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သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ ္  ေပၚေပါက္မႈ အလြန္ နည္းပါး 
 မုိးေရခ်ိန္ တစ္ရကလွ္်င္ ၁ မီလီမီတာ မျပည့္တ့ဲ ရက္မ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္နံပါတ္တစ ္

ေနသာတဲ့ေန႔ေတြမ်ားၿပီး၊ ေႏြးေထြးတဲ ့ရာသ ီဥတုနဲ႔ အလြန္ေနထုိင္ရေကာင္း 
 မုန္တုိင္း၊ မုိးျပင္းထန္စြာရြာသြန္းျခငး္၊ ႏွင္းက်ျခင္း စသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 

မရွိသေလာက ္ျဖစ္ကာ အလြန္ေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနရွိ။ 
 ခ႐ုိင္အတြင္းတြင္ သကရ္ွိျပတ္ေရြ႕ေက်ာ မရွ ိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး ေနာငႏ္စွ္ေပါင္း (၃၀) 

အတြင္း ငလ်င္ႀကးီ လႈပ္ႏူိင္ေျခ အလြန္နည္းပါသည္ ့ေျမျပင္ လႊာတြင္ တည္ရွိသည္။ 
 

အေျခခ ံဆကသ္ြယ ္သြားလာေရးႏွင္ ့  ျပည့္စု ံ  ေသာ ေနရာျဖစ။္ 
 

ေနထုိငစ္ားေသာကစ္ရိတက္ တုိက်ဳၿိမိဳ ႕ဧ။္ ထက္ ၀က္ 
အိုကာရာမ ၿမိဳ႕တြင ္ စက္ဘီးလမ္းမ်ား သီးသန္႔ျပဳ လုပ္ထားၿပီး စက္ဘီးအသုံးျပဳသူမ်ား အလြန္ 
မ်ားျပားပါသည္။ JR အိုကာရာမလုိင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမႏွင့္ ျပည္သူ႔ စာၾကည့္တုိကစ္သည့္ အမ်ားသုံး 
အေဆာက္အဦမ်ားကုိ အစျပဳ၍ ေန႔စဥ္ေစ်း၀ယ ္  ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္လပု္ျခင္းစသည့္ေနရာ 
မ်ားကုိလည္း စက္ဘီးႏွင္ ့သြားေရာက္ႏိင္သည့္ အ တြက္ လမ္းစရိတ ္ကုန္က်မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

ဂ်ပန္နွငိ္ငံတြင ္

ေနထုိင္ရအလြယက္ဆံုူး ျဖစ္ျခင္း။ 

ေအးခ်မ္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕ 

ေကာလိပ ္

တကၠသုိလ ္
 

အခ်ိနတ္ု ိတကၠသုိလ္ 

သက္ေမြးမႈနည္းပညာသငတ္န္းေက်ာင္း 
 

အလုပ္၀င္သည္။ 
ဂ်ပန ္

 
ျမန္မာ 

 

အုိကယာမ 
ႏူိငူငံ္ျခားဘာသာသင္

 ေကာလပိ ္

ပညာဆကလ္ကသ္ငယ္ူျခင္း 

အဆင္ေျပတဲ ့ပတ္၀နး္က်င ္
 ေက်ာင္းသည္ အိုကရာမၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ျဖစ္သည္ ့  ေျမာကပ္ုိင္းရပက္ြက္တြင ္ တည္ရွိၿပီး 

ဂ်ပန္စကား သင္ယူ႐ုံတင္မကပ ဲ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္မ်ားပါ လုပ္ နွိိင္သည့္အတြက္ 
အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။ 

 ထုိ႔အျပင ္ေဆး႐ုံ၊ ဘဏ္၊ စူပါမားကတစ္သည့္ တုိ႔လည္းအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ေက်ာငး္၀ငက္ာလ 
ဧၿပီလ၊ ေအာက္တုိဘာလ 
 

စာသငခ္်နိ ္
မနက္ပုိင္း စာသင္ခ်ိန္ (အလယ္အလတအ္ဆင္~့ အဆင့္ျမင့္အဆင့္)  

