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နုိင္ငံၿခားသားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းအတြက္လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား 

အထူး့ျဘျြြသျြျါခြင့္စီစီစ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းအတြက္လိုိအပ္ ဂ်ပန္စကားဘာသာဌာန ေ 
 
1・အထူးအခြင့္အ ေရး 
2・သင္ရိုးညြန္းနွင့္ ေလ့လာမႈႈ႕ပန္းတုိင္း 
3・အတန္းစာသင္ခ်ိန္ 
4・အတန္းဘာသာရပ္ 
5・ေလွ်ာက္လႊာသင္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
6・ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား 
7・စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ၿခင္းနည္းလမ္း 
8・ေက်ာင္းဝင္ၿခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
9・ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္းေနထုိင္းေရး 
10・  ဆုလတ်ေငြစသည့္ 
11・ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္နွင့္ေလွ်ာက္လြာတင္ရန္လိပ္စာ 
12・ေက်ာင္းအသင္း၀င္္TACHIBANA GAKUEN သမိုင္း၀င ္
13・ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးတည္ေနရာေၿမပုံ 
 
ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ 
 
ပညာေရးေဒါက္တာဘြဲ႕ TSUNEO NAKAJIMA 
 
95ခုနွစ္～96ခုနွစ္Harvard University ပညာေရးဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းတြင္း ပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ 
Harvard University ပညာေရးဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းတြင္းေလ့လာေအာင္ျမင္မႈ႔ကုိမိမိကိုယ္တုိင္ေက်ာင္းတည္ေထာင္နိုင္ခဲ့ေသာ 
TOKYO UNIVERSITY OF SOCIAL WELFARE, NAGOYA COLLEGE OF PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY, 
NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINESS ၏အေတြ႕ၾကံဳကိုသံုးသပ္ျပီး
「စာမလုပ္နုိင္ေသာ(ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ)မ်ားကို ထူးခြ်န္ေသာ(ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ)ျဖစ္ေအာင္လုပ္နိုင္တာပညာေရး」
ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္းဒႆနျဖင့္ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္၊ သူနာျပဳ၊ စိတ္ပညာ၊ ပညာေရးစသည့္ အသိပညာနွင့္ နည္းပညာကို 
သင္ယူနို္င္ျပီထူးခြ်န္ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူနွင့္ ဆရာမ်ားလူသားအရင္းျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းကိုဦး 
တည္ပါသည္။ 
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ဂ်ပန္စကားသာသာရပ္（2023ခုနွစ္ 4လပုိင္းေက်ာင္း၀င္မည့္ေက်ာင္းသားမ်ား）ေက်ာင္းသားေခၚယူျခင္း 
 
 

１．အထူးအခြင့္အေရး   

ကၽႊန္ေတာ္တို႕၏ဂ်ပန္ဘာသာစာသင္ေက်ာင္းသည္၊ဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးစနစ္နွင့္အညီအနစ္30 ေက်ာ္သက္တမ္းရွိခဲ့ 
ပါသည္။ယေန႕အခ်ိန္ထိဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ားစြာကိုေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္သာလက္ခံေသာအ
တန္းၿဖစ္ၿပီးဆရာတစ္ဦးၿခင္းစီမွေသခ်ာၾကပ္မတ္၍၊ဘာသာစကားနွင့္ပါတ္သက္၍အဓိကလိုအပ္ေသာအခ်က္ေလးခ်က္ 
ၿဖစ္သည့္（စာဖတ္ၿခင္း・နားေထာင္ၿခင္း・ေၿပာဆုိၿခင္း・ေရးၿခင္း）တို႕ကိုေလ႕က်င့္ေပးၿပီးေန႕စဥ္အတြက္လို 
အပ္သည္မ်ားကိုကူညီေထာက္ပန္႕ေပးပါသည္။ 

ထိုအၿပင္ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားနွင့္ပါတ္သက္ေသာလမ္းညြန္မႈမ်ား၊ေက်ာင္းၿပီးသြားသည့္ေနာက္တြင္မ်ား 
ၿပားလွေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ AICHIKENN  တြင္ေက်ာင္းသားဘ၀ကိုစတင္ရန္ဂ်ပန္ၿပည္တြင္းတြင္ရွိေသာ 
တကၠသိုလ္အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ေက်ာင္းဆက္တက္ၾကပါသည္။ 
 
  

2．သင္ရိုးညြန္းနွင့္ ေလ့လာမႈႈ႕ပန္းတိုင္း   

ေက်ာင္း၀င္ရ
မည့္ကာလ   

သင္ရိုးညြန္း သင္တန္းအခ်ိန္ ေက်ာင္း၀င္ရန္  
သတ္မွတ္ဦးေရ 

သင္ရိုးေလ့လာမႈ႕ပန္းတိုင္း 

4 လ ဂ်ပန္စကားB 
ဌာန 1 
(ေက်ာင္းသစ္ 
ဆက္တက္ရန္ 
2ႏွစ္ စနစ္) 

① 9：00～9：50 
② 10：00～10：50 
③ 11：00～11：50 
④ 12：00～12：50 
 

30 ေယာက္ ဂ်ပန္တြင္တကၠသိုလ္နွင့္အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသို႕ေက်ာင္း 
ဆက္လက္တက္ရန္လုိအပ္ 
ေသာဂ်ပန္စကားအရည္ခ်င္းနွင့္
သင္ယူမႈ႕အေလ့အကျင့်၊လက္ 
ေတြ႕စကားေျပာကိုေလ့လာသင္
ယူျပီး။လက်တ ွေ့လုပ်တောင်မှုနှင့် 
တေချာတောေက်ေံတ ပာေို 
 ခင်းအရည်အချင်းကိုရရီှတေရန် 
ရည်ရွယ်ပါေည်? 

4လ ဂ်ပန္စကားB 
ဌာန 2 
(ေက်ာင္းသစ္ 
ဆက္တက္ရန္ 
2ႏွစ္ စနစ္) 

① 13：30～14：20 
② 14：30～15：20 
③ 15：30～16：20 
④ 16：30～17：20 

30 ေယာက္ 

 
※ျပည္တြင္းမွဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းတြင္1နွစ္တက္ေရာက္ၿပီးယၡဳလက္ရွိတက္ေနေသာအတန္းနွင့္ေပါင္း2နစ္ရွိပါက 

တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ 
 

 

3.အတန္းစာသင္ခ်ိန္   

တပတ္ ၅ရက္ ( တနလၤာမွ ေသာၾကာ၊ ၁ရက္ ၄နာရီ ) 

အတန္းတက္ခ်ိန္ေပါင္း၊ မည္သည့္သင္ရိုးျဖစ္ျဖစ္ ၂နွစ္ျဖစ္ျပီး ၁၆၈၀နာရီျဖစ္သည္။ 
ဂ်ပန္စကားB ဌာန 1・2 
(အခြေခံအဆင့်၊ အလယ် န်းအေင့် 
၊အထက် န်းအေင့်) 

ဂ်ပန္စကားB ဌာန 1・2  
(အလယ် န်းအေင့် ၊အထက် န်းအေင့်) 

အရည္အခ်င္းအဆင့္  အတန္းခ်ိန္ေပါင္း အရည္အခ်င္းအဆင့္  အတန္းခ်ိန္ေပါင္း 
အေၿခခံတန္း  ၄၂၀ အလယ္တန္းအဆင့္ ၄၂၀ 
အလယ္တန္းအဆင့္ ၄၂၀ အထက္တန္းအဆင့္ ၁ ၄၂၀ 
အထက္တန္းအဆင့္ ၁ ၄၂၀ အထက္တန္းအဆင့္ ၂ ၄၂၀ 
အထက္တန္းအဆင့္ ၂ ၄၂၀ အထက္တန္းအဆင့္ ၃ ၄၂၀ 
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※အထက္ပါအတန္းခ်ိန္၏ ၁ယူနစ္ ၅၀မိနစ္ျဖစ္သည္။ 

4.အတန္းဘာသာရပ္  
ဂ်ပန္စကားဘာသာေက်ာင္းတြင္ဂ်ပန္စကားတိုးတက္မႈ႐ွိေစရန္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္၊ေက်ာင္းသား၏ဂ်ပန္စကားဘာသာ 
အရည္အခ်င္းကိုလိုက္၍အတန္းကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။ေအာက္ပါဇယားသည္ဥပမာျဖစ္သည္  

(ဥပမာ) 
【အေၿခခံတန္း 】                                                   

တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၵဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

