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ဂ ပနင့ က်္သ်သ် ပင（2019 န ့ င4  ပ ိုာင္・2019 န ့ င10  ပ ိုာင္ ေက ်ာင္  ာငကညငင့္ေက ်ာင္ သ်္က ်္）ေက ်ာင္ သ်္ေ းြးျူ ာင္  

１． ထူ္  ာ္ငင့္ ေ ္ 
ကၽႊနငေတ င်တ ိုြ႕ဂ ပနငဘ်သ့််သာငေက ်ာင္ သညင၊ဂ ပနငဘ်သ်ပည်ေ ့္န့ငန ာငင့္ ည ္န့င20 ေက င်သကငတကင္    ခင့္ 
ပါသညင။ြးေနြ    နငထ ဘ္ခြ ေက ်ာင္သ်္က ့်္္်က ိုေက္္ ထိုတငေပ္ ခင့္ပါသညင။ေက ်ာင္ သ်္ နညင္ ာြးငသ် ကင  ံ
ေသ် တနင္ၿး့ငၿပ္္း ်တ့ငစ္္ၿ ာင္ ့က္ ေသ  ်ၾကပငကတငမ၊ဘ်သ့်က်္န ာငင့္ပါတငသကငမ ္ က  ို ပငေသ်   ကင
   ကငေ ္  ကငၿး့ငသညငင့္（့်းတငၿ ာင္・န်္ေထ်ာငၿ ာင္・ေၿပ်း ိုၿ ာင္・ေ ္ၿ ာင္）
တ ိုြက ိုေ ြက ာငင့္ေပ္ၿပ္္ေနြ့စင တ္ကင 
  ို ပငသညငက ်္က ိုကူညေ္ထ်ကငပနငြေပ္ပါသညင။ 
ထ ို ၿပာငေ  ြးကင ကညငင့္ ကင္ေၾက်ာင္က ်္န ာငင့္ပါတငသကငေသ် ကင္ ညန္ငကမက ်္၊ေက ်ာင္ ၿပ္္ သ္်္သညငင့္ေန်ကငတ္ာငက ်္ 
ၿပ်္  ေသ်ေက ်ာင္သ်္က ်္က ် AI CHI KENN  တ္ာငေက ်ာင္ သ်္ဘ က ိ့ု တာင နငဂ ပနငၿပညငတ္ာင္တာ္င   ေသ် 
တကၠသ ို င သကငေက္္ပည်သာငေက ်ာင္က ်္သ ိုသေက ်ာင္းကငတကငၾကပါသညင။ 
  

２． ကင ကံညငင့္ေက ်ာင္ သ်္စ္္ ေ  
ေက ်ာင္ ာင ကညငင့္က်    ေက ်ာင္ ာင နငသတငက တငစ္္ေ  ေန်ကငးံို္ ကင ံကညငင့္ေက ်ာင္သ်္စ္္ေ  
4   45 ေြး်ကင 90 ေြး်ကင 
10  15 ေြး်ကင 30 ေြး်ကင 
 
３.ေက ်ာင္  ာင ကညငင့္    နငက် န ာငင့္ေက ်ာင္ ၿပ္္ းံို္ကညငင့္    နင 
ေက ်ာင္ ာင ကညငင့္    နငသညငန ့င့ စင4 ပ ိုာင္  တနင္န ာငင့္   ပ ိုာင္ တနင္ ူမ   ၿပ္္ေက ်ာင္ၿပ္္းံို္ကညငင့္ၾက်   နငက ်2န ့င 
ျး့ငပါသညင။ 
※ျပညငတ္ာင္ က ဂ ပနငဘ်သ်ေက ်ာင္တ္ာငတ့ငန ့ ငတကငေ ်ကငၿပ္္ြးပ  ကင   တကငေနေသ် တနင္န ာငင့္ေပါာင္2န့င    
ပါကတကငေ ်ကငန ိုာငပါသညင။ 
 
４.ဘ်သ် ပငန ာငင့့္်သာင   နငက ်္ 

ဂ ပနင့က်္ဘ်သ်ေက ်ာင္တာ္ငဂ ပနင့က်္တ ို္တကငကမ႐ွိ  ေ့ နင ကင္ညႊနငကမျးာငင့္၊ေက ်ာင္သ်္႕ဂ ပနင့က်္ 
ဘ်သ်  ညင   ာင္က ို  ိုကငမ တနင္က ိုျပ  ိုပငထ်္ပါသညင။ေ ်ကငပါကြး်္သညငစပက်ျး့ငသညင။ 
【 ေၿ  ံတနင္ 】                                                   

တန ၤ်  ဂၤါ ဗိုဒၵ ူ္ ၾက်သပေတ္ ေသ်ၾက် 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ သဒၵါ 

