
[နမူနာ-၁]ပညာတောာသင်သတေင ာ်သ ငာ ရ ဲ့ဖြစသစဉ်

・မတလ် ၁၀ရကန် ေ့မ ှာ ဂျပ ဘ်ှာသှာနကျှာင််းက ို န ှာငမ်မငခ် ေ့တယ။်

・မတလ် ၃၁ရကန် ေ့မ ှာ “ပညှာနတှာ်သင”် န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာကို ဆ် ို်းသှွာ်းတယ။်

・ဧပပီလ ၁ရကန် ေ့မ ှာ န ထ ိုငခ်ွငေ့ဗီ်ဇှာက “ ချ  တ် ိုန ထ ိုငမ်ှု” မြစ်သှွာ်းတယ။်

＊ ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငွ (ယ ််း ၁သ  ််း) မရန ိုငပ်ါ 😢

・ နမလ ၂၀ရကန် ေ့မ ှာ ဂ ပနသရ ဲ့စညသ မ ဉ် တေဖပာ်သ လ ခ ဲ့ပါာယသ။

・ နမလ ၂၁ရကန် ေ့မ ှာ လဝကရ ို်းမ ှာ “ ထ ်းသတမ် တထ်ှာ်းတ ေ့လှုပ်ရ ှာ်းမှု”က ိုနလ ှာကထ်ှာ်းခ ေ့

ပါတယ။်

・ နမလ ၂၉ရကန် ေ့မ ှာ တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာင “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု (အခ  နသပ ို်သ 

အလိုပသ လိုပသန ိ်ု သ)” ဖြစသငာွ ခ ဲ့ပါာယသ။

・ ပမ  ြို့ ယရ် ို ်းမ ှာ  ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငကွ ို နလ ှာကပ်ါတယ။်

→ အထ ူငနသ ဲ့ငာသတေထာငသပ ဲ့တေ်ွ (ယနသ ၁င နသ )ရပါမယသ။ အခ  နသပ ို်သ အလိုပသလညသ လိုပသန ိ်ု သာယသ။😀

ပညာတောာသင်သ
3/31အထ 

4/1〜5/28

အခ  နသာ ို

တေနထ ိ်ု သမှု

5/29〜
အထ ူငာသမှာသ
ထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု

《တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာတေဖပာ်သ ခ  နသ》●ာ ိုင  ျို လဝငရ ို  -- ဇွနသလ ၃၀ရငသအထ စာာ ိုငသငပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ လဝငရ ို  -- ရ ို  င ိုငာွ ပါ။ အခ  နသငနသ ဲ့ငာသခ ငသမရှ ပါ။

တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာင ို “အခ  နသာ ိုတေနထ ိ်ု သမှု”ငတေန “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု”င ို တေဖပာ်သ လ ိုငသရ်သ အခ  နသပ ို်သ အလိုပသလိုပသန ိ်ု သပပီ ယနသ ၁င နသ ရန ိ်ု သပါာယသ။

၁ပာသမှာအမ ာ ဆ ို ၂၈နာရီ

ミャンマー語



[နမူနာ ၂ - ၁]နညသ ပညာပ ို်သ ဆ ိ်ု သရာအလိုပသင်သင်သာနသ ငာ ရ ဲ့ဖြစသစဉ်

・ မတလ် ၃၁ရကန် ေ့မ ှာ  လိုပ်သင် သငတ် ််း ( လိုပ်) ပပီ်းဆ ို်းသှွာ်းတယ။်

・ ဧပပီလ ၁၀ရကန် ေ့မ ှာ “ ည််းပညှာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ှာ လိုပ်သငသ်ငတ် ််း” 

န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာ ကို ဆ် ို်းသှွာ်းပါတယ။်

・ ဧပပီလ ၁၁ရကန် ေ့မ ှာ န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာက “ ချ  တ် ိုန ထ ိုငမ်ှု” မြစ်သှွာ်းတယ။်