ခန္းဂ်ီး ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း နားေထာင္ျခင္း စာစီစာကံုး စကားေျပာ 
 

ခန္းဂ်ီး ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း နားေထာင္ျခင္း စာစီစာကံုး စကားေျပာ 

 
 
【အလယ္တန္းအဆင့္】 

တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၵဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စကားစု ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း        ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စကားစု ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

နားေထာင္ျခင္း သဒၵါ နားေထာင္ျခင္း စာစီစာကံုး စကားေျပာ 
 

နားေထာင္ျခင္း သဒၵါ နားေထာင္ျခင္း စာစီစာကံုး စကားေျပာ 
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【အထက္တန္းအဆင္ ့ ၁】 
တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၵဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း  စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စကားစု ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စကားစု ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

သဒၵါ စကားေျပာ 
 

နားေထာင္ျခင္း စာစီစာကံုး နားေထာင္ျခင္း 

သဒၵါ စကားေျပာ 
 

နားေထာင္ျခင္း စာစီစာကံုး  နားေထာင္ျခင္း 

 
【အထက္တန္းအဆင့္ ၂】 

တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၵဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စကားစု ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စကားစု ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

သဒၵါ 
 

စကားေျပာ 
 

နားေထာင္ျခင္း  စာစီစာကံုး နားေထာင္ျခင္း 

သဒၵါ 
 

စကားေျပာ 
 

နားေထာင္ျခင္း  စာစီစာကံုး နားေထာင္ျခင္း 

 
【အထက္တန္းအဆင့္၃】 

တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၵဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ 

ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း  စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စကားစု  ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

 ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း စကားစု ဝါကျဖွေဲ့ ခင်း 

သဒၵါ စကားေျပာ 
 

နားေထာင္ျခင္း  စာစီစာကံုး နားေထာင္ျခင္း 

သဒၵါ စကားေျပာ 
 

နားေထာင္ျခင္း  စာစီစာကံုး နားေထာင္ျခင္း 

 

5．ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား   
ေအာက္ပါေရးသားထားေသာ ①、②、③အခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီသူၿဖစ္ရပါမည္။ 
① နိုင္ငံရပ္ၿခားတြင္ေနထိုင္၍သာမန္အတန္းပညာကို12တန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးသူ၊သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံတြင္တကၠသိုလ္၀င္တန္း 

ေအာင္လက္မွတ္ရရွိၿပီးသူ။ထိုအၿပင္ယၡဳအခ်က္အလက္နွင့္ပါတ္သက္၍မိခင္ေက်ာင္းမွေထာက္ခံေပးနိုင္သူ 
② ဂ်ပန္ဘာသာစကားေလ့လာသင္ၾကားအခ်ိန္က150နာရီအထက္ရွိေသာသူ၊ ထို႔ျပင္ဂ်ပန္ဘာသာအရည္ခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ

（JLPT（N5 အထက္））、စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္ဂ်ပန္ဘာသာသတ္မွတ္အရည္အခ်င္း(J-CERT(အေျခခံအဆင့္၏အထက္)  
J-TEST(Fအဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္သူ）ထို႔အၿပင္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွအသိအမွတ္ၿပဳထားေသာဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္း 
ေအာင္လက္မွတ္(N5)နွင့္ကိုက္ညီေသာလက္မွတ္ရွိသူ။ 

③  မိခင္ေက်ာင္းမွေအာင္လက္မွတ္ရရွိသည္အထိေက်ာင္းလခေပးသြင္းနိုင္သူ၊ေနထိုင္စားေသာက္စားရိတ္ကိုအမွန္တ 
ကယ္ေပးေဆာင္နိုင္ေသာတာ၀န္ခံ။ 

※ယခင္ကေက်ာင္း၀င္ခြင့္ၿငင္းပယ္ခံရေသာမွတ္တမ္းရွိသူသည္သီးသန္႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပါ။  



 

 

4 

 

6．ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား   

6－（1）စာတိုက္မွေပးပို႕၍ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿခင္း  
 
① ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္႕သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကာလအတြင္း၊လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုစုစည္း၍ေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ၿပထားေသာေလွ်ာက္လႊာေပးပို႕ရမည့္ဌာနသို႔ပို႔ေပးပို႕ရပါမည္။ 
② ေက်ာင္းမွစာေမးပြဲရက္ကိုသတ္မွတ္ၿပီး၊စာေမးပြဲကိုက်င္းပပါမည္။ေန႕ရက္အခ်ိန္၊ေနရာနွင့္ပါတ္သက္၍ေလွ်ာက္ 

လႊာတင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္သီးသန္႕အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 
 

＜ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္႕ေနရာလိပ္စာ＞ 
＜保育・介護・ビジネス名古屋専門学校＞ 
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-4 
代表番号 052-222-5631 
 
6－（2）ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္႕ေန႕ရက္အခ်ိန္ကာလ 
 
①  နိုင္ငံရပ္ၿခားမွေလွ်ာက္လ့ာတင္သြင္းလွ်င္  

2023 နွစ္ 4 လတြင္ေက်ာင္း၀င္နိင္ရန္: 2022 နွစ္ 6 လ 8 ရက္（ဗုဒ္ဓဟူး）～ 2022နွစ္10 လ14 ရက္（ေသာၾကာ） 
② ၿပည္တြင္းမွေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလွ်င္ 

2023နွစ္ 4 လတြင္ေက်ာင္း၀င္နုိင္ရန္：2022 နွစ္ 6 လ 8 ရက（္ဗုဒ္ဓဟူး）～20223နွစ္ 2 လ 10 ရက္（ေသာၾကာ） 

6－（3）ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
※ေရးသြင္းထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍လိမ္ညာမႈမ်ားရိွခဲ့လွ်င္၊စာေမးပြေဲၿဖဆိုခြင့္မၿပဳပါ။ထုိအၿပင္စာေမးပြေဲအာင္

ၿမင္ေၾကာင္းေၾကၿငာၿပီးေနာက္တြင္လည္းလိမ္ညာထားသည္႕အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတြ႕ရွိပါကလည္းစာေမးပြေဲအာင္ျမင္ 
ေၾကာင္းကိုရုတ္သိမ္းပါမည္။ 

※တစ္ၾကိမ္တင္ၿပီးသြားေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုမည္သည့္အေၾကာင္းၿပခ်က္နွင့္မွၿပန္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။  
 

＜ေလွ်ာက္လြာတင္ရန္စာရြတ္စာတမ္း＞ 

 လုိအပ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္း 

သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား  

1 ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာၿဖစ္ၿပီး၊ေလွ်ာက္လႊာတင္သူကိုယ္တုိင္ေရးသြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။ 

2 ကုိယ္ေရးရာဇ 
၀င္ေလွ်ာက္လႊာ  

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာၿဖစ္ၿပီး၊ေလွ်ာက္လႊာတင္သူကိုယ္တုိင္ေရးသြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။ 

3 
က်န္းမာေရးစစ္ 
ေဆးခ်က္ 

ေထာက္ခံစာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာၿဖစ္ၿပီးေလွ်ာက္လႊာမတင္မီွ၃လအတြင္းစစ္ေဆးထားေသာေဆးစစ္ခ်က္မွတ္ 
တမ္းၿဖစ္ရမည္။ 
※နီေပါနုိင္ငံ၊ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွေလွ်ာက္လႊာတင္သူမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ေဆးစစ္ခ်က္နွင့္္အတူဓာတ္မွန္ရုိက္ထားေသာ 
「ရင္ဘတ္ပိုင္းရုိက္ထားေသာဓာတ္မွန္ဓာတ္ပုံစာရြက္」မူရင္းကုိလည္းတင္ၿပရပါမည္။ထုိအၿပင္ေလွ်ာက္္လႊာတင္သူ 
နွင့္ပါတ္သက္ေသာအၿခားတုိင္းၿပည္၊နယ္ေၿမေဒသမွသတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားလည္းအက်ံဳ း၀င္ပါသည္ 

4 
အမွတ္စာရင္း 
စာရြက္  

အထက္တန္းေက်ာင္းမွေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာအတန္းေက်ာင္းအထိအမွတ္စာရင္း  
※（တရုတ္နိုင္ငံၿဖစ္လွ်င္）တကၠတိုလ္ေအာင္လက္မွတ္（အထက္တန္းထိေလ႕လာထားေသာ） 
စာေမးပြေဲၿဖသူက「ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏လက္မွတ္အၿပင္သုေတသနၿပဳေက်ာင္းသားပညာေရးၿမင့္တင္ 
ေရးဗဟုိၿပဳေက်ာင္း」မွထုတ္လုပ္ေပးေသာအေထာက္အထား（ရမွတ္ေရးသြင္းထားေသာလက္မွတ္） 

