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ဂ်ပန္ျပည္ေနထွိိုင္မႈရ ွိ အေထြေထြသတွိျပဳစရာမ်ာ်ား----------------------    စာမ်က္ႏ ာ 
 
၁။ ေနထွိိုင္ခြင့္ကဒ္ႏ င့္ေနထွိိုင္သူအေျခခံစရင္်ားသြင္်ားစနစ္----------------     ၂ 

၂။ (My Number) ကွိိုယ္ပွိိုင္နံပါတ္စနစ္--------------------------------     ၃ 
၃။ ႏိုွိင္ငံသာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခံ----------------------------------------     ၄ 
၄။ အမျွိို်ားသာ်ားပင်စင်-----------------------------------------------     ၆ 
၅။ အမႈွိက္ပစ္ပံိုပစ္နည္်ား-------------------------------------------------     ၆ 
၆။ စက္ ဘ္်ား--------------------------------------------------------------     ၉ 
၇။ အခ်ွိန္ပွိို္င္်ားအလိုပ္----------------------------------------------------     ၁၁ 
၈။ ္ဏ္အေကာင္ဖ့ြင့္ျခင္်ား-----------------------------------------------     ၁၂ 
၉။ သင်ဝေ်ားသ ာ်ားကြောင််ား အသွိပေ်ားချက် --------------------------------     ၁၃ 
၁၀။ ေခတ ႏွိိုင္ငံကွိိုျပန္ျခင္်ား------------------------------------------------     ၁၃ 
၁၁။ လက္ကွိိုင္ဖိုန္်ား------------------------------------------------------     ၁၄ 
၁၂။ အရက္ေသစာႏ င့္ေဆ်ားလွိပ္ေသာက္ျခင္်ား----------------------------     ၁၄ 
၁၃။ အေရ်ားေပၚအေျခအေနေဆာင္ရြက္ရန္---------------------------------     ၁၄ 
၁၄။ တာ်ားျမစ္မူ်ားယစ္ေဆ်ားဝါ်ားႏ င့္စပ္လ်ဥ္်ား၍------------------------------     ၁၅ 
၁၅။ ေနထွိိုင္မႈ္ဝရ ွိဆူညံသံမ်ာ်ား----------------------------------------     ၁၅ 
၁၆။ ထွိိုမ အျခာ်ား---------------------------------------------------------     ၁၅ 
 
 
ေက်ာင္်ားစည္်ားမ်ဥ္်ားစသည္ႏ င့္စပ္လ်ဥ္်ား၍တင္ျပျခင္်ား-------------------------  စာမ်က္ႏ ာ 
၁။ ေက်ာင္်ားသာ်ားကဒ္-------------------------------------------------------           ၁၆ 
၂။ တက်ရောက်ခြင်-------------------------------------------------------         ၁၆ 
၃။ ေအာင္လက္မ တ္ထိုတ္ေပ်ားျခင္်ား-----------------------------------------     ၁၈ 
၄။ သင္ရွိို်ားျပဘ်ားဆံို်ားခ်ွိန္စည္်ားမ်ဥ္်ား-----------------------------------------------           ၁၈ 
၅။ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့ေၾက်ားစနစ္---------------------------------------       ၁၉ 
၆။ ေက်ာင္်ားအာမခံ-------------------------------------------------------------       ၁၉ 
၇။ မိုန္တိုွိင္်ားစသည္တွိို႔တြင္ ေလျပင္်ားတွိိုက္ခတ္ခ်ွိန္ႏ င့္ ငလ်င္လ ဳပ္သည့္အခါ အတန္်ားခ်ွိန္ 

------------------  ၁၉ 
၈။ ေက်ာင္်ားတက္ေရာက္မႈတာ်ားျမစ္သည့္ ကူ်ားစက္ေရာဂါ-----------------------   ၂၂ 
၉။ အျခာ်ားအေၾကာင္်ားအရာ-----------------------------------------------------  ၂၂ 
၁၀။ ေက်ာင္်ားတက္ေရာက္ရန္ခြင့္ျပဳစာလႊာ-------------------------------------  ၂၄ 
 ေ္်ားအႏ ရာယ္ကာကြယ္ေရ်ားေျမပံို 
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ဂ်ပနျ္ပညေ္နထွိိုငမ္ႈရ ွိ အေထြေထြ သတွိျပဳစရာမ်ာ်ား 

၁။ ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒႏ္ င့္ ေနထိုွိငသူ္အေျခခစံာရင်္ားသြင်္ားစနစ ္

ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ ္

ဂ်ပန္ျပည္တြင ္ ေနထွိိုငစ္ဥ္ ကာလရ ည္၊ အလည္အလတ္ေနထွိိုငသူ္မ်ာ်ားအတြက္ ျပညဝ္င္ခြင့္ႏ င့္ 
ေနထွိိုငခ္ြင့္ပံိုစံေျပာင်္ားလျဲခင်္ား၊ေနထွိိုင္ခြင့္ကာလသက္တမ်္ားတွိို်ားခြင့္ျပဳျခင္်ားစသည္ေနထိုွိငမ္ႈႏ င့္စပလ္်ဥ်္ားသည့္ခြင့္ျပဳခ်
က္အရ　ေပ်ားအပပ္ါလွိမ့္မည္။　ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္သည ္ ဂ်ပန္ျပည္တြင္  
ID  ကဒ္ႏ င့္လိုပ္ေဆာငပ္ံိုျခင္်ားအတူတူပင္ျဖစ္ျခင်္ားေၾကာင့္ လံို်ားဝမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ရှ ွိပါစေ။ 

နေထွိိုင်ခ င့်အတ က် စဘမံဆောင်ရ က်ဆဲကာလတစ်ခိုရှ ွိကြောင််ား သတွိပြိုပါ၊ ၎င််ားကာလအတ င််ား 

သတ်မှ တ်ထာ်ားသည့် လိုပ်ငန််ားစဉ်မျာ်ားကွိို ပြဘ်ားမြောက်ခြင််ားမရှ ွိပါက ဒဏ်င ေ ယန််ား ၂၀၀,၀၀၀ 

ပေ်ားဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ 
 

ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ ္အစဥက္ွိိုငေ္ဆာငထ္ာ်ားရန ္

ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္သည ္အျမဲကွိိုင္ေဆာင္ထာ်ားရပါမည္။ ရဲသာ်ားမ   
“ေနထိုွိင္ခြင့္ ကဒ္ျပပါ” ဟိုဆွိိုလာပါက ျပေပ်ားရပါမည္။ မကွိိုင္ေဆာင္ထာ်ားျခင်္ား၊  
ျပရန ္ျငင္်ားဆန္ျခင်္ားတွိို႔ ျပဳလိုပပ္ါက အေရ်ားယခူရံမည္ျဖစသ္ည္။ 
  

အကယ္၍ ေပ်ာက္ဆံို်ားသြာ်ားခဲပ့ါက 

ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ကွိိုေပ်ာက္ဆံို်ားျခင်္ား၊ သူခွိို်ားခွိို်ားခရံျခင္်ား တွိို႔ျဖစေ္ပၚသည့္အခါ- 
၁။ ရံို်ားခန္်ားသွိို႔ အေၾကာင်္ားၾကာ်ားပါ။ 
၂။ ရဲစခန္်ားသွိို႔ ေပ်ာက္ဆံို်ားေၾကာင္်ားျပျပဘ်ား ေပ်ာက္ဆံို်ားေၾကာင္်ားစာနပံါတ္ကွိို ရယူပါ။ 
၃။ လူဝင္မႈၾကဘ်ားၾကပေ္ရ်ားတြင ္၁၄ရက္အတြင္်ားေနာက္တစ္ၾကွိမေ္ပ်ားအပရ္န ္ေလ ်ာက္လႊာတငပ္ါ။ 

ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ကွိိုျပဳလိုပခ္ ွ်ိန္ႏ င့္ ေျပာင်္ားလခဲ ွ်ိနတ္ြင ္မပ်က္မကြက္ ရံို်ားခန္်ားသွိို႔ယူလာပါ။ 

 

ေနထိုွိငသူ္အေျခခစံာရင်္ားသြင်္ားစနစ္ 

နေထွိိုင်ခ င့်မှ တ်ပိုံတင်ခြင််ားသည် ဂျပန်နွိိုင်ငံသာ်ားမျာ်ားအတ က်သာမက ဂျပန်နွိိုင်ငံတ င် 

ကာလကြာမြင့်စ ာနေထွိိုင်သည့် နွိိုင်ငခံြာ်ားသာ်ားမျာ်ားအတ က်လည််ားဖြစ်သည်။ ေနထွိိုင္ရာနယ္ေျမေသခ်ာျပဘဆွိိုပါက 
ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ကွိို ကွိိုငေ္ဆာငျ္ပဘ်ား ၁၄ရက္အတြင္်ား ရပက္ြက္ရံို်ားႏ င့္ ျမွိဳ႕နယ္ရံို်ားသွိို႔ စာရင္်ားသြင္်ားရနသ္ြာ်ားပါ။ 
ေနထွိိုငသူ္အေျခခစံာရင္်ားသြင်္ားရာတြင္ အမည္၊ ေမြ်ားသကၠရာဇ၊္ က်ာ်ားမ၊ ေနရပ္လွိပစ္ာ တွိို႔ကွိိုေဖၚျပထာ်ားျပဘ်ား 
ေနထိုွိင္သူဇယာ်ား ဖနတ္ဘ်ားျခင်္ားစသည္တြင္ စဘမအံိုပခ္်ဳပေ္ရ်ားဝနေ္ဆာငမ္ႈမ  ရံို်ားပွိိုင်္ားဆိုွိငရ္ာလိုပင္န်္ားစဥတ္ြင ္
အသံို်ားျပဳပါလွိမ့္မည္။ 
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ေနထိုွိငရ္ာ နယ္ေျမေျပာင်္ားေသာအခါ (အွိမအ္ေျပာင်္ားအေရႊ႕ျပဳလိုပပ္ါက) 

၁။ အွိမ္အေျပာင်္ားအေရႊ႕ျပဳလိုပ္ပါက “အွိမ္ေျပာင္်ားေရႊ႕ျခင်္ား” ကွိိုေနထွိိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ျမွိဳ႕နယ္ရံို်ားသွိို႔တင္ေလ ်ာက္ျပဘ်ား 
ေျပာင္်ားေရႊ႕ေၾကာင္်ားေထာက္ခစံာကွိို ရယူရမည္။ 
၂။ အွိမ္ေျပာင္်ားေရႊ႕ျပဘ်ားေနာက္ပွိိုင္်ား ၁၄ရက္အတြင္်ား အွိမအ္သစ္ေနထွိိုငရ္ာ ရပ္ကြက္၊ ျမွိဳ႕နယ္ရံို်ားသွိို႔သြာ်ားျပဘ်ား 
ေျပာင္်ားေရႊ႕စရင္်ားသြင္်ားျခင္်ားကွိို ျပဳလိုပပ္ါ။ 
※နယ္ေျမအထြက္၊ နယ္ေျမအဝင ္ျပသည့္အခါ မပ်က္မကြက္ေနထိုွိင္ခြင့္ကဒ္ကွိို သယ္ေဆာင္သြာ်ားပါ။ 
※ျပညပ္တြငအ္ွိမ္ေျပာင္်ားေရႊ႕သည့္အခါ(အမွိတိုွိင္်ားျပည္သွိို႔ေျပာင္်ားေရႊ႕စဥ)္မ ာလည္်ား မပ်က္မကြက္ 
အထြက္ျပျခင္်ားကွိို ေလ ်ာက္လႊာတငပ္ါ။ 
※ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္၏ လွိပစ္ာႏ င့္ လက္ရ ွိေနထွိိုင္လွိပစ္ာ မတူညဘပါက အေရ်ားယခူံရပါမည။္ 
ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ႏ င့္ အာမခကံဒ္ေခ််ားင ာ်ားျခင္်ားတွိို႔ကွိို ဥပေဒအရတာ်ားျမစ္ထာ်ားပါသျဖင့္ င ာ်ားေပ်ားသ၊ူ င ာ်ားယူသူ ႏ စဥ္ဘ်ားလံို်ား 
အျပစေ္ပ်ားခံရမည္ျဖစ္သည္။ မွိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္်ားတွိို႔ထံမ  ေတာင်္ားဆွိိုခံရေသာ္လည်္ား လံို်ားဝင ာ်ားေပ်ားင ာ်ားယူ 
မျပဳလိုပရ္ပါ။ 
 

သက္ဆိုွိငရ္ာအဖြဲ႔အစည်္ားမ ေျပာင်္ားလဲသြာ်ားသည့္အခါ 
ဘ  ွဲ့ရ သ ု ို့မဟတု ်ကက ျောင််းမ နတုထ် ကသ်ညို့အ်ခါ 14 ရကအ်တ င််း လဝူငမ်ှုကက ်းကကပ်ကရ်းဗ ျူရ ု (*ရပ်က ကရ် ု ်းမဟတုပ်ါ) 

သ ု ို့ အကကကျောင််းကကျော်းရန ်တျောဝနရ်  သည။် 

အကကကျောင််းကကျော်းစျောက ျောငက်  ုကပ်းက ျောငန် ငုက်စရန ်ကက ်းဇူ်းပပြု၍ ရ ု်းသ ု ို့လျောကရျောကပ်ါ။ 

 

၂။ My Number (ကွိိုယ္ပွိိုင္နံပါတ္စနစ္) 
န ငုင် အရပ်ရပ်က ပညျောကတျ်ောသငက်က ျောင််းသျော်းကတ အပါအ၀ငက်နထ ငုသ်မူ တပ် တုငလ်ပ်ုပပ ်းသတူ ငု််း[မ ုငနမဘ်ျော / 

က ယုပ် ုငန် ပါတ]်တစဦ််းလျှငတ်စ်ခလုပ်ုရပါမည။် 
 

မွိိုင်နမ်္ာရဲ့အသွိပေ်ားချက်[ကွိိုယ်ပွိိုင်နံပါတ်အကြောင််ားကြာ်ားစာ]（個人
こ じ ん

番号
ばんごう

通知書
つうちしょ

） 
[က ယုပ် ုငန် ပါတအ်ကကကျောင််းကကျော်းစျော]သညဂ် ပနန် ငုင် တ ငက်နထ ငုသ်တူစဦ််းခ င််းစ က အုသ ကပ်းသညို့စ်ျောကစျောငပ် စ်သ

ည။် အစ ု်းရရ ု ်းမ ျောကနထ ငုသ်မူ တပ် တုငပ်ပ ်းလျှငရ် ု ်းရ င််းကသျောကမ်းလပ် ငို့သ်ငို့အ် မ်က ပု ု ို့ကပ်းမည။်မ ုငန်မဘ်ျော 

သညဂ် ပနန် ငုင် တ ငက်နထ ငုရ်နအ်ကရ်းပါကသျောလ အုပ်ခ ကမ် ျော်းပ စသ်ညို့် Passport[န ငုင် က်ူးလတမ် တ]်န ငို့ ်

ဇ ုင််းယ်ူးကတ[်ကနထ ငုခ် ငို့က်တ]်တ ု ို့န ငို့ ်ထပ်တထူပ်မျှ အကရ်းကက ်းပါသည။် [က ယုပ် ုငန် ပါတအ်ကကကျောင််းကကျော်းစျော]က  ု

လကခ် ရရ  ပပ ်းတ ို့ကနျောကမ် ျော စ န ို့ပ်စ်ပခင််း ၊ ကပ ျောက ် ်ုးပခင််း မပ စ်ကစရန ်အထ်ူးသတ ပပြု၍ကသခ ျောစ ျောသ မ််း ည််းပါ။ 

▼ကွိိုယ်ပွိိုင်နံပါတ်အကြောင််ားကြာ်ားစာ（個人
こ じ ん

番号
ばんごう

通知書
つうちしょ

）▼ 
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My Number လွိိုတဲအ့ခါ 
တရျော်းဥပကေအရသတမ် တထ်ျော်းကသျောလပ်ုထ ်ုးလပ်ုနည််းမ ျော်း၊အစ ု်းရရ ု ်း၊အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုမ ျော်းစသညတ် ု ို့တ ငမ် ုငန်မ်

ဘျောက အုသ ကပ်းရနလ် အုပ်သညမ် ျော်းရ  သည။် ထ ု ို့အပပငမ် ုငန်မဘ်ျောသညအ်လ နအ်ကရ်းကက ်းသညို့ ်

က ယုက်ရ်းအခ ကအ်လကပ် စသ်ည။် သငူယခ် င််း ၊အသ မ တက်  က လုည််း မ ုငန်မ်ဘျောက မုကပပျောပပသငို့ပ်ါ။ 

မ ုငန်မ်ဘျောက အုသ ်ုးပပြုရျောတ င ် တရျော်းမ၀ငအ်သ ်ုးပပြုပခင််းမပ စက်စရနက် ယုတ် ယအ်သ ်ုးပပြုရျောတ င ်

သတ ကက ်းစ ျောထျော်းရပါမည။် 

ကွိိုယပ္ွိိုငန္ပံါတက္ဒ(္My Number card) 

မ ုငန်မ်ဘျောကတအ်ကကကျောင််း  

မ ုငန်မ်ဘျောကတတ် ငက်ရ်းထျော်းကသျောမ ကန် ျောပ ုဓျောတပ် ုပါသညို့က်တပ် စ်သည။်မ မ က ယုက် အုကထျောကအ်ထျော်းစစက် ်း

ပခင််းတ ငသ်ကက်သပပရနအ်သ ်ုးပပြုန ငုသ်ည။်စညပ်ငသ်ျောယျောကရ်း၀နက် ျောငမ်ှုမ ျော်းအတ ကအ်သ ်ုးပပြုန ငုသ်ည။် 

က ယုပ် ုငန် ပါတအ်ကကကျောင််းကကျော်းစျောန ငို့အ်တကူပ်းပ ု ို့ထျော်းကသျော 

[တစ်ဦ်းခ င််းန ပါတက်တထ်တုက်ပ်းပခင််းကလျှျောကလ် ျော]ပ ငို့က်လျှျောကထ်ျော်းပခင််းပ ငို့ ်

