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■ 　　  

■စာရွကစ်ာတမး်များ ဂျပနဘ်ာသာ　 ( )

2



 

 

■ဂျပန်ိုင်ငံ၏ေကျာင်းစနစ်ှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

○ဂျပန်ိုင်ငံ၏ေကျာင်းစနစ်ှင့်ပတ်သက်၍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁) ေြပာင်း၍တက်ေရာက်မည့်ေကျာင်း   

   နခေနာ့ရပ်ကွက်ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲတွင်  ေဒသအပိုင်းအြခားအလိုက်  တက်ေရာက် 

ရမည့်  အစုိးရမူလတန်းေကျာင်း၊  အလယ်တန်း  ေကျာင်းအသီးသီးကုိ  သတ်မှတ် 

ထားပါသည်။  ေနထိုင်ရာ ေဒသှင့်လိုက်၍  တက်ေရာက်ရမည့်  ေကျာင်းကို  သတ်မှတ် 

ထားပါသည်။ 

◇ကျန်းမာေရး၊  ေကျာင်းသွားေရးလာေရး၊  အိမ်တွင်းေရး  အေြခအေနများ  အစရှသိြဖင့် 

ေကျာင်းတက်ေရာက်ိုင်ရန်အတွက်အခက်အခဲတစ်စံုတစ်ရာရှိ၍ စဉ်းစားရန် အထူး လိုအပ် 

သည့် အေြခအေနတွင် တက်ေရာက်ရန်သတ်မှတ်ထားသည့်ေကျာငး်ကို  ေြပာင်းေပး သည ်

မျ ိးလည်း ရှိပါသည်။ 

 

   

ဂျပနုိ်င်ငံ၏ေကျာင်းများတွင် မူလတန်းေကျာင်း ၆ ှစ်၊ အလယ်တန်းေကျာင်း ၃ ှစ် 

စုစုေပါင်း ၉ ှစ်သည် မသင်မေနရပညာေရးြဖစ်သည်။ 

ုိင်ငံြခားသားများသည ်အစုိးရမူလတန်းေကျာင်း၊အစုိးရအလယ်တန်းေကျာင်းတွင် 

မြဖစ်မေန တက်ေရာက်ရမည်ဟူ၍ မသတ်မှတ်ထားပါ။ သိုေသာ် ဂျပန်ိုင်ငံ၏ 

မသင်မေနရပညာေရးကို သင်ယူရမည့်အသက် (၆ ှစ်မှ ၁၅ ှစ်) အတွင်းရှိသူများသည် 

ဆရိှလငတ်က်ေရာက်ုိင်သည်။  
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(၂) အစုိးရမူလတန်း၊အလယ်တန်းေကျာင်းတွင် တက်ေရာက်ရန်ဆရှိလင် လုပ်ေဆာင်ရမည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

“ိုင်ငံြခားသားများေကျာင်းတက်ေရာက်ုိင်ရန်ေတာင်းဆိုြခင်း” 

ေကျာင်းအပ်ချန်ိတွင်လုပ်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ  ဦးစွာ  ိုငင်ံကူးလက်မှတ်၊ 

ေနထိုင်ခွင့်ကဒ် ကိုယူေဆာင်လာ၍  ၊နခေနာ့ရပ်ကွက်ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲ ပညာေရး 

ရာ  တာဝန်ခံ  (နခေနာ့ရပ်ကွက်  ရပ်ကွက်ုံး  ၅  လာ  ေကာင်တာနံပါတ်  ၁၂)တွင်  လာ 

ေရာက်ေဆွးေွးုိင်သည်။  ကေလး၏ဂျပန်ဘာသာနားလည်ုိင်စွမ်းှင့်  အပ်ုထိနး်သ၏ူ 

ဆကုိ ေမးြမန်းပါသည်။ 

   ထိုေနာက်တွင်  ပညာေရးရာတာဝန်ခံမှ  မိတ်ဆက်ေပးသည့်  ေကျာင်းများှင့် 

ေတွဆံုေဆွးေွးပီး၊  တက်ေရာက်မည့်ေကျာင်းကို  ေရွးချယ်ပါမည်။  ပံုမှန်ဆိလုင်၊ 

အသက်အရွယ်ှင့်ကိုက်ညီသည့်  အတန်းတွင်တက်ေရာက်ရမည်  ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ 

ဘာသာ စကား စွမ်းရည် စသည်ှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အေြခအေနတွင် 

ေကျာင်းအုပ်ှင့်တိုင်ပင်၍ အတန်းကုိချ၍လည်း တက်ေရာက်ိုင်ပါသည်။ 
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□  ိုင်ငံြခားသားကေလး၊  ေကျာင်းသားများအတွက်  ကူညီေထာက်ပံ့မှင့်ပတ်သက်၍ 

(ပုံကားချပ်) 

◆ေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင်လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ 

 

◆ေကျာင်းဝင်သည့်အချနိ်အထိ ကူညီေထာက်ပံ့ေပးမ 

 

 

 

 

   

ေနထိုင်မမှတ်တမ်းတင်မဌာန(ရပ်ကွက်ံုး  ၁လာ)တွင်  ေကျာင်းေြပာင်းရန်  လိုအပ်သည ်

များကုိ  လုပ်ေဆာင်ပီးေနာက်တွင်  ၊ေကျာင်းပညာေရးဌာန  (ရပ်ကွက်ံုး  ၅လာ)တွင ်

“ိုင်ငံြခားသားများေကျာင်းတက်ေရာက်ိုင်ရန်ေတာင်းဆိုြခင်း” 

အဆိုလာတွင်ြဖည့်သွင်းြခင်း  အစရှိသည်ြဖင့်  ေကျာင်းအပ်ြခင်းအတွက်  လုပ်ထုံးများကို 

လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

 ※လိုအပ်လင်  ကေလး၏ဂျပန်ဘာသာစကား  နားလည်ိုင်စွမ်း၊  စာသင်ယူေရး  ှင့ ်

ပက်သက်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ေကျာင်းမှေကျာင်းအုပ်ှင့်ေတွရမည်ြဖစ်သည်။ 

   ေတွဆံုပီးေနာက်တွင်  တက်ေရာက်ရမည့်   ရက်ကို  ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်  ေပးမည ်

ြဖစ်သည်။ 

〇ဆရှိလင် ပညာေရးကူညီေထာက်ပံ့ေပးသည့်အခန်းတွင် အကူအညီ ရယူ ုိငသ်ည်။ 

  ေကျာင်းဝင်ြခင်းှင့်ပက်သတ်၍ရှင်းြပြခင်း 

 ေကျာင်းှင့်ေန့ရက်ကိုညိင်းြခင်း၊ ေကျာင်းတက်ချနိ်တွင်အတူလုိက်ပါေပးြခင်း 
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◆ေကျာင်းဝင်ပီးေနာက် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးမ 

 

  

၁ ဂျပန်ဘာသာနည်းြပအစရှသိည်ကုိေစလတ်ေပးြခင်း(အများဆံုး ၈၀ နာရ)ီ 

(ဂျပန်ဘာသာနည်းြပ) 

  ဂျပန်ဘာသာနည်းြပကို  ေကျာင်းသိုေစလတ်ေပးပီး၊  သီးသန ့်အတန်းတွင်ဂျပန ်

ဘာသာကုိ နည်းြပသင်ကားေပးေစြခင်း 

၂ ပညာေရးဆုိင်ရာ  ကူညီေထာက်ပ့ံေပးသည့်  အခန်းတွင်  ိုင်ငံြခားသားကေလး၊  

ေကျာင်းသားများ အတွကရ်ည်ရွယ်၍ စာသင်ကားြပသေပးမ (တစ်ပတ်လင် ၁～၂ ရက်) 

စာေလ့လာရာတွင် ကူညီြပသေပးြခင်း၊ အနာဂတ်လမ်းေကာင်းအတွက် ေဆွးေွး 

တိုင်  ပင်ြခင်း  စသည(်အလယ်တန်းေကျာင်းသားသည်  အပတ်စဉ်  အဂါေန့၊ 

ကာသပေတး ေန့၊ မူလတန်းေကျာင်းသားသည် အပတ်စဉ် ဗုဒဟူးေန့ ေန့လည)် 

၃ ုိင်ငံြခားသားကေလး၊ ေကျာင်းသားများ ကူညီ  ေထာက်ပ့ံေရးဝန်ထမ်းေစလတြ်ခင်း 

     (တစ်ှစ် ၂၄ ကိမ်) 

   ေန့လည်ထမင်းစားဆင်းချနိ်ှင့်  မုန့်စားဆင်းချန်ိတိုတွင်  ိုင်ငြံခာသားကေလးများ၊ 

ေကျာင်းသားများ ှင့်အတူတူ စကားေြပာေပးမည့် ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ တက္ကသုိလ်မ ှ

ိုင်ငံြခားသားေကျာင်းသားများ  ေစလတ်ေပးြခင်း  (တစ်ပတ်  ၁～၂  ကိမ်၊ 

တစ်ကိမ်လင် ၁～၂နာရီခန့)် 
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○ လာမည့်စ်ှတွင ်ပထမတန်းတက်မည့်ကေလးများအတွက် 

