

သခီ်င္ႈားအဆံိုားပ ိုင္ႈားတတင ္အဖဖ ႕ဝငသည္ တူရ ယ္ ေ ို ေႈစ႐ုံားခ်ယ္္၍ သ၏ူထ ိုငခိံုသ ို႔ျပနလ ၿပီားလ ်င္ တီားခတရန ္ 

အသင ႈ္ႈျပငပါ။ ေႈန ေ္ေပကလားမ် ားသအလည္ႈား “စည္ႈားဝ ိုင္ႈားပတ္၍ လမ္ႈားေႈလ ် ေႈ္ျခင္ႈား” ေ ို လိုပၿပီားခ်  န္  

ဆက္ေသ  ားပါ။ ထ ိုေ႔န က္ေတ င္ေႈတ   တူရ ယ္ တစခို ႈ င ႈအ္တူ စေ္ဝ ိုငႈ္ားအတတငႈ္ားတတင ္ထ ိုင္ေႈနပါ။ 

ေေလားမ် ားအ ားလံိုား တူရ ယ္ ရလ ်င္ သခီ်ငႈ္ားေ ိုအတူတတေ တီားခတၾေပါ။ 

၃)  အျျခ ားသူမ  ားအဖ ု႔ ေႈစ႐ုံားခ်ယ္ပါ။ 

အဖဖ ႕ဝငမ ်ားေ အခင်္ႈားခ်ငႈ္ားအတတေ္ တရူ ယ္ အမ်   ားမ်   ားေ ိုေႈစ႐ုံားခ်ယ္္ရနျ္ျဖစ္သည္။ ဤ လႈ ပရမ ားမႈ သည္ 

အဖဖ ႕ဝငမ ်ားအ ားလံိုား အတူတတေ တလတလ ငပစ  တီားခတ္ႈျခငႈ္ားႈျဖင ႈ္ မ မ တ ို႔ပါရ  ရန္ပငလ္ ိုျ္အပ္ကျပ။ 

တနည္ႈားအ ားႈျဖင ႈ ္သခ်ီငႈ္ားႈျဖင ႈ္ဖဖ ႕စည္ႈားတည္ေႈဆ ေရနမလ ိုေႈပ။  

ေႈစ႐ုံားခ်တ္ယ္ခင ႈ္မ် ား- 

၁။ ေေလားေ တရူ ယ္ ေ ိုေႈစ႐ုံားခ်ယ္ပါ။ ၿပီားေႈန ေ္ ္ီားေႈဆ င္သူမ  “ဘယ္သ ပ႕ေ ိုေႈပားခ်ငတ လ ?” ဟိုေႈမားပါ။  

၂။ ္ီားေႈဆ ငသ္ူေ “တူရ ယ္ ေ ို ဘယ္သ ပ႕ေ ိုေႈစ႐ုံားေႈစခ်ငလ ?” ဟိုေႈမားပါ။ ေေလားေ အျခ ားအဖဖ ႕ဝငက ို 

ေႈစ႐ုံား၍ သူတ ို႔အတတေ္ တရူ ယ္ ေ ို ေႈစ႐ုံားေႈစပါ။  

 

မွတခသ်  -- ္ီားေႈဆ င္သသူည္ ေေလားမ် ားအ ားေႈပားထ ားေႈသ တူရ ယ္ ေႈစ႐ုံားခ်တ္ယ္ခင ႈေ္ ို 

ကန္႔သတ္ ားရန္အပသအဟို ထင္ေႈေ ငႈ္ားထင္ ိုင္ပါသည္။ 
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၄)  သငဘ တီားခင်သလ ။ 

က)  ဂီတတူရ ယ္ မ် ားေ ို အလယ္မွ ထ ား၍ လူတ ိုငႈ္ားစေဝ္ ိုင္ႈားပံိုထ ိုငပါ။ ေေလားမ် ားေ ို အတူတတေ လေခိုပတီားရန္ 

သ ို႔မဟိုတ ္လေ္ႈျဖင ႈ္ဒာူးေ ိုပိုတရန္ ေႈခၚပါ။ အဖဖြဲ႔သ ားမ  ား (အနည္ႈား န ႕ အမ် ား) တူညီတသ ားသည္ျ  အခါ 

္ီားေႈဆ င္သူမ  “What does [name of child] want to play?” ဟိုသဆီ ိုပါ။ န မေအေခၚခံေရသ ေေလားသည္ 

စေ္ဝ ိုင္ႈားအလယ္သ  ို႔တသ ား၍ တူရ ယ္ ေ ိုေႈစ႐ုံားပါ။  

ေေလားေ သူေႈစ႐ုံားထ ားေႈသ  တူရ ယ္ ေ ို တာီးေႈနစဥ္ ္ီားေႈဆ င္သူေ “[Name of child] plays the 

[instrument name]” ဟိုသဆီ ိုန ိုငသည္။ သ ို႔မဟိုတ္ စေ ားသနံ ႕ သူတ ိုေ႔စ႐ုံားထ ားေႈသ  

တူရ ယ္ ေ ို ေ ိုေည ီေႈစပါ။ (္ပမ  - “Tap, tap, tap!” for a tambourine)။  ေေလားသည္ သူ၏ 

အလ ည ႈ္ၿပီားလ ်င ္(လ ိုအပလွ်င ္္ီားကျဆ ငသူေ သခီ်ငႈ္ားဆ ို၍ ေေလားအ ားရပရ နေေစဖ ႈ္ေႈပားန ိုငသည္။ “And now 

get ready to stop.”) တရူ ယ္ ေ ို အလက္ယ္တ င္ ႈျပန ္ားပါ။ ဒာူးပိုတ္ႈျခငႈ္ား  (သ ႔ု) လေခိုပတီားႈျခင္ႈား ေ ိုဆေလ ိုပပါ။ 

ၿပီားကျန ေ ္အဖဖ မ ေႈန ေတ စ္ေႈယ္ ေက  ို တာီးခတရန္ေႈခၚပါ။ 

ေေလားတ ိုငႈ္ား၏ အလ ည ႈ္မရ ေမခ်ငႈ္ား ဤ လႈ ပရမ ားမႈ  အ ားဆေလကလ ိုပ္ကျဆ ငါ္။ 

မွတခသ်  --  အေယ္၍္ သငသည္ တူညီေႈသ  ေႈသားငယ္္ေႈသ တူရ ယ္ ေႈစ႐ုံားခ်ယ္မ  အပတစဥလိုပလွ်င ္

အျခ ားအဖဖ ႕ဝငမ ်ားသည္ သာီးႈျခ ားတူရ ယ္ မ် ားႈျဖင ႈ္ အသဖံနတာီးခ်ေက  ို စတင၍္ ဆေစပ္ ိုငသည္။ 

ၿပီားေႈန ေ္ အဖဖ ႕၏အလယ္ရွ ေေလားတီားခတ္ေႈသ  တရူ ယ္ ေ  သ ို႔ အသဖံနတာီး၍ ပူားေႈပါငႈ္ားန ိုငသည္။ 

ခ)  ေေလားတစ္ေႈယ္ ေစီေႈရ ႕သ ို႔ တူညီေႈသ တရူ ယ္ အစံိုလ ိုေခ်ထ ားပါ။ (္ပမ  -- a shaker and a 

tambourine)  ္ီားေႈဆ င္သသူည္ ေေလားမ် ားထ မ  တစ္ေႈယ္ ေေ  ား သူတာီးခတလ  ိုေႈသ   တူရ ယ္ ေ ို 

ေႈစ႐ုံားခ်ယ္ရန ္ေႈခၚပါ၊  တစက ိုယ္္ေႈတ ႈ ္ဂီတဖနတာီးႈျခငႈ္ား အခ်  နခဏၾေ ေႈသ အခါ (္ီားကျဆ ငသူေ 

မတူညီေႈသ တရူ ယ္ ေ ို တာီးခတ္၍ 

ေႈထ ေပံ  န ိုင္ေႈသ အရ  ္ပမ  metallophone) ေ်န္ေႈသ အဖဖ ႕ဝငမ ်ားေ ို သူတ ို႔၏တူရ ယ  ထ မ   

တူညီေႈသ  တရူ ယ္ ေ ိုယ္၍ူ အဖဖ ႕လ ိုေ္ အတူတူတီားခတၾေပါ။  

မွတခသ်  --  အေယ္၍္ အဖဖ ႕ဝင္မ  ား၏အလ ည ႈ္မ် ားေ ို အဆံိုားသတခင်္လ ုလ  င ္သငၾက ားထ ားေႈသ  သခီ်ငႈ္ား 

“And now get ready to… Stop” ေ ိုသံိုားပါ။  သငလေဟ န္ေႈႈျခဟနက ို အသံိုားႈျပ န ိုငသည္။ ္ပမ  -

လေ္ကျျျမႇႈ ေ္ႈျခင္ႈား သ ို႔မဟိုတ ္သင္၏ေႈဆ ေပိုတ္ သ ို႔မဟိုတ ္တူရ ယ္ ေ ို မ မ ေႈရ ေမ  

ၾေမႈ္ားခင္ႈားေႈပၚတတင ္ား ႈျခင္ႈားႈျဖင္ႈ   ရ ိုားရ င္ႈားေႈသ  အဆံိုားသတ္ႈျခင္ႈားေ ို သ႐ုံိုပ္ႈျပန ိုငပါသည္။ 
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Passing Instruments & Sounds 
ဂီတတရိူယာမ်ာ နငွ ္ ့အသ မ်ာ အာ  လသဆ င ္သ့မ ္ ္ ခင ္  

 
္ီားတညခ က္  ား 

• အဆင္ႈ  တူေႈသ  ဆေံ္ေႈရားန င္ႈ   အဖဖ ႕အစည္ႈားအ ား စ တ္ဝငစ ားမႈ ေ ို တည္ေႈဆ ေရန္၊ 

• ေမ ်ဝျခင္ႈားန ငႈ္   အလ ည္ႈ  ေ် လိုပ္ေႈဆ ငႈ္ျခငႈ္ားေ ို အ ားေႈပားရန၊္ 

• ဦားေႈဆ င္ ိုႈ္ငငစမ္ႈားတ ို႕ တ ိုားတေ္ေႈစရန္၊ 

• အ ရံိုစာူးစ ိုေမ ေ ို တ ိုားတေ္ေႈအ င္ ႈျပ လိုပရန။္ 

၁) ခ် ်ဴတပ္ံႈိုအ ား လေ္င္ႈ  ေမ္ႈားႈျခင္ႈား 

  

ဤ ေစ ားဖပ အ ား ဦားေႈဆ ငမည္ႈ  သူေ ခ် ်ဴတပ္ံႈိုအ ားေ ိုငလေ်္ စေ္ဝ ိုငႈ္ား၏ အလက္ယ္တ င ္ရပ္ေႈနျပီား 

အသငႈ္ားတစသင္ႈားဆမီ  လူတစ္ဦားစီအ ား ထ ို တရူ ယ္ ေိုႈ  တစႀေ မစီ ထ ရန ္အစခင္ႈ  ေအရားေႈပားပါ။ 

ေ်ပန္ႈားလအူ ား ထ ေ ိုင္ေႈစျခင္ႈားအ ားႈျဖငႈ္   ေစ ားဖပ အ ား စ တ္ဝငစ ားစဖယ္္ေႈေ င္ႈားေႈစရနႀေ  ားစ ားပါ။ 

အဖဖ ႕ဝငမ ်ားႀေ ားတတင္ ေႈမ ် ႈ္လငႈ္  ေႈစ င္ႈ  စ ားသည္ႈ   စ တက  ို ႈျဖစ္ေႈပေၚစရင္ႈား ဤ ေစ ားဖပ အ ား 

အႀေ မ္ေႈပါင္ႈားမ် ားစစ  ထပခါထပခါ ေႈဆ ငငရေ္ ို ငသည္။ 

၂) လငႈ္ားတေငႈ္ားအ ား လေ္ငႈ္  ေမ္ႈားႈျခင္ႈား 

 

ခ် ်ဴတပ္ံႈိုအစ ား လင္ႈားတေင္ႈားအ ား အသႈံိုႈားႈျပ သအမွတလ ၍ ပထမ ေစ ားနည္ႈားအတ ိုင္ႈားပငႈ္ျဖစသည္။ 

ေစ ားဖပ  မစတငမ ီေေလားတစ္ေႈယ္ ေက ိုႈ  ေႈဆ ေပိုတတ စခိုစီ ေႈပားထ ားရမည္။ 

၃) ေႈဘ လႈံိုႈားအ ား လေ္ငႈ္  ေမ္ႈားႈျခင္ႈား 

 

က)  ဦားေႈဆ ငသပသည္ အဖဖ ႕ဝငတစ္ဦား၏ န မအေ ား ေႈအ ႈ္ငရတလ ်ေ္ သူ႕ထေံႈဘ လံႈိုႈားအ ား လ  ႈ္မ္ႈ  ေ  

ေႈပားရမည္။ ေႈဘ လံႈိုႈားေႈပားခံေရသ  ေေလားသည္ ေႈန ေတ စ န္ ဦားေႈဆ ငသပထ ံေႈဘ လံႈိုႈားအ ား 

ႈျပန္ေႈပားရမည္။ ေႈန ေတ စႀေ မ္ မအသပ႕န မအေ ား ေႈခၚလ မ္ႈ  မလ  

ေႈစ ငႈ္  စ ားေႈေနသ ေေလားမ် ားန င္ႈ  အတူ ဦားေႈဆ ငသပသည္ အဖဖ ႕ဝငတစ္ဦားစီအ ား အလ ည္ႈ  ေ် 

ေႈဘ လႈံိုႈားေႈပားေ  ထပခါထပခါ ေစ ားန ိုငသည္။ 

ခ) အဖဖ ႕ဝငမ ်ားသည္ မ မ ေ ေႈန ေ္ပ္ ေႈဘ လံႈိုႈားေႈပားလ ိုေႈသ  သူအ ား ေ ိုယ္တ  ိုင ္

ဆႈံိုႈားႈျဖတ္ ိုငငခင္ႈ  ရ  ႈျပီား ဆေီႈလ် ႈ္ေႈသ  ေေလား၏ န မအေ ား သဆီ ိုေ  ဤ ေစ ားဖပ အ ား 

(အေူအညီလ ိုလ် င္ လ ိုအပသလ ို) ေစ ားရန ္ဖ တ္ေႈခၚန ိုငသည္။  

၄) အ ားလႈံိုႈား လ လ ယ္္ႈျခငားႈ ္
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အဖဖ  ႕ဝငမ ်ားအ ားလႈံိုႈားေ မ မ  န စသေရ  ဂီတ တူရ ယ္ အ ား ေႈငရားခ်ယ္က   ဦားေႈဆ ငသပန င္ႈ  အတူ ေိုႈ ယ္ပ ိုင္ 

တူရ ယ္ အ ား တာီးခတ္ေႈနမည္။ ဦားေႈဆ ငသပသည္ တီားမ တ္ေႈနရ မ  ရင္ပသ ားေႈသ အခါ 

ေေလားမ် ားအ ားလံႈိုႈားလည္ႈား တစခ်  နတည္ႈား ရပလ ိုေ္ႈျပီား မ မ ၏ ည ဘက္ေတ င္ ရ  ေႈနသူအ ား တရူ ယ္ ေ ို 

လေ္င္ႈ  ေမ္ႈားေႈပားရမည္။  

၅)  တရူ ယ္ မ် ားအ ား လေ္ငႈ္  ေမ္ႈားႈျခင္ႈား 

 

ဂီတသစံဥတစခိုအ ား စဖငႈ္  ေႈနစဥ္ (အသတံသငႈ္ားထ ားႈျခင္ႈား (သ ို႔) ဦားေႈဆ ငသပမ  လေတ န္ႈားသဆီ ိုႈျခငႈ္ား) 

ဂီတတူရ ယ္  တစမ်   ားအ ား အဖဖ ႕ထ တတင္ လေ္င္ႈ  ေမ္ႈားေႈနရမည္။ ဂီတသ ံရပတန္႕တသ ားသည္ႈ  အခါ 

တူရ ယ္ အ ား ေ ိုင္ေႈဆ င ္ားသည္ႈ   သသူည္ တစကိုႈ ယ္္ေႈတ ႈ္ တာီးမ တ္ႈျပရမည္။  

၆)   ေႈခါငႈ္ားေႈလ ငႈ္ားသအံ ား န ားဆငႈ္ျခငႈ္ား 

 

 အပ ိုဒတစပ ို ဒေတတေ္ အဖဖ ႕ဝငတစဦ္ားစီအ ား ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈားအလ ည္ႈ  ေ်တီားေႈစျပီား ‘Listen to the Bells’ 

သခီ်င္ႈားအ ား အဖဖ ႕လ ိုေသ ီဆ ိုရမည္။ ေႈတားတသ ားတစခိုအ ား လေတ န္ႈား ဖနတာီးႈျခင္ႈား (သ ို႔) ရငႈ္ားန ာီးေႈသ  

