BURMESE
Translated 12/13/2013

SWYC: 9 months
(၉လ)
9 months, 0 days to 11 months, 31days
(၉လ ၀ရက္ မွ ၁၁လ ၃၁ရက္)

Child's Name/ကေလးအမည္။ ။
Birth Date/ေမြးသကၠရာဇ္။ ။
Today's Date/ယေန႔ေန႔စြဲ။ ။

DEVELOPMENTAL MILESTONES (ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား)
ဒီေမးခြန္းေတြဟာသင္႔ကေလးရဲ ႔ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုအေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးျပ ုျပီးေတာ႔သင္႔ကေလးဟာဒီေမးခြန္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ႔ အရာတစ္ခုခ်င္းစီေတြကို
ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေျပာျပေပးပါ။အကယ္၍ သင္႔ကေလးဟာ ဒီအခ်က္ေတြထဲက တစ္စံုတစ္ခုကိုမလုပ္ေတာ႔ဘူးဆိုရင္လဲ ဟိုအရင္
တံုးကဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ခဲ႔ ဖူးတယ္ဆိုတာကို ေရြးျပီးေတာ႔ေျဖေပးပါ။ေက်းဇူးျပ ုျပီး ေမးခြန္းအားလံုးကိုေျဖဆိုပါ။
Not Yet (0)

Somewhat (1)

Very Much (2)

1

ခ်ီခိုင္းရန္လက္ႏွစ္ဖက္ကိုေျမွာက္ျပျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

2

သူကိုယ္တိုင္ထိုင္သည္႔ပံုစံသို႔ေရာက္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

3

အစားအစာကိုေကာက္ယူ၍စားျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

4

မတ္တပ္ရပ္ရန္အတြက္တစ္ခုခုကိုဆြဲျပီးရပ္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

5

“တူ - ဝါး”သို႔မဟုတ္ “တူတူေရဝါး” စေသာကစားနည္းမ်ိဳးကစားျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

6

သင္႔အား “မားမား” သို႔မဟုတ္ “ဒါးဒါး” သို႔မဟုတ္ ဆင္တူနာမည္

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

ေခၚျခင္း
7

“မင္းရဲ ႔ႏို႔ဗူးဘယ္မွာလဲ” သို႔မဟုတ္ “မင္းရဲ ႔ေစာင္ဘယ္မွာလဲ” စတာ
ေတြကို သင္ကေျပာလွ်င္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို လွည္႔ပတ္၍ၾကည္႔ျခင္း

8

သင္အသံျပ ုသလိုအတုယူျပီး လိုက္လုပ္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

9

အကူအညီမပါဘဲအခန္းထဲမွာ လမ္းပတ္ေလွ်ာက္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

10

“ဒီကိုလာ” သို႔မဟုတ္ “ေဘာလံုးငါ႔ကိုေပးပါ” ကဲ႔သို႔ေသာ

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

ခိုင္းေစခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း
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SWYC: 18 months

Child's Name/ကေလးအမည္။ ။

(၁၈လ)

Birth Date/ေမြးသကၠရာဇ္။ ။

18 months, 0 days to 22 months, 31 days

Today's Date/ယေန႔ေန႔စြဲ။ ။

(၁၈လ၊ ၀ ေန႔ မွ ၂၂လ၊ ၃၁ ရက္)

DEVELOPMENTAL MILESTONES (ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား)
ဒီေမးခြန္းေတြဟာသင္႔ကေလးရဲ ႔ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုအေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးျပ ုျပီးေတာ႔သင္႔ကေလးဟာဒီေမးခြန္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ႔ အရာတစ္ခုခ်င္းစီေတြကို
ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေျပာျပေပးပါ။အကယ္၍ သင္႔ကေလးဟာ ဒီအခ်က္ေတြထဲက တစ္စံုတစ္ခုကိုမလုပ္ေတာ႔ဘူးဆိုရင္လဲ ဟိုအရင္
တံုးကဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ခဲ႔ ဖူးတယ္ဆိုတာကို ေရြးျပီးေတာ႔ေျဖေပးပါ။ေက်းဇူးျပ ုျပီး ေမးခြန္းအားလံုးကိုေျဖဆိုပါ။
Not Yet (0)

Somewhat (1)

Very Much (2)

1

ေျပးျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

2

အကူအညီျဖင္႔ေလွကားထစ္မ်ားကိုတက္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

3

ေဘာလံုးကန္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

4

ေဘာလံုး သို႔မဟုတ္ ႏို႔စတဲ႔ ရင္းႏွီးေနက်ပစၥည္း အနည္းဆံုး၅ ခုရဲ ႔အမည္ကို

မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

ေျပာျခင္း
5

ႏွာေခါင္း၊ လက္ သို႔မဟုတ္ ဝမ္းဗိုက္စေသာ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း အနည္း
ဆံုး ၅ ခုခန္႔၏အမည္ကို ေျပာျပျခင္း

6

ကေလးကစားကြင္းရွိေလွကားကိုတက္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

7

“ငါ” သို႔မဟုတ္ “ငါ႔ဟာ” စေသာစကားလံုးမ်ားကို သံုးျခင္း

မသံုးႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

8

ေျမၾကီးေပၚတြင္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင္႔ စံုခုန္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

9

“ေရေပးပါ” သို႔မဟုတ္ “အိပ္မယ္” စေသာ ႏွစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လံုးထက္

