KINDERGARTEN
တီၤဖိ သ ၣ်
ကဖ
ၠိ ၠိတဖ ၣ်န ၣ်

မၤလၠိ

တ ၣ်ထ ၣ်တ ၣ်ဆၠိကမၠိ ၣ်တဖ ၣ်

ဒီီးမၤဒၠိ ၣ်ထီ ၣ်ထထ
ီ ီ ၣ်တ ၣ်သတ ၣ်ဘ ၣ်တဖ ၣ်

ဒၣ်သီးၠိ ကဒၠိ ၣ်

ထီ ၣ်အဂီ ၣ်ဒီီး

ကဖ ၠိထီ ၣ်ဆမ
ူ ၣ်ညါ အတီၤတဖ ၣ်အဂီ ၣ်န ၣ်လၤီ .တ ၣ်မၤဆၠိအသီးလ ညါတဖ ၣ်လ ကဖ
ၠိ ၠိ တဂၤဘ ၣ် တဂၤအဂီ ၣ် ဒၣ်အဝသ မ
ၣ် ၤလၠိတ ၣ်ခီဖ ၠိ
တီဖၠိသ ၣ်ကအ
ၠိ န ၣ်န ၣ် ဒၣ်လ ၣ်အၤန ၣ်လၤီ .
အခ ၣ်ထံးလါလ ၣ်ပူတပူ
•

တ ၣ်ဖီးလ ၣ် - ဖီးလ ၣ်မ ၣ်ဖ
လ ၣ်ဖ

ၣ်ကၠိီးဖ

ၣ်တဖ ၣ်လ ကဘ ီးပၤပူၤ စုထတုၤစုစ ၣ် (အဝသ ၣ်မ ၣ်ဖီးလ ၣ်တသဒ ၣ်လ ၣ်), န ၣ်ပ ၣ်လ

ၣ်ဒီးန ၣ် န ၣ်ဖ ါအခီပညီ

•

တ ၣ်ကီးလ ၣ်လ စု - ကီးအမၤအခီ ၣ်ထီးတဖ

ၣ် တ ၣ်ဒီး -

•

ဒုီးန ၣ်ဖ ါထီ ၣ် 2D ဒီီး 3D တ ၣ်ဂီၤတဖ ၣ်

•

စအ ၣ်ပီညါ - သက ၣ်တ ၣ်ဘ ၣ်ဃီးဒီီးအဝသ ၣ်အခၠိ ၣ်ဃ ၤနဆ ၣ်

•

တ ၣ်မၤလၠိတဖ ၣ်လ အဘ ၣ်ဃီးဒီီးပၤတဝ - ဒုီးန ၣ်ဖ ါထီ ၣ်တ ၣ်သၠိ ၣ်ဘ တဖ ၣ်ဒီးီ ခၠိ ၣ်န ၣ်တဖ ၣ်တ ၣ်အကါဒၠိ ၣ် လ ပၤတဝ အပူၤ

တ ၣ်မီၤလိန ၣ်အခ ၣ်ထံးတကတ ၣ်အကတ ၣ်
•

တ ၣ်ကီးလ ၣ်လ စု - ကီးလ ၣ်မ ၣ်ဖ

ၣ်အဒၠိ ၣ်ဒီးီ အဆီးတဖ ၣ် ဒီီးအမၤအကတ ၣ်တဖ

ၣ်

ကန
ိ ၣ်အကတ ၣ်
တ ၣ်ဖံးလ ၣ် •

ဒုီးန ၣ်ဖ ါထီ ၣ် လ ၣ်မ ၣ်ဖ

ၣ်တဖ ၣ်ဒီးီ အသီ ၣ်တဖ ၣ်

•

မၤအါထီ ၣ်လ ၣ်ဖ

•

ဖီးသီ ၣ်ထီ ၣ်လ ၣ်သ ဖ

•

ဖီး လ ၣ်စရီလ 62 Kindergarten တ ၣ်ထ ၣ်လ ၣ်ဖ

•

ဖ ဒၠိကန ၣ် တ ၣ်တပူတခါမ ၣ်ဝၤန ၣ် ဒုီးန ၣ်ဖ ါထီ ၣ် အက ၣ်အဂီၤတဖ ၣ် (အဒၠိ ပၤအၠိ ၣ်လ တ ၣ်ဃၤအပူၤအသက ၣ်ပဝီး,

ၣ်အသီတဖ ၣ် ခီဖ ၠိနတ ၣ်လၤလၠိ ၣ်အခီ ၣ်ထီး, အခ ၣ်သီးဒီီး အကတ ၣ်အသီ ၣ်တဖ ၣ်
ၣ်လ အအၠိ ၣ်ဒီးီ တ ၣ်သၠိ ၣ်မၠိ ၣ်ပ ၣ်အဖု ၣ်တဖ ၣ်
ၣ်တဖ ၣ်

တ ၣ်ဆီလီၤပ ၣ်လီၤ, တ ၣ်ဃၤအဂ ၣ်မၠိ ၣ်ပ ၣ်)
•

ဒုီးန ၣ်ဖ ါထီ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တီတဖ ၣ်လ လ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်နီ ၣ်ကီ ၣ်တဖ ၣ်အပူၤ

တ ၣ်ကံးပ ၣ်ဖိ ၣ်
•

ကၠိီးထီ ၣ် မတမ ၣ် ကီးလ လ ၣ်ဖ

ၣ်တဖ ၣ် မတမ ၣ်တ ၣ်ဂီၤတဖ ၣ်.

