
●●  အက်ဳံးဝင္သူူ : ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္မသံုးစြေဲသာပုဂၢိဳ လ္၊ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ လုိအပ္ေသာပုဂၢိဳ လ္။ စတင္ေလ့လာျခင္း၊ အက်ဳံးဝင္သူူ : ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္မသံုးစြေဲသာပုဂၢိဳ လ္၊ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ လုိအပ္ေသာပုဂၢိဳ လ္။ စတင္ေလ့လာျခင္း၊ 

အေျခခံအဆင့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသူမ်ားျပားလွ်င္ ရွင္းဂ်ဳခုခုတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ဦးစားေပးပါမည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ ထုိ႔ထက္ငယ္သူမ်ား အေျခခံအဆင့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသူမ်ားျပားလွ်င္ ရွင္းဂ်ဳခုခုတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ဦးစားေပးပါမည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားႏွင့္ ထုိ႔ထက္ငယ္သူမ်ား 

မတက္ေရာက္ႏုိင္ပါ။ တစ္ဦးလွ်င္ စုစုေပါင္း တစ္ပတ္လွ်င္  ၂ ႀကိမ္အထိ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။မတက္ေရာက္ႏုိင္ပါ။ တစ္ဦးလွ်င္ စုစုေပါင္း တစ္ပတ္လွ်င္  ၂ ႀကိမ္အထိ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

ရွင္းဂ်ဳခုခုတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ရွင္းဂ်ဳခုခုတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝတြင္ လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

သင္လည္းပဲ ရွင္းဂ်ဳခုခုရဲ႕  စာသင္ခန္းမွာ အတူတကြ စာေလ့လာမၾကည့္ခ်င္ဘူးလား။သင္လည္းပဲ ရွင္းဂ်ဳခုခုရဲ႕  စာသင္ခန္းမွာ အတူတကြ စာေလ့လာမၾကည့္ခ်င္ဘူးလား။

အေသးစိတ္အား အတြင္းဘက္ရွိ ( စာသင္ခန္းစာရင္း) ကို ၾကည့္ရႈပါ။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းကို ေက်ာဘက္ရွိ ေလွ်ာက္လႊာကို FAX  ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရွင္းဂ်ဳခု Cosmic Center တြင္း ေဒသဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွီးေႏွာဖလွယ္ဌာန (တနည္းအားျဖင့္ 

ရွင္းဂ်ဳခုခု ႐ုံးႏိုင္ငံျခားသားေဆြးေႏြးအႀကံေပးစုံစမ္းရန္ေကာင္တာ သို႔မဟုတ္ ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပလာဇာ) သို႔ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ေကာင္တာ	 အဂၤလိပ္ဘာသာ：０３－５２７２－５０６０	 	 ကိုရီးယားဘာသာ：０３－５２７２－５０８０
	 	 	 တ႐ုတ္ဘာသာ：０３－５２７２－５０７０	 	 ဂ်ပန္ဘာသာ：０３－３２３２－５１２１
	 	 	 အျခားဘာသာ：０３－５２９１－５１７１

စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ ေမးလ္လိပ္စာ：sjc@regasu-shinjuku.or.jp

သင္တန္းသားသစ္

ေခၚယူျခင္း

ရွင္းဂ်ဳခုခု ဂ်ပန္ဘာသာစကား စာသင္ခန္း
(SJC/Shinjuku City Japanese-Language Classes)



ရွင္းဂ်ဳခုခု ဂ်ပန္ဘာသာစကား စာသင္ခန္းစာရင္း

အခ်ိန္/ နံနက္: နံနက္ 9 နာရီ 30 မိနစ္ ~ ေန႔လည္ 11 နာရီ 30 မိနစ္    ည: ညေနခင္း 6 နာရီ 30 မိနစ္ ~ 8 နာရီ 30 မိနစ္
သင္တန္းကာလ : ပထမပညာသင္ကာလ (ဧၿပီလ ~ ဇူလိုင္လ)၊ ဒုတိယ ပညာသင္ကာလ (စက္တင္ဘာလ ~ ဒီဇင္ဘာလ)၊ 

တတိယ ပညာသင္ကာလ (ဇန္နဝါရီလ ~ မတ္လ) အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္၊ ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္၊ သင္တန္းျပကၡဒိန္ပိတ္ရက္တို႔တြင္ ပိတ္ပါသည္။

အခ်ိန္ စာသင္ခန္းအမည္ ေနရာ
စာသင္ခန္းရက္စြဲ က်သင့္ေငြ

သင္တန္းျပကၡဒိန္
ပိတ္ရက္Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.

