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1. တစေ်နတ့ာဘဝ 

７:３０ 

 

 

～8:15 

ေကျာငး်နားေသာအခါ င့ ် ေနာကက်ျသည့အ်ခါ 

အပ်ထနိး်သမ ေကျာငး်က ိဖနး်ဆကရ်မည။် 

စာမသငခ်င ်မနကေ်လက့ျင့ခ်နး် လပ်ရမည။် ြပငပ် လပ် ားမ 

ိသည။် 

８:20 

 

 

 

～１2:40 

8:20 အမီ စာသငခ်နး် ိ မမိတိိထ့ငိခ် ံတငွ ်ထငိရ်မည။် 

8:50 အတနး် class စမည။်。 

စာသငခ်ျိန ်တစ်ခါ မိနစ် ၅၀ ြဖစ် ပီး ေနခ့ငး်ထ ိ၄ ကမိ ်

ိသည။် 

စာသငခ်ျိနမ်ျား ကားတငွ ်၁၀ မနိစ် နားချိန် ိသည။် 

 

ေနလ့ညန်ားချနိ ်

～13:25 

ေနလ့ညစ်ာက ိစာသငခ်နး်ထဲ ိ မမိထိငိခ်တံငွ ်စားရမည။် 

ေနလ့ညစ်ာက ိ ကိ  တင ်2 လ မာ ရမည။် 

 

13:25 

～15:15 

ေနလ့ညန်ားချနိ ် ပီး စာသငခ်ျိန ်၂ ကမိ် ိသည။် 

ေကျာငး်ဆငး် ပီးေနာက ် ြပငပ်လပ် ားမက ိစာသင် ပီးေနာက ်18:00 ထ ိြဖစ်သည။် 

စေန င့ ်တနဂေ ေွနတ့ငွလ်ညး် ိသည။် 
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သတမ်တခ်ျက ် အတနး်အားလးံ မ ပီးမြခငး် အမိ်မြပနရ်ပါ။ 

ေကျာငး်တွင ်ဖျားနာသည့အ်ခါ၊ ဒဏရ်ာ ရသည့အ်ခ ဆရာက 

အပ်ထနိး်သက ိဆကသ်ယွ ် ပီး မြပနရ်မည။် 

ဆကစ်ပ်ပစညး်များ နားကပ် လကစ်ပ်ွ လညဆ်ွလဲကေ်ကာက ်

များက ိတပ်ြခငး် ၊ မတိက်ပ် လမိ်းြခငး် ဆပံငေ်ဆးဆးိြခငး် 

မြပ ရပါ။ 

ပိကဆ် ံသ ကားလးံ င့ ်ဂိမ်းစက်၊ လကက်ငိဖ်နး်များ ယလာြခငး် 

မြပ ရပါ။ 

စကဘ်းီြဖင့ ်ေကျာငး်မသာွးရ။ 

ေကျာငး်ဝတစ်၊ံ အားကစား ဝတစ်ံြဖင့ ်ေကျာငး် သာွးရမည။် 
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2. အတန်း 

အလယတ်နး်ေကျာငး်တငွ ်သငခ်နး်စာ ၁၂ မျိ း သငရ်ပါမည။်သငခ်နး်စာတငိး်တငွ ်ဆရာ 

အေြပာငး်အလဲ ိပါသည။် 

အမျိ းသား ဘာသာစကား တပတ ်၃-၄ ကမိ ် လအ့ဖဲွအစည်း တပတ ်၃-၄ ကမိ ်

သချာ◌ တပတ ်၃-၄ ကမိ ် သပံိ တပတ ်၃-၄ ကမိ ်

အဂလပ်ိ တပတ်လ င ်၄ ကမိ ် ကျနး်မာေရး င့ ်ကာယပညာ တပတ ်၃-၄ ကမိ ်

အမိ်မ နညး်ပညာ တပတ ်1-2 ကမိ ် ဂီတ တပတ ်၃ ကမိ ်

အ ပညာ တပတ ်1 ကမိ ် ကယိက်ျင့တ်ရား တပတ1် ကမိ ်

အတနး်လပ် ားမ တပတ ်1 ကမိ ် ဘကစ်ေံလလ့ာမအချိန ် တပတ ်၃-၄ ကမိ ်

 