မ ုငန်မ်ဘျောကတတ်စ်ခပုပြုလပ်ုန်ငုပ်ါသည။် သ ု ို့ကသျ်ော မ ုငန်မဘ်ျောကတက်လျှျောကလ် ျောက  ုမပ စမ်ကနတငရ်နမ်လ အုပ်ပါ။ 

မလ အုပ်ပါက ကလျှျောကလ် ျောမတငလ်ျှငလ်ည််း ပပသနျောမရ  ပါ။ 

 

မ ုငန်မ်ဘျောက သုကက်သပပရနစ်ျောရ ကစ်ျောတမ််းန ငို့ ်  ပတသ်တ၍် အခ  နပ် ုင််းအလပ်ု သ ု ို့မဟတု ်

လပ်ုငန််းခ င၀်ငသ်ညို့အ်ခ  န ် [  ငု ် သ ု ို့မဟတု ် Company အလပ်ုလပ်ုသညို့အ်ခါ] မ ုငန်မဘ်ျော က  ု

သကက်သပပသည်ို့စျောရ ကစ်ျောတမ််း လ လုျောလျှင ်စညပ်ငရ် ု ်းက သု ျော်း၍ ကနထ ငုက်တမ် တတ ျူ ကခေါ် [ 住民票記載事項証

明書]က ရုယပူါ ။ တစ်ရ ကလ်ျှင ်ယမ််း ၃၀၀ ခန ို့ ်ကပ်းက ျောငရ်ပါမည။် 

 

၃။ ႏိုွိငင္သံာ်ားက်န်္ားမာေရ်ားအာမခ ံ

ႏိုွိ္ငင္သံာ်ားက်န်္ားမာေရ်ားအာမခကံွိို ေက်ာင်္ားသာ်ားအာ်ားလံို်ားထည့္သြင်္ားေပ်ားရပါမည။္ 

ႏိုွိင္ငံသာ်ားအေျခခံစာရင္်ားသြင်္ားစနစ္ သွိို႔စာရင္်ားသြင္်ားျပဘ်ားပါက တူညဘေသာ ရပ္ကြက္၊ 
ျမွိဳ႕နယ္ရံို်ား၏ႏိုွိင္ငံသာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခဌံာနတြင ္ “ႏိုွိငင္သံာ်ားက်န္်ားမာေရ်ား အာမခံ”ကွိို ထည့္သြင္်ားရမည။္ 
ဂ်ပနႏ္ိုွိင္ငံသည္ “ႏိုွိင္ငသံာ်ား က်န်္ားမာေရ်ားအာမခံစနစ္” ကွိိုက်င့္သံို်ားပါတယ္။ စာရင်္ားသြင္်ားသူ တစဥ္ဘ်ားစဘ၏ 
ဝငေ္ငြအလွိိုက္ အာမခေံငြကွိိုထိုတ္ေပ်ားျပဘ်ား Mutual Aid အျပနအ္လ နကူ္ညဘေရ်ားစနစမ္ ွ်ိဳ်ားပါ။ 
သတွိျပဳရန ္ : ဂ်ပန္တြင္ေနထွိိုငေ္သာ မွိသာ်ားစိုမ  Social Insurance ကွိိုထည့ျ္ပဘ်ားသည့္အခါ 
ရံို်ားတြငေ္ဆြ်ားေႏြ်ားတိုွိငပ္င္ပါ။ 

က်န်္ားမာေရ်ားအာမခသံည ္အနာေရာဂါျဖစခ္်ွိနအ္တြက္ ကာကြယ္ရန ္

အကယ္၍က်န္်ားမာေရ်ားအာမခ ံ မျဖည့္သြင္်ားပါက အအူတက္ေရာင္ျခင္်ားကဲ့သွိို႔ 
အေတာ္အတနေ္ရာဂါျဖစေ္ပၚသည့္အခါ ၁ပတ္ၾကာခန္႔ေဆ်ားရံိုတက္ျခင္်ား၊ ခြစဲွိတ္ကိုသျခင်္ားတွိို႔ျဖစေ္ပၚေသာ္လည်္ား 
ယမ္်ားေသာင်္ားေပါင္်ားမ်ာ်ားစြာကိုနက္်ပါလွိမ့္မည္။ ပညာေတာ္သငေ္က်ာင္်ားသာ်ားအဖွိို႔ ေဆ်ားရံိုတက္ျခင္်ား၊ 
အေဆာင္စရွိတ္စသည္ကိုန္က်စရွိတ္တွိို႔သည္ ပညာေတာ္သငေ္နထွိိုငမ္ႈ္ဝ၏ အေျခခအံိုတ္ျမစက္ွိို 
အေျခမ စလႈပရ္ ာ်ားေစမည ္ မဟိုတ္ပါေလာ။ ဒါေၾကာင့္ က်န္်ားမာေရ်ားအာမခစံနစသ္ည ္ ေရာဂါျဖစေ္ပၚသည့္အခါ 
ကိုန္က်စရွိတ္ဝန္ထိုတ္ဝနပ္ွိို်ားကွိိုအနည်္ားဆံို်ားျဖစ္ေစရန္ထာ်ားရ ွိသည့္ အာမခစံနစ္ျဖစပ္ါသည္။ 
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ျဖည့္သြင်္ားသည့္ပံိုစ ံ

စာရင်္ားသြင္်ားရန္ေနရာ  :  
ေနထွိိုငရ္ာနယ္ေျမ၊ ရပ္ကြက္၏ျပည္သူ႕က်န္်ားမာေရ်ားအာမခဌံာန 
လွိိုအပ္သည့္ပစၥည္်ား : ၁။ ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ 
   ၂။ ႏိုွိင္ငကူံ်ားလက္မ တ္ 

အာမခေံၾက်ား ေလ ်ာခ့်ပမာဏ 

လြနခ္ဲ့ေသာႏ စ္က ဝင္ေငြမရ ွိသူသည ္အာမခေံၾက်ားေပ်ားေဆာငမ္ႈတြင ္ ေလ်ာန့ည္်ားႏိုွိင္ပါသည္။ ေပ်ားေဆာငခ္ ွ်ိန္တြင္ 
အဝင္၌ ေလ ်ာက္လႊာတငပ္ါ။ မ တ္ခ်က္- ေနာင္ႏ စမ္ စ၍ ေရ ႕ႏ စဝ္ငေ္ငြအရ အာမခေံၾက်ားမ ာ မတူျခာ်ားနာ်ားပါမည။္ 
ဒဘ့ျပငဝ္ငေ္ငြမရ ွိသည့္အခါ ျမွိဳ႕နယ္ရံို်ားႏ င့္ ရပက္ြက္ရံို်ား၏အခြနဌ္ာနကွိို မေပ်ားေဆာငရ္ေသ်ားေၾကာင္်ားကွိို 
ႏ စ္စဥေ္ၾကညာရန္လွိိုအပ္ပါသည္။ 
 

အာမခေံၾက်ား (Premium Payment) 

ေပ်ားေဆာင္ရန ္ ဘ္လ္စာရြက္သည္ တစႏ္ စ္လ ်င ္ ၁ၾကွိမ ္
( ြ္န်္ားကေရာရပ္ကြက္ျဖစပ္ါက ၇လပွိိုင်္ားလလယ္၌) ပွိို႔လာပါလွိမ့္မည။္ 
ေပ်ားေခ်ရန္ကာလ ေနာက္ဆံို်ားထာ်ား၍ ္ဏ္၊ စာတွိိုက္၊ 
ကိုနစ္ံိုဆိုွိင္စသညႏ္ င့္ ျမွိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ရံို်ားမ်ာ်ား၏ အဝငတ္ြင ္
ေပ်ားေဆာင္ရပါမည။္ မ တ္ခ်က္ အာမခံေၾက်ားသည္ နယ္ေျမအလွိိုက္ကြာျခာ်ားမႈရ ွိျခင်္ားေၾကာင့္ ေလ်ာန့ည္်ားမည္ဆွိိုက 
09၁ႏ စ္လ ်င ္ ယန်္ား ၁၂၀၀၀ခန္႔ျဖစ္သည္။ အာမခေံၾက်ားမေပ်ားေခ်ပါက အသစအ္ာမခစံာရြက္မရရ ွိျခင်္ား၊ 
သက္ေရာက္ခ ွ်ိန္ကာလသည ္ တွိိုေတာင်္ားျခင္်ားတွိို႔ျဖစႏ္ိုွိငပ္ါသည္။ ဒဘ့ျပင ္ ေနထွိိုင္ခြင့္ပံိုစံေျပာင္်ားျခင်္ားေလ ်ာက္လႊာႏ င့္ 
ေနထွိိုငခ္ြင့္ကာလတွိို်ားျမ င့္ေလ ်ာက္ထာ်ားသည့္အခါ အာမခကံဒ္ျပေပ်ားရန္ ေတာင္်ားဆွိိုလာပါလွိ့မမ္ည။္ 
 

အွိမအ္ေျပာင်္ားအေရႊ႕ျပဳလိုပပ္ါက 
၁။ အွိမမ္ေျပာင်္ားခငရ္ပ္ကြက္၊ ျမွိဳ႕နယ္ရံို်ားတြင္ေျပာင္်ားေရႊ႕အထြက္ျပျခင်္ားကွိိုအဆွိိုျပဳစဥ္ အာမခံကဒ္အေဟာင်္ားကွိို 
ျပနေ္ပ်ားပါ။ 
၂။ အွိမေ္ျပာင္်ားေရႊ႕ေနထွိိုငေ္တာမ့ည့္ ရပ္ကြက္၊ ျမွိဳ႕နယ္ရံို်ားတြင္ ေျပာင္်ားေရႊ႕အဝင္ျပျခင္်ားကွိိုအဆွိိုျပဳစဥ ္
အသစအ္ာမခကံဒ္ကွိို လက္ခယူံပါ။ 
 

အာမခအံသံို်ားျပဳရနန္ည်္ားလမ်္ား 
ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆ်ားကိုသမႈခယူံရသည့္အခါ ေရာဂါကိုသရာဌာန၏ လက္ခံေနရာတြငႏ္ိုွိင္ငသံာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားကဒ္ကွိို 
မပ်က္မကြက္ျပရပါမည္။ ေဆ်ားကိုသမႈစရွိတ္၏ ၇၀ရာခွိိုင္ႏႈန္်ားကွိို ႏိုွိင္ငံသာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခကံ 
ထမ္်ားေဆာငေ္ပ်ားမည္ျဖစ္ျပဘ်ား ၃၀ရာခွိိုငႏ္ႈန္်ားကွိိုသာ မွိမွိက ထမ်္ားေဆာငရ္ပါလွိမ့္မည္။ 
ႏိုွိင္ငံသာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခကံွိို ျပဳလိုပ္သည့္အခါ၊ ေျပာင်္ားလစဲရင်္ားသြင္်ားျခင်္ားျပဳလိုပ္သည့္အခါ 
အာမခကံဒ္အသစ္ျဖစ္သြာ်ားျပဘ်ား မပ်က္မကြက္ ရံို်ားခန္်ားသွိို႔ယူလာပါ။ 

 

ႏိုွိငင္ျံပနခ္်ွိနတ္ြင ္လိုပေ္ဆာငရ္န ္

အမွိေျမသွိို႔ ျပနသ္ည့္အခါ ႏိုွိင္ငသံာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခံကွိို ထြက္သည္ ့ လိုပေ္ဆာင္ခ်က္ႏ င့္ အာမခေံၾက်ားကွိို 
စရင်္ားရ င္်ားရန္လွိိုအပ္ပါသည။္ ေခတ ျပန္သည့္အခါမ ွ်ိဳ်ားတြင ္ ထွိိုသွိို႔လိုပေ္ဆာငရ္န ္ မလွိိုအပေ္ပ။ 
လိုပေ္ဆာငရ္နအ္ဆင့္ဆင့္မ ာ ေနထွိိုငရ္ာျမွိဳ႕နယ္ရပက္ြက္အလွိိုက္ ကြာျခာ်ားသျဖင့္ ျမွိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ရ ွိ 
ႏိုွိင္ငံသာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခဌံာန၌ စံိုစမ္်ားပါ။ 
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၄။ အမျွိို်ားသာ်ားပင်စင် 

န ငုင် သျော်းပငစ်ငသ်ည ်အပင မ််းစျော်းယပူခင််း သ ု ို့ မသနမ်စ မ််းပ စ်သညို့အ်ခါမ  ြု်း တ င ်လတူစ်ကယျောက၏်ကနထ ငုမ်ှု ဘ၀ 

တညပ်င မ်ပခင််းက  ု မ  ်ုးရှု  ်းကစရန ် လူ ို့အ   ွဲ့အစည််းမ  အခ င််းခ င််း ကညူ ကထျောကပ် ို့သညို့ ် စနစ်ပ စသ်ည။် 

အသက2်0ပပညို့က်မ ်းကန ို့ကရျောကသ်ညို့အ်ခါတ င ် ပမ ြုွဲ့ သ ု ို့မဟတု ် ရပ်က ကရ် ု ်းမ  「基礎
き そ

年金
ねんきん

番号
ばんごう

通知書
つうちしょ

」က  ု

ကပ်းပ ု ို့မညပ် စသ်ပ ငို့ ် ကသခ ျောစ ျော သ မ််း ည််းပါ။ မ မ အလ ညို့တ် င ် အခကကက်းကင  ကင််းလ တခ် ငို့ ် သ ု ို့မဟတု ်

ကလျှျောို့ခ မှုအတ က ် ကလျှျောကထ်ျော်းန ငုသ်ည။် ထ သု ု ို့ကလျှျောကထ်ျော်းပခင််းအတ က ် နည််းလမ််းမ ျော်းသည ်

က ျောပချော်းမညပ် စက်သျောကကကျောငို့ ်န ငုင် သျော်းပငစ်င၏် အသ ကပ်းစျော သ ု ို့မဟတု ်「基礎
き そ

年金
ねんきん

番号
ばんごう

通知書
つうちしょ

」 က  ုရရ  ပါက 

ခ ကပ်ခင််း ရ ု်းသ ု ို့အကကကျောင််းကကျော်းပါ ။      ▼基礎
き そ

年金
ねんきん

番号
ばんごう

通知書
つうちしょ

▼ 

  

 

 

 

 

 

၅။ အမႈွိက္ပစပ္ံိုပစန္ည်္ား 

ႏိုွိင္ငံျခာ်ားမ လာသူ၊ အနဘ်ားအပါ်ားမ ေနထွိိုင္သူတွိို႔အေနႏ င့္ အမ်ာ်ားဆံို်ား အခက္အခဲျဖစ္တတ္သညမ္ ာ 
အမႈွိက္ပစန္ည္်ားျဖစ္သည။္ “အမႈွိက္ဆွိိုသည္ ္ယ္လွိိုပစပ္စအ္တူတူပင္ျဖစ္သည္” ဟိုထင္သူမ်ာ်ားလည္်ား 
ရ ွိပါလွိမ့္မည။္ တွိိုက ွ်ိဳျမွိဳ႕တြင္ ေနအွိမမ္ ထြက္ရ ွိအမႈွိက္သည္ အာ်ားလံို်ားသတ္မ တ္ပံိုစအံတွိိုင္်ား ခြျဲခမ်္ားျပဘ်ား 
သတ္မ တ္ေန႔အခ ွ်ိန္တြင ္ သတ္မ တ္ေနရာ၌ မထာ်ားပါက အမႈွိက္ကွိိုစိုမေပ်ားပါ။ ဤပံိုေသနည္်ားကွိို လွိိုက္နာရန္မ ာ 
ျမွိဳ႕ေတာ္တြင ္ေနထွိိုငမ္ႈအတြက္ ပထမဆံို်ားေျခလ မ်္ားျဖစပ္ါသည္။ 

ေက ်ာငး္အတြငး္ အမ  ွိုက္အမ   းအစ်ားခြြဲျခ်ားထ်ားျခငး္ 

ABK ေက ်ာင္းအတြင္းတြင ္ေအ်ာက္ပါအတ ွိုင္းခြြဲျခ်ားထ်ားရ  သည္။ 
ေက ်ာင္းအတြင္းမ အမ  ွိုက္မ ်ားအ်ား မ န္ကနစ္ြ်ာခြြဲျခ်ားျပ းအမ  ွိုက္ပံွိုးမ ်ားတြင ္စနစတ္က  စြန္႔ပစပ္ါ။ 
အမ  ွိုက္မ ်ားအ်ား အ မ္သ်ာ၊ စ်ာသငခ္နး္မ ်ားအတြင္းတြင ္ထ်ားလ က္သ်ား မျပဳလွိုပ္ရပါ။ 
၁။ ေလ်ာင္က ြမး္န ွိုငေ္သ်ာအမ  ွိုက္မ ်ား စက  အမ  ွိုက္, vinyl coated စက  အမ  ွိုက္၊ စ်ာရြက္အစွိုတ္၊ tissueစ်ာ၇ြက္၊ 
ထမင္းအၾကြင္းအက န္၊ တခါသံွိုးတူ၊ သြ်ားၾက်ားထ ွိုးတံ၊ paper ထမင္းဘးူ၊ paper ပန္းကနျ္ပ်ား ၊ စက  ခြက္၊ 
လဘက္ေျခ်ာက္၊ tea bag၊ ဓါတ္ပံွို 
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၂။ ပလတ္စတစအ္မ ွို က္ ထမငး္ဘူး tray ,vinyl ပလတ္စတစအ္ တ္၊ ေခါက္ ြ္ြဲဘူး၊ မွိုန္ ့အ တ္ခြံ ၊ 
ပွိုလင္းဘးူေလဘယ္、 အဖံွိုး、ပလတ္စတစန္ြဲ႔ျပဳလွိုပထ္်ားေသ်ာ စ်ာေရးက ရ ယ်ာ 、အခ  ဳေရပ ွိုက္ straw 、sponge 
ေရျမ ွိုပ္,ေဖ်ာ ့styrene plastic ႏ င့္ ျပဳလွိုပ္ထ်ားေသ်ာခြက္မ ်ား (သတ )Convenience store မ  ထမင္းက နမ္ ်ားက ွို 
ေလ်ာင္က ြမ္းန ွိုငေ္သ်ာအမ ွိုက္ထည့္သည့္ ပံွိုးထြဲသ ွို႔ ထည့္ပါ ၊ တူမ ်ားအ်ား ပလတ္စတစအ္မ  ွိုက္ထည့္သည့္ပံွိုးထြဲသ ွို႔ 
စြန္႔ပစပ္ါ။ 