ပထမပညာ
သင္ကာလ

ဒုတိယပညာ
သင္ကာလ 

တတိယပညာ
သင္ကာလ

①

နံနက္

ရွင္းဂ်ဳခု
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပလာဇာ 
နံနက္ခင္းစာသင္ခန္း

ရွင္းဂ်ဳခုခု၊ ခဘုခိေခ်ာ 2-44-1
Hygeia 11 ထပ္
★ ေဆးဘုရွင္းဂ်ဳခုလိုင္း(ရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ) မွ ေျခလ်င္ 
5မိနစ္
★ JRလိုင္း၊ အိုဒခယူးလိုင္း၊ ေခးအိုးလိုင္း၊ မာ႐ုႏ႔ိုအု
ခ်ိေျမေအာက္ရထားလိုင္း၊ အိုးအဲဒိုလိုင္း၊ ရွင္းဂ်ဳခုလိုင္း 
(ရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ) အေရွ႕ေပါက္မွ ေျခလ်င္10မိနစ္

● ● 4,000ယန္း 4,000ယန္း 3,000ယန္း

လစဥ္ 

ဒုတိယအပတ္၊ 

စတုတၳအပတ္ 

ဗုဒၶဟူးေန႔ည

ရွင္းဂ်ဳခု
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပလာဇာ
ညေနခင္း၊ 
တနလၤာေန႔စာသင္ခန္း

●

2,000ယန္း 2,000ယန္း 1,500ယန္း
ရွင္းဂ်ဳခု
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပလာဇာ
ညေနခင္း၊ 
ၾကာသပေတးေန႔စာသင္ခန္း

●

② နံနက္

ခိတရွင္းဂ်ဳခုရာသက္ပန္
ေလ့လာျခင္းခန္းမစာသင္ခန္း 
(3ထပ္ ေလ့က်င့္ေရးအခန္း A
※တတိယအပတ္ 
ေသာၾကာေန႔တြင္သာ 3 ထပ္ 
႐ုပ္သံအခန္း)

ရွင္းဂ်ဳခုခု၊ ခိတရွင္းဂ်ဳခု3-20-2
★ JR (အိုးခုဘိုဘူတာ) မွ ေျခလ်င္ 12 မိနစ္
★ JR (ဟိဂရွိနကႏိုဘူတာ) အေရွ႕အေပါက္မွ ေျခလ်င္ 
9 မိနစ္
★ အုိးအဲဒုိေျမေအာက္ရထားလုိင္း၊ ဟိဂရိွနကႏုိဘူတာ 
A1ထြက္ေပါက္မွ ေျခလ်င္ 13 မိနစ္

● ● 4,000ယန္း 4,000ယန္း 3,000ယန္း
စတုတၳအပတ္

တနလၤာေန႔

③ နံနက္

ယိုဆုယ ဟိ႐ိုဘပလာဇာ 
စာသင္ခန္း 
(2ထပ္ Community room 
4) 

ရွင္းဂ်ဳခုခု၊ ယိုဆုယ 4-20
★ မာ႐ုႏိုအုခ်ိေျမေအာက္ရထားလိုင္း 
(ယိုဆုယဆန္းေခ်ာမဲ့ဘူတာ) အမွတ္ 2 ထြက္ေပါက္မွ 
ေျခလ်င္ 5 မိနစ္
★ ရွင္းဂ်ဳခုလိုင္းေျမေအာက္ရထားလိုင္း 
(အခဲဘိုႏို႔ဘရွိဘူတာ) A1ထြက္ေပါက္မွ ေျခလ်င္ 7 
မိနစ္

● ● 4,000ယန္း 4,000ယန္း 3,000ယန္း

အပတ္စဥ္

ၾကာသပေတး

ေန႔

④ နံနက္

ဆုႏ႔ိုဟဇု 
ခ်ိအိခိစင္တာစာသင္ခန္း 
(အစည္းအေဝးခန္းမ A) 