＊ ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငွ (ယ ််း ၁သ  ််း) မရန ိုငပ်ါ 😢

・ နမလ ၂၀ရကန် ေ့မ ှာ ဂ ပနသရ ဲ့စညသ မ ဉ် တေဖပာ်သ လ ခ ဲ့ပါာယသ။

・ နမလ ၂၁ရကန် ေ့မ ှာ လဝကရ ို်းမ ှာ “ ထ ်းသတမ် တထ်ှာ်းတ ေ့လှုပ်ရ ှာ်းမှု” က ို နလ ှာကထ်ှာ်းခ ေ့

ပါတယ။်

・ နမလ ၂၉ရကန် ေ့မ ှာ တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာင “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု( ၆လ၊ အလိုပသ

လိုပသခွ်သဲ့မရှ )” ဖြစသငာွ ခ ဲ့ပါာယသ။

・ ပမ  ြို့ ယရ် ို ်းမ ှာ  ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငကွ ို နလ ှာကပ်ါတယ။်

→ အထ ူငနသ ဲ့ငာသတေထာငသပ ဲ့တေ်ွ (ယနသ ၁င နသ )ရပါမယသ။😃

4/11〜5/28

အခ  နသာ ို

တေနထ ိ်ု သမှု

အလိုပသလိုပသခွ်သဲ့မရှ 

တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာင ို “အခ  နသာ ိုတေနထ ိ်ု သမှု”ငတေန “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု”င ို တေဖပာ်သ လ ိုငသရ်သယနသ ၁င နသ ရန ိ်ု သပါာယသ။

နညသ ပညာ

ပ ို်သ ဆ ိ်ု သရာ

အလိုပသင်သ

င်သာနသ 

4/10 အထ 

《တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာတေဖပာ်သ ခ  နသ》●ာ ိုင  ျို လဝငရ ို  -- ဇွနသလ ၃၀ရငသအထ စာာ ိုငသငပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ လဝငရ ို  -- ရ ို  င ိုငာွ ပါ။ အခ  နသငနသ ဲ့ငာသခ ငသမရှ ပါ။

5/29〜
အထ ူငာသမှာသ
ထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု



・ မတလ် ၃၁ရကန် ေ့မ ှာ  လိုပ်ပပီ်းဆ ို်းသှွာ်းတယ။်

・ ဧပပီလ ၁၀ရကန် ေ့မ ှာ “ကျွမ််းကျငလ်ိုပ်သှာ်း” န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာ

ကို ဆ် ို်းသှွာ်းပါတယ။်

・ ဧပပီလ ၁၁ရကန် ေ့မ ှာ န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာက “ ချ  တ် ိုန ထ ိုငမ်ှု” မြစ်သှွာ်းတယ။်

＊ ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငွ (ယ ််း ၁သ  ််း) မရန ိုငပ်ါ 😢

・ နမလ ၂၀ရကန် ေ့မ ှာ ဂ ပနသရ ဲ့စညသ မ ဉ် တေဖပာ်သ လ ခ ဲ့ပါာယသ။

・ နမလ ၂၁ရကန် ေ့မ ှာ လဝကရ ို်းမ ှာ “ ထ ်းသတမ် တထ်ှာ်းတ ေ့လှုပ်ရ ှာ်းမှု”က ို နလ ှာကထ်ှာ်းခ ေ့

ပါတယ။်

・ နမလ ၂၉ရကန် ေ့မ ှာ တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာင “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု( ၆လ၊အလိုပသ

လိုပသခွ်သဲ့မရှ )” ဖြစသငာွ ခ ဲ့ပါာယသ။

・ ပမ  ြို့ ယရ် ို ်းမ ှာ  ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငကွ ို နလ ှာကပ်ါတယ။်