တနလၤာ~ေသာၾကာ (၉:၀၀နာရီ-၁၂:၅၀နာရ)ီ  
မြန္းလြဲပိုင္းစာသငခ္်ိန  (အေျခခအံဆင္~့အလယ္အလတ္အဆင္)့  

တနလၤာ~ေသာၾကာ (၁၃:၃၀နာရ-ီ၁၇:၂၀နာရ)ီ 
 

ေက်ာငး္၀ငခ္ြင္ ့အရည္အခ်ငး္ 
၁၂ႏွစ္ႏွင္ ့အထက္ ပညာအဆင့္မ်ားကု ိသင္ၾကား ၿပီး ျဖစ္သ ူ
ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ ္စာေမးပြ ဲN5 အထက ္ေအာင္ျမင္ၿပီးသ ူ  

 

ေက်ာငး္၀ငခ္ြင္ ့ေလ်ာက္လႊာ လက္ခခံ်နိ ္
ဧၿပီလေက်ာင္း၀ငရ္န္ - ေက်ာင္းစတင္တက္  

ေရာက္မည့္ႏွစ္ဧ။္ ေရွ႕တစ္ႏွစ္ဧ။္ စက္တင္ဘာလ ႏွင္ ့ ၀ိင္ဘာလ 

ေအာက္တိုဘာလေက်ာင္း၀င္ရန္္ - ေက်ာင္းစတင္တက္ 
ေရာက္မည့္ႏွစ္ဧ။္ မတ္လႏွင္ ့ေမလ 
 

ေက်ာငး္စရတိ ္
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခ  20,000yen 

 ကုန္က်စရိတ ္

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ စရိတ ္ 50,000yen 
စာသင္ခ်ိန္ စရိတ ္ 600,000yen 

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းစရိ္တ ္ 50,000yen 
စုစုေပါင္း 700,000yen 

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင ္ေက်ာင္း သားအသင္း၀င္ခ 1,000yen 
အာမခံေၾကး 37,000yen (တစႏ္ွစ္စာ)ကုိ ႀကိဳတငေ္ပးေခ်ရပါမည။္ 

အေတြ႕အႀကဳံမ်ားျပားေသာ သင္ျပဆရာမ်ား၊ 
၀န္ထမး္မ်ားမွ ေက်ာငး္တကစ္ဥ္လူေနမႈဘ၀ကို ဘက္စု ံ

ပံ့ပုိးကညူီေပးျခင္း။ 

တကၠသိုလ္၊ 
သက္ေမြးမႈနည္းပညာ သငတ္နး္  က်ာငး္စသည့္တို႔အတြက္ သီးသန္႔ 
ေထာက္ခ ံခ်က္ ျပဳလုပေ္ပးေသာ ဖြဲ႔စည္းမႈပုစံ။ံ 
ဂ်ပန္တစ္ႏိူငင္ံလုံးရွိ တကသိုၠလ္ႏွင္ ့သကေ္မြးမႈ 
ပညာသင္တန္းေက်ာင္းေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္ႏွင္ ့စာ သင္ၾကားမႈ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတ ူညီမႈမ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားရွိပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင ္ေက်ာင္း စရိတ ္သကသ္ာမႈစသည္တုိ႔ကုိလည္း ရရွိနူိင္ပါ 
သည္။ 

ရညမ္နွး္ခ်က္အလိုက္ စာသငခ္နး္မ်ားခြဲထားျခငး္၊ တကၠသိုလ္၀ငခ္ြင္ ့
စာေမးပြဲ အတြက္ ျပငဆ္င ္  ေပးျခငး္။ 
ပညာဆက္လကသ္င္ၾကားမည့္ ေနရာႏွင့္ သင္ ၾကားသည္ ့
ရည္ရြယခ္်က္ေပၚ အေျခခေံသာ သင္ၾကားမႈ ပုံစံႏွင္ ့အဆင့္အလုိက ္
စာသင္ခန္္းမ်ား ကု ိခြဲျခားျပင္ဆငထ္ားျခင္း။ ထုိ႔အျပင ္အပတစ္ဥ္ 
စေနေန႔တုိင္း တကသိုၠလ္၀င္ခြင္ ့စာေမးပြအဲတြက ္
သင္ခန္းစာမ်ားအား အခမဲ့ ပုိခ်ေပးလ်ကရ္ွိပါသည္။ 