လာမည့်ှစ်တွင်  မလူတန်းေကျာင်း  ပထမတန်းတက်မည့်  ိုင်ငံြခားသားကေလး၏ 

အုပ်ထိန်းသူထံသို  ေအာက်တိဘုာလေလာက်တွင်  ပညာေရးေကာမ်တီအဖဲွမှ  ေကျာင်းအပ် 

ချနိ်  တွင်လုပ်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်ပတ်သက်သည့်  လမ်းနခ်ျက်  စာရွက်ကို 

ေပးပိုမည်။ ိုင်ငံြခားသားများအတွက် ေကျာင်းအပ်ချန်ိတွင် လပု်ရမည်များကုိ လပ်ုေဆာင ်

ပီးသူများထံသို  ဒီဇင်ဘာလေလာက်တွင်  ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲမှ  “ေကျာင်းတက် 

ေရာက်ိုင်ြခင်း အေကာင်းကားစာ”ကို ေပးပိုမည်ြဖစ်သည်။ 

 

○အစိုးရအလယ်တန်းေကျာင်းတွင် တက်ေရာက်ရန် ဆရှိေသာအခါ 

ဂျပန်ုိင်ငံတွင်ေနထိုင်သည့်  ိုင်ငံြခားသားကေလးသည်  အစိုးရအလယ်တန်းေကျာင်း 

တွင် တက်ေရာက်ိုင်ရန်  မူလတန်းေကျာင်းသင်ခန်းစာကို သင်ယူပီးစီးထားရန်လိုသည်။ 

International  School  ှင့်  တိုင်းရင်းသားေကျာင်း  အစရှိေသာ  ေကျာင်းအမျ ိးမျ ိးတွင် 

တက်ေရာက်ခဲ့သူများကုိ၊  မူလတန်းေကျာင်း၏သင်ခန်းစာကို  သင်ယူပီးဆုံးသွားသည်ဟု 

မယူဆေသာေကာင့်၊  အဆိုပါေကျာင်းမှပီးသွားေသာ်လည်း  အစုိးရအလယ်တန်းေကျာငး် 

တွင် မတက်ေရာက်ိုင်ပါ။ 

◇အစိုးရမူလတန်းေကျာင်းတွင်  တက်ေရာက်ခဲ့ေသာ်လည်း  ၊အစိုးရအလယ်တန်း 

ေကျာင်း  တွင်တက်ေရာက်ရန်ဆရှိေသာအခါတွင်  တစ်ဖန်ြပန၍်  「ုိင်ငံြခားသားများ 

ေကျာင်းတက် ေရာက်ိုင်ရန် ေတာင်းဆိုြခင်း」ကို တင်ေပးရန်လိုအပ်သည်။ 
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(၃) ေကျာင်းဝင်ချနိ်ှင့် ေကျာင်းဝင်ပီးေနာက်အတွက် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးမ 

       ～ဂျပန်ဘာသာ ေလ့လာြခင်းအတွက်ကူညီေထာက်ပံ့ေပးြခင်း အစရှိသည～် 

◇ပညာေရးအကူအညီ ေပးေရးအခန်း 

 ဆရှိလင်  ေကျာင်းဝင်ခွင့်လမ်းန်ကိုရှင်းြပေပးြခင်း၊ေကျာင်းငှ့်  ကိတင်၍ေဆွးေွး 

တိုင်ပင်ြခင်း၊  အတန်းစတက်သည့်ေန့တွင်  ကေလး၊  ေကျာင်းသား  (အုပ်ထိန်းသူ)ှင့်အတူ 

လိုက်ပါေပးြခင်း  (ေကျာင်းဝင်သည့်အချနိ်အတွက်လိုက်ပါေပးြခင်း)တုိြပလုပ်ေပးြခင်းြဖင့် 

အဆင်ေြပ ေချာေမွစွာေကျာင်းစတက်ိုင်ေစရန် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိပါသည။် 

ထိုအြပင်  ိငု်ငံြခားသားကေလး၊ေကျာင်းသားများအတွက်  စာေလ့လာမလမ်းန်ေပး 

ြခင်း  (၁  ပတ်လင်  ၁～၂  ရက်  )န်းြဖင့်  ၊  အလယ်တန်း  ေကျာင်းသားများ  အတွက် 

အပတစ်ဥ  ် အဂါေန့・ကာသပေတးေန့၊  မူလတန်းေကျာင်းသားအတွက်  အပတ်စဉ် 

ဗုဒဟူးေန့  ေန့လည်(၁၅：၀၀～၁၇：၀၀)အထိ  အချနိ်ပိုစာသင်ကားေပးြခင်း   အနာဂတ ်

လမ်းေကာင်းှင့် ပက်သက်၍ ေဆွးေွးြခင်းများကို လုပ်ေဆာင်ေပးပါသည်။   

 

◇ဂျပန်ဘာသာစကားအတွက်နည်းြပများေစလတ်ြခင်း 

ေကျာင်းတွင် ဂျပန်ဘာသာစကားနည်းြပ လိုအပ်သည့် ကေလးများအတွက် ေကျာငး်သို 

ဂျပန်ဘာသာစကားနည်းြပများကို  ေစလတေ်ပးပီး၊  အိမ်ှင့်ေကျာင်းကို  အေကာင်းကား 

ဆက်သွယ်ချနိ်တွင်  ကူညီေပးြခင်း၊  ဂျပန်ဘာသာစကားနည်းြပေပးြခင်း၊  ဂျပန်ဘာသာ 

သင်ေထာက်ကူပစည်းများြပလုပ်ြခင်း  စသည်ြဖင့် အကူအညီေပးလျက်ရှိသည်။  (အသုံးြပ 

ိုင် သည့်နာရီေပါင်း အများဆုံး ၈၀ နာရ)ီ 
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◇ကေလးအတွက်ဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း(မူလတန်းေကျာင်းသား)၊ 

ဂျပန်ဘာသာစကားလမ်းန်ြပသေပးသည့်အတန်း(အလယ်တန်းေကျာင်းသား) 

ေနရာ  ：နခေနာ့ZEROနိရှိကန် 

ရက်စွဲ ：မူလတန်းေကျာင်းသား အပတ်စဉ် အဂါေန့၊ ကာသပေတးေန့  

            ၁၆:၁၅～၁၇:၅၀ 

   အလယ်တန်းေကျာင်းသား အပတ်စဉ ်ဗုဒဟူးေန့၊ ေသာကာေန့   

        ၉:၀၀～၁၁:၅၀ 

ကျင်းပသူ：နခေနာ့ရပ်ကွက် ိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ဖလှယ်ေရးအဖွဲ(ANIC)   

               ဖုန်း  ၀၃-၅၃၄၂-၉၁၆၉ 

 

◇အလယ်တန်းေကျာင်း ညပိုင်းအတန်း(ဂျပနဘ်ာသာအတနး်များရိှသည်) 

  (နခေနာ့ရပ်ကွက်တွင်  မရှိေသာေကာင့်  အေသးစိတ်ကို  ေအာက်ဇယားပါ 

ေကျာင်းအသီးသီး သို ဆက်ရန်စုံစမ်းုိင်ပါသည်။) 

  ဂျပနုိ်င်ငံ၏ မသင်မေနရပညာေရး သင်ယူရမည့်အသက် ကိေုကျာ်လွန်သွားေသာ်လည်း 

မပီးေြမာက်ေသးသည့်သူများအတွက် အလယ်တန်းေကျာင်း ညပိုင်းအတန်းများ ရှိပါသည် 

။  ထိုညပိုင်းအတန်းတွင်  ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည်  မလံုေလာက်ေသးသည့ ် သမူျားကို 

ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည် တိုးတက်လာေစရန် သင်ကားေပးြခင်း၊ သင်ခန်းစာများသည် 

လည်း  နားလည်ရလွယ်ကူကာ၊  ေန့စဉ်ေနထိုင်မဘဝအတွက်  အေှာင့်အယှက်  မရှိေစရန် 

အတွက်စဥ ်းစား၍ ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ဂျပန်ဘာသာစကားအတန်းများ  ရိှပါသည်။ 
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■ အလယ်တန်းေကျာင်း ညပိုင်းအတန်း ဇယား 

 

   