5 

ေအာင္လက္မွတ္၊ 
ေအာင္ၿမင္ၿပီးဆံုး 
ေၾကာင္းေထာက္ခံစ
ာ(မႈရင္း)  

ေမြးရပ္ေၿမမွအထက္တန္းေက်ာင္း၊အၿပင္ေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခ့ဲသည့္အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ ္
၊ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနဆဲၿဖစ္ပါ「ေအာင္ၿမင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ」တရုတ္နိုင္ငံသားၿဖစ္ပါက「ေအာင္လက္မွတ္」 
မူရင္းၿဖစ္နိုင္မည္ဆုိလွ်င္「တစ္နိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ဗဟုိဌာန(ပညာေရးဌာနစစ္တမ္းဗဟုိဌာန)」 
ထုိအၿပင္「ပညာေရးဌာန၊သုေတသတၿပဳေက်ာင္းသားပညာေရးစင္တာဗဟုိဌာနမွထုတ္ေပးေသာပညာေရးသမုိင္း 
အေထာက္အထားမူရင္းကိုတင္ၿပရပါမည္။ 

6 

ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အ 
ခ်င္းေအာင္လက္ 
မွတ္（ဂ်ပန္စာ 
သင္ယူထားေသာ 
ေအာင္လက္မွတ္） 

မိခင္တုိင္းၿပည္တြင္ဂ်ပန္ဘာသာကုိသင္ယူခဲ့ေသာေက်ာင္း(ဂ်ပန္ဘာသာသင္ယူခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလ)ကုိသတ္မွတ္ထား 
ေသာအရာ၊ဂ်ပန္ဘာသာေလ႕လာထားေသာအခ်ိန္ကာလကုိမပ်က္မကြက္ၿဖည္႕သြင္းထားေသာလက္မွတ္။ 
※နာရီေပါင္း150အထက္သင္ယူထားေၾကာင္းၿပသနုိင္သည္႕၊ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြJဲ-TESTစီးပြားေရး 
အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ထားေသာဂ်ပန္ဘာသာစာေမးပြေဲၿဖဆုိထားသူသည္အေထာက္အထားအၿဖစ္N5နှင်အ့ထ

က် ေအာင်လက်မှ ၊်အမွတ္စာရင္းစာရြက္ကုိတင္ၿပရပါမည္။ 

7 အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာေထာက္ခံစာ 

※ ေလွ်ာက္လြာတင္သူ၏မိမိတုိင္းၿပည္တြင္၊အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာေထာက္ခံစာကုိတင္ၿပရမည္။ 
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8 ဓာတ္ပုံ  

5ပုံ（ေဒါင္လုိက္4စင္တီမီတာ×အလ်ားလုိက္3စင္တီမီတာအားလုံးတူညီရပါမည္）ဓာတ္ပုံေနာက္တြင္တိုင္းၿပည္အမည္၊ 
ေက်ာင္းသားအမည္ေရးသြင္းၿပီး၊တစ္ပုံကုိေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုတြင္ကပ္ရပါမည္။ေလွ်ာက္လြာမတင္မီ3လအလုိတြင္ရုိက္ထား 
ေသာဓာတ္ပံုၿဖစ္ရပါမည္။ကုိယ္တစ္ပိုင္းပံုၿဖစ္ၿပီးမ်က္နွာၿပင္တြင္ဦးထုပ္ေဆာင္းထားၿခင္း၊ရႈခင္းမ်ားပါေသာ၊ပုံမၿဖစ္ရပါ။ 
ၾကည္လင္ၿပတ္သားေသာပုံၿဖစ္ရပါမည္။အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာပုံမ်ားနွင့္ကြန္ၿပဴတာနွင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာပုံမ်ားလက္
မခံပါ။ 

9 စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ခေငြ 
သြင္းရန် ေထာက္ခံစာ 

နိုင်ငံ ခားမှဝင်ခွေင့်တဖာင် င်ေွေင်းေည့်အခါ၊ေေ်တေးခကို ပညဝ်င်ခွေင့်ဗွေီဇာလက်မှ ်ရရိှပပီးတနာက် ွေင်၊ေက်ာင္းလခနွင့္အတူ၊
စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ခကုိေပးသြင္းရပါမည္။တကျာင်းလခတပးေွေင်းပပီးလျှင်တငွေလွှဲောရွက်ကိုမ ိ္တူ ဖင့် င် ပရပါမည်။ 

10 ပတ္စပုိ႕မိတၱဴ 
※ အသုံးၿပဴသူ၏ပတ္စပုိ႕ၿဖစ္ၿပီးစာမ်က္နွာအားလုံးကုိမိတၱဴဆြ၍ဲတင္ၿပရပါမည္။  

 ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္းမွာေလွ်ာက္လႊာတင္သူလည္ဘဲမပ်က္မကြက္တင္ရန္။ 

11 ေနထုိင္ခြင့္ကဒ္မိတၱဴ 
(ေရွ႕ေနာက္) 

※ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္းမွာေလွ်ာက္လႊာတင္သူသာလွ်င္။ 
ေနထုိင္ခြင့္ကဒ္မိတၱဴ နွစ္ဘက္ကို A4စာရြတ္ျဖင့္မိတၱဴကူးရန္။ 

12 

ေက်ာင္းလခ၊ 
ေနထုိင္ေရးေငြေပးေခ်း
မႈနည္းလမ္းေထာက္ခံ 
စာစာရြက္ 

※ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္းမွာေလွ်ာက္လႊာတင္သူသည္ ေက်ာင္းလခ၊ ေနထုိင္ေရးေငြေပးေခ်းမႈနည္းလမ္းေထာက္ခံစာစာရြက္၊ 
3လတြင္းျပဳလုပ္ထားေသာစာရြက္ကိုထပ္ရမည္။ဘဏ္စာအုပ္၏မိတၱဴထပ္ပါက၊ ဘဏ္အမည္၊ ဘဏ္စာအုပ္ကုိင္သူအမည္ 
ပါ၀င္ေသာစာမ်က္နွာကုိအပါအ၀င္၊ ေငြသြင္ေငြထုတ္ထားေသာစာမ်က္နွာအားလံုးကုိမိတၱဴကူျပီးထပ္ရမည္။ 

13 
ယခုတက္ေရာက္ေန 
ေသာေက်ာင္း၏ေက်င္း
ေခၚခ်ိန္၊ အမွတ္ စာရင္း 

※ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္းမွာေလွ်ာက္လႊာတင္သူသည္၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခ်ိန္ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္း၏ဂ်ပန္ေက်ာင္းသုိ႕မဟုတ္အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစသည့္ေက်ာင္းတက္ေနသူျဖစ္ျပီး၊ ထိုေက်ာင္း၏ေက်ာင္ေခၚခ်ိန္၊ အမွတ္စရင္း(မူရင္း)ကုိတင္ရမည္။ 
※ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းသုိ႕မဟုတ္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားေက်ာင္း၊ တကၠသုိလ္၊ 
ေကာလိပ္၏ဂ်ပန္စကားအထူးျပဳ၊ အျခားေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစသည့္။ 
※ဂ်ပန္တကၠသိုလ်ေက်ာင္းတက္ေနသူျဖစ္ပါက ၊ထုိေက်ာင္း၏ေက်ာင္းတက္ေနေသာေထာက္ခံစာ(မူရင္း)တင္ရန္။ 
※ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေၾကာင္းသိရွိရန္စာရြက္(ပုံစံလြက္လပ္စြာေရးနုိင္) ကုိတင္ရန္။ 

14 ေက်ာင္းတက္ခ်င္ေသာ
အေၾကာင္းအရင္းစာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္ၿဖစ္ၿပီး ။ မိမိကုိယ္တိုင္ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ေရးရန္။ 
※ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္းမွေလွ်ာက္လႊာတင္သူသာလွ်င္။ 

15 ေက်ာင္းတက္ရန္ 
ေထာက္ခံေပးေသာသူ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္ၿဖစ္ၿပီးတာ၀န္ခံသူမွေရးသြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။ 