ရွင္းဂ်ဳခုခု၊ နိရွိရွင္းဂ်ဳခု 4-33-7
★ ေခးအိုးလိုင္း (ဟဆုဒိုင္းဘူတာ) 
အေရွ႕ဘက္အေပါက္မွ ေျခလ်င္ 10 မိနစ္
★အိုးအဲဒိုေျမေအာက္ရထားလိုင္း 
(တိုေခ်ာမအဲဘူတာ)  A5 ထြက္ေပါက္မွ ေျခလ်င္10 
မိနစ္

● 2,000ယန္း 2,000ယန္း 1,500ယန္း

ေမလ၊ 
ၾသဂုတ္လ၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ
တို႔၏ 
စတုတၳအပတ္ 
တနဂၤေႏြေန႔

⑤ နံနက္ အုရွိဂိုမဲတန္းဆုခ်ိအိခိစင္တာ 
စာသင္ခန္း (4ထပ္ ဘရ B) 

ရွင္းဂ်ဳခုခုတန္းဆုၿမိဳ႕ 15
★အိုးအဲဒိုေျမေအာက္ရထားလိုင္း  
(အုရွိဂိုမဲခဂုရဇကဘူတာ) A1 ထြက္ေပါက္ကို 
ထြက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း 

● 2,000ယန္း 2,000ယန္း 1,500ယန္း
ေမလ၊ 
ၾသဂုတ္လ၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ
တို႔၏ 
ဒုတိယအပတ္ 
တနဂၤေႏြေန႔

⑥ နံနက္

တိုဆုကခ်ိအိခိစင္တာ 
စာသင္ခန္း (5ထပ္ 
အခ်က္အျပဳတ္၊ 
လက္မႈပညာအခန္း)

ရွင္းဂ်ဳခုခု၊ တကဒႏ႔ိုဘဘ 2-18-1
★ JR ၊ ေဆးဘုဘူရွင္းဂ်ဳခုလိုင္း (တကဒႏ႔ိုဘဘ 
ဘူတာ) မွ ေျခလ်င္ 2မိနစ္ 

● 2,000ယန္း 2,000ယန္း 1,500ယန္း

⑦ နံနက္

ရွင္းဂ်ဳခု Cosmic Center 
စာသင္ခန္း
(3ထပ္ 
အစည္းအေဝးခန္းမငယ္) 

ရွင္းဂ်ဳခုခုအိုးခုဘို 3-1-2
★ ဖုခုတိုရွင္းေျမေအာက္ရထားလိုင္း 
(နိရွိဝဆဲဒဘူတာ) အမွတ္ 3 ထြက္ေပါက္မွ 
ေျခလ်င္2မိနစ္

● 2,000ယန္း 2,000ယန္း 1,500ယန္း

ဒုတိယအပတ္ 
တနလၤာေန႔
※ ဒုတိယအပတ္ 
တနလၤာေန႔သည္ 
အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္
ရက္ျဖစ္ပါကေနာက္ရ
က္ အဂၤါေန႔

⑧ နံနက္
ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈစင္တာ 
စာသင္ခန္း (4ထပ္ 
အစည္းေဝးခန္းမ 2) 

ရွင္းဂ်ဳခုခု၊ ရွင္းဂ်ဳခု 6-14-1 
★အိုးအဲဒိုေျမေအာက္ရထားလိုင္း ၊ ဖုခုတိုရွင္း 
ေျမေအာက္ရထားလိုင္း (ဟိဂရွိရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ)  A2 
ထြက္ေပါက္မွ ေျခလ်င္ 7 မိနစ္

● 2,000ယန္း 2,000ယန္း 1,500ယန္း ဒုတိယအပတ္ 
အဂၤါေန႔ 

⑨ နံနက္
ဝကမဆု ခ်ိအိခိစင္တာ 
စာသင္ခန္း (2ထပ္ 
စုေဝးခန္းမ 1)

ရွင္းဂ်ဳခုခု ဝကမဆုေခ်ာ 12-6
★အိုးအဲဒိုေျမေအာက္ရထားလိုင္း(ဝကမဆုခဝဒဘူ
တာ) မွ ေျခလ်င္ 2မိနစ္

● 2,000ယန္း 2,000ယန္း 1,500ယန္း ေမလ၊ 
ၾသဂုတ္လ၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ
တို႔၏ 
တတိယအပတ္ 
တနဂၤေႏြေန႔

