တစ်ဦုံးနင
ှ ်တစ်ဦုံး ခပ်ချောချောကနပခင််းက

6 ဝပ

ဘယ်လမ
ို ြုိ ်းလဲ။

ကက ျောင််းတက်ဖို့ို တက်တက်ကကြွကကြွပပင်ဆင်ပါ ပပ်းကတျောော့ တစ်ဦုံးနှငတ
် စ်ဦုံး ခပ်ချောချောကနကပ်းပါ။
ကိုရိုန ဗ ိုင်ေး

ပ်စ်ဝကကော င ် ဤပညော သင်န စ်က အလွန်ထူေး

စ်အတွင်ေး ကဝလေး မ ဝ

ေး ပညော သင်ကကဝ

ေး ဝနစဉ် မ သဝ

ခဝ

ေး ပါသည်။ ဤပညော သင်န

ေး စိုမ ဝ

ေး က တစဦားနှငတစဦား

ခပ်ခွော ခွော ဝန ခင်ေး က ို က်လက်လ ိုက်န န်မ ော အဝ ေး ကက ေး ပါသည်။ ဒါက သင်န င ် သင ်မ
သဝ

ေး စိုအဝပေါ်

• လူကိုယ်တိုင်ဝက ောင်ေးတက် ခင်ေး/

• သူမ ောေးအမ်တွင်ညအပ် ခင်ေးမ ောေး
• လူထူထပ်ဝသော လက်လ
စတိုေး

။

သတိပပပ ုရန်။

လုုံးဝမလုပ်သငရ
် ။
• လူစို၍ကစောေး ခင်ေးမ ောေး

ယ်လ ိုအဓ ပပါယ်သက်ဝ ော က်ပါသလဲ။

သင်ကကောေးဝ ေးဝပါဒ်မ ောေး

• အဖွဲွေ့လိုက် အောေးကစောေးမ ောေး၊

ိုင်မ ောေး၊ ဝစ ေး ယ်စင်တောမ ောေး

ကလပ်မ ောေးနင် တ ခောေး

သမ
ိုို့ ဟိုတ် တ ခောေး

ဝက ောင်ေး ပင်ပ လှုပ် ောေးမှုမ ောေး

အမ်အ ပင်ဝန ောမ ောေးသိုို့ သွောေး ခင်ေး

• စောေးဝသောက် ိုင် အခန်ေး ပင်ပတွင်

လုပ်ရန်။
• အဝ ေးဝ ောက် (အွန်လိုင်ေး)
သင်ကကောေးဝ ေး

• ဗောက ျူ ယ် ကစောေး က် ထောေး ပါ
• သူငယ်ခ င်ေး သမ
ိုို့ ဟိုတ် ဝ ွေးမ ေးမ ောေးနင်
Facetime သိုေး၍ ဝတွွေ့

ပ
ို ါ

• စောအိုပ်ဝကောင်ေးဝတွ

ဖတ်ပါ

• ဝက ောင်ေး ပန်ဖွင်ခ န် ပါတမ ောေး

စောေးဝသောက် ခင်ေး သမ
ိုို့ ဟိုတ်

သမ
ိုို့ ဟိုတ် အွန်လိုင်ေး စောကကည်တိုက်

• ဝမွေးဝနို့နင် ညစောစောေးပွဲမ ောေး

မှ ထ ားရသ အစ ားအစ ကို

စောအိုပ်မ ောေးကို

• သင်အမ်တွင် ဧည်သည်မ ောေး

သ ားယူခခငား

လမ်ေးဝ

သမ
ိုို့ ဟိုတ်
အမ်အလည်လောသူမ ောေး

• စောကကည်တိုက်သိုို့
ဝန ခင်ေး

• သူငယ်ခ င်ေးမ ောေးနင်

လူကိုယ်တိုင်သွောေးဝ ောက် ခင်ေး

• အ ပင် က် အောေးကစောေးပွဲမ ောေး

ကောေးဝမောင်ေးထွက် ခင်ေး

ေးတွင်

စော င်ေးဝပေးပပေး
လောယူမှုစနစ်ကို

သိုေးပါ

• လမ်ေးဝလ ောက်ထွက်ပါ၊ ဝ ပေးပါ
သမ
ိုို့ ဟိုတ် အဝပ ော်ဝ ခလ င်ခ ေးထွက်ပါ

• စက် ေးစေးပါ

• ဂတဝဖ ော်ဝ ဖပွဲမ ောေး

• အ ပင်မော ကစောေးပါ

• ရိုပ် င်ရိုမ ောေးနင် ကဇောတ်ရိုမ ောေး

• သခ င်ေးန ေးဝထောင်ပါ

• မိုေးလိုဝလလို အောေးကစောေးပွဲမ ောေး

• မိသ ားစုကပွဲ ကျငားပပါ

• စောေးဝသောက် ိုင်မ ောေးတွင်

• စ ရ ားပါ

မိုေးလိုဝလလိုအခန်ေးတွင်ေး

• ဟငားချကပါ

စောေးဝသောက် ခင်ေး

• မိသ ားစုလိုက ဂိမကစ ား မည ညမျ ား

• အဝပ ော်ခ ေးထွက် ခင်ေး

• မိသ ားစု က ားရမ ငားထကပါ
• မိသ ားစုလိုက ရုပ ှငကကညမည ညမျ ား
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