16 
 

ေက်ာင္းတက္ရန္သ 
ေဘာတူညီေၾကာင္း 
ေထာက္ခံစာ 

ေက်ာင္းေလွ်ာက္သူကမိမိကုိယ္တုိင္ေရးသားထားေသာ၊ လက္မွတ္၊ တံဆိပ္တုံးျဖစ္သည္။  

17 အိမ္ေထာင္စု 
မွတ္တမ္း  

တရုတ္နိုင္ငံသားမ်ား「ေဒသခံသက္ေသစာအုပ္」တြင္မိသားစု၀င္အားလံုးပါ၀င္ေသာမိတၱဴ၊「ေဒသခံသက္ေသစာအုပ္」
၏စာမ်က္နွာအားလုံးကုိရုိက္ကူးထားေသာဓာတ္ပုံ 
※ အသစ္လဲလွယ္သည့္ရြက္စြၿဲဖည့္သြင္းထားေသာ「ေဒသခံသက္ေသစာအုပ္」အၿဖစ္ကန္႕သတ္ထားၿပီး၊ 
အၿခားတုိင္းၿပည္မ်ားမှာ「ေမြးစာရင္းစာရြက္ေထာက္ခံစာ」စသည္တိ႕ုကုိတင္ၿပရပါမည္။ 

18 
ပညာသင္ဆ ု
ေထာက္ပန္႕ 
ေၾကးေထာက္ခံစာ 

ပညာသင္ေထာက္ပန္႕ေၾကးရရိွသူသည္၊ေထာက္ပန္႕ေၾကးရရိွထားေသာအဖြကဲအစည္းအမည္၊ရရိွသည္႕ေထာက္ပန္႕ 
ေၾကးေငြ၊ရရိွထားသည့္ကာလအပုိင္းအၿခားထုတ္ၿပန္ခ်က္စသည္တို႕ကုိၿဖည္႕သြင္းၿပီးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိေရး 
သြင္းထားသည့္စာရြက္စာတမ္းစသည္တုိ႕ကိုတင္ၿပရပါမည္။ 

19  ေငြေၾကးတာ၀န္ယူ 
ေထာက္ခံစာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္ၿဖစ္ၿပီး။ ေငြေၾကးတာ၀န္ယူသူကကုိယ္တိုင္ေရးျဖည့္ရမည္။ 

 
＜ေငြေၾကးတာ၀န္ယူသူမွတင္ၿပရမည္႕စာရြက္စာတမ္း＞ 

①ေငြေၾကးေထာက္ခံေပးသူကဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္ေနထိုင္ပါက 
 လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္: သတိထားရမည္႕အခ်က္အလက္မ်ား 

1 အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာအ 
ေထာက္အထား 

ကုပၸဏလုီပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ「လုပ္ငန္းလုိင္စင္မွတ္တမ္း」ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္သူ「အသိအမွတ္ၿပဳေလ်ာက္ထားေသာ 
စာရြက္စာတမ္း」 

2 
ဝင်ငွေအထောက်အထားစာရွက် 
(ၿပီးခဲ့ေသာ3နှစ်စာအပါအ၀င္） 

ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမွထုတ္ေပးေသာဝင္ေငြနွင့္ပါတ္သက္၍ၿဖည္႕သြင္းထားေသာအရာ
「ပင္စင္အတြက္ေဆာင္ထားေသာဝင္ေငြမ်ား」မရပါ။ 

3 ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္၊တြင္ေန 
ထုိင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ 

အတူေနထုိင္ေသာမိသားစုအားလံုးၿဖည္႕သြင္းထားေသာေနထုိင္ေၾကာင္းစာရြက္။နုိင္ငံၿခားသားၿဖစ္လွ်င္၊နေထုိင်ရာမြိုံန
ယ်၏အိမ်ထောင်စုတွင်ဖြည့်သွင်း၍မည္သည္႕နိုင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္းေနထုိင္ခြင့္ကဒ္ၿပားမိတၱဴကုိတင္ၿပရပါမည္။  

4 လက္မွတ္၊တံဆိပ္တုံးမွတ္ပုံတင္ 
ထားေသာေထာက္ခံစာ 

ေငြေၾကးတာ၀န္ခံေပးသူ၏မွတ္ပံုတင္ထားေသာတံဆိပ္တံုးကုိအသုံးၿပဳရမည္။  

5 ေငြစုစာအုပ္ ဘဏ်မှထု တ်ပးထားတော၊ေငြေၾကးတာ၀န္ခံ၏အမည္နွင့္ေငြစုစာအုပ္ၿဖစ္ရမည္ 

6 
တငွေေုပုေံံလုပန်ည်းလုပ်ဟန်ောရွက်

ော မ်း 

တငွေေုထားေည့်၊တငွေေုောအုပ်မ ိ္တူကုိ င် ပရမည်။ 

7 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအ 
ေထာက္အထား 

မိသားစုနွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္လွ်င္ေလွ်ာက္လြာတင္သူနွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေထာက္အထားကုိတင္ 
ၿပရပါမည္။  

 



 

 

6 

 

② နိုင္ငံၿခားလြေဲငြနွင့္ပါတ္သက္ေသာ၊ေငြေၾကးတာ၀န္ခံၿဖစ္လွ်င္ 
 

 လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း သတိထားရမည္႕အခ်က္အလက္မ်ား 

1 အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန 
ေသာအေထာက္အထား 

အလုပ္ဌာနေနရာဌာနမွထုတ္ေပးေသာ၊အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ႕သည့္အခ်ိန္ကာလကုိၿဖည္႕သြင္းထားသည္႕ေထာက္ခံစာ။
ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ၿဖစ္ပါက「လုပ္ငန္းလုိင္စင္မွတ္တမ္း」ထုိအၿပင္「လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္စာရြက္စာတမ္း」
မိတၱဴကုိတင္ၿပရပါမည္။ 

2 ၀င္ေငြအေထာက္ထား 
（ၿပီးခ့ဲေသာ3နစ္စာအပါအ၀င္） 

အလုပ္ဌာနေနရာဌာနမွထုတ္ေပးေသာတစ္နစ္စာသင္ေငြစာရြက္၊အလုပ္ဌာန၏ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာဖုန္းနံပါတ္စ
သည္ထည္႕သြင္းေရးသားထားေသာ၀င္ေငြေထာက္ခံစာ  

3 
အခွေန်တောင်ထားတောအတထာက်အ

ထားောရွက်ော မ်း 

( ၿပီးခဲ့ေသာ3နစ္စာအပါအ၀င္） 

အခွေန်တငွေေညး်ကျပ်ေည့်ဌာနမှထု တ်ပးထားတောအတထာက်အထားောရွက် ဖေ်ပပီး၊အခွေန်တငွေတပးေွေင်းထားတ ကာင်းရေး
ေွေင်းထားရမည်။ 

4 ေငြစုစာအုပ္ 
ေငြေၾကးတာ၀န္ခံအမည္ၿဖင့္ဘဏ္မွထုတ္ေပးေသာေငြစုစာအုပ္။တရုတ္နိုင္ငံမွေငြလြပဲါကဘဏ္စာအုပ္၏ေနာက္ 
ေက်ာဘက္တြင္ပါေသာ「ကုိယ္ပုိင္」မိတၱဴကုိပူးတြတဲင္ၿပရပါမည္။ 

5 
တငွေေုပုေံံလုပန်ည်းလုပ်ဟန်ောရွက်ော

 မ်း 
တငွေေုထားတောတငွေေုောအုပ်မ ိ္တူအ ပင်တငွေရရိှပုံရှင်း ပချက်ောရွက်ော မ်း၊နင့်ဝင်တငွေရှိတ ကာင်းေက်တေ ပနုိင် 

သည့်အထောက်အထားကုိတင်ပြရမည်။ 

6 

ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေထာက္အ
ထား（ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပုံအေထာက္အ 
ထား） 

ဂ်ပန္နုိင္ငံၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွထုတ္ေပးေသာနုိင္ငံသားစာရြက္（အိမ္ေထာင္စု၀င္အားလုံး၏အမည္ေရးသြင္းထားေသာ） 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္း။တရုတ္နိုင္ငံသားၿဖစ္ပါကေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပုံကုိေဖာ္ၿပထားေသာစာရြက္စာတမ္း။အၿခား 
တုိင္းၿပည္မ်ားဆုိလွ်င္「ေမြးစာရင္းစာရြက္」စသည္တုိ႕ကိုတင္ၿပရမည္။ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္သူကုိယ္တုိင္ကေငြေၾကးတာ၀န္ခံျဖစ္ပါကတင္ျပရန္မလိုပါ။ 

 

③ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္းမွေလွ်ာက္လႊာတင္ပါက 
 လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား 