→ အထ ူငနသ ဲ့ငာသတေထာငသပ ဲ့တေ်ွ (ယနသ ၁င နသ )ရပါမယသ။😀

[နမူနာ ၂ - ၂] ငျွမသ င ်သလိုပသငာ (စာ ြ ိုမ  ) စာ ဲ့၊ နမူနာ ၁နှ် သဲ့ ၂ - ၁

မဟိုာသငရူ ဲ့ဖြစသစဉ်

4/11〜5/28

အခ  နသာ ို

တေနထ ိ်ု သမှု

ငျွမသ င ်သ

လိုပသငာ 

4/10 အထ 

5/29〜
အထ ူငာသမှာသ
ထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု

အလိုပသလိုပသခွ်သဲ့မရှ 

《တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာတေဖပာ်သ ခ  နသ》●ာ ိုင  ျို လဝငရ ို  -- ဇွနသလ ၃၀ရငသအထ စာာ ိုငသငပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ လဝငရ ို  -- ရ ို  င ိုငာွ ပါ။ အခ  နသငနသ ဲ့ငာသခ ငသမရှ ပါ။

တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာင ို “အခ  နသာ ိုတေနထ ိ်ု သမှု”ငတေန “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု”င ို တေဖပာ်သ လ ိုငသရ်သယနသ ၁င နသ ရန ိ်ု သပါာယသ။



・ မတလ် ၃၁ရကန် ေ့မ ှာ  လိုပ်သငသ်ငတ် ််း ( လိုပ်) ပပီ်းဆ ို်းသှွာ်းတယ။်

・ ဧပပီလ ၁၀ရကန် ေ့မ ှာ “ ည််းပညှာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ှာ လိုပ်သငသ်ငတ် ််း” 

န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာ ကို ဆ် ို်းသှွာ်းပါတယ။်

・ ဧပပီလ ၁၁ရကန် ေ့မ ှာ န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာက “ ထ ်းသတမ် တထ်ှာ်းတ ေ့လှုပ်ရ ှာ်းမှု

(၃လ၊  လိုပ် လိုပ်န ိုင)်” မြစ်သှွာ်းခ ေ့ပါတယ။်

・ နမလ ၂၀ရကန် ေ့မ ှာ ဂ ပနသရ ဲ့စညသ မ ဉ် တေဖပာ်သ လ ခ ဲ့ပါာယသ။

・ နမလ ၂၁ရကန် ေ့မ ှာ လဝကရ ို်းမ ှာ “ ထ ်းသတမ် တထ်ှာ်းတ ေ့လှုပ်ရ ှာ်းမှု (၆လ၊  လိုပ်လိုပ်န ိုင)်”

က ို နလ ှာကထ်ှာ်းခ ေ့ပါတယ။်

・ နမလ ၂၉ရကန် ေ့မ ှာ တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာင “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု (၆လ၊အလိုပသ

လိုပသန ိ်ု သ)” ဖြစသငာွ ခ ဲ့ပါာယသ။

＊ ၃လ ဖြစသတေစ၊ ၆လ ဖြစသတေစ အထ ူငနသ ဲ့ငာသတေထာငသပ ဲ့တေ်ွ (ယနသ ၁င နသ )ရန ိ်ု သပါာယသ။😀

“အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု (၃လ)” တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာငတေန “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု (၆လ)” င ို တေဖပာ်သ လ န ိ်ု သပါာယသ။

တေအာငသပါ “အထ ူငာသမှာသထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု” ရထာ ငတူောလွညသ အလာ ာဖူြစသပါာယသ။

・အလိုပသင်သ ・န ိ်ု သ်  ဖခာ ငာ တေဆာငသလိုပသတေရ လိုပသငာ ・န ိ်ု သ်  ဖခာ ငာ ငတေ္ဘာတေဆာငသလိုပသငာ ・ငိုနသထိုာသလိုပသ်နသ န ိ်ု သ်  ဖခာ ငာ ဝနသထမသ 