⑩ နံနက္

အိုးခုဘို ခ်ိအိခိစင္တာ 
စာသင္ခန္း 
(3ထပ္ အခ်က္အျပဳတ္၊ 
လက္မႈပညာအခန္း)

ရွင္းဂ်ဳခုခုအိုးခုဘို 2-12-7
★ JR (ရွင္းအိုးခုဘိုဘူတာ) မွ ေျခလ်င္ 8 မိနစ္
★အိုးအဲဒိုေျမေအာက္ရထားလိုင္း၊ ဖုခုတိုရွင္း 
ေျမေအာက္ရထားလိုင္း (ဟိဂရွိရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ) B2 
ထြက္ေပါက္မွ ေျခလ်င္ 7 မိနစ္

● 2,000ယန္း 2,000ယန္း 1,500ယန္း



အိခ်ိဂယဘူတာ

တိုးဇိုင္းဆန္းေျမေအာက္ရထားလိုင္း ကဂုယဇကဘူတာ အမွတ္1 ထြက္ေပါက္

အိုးခုဘုိဒိုးရိလမ္း

ဝဆဲဒဒိုးရိလမ္းမ

အ
ုရွိဂိုမဲ 

ခ်ဳးအ
ိုးဒိုးရိလ

မ္း

အိအိဒဘရွိဘူတာ

အိအိဒဘရွိဘူတာ 
B3ထြက္ေပါက္၊
နန္းဘုိခု၊ တုိဇိုင္း၊ ယုရခုေခ်ာ
ေျမေအာက္ရထားလုိင္း

မဲ့ဂ်ိ႐ိုဒိုးရိလ
မ္း

ခဂုယ
ဇက

ဒိုးရိလ
မ္း

အုရွိဂိုမဲတန္းဆု ခ်ိအိခိစင္တာ
အိုးအဲဒိုလိုင္း ေျမေအာက္ရထားလုိင္း
အုရွိဂိုမဲ ကဂုယဇကဘူတာ A1 ထြက္ေပါက္ 

ဆုိးဘုလုိင္း

JAL City Hotel

ယဆုခုနိဒိုးရိလမ္း

မာ႐ုႏုိအုခ်ိေျမေအာက္ရထားလုိင္း၊
ယုိဆုယဆန္းေခ်ာမ့ဲဘူတာ
အမွတ္2 ထြက္ေပါက္

ရွင္းဂ်ဳခုသုိ႔

အိခ်ိဂယသုိ႔ရွင္းဂ်ဳခုသုိ႔

ရွင္းဂ်ဳခုသုိ႔

ယုိဆုယသုိ႔

ယုိဆုယခုမင္း
စင္တာ

ယုိဆုယ
မီးသတ္ဌာန

ရွင္းဂ်ဳခု ဒုိးရိလမ္း

ဂိုင္းအ
န္းနိရွိဒိုးရိလ

မ္း

ဂိုင္းအ
န္းဟိ

ဂရွိဒိုးရိလ
မ္း

ယုိဆုယ
ဟိ႐ုိဘ ပလာဇာ

ဆုႏ႔ိုဟဇုခ်ိအိခိစင္တာ

စာတုိက္

ရွင္းဂ်ဳခုေျမေအာက္ရထားလိုင္း၊
အခဲဘိုႏ႔ိုဘရွိ ဘူတာ

A1 ထြက္ေပါက္

ရွင္းဂ်ဳခု 
Prince Hotel

Cine City ပလာဇာ

ရွင္းဂ်ဳခုခု ႐ံုးပင္မအေဆာက္အဦ

Studio Alta
ဟနဇိုႏိုဘုရားေက်ာင္း

ယဆုခုနိဒိုးရိလမ္း
LUMINE EST ရွင္းဂ်ဳခုဒိုးရိလမ္း

ရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ
ခိုးရႈးခိုင္းဒိုးလမ္း

ေဆးဘုရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ

ေရွာ့ခုအန္းဒိုးရိလမ္း

ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုပလာဇာ
（(Hygeia 11ထပ္)

