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ဗးများထဲမ့ည ်



1 

 

 မာတကိာ 

၁. တစ်ေနတ့ာ ေက◌◌်ာငး်မွာ  ေကျာငး်ဘဝ  ２ 

၂. ေကျာငး်မာ မလပ်ရတဲအ့ရာ ３ 

၃. အတနး် (အတနး်ချိနခ်ွြဲခငး် ) ３ 

၄. ေအာကခ်ျက ်(ေအာငမ်တရ်လဒ)် ４ 

၅. အမိ်မာ မိဘများလပ် ည့အ်ရာ (အပ်ထနိး်သ) ４ 

၆. ေကျာငး်သးံပစညး် ５－６ 

၇. ေကျာငး်မာ လအိပ်တဲေ့င ွ(ပိကဆ်)ံ ６ 

၈. ေကျာငး် င့ ်အပ်ထနိး်သ ဆကသ်ယွန်ညး် ７ 

၉. တစ် စ်တာလပ်ငနး် ７－９ 

၁၀. ေကျာငး် င့ပ်တသ်က် ပီး သရိန ် １０ 
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ဤအရာသည ်KURE မလတနး်ေကျာငး် င့ ်ပတ်သက် ပီး နားလည်လွယ်ေအာင ်

တငြ်ပထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။် ေကျာငး်တစ်ေကျာငး် င့တ်စ်ေကျာငး် မတပါ။ 

တက်ရမည့ ်ေကျာငး်၏ ငး်လငး်တငြ်ပသည့်ပွဲတွင ်မြဖစ်မေနပါဝငပ်ါ။ နားမလည်သည့ ်

ကိစရပ်များက ိေကျာငး်တွင ်ေမးြမနး် ကပါ။ 
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၁. ေကျာငး်မာ တစေ်နတ့ာ 
8:15 

 

 

 

 

～ 8:2０ 

ေကျာငး်သိ ့ သာွးြခငး်။ 

 အမိ်မ ေကျာငး်သ ိ◌သ့တမ်တထ်ားေသာ လမး် ( ေကျာငး်သာွးလမး် )က ိအသးံြပ ၍ သာွးရမည။် 

ေကျာငး်ေနာကက်ျသည့အ်ခါ င့ ်ေကျာငး်တကပ်ျကမ်ည့အ်ခါ ေကျာငး်သိ ့ 

ဖနး်ဆကအ်ေ ကာငး် ကားရမည။် 

8:20 

 

 

～ 8:３5 

မနကစည္◌းေအဝး တစ တင ္ တစကမိ ္ ေ◌ကာ်င◌္းသားအားလးံ ေ◌ကာ်င◌္း တင္ စရသည္။ ပံမွန္ 

မနကစည္◌းေအဝး 

အခန္◌းတစန္◌းထဲ တင္ ◌ႏ◌ႈတက◌္ျခင◌္း◌ျပဳလပပီး ဆရာမွ

ေ◌◌ျပာသည္◌ေ့အၾကာင္◌းအရာမ်ားအား နားေ◌ထာငသည္။

8:35～ အတနး် 

 အတနး်ပိငဆ်ရာမ အားလးံက ိသငေ်ပးပါသည။် 

 အတနး်ချိနသ်ည ်တစ် ကမိလ် င ်၄၅ မိနစ်ြဖင့ ်ေနလ့ညအ်ထ ိ၄ ကမိ် ိပါသည်။ 

 အတနး်သည ်ေနတ့ငိး် မတပါ။ 

 စာသငခ်ျိန ်တစ်ချိန် င့တ်စခ်ျိန ်အ ကားတငွ ်နားချိန ်၅ မနိစ် ိ ပီး၊ ေနလ့ညခ်ငး်နားချိန ်၂၅ မိနစ် ိသည်။ 

 အမိသ်ာ (အေပါအ့ေလး) သာွးြခငး်က ိနားချိနတ်ငွသ်ာ ြပ လပ်ရပါသည။် 

12：05 

 

 

 

 

 