တစဥ္းီခ်ငး္အလုိက ္အစြမး္ကနု ္လမး္ညႊနသ္င ္ၾကားျခငး္။ 
က်မ္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွ သင္ၾကားေရး လမ္း ညႊန္မႈ အထိ၊ 
တစ္ဦးခ်င္းအလုိက ္သီးသန္႔ သင္ျပ လမ္းညႊန္လ်က္ရွိပါသည္။ 
တုိင္ပင္ခံေဆြးေႏြးမႈပုံစံ  ျဖင့္ စာေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ 
ေနထုိင္မႈဘ၀အတြက ္ပံ့ ပုိးကူညီျခင္း။ 

ေက်ာငး္၀င္ခ်နိ္မ ွ ဘြဲ႕ရသည္အထ ိ အဘက္ဘက္မ ွ
ျပည့္စုံေအာင ္ဂ႐ုစုိက္သည့္ စနစ ္



 မိမိကိုယ္ပုိင ္ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ လာေရာက္ေက်ာင္း  ေနသည့္ နွိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက ္ပညာသင္ဆု  ေထာက္ပံ့ေရး စနစ္ 
လစဥ ္30,000yen  x ၁၂ လ (၂၀၁၇ခႏုွစ ္- ဤေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက)္ 

 LSH အာရွပညာသင္ဆုအသင္းဧ။္ ပညာသင္ဆု 
100,000yen  (၂၀၁၇ခႏွုစ ္- ဤေက်ာင္းမ ွ  ေက်ာင္းသား ၁ ေယာက)္ 

 နကာရွိမားအမွတ္တရေဖာငေ္ဒးရွင္းဧ။္ ပညာသင္ဆု 
လစဥ ္10,000yen  x ၁၂ လ (၂၀၁၇ခႏုွစ ္- ဤေက်ာင္းမ ွ  ေက်ာင္းသား ၁၇ေယာက)္ 

 အုိကာရာမ နွိင္ငျံခားဘာသာသင္ ေကာလိပ္ ပညာသင္ဆု  
တစႏ္ွစလွ္်င္ ၂ႀကိမ ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း 50,000yen (၂၀၁၇ခႏွုစ ္- ၄၀ ေယာက)္ 

 အုိကာရာမ နွိင္ငျံခားဘာသာသင ္ေကာလိပ္ ႀကဳိး စားအားထုတ္ဆ ု
တစႏ္ွစလွ္်င္ ၂ႀကိမ ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း 5,000yen (၂၀၁၇ခုႏွစ ္- ၃၉ ေယာက္) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
            
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

အခန်း အခန္းမွာ ၂ ေယာကခ္န္း ျဖစ္ပါသည။္ 
အက်ယအ္၀န္း ၂၃ စတရုန္းမတီာ 

အခ်ိန္လုိအပ္ခ်က ္ ေက်ာင္းအထ ိစကဘ္ီးျဖင့္ ၁၅ မိနစ ္

အေဆာင္ခ 
192,000yen (၆ လစာ) 
(အာမခေံၾကး၊ မီးအာမခ၊ံ ေသာလ့လဲယွ ္ေၾကး 
အပါအ၀င)္ 

ေရ၊ လွ်ပစ္စမ္ီး၊ 
အပူေပးခ 

ေက်င္းသားအသံုးျပဳေသာပမာဏသာ 

 

တပဆ္ငထ္ား 
သည္႔ပစၥည္းမ်ား  

အဲကြန္း၊ အ၀တေ္လွ်ာ္စက္၊  ေရခေဲသတၱာ၊ 
မုိကက္႐ုိေ၀၊့ တီဗြ၊ီ ထမင္းေပါင္းအုိး၊ ေပါင္းအိုး၊ 
ခ်က္ျပဳတစ္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေစာင္အိပယ္ာစသည ္

အလုးံစံု ျပည့္စုေံသာ  ေက်ာငး္သား ေဆာငတ္ြင ္  ေအးခ်မး္မႈ၊ လုၿံခဳမံႈ အျပည့္ 

 ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိၿပီး ၆လၾကာ ေက်ာင္းသား  ေဆာင္အား အသုံးျပဳႏူိင္ပါသည္။ 
 ေက်ာင္းမွေန၍ စက္ဘီးျဖင္ ့၁၅မိနစ~္၂၀မိနစ ္သာ သြားရေသာ ေနရာတြင ္ရွိသည္။ 
 အဓိကက်ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ပ ရိေဘာဂမ်ားရွိၿပီး 