ေကျာင်းအမည်  တည်ေနရာ  ဖုနး်  ဂျပန်ဘာသာ အတန်း 

အဒချ ိရပ်ကွက် အမှတ် ၄  

အလယ်တန်းေကျာင်း 

အဒချရိပက်က်ွ အုမဂဲျမိ  

၁-၂-၃၃ 

၀၃-၃၈၈၇-၁၄၆၆  〇 

ဟချအိိုးဂျရိှိ အမှတ် ၅ 

အလယ်တန်းေကျာင်း 

ဟချအိိုးဂျရိှိ ေမျာဂျင်းေချာ 

၄-၁၉-၁ 

၀၄၂၆-၄၂-၁၆၃၅   

ခဆုရှိက ရပ်ကွက် ဖုတဘ 

အလယ်တန်းေကျာင်း 

ခဆုရှိကရပ်ကွက် 

အိုဟနဂျယ ၁-၁၀-၁ 

၀၃-၃၆၀၂-၇၉၇၉  〇 

ဆုမိဒ ရပ်ကွက် ဘွနး်ခ 

အလယ်တန်းေကျာင်း 

ဆုမိဒရပ်ကက်ွ ဘွန်းခ  

၁-၂၂-၇ 

၀၃-၃၆၁၇-၁၅၆၂  〇 

အိုအိုးတ ရပ်ကွက် ခိုဂျယိ 

အလယ်တန်းေကျာင်း 

အိုအိုးတရပ်ကကွ် နိရိှခိုးဂျ  

၃-၆-၂၃ 

၀၃-၃၇၄၁-၄၃၄၀   

ဆဲတဂယ ရပ်ကွက် 

အလယ်တန်းေကျာင်း 

ဆဲတဂယ ရပ်ကွက် 

တိုင်းရှိဒိုး ၁-၃-၄၃ 

၀၃-၃၄၂၄-၅၂၅၅  〇 

အရဂဝ ရပ်ကွက် အမှတ် ၉ 

အလယ်တန်းေကျာင်း 

အရဂဝ ရပ်ကွက် ဟိဂရှိအိုဂု 

၂-၂၃-၅ 

၀၃-၃၈၉၂-၄၁၇၇   

အဲဒိုဂဝ ရပ်ကွက် ခိုမဆုဂဝ 

အမှတ် ၂ အလယ်တန်းေကျာင်း 

အဲဒိုဂဝ ရပ်ကွက် ဟိရအိ 

၃-၂၀-၁ 

၀၃-၃၆၈၄-၀၇၄၅  〇 
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■မူလတန်းေကျာင်းပထမတန်းေကျာင်းသား၏ အုပ်ထိန်းသူများသို  

(၁) ေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင်လုပ်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ  

 

◇ ေကျာင်းတက်ချန်ိတွင် ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း 

 အစိုးရမူလတန်းေကျာင်းတွင် တက်ေရာက်မည့်ကေလးများအတွက်  ေအာက်တိဘုာလ  ှင့် 

ိုဝင်ဘာလ  ေကျာင်းများတက်ေရာက်ချန်ိတွင်  ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်းများကို  လုပ်ေဆာင် 

ေနသည်။  သွားေရာက်ရမည့်ေကျာင်းမှာ ယခုလက်ရှိေနထိုင်ေနသည့်ေနရာ အေပ  မူတည၍် 

သတ်မှတ်ထားသည့်ေကျာင်း ြဖစ်သည်။ 

 ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးခံရမည့်သူ၏  အုပ်ထိန်းသူများသည်၊  ိုင်ငံြခားသားများ  ေကျာင်းအပ် 

ချနိ် တွင်လုပ်ေဆာင်ရမည်များကုိလုပ်ေဆာင်ပီးေနာက်တွင် အေကာင်းကားစာကို ေပးပိုမည် 

ြဖစ်သည်။ 

 ကျန်းကျန်းမာမာြဖင့်  မူလတန်းေကျာင်းတက်ေရာက်ိုင်ရန်အတွက်၊  တက်ေရာက်မည့် 

ကေလး၏  ခာကိုယ်အေြခအေနကို  စစ်ေဆးမည်ြဖစ်သည်။  လိုအပ်လင်  ေဆးကုသမ 

ခံယူရန် တုိက်တွန်းမည်ြဖစ်သည်။ 
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◇ေကျာင်းတက်ြခင်းှင့်ပက်သက်၍ေဆွးေွးတိုင်ပင်ြခင်း 

(တက်မည့်ေကျာင်းှင့်ေဆွးေွးြခင်း) 

 ေကျာင်းတက်ြခင်းှင့်ပက်သတ်၍ေဆွးေွးရာတွင်  ကေလးငယ်၏ထူးြခားသည့်  ကုိယ်ရည ်

ကိုယ်ေသးွ၊  ကေလး၏  အေြခအေနကိုကည့်၍  ေကျာင်းတက်ေသာအခါတွင်  လိုအပ် 

သည်များကို  ကူညီေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊  တက်ေရာက်ရန်ပိုသင့်ေတာ်ေသာ  ေကျာင်းများကို 

ကမ်းကျင်သည့်  ပညာရှင်များှင့်  အပု်ထိန်းသူ  အတူတူ  ေဆွးေွးကာေရွးချယ်ိုင်ပါသည။် 

တိုကျ ိမိ  မသန်စွမ်း  သူများေကျာင်း  ှင့်  နခေနာ့ရပ်ကွက်  မသန်စွမ်းသူများေကျာင်းတွင် 

ေကျာင်းထားချင်သူများ သည် မြဖစ်မေန လာေရာက်ေဆွးေွးတိုင်ပင်ပါ။ 

တာဝနခံ်   နခေနာ့ရပ်ကွက်ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲ  

                ကေလးငယ ်မသနစ်မ်ွးသမူျား ကညူေီထာက်ပံ့ေရး ဌာနခဲွ 

 

◇ေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင်လုပ်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

 ိုင်ငံြခားသားများအတွက်ေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင်လုပ်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပန်ညး်များ  

ေအာက်တိုဘာလ ေလာက်တွင် ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲမှ ေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင်လုပ်ရမည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလမ်းန်ကို  ပိုေပးပါမည်။  ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲ  ပညာေရးဆိုင်ရာ 

တာဝန်ခံ၏ေကာင်တာတွင် လိုအပ်သည်များကိုလုပ်ေဆာင်ပါ။ 

(ေကျာင်းတက်ေရာက်ိုင်ြခင်းအေကာင်းကားစာ) 

ိုင်ငံြခားသားများ  ေကျာင်းအပ်ချနိ်တွင်လုပ်ရမည်များကို  လုပ်ေဆာင်ပီးသွားသူများသည် 

ဒီဇင်ဘာလတွင်  ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲမှ  「ေကျာင်းတက်ေရာက်ိုင်ြခင်း  အေကာင်း 

ကားစာ」 (တက်ေရာက်ရမည့်ေကျာင်းကို  သတ်မှတ်လိုက်သည့်  အေကာင်းကား  စာ)ကို 

ပိုေပးပါမည်  ။  တက်ေရာက်ရမည့်  ေကျာင်းအမည်ှင့်  ေကျာင်းဖွင့်ပွဲရက်ကုိပါ  ေဖာ်ြပထား 

ပါသည်။  ေကျာင်းတက်ေရာက်ြခင်းှင့်ပက်သက်ေသာရှင်းြပပွဲ  လမ်းန်ချက်ကိုပါ  ေပါင်း 

ထည့်ေပးထား ပါသည်။ 
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◇ ေကျာင်းဆင်းချန်ိေနာက်ပိငု်းတွင် ေနိုင်သည့်ေနရာ  

နခေနာ့ရပ်ကွက်တွင်  မူလတန်းေကျာင်းသာများအတွက်  ေကျာင်းဆငး်ချနိ်ေနာက်ပိုငး် 

တွင်  နားေနိုင်ရန်  ဂျဒိိုးကန(်ကေလးများအတွက်ြပလုပ်ထားသည့်  အခန်း)၊  Kids  Plaza၊ 

ဂခုဒုိး ကလပ် စသည်တိုကုိ ထားရှိထားေပးပါသည်။ ထားရှိသည့်ေနရာ၊ အသုံးြပမည့်သူှင့် 

အသုံး  ြပိုင်ရန်အတွက်ေလာက်လာတင်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍  ကိုယ်အသုံးြပမည့်ေနရာ 

အသီးသီး တွင် စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 

   တာဝန်ခံ   နခေနာ့ရပ်ကွက် ကေလးသူငယ်ပညာေရးဌာန ေလ့ကျင့်ေရးလပ်ရှားမ      

                        အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာဌာနခဲွ  

 

 

(၂) ေကျာင်းတွင်တက်ေရာက်ိုင်ရနအ်တွက် ကိတင်ြပင်ဆင်မ  

      ～မူလတန်းေကျာင်း ပထမတန်းေကျာင်းသားများ၏ အုပ်ထိန်းသူများထံသို～ 

 မူလတန်းေကျာင်းတွင်  တက်ေရာက်သည့်အခါတွင်  ကေလးငယ်များ  ေအာက်ပါ 

အတိုင်း ြပလုပ်ိုင်ရန် ကိတင၍်ြပင်ဆငထ်ားေပးပါ။ 

◎ေန့စဉ်ေနထိုင်မှင့်ပတ်သက်၍ 

 ○ေကျာင်းသွားရန်အတွက် မိမိကိုယ်တိုင်ြပင်ဆင်ိုင်သည်။ 

 ○ပစည်းကိရိယာများ ထုတ်ြခင်းထည့်ြခင်းကို မိမိကိုယ်တိုင်ြပလပု်ိုငသ်ည။် 

 ○ မိမိကုိယတုိ်င် အဝတ်အစားလဲိုင်သည်။ 

 ○ေစာေစာအပိေ်စာေစာထပီး…ေန့စဥ ်လုပ်ရမည့်အရာများအတွက် အချန်ိများကို  

       သတ်မှတ် ထားမည်။ 

 ○အစားစားလင် မိနစ် ၂၀ ခန ့်ှင့်ပီးေအာင်စားိုင်သည။် 

 ○အိမ်သာကို ၁ ေယာက်တည်းသွားိုင်သည်။ 
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 ○ကိုယ့်ေဘးတွင်ရှိေသာအရာများကို စနစ်တကျ စီစီရီရီ ထားိုင်သည်။ 