～ 12：55 

ေနလ့ညစ်ာ 

 ေကျာငး်မ ြပငဆ်ငေ်ပးပါသည။် ၎ငး်အတကွ ်အခေ ကးေင ွေပးသငွး်ရသည။် 

 ကေလးများမ ေနလ့ညစ်ာ ေဝရပါသည။် ( အလည့က်ျတာဝနက်ျသမ ေဝရသည်။) 

 ေနလ့ညစ်ာ မေက းသည့ေ်နလ့ညး် ိသည်။ 

 ေကျာငး်မ ေနလ့ညစ်ာ မတိ က ိေဝေပးပါသည။် 

12：55 

 

～ 13：50 

 ေနလ့ညန်ားချိန ်ကစား ကပါသည။် 

 သန ့် ငး်ေရး - ေကျာငး်သားကေလးများ င့ ်ဆရာများ လပ် ကရသည။် 
13：50～  အတနး်အြပန ်အစညး်အေဝး 

 ေနလ့ညေ်နာကပိ်ငး် အတနး်ချိန ်မ ိသည့ ်ေနမ့ျားလညး် ိ။ 

 မိတ က ိေဝ ပီး၊ ေနာ့ကေ်နအ့တကွ ်အတနး်၊ ေကျာငး် င့ ်ပတသ်က် ပီး ေြပာြပသည။် 

 ေကျာငး်ဆငး် ပီးေနာက ်၊ အမိ်ြပနပ်ါသည။် 

ေကျာငး်ဆငး် ပီး ကေလးများအသငး် ေကျာငး်ဆငး် ပီးမ ညေနခငး်အထ ိကေလးများေန ငိပ်ါသည။် 

ေဆးွေ းွတငိပ်ငပ်ါ။ တယ်လဖီနး်  

0823-25-3254 (KURE မိ  ကျနး်မာေရး င့ ်လမဖလေံရးဦးစီးဌာန ကေလးြပ စပျိ းေထာငဌ်ာန ) 

 



3 

 

၂. ေကျာငး်တငွ ်မြပ လပ်ရသည့ ်အရာများ 

 ဆပံငေ်ဆးမဆးိရ 

နားကပ်ကဲသ့ိေ့သာ ပစညး်များကိ ဝတဆ်ငြ်ခငး်မြပ ရ။

ပိကဆ်ံ စားစရာ၊ ပစည်း၊ မန ့၊် ဂိမး်စကက်ဲသ့ိေ့သာ ပစည်းများ ယမလာရ။

စကဘ်းီြဖင့် ေကျာငး်မသာွးရ။

အေ ကာငး် ကားြခငး်မ ိဘဲ ေကျာငး်မပျကရ်။

ဆရာကိ မေြပာဘ၊ဲ အသေိပးအေ ကာငး် ကားြခငး်မ ိဘဲ ေကျာငး်မပျကရ်။

လက်ကငိဖ်နး်များ ယေဆာငမ်လာရ။

ေကျာငး်သိ ့ယေဆာငလ်ာချငေ်သာအခါ  

 

၃ အတန်း ( အချိန်ခွဲြခငး် )  

မိခငဘ်ာသာ သချ◌ာ ကာယပညာ ဂီတ 

ပံဆွြဲခငး် ကယိက်ျင့တ်ရား အသကေ်မွးပညာ 

1,2တန်း 

လအ့ဖဲွအစညး် 

3,4,5,6တန်း 

သပံိ 

3,4,5,6တန်း 

ဘကစ်သံင် ကားချိန် 

3,4,5,6တန်း 

အမ်ိမကစိ 

5,6တန်း 

ငိင်ြံခားဘာသာ 

5,6တန်း 

 

ေန ◌ရ့က ်

ဘာသာ 
  

၂ချိနေ်ြမာက ်」  

 

 

