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အခကအ်ခဲတတ ွေ့ခ ျိန်မ ှာ တ  ွေးတန ွေးတျိိုငပ်ငန်ျိိုငတ်ဲဲ့ တနရှာ (စာားဝတ်နေန ား၊ အလပ်ုအက ုင၊် နငွေန ကား၊ နေထ ငုခ်ွေင့််ဗဇီာ) 

ပ ုကဆ်မံရ  လ ု ့် စာားဝတန်ေန ား အခက်နတွေွေ့တာ၊ စ တပ် ုငာ်းဆ ုင ်ာ ပပူေစ် ာ ရ  တာ၊ 

အခွေေ၊် ပငစ်ငေ် ့် ကျော်းမာန ားအာမခံ နငွေနပားနချမှုနတွေက ု နကာငာ်းနကာငာ်းောားမလည်တာစတ ့်  

ဂျပေက် စာားဝတန်ေန ားအခက်အခ နတွေ၊ ောားမလညတ်ာနတွေက ု နဆွေားနနွေားတ ုငပ်ငန် ငုပ်ါတယ။် 

 

မမေမ်ာဘာသာစကာားေ ့် လပ်ုနဆာငန်ပားတ ့် နေ ာနတွေက ု မ တ်ဆက်နပားပါမယ။် 

တမခာားဘာသာစကာားနတွေ  ့် နေ ာလမ်ားညွှေက်နတာ့် - https://tcc117.jp/facil/consult.html 

 

⚫ နျိိုငင်ခံခှာွေးသှာွေးတနထျိိုငမ်ှုတထှာကပံ်ဲ့တရွေးစငတ်ှာ FRESC အကအူညီတပွေးတကှာငတ်ှာ (တယ်လဖီုော်း) 

က ုရ ုောဗ ုငာ်း ပ်စ်အမျ  ားအစာားသစ် သက်န ာကမ်ှုန ကာင့််မဖစ်နေတ ့် အခက်အခ နတွေက ု နဆွေားနနွေားတ ုငပ်င ်န ငုပ်ါတယ။် 

ဖုော်းေပံါတ။်  ။ 0120-76-2029 (အခမ ့်) 

တေလလာမ  နသာ ကာနေ ့်  မေက် ၉ော မီ  ညနေ ၅ော ီ  

(စနေ၊ တေဂလနနွေ၊ အမျာားမပညသ်ူအာားလပ် ကန်တွေ မ ာ ပ တပ်ါတယ)်  

 

နအာက်က အငတ်ာေကစ်ာမျက်န ာမ ာလည်ား ရ ငာ်းလငာ်းချကရ်  ပါတယ။် 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006216.pdf 

 

⚫ အနီွေးပတဝ်န်ွေးက ငမ်  တေသနတရ နျိိုငင်တံကှာ က ်တံရွေး ျိိုငရ်ှာ တကှာငစ်ီ 

နအာက်က အငတ်ာေကစ်ာမျက်န ာကနေ ရ ာန ငုပ်ါတယ။်  

(နေသနတ အပ်ုချ ပ်န ားအဖွေ ွေ့မျာား၏ န ငုင်တံကာ ဆက်ဆနံ ားဆ ငု ်ာ နကာငစ်ီ/ စာ ငာ်းက ဂျပေ၊် အဂလလ ပ် ဘာသာနတွေေ ့် 

မဖစပ်ါတယ)်  

ဂျပေဘ်ာသာစာ ငာ်း။ ။ http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html 

အဂလလ ပ်ဘာသာစာ ငာ်း။ ။ http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html 

※လပ်ုနဆာငန်ပားန ငုတ် ့် ဘာသာစကာားကနတာ့် နကာငတ်ာအလ ကုမ်တပူါဘူား။  

 

⚫ အနီွေးပတဝ်န်ွေးက ငမ်  အစျိိုွေးရမဟိုတသ်ည်ဲ့ အဖ ဲွေ့အစည်ွေး NGO စသည်မ ှာွေး၏ တကှာငတ်ှာ 

နအာက်က အငတ်ာေကစ်ာမျက်န ာကနေ ရ ာန ငုပ်ါတယ။်  

(နမပာငာ်းနရွှွေ့နေထ ငုသ်ူမျာားန င့်် စည်ားလံုားန ား ကွေေ ်က ် ဂျပေ/် စာ ငာ်းက ဂျပေ၊် အဂလလ ပ် ဘာသာစကာားနတွေ 

တွေ နေပါတယ)် 

https://migrants.jp/network.html 

※လပ်ုနဆာငန်ပားန ငုတ် ့် ဘာသာစကာားကနတာ့် နကာငတ်ာအလ ကုမ်တပူါဘူား။ 
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ပ ုပပီား အနသားစ တ် နဆွေားနနွေားချငတ်ယဆ် ု ငန်တာ့် နအာက်မ ာ နဖာ်မပထာားတ ့် အန ကာငာ်းအ ာအလ ုက ်  သာီးမခာားခွေ ထာားတ ့် 

နကာငတ်ာနတွေလည်ား ရ  ပါတယ်။ 

 