 
၃။ မေလ်ာင္က ြမး္န ွိုငေ္သ်ာအမ  ွိုက္ သ်ားေရကြင္း ၊ သံထညမ္ ်ား၊ ဖန္၊ ေၾကြထည္၊ အလူမ န ယံ foil စက  ၊ 
သ်ားေရထည္၊ CD ၊ DVD 

 
၄။ Pet Bottle（Plastic Bottle）ပလတ္စတစ္ေရဘူး  အထြဲမ အရညမ္ ်ားအ်ားခ နမ္ထ်ားဘြဲ အ မ္သ်ာ၊ ပနး္ကန္စင ္
စသည့္ေနရ်ာမ ်ားတြင ္သြနပ္စ္ျပ း ဘူးအလြတ္အတ ွိုင္းထ်ားပါ။ ေလဘယ္က ွိုခြ်ာျပ း ဘူး အဖံွိုးအ်ား ပလတ္စတစ ္
အမ  ွိုက္ပံွိုးထြဲသ ွို႔ စြန္ ့ပစ္ပါ။ 
၅။ သံဘူး.  ဘူး အထြဲမ  အရည္မ ်ားအ်ားခ နမ္ထ်ားဘြဲ ဘူး အလြတ္အတ ွိုငး္ထ်ားပါ။ 
၆။ ပွိုလင္း  ပွိုလငး္အထြဲမ  အရညမ္ ်ားအ်ား ခ န္မထ်ားဘြဲ အ မ္သ်ာ၊ ပနး္ကနစ္ငစ္သည့္ေနရ်ာမ ်ားတြင ္သြနပ္စ္ျပ း 
ပွိုလင္းအလြတ္အတ ွိုငး္ ထ်ားပါ။ သံထည္ျဖင့္ျပဳလွိုပ္ထ်ားေသ်ာ ပွိုလငး္အဖံွိုးမ ်ားက ွို မေလ်ာငက္ ြမ္းန ွိုင္ေသ်ာ 
အမ  ွိုက္ပစသ္ည့္ပံွိုးထြဲသ ွို႔ ပစပ္ါ။ 

 



 8 

အ မတ္ြငး္အမ  ွိုက္ခြြဲျခ်ားျခငး္    
အ မ္တြင္းအမ  ွိုက္စြန္႔ပစ္ရ်ာတြငေ္နရ်ာေဒသေပၚ မူတည္ျပ း အနညး္ငယ္ကြြဲျပ်ားမ ွိုရ  သည။္ Bunkyouျမ ႔ဳနယ္တြင္ 
ေအ်ာက္ပါအတ ွိုငး္ခြြဲျခ်ားထ်ားရ  သည္။ 
၁။ ေလာင္ကၽြမ္်ားအမႈွိက္ - မဘ်ားရွိႈ႕ဖ်က္ဆဘ်ား၍ရသည့္အမႈွိက္ (သာ်ားငါ်ားဟင်္ားရြက္အစွိမ္်ား၊ စကၠၠဴ၊ အဝတ္အထည္၊ 
ပလက္စတစ္၊ ၾကြပ္ၾကြပအ္ွိတ္၊ ပဘေကစသည္)။ တွိိုက ွ်ိဳျမွိဳ႕ျဖစပ္ါက တစဝ္က္ထွိို်ားေဖါက္၊ (သွိို႔) ထွိို်ားေဖါက္ျမင ္
ပွိိုလဘအွိတ္တြင္ထည့္၍ အဝကွိိုစည်္ားေႏ ာင္ျပဘ်ား ပစပ္ါ။ 

 
၂။ မဘ်ားမေလာင္ႏွိိုငေ္သာ အမႈွိက္ -- မဘ်ားရႈွိ႕၍မေလာင္ကၽြမ္်ားသည့္အမႈွိက္ (ဖန္ထည္၊ ေၾကြထည္၊ 
လ ်ပ္စစမ္ဘ်ားသဘ်ားစသည္)။ အႏ ရာယ္မရ ွိသည့္ ပစၥည္်ားသည္ အတြင္်ားကွိိုရ င်္ားလင္်ားစြာ ထွိို်ားေဖါက္ျမငႏ္ိုွိင္သည့္ 
အွိတ္တြင္ထည့္ျပဘ်ား ပစပ္ါ။ 

 

၃။ အမႈွိက္ၾကဘ်ားမ်ာ်ား - အရြယ္အစာ်ားအာ်ားျဖင့္ ၾကဘ်ားမာ်ားလ ေသာအမႈွိက္တွိို႔ကွိိုဆွိိုလွိိုသည္။ ( ပရွိေ္ာဂ၊ 
စက္ ဘ္်ားစသည)္ ကွိို စြန္႔ပစရ္ာတြင ္သန္႔ရ င္်ားေရ်ားရံို်ားသွိို႔ ဖိုန္်ားျဖင့္ ေလ ်ာက္ထာ်ားပါ။ 
ၾကဘ်ားမာ်ားေသာအမႈွိက္ၾကဘ်ားမ်ာ်ားအတြက္ ကိုန္က်စရွိတ္ရ ွိမည္ျဖစသ္ည။္ 

 
၄။ ျပန္သံို်ားႏိုွိငေ္သာအမႈွိက္ (Recycle အမႈွိက္) - Recycle အသစ္ျပဳလိုပႏ္ိုွိင္ေသာ အမႈွိက္ ( သတင္်ားစာအေဟာင္်ား၊ 
ပိုလင္်ား၊ သံဗူ်ား စသည)္။ သတင်္ားစာအေဟာင်္ားသည ္ ၾကွိဳ်ားျဖင့္ ခ်ည္ျပဘ်ား ပိုလင္်ား (သွိို႔) သံဗူ်ားတွိို႔သည ္
သတ္မ တ္ေနရာထည့္စရာတြင္ ထည့္ပါ။ 
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譲渡書 

20  年 月 日 

私は     さんに自転車を譲渡します。 

登録番号：             

譲渡者氏名：             

   住所：             

被譲渡者氏名：            

住所：            

အမႈွိက္ပစန္ည်္ား 
အမႈွိက္ကွိိုထိုတ္သည္ ့ ေန႔၊ အခ ွ်ိန္၊ ေနရာသည ္ နယ္ေျမအလွိိုက္ ကြာျခာ်ားမႈရ ွိသည္။ နယ္ေျမ၏ 
အမႈွိက္သွိမ္်ားဆည်္ားရာေနရာရ ွိ ဆိုွိင္်ား ိ္ုတ္တြင ္ၾကည့္ရႈႏိုွိင္သလွိို အနဘ်ားအနာ်ားရ ွိသူမ်ာ်ားကွိို ေမ်ားပါ။ 
မွိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္်ားတွိို႔ထံမ  လ ်ပစ္စ္ပစၥည္်ားအေဟာင္်ားတွိို႔ကွိိုအလြယ္တကူမယူပါႏ င့္။ ထွိို႔ျပင္ 
ပစထ္ာ်ားသည့္အွိမ္သံို်ားလ ်ပစ္စပ္စၥည္်ားကွိို အသံို်ားျပဳႏိုွိငေ္သ်ားသညအ္ထင္ျဖင့္ အွိမ္သွိို႔သယ္မသြာ်ားပါႏ င့္။ 
(စြန္႔ပစပ္စၥည္်ားတြင္လည္်ား [အွိမ္သံို်ားလ ်ပ္စစပ္စၥည္်ား Recycle ဥပေဒ]၏အတြင္်ား၌ရ ွိပါသည။္ ထွိို႔ျပင္ 
အမႈွိက္စိုပံိုေနရာမ  အရမ်္ားမဲေ့ကာက္ယူပါက အေရ်ားယခူရံပါမည။္) 
☆သတွိျပဳရန ္
ဂ်ပန္ျပည္တြင္ “အွိမ္သံို်ားလ ်ပစ္စ္ပစၥည္်ား Recycle ျပဳလိုပ္ျခင္်ား” ဆွိိုေသာ ဥပေဒရ ွိပါသည။္ ဤသညမ္ ာ အဲယာ်ားကြန္်ား. 
တဘဗဘြ. ေရခဲေသတ ာ.အဝတ္ေလ ်ာ္စက္စသည္ အွိမသံ္ို်ားလ ်ပစ္စပ္စၥည္်ားတွိို႔ကွိိုစြန္႔ပစရ္ာတြင္ ဝယ္ခဲ့သည့္ 
ဆိုွိင္သွိို႔ျပနပ္ွိို႔ႏိုွိင္သညဆ္ွိိုသည့္အေၾကာင်္ားပင္ျဖစသ္ည။္ အကယ္၍ ဆိုွိင၏္နာမည္ကွိို ေမ့ျခင်္ား၊ 
မသွိျခင်္ားတွိို႔ျဖစေ္နပါက နယ္ေျမ၏ သန္႔ရ င်္ားေရ်ားရံို်ား City recycle centre ထံဆက္သြယ္ပါက အွိမသံ္ို်ားလ ်ပစ္စ ္
ပစၥည္်ားအေဟာင်္ားတွိို႔ကွိို ရ င်္ားလင္်ားေပ်ားပါလွိမ့္မည။္ ျပန္လည္သွိမ္်ားယေူစမည့္ ကိုန္က်စရွိတ္မ ာ တဘဗဘြတစလံ္ို်ားလ ်င ္
ယန္်ား ၂၈၀၀+ သယ္ယူပွိို႔ေဆာငစ္ရွိတ္တွိို႔ျဖစ္သည္။ 

 

၆။ စက္ ဘ္်ား 

ABK ကာ်ားရပန္ာ်ားရာေနရာတြင္ စက္ ဘ္်ားကွိို ရပလ္ွိိုပါက ရံို်ားသွိို႔ေမ်ားျမန္်ား၍ စာရင်္ားသြင္်ားပါ။ ABK 
ကာ်ားရပန္ာ်ားရာေနရာသည ္ အကန္႔အသတ္ရ ွိျခင်္ားေၾကာင့္ ရပ္ထာ်ားလွိိုသူမ်ာ်ားပါက မႏဲႈွိက္ေရြ်ားခ်ယ္ရပါလွိမ့္မည။္ 
ေရြ်ားခ်ယ္ခရံသည့္ထဲမပါဝငပ္ါက ရပက္ြက္၏ အခေပ်ားေခ်ရသည့္ ကာ်ားရပန္ာ်ားရာေနရာစသည္ 
တရာ်ားဝငစ္က္ ဘ္်ားရပန္ာ်ားရာေနရာတြင္ ရပန္ာ်ားျပဘ်ားအနဘ်ားရ ွိကာ်ားရပ္နာ်ားရာေနရာ၌ မရပရ္ပါ။ 
 

စြန္႔ပစစ္က္ ဘ္်ားကွိို ေကာက္မယူရ 

္ူတာရံိုေရ ႕ႏ င္ ့ လမ္်ား၏ေထာင့္ေနရာတြင ္ အျပည့္အဝအသံို်ားျပဳႏိုွိင္သည့္ စက္ ဘ္်ားသည ္ ေန႔မ်ာ်ားစြာ 
ထွိိုအတိုွိင်္ားထာ်ားထာ်ားသည္ကွိို မၾကာခဏေတြ႕ျမငရ္ပါလွိမ့္မည္။ သွိို႔ရာတြင ္ ထွိိုစက္ ဘ္်ားတွိို႔ကွိို 
ေကာက္ယူျပဘ်ားအသံို်ားမျပဳရပါ။ ဂ်ပန္ျပည္၌ စက္ ဘ္်ားသည ္ ခွိို်ားယူမႈကာကြယ္ရန ္ စာရင္်ားသြင္်ားစနစ္ထာ်ားရ ွိပါသည။္ 
ရဲသာ်ားမ  စစ္ေဆ်ားသည့္အခါ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စက္ ဘ္်ားျဖစေ္ၾကာင်္ားသွိရပါက “စက္ ဘ္်ား သူခွိို်ား” 
ဟိုမ တ္ယူပါလွိမ့္မည။္ 
 
စက္ ဘ္်ားဝယ္ျခင်္ား 
စက္ ဘ္်ားဝယ္ေသာအခါ စက္ ဘ္်ားဆိုွိင္တြင္ အၾကမ္်ားဖက္ကာကြယ္ေရ်ားစာရင္်ားသြင္်ားျခင္်ားကွိို ေဆာငရ္ြက္ရသည။္ 
 
သူတပါ်ားထံမ  စက္ ဘ္်ားကွိိုရယူပါက 
သူငယ္ခ်င်္ားထမံ  စက္ ဘ္်ားကွိို ရရ ွိပါက 
ကာကြယ္ေရ်ားစရင္်ားသြင်္ားထာ်ားျခင်္ားရ ွိမရ ွိကွိို စဘစစ္ျပဘ်ား 
လြေဲျပာင်္ားယူထာ်ားေၾကာင်္ား စာရြက္ႏ င့္ 
ကာကြယ္ေရ်ားစာရင္်ားသြင်္ားစာကွိို ရယူပါ။ 
 

လႊဲေျပာင္်ားယူေၾကာင်္ား ဥပမာ စာရြက္→ 
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စက္ ဘ္်ား မေတာ္တဆမႈမ်ာ်ား မ်ာ်ားစြာျဖစေ္ပၚေနျခင်္ား 

ABK ၌လည္်ား စက္ ဘ္်ားမေတာ္တဆမႈမ်ာ်ား တွိို်ားပြာ်ားလ ်က္ရ ွိပါသည္။ ယာဥမ္ေတာ္တဆမႈသည္ တွိိုက္မွိသူျဖစေ္စ၊ 
တွိိုက္ခရံသူျဖစေ္စ ပညာေတာ္သငေ္က်ာင္်ားသာ်ား္ဝအတြက္ ေကာင္်ားက ွ်ိဳ်ားမရ ွိႏိုွိင္ပါ။ တွိိုက ွ်ိဳကဲ့သွိို႔ေသာ ျမွိဳ႕တြင္ 
စက္ ဘ္်ားစဘ်ားနင်္ား၍ အႏ ရာယ္ရ ွိမည္ဆွိိုသည္ကွိို အျပည့္အဝနာ်ားလည္ထာ်ားျပဘ်ား စက္ ဘ္်ားကွိို အသံို်ားျပဳပါ။ စက္ ဘ္်ား ၂ဥဘ်ားစဘ်ား၊ 
ညအခ ွ်ိန္ မဘ်ားလံို်ားမဖြင့္ျခင္်ား၊ ထဘ်ားေဆာင္်ားေမာင်္ားႏ င္ျခင်္ား၊ ဟန္်ားဖိုန္်ားျဖင့္ စကာ်ားေျပာရင္်ား ေမာင္်ားႏ င္ျခင္်ားတွိို႔သည ္
ယာဥစ္ည်္ားကမ္်ားခ ွ်ိဳ်ားေဖါက္ျခင္်ားျဖစသ္ည။္ ယာဥ္စဘ်ားကမ္်ားခ ွ်ိဳ်ားေဖါက္ျခင္်ားတွိို႔ျဖစေ္ပၚပါက တွိိုက္ခရံသူပင္ျဖစ္ေစ 
ခ ွ်ိဳ်ားေဖါက္ျခင်္ား၏ အေရ်ားယမူႈကွိို ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

စက္ ဘ္်ားစဘ်ားနင်္ားျခင်္ား ဥပမာ စည်္ားမ်ဥ်္ားမ်ာ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဟန္်ားဖိုန္်ားကွိို အသံို်ားျပဳရင္်ား စက္ ဘ္်ားစဘ်ားနင်္ားျခင္်ားႏ င့္ ထဘ်ားေဆာင်္ားေနရင္်ား စက္ ဘ္်ားစဘ်ားနင်္ားျခင္်ားတွိို႔သည ္

အလြနအ္ႏ ရာယ္မ်ာ်ားသျဖင့္ မျပဳလိုပ္ၾကပါႏ င့္။ 

 

 

 

 (ျပစ္ဒဏ္) ယမ္်ား ၅ေသာင္်ားေအာက္ ဒဏ္ေငြ 
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၇။ အခ်ွိနပ္ွိိုင်္ားအလိုပ ္

အခ်ွိနပ္ွိိုင်္ားအလိုပတ္ြင ္ခြင့္ျပဳခ်က္လွိိုအပသ္ည။္ 
(ပညာေတာ္သငေ္က်ာင္်ားသာ်ား) (မွိသာ်ားစိုေနထွိိုငခ္ြင့္) ဗဘဇာတွိို႔သည္ 
စည်္ားမ်ဥ္်ားအာ်ားျဖင့္အလိုပ္လိုပ္ျခင်္ားကွိို တာ်ားျမစ္ထာ်ားသည့္ ေနထွိိုင္ခြင့္ပံိုစံျဖစ္ပါသည္။ ထွိို႔ေၾကာင္ ့
အခ ွ်ိနပ္ွိိုင္်ားအလိုပ္လိုပ္ကွိိုင္ရနအ္တြက္မူ လူဝငမ္ႈၾကဘ်ားၾကပ္ေရ်ား၌ (စည္်ားမ်ဥ်္ားမ  ကင္်ားလြတ္လိုပ္ကွိိုငခ္ြင္)့ 
ကွိိုရယူရမည။္ ဂ်ပန္ကွိိုေရာက္လာခ်ွိန္တြင ္ ေလဆွိပ္၌ (စည်္ားမ်ဥ္်ားမ  ကင္်ားလြတ္လိုပ္ကွိိုင္ခြင့္) 
ကွိိုမရယူခဲ့သည့္ေက်ာင်္ားသာ်ားျဖစ္ျပဘ်ား ဂ်ပန္သွိို႔လာေရာက္ျပဘ်ားေနာက္တြင ္ (စည္်ားမ်ဥ်္ားမ  ကင္်ားလြတ္လိုပ္ကွိိုင္ခြင့္) ကွိို 
ရယူသည့္အခါ လူဝင္မႈၾကဘ်ားၾကပ္ေရ်ား၌ ေလ ်ာက္ထာ်ားပါ။ အခ ွ်ိန္ပွိိုင်္ားအလိုပက္ွိို မစတငခ္င ္မပ်က္မကြက္ရံို်ား၌ရ ွိသည့္ 
“အခ ွ်ိနပ္ွိိုင်္ားအလိုပ္လိုပ္ကွိိုင္ခြင့္ေလ ်ာက္ထာ်ားျခင်္ား” ကွိိုတငေ္လ ်ာက္ပါ။ ဆရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လွိိုအပပ္ါသည။္ 
 