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

ပိုသည္႔ စကားလံုးမ်ားကို တြဲ၍ ေျပာျခင္း
10

အကူအညီေတာင္းရန္အတြက္ စကားျဖင္႔ေျပာျခင္း
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SWYC: 24 months
(၂၄လ)
23 months, 0 days to 28 months, 31 days

Child's Name/ကေလးအမည္။ ။
Birth Date/ေမြးသကၠရာဇ္။ ။
Today's Date/ယေန႔ေန႔စြဲ။ ။

(၂၃ လ၊ ၀ ေန႔ မွ ၂၈ လ၊ ၃၁ ရက္)

DEVELOPMENTAL MILESTONES (ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား)
ဒီေမးခြန္းေတြဟာသင္႔ကေလးရဲ ႔ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုအေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးျပ ုျပီးေတာ႔သင္႔ကေလးဟာဒီေမးခြန္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ႔ အရာတစ္ခုခ်င္းစီေတြကို
ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေျပာျပေပးပါ။အကယ္၍ သင္႔ကေလးဟာ ဒီအခ်က္ေတြထဲက တစ္စံုတစ္ခုကိုမလုပ္ေတာ႔ဘူးဆိုရင္လဲ ဟိုအရင္
တံုးကဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ခဲ႔ ဖူးတယ္ဆိုတာကို ေရြးျပီးေတာ႔ေျဖေပးပါ။ေက်းဇူးျပ ုျပီး ေမးခြန္းအားလံုးကိုေျဖဆိုပါ။
1

ႏွာေခါင္း၊ လက္ သို႔မဟုတ္ ဝမ္းဗိုက္စေသာခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း

Not Yet (0)

Somewhat (1)

Very Much (2)

မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

အနည္းဆံုး ၅ ခုခန္႔၏အမည္ကို ေျပာျပျခင္း
2

ကေလးကစားကြင္းရွိ ေလွကားကိုတက္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

3

“ငါ” သို႔မဟုတ္ “ငါ႔ဟာ” စေသာစကားလံုးမ်ားကို သံုးျခင္း

မသံုးႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

4

ေျမၾကီးေပၚတြင္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင္႔ စံုခုန္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

5

“ေရေပးပါ” သို႔မဟုတ္ “အိပ္မယ္” စေသာ ႏွစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လံုးထက္

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

ပိုသည္႔ စကားလံုးမ်ားကိုတြဲ၍ ေျပာျခင္း
6

အကူအညီေတာင္းရန္အတြက္ စကားျဖင္႔ ေျပာျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

7

အနည္းဆံုး အေရာင္တစ္မ်ိဳး၏အမည္ကို ေျပာျခင္း

မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

8

“ငါ႔ကိုၾကည္႔ပါ” ဟုေျပာ၍ သင္၏အာရံုစိုက္မွုကိုရရန္ၾကိ ုးစားျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

9

သူ၏အမည္ကိုေမးသည္႔အခါေျပာျပျခင္း

မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

10

မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားဆြဲျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ
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SWYC: 30 months
(၃၀လ)
29 months, 0 days to 34 months, 31 days
(၂၉ လ၊ ၀ ရက္ မွ ၃၄လ၊ ၃၁ ရက္)

Translated 12/13/2013
Child's Name/ကေလးအမည္။ ။
Birth Date/ေမြးသကၠရာဇ္။ ။
Today's Date/ယေန႔ေန႔စြဲ။ ။

DEVELOPMENTAL MILESTONES (ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား)
ဒီေမးခြန္းေတြဟာသင္႔ကေလးရဲ ႔ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုအေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးျပ ုျပီးေတာ႔သင္႔ကေလးဟာဒီေမးခြန္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ႔ အရာတစ္ခုခ်င္းစီေတြကို
ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေျပာျပေပးပါ။အကယ္၍ သင္႔ကေလးဟာ ဒီအခ်က္ေတြထဲက တစ္စံုတစ္ခုကိုမလုပ္ေတာ႔ဘူးဆိုရင္လဲ ဟိုအရင္
တံုးကဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ခဲ႔ ဖူးတယ္ဆိုတာကို ေရြးျပီးေတာ႔ေျဖေပးပါ။ေက်းဇူးျပ ုျပီး ေမးခြန္းအားလံုးကိုေျဖဆိုပါ။
Not Yet (0)

Somewhat (1)

Very Much (2)

1

အနည္းဆံုး အေရာင္တစ္မ်ိဳး၏အမည္ကို ေျပာျခင္း

မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

2

“ငါ႔ကိုၾကည္႔ပါ” ဟုေျပာ၍ သင္၏အာရံုစိုက္မွုကိုရရန္ ၾကိ ုးစားျခင္း

မလုပ္ႏင
ို ္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

3

သူ၏အမည္ကို ေမးသည္႔အခါ ေျပာျပျခင္း

မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

4

မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားဆြဲျခင္း

မလုပ္ႏင
ို ္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

5

စကားေျပာေသာအခါ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အျခားလူမ်ားက သူ႔အား

နားမလည္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မလုပ္ႏင
ို ္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မေမးႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မရွင္းျပႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မလုပ္ႏင
ို ္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မေျဖႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

နားလည္ႏိုင္ျခင္း
6

အကူအညီမလိုဘဲ လက္ေဆးျခင္း၊ လက္ေျခာက္ေအာင္သုတ္ျခင္း
(သူကိုယ္တိုင္ေရဖြင္႔စရာမလိုပါ။)