◎ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

 ○သာွးပိုး၊ မျက်လုံး၊ နား၊ ှာေခါငး် စသည်တိုတွင် ေရာဂါတစ်ခုခုရှသိည့်အခါ ေကျာင်း  

      မတက်မှီကတည်းက ကိကုသထားေပးပါ။ 

 ○အိပ်ေရးဝဝအိပ်ေစပါ ။ 

 ○မနက်စာကုိမြဖစ်မေနစားပါ။ 

 ○အစာစားပီးလင် သွားတိုက်သည့်အေလ့အကျင့်လုပ်ထားေပးပါ။ 

◎တ်ဆက်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

 ○အသံကျယ်ကျယ်ြဖင့် ြပန်ေြဖတာေတွ တ်ဆက်တာေတွကို ြပလုပ်ိုင်သည်။ 

   (ဥပမာ：ဟုတ်က့ဲ၊  မဂလာပါ၊  ေကျးဇူးတင်ပါတယ်၊  တာ့တာ၊  ေတာင်းပန်ပါတယ်၊ 

မဂလာညချမ်းပါ အစရှိသြဖင့် ေြပာိုင်သည)် 

○လူေတွရဲေြပာစကားကိုနားေထာင်ိုင်သည်။ 

○လိုအပ်တာေတွကို ေြပာိုင်သည ်။ 

 

◎စာေလ့လာေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

 ○မိမိနာမည်ကုိ ဖတ်ိုင်သည် ။ 

 ○မိမိနာမည်ကိ ုေရးိုင်သည် ။ 

◎သွားလာေရးှင့်ပတ်သက်၍ 

 ○ယာဥ ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းများကုိ လိုက်နာ၍  သွားလာိုင်သည်။ 
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■ေကျာင်းတက်ချနိ်တွင်ေတွကံရသည့်အခက်အခမဲျား ှင့် အေမးအေြဖQ＆A 

  

(၁)ေကျာင်းမတက်မှီ  ေကျာင်း၏သတင်းအချက်အလက်၊ ေဆွးေွးတိုင်ပင်ိုင်သည့်   

ေကာင်တာ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ၊ ြပင်ဆင်ထားရမည့်အရာ 

Ｑ၁：ကေလးကို  ေကျာင်းထားတဲ့အခါမှာ  ေကျာင်း၏သတင်းအချကအ်လက်ေတွကို ဘယ်က 

ေန ရုိင်သလဲ။ 

A： နခေနာ့ရပ်ကွက်ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲရဲ အင်တာနက် ပင်မစာမျက်ှာ (သိုမဟုတ်) 

ေကျာင်းအသီးသီးရဲ အင်တာနက်စာမျက်ှာကေန ကည့်ိုင်ပါတယ်။ 

 

Ｑ၂： ကေလးကုိ ေကျာင်းထားချင်တဲ့အခါမာှ ဘယ်မှာ ေဆွးေွးလိုရိုင်သလဲ။ 

  A： ေကျာင်းထားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ေဆွးေွးတာေတွ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေတွကို နခေနာ့ 

ရပ်ကွက်  ရပ်ကွက်ံုး  ၅  လာ  ေကာင်တာနံပါတ်  ၁၂  (ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲုံး 

ေကျာင်းပညာေရးဆိုင်ရာဌာနခွဲ  ပညာေရးရာတာဝန်ခ)ံ  မှာ  ၊  အစိုးရုံးဖွင့်ရက်    နံနက် 

၈:၃၀ မှ ညေန၅:၀၀ အထိ လက်ခံေဆာင်ရွက်ေပးေနပါတယ်။ 

 

Ｑ၃：ေကျာင်းအပ်တဲ့အခါမှာ ဘာေတွလိုအပ်သလ ဲ။ 

  A ：  အစိုးရမူလတန်းေကျာင်း၊  အလယ်တန်းေကျာင်းမှာ  ထားချင်တဲ့အခါ  ေကျာင်းအပ် 

ချနိ်မှာ  လုပ်ရမည့်လုပ်ထုံးလုပ်နညး်ေတွကေတာ့  ဦးစွာ  ကေလးရဲ  ုိင်ငံကးူလက်မှတ်၊ 

ေနထိုင်ခွင့်ကဒ် ကိုယူေဆာင်လာပီး ပညာေရးေကာ်မတအီဖွဲရဲ ပညာေရးရာတာဝန်ခံနဲ့  

ေဆွးေွးေစပါမယ်  (ကေလးရဲ  ဘာသာစကားစွမ်းရည်နဲ့  အုပ်ထနိ်းသူရဲ  ဆကို 

ေမးြမန်းပါမယ်)။ 
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Ｑ၄：  လုပ်စရာရှိတာေတွ  အမျ ိးမျ ိးလုပ်ဖိုအတွက်၊  ပညာေရးေကာ်မတီအဖွဲရဲ  တာဝန်ခံနဲ့  

စကားေြပာတဲ့အခါမှာ စကားြပန်ေပးဖိုလိုအပ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 

A： ရပ်ကွက်ုံး  ၅လာရဲ  ေကာင်တာနဲ့  ေကျာင်းအသီးသီးမှာ  ဘာသာြပန်ေပးတဲစ့က်ေတွ 

ထားရှိေပးထားပါတယ်။  ရိုင်တဲ့ဘာသာစကားေတွက  အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက် 

မိမိဘာသာစကား မပါရှိတာမျ ိးလည်းရှိိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုအေြခအေနမျ ိးမှာဆိုရင် ဂျပန် 

စကား ေြပာိုင်တဲ့သူကို ကိုယ့်ဘာသာကို ေခလာေပးပါ။ 

 

Ｑ၅：နခေနာ့ရပ်ကွက်ရဲ  ေကျာင်းမှာထားတဲ့အခါမှာ  လိုအပ်တာေတွကို  ြပငဆ်င်ထားဖို 

ကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်ေလာက်ရှိပါသလဲ။ 

  Ａ ：ေကျာင်းအေပမူတည်ပီးေတာ့  ေငွပမာဏကလဲကွာတဲ့အတွက်ေကာင့်  ေကျာင်းကိ ု

တိုက်ိုက်ေမးြမန်းေပးပါ။ 

 

Ｑ၆：လိုအပ်တဲ့အရာေတွကိုဘယ်မှာြပင်ဆင်ထားေပးသလဲ။ 

Ａ：ေကျာင်းဖတ်စာအုပ်ေတွကို  ေကျာင်းမှာေဝေပးပါတယ်။  အဲ့တာအြပင်  အြခားကေတာ ့

အုပ်ထိန်းသူကပဲ  ကုန်ကျခံရမှာြဖစ်ပါတယ်။  အေသးစိတ်ကို  ေကျာင်းသို  တိုက်ုိက် 

ေမးြမန်းေပးပါ။ 

 

Ｑ၇：အစိုးရေကျာင်းေတွမှာ ေကျာင်းဝတ်စုံေတွရှိပါသလား။ 

Ａ： နခေနာ့ရပ်ကွက်ရဲ  အစိုးရမူလတန်းေကျာင်းမှာေတာ့  ေကျာင်းဝတ်စုံကို  မသတ်မှတ ်

ထားပါဘူး။ အလယ်တန်းေကျာင်းမှာေတာ့ ေကျာင်းဝတ်စုံရှိပါတယ်။ 
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Ｑ၈：ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ေကျာင်းကို ေရွးချယ်လိုရပါသလား။ 

Ａ ：ကေလး၊  ေကျာင်းသား၏  ေနထိုင်တဲ့ေဒသေပလိုက်၍  တက်ရမည့်ေကျာင်းကို 

သတ်မှတ်ထားေသာ်လည်း၊  ကျန်းမာေရး၊  ေကျာင်းသွားေရးလာေရး၊  အိမ်တွင်းေရး 

အေြခအေနများ  အစရှိသြဖင့်  ေကျာင်းတက်ရန်အတွက်အထူးစဥ ်းစားရန်  လိုအပ်တဲ့ 

အခါ မျ ိးတွင် တက်ရမည့်ေကျာင်းကုိေြပာင်းိုင်သည်။ 

 

 

(၂) ေကျာင်းတွင်ေနထိုင်ပုံ    ဘာသာြပန်၊ ဂျပန်ဘာသာအတန်း၊ ပွဲေတာ် 

 