    

အာမခ ံ(ကျနး်မာေရး) ကာယပညာ  အ ပညာ အမိ်မ 

ကယိက်ျင့တ်ရား ：ေပျာ်ရငစ်ွာ အသက် ငေ်နထငိရ်န ်စိတက် ိ

ပျိ းေထာငေ်ပးရပါသည။် 

အတနး်လပ် ားမ：အတနး်သားတစ်ေယာကအ်ေနြဖင့ ်ပးေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

စွမ်းရညက် ိတးိတကေ်စရမည။် 

ဘကစ်ံေလလ့ာမအချနိ：် ကယိတ်ငိ ်ေတးွေခ  ကစံညမ်စမွး်ရညက် ိ

တးိတကေ်စပါသည။် 
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3. ေအာငခ်ျက ်

・ေအာငခ်ျက ်(ေအာငမ်တရ်လဒ)် ကအိဆင့ ်၅ ဆင့ ်ေဖာ်ြပပါသည။်（5＞4＞3＞2

＞1） 

.၎ငး်က ိစာသင် စ်ကနပိ်ငး်တငွ ်ရယပါမည။် 

စ်လယပိ်ငး် စာေမးပွဲ၊ ေနာကဆ်းံ စာေမးပွဲ၊ စ်ကန ်စာေမးပွဲ၊ လကေ်တကွ မ်းကျငမ်၊ 

အလပ်တငြ်ပမအားြဖင့ ်ဆးံြဖတပ်ါသည။်  

 

အလယပိ်င：်စာသငမ် အလယ ်

အ ပီး：စာသငမ် အ ပီး 

စာေမးပွဲ：သိ ိနားလညေ် ကာငး် သမိတြ်ပ ဖိ ့စာေမးပွဲ 

လကေ်တ：ွအားကစား၊ သခီျငး်ကဲသ့ိ ့  

အလပ်တငြ်ပမ：အမိစ်ာ၊ စာစီစာကးံကဲသ့ိ ့

 

4. ြပငပ်လပ် ားမ 

ေကျာငး်သေကျာငး်သားများသည ်ြပငပ် လပ် ားမ 

လပ် ကသည။်ြပငပ်လပ် ားမသည ်ေဘစ့်ေဘာ၊ တငး်နစ်ကဲသ့ိေ့သာ အားကစား င့ ်

အ ပညာ ဂီတကဲသ့ိေ့သာ ယ ေကျးမ ဌာန ိသည။်ေလက့ျင့မ်က ိစာသငခ်ျိန ်မတငိမ်ီ ၊ 

ေကျာငး် ပီးေနာက် င့ ်ပိတရ်ကမ်ျား၌ ြပ လပ်သည။်အြခား အလယတ်နး်ေကျာငး် င့ ်

ယ ပိ ငြ်ခငး်၊ တငြ်ပပွဲ လပ်ြခငး်များ ိတတသ်ည။် 

စာသငမ် 

စာသငမ် အပိငး် ၁ 
April-

July  

စာသငႈ အပိင္◌း ၂

စာသငမ် အပိငး် ၃ 



6 

 

   
ေဘစ့်ေဘာဌာန တငး်နစ်ဌာန ဂီတ ဌာန 

        

5. လအိပ်ေသာ ပစညး်များ င့ ်ပိကဆ် ံ  

ပစညး် (ေကျာငး်တစခ် င့တ်စ်ခ မတပါ။) 