7

“ဘာေၾကာင္႔လဲ” သို႔မဟုတ္ “ဘယ္လိုလ”ဲ စေသာစကားျဖင္႔အစျပ ုသည္႔
ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း (ဥပမာ။ ။ ဘာေၾကာင္႔ သၾကားလံုးမရွိရတာလဲ။)

8

အရာဝတၱဳတခုခုကို ဘာေၾကာင္႔လိုအပ္ရသလဲဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပး၍
ရွင္းျပျခင္း (ဥပမာ။ ။ ခ်မ္းေအးေသာေၾကာင္႔ေစာင္လိုျခင္း)

9

“ပို၍ၾကီးသည္” သို႔မဟုတ္ “ပို၍တိုသည္” ကဲ႔သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားသံုး၍
အရာဝတၱဳမ်ားကို ႏွိုင္းယွဥ္ျပျခင္း

10

“သင္အိပ္ခ်င္သည္႔အခါ…” သို႔မဟုတ္ “သင္ေအးသည္႔အခါ ဘာလုပ္သလဲ”
စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုျပန္ေျဖျခင္း
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SWYC: 48 months
(၄၈ လ)
47 months, 0 days to 58 months, 31 days
(၄၇ လ ၊ ၀ ရက္ မွ ၅၈ လ၊ ၃၁ ရက္)

Child's Name/ကေလးအမည္။ ။
Birth Date/ေမြးသကၠရာဇ္။ ။
Today's Date/ယေန႔ေန႔စြဲ။ ။

DEVELOPMENTAL MILESTONES (ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား)
ဒီေမးခြန္းေတြဟာသင္႔ကေလးရဲ ႔ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုအေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးျပ ုျပီးေတာ႔သင္႔ကေလးဟာဒီေမးခြန္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ႔ အရာတစ္ခုခ်င္းစီေတြကို
ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေျပာျပေပးပါ။အကယ္၍ သင္႔ကေလးဟာ ဒီအခ်က္ေတြထဲက တစ္စံုတစ္ခုကိုမလုပ္ေတာ႔ဘူးဆိုရင္လဲ ဟိုအရင္
တံုးကဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ခဲ႔ ဖူးတယ္ဆိုတာကို ေရြးျပီးေတာ႔ေျဖေပးပါ။ေက်းဇူးျပ ုျပီး ေမးခြန္းအားလံုးကိုေျဖဆိုပါ။
1

“ပို၍ၾကီးသည္” သို႔မဟုတ္ “ပို၍တိုသည္” ကဲ႔သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ား သံုး၍

Not Yet (0)

Somewhat (1)

Very Much (2)

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မေျဖႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

အရာဝတၱဳ မ်ားကိုႏွိုင္းယွဥ္ျပျခင္း
2

“သင္အိပ္ခ်င္သည္႔အခါ…” သို႔မဟုတ္ “သင္ေအးသည္႔အခါ ဘာလုပ္သလဲ”
စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုျပန္ေျဖ ျခင္း

3

စာအုပ္ (သို႔မဟုတ္) တီဗြီ(ရုပ္ျမင္သံၾကား)မွဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို သင္႔အား
ေျပာျပျခင္း

4

စက္ဝိုင္း (သို႔မဟုတ္) ေလးေထာင္႔ကဲ႔သို႔ေသာ ရိုးရွင္းသည္႔ ပံုစံမ်ားေရးဆြဲျခင္း

5

ေဘာလံုးတစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ခြက္တစ္ခြက္ စသည္ျဖင္႔ မွန္ကန္စြာ ေျပာျခင္း

မေျပာတတ္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

6

“မေန႔က” ႏွင္႔ “မနက္ျဖန္” ကဲ႔သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ိဳးကို မွန္ကန္စြာ သံုးျခင္း

မသံုးတတ္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

7

တစ္ညလံုး အိပ္ယာထဲတြင္ေသးမေပါက္ခ်ဘဲအိပ္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

8

တူတူပုန္းတမ္းကစားျခင္း၊ကုလားမစည္းခုန္ကစားျခင္း စေသာ ကစား

မလိုက္နာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

နည္းမ်ိဳးကစားသည္႔အခါ ရိုးစင္းေသာကစားနည္း စည္းကမ္းမ်ားကို
လိုက္နာျခင္း
9

သူ၏နာမည္ကိုေရးျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

10

သင္သိႏိုင္ေသာရုပ္ပံုမ်ားကိုေရးဆြဲျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ
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SWYC: 60 months

Child's Name/ကေလးအမည္။ ။

(၆၀ လ)

Birth Date/ေမြးသကၠရာဇ္။ ။

59 months, 0 days to 65 months, 31 days

Today's Date/ယေန႔ေန႔စြဲ။ ။

(၅၉လ ၊ ၀ ရက္ မွ ၆၅လ ၃၁ ရက္)