ေႈတားတသ ားအ ား အသႈံိုႈားႈျပ န ငသည္။ 

၇)  Ocean Drum အ ားလေ္င္ႈ  ေမ္ႈားႈျခငႈ္ား 

 

Ocean Drum တူရ ယ္ အ ား အဖဖ ႕ဝငတစ္ဦားစီေ အလ ိုရ  သလ ို တီားခတ္ႈျပီားေႈန ေ္ အဖဖ ႕ထ တတင္ 

လ ည ႈ္လအက  လေ္ငႈ္  ေမ္ႈားေႈပားရမည္။ ဤေစ ားနည္ႈားအ ား ဦားေႈဆ ငသပ၏ သဆီ ိုမ  (သ ို႔) 

သခ်ီင္ႈားဆ ိုႈျခင္ႈားအ ားႈျဖငႈ္   ေစ ားန ိုငသည္။ 

၈) ဝေ္ဝံရိုပ ္အ ား လေ္င္ႈ  ေမ္ႈားႈျခငႈ္ား 

 

အဖဖ ႕သည္ ဝ ိုငႈ္ားထ ိုငက  ဦားေႈဆ ငသပေ “Pass the teddy” န ငႈ္  ပတသ တ္ေႈသ  သခီ်ငႈ္ားအ ား စပ္ ိုရမည္။  

ေေလားမ် ားအ ား အတူတ ူပါဝငရန္ငွ္ႈ   ဝ ိုငႈ္ားဆ ိုရင္ အ ားေႈပားန ိုငသည္။ သခီ်ငႈ္ားဆႈံိုႈားလ ်င ္ဦားေႈဆ ငသပေ 

ေေလားတစ္ဥာီးအ ား ေႈငရားခယ်္က   ဝေ္ဝရံိုပ္ အ ား ေႈပားရမည္။ သခီ်ငႈ္ားဆႈံိုႈားတ ိုငႈ္ားတတင္ ဝေ္ဝရံိုပေ ား 

တစ္ႈျခ ား ေေလားတစ္ဦားထ ံလေ္င္ႈ  ေမ္ႈားေႈပားႈျခင္ႈားႈျဖင္ႈ   သခီ်ငႈ္ားအ ား ထပခါထပခါ သဆီ ိုန  ငသည္။ 

ဝေ္ဝံရိုပက ို အဖဖ ႕ထ တတင ္အလ ည္ႈ  ေ် လေ္င္ႈ  ေမ္ႈားေႈပားန ိုငသည္ (သ ို႔) ဝေ္ဝရံိုပေ ား ေ ိုင ္ားေႈသ  

ေေလားေ ို ေႈန ေ္ပ္ မအသပအ ားေမႈ္ားေႈပားရန္  ေေလားမ် ားေ ေႈႈျပ ႈျပန ငသည္။ 

မ တခ်ေ္--  ေေလားမ် ားအ ားလႈံိုႈားေ ေအမႊားမ င်မ ်ား၏ အထ ေအတတ႕အ ား န စသေရန္ 

ေမသခ် ေႈသ ေႈႀေ ငႈ္     သခ်ီငႈ္ားန င္ႈ   ဆေီႈလ် ႈ္ေႈသ  အရိုပ္ (သ ို႔) ဂီတတူရႈ ယ္  စသည္ႈ   

အျခ ား အရ ဝတ  အ ား အသႈံိုႈားႈျပ ရန ္လ ိုအပ္ ငသည္။  

၉)  အသအံ ား လေ္င္ႈ  ေမ္ႈားႈျခငႈ္ား 
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က)  အဖဖ ႕ဝငတစ္ဦားစီသည္ ဂတီတူရ ယ္ တစခိုအ ား ေႈငရားခယ်္က   အလ ည ႈေ္ ်တာီးခတရမည္။ 

ခ)  အဖဖ ႕ဝငတစ္ဦားစသီည္ ဂတီတူရ ယ္ တစခိုအ ား ေႈငရားခယ်္ရမည္။ သူတိုႈ ႕၏အမအေ ား သဆီ ိုႈျခင္ႈားႈျဖငႈ္   

တစစံႈိုတစ္ေႈယ္ ေက ႈ္ိုႈ  တရူ ယ္ အ ား တီားခတရန ္ေႈငရားခယ်္ရမည္။ သူတ ို႕ တာီးခတ္ႈျပီားေႈသ အခါ 

တျခ ားသူ၏ အမအေ ား သဆီ ိုိုႈျခင္ႈားႈျဖင္ႈ   ေႈန ေ္ပ္ တီားခတမည္ႈ  သူအ ား ေႈငရားခ်ယ္ရမည္။  

မ ြခ ေ္ -- ဦားေႈဆ ငသပသည္  ဂီတတူရ ယ္ အ ား လေ္ငႈ္  ေမ္ႈားေႈနရင္ႈား အဖဖ ႕အ ား ပ ို၍ စနေစက်စရန္ငွႈ္   

အဖဖ ႕ဝငမ ်ားအ ား ပ ို၍ ဦားေႈဆ ငိ္ုႈ ငရန္  သခီ်ငႈ္ားတစပိုဒေ ား သဆီ ိုႈျခင္ႈားေ အေူအညီႈျဖစ္ေႈစန ိုငသည္။ 

ထ ိုေ႕န ေ ္သငသည္ သခ်ီင္ႈားရပလ ိုေလွ ်င္ မည္ြဲ  သ ု႔ျဖစ္္တသ ားသည္ေ ို ေႈတတ႕ျမင္ ိုငမည္ႈျဖစ္ႈျပီား 

ေေလားမ် ားသည္ မညသည္ျ  အခ်  င္ နတင္ ပါဝငင္္ႈ ႈႊႈ ႈျပီား မညသည္ျ  အခ်  င္ နတင ္ရပရမအလ ဆ ုသည္ ိုျ္လည္ျား 

ေႈစ ငႈ္  ႀေည္ႈ  ေႈနမ သ  သ န င္ေႈပမည္။ 

၁၀)  ေပၸလီဗံႈိုအ ား လေ္င္ႈ  ေမ္ႈားႈျခငႈ္ား 

ဦားေႈဆ ငသပသည္ ဗံႈိုႀေီားတစခိုန င္ႈ   ေႈဆ ေပိုတတ  ို႕န ငႈ္  အတူ ထ ိုငရမည္။ အဖဖ ႕ဝငတစဦ္ားေ 

ေပၸလီဗံႈိုအ ား ေ ိုင္ေႈဆ င ္ားရမည္။ ဦားေႈဆ ငသပေ ပံႈိုမ နစည္ႈားခ်ေ္ႈျဖင္ႈ   ဗံႈိုအ ား တီားသည္ႈ  အခါ 

ေပၸလီဗံႈိုအ ား အဖဖ ႕ထ တတင္ စေ္ဝ ိုင္ႈားသ႑ န ္လေ္င္ႈ  ေမ္ႈားေႈပားရမည္။ ဤနည္ႈားန ငႈ္  ပတသ ေ္၍ 

လူႀေီားမ် ား၏ အေူအညီ လ ိုအပ္ ိုငသည္။ ဦားေႈဆ ငသပသည္ ဗံႈိုအ ား တီားခတ္ေႈနရ မ  ရင္ပသ ားေႈသ အခါ 

ေပၸလီဗံႈိုသအလည္ႈား သူ႕အ ား ေ ိုင ္ားသည္ႈ  ေေလား၏ လေ္ တတင ္ရပတန္႕တသ ားမည္။ ထ ိုေေလားသည္ 

ဗံႈိုအ ား တီားခတ္ေႈေနသ  ဦားေႈဆ ငသပ၏ ေႈထ ေပံ  မ ိုန ငႈ္  အတူ ေပၸလီဗံႈိုအ ား တလတလ ငပစ  

တီားခတ္ိုႈ ငမယ္္ႈ   အစခင္ႈ  ေအရားရ  သည္။ ဤလ ိုပရွ ားမ ိုအ ား ဦားေႈဆ ငသပ၏ စည္ႈားခ်ေမွငနစ  ဗံႈိုအ ား 

တီားခတ္ေႈပားႈျခင္ႈားန ငႈ္  အတူ ထပခါထပခါ လိုပ္ေႈဆ င္ ို ငသည္။  
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Leadership Games 

ဥ ီေ္ဆာငမွ္ူနငွ ္ပ့တြတြည ္ ့သစ္ာ နည ္ မ်ာ  

 

မ် ားစစ ေႈသ  အဖဖ ႕မ် ားတတင္ ေႈခါင္ႈားေႈဆ ငမ ်ားန င္ႈ   ေႈခါငႈ္ားေႈဆ ငႈ္ျဖစလ ရန္ 

ႈျဖစ္ ိုင္ေႈခ်နည္ႈားသမူ် ား ရ  ႀေသည္။ ဤ လ ပရွ ားမ မ် ားထ တတင ္ပါဝငသပအ ားလံႈိုႈားေ ို 

ေႈခါင္ႈားေႈဆ ငႈ္ျဖစ္ ို ငသည္ႈ  အစခင္ႈ  ေအရားန ငႈ္   ေအႈျခေအနအ ားထ န္ႈားခ်  ငပခငႈ္  ေႈပားေ  မ မ ေ ိုယ္က  ို 

ယ္ံႈိုႀေအခ်ေတ  ိုားေႈေစသ  အရ မ် ားပါဝငသည္။ ထိုႈ ႕အျပင္ သင္၏ ဦားေႈဆ ငျမ္ႈ ႈျဖင္ႈ   

အျခ ားသူမ် ားအ ား ေႈတတ႕ျမင္ႈျခငႈ္ားန င္ႈ   ႀေ ားသ ႈျခင္ႈားသည္ အျခ ားသမူ် ားအ ား 

လႊမ္ႈားမ ိုားန ိုငမည္ႈ  အလ ားအလ အတတေ္ ခ ိုငလႈံိုေႈသ  ေအတတ႕အႀေႈံ အ ား ေႈပားစစမ္ႈားန ိုငပါသည္။ 

အျခ ားေေလားမ် ားထေ္ ပ ို၍ အရ ေေေ ႀေ ေႀေီားေႈသ  ေေလားမ် ားသည္ ေ်ယ္္ေႈလ ငငစ  ေစ ားေႈသ  

ေႈခါင္ႈားေႈဆ င၏္ ဦားေႈဆ ငမ ေႈန ေလ  ိုေရင္ႈား ပ ို၍ ေ်ယ္္ေႈလ ငငစ န င္ႈ   ပ ို၍ ယံ္ႈိုႀေည္ႈ  ခ်ေရွ စစ  

ေစ ားရနႀေ  ားစ ားႀေမအက ိုလည္ႈား သင္ေႈတတ႕ျမင္ ိုင္ေႈပမည္။ 

 

ေႈအ ေပါ မအသည္ႈ   လႈ ပရွ ားမ မဆ ိုတတင္ ေေလားမ် ားသည္ ေႈခါငႈ္ားေႈဆ ငႈ္ျဖစလ ရန္ 

ဖ တ္ေႈခၚျ ခငႈ္ားခရံနိုႈ ငသည္။ အျမ  အဖဖ ႕ဝငတ ိုင္ႈားအ ား အလ ည္ႈ  ေ် ဦားေႈဆ ငရန္ ဖ တေ္ႈခေၚပားရမည္။ 

သ ိုေ႕သ ႈ္ ေႈခါငႈ္ားေႈဆ ငမျ ဖစလ ိုေႈသ  ေေလားရ  လ ်င္ သူ၏ေသဘ ထ ားအ ား လေခေံႈပားရမည္။ 

 

၁)  ဦားေႈဆ ငသပေႈန ေ္ လ ိုေ္ႈျခငႈ္ား 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• အ ရံိုစူားစ ိုေမွိုန ငႈ္   ဂရိုတစ ိုေ္ န ားေႈထ ငရ္န္၊ 

• သူတ ို႕ေစ ားႈျခငႈ္ား၏ အသအံ ား သတ ထ ားမ ရန၊္ 

• အထာူးသျဖငႈ္   အဖဖ ေ ို ဦားေႈဆ င္ေႈနခ်  င္ နတင ္ေ ိုယ္္ႈ  ေ ိုယ္က  ို ယံ္ႈိုႀေအမွို တ ိုားရန္၊ 

• အဖဖ ႔၏ တစစ တတ စပ ိုငႈ္ားေအနျဖင္ႈ   ပါဝင္ရန္။ 

က)  ေေလားေအယ္ ေစတီ ိုငႈ္ားသည္ ဂီတတူရ ယ္ ငယ္တ စခိုစီအ ား ယ္ူထ ားႈျပီား ဝ ိုငႈ္ားထ ိုင္ေႈနရမည္။ 

ဦားေႈဆ ငသပသည္ တီားမ တ္ေႈသ အခါ အဖဖ ႕တငစ  ႕လံႈိုႈား လ ိုေ္၍ တီားခတရမည္။ ဦားေႈဆ ငသပေ 

တီားခတ္ႈျခင္ႈားေ ို ရပတန္႕လ ိုေသ ည္ႈ  အခါ (တူရ ယ္ အ ား ေႈႈျမျပင္ေႈပၚ ခ်ထ ားႈျခငႈ္ားႈျဖငႈ္  ) 

အဖဖ ႕သအလည္ႈား လ ိုေလ ိုပက  တီားခတမ ေ ို ရပတန္႔ရမည္။ ထိုႈ  လ ပရွ ားမ အ ား ေႈန ေတ စႀေ မ္ မစတငခင္ 

တ တ္ က္တသ  ားသည္ႈ   အခ ိုိုေေ တန္႕ရ  သည္။ အဖဖ ႕ထ မ  မတညီူေႈသ  ေေလားမ် ားေ ေစ ားဖပ အ ား 

အလ ည္ႈ  ေ် ဦားေႈဆ င္ ို ငသည္။ 

ခ)  လူတ ိုငႈ္ား တရူ ယ္ တစမ်   ားအ ား ေႈငရားခ်ယ္က   စတင ္တီားမ တရမည္။ ဦားေႈဆ ငသပေ လေေ မူအရ  သ ို႕မဟိုတ ္

ဂီတန င္ႈ  ဆ ိုင္ေႈသ  အခ်ေႈ္ျပမ  (ဥပမ - ဒရမေ ား န စခ်ေေ္ႈခါေ္ႈျခင္ႈား) အ ားႈျေပသ အခါ အဖဖ ႕သည္ 

တီားမ တ္ေႈနရ မ  ရပလ ိုေရမည္။ ထ ိုေ႕န ေ္ လူတစ္ဦားအ ား သူ႕ဘ သ သူ တူရ ယ္ ေ ို ဆေ္၍တာီးရန ္

ဖ တ္ေႈခၚမည္။ အခ်  ေနေတ ႈ္အတနႀေ ႈျပီားေႈန ေ္ ေန်္ေႈသ  အဖဖ ႕ဝငမ ်ားအ ား ႈျပန္၍ ပါဝငရန ္
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ဖ တ္ေႈခၚရမည္။ ဦားေႈဆ ငသပေ ေစ ားေႈနစဥေတတငႈ္ား တစက ိုယ္္ေႈတ ႈတ္ီားရန္ အဖဖ ႕ဝင္ တစ္ဦားစီအ ား 

ဖ တ္ေႈခၚရမည္။ 

ဂ)  အဖဖ ႕ဝင္ တစ္ဦားစီတ ိုင္ႈားသည္ ဂီတတူရ ယ္ တစမ်   ားအ ား ေႈငရားခ်ယ္ရမည္။ ဦားေႈဆ ငသပေ စတငတာီးမ တလွ ်င္ 

ေေလားမ် ားေ သူ၏ တီားမ တပံႈိုန ငႈ္   လိုႈ ေ္ေႈလ် ညီေႈေတထအ င္ႈျပ လိုပရင္ႈား ပါဝငတာီးမ တ္ ိုငသည္။ 

ဥပမ ေႈပားရလ င်္ ဦားေႈဆ ငသပေ တရူ ယ္ အ ား ေ်ယ္္ေႈလ ငငစ  ရိုႈ ေခတ္ေႈနလ ်င ္အဖဖ ႕သအလည္ႈား 

ဦားေႈဆ ငသပ၏ စည္ႈားခ်ေွ္ငႈ္   ေ ိုႈေ္ည ီေႈအ င္ သူတ ို႕၏ တူရ ယ္ အ ား အသံိုိုႈိုႈျပ ၍ ႀေ  ားစ ားရမည္။ 

ဦားေႈဆ ငသပေ သူ၏ တရူ ယ္ အ ား ေႈႈျဖားညင္ႈားစစ  တီားခတ္ေႈနလ ်င္ အဖဖ ႕သည္ အသေံ ို 

ေႈသခ် န ားေႈထ ငက  သူတ ို႕၏ တူရ ယ္ အ ား ေႈႈျဖားညင္ႈားစစ  တာီးခတရမည္။ ဤ လ ပရွ ားမ တတင ္

ဂီတတူရ ယ္ မ် ားအစ ား အသမ်ံ ားန ငႈ္   ေ ိုယ္လ ေ ္လ ိုပရွ ားမ မ ်ားအ ား အစ ားထ ိုား အသႈံိုႈားႈျပ န ႈ္ငသည္။ 