 Ｑ၉：ဂျပန်စကား သိပ်နားမလည်တဲ့အတွက်၊ ကေလးက စာသင်တဲ့အခါမှာ သိပ်နားမလည ်

တာေတွလည်းရှိလို  အခက်အခဲရှပိါတယ်။  ထိုအြပင်  အုပ်ထိန်းသကူ    ေကျာင်းကေန 

လှမ်းအေကာင်းကားတာတဲ့အခါမှာ  သိပ်နားမလည်လို  အဆင်မေြပပါဘူး။  အဲ့လို 

အခါမျ ိးမှာ  စကားြပန်ေတွရှိပါသလား။  ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ေပးတဲ့ေနရာ  ရှိပါ 

သလား။ 

A―၁：စကားြပန်ှင့် ပတ်သက်၍ 

      အစိုးရမူလတန်းေကျာင်း၊ အလယ်တန်းေကျာင်းမှာ တက်ေရာက်မယ့် ကေလးများ 

အတွက်  「ဂျပန်ဘာသာနည်းြပေစလတ်ေပးတဲ့စနစ်」ရှိပါတယ်။  စာေလ့လာြခင်း 

အတွက်  ကူညီေထာက်ပ့ံေပးြခင်း၊  အုပ်ထိန်းသူကို  ေကျာင်းမှအေကာင်းလာတာကို 

ဘာသာြပန် ေပးြခင်းတိုကို လုပ်ေပးပါသည်။ 

    ေကျာင်းအုပ်ဆရာကီး၏  ေတာင်ဆိုချက်ကိုအေြခခံပီး  ၊  ပညာေရး  ေကာ်မတီ 

အဖဲွကေန  ေစလတ်ေပးပါတယ်။  ေစလတ်ေပးတဲ့အချနိ်နာရီက  အကန့်အသတ် 

ရှိပါတယ်။ 

   

 

17



 

 

A―၂：ဂျပန်ဘာသာအတန်းှင့်ပတ်သက်၍ 

     နခေနာရ့ပ်ကွက်  ိုငင်ံတကာဆက်ဆံမဖလှယ်ေရးအဖွဲ  (ANIC)  မှာ၊  အစိုးရ 

မူလတန်းေကျာင်း  ၊  အလယ်တန်းေကျာင်းတက်တဲ့  ကေလးေတွအတွက် 

တစ်ပတ်ကို ၂ ရက် ဂျပန်ဘာသာအတနး်ကို ဖွင့်လှစ်ထားေပးပါတယ်။ 

 

Ｑ၁၀：၁ှစ်ပတ်လုံးရဲ ရာသီပွဲေတာ်ဇယားကိုလိုချင်ပါတယ်။ 

A ：  ၁ှစ်ပတ်လံုးအတွက်  ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါတယ်။  ပဲွေတာ်အေသးစိတ်ဇယားကုိ 

ေကျာင်းမှယူေပးပါ။  ထိုအြပင်  ဂျပန်စာ  မဖတ်ိုင်လင်  အေရးကီးတဲ့  ပဲွေတာ်စတာ 

ေတွနဲ့ပတ်သက်ပီးေတာ့  အထက်ပါ  စကားြပန်ေတွနဲ့  ဘာသာြပန်ပီး  ေြပာြပခုိင်း 

လုိရပါတယ်။ 

 

ဧပီလ～ဇူလိုင်လအကုန်ပိုင်း 

ပထမှစ်ဝက(်အစပိင်ုး) 

○ေကျာင်းကိဆိုပွဲ  ○အတန်းစပွဲ 

○ကိုယ်ခာှင့်ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း 

ဇူလိုင်လ လကုန်ပိုင်း～သဂုတ်လကုန ်

ေွရာသီပိတ်ရက် 

၄၀ ရက်ခန့်ပိတ်ပါတယ်။ ေွရာသီပိတ်ရက် 

အိမ်စာရှိပါတယ်။ ေကျာင်းေရကူးကန်မှာ 

ေရကူးသင်ေပးတာရှိပါတယ်။ 

စက်တင်ဘာလ～ေအာက်တိုဘာလ 

လလယ်ပိုင်း 

ပထမှစ်ဝက်(ေနာက်ပိုင်း) 

○အားကစားပဲွ၊ စာေလ့လာေရးဆုိင်ရာ တင်ြပပွဲ၊ 

    ြပပဲွ 

○အတနး်ဆငး်ပဲွ 

ေအာက်တိုဘာလ ဒတုိယအပတ် 

စေန၊တနဂေွ 

ေဆာင်းဦးပိတ်ရက် 

ပထမှစ်ဝက်နဲ့ ဒတုိယှစ်ဝက်ကားထဲမှာ ၂～

၃ရက် ပိတ်ပါတယ်။ 
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Ｑ၁၁：ေကျာင်းတက်ပီးေနာက်မှာ၊  အုပ်ထိနး်သူက  ေကျာင်းအေကာင်းကုိသိိင်ုတဲ့ 

အခွင့်အေရး များ ရှိပါသလား။ 

A： ေအာက်ပါအတိုင်းအခွင့်ေရးများရှိပါတယ်။ 

①အုပ်ထနိ်းသူေတွဆုံပွဲ 

အတန်းမှအုပ်ထိန်းသေူတွ  စုေပါင်းကာ  အတန်းပိုင်ဆရာှင့်ကေလးရဲ  စာေလ့လာြခင်း၊ 

အိမ်မှာေနထုိင်ပုံေနထိုင်နည်းေတွနဲ့ပတ်သက်ပးီေတာ့ စကားေြပာကမှာြဖစ်ပါတယ်။ 

 

②ေကျာင်းဖွင့်ရက်၊  စေနေန့အတန်း：သဂုတ်လ၊  မတ်လမှလွဲ၍  လစဉ်  ဒတုိယအပတ် 

စေနေန့ (ေကျာင်းှင့်လိုက်၍ကွဲြပားသည်) မှာ သင်ခန်းစာနဲ့အားလပ်ချနိ်ကို ကည့်ိုင်ပါ 

တယ်။ 

 
 
 

ေအာက်တိုဘာလ လလယ်ပိုင်း ～

ဒီဇင်ဘာလ လကုနပ်ိုင်း 

ဒုတိယှစ်ဝက်(အစပိုင်း) 

○အတန်းစပွဲ 

ှစ်ကူးကာလ 

ေဆာင်းရာသပိီတရ်က် 

ှစ်ကူးကာလတွင် ၁၀ရက်ခန့် ေကျာင်းပိတ် 

ပါသည်။ ေဆာင်းရာသီ ေကျာင်းပိတ်ရက်ရှည် 

အတွက် အိမ်စာရှိပါသည်။ 

ဇနန်ဝါရီလ အစပိုင်း～မတ်လလကုန်ပိုင်း 

ဒုတိယှစ်ဝက်(ေနာက်ပိုင်း) 

○ အတန်းပီးဆုံးေကာင်းဂုဏ်ြပပွဲ    

○အတန်းေအာင်ဂုဏြ်ပပွဲ 

မတ်လ လကုန်ပိုင်း～ဧပီလ အစပိုင်း 

ေွဦးပိတ်ရက် 

ဤပိတ်ရက်ပီးသွားလင် ဧပီလမှစ၍ အတန်း 

တစ်ှစ်ကီးသွား ပါမယ်။ 
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③ တစ်ဦးချင်းေတွဆုံြခင်း 

အုပ်ထိန်းသူနဲ့  အတန်းပိုင်ဆရာက  စကားေြပာမှာြဖစ်ပါတယ်။  အတနး်အေပ  မူတည် 

ပီးေတာ့ အုပ်ထိန်းသူ၊ အတန်းပိုင်ှင့် ကေလး ၃ေယာက်ေြပာတာမျ ိးလညး်ရိှပါတယ်။ 

 

(၃) ေကျာင်းတွင်ေကးသည့်ထမင်း 

 Ｑ၁၂：ဘာသာေရးဆိုင်ရာအေကာင်းများေကာင့်  ေကျာင်းမှာေကးတဲ့ထမင်းမှာ  စားလို 

မရတာ ေလးေတွရှိပါတယ်။ အဲ့လိုဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 

      A:  ဘာသာေရးဆုိင်ရာအေကာင်းများေကာင့်  ေကျာင်းမှာေကးတဲ့ထမင်းမာှ 

စားလိုမရတာ  ရှိလင်၊  ပထမတန်းေကျာင်းသားများ၏  အုပ်ထိန်းသေူတွဆုံပဲွမာှ 

ေကျာင်းမ  တက်မှီ  ကတည်းက  ေကျာင်းကိုစာပုိထားေပးပါ။  စားလိုမရတာကိ ု

ဖယ်ပးီေတာ့ ေကးမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

 