 
သဒၵါ သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
 ေၿ  ံ တနင္ ၄၂  န်  ္
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【  ြးငတနင္ းာငင့္】 
တန ၤ်  ဂၤါ ဗိုဒၵ ူ္ ၾက်သပေတ္ ေသ်ၾက် 
သဒၵါ 

 
န်္ေထ်ာငျ ာင္ 

 
 ့က့်္ို 

 
့်ပိုဒငးတငျ ာင္ 

 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
န်္ေထ်ာငျ ာင္ 

 
့က့်္ို ့်ပိုဒငးတငျ ာင္ 

 
သဒၵါ 

 
့့့်္ ်ကံို္  

 
 ေထ္ေထ္ဘ်သ် JLPT 

့်ေက္ပ္ခ တက္ငျပာင 
းာငျ ာင္ 

သဒၵါ 
 

 JLPT 
့်ေက္ပ္ခ တက္ငျပာင 

းာငျ ာင္  
့့့်္်ကံို္  ေထ္ေထ္ဘ်သ် JLPT 

့်ေက္ပ္ခ တက္ငျပာင 
းာငျ ာင္ 

သဒၵါ 
 

JLPT 
့်ေက္ပ္ခ တက္ငျပာင 

းာငျ ာင္  
  ြးငတနင္ းာငင့္ ၄၂  န်  ္
 
【  ြးင ထကငတနင္ းာငင့္】 

တန ၤ်  ဂၤါ ဗိုဒၵ ူ္ ၾက်သပေတ္ ေသ်ၾက် 
့်ပိုဒငးတငျ ာင္ 

 
့က့်္ို 

 
့့့်္်ကံို္ JLPT 

့်ေက္ပ္ခ တက္ငျပာင 
းာငျ ာင္ 

န်္ေထ်ာငျ ာင္ 
 

့်ပိုဒငးတငျ ာင္ 
 

့က့်္ို 
 

့့့်္်ကံို္ JLPT 
့်ေက္ပ္ခ တက္ငျပာင 

းာငျ ာင္ 

န်္ေထ်ာငျ ာင္ 
 

သဒၵါ 
 

 ေထ္ေထ္ဘ်သ် သဒၵါ 
 

JLPT 
့်ေက္ပ္ခ တက္ငျပာင 

းာငျ ာင္ 

သဒၵါ 
 

သဒၵါ 
 

 ေထ္ေထ္ဘ်သ် သဒၵါ 
 

JLPT 
့်ေက္ပ္ခ တက္ငျပာင 

းာငျ ာင္ 

သဒၵါ 
 

  ြးင ထကငတနင္ းာငင့္ ၄၂  န် ္ 
 

５．့်သာင   နင 
 ့်သာင   နငက ်တပါတင   ာင 5  ကငၿး့ငၿပ္္(တန ၤ် က ေသ်ၾက်ေနြ ထ တ ကင   ာင 4 န် )္ ၿး့ငပါသညင။ 
 

６．ေ   ်ကင ႊ် တာင နင  ို ပင  ကငက ်္ 
ေန်ကငပါေ ္သ်္ထ်္ေသ် ①、②、③   ကငက ်္န ာငင့္က ိုကငည္သူၿး့င ပါကညင။ 
① န ိုာငာံ ပငၿ ်္တ္ာငေနထ ိုာငမသ်ကနင တနင္ပည်က ို12တနင္ေ ်ာငၿကာငၿပ္္သူ၊သကငး ိုာင ်န ိုာငာံတ္ာငတကၠသ ို င 
 ာငတနင္ေ ်ာင ကငက တင    ၿပ္္သူ။ထ ို ၿပာငြးပ    ကင  ကငန ာငင့္ပါတငသကငမက  ာငေက ်ာင္က ေထ်ကင ံေပ္န ိုာငသူ 

②ဂ ပနငဘ်သ်  ညင  ာင့့္င့်ေက္ပ္ခ（JLPT（N５ ထကင））、့္္ပ္်္ေ ္၊  ိုပင က ိုာငဂ ပနငဘ်သ်သတငက တင 
  ညင   ာင္（GNK（初級以上））、J-TEST（F းာငင့္ထကငေက င် ္နငသ）ူထ ိုသ ၿပာငက  ာငေက ်ာင္ က တ် နငြူးမဂ ပနင 
ဘ်သ်  ညင   ာင္   ေၾက်ာင္ေထ်ကင ေံပ္န ိုာငသူ။ 

③က  ာငေက ်ာင္ က ေ ်ာင ကငက တင    သညင ထ ေက ်ာင္  ေပ္သာ္င္န ိုာငသူ၊ေနထ ိုာင့ ်္ေသ်ကင့်္  တငက ို က နငတ 
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ကြးငေပ္ေး်ာငန ိုာငေသ်တ် နင ။ံ 
※ြး ာငကေက ်ာင္ ာင ္ာငင့္ၿာာင္ပြးင ံ ေသ်က တငတကင္   သူသညငသ္္သနငြေတြ္းံိုေး္္ ေ ္္ပါ။  
 
