
[နမူနာ-၁]ပညာတ ာော်သငော်တ  ာငော််းသာ်းရ ဲ့ဖြစော်စဉ်

・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 ပနော်ရ ဲ့စညော််းမ ဉ််း တဖပာငော််းလ ခ ဲ့ပါ ယော်။

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

ပါတယ။်

・ နမလ ၂၉ရကန် ေ့မ ှာ တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာ “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု (အခ  နော်ပ ိုငော််း

အလိုပော် လိုပော်န ိုငော်)” ဖြစော်သာွ်းခ ဲ့ပါ ယော်။

・ ပမ  ြို့ ယရ် ို ်းမ ှာ  ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငကွ ို နလ ှာကပ်ါတယ။်

→ အထ်ူး နော် ဲ့သ ော်တထာ ော်ပ ဲ့တငွ (ယနော််း ၁သ နော််း)ရပါမယော်။ အခ  နော်ပ ိုငော််းအလိုပော်လညော််းလိုပော်န ိုငော် ယော်။😀

ပညာတ ာော်သငော်
3/31အထ 

4/1〜5/28

အခ  နော်  ို

တနထ ိုငော်မှု

5/29〜
အထ်ူးသ ော်မှ ော်
ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု

တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာ  ို “အခ  နော်  ိုတနထ ိုငော်မှု” တန “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု”  ို တဖပာငော််းလ ို ော်ရငော် အခ  နော်ပ ိုငော််းအလိုပော်လိုပော်န ိုငော်ပပီ်း ယနော််း၁သ နော််း ရန ိုငော်ပါ ယော်။

၁ပ ော်မှာအမ ာ်းဆ ို်း ၂၈နာရီ

ミャンマー語

《တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာတဖပာငော််းခ  နော်》●  ို   ျို လဝ ရ ို ်း --ဇူလ ိုငော်လ ၃၁ရ ော်မ  ိုငော်ခငော်ဆ ိုရငော် စာ  ို ော် ပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ်းလဝ ရ ို ်း -- ရ ို ်း  ိုသာွ်းပါ။



[နမူနာ ၂ - ၁]နညော််းပညာပ ိုငော််းဆ ိုငော်ရာအလိုပော်သငော်သငော် နော််းသာ်းရ ဲ့ဖြစော်စဉ်

・ 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 ပနော်ရ ဲ့စညော််းမ ဉ််း တဖပာငော််းလ ခ ဲ့ပါ ယော်။

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

ပါတယ။်

・ နမလ ၂၉ရကန် ေ့မ ှာ တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာ “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု( ၆လ၊ အလိုပော်

လိုပော်ခွငော်ဲ့မရှ )” ဖြစော်သာွ်းခ ဲ့ပါ ယော်။

・ ပမ  ြို့ ယရ် ို ်းမ ှာ  ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငကွ ို နလ ှာကပ်ါတယ။်

→ အထ်ူး နော် ဲ့သ ော်တထာ ော်ပ ဲ့တငွ (ယနော််း ၁သ နော််း)ရပါမယော်။😃

4/11〜5/28

အခ  နော်  ို

တနထ ိုငော်မှု

အလိုပော်လိုပော်ခွငော်ဲ့မရှ 

တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာ  ို “အခ  နော်  ိုတနထ ိုငော်မှု” တန “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု”  ို တဖပာငော််းလ ို ော်ရငော်ယနော််း၁သ နော််း ရန ိုငော်ပါ ယော်။

နညော််းပညာ

ပ ိုငော််းဆ ိုငော်ရာ

အလိုပော်သငော်

သငော် နော််း

4/10 အထ 

5/29〜
အထ်ူးသ ော်မှ ော်
ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု

《တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာတဖပာငော််းခ  နော်》●  ို   ျို လဝ ရ ို ်း --ဇူလ ိုငော်လ ၃၁ရ ော်မ  ိုငော်ခငော်ဆ ိုရငော် စာ  ို ော် ပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ်းလဝ ရ ို ်း -- ရ ို ်း  ိုသာွ်းပါ။



・ 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 ပနော်ရ ဲ့စညော််းမ ဉ််း တဖပာငော််းလ ခ ဲ့ပါ ယော်။

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

ပါတယ။်

・ နမလ ၂၉ရကန် ေ့မ ှာ တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာ “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု( ၆လ၊အလိုပော်

လိုပော်ခွငော်ဲ့မရှ )” ဖြစော်သာွ်းခ ဲ့ပါ ယော်။

・ ပမ  ြို့ ယရ် ို ်းမ ှာ  ထ ်းက ် ေ့သတန်ထှာကပ် ေ့နငကွ ို နလ ှာကပ်ါတယ။်

→ အထ်ူး နော် ဲ့သ ော်တထာ ော်ပ ဲ့တငွ (ယနော််း ၁သ နော််း)ရပါမယော်။😀

[နမူနာ ၂ - ၂]  ျွမော််း  ငော်လိုပော်သာ်း(စာ်းြ ိုမ ်း) စ  ဲ့၊ နမူနာ ၁နငှော်ဲ့ ၂ - ၁