DEVELOPMENTAL MILESTONES (ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ မွတ္ေက်ာက္တိုင္မ်ား)
ဒီေမးခြန္းေတြဟာသင္႔ကေလးရဲ ႔ၾကီးထြားဖြ႔ံျဖိ ုးမွုအေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးျပ ု ျပီးေတာ႔သင္႔ကေလးဟာဒီေမးခြန္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ႔ အရာတစ္ခုခ်င္းစီေတြကို
ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေျပာျပေပးပါ။အကယ္၍ သင္႔ကေလးဟာ ဒီအခ်က္ေတြထဲက တစ္စံုတစ္ခုကိုမလုပ္ေတာ႔ဘူးဆိုရင္လဲ ဟိုအရင္
တံုးကဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိလုပ္ခဲ႔ ဖူးတယ္ဆိုတာကို ေရြးျပီးေတာ႔ေျဖေပးပါ။ေက်းဇူးျပ ုျပီး ေမးခြန္းအားလံုးကိုေျဖဆိုပါ။
1

စာအုပ္ (သို႔မဟုတ္) တီဗြီ (ရုပ္ျမင္သံၾကား) မွ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို သင္႔အား

Not Yet (0)

Somewhat (1)

Very Much (2)

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

ေျပာျပျခင္း
2

စက္ဝိုင္း (သို႔မဟုတ္) ေလးေထာင္႔ကဲ႔သို႔ေသာ ရိုးရွင္းသည္႔ ပံုစံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း

3

ေဘာလံုးတစ္လံုး သို႔မဟုတ္ ခြက္တစ္ခြက္ စသည္ျဖင္႔ မွန္ကန္စြာ ေျပာျခင္း

မေျပာတတ္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

4

“မေန႔က” ႏွင္႔ “မနက္ျဖန္” ကဲ႔သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ိဳးကို မွန္ကန္စြာ သံုးျခင္း

မသံုးတတ္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

5

တစ္ညလံုး အိပ္ယာထဲတြင္ ေသးမေပါက္ခ်ဘဲအိပ္ျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

6

တူတူပုန္းတမ္းကစားျခင္း၊ကုလားမစည္းခုန္ကစားျခင္း စေသာ ကစားနည္းမ်ိဳး

မလုိက္နာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

ကစားသည္႔အခါ ရိုးစင္းေသာကစားနည္း စည္းကမ္း မ်ားကိုလိုက္နာျခင္း
7

သူ၏နာမည္ကိုေရးျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

8

သင္သိႏိုင္ေသာရုပ္ပံုမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

9

ရုပ္ပံုမ်ားကိုအေရာင္ျခယ္ေသာအခါ မ်ဥ္းေၾကာင္း / လိုင္း မေက်ာ္ဘဲ လိုင္းအတြင္း

မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မေျပာႏိုင္ေသးပါ။

တခါတေလ

ခဏခဏ

မွာသာ ေဆးျခယ္ျခင္း
10

ေန႔ခုနစ္ေန႔၏အမည္ကို အစဥ္လိုက္မွန္ကန္စြာ ေျပာျခင္း
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SWYC: 1 month, 0 days to 17 months, 31 days

BABY PEDIATRIC SYMPTOM CHECKLIST (BPSC) (ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးဖြံ႔ျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား စစ္ေဆးခ်က္ )
ဤေမးခြန္းမ်ားသည္သင္႔ကေလး၏အမူအက်င္႔မ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။အျခားရြယ္တူကေလးမ်ားႏွင္႔ႏွိုင္းယွဥ္ျပီး အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီတိုင္းဟာ သင္႔ကေလးနဲ႔
ဘယ္ေလာက္အထိကိုက္ညီမွုရွိသလဲဆိုတာကိုေျပာျပပါ။
Section 1
1

ရြယ္တူအျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ႏွိုင္းယွဥ္ပါက

Not at all (0)

Somewhat (1)

Very Much (2)

သင္႔ကေလးသည္ သူတစ္ခါမွမေတြ႔ဖူးေသးတဲ႔သူေတြန႕ဲ ေတြ႔တဲ႔အခါ

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

အေနရခက္ပါသလား။
2

သင္႔ကေလးသည္ ေနရာသစ္မ်ားတြင္ အေနရခက္ပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

3

သင္႔ကေလးသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင္႔ၾကံ ုေတြ႔သည္႔အခါ

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

လံုးဝမျဖစ္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

လံုးဝမငိုပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

အခက္အခဲ ျဖစ္သလား။
4

သင္႔ကေလးသည္ အျခားသူမ်ားခ်ီသည္႔အခါ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္
ျဖစ္သလား။

Section 2

ရြယ္တူအျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ႏွိုင္းယွဥ္ပါက

5

သင္႔ကေလးအရမ္းငိုသလား။

6

သင္႔ကေလးသည္ စိတ္ေျပဖို႔ခက္ခဲပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

7

သင္႔ကေလးသည္ ဂ်ီက်ျပီး စိတ္အလိုမက်ျဖစ္လြယ္သလား။

လံုးဝမျဖစ္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

8

သင္႔ကေလးသည္ ေခ်ာ႔ေမာ႔ႏွစ္သိမ္႔ဖို႔ ခက္ခဲပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္ခက္သည္။

အလြန္ခက္သည္။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္ခက္သည္။

အလြန္ခက္သည္။

Section 3
9

ရြယ္တူအျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ႏွိုင္းယွဥ္ပါက
သင္႔ကေလးသည္ အခ်ိနဇ
္ ယားအတိုင္း(သို႔မဟုတ္)
လုပ္ေနက်အတိုင္း ထားရန္ခက္ခဲပါသလား။

10

သင္႔ကေလးကိုသိပ္ရတာ(ေပးအိပ္ရတာ)ခက္ခဲမွုရွိပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္ခက္သည္။