ေကျာငး် ပီးချိနသ်ည ်ေနရ့က် င့ ်အတနး်အလိက် 

ြခားနားပါသည။် စေနေန ့ င့ ်တနဂေ သွည ်

ေကျာငး်ပိတ်ရက်ြဖစ်သည။် 

အတနး်ပိင ်ဆရာမ သငခ်နး်စာအားလံးနးီပါးအား 

သင် ကားေပးပါသည။်

မလတန်း သငခ်န်းစာများ  
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၄  ေအာငခ်ျက်

၁. စာေမးပဲွ 

・စာေမးပွဲများက ိအ ကမိ် ကမိ်ကျငး်ပ ပီး သငခ်နး်စာများက ိနားလညမ်လည ်စစ်ေဆးပါသည။် 

၂. အကြဲဖတြ်ခငး် 

・စာသငမ်များ ပီးစီးပါက ကေလးများ၏ ေအာငခ်ျက် င့ ်ေကျာငး်၌ ၎ငး်တိ၏့ အြပ အမများ င့ ်ပတသ်က် ပီး 

အတနး်ပိငဆ်ရာ င့ ်စကားေြပာရပါသည။်

 

၅ အမ်ိတငွ ်မိဘအပ်ထန်ိးသများ လပ်ေဆာငရ်မည့ ်တာဝန် 

 ၁ ကေလးများ ေကျာငး်မ ြပန်လာေသာ အခါ 

၁. ဆက်သယွရ်နစ်ာအပ်က ိ ကည့ရ်မည်။ 

ေနာကရ်ကမ်ျားတငွ ် သငရ်မည့စ်ာ င့ ် အမိ်စာများက ိ ကေလးမ ေရးရမည။် 

အတနး်ပိငဆ်ရာ င့ ်အပ်ထနိး်သ ဆကသ်ယွရ်နအ်တကွလ်ညး် ြဖစ်ပါသည။် 

၂. ေကျာငး်မဆက်သယွ ်ဆကသ်ယွရ်နစ်ာ မိတ စာရွကက်ိ ကည့ရ်မည်။  

၃. ကေလးများ၏ အမိစ်ာက ိ ကည့ေ်ပးရမည။် 

၄. ေနာကရ်ကမ်ျားအတကွ ်ြပငဆ်င် ကရေအာင။်  

 

၂. ေကျာငး်ေနာကက်ျချိန် ေစာ ေစာအမ်ိြပန်လာချိန် 

 ေကျာငး်သိ ့ မပျကမ်ကကွဆ်ကသ်ယွရ်မည။်  

 ေကျာငး်တကခ်ျိန ်ေနာကက်ျလ င ်အပ်ထနိး်သမ ေကျာငး်သိ ့ ကေလးက ိပိေ့ပးရမည။် 

 ေကျာငး်ြပနခ်ျိန ်ေနာကက်ျလ င ်အပ်ထနိး်သမ ေကျာငး်သိ ့ သာွး ကိ ရမည။် 

 

 

 

 

ကေလးမလာလ ငစ်ိတ်ပသည ်

အေ ကာငး် ကားပါ 
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6. ေကျာငး်သးံပစညး် 

ပစည်းအားလးံက ိနာမည်ေရးထားပါ။ 

၁. ေကျာငး်မ ေပးေဝသည့ ်ပစည်းများ 

နာမညက်ဒြ်ပား 

    

သငခ်နး်စာ စာအပ် 

     

မတစ်စာအပ် 

    

လြံခေံရးပီပီ 

 

ဆကသ်ယွရ်နစ်ာအပ်၊အတိ ်

    

ေကျာငး်အတိဖံ်း 
ယာ အသာွးအလာ 
လြံခံ မ အထမိ်းအမတ ်

 

၂.ေကျာငး်မဝငမီ်ေဆာင ်ရမည့်ပစည်းများ 

ေကျာငး်ခနး်စီး ဖိနပ် 

   

   ေကျာငး်လယွ်အတိ ်

   

အားကစားဖိနပ် 

    

အတိ ်

   

ကမ်းတိက်အဝတ ်

    

အားကစားအဝတ်အထည ်

နြီဖ ဦးထပ်၊ အတိ ်   

 