ဃ)  ဂီတတူရ ယ္  အခ်   ႕အ ား အခန္ႈားပတလ က္အတင ္ႈျဖန္႕ထ ားပါ (ေေလားတစ္ေႈယ္ ေလွ င် ္တူရ ယ္ တစမ်   ားေ ိုငရန ္

လံႈိုေႈလ ေ္ေႈသ  ေအရအတတေ္ႈျဖင္ႈ  )။ ေေလားတစ္ဦားအ ား တရူ ယ္ တစမ်   ားထသံ ို႕ တသ ားေႈစျပီား 

စတငတာီးခတရန ္ဦားေႈဆ ငသပအ ား ေႈစ င္ႈ  ေႈစပါ။ ဦားေႈဆ ငသပေ စတငတာီးခတလွ ်င္ ေေလားမ ်ားလည္ႈား 

တီားခတ္ ိုငသည္။ တာီးခတရ တတငလည္ႈား ဦားေႈဆ ငသပေ တီားခတသ ည္ႈ   ပံႈိုစံအ ား လ္ႈ ႈိုေတ ို၍  ဦားေႈဆ ငသပေ 

တီားခတ္ေႈနရ မ  ရပလ ိုေလွ ်င ္ေေလားမ် ားလည္ႈား ရပလ ိုေရမည္။ ထ ိုေ႕န ေ္ ေႈန ေတ ပရ ယ္ တစမ်   ားထ ံ

ေႈရႊေ႕ႈျပ ငႈ္ားေ  ဤ လ ိုပရွ ားမ ိုအ ား ထပခါထပခါ လိုပ္ေႈဆ င္ ို ငသည္။ 

မ ြခ ေ္ --  သငႈ္ျပ လိုပ္ေႈေနသ  အသအံ ား ေႈႈျပ ငႈ္ားရနႀေ  ားစ ားႈျပီား သင္၏ အသနံ င္ႈ  ေ ိုေည ီေႈစရန္ 

အဖဖ ႕ေ အခ်  နဘယ္္ေႈလ ေ္ ယ္ူရမလ  ေႈစ ငႈ္  ႀေည္ႈ  ပါ။  

၃)  ဂီတမ ျား 

 

ေႈစတန  ဝနမ္္ႈား သ ို႔မဟိုတ္ အဖဖ ႕ထ မ  ပိုဂ   လတ စ္ဦားအ ား ဂီတမ ားႈျဖစရန္ ေႈတ ငႈ္ားဆ ိုပါ။  ေ်နရွ ေႈသ  

အဖဖ ႕သ ားမ် ားအ ား သင္ႈျပင္ င ္ားေႈသ  တူရ ယ္ မ် ားထ မ  တစမ်   ားအ ား ေႈငရားခ်ယ္ရန ္ေႈတ င္ႈားခံပါ။ 

ဂီတဖနတာီးသူမ် ားအ ား ရပ္ေႈေနသ  ဂီတမ ား၏ ပတလ က္အတင္ ဝ ိုင္ႈားေ  ထ ိုင္ေႈစပါ။ သူတ ို႕၏ တီားခတမ အ ား 

ညႊနႀေ ားရန ္ဂီတမ ားေ ရ ငႈ္ားလင္ႈားေႈသ  လေေ ခ်ေ္ႈျပမ မ် ားႈျဖငႈ္   ႈျပလ မ္ႈ  မည္။ ဥပမ အ ားႈျဖငႈ္   

အဖဖ ႕ထသံ ို႕လေ ဝါားအ ားႈျပျခင္ႈား = စတငရန၊္ လေ မ ိုားအ ား ႈျပျခငႈ္ား = ရပရန္၊ 

လေ္ေႈမ ငႈ္ားေႈႈျမ  ေ္ႈျပျခင္ႈား = အသတံ ိုားရန္၊ လေ္ေႈမ ငႈ္ားခ်ျခင္ႈား = အသေံႈလ ်  ရန္။ ဤ 

အမူအရ မ် ားအ ား ဂီတဖနတာီးသူမ် ားေ န ားလေအသဘ ေႈပါေသ အွ္င္ႈ   တစ္ႈျပ  ငေ္္ ဂီတမ ားသည္ သခီ်ငႈ္ားအ ား 

စတငညႊနႀေ ားန ိုငသည္။ 

သြးိျပဳပါ -- ဂီတဖနတာီးႈျခငႈ္ား စတငသအွ္ငႈ္   တစႈ္ျပ  ငေ္္ ညႊနႀေ ားခ်ေမ် ားအ ား န္တ္ူႈျဖင္ႈ   ေမပားရပါ။ 

အေယ္္၍ ဂီတမ  ျားေ လူန စ္ဦားအ ား တစႈ္ျပ  ငေ္ ္ညႊန္ႈျပလ် င္ ထ ိုလူန စ္ဦားစလံိုား တီားခတ္ေႈနန ိုငသည္။ 

၃)  Oh We Can Play on the Big Bass Drum! 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• အ ရံိုစ ိုေမွိုႈ စစမ္ႈားရည္ႈ ႈ ငႈ္   အႀေ ားစစမ္ႈားရအေ ား စဖံ႕ျဖ  ားေႈစရန္၊ 
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• အျခ ားသူမ် ားေအပၚ သတ ႈျပ ႈျခငႈ္ားေ ို အ ားေႈပားရန၊္ 

• ညႊနႀေ ားန ိုငငစမ္ႈားန င္ႈ   ပူားေႈပါင္ႈားလိုပ္ေႈဆ ငမိွုအ ား ေႈလ ေ်င္ႈ  ေႈပားရန္၊ 

• ေေလားမ် ားအ ား ပါဝငင္္ႈ ႈႊႈ ေႈစရန္ အ ားေႈပားရန္၊ 

• ေေလားမ် ားအ ား အဖဖ ႕ထ တတင္ အတတူတေ စပငႈ္  လငႈ္ားလ ေႈစဖ ို႕ အ ားေႈပားရန္။ 

ဤ လ ိုပရွ ားမ တတင ္ဗံႈိုအျဖစ္ မအသည္ႈ  အရ ေ ိုမဆိုႈ  အသႈံိုႈားႈျပ န ိုငသည္။ (ဥပမ - လေက  ို ငတပ္ ဒယ္,္ 

အမျ ႈ ေပႈံိုႈားတစလႈံိုႈား) ဦားေႈဆ ငသပေ သခီင်္ႈားတစပို ဒေ ား သဆီ ိုေႈနစဥ္ သ ို႔မဟိုတ ္ေႈအ ေပါ 

စေ ားလႈံိုႈားမ် ားအ ား အသႈံိုႈားႈျပ ေ  သဆီ ိုေႈနစဥ္ ေေလားမ် ားအ ားလႈံိုႈားအ ား အတတူတေ 

တီားမ တ္ေႈစရမည္။ 

 
“Oh we can play on the big bass drum, 
The big bass drum, the big bass drum; 
 
Oh we can play on the big bass drum, 
Just like this…” 

 

ဦားေႈဆ ငသပသည္ ဒရမတာီးသည္ႈ  ေႈနရ တတင ္တျခ ားသူမ ်ားအ ား ဦားေႈဆ င္ေႈစရန္ ေေလားတစ္ဦားအ ား 

ေႈငရားခ်ယ္ရမည္။ ဦားေႈဆ ငသပသည္ ေႈအ ေပါအတိုႈ ငႈ္ား သဆီ ိုေႈနသည္ႈ  အခ်  န္ 

ေေလားမ် ားအ ားလံႈိုႈားသည္ ဦားေႈဆ ငရန္ ေႈငရားခ်ယ္ခံထ ားရသည္ႈ  ေေလားေ တီားခတ္ေႈနသည္ႈ  အတ ိုငႈ္ား 

လ ိုေ္၍ တာီးခတရမည္။ 

 
“Oh we can play like [name of child] does, 
[Name of child] does, [name of child] does; 
 
Oh we can play like [name of child] does, 
Just like this…” 

မ ြခ ေ္ -- ဤ လ ိုပရွ ားမ ေ ို ဒရမေ ား ေႈနရ တေ်ထ ားႈျပီား ႈျပန္ ိုငက  အဖဖ ႕ဝငမ ်ားႀေ ားမ  

ႈျဖစပ်ေ္ႈ္မ မ် ားအ ား ႀေည္ႈ  ႈျခငႈ္ားႈျဖငႈ္   စတင္ ိုငသည္။ ေေလားမ် ားအ ား ဒရမ္၏ အန ားတတင ္

စိုေႈဝားေႈစျပီား “start!” ဟိုေႈႈျပ ရန္ အႀေံေႈပားပါ။ သငက ိုယ္တ  ိုင္ ႀေ ားမဝင္ေႈသားခင္ 

မအသည္ႈ  ေေလားေ ဦားေႈဆ င္ႈျပီား မအသပေေတ   စ တက  ိုထ န္ႈားခ်  ပ္ေႈနသလ  စသအတ ို႕မ   

စ တ္ဝငစ ားစဖယ္္ေႈေ င္ႈားန ိုငပါသည္။ ထ ိုေ႕န ေ္ သငသည္ သခီ်င္ႈားအ ား မညႈ္သူေ ဖနတာီးထ ားသအွ္ငႈ္   

မည္ြဲ  သ ု႔ျပဳလိုပ္ ားသသည္ေ ို အသ အမ တ္ႈျပ ရန္ မ တ္ေ္ေႈပားန ိုငသည္ သ ို႕မဟိုတ ္အဖဖ ႕ထ မ  

အရ ေေေ ႀေ ေႀေီားဆႈံိုႈား အဖဖ ႕ဝငေ ား ဂီတဖနတာီးေႈသ  အဖဖ ႕ထ သ ို႕ တဆ ေႈခေၚပားန ိုငသည္။ 

၄)  ေႈခါင္ႈားေႈဆ ငေ ား ဦားေႈဆ ငႈ္ျခင္ႈား 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• ေႈခါင္ႈားေႈဆ ငတစ္ေႈယ္ ေ္ႈျဖစ္ႈျခငႈ္ားန င္ျ  ေႈခါငႈ္ားေႈဆ င္၏ဦားေႈဆ ငမိွုေႈန ေလ  ိုေ္ႈျခင္ႈား

အ ား ေႈတတ႕ႀေႈံ ခံစ ားေႈစရန္၊ 
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• အ ရံိုစ ိုတ္ေစမ္ႈားရအွ္င္ႈ   အႀေ ားစစမႈ္ားရအမ် ားအ ား စဖံ႕ျဖ  ားေႈစရန္၊ 

• ေ ိုယ္္ႈ  ေ ိုယ္က  ို ယံ္ႈိုႀေအမွ အ ား တည္ေႈဆ ေရန၊ႈ ္

• ညႊနႀေ ားႈျခငႈ္ားန င္ႈ   ပူားေႈပါင္ႈားေႈဆ ငငရေႈ္ျခငႈ္ားစစမ္ႈားရအမ် အ ား ေႈလ ေ်ငႈ္  ေႈပားရန္၊ 

• ခ ၶ ေိုႈ ယ္ ္သတ ႈျပ မ ိုအ ား ေအထ ေေ ပံ ေႈပားရန္။ 

မတူညီဘ  သ သ သ သ ႈျခ ားန ားေႈသ  ဂီတတူရ ယ္  သႈံိုႈားမ်  ်ဴားအ ား ေႈငရားခ်ယ္က   အဖဖ ႕၏ အလက္ယ္တ င္ 

ထ ားပါ (ဥပမ - ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈားမ် ား၊ ဒရမ္ န ငႈ္   maraca မ် ား)။ တရူ ယ္ တစခိုစီန ငႈ္  အတူ တတ ဖေမည္ႈ   

ေိုႈ ယ္ဟ နလိွုပရွ ားမ အ ား ဆႈံိုႈားႈျဖတပါ (ဥပမ - ေႈခါင္ႈားေႈလ င္ႈားမ် ား = ေႈခါငႈ္ားႈျင မ္ႈ  ႈျပျခင္ႈား၊ ဒရမ္ = 

ေႈႈျေခဆ င္ႈ  ႈျခင္ႈား၊ maracas = လေ္ေႈမ င္ႈားလ ပရမ္ႈားႈျခငႈ္ား)။ ဂီတဖန္ႈားတာီးသူအျဖစ္ အဖဖ ႕ထ မ  

ေေလားတစ္ဥာီး သ ို႔မဟိုတ္ ေႈစတန  ဝနမ္္ႈားတစ္ဦားအ ား ဖ တ္ေႈခၚပါ။ သူတ ို႕တီားခတရန္ ေႈငရားခယ်္္ေႈသ  

မအသည္ႈ  တူရ ယ္ ေ ိုမဆ ို ဦားေႈဆ ငသပေ မ နကန္ေႈသ  ေ ိုယ္ဟ နလိွုပရွ ားမႈ ႈျဖငႈ္   တႈံို႕ျပနရမည္။  ေ်နရွ ေႈသ  

အဖဖ ႕သ ားမ် ားလည္ႈား လ ိုပရ ွားမ မ် ားႈျဖင္ႈ   ပါဝင္ ို ငသည္။ အေယ္္၍ ဂီတဖနတာီးသေူ သတူ ို႕တီားခတ္ေႈေနသ  

တူရ ယ္ အ ား ေႈႈျပ င္ႈားလ လ ိုေလွ ်င္ ဦားေႈဆ ငသပသည္ လ ိုအပသလ ို သူတ ို႕၏ ေ ိုယ္ဟ နလိွုပရွ ားမ ိုအ ား 

ေႈႈျပ င္ႈားလ ရမည္။ 

မ ြခ ေ္ -- ဂီတဖနတာီးသမူ် ားသည္ တူရ ယ္ အ ား မႀေ ခဏ ေႈႈျပ ငႈ္ားလိုႈ လ င်္ေႈႈျပ င္ႈားလ ိုန ိုငသည္။ 

သ ိုေ႕သ ႈ္ ခဏခဏ ေႈႈျပ င္ႈားေႈနလျ ျ င ္တငစ  ႕လႈံိုႈားအတတေ္ ေ ိုယ္ဟ နလ ပရွ ားမ ေႈႈျပ ငႈ္ားလ ရ တတင္ 

အခေ္ေႈတတေ႕စန ိုငသည္။ ဦားေႈဆ ငသပေ ဂီတအ ား ဖနတာီးေႈေနသ  ေေလားေ ိုသ  အ ရံိုစ ိုေသ ငႈ္  ႈျပီား 

ေ်နေဖဖ ႕သ ားမ် ားေ ိုေႈတ   အေူအညီေႈပားန ိုင္ေႈသ  လူႀေီားတစ္ဦားေ သတူ ို႕၏လ ပရွ ားမ မ် ားတတင္ 

ေအထ ေေ ပံ ေႈပားန ိုငသည္။ ေအန ားန ငႈ္  အျမန္ သငသည္ သတူ ို႔အ ား ပ ို၍ မ် ားႈျပ ားစံႈိုလင္ေႈသ  

တူရ ယ္ မ် ားအ ား မ တ္ေ္ေႈပားႀေည္ႈ  ႈျခငႈ္ား သ ို႕မဟိုတ္ ေေလားမ် ားအ ား သူတ ို႕န င္ႈ  သေ္ ိုင္ေႈသ  

ေ ိုယ္ေ မူအရ မ် ားအ ား စဥ္ႈားစ ားႀေည္ႈ  ေႈစန ိုငသည္။ 

၅)    ပံႈိုရ ပ္ ငဟပႈ္ျခငႈ္ား 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• ဦားေႈဆ င္ႈျခငႈ္ားန င္ႈ   ေႈန ေလ  ိုိုေ္ႈျခင္ႈားေ ို အ ားေႈပားရန္၊ 

• အ ရံိုစူားစ ိုႈေ္မွိုေ ို အ ားေႈႈားပားရန္၊ 

• န ားေႈထ ငႈ္ျခငႈ္ားန င္ႈ   ေႈစ င္ႈ  ႀေည္ႈ  ႈိုႈျခငႈ္ားေ ို အ ားေႈပားရန၊္ 

• လ ိုေတ ိုႈျခင္ႈားန ငႈ္   အျပနေလ န္ ဆေံ္ႈျခငႈ္ားေ ို အ ားေႈပားရန္။ 

အဖဖ ႕ဝင္စ္ွဦားသည္ ဆငတပေႈသ  တူရ ယ္ မ် ား (ဥပမ - maraca န စစံႈို၊ သ ို႕မဟိုတ ္မတညီူေႈသ  

ဒရမွ္စခို)န ငႈ္   တစ္ေႈယ္ ေက  ိုတစ္ေႈယ္ ေ္ မ်ေွ္ ခ်ငႈ္ားဆ ိုငလေ္် ထ ိုင္ေႈနရမည္။ ထ ိုေ႕န ေ္ တစ္ေႈယ္ ေေ  ား 

ေႈခါင္ႈားဆ ငအျ ဖစ္ေႈငရားရမည္။ ေႈခါငႈ္ားေႈဆ ငက တီားခတ္၍ အျခ ားတစ္ေႈယ္ ေက  သူတ ို႕၏ တာီးခတမ အ ား 

လ ိုေတ ိုယ္ူရမည္။ ဤ လ ပရွ ားမ အ ား အလ ည ႈ္ေ်စ ီ သ ို႔မဟိုတ္ တစ္ႈျပ  ငတည္ႈား လိုပ္ေႈဆ င္ ို ငသည္။ 
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ထ ိုေ႕န ေ္ ေ႑မ် ားေ ို လ လ ယ္္ ို ငသည္။ ဤ လ ပရွ ားမ သည္ အဖဖ ႕ငယ္္ေႈလားမ် ားန ငႈ္   တ ိုားတေ္ေႈသ  

ေေလားမ် ားအတတေ္ ပ ို၍ သင္ႈ  ေႈတ ႈ္န ိုငသည္။ 

 
 
 
 
 
 

Getting Moving! 