အလြန္ခက္သည္။

11

သင္႔ကေလးေၾကာင္႔ သင္အိပ္ေရးဝရန္ ခက္ခဲပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္ခက္သည္။

အလြန္ခက္သည္။

12

သင္႔ကေလးသည္ ႏွစ္ႏွစ္ျခိ ုက္ျခိ ုက္အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ အခက္အခဲ

လံုးဝမရွိပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

ရွိပါသလား။
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PRESCHOOL PEDIATRIC SYMPTOM CHECKLIST (PPSC) (မူလတန္းၾကိ ုအရြယ္ကေလးမ်ား က်န္းမာေရးဖြံ႔ျဖိ ုးမွုဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား စစ္ေဆးခ်က္)
ဤေမးခြန္းမ်ားသည္သင္႔ကေလး၏အမူအက်င္႔မ်ားအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။အျခားရြယ္တူကေလးမ်ားႏွင္႔ႏွိုင္းယွဥ္ျပီး အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီတိုင္းဟာ သင္႔ကေလးနဲ႔
ဘယ္ေလာက္အထိကိုက္ညီမွုရွိသလဲဆိုတာကိုေျပာျပပါ။
1

ရြယ္တူအျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ႏွိုင္းယွဥ္ပါက

Not at all (0)

Somewhat (1)

Very Much (2)

သင္႔ကေလးသည္ အလြန္စိုးရိမ္ျပီးစိတ္လွုပ္ရွားေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာက္ရြံ႔

လံုးဝမထင္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

ထိတ္လန္႔ေနသည္ဟု ထင္ပါသလား။
2

သင္႔ကေလးသည္ ဝမ္းနည္းေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမရွိဟု ထင္ရပါသလား။

လံုးဝမထင္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

3

သင္႔ကေလးသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနက်အရာမ်ား သတ္မွတ္ထားသည္႔အတိုင္း ျဖစ္မလာပါက

လံုးဝမျဖစ္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

လံုးဝမရွိပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

စိတ္ပ်က္ပါသလား။
4

သင္႔ကေလးသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင္႔ၾကံ ုသည္႔အခါ အေနရ ခက္ခဲ ပါသလား။

5

သင္႔ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ကစားရာတြင္ ျပႆနာရွိပါသလား။

6

သင္႔ကေလးသည္ ပစၥည္းမ်ားကိုတမင္တကာ ခ်ိဳးဖဲ႔ဖ်က္ဆီးျပစ္ပါသလား။

လံုးဝမလုပ္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

7

သင္႔ကေလးသည္ အျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ ရန္ျဖစ္ပါသလား။

လံုးဝမျဖစ္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

8

သင္႔ကေလးသည္ အာရံုစူးစိုက္မွုရွိရန္ ခက္ခဲပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

9

သင္႔ကေလးသည္ စိတ္ေျပဖို႔ ခက္ခဲပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

10

သင္႔ကေလးသည္ လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥတစ္ခုမွာျမဲေနဖို႔ ခက္ပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

ရြယ္တူအျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ႏွိုင္းယွဥ္ပါက
11

သင္႔ကေလးသည္ ရန္လိုစိတ္ရွိပါသလား။

12

သင္႔ကေလးသည္ ဂနာမျငိမ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငိမ္ျငိမ္မထိုင္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသလား။

13

သင္႔ကေလးသည္ ေဒါသၾကီးသလား။

ရန္လိုစိတ္မရွိပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

လံုးဝမျဖစ္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

လံုးဝေဒါသမၾကီးပါ

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

ရြယ္တူအျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ႏွိုင္းယွဥ္ပါက
14

သင္႔ကေလးကို လူအမ်ားၾကားသို႔ေခၚသြားရန္ ခက္ပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

15

သင္႔ကေလးကို ေခ်ာ႔ေမာ႔ႏွစ္သိမ္႔ရန္ ခက္ပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

16

သင္႔ကေလး ဘာကိုလိုအပ္ေနသလဲဆိုတာကိုသိရန္ ခက္ပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

17

သင္႔ကေလးကိုအခ်ိန္ဇယားအတိုင္းသို႔မဟုတ္လုပ္ေနက်အတိုင္းထားရန္ခက္ပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး

18

သင္႔ကေလးက သင္႔စကားနားေထာင္ဖို႔္ ခက္ပါသလား။

လံုးဝမခက္ပါ။

အနည္းငယ္

အမ်ားၾကီး
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SWYC: 16 months, 0 days to 36 months, 31 days
PARENT'S OBSERVATIONS OF SOCIAL INTERACTIONS (POSI) မိဘမ်ားမွ လူမွုဆက္ဆံေရးပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ သတိျပ ုေလ႔လာမိမွုမ်ား
1 သင္႔ကေလးက သင္႔ဆီကို ပစၥည္းမ်ားယူလာျပသလား။