【အလိုပ်ခပြုတပ်ပီွေး အလိုပ်လကမဲ်ဲ့ခဖစ်တဲဲ့အခါ၊ အလိုပ်ခ ငမ် ှာ အခကအ်ခဲတတ ွေ့တဲဲ့အခါ】 

အထာူးသမဖင့်် လပ်ုငော်းခွေငအ်နမခအနေစတာနတွေက ု နဆွေားနနွေားချငတ် ့်အခါ 

⚫ နျိိုငင်ခံခှာွေးသှာွေးအလိုပ်သမှာွေးမ ှာွေးအတ ကတ်  ွေးတန ွေးတျိိုငပ်ငရ်န်ဌှာန 

 (ကျော်းမာန ား၊ အလုပ်သမာားန ားန င့်် လမူှုဖူလံနု ား ဝေက်ကီားဌာေ) (တယ်လဖီုော်း)  

ဖုော်းေပံါတ။်  ။ 0570-001-707 (ဖုော်းနမပာခ နပား ပါမယ)် 

တေလလာနေ ့်  မေက် ၁၀ော မီ  မွေော်းလွေ  ၃ော ီ (နေ ့်လယ် ၁၂ော ီမ  ၁ော ီ မ အပ)  

(န စ်သစက်ူားကာလမ ာ ပ တ်ပါတယ)် 

 

⚫ လိုပ်ငန်ွေးခ ငအ်တခခအတနတျိိုငပ်ငတ်  ွေးတန ွေးတရွေး Hot line  

(ကျော်းမာန ား၊ အလုပ်သမာားန ားန င့်် လမူှုဖူလံနု ား ဝေက်ကီားဌာေ) (တယ်လဖီုော်း) 

ဖုော်းေပံါတ။်  ။ 0120-531-407 (အခမ ့်) 

ဗုေဓဟူားနေ ့် (ရုံားဖွေင့်် က်)  ညနေ ၅ော ီမ  ည ၁၀ော ီ/  

ဗုေဓဟူားနေ ့် (အမျာားမပည်သအူာားလပ် က)် ေ ့် တေဂလနနွေနေ ့်  မေက် ၉ော မီ  ည ၉ော ီ  

(န စ်သစက်ူားကာလမ ာ ပ တ်ပါတယ)် 

 

⚫ တနထျိိုငရ်ှာ ရပ်ရ ှာရဲ ဲ့ နျိိုငင်ခံခှာွေးအလိုပ်သမှာွေး ည ျိနှုျိငွ်ေးတရွေးဌှာန  

နအာက်က အငတ်ာေကစ်ာမျက်န ာမ ာ ရ ာနဖွေန ငုပ်ါတယ။် 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/foreigner_mmr.pdf 

 

လုပ်ငော်းခွေငအ်နမခအနေစတာနတွေအတွေက် နဆွေားနနွေားတာက ုနတာ့်  

နအာက်က အငတ်ာေကစ်ာမျက်န ာမ ာလည်ား ရ ငာ်းမပချက်ရ  ပါတယ။် 

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_mmr.html 
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အလပ်ုသငတ်ော်းမ ာ အခကအ်ခ နတွေွေ့တ ့်အခါ 

⚫ နျိငင်ခံခှာွေးသှာွေး နည်ွေးပညှာ အလိုပ်သငတ်န်ွေး ကကွီေးကကပ်တရွေး တကှာ်မတ（ီOTIT） 

မျိခငဘ်ှာသှာစကှာွေးခဖင်ဲ့ တျိိုငပ်ငတ်  ွေးတန ွေးခခငွ်ေး (အငတ်ာေကစ်ာမျက်န ာ၊ တယ်လီဖေုာ်း၊ စာ) 

ဝကဘ်ဆ် ုကမ် ာ တ ုငပ်ငန်ဆွေားနနွေားမခငာ်း ။  ။ ၂၄ော ီလံုား သံုားန ငုပ်ါတယ် 

 (ဖုော်းေ ့် တ ုငပ်ငန်ဆွေားနနွေားမခငာ်း အချ ေအ်တ ုငာ်း လပ်ုနဆာငန်ပားပါတယ)်။  

ဖုော်းေပံါတ် ။  ။ 0120-250-302（အခမ ့်） 

အဂလ ါနေ ့် နေ ့်လယ် ၁၁ော ီမ  ည ၇ော ီ (န စသ်စ်ကူားကာလမ ာ ပ တပ်ါတယ)် 

စာ  ။  ။ စာထ မ ာ နဆွေားနနွေားတ ုငပ်ငခ်ျငတ် ့် အန ကာငာ်းအ ာေ ့် သင့် ် ့် လ ပ်စာ၊ ဆကသ်ွေယန်စလ ုတ ့် ေည်ားလမ်ားနတွေက  ု

န ားပပီား နအာကက် လ ပ်စာဆကီ ု နပားပ ု ့်ပါ။  

Support Division, Technical Intern Training Department 

Organization for Technical Intern Training 

3F LOOP-X Building 

3-9-15, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 

108-0022 

 

နအာက်က အငတ်ာေကစ်ာမျက်န ာမ ာလည်ား ရ ငာ်းလငာ်းချကရ်  ပါတယ်။  

https://www.support.otit.go.jp/soudan/mm/ 
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