Ｑ၁၃：ဓာတ်မတည့်တာေတွရှိလို ေကျာင်းမှာေကးတဲ့ထမင်းကို မစားိုင်ဘူးြဖစ်ေနပါတယ်။ 

          အဲ့လိုဆုိရင ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ 

  A:  ပထမတန်းေကျာင်းသားအုပ်ထိန်းသူေတွဆုံပွဲမှာ  ေကျာင်းမတက်မှီကတည်းက 

ေကျာင်း  သိုစာပုိထားေပးပါ။  (အစားဓာတ်မတည့်တဲ့အချနိ်မှာ  ကုသေပးတဲ့ဆရာဝန်ရဲ 

ေဆးကုသမ  အေထာက်အထားကုိ  လိုအပ်ပါတယ်။  အ့ဲလိုအေြခအေနမျ ိးမှာ 

စားလိုမရတဲ့  အစား၊  ချက်ြပတ်သည့်မီးအပူချနိ်၊  ပမာဏနဲ့  စားသုံးမိခဲ့သည့် 

အကိမ်ေရကို ေြပာြပေပးပါ။ 
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Ｑ၁၄：ပုံမှန် အဓိကစားေနကျအစာက ထမင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ေကျာင်းမှာေကးတာက ဘယ်လုိ  

         မျ ိးလဲ။ 

      A:  အစိုးရ  မူလတန်းေကျာင်း၊  အလယ်တန်းေကျာင်းမှာ  အခုလက်ရှိေကးေနတာက 

အဓိက  ထမင်းကို  ၁  လမှာ  ၁၄  ကိမ်၊  ေပါင်မုန့်ကုိ  ၃  ကိမ်၊  ေခါက်ဆွ(ဲအူဒုံေခါက်ဆွဲ၊ 

ချးကမဲန်း၊ စပါကတီ) ၃ ကိမ် ြဖစ်ပါတယ်။ ထမင်းေကးတဲ့ေန့မှာ ေပါင်မုန ့်ကို ေကးတာ 

မျ ိးေတွကို ေတာ့ လုပ်လိုမရပါဘူး။ 

 

(၄) သင်ေထာက်ကူစရိတ်၊ ထမင်းစာရိတ် 

Ｑ၁၅：ေငွေရးေကးေရက အဆင်မေြပလို သင်ေထာက်ကူစရိတ်၊ ထမငး်စရတ်ိ ေထာက်ပ့ံေပး 

တာေတွရှိပါသလား။ 

  A: ေကျာင်းသုံးပစည်း၊ အစား၊ ေကျာင်းမှာကျင်းပတဲ့ပွဲေတာ်ေတွအတွက် ကုနက်ျစရိတ်ကိ ု

ေထာက်ပ့ံေပးတ့ဲ  “ေကျာင်းတက်ြခင်းဆိုင်ရာကူညီေထာက်ပံ့မ”  စနစ်ရှိပါတယ်။  အိမ် 

ေထာင်စု  တစ်စုလုံးရဲ  ဝင်ေငွပမာဏေပါင်းကိုအေြခခံပီး  သတ်မှတ်ထားတဲ့  ေဘာင် 

အတွင်း  ဝင်တဲ့  အိမ်ေထာင်စုကို  ေထာက်ပံ့ေပးပါတယ်။  ဆရှိလင်  ေကျာင်းမှာ 

ေလာက်လာ ပုံစံကိြုဖည့်ပီး တင်ေပးပါ။ 

 

(၅) ေဘးကင်းလုံ ခံမ၊ ေကျာင်းသွားေကျာင်းြပန ် ေကျာင်းသာွးလမ်း၊ ေကျာင်းတွင ်     

      မေတာ်တဆ ထိခိုက်မ 

Ｑ၁၆：ေကျာင်းသွားတဲ့လမ်းက ေဘးကင်းလုံ ခံစိတ်ချရရဲလား။ 

  A:  ေကျာင်းသွားလမ်းရဲ  ေဘးကင်းလုံ ခံမကို  စဉ်းစားပီးေတာ့၊  မူလတနး်ေကျာင်း 

မှာဆိုရင် ေကျာင်းသွားဖိုလမ်းကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ 
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Ｑ၁၇：အိမ်နဲ့ေကျာင်းကေဝးလို စက်ဘီးနဲ့ေကျာင်းလာလိုရလား။ 

A:  ေဘးကင်းလုံ ခံစိတ်ချရဖိုအတွက်  စက်ဘီးနဲ့ေကျာင်းတက်တာကို  တားြမစ်ထားပါ 

တယ်။ 

 

Ｑ၁၈：ေကျာင်းမှာေနမေကာင်းတာ  ြဖစ်လာရင်  ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။  ပီးေတာ့  ေကျာင်းမှာ 

မေတာ်တဆ ထိခိုက်မိတာမျ ိးေတွြဖစ်ရင်  ေရှးဦးသူနာြပစုနည်းနဲ့  အေရးေပကုသ  ေပးတာ 

ေတွ ရှိပါသလား။ 

   A:  ဆရာကိုေြပာြပပါ။  နားေနခန်းထဲမှာ  အနားယူလိုရတာေတွ၊  နားေနခန်းထဲမှာ  ကုသ 

ေပးတာေတွရှိပါတယ်။ အေြခအေနေပမူတည်ပီးေတာ့ အုပ်ထနိ်းသူကိုအေကာင်းကား 

တာေတွ ၊ ေဆးံုေဆးခန်းေတွမှာ ေဆးကုသေပးတာေတွလည်းရိှပါတယ်။ အိမ်ြပန်သွား 

ပီးမှ ေဆးကုသမခံယူတယ်ဆိုရင်ေတာ ့ေကျာင်းကုိအေကာင်းကားေပးပါ။ 

 

Ｑ၁၉：ေကျာင်းမှာ ထိခိုက်မိတာမျ ိးေတွြဖစ်လာလင် ဘယ်သူကကုန်ကျခံမှာလဲ။ 

  A： ေကျာင်းမှာ  ထိခိုက်မိတာမျ ိးေတွြဖစ်လာလင်  ဦးဆုံး  ေဆးံုမှာ  ကုိယ့်စရတိန်ဲ့ကိုယ် 

ကုန်  ကျခံ  ထားပီး၊  ေဘးအရာယ်အတွက်ကူညေီထာက်ပံ့ေငွကုိ  ေတာင်းခံပီး၊ 

ေနာက်ေန့မှာ  အားကစားတိုးတက်ြမင့်တင်ေရးစင်တာမှ  ေကျာင်းကေနတဆင့် 

ေဆးကုသ  ကုန်ကျစရိတ်  ကို  ြပန်ေပးပါတယ်။  အေသးစိတ်ကို  ေကျာင်းမှ 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာ ကိုေမး ကည့်ေပးပါ။ 

     

(၆) အတန်း၊ ေကျာင်းပညာေရး၊ ရမှတ်စစ်ေဆးအကဲြဖတ်မ   

Ｑ၂၀： ေကျာင်းသင်ခန်းစာေတွထဲမှာ ဥပမာ ေရကူး၊  ဂီတ စတာေတွကို မလုပ်ိုင်တာေတွရှိ 

တဲ့အခါမျ ိးမှာ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ေကာင်းမလဲ။ ပီးေတာ့ စာေနာက်ကျတာေတွရိှရင် သပ် 
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သပ်ြပန်သင်ေပးတာမျ ိးေတွရှိလား။  ေကျာင်းသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပီးေတာ့  မလိုက် 

ိုင်မှာကို စိတ်ပူလိုပါ။ အဆင်ေြပပါ့မလားမသိဘူး။ 

  A:  အခုထိသင်ထားပီးသားအရာေတွနဲ့မတူတဲ့အရာကို သင်ရမှာဆိုေတာ့  စိတ်ပတူာေတွ၊ 

ချတီုံချတုံြဖစ်တာေတွများမှာပဲလို ထင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး စာေလ့လာေရးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ 

ေပလစီေတွ၊ အေြခခံနည်းလမ်းေတွကိုကုိ  ေကျာင်းနဲ့ေဆွးေွးကည့်ပါ။ ဘာသာစကား 

အခက်အခဲရှိရင်ေတာ့  ဘာသာြပန်ေပးုိင်တဲ့သူနဲ့အတူတူ  စကားေြပာကည့်လိုလညး် 

ရပါတယ်။  ေကျာင်းရဲ  ဆံုးြဖတ်ချက်အရ  ေစလတ်ထားတဲ့  ဂျပန်ဘာသာနည်းြပကုိ 

အသုံးြပလိုလည်းရပါတယ်။  

ဒါ့အြပင်  ပညာေရးဆိုင်ရာကူညီေထာက်ပ့ံေရးအခန်းမှာ  ေကျာင်းဆင်းပီးအချန်ိမာှ 

တစ်ပတ်မှာ ၁～၂  ကိမ်၊ စာလုပ်တာေတွ၊ အိမ်စာလုပ်တဲ့အခါမှာ နားမလည်တာေတွကို 

ရှင်းြပေပးတာေတွလည်းရှိပါတယ်။  ဆရိှလင်ေတာ့  ေကျာင်းကဆရာေတွနဲ့  တုိင်ပင ်

ကည့်ပါ။ 

 