1 ေက်ာင္းလခ၊ေနထုိင္ေရးေငြေပးေခ်းမႈ
နည္းလမ္းေထာက္ခံစာစာ ရြက္ 

ေက်ာင္းလခ၊ေနထုိင္ေရးေငြေပးေခ်းမႈနည္းလမ္းေထာက္ခံစာနွင့္ပါတ္သက္၍၊3လတြင္းျပဳလုပ္ထားေသာစာရြက္ 
စာတမ္းကိုတင္ျပရန္။ဘဏ္စာအုပ္၏မိတၱဴထပ္ပါက၊ဘဏ္အမည္၊ဘဏ္စာအုပ္ကုိင္သူအမည္ပါ၀င္ေသာစာမ်က္ 
နွာကုိအပါအ၀င္၊ ေငြသြင္ေငြထုတ္ထားေသာစာမ်က္နွာအားလံုးကုိမိတၱဴကူျပီးထပ္ရမည္။ 
※ေလွ်ာက္လႊာတင္သူကုိယ္တုိင္ကေငြေၾကးတာ၀န္ခံျဖစ္ပါက 
မိမိကုိယ္တု္ိင္အမည္၏ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ၊ပညာသင္ဆုေထာက္ပန္႕ေၾကးေထာက္ခံစာစသည့္။ 
※ေငြေၾကးေထာက်ပန့်သူတာ၀န္ခံကအျခားသူျဖစ္ပါကေငြေၾကးေထာက္ပန့်သူတာ၀န္ခံ၏ဘဏ္စာအုပ္ 
အမည္နွင့္လက္က်န္စုေငြပါ၀င္(မူရင္း)နွင့္ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ၊ေငြြလႊဲပုိ႕ထားေသာေထာက္ခံစာစာရြက္(ေငြလႊဲပိ႕ု 
ထားေသာဘဏ္မွထုက္ေပးေသာစာရြတ္၏မိတၱဴ၊အမွန္တကယ္ေငြလႊဲထားေသာေက်ာင္းသားအမည္၏ဘဏ္စာ
အုပ္မိတၱဴ)စသည့္ 

※ေငြစုစာအုပ္သည္ေက်ာင္းလခကုိ၊ေငြေၾကးေထာက္ခံေပးသူမွေပးနုိင္ေသာေငြေၾကးပမာဏရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။  
※ယၡဳနစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဥပေဒနွင့္မညီညြတ္ေသာေနထုိင္မႈ၊ဥပေဒနွင့္မညီေသာအလုပ္လုပ္ကုိင္မႈတိုးပြားလာမႈကုိလုိက္ 

၍ဥပေဒရံုးလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္「ပညာသင္လာေရာက္ၿခင္း」နွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္စစ္ေဆးၿပီးယၡဳေနာက္ပိုင္းတြင္လူ၀င္မႈ 
ၾကီးႀကပ္ေရးဌာနကသတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းနွင့္မကုိက္ညီေသာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမၾကာခဏရိွေသာနုိင္ငံ・ေဒသအတြင္းမွေလွ်ာက္လြာတင္ပါက 
အၿခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိတင္ၿပရန္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ေလွ်ာက္လြာတင္မည္ဆုိလွ်င္အထူးဂရုစုိက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 
6－(4)ေလွ်ာက္လြာတင္ရန္ၿပင္ဆင္ရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္းနွင့္ပါတ္သက္၍သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား 
 
①နိုင္ငံသားအမည္ၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
（တရုတ္နုိင္ငံမွတင္ေသာေလွ်ာက္လြာၿဖစ္လွ်င္）တရုတ္၊ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိ၊ထုိင္ဝမ္နိုင္ငံတုိ႕၏အမည္မ်ားကုိခြၿဲခား၍ေရးပါ 
 

② ေမြးတကၠရ္ကုိၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
နိုင္ငံကူးလက္မွတ္စသည္တုိ႕ကိုေသခ်ာစစ္ေဆး၍ၿဖည့္သြင္းပါ။နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ရွိပါကဓာတ္ပုံမိတၱဴကုိထည့္သြင္းတင္ၿပပါ။  

 
③ အမည္ၿဖည့္သြင္းၿခင္း  
 (ア)（ကိုးရီးယားလူမ်ိဳးၿဖစ္လွ်င္）အမည္နွင့္ကိုက္ညီေသာခန္းဂ်ိစာလံုးမရွိပါက(ခတခန)နွင့္ၿဖည္႕သြင္း၍အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းအမည္ကိုပါေရးၿဖည့္ေပးပါ။ 
 (イ)နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏အမည္တြင္အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းအၿပင္（「Ü」「ç」စသည္）အသံထြက္ပံုစံၿဖည့္သြင္းထားသူၿဖစ္ပါကနုိင္ငံကူးလက္မွတ္တြင ္

ေရးသြင္းထားေသာအမည္ေရးသြင္းထားသည့္ပံုစံနွင့္ကုိက္ညီ၍ေရးၿဖည္႕ပါ။  
 

④ မီသားစုကုိေရးသြင္းၿခင္း 
ေလွ်ာက္လြာတင္သူ၏မိဘ၊ညီအကုိေမာင္နွမမ်ား၏အမည္၊အသက္၊（ေမြးသကၠရ္）အလုပ္အကုိင္ေနထုိင္သည့္ေဒသစသည္တုိ႕ကိုတိက်မွန္ကန္စြာၿဖည့္သြင္းပါ။ 
 

⑤ ေမြးရပ္ေၿမၿဖည့္သြင္းၿခင္း 
「～ၿမိဳ႕နယ္」အထ（ိတရုတ္နိုင္ငံၿဖစ္လွ်င္～ရပ္ကြက္…ၿမိဳ႕နယ္（တုိင္း））တုိ႕ကိုၿဖည္႕သြင္းပါ။ 
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⑥ ကိုယ့္တုိင္းၿပည္တြင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းအမည္ကိုေရးသြင္းပါ။ 

ေလွ်ာက္လြာတင္စဥ္ေနထုိင္ေသာလိပ္စာကုိအေသးစိတ္ေရးပါ။（တရုတ္လူမ်ိဳးၿဖစ္လွ်င္～ရပ္ကြက္…ၿမိဳ႕နယ္（တုိင္း）～နံပါတ္） 
 

⑦ ယခင္ကဂ်ပန္နိုင္ငံသုိ႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ဘူးေသာသမုိင္းရွိပါကၿဖည့္သြင္းပါ။ 
「ရိွသည္」ကုိၿဖည့္သြင္းလွ်င္အႀကိမ္ေရ၊လတ္တေလာတြင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ဘူးပါကအေသးစိတ္ကုိေသခ်ာစြာၿဖည့္သြင္းပါ။ 
 

⑧ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္စာရြက္ထဲတြင္「ေက်ာင္းတက္ခ်င္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္」ကိုၿဖည့္သြင္းပါ။အေၾကာင္းအရာနွင့္အဓိပၸာယ္ကိုေသခ်ာတိက်စြာေရးသားပါ 
⑨ ေနာက္ဆုံးသင္ယူခ့ဲေသာပညာေရးအတန္းကုိၿဖည့္သြင္းပါ။ 

ေလွ်ာက္လြာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္(ဂ်ပန္)ေက်ာင္းမွေက်ာင္းၿပီးခဲ့သူၿဖစ္ပါကကုိယ္႕တိုင္းၿပည္တြင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာေနာက္ဆုံးအတန္းပညာေက်ာင္းအမည္ကုိ 
ေရးသြင္းပါ။ 
 

⑩ မန္ေနဂ်ာ၊ေငြေၾကးတာ၀န္ခံမ်ားမွတာ၀န္ခံပုံစံကုိၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
ေငြေၾကးတာဝန္ခံနွင့္ေလွ်ာက္လြာတင္သူ၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေထာက္အထားကုိေရးသြင္းၿပီးအေထာက္အထားေရးသြင္းေသာအခါတြင္လႊဲေခ်ာ္ 
မႈမရိွေစရန္အထူးသတိထားၿဖည့္သြင္းရပါမည္။ 

⑪ အတိတ္တြင္ၿပည္ဝင္ခြင့္မရရွိခဲ့ေသာအေထာက္အထားရွိသူၿဖစ္လွ်င္ 
ၿပည္ဝင္ခြင့္မရရွိခဲ့ေသာအေၾကာင္းကိုေရးသြင္းၿပီးထိုသံသယကိုေၿဖရွင္းရန္အတြက္ထပ္ေပါင္းတင္ၿပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ၿပရပါမည္။  
 

