၄ တန္း လူမ ူေ ရးဘာသာရပ္ အေၾကာင္း အရာေခါင္း စဥ္မ ္ား၊ ေက္ာင္း သားမ္ား မည္သ ည့္အ ရာျပဳလုပ ္ၾ ကသနည္း

၄ တန္း ၊ ကၽ ြႏ္ုပ ္တ တု ့ြႏ တုင ္င ငြႏ ွင ့္ဆ တုင ္ေ သာ နယ္ေ ျမေဒသမ္ား
အေၾကာင္းအရာေခါငး္ စဥ္

ေက္ာင္း သားမ္ားသည္ ေအာက္ပါတတု ့က တု လုပ ္ေဆာင္ရပါလတမ့မ
္ ည္

သဘာဝေျမမ္က္ြႏွာျပင္က တု ပငုေဖာ္ျခင္း

ရင္း ြႏွီး ေသာေဒသြႏွင့္ မရင္းြႏွီးေသးေသာေဒသ ြႏွစ္ခုလုးင ြႏွင့ဆ
္ တုင္သည့္ ေျမပငုြႏွင့ ္ သဘာဝေျမမ္က္ြႏွာျပင္ကတု
ပငုေဖာ္ေရးဆျြဲ ခင္း

လူသ ားြႏွင့ ္ ပတ္ဝန္း က္င္

အခ္တန္ကုန္လန္သားသည္ြႏွင့္အမွ္ ယဥ္ေက္းမွုြႏွင့ ္ ပတ္ဝန္း က္င္ေဒသဆတင
ု ္ရာ ထူး ျခားသည့္လကၡဏာမ္ား

အျပန္အလွနအ
္ ေက္ဳတးသက္ေရာက္မ ွု

မည္သတု ့ေျပာင္း လြဲသားေၾကာင္း ကတု ရွင္း ျပျခင္း

သဘာဝေျမမ္က္ြႏွာျပင္ပင
တု း္ ဆတင
ု ရ
္ ာ

ေျမပငု၊ ၿဂတဳဟ္တုမွ ရုပ္ပငု၊ ဓာတ္ပငုြႏွင့္ အျခားကတုယစ
္ ားျပဳအရာမ္ားကတု အသငုး ျပဳ၍ ေနရာေဒသတည္ေနရာ

ကတုယ ္စ ားျပဳမွမ
ု ္ား

မ္ားြႏွင့္ သူတတု ့၏ပတ္ဝန္း က္င္ ထူး ျခားလကၡဏာမ္ားအၾကား ဆက္စပ္မွုကတု ရွင္း ျပျခင္း

သမတုင ္း ဆတင
ု ရ
္ ာ မူလအရင္းအျမစ္ြႏွင့ ္

သမတုင္း ဆတုင္ရာ မူလအရင္း အျမစ္အမ္ဳတး မ္ဳတးကတု အသငုး ျပဳ၍ အတတတ္ကာလကအျဖစ္အပ္က္မ္ားကတု

သက္ေ သသာဓကမ္ား

မည္သတု ့ရွင္း ျပေၾကာင္း အက္ဥ္းခ္ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း

ထင္ျ မင္ယဆ
ူ ခ္က္မ္ားကတု ေရးသားျခင္း

 အေၾကာင္း အရာေခါင္းစဥ္ သတု ့မဟုတ္ စာသားတစ္ခုကတု ရွင္း လင္းစာ အစပ္ဳတးေဖာ္ျပျခင္း ၊
ထင္ျမင္ခ္က္တစ္ခုကတု ေဖာ္ျပျခင္းြႏွင့္ ေရးသားသူ၏ရည္႐ယ္ခ္က္ကတု ပင့ပတုး ေပးေသာ ဆက္စပ္မွုရွတသည့္
အေတးအေခၚမ္ားကတု စုစည္းျပဳစုျခင္း (W.4.1a)
 ျဖစ္ရပ္မွန္ြႏွင့္ အေသးစတတ္အခ္က္အလက္မ္ားျဖင့္ ပင့ပတုး ကာ က္ဳတး ေၾကာင္းဆင္ျခင္၍ ႐ွင္း ျပျခင္း (W.4.1b)
 စကားလငုး ြႏွင့္ စာသားမ္ားကတု အသငုး ျပဳ၍ ထင္ျမင္ခ္က္ြႏွင့္ က္ဳတး ေၾကာင္းဆင္ျခင္မတ
ွု တု ့ကတု
ဆက္စပ္ေဖာ္ျပျခင္း (ဥပမာအေနြႏွင့၊္ သာဓကအားျဖင့္၊ ထတု ့အတက္ေၾကာင့္၊ ထတု ့အျပင္) (W.4.1c)
 နတဂငုး ခ္ဳပ္ေဖာ္ျပခ္က္ သတု ့မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ္က္ြႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေဖာ္ျပသည့္အပတုင္းကတု ေရးသားျခင္း
(W.4.1d)
 စုစည္း ျပဳစုထားခ္က္မ္ားသည္ အလုပ္တာဝန္၊ ရည္႐ယ္ခ္က္ြႏွင့ ္ ပရတသတ္မ္ားအတက္ သင့္ေလ္ာ္
႐ွင္း လင္း ၍ ေ႐ွ ့ေနာက္ညီညႊတၿ္ ပီး အတန္း အဆင့္ြႏွင့္ဆေ
ီ လ္ာ္သည့္ ေရးသားမွုျဖစ္ျခင္း (W.4.4)