•

စူီးကါလ ၣ်မ ၣ်ဖ

•

စူီးကါလ ၣ်အသီ ၣ်တဖ ၣ်ဒသ
ၣ် ီးၠိ ကဒၠိီးအီၤ

ၣ်အဒၠိ ၣ်တဖ ၣ်ဒီးီ လ ၣ်ပနီ ၣ်.

တ ၣ်ဒံး
•

ဂ ၣ်တုၤ ၁၀၀ လ နီ ၣ်ဂ ၣ်တဖ

ၣ်ဘ ၣ်တဖ

ၣ်, တဆဘ ၣ်တဆ ဒီီးကီးသနီ ၣ်ဂ ၣ်တဖ ၣ်တုၤလ ၂၀

•

ဒီီးထၠိ ၣ်သတတီၤနီ ၣ် ဂ ၣ်တဖ ၣ်လ ၁၀

•

ပ ၣ်ဖၠိ ၣ်ဒီးီ ထုီးက ၣ်လ ၁၀အပူၤခီဖ ၠိတ ၣ်စူီးကါ စုဘတ
ၠိ ဖ ၣ် မတမ ၣ်

•

တ ၣ်အပီီးအလီတဖ ၣ်. ဒုီးန ၣ်ဖ ါထီ ၣ် နီ ၣ်ဂ ၣ်တဖ ၣ် တ ၣ်လီ ၣ်အလု ၣ်အပၤ ခီဖ ၠိ ၁၉

တ ၣ်မီၤလိတဖ ၣ်လ အဘ ၣ်ဃံးဒံးပီၤတဝ
•

တဖ ါထီ ၣ်တ ၣ်လီၤဆီလ တ ၣ်လၠိ ၣ်ဒီးီ တ ၣ်သီးလီၤ.

•

ပ ၣ်ဖ ါတ ၣ်လ အမၤအဝသ ၣ်အပၤတဝ လီၤဆီဖီးဒၠိ ၣ်

•

ထၠိ ၣ်သတတီၤသီးသမူလ ခခါဒီီးလ ညါ

စအ ၣ်ပညါ
•

ရ ၣ်က ၤဒီီးမၤတ ၣ်ခက ၣ်စီက ၣ်လ အခီ ၣ်ထီးတဖ ၣ်

•

ထၠိ ၣ်သတတီၤတ ၣ်ဆီ ၣ်ဒီးီ တ ၣ်ထုီးအဂ ၣ်ဘါတဖ ၣ်

•

ပ ၣ်ဖ ါတ ၣ်လ ဆ ၣ်ဖၠိကီ ၣ်ဖၠိတဖ ၣ်ဒီးီ သ ၣ်ထူ ၣ်တဖ ၣ်လၠိ ၣ်ဘ ၣ် ဒၣ်သီးၠိ ကမူအဂီ ၣ်

•

တဖ ါထီ ၣ်မု ၣ်ခၠိ ၣ်ကလၤသီ ၣ်ဂီၤအတ ၣ်မၤအသီးအခီ ၣ်ထီးတဖ ၣ်

တ ၣ်အိ မ
ၣ် ူအဂ ၣ်အလ ၣ်အလ ၣ်တဖ ၣ်
ကဖ
ၠိ ၠိတဖ ၣ်စီးထီ ၣ်ဒီးု ဒၠိ ၣ်ထီ အ
ၣ် လု ၣ်အလ ၣ်တဖ ၣ်လ
လီၤတ ၣ်လီၤဆီးလ အဝသ အ
ၣ် တ ၣ်မၤ,

ကမၤဘ ီးအဝသ ၣ်

တ ၣ်ပ ၣ်ဖၠိ ၣ်မၤသကၠိီးတ ၣ်

ခီဖ ၠိအလ အဝသ ၣ်အတ ၣ်အၠိ ၣ်မူ

ဒၣ်သီးၠိ တ ၣ်ဒၠိကန ၣ်

(တ ၣ်မၤသကၠိီးတ ၣ်ဂၤဂၤလ ပၤအဂၤတဖ ၣ်),

တ ၣ်စီးထီ ၣ်အၠိ ၣ်b

ဒီီးတ ၣ်ရ ၣ်က ၤအက ၣ်အစီလ က,ၠိ တ ၣ်မၤစူၤသီးဖလ တ ၣ်မၤမူဒါန ၣ်ကခ
ီ မတမ ၣ် ဖအဝသ ၣ်မၤတ ၣ်ကမ ၣ်, ဒီီးတ ၣ်ဆၠိကမၠိ ၣ်န ၣ်ဖ ါတ ၣ်
သဘ ၣ်ဃီးဒီီးတ ၣ်မၤ ဒီီးတ ၣ်လီ ၣ်လအဝသ ၣ်ဒ ၠိ ၣ်ထီ ၣ်သလ ခတဘ ီဖအဝသ ၣ်ဘ တ
ၣ်
ၣ်မၤက ၣ်အီၤန ၣ်လၤီ .

တ ၢ်က ၢ်တ ၢ်ဖိးအဂၤတဖ ၢ် - တ ၢ်န ၢ်ပ ၢ် ကဖတ ၢ်မၤလမၤဒိးအလ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါအတ ၢ်မ ၢ်လ ၢ်တဖ ၢ်
အဲကလိးက ၢ် education.ky.gov/curriculum/standards/kyacadstand/Documents/Kindergarten_KAS_Family_Guide.pdf
စပဲနံး(ရှ)က ျိာ် education.ky.gov/curriculum/standards/kyacadstand/Documents/Kindergarten_KAS_Family_Guide_Spanish.
pdf