ဆေလေလ ုပ္ေးဆာင္ေးစ္ျခင္း  

 

္ီားတညခ က္  ား 

• မ မ ေ ိုယ္က  ိုယ္္ ားလေအသဘ ေႈပါေမ မ တစ္င္ႈ   လူမႈ ဆကဆ  ကျရားန္ ငျ္  သကဆ  ိုင္ကျသ  

ကသဘ ကျပါက္ ားလည္ႈ မ  ား ရ ျ လ ကျစ္ရန၊္ 

• အျမင္မငျ္  ဆ ုင္ကျသ  န ားလကညသဘ ကျပါကႈ္ အ ား ကျလ က င္ျ  ကျပားရန္၊ 

• ကျခါင္ကျဆ ငႈ္ စစ္မ္ျားရည္ တ ုားတက္ကျစ္ရန္၊ 

• ၾတကကသ  ားၾကီားတထ ားမႈ န္ င္ျ   ၎န္ ငျ္  ဆကြပ္ကျသ စစ္မ္ျားရည္  ား တ ုားတကလ  ကျစ္ရန္၊ 

• မ မ က ုယ္ ိုယ္ျျမတ္ ိုားမႈ န္ ငျ္   မ မ က ုယ္ ိုယယ  ျၾုကည္ႈ တ ာုးျျမငျ္  လ ကျစ္ရန္၊ 

• က ုယ္ ယစစ္မျ္ားအင္  ားအ ားထတုသ  ျျုားရန္။ 

၁) ကျခါင္ျားကျဆ င္ျျပဳလုပသမ  အတ ုငျ္ားလျု ကလ ိုပ္ါ 

 

ကျခါင္ျားကျဆ ငတစ္္ကျယ ကအ  ား ကျင္ ားခ ယ္ျျပီားကျသ အခါ က န္ရ ျ ျ္ကျသ အဖဖြဲ႕သ ားမ  ားသည္ 

ကျခါင္ျားကျဆ ငျ္ျပဳလုပသမ  အ ား လ ကုလ ိုပၾကရမည္။  ဤလ ပရွ ားမ အ ားႈျပ လိုပရ တတင္ ဂီတတူရ ယ္ မ် ားအ ား 

အသႈံိုႈားႈျပ ၍ေႈသ ႈ္လည္ႈားေႈေ င္ႈား၊ အသႈံိုႈားမျပ ၍ေႈသ ႈ္လည္ႈားေႈေ ငႈ္ား ႈျပ လိုပ္ ို ငသည္။ 

(ဤေစ ားနည္ႈားသည္ maraca ဟိုေႈခေၚသ  လေတ ေငေမရ ေဂီတတတင္ န စခိုစႈံို 

စည္ႈားဝါားေ်ေ်လ ပရွ ားရသည္ႈ   တငႈ္ားဘိုတသ ႑န္ ဘူားသာီးေႈႈျခ ေတ စမ်   ားေ ို တာီးခတ္၍ေစ ားလ် င္ 

အထာူးသင္ႈ  ေႈလ် ႈ္ေႈၾေ င္ႈားေႈတတ႕ရ ႈ ႈျပီားႈျဖစသည္။) 

၂) ကအပၚဘကသ  ိုေတဆြဲဆန္ေကအၾက ကျလ    ပါ 

 

အဖဖြဲေသ ားမ  ားအ ားလ ျျုားက  ုကျျျမၾကီားကျပၚတတင္ကျဆ င္ျ  ကျၾက င္ျ  ထ ငု္ကျစ္ပါ။ ထ ကု႔န က ္

ထ ငု္ကျနရ မ  ျျဖည္ျားညငျ္ားစစ္  ထလ ကျစ္၍ ကျျျဖဖ  ားကျထ ကရပ္  လေ္ေႈမ ငႈ္ားမ် ားေ ို 

ေအပၚသ ိုေ႕ႈျမ  ေ္ ားခ ိုင္ႈားပါ။ လေ္ေႈခ် င္ႈားေႈလားမ် ားေ ိုလည္ႈား ေႈေ ငႈ္ားေငသ ို႕ညႊန္ႈျေပစပါ။ 

ထ ိုသ ို႔ျပ လိုပ္ေႈနစင္ဥတင္ အဆင္ေႈႈျေပစရန္ သခီ်ငႈ္ားတစပိုဒေ ား လေတ နႈ္ားသဆီ ိုပါ။ 

၃) ကျဘားဘကသ  ိုေအၾက ကျလ   ေပါ။ 
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အထကက္ဖ ျ္ျျပျပီားကျသ လႈ ပရမ ားမႈ ကြဲ သ ု႔ အျခ ားမတူညီကျသ လႈ ပရမ ားမႈ တစ္ခိုက ုကျဆ င္ငရက္ါ။ 

၄) ပ တြအက ျျပဳလပု္ါ။ 

 

အဖဖြဲေသ ားမ  ားအ ား စ္ကဝ္ ုငျ္ားပ ျျုျဖစ္္ကျအ ငတ္တ ပရပ္ကျစ္က  (သ ု႔) ထျု င္ကျစ္က  ပ တြတစ္ခိုဧ။ျ ္

အန ားမ  ားအ ားက ုပ္ငတယ္ကျစ္ပါ။ သက္ကျတ င္ျ  သကသ  ျျဖစ္္ကျစ္ရန္ သ ယ ကျသ  ဂတီသ စ္္တစ္ခို 

စဖင္ျ  ထ ားပါ။ အဖဖြဲေသ ားမ  ားကျပဳလုပ္ကျသ  ပ တြအ ား တဆြဲျျခငျ္ား၊ ပငျ္  မျခငျ္ား၊ ရစ္တ္္ျျခငျ္ား 

အစ္ရ ျ ကျသ လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားအ ား ကျလ လ စ္ူားစ္မ္ျားပါ။ ထ သု ု႔လႈ ပရမ ားမႈ ျျပီားဆ ျျုားပါက 

ပ တြအ ားကျခါကသ  မျ္ား၍ ကအဝားတတင ္ားပါ။ 

 

ဤကစ္ ားနည္ျားအ ား တ ဝန္ရ ျ လူၾကီားဝန္မ္ျ္ားတစ္္္ီားမ  စ္တင္္ီားကျဆ ငစ္္ ားန္ျု ငသည္။ ကကလားသငူယ္  ားထ မ  

စ္ တအ  ားထကသ န္ႈ္ မ  ား ကမတတေရလ  င္ ကကလားသူငယ္  ား လႈ ပရမ ားတကၾ တကလ ကျစ္ရန္ 

နည္ျားလမ္ျားကျပါငျ္ားစ္ ျကု  ုၾက ဳားစ္ ားအသ ျျုားျျပဳပါ။  

္ပမ - ကကလားသူငယတ စ္္ကျယ က္ ပ တြအ ားတဆြဲလ  င္ အျခ ားကကလားသူငယ္  ားအ ားလည္ျား ထ ကုြဲ သ ုေျပဳလုပရန္ 

အ ားကျပားပါ။ 

 

နည္း လမး္ မ ာ  -- ကကလားသူငယတ စ္္ကျယ ကခ ငျ္ားစ္ီအ ား ပ တြတစ္ခိုဆကီျပား၍ က ုယ္ျ  အ ားက ုယ္ ိုားက  

စူ္ားစ္မ္ျားကျလ လ န္ ငု္ကျစ္မည္ျ  လႈ ပရမ ားမႈ အသစ္္  ားအ ား မ တဆ က္ကျပားပါ။ 

၁) တာီးခတ္၍ ကပါ 

 

အဖဖြဲေထြဲမ  အဖဖြဲေသ ားတစ္္ကျယ ကသ ည္ ဗ ျ ု(သ ု႔) လငျ္ားတကင္ျားအ ားတာီးခတရမည္ျျဖစ္္ျျပီား အျခ ားကျသ  

အဖဖြဲ႔ဝင္  ားသည္ လ ိုပရမ ားကၾကရမည္။ လႈ ပရမ ားကၾကရ တတင္ လ ိုပရမ ားရန္ခကခြဲမႈ ရ ျ ကျသ သမူ  ားသည္ 

သူတ ု႔၏ လက္ကျခ  င္ျားမ  ား၊ လက္  ား၊ လက္ကျမ င္ျားမ  ားန္ င္ျ   ကျျျကခထ က္  ားက  ုလႈ ပရမ ားန္ ငုသည္။ 

ဗ ျတုီားသ  (သ ု႔) လငျ္ားတကငျ္ားတာီးသ မ  ား ရပ္ပသ ားသည္ျ  န္ ငျ္   လႈ ပရမ ားကကကနသ သူမ  ားလည္ျား 

ခ ကခ င္ျားရပၾကရမည္။ တီားခတသ  ျျပန္လည္ည္က္ကျပၚလ သည္ျ  အခါတတင္ ခ ကခ င္ျားျျပန္လည္ၾကရမည္။ 

ဂီတတူရ ယ အ ားတာီးခတရ တတင္ အဖဖြဲေသ ားမ  ားမ အလ ည္ျ  က  တီားခတသ ငျ္  သည္။ 

၂) န္ စ္္ကျယ ကကတ ြဲကပါ 

 

အျခ ား္ီားတညခ က္  ား 

• Eye-contact တ ာုးတကလ  ကျစ္ရန္၊ 

• အ ရ ျစု္ူားစ္ ကု္ႈ န္ ငု ္လသကတ မ္ျားစဖ ေျဖ ဳားတ ုားတက္ကျစ္ရန္၊ 

• သူတစ္္ါားလပုသမ  က တုုပလ ုကလ ိုပ္ျျခငျ္ားအ ားကျလ က ငျ္  ရန္၊ 

• ၾတကကသ  ားမ  ားၾကီားတထ ားမ ူ  စဖ ႔ျဖ ဳားတ ုားတက္ကျစ္ရန္၊ 

• အစ္ျပဳလုပ္ကျဆ ငျ္ျခင္ျားက ု ျျမ ငျ္  တင္ကျပားရန္။ 
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သင္ျ  ကျတ ျ္ကျက င္ျားစမန္ကျသ  ျျမ်ဴားၾကတကတားသခီ ငျ္ားအခ  ဳေက ုစဖင္ျ  ပါ။ ကကလားမ  ားအ ား 

န္ စ္္ကျယ ကဆ ီတတြဲကျပားပါ။ တ ဝန္ရ ျ ဝန္မ္္ျားမ  ားလည္ျား ကကလားသငူယ္  ားန္ င္ျ   အလ ည္ျ  လ ည္ျ  က တတြဲန္ ငုသည္။ 

တတြဲထ ားကျပားကျသ ကကလားန္ စ္္ကျယ ကသ ည္ တစ္္ကျယ က္၏လႈ ပရမ ားမႈ အမအူရ မ  ားအ ား  

က န္တစ္္ကျယ က္ လုျ ကတ ိုပျပဳလုပရမည္။  

မ ြခ ေ္ -- အခ  ဳကေသ  အဖဖြဲေသ ား ကကလားသငူယ္  ားက ု အျခ ားကကလားသူငယ္  ားန္ ငျ္   

တတြဲကျပားန္ ငု္ကျသ ျလ္ည္ျား လူၾကီားဝန္မ္္ျားျျဖင္ျ  သ  တတြဲထ ားကျပားရန္လ ိုအပသည ျ္ ကကလားအခ  ဳေရ ျ သည္ ို 

သတ ျျပဳကျစ္လ ုသည္။ 

ကျန က္ပသတ ျျပဳစ္ရ ကအၾက င္ျားတစ္ခိုမ   ဤလႈ ပရမ ားကစ္ ားနည္ျားတတင္ 

တစ္္ကျယ က္မင္ျ  တစ္္ကျယ ကီ္ားကင္ပြ ျျဖင္ျ  ကစ္ ားကရသ ကျၾက င္ျ   

ဤကစ္ ားနည္ျားန္ င္ျ  မရငျ္ားန္ ာီးကျသ  ကကလားအခ  ဳေအတတက္ အဆကငျ္ျပမႈ မ  ားျျဖစ္္ကျစ္န္ ငုသည္။ 

ထ ကု႔ၾက ငျ္   ထ ကုြဲ သ ုက႔သ ကကလားမ  ားန္ ငျ္  အတူ တလယ္ူကျသ  

အကမ  ားန္ င္ျ  လႈ ပရမ ားမႈ အခ  ဳေတ ု႔က ုျျပဳလုပ္ကျပားန္ ငုသည္။  

(္ပမ  - သင္၏လက္  ားျျဖငျ္   သူတ ု႔၏လေမ် ားေ ိုေအပၚသ ိုေ႔ႈျမ  ေ္ေႈပားပါ၊ ထ ိုေ႔န ေ္ သူတိုႈ ႔ေ ို 

သင္၏ခ ၶ ေ ိုယ္ေ  ား တစပတလွ ည္ႈ  ပတ္ေႈစပါ။) 

၃) က ုိုယ္ကျလ   ကသ လ မု  ဳား ကျလ   က္ါ 

 

သင္ျ  ကျတ ျ၍္ျျမ်ဴားၾကတကသ  စ္ည္ျားခ က္ က ဂီတသ စ္္တစ္ခိုက ုစဖင္ျ  ထ ားပါ။ ဤလႈ ပရမ ားမႈ ၏ 

္ီားကျဆ ငသူမ  စ္တင၍္ အခန္ျား၏တစ္ဖက္ျျခမ္ျားမ  အျခ ားတစ္ဖက္ျျခမျ္ားသ ု႔ 

ကျျျခလ မ္ျားၾကြဲၾကြဲျျဖင္ျ  တသ ားျျခငျ္ား၊ ကျျျခလ မ္ျားခပြ ပြ ပ္ ပသ ားျျခငျ္ား၊ ကျျျပားတသ ားႈျခင္ႈား၊ 

ခပ္ေႈန ားေႈန ားတသ ားႈျခငႈ္ား၊ မ နအျ ပည္ျ  ပ ျစု္ န္ င္ျ  တသ ားျျခင္ျား၊ လမ္ျားကျလ   ကြ္ၾ္က ခဏ္ရပျ္ျခငျ္ား၊ 

ခုပ္န္ဆခုပ္ န္ဆတသ ားျျခငျ္ား၊ စ္စ္သ ားမ  ားခ တီကသ ည္ျ  ပ ျစု္ ျျဖင္ျ  တသ ားျျခငျ္ား၊ ကျလားဘက္ကျထ ည္ကသ  ားျျခင္ျား 

အစ္ရ ျ သည္ျ   ပ ျစု္ အမ ျ ျျဳားမ  ဳားျျဖင္ျ  ကျလ   ည္ကသ  ားမည္။ က န္ကျသ အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားသည္ 

္ီားကျဆ ငသူ လုပသမ  အတ ငု္ျားလ ုကလ ိုပၾကရမည္။  

 

မ ြခ ေ္ -- မသင္န္ြမျ္ားကျသ  ကကလားသငူယ္  ားအတတက္ူ လမ္ျားအျမန္ကျလ   က္ျျခငျ္ားန္ ငျ္   

ခုန္ျျုျုျုျခငျ္ားကြဲ သ ုက႔သ  ရႈ ပ္ကျတထားကျသ လႈ ပရမ မႈ မ  ားသည္ လ ုကလ ိုပရန္ ခကခြဲမႈ ရ ျ ကျစ္န္ ငုသည္။ 

ထ ကု႔ၾက ငျ္   ကကလားသငူယ္  ား၏လ အုပခ က္  ားန္ င္ျ  ဆကီျလ  ျသ္ည္ျ   မတူညီကျသ လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားအ ား 

ျျပငဆ ငည ျ န ျ ျငူ္ျားပါ။  

၄) “ ုပ္ကျသ၊  ုပရမင”္ ကစ္ ားပါ။ 

 

က) အသ တသငျ္ားထ ားကျသ  သခီ င္ျားတစ္္ိုဒျ္ျဖင္ျ   လုပ္ကျဆ ငါ္။ အဖဖြဲ႔သ ားကအယ ကခ င္ျားစ္ီတ ုငျ္ားသည္ 