6－（5）ေလွ်ာက္လြာတင္ရာတြင္အၿခားသတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား 

① သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံတြင္ကိုက္ညီၿခင္းရွိေစရန္အေၾကာင္းအ၇ာမ်ားတြင္ကြပ္လပ္မက်န္ေစရန္ၿဖည့္သြင္းပါ 
② နိုင္ငံရပ္ၿခားမွထုတ္လုပ္ေပးေသာေထာက္ခံစာမ်ားၿဖစ္ပါက၆လအတြင္းထုတ္လုပ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းကိုတင္ 

ၿပရပါမည္။ဂ်ပန္ၿပည္တြင္းထုတ္လုပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းၿဖစ္ပါက၃လအတြင္းထုတ္လုပ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းကိုတင္ၿပရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 
③ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာအၿပင္တင္ၿပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္အၿခားဘာသာစကားၿဖစ္ေနပါကဂ်ပန္ဘာသာသို႕ၿပန္ဆို၍မပ်က္ 

မကြက္တင္ၿပရပါမည္  
④ စာမ်က္နွာနွစ္ဘက္လံုးရွိေသာစာရြက္စတမ္းၿဖစ္ပါကစာမ်က္နွာတစ္ဖက္ၿခင္းစီကိုမိတၱဴဆြဲ၍တင္ၿပရပါမည္။ 
⑤ မွားယြင္းေသာေနရာမ်ားကိုမင္ဖ်က္ေဆးရည္ၿဖင့္ဖ်က္ၿခင္း၊မင္ဖ်က္တိပ္ၿဖင့္ဖ်က္ၿခင္းမၿပဳလုပ္ရပါ။  
⑥ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစာရြက္စတမ္းမ်ားတြင္၊စာရြက္စာတမ္းေရးသြင္းသူ၏အမည္ရာထူး၊စာရြက္စာတမ္းထုတ္လုပ္ေပးသည့္ေနရာဌာန 

အခ်ိန္လိပ္စာ၊ဖုံးနံပါတ္၊ဖက္(စ္)နံပါတ္တုိ႕ကိုၿဖည့္သြင္းတင္ၿပရပါမည္။  
⑦ တရုတ္နိုင္ငံသားၿဖစ္ပါကအမ်ားသံုးစာရြက္စာတမ္းအၿဖစ္လက္ခံအသိမွတ္ၿပဳၿခင္းမလုပ္နိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို၊စည္းကမ္းအတိုင္းၿပဳလုပ္၍တင္ၿပပါ။  
⑧「ေက်ာင္းမွတ္တမ္း၏ေက်ာင္းဝင္သည့္အသက္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလသည္ထိုတိုင္းၿပည္၏ပညာေရးစနစ္က္ုလိုက္၍ 

သာမာန္မဟုတ္သည့္အေၿခအေနတြင္အမ်ားအသိအမွတ္ၿပဳအခ်ိန္ကာလကိုေဖာ္ၿပထားေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္စာရြက္ကိုတင္ၿပရပါမည္။  
⑨ ေလွ်ာက္လြာစာရြက္မ်ားသည္အဆင္ေၿပမႈမရွိၿခင္း၊ေလ်ာက္လြာတင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ေလွ်ာက္လြာတင္ၿခင္း 

အေၿခေနတြင္ထိုေလွ်ာက္လြာကိုစီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။  
⑩ ေလွ်ာက္လြာမ်ားတြင္လိမ္ညာၿဖည့္သြင္းထားမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက၊စာေမးပြဲေအာင္ၿမင္ၿခင္းကိုပယ္ဖ်က္မည္ၿဖစ္ 

ပါသည္။  
 
７．စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ၿခင္းနည္းလမ္း  

ေလွ်ာက္လြာစစ္ေဆးၿခင္း・အင္တာဗ်ဴးေၿဖဆုိၿခင္း・ဂ်ပန္ဘာသာေရးေၿဖစာေမးပြဲ（ဂ်ပန္ဘာသာအရည္ၿခင္းစစ္စာေမးပြအဲဆင့္၅ၿဖင့္ကုိက္ညီရမည္။） 
※ စာေမးပြအဲခ်ိန္ကုိေလွ်ာက္လြာတင္သူနွင့္ခ်ိန္ကုိက္၍အေၾကာင္းၾကားပါမည္။  
※ ေလွ်ာက္လြာတင္သြင္းၿခင္းနွင့္အင္တာဗ်ဴး၊ဂ်ပန္ဘာသာေရးေၿဖစာေမးပြလုိဲက္၍ေရြးခ်ယ္မည္ၿဖစ္ၿပီးေအာင္၊ရႈံးအေၿဖကုိအသိေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

ထုိအၿပင္၊ဖုန္း၊စာတုိက္စသည္တုိ႕နွင့္ပါတ္သက္၍ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္းကုိလက္ခံေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။  
 

８． ေက်ာင္းဝင္ၿခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား   

8－（１）လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံ  
① စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းၿပီးဆုံးသည့္ေနာက္တြင္ေအာင္ၿမင္သူကုိေက်ာင္းမွၿပည္ဝင္ခြင့္ဗြီဇာေလွ်ာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာကုိၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္တင္ၿပသည့္ 

ေလွ်ာက္လြာတြင္ၿပည္႕စံုမႈမရိွပါကဗြီဇာေလွ်ာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာကိုေလွ်ာက္ထားခြင့္မၿပဳလုပ္နိုင္ေသာေၾကာင့္သတိထားေစခ်င္ပါသည္။  
② ၿပည္ဝင္ခြင့္ဗြီဇာေအာင္လက္မွတ္ထြက္ရွိပြီးတပါတ္အတြင္းတြင္သတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္တြင္ေက်ာင္းလခေပးသြင္းရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ထုိအပြင်နုိင်ငံရပ်ခြား 

မှလျှောက်လွှာတင်ထားသူများသည်အောက်ဘက်တွင်ရေးသွင်းထားသောဇယားထဲမှကျသင့်ငွေများကုိတစ်ပါတည်းပေးသွင်းရပါမည်။  
③ ေက်ာင္းလခေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္တြင္ေက်ာင္းမွ「ေအာင္လက္မွတ္「ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ၿပဳလက္မွတ္နွင့္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွထုတ္ေပးေသာ 

「ၿပည္ဝင္ခြင့္ဗြီဇာကဒ္」ကုိေက်ာင္းသားအားေပးပုိ႕ပါမည္။အထက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွၿပီးပါကေက်ာင္သားမွမိမိတုိင္းၿပည္တြငဗ္ြီဇာေလွ်ာက္ရန္အ 
တြက္ၿပင္ဆင္မႈမ်ားကုိၿပဳလုပ္ရပါမည္။ 
  

 

8－（２）စစ္ေဆးခ：ယန္း10,000.- 
※ စစ္ေဆးခနွင့္ေက်ာင္းလခေငြလြၿဲခင္းကုိစာေမးပြေဲအာင္ၿမင္ထားသူကုိယ္တုိင္တာ၀န္ယူရပါမည္။ 
※ စစ္ေဆးခကုိေအာင္ၿမင္သူ၊ရႈံးနိွမ့္သူလုိ႕မခြၿဲခားပဲမလြမဲေရွာင္သာအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားရိွခ့ဲလွ်င္လည္းၿပန္လည္ေပးေဆာင္မည္မဟုတ္ပါ။ 



 

 

8 

 

 

8－（３）ပထမနွစ္အတြက္ေပးေဆာင္ရမည့္ေက်ာင္းခလ 

 

 အေၾကာင္းအရာ ပထမနွစ္ ဒုတိယနွစ္（ပထမပုိင္း） ဒုတိယနွစ္（ေနွာက္ပိုင္） 

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး 100,000 ယန္း   

သင္တန္းေၾကး 530,000 ယန္း 250,000 ယန္း 280,000 ယန္း 
ပရိေဘာဂထိမ္းသိန္းေၾကး 40,000 ယန္း 37,500 ယန္း  
အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ 70,000ယန္ 60,000 ယန္း 2,500 ယန္း 

စုစုေပါင္း 740,000ယန္း 347,500 ယန္း 282,500 ယန္း 
 
သတိၿပဳရန-္အေထြေထြကုန္က်စရိတ္：က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ၊လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈတ္ရွားမႈ၊သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေၾကး ၊ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္အာမခံေၾကး・
ေက်ာင္းသားကဒ္ၿပဳလုပ္ခ၊ေက်ာင္းဆင္းပြအဲခမ္းအနားေၾကး စသည့္။ 
 