လလ ျှောကလ် ျှောတငန်ည််း 

ေလ ်ာက္ထာ်ားရနေ္နရာ: လူဝင္မႈၾကဘ်ားၾကပ္ေရ်ားဌာန 
လွိိုအပ္သည့္ပစၥည္်ား : ၁။ စည္်ားမ်ဥ္်ားမ  ကင်္ားလြတ္လိုပ္ကွိိုင္ခြင့္ ေလ ်ာက္ထာ်ားစာ 
   ၂။ ႏိုွိင္ငံကူ်ားလက္မ တ္  ၃။ ေနထွိိုင္ခြင့္ကဒ္  ၄။ ေက်ာင်္ားသာ်ားကဒ္ 
 
လူဝင္မႈၾကဘ်ားၾကပေ္ရ်ားတြင ္ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္၏ ေၾကာ္က္၌  (စည္်ားမ်ဥ္်ားမ ကင္်ားလြတ္လိုပက္ွိိုငခ္ြင့္) တံဆွိပ္တံို်ားႏ င္ ့
ႏွိိုင္ငံကူ်ားလက္မ တ္တြင ္(စည္်ားမ်ဥ်္ားမ ကင်္ားလြတ္လိုပက္ွိိုငခ္ြင့္) အမ တ္အသာ်ားရရ ွိပါက ရံို်ားတြငေ္နထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ႏ င့္ 
ႏိုွိင္ငံကူ်ားလက္မ တ္ကွိို ယူလာပါ။ တံဆွိပတံ္ို်ားႏ င္ ့အမ တ္အသာ်ားကွိိုေကာ္ပဘကူ်ားပါ။ 
 
အခ ျိန်ပျိိုင််းအလိုပ် အစအီရငခံ်စျှော 

အခ  နပ် ုင််းအလပ်ု အစ ရငခ် စျော အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုစတငသ်ညို့ ်အခါ တ င ်ကက ျောင််းသ ု ို့ 

[အခ  နပ် ုင််းအလပ်ု အစ အရငခ် စျော] က တုငပ်ပပါ ။ ကနျောကထ်ပ် 

အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုအသစ်တစ်ခ ုစမညို့ ် ပုါက ကနျောကတ်ခါ ထပ်ကရ်းပပ ်း တငပ်ပပါ ။ 

အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုန စခ်ု လပ်ုသည်ို့အခါမ  ြု်း  လုျှင ် အစ ရငခ် စျောန စ်ကစျောငက်ရ်းတငပ်ါ ။[ အလပ်ုန စခ်ုကကန သ ်ုးခ ု

အထ လပ်ုမည ် ပုါက အလပ်ုအကနုလ် ်ုး၏ အပတစ်ဉ် အလပ်ုလပ်ုခ  နက်  ု တ ကခ် ကပ်ါ ။ ထ သု ု ို့ 

တ ကခ် ကရ်သညမ် ျော ခကခ် မ ျောပ စသ်ညို့အ်တ က ် အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုသည ် တစခ်ုတည််း လပ်ုသညက် 

အကကျောင််း  ်ုးပ စပ်ါသည။်]     https://forms.gle/JHkcG1dbxpFJbUpJ6（← GoogleForm →） 

 

အခ်ွိနပ္ွိိုင်္ားအလိုပလ္ိုပခ္်ွိနက္ာလ  
ကက ျောင််းသျော်းကနထ ငုမ်ှုအကပခအကနအရ ခ ငို့ပ်ပြုခ ကရ်ရ  ထျော်းကသျော အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုလပ်ုခ  နသ်ည ် တစပ်တလ်ျှင ်

28နျောရ  အတ င််းသျောလပ်ုခ ငို့ရ်  မည။် [ချွင််းခ က ် -ကန ရျောသ ကက ျောင််းပ တရ်က ် ၊က ျောင််းရျောသ ကက ျောင််းပ တရ်က၊် 

ကန ဦ်းရျောသ ကက ျောင််းပ တရ်က ် က ို့သ ု ို့ ရကရ် ညပ် တရ်ကမ် ျော်းတ ငမ်ူ တစ်ရကလ်ျှင ် 8နျောရ အတ င််း 

လပ်ုခ ငို့ရ်  မညပ် စသ်ည။် 

မ သျော်းစု ကနထ ငုမ်ှု အကပခအကနအရ ခ ငို့ပ်ပြုခ ကရ်ရ  ထျော်းကသျော အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုလပ်ုခ  နသ်ည ် တပတလ်ျှင ်

28နျောရ အတ င််းသျော လပ်ုခ ငို့ရ်  မည။် အထ်ူးသတ ပပြုရနခ်ျွင််းခ က ် [ကန ရျောသ ပ တရ်က ် ၊ က ျောင််းရျောသ ပ တရ်က ်

၊ကန ဦ်းပ တရ်က ် စသညို့ပ် တရ်ကရ် ညမ် ျော်းတ ငလ်ည််း တပတလ်ျှင ် 28နျောရ အတ င််းသျောပ စ်သည ် ။ တရက ် လျှင ်

8နျောရ  အလပ်ုလပ်ု ခ ငို့မ်ရ  ပါ။ 

★ညဉို့်နကပ် ုင််း 22နျောရ  မ  မနကင်ါ်းနျောရ  အတ င််း အခ  နပ် ငု််းအလပ်ုလပ်ုပခင််းသည ်

စျောကလို့လျောသညက် ထု ခ ကုက်စသညို့အ်တ က ်ABK မ တျော်းပမစထ်ျော်းသည။် 
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အခ်ွိနပ္ွိိုင်္ားအလိုပအ္မ်ွဳိ ်ားအစာ်ား 
★အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုအမ  ြု်းအစျော်း သတမ် တထ်ျော်းကသျောအခ  နအ်တ ငု််းအတျောအတ င််း 

မ နမ် နက်နက်နအ်လပ်ုလပ်ုပခင််းပ စလ်ျှငို့က်စကျောမ ူလ ငပ် ုင််း  ငုရ်ျောက  ျ်ောျော်ကပ မှု အလပ်ုလပ်ုပခင််းက  ု ပပင််းပပင််းထနထ်န ်

တျော်းပမစ်ထျော်းပါသည။် ထ ကု ို့သ ု ို့ ကသျော လ ငပ် ုင််း  ငုရ်ျော က  ျ်ောကပ ကရ်းမ ျော်းလပ်ုသညို့ ်  ငုမ် ျော်းတ င ်ပန််းကနက် ်းသညို့ ်

အလပ်ုပ စက်စ သန ို့ရ် င််းကရ်းအလပ်ုပ စ်ကစ လပ်ုပခင််းမ  တျော်းပမစ်ထျော်းပါသည။်  

★အခ  နပ် ုင််းအ မအ်ကရျောကပ် ု ို့ကပ်းသညို့ ် အလပ်ုမ ျော်း ဥပမျော [ Uber Eats န ငို့ ် Demaecan က ို့သ ု ို့ကသျော 

ပ ု ို့က ျောငမ်ှုမ ျော်း ] သညဥ်ပကေ အရ န ငုင် ပချော်းပညျောကတျ်ောသငက်က ျောင််းသျော်းမ ျော်းအကနပ ငို့ ်လပ်ုခ ငို့မ်ရ  ပါ။  

★[တရကလ်ျှင ်ယန််း သ ်ုးကသျောင််း ရန ငုတ်ယ ် ] စသညို့ ်အလပ်ု မ  ြု်းမရ  ပါ။ အနတရျောယရ်  ကသျောအလပ်ုမ ျော်းက  ုလ ်ုး၀ 

ကရ ျောငက်ကဉ်ပါ။  

 
 

သတ္မ တ္ထာ်ားသည့္အခ်ွိနက္ွိို ေက်ာ္လြနျ္ခင်္ား၊ တာ်ားျမစထ္ာ်ားသည့္အလိုပလ္ိုပျ္ခင်္ားတွိို႔ ရ ွိပါက- 

အထ်ူးသတ ပပြုရန ် အကယ၍် သတမ် တထ်ျော်းကသျော အခ  နထ်ကပ် ု၍ အလပ်ုလပ်ုမ တျော သ ု ို့မဟတု ်

တျော်းပမစ်ထျော်းကသျော အလပ်ုက လုပ်ုက ျောင ် ပါက ကနထ ငုခ် ငို့ ် ခ ငို့ပ်ပြုခ က ်က ငုက် ျောငထ်ျော်းလျှငက်တျောင ်တရျော်းမ၀င ်

ပခင််း အပ စ ် သတမ် တခ် ရပပ ်း လ၀ူငမ်ှုကက ်းကကပ်ကရ်းမ  အကရ်းယ ူမ််း  ်းပခင််း သ ု ို့မဟတု ် ပပညန် ငေ်ဏက်ပ်းပခင််း 

တစန်ည််းအျော်းပ ငို့ ်မ မ ကနထ ငုခ် ို့ရျော တ ငု််းပပညသ် ု ို့ပပနပ် ု ို့ပခင််းမ ျော်း ပပြုလပ်ုသည။် န ငုင် ပချော်းသျော်းက အုလပ်ုခန ို့ ်ကသျောအခါ 

အလပ်ုရ င ် [   ငု ်သ ု ို့မဟတု ်Company] မ အစ ု်းရ ရ ု်းက  ုသတင််းအခ ကအ်လကက်ပ်းပ ု ို့သညို့အ်တ က ်အစ ု်းရ ရ ု်းမ  

အလပ်ုလပ်ုခ ို့သညို့ ် အခ  နအ်ျော်းလ ်ုးကပါင််း က  ု သ ရ  ကနပပ ်း ပ စပ်ါသည။် လ၀ူငမ်ှုကက ်းကကပ်ကရ်းမ  သင ်

အခ  နပ် ုင််းအလပ်ုလပ်ုသညို့က်နရျော အခ  နအ်ျော်းလ ်ုး သ ပါသည။် သတ ထျော်းကကပါစ ု ို့။ 

 

၈။ ္ဏ္အေကာင့္ဖြင့္ျခင်္ား 

ဘဏအ်ကကျောငို့ ်   ငို့ရ်န ် သငို့က် ယုပ် ုငတ်   ပ်န ငို့ ် ကနရပ်လ ပ်စျော ပါရ  ကသျော ကနထ ငုခ် ငို့က်ေ ် [ ဇ ုင််းယ်ူးကတ]်က  ု

လ အုပ်ပါသည။် သင၏် ဇ ုင််းယ်ူးကတ ်တ င ်ကနရပ်လ ပ်စျော ပ ညို့ရ်နအ်တ က ်ဂ ပနန် ငုင် သ ု ို့ ကရျောကပ်ပ ်း 14ရကအ်တ င််း 

ရပ်က ကရ် ု ်းတ င ် ကနထ ငုသ်မူ တပ် တုငပ်ခင််း ကလျှျောကရ်ပါမည ် ။ ဂ ပနစ်ျောတ ကုဘ်ဏ ် တစ်နည််းအျော်းပ ငို့ ်

ယ်ူးကခ ျောဂင််းခ ု်း အကကျောငို့ ် ငို့ရ်န ်မ မ န ငို့ ်အန ်းနျော်းတ ငရ်  သညို့ ်စျောတ ကုက်  ုသ ျော်း၍ လ အုပ်ကသျောအခ ကအ်လကမ် ျော်း 

ကရ်းပ ညို့က်လျှျောကထ်ျော်းရမည။် 

 

ရူ်ားေခ်ာ့္ဏ္၏ ႏိုွိင္ငရံပ္ျခာ်ားေငြပွိို႔ျခင်္ားႏ င့္ စပ္လ်ဥ္်ား၍ ႏိုွိငင္ံရပ္ျခာ်ားမ  ရူ်ားေခ်ာ့္ဏ္အေကာင့္သွိို႔ ေငြပွိို႔ပါက US 
ေဒၚလာျဖင့္ပွိို႔ရမည္။ အေသ်ားစွိတ္ ေငြပွိို႔ရနန္ည္်ားလမ္်ားကွိို ေအာက္ေဖၚျပပါ ရူ်ားေခ်ာ့္ ဏ္၏ Home Page 
တြငစ္စေ္ဆ်ားႏိုွိင္ပါသည္။ 
<ရူ်ားေခ်ာ့္ဏ္၏ Home Page> 
ဂ်ပန္္ာသာ : http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_gaikoku.html 
အဂၤလွိပ္္ာသာ : http://www.jp-bank.japanpost.jp/en/djp/en_djp_index.html 
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☆တံဆွိပတံ္ို်ားႏ င္ ့ပတ္သက္၍ 
ဂ်ပနႏ္ိုွိင္ငံ၌ ္ဏ္၏ အေကာင့္ေငြအေပ်ားအယူႏ င့္ စာတွိိုက္အပွိို႔ယူလက္ခံျခင်္ားတွိို႔တငမ္ကပါပဲ 
ေန႔စဥေ္နထိုွိင္မႈ္ဝႏ င့္ တကၠသွိိုလ္စာေမ်ားပြေဲျဖဆွိိုခ ွ်ိနစ္သည္တြင္လည္်ား တံဆွိပ္တံို်ားလွိိုအပပ္ါသည္။ 
တံဆွိပတံ္ို်ားသည ္ ဂ်ပန္ျပညတ္ြင္ ေနထွိိုင္စဥအ္တြင္်ား အစဥအ္သံို်ားျပဳျခင်္ားေၾကာင့္ ဂရိုတစွိိုက္သွိမ်္ားဆည်္ားထာ်ားပါ။ 
မ တ္ခ်က္- တံဆွိပတံ္ို်ားသည ္ သစ္ပင္၊ ေက်ာက္တိုံ်ား၊ ပလက္စတစ ္ စသည္တွိို႔ျဖင့္ ျပဳလိုပ္ပါ။ 
အမ တ္အသာ်ားပါသည့္္က္ျခမ္်ားတြင ္ေရာ္္ာသာ်ားျဖင့္ အသံို်ားမျပဳရသျဖင့္ သတွိျပဳပါ။ 

 

၉။ သင်ဝေ်ားသ ာ်ားကြောင််ား အသွိပေ်ားချက်  
လူမေနသည္ ့ ကာလအတြင်္ား မ တ္ပံိုတငစ္ာ၊ EMS၊ အထိုတ္စသည္တွိို႔ေရာက္ရ ွိပါက စာတွိိုက္မ ပိုဂ ွိဳလ္၊ 
အွိမ္အေရာက္ပွိို႔စနစ္လိုပင္န္်ားမ  ဝနထ္မ်္ားတွိို႔သည ္ (လူမေနေၾကာင္်ားအေၾကာင္်ားၾကာ်ားစာ)(စာတွိိုက္စသညမ္  
အပ္ႏ ံအသွိေပ်ားလႊာ) ကွိိုစာတွိိုက္ပံို်ားသွိို႔ထည့္၍ ျပနသ္ြာ်ားပါမည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါစာမ်ာ်ား စာတွိိုက္ပံို်ားသွိို႔ ဝငေ္နခဲပ့ါက 
အင္တာနက္ျဖင့္ေလ ်ာက္ထာ်ားျခင်္ား၊ ဖိုန္်ားျဖင့္ေလ ်ာက္ထာ်ားျခင်္ား စသည ္ တစ္ခိုခိုျဖင့္ 
ေနာက္တစ္ၾကွိမ္ပွိို႔ေပ်ားပါလွိမ့္မည္။ သတ္မ တ္ကာလအတြင္်ား မေလ ်ာက္ထာ်ားပါက ပွိို႔စာကွိိုျပနပ္ွိို႔လာျခင္်ား အျပင ္
ဖ်က္သွိမ္်ားခရံမည္ျဖစ္ျခင်္ားေၾကာင့္ သတွိျပဳပါ။ ေလ ်ာက္ထာ်ားပံိုေလ ်ာက္ထာ်ားနည်္ားကွိို မသွိရ ွိပါကရံို်ားသွိို႔ 
လူမေနေၾကာင္်ားဆက္သြယ္အေၾကာင္်ားၾကာ်ားစာကွိို ယူလာပါ။ ကွိိုယ္စာ်ားေလ ်ာက္ထာ်ားေပ်ားပါလွိမ့္မည။္ 
 

【စာတွိိုက္မ လူမရ ွိအေၾကာင်္ားၾကာ်ားစာ】   【ရမတွိို႔ သယ္ယူပွိို႔ေဆာငေ္ရ်ားမ  လူမရ ွိအေၾကာင်္ားၾကာ်ားစာ】 

 

 

 

 

 