Ｑ၂၁：ရလဒ်ေတွအမှတ်ေတွကို ဘယ်လိုဆုံးြဖတ်၊ ဘယ်လိုအမှတ်ေပးတာလဲ။ 

A ：  ေကျာင်းအသီးသီးမှာ  ရမှတ်ေတွအမှတ်ေတွကို  ဆုံးြဖတ်ေပးတ့ဲ  စံသတ်မှတ်ချက် 

ေတွကို  ြပလုပ်ထားပီး၊  အဲ့ဒီစံသတ်မှတ်ချက်ေတွအေပမူတည်ပီးေတာ့  ဆံုးြဖတ် 

ပါတယ်။ 
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(၇) စိတ်ပူပင်ေသာက၊ အဆင်မေြပမများအတွက် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ြခင်း   

 

Ｑ၂၂：  ေကျာင်းတက်ြခင်း၊  ေကျာင်းသင်ခန်းစာအေကာင်း၊  ဆရာနဲ့  ေကျာင်းမှသူငယ်ချင်း 

ေတွနဲ့ပတ်သက်ပီး ပူပင်စိုးရိမ် စိတ်ေသာက ေရာက်ရင် ဘယ်မှာေဆွးေွးလို ရလဲ။ 

  A: ကေလးက ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးမှာ စိတ်ေသာကေရာက်ေနတာေတွ၊ လူမေရးြပဿနာ 

ေတွရှိေနတဲ့ပုံစံြပရင်  ချက်ချင်း ေကျာင်းမှာလာေဆွးေွးတိုင်ပင်ပါ။  အတန်းပိုင်၊  ေကျာင်း 

အုပ်၊  ဒုေကျာင်းအုပ်ေတွကသာမက  အြခားဝန်ထမ်းေတွနဲ့လည်း  ေြပာလို  ရပါ  တယ။် 

မူလတန်း  ေကျာင်း၊  အလယ်တန်းေကျာင်းအသီးသီးမှာ  ေကျာင်းအတိုင်ပင်ခံ  နဲ့  ေစတနာ့ 

အတိုင်ပင်ခံ  ေတွကလည်း  ၁ပတ်မှာ  ေကျာင်းကုိ  ခဏခဏလာတဲ့အတွက်  လာေရာက် 

ေဆွးေွး  ုိင်ပါတယ်။  ဒါ့အြပင်  နခေနာ့ရပ်ကွက်မှ  ပညာေရးဆိုင်ရာ  ေဆွးေွးတိုင်ပင ်

ိုင်သည့်အခန်း၊ ပညာေရးေကာမ်တီအဖွဲှင့်လည်း ေဆွးေွးတိုင် ပင်ိုင်ပါသည်။ 

 

 

■  ကေလးှင့်ပတ်သက်သည့် ပူပင်ေသာကအတွက်ေဆွးေွးိုင်သည့်ေနရာ 

ကေလး၏  အမူအကျင့်၊  စာေလ့လာြခင်း၊  ခာကိုယ်ကီးထွားဖွံဖိးမ  အစရှိသည်ှင့် 

ပတ်သက်၍  ပပူင်စိုးရိမ်စရာများရှိပါက  ကိတင်၍ေကျာင်းမှဆရာှင့်ဆကသ်ွယ်၍ 

ပညာရှင် များှင့် ေဆွးေွး ကပါစို။ 

 

ပညာေရးဆိုင်ရာေဆွးေွးြခင်း 

ကေလး  အမူအကျင့်ှင့်  စာေလ့လာြခင်း၊  အနာဂတ်လမ်းေကာင်းှင့်  ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် 

ခာကိုယ်  ကီးထွားဖွံဖိးမ  စသည်ှင့်ပက်သက်သည့်  ပညာေရးဆိုင်ရာ  ြပဿနာများှင့် 

ပတ်သက်၍ လက်ခံေဆွးေွးေပးေနပါသည် ။ 
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လာေရာက်ေဆွးေွးြခင်း   ၀၃-၃၃၈၅-၉၃၁၃ 

ဖုန်းြဖင့်ေဆွးေွးြခင်း         ၀၃-၃၃၈၅-၈၀၀၁ 

ေဆွးေွးမည့ေ်န့          အပတစ်ဉ ်တနလာေန့～

ေသာကာေန့(အစုိးရံုးပိတ်ရက်မပါ) 

ေကာင်တာလက်ခံချနိ်    နနံက် ၁၀:၀၀ ～ညေန ၅:၀၀ 

ေနရာ                      နခေနာ့ရပ်ကွက်ပညာေရးစငတ်ာ    

 

နခေနာ့ရပ်ကွက် ကေလးအိမ်တွင်းေရးဆိုင်ရာ ကူညီေထာက်ပံ့ေရးစင်တာ 

နခေနာ့ရပ်ကွက်မှ  ကေလး၊  သူ့မိသားစုှင့်ပတ်သက်သည့်  စုေပါင်းေကာင်တာအေနြဖင့ ်

၁၈ှစ်  မြပည့်ေသးေသာကေလး၊  သူ့မိသားစုှင့်ပတ်သက်သည့်  ကိစအဝဝကိ ု

ေဆွးေွးတိုင်ပင် ိုင်ပါသည်။ 

 ဖုနး်                       ၀၃-၃၂၂၈-၇၈၆၇ 

 ေဆွးေွးမည့်ေန့       အပတ်စဉ် တနလာေန့～ေသာကာေန့(အစိုးရံုးပိတ်   

                                    ရက်မပါ) 

 ေကာင်တာလက်ခံချန်ိ  နံနက် ၈:၃၀～ညေန ၅:၀၀ 

 ေနရာ                     နခေနာ့ရပ်ကွက် အရအိ ၁-၉-၁  (ခယူး နခေနာ့ရပ်ကွက်  

                                     (ေရှာကုိး ခုိင်းခန်) ကုန်သွယ်ေရးခန်းမ ၁ လာ) 

 

 

ဆုဂိနမိ ကေလးငယ်ဆိုင်ရာေဆွးေွးသည့်ေနရာ 

ကေလး၏  အမူအကျင့်ှင့်  အြပအမူ၊  စာေလ့လာြခင်း၊  လမ်းေကာင်းှင့်  ပင်ကုိစွမ်းရည်၊ 

ခာကိုယ်ဖွံဖိးကီးထွားမ စသည်ှင့်ပတ်သက်၍ လာေရာက်ေဆွးေွးိုင်ပါသည်။ 
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၀၃ ၅၃၇၀ ၆၀၀၁　　　　　                 - -

　　  ～  

(  )

※စေန・ ・ 　   

၀၃ ၅၉၃၇ ၂၃၃၀( - - )

ေကာငတ်ာလကခ်ခံျိန် နနံက၉် နာရီ　　  ～ညေန ၅ နာရီ  

ေနရာ ၄ ၂၃ ၆　　　　　　               - -
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■နခေနာရ့ပ်ကကွ် ၂၀၂၀  (     )

School Address
Telephone

Number

１ Momozono Dai-ni 6-13-1 Nakano 3363-0661

２ Tonoyama 1-49-1 Chuo 3363-0461

３ Yato 1-26-1 Nakano 3361-3645

４ Nakano Hongo 4-27-3 Honcho 3381-7255

５ Egota 2-13-28 Egota 3385-0411

６ Saginomiya 3-31-4 Saginomiya 3330-7371

7 Keimei 1-18-1 Yamato-cho 3330-2325

8 Kitahara 6-30-6 Nogata 3330-2411

9 Ehara 1-39-1 Ehara-cho 3951-5880

10 Musashidai 5-1-1 Kami-Saginomiya 3999-1655

11 Nishi-Nakano 3-9-2 Shirasagi 3330-3125

12 Kami-Saginomiya 1-24-36 Kami-Saginomiya 3926-6381

13 Toka 5-43-1 Chuo 3381-7251

14 Hakuo 1-2-28 Kami-Takada 3389-0561

15 Heiwa-no-Mori 3-29-1 Arai 3389-1451

16 Midorino 1-17-1 Maruyama 3389-2351

17 Minamidai 3-44-9 Minamidai 3381-7257

18 Minamino 4-27-11 Yayoi-cho 3381-7250

19 Mihato 4-26-5 Yamato-cho 3330-1425

20 Nakano Dai-ichi 1-25-1 Yayoi-cho 3372-2326

21 Reiwa 5‐35‐3 Kami-Takada 3389-1461

27



■နခေနာရ့ပ်ကကွ် ၂၀၂၀   (     )