အားကစားဂျာစီဝတ်သည့် 

ေကျာငး်လည်း ိသည်။ 

 စာေရးကိရိယာများ 

ခဲတံန ီ ခဲဖျက် ေပတံ ေအာက်ခ ံ

ခဲတံဗး name pen 
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3. ေကျာငး်ဝင် ပီး ေကျာငး်မ ပံ ပ်ိစာ င့ ်မာယ ငိသ်ည့ ်ပစည်း 

ကးီဘတ ်

    

ေရာငစ်ခံဲတ ံ

    

တတိ၊် ေကာ်၊ ကကေ် ကး 

    

ေပတ ံ

   

 

ေ◌ရကးအဝတ္၊ ေ◌ရကးဦးထပ္、အတိ္  

    

ခန် ကိ း 

   

ကရိိယာဗး 

    

 

※ေကျာငး်အေပ မတည၍် ေဝေပးသည့ ် ပစညး်များ 

မတပါ။ 

နားမလညသ်ည့အ်ရာများ ိပါက အတနး်ပိငဆ်ရာအား 

ေမးြမနး်ပါ။ 

 

7. ေကျာငး်သိ ့ ေပးသငွး်ရသည့ ်အခေ ကးေင ွ

ေကျာငး်လခ ０ ေကျာငး်လခ င့ ် ဖတစ်ာအပ်အတကွ ်

အခေ ကးေင ွေပးရန ်မလအိပ်ပါ။ ဖတစ်ာအပ် ０ 

အသးံစရိတမ်ျား 5,000（about）  PTAဖဲွ ◌ဝ့ငေ် ကး သငေ်ထာကက် ပစည်းများ 

ေကျာငး်ေနလ့ညစ်ာအတကွ ်အခေ ကးေငွ 5,000（about）  တစ်ခါစား250×20days/month 

အြခား ေကျာငး်စရိတသ်ည်ေကျာငး်အလကိ ်ြခားနားပါသည။် 

※ေကျာငး်မ သတမ်တထ်ားေသာ yucho Bank account က ိ ဖွင့ရ်ပါသည။် ထမိ ေပးေဆာငရ်ပါသည။် လတငိး် 

သတမ်တရ်ကမ်တငိခ်င ်ေငေွပးသငွး်ရပါသည။် 
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8. ေကျာငး် င့ ်မိဘ အပ်ထန်ိးသ ဆကသ်ယွန်ညး် 

ေကျာငး်ပျကခ်ျိန် င့ ် ေနာကက်ျချိနမ်ျားတငွ ် ေကျာငး်က ိ ဆကသ်ယွရ်သည။် 

အဆကအ်သယွမ် ိဘ ဲ ေကျာငး်ပျကေ်သာ်မေတာ်တဆမများ ကံ လား ဆိ ပီးေကျာငး်ဆရာ 

ဆရာမများမ စိးရိမ်ပပန် ကပါသည။် ေအာကပ်ါ နညး်လမ်းသးံခနဲ ့ ေကျာငး်သိ ့ 

ဆကသ်ယွရ်ပါမည။် 
 

1.အတန်းပိငဆ်ရာက ိဖန်းဆကရ်မည်။ 

2. ဆကသ်ယွရ်န် စာအပ်မ အသေိပးရသည်။ 

3.ညအီစက် ိေမာင် မ င့ ်အမ်ိနီးနားချငး်၊ သငယခ်ျငး်အားြဖင့ ်အေ ကာငး် ကားရသည်။ 

☆နားမလည်သည့်အခါ၊ ဂျပန်စာမဖတ ◌တ်တသ်ည့်အချိန်တငွ ်

 

 

 

 

 

 