2 သင္႔ကေလးက အျခားကေလးမ်ားႏွင္႔ကစားဖို႔ စိတ္ဝင္စား

တစ္ပတ္တြင္

တစ္ေန႔တြင္

တစ္ေန႔တြင္အ

တစ္ပတ္တြင္အ

အၾကိမ္မ်ားစြာ

ၾကိမ္အနည္းငယ္

ၾကိမ္အနည္းငယ္

Always

Usually

Sometimes

Rarely

Never

အျမဲတမ္း

မ်ားေသာအားျဖင္႔

တခါတေလ

ရွားရွားပါးပါး

ဘယ္တံုးကမွ

အျမဲတမ္း

မ်ားေသာအားျဖင္႔

တခါတေလ

ရွားရွားပါးပါး

ဘယ္တံုးကမွ

အျမဲတမ္း

မ်ားေသာအားျဖင္႔

တခါတေလ

ရွားရွားပါးပါး

ဘယ္တံုးကမွ

အျမဲတမ္း

မ်ားေသာအားျဖင္႔

တခါတေလ

ရွားရွားပါးပါး

ဘယ္တံုးကမွ

တစ္

ဘယ္တံုးကမွ

ၾကိမ္ထက္နည္း

ပါသလား။
3 သင္ကစကားတစ္ခြန္းေျပာေသာအခါ သို႔မဟုတ္
လက္ကိုေဝွ႔ ရမ္းျပေသာအခါသင္႔ကေလးက
သင္လုပ္သလို လိုက္လုပ္ဖို႔ ၾကိ ုးစားပါသလား။
4 သင္႔ကေလးက သင္သူ႔နာမည္ကိုေခၚေသာအခါသင္႔ကို
လွမ္းၾကည္႔ပါသလား။
5 သင္႔ကေလးက အခန္းတစ္ဖက္တြင္ရွိေသာအရာ
တစ္ခုခုကို သင္လက္ညွိုးထိုးျပရင္ လွမ္းၾကည္႔သလား။
မိမိကိုသူလိုခ်င္သည္႔အရာဆီ
6 သင္႔ကေလးက သူတစ္ခုခုကိုလိုခ်င္ေသာအခါ သင္႔ကို
ပံုမွန္အားျဖင္႔ ဘယ္လိုျပေလ႔ရွိသလဲ။

သူဘာလိုခ်င္သလဲ

လက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင္႔

ဆိုတာကိုစကားျဖင္႔

လိုခ်င္သည္႔ အရာကို

ေျပာျခင္း

ညႊန္ျပျခင္း

လိုခ်င္သည္အ
႔ ရာကို
လွမ္းယူျခင္း

သို႔ဆြဲေခၚသြားျခင္း
သို႔မဟုတ္မိမိ၏လက္ကို
သူလခ
ို ်င္သည္႔အရာေပၚသို႔
တင္ေပးျခင္း

(ေက်းဇူးျပ ု ျပီးသင္႔ေလ်ာ္ေသာအေျဖမ်ားအားလံုးကို ေရြးေပးပါ)









တြယ္တက္ျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

သင္႔ႏွင္႔အတူစာအုပ္

ေျပးျခင္းႏွင္႔

တိရစာၦန္ရုပ္

မ်ားဖတ္ျခင္း

တက္တက္

မ်ားျဖင္႔ကစား

ၾကြၾကြရွိျခင္း

အရုပ္ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားအရာမ်ားကို တန္းစီ
ထားျခင္း

ျခင္း
(ေက်းဇူးျပ ုျပီးသင္႔ေလ်ာ္ေသာအေျဖမ်ားအားလံုးကို ေရြးေပးပါ)



သို႔မဟုတ္ စူးရွစြာ
ေအာ္ျခင္း

ပန္ကာမ်ား

ကေလးမ်ား
ေတြကဘာေတြလဲ။

ျပ ုျခင္း၊ ငိုျခင္း



ကေလးအရုပ္
7 သင္႔ကေလးရဲ ႔အၾကိ ုက္ဆံုးကစားနည္း၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္

တအင္းအင္းအသံ

သို႔မဟုတ္
ဘီးမ်ားကဲ႔သို႔
ေသာလည္ပတ္
ေနသည္႔အရာမ်ား
ကိုၾကည္႔ရွုျခင္း
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PARENT'S CONCERNS (မိဘ၏စိုးထိတ္ပူပန္မွုမ်ား)
1 သင္႔ကေလး၏ေလ႔လာသင္ယူမွု သို႔မဟုတ္ ဖြြ႔ံျဖိ ုးမွုအတြက္ သင္စိုးရိမ္မွု တစ္ခုခုမ်ား
ရွိပါသလား။
2 သင္႔ကေလးရဲ ႔အမူအက်င္႔ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး သင္စိုးရိမ္မွုတစ္ခုခုမ်ား ရွိပါသလား။

Not at all

Somewhat

Very much

လံုးဝမရွိပါ။

တခ်ိဳ႔တေလရွိသည္။

အမ်ားၾကီးရွိသည္။

လံုးဝမရွိပါ။

တခ်ိဳ႔တေလရွိသည္။

အမ်ားၾကီးရွိသည္။

FAMILY QUESTIONS (အိမ္ေထာင္စုဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား)
Yes

No

ေသာက္သည္။

မေသာက္ပါ။

2 ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္တံုးက အရက္ေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းမ်ားကိုသင္လုပ္ခ်င္တာထက္ပိုျပီး သံုးစြဲခဲ႔ဖူးပါသလား။

သံုးစြဲသည္။

မသံုးစြဲပါ။

3 ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္တံုးက သင္၏ အရက္ေသာက္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းမ်ားကိုေလ်ာ႔ပစ္ဖို႔လိုသည္ သို႔မဟုတ္