၁၀။ ေခတ တိုွိင်္ားျပညသ္ွိို႔ျပနျ္ခင်္ား 

ေခတ ဂ်ပန္ျပည္မ  ႏိုွိင္ငံသွိို႔ျပနပ္ါက- 
ပညာေတာ္သင္သြာ်ားစဥ္တြင ္ ပွိတ္ရက္ကာလစသညအ္တြင္်ား 
တွိိုင္်ားျပညသ္ွိို႔ျပန္ပါက ႏိုွိင္ငမံ ထြက္ခ ွ်ိန္တြင္ သက္တမ္်ားက်န္ရ ွိ 
တရာ်ားဝငႏ္ိုွိင္ငံကူ်ားလက္မ တ္ႏ င့္ ေနထွိိုင္ခြင့္ကဒ္ကွိို 
ကိုွိငေ္ဆာင္ျပဘ်ား ႏိုွိငင္ံမ ထြက္ျပဘ်ားေနာက္ ၁ႏ စအ္တြင်္ားႏ င့္ 
က်န္ရ ွိေနသည့္ေနထွိိုငခ္ြင့္ကာလအတြင်္ား ေစာႏိုွိင္သမ ်ေစာေစာ 
ေနာက္တစ္ၾကွိမ္တိုွိင္်ားျပညဝ္ငခ္ ွ်ိန္တြင ္ “Special re-entry permit” ရ ွိျပဘ်ားဟိုမ တ္ယူကာ “re-entry permit” ကွိို 
ယူရန္မလွိိုအပပ္ါ။ ႏိုွိင္ငမံ ထြက္ခ ွ်ိန္တြင ္ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ကွိို ျပရပါမည။္ 
“special re-entry permit” သည ္၁ႏ စအ္တြင်္ား (သွိို႔) ခြင့္ျပဳခ်က္ကွိို လက္ခရံရ ွိသည့္အခ ွ်ိန္တြင ္
ကွိိုငေ္ဆာင္ထာ်ားသည့္ေနထွိိုငခ္ြင့္ကာလအတြင္်ားျပန္မလာပါက အက်ံဳ်ားမဝငေ္တာသ့ျဖင့္ 
သတွိျပဳရန္လွိိုအပပ္ါသည။္ မ တ္ခ်က္- ထူ်ားျခာ်ားသည္ ့အေၾကာင်္ားျပခ်က္မရ ွိသ၍ အတန္်ားကွိိုအနာ်ားယူျပဘ်ား 
တွိိုင္်ားျပညသ္ွိို႔ ေခတ ျပနရ္န ္ခြင့္မျပဳပါ။ ထူ်ားျခာ်ားသည္ ့အေၾကာင္်ားရ ွိပါက ပညာေရ်ားဝန္ထမ္်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကွိို 
ရရ ွိျပဘ်ားမ သာ ေက်ာင္်ားမ သတ္မ တ္ထာ်ားသည့္ ပံိုစံတြင ္မွ္ိ ႏ စပ္ါ်ားစသည ္အေၾကာင္်ားျပခ်က္ကွိို တင္သြင္်ားပါ။ 
(အေသ်ားစွိတ္ ကွိို [၂. တက္ေရာက္ျခင်္ား] ၏ နပံါတ္ ၁ ကွိို ၾကည့္ႏိုွိင္ပါသည္။)  
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၁၁။ လက္ကွိိုငဖ္ိုန်္ား 

ဂ်ပန္ျပည္၌ ေနထွိိုင္ခ ွ်ိန္တြင္ လက္ကွိိုငဖ္ိုန်္ားကွိိုဝယ္ယူသူမ်ာ်ားမည္ဟိုထငပ္ါတယ္။ သွိို႔ရာတြင ္
ဤမ ်ေလာက္အသံို်ားျပဳရန ္ မရညရ္ြယ္ေသာ္လည္်ား လက္ကွိိုငဖ္ိုန္်ားကိုမဏဘမ  ျမင့္မာ်ားေသာကိုနက္်ေငြကွိို 
ေကာက္ခံသည့္အခါမ ွ်ိဳ်ား ရ ွိပါသည္။ လက္ကွိိုငဖ္ိုန်္ားကိုန္က်စရွိတ္ျမင့္ရျခင်္ားအေၾကာင်္ားျပခ်က္ 
အေနျဖင့္ႏိုွိငင္ံတကာဖိုန္်ား၊ အင္တာနက္ၾကည့္ရႈျခင်္ား၊ အသံဖွိိုင္စသည ္ေဒါင္်ားလိုပ္ဆြျဲခင်္ား၊ ဂွိမ္်ားစသည္ Application 
အသံို်ားျပဳျခင္်ား ထွိိုသွိို႔အသံို်ားျပဳပါက ဆက္သြယ္ေရ်ားကိုန္က်စရွိတ္သည ္ အလြန္ျမင့္လာပါသည္။ ထွိို႔ျပင ္ Model 
ကွိိုလွိိုက္၍ အလွိိုေလ်ာက္ခ ွ်ိတ္ဆက္ျပဘ်ားျဖစ္ေနတာမ်ွိဳ်ားလည္်ားရ ွိပါသည။္ သတင်္ားအခ်က္အလက္ 
အခမဲအ့သံို်ားျပဳျခင်္ားျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ဆက္သြယ္ေရ်ားကိုန္က်ေငြသည ္ အထူ်ားက်ခမံႈရ ွိျခင္်ားေၾကာင့္ 
အသံို်ားျပဳသည့္အခါတြင ္စာခ်ဳပ္ပါအေၾကာင္်ားအရာႏ င့္ အသံို်ားျပဳလွိိုသည့္ ေငြပမာဏအစဘအစဥက္ွိို သတွိျပဳပါ။ 
မ တ္ခ်က္- လက္ကွိိုငဖ္ိုန္်ားကွိို သူမ်ာ်ားကွိိုေပ်ားသံို်ားျခင်္ား၊ ေျပာင်္ားလြဲေပ်ားျခင္်ား အမညေ္ပါက္ကွိို ေခ််ားေပ်ားျခင်္ားတွိို႔သည္ 
ျပစမ္ႈတြင္ ပါဝင္သျဖင့္ မျပဳလိုပ္ၾကပါႏ င့္။ ထွိို႔ျပင္တိုွိင္်ားျပည္ျပန္ခ ွ်ိန္ (ေခတ ျပန္ျခင္်ားမပါ) သည္စာခ်ဳပ္ျပန္သွိမ္်ားျခင္်ားကွိို 
မေမမ့ေလ်ာ့ေဆာင္ရြက္သြာ်ားၾကပါ။ 

 

၁၂။ အရက္ေသစာႏ င့္ ေဆ်ားလွိပေ္သာက္ျခင်္ား 

ဂ်ပနႏ္ိုွိင္ငအံတြင္်ား အရက္ႏ င့္ ေဆ်ားလွိပေ္သာက္ျခင္်ားကွိို အသွိအမ တ္ျပဳထာ်ားသည္ ့အသက္အရြယ္သည ္
၂၀ႏ စအ္ထက္ျဖစသ္ည။္ အရြယ္မေရာက္ေသ်ားသူ (၂၀ မျပည့္ေသ်ားသ)ူတွိို႔၏ အရက္ေသာက္သံို်ားျခင်္ားႏ င့္ 
ေဆ်ားလွိပေ္သာက္သံို်ားျခင္်ားသည္ ဥပေဒအရတာ်ားျမစ္ထာ်ားပါသည္။ အရက္၊ေဆ်ားလွိပ္ကွိိုခြင့္ျပဳသည့္အခါ၌လည္်ား 
သင့္ေတာ္ရံို အျခာ်ားသူမ်ာ်ားအေႏ ာက္အယ က္မျဖစေ္အာင္ သတွိျပဳၾကပါ။ 
ထွိို႔ျပငအ္ရက္ေသာက္ရနေ္နရာသတ္မ တ္ထာ်ားျခင္်ားေၾကာင့္ ေဆ်ားလွိပ္သည္ သတ္မ တ္ေနရာတြင္သာ 
ေသာက္သံို်ားၾကပါ။ ထွိို႔ျပင ္ေသာက္လက္စကွိိုလည္်ား အလြယ္တကူမပစ္ပ ဲေဆ်ားလွိပပ္စရ္ာေနရာတြင္ 
ပစ္ျခင္်ားစသည္ အမအူယာတွိို႔ကွိို ဂရိုျပဳၾကပါ။ 

 

၁၃။ အေရ်ားေပၚအေျခအေန ေဆာငရ္ြက္ရန ္

အေရ်ားေပၚအေျခအေနတြင ္ ဥဘ်ားစြာ ေက်ာင္်ား၏ရံို်ားခန္်ားႏ င့္ ABK Bunkyo reception 
လက္ခေံကာင္တာသွိို႔ဆက္သြယ္ပါ!! 
အမႈမေတာ္တဆ၊ အသည္်ားအသနေ္ရာဂါစသညတ္ွိို႔ျဖစပ္ါက ခ်က္ခ်င်္ားပင ္ ရံို်ားႏ င့္ ABK လက္ခေံကာင္တာသွိို႔ 
ဆက္သြယ္ပါ။ 
ABK Japanese Language Course Office: 03-3946-2171 (9:00~17:00, weekdays) 

ABK COLLEGE: 03-6912-0756 (9:00~17:00, weekdays) 

ABK Reception: ①03-3946-4121(weekdays 9：00～19：00，Saturday 9：00～17：00) 

        ②090-8729-9354(★Except for the above time, in case of an emergency) 

အေရ်ားေပၚကာ်ား၊ မဘ်ားသတ္ကာ်ား (ဆက္သြယ္ရန ္-၁၁၉)  ရဌဲာန (ဆက္သြယ္ရန ္၁၁၀) 
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၁၄။ တာ်ားျမစမ္်ူားယစေ္ဆ်ားဝါ်ားႏ င့္ စပလ္်ဥ်္ား၍ 

အာ်ားလံို်ားပဲ မ်ူားယစ္ေဆ်ားဝါ်ားအရမ္်ားမဲ ့အသံို်ားျပဳျခင်္ား၏ ျပစ္ခ်က္မ်ာ်ားကွိို ျပည့္စံိုစြာသွိျပဘ်ားျဖစမ္ယ္လွိို႔ 
ေမ ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သွိို႔ေသာ္လည္်ား ထပ္ေလာင်္ား၍ အႏ ရာယ္ျဖစေ္ပၚႏိုွိင္ေျခကွိို 
သတွိျပဳၾကေစခ်ငပ္ါတယ္။ တာ်ားျမစ္မ်ူားယစေ္ဆ်ားဝါ်ားဟိုေခၚခံရသည့္ မ ွိန္်ားေဆ်ား ၊ေဆ်ားေျခာက္၊ တရာ်ားမဝင၊္ 
အႏ ရယ္ရ ွိေသာ ေဆ်ားဝါ်ားစသည္တွိို႔ရ ွိပါသည္။ လက္ရ ွိတြင ္ဤပစၥည္်ားမ်ာ်ားသည ္ယခိုအခ ွ်ိန္မ ာ 
အလြယ္တကူရရ ွိႏိုွိင္သည္ ့အေျခအေနတြငရ္ ွိျပဘ်ား အရမ္်ားမဲအ့သံို်ားျပဳသူ ငယ္ရြယ္သူတွိို႔တွိို်ားပြာ်ားလာေနပါတယ္။ 
ႏႈတ္ထြက္စကာ်ားခ ွ်ိဳသာစြာ ဆြေဲဆာင၍္ လွိမလ္ည္လ ည့္ဖ်ာ်ားျခင်္ား မခံၾကရနႏ္ င့္ ကွိိုယ္တွိိုငစ္ွိ္တ္ပါဝငစ္ာ်ား၍ျဖစေ္စ 
မသံို်ားစြၾဲကပါႏ င့္။ တာ်ားျမစေ္ဆ်ားဝါ်ားမ်ာ်ား ေတြ႕ရ ွိရံိုျဖင့္ ျပင္်ားထနစ္ြာအေရ်ားယခူရံပါမည။္ တာ်ားျမစေ္ဆ်ားဝါ်ားတွိို႔သည္ 
ပညာေတာ္သင္ေက်ာင်္ားသာ်ားအာ်ားလံို်ားတွိို႔၏ ရညမ္ န္်ားခ်က္ကွိို ဆံို်ားရံႈ်ားေစမည္ျဖစပ္ါသည္။ လံို်ားဝ 
မစမ်္ားသပ္ၾကည့္ၾကပါႏ င့္။ 

 

၁၅။ ေနထွိိုငမ္ႈ္ ဝရ ွိ ဆူညသံံမ်ာ်ား 

ေက်ာင္်ားသာ်ားအေဆာင္ႏ င့္ စိုေပါင္်ားအွိမ္ယာတွိို႔တြင ္ မွိမွိတွိို႔၏ အခန်္ားမ  အသံသည ္
အထက္ေအာက္အလႊာႏ င္က့ပ္လ်က္အခန်္ားတွိို႔ကွိို ကူ်ားစပေ္ရာက္ရ ွိႏိုွိငပ္ါသည။္ ေန႔စဥေ္နထွိိုငမ္ႈပတ္ဝန္်ားက်င္ရ ွိ 
အသံအခ ွ်ိဳ႕ကွိိုမအူျပနအ္လ နသ္ည္်ားခံၾကရေသာ္လည္်ား ဆူညံလြန္်ားေသာအခါ အခက္အခဲျဖစ္လာပါသည။္ 
သာမာနအ္ာ်ားျဖင့္ ည ၉နာရဘေက်ာ္ပါက တတ္ႏိုွိင္သ၍ေနထွိိုငမ္ႈ္ဝရ ွိ အသံကွိို မက်ယ္ေလာငေ္စပါႏ င့္။ 
သူငယ္ခ်င်္ားအခ်င္်ားခ်င္်ားစိုေဝ်ား စကာ်ားေျပာၾကသညမ္ ာ ေပ်ာ္စရာေကာင္်ားလ ေသာ္လည်္ား 
စကာ်ားမ်ာ်ားအျပန္အလ နေ္ျပာၾကရင္်ားမ  မသွိလွိိုက္ခငအ္တြင္်ား အသံအက်ယ္ၾကဘ်ားျဖစ္ကာ 
အနဘ်ားအပါ်ားမ ေနထွိိုင္သူတွိို႔ကွိို အေႏ ာက္အယ က္ျဖစေ္စတတ္ပါသည္။ ထွိို႔ျပင္ တဘဗြဘႏ င့္ေတ်ားဂဘတ၏ အသံပမာဏ၊ 
အဝတ္ေလ ်ာ္စက္ စသည္တွိို႔၏ အသံကွိိုဂရိုစွိိုက္ၾကပါ။ အထူ်ားသျဖင့္ တံခါ်ားဖြင့္ထာ်ားတတ္ၾကသည့္ ေႏြအခါတွိို႔တြင ္
အနဘ်ားအပါ်ားမ  ေနထွိိုင္သူတွိို႔ကွိို အေႏ ာက္အယ က္ျဖစေ္စတတ္သျဖင့္ သတွိျပဳၾကပါ။ 

 

၁၅။ ထွိိုမ အျခာ်ား 
ပတ္ဝန်္ားက်င္တြင္ ေက်ာင္်ားႏ င့္ ပန္်ားျခံ၊ ကိုမဏဘစသည္တွိို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ာ်ားစြာရ ွိေနျပဘ်ား 
ေနထွိိုငသူ္လည္်ားမ်ာ်ားစြာရ ွိပါသည္။ အာ်ားလံို်ားလံိုျခံဳစွိတ္ခ်စြာ စွိတ္ေအ်ားခ်မ်္ားသာစြာေနထွိိုင္ၾကေစရန ္ ကွိိုယ္ခ်င်္ားစာ 
သတွိထာ်ားေပ်ားၾကပါ။ 
 
ေျခလ်ငသ္ြာ်ားျခင်္ား၏ အဟန္႔အတာ်ားကွိို သတွိျပဳရန ္
ေက်ာင္်ားတက္ခ ွ်ိန္၊ အွိမ္ျပနခ္ ွ်ိန၊္ ေန႔လညစ္ာဝယ္ရနသ္ြာ်ားခ ွ်ိနတ္ွိို႔တြင ္အျခာ်ားသမူ်ာ်ား ေျခလ်ငသ္ြာ်ားသည္ကွိို 
အဟန္႔အတာ်ား မျဖစေ္စရန္သတွိျပဳပါ။ သူငယ္ခ်င္်ားအခ်င်္ားခ်င္်ားပင္ျဖစ္ေစ လမ္်ားကွိိုက်ဲျဖန္႔၍လမ္်ားေလ ်ာက္ပါက 
အျခာ်ားသမူ်ာ်ားကွိို အေႏ ာက္အယ က္ျဖစ္ေစပါလွိမ့္မည္။ 
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ေက်ာင်္ားစည်္ားမ်ဥ်္ားစသညႏ္ င့္စပလ္်ဥ်္ား၍တငျ္ပျခင်္ား 

 

၁။ ေက်ာင်္ားသာ်ားကဒ ္

 

 

 

ေက်ာင္်ားသာ်ားကဒ္သည္ ဤေက်ာင္်ားပညာေရ်ား၏ ေက်ာင္်ားသာ်ားအေနျဖင့္ ကွိိုယ္ေရ်ားသက္ေသခံကဒ္ျဖစ္သည။္ 
ေက်ာင္်ားတက္ေနစဥက္ာလအတြင္်ားမျဖစမ္ေန ေနထွိိုင္ခြင့္ကဒ္ႏ င့္အတူ မေပ်ာက္ရ ေအာင္ 
အျမကဲွိိုငေ္ဆာင္ထာ်ားရမည။္ (ABK ၌ ေနထွိိုင္သည့္ ေက်ာင္်ားသာ်ားသည္လည်္ား ထွိို႔အတူပင)္ 
ေက်ာင္်ားသာ်ားကဒ္သည္ စာေမ်ားပြေဲျဖဆွိိုသည့္အခါ၊ ေအာင္လက္မ တ္ထိုတ္ေပ်ားသည့္အခါ၊ အျခာ်ားေသာ 
ကဒ္ျပာ်ားမ်ာ်ား အာမခံသည့္အခါတြင္ လွိိုအပပ္ါသည။္ အကယ္၍ ေပ်ာက္ဆံို်ားျခင္်ား၊ ပ်က္ဆဘ်ားျခင္်ားတွိို႔ ျဖစေ္ပၚခ ွ်ိနႏ္ င့္ 
ေဖၚျပထာ်ားသည့္အေၾကာင္်ားအရာမ်ာ်ားေျပာင္်ားလဲလိုွိသည့္အခါတွိို႔တြင္ ရံို်ားခန်္ား၌ေနာက္တစ္ၾကွိမ္ထိုတ္ယူႏိုွိင္ပါသည္။ 