9. တစ် စတ်ာ ေဆာငရွ်ကမ်များ 

စေနေန ့၊ တနဂေ ေွန ့ ံးပိတရ်ကမ်ျား၌ ေကျာငး်မ ိပါ။ 

ပထမပိငး် စာသငမ် 

（4/7～7/20） 

ေကျာငး်ဝင ်အခမ်းအနား ေကျာငး်ဝင် ပီး တစ်တနး် တကရ်န ်

ဖွင့ပ်ွဲ အခမ်းအနား - စာသငမ် ပထမပိငး် စရန ်

ခ ာကယိက် ိတငိး်တာြခငး် - ကေလး၏ အရပ် အေလးချိန ်

ကတိငိး် ပီး ဆရာဝနမ် ကျနး်မာေရးက ိစစ်ေဆးမည။် 

ပိတပ်ွဲ အခမ်းအနား - စာသငမ် ပီး ပီ။ အသေိပးစာက ိရယမည။် 

ေ ရွာသ ီပိတရ်က ် ေကျာငး်ေရကနတ်ငွ ်ေရကးသင် ကားမ ိသည။် 

ဂျပနစ်ာ မဖတ်တတလ် င ်

ေကျာငး်က ိအသေိပးရမည်။ 

အတနး်တသငယ်ချငး်၏ 

မိခငမ်ျားက ိေမးရ မည်။ 
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（7/21～/31） အမိ်စာလပ်လပ်ရသည။် ၉လ ဖွင့ပ်ွဲ အခမ်းအနား၌ ယသာွးရမည။် 

စာသငမ် ဒတယိပိငး် 

 （9/1～2/24） 

ဖွင့ပ်ွဲအခမ်းအနား 

ပီးစီးပွဲ အခမ်းအနား - စာသငမ် 

ပထမပိငး်အ ပီးေဆာငရွ်ကမ်။အသေိပးစာ ရယမည။် 

ေဆာငး်ရာသနီားရက ်

 (12/25～1/7) 

အမိ်စာေပးသည။်◌Jဲanလ ဖွင့ပ်ွဲ အခမး်အနားမာယသာွးရမည။် 

စာသငမ် တတယိပိငး် 

（1/8～3/20） 

ဖွင့ပ်ွဲ အခမ်းအနား 

ေကျာငး်ဆငး်ပွဲ အခမး်အနား - ၆ တနး် ကေလးက မလတနး်ေအာငြ်ခငး် ပီးစးီပွဲ 

အခမ်းအနား - အတနး်ေအာငြ်ခငး် အသေိပးစာ ရယမည။် 

ေ ဦွး ပိတရ်က ်

（3/21～4/6） 

၄ လ ပိငး်တငွ ်အားလးံ မပျကမ်ကကွ ်ေနာက်တစတ်နး် 

တကရ်မည။် 

၁. အသေိပးစာ - ကေလး၏ ေအာငခ်ျကက် ိမဘိများအား အသေိပးသည။် 

AYUMI ကဲသ့ိေ့သာ ေကျာငး်အလကိ ်အေခ အေဝ  မတပါ။ 

ပိတပ်ွဲ အခမး်အနားကျငး်ပချနိ ်ပတဝ်ငး်ကျငရ်ယမည်။ 

၂. ကယ်ဆယေ်ရး ေလက့ျင့ ်- မီးေလာငြ်ခငး်၊ ငလျငလ်ပ်ြခငး်ြဖစ်တဲအ့ခါ ေ ာငေ်ြပးရန ်ေလက့ျင့ရ်သည်၊ 

ေကျာငး်အလကိ၊် မဘိမ ကေလးအား ေကျာငး်တငွ ်သာွး ကိ ြခငး် ေလက့ျင့မ်လညး် ိသည်။  

ေပျာ်စရာများ 

အားကစားေန ့

 

ေြပးြခငး် ကြခငး် ြပ လပ်ရသည့ ် အားကစားသည ်

ေပျာ်စရာေကာငး်သည။် 

ကေလးအားလးံလပ်ရ ပီး မဘိများမ 

ကည့် ပီးအားေပး၍ ရသည်။  

ေလလ့ာေရး ခရီး 

 