ခံစားမိသည္။

မခံစားမိပါ။

4 မိသားစုဝင္တစ္ဦး၏အရက္ေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲျခင္းမ်ားသည္ သင္႔ကေလးအေပၚတြင္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစပါသလား။

ျဖစ္ေစသည္။

မျဖစ္ေစပါ။

5 ျပီးခဲ႔တဲ႔လတံုးက စားစရာအတြက္ ပိုက္ဆံအလံုအေလာက္မရွိေသာေၾကာင္႔ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္႔မိသားစုထဲက တစံုတေယာက္မ်ား

ၾကံ ုဖူးသည္။

မၾကံ ုဖူးပါ။

1 အိမ္မွာတစ္ေယာက္ေယာက္မ်ားေဆးလိပ္ေသာက္ပါသလား။

ေလ်ာ႔ပစ္ခ်င္သည္ဟု သင္ခံစားမိပါသလား။

ဆာေလာင္တဲ႔ေန႔မ်ိဳး ၾကံ ုဖူးပါသလား။

လြန္ခဲ႔တဲ႔ႏစ
ွ ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္းက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာတစ္ခုခု
ေၾကာင္႔မ်ား သင္ဘယ္ႏွစ္ခါ အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ပါသလဲ။
6 အလုပ္မ်ားလုပ္ရာတြင္စိတ္ဝင္စားမွု သို႔မဟုတ္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မွု
နည္းပါးျခင္း။
7 ဝမ္းနည္းသလိုခံစားရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကင္းမဲ႔ျခင္း။

8 သင္ႏွင္႔သင္႔အိမ္ေထာင္ဖက္/လက္တြဲေဖာ္တို႔ရဲ႔ဆက္ဆံေရးကို
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင္႔ ဘယ္လိုေဖာ္ျပမလဲ။
9 သင္ႏွင္႔သင္႔အိမ္ေထာင္ဖက္တို႔ အျငင္းပြားမွုမ်ားကို
ေျဖရွင္းရာတြင…
္

Not at all

Several days

More than half the days

လံုးဝမရွိပါ။

ေန႔ရက္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား

လံုးဝမရွိပါ။

ေန႔ရက္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား

ေန႔ရက္မ်ား၏တဝက္
ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္
ေန႔ရက္မ်ား၏တဝက္
ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္

Nearly every
day
ေန႔တိုင္းနီးပါး
ေန႔တိုင္းနီးပါး

None

Some

A lot

Not Applicable

တင္းမာမွမ
ု ရွိပါ။

တင္းမာမွအ
ု ခ်ိဳရ
႔ ွိသည္။

တင္းမာမွမ
ု ်ားလြန္းသည္။

မိမိႏွင္႔မသက္ဆိုင္ပါ။

အခက္အခဲမရွိပါ။

အခက္အခဲအခ်ိဳ႔ရွိသည္။

အခက္အခဲအမ်ားၾကီးရွိသည္။

မိမိႏွင္႔မသက္ဆိုင္ပါ။
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Child's Name (ကေလးအမည္)__________________________________________ Today's Date (ယေန႔ေန႔စြဲ)_______________
Child's Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) _______________________
M-CHAT
ပံုမွန္အားျဖင္႔ သင္႔ကေလးဟာ ဘယ္လိုကေလးမ်ိဳးလဲဆိုတာကို ေက်းဇူးျပ ု၍ေအာက္ပါတို႔ကို ေျဖေပးပါ။ေမးခြန္းအားလံုးကို ၾကိ ုးစားျပီးေျဖေပးပါ။
အကယ္၍ သူ႔အျပ ုအမူက လုပ္ခဲတယ္(ဥပမာ…တစ္ခါ၊ႏွစ္ခါပဲျမင္ဖူးတယ္)ဆိုရင္ဒီအျပ ုအမူမ်ိဳးကို ကေလးကမလုပ္ဘူးလို႔ဘဲ ေျဖေပးပါ။
Yes

No

ၾကိ ုက္သည္။

မၾကိ ုက္ပါ။

ရွိပါသည္။

မရွိပါ။

ၾကိ ုက္သည္။

မၾကိ ုက္ပါ။

1.

သင္႔ကေလးကသူ႔ကိုလႊဲေပးျခင္း၊ ဒူးေပၚတင္ျပီး ခုန္ဆြခုန္ဆြလုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳး စသည္တို႔ကို ၾကိ ုက္ပါသလား။

2.

သင္႔ကေလးက အျခားေသာကေလးမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမွုရွိပါသလား။

3.

သင္႔ကေလးက ေလွကားထစ္မ်ားကိုတက္ျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ အရာဝတၱဳမ်ား အေပၚတက္ျခင္းကို ၾကိ ုက္ပါ

4.

သင္႔ကေလးက တူတူေရဝါး/တူပုန္းတမ္းကစားျခင္းမ်ိဳးကို နွစ္သက္ပါသလား။

ႏွစ္သက္သည္။

မႏွစ္သက္ပါ။

5.

သင္႔ကေလးကဟန္ေဆာင္ကစားဖူးပါသလား။ ဥပမာ… တယ္လီဖုန္းႏွင္႔စကား ေျပာဟန္ျပ ုျခင္း သို႔မဟုတ္

လုပ္တတ္သည္။

မလုပ္တတ္ပါ။

သလား။

အရုပ္ေလးကို ကေလးထိန္းသလိုျပ ုျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအရာတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ဟန္ေဆာင္ ကစားျခင္း
6.