သခီ င္ျားစဖငျ္  ထ ားစ္္အခ  န္အတတင္ျား ကၾကရမည္။ သခီ င္ျားရပ္ပသ ားသည္ျ  အခါတတင္ တတ္ ိုငသမ   

မလႈ ပ္ ရန္္မငျ္  အသ မတထက္ကျစ္ရန္ ၾက ဳားစ္ ားၾကရမည္။ အဖြဲစျ႔သ ားမ  ား အခ  န္ည္္မ ၾက သညအထ  
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ျျင မသ ကကြ ကျနန္ ငုည္္ ို ကျစ္ ငျ္  ၾကည္ျ  ပါ။ အသ တသငျ္ားထ ားကျသ  ကျတားဂီတျဖငျ္  သ မဟုတ္ြဲ 

ဂီတတူရ ယ မ  ားအ ား တာီးခတ္၍လည္ျား ကစ္ ားန္ျု ငသည္။  

 

ခ) အသ တသငျ္ားထ ားကျသ  သခီ င္ျားတစ္္ိုဒ္ ိုစဖငျ္  ထ ားလ က္မင္ျ  ပင ္အဖဖြဲေသ ားကအယ ကခ င္ျားစ္ီတ ုငျ္ားသည္ 

ဂီတတူရ ယ တစ္ခိုအ ားတာီးခတလ  က္င္ ကၾကရမည္။ စဖင္ျ  ထ ားကျသ သခီ ငျ္ားရပ္ပသ ားသည္ျ  အခ  ပ္ န္တင ္

အနာီးဆ ျျုားတတငရ ျ ကျသ သဖူက္ ိုလ ည္ျ  လ က္ မ မ တတငရ ျ ကျသ  ဂီတတူရ ယ အ ား 

အခ  န္အနညားျင္ယၾ က ကျအ င ္သူန္ ငျ္  အတူတစ္ခ  န္တည္ျားတတငတာီးခတရမည္။ သခီ ငျ္ားျျပင္န္ဖငျ္  ကျသ အခါတတင္ 

မ မ ၏ဂီတတူရ ယ န္ ငျ္   တစ္ဖကသ ူ၏တရူ ယ  အခ ငျ္ားခ င္ျား လ ြဲ၍ သခီ င္ျားရပသညအထ ကျစ္ င္ျ  ၍ 

ယခငက္ြဲ သ ု႔ပင္ ပတလြဲလြဲဆကလကလ ိုပ္ကျဆ ငရမည္။  

၅) ကျျျပားကျနရင္ျားတာီးခတ္ါ။ 

 

အျခ ား္ီားတညခ က္  ား 

• တ ျျုျပန္္မူ မ  ားျျမန္ဆ န္လ ကျစ္ရန္။ 

အဖဖြဲေ္ီားကျဆ ငသူက ပ ုမ ၾုကီားမ ားကျသ ဂတီတူရ ယ မ  ားအ ား 

အခန္ျား၏ေႈထ င္ႈ  အစစ္န္ျားကျနရ မ  ားတတင္ ကျနရ ခ ြဲ၍ ခင္ပခ စခ ထ ားမည္။ အဖဖြဲေ္ီားကျဆ ငသူက 

ဂီတတူရ ယ အ ားတီားခတလ  ိုကသ ည္ျ  အခ  ပ္ န္တင ္အဖဖြဲေသ ားကအယ ကခ င္ျားဆတီ ငု္ျားက 

ဂီတတူရ ယ တစ္ခိုရ  ကျစဖက  ရ  ကျတတေသည္မငျ္   စ္တငတာီးခတရမည္။  

အဖဖြဲကေခါင္ျားကျဆ င ္တာီးခတ္ႈ အ ားရပလ ိုကသ ည္ျ  အခ  ပ္ န္တင္ အဖဖြဲေသ ားမ  ားက အျခ ားမတူညီကျသ  

ဂီတတူရ ယ တစ္ခိုက ုယူက  တီားခတရ န္အဆင္ျ  သငျ္  ကအနအထ ားျျဖင္ျ   ကျခါငျ္ားကျဆ င ္ျျပန္လညတာီးခတ္ည 

ျ္ျ  အခ  န္္ ိုကျစ္ ငျ္  ရမည္။ 
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Using Known Songs 
ရင္ျႏျ ျျီားကတြမ္ျားဝငႈ္ရ  ကျသ  သခီ င္ျားမ  ား 

 (ဤေအၾောင္း အရာစ င္း  ပေသ ေ္၍ းျမစမာေေလ သငူယမ ာ စ င္း   ရင္း စ  ီေးသာ သခီ င္း မ ာ ေိ ု  

းျပငဆင္းျဖည္း  စစ္ေအ သးံးု းျပဳရစလိ ုအပမည္) 

 
 

ၾက ားဖူားန ားဝရ ျ ၍ ရငျ္ားန္ ာီးတကျ မျ္ားဝငႈ္ ရ ျ ကျသ ကကလားသခီ ငျ္ားမ  ားသည္ ဂီတအ ားကုထ ျျုားအျဖစ္္ 

အသ ျျုားျျပဳျျခင္ျားအတတက ္အတလန္ကျက ငျ္ားစမန္ကျသ  အရင္ျားအျမစ္္ျျဖစ္သည္။ 

ကျအ ည္ကတ င္ကျဖ ျ္ျျပထ ားကျသ သခီ င္ျားမ  ားသည္ သင ္ၾက ားဖူားန ားဝျဖစ္္ကျန္ျပီား အဖဖြဲေထြဲတတင္  

ယ ျၾုကည္မူရ ျ စစ္ ျျဖငျ္   သဆီ ုန္ ငုည္္ျ  သခီ ငျ္ားမ  ားျျဖစ္ၾကသည္။ 

ထ ကုြဲ သ ုက႔သ သခီ င္ျားမ  ားသည္ ကကလားသူငယ္  ားအ ား အတ ုင္ျားအတ တစ္ခိုအထ  က ယ္ျျပန္က႔သ  

အသ ပ ုငျ္ားဆ ုငရ ၊ ဆည္ကသ ယ္ကျပားပ ႔ုျခင္ျားဆ ငုရ န္ င္ျ   

အၾက ားအ ရ ျနု္ င္ျ  သကဆ  ိုငက္ျသ ကအတတေအၾက ျမဳ  ားက ု ကျပားသကြဲ သ ု႔ 

စဖ ေျဖ ဳားမႈ ဆုျ ငရ ္ီားတညခ က္  ားရရ ျ ကျအ င္ျျမင္ကျစ္ရန္အတတက္ လ ုက္ကျလ  ညီကျတထစစ္ ျျဖင္ျ   

အသ ျျုားျျပဳန္ျု ျငုည္္ျ   လႈ ပရမ ားမႈ နည္ျားလမ္ျားမ  ားက ုကျပားကျသ  

အတလန္ကျက င္ျားစမန္သည္ျ  အရငျ္ားအျမစ္္ျျဖစ္သည္။  

 

သခီ င္း  စဖံ႕ျဖိ ဳ မ ွူြိ ုြေမ္ွူစ င္း  ပေသ ေ္ေးသာ  ဦ ြည္ခ ေမ ာ  

တ ရ စ္ႈ ျ န္ကျလားမ  ားပါဝငက္ျသ  

ကျက  ျၾ္က ားကျသ သခီ ငျ္ားတစ္္ိုဒ ္

• အၾက ားစစ္မ္ျားရည္မင္ျ   

တကၾ ကတကသ ပာူးကျပါငျ္ားပါဝင္ျျခငျ္ားက ု ျျမ ငျ္  တငရန္၊ 

• အသ တထကကြမ္ျားရကည္ မ္ျားက င္ျျခငျ္ားက ု အ ားကျပားရန္ 

(္ပမ  ကကလားသူငယ္  ားသည္ တ ရ စ္ႈ ျ န္္  ား၏ 

အသ မ  ားအ ား မ န္္င္န္ြ  ျျပဳလပု္ိုျ င္ျျခင္ျား)၊ 

• ကကလားသငူယ္  ား၏ ကအျျခခ ကက သ  

ၾတကကသ  ားၾကီားတထ ားမ ူ က ု အ ားကျပားရန္(တ ရ စ္ႈ ျ န္ 

ကစ္ ားစ္ရ  

အ ုကပ္လားမ  ားက ု ကကလားမ  ားအ ားက ုပ္ငတယ္ကျစ္ျခငျ္ား)၊ 

• ၾက တဳင္ကျမ   ျ္လငျ္  ကျစ္ င္ျ  စ္ ားျျခင္ျား။ 

နည္း လမး္ မ ာ  -- ကျပားထ ားကျသ  တ ရ စ္ႈ ျ န္ရိုပ္ ျကု ားခ ပ္  ား (သ ု႔) တ ရ စ္ႈ ျ န္စ္္ ားစ္ရ  

အ ုပ္  ားအနက္မ တ ရ စ္ႈ ျ န္တစ္္ကျက ငအ ားကျင္ ားခ ယရန္ အဖဖြဲေသ ားတစ္္ကျယ ကအ  ား ဖ တ္ကျခၚပါ။ 
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ထ ကု႔န ည္ကတ င္ အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားက သခီ င္ျားန္ ငျ္  က ုကည ီကျသ  တ ရ စ္ႈ ျ န္အသ မ  ားအ ား ျျပဳလုပရန္္မင္ျ   

ဤလ ူပရမ ားမ ူတတငအျ ပည္ျ  အဝပါဝငလ ရန္ အ ားကျပားသည္ျ  ကအန္ျဖင္ျ   ္ီားကျဆ ငသူက 

လ ုက္ကျလ  ညီကျကတထသ  သခီ င္ျားတစ္္ ို ဒ္ ို သဆီ မုည္။ 

 

ခႏၶျ က ုယအ စ္ တအ ပ ငု္ျားမ  ားပါဝင္ကျသ  

ကျက  ျၾ္က ားကျသ သခီ ငျ္ားတစ္္ိုဒ ္

• Bi Lateral Hand Activity1; 

• Midline Awareness2; 

• အက ျ ျျဳားျျဖစ္္ကျကစ္သ ဆကြပလ ိုပ္ ိုင္ျျခင္ျားရ ျ ရန၊္ 

• န ားကျထ င္မူ စစ္မ္ျားရည္ ို ျျမ င္ျ  တငရန္၊ 

• မ မ စ္ တအ  ားထ နျ္ားခ ပဳ္ ိုငႈ္ က ုကျလ က ငျ္  ကျပားရန္၊ 

• အဖဖြဲေသ ားမ  ားအ ားလ ျျုားတစ္တ စ္ညီတပ္စ္ညတတ ည္ျား 

ပါဝင္ကျဆ င္ငရကရန္။ 

နည္း လမး္ မ ာ  -- ဤလႈ ပရမ ားမႈ ၏ဥာီးေႈဆ ငသပမ  သခီ င္ျားကုျ မ တဆက္ကျပားမည္။ ထ ကု႔န ည္ကတ င္ 

ကကလားသငူယ္  ားက သခီ ငျ္ား၏ အခ  ဳေအပ ုဒ္  ားတတင္ လကခိုပတီား၍ သူတ ု႔၏ကျျျကခထ က္  ားက ု 

ၾကမျ္ားျျပင္ကျပၚသ ု႔ ကျဆ ငျ္  ၾကမည္။ အျခ ား  ုားရ ငျ္ားတလယ္ူကျသ  

အမူအရ မ  ားက လုည္ျားျျပဳလုပ္ ို ငသည္။ ကကလားသူငယ္  ားက အလ ုကသ ငျ္  စစ္ ပါဝငျ္ျပဳလုပ္ ိုငရန္ သခီ ငျ္ားအ ား 

ခက္ကျန္ ားကျန္ ားဆ ပုါ။ 

တကြဲျျပ ားကျသ အမအူရ မ  ားပါဝင္ကျ

သ  

ကျက  ျၾ္က ားကျသ သခီ ငျ္ားတစ္္ိုဒ ္

• တကၾ တကစစ္ ပါဝင္ကျဆ င္ငရက္ျျခငျ္ားန္ ငျ္  န ားကျထ ငျ္ျခ

င္ျားစစ္မျ္ားရညအ ား ျျမ င္ျ  တငရန္၊ 

• စ္ တ္ူားစ္ တသ န္ျားမ  ား စဖ ေျဖ ဳားတ ာုးတကလ  ကျစ္ရန္၊ 

• အ ရ ျစူု္ားစ္ က္ုမူ စဖ ေျဖ ဳားတ ုားတကလ  ကျစ္ရန၊္ 

• အက ျ ျျဳားျျဖစ္္ကျကစ္သ ဆကြပလ ိုပ္ ိုင္ျျခင္ျားရ ျ ရန၊္ 

• ၾတကကသ  ားၾကီားမ  ား၏ ကျျျပားလႊျ ျား၊ခုန္၊ကန္၊ 

လ ူပရမ ားန္ ငုသည္ျ  စစ္မ္ျားရည္  ားတ ုားတက္ကျစ္ရန္၊ 

 
1 Bi Lateral Hand လႈ ပရမ ားမႈ ဆ ုသည္မ  ကကလားမ  ားက မတူညီကျသ အလပ္ု  ားလုပၾကရ တတင္ 

လက္မစ္ဖကလ  ျုျားက ုအသ ျုျားျျပဳန ိုငႈ္ျခင္ႈားစစမ္ႈားရအက ိုဆ ိုလ ိုသည္။ (ဥပမ အ ားႈျဖင္ႈ   လေတ စ ေက  ဗံႈိုေ ို ေ ိုင ္ားစဥ္ ေ်နတစ ေက  

ဗလတီိုတ္ေႈခ် င္ႈားႈျဖငႈ္  တာီးခတႈ္ျခငႈ္ား) ဤေ  သ ိုေ႔သ  လ ိုပရွ ားမ ပမ် ားသည္ ဦားေႈန  ေက  

စေ္ဝ ိုင္ႈားႈျခမ္ႈားန စ ေႈ္ျခမ္ႈားလႈံိုႈားတတငေလိုပလ ိုပ္ႈျခငႈ္ားႈျဖစ္ႈျပီား ဘယ္လေ္ွငႈ္  ည လေဟ နခေ်ည ီေႈအ င္ နႈ္ားခ်  ပ္ေႈပားေႈသ  အဓ ေေသ  ခ်ေ္ႈျဖစသည္။ 

ဤဖံစႈ႔ျဖ  ားမ ၏ေႈန ေ္ႈံိုႈားအဆင္ႈ  မ   ေေလားငယ္မ် ား လမ္ႈားေႈလ်  ေႈ္ျခင္ႈားပင္ႈျဖစသည္။ 

2 Midline Awareness ဆ ုသည္မ  ကျစမားကင္ျားစ္ကကလားငယ္  ားက စဖ ႔ျဖ ဳားလ သည္မင္ျ  အမ   သတူ ု႔တတငအလယဗဟ ရု ျ သည္ ို 

ဖခြဲျျခ ားသ ျျမင္ ိုင္ျျခင္ျားက ုဆ လု ုသည္။  ယခငအခ  န္ ္မင္ျ  မတူကျတ  ကျသ  ကျဘားဘကသ  ို႔လ ူပရမ ားမ ူမ  ားသ ကပ္တတေျခင္ျားမ   ယခင ္

ကျစမားကငျ္ားစ္ကကလားငယ္  ားက ကျဘားပတလ ည္ညတင္ကျတတေကရသ  အရ မ  ားအ ားၾကည္ျ  တတခြဲ  ရ မ  ကျန က္ ိုင္ျားတတငအလယတ ည္ျ  တည္ျ  တတငရ ျ ကျသ  

အရ မ  ားအ ားလည္ျား ၾကည္ျ  တတလ  ျျခင္ျားက ုဆ ုသည္။ ဤကြဲ သ ုကေသ  စဖ ႔ေျဖ ဳားမ ူကအျျခကအနသည္ ကျန ကအဆငျ္  သငၾက ားကျရားအတတက္ 

ကအရားပါကျသ  စဖ ျျဖ ဳားၾက ီားတထ ားမႈ မ ုငတ ို ငတစ္ခိုျျဖစ္သည္။ 
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• အသ ပ ုငျ္ားန္ င္ျ  ဆ ငု္ကျသ တကျ မ္ျားက င္မူ မ  ားက ု 

အ ားကျပားရန္။ 

နည္း လမး္ မ ာ  -- မတူညီကျသ စစ္မ္ျားရညရ ျ သည္ျ  ကကလားမ  ားအ ားလ ျျုား ဤသခီ ငျ္ားတတင္ ပါဝင္ ိုငရန္ 

အ ားကျပားသည္ျ  ကအန္ျဖငျ္   ကျတ ျသ္င္ျ  ရ ျမု  သ  ရႈ ပ္ကျတထားကျသ  အမအူရ မ  ားအ ား ျျပဳလုပ္ကျစ္ပါ။ 

ျျဖည္ျားညင္ျားကျသ သခီ ငျ္ားန္ ငျ္   အမူအရ မ  ားျျဖစ္ရမည္ ို သတ ရပါ။ ထပခါျျပန္ဆ ိုကရသ  သခီ ငျ္ားအပ ုပ္ ဒတင္ 