Hello Work ရွင္းဂ်ဳခု

အိုးခုဘုိေဆး႐ုံ

အေရွ႕ဘက္
အေပါက္

McDonald’s

Green Plaza 
ရွင္းဂ်ဳခု

Don Quijote

Lawson စာတုိက္

မန္းခိဘရွိ
တံတား

ခိတရွင္းဂ်ဳခု ရာသက္

ပန္ေလ့လာျခင္းခန္းမ

အိုးခုဘုိဘူတာ ရွင္းအိုးခုဘုိဘူတာ

အ
ိုတ

ခိဘ
ရွိဒိုးရိလ

မ္း

ခန္းဒဂဝျမစ္

အိုးခုဘုိဒိုးရိလမ္း

ရွင္းခိုင္းဘရွိတံတား

ယုိဒဘရွိ ဒုိင္းယြန္းမူလတန္းေက်ာင္း

ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ား
ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕အစည္း

ဟိဂရွိနကႏ႔ိုဘူတာ
အေရွ႕ဘက္
အေပါက္

ခိတရွင္းဂ်ဳခုပန္းၿခံ

ဆုအဲဟိ႐ိုဘရွိ တံတား

ယ
မႏ႔ိုတ

ဲ့လ
ိုင္း

ဆို
းဘ

ုလို
င္း

ဆိုးဘုလိုင္း
တကဒႏ႔ိုဘဘသုိ႔

ဘုရားေက်ာင္း

အိုးခုဘုိဒိုးရိလမ္း

စာရင္းဌာန၊ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံ ေရးဝန္ႀကီးဌာန

တုိက်ိဳအမ်ိဳးသမီး
ေဆးပညာတကၠသုိလ္

ဝကမဆုေခ်ာ လမ္းဆံု

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဆးဝါး
အမ်ိဳးသားစင္တာ

အိအိဒဘရွိသုိ႔

ဝဆဲဒသုိ႔

ယုိေခ်ာမခ်ိ 
မူလတန္းေက်ာင္း

ဝကမဆု ခ်ိအိခိစင္တာ
အိုးအဲဒိုေျမေအာက္ရထားလုိင္း
ဝကမဆုခဝဒဘူတာ ခဝဒအေပါက္

ရွင္းဂ်ဳခု Cosmic Center 

ဖုခုတိုရွင္းေျမေအာက္ 
ရထားလိုင္း၊  
နိရွိဝဆဲဒဘူတာ

အမွတ္ 3
ထြက္ေပါက္

ဝဆဲဒတကၠသုိလ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန

ရွင္းဂ်ဳခုအားကစားစင္တာ
ယ

မႏ႔ိုတ
ဲ့လ

ိုင္း

တကဒႏ႔ိုဘဘသုိ႔

တုိယမပန္းၿခံ

ေဆ
းဘ

ုရွင္းဂ်ဳခုလ
ိုင္း

ရွင္းဂ်ဳခုအစ္ေခ်ာမဲ့ခိတ
လမ္းဆုံ

မဲဂ်ိဒိုးရိလ
မ္း

အို
းခုဘို

ဘူ
တ

ာ

အိုးခုဘုိဒိုးရိလမ္း

NTTအိုးခုဘုိ

႐ွိဳ႕ခုအန္း ဒုိးရိလမ္း

ဟိဂရွိ တုိယမ
မူလတန္းေက်ာင္း

အိုးခုဘုိခ်ိအိခိစင္တာ

တိုးအဲအိ အိုအဲဒိုလိုင္းႏွင့္
ဖုခုတိုရွင္းေျမေအာက္ရထားလိုင္း
ဟိဂရွိ ရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ B1ထြက္ေပါက္

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပင္စင္
အဖြဲ႕အစည္း
ရွင္းဂ်ဳခုပင္စင္႐ုံး

ရွင္းအို
းခုဘို

ဘူ
တ

ာ
ယ

မႏ႔ိုတ
ဲ့လို

င္း

ဆို
းဘု

လို
င္း

ရွင္းဂ်ဳခုသုိ႔

အိတ႐ုမဲဂ်ီ႐ိုသုိ႔ ခန္းဒဂဝျမစ္

တုိဆုကခ်ိအိခိစင္တာ

မဲဂ်ီဒိုးရိလ
မ္းမ

တုိးဇိုင္းေျမေအာက္ရထားလိုင္း
တကဒႏ႔ိုဘဘဘူတာ
အမွတ္ 4 ထြက္ေပါက္

ေဆ
းဘ

ုရွင္းဂ်ဳခုလ
ိုင္း

တုိဆုက ဒုုိင္းနိမူလတန္းေက်ာင္း

ဝဆဲဒဒိုးရိလမ္းမ

တ
က

ဒႏ႔ိုဘ
ဘ

ဘ
ူတ

ာ

ရွင္းဂ်ဳခုသုိ႔

BIG
BOXယ

မႏိုတ
ဲ့လ

ိုင္း

ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈစင္တာရွင္းဂ်ဳခု႐ိုခုေခ်ာမဲ့