ဂ်ပန္ေရာကၿ္ပီးသည္ႏွင့္ ခ်က ္ခ်င္း ေနထုိင္နွိငိပ္ါသည္။ 
 အခန္းမွာ ၂ ေယာက္ခန္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 ထမင္းေပါင္းအုိး၊ ဖုန္စုပ္စက္၊ ေစာင၊္ အိုး ခြက္ပန္းကန ္စသည္တုိ႔ကု ိအေဆာင္မ ွ

ထြကခ္်ိန ္တြင္ ေပးအပ္ပါမည္။ 

ေက်ာင္းသားဗီဇာႏွင္ ့လာေရာက္သမူ်ားသည္ အ 

ရည္အခ်င္းျပည့္ ျပင္ပအလပု္လုပကို္င္ခြင္ ့အသိ 

အမွတျ္ပဳလကမ္ွတ ္ရရွိၿပီးေနာက္ ၁ ပတ္လွ်င ္၂၈နာရ ီ

(ရက္ရွည္ ပိတ္ရကျ္ဖစ္ပါက တစ္ရကလွ္်င္ ၈ နာရ)ီ အျပည့္ 

အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏူိင္ မည္။ 

အုိကာရာမနွငိင္ျံခားဘာသာသင ္ေကာလပိ္တ
ြင္ အလပုအ္ကုိင္ ရွာေဖြေရး အသအိမွတျ္ပဳ 

လက ္မွတရ္ ကၽြမး္က်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
အခ်ိနပ္ုိ္င္းအလပု ္မ်ားဧ။္ 

သတငး္အခ်ကအ္လက္မွ်ေ၀မႈႏွင့္ အင္တာ ဗ်ဴး 
လမ္းညႊန္မႈ စသည္တုိ႔ကို အစြမ္းကနု ္ေဆာင ္

ရြက ္လ်ကရ္ွိပါသည။္ 

အခ်နိပ္ုိင္းအလုပ ္

ေက်ာင္းသားေဆာင္ 

Scholarship 

 

Okayama Institute of Languages (OIL) ေက်ာင္းကို ဘာလို႔ေရြးခ်ယခ္ဲတ့ာလဲဆိုေတာ့ အုိကယာမျမဳိ႕က 

ဂ်ပန္မွာရွတိဲ့ အျခားၿမိဳ႕ေတြထက္ ရာသဦတေုကာင္းၿပီး ေအးေဆးတည္ၿငိမတ္ဲ့ျမဳိ႕ေလး ျဖစတ္ဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယခ္ဲ့တာပါ။ 

တကယလ္ကေ္တြ႕ ေက်ာင္းတက္ရတဲအ့ခါမွာလည္း သင္႐ိုးေကာင္းေတြနဲ႔သငရ္ၿပီး ဆရာ၊ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသားတစဥ္ီးခ်င္းစီကိ ု

စိတရ္ွညရ္ညွ္နဲ႔ ဂ႐တုစိကုသ္င္ၾကားေပးပါတယ္။ 

ဂ်ပန္ႏိငု္ငမံွာေနထိငု္ေနစဥ္အတြင္း မသနိားမလည္တဲ ့ကစိၥေတြရွလိာတဲ့အခါမွာလည္း ေက်ာင္းက ဝနထ္မ္းေတြက ကညူီေျဖရွင္းေပးပါတယ္။ 

ရာသဦတုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ သြားရလာရလြယ္ကူျခင္း၊ ဆရာ၊ဆရာမေတြရ႕ဲ အသင္အျပေကာင္းမြနျ္ခင္းတို႔ေၾကာင့္ 

ဒီေက်ာင္းကိေုရြးျခယ္ခဲမ့ိျခင္းက ကြ်နေ္တာ့္အတြက္ တကယ့့္ကို မွနက္နတ္ဲ့ ေရြးခ်ယ္မွဳတစခ္ု ျဖစခ္ဲ့ပါတယ။္ 