※ အထက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာက်သင့္ေငြအၿပင္၊နုိင္ငံၿခားသားဆုိလွ်င္၊ဘဏ္မွေငြလြခဲအေနၿဖင့္ယန္း 10,000ကုိပါထည့္သြင္းေပး 

ရပါမည္။ဘဏ္မွေငြလြလဲွ်င္နိုင္ငံၿခားလြဲေငြကုန္က်စရိတ္နွင့္ဂ်ပန္နိုင္ငံဘဏ္ေငြလြခဲနွစ္မ်ိဳးလံုးလုိအပ္ပါသည္၊၀န္ေဆာင္ခက်သင့္ 
ေငြနွင့္ပါတ္သက္၍ေနာက္ရက္တြင္အပုိေငြကိုၿပန္အမ္းပါမည္။ 

※ သြင္းရမည့္ေက်ာင္းလခမွာၿပည္၀င္ခြင္ဗြီဇာကဒ္ရရိွၿပီးတစ္ပါတ္အတြင္းတြင္သတ္မွတ္ထားေသာေန႔ရက္ထိေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္အေကာင့္ 
တြင္ေငြသြင္းရပါမည္။ 

※ သြင္းရမည့္ေက်ာင္းလခမွာတစ္နွစ္စာေက်ာင္းလခကုိတစ္ႀကိမ္တည္းေပးသြင္းရပါမည္။  
※ ေက်ာင္းလခေပးသြင္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ေက်ာင္းတက္ေရာက္နိုင္ၿခင္းမရိွခဲ့လွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္းျပဳလုပ္ေပးပါမည္။သတိျပဳရန္  

ျပန္အပ္ေငြကိုေငြလႊဲရန္ကုန္က်ေသာေငြလႊဲခပါ၀င္ပါသည္။ 
 
A) ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာထုတ္လုပ္ေပးျခင္းခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ိွေသာအခါ 

→စစ္ေဆးခမွအပက်န္ေငြကုိၿပန္အမ္းပါမည္။ 
B) ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာထုတ္လုပ္ေပးျပီး ဂ်ပန္နိင္ငံျပည္၀င္ဗီဇာကုိမေလွ်ာက္ဘဲသာမကဂ်ပန္နိုင္ငံသို႕မလာေသာအခါ 

   → စစ္ေဆးခနွင့္ေက်ာင္း၀င္ေၾကးမွအပက်န္ေငြကုိၿပန္အမ္းပါမည္။သုိ႕ေသာ္၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေထာက္ခံစာ၊ ေနထုိင္ခြင့္ဗီဇာမ်ားကုိျပန္ပိုု႔ေပးရမည္။ 
c)   ဂ်ပန္သံ႐ံုးတြင္ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာထုတ္လုပ္ေပးျခင္းခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ိွ၍ဂ်ပန္နိုင္ငံသုိ႔မလာရေသာအခါ 

→စစ္ေဆးခမွအပက်န္ေငြကုိၿပန္အမ္းပါမည္။သုိ႕ေသာေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေထာက္ခံစာျပန္ေပးရန္နွင့္ဂ်ပန္သံ႐ုံးတြင္ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာထုတ္လုပ္ေပးျခင္း 
မရိွေသာစာရြက္ကိုစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ပါမည္။ 

D)  ဂ်ပန္ျပည္၀င္ခြင့္ရရိွျပီးသို႔ေသာ္၊ ဂ်ပန္မလာခင္ေက်ာင္းထြက္ေသာအခါ 

   → ဂ်ပန္ျပည္၀င္ခြင္ကုိအသုံးမျပဳခင္ သို႔မဟုတ္ျပည္၀င္ခြင့္ရက္ကုန္ဆုံးေသာအခါ၊ စစ္ေဆးခနွင့္ေက်ာင္း၀င္ေၾကးမွအပက်န္ေငြကုိၿပန္အမ္းပါမည္။ 
      သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေထာက္ခံစာ၊မ်ားကုိျပန္ပိုု႔ေပးရမည္။ 
E)  ဂ်ပန္ျပည္၀င္ခြင့္ရရွိျပီးဂ်ပန္သုိ႔ေရာက္ရွိျပီးတ၀က္ျဖင့္ေက်ာင္းထြက္ေသာအခါ 

   →စစ္ေဆးခနွင့္ေက်ာင္း၀င္ေၾကးမ်ားကုိျပန္မအမ္းပါ။ သင္တန္းေၾကး၊ ပရိေဘာဂထိမ္းသိန္းေၾကးစသည့္အေျခခံအားျဖင့္ျပန္မအမ္းပါ။ 
 

※   ထုိအၿပင္၊ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္က်န္းမာေရးခြန္ေဆာင္ရန္သြင္းရေသာေငြမွာခန္႔မွန္းေျခယန္း17,000ယန္း（ဥပမာ 2020 နွစ္အတြက္）ကုိလိုအပ္ပါသည္။ 

 
8－（4）စီစစ္ေရြးခ်ယ္ခ・တစ္နွစ္စာေက်ာင္းလခသြင္းရန္ဘဏ္လိပ္စာ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  りそな銀行 名古屋支店 普通預金 １２１７９１２ 

学校法人たちばな学園 理事長 中島 恒雄 

◎ 英語表示： 

RESONA Bank LTD. Nagoya branch （ SWIFT DIWAJPJT ） 

Saving account １２１７９１２ 

Account name: TACHIBANA GAKUEN (Director general) TSUNEONAKAJIMA 

 

②  中京銀行 大津橋支店 普通預金 ２８１７２９ 

学校法人たちばな学園 理事長 中島 恒雄 

 ◎ 英語表示： 

CHUKYO Bank LTD. OTSUBASHI branch （ SWIFT CKBKJPJN ） 

Saving account ２８１７２９ 

Account name: TACHIBANA GAKUEN (Director general) TSUNEO NAKAJIMA 
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９．ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္းေနထုိင္ေရး 
９－（１）ေနထိုင္စာရိတ္အၾကမ္းဖ်ဥ္း 
  ၁လစာ၏ေနထ္ုိင္ကုန္က်စရိတ္ (ေက်ာင္းအနီးတ၀ိုက္ေနထုိင္ေသာအခါ၏အၾကမ္းဖ်ဥ္း) 
အိမ္လခ (အခန္းေဖာ္အတူတူေနေသာအခါ) 25,000ယန္း 
စာစရိတ္ 20,000～25,000 ယန္း 
မီး၊ ဂက္(စ)္၊ ေရးဖုိး (အခန္းေဖာ္အတူတူေနေသာအခါ) 5,000～10,000 ယန္း 
ဖုန္းေၾကး 10,000 ယန္း 
အျခားစရိတ္(ရထားခ၊ က်န္းမာေရးအာမခံေၾကး၊အေပ်ာ္အပါးခစသည့္) 15,000 ယန္း 
စုစုေပါင္း 75,000～85,000 ယန္း 
※ဂ်ပန္သို႔ေရာက္လာခ်ိန္၊ ေနထိုင္စာရိတ္အတြက္ေသာင္း20ယန္းကိုယ္တုိင္ယူလာရန္အၾကံျပဳပါသည္။ 
 

9－（2）အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ 
 ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းတြင္၊ေက်ာင္းစာနွင့္အေနွာင့္အယွက္မျဖစ္ေသာအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုသာအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ေနထုိင္စ 
ရိတ္နွင့္ပါတ္သက္ေသာစိုးရိမ္ျခင္းကိုေလွ်ာ့က်ရန္သာမက၊ လူမႈ႕ေရးအေတြ႕ၾကံဳ၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးနွင့္ထိေတြ႕ေသာအခြင့္အေရးလည္းရွိပါ 
သည္။ေက်ာင္းစာကိုဦးစာေပးျပီး၊ ညီမွ်ေသာေနထုိင္ေရးကိုစဥ္စားျပီးေပ်ာ္ရႊင္ေသာေက်ာင္းသားဘ၀ကိုေနထုိင္ၾကပါစုိ႔။ေအာက္ပါအ 
ခ်က္အလက္မ်ားကိုေသခ်ာလုိက္နာေစာင့္ထိန္းပါ။ထုိ႔ျပင္၊ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ကိုရရွိခ်ိန္နွင့္ အလုပ္ေျပာင္းလဲးခ်ိန္တြင္ မပ်က္မကြက္ 
ေက်ာင္းသို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
 