 

၂။ တက်ရောက်ခြင်     

ေက်ာင္်ားေခၚခ ွ်ိန္ျပည့္မ ဘျခင်္ားႏ င့္ ပတ္သက္၍ 
ေန႔စဥအ္ခ ွ်ိန္တိုွိင္်ား ဆရာမ  ေက်ာင္်ားတက္ေရာက္မႈကွိို မ တ္တမ္်ားတငပ္ါသည။္ 
ေက်ာင္်ားေခၚခ ွ်ိန္တက္ေရာက္မႈအေနအထာ်ား ဆွိို်ားရြာ်ားသည့္ ေက်ာင်္ားသာ်ားသည ္ သင္ယူေလ့လာျခင္်ားတြင္ 
ၾကဘ်ားမာ်ားေသာေ္်ားအႏ ရာယ္ျဖစ္ေပၚေစရံိုမကပါပဲ အထူ်ားျပဳပညာသငေ္က်ာင္်ား (Sennmonn gakkou)၊ 
တကၠသွိိုလ္၊ တကၠသွိိုလ္ပညာသင္ယူခ ွ်ိနတ္ွိို႔တြင ္ အာမခံေပ်ားမည္မဟိုတ္ပါ။ ထွိို႔ျပင ္
တက္ေရာက္မႈအေနအထာ်ားဆွိို်ားရြာ်ားပါက အေရ်ားယခူရံပါမည္။ တကၠသွိိုလ္စသည္တွိို႔တြင ္
ဆက္လက္ပညာသငယူ္ေနျခင္်ား၊ ဗဘဇာကာလသက္တမ္်ားတွိို်ားျခင္်ားတွိို႔ရ ွိသည့္အခါ ဂ်ပနစ္ာသင္ေက်ာင်္ား 
တက္ေရာက္ေၾကာင္်ားလက္မ တ္ကွိို လူဝငမ္ႈၾကဘ်ားၾကပေ္ရ်ားသွိို႔တင္ျပရပါသည္။ ေက်ာင်္ားေခၚခ ွ်ိန ္
တက္ေရာက္ႏႈန္်ားဆွိို်ားရြာ်ားေနပါက သက္တမ်္ားတွိို်ားရန ္မေဆာင္ရြက္ႏိုွိင္တာမ်ွိဳ်ားလည္်ားရ ွိတတ္ပါသည။္ 
 
သတွိျပဳရန္! 
၂၀၁၆ခိုႏ စ၏္ ဥပေဒသစအ္ရ လူဝငမ္ႈၾကဘ်ားၾကပေ္ရ်ားမ  တက္ေရာက္ႏႈန္်ားစဘစစမ္ႈမ ာ ပွိိုမွိိုတင္်ားက်ပ္လာခဲပ့ါသည။္ 
လက္ေတြ႕အာ်ားျဖင္ ့ ေက်ာင္်ားေခၚခ်ွိနမ္ေကာင္်ားေသာေက်ာင္်ားသာ်ားမ်ာ်ားႏ င့္စပ္လ်ဥ္်ား၍ ဂ်ပန္ေက်ာင်္ားမ  
လူဝင္မႈၾကဘ်ားၾကပေ္ရ်ားဌာန၌ လစဥအ္ေၾကာင္်ားမၾကာ်ားမေနရျဖစ္လာျပဘ်ားျဖစေ္သာေၾကာင့္ သတွိျပဳရပါမည။္ 

 

ေက်ာင်္ားတက္မ နဆ္ို၊ အာ်ားလံို်ားနဘ်ားပါ်ားေက်ာင်္ားမပ်က္သည့္ဆို 
တစႏ္ စ္ပတ္လံို်ား အတန္်ားပ်က္ကြက္ျခင္်ားမရ ွိသည့္ ေက်ာင္်ားသာ်ားသည ္ ေက်ာင်္ားတက္မ န္ဆို၊ အာ်ားလံို်ားနဘ်ားပါ်ား 
မပ်က္ကြက္ေသာ ေက်ာင်္ားသာ်ားသည ္ေက်ာင္်ားတက္မ န္ဆိုအေနျဖင့္ သင္တန္်ားဆင်္ားပြတဲြင္ ဆိုေပ်ားပါမည။္ 
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တက်ရောက်သည့်ရက်အရေအတ က် အရေ်ားကြဘ်ားပါသည်။ 

၁။ တကၠသွိိုလ္၊ တကၠသွိိုလ္ေက်ာင္်ား၊ အထူ်ားျပဳပညာသငေ္က်ာင္်ားေလ ်ာက္ထာ်ားျခင်္ား 
၂။ ေထာက္ခခံ်က္ျဖင့္ ေက်ာင်္ားဝငရ္န ္ေလ ်ာက္ထာ်ားျခင္်ား (95%မျပည့္သည့္ေက်ာင္်ားသာ်ား၊ မေလ ်ာက္ထာ်ားႏိုွိင။္) 
၃။ ပညာေတာ္သငဆ္ိုေၾက်ားေငြ ေလ ်ာက္ထာ်ားျခင္်ား (95%မျပည့္သည့္ေက်ာင္်ားသာ်ား၊ မေလ ်ာက္ထာ်ားႏိုွိင္) 
၄။ ဗဘဇာသက္တမ္်ားတွိို်ားျခင်္ားႏ င့္ အသစ္ျပဳလိုပ္ျခင်္ား 
၅။ အျခာ်ား 
 

တစႏ္ စတ္ာေက်ာင်္ားေခၚခ်ွိန ္တက္ေရာက္ႏႈန်္ားတြက္ခ်က္နည်္ား 

(တစႏ္ စ္တာေက်ာင္်ားတက္ခ ွ်ိနအ္ေရအတြက္ - တစႏ္ စ္တာေက်ာင်္ားပ်က္ခ ွ်ိနအ္ေရအတြက္ ) 
÷တစႏ္ စ္တာအတန္်ားခ ွ်ိန္×၁၀၀ 
 
ေနာက္က်ျခင်္ား၊ ေစာျပနျ္ခင်္ားကွိစၥ 
ေနာက္က်ျခင္်ား (သွိို႔) ေစာျပန္ျခင်္ားကွိို ၃ၾကွိမ္တိုွိငပ္ါက အတန္်ားကွိို ၁နာရဘအနာ်ားယူသည္ဟို မ တ္ယူပါမည။္ 
၂၀မွိနစ္အထက္ ေနာက္က်ျခင္်ားကွိို ပ်က္ကြက္ဟို မ တ္ယူပါမည။္ ပ်က္ကြက္သည့္အခါ မနက္ (၉်ား၀၀ မ  ၉်ား၃၀ 
တြင္) မပ်က္မကြက္ ဖိုန္်ားျဖင့္ ရံို်ားသွိို႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္်ားၾကာ်ားပါ။ ဆက္သြယ္၍မရသည့္အခါတြင္လည္်ား 
ေနာက္ရက္မ်ာ်ားတြင္ မပ်က္မကြက္ အေၾကာင်္ားအရင္်ားကွိို ျပန၍္အသွိေပ်ားပါ။ သွိို႔ရာတြင္ နံပါတ္ (၁) ကဲ့သွိို႔ေသာ 
အေၾကာင်္ားျပခ်က္မ ွ်ိဳ်ားျဖင့္ ၾကွိဳတင၍္အတန်္ားပွိိုငထံ္ “ေက်ာင္်ားပ်က္ခြင့္” တငေ္လ ်ာက္ပါက 
“တရာ်ားဝငေ္က်ာင်္ားပ်က္ခြင့္” ရရ ွိကာ ပ်က္ကြက္ဟို မ တ္ယူမညမ္ဟိုတ္ပါ။ “တရာ်ားဝငေ္က်ာင္်ားပ်က္ခြင့္” 
ကွိိုေထာက္ခစံာကွိို အတန္်ားပွိိုငထံ္မ ရယူပါ။ 
 
(၁) တရာ်ားဝငပ္်က္ကြက္ျခင္်ား 
 တကၠသွိိုလ္ေက်ာင္်ား၏ အၾကံေပ်ားႏ င့္ေတြ႕ဆံိုျခင္်ား 
 တကၠသွိိုလ္ ေကာလွိပ္.အထူ်ားျပဳပညာသငေ္က်ာင္်ားစသညသ္ွိို႔ စာေမ်ားပြဝဲင္ေရာက္ေျဖဆွိိုျခင္်ား 

ဝင်ခ င့်စာမေ်ားပ မဲျာ်ား။ စိုဆောင််ားရေ်ားစာမေ်ားပ  ဲ
 ဗဘဇာသက္တမ်္ားတွိို်ားျခင်္ား၊ ဗဘဇာပံိုစံေျပာင္်ားလမဲႈ လိုပ္ေဆာင္ျခင္်ား 
 ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ ေဆာငရ္ြက္ျခင်္ား 
 ပညာသငဆ္ိုအတြက္ အငတ္ာဗ်ၠဴ်ားဝင္ျခင္်ား 
 ဆ ေမျွိို်ားရင််ားချာ က ယ်လ န်ခြင််ားကြောင့် မရှ ွိခြင််ား။ (သက်သေပြရန် စာရ က်စာတမ််ားမျာ်ား တင်ပြပါ။) 

 ေက်ာင္်ားအိုပ္မ အထူ်ားအသွိအမ တ္ျပဳခဲ့သည့္ လိုပ္ငန်္ားေဆာငတ္ာစသည္သွိို႔ ပါဝင္ျခင္်ား 
(ဥပမာ- ထြက္ခဲ့သည့္ေက်ာင်္ားမ  ေက်ာင္်ား ြ္႕ဲယူပြစဲသည္ တက္ေရာက္သည့္အခါ) 

 
(၂) ပ်က္ကြက္ဟိုမမ တ္ယူ 
 လမ္်ားပန္်ားဆက္သြယ္ေရ်ားေနာက္က်ျခင်္ားေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္ျခင်္ား၊ ေနာက္က်ျခင္်ား (လမ်္ားပန်္ားဆက္သြယ္ေရ်ား 

အိုပ္ခ်ဳပ္ေရ်ားပွိိုင္်ားမ  ေနာက္က်ေၾကာင္်ားစာလႊာကွိို ယူလာပါ။) 
 ေၾကညာခ်က္ထိုတ္ျပန္ ကူ်ားစက္ေရာဂါေၾကာင့္ တက္ေရာက္မႈရပန္ာ်ားျခင်္ား (အေသ်ားစွိတ္ကွိို [၈။ 

ေက်ာင္်ားတက္မႈပွိတ္ပင္ ကူ်ားစက္ေရာဂါ] ကွိိုၾကည့္ပါ။) 
(၃) ပ်က္ကြက္သည့္အခါ 
 ေရာဂါ၊ ကေလ်ားေမြ်ားဖြာ်ားျခင္်ား 
 စည်္ားမ်ဥ္်ားမ ကင္်ားလြတ္လိုပ္ကွိိုငခ္ြင့္ကွိို ေလ ်ာက္ထာ်ားျခင်္ား 
 တကၠသွိိုလ္၊ ေကာလွိပ္၊ အထူ်ားျပဳပညာသင္ေက်ာင်္ားစသည ္ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္်ား၊ ေလ ်ာက္လႊာေတာင်္ားခံျခင်္ား 
 ထွိိုမ အျခာ်ား 
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၃။ ေအာငလ္က္မ တ္ထိုတ္ေပ်ားျခင်္ား 

အမ ွ်ိဳ်ားမ ွ်ိဳ်ားေသာ ကဒ္၊ ေအာငလ္က္မ တ္ထိုတ္ေပ်ားျခင္်ားကွိို ရံို်ားခန်္ားတြငေ္ဆာင္ရြက္ေပ်ားေနပါသည္။ ပံိုစံစာရြက္၌ 
လိုွိအပခ္်က္မ်ာ်ားကွိို ျဖည့္သြင္်ား၍ အတန်္ားပွိိုင၏္ တံဆွိပ္တံို်ားႏ ွိပ္ကွိို ခယူံကာ ရံို်ားသွိို႔ေလ ်ာက္ထာ်ားပါ။ အေသ်ားစွိတ္ကွိို 
ရံို်ားခန္်ား၌ စံိုစမ္်ားေမ်ားျမန္်ားပါ။ 
 
၄။ သငရ္ွိို်ားျပဘ်ားဆံို်ားခ်ွိန ္စည်္ားမ်ဥ်္ား 
သတ္မ တ္သင္ရွိို်ားညႊန္်ားတမ်္ား ျပဘ်ားဆံို်ားပါက ေက်ာင္်ား၏ပံိုမ န ္ လိုပ္ထိုံ်ားလိုပန္ည်္ားမ်ာ်ားကွိို 
ရ င်္ားလင္်ားရန္လွိိုအပ္ပါသည္။ 
၁။ အာ်ားလံို်ားေသာသတ္မ တ္စာေမ်ားပြကဲွိို ေျဖဆွိိုေနျခင်္ား 
၂။ အတန္်ားဆံို်ားစာေမ်ားပြေဲျဖဆွိိုေနျခင္်ား 
၃။ တစ္ႏ စ္တာလံို်ား ေက်ာင္်ားေခၚခ်ွိန္တက္ေရာက္ႏႈန္်ားမ  သတ္မ တ္ေက်ာင်္ားေခၚခ ွ်ိနက္ွိိုျပည့္မ ဘ 
ေက်ာ္လြနေ္နျခင်္ား 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

ABK Japanese course 『တကသၠွိိုလဆ္ကလ္ကတ္က္ေရာက္ႏိုွိင္ရန္ ျပငဆ္ငသ္ည့္အတန္်ား (Prep. Course2)』အတန္်ားဆံို်ားျခင္်ားႏ င့္ပတသ္က္၍ 

ABK Japanese Course 『တကသၠွိိုလဆ္က္လကတ္က္ေရာကႏ္ိုွိင္ရန္ ျပင္ဆငသ္ည့္အတန္်ား (Prep. Course2) 』

တြငစ္ာရင္်ားသြင္်ားထာ်ားသည့္ေက်ာင္်ားသာ်ားျဖစ္ျပဘ်ား တကသၠွိိုလ ္ Bachelor ဒဘဂရဘႏ င့္အဓွိက္ာသာရပသ္င္ေက်ာင္်ား (Professional Training College) 

တြငဆ္ကလ္က္တကေ္ရာက္ရန္ “တကသၠွိိုလပ္ညာသငယ္ူရန္ ျပငဆ္ငသ္ည့္သင္ရွိို်ား” ကွိို ျပဘ်ားဆံို်ားရနလ္ွိိုအပပ္ါသည။္ အတန္်ားဆံို်ားရန္အတြက္ 

ေအာကပ္ါအခ်က္မ်ာ်ား ရ င္်ားလင္်ားထငရ္ ာ်ားရန္ လွိိုအပပ္ါသည။္ 

၁။ အာ်ားလံို်ားေသာသတမ္ တက္ာလအတိုွိင္်ား စာေမ်ားပြေဲျဖဆွိိုေနျခင္်ား 

၂။ အတန်္ားဆံို်ားစာေမ်ားပြကဲွိို ေျဖဆွိိုေနျခင်္ား 

၃။ တစႏ္ စ္တာေက်ာင္်ားေခၚခ်ွိန္မ  သတမ္ တေ္က်ာင္်ားေခၚခ်ွိန္အထက္ျပည့္မ ဘျခင္်ား 

၄။ ထွိိုသငရ္ွိို်ားညႊန္်ားတမ္်ားတြင ္လွိိုအပသ္ညဆ္ွိိုေသာ အေျခခံ္ ာသာရပ္မ်ာ်ားကွိို ျပနလ္ န္ေလက့်င့္ေနျခင္်ား 

၅။ စာေမ်ားပြရဲလဒသ္ည ္သတ္မ တ္စႏံႈန္်ားအထကတ္ြင္ရ ွိျခင္်ား 

အထက္ပါ သငရ္ွိို်ားညႊန္်ားတမ္်ား ျပဘ်ားဆံို်ားေၾကာင္်ား ရလဒတ္ွိို႔မျပည့္မ ဘပါက “တကၠသွိိုလပ္ညာသင္ယရူန္ ျပငဆ္ငသ္ည့္ သငတ္န္်ားျပဘ်ားဆံို်ားေၾကာင္်ား ေအာငလ္က္မ တ”္ 

ကွိို ထိုတမ္ေပ်ားပါ။ ထွိိုအတန်္ားကွိို စာရင္်ားသြင္်ားထာ်ားေသာ္လည္်ား တကသၠွိိုလႏ္ င့္ အထူ်ားျပဳ္ာသာရပသ္င္ေက်ာင္်ားတြင္ “ေက်ာင္်ားဝငရ္န္ အရည္အခ်င္်ားမျပည့္မ ဘ” 

ဟိုမ တယ္ူမည္ျဖစ္ျပဘ်ား ေက်ာင္်ားဝင္၍ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ဒဘ့ျပင္ ထွိိုသငရ္ွိို်ား၏ တဝက္ပင္ျဖစ္ေနေသာ္လည္်ား ေက်ာင္်ားေခၚခ်ွိန္အေနအထာ်ားအရ 

သငရ္ွိို်ားျပဘ်ားဆံို်ားေၾကာင္်ားမ တယ္ူရန္ အလာ်ားအလာမရ ွိပါက “အတန္်ားဆံို်ားတက္ေရာက္ေအာင္လကမ္ တ”္ ကွိိုထိုတ္မေပ်ားပါ။ ဤတြင ္ တကသၠွိိုလ္ႏ င့္ 