ရွင္းဂ်ဳခုနနေခ်ာမဲ့

ရွင္းဂ်ဳခု
အလယ္တန္းေက်ာင္း

တန္းဂ်င္း
မူလတန္းေက်ာင္း

႐ွိဳ႕ခုအန္း ဒုိးရိလမ္း

ဟိဂရွိရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ A3 ထြက္ေပါက္

မဲဂ်ီ ဒိုးရိလ
မ္း

ဟနဇိုႏ႔ိုနတ္ကြန္း

နစ္ရွင္း
စားေသာက္ကုန္ ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈစင္တာ ဒုိးရိလမ္း

အိဆဲတန္း Park City

မ႐ုႏိုအုခ်ိလိုင္းေျမေအာက္ရထား၊
ရွင္းဂ်ဳခုဆန္းေခ်ာမဲ့ဘူတာ
E1 ထြက္ေပါက္

အိုးအဲဒိုေျမေအာက္ရထားလိုင္း၊
ဟုခုတိုရွင္းေျမေအာက္ရထားလိုင္း
ဟိဂရွိရွင္းဂ်ဳခုဘူတာ A2 ထြက္ေပါက္

ရွိခိႏို႔မိခ်ိလ
မ္း

အိုးအဲဒို

ေျမေအာက္ရထားလုိင္း၊ 

ဟိဂရွိနကႏ႔ိုဘူတာ

A1 ထြက္ေပါက္

① ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပလာဇာစာသင္ခန္း

② ခိတရွင္းဂ်ဳခုရာသက္ပန္ေလ့လာျခင္းခန္းမစာသင္ခန္း

④ဆုႏ႔ိုဟဇု ခ်ိအိခိစင္တာစာသင္ခန္း 

③ယိုဆုယ ဟိ႐ိုဘပလာဇာ စာသင္ခန္း 

⑤အုရွိဂိုမဲတန္းဆု ခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း

⑥တိုဆုကခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း

⑦ ရွင္းဂ်ဳခု Cosmic Center စာသင္ခန္း

⑧ ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈစင္တာစာသင္ခန္း

⑨ ဝကမဆု ခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း

⑩အိုးခုဘိုခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း

အုရွိဂိုမဲ ခိတမခ်ိ
လမ္းဆုံ

ခဂုယဇကအုအဲ

ဘဘဂုခ်ိ လမ္းဆုံ

ရွင္းဂ်ဳခု Eastside 
Square

အိုးခုဘုိ နိေခ်ာမဲ့လမ္းဆံု

ရွင္းဂ်ဳခုဘူ
တ

ာ
ယို

ယို
ဂိသို

႔

အေနာက္
အ ေပါက္

အိုးမဲ့ခိုင္းဒိုးလမ္းမ

ရွင္းဂ်ဳခုခ်ဴးအ
ိုးပန္းၿခံ

ေျမေအာက္ရထားအိုးအဲဒို

ဆန္းတိုေခ်ာမအဲဘူတာ A5ထြက္ေပါက္တ
ိုက

်ိဳၿမိဳ႕ေတ
ာ္

အ
စိုးရ

SHUKNOVA

ဂ်ဴးနိဆုိ အိခဲႏ႔ိုရွိတ 
ကားမွတ္တုိင္

ဂ်ဴးနိဆုိ အိခဲႏ႔ိုအုအဲ
ကားမွတ္တုိင္

ရဲစခန္း

ဂ်ဴးနိဆ
ို ဒိုးရိလ

မ္းမ

ခိုးရႈးခိုင္းဒိုးလမ္း

ရွင္းဂ်ဳခုမီးသတ္ဌာန　နိရွိရွင္းဂ်ဳခု႐ုံးခြဲ

Park Hyatt တုိက်ိဳမအဲ ကားမွတ္တုိင္ဟဆုဒိုင္း 
ဘူတာ

အမ်ိဳးသားကဇာတ္႐ုံသစ္

နိရွင္းရွင္းဂ်ဳခု
မူလတန္းေက်ာင္း



ထုတ္ေဝသည့္ရက္စြဲ：2022 ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ 1 ရက္