သူတုျ ႔၏လက္ကျမ င္ျားမ  ားအ ား ကျျျမ  ကလ  ိုက ္ခ လ ကုျ္ျပဳလုပ္ကျစ္န္ျု ငသည္။ ထ ႔ုအျပင္ 

သခီ င္ျားစ္စဖငျ္  ကတည္ျားကပင္ အဖဖြဲေသ ားမ  ားအ ားလ ျျုားက ု အခန္ျားပတ္တလ ည္ 

လမ္ျားကျလ   က္ကျစ္န္ ငုသည္။ 

တူားတူပုန္ျားတ ငု္ျားကစ္ ားကျသ  

တ ရ စ္္ ျ န္တစ္္ကျက င္ သ ု႔မဟုတ္ 

ကကလားသငူယတ စ္္ကျယ က ္

ကအၾက င္ျားပါဝငသည္ျ   

ကျက  ျၾ္က ားကျသ သခီ ငျ္ားတစ္္ိုဒ ္

• မ မ ေ ိုယ္က  ိုယ္္ ားလေအသဘ ေႈပါေမွိုမ တစ္ငႈ္   

လူမ ိုဆကဆ  ကျရားန္ ငျ္  ပကသ က္ကျသ  

ကသဘ ကျပါက္ ားလည္မိုမ  ား ရ ျ လ ကျစ္ရန္၊ 

• မ မ က ုယ္ ိုယယ  ျၾုကည္မူတည္ကျဆ ကရန္၊ 

• ၾက တဳင္ကျမ   ျ္လငျ္  ကျစ္ င္ျ  စ္ ားျျခင္ျားန္ င္ျ   

စ္ တလ  ိုက္ န္ါ္ျျပဳလုပ္ျျခငျ္ားအ ားထ န္ျားခ ပဳ္ျျခင္ျား 

တ ုေက ုကျလ က ငျ္  ကျပားရန္။ 

နည္ျားလမ္ျားမ  ား။   ။ သခီ ငျ္ား၏ ပထမအပ ုပ္ ဒတင္ ကကလားသူငယတ စ္္ကျယ က္ ို တ ရ စ္္ ျ န္အ ုပတစ္ရိုပအ ား 

က ုင ္ားချု ငျ္ားပါ။ ထျု ကေန ကသ ူသည္ အ ုပအ ား စ္က္ဝ ုငျ္ား၏အလည္ယတ င ္ားမည္။ ထ ားျျပီားကျန ည္ကတ င္ 

္ီားကျဆ ငသူက ထ အု ုပသည္ိုန္ျားကျနသည္ျ  ကသဘ ျျဖစ္္ကျစ္ရန္အတတက္ ပ တြတစ္ခိုျျဖငျ္   

ထ အု ုပအ ားဖ ျျုားအပုလ ိုက္ည္။ သခီ င္ျား၏ဒတု ယအပ ဒုအဆ ျျုားတတင္ ကျခါငျ္ားကျဆ င္မ ဖ ျျုားအုပ္ ားကျသ  

ပ တြက ုဖယရမ ားလ ုက္ည္။ ထ အုခါ ကကလားသူငယသ ည္ သူ၏အ ုပ္ကျလားအ ား ျျပန္လည္ ိုပ္ ငတယက္ျစပ႔ဖက္ ို ငသည္။ 

ကျက  ျၾ္က ားကျသ  

လ ပ္ျျပ သခီ င္ျားတစ္္ိုဒ ္

• အဖြဲစျ႔သ ားမ  ားအတအူတကပူားကျပါင္ျားပါဝင္ကျဆ င္ငရကရ

န္၊ 

• ၾတကကသ  ားၾကီားတထ ားမ ူ န္ ငျ္   ၎န္ ငျ္  ဆကြပ္ကျသ  

စစ္မ္ျားရည္  ား တ ာုးတကလ  ကျစ္ရန္၊ 

• မ မ က ုယ္ ိုယယ  ျၾုကည္မူတည္ကျဆ ကရန္၊ 

• အသငျ္ားအဖဖြဲေစ္ တဓတ္မငျ္   ကျခါငျ္ားကျဆ င္မူ ဆ ုငရ  

တကျ မ္ျားက င္မူ မ  ားက ု အ ားကျပားရန္၊ 

• န ားကျထ င္မူ စစ္မ္ျားရည္ ို ျျမ င္ျ  တငရန္၊ 

• စ္ တလ  ိုက္ န္ါ္လုပ္ကျဆ င္ျျခငျ္ားအ ားထ န္ျားခ ပဳရန္၊ 

• ကကလားငယ္  ားအ ား ကျလ က င္ျ  ကျပားရန္။ 
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နည္း လမး္ မ ာ  -- အဖဖြဲေသ ားမ  ားက  ုစ္ကဝ္ ုင္ျားပ ျျုျုျဖစ္္ကျအ င္ ိုင္ကျစ္၍ ၾကီားမ ားကျသ  

ပ တြၾကာီးတစ္ခို၏ အစစ္န္ျားအန ားမ  ားအ ား က ုင္ကျစ္ပါ။ ထ ကု႔န က္ ္ီားကျဆ ငသူက ကကလားမ  ားအ ား 

လႈ ပရမ ားမႈ ကအၾက င္ျားက ု ရ ငျ္ားျျပမည္။ လႈ ပရမ ားမႈ အ ား စ္တငသည္ျ  ကအန္ျဖင္ျ   ္ီားကျဆ ငသူက 

တစ္္မသ ျျုားအထ ကျရင္ တ္ည္။ ထ သု ု႔ သ ျုျုားအထ ကျရင္ တ္ ျျပီားသည္ျ  အခါတတင ္္ီားကျဆ ငသူက“Wiggle, 

wiggle, wiggle!” ဟုကျျျပ မည္။ ထ အုခါအဖဖြဲေသ ားမ  ားက ပ တြအ ား 

ဟ ုဘကသညဘကလ ႈ ပရမ ားတတန္႔လ မ္ကျအ င္ျျပဳလုပရမည္။ ထ ကု႔န က္မ ္ီားကျဆ ငသူက  “Stop!” 

ဟုကျအ ျ္လုျ ကသ ည္မင္ျ   အဖဖြဲေသ ားမ  ားအ ားလ ျျုားကရပလ ိုက္ျျပီား ျျင မသ ကကြ ျျဖင္ျ  ဆက္ ိုင္ကျနရမည္။ 

ဤကြဲ သ ု႔အၾက မ္ကျပါင္ျားမ  ားစစ္ ျျပဳလုပ္စ္ ားန္ျု ငသည္။ ကျန က္ ိုင္ျားဆက္စ္ ားၾကရ တတင ္

အဖဖြဲေသ ားမ  ားကလည္ျား “Stop!” ဟု ကျျျပ န္ျု ငသည္။ ထ ကု႔န က္ ္ီားကျဆ ငသူမ  သခီ င္ျားအ ား 

မ တဆ က္ကျပားစ္ပ္္တင ္အဖဖြဲေသ ားမ  ားက ပ တြ၏အန ားမ  ားအ ား က ပု္ငတယ္  

လ ပ္ျျပ တစ္္ကျက င၏္ကျတ င္ ခတ္ကျကနသ  ပ ျစု္ ျျဖစ္္ကျအ င ္ပ တြအ ား ကအပၚသ ုက႔ျျမ  ကျ္ျခငျ္ား၊ 

ကျအ ကသ  ို႔ခ ျခငျ္ားမ  ားပ  ုလပု္ကျဆ ငည္္။ ထ သု ု႔ကစ္ ားၾကရ တတင ္အဖဖြဲေသ ားမ  ားက 

သခီ င္ျားဆ ျုျခင္ျားန္ ငျ္   အမအူရ မ  ား လုပ္ိုျ ျင္သည္။ 

အၾေးံျပဳခ ေ္ -- အရ ကကအၾက ကၾကာီးကျသ  ကကလားသူငယ္  ားအတတက ္အရ ဝတႈ ျတဳစ္ခို၊ 

ဂီတတူရ ယ တစ္ခိုက  ုကျင္ ားခ ယ္ ကစ္ ားကရသ  လႈ ပရမ ားျျခင္ျားထက ္ဤလႈ ပရမ ားျျခငျ္ားကြဲ သ ု႔ 

အရ ဝတႈ ျတဳစ္ခိုတည္ျားက သု  လႈ ရ  ားမႈ ၏ အစ္မ  အဆ ျျုားအထ အသ ျျုားျျပဳကစ္ ားျျခင္ျားက 

ပ ုမ ုတလယ္ူသညဟို ဆ ၾုကသည္။ 
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Improvisation  
ႀက ျရဳ က ပန္ျား ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ င္ျျခင္ျား 

 

ဤကြဲ သ ုက႔သ  ဂီတန္ င္ျ  သကဆ  ိုင္ကျသ လႈ ပရမ ားမႈ မ  ားစ္ုကျဆ ငျ္ားတင္ျျပထ ားမႈ တတင ္ကျတားဂီတအ ား 

ႀက ျရဳ က ပန္ျား ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ ငျ္ျခင္ျား ဆ သုည္ျ   ကအၾက င္ျားအရ လည္ျား 

တစ္ခိုအပါအဝင္ျျဖစ္သည္။ ဤအပ ုင္ျားတတင္ ႀက ျရဳ က ပန္ျား ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ င္ျျခင္ျားသည္ 

လႈ ပရမ ားမႈ တစ္ခိုျျဖစ္္ျျပီား အျခ ားကျသ  လႈ ပရမ ားမႈ မ  ား၌ပါဝငိ္ုျ င္ကျၾက ငျ္ားန္ င္ျ   

ဤကြဲ သ ု႔ျပဳလုပ္ျျခင္ျားအ ားျျဖငျ္  ရရ ျ လ မည္ျ   အစခင္ျ  ကျရားကျက င္ျားမ  ား၊ အက  ဳားကျက ားဇူူားမ  ားအ ား 

အဓ ကထ ားတင္ျျပထ ားသည္။ 

 

၁) အဖဖြဲ႔လုျ က ္ၾက ျရဳ က ပန္ျား ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ ငျ္ျခင္ျား 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• အဖဖြဲ႔သ ားတစ္္ကျယ ကခ ငျ္ားစ္ီအ ား ကျင္ ားခ ယရန ္

ပ ုမ ုမ  ားျျပ ားကျသ ဂီတတူရ ယ မ  ားအ ားကျပားထ ားျျပီား တီားခတလ  ိုလ  ငတာီးခတ္ ငျ္ျပီား 

မတီားခတလ  ိုလ  ငလည္ျား တီားခတြရ မလ ုကျသ  ပ ုမ ကု ယ္ျျပန္႔သည္ျ   တလတလ င္ပခင္ျ  က  ုကျပားရန၊္ 

• မ မ ဘ သ စ္ည္ျားမ ္္ျားတစ္ခိုထ ား၍ပ ျမု န္ျျပဳလုပ္ျျခင္ျားက ု ကျလ က င္ျ  ရန္၊ 

• ဂီတကအပၚတတင ္ားကျသ  မ မ ၏က ုယ္ ိုငခ စ္ ားခ က္  ားအ ား ထတ္ုကျဖ ျ္ျျပသစခင္ျ  က  ုကျပားရန၊္ 

• အဖဖြဲေသ ားတစ္္ကျယ ကခ င္ျားဆအီ ား မ မ သည္ အဖဖြဲေတစစ္ဖြဲ႔တတငေပါအဝငႈ္ျဖစ္ေႈၾေ င္ႈားေ ို 

ခံစ ားေႈတတ႕ၾေံႈ ေႈစရန္ငွ္ႈ  အတူ မ မ ၏အျပဳအမူမ  ားသည္ (္ပမ  -မ မ ၏ ဂတီတူရ ယ မ  ားအ ား 

တီားခတသ ည္ျ  ပ ျစု္ ) တစ္္ါားသအူကျပၚတတငအ္က  ဳားသက္ကျရ က္ႈ မ  ား ျျဖစ္္ကျစ္မည္ျ   

အလ ားအလ ရ ျ သညရ ျ သည္ ိုျျမငလ ကျစ္ရန္၊ 

• ္ီားကျဆ ငသူအတတကလ ည္ျား မ မ ၏အဖဖြဲ႔သ ားမ  ား၏ အဖဖြဲ႔အတတငျ္ားတတငလို ပ္ ိုင္ ျမု  ားန္ င္ျ   

အခ င္ျားခ ငျ္ား ျျပဳမဆူကဆ  ပ ျမု  ားက ု ကျလ လ န္ ငုည္္ျ  အစခင္ျ  ကအရားကျက င္ျားတစ္ခိုက ု ကျပားရန္၊ 

ကျယဘူယ အ ားျျဖင္ျ   အဖဖြဲ႔အတတငျ္ားတတင ္ျျပဳမဆူကဆ  မႈ မ  ားသည္ 

လက္ကျတတေဘဝတတငလည္ျား 

ျျဖစ္္ကျပကၚကနသ  ျျပဳမူဆကဆ  ျပု ျမု  ား ျျဖစ္သညဟိုရ င္ျားလင္ျားစစ္  သ န္ျု ငသည္။  

• အဖဖြဲက႔ခါငျ္ားကျဆ င ္အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားသည္ 

စ္ည္ျားလ ျျုားစစ္ ျျဖငျ္  လုပ္ကျဆ င္ကျန္ျခင္ျားရ  မရ ျ  က ကုျလ လ န္ ငုသည္။ အဖဖြဲ႔သ ားမ  ား၏ 

အတူတတကရ ျ ကျန္ျခငျ္ားကျသ ျ္လည္ျားကျက ငျ္ား၊ 

အတူအတကမရ ျ ပြဲတကြဲျျပ ားကျန္ျခင္ျားတျု ေအ ား ကျလ လ မ တသ  ားျျခင္ျားသညလည္ျား 

စ္ တ္ဝငြ ားစ္ရ ကျက ငျ္ားသည္။ 
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စ္ည္ျားမ ္္ျားစ္ည္ျားကမ္ျားမ  ားအ ားကျတတားမ တက္ျနစ္ရ မလုျ ပြဲ ဂီတတူရ ယ မ  ားအ ားတီားခတ္ျျခင္ျားန္ ငျ္   

တလတလ င္ပြ ျျဖင္ျ   ဂီတတူရ ယ မ  ားအ ားစ္ူားစ္မ္ျားကျလ လ ျျခင္ျားသည္ ကကလားသငူယ္  ားအတတက္ 

တလင္န္ြ ကျပ  ျ္ရႈႊင္ကျစ္၍ စ္ တ္ဝငြ ားစဖယ္ကျက င္ျားသည္။ အဖဖြဲ႔န္ ငျ္  အတူတတက ႀက ျရဳ က ပန္ျား 

ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ င္ျျခငျ္ားသည္ ကျပ  ျရ္ႈႊင္ငဖယ္ကျက ငျ္ားသကြဲ သ ုေ တစ္ခ  န္တည္ျားတတင ္အဖဖြဲ႔ဝင္  ားန္ ငျ္   

အဖဖြဲ႔္ီားကျဆ ငသူတ ု႔အ ားလ ျျုား အတူတတကလုပ္ကျဆ င္ျျခငျ္ားန္ င္ျ  တတက ဂီတသ စ္္္  ားအ ား 

သူ႔အလ ုကအလ  ကဖ န္တာီးျျခငျ္ား တ ု႔က ုျျဖစ္္ကျစ္သည္။ 

အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားက တစ္ခို သ ႔ုမဟုတ္ တစ္ခိုထက္ ိုကျသ  ဂတီတူရ ယ မ  ားအ ားကျင္ ားခ ယ္ ိုငရန္ ဂီတတူရ ယ  

အမ  ဳားအစ္ ားအမ  ားအျပ ားအ ား အခန္ျား၏အလည္ယတ င္ သ ု႔မဟုတ္ အခန္ျားပတလ ည္ညတင ္

ကျနရ ခ ထ ားပါ။ ္ီားကျဆ ငသူက မ မ အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားအ ားလ ျျုားက ု တုန္႔ျပန္ရ တတင ္မ မ ကျင္ ားခ ယ္ ားကျသ  

ဂီတတူရ ယ ျျဖင္ျ   က ုယ္ ို ငသ စ္္တစ္ခိုျျဖင္ျ   တီားခတတ  ျေုျပန္ရမည္။ ထ သု ု႔ျ႔ပဳလုပ္ျျခငျ္ားသည္ 

ခကခြဲမႈ မ  ားရ ျ န္ ငုသျ ဖင္ျ   အဖဖြဲ႔တစစ္ဖြဲ႔မ  ကျန ကတ စစ္ဖြဲ႔သ ု႔ လူက ုယတ  ိုင္ကျစ္ င္ျ  ၾကည္ျ  ၾကပ္တ္ကျပားရန္ 