School Address Telephone Number

１ Dai-ni 5-25-1 Honcho 3382-7151

２ Dai-yon 1-1-18 Wakamiya 3330-5325

３ Dai-go 4-28-1 Kami-Takada 3389-2341

４ Dai-nana 2-9-11 Egota 3389-4171

５ Dai-hachi 4-7-3 Saginomiya 3330-7571

６ Kita-Nakano 5-7-1 Kami-Saginomiya 3999-3415

７ Midorino 1-1-19 Maruyama 3386-5423

８ Minami-Nakano 5-22-17 Minamidai 3381-7277

９ Nakano 4-12-3 Nakano 3389-1471

10 Nakano-Higashi 5-12-1 Higashi-Nakano 3362-5236
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■資料 学校で使う用語例（日本語）

こくご

国語
 か てい か

家庭科
しゃかい

社会
たいいく

体育
さんすう

算数
がいこくご かつどう

外国語活動
りか

理科
がいこくご

外国語
せいかつ

生活
どうとく

道徳
おんがく

音楽
そうごう てき がくしゅう じかん

総合的な学習の時間
ずが こうさく

図画工作
とくべつ かつどう

特別活動

こうちょう せんせい

校長先生
ほけん せんせい

保健の先生
ふく こうちょう せんせい

副校長先生
そうだんしつ せんせい

相談室の先生
たんにん せんせい

担任の先生
しゅじ

主事さん

こうもん せいもん

校門・正門
としょしつ

図書室
こうしゃ

校舎
きゅうしょくしつ

給食室
こうてい

校庭
ろうか

廊下
きょうしつ

教室
たいいくかん

体育館
こうちょうしつ

校長室
しょうこうぐち

昇降口
しょくいんしつ

職員室
ばこ

げた箱

べんとう

お弁当 しおり
すいとう

水筒
きが

着替え
しきもの

うわぎ

上着
おてふき・おしぼり

あまぐ

雨具
リュックサック

お

置きがさ

きょうか りょういき

■教科・領域など
にほんご、ことばなどについて、べんきょ
うします。

ぬのをぬったり、りょうりをしたりして、べ
んきょうします。

すんでいるまち、にっぽんのれきしなど
について、べんきょうします。しょうがく３
ねんせいからはじまります。

うんどう、けんこうなどについて、べん
きょうします。

かず、かたち、けいさんなどについて、べ
んきょうします。

えいごをはなしたり、きいたりして、べん
きょうします。

しぜん、どうぶつ、しょくぶつなどについ
て、べんきょうします。しょうがく３ねんせ
いからはじまります。

えいごをはなしたり、きいたり、かいた
り、よんだりして、べんきょうします。

みじかなまち、しぜんについて、べんきょ
うします。しょうがく１・２ねんせいでべん
きょうします。

じぶんのきもちやかんがえについて、は
なしたり、きいたりして、べんきょうしま
す。

うたったり、がっきをえんそうしたりして、
べんきょうします。

じぶんでかんがえたことについて、しらべ
たり、たいけんしたりして、べんきょうしま
す。

ものをつくったり、えをかいたりして、べ
んきょうします。

がっきゅうやがっこう、ともだちなどにつ
いて、べんきょうします。

ねんせい せいかつ しゃかい りか

★３年生になると「生活」がなくなり、「社会」と「理科」になります。
ねんせい がいこくご かつどう ねんせい がいこくご がくしゅう

★３・４年生は「外国語活動」、５・６年生は「外国語」の学習をします。
せんせい

■先生
がっこうをだいひょうするせんせいです。

けがやびょうきのときに、みてくれるせん
せいです。

こうちょうせんせいのつぎに、がっこうを
だいひょうするせんせいです。

なやみがあるときに、はなしをきいてく
れるせんせいです。

がっきゅうをたんとうするせんせいです。
そうじやしゅうりなど、がっこうぜんたい
のしごとをしてくれます。

がっこう しせつ

■学校の施設
がっこうのいりぐちにあるもんです。

たくさんのほんがあるへやです。ほんを
かりることができます。

がっこうのたてものです。 きゅうしょくをつくるへやです。

そとでたいいくやうんどうをするひろい
ばしょです。

きょうしつときょうしつをつなぐみちで
す。

がっきゅうのともだちやせんせいが、
いっしょにかつどうするへやです。

たてもののなかにある、たいいくやうん
どうをするへやです。

こうちょうせんせいがいるへやです。
がっこうのいりぐちにあります。くつをぬ
いだり、はいたりするばしょです。

せんせいたちがいるへやです。 くつをいれるたなです。

どうぐ

■道具
いえでつくって、もっていくごはんです。

えんそくなどのよていやもちものなどが
のっているちいさなてがみです。

のみものをいれて、もっていくどうぐで
す。

ふくがよごれたときに、じぶんできがえる
ふくです。

そとですわってごはんをたべるときに、し
くものです。

さむいときなどに、きているふくのうえ
に、きるふくです。

そとでごはんをたべるときに、てをふくぬ
のです。

あめにぬれないようにつかうどうぐで
す。

えんそくのもちものなどを、まとめてい
れて、もっていくかばんです。

あめがふったときにそなえて、がっこうに
おいておくかさです。
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えんぴつ

鉛筆
なまえ

名前ペン
け

消しゴム ドリル
えんぴつ けず

鉛筆削り
れんらくちょう

連絡帳
ねんど

粘土
たいいくぎ

体育着
ねんどばん

粘土板
うわば

上履き

がくしゅう

学習 めあて
がっきゅう

学級 テスト
だんし

男子 けんか
じょし

女子
しゅくだい

宿題
ていがくねん

低学年
も もの

持ち物
ちゅうがくねん

中学年
わす もの

忘れ物
こうがくねん

高学年
お もの

落とし物
はん

班
てんこう

転校
とうばん

当番
てんこうせい

転校生
かかり

係
ほうそう

放送
にっちょく

日直
ふしんしゃ

不審者
どくしょ

読書
ちく

地区
じしゅ べんきょう

自主勉強
みまも

見守り
めいぼ

名簿
ひなん くんれん

避難訓練

チャイム
しゅうだん とうこう

集団登校
きりつ

起立
しゅうだん げこう

集団下校
ちゃくせき

着席
こうか

校歌

うがい
しんたい そくてい

身体測定
てあら

手洗い
よぼう せっしゅ

予防接種
へいねつ

平熱
むしば

虫歯

がくようひん

■学用品
ノートなどに、じをかくどうぐです。

なまえをかくときにつかうペンです。きえ
にくいペンをつかいます。

えんぴつでかいたじをけすどうぐです。
かんじやけいさんなど、くりかえしべん
きょうすることが、まとまっているほんで
す。

えんぴつをけずるどうぐです。
べんきょうのよてい、せんせいへのれん
らくなどをかくノートです。

ずこうのじかんなど、かたちをつくるとき
に、つかうざいりょうです。

たいいくのじかんにきるふくです。

ねんどをつかうときに、したにしくどうぐ
です。

がっこうのなかではくくつです。

がっこう せいかつ

■学校生活
べんきょうすることです。

べんきょうをするときのもくひょうなど、
めざすないようです。

クラスのこと。○ねん○くみの「○くみ」
をいみすることがおおいです。

べんきょうしたことをわかっているのか、
たしかめることです。かみにかかれたも
んだいをとくことがおおいです。

おとこのこのことです。 あらそうことです。

おんなのこのことです。

いえでするべんきょうです。がっこうか
ら、ないようについてのれんらくがありま
す。こどもが、れんらくちょうにかいてか
えることがおおいです。

１ねんせいと２ねんせいのことです。 もっていくひつようがあるものです。

３ねんせいと４ねんせいのことです。
もっていくひつようがあるのに、わすれ
て、もっていかなかったものです。

５ねんせいと６ねんせいのことです。 だれかがおとしたものです。

なにかをするときの、グループです。
ひっこしなどで、べつのがっこうへいくこ
とです。

きゅうしょくとうばん、そうじとうばんな
ど、じゅんばんに、なにかのしごとをしま
す。

ひっこしなどで、べつのがっこうから、こ
ちらのがっこうに、はいってくるこどもの
ことです。

がっきゅうやがっこうのためになることを
するグループのことです。

がっこうのほうそうしつなどからながす
れんらくやおんがくなどのことです。

いちにちごとに、こうたいでがっきゅうの
ためのしごとをします。

こどもをふあんなきもちにさせるような、
わるいことをするひとのことです。

ほんをよむことです。 すんでいるばしょごとに、わけられます。

じぶんからすすんでするべんきょうです。
みんなできょうりょくして、こどものあん
ぜんをかくにんすることです。

かみなどに、なまえがまとまってかかれ
ているものです。

かじやじしんなどがあったときの、うごき
かたやちゅういすることを、みんなでかく
にんします。

べんきょうとべんきょうのあいだになる、
おとのことです。

まとまったにんずうで、がっこうへいくこ
とです。

たちあがることです。
まとまったにんずうで、がっこうからかえ
ることです。

すわることです。 がっこうのうたです。

■保健
みずをくちにいれて、くちのなかやのど
をすすぐことです。

せのたかさやからだのおもさなどを、は
かります。

てをみずであらって、きれいにすることで
す。

びょうきにかからないように、ちゅうしゃ
などをすることです。

けんこうなときの、からだのおんどです。
くちのなかのばいきんがふえて、はにあ
ながあいたり、いたくなったりすることで
す。
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