အထူ်ားျပဳ္ာသာရပသ္င္ေက်ာင္်ား၏ “စာေမ်ားပြေဲျဖဆွိိုခြင့္ မရ ွိ” ျဖင့္ မေျဖဆွိိုရေတာသ့ည္အထွိလည္်ား ရ ွိပါသျဖင့္ စည္်ားမ်ဥ္်ားအတိုွိင္်ား ေက်ာင္်ားေခၚခ်ွိန္ႏ င့္ 

သငယ္ူေလလ့ာမႈမပ်ကက္ြက္ရန ္သတွိခ်ပ္ၾကပါ။ 
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၅။ပညာေတာ္သင ္ေထာက္ပံေ့ၾက်ားစနစ ္

တစႏ္ စ္တာတြင္ တစခ္ိုခို ပညာေတာ္သင္ဆိုႏ င့္ မွိတ္ဆက္ေပ်ားပါသည္။ တစ္ခိုႏ င့္တစ္ခို 
ေခၚယူခ ွ်ိနမ္တူညဘေသာေၾကာင့္ မွိတ္ဆက္မည္ဆွိိုက အတန်္ားႏ င့္ Notice Board ၌အသွိေပ်ားေၾက်ားညာပါမည။္ 
 

၆။ေက်ာင်္ားအာမခ ံ

သတွိျပဳရန ္ : ႏွိိုင္ငံသာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခႏံ င့္အျခာ်ားအာမခတံွိို႔ျဖစ္သည္။ အမႈအခင်္ား၊ မေတာ္တဆမႈတွိို႔ 
ေတြ႕ၾကံဳရပါက ခ်က္ခ်င္်ား ေက်ာင္်ားသွိို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ ေက်ာင္်ားတြင ္ ေက်ာင္်ားသာ်ားအာ်ားလံို်ားကွိိုရညရ္ြယ္၍ 
ေက်ာင္်ားအာမခကံွိို သြင္်ားႏိုွိင္ပါသည္။ အာ်ားလံို်ားပ ဲ မေတာ္တဆျဖစေ္စသူ၊ ျပဳျခင္်ားခံရသူ 
(ေလ်ာ္ေၾက်ားေငြေပ်ားေဆာင္ရမည့္ အမႈ)တွိို႔ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ သတ္မ တ္အာမခေံငြတွိို႔ ေပ်ားေဆာငရ္ပါမည္။ 
မေတာ္တဆမႈတွိို႔ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္်ား ရံို်ားခန်္ားသွိို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင်္ားၾကာ်ားပါ။ 
 

အာမခေံငြေပ်ားအေၾကာင်္ားအရာ အာမခေံငြ・Reimbursement 
Claim (up to) 

ကူညဘေထာက္ပံေ့ရ်ားအာမခေံငြ(သတ္မ တ္ေပ်ားေခ်ေငြ) 1,000,000JPY 
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ေသဆံို်ားျခင်္ား၊ေန႔စဥေ္နထွိိုငရ္ာမ  
ေ္်ားအႏ ရာယ္ၾကံဳရမႈ(အျမင့္ဆံို်ား) 

1,000,000JPY 

ေလ်ာ္ေၾက်ားတာဝန္ယူမႈအာမခ(ံမေတာ္တဆမႈတစ္ခိုကွိိုေပ်ားေခ်ပမာဏ) 50,000,000JPY 
 
သတွိျပဳရန ္: 
၁။ ႏိုွိင္ငံသာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခႏံ င့္ Social Insurance တွိို႔သည့္သဘ်ားျခာ်ားအာမခံျဖစပ္ါသည။္ 
ေက်ာင္်ားအာမခကံွိိုထည့္သြင္်ားထာ်ားေသာ္လည္်ားပ ဲ မပ်က္မကြက္ ႏိုွိငင္ံသာ်ားက်န်္ားမာေရ်ားအာမခႏံ င့္ Social 
Insurance တွိို႔ကွိို ျဖည့္သြင္်ားရန္လွိိုအပ္ပါသည။္ 
၂။ မွိမွိေၾကာင့္ျဖစေ္ပၚသည့္ မေတာ္တဆမႈ(ေလ်ာ္ေၾက်ားေပ်ားေဆာငရ္မည့္ အမႈ)ကွိိုျပဳမွိသည့္အခါ 
အမႈရင္ဆိုွိငမ္ႈမျပဳလိုပ္ပ ဲရဌဲာနႏ င့္ေက်ာင္်ားသွိို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္်ားၾကာ်ားပါ။ 

 

၇။ မိုနတ္ွိိုင်္ားစသညတ္ွိို ့တြင ္ေလျပင်္ားတွိိုက္ခတ္ခ်ွိနႏ္ င့္ ငလ်ငလ္ ိုပသ္ည့္အခါ အတန်္ားခ်ွိန ္

၇-၁။ မိုနတ္ွိိုင်္ားအရ (ေလျပင်္ား) တွိိုက္ခတ္ခ်ွိန၏္ အတန်္ား 

မိုနတ္ိုွိင္်ားတွိိုက ွ်ိဳသွိို႔ နဘ်ားကပ္လာပါက တွိိုက ွ်ိဳ ၂၃ ရပ္ကြက္ (တွိိုက ွ်ိဳ ၂၃ ရပ္ကြက္၊ အေရ ႕ပွိိုင္်ား ႏ င့္ 
၂၃ရပ္ကြက္အေနာက္ပွိိုင္်ား ထိုတ္ျပနသ္ည့္အခါ အတူတူပင)္ ၌ “ေလျပင်္ားတိုွိက္ခတ္ သတွိေပ်ားေၾကညာခ်က္” 
မွိို်ားေလဝသဌာနမ  ထိုတ္ျပန္သည့္အခါ အတန်္ားခ ွ်ိနႏ္ င့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုွိင္်ားျဖစပ္ါသည။္ ထွိိုေန႔၏ 
မနက္ႏ င့္ မွိို်ားေလဝသဌာန၏ HP (http://www.jma.go.jp/jma/index.html) ႏ င့္ တဘဗြဘအစဘရငခ္ံျခင္်ားကွိို ၾကည့္ပါ။ 
 
 မနက္ပွိိုင်္ား ၇နာရဘအခ ွ်ိန္တြင္ [ေလျပင်္ားတွိိုက္ခတ္ေၾကညာခ်က္] ထိုတ္ျပန္ဆဲကာလအတြင္်ား - 

မနက္ပွိိုင်္ားေက်ာင်္ားနာ်ားမည။္ 
 မနက္ပွိိုင်္ား ၁၀နာရဘအခ ွ်ိနတ္ြင ္[ေလျပင္်ားတွိိုက္ခတ္ေၾကညာခ်က္] ကမရိုပ္သွိမ္်ားေသ်ားပ ဲထိုတ္ျပန္ဆဲျဖစ္ပါက - 

ညေနပွိိုင်္ားလည္်ား ေက်ာင်္ားနာ်ားမည္။ 
 
 

http://www.jma.go.jp/jma/index.html
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 [အငတ္ာနက္၌ ရ ာေဖြနည်္ား] 

၁။ မွိို်ားေလဝသဌာန (Ki Shou Chou) ၏ ဖိုန္်ားျဖင့္ [မိုွိ်ားေလဝသထိုတ္ျပနခ္်က္. သတွိေပ်ားေၾကညာခ်က္] ကွိို Click 
ႏ ွိပ္ျခင္်ား

 
၂။ တွိိုက ွ်ိဳျမွိဳ႕ကွိို Click ႏ ွိပ္ျခင်္ား 

 
၃။ တွိိုက ွ်ိဳ ၂၃ရပ္ကြက္အတြင္်ား [ေလျပင္်ားတွိိုက္ခတ္ေၾကညာခ်က္] ေကာ္လန္တြင ္အမ တ္အသာ်ား（●）ရ ွိသည့္အခါ 
“ေလျပင္်ားေၾကညာခ်က္” ဟိုထိုတ္ျပန္ပါမည။္ 

 

Click Here！ 

Click Tokyo！ 
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☆ တွိိုက ွ်ိဳ ၂၃ရပ္ကြက္ ျပငပ္ နယ္ေျမမ်ာ်ားတြင ္ ေနထွိိုငေ္သာအခါ အဲဒဘနယ္ေျမတြင္ 
“ေလျပင္်ားတွိိုက္ခတ္ေၾကညာခ်က္” ထိုတ္ျပနထ္ာ်ားပါက ေက်ာင္်ားသွိို႔မလာပ ဲ
အထက္ပါစံသတ္မ တ္ခ်က္ကွိို ကွိိုက္ညဘပါေစ။ 

 
၇-၂။ ေက်ာင်္ားေခၚခ်ွိနမ္တိုွိငမ္ဘ ငလ ်ငလ္ႈပခ္တ္မႈျဖစပ္ြာ်ားပါက 
တိုွိက် ွဳိၿမွိဳ႕ရ ွိ ၂၃ ၿမွိဳ႕နယ္အတြင္်ား ငလ ်င္ျပင်္ားအာ်ား အဆင့္ ၅ ေအာက္ႏ င့္ ၅ အထက္ရ ွိေသာ ငလ ်င္သည္ 
ေက်ာင္်ားေခၚခ ွ်ိန္မတိုွိင္မဘ လႈပ္ခတ္မႈျဖစ္ပါက မနက္ပွိိုင္်ားတန္်ားခ ွ်ိန္၊ ညေနအတန္်ားခ ွ်ိန္ပါ ပွိွိတ္ေပ်ားပါမည။္ 
ငလၽ ်ငလ္ႈပခ္တ္တဲ့ေန႕ရ႕ဲမနက္ပွိိုင္်ားမွိို်ားေလ၀သသတင်္ား HP (http.//www.jma.go jp/jma/index.html) ႏ င့္ 
တဘဗြဘက လႊင္ေ့သာသတင်္ားမ်ာ်ားကွိို နာ်ားေထာင္ပါ။ အကယ္၍ ရထာ်ား၊ကာ်ား၊ Taxi အစရ ွိေသာ လမ်္ားပန္်ား 
ဆက္သြယ္ေရ်ားမ်ာ်ားရပတ္န္႔ထာ်ားသည့္ အေျခအေနေပၚမတူည္ၿပဘ်ားလည်္ား လွိိုအပ္သလွိို ေက်ာင္်ားအိုပ္ႀကဘ်ား 
ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင်္ားကွိို ပွိတ္ေပ်ားမည့္ အေနအထာ်ားလည္်ားရ ွိပါသည။္ 
* ဂ်ပနင္လ ်ငလ္ႈပခ္တ္ျပင္်ားအာ်ားႏ င့္ စပ္လ်ဥ်္ား၍ ေဖာ္ျပပါဇယာ်ားတြငရ္ င်္ားလင္်ားထာ်ားပါသည။္ 

 

ငလ ်ငျ္ပင်္ားအာ်ားအဆင့္အလွိိုက္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

ငလ ်င္ျပင္်ားအာ်ား အဆင့္ 0 7 ထွိ ငလ ်ငက္ွိို 10 ပိုွိင္်ားခြ၍ဲေဖာ္ျပပါမည။္ 

ျပင်္ားအာ်ားအဆင့္ လႈပအ္ာ်ားသတ္မ တ္ခ်က္ 
0 ငလ ်ငလ္ႈပေ္နတာကွိို လူေတြမခံစာ်ားမွိ္ူ်ား။ ဒါေပမဲ ့ငလ ်င္တိုွိင်္ားတာတ့ဲ စက္မ ာေတာ့ 0 

အဆင့္ျဖစေ္နတယ္။ 
1 စာသငခ္န်္ားတြင္်ား ငလ ်ငလ္ႈပေ္နတာကွိို ခံစာ်ားမွိတဲ့လူ အနည္်ားငယ္မ ်သာ ရ ွိတယ္။ 
2 စာသငခ္န်္ားတြင္်ား တခ် ွဳိ႔တ၀က္ကလႈပေ္နတာကွိို ခံစာ်ားမွိတယ္။အွိပင္ွိိုက္ေနတဲ့သူရ ွိေတာင္ ႏိုွိ်ားတယ္။ 
3 စာသငခ္န်္ားတြင္်ား လူေတာ္ေတာ္မ်ာ်ားမ်ာ်ားက ငလ ်င္လႈပ္ေနတာကွိို သွိတယ္။ ခစံာ်ားမွိတယ္။ 

လမ္်ားေလ ်ာက္ေနတဲသူ့ေတာငခ္ံစာ်ားမွိမယ္။အွိပင္ွိိုက္တဲ့သူတခ် ွဳိ႕တ၀က္ေတာင္လန္႔ႏွိို်ားမယ္။ 
4 လူေတာ္ေတာ္မ်ာ်ားမ်ာ်ားေၾကာက္ရြ႕ံထွိတ္လန္႔မယ္။လမ္်ားေလ ်ာက္ေနတဲ့သူေတာင္ လႈပေ္နတာကွိို 

ခံစာ်ားမွိမယ္။ အွိပ္ငွိိုက္တဲ့သူ အမ်ာ်ားစိုက လန္႔ႏိုွိ်ားမယ္။ 
5 (အေပ်ာ)့ လူေတာ္ေတာ္မ်ာ်ားမ်ာ်ားစွိို်ားရြ႕ံထွိတ္လန္႔လာမယ္။ အႏ ရာယ္ကွိို ခစံာ်ားရမယ္။ စငေ္ပၚမ ာ 

တင္ထာ်ားတဲပ့န္်ားကနခ္ြက္ေယာက္စာအိုပ္ေတြကအစေအာက္ကွိိုျပဳတ္ၾကမယ္။စွိတ္မတည္ၿငွိမ္ 
သူမ်ာ်ားမူ်ားလဲက်သြာ်ားေသာသူလည္်ားရ ွိတယ္။ ခွိိုငခ္န္႔မႈမရ ွိေသာ အွိမ္သံို်ား ပစၥည္်ားမ်ာ်ား ေရြ႕လ်ာ်ားမႈ 
လည္်ားရ ွိတယ္။ 

5 (အျပင်္ား) အနဘ်ားအနာ်ားရ ွိအရာတစ္ခိုခိုကွိိုဆိုပ္ကွိိုင္ထာ်ားျခင္်ားမရ ွိလ ်င္လမ်္ားေလ ်ာက္ဖွိို႔ေတာငခ္ဲယဥ္်ားမယ္။ 
ထိုထည္ႀကဘ်ားမာ်ားေသာ အွိမပ္ရွိေ္ာဂပစၥည္်ားမ်ာ်ား လဲက်မယ္။ ခွိိုငခ္န္႔မႈမရ ွိေသာ အိုတ္နရံ ံ
ေတြပ်က္စဘ်ားတာလည်္ားျဖစ္မယ္။ 

6 (အေပ်ာ)့ မတ္တပရ္ပဖ္ွိို႔ခဲယဥ္္်ားမယ္။ 
6 (အျပင်္ား) မတ္တပမ္ရပႏ္ိုွိင္ေအာင္ျဖစမ္ယ္။ ၾကမ်္ားျပင္မ ာ ေမ ာက္လ ်က္အေနအထာ်ားျဖင့္္ဲေရြ႕လ်ာ်ား လွိို႔ရမယ္။ 

တခ် ွဳိ႕ဆွိိုရင္ ငလ ်ငေ္ၾကာင့္ မတ္တပေ္တာငမ္ရပႏ္ိုွိင္္ဲ လႊင့္ပါၿပဘ်ား ေရြ႕လ်ာ်ားသြာ်ား 
တဲ့သူေတြလည်္ားရ ွိတယ္။ 

7 မတ္တပမ္ရပႏ္ိုွိင္၊ ၀မ္်ားလ ်ာ်ားမေမ ာက္ႏွိိုင္ေအာင ္ျဖစ္မယ္။ တခ် ွဳိ႕ဆွိိုရင္ ငလ ်င္ေၾကာင့္ 
မတ္တပမ္ရပႏ္ိုွိင္္ဲလႊင့္ပါပဘ်ားေရႊ႕လ်ာ်ားသြာ်ားတဲ့သူေတြလည္်ား ရ ွိတယ္။ 
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၈။ ေက်ာင်္ားတက္ေရာက္မႈတာ်ားျမစသ္ည့္ ကူ်ားစက္ေရာဂါ 

ေအာက္ပါ ကူ်ားစက္ေရာဂါ ကူ်ားစက္ခံရပါက ေက်ာင်္ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခဥံပေဒအရ ေက်ာင်္ားမတက္ရပါ။ 
ေက်ာင္်ားပံိုစံ၏ ေက်ာင္်ားတက္ေရာက္ခြင့္ ကွိို ဆရာဝန္ထံမ  ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျပဘ်ားမ  တက္ေရာက္ႏိုွိင္ပါသည။္ 
ေက်ာင္်ားတက္ေရာက္ျခင္်ားခြင့္ျပဳခ်က္ သည္ စာမ်က္ႏ ာ ၁၈တြငေ္ဖၚျပထာ်ားျခင္်ားေၾကာင့္ ေကာ္ပဘကူ်ားျပဘ်ား 
ေဆ်ားရံိုမ ဆရာဝနထံ္ေပ်ားကာ ျဖည့္သြင်္ားရယူပါ။ 
 