တစ္ခုခုကိုေတာင္းရန္သင္႔ကေလးက သူ၏ လက္ညွိဳးကို အသံုးျပ ၍
ု ညႊန္ျပဖူး ပါသလား။

ညႊန္ျပသည္။

မညႊန္ျပပါ။

7.

တစ္ခုခုကိုစိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ သင္႔ကေလးကသူ၏ လက္ညွိဳးကို အသံုးျပ ု၍ညႊန္ျပ ဖူးပါသလား။

ညႊန္ျပသည္။

မညႊန္ျပပါ။

8.

သင္႔ကေလးက အရုပ္ငယ္ေလးမ်ား (ဥပမာ၊ ကားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလးေထာင္႔အတံုးေလးမ်ားကို)

ကစားႏိုင္သည္။

မကစားႏိုင္ပါ။

ျပဖူးသည္။

မျပဖူးပါ။

ၾကည္႔ဖူးသည္။

မၾကည္႔ဖူးပါ။

ျဖစ္သည္။

မျဖစ္ပါ။

ျပန္ျပံ ုးျပသည္။

ျပန္မျပံ ုးျပပါ။

လုပ္သည္။

မလုပ္ပါ။

ပါးစပ္ထဲသို႔ထဲ႔ ျခင္း၊ ဟိုိေရႊ ႔ဒီေရႊ ႔လုပ္ျခင္း၊ လႊတ္ခ်ျခင္းတို႔ မလုပ္ဘဲေကာင္းစြာ ေဆာ႔ကစား ႏိုင္သလား။
9.

သင္႔ကေလးက သင္႔ကို(မိဘကို) စိတ္ဝင္စားေသာပစၥည္းေတြ ယူလာျပဖူးသလား။

10.

သင္႔ကေလးကသင္႔မ်က္လံုးထဲကတ
ို စ္စကၠန္႔ (သို႔) ႏွစ္စကၠန္႔ ထက္ပိုျပီး္ စိုက္ၾကည္႔ဖူးပါသလား။

11.

သင္႔ကေလးကအသံဗလံမ်ားကို္ အလြန္အမင္း မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ပါသလား။ (ဥပမာ၊ နားေတြကို ပိတ္လိုက္ျခင္း)

12.

သင္႔ကေလးက သင္႔မ်က္ႏွာ(သို႔) သင္႔အျပံ ုးကိုျပန္၍ ျပံ ုးျပပါသလား။

13.

သင္႔ကေလးက သင္လပ
ု ္သလို လိုက္လုပ္သလား။ (ဥပမာ၊ သင္ကမ်က္ႏွာေျပာင္ျပရင္သူလုိက္လုပ္ပါ

14.

သင္ကေလးက သင္သူ႔နာမည္ကိုေခၚရင္ တံု႔ျပန္ပါသလား။

တံု႔ျပန္သည္။

မတံု႔ျပန္ပါ။

15.

ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိအရုပ္ကို သင္လက္ညွိဳးထိုးျပလွ်င္ သင္႔ကေလးက အရုပ္ကို လိုက္ၾကည္႔သလား။

ၾကည္႔သည္။

မၾကည္႔ပါ။

16.

သင္႔ကေလး လမ္းေလွ်ာက္ပါသလား။

ေလွ်ာက္သည္။

မေလွ်ာက္ပါ။

17.

သင္႔ကေလးက သင္ၾကည္႔ေနတဲ႔အရာေတြကို လိုက္ၾကည္႔သလား။

ၾကည္႔သည္။

မၾကည္႔ပါ။

18.

သင္႔ကေလးက သူ႔မ်က္ႏွာနားမွာ ပံုမွန္မဟုတ္သည္႔ လက္ေခ်ာင္းလွုပ္ရွားမွုမ်ားကိုျပ ုလုပ္ပါ သလား။

လုပ္သည္။

မလုပ္ပါ။

19.

သင္႔ကေလးက သူ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သင္အာရံုစိုက္မိလာေစရန္ၾကိ ုးစား၍လုပ္ေဆာင္ ပါသလား။

လုပ္သည္။

မလုပ္ပါ။

20.

သင္႔ကေလး နားလံုးဝမၾကားရပါ(နားပင္းေနသည္) ဟုသင္စိုးရိမ္မိပါသလား။

စိုးရိမ္မိပါသည္။

မစိုးရိမ္ပါ။

21.

လူအမ်ားစကားေျပာၾကသည္႔အခါ ဘာေတြေျပာေနလဲဆိုတာကို သင္႔ကေလး နားလည္ပါသလား။

နားလည္သည္။

နားမလည္ပါ။

22.

သင္႔ကေလးက တခါတရံမွာ ဘာမဟုတသ
္ ည္႔အရာကိုေငးစိုက္ၾကည္႔ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ

လုပ္သည္။

မလုပ္ပါ။

23.

ေလွ်ာက္သြားျခင္းမ်ိဳး လုပ္ပါသလား။
သင္႔ကေလးက ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မွုမရွိေသာအရာတစ္ခုခုနဲ႔ ၾကံ ုရေသာအခါ သင္႔၏တံု႔ျပန္ပံုကိုသိဖို႔ သင္႔မ်က္ႏွာ

ၾကည္႔သည္။

မၾကည္႔ပါ။

သလား။)

ကိုၾကည္႔သလား။
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