အုိကယာမ နွိင္ငံျခားဘာသာသင္ ေကာလိပ္
岡山県岡山市北区舟橋町 2-10
2-10 Funabashi-cho, Kita-ku,
Okayama, JAPAN, 700-0841
TEL +81-86-231-5211
FAX +81-86-225-4020
info@okg-jp.com
http://www.okg-jp.com

岡山

ဂ်ပန္နင
ွိ ္ငံတြင္

OKAYAMA

ေနထုိင္ရအလြယက
္ ဆ
ူ ုံး ျဖစ္ျခင္း။
ေအးခ်မ္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ၿမိဳ႕

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေပၚေပါက္မႈ အလြန္ နည္းပါး


မုိးေရခ်ိန္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁ မီလီမီတာ မျပည့္တဲ့ ရက္မ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္နံပါတ္တစ္
ေနသာတဲ့ေန႔ေတြမ်ားၿပီး၊ ေႏြးေထြးတဲ့ ရာသီ ဥတုနဲ႔ အလြန္ေနထုိင္ရေကာင္း



မုန္တုိင္း၊ မုိးျပင္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ ႏွင္းက်ျခင္း စသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
မရွိသေလာက္ ျဖစ္ကာ အလြန္ေကာင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနရွိ။



ခ႐ုိင္အတြင္းတြင္ သက္ရွိျပတ္ေရြ႕ေက်ာ မရွိ သေလာက္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္ႏစ
ွ ္ေပါင္း (၃၀)
အတြင္း ငလ်င္ႀကီး လႈပ္ႏူိင္ေျခ အလြန္နည္းပါသည့္ ေျမျပင္ လႊာတြင္ တည္ရွိသည္။

အေျခခံ ဆက္သယ
ြ ္ သြားလာေရးႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာ ေနရာျဖစ္။
ေနထုိငစ
္ ားေသာက္စရိတက
္ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ဧ။္ ထက္ ၀က္
အုိကာရာမ ၿမိဳ႕တြင္ စက္ဘီးလမ္းမ်ား သီးသန္႔ျပဳ လုပ္ထားၿပီး စက္ဘီးအသုံးျပဳသူမ်ား အလြန္

မ်ားျပားပါသည္။ JR အုိကာရာမလုိင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမႏွင့္ ျပည္သ႔ူ စာၾကည့္တုိကစ
္ သည့္ အမ်ားသုံး
အေဆာက္အဦမ်ားကုိ အစျပဳ၍ ေန႔စဥ္ေစ်း၀ယ္

ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္လပ
ု ္ျခင္းစသည့္ေနရာ

မ်ားကုိလည္း စက္ဘီးႏွင့္ သြားေရာက္ႏိင္သည့္ အ တြက္ လမ္းစရိတ္ ကုန္က်မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ပါ
သည္။

အဆင္ေျပတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္


ေက်ာင္းသည္ အုိကရာမၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ျဖစ္သည့္
ဂ်ပန္စကား

သင္ယူ႐ုံတင္မကပဲ

အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။


ေျမာက္ပိင
ု ္းရပ္ကြက္တင
ြ ္ တည္ရွိၿပီး

အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္မ်ားပါ

လုပ္

နွိင္သည့္အတြက္

ထုိ႔အျပင္ ေဆး႐ုံ၊ ဘဏ္၊ စူပါမားကတ္စသည့္ တုိ႔လည္းအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