လ အုပသည္။ ကကလားသူငယတ စ္က္ျယ ကခ ငျ္ားစ္အီ ား အလ ည္ျ  က တသ ားလ  ၾကာီးက ပ္ကျပားရန ္လ ုအပသည္။ 

ကကလားမ  ား၏ အသစ္အဆန္ျားျျဖစ္္ကျသ  ဖန္တာီးမႈ မ  ားက ုကျသ ျလ္ည္ျားကျက င္ျား၊ 

အဖဖြဲ႔လ ုက္ျျပဳလုပတီ တထင ္ားကျသ  ဂီတ သ စ္္္  ားက ု ျျပန္လညတ ျ႔ုျပန္ကျပားပါ။  

အၾေးံျပဳခ ေမ ာ  -- 

• အဖဖြဲ႔သ ားကအယ ကခ င္ျားစ္တီ ုင္ျားသည္ ကအရားပါကျၾက င္ျားက ုသ ကျစ္လ က္ 

ဂီတန္ င္ျ  သကဆ  ိုင္ကျသ  အသ မ  ားက ုစ္ာူးစ္မျ္ားကျလ လ ရန္ အစခငျ္  ကျက င္ျားကျပားသင္ျ  သည္။ 

• ဂီတဆ ုငရ လကတ နျ္ားတာီးခတြပဆ ိုမ ူျျပဳလုပ္ကျနခ  ပ္ န္တင္ ၾက ျကဳျတတေရမည္ျ   အနည္ျားငယ္ကျသ  

အစ္ီအစ္္တက မျဖစ္ျ္ျခငျ္ားမ  ားအတတကၾက တဳငျ္ျပငဆ င ္ားပါ။  

• အဖဖြဲ႔သ ားမ  ား အတူတတကလုပ္ကျဆ ငရ တတကငအျျခကအနအဆင္ကျျျပျခငျ္ား၊ 

အခ င္ျားခ ငျ္ားအျပန္အလ န္ န ားကျထ င္ကျပားျျခင္ျား၊ 

ဂီတန္ င္ျ  ပကသ က္၍တစ္္ကျယ က္၏ကအတတားမ  ားက ု က န္တစ္က္ျယ က္ တ ျျုျပန္ျျခငျ္ား 

စ္သည္ျ  ကအၾက င္ျားအရ မ  ားအ ားကျစ္ င္ျ  ၾကည္ျ  ပါ။  

• အဖဖြဲ႔န္ င္ျ  အတူ ဂတီသ စ္္္  ားအ ား အတအူတကျျပဳလုပဖ န္တာီးကျစ္ျခငျ္ားသည္ 

သူတစ္္ါားအ ားလကခ ျျခငျ္ားန္ ငျ္  သည္ျားခ ျျခင္ျား စ္သည္ျ   လူမ ူကျရားန္ င္ျ  သကဆ  ိုင္ကျသ  

ကအလားထ ားအပ္ကျသ တကျ မ္ျားက ငႈ္ အ ား တ ာုးတက္ကျစ္သည္။  

• သင္ ိုယတ  ိုင္ငလ  င္ တကၾ တကစစ္ ပါဝငသူတစ္္ကျယ ကအ ျ ဖစ္ခ ယူလ က္ ထ ငုၾကည္ျ  ကမနပြဲ 

က ုယတ  ိုငါ္ဝင္ကျဆ င္ငရက္ါ။ 

• ထ ႔ုျပင္ သငသည္ ကစ္ ားဖပြဲမ  ားမ  ဆက္စ္ ား၍မကရတ  ကျသ ကကလားမ  ားန္ င္ျ   အတူတတက 

အသ မတထက္ြဲ အမူအရ မ  ားန္ င္ျ  ကစ္ ားန္ ငုသည္။ 

• ကျဆ  ကစ္ ားရ တတင္ ထ နျ္ားသ မ္ျားရန္ခကခြဲလ ကျသ  ကကလားန္ ငျ္  အတူတတက 

သ၏ူဖ တလ တတ ကၾ တကမႈ န္ ငျ္  က ုကည ီကျသ ပ ျစု္ ျျဖင္ျ   ကစ္ ားကျပားျျခင္ျားန္ ငျ္   
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အျခ ားသူမ  ားအ ားမထ ခ ုက္ကျစ္ရန ္မ ကလ  ျျုားအၾကည္ျ  ခ င္ျားဆ ျရုန္ၾက ဳားစ္ ား၍ 

သတ ကျပားန္ျု ငသည္။  

မ ြခ ေ္ -- အကယ၍္ ကကလားသူငယ္  ားသည္ ထ န္ျားခ ပဳရန္ခကခြဲတလန္ျားျျခငျ္ားန္ င္ျ   

သူတ ု႔၏စ္ တလ ္ႈပရမ ားစစ္ တီားခတ္္ႈမ  ားသည္ ဂီတတူရ ယ မ  ားအ ား ထ ခ ုက္ ကြာီးကျစ္န္ ငုသညအထ ျျဖစ္လ လ  င္ 

အခ ျ ျကဳေသ လ္ႈပရမ ားကစ္ ားနည္ျားမ  ားအ ား ျျပဳလုပ္ကျစ္ပါ။ မညသည္ျ  အရ မ  ားအ ား ျျပဳလုပသင္ျ  သည္ ို 

စ္္္ျားစ္ ားမကရတ  ကျအ ငရမူ ပ္ကျတထားလ လ  င္ ဤဂီတဆ ငုရ လ ူပရမ ားမ ိုူမ  ားစ္ အုကပ္မပားကျသ  

လ ူပရမ ားကစ္ ားနည္ျားမ  ားအ ား အသ ျျုားျျပဳ၍ ကကလားငယ္  ားအ ား တလတလ င္ပြ  ကစ္ ားကျစ္ပါ။ 

၂) အဖဖြဲ႔အတတင္ျားန္ ငျ္  အဖဖြဲ႔ျပငတ္တင္ တစ္္္ီားခ ငျ္ားဆအီ ရ ျစု္ ုကအ ခ  န္ယူျျခင္ျား 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• အဖဖြဲေသ ားမ  ားအ ားလ ျျုားက  ု

တစ္္္ီားခ ငျ္ားစ္အီလ ုကတ ူညီကျသ အ ရ ျစု္ ုကဂ ုျျပဳျျခငျ္ားက ုကျပားရန္၊ 

• မ မ တ ု႔အလ ည္ျ  ကျရ ကလ  သညအထ  ကျစ္ င္ျ  ဆ ငု္ျားတတ္ကျစ္ရန္၊ 

• စ္ တလ  ိုက္ န္ါ္လုပ္ကျဆ င္ျျခငျ္ားအ ားထ န္ျားခ ပဳတတရန္၊ 

• အဖဖြဲ႔အတတင္ျားရ ျ အျခ ားသူမ  ား၏လ ုအပခ က္  ားက ုသတ ထ ားတတ္မူရ  လ ကျစ္ရန္၊ 

• အဖဖြဲ႔္ီားကျဆ ငသူအ ား အဖြဲစျေသ ားမ  ား၏အခ ငျ္ားခ င္ျားတ ျ႔ုျပန္္မူ က ု 

ကျလ လ ကျစ္ င္ျ  ၾကည္ျ  စခင္ျ  ကျပားရန္။ 

ဤလႈ ပရမ ားမႈ သည္ အဖဖြဲ႔သ ားအခ င္ျားခ ငျ္ားအလ ည္ျ  က ျပဳလုပရမည္ျ   စ္ည္ျားမ ္္ျားမ တလြဲ၍ 

အျခ ားစ္ည္ျားမ ္္ျားမ  ားမရ ျ ကျပ။ မ မ အဖဖြဲ႔သ ားတစ္္ကျယ က္မင္ျ  အတူ တစ္လမည္ျ  စီ္ လကတ န္ျားတာီးခတ္ါ။ 

သငတ္ီားခတခပ္ငတင ္ကကလားသူငကယအ ပၚအ ရ ျစု္ က္ု  သူလုပ္ကျနသည္ျ  အရ အ ားကျစ္ ငျ္  ၾကည္ျ  က   

တ ျ႔ုျပန္သည္ျ   ကအန္ျဖငျ္   သင္ျ  ဘက္ ဂီတသ စ္္တစ္ခိုက  ုတာီးခတ္ါ။ တ ျေုျပန္ျျခငျ္ားဟုဆ ရု တတင ္

ကကလားလုပသမ  အရ တ ျု္ငျ္ားအ ား အသ အမ တ္ျျပဳျျခငျ္ားက ုဆ ုလ ုသည္။ တ ျျုျပန္ရ တတင ္

ကကလား၏တာီးခတ္ႈ န္ င္ျ  လ ကုဖက္ကျသ  စ္ည္ျားခ ကတ စ္ခိုကျလားလည္ျားျျဖစ္္ိုျ ျ္ငသည္။ 

ထ ကုြဲ သ ုကေသ  ကကလား၏ လကတ န္ျား/ႀက ျရဳ က ပန္ျား ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ င္ျျခငျ္ားအ ား 

ကျစ္ ငျ္  ဆ ုငျ္ားျျခငျ္ားန္ င္ျ  တ ျ႔ုျပန္ျျခင္ျားသည္ သူ၏ဂီတအ ား ဂ စု္ ုက္ ားကျထ ငက္ျပားကျသ  

သူရ ျ သည္ျ  အတတက္ကျၾက င္ျ   သူသည္ ကအရားအပါကျသ သျူျဖစ္သညဟို ထင္မည္တသ  ားကျစ္သည္။ 

ကအကနအားတလန္ကျသ  ကကလားသူငယတ စ္္ကျယ က္ ို ခ ည္ျားကပရ တတင္ သ၏ူန မညအ ားကျခၚက  

သငလိုပ္ကျစ္ခ င္ကျသ  အရ မ  ားက ု သူကလုပရမညဆ ိုကျသ  ကသဘ မသက္ကျရ က္ကျစ္ပြဲ သငသည္ 

သူ႔အန ားတတငရ ျ ကျနရ ျမု  ျျဖစ္သည္ ို ရ င္ျားျျပ၍ သူေအ ားညငသ စစ္ ျျဖငျ္   သခီ င္ျားဆ ျုျပပါ။ 

ကကလားသငူယ္  ားန္ င္ျ  တစ္္္ီားခ င္ျားအခ  န္ယူရ တတင္ အခ  န္ည္္  ယူသင္ျ  သည္ ို မ မ ဘ သ ခ င္ျ  ခ  န္ြ္ ္ျားစ္ ားပါ။ 

တ ျေုျပန္ႈ္ နည္ျားကျသ  သ ႔ုမဟုတ္ တ ျ႔ုျပန္ႈ္  လ ျျုားဝမရ ျ ကျသ  ကကလားက  ုအခ  န္္  ားမ  ားကျပားပါ။ 
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သငသည္ ကအကနအားတလန္ျားကျသ  ကကလားငယ္  ားက ုလည္ျား တကၾ ကတကသ ကကလားသငူယ္  ားနည္ျားတူ 

စ္ တ္ဝငြ ားကျၾက ငျ္ားျျပပါ။  

ထ ကုြဲ သ ု႔ တစ္္္ီားခ ငျ္ားစ္အီခ  န္ယူရ တတင္ အျခ ားကျသ အဖဖြဲေမ ကကလားမ  ားက စ္ တရ္ ည္ႈ မ  ားျျဖစ္လ ျျပီား 

ကျနရ တတကငက္နတ  ဘြဲ ဂီတတူရ ယ မ  ားန္ ငျ္  ကစ္ ားျျခငျ္ား၊ ျျင မသကတ  တဆ  တ္ 

စစ္ ကမကနတ  ျျခင္ျားမ  ားျျဖစ္လ န ငသည္။ ထ ကုြဲ သ ုက႔သ  ကအျျခကအနတတင္ 

အမ န္က႔ပားညႊန္ၾက ားျျခင္ျားမ  ားက ု တတ္ိုျ ကငသလ ကမျ ပဳလုပ္ြဲ တ ားဆာီးပ တင္္ျျခင္ျားမ  ားအ ားလည္ျား 

တတ္ ိုငသကမ  ရ  ငါ္။ ္ပမ အ ားျျဖင္ျ   အသ ဆူည ကျကစ္သ  ပစ္ၥည္ျားမ  ားန္ င္ျ  ကျဆ  ကျကနသ  

အျခ ားအဖဖြဲေမ ကကလားငယ္  ားထ မ  ထ ပုစ္ၥည္ျားအ ားကျတ င္ျားယူပါ။ ကကလားထ မ   ျ ပီားသည္ျ  အခါတတင္ 

ကကလားအ ား ‘ကျက ားဇူားတငါ္သည္’ ဟုကျျျပ ပါ။ အကယ၍္ 

အင္ ယ္ကျရ က္ျျပီားသလူူၾကီားတစ္္္ီားထက္ ိုရ ျ ကျသ အဖဖြဲေတတင္ 

ကကလားသငူယ္  ားအ ားအဖဖြဲ႔ဖခြဲတ ဝန္ယူျျပီား ျျင မ္ဝင္ပြ  ၾကည္ျ  ရန္ န္ င္ျ   န ားကျထ ငရန္ 

အ ားကျပားတ ညု္ကတ န္ျားန္ျု ငသည္။ 

 

အၾေးံျပဳခ ေ္ -- ႀက ျရဳ က ပန္ျား ဖန္တာီးလုပ္ကျဆ ငျ္ျခင္ျားအ ား သင္္ာီးကျဆ ငသည္ျ  ရ တတငျ္္ 

သင္ကျျျပ သမ  အ ားတတလြဲကမတသန ခ ရန ္တုျ ည္ကတ န္ျားအ ားကျပားျျခငျ္ားထက ္ကကလားက ုယတ ိုျ င္၏ 

ပင္ ိုယြ  ုက္မျျဖစ္လ ကျကစ္သ  က ုယ္ ို ငဟန္ျျဖင္ျ  တီားခတြပဆ ိုျျခင္ျားတုျ ႔က  ုတ ုည္ကတ နျ္ားအ ားကျပားပါ။ 

ထ သု ုေျဖစ္ရ န္အတတက္ အခ  န္ကျပားရမည္ ိုလည္ျား ကမမ ပါန္ င္ျ  ။ 

 

အဖြဲစျေမ  ားက လကတ နျ္ားတာီးခတြပ္ႈ မ  ားျျပဳလုပရ တတင္ ပ မု ုတလယ္ကျစ္ရန္ သင္၏က ုယ္ ို ငသ စ္္္မငျ္   

လ ုကဖက္ကျသ  စ္ည္ျားခ ကတ စ္ခိုက ု အဖြဲစျေမ  ားအ ားဖန္တာီးျျပဳလုပ္ကျစ္ပါ။ ထ ကုြဲ သ ု႔ျပဳလပု္ကျစ္ျခငျ္ားသည္ 

အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားအတတက္ လ အုပ္ကျကနသားကျသ အရ မ  ားအ ား သူတ ုေက ယုတ  ိုင္ျျပဳလပုိ္ုျ င္ကျစ္ရန္အတတက ္

အစ္ျပဳကျပားသည္ျ   ပ ျစု္ စခကတ စ္ခို သ ုေမဟုတ ္ကျဘ ငတစ္ခိုသတ္မတ္ကျပားလ ုက္ျျခငျ္ားျျဖစ္သည္။  

သ စ္္တစ္ခိုန္ င္ျ  လ ကုဖက္ည္ျ   စ္ည္ျားခ ကတ စ္ခိုအ ားျျပဳလုပ္ကျစ္ျခင္ျားသည္ ကကလားသငူယ္  ားက 

မ မ အဖဖြဲ႔န္ ငျ္  အတူအျပန္အလ န္ကျတဆားကျျႏစျျားကျဆ င္ငရက္ျ္ကျကစ္သ ၾက ငျ္   သင၏္ 

အမ န္က႔ပားညႊန္ၾက ားျျခင္ျားမ  ားအ ား မလ အုပ္ကျပ။  

၃) Ocean Drum (တီားကျခါကလ   ငသမုဒၵရျ အသ တထကသ ည္ျ  တူရ ယ တစ္္  ဳား) က အုသ ျျုားျျပဳပါ။ 

 

 “Ocean Drum” ဟအုမည္ညတငက္ျသ  တီားခတလ   ငသမုဒၵရျ အသ တထက္ကျကစ္သ တရူ ယ တစ္္  ဳားအ ား 

္ီားကျဆ ငသူမ တာီးခတ္ကျနစ္္္ ကကလားတစ္္ကျယ က္မတစ္္ကျယ ကဆ ီသ ု႔တသ ားမည္။  ကျခါငျ္ားကျဆ င ္

“Ocean Drum” က ုတီားကျနစ္ပ္္တင္ ကကလားမ  ားမ အလ ရု ျ လ  င္ 

လ မ္ျားယူရန္အဆင္ကျျျပသည္ျ  ကအနအထ ားျျဖငျ္   

တီားခတရမည္။ ကကလားသငူယ္မက ုယတ ိုျ ငတာီးခတလ ိုျ လ  ငတာီးခတ္ကျစ္ပါ။ ကကလား၏ ဆႏၵရ ႈ သည္ႈ  အတ ုငျ္ား 