ထမငး်ဗးယ ပီး ေကျာငး်အြပငသ်ိ ့ သာွးရသည။် 

တစ်ေနလ့းံ ေပျာ်ေပျာရ်ငရ်င ်ကနဆ်းံပါသည။် 
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ေကျာငး်ေလလ့ာေရး 

ခရီး 

 

၆ တနး်အားလးံ ခရီးထကွရ်သည။် တစရ်က ်

အပ်ိရသည်။ 

ြပငပ်လပ် ားမများ 

 

၅ တနး်ကေလးအားလးံ ြပငပ်လပ် ားမတငွ ်

အားလးံပါဝငရ်မည်။ တစ်ရက ်အပ်ိရသည်။ 

သငယ်မ (ဂတီ) ြပပွဲ

 

အတနး်လကိ ်သခီျငး်ဆြိခငး်၊ တးီမတြ်ခငး် ြပ ကမည ်

အတနး်၌ သငယ်ခဲသ့ည့ ်အရာများက ိြပဇာတ် င့ ်

ေဖာ်ြပသည့အ်ခါလညး် ိသည။် 

ေကျာငး်သားအားလးံ င့ ်အပ်ထနိး်သ မိဘများ 

ကည့် မည်။  

ေရကးသငတ်နး် Jun-Aug

 

ေရကးကန၌် ေရကးသငတ်နး် ိသည်။ 

ေရကး သငတ်နး် ိတဲမ့နက ်ကယိအ်ပချိနက် ိတငိး် ပီး 

ေရကးကဒ ်ေပ ၌ ေရးရပါသည။် နာမည်ေရွးြခငး် 

တဆံပ်ိ ပ်ိြခငး် လပ်ပီဲး ေကျာငး်သိ ့ ယသာွးရပါမည။် 

ေရကးဝတစံ် 

 

ဝတလ်ဖိဲ ◌ပ့ဝါ  

 

ဦးထပ် 
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10. ေကျာငး်နဲပ့တသ်က် ပီး သိ ိနားလညရ်န် 

အတနး်ပိငဆ်ရာ၊ အြခား အပ်ထနိး်သ မဘိများ င့ ်စကားေြပာရေအာင ်

1.သင် ကားမ အတန်းက ိ ကည့် ေလ့လာြခငး် 

အပ်ထနိး်သမိဘများက ေကျာငး်မာ ကေလးရဲ ့ အေြခအေနက ိသဖိိ ့အတနး် သင် ကားချိန ်နားချိန ်ေနလ့ညစ်ာ 

စားချိန၌် ကည့် ေလလ့ာ ငိပ်ါသည။် 

2. အပ်ထန်ိးသ မိဘများ င့ ်ေတဆွ ံေဆးွေ းွ 

 စာသင် ကားမ ပထမပိငး်မာ တစ် ကမိ ်၊ စာသင် ကားမအြပည့က် ိေလလ့ာ ပီး 

စာသငခ်နး်မာ အတနး်ပိင ်ဆရာနဲ ့ မိဘ အပ်ထနိး်သများ င ်  

◌က့ေလးများ၏ သင် ကားမ ေကျာငး်သားဘဝ၊ အမိဘ်ဝ  

နဲပ့တသ်က် ပီး စကားေြပာပါသည။်  

3. ကယိပိ်ငေ်တဆွြံခငး် ( အသေိပးြခငး်၊ စာေပးြခငး် ) 

မိဘအပ်ထနိး်သနဲ ့ အတနး်ပိင ်  

ဆရာ စကားေြပာ ပီး အသေိပးစာက ိရယပါမည။် 

4. အမ်ိသိ ့ လည်ပတြ်ခငး် 

 အတနး်ပိငဆ်ရာက အမိ်မာလာ ပီး  

စကားေြပာပါမည ်အမိသ်ိ ့ လညပ်တ်ြခငး်မ ိတဲ ့  

ေကျာငး်လညး် ိသည်။ 

 

 