ေကျာငး်ဝတစ် ံ အေပ အကျ း ပ် ေဘာငး်ဘ ီ ￥40,000 

အေပ အကျ စကတ ် ◌◌◌း ပ် ￥40,000 

အားကစားအတကွ ် ပ်၊ဂျာစီ၊ ေဘာငး်ဘ ီတစ်ဝက ် ￥15,000 

က မ်းဘား ဦးထပ် ￥1,100 

ေကျာငး်ဖိနပ် ￥1,150 

အားကစား ံ ဖိနပ် ￥2,900 

ဖိနပ်အတိ ် ￥330 

ေကျာငး်လယွအ်တိ ်အတိ် ကးီ အတိင်ယ ် ￥10,000 

ေကျာငး်ဖိန ်( ြဖ ေရာငဇ်ာဖိနပ် ) ￥4,000 

ေြခအတိြ်ဖ  ￥500 
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ေကျာငး်ဝတစ် ံ

  

 
က မ်းဘား ပ်အကျ က မ်းဘားေဘာငး်ဘ ီ က မ်းဘားဦးထပ် 

  

 

ေကျာငး်ဖိနပ် အားကစား ံဖိနပ် ေကျာငး်ဖိနပ် 

 

  

ေကျာငး်လယွအ်တိ ် ေြခအတိ ်
 

 

・ပိကဆ်(ံတနဖိ်း)ေကျာငး်တစ်ေကျာငး် င့ ်တစ်ေကျာငး် မတပါ။ 

ေကျာငး်လခ 
￥０ 
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ဖတစ်ာအပ် 
￥０ 

 

အသးံစရိတမ်ျား ￥5,000／Month  ေမးခနွး်ေပါငး်ချ ပ်ကဲသ့ိ ့

ေနလ့ညစ်ာ အခ ￥5000／Month  ဆ ိသသာ 

ေကျာငး်ေလလ့ာေရးခရီး အတကွ ်ရနပံ်ေင ွ ￥5000／Month  ၂တနး်ေကျာငး်သားများသာ 

 

 

 

6.ဆက ်တက(်ဦးတည)်ရန် 

အလယတ်နး်ေကျာငး် ပီးရင ်ဆကတ်က(်ဦးတည)်ရမည့အ်ရာ ၃ ခမာ 

ေအာကပ်ါအတငိး်ြဖစသ်ည။် 

1.အထကတ်နး်ေကျာငး် 2.အသက်ေမွးမေကျာငး် 3.အလပ်အကငိ ်

ေကျာငး်သေကျာငး်သားအများစသည ်အထကတ်နး်ေကျာငး် ဆကတ်က် ကပါသည။် 

ေကျာငး်ဆကတ်ကဖိ်ရ့န ်ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့စ်ာေမးပွဲက ိေအာငရ်ပါမည။် 

အလယတ်နး်ေကျာငး်က ေအာငခ်ျက ်(ေအာငမ်တရ်လဒ)် ေရာ ေကျာငး်ဝငအ်မတမ်ာ 

ပါမညြ်ဖစ်သည။် 

 အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်： အလပ်လပ်ဖိ ့သင် ကားရပါသည်။ 

အလပ်အကိင ် ：အလပ်လပ်ရပါသည်။ 

 

7. တစ် စအ်တငွး် လပ်ငန်း 
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ဖွင့ပ်ွဲ အခမး်အနား 2.3တနး် 

ေကျာငး်ဝငး် အခမး်အနား 1တနး် 

ကာယပညာ ပိ ငပ်ွ ဲ

အတနး် အားလးံ  

ပထမပိငး် အလယစ်ာေမးပွဲ 

 

ပထမပိငး် ေနာကဆ်းံစာေမးပွဲ 

သးံပွငဆ်ငိ ်ေဆးွေ းွပွ ဲ

ပိတပ်ွဲ အခမ်းအနား 

ေ ရွာသပိီတရ်က（်～8/31）အတနး်များလညး် ိသည။် 

   

ေကျာငး်ဝငအ်ခမး်အနား အားကာ ပိ ငပ်ွ ဲ သးံပွင့ဆ်ငိေ်ဆးွေ းွပွ ဲ

လက်ေတ ွကငွး်ဆငး်ြခငး် စ်တနး် 

ဖွင့ပ်ွဲ အခမး်အနား အတနး်အားလးံ 

ယ ေကျးမ လပ် ားမ တငြ်ပြခငး် 

စာသငမ် ဒတယိပိငး် အလယစ်ာေမးပွဲ 

စာသငမ် ဒတယိပိငး် ေနာကဆ်းံ စာေမးပွ ဲ

လမေရးခရီးစ  တစ်တနး် သးံတနး် 
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သးံပွင့ဆ်ငိ ်ေဆးွေ းွတငိပ်ငြ်ခငး် အတနး်အားလးံ 