န ားကျထ ငလိုျ လ  င ္ားကျထ င္ကျစ္၍ တာီးခတလ  ိုလ  ငတာီးခတ္ကျစ္ပါ။ 
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 “Ocean Drum” ၌ အၾေ ားစစမ္ႈားရအွ္ငႈ္   အ ရႈံိုစ ိုေႈ္ျခင္ႈားစစမ္ႈားရအတ ို႔ေ ိုႈျဖစေ္ႈေစသ  

အတလန္္ူားျျခ ားကျသ  အသ က ု တထက္ကျစ္သည္။ အသ တထက္ကျနရ မ ျျဖည္ျားညင္ျားစစ္ ျျင မသ ည္ကသ  ားျျပီား 

အသ တ ည္တသ  ားသည္ျ  အခ  န္အထ ပငလမ င ္၎၏တ တဆ  တျ္ျခင္ျားသည္ ထျူျခ ားကျသ  အရကညအတသားမ  ားရ ျ သည္။ 

အဖဖ ႕သ ားမ် ားေ ၎မ အသတံထေ္ေႈပၚလ ေႈသ အခ်  င္နတ ငသ မေပ  

တ တ္ က္တသ  ားသည္ႈ  အခ်  န္ လည္ႈားရံႈိုစ ိုေ္ ားေႈထ ငမအလ ား ဆ ိုသအမွ  စ တ္ဝငစ ားစဖယ္္ေႈေ င္ႈားသည္။ 

ဤလႈ ပရမ ားမႈ သည္ တစ္္ကျယ က္တာီးခတ္ကျသ  အသ က ု ဂ ုစ္ ကုကြ န ားကျထ င္ကျကစ္သ ကျၾက ငျ္   

အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားသည္ တစ္္ကျယ က္၏လ ုအပႈ္ မ  ားက  ုပ ၍ုဂ ျုျပဳလ တတသ ည္။ 

“Ocean Drum” အစ္ ား အျခ ားကျသ ဂီတတူရ ယ အသစ္္ျျဖင္ျ  လည္ျားကျက င္ျား၊ 

အခ  ကန္အတ ျ္အၾက အထ အသ ျျုားမျပဳျျဖစ္္ကျသ  

တူရ ယ တစ္ခိုခုျျဖင္ျ  လည္ျားအစ္ ားထ ာုးအသ ျျုားျျပ်ဴန ငသည္။ 

အဖဖြဲ႔ဝကငလ္ားမ  ား ကျနသ ားက လ က  မ မ က ုယ္ ိုယ ျၾုကည္မူမ  ားတ ာုးလ သည္ျ  အခါတတင္ 

အထက္ကျဖ ျျ္ျပပါ လႈ ပရမ ားမႈ က  ုကအျျပ င္ျားလြဲျျပငဆငႈ္ မ  ားလုပ္  ဆကလကလ ိုပ္ကျဆ ငိ္ုျ ငသည္။ 

တူရ ယ တစ္ခိုခုက  ုအဖဖြဲ႔အလည္ယတ င ္ားက  အဖဖြဲေမ အဖဖြဲေသ ားတစ္္ကျယ က္မစ္က  အလယသ  ို႔တထက္၍ 

ထ တုူရ ယ အ ားတာီးခတ္ည္။ အဖဖြဲေရ ျ အဖဖြဲေသ ားမ  ားအ ားလ ျျုားက အလ ည ျ္က တီားခတၾကမည္။ 

ဤလႈ ပရမ ားမႈ တတင္ ကကလားငယ္  ားသည္ 

က ုယ္ျ  တီားခတရမည္ျ  အလ ည္ျ  အ ားကျစ္ င္ျ  ဆ ငု္ျားတတ္ကျစ္ရန္၊ 

တူရ ယ အသ က ုန ားကျထ ငတတ္ကျစ္ရန္္မင္ျ   တစ္္ကျယ က္ ို တစ္္ကျယ က္ ားကျထ ငတတက္ျစ္ရန ္

သငၾက ားကျပားသည္။ 
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Group Co-operation  
အဖဖြဲေလ ုက္ူားကျပါင္ျားလုပ္ကျဆ င္ျျခင္ျား 

 
၁) တရူ ယ မ  ားအ ား လကဆ ငျ္  ကမ္ျားျျခငျ္ား 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• အလ ည္ျ  ကက ဆ င္ငရက္ျျခငျ္ားတ ာုးတကရန္၊ 

• Eye-contact တ ာုးတက္ကျစ္ရန္၊ 

• အဖဖြဲေန္ င္ျ  အတူတတကပူားကျပါင္ျားဆ င္ငရက္ျျခင္ျားတ ုားတကလ  ရန္။ 

အဖဖြဲေသ ားကအယ ကတ  ိုငျ္ားက ဂီတတူရ ယ တစ္ခိုစ္ီကျင္ ားခ ယရမည္။ ထ ကုေန က္ 

ကျက  ျၾ္က ားကျသ သခီ ငျ္ားတစ္္ိုဒ ္သ ုေမဟုတ ္သ စ္္တစ္ခိုက ု အဖဖြဲ႔လ ုကအ တူတတကတီားၾကရမည္။ 

သခီ င္ျားသ စ္္ရပ္ပသ ားလ  င ္တာီးခတ္ႈ အ ားလ ျျုားရပ္  မ မ ၏တူရ ယ အ ားည ဘကသ  ိုက႔ပားလ ုကရမည္။ 

မ မ ရယူထ ားကျသ  တရူ ယ အ ား တာီးခတ္  သခီ ငျ္ားသဆီ ပုါ။ သခီ ငျ္ားသ စ္္္ျျပန္လညရပ္ပသ ားသည္ျ  အခါ 

မ မ ၏တရူ ယ အ ားည ဘကသ  ိုေျပန္ကျပားပါ။ မ မ ပထမ္ီားဆ ျျုားက ုငခြဲ႔သည္ျ  တူရ ယ ျျပန္ရသညအထ  

ထပခါကျဆ  ပါ။ 

၂) အဓ ကအၾက ငျ္ားအရ တစ္ခိုကျင္ ားျျခင္ျား 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• မ မ အဖဖြဲေကအၾက ငျ္ားန ားလကညသဘ ကျပါကျ္ျခငျ္ားျျဖစ္လ ရန္၊ 

• တီတထငဆန္ျားသစ္္မူ ျျဖစ္္ကျပၚလ ကျစ္ရန္၊ 

• မ မ က ုယ္ ိုထတု္ကျဖ ျျ္ျပသတတ္ျျခငျ္ားက အု ားကျပားရန္၊ 

• ကအၾက င္ျားအရ တစ္ခိုအ ား မ မ ၏အဖဖြဲေန္ ငျ္  တတကလုပ္ကျဆ ကင္  ကဝပားရန္၊ 

• ကျက ငျ္ားစမန္ကျသ ကစ္ ားနည္ျားမ  ားျျဖစ္္ကျပၚလ ားကျရားအ ားကျပားရန္။ 

္ီားကျဆ ငသူ သ ုေမဟုတ ္အဖဖြဲေသ ားကကလားမ  ားမ  ကအၾက င္ျားအရ တစ္ခိုအ ားကျင္ ားခ ယရမည္။ 

(ရ သီ္ တု၊ မ ုားၾက ဳားမုန္တ ိုငျ္ားတစ္ခို၊ ဇတ္ဝငခနျ္ားတစ္ခို) ကျင္ ားခ ယ္ ားကျသ  ကအၾက ငျ္ားအရ တစ္ခိုက  ု

ကျတားဂီတျဖင္ျ  လကတ န္ျားစ္ပဆ ိုရမည္။ ယခုလႈ ပရမ ားမႈ က  ုန္ စ္္ကျယ ကတ ည္ျားျျဖစ္္ကျစ္၊ 

လူအနည္ျားစု္န္ ငျ္  ျျဖစ္္ကျစ္၊ အဖဖြဲေတစ္ခိုလ ျျုားန္ င္ျ  ျျဖစ္္ကျစ္ ျျပဳလုပ္ိုျ ငသည္။ ကျတားဂီတမ တဆငျ္   

ပ ျျုျပင္  ားျျဖစ္သ ို ို့လည္ျားကျက င္ျား (ဂီတ တူရ ယ တစ္ခိုအ ား 

ပ ျျုျ႔ပငဇတ္ကျက ငတစ္ခိုန္ ငျ္  တငြ ားခုျ ငျ္ားန္ ိုျ င္ျားျျခင္ျား) ၊ စ္ တခ စ္ ားခ က္  ား (ဝမ္ည္ျားျျခင္ျား၊ 

ကျပ  ျရ္ႊငျ္ျခငျ္ား၊ စ္ တလ ႈ ပရမ ားျျခငျ္ား၊ စ္ တဆ  ိုားကျဒါသျဖစ္ျ္ျခင္ျား) စ္သည္ျ  အျဖစ္သ ိုေ 
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လည္ျားကျက ငျ္ားကျျျပ ငျ္ားလြဲန္ျု ငသည္။ အဖဖြဲေန္ စစ္ဖြဲေအတူတတြဲကစ္ ားန္ျု ျျု္ငသည္။ တစ္ဖကအ ဖဖြဲေက 

လုပ္ျျကပသ  စ္ တခ စ္ ားခ က္  ားအ ား က န္သည္ျ  အဖဖြဲေက ခန္ေမ န္ျားရမည္။ 

 

 

၃) ဘ က  ုကစ္ ားခ ငလြဲ 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• အသ မ  ားအ ားစ္ူားစ္မ္ျားရ  ကျကစဖလ လ ရန္၊ 

• ဂီတတူရီယ အ ားကျင္ ားခ ယရန္၊ 

• အျခ ားအဖဖြဲေအမ  ားကအပၚတတင္ သည္ျားခ ရန္၊ 

• န ားကျထ ငျ္ျခငျ္ားန္ င္ျ   မ မ အလ ည္ျ  အ ားကျစ္ ငျ္  ဆ ုငျ္ားရန္။ 

အဖဖြဲေသ ားမ  ားအ ားလ ျျုားက  ုစ္က္ဝ ုငျ္ားပ ျျုျဖစ္္ကျအ င္ ိုင္ကျစ္က  မတူညီကျသ  

ဂီတတူရ ယ သ ျျုားခအု ား အလည္ယတ င ္ားပါ။ (မတူညီကျသ  

ဂီတတူရ ယ သ ျျုားခအု ားကျင္ ားခ ယ္ျျပီားကျန က္ ၎တ ုေ၏ အသမံ် ားအ ား ႈျပ လိုပပါ။) 

အဖဖြဲ႔သ ားမ  ားက  ုသူတျု ႔၏ဒာူးကျခါငျ္ားမ  ားအ ား လကဖဝါားျျဖငျ္    ုက္ကျစ္ျပီား ဂီတစ္ည္ျားခ ကတ စ္ခိုက ု 

ျျပဳလုပ္ါ။ ဆကလက္ကစ္ ားခပ္ငတင္ အဖဖြဲ႔သ ားအ ားလ ျျုား တစ္ခ  န္တည္ျားတတငညီည္ညကတြ  က ုယ္ျ  ဒာူးက လုက္ျျဖငျ္   

  ုကၾ ကရမည္ ျျဖစ္္ကျၾက င္ျား  အသ ကျပားကျျျပ ၾက ားထ ားရမည္။ 

ဒာူးကျခါင္ျားအ ား  ုကသ ည္ျ  အခ  ပ္ န္တင္ “(ကကလားန မည္) ဘ လ ုခ ငသလြဲ” ဟုကကလားတစ္္ကျယ က္၏ န မညအ ား 

ကျမားစခန္ျားန္ င္ျ  တတြဲျျပီား ဆ ုရမည္။ ထ အုခါ န မကညအခၚခ ကရသ  ထ ကုကလားက အလယသ  ို႔တထကလ  ျျပီား 

ကျပားထ ားကျသ  တူရ ယ သ ျျုားခုအနက္မ တစ္ခိုအ ားကျင္ ားခ ယတ ီားခတရမည္။  

ကကလားမ  စ္တငတာီးခတလ  ိုကသ ည္မငျ္   က န္ကျသ အဖဖြဲေသ ားမ  ားကလည္ျား သူတ ု႔၏ဒာူးကျခါင္ျားမ  ားအ ား   ုက္  

ဂီတစ္ည္ျားခ က္ ိုျျပန္လိုပၾကရမည္။ 

တီားခတ္ႈ ျျပီားတသ ားလ  င္ တရူ ယ အ ား နဂ ုကျနရ သ ု႔ျပန္ ္ားရမည္။ (အဖဖြဲေ္ီားကျဆ ငသူမ  လ ုအပလ  ငလ ိုအပသလ  ု

ရပ္ ားမည္ျ  အခ က္ျျပမ  ား ျျပမည္။) 

ဒာူးကျခါင္ျားက ု လကဖဝါျျဖငျ္  ဆကလ က္ိုတ္ကျစ္လ က္ အျခ ားကကလားအ ားကျင္ ားပါ။ 

၄) လူမ  ဳားန္ စ္္  ဳား 

 

္ီားတညခ က္  ား 

• အ ရ ျစု္ ုက္ျျခင္ျားန္ ငျ္   န ားကျထ င္ျျခင္ျားတ ာုးတက္ကျစ္ရန္၊ 

• အဖဖြဲေန္ င္ျ  ပူားကျပါငျ္ားပါဝငလိုပ္ကျဆ ငျ္ျခငျ္ားက အု ားကျပားရန္၊ 
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• အဖဖြဲေအတတင္ျားတတငအျ ပန္အလ န္တ ျျုျပန္္မူ မ  ားျျဖစ္္ကျစ္ရန္၊ 

• အၾက ားအ ရ ျနု္ င္ျ  ဆ ငု္ကျသ ဖခြဲ ြဲျျခ ားသ ျျမငိ္ုျ င္ျျခငျ္ားစစ္မ္ျားရညတ ိုားတကရန္၊ 

• ၾက ဳားစ္ ားအ ားထတု္ကျစ္ရန္။ 

ပူားကျပါင္ျားပါဝငည္္ျ  အဖြဲစျေသ ားမ  ားသည္ အသ က ယ္ကျသ တူရ ယ န္ င္ျ   

အသ တ ုားကျသ တူရ ယ န္ စ္္  ဳားထြဲမ  တစ္္  ဳားအ ားကျင္ ားခ ယရမည္။ လူမ  ဳားန္ စ္္  ဳားသတ္မတ္၍ 

အသ က ယ္ျ္ကျသ လူမ  ဳားအဖဖြဲ႔ န္ င္ျ   အသ တ ုားကျသ လူမ  ဳားအဖဖြဲေ ဟူ၍ အဖဖြဲ႔န္ စစ္ဖြဲ႔ဖခြဲထ ားမည္။ 

ထ အုဖဖြဲေန္ စစ္ဖြဲ႔သည ္ ျျမစ္တစ္ြငျ္ား၏တစ္ဖက္မ္ျားတတင္ ရ ျ ကျနဟန္ျျဖင္ျ  သ ုပ္ကျဆ င၍္ 

တစ္လမည္ျ  စီ္တာီးခတရငျ္ား တစစ္ဖြဲ႔န္ င္ျ  တစစ္ဖြဲ႔ဆည္ကသယရမည္။ တစ္ဖကလ ူမ  ဳားမ  တီခတ္ကျနစ္ပ္္တင္ က န္တစ္ဖက္မ 

န ားကျထ င္ကျပားရမည္။  

အသ တ ုားကျသ လူမ  ဳားအဖဖြဲ႔သညရ ျ သမ  တူရ ယ မ  ားအ ားတစ္ခ  န္တည္ျားတတငတ္ီားခတ္ြဲ သ ု႔မဟုတ ္

အသ မက ယ္ကျအ င္ ညငသ စစ္ တီားခတရမည္။   

တစ္ဖကအ သငျ္ားမ တီားခတ္ကျနစ္္္ က န္တ စ္သငျ္ားမ  ကျသခ  အ ရ ျစု္ ုကရန္ အ ားကျပားရမည္။ 

အျပာင္း အလြဲ -- န္ စ္သင္ျားစ္လ ျျုားတတင္ ညႊန္ၾက ားခ က္  ားကျပားျျခငျ္ား၊ ကစ္ ားနည္ျားသင္ကျပားျျခငားျ္၊ 

စ္တငရမည္ျ  အခ  န္္ ိုကျျျပ ျျခင္ျား န္ ငျ္   ရပရမည္ျ  အခ  န္္ ိုကျျျပ ျျခငျ္ားမ  ားက ု လုပ္ကျဆ ငည္္ျ   

ကျခါင္ျားကျဆ ငတစ္္ကျယ ကြီရ ျ ရမည္။ တီားခတခ  ပ္ န္တင္ ျျဖည္ျားညငျ္ားကျသ အကမ  ား သ ု႔မဟုတ္ 

ျျမန္ဆပ္ န္သကလ က္ကျသ  အကမ  ားန္ င္ျ  တတြဲကန္ ငုသည္။ 
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