11. ဒကအဆငမ်ေြပမများ ိပါက ေဆးွေ းွတငိပ်ငရ်ေအာင ်

၁. ကေလးတးိတကမ် င့ ် ပ်ိစကမ်ြပသနာ 

စးိရိမ်ပပနမ် ိပါက အတနး်ပိင် င့ ်ေဆးွေ းွတငိပ်ငရ်မည ်

ေကျာငး်သိ ့ ဆက်သယွ် ပီး ေကျာငး်ေဆးွေ းွတငိပ်ငသ် င့ ်တငိပ်င၍် ရပါသည်။ 

 

ဆရာနဲ ့ကေလးအေ ကာငး်က ိေြပာ ကမည်။ 

အြခားလမ ိ နားလည်လယွ်သည်။ 

စိးရိမ်မများ ိပါက ေမးြမနး် ငိပ်ါသည်။ 

အြခားမိခငမ်ျားနဲေ့တဆွ ံ

ရငး် းီခငွ့ရ်မယ်！
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၂. ေငေွ ကးြပသနာ 

ေကျာငး်အေထာကအ်ပံ့စနစ ်

ေကျာငး်ေနလ့ညစ်ာ ကနက်ျစရိတ၊် ေကျာငး်သးံပစည်းကနက်ျစရိတမ်ျားက kore မိ နယမ် ကညီေပးပါမည။် 

အတနး်ပိငဆ်ရာ င့ ်ေဆးွေ းွတငိပ်ငပ်ါ။ 

၃. ကေလး၏ ဂျပန်ဘာသာစကား 

ဂျပနစ်ာ င့ ်ပတ်သကသ်ည့ ်နညး်ြပဆရာ၊ ဘာသာြပန ်- ဂျပနဘ်ာသာဆရာက သင် ကားေပးပါမည။် 

ဘာသာြပနက် ိေတာငး်ဆလိိရ့ပါသည။် အတနး်ပိငဆ်ရာ င့ ်ေဆးွေ းွတငိပ်ငပ်ါ။ 

ကေလးဂျပနဘ်ာသာ သင် ကားခနး် SHIRANDA (စေနေနတ့ငိး် ၁၄-၁၆ နာရီ ) 

(HIROKYODO CENTER – TEL 0823-71-0321） 

၄. မိဘ အပ်ထန်ိးသများ၏ ဂျပန် ဘာသာစကား 

Kure ဂျပန ်စကားသငတ်နး် -( စေနေနတ့ငိး် 18-19：30） 

SEKAINO HANA-( ဗဒဟးေနတ့ငိး် 10-11:30) 

(Hro machi zukuri center Tel：0823-71-2151) 

KURE ငိင်ြံခားဘာသာ ေဆးွေ းွေကာငတ်ာ Tel：0823-76-3307 

အဂလပ်ိ တ တ ်ဗီယကန်မ် စကားများနဲ ့ ေဆးွေ းွ ငိပ်ါသည။် 

အဂလပ်ိ ေပ တဂ ီစကားနဲေ့ဆးွေ းွ ငိပ်ါသည။် 

ဗဒဟး င့ ်တနဂေ ေွနပိ့တ်ပါသည။် 

☆စကားြပန် ေထာကပ့ံ်ြခငး် 

ဘာသာစကားြပန် ကားသ င့ ်ေဆးွေ းွ ငိပ်ါသည။် အတနး်ပိငဆ်ရာထ ံေဆးွေ းွရေအာင ်

ေကျာငး် ( အတနး်ပိငဆ်ရာ )က HIROSHIMA ငိင်တံကာ စငတ်ာသိ ့ ဆကသ်ယွ ်ေဆးွေ းွေပးပါမည်။  
 

ကးိကားေသာစာအပ်များ။ ငိင်ြံခားသားမဘိအပ်ထနိး်သများအတကွမ်လတနး်ေကျာငး်လမး် န ်

Pinatsubo Fukkou musasinonetto<pinatto>,Mitaka အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာအသငး် 

 

Kureshi no shougakkou seikatsu（2021Feb） 

တညး်ြဖတ် င့ထ်တ်ေဝ ;Nihongo Network Sumitsuzukete Kure 