ေလွ်ာက္လႊာ

ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းအတြက္ ေမးလ္ကိုအသုံးျပဳပါ။ sjc@regasu-shinjuku.or.jp

４．ေလ့လာလိုသည့္ စာသင္ခန္း (ျဖည့္သြင္းရန္လိုအပ္)  ※ အမွန္ျခစ္ေပးပါ

စာသင္ခန္းအမ်ိဳးအစား အခ်ိန္ အမွန္ျခစ္ရန္
အကြက္ စာသင္ခန္းအမည္

တစ္ပတ္လွ်င္ 2ႀကိမ္ စာသင္ခန္း
(စာသင္ခန္း 1 ခုသာလွ်င္ တက္ေရာက္ႏိုင္ ပါသည္) 

နံနက္
9:30 ～ 11:30

□□ ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပလာဇာစာသင္ခန္းနံနက္စာသင္ခန္း (တနလၤာ၊ ေသာၾကာ)

□□ ခိတရွင္းဂ်ဳခုရာသက္ပန္ေလ့လာျခင္းခန္းမစာသင္ခန္း (တနလၤာ၊ ေသာၾကာ)

□□ ယိုဆုယ ဟိ႐ိုဘပလာဇာ စာသင္ခန္း( ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ)

တစ္ပတ္လွ်င္ 1ႀကိမ္ စာသင္ခန္း
(စာသင္ခန္း 1 ခုသာလွ်င္  တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္) 

ည
18:30 ～ 20:30

□□ ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပလာဇာ ညေန၊ တနလၤာေန႔စာသင္ခန္း (တနလၤာ)

□□ ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံပလာဇာ ညေန၊ ၾကာသပေတးေန႔စာသင္ခန္း (ၾကာသပေတးေန႔)

တစ္ပတ္လွ်င္ 1ႀကိမ္ စာသင္ခန္း
(စာသင္ခန္း 2 ခန္း တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္) 
※ စာသင္ခန္း 2ခန္းတြင္ တက္ေရာက္လိုပါက 

2ေနရာကို အမွန္ျခစ္ပါ

နံနက္
9:30 ～ 11:30

□□ ဆုႏိုဟဇုခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း (တနလၤာ)

□□ အုရွိဂိုမဲတန္းဆု ခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း (အဂၤါ)

□□ တိုဆုကခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း (အဂၤါ)

□□ ရွင္းဂ်ဳခု Cosmic Center စာသင္ခန္း (အဂၤါ)

□□ ရွင္းဂ်ဳခုယဥ္ေက်းမႈစင္တာစာသင္ခန္း (ဗုဒၶဟူး)

□□ ဝကမဆု ခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း (ၾကာသပေတးေန႔)

□□ အိုးခုဘို ခ်ိအိခိစင္တာ စာသင္ခန္း (ေသာၾကာ)

လက္ခံရက္စြဲ ＿＿＿＿ ႏွစ္＿＿လ＿＿ ရက္

ရွင္းဂ်ဳခုခု ဂ်ပန္ဘာသာ စာသင္ခန္းတြင္ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝ၌  အသုံးဝင္သည့္ လြယ္ကူေသာဂ်ပန္ဘာသာစကားကို၊ အဖြဲ႕လိုက္ ေလ့လာရသည့္  စာသင္ခန္းျဖစ္ပါသည္။
ဤေလွ်ာက္လႊာကို မတင္ျပလွ်င္  စာသင္ခန္းတက္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ ဤေလွ်ာက္လႊာကို ရွင္းဂ်ဳခုခု ဂ်ပန္ဘာသာ စာသင္ခန္းမွ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းအတြက္ 
အသုံးျပဳပါမည္။
ျဖည့္သြင္းထားသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းဂ်ဳခုခုရွိ ဂ်ပန္ဘာသာ စာသင္ခန္း ႐ုံးဌာနျဖစ္သည့္ လူထုအက်ိဳးျပဳ အဖြဲ႕အစည္း ရွင္းဂ်ဳခုအနာဂတ္ဖန္တီေရးးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ 
စာသင္ခန္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား မွ်ေဝမည္ျဖစ္သည္။ စာသင္ခန္းစီမံခန႔္ခြဲျခင္းႏွင့္ ရွင္းဂ်ဳခုခုသို႔ အခ်က္အလက္ေပးပို႕ျခင္းမွအပ အျခားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးမျပဳပါ။
１．ေလ့လာလိုသည့္ အခ်ိန္ (ျဖည့္သြင္းရန္လိုအပ္)