①အခိ်န္ပုိင္းအလုပ္လုပ္နုိင္ရန္ေလွ်ာက္လႊာ 
   [ေက်ာင္းတက္]ဗီဇာျဖင့္ေရာက္လာေသာသူသည္အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ကုိလုပ္ရာတြင္၊ ဂ်ပန္လူ၀င္မႈ႕ၾကီးၾကပ္ေရးသုိ႕ေလွ်ာက္ထား 

ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
②အခိ်န္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ခ်ိန္ 
  နုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားသည္ေက်ာင္းအတန္းကုိဦးစားေပးရမည္။အတန္းခိ်န္နွင့္အေနွာက္အယွက္မျဖစ္ရန္မိမိကိုယ္တုုိင္းထိန္း 
 သိမ္းဆုံးျဖတ္ရမည္။ အခိ်န္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္၊ တပါတ္ 28နာရီထိသတ္မွတ္ထားပါသည္။ (ေက်ာင္းရက္ရွည္ပိတ္ခိ်န္တြင္ 

  တပါတ္40နာရီထိ) ။ 
③အခိ်န္ပုိင္းအလုပ္၏ကန္႔သက္ 
  အသက္ျပည့္ေသာသူအသုံးျပဳေသာဆုိင္ကိုအခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းကုိဥပေဒကကန္႔ကြက္ထားပါသည္။ 
  ကန္႔သက္ေသာအလုပ္မ်ိဳးမွာ အရက္အတူတူေသာက္ေပးေသာဆိုင္ထုိ႔ျပင္၊ ကာလအုိေက၊ ေလာင္းကစားဆုိင္ပါ၀င္သည္။ 
④အခိ်န္ပုိင္းအလုပ္မိတ္ဆက္ျခင္း 
  ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္းရိွေသာအလုပ္ေနရာမ်ားကုိေက်ာင္း၏ကြေငြာသင်ပုန်းတြင္ကပ္ထားပါသည္။သူငယ္ခ်င္းနွင့္စီနီရာကရွာေပး 

ေသာသူမ်ားလည္းရိွပါသည္။အခိ်န္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ရန္ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္စာတမ္း၊အင္တာဗ်ဴးေအာင္ရန္လိုအပ္သည္။စာရြက္စာတမ္္း
ေရး နည္းအင္တာဗ်ဴးကုိေက်ာင္း၏၀န္ထမ္းမ်ားကကူညီေပးပါသည္ အခမ့ဲေဆြးေႏြးနုိင္ပါသည္။ 

 
 

10．ဆုလဒ္ေငြစသည့္ 
○ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္း၏ထူးျခားေသာဆုလဒ္ေငြ 
 <ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ဆုလဒ္ေငြ>ေက်ာင္းစာသင္နွစ္လုိက္၍ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ 100%ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူကုိဆုခ်ပါသည္။ 
 <ဂ်ပန္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြေဲအာင္သူဂုဏ္ယူေသာဆုေငြ> 
 
○ဂ်ပန္ဘာသာစကားေက်ာင္းျပီးေနာက္အားသာခ်က္ဥပမာ 
<အအိခ်ိခန္ရွာခအိဖူခုရိွခေရာခါအိ ခအိေကာ္ဖူခုရိွစသည့္ ေက်ာင္းတက္ေၾကး(အတုိးမယူ)> 
ဂ်ပန္ဘာသာစကားျပီးဆုံးျပီေနာက္၊ ခအိေကာ္ဖူခုရွိေက်ာင္းဆက္တက္ပါက၊ သတ္မွတ္ထားေသာအတြင္းျမိဳ႕နယ္၏ကုန္က်စရိတ္ 
ကုိေခ်းေပးပါသည္။ 
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<ပညာသင္ဆုေငြ> 
ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္ေက်ာင္းလခကုိေခ်းေပးျပီးဖုိးဖြားေနထိုင္ေသာရိပ္သာစသည့္ကုိမိတ္ဆက္ေပးသည္။ 

 
※ အထက္ပါေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးေသာကာလရွိသည္။အေသးစိတ္ကုိေက်ာင္း၀ငဌ္ာနတြင္ေမးျမန္ပါ။ 

 

11．ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္နွင့္ေလွ်ာက္လြာတင္ရန္လိပ္စာ 
＜NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINESS＞ 
〒460-0002 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 2－6－4 
Tel. 052-222-5631(代) 
 
သို႔မဟုတ္ 
＜ေက်ာင္း၀င္ဌာန＞ 
〒460-0002 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 2－16－29 
Tel. 052-684-6000 
 

12．ေက်ာင္းအသင္း၀င္း TACHI BANA GAKUEN သမုိင္း၀င္ 

1991ခုနွစ္ 10လ ဂခိုဟိုက်င္ခ်ရရိွေလာ္ဂ်ိေလာ္ခိနင္ဂခုအင္း (ယခု ေက်ာင္းအသင္း၀င ္TACHI BANA GAKUEN) 
              တိုးခါအိေဂ်ာ္ဟုိဗိက်ိနယ္စုစန္မြန္ဂခုိ (ယခု NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & 
BUSINESS) 
              ပဂုၢလိကေက်ာင္းဥပေဒအရ၊ ကခုိဟိုက်င္ခ်ရရွိေလာ္ဂ်ိေလာ္ခိနင္ဂခုအင္းကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
              ေက်ာင္းပညာေရးဥပေဒအရ၊ တိုးခါအိေဂ်ာ္ဟုိဗိက်ိနယ္စုစန္မြန္ဂခုိကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
              ဂ်ပန္ဘာသာစကားဌာနနွင့္ပါတ္သက္၍၊ ဆအိဒန္ဟိုက်င္နိဟြန္ေကာ္ခေရာအိခုရွင္ခိုခေရာ္ခအိမွ အသိအမွတ္ျပဳ 
                ျခင္းခံရျပီး၊ အသိအမွတ္ျပဳေက်ာင္းျဖစ္လာသည္။ 
1994ခုနွစ္ 4လ နာဂုိယာဖူခူရွိဟုိခဲအိစန္မြန္ဂခို (ယခု NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & 
BUSINESS) သို႔ 
              ေက်ာင္းအမည္ကိုေျပာင္းသည္။ 
2002ခုနွစ္ 4လ နာဂုိယာအိလေရာ္ဖူခုရွိစန္မြန္ဂခို (ယခု NAGOYA COLLEGE OF PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY) 
ကုိေက်ာင္းဖြင့္ခ့ဲသည္။ 
2003ခုနွစ္ 4လ နာဂိုယာဖူခူရွိဟုိခဲအိစန္မြန္ဂခိုမွာ ဂ်ဴဒိုးဆဲအိဖုခုဘာသာကိုျဖည့္စြက္ဖြင့္ခဲ့သည္။ 
နာဂုိယာဖူခူရွိဟုိအိခုဂ်ဴဒုိးစန္မြန္ဂခုိ (ယခု NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINESS)  
 သို႔ေက်ာင္းအမည္ကိုေျပာင္းသည္။ 
2008ခုနွစ္ 3လ အသင္း၀င္အမည္ကို ေက်ာင္းအသင္း၀င္္TACHIBANA GAKUEN သို႔အမည္ကိုေျပာင္းခဲ့သည္။ 
2011ခုနွစ္ 4လ နာဂုိယာဖူခူရိွဟုိအိခုဂ်ဴဒုိးစန္မြန္ဂခုိကို အစုိးရ၀န္းထမ္း၊ ကေလးသူနာျပဳ၊ လူၾကီးသူနာျပဳ၊ စီးပြားေရးအသက္ေမြး၀မ္း 
 ေက်ာင္း (ယခု NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINESS) သို႔ေက်ာင္းအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ 
နာဂုိယာဖူခူရွိဟုိခဲအိစန္မြန္ဂခိုကို (ယခု NAGOYA COLLEGE OF PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY) 
သို႔ေက်ာင္းအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ 

2014ခုနွစ္ 4လ အစိုးရ၀န္းထမ္း၊ ကေလးသူနာျပဳ၊ လူၾကီးသူနာျပဳ၊ စီးပြားေရးအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို 
 NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINESSသို႔ေက်ာင္းအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ 
             ယခုတိုင္္ အထိ 
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13．ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးတည္ေနရာေၿမပုံ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                        
 
 
 

 

 

 

 

日本語学科は 

ココ！ 

・ေက်ာင္းတက္ရန္ေနရာ 
＜NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINES＞ 

〒460-0002 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 2－6－4 

Tel: 052-222-5631 