အလုပ္၀င္သည္။
အုိကယာမ

ႏူင
ိူ င
္ ျံ ခားဘာသာသင္
ေကာလိပ္

ေကာလိပ္
တကၠသိလ
ု ္
အခ်ိနတ
္ ို တကၠသိလ
ု ္

ပညာဆက္လက္သင္ယူျခင္း

သက္ေမြးမႈနည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း

ဂ်ပန္

ျမန္မာ

ေက်ာင္း၀င္ကာလ

ေက်ာင္း၀င္ခ်ိန္မွ

ဧၿပီလ၊ ေအာက္တိဘ
ု ာလ

ဘြ႕ဲ ရသည္အထိ

အဘက္ဘက္မွ

ျပည့္စုံေအာင္ ဂ႐ုစိက
ု သ
္ ည့္ စနစ္

စာသင္ခ်ိန္
မနက္ပိင
ု ္း စာသင္ခ်ိန္ (အလယ္အလတ္အဆင္~
့ အဆင့္ျမင့္အဆင့္)
တနလၤာ~ေသာၾကာ (၉:၀၀နာရီ-၁၂:၅၀နာရီ)
မြန္းလြဲပိုင္းစာသင္ခ်ိန

(အေျခခံအဆင္~
့ အလယ္အလတ္အဆင္)့

အေတြ႕အႀကဳံမ်ားျပားေသာ သင္ျပဆရာမ်ား၊

၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေက်ာင္းတက္စဥ္လူေနမႈဘ၀ကုိ ဘက္စုံ
ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္း။

တနလၤာ~ေသာၾကာ (၁၃:၃၀နာရီ-၁၇:၂၀နာရီ)

တစ္ဥးီ ခ်င္းအလုိက္ အစြမး္ ကုန္ လမ္းညႊနသ
္ င္ ၾကားျခင္း။

ေက်ာင္း၀င္ခင
ြ ့္ အရည္အခ်င္း
၁၂ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ပညာအဆင့္မ်ားကုိ သင္ၾကား ၿပီး ျဖစ္သူ
ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ N5 အထက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ

က်မ္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မမ
ႈ ွ သင္ၾကားေရး လမ္း ညႊန္မႈ အထိ၊
တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ သီးသန္႔ သင္ျပ လမ္းညႊန္လ်က္ရွိပါသည္။
တုိင္ပင္ခံေဆြးေႏြးမႈပုံစံ ျဖင့္ စာေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္
ေနထုိင္မႈဘ၀အတြက္ ပံ့ ပုိးကူညီျခင္း။

ေက်ာင္း၀င္ခင
ြ ့္ ေလ်ာက္လာႊ လက္ခခ
ံ ်ိန္
ဧၿပီလေက်ာင္း၀င္ရန္ - ေက်ာင္းစတင္တက္

ရည္မန
ွ း္ ခ်က္အလုိက္ စာသင္ခန္းမ်ားခြထ
ဲ ားျခင္း၊ တကၠသိလ
ု ၀
္ င္ခင
ြ ့္

ေရာက္မည့္ႏွစ္ဧ။္ ေရွ႕တစ္ႏွစ္ဧ။္ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ၀င္
ိ ဘာလ

စာေမးပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္ ေပးျခင္း။

ေအာက္တိုဘာလေက်ာင္း၀င္ရန္္ - ေက်ာင္းစတင္တက္

ရည္ရြယခ
္ ်က္ေပၚ အေျခခံေသာ သင္ၾကားမႈ ပုံစံႏွင့္ အဆင့္အလုိက္

ပညာဆက္လက္သင္ၾကားမည့္ ေနရာႏွင့္ သင္ ၾကားသည့္

ေရာက္မည့္ႏွစ္ဧ။္ မတ္လႏွင့္ ေမလ

စာသင္ခန္္းမ်ား ကုိ ခြဲျခားျပင္ဆင္ထားျခင္း။ ထုိ႔အျပင္ အပတ္စဥ္

ေက်ာင္းစရိတ္

သင္ခန္းစာမ်ားအား အခမဲ့ ပုိခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

စေနေန႔တုိင္း တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲအတြက္

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခ 20,000yen
ကုန္က်စရိတ္
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ စရိတ္