မဟို ော်သရူ ဲ့ဖြစော်စဉ်

4/11〜5/28

အခ  နော်  ို

တနထ ိုငော်မှု

 ျွမော််း  ငော်

လိုပော်သာ်း

4/10 အထ 

5/29〜
အထ်ူးသ ော်မှ ော်
ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု

အလိုပော်လိုပော်ခွငော်ဲ့မရှ 

တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာ  ို “အခ  နော်  ိုတနထ ိုငော်မှု” တန “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု”  ို တဖပာငော််းလ ို ော်ရငော်ယနော််း၁သ နော််း ရန ိုငော်ပါ ယော်။

《တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာတဖပာငော််းခ  နော်》●  ို   ျို လဝ ရ ို ်း --ဇူလ ိုငော်လ ၃၁ရ ော်မ  ိုငော်ခငော်ဆ ိုရငော် စာ  ို ော် ပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ်းလဝ ရ ို ်း -- ရ ို ်း  ိုသာွ်းပါ။



・ 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 ပနော်ရ ဲ့စညော််းမ ဉ််း တဖပာငော််းလ ခ ဲ့ပါ ယော်။

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

က ို နလ ှာကထ်ှာ်းခ ေ့ပါတယ။်

・ နမလ ၂၉ရကန် ေ့မ ှာ တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာ “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု (၆လ၊အလိုပော်

လိုပော်န ိုငော်)” ဖြစော်သာွ်းခ ဲ့ပါ ယော်။

＊ ၃လ ဖြစော်တစ၊ ၆လ ဖြစော်တစအထ်ူး နော် ဲ့သ ော်တထာ ော်ပ ဲ့တငွ (ယနော််း ၁သ နော််း)ရန ိုငော်ပါ ယော်။😀

“အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု (၃လ)” တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာ တန “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု (၆လ)”   ို တဖပာငော််းလ န ိုငော်ပါ ယော်။

တအာ ော်ပါ “အထ်ူးသ ော်မှ ော်ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု” ရထာ်းသတူ လွညော််း အလာ်း ဖူြစော်ပါ ယော်။

・အလိုပော်သငော် ・န ိုငော်င ဖခာ်းသာ်းတဆာ ော်လိုပော်တရ်းလိုပော်သာ်း・န ိုငော်င ဖခာ်းသာ်းသတ္ဘာတဆာ ော်လိုပော်သာ်း・ ိုနော်ထို ော်လိုပော်ငနော််းန ိုငော်င ဖခာ်းသာ်းဝနော်ထမော််း

[နမူနာ ၃]နညော််းပညာပ ိုငော််းဆ ိုငော်ရာအလိုပော်သငော်သငော် နော််းသာ်းရ ဲ့ဖြစော်စဉ်

4/11〜
အထ်ူးသ ော်မှ ော်
ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု
(၃လ)

5/29〜
အထ်ူးသ ော်မှ ော်
ထာ်း  ဲ့လှုပော်ရှာ်းမှု
(၆လ)

နညော််းပညာ

ပ ိုငော််းဆ ိုငော်ရာ

အလိုပော်သငော်

သငော် နော််း

4/10 အထ 

《တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာတဖပာငော််းခ  နော်》●  ို   ျို လဝ ရ ို ်း --ဇူလ ိုငော်လ ၃၁ရ ော်မ  ိုငော်ခငော်ဆ ိုရငော် စာ  ို ော် ပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ်းလဝ ရ ို ်း -- ရ ို ်း  ိုသာွ်းပါ။



[နမူနာ ၄]ဒို ခသညော်အဖြစော် တလ ာ ော်ထာ်းသရူ ဲ့ရငော်တသ်ွးရ ဲ့ဖြစော်စဉ်

・ြ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 ပနော်ရ ဲ့စညော််းမ ဉ််း တဖပာငော််းလ ခ ဲ့ပါ ယော်။

・ 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။်

→ အထ်ူး နော် ဲ့သ ော်တထာ ော်ပ ဲ့တငွ (ယနော််း ၁သ နော််း)ရပါမယော်။😀

ဒို ခသညော် တလ ာ ော်ထာ်းသရူ ဲ့ရငော်တသ်ွးဖြစော်ပပီ်း၊ “တနထ ိုငော်သစူာရငော််း” မရှ တသ်း  ဲ့  တလ်းလညော််းယနော််း ၁သ နော််း ရန ိုငော်ပါ ယော်။.

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

《တနထ ိုငော်ခွငော်ဲ့ဗီဇာတဖပာငော််းခ  နော်》●  ို   ျို လဝ ရ ို ်း --ဇူလ ိုငော်လ ၃၁ရ ော်မ  ိုငော်ခငော်ဆ ိုရငော် စာ  ို ော် ပ ို ဲ့ပါ။ ■အဖခာ်းလဝ ရ ို ်း -- ရ ို ်း  ိုသာွ်းပါ။