ပိတပ်ွဲ အခမ်းအနား 

ေဆာငး်ရာသ ီပိတရ်က ်

ဖွင့ပ်ွဲ အခမး်အနား 

စ်ကနစ်ာေမးပွဲ သးံတနး် 

Kure city မိ  ပဂလကိ အထကတ်နး်ေကျာငး် ဝငခ်ငွ့ ်စာေမးပွ ဲ

ေနာကဆ်းံ စာေမးပွ ဲ ၁ တနး်、၂ တနး် 

ေကျာငး်ေလလ့ာေရး ခရီး ၂ တနး် 

HIRO SHIMA မ ၏ ပဂလကိ အထကတ်နး်ေကျာငး် ဝငခ်ငွ့စ်ာေမးပွဲ ၃ တနး် 

   

ေကျာငး်ေလလ့ာေရးခရီး ေကျာငး်ဝငစ်ာေမးပ သးံပွင့ဆ်ငိေ်ဆးွေ းွပွ ဲ  

HIRO SHIMA မ ၏ အထကတ်နး်ေကျာငး် ဝငခ်ငွ့စ်ာေမးပွ ဲ ၃ တနး် 

ေကျာငး်ဆငး်ပွ ဲအခမး်အနား  အတနး်အားလးံ 

ပီးစးီပွဲ အခမး်အနား 
၁ တနး်၂ တနး် 

ေ ဦွး ပိတရ်က ်

＊တစ် စ်မာ ၃၊ ၄ ကမိ ်စာသင် ကားမက ိေလလ့ာ ကည့် ရပါသည်။ 
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8. ေဆးွေ းွ 

 နားမလညသ်ည့အ်ခါ၊ ဒကေရာကသ်ည့အ်ခါ ဆရာ င့ ်ေကျာငး်မာ 

ေဆးွေ းွတငိပ်ငပ်ါ။ 

ငိင်ြံခားသားများ ေဆးွေ းွတငိပ်င် ငိပ်ါက ေနရာ ိပါသည။် 

・Kure:0823-25-5607 

English,Chinese,ဗီယက်နမ်စကား င့ ်တိငပ်င် ငိပ်ါသည်  

・Hiro:0823-76-3307 

   အဂလိပ်စကား ေပ တဂီစကား င့ ်တိငပ်ငေ်ဆးွေ းွ ငိပ်ါသည်။ Wednesday င့ ်

Sunday နားပါသည်။ 

ဂျပနဘ်ာသာစကား သငခ်နး်၌ တငိပ်င ်ေဆးွေ းွ ငိသ်ည။် 

・ကေလး ဂျပနစ်ကား သငခ်နး် [ SHIRANDA ] 

Sat 2:00～ 

HIRO KYODO Center 

・ေဒသဆငိရ်ာ ဂျပနစ်ကားသငခ်နး် [ SeKei No Hana ] 

Wednesday 10:00～ 

[ HIRO MACHI ZUKURI Center ] 

・ေဒသဆငိရ်ာ ဂျပနစ်ကား သငခ်နး် [ဂျပနစ်ကား သငတ်နး်]KURE 

SAT6:00～ [ HIRO MACHI ZUKURI Center ] 

 
ကိးကားေသာစာအပ်များ။ ငိင်ြံခားသားမိဘအပ်ထနိး်သများအတကွ်မလတနး်ေကျာငး်လမး် န ်

Pinatsubo Fukkou musasinonetto<pinatto>,Mitaka အြပညြ်ပညဆ်ငိရ်ာအသငး် 

 

     Kureshi no shougakkou seikatsu（2021Feb） 

တည်းြဖတ် င့ထ်တ်ေဝ ;Nihongo Network Sumitsuzukete Kure 