စူး စမ္း ေလ့လာခ္ကြႏ
္ ွင့ ္
သတင္း အခ္က္အလက္မ္ားကတု
စုစ ည္း ျခင္း

 စုစည္း ျပဳစုထားခ္က္မ္ားသည္ အလုပ္တာဝန္၊ ရည္႐ယ္ခ္က္ြႏွင့ ္ ပရတသတ္မ္ားအတက္ သင့္ေလ္ာ္
႐ွင္း လင္း ၍ ေ႐ွ ့ေနာက္ညီညႊတၿ္ ပီး အတန္း အဆင့္ြႏွင့္ဆေ
ီ လ္ာ္သည့္ ေရးသားမွုျဖစ္ျခင္း (W.4.4)
 အေတ ့အႀကငဳမ္ားမွ သက္ဆတုင္သည့္အခ္က္အလက္မ္ားကတု ျပန္လည္အမွတ္ရျခင္း သတု ့မဟုတ္
အတန္း အဆင့္ြႏွင့္ဆီေလ္ာ္သည့္ စာအုပ္စာေပမွ သက္ဆတုင္သည့္ သတင္း အခ္က္အလက္မ္ားကတု
စုစည္း ျခင္း (W.4.8)
 မွတ္ခ္က္မ္ားယူျခင္း၊ သတင္းအခ္က္အလက္မ္ားကတု အေၾကာင္းအရာြႏွင့္အညီ ချြဲ ခားစုစည္းျခင္း ၊
မူလသတင္း အရင္း အျမစ္မ္ားကတု စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပျခင္း (W.4.8)
 ဘာသာရပ္အေၾကာင္း အရာမ္ားကတု ႐ွုေထာင့္အမ္ဳတးမ္ဳတး မွ စူး စမ္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ အသတပညာကတု
တတုး ပားေစမည့္ တတုေတာင္းသည့္ သုေတသနျပဳမွုတစ္ခက
ု တု ျပဳလုပ္ျခင္း (W.4.7)
 ဆန္း စစ္ေတ ့႐ွတခ္က္၊ ဆင္ျခင္သငုးသပ္ခ္က္ြႏွင့္ စူး စမ္းေလ့လာခ္က္မ္ားကတု ပင့ပတုး ေပးေသာ စာအုပ္စာေပြႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆတုင္ရာစာတမ္း မ္ားမွ သက္ေသသာဓကမ္ားကတု ရယူျခင္း (W.4.9)

မူလ သတင္း အရင္း အျမစ္မ္ားစာကတု

အေၾကာင္း အရာတစ္ခုကတု ြႏွင ့စပ္စာေရးသာေဖာ္ျပရန္ သတု ့မဟုတ္ ေျပာဆတုြႏတုင္ရန္

အသငုး ျပဳ၍ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း

တူညီေသာအေၾကာင္း အရာဘာသာရပ္ကတု ေဖာ္ျပေပးထားေသာ စာေပြႏွစ္ခမ
ု ွ

လုပ ္ထ ငုး လုပန
္ ည္းမ္ား၊ စည္းမ္ဥ္း မ္ား၊

 လူမူအသတုင္း အဝန္း ကတု စည္းမ္ဥ္း ြႏွင့ ္ ဥပေဒက မည္သတု ့ေျပာင္း လြဲေစေၾကာင္းြႏွင့္ လူမ္ားက စည္း မ္ဥ္းြႏွင့္

ဥပေဒမ္ား

သတင္း အခ္က္အလက္မ္ားကတု ပူး တအ
ြဲ သငုး ျပဳျခင္း (RI.4.9)
ဥပေဒမ္ားကတု မည္သတု ့ေျပာင္း လြဲေစေၾကာင္း ႐ွင္း ျပျခင္း
 လူထုျပႆနာမ္ားကတု ေျဖ႐ွင္းရန္ မူမ္ားကတု မည္သတု ့ျပဳစုၾကေၾကာင္း ႐ွင္း ျပျခင္း

အျပန္အလွနဖ
္ လွယျ္ ခင္းြႏွင့ ္

ပစၥည္း မ္ားထုတ္လုပရ
္ န္ြႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မေ
ွု ပးရန္အတက္ အသငုး ျပဳေသာ အရင္း အျမစ္အမ္ဳတးမ္ဳတး

ေစ္းကက္စးီ ပားေရး

(လူသားအရင္း အျမစ္၊ သက္မြဲ့အရင္းအျမစ္ြႏွင့္ သဘာဝသယငဇာတ) တတု ့ြႏွင့္ဆတုင္ေသာ ဥပမာမ္ားကတု
ချြဲ ခားေဖာ္ထုတ္ျခင္း
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