50,000yen

စာသင္ခ်ိန္ စရိတ္

600,000yen

သင္ေထာက္ကူပစၥည္းစရိ္တ္

50,000yen

စုစုေပါင္း

700,000yen

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ေက်ာင္း သားအသင္း၀င္ခ 1,000yen

အာမခံေၾကး 37,000yen (တစ္ႏွစ္စာ)ကုိ ႀကိဳတင္ေပးေခ်ရပါမည္။

တကၠသိလ
ု ၊္

သက္ေမြးမႈနည္းပညာ သင္တန္း က်ာင္းစသည့္တိ႔အ
ု တြက္ သီးသန္႔
ေထာက္ခံ ခ်က္ ျပဳလုပေ
္ ပးေသာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈပစ
ုံ ။ံ
ဂ်ပန္တစ္ႏိူငင
္ ံလံးု ရွိ တကၠသုိလ္ႏွင့္ သက္ေမြးမႈ

ပညာသင္တန္းေက်ာင္းေပါင္း (၃၀)ေက်ာ္ႏွင့္ စာ သင္ၾကားမႈ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူ ညီမႈမ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထားရွိပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္း စရိတ္ သက္သာမႈစသည္တုိ႔ကုိလည္း ရရွိနူိင္ပါ
သည္။

အုိကာရာမနွင
ိ င
္ ျံ ခားဘာသာသင္ ေကာလိပ္တ

အခ်ိနပ
္ ိင
ု ္းအလုပ္

ြင္ အလုပအ
္ ကုိင္ ရွာေဖြေရး အသိအမွတျ္ ပဳ
လက္ မွတရ
္ ကၽြမး္ က်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ

ေက်ာင္းသားဗီဇာႏွင့္ လာေရာက္သမ
ူ ်ားသည္ အ

အခ်ိနပ
္ ိ္င
ု ္းအလုပ္ မ်ားဧ။္

ရည္အခ်င္းျပည့္ ျပင္ပအလုပ္လုပက
္ ုိင္ခြင့္ အသိ

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀မႈႏွင့္ အင္တာ ဗ်ဴး

အမွတျ္ ပဳလက္မွတ္ ရရွိၿပီးေနာက္ ၁ ပတ္လွ်င္ ၂၈နာရီ

လမ္းညႊန္မႈ စသည္တိ႔က
ု ုိ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္

(ရက္ရွည္ ပိတ္ရက္ျဖစ္ပါက တစ္ရက္လွ်င္ ၈ နာရီ) အျပည့္

ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏူိင္ မည္။

ေက်ာင္းသားေဆာင္

အလုးံ စုံ ျပည့္စေ
ုံ သာ ေက်ာင္းသား ေဆာင္တင
ြ ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ လုၿံ ခဳံမႈ အျပည့္


ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိၿပီး ၆လၾကာ ေက်ာင္းသား ေဆာင္အား အသုံးျပဳႏူိင္ပါသည္။



ေက်ာင္းမွေန၍ စက္ဘီးျဖင့္ ၁၅မိနစ္~၂၀မိနစ္ သာ သြားရေသာ ေနရာတြင္ ရွိသည္။



အဓိကက်ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ပ ရိေဘာဂမ်ားရွိၿပီး
ဂ်ပန္ေရာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ ခ်င္း ေနထုိင္နင
ွိ ပ
္ ါသည္။




အခန္းမွာ ၂ ေယာက္ခန္း ျဖစ္ပါသည္။

ထမင္းေပါင္းအုိး၊ ဖုန္စုပ္စက္၊ ေစာင္၊ အုိး ခြက္ပန္းကန္ စသည္တုိ႔ကုိ အေဆာင္မွ
ထြကခ
္ ်ိန္ တြင္ ေပးအပ္ပါမည္။
အခန်း
အက်ယ္အ၀န္း
အခ်ိန္လိအ
ု ပ္ခ်က္

အခန္းမွာ ၂ ေယာက္ခန္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၃ စတုရန္းမီတာ
ေက်ာင္းအထိ စက္ဘီးျဖင့္ ၁၅ မိနစ္
192,000yen (၆ လစာ)