၁။ တိုတ္ေကြ်ား (ေရာဂါျဖစ္ေပၚျပဘ်ားေနာက္ ၅ရက္ေက်ာ္လြန္ကာ ကွိိုယ္ပကူ်ျပဘ်ား ၂ရက္က်သညအ္ထွိ) 
၂။ ရက္ ၁၀၀ ေခ်ာင်္ားဆွိို်ား (အထူ်ားေခ်ာင်္ားဆွိို်ားျခင်္ားတွိို႔ မရ ွိေတာ့ျခင္်ား၊ ၅ရက္ၾကာပွိို်ားသတ္ေဆ်ားေသာက္ျပဘ်ား 
ေဆ်ားကိုသမႈျပဘ်ားေျမာက္သညအ္ထွိ)  
၃။ ဝက္သက္ (အပူက်ျပဘ်ား ေနာက္ ၃ရက္က်သညအ္ထွိ) 
၄။ ကူ်ားစက္ေရာဂါ Mumps (အေရာင္က်သြာ်ားျပဘ်ား ၅ရက္ေက်ာ္ျပဘ်ား တစ္ကိုွိယ္လံို်ားေရာဂါ အေနအထာ်ား 
ျပနေ္ကာင္်ားလာသည္ အထွိ)  
၅။ ဂ်ာမန ္ဝက္သက္ rubella (အနာေပါက္ျခင္်ား ေပ်ာက္ကင်္ားသြာ်ားသညအ္ထွိ) 
၆။ ေရေက်ာက္ေပါက္ျခင်္ား (အာ်ားလံို်ားေသာအနာေပါက္မ်ာ်ားအေရခြလဲံသည္အထွိ) 
၇။ Pharyngoconjunctival fever (ေရာဂါလကၡဏာေပ်ာက္ကင်္ားျပဘ်ား၂ရက္ၾကာသညအ္ထွိ) 
၈။ Tuberculosis, Meningitis, Bacterial meningitis (ဆရာဝန၏္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကူ်ားစက္ေရာဂါမရ ွိဟို 
အသွိအမ တ္ျပဳသညအ္ထွိ) 
၉။ ထွိိုမ အျခာ်ား 
 

၉။ အျခာ်ားအေၾကာင်္ားအရာ 

ေနရပလ္ွိပစ္ာ ေျပာင်္ားလဲသည့္အခါ-  
ဂ်ပန္ျပည္သွိို႔လာေရာက္ျပဘ်ားေနာက္ အွိမအ္ေျပာင္်ားအေရႊ႕ေၾကာင့္ေနရပလ္ွိပစ္ာ ေျပာင္်ားလသဲည့္အခါ 
“ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ႏ င့္ ေနထွိိုင္သူအေျခခစံာရင်္ားသြင္်ားစနစ္” အပွိိုင္်ားတြင်္ားတင္ျပခဲ့သလွိို 
ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္၏ေဖၚျပပါအေၾကာင်္ားအရာတွိို႔ ေျပာင္်ားလျဲခင်္ား၊ ႏိုွိင္ငံသာ်ားက်န္်ားမာေရ်ားအာမခံ ကဒ္တွိို႔ 
ေျပာင္်ားလဲျခင္်ားစသည္တွိို႔ မလိုပမ္ေနရျဖစပ္ါသည။္ ထွိို႔ျပင ္ ေက်ာင်္ားသာ်ားကဒ္ထပ္မထံိုတ္ေပ်ားမည္ျဖစပ္ါသျဖင့္ 
ရံို်ားခန္်ားသွိို႔ေျပာပါ။ ေက်ာင်္ားသာ်ားကဒ္ထပ္မထံိုတ္ေပ်ားရန္ လွိိုအပ္သညမ္ ာ လွိပ္စာအေျပာင္်ားအလဲျပဳလိုပခ္ဲေ့သာ 
ေနထွိိုငခ္ြင့္ကဒ္ႏ င့္ ႏိုွိငင္ံသာ်ားက်န်္ားမာေရ်ားအာမခံကဒ္တွိို႔ျဖစ္သည္။ ထွိို႔ျပငအ္ျခာ်ားေသာ ဟန်္ားဖိုန်္ားနပံါတ္ႏ င့္ 
အခ ွ်ိနပ္ွိိုင္်ားအလိုပ္ဆက္သြယ္၊ လွိပစ္ာႏ င့္ ဖိုန်္ားနပံါတ္တွိို႔ အေျပာင္်ားအလဲရ ွိေသာအခါ ရံို်ားသွိို႔ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

Asia Bunkakaikan PC corner, ABK college PC corner 

ABK Japanese course, ABK College ၏ေက်ာင်္ားသာ်ားႏ င့္ ABK ၌ေနထွိိုင္သူသာလ ်င္ 
အခမဲအ့သံို်ားျပဳခြင့္ရ ွိပါမည။္ (ၾကာ်ားရက္- ၁၂်ား၀၀ မ  ၁၇်ား၀၀ အထွိအသံို်ားျပဳႏိုွိင္) PC cornerတြင ္
စာ်ားေသာက္ျခင္်ားမျပဳရ၊ စကာ်ားမ်ာ်ားေျပာဆွိိုေနျခင်္ားလည်္ားမျပဳလိုပရ္ပါ။ Printer ကိုွိအသံို်ားျပဳခ ွ်ိန္တြင ္အျဖၠဴအမ ဲPrint 
တစရ္ြက္လ ်င ္ယမ္်ား ၁၀၊ Color Print  တစရ္ြက္လ ်င ္ယမ္်ား ၅၀ကိုနက္်ပါမည။္ Scanner သည ္PC အာ်ားလံို်ားတြင္ 
အသံို်ားျပဳႏိုွိငပ္ါသည္။ 

School register ေက်ာင်္ားစာရင်္ားသြင်္ားနပံါတ္ (Student ID number) 

အာ်ားလံို်ားေသာ သတင္်ားအခ်က္အလက္တွိို႔သည္ ေက်ာင္်ားသာ်ားကဒ္တြငေ္ရ်ားထာ်ားျပဘ်ား (ေက်ာင္်ားစရင်္ားသြင္်ားနပံါတ္) 
အရ စဘမံခန္႔ခြလဲ ်က္ရ ွိပါသည။္ ေအာငလ္က္မ တ္ေလ ်ာက္ထာ်ားျခင္်ား၊ သင္တန္်ားေၾက်ားေပ်ားသြင်္ားျခင်္ား၊ ေက်ာင္်ားေခၚခ ွ်ိန ္
စံိုစမ်္ားေမ်ားျမန္်ားျခင်္ားစသည ္အာ်ားလံို်ားေသာေက်ာင်္ားစာရင်္ားသြင္်ားနံပါတ္ကွိို အသံို်ားျပဳပါ။ 
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ကျောင််ားစာသင်ခန််ား                          

・အတန်္ားခ ွ်ိနအ္တြင္်ားလက္ကွိိုင္ဖိုန်္ားကွိို ပွိတ္ထာ်ားပါ။ အတန္်ားခ ွ်ိနအ္တြင္်ားစကာ်ားေျပာျခင်္ား   

သညစ္ာသင္ၾကာ်ားေရ်ားကွိိုအေႏ ာက္အယ က္ျဖစ္ေစပါသည။္ အတန္်ားတြငအ္ေႏ ာက္အယ က္ျဖစ္သညဟ္ို 
မ တ္ယူခရံပါက လက္ကွိိုင္ဖိုန်္ားကွိို အမ်ာ်ားပွိိုငအ္ျဖစသ္ွိမ်္ားယူျခင္်ားခရံပါမည။္ 

 ေနာက္ဆံို်ားတြင္ စာသငခ္န္်ားမ ထြက္သည့္အခါ မပ်က္မကြက္ လ ်ပစ္စမ္ဘ်ားႏ င့္ ေလအပအူေအ်ား ေပ်ားစက္တွိို႔ကွိို 
ပွိတ္ပါ။ လ ်ပ္စစမ္ဘ်ားေခၽြတာျခင္်ားကွိို ပူ်ားေပါင္်ားေဆာငရ္ြက္ၾကပါ။ 

 နာ်ားခ ွ်ိန္၌လည်္ား အဖွိို်ားတနပ္စၥည္်ားမ်ာ်ားကွိိုထာ်ားရ ွိခဲ့ျပဘ်ား စာသငခ္န္်ားမ ထြက္မသြာ်ားပါႏ င့္။ 
 အမႈွိက္ကွိို သတ္မ တ္ေနရာ၌သာပစပ္ါ။ အထူ်ားသျဖင့္ စာ်ားပြခဲံိုထဲသွိို႔ အမႈွိက္ကွိို မထည့္ပါႏ င့္။ 
 စာသငခ္န်္ားအတြင္်ားေဆ်ားလွိပမ္ေသာက္ရ။ေဆ်ားလွိပ္သည ္ေဆ်ားလွိပ္ျပာခြက္ရ ွိသည့္ေနရာတြင္သာေသာက္ပါ။ 
 ေက်ာင္်ားျပဘ်ားခ ွ်ိနေ္နာက္ပွိိုင်္ားႏ င့္ ပွိတ္ရက္တွိို႕တြင္ စာသငခ္န္်ားကွိို အသံို်ားမျပဳရပါ။ 

 
အွိမသ္ာ 
အာ်ားလံို်ား ေရသံို်ားအွိမသ္ာမ်ာ်ားျဖစ္ပါသည။္ အညစအ္ေၾက်ားစြန္႔ျပဘ်ားေနာက္ မပ်က္မကြက္ေရေလာင်္ားခ်ေပ်ားပါ။ 
အမ ွ်ိဳ်ားသမဘ်ားအွိမ္သာ၏အခန်္ားတွိိုင္်ားတြင ္ အမႈွိက္ပစရ္န္ပံို်ားတြင္ အွိမ္သာသံို်ားစကၠၠဴကွိိုမထည့္ပါႏ င့္။ 
အွိမ္သာသံို်ားစကၠၠဴကွိိုေရျဖင့္ေလာင်္ားခ်ပါ။ 
 
သငတ္န်္ားမဆံို်ားမ ဘ တစဝ္က္မ  ေက်ာင်္ားထြက္ျခင်္ား 
အေျခအေနအေၾကာင္်ားအမ ွ်ိဳ်ားမ ွ်ိဳ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္်ားေအာင္ျခင်္ားကွိို မေစာင့္ပဲေက်ာင်္ားထြက္ဖွိို႔ျဖစလ္ာသည့္အခါ 
တတ္ႏိုွိင္သမ ်အေစာဆံို်ား ရံို်ားခန်္ားသွိို႔လာေရာက္ေဆြ်ားေႏြ်ားပါ။ 
ေက်ာင္်ားထြက္ခ ွ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါအတွိိုင္်ားလိုပေ္ဆာငခ္်က္အဆင့္ဆင့္ရ ွိပါသည္။ 
 ေက်ာင္်ားထြက္စာတငေ္လ ်ာက္ျခင်္ား 
 ေက်ာင္်ားသာ်ားကဒ္ျပနေ္ပ်ားျခင္်ား 
 စာရြက္စာတမ္်ားပွိို႔သည့္ဇယာ်ား၌ျဖည့္သြင္်ားျခင္်ား (ကိုန္က်စရွိတ္: ယန္်ား ၁၅၀၀ ထပမ္ေံပ်ားေဆာင္ရန္လွိိုပါသည္။) 
 တက္ၾကြလႈပ္ရ ာ်ားမႈမ်ာ်ားႏ င့္ ပတ္သက္သည္ ့တငေ္လ ်ာက္မႈ ကွိိုေလ ်ာက္တင္ျခင်္ား 
 ထွိိုမ အျခာ်ား 
Home Page 
ABK Home Page www.abk.or.jp      ABK college home page www.abk.ac.jp 
Homepageမ  ေက်ာင္်ား၏အာ်ားလံို်ားေသာကွိစၥရပမ္်ာ်ားႏ င့္ ပတ္သက္၍ အမ ွ်ိဳ်ားမ ွ်ိဳ်ားေသာ သတင္်ားအခ်က္အလက္မ်ာ်ားကွိို 
ရယူႏိုွိင္ပါသည္။ 
 
ဂ်ပနစ္ာသငတ္န်္ားေက်ာင်္ား၏ ရံို်ားခန်္ား 
နာ်ားမလည္တာ၊ စွိတ္ပပူငစ္ရာ၊ မလံိုျခံဳျခင်္ား တွိို႔အတြက္ တစဥ္ဘ်ားတည္်ားေသာကေရာက္မေနပ ဲ ရံို်ားခဲ့သွိို႔လာခဲပ့ါ။ 
အာ်ားလံို်ား စွိတ္ေအ်ားခ်မ်္ားသာစြာ ပညာေတာ္သငေ္နထွိိုင္မႈ္ ဝသွိို႔ ေရာက္ရ ွိသည့္တိုွိင ္ အထူ်ားၾကွိဳ်ားပမ္်ား 
အာ်ားေပ်ားသြာ်ားမည္ျဖစသ္ည။္ 
ABK Japanese Course ရံို်ားလိုပင္န်္ားေဆာင္ရြက္ခ ွ်ိန ္  စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အစွိို်ားရရံို်ားပွိတ္ရက္မ်ာ်ားကွိို 

ဖယ္ရ ာ်ားျပဘ်ား ၾကာ်ားရက္ ၉်ား၀၀ ~ ၁၇်ား၀၀နာရဘ 
     Tel : 03-3946-2171, E-mail : nihongo@abk.or.jp 
ABK College ရံို်ားလိုပင္န္်ားေဆာငရ္ြက္ခ ွ်ိန ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အစွိို်ားရရံို်ားပွိတ္ရက္မ်ာ်ားကွိို ဖယ္ရ ာ်ားျပဘ်ား 

ၾကာ်ားရက္ ၉်ား၀၀ ~ ၁၇်ား၀၀ 
 Tel : 03-6912-0756, E-mail : info@abk.ac.jp

http://www.abk.or.jp/
http://www.abk.ac.jp/
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ေက်ာင်္ားတကေ္ရာကရ္နခ္ြင့္ျပဳစာ 

 

 

             ခင္ဗ်ာ 

အတန္်ား               

အမည ္               

အထက္ပါပိုဂ ွိဳလ္သည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အမ တ္စဥ္ရ ွိေက်ာင္်ားတြင္်ားကူ်ားစက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ပြာ်ားမႈကင္်ားစင္ရန္ႏ င့္ 

ေက်ာင္်ားက်န္်ားမာေရ်ားထွိန္်ားသွိမ္်ားရန္ စံသတ္မ တ္ခ်က္အရ ကူ်ားစက္ပ်ံ႕ပြာ်ားမႈမရ ွိႏိုွိင္ေၾကာင္်ား 

အသွိအမ တ္ျပဳပါသျဖင့္ေက်ာင္်ားတက္ေရာက္မႈကွိို ခြင့္ျပဳပါသည။္ 

 

အေၾကာင်္ားအရာ 

၁။ တိုတ္ေကြ်ား  (ေရာဂါျဖစ္ေပၚျပဘ်ားေနာက္ ၅ရက္ေက်ာ္လြန္ကာ ကွိိုယ္ပူက်ျပဘ်ား ၂ရက္က်သည္အထွိ) 
၂။ ရက ္၁၀၀ ေခ်ာင္်ားဆွိို်ား (အထူ်ားေခ်ာင္်ားဆွိို်ားျခင္်ားတွိို႔ မရ ွိေတာ့ျခင္်ား၊ ၅ရက္ၾကာပွိို်ားသတ္ေဆ်ားေသာက္ျပဘ်ား 

ေဆ်ားကိုသမႈျပဘ်ားေျမာက္သည္အထွိ)  
၃။ ဝက္သက္  (အပူက်ျပဘ်ား ေနာက္ ၃ရက္က်သည္အထွိ) 
၄။ ကူ်ားစက္ေရာဂါ Mumps (အေရာင္က်သြာ်ားျပဘ်ား ၅ရက္ေက်ာ္ျပဘ်ား တစ္ကိုွိယ္လံို်ားေရာဂါ အေနအထာ်ား ျပန္ေကာင္်ားလာသည္ 

အထွိ)  
၅။ ဂ်ာမန္ ဝက္သက ္rubella (အနာေပါက္ျခင္်ား ေပ်ာက္ကင္်ားသြာ်ားသည္အထွိ) 
၆။ ေရေက်ာက္ေပါက္ျခင္်ား (အာ်ားလံို်ားေသာအနာေပါက္မ်ာ်ားအေရခြံလဲသည္အထွိ) 
၇။ Pharyngoconjunctival fever  (ေရာဂါလကၡဏာေပ်ာက္ကင္်ားျပဘ်ား၂ရက္ၾကာသည္အထွိ) 
၈။ Tuberculosis, Meningitis, Bacterial meningitis (ဆရာဝန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ကူ်ားစက္ေရာဂါမရ ွိဟို 

အသွိအမ တ္ျပဳသည္အထွိ) 
၉။ ထွိိုမ အျခာ်ား 
 

ေက်ာင္်ားမတက္ရမည့္ ကာလ-    လ  ရက ္ ~  လ  ရက္   

ခိုႏ စ္  လ  ရက ္

 

လွိပ္စာ - 

ဖိုန္်ား   - 

ဆရာဝန္အမည္ -          ㊞
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ABK သ္ာဝေ္်ားအႏ ရာယ္ကာကြယ္ေရ်ားေျမပံို 
≪ငလ်ငအ္စရ ွိသည္သ္ာဝေ္်ားအႏ ရာယ္တွိို႔ အတန်္ားခ ွ်ိနအ္တြင္်ားျဖစပ္ါက≫ 
၁။ Bunkyo Green Court ၌ Class အလွိိုက္စိုေဝ်ားျပဘ်ား နာမည္တစ္ဥဘ်ားစဘေခၚ၍ လူစံိုေအာငစ္စေ္ဆ်ားျခင္်ား 
၂။ Kagomachi elementary school (ေ္်ားေရ ာင္ရာေနရာ) ၌ ပိုန္်ားခိုွိျခင္်ား 
၃။ အဓွိကစာ်ားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ာ်ားလွိိုအပပ္ါက အျခာ်ားေနရာျဖစသ္ည့္ Daikyu junior high school 
၄။ ေ္်ားေရ ာင္ရာေနရာ၌ ရ ွိသည့္အခါတြင ္
အိုပ္ခ်ဳပ္ေရ်ားတပဖ္ြ႕ဲမ မဘ်ားေ္်ားစသည္တွိို႔အရေ္်ားေရ ာငရ္နအ္ေၾကညာသည့္အခါ Rikugien (refuge area) 
သိုွိ႔ေျပာင်္ားေရႊ႕ျခင္်ား 
≪ငလ်ငစ္သည္ ေ္်ားအႏ ရာယ္တွိို႔သည္ အတန္်ားခ ွ်ိန္ျပင္ပျဖစ္ခဲပ့ါက≫ 
အထက္ေဖၚျပပါ နပံါတ္ (၁) မပါပ ဲ(၂) မ စ၍ေရတြက္ပါ။ 
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