[နမူနာ ၃]နညသ ပညာပ ို်သ ဆ ိ်ု သရာအလိုပသင်သင်သာနသ ငာ ရ ဲ့ဖြစသစဉ်

4/11〜
အထ ူငာသမှာသ
ထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု
(၃လ)

5/29〜
အထ ူငာသမှာသ
ထာ ာ ဲ့လှုပသရှာ မှု
(၆လ)

《တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာတေဖပာ်သ ခ  နသ》●ာ ိုင  ျို လဝငရ ို  -- ဇွနသလ ၃၀ရငသအထ စာာ ိုငသငပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ လဝငရ ို  -- ရ ို  င ိုငာွ ပါ။ အခ  နသငနသ ဲ့ငာသခ ငသမရှ ပါ။

နညသ ပညာ

ပ ို်သ ဆ ိ်ု သရာ

အလိုပသင်သ

င်သာနသ 

4/10 အထ 



[နမူနာ ၄]ဒိုငသငညသအဖြစသ တေလ ာငသထာ ငရူ ဲ့ရ်သတေင ွရ ဲ့ဖြစသစဉ်

・ြခင/်မ ခင် က ဒိုကခသည ်မြစ် နလ ှာကထ်ှာ်းပပီ်း မြစ်ပပီ်း ၃လနကျှာ်တ ေ့ န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာ ရ  ပါတယ။်

・ ြခင/်မ ခင် ဟှာ  ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငွ (ယ ််း ၁သ  ််း)ရန ိုငပ်ါတယ။် 😀

・ရငန်သ်ွး (ကနလ်း) နမွ်းြွှာ်းလှာခ ေ့ပါတယ။် ဒိုကခသည ်မြစ် နလ ှာကထ်ှာ်းခ ေ့ပါတယ။်

・ရငန်သ်ွး (ကနလ်း) က ၃လနကျှာ်တ ေ့ န ထ ိုငခ်ွင်ေ့ဗီဇှာ မရနသ်းပါဘ ်း။

＊ ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငွ (ယ ််း ၁သ  ််း) မရန ိုငပ်ါ😢

・နမလ ၂၀ရကန် ေ့မ ှာ ဂ ပနသရ ဲ့စညသ မ ဉ် တေဖပာ်သ လ ခ ဲ့ပါာယသ။

・ ၃လ ထက်  ည််းတ ေ့ န ထ ိုငခွ်င်ေ့ဗီဇှာရထှာ်းသ ရငန်သ်ွး (ကနလ်း) လည််း

 ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငွ (ယ ််း ၁သ  ််း) ရန ိုငပ်ါတယ။်

・ ပမ  ြို့ ယရ် ို ်းမ ှာ  ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငကွ ို နလ ှာကပ်ါတယ။်

→ အထ ူငနသ ဲ့ငာသတေထာငသပ ဲ့တေ်ွ (ယနသ ၁င နသ )ရပါမယသ။😀

ဒိုငသငညသ တေလ ာငသထာ ငရူ ဲ့ရ်သတေင ွဖြစသပပီ ၊ “တေနထ ိ်ု သငစူာရ်သ ” မရှ တေင ာ ဲ့ ငတေလ လညသ ယနသ ၁င နသ ရန ိ်ု သပါာယသ။.

လဝကရ ို်း

နရ်းသှာ်းမပ စို - NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会（NPOタブマネ）

ကကီ်းကကပ် - NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク（移住連）

ဘှာသှာမပ ် - NPO法人多言語センターFACIL

《တေနထ ိ်ု သခွ်သဲ့ဗီဇာတေဖပာ်သ ခ  နသ》●ာ ိုင  ျို လဝငရ ို  -- ဇွနသလ ၃၀ရငသအထ စာာ ိုငသငပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ လဝငရ ို  -- ရ ို  င ိုငာွ ပါ။ အခ  နသငနသ ဲ့ငာသခ ငသမရှ ပါ။