အေဆာင္ခ
ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊
အပူေပးခ

တပ္ဆင္ထား

သည္႔ပစၥည္းမ်ား

(အာမခံေၾကး၊ မီးအာမခံ၊ ေသာ့လလ
ဲ ယ
ွ ္ ေၾကး
အပါအ၀င္)

ေက်င္းသားအသံုးျပဳေသာပမာဏသာ
အဲကြန္း၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊

မုိကက
္ ႐ုိေ၀့၊ တီဗ၊ြီ ထမင္းေပါင္းအုိး၊ ေပါင္းအုိး၊

ခ်က္ျပဳတ္စရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေစာင္အပ
ိ ယ
္ ာစသည္

Okayama Institute of Languages (OIL) ေက်ာင္းကို ဘာလိ႔ေ
ု ရြးခ်ယ္ခတ
ဲ့ ာလဲဆိုေတာ့ အိက
ု ယာမျမဳိ႕က
ဂ်ပန္မွာရွတ
ိ ဲ့ အျခားၿမိဳ႕ေတြထက္ ရာသီဥတုေကာင္းၿပီး ေအးေဆးတည္ၿငိမတ
္ ဲ့ျမဳိ႕ေလး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။
တကယ္လက္ေတြ႕ ေက်ာင္းတက္ရတဲအ
့ ခါမွာလည္း သင္႐ိုးေကာင္းေတြန႔သ
ဲ င္ရၿပီး ဆရာ၊ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကို
စိတရ
္ ွညရ
္ ည
ွ ္န႔ဲ ဂ႐ုတစိက
ု သ
္ င္ၾကားေပးပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏင
ို ္ငမ
ံ ွာေနထိင
ု ္ေနစဥ္အတြင္း မသိနားမလည္တဲ့ ကိစၥေတြရလ
ွိ ာတဲ့အခါမွာလည္း ေက်ာင္းက ဝန္ထမ္းေတြက ကူညီေျဖရွင္းေပးပါတယ္။
ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ သြားရလာရလြယ္ကူျခင္း၊ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ႕ အသင္အျပေကာင္းမြနျ္ ခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ဒီေက်ာင္းကိေ
ု ရြးျခယ္ခမ
ဲ့ ိျခင္းက ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ တကယ့္ကို မွနက
္ န္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မွဳတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။



မိမိကုိယ္ပုိင္ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ လာေရာက္ေက်ာင္း

ေနသည့္ နွိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု

ေထာက္ပံ့ေရး စနစ္

လစဥ္ 30,000yen x ၁၂ လ (၂၀၁၇ခုႏွစ္ - ဤေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၃ ေယာက္)



LSH အာရွပညာသင္ဆုအသင္းဧ။္ ပညာသင္ဆု

100,000yen (၂၀၁၇ခုႏွစ္ - ဤေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၁ ေယာက္)



နကာရွိမားအမွတ္တရေဖာင္ေဒးရွင္းဧ။္ ပညာသင္ဆု

လစဥ္ 10,000yen x ၁၂ လ (၂၀၁၇ခုႏွစ္ - ဤေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၁၇ေယာက္)



အုိကာရာမ နွိင္ငျံ ခားဘာသာသင္ ေကာလိပ္ ပညာသင္ဆု

တစ္ႏွစလ
္ ွ်င္ ၂ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 50,000yen (၂၀၁၇ခုႏွစ္ - ၄၀ ေယာက္)



အုိကာရာမ နွိင္ငျံ ခားဘာသာသင္ ေကာလိပ္ ႀကဳိး စားအားထုတ္ဆု

တစ္ႏွစလ
္ ွ်င္ ၂ႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း 5,000yen (၂၀၁၇ခုႏွစ္ - ၃၉ ေယာက္)

Scholarship