□ ခ်က္ခ်င္း　　□ ပထမပညာသင္ကာလ(ဧၿပီလ ～ ဇူလိုင္လ) 　　□ ဒုတိယပညာသင္ကာလ(စက္တင္ဘာလ ～ ဒီဇင္ဘာလ)　　□ တတိယပညာသင္ကာလ(ဇန္နဝါရီလ ～ မတ္လ)

３．ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ္၏အခ်
က္အလက္

အမည္

ခတခနျဖင့္အမည္

စာသင္မည့္ပုဂၢိဳလ္

ႏွင့္ေတာ္စပ္ပုံ

□ ခင္ပြန္း　□ ဇနီး　□ မိဘ　

□ကေလး　□သူငယ္ခ်င္း 　

□အျခား（　　　　　　　　）

ဖုန္းနံပါတ္

ေမးလ္လိပ္စာ

２．သင္တန္းသားအခ်က္အလက္္ (ျဖည့္သြင္းရန္လိုအပ္)

အမည္

ခတခနျဖင့္အမည္

လိပ္စာ
※ အေဆာက္အဦအမည္၊ 
အခန္းနံပါတ္ကို ေရးသြင္းပါ

〒

ဖုန္းနံပါတ္

ေမးလ္လိပ္စာ

ႏိုင္ငံ

နားလည္သည့္
ဘာသာစကား

ေမြးသကၠရာဇ္

 5. ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မႈပုံစံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာခဲ့သည္မွာ 　□ ပထမဦးဆုံး　□အႀကိမ္ႀကိမ္လာဖူးသည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ႏွစ္လအေရအတြက　္＿＿＿＿ ႏွစ္＿＿＿＿လခန႔္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ မည္မွ်ေနထိုင္မည္နည္း။　□ 3လ～ 6လ　□ 7လ～ 11လ　□ 1ႏွစ္ႏွင့္အထက္
ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို ေလ့လာခဲ့သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘာပါလဲ? (မ်ားစြာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္)
□ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္အတြက　္　□ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္းရခ်င္သည့္အတြက္ 　　□လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိုအပ္သည့္အတြက　္　□အလုပ္ရွာရန္
□ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္၊ စာေလ့လာရန္အတြက　္　□ မသိပါ

ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို ေျဖေပးပါ။

［နားေထာင္
ျခင္း］

□တဖက္လူ၏စကားကို နားေထာင္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္သည္။
□တဖက္လူကစကားျဖည္းျဖည္းေျပာလွ်င္ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။
□ ေဝါဟာရသာလွ်င္ နားေထာင္ႏိုင္သည္။
□ နားမလည္ပါ။

［စာဖတ္ျခင္း］ □သတင္းစာမ်ား၊ ေပးစာမ်ားကိုဖတ္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္သည္။
□လြယ္ကူေသာ မွတ္စုမ်ား၊ ဘူတာရွိ လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို 
    နားလည္သေဘာေပါက္သည္။
□ ပုံပါသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္သည္။
□ မဖတ္ႏိုင္ပါ။

［စကားေျပာ］ □ မိမိေျပာခ်င္တာကို ေျပာႏိုင္သည္။
□အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာႏိုင္သည္။
□ မိမိကိုယ္ကိုမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေဝါဟာရဆိုလွ်င္ စကားေျပာႏိုင္သည္။
□ စကားမေျပာႏိုင္ပါ။

［စာေရးျခင္း］ □ မိမိအေၾကာင္းကို စာေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ေရးႏိုင္သည္။
□အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိေပးသည့္ မွတ္စုမ်ားကို    
    ေရးႏိုင္သည္။
□အမည္၊ ႏိုင္ငံအမည္၊ လိပ္စာစသည္တို႔ကို ေရးႏိုင္သည္
□ မေရးႏိုင္ပါ။