７．ေ   ်ကင ႊ် တာင နင ိုပငေး်ာင နငနညင္  ကင္ က ်္ 
（１）့်တ ိုကငက ေပ္ပ ိုြမေ   ်ကင ႊ်တာငၿ ာင္  
 
①ေ   ်ကင ႊ်တာင ကညငြသတငက တင   နင က်  တ္ာင္၊  ို ပငေသ့်် ္ကင့်တကင္က ်္က ို့ို့ညင္မေ ်ကငတ္ာင 
ေး်ငၿပထ်္ေသ်ေ   ်ကင ႊ်ေပ္ပ ိုြ ကညငင့္ဌ်နသ ိုသပ ိုသေပ္ပ ိုြ ပါကညင။ 

②ေက ်ာင္က ့်ေက္ပ္ခ ကငက ိုသတငက တငၿပ္္၊့်ေက္ပ္ခက ိုက ာင္ပပါကညင။ေနြ ကင    နင၊ေန ်န ာငင့္ပါတငသကငမေ   ်ကင 
 ႊ်တာငၿပ္္သညငင့္ေန်ကငတ္ာငသ္္သနငြ ေၾက်ာင္ၾက်္ပါကညင။ 

 
＜ေ   ်ကင ႊ် တာင ကညငြေန ်  ပင့ ်＞ 
＜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 

 
（２）ေ   ်ကင ႊ်တာင ကညငြေနြ ကင    နင ပ ိုာင္ ၿ ်္  
①န ိုာငာံ ပငၿ ်္က ေ   ်ကင င့္်တာငသ္ာင္   ာင  
2019 န ့င 4  တ္ာငေက ်ာင္ ာငန ာင နင: 2018 န ့င 9   1  ကင（့ေန）～ 2018 န ့င10  15  ကင（တန ၤ်） 
2019 န ့င10  တ္ာငေက ်ာင္ ာငန ိုာင နင: 2019 န ့င 3   1  ကင（ေသ်ၾက်）～ 2019 န ့င 4  12  ကင（ေသ်ၾက်） 
③ၿပညငတ္ာင္က ေက ်ာင္ေ   ်ကငထ်္   ာင  
2019 န ့င 4  တ္ာငေက ်ာင္  ာငန ိုာင နင：2018 န ့င 9   1  ကင（့ေန）～2019 န ့င 2   9  ကင（့ေန） 
2019 န ့ င 10  တ္ာငေက ်ာင္ ာငန ိုာင နင：2019 န ့ င 4  16  ကင（ ဂၤါ）～2019 န ့ င 7   20  ကင（့ေန）  
（３）ေ   ်ကင ႊ် ့် က္င့ ်တကင္ က ်္ 
※ေ ္သာ္င္ထ်္ေသ် ေၾက်ာင္  ်က ်္န ာငင့္ပါတငသကငမ  ကငည်ကမက ်္    ခင့္   ာင၊့်ေက္ပ္ခေၿးး ို ာ္ငင့္ကၿပ ပါ။ထ ို ၿပာင့ ် 
ေက္ပ္ခေ ်ာငၿကာငေၾက်ာင္ေၾကၿာ်ၿပ္္ ေန်ကငတ္ာင ညင္   ကငည်ထ်္သညငြ   ကင  ကငက ်္က ိုေတ္ြ   ပါက ညင္  
့်ေက္ပ္ခေ ်ာငၿကာငေၾက်ာင္က ို ိုတငသ ကင္ပါကညင။ 

※တ့ငၾက ကငတာငၿပ္္သ္်္ေသ်ေ   ်ကင ႊ်က ်္က ိုကညငသညငင့္ ေၾက်ာင္ ၿပ  ကငန ာငင့္က ၿပနငေပ္ကညငက ိုတငပါ။  
 

■န ိုာငာၿံ ်္က ေ   ်ကင ္်တာင   ာင  

 
  ို ပငေသ် 
့် က္င့ ်တကင္  

သတ ထ်္ ကညငင့္   ကငက ်္  

１ 
ေက ်ာင္  ာင ာ္ငင့္ 
ေ   ်ကင ႊ်  

ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေ   ်ကင ႊ် ၿး့ငၿပ္္ ၊ေ   ်ကင ႊ်တာငသူက ိုြးငတ ိုာငေ ္သာ္င္  
ကညငၿး့ငသညင။ 

２ 
က ိုြးငေ ္ ်က 
 ာငေ   ်ကင ႊ်   

ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေ   ်ကင ႊ် ၿး့ငၿပ္္ ၊ေ   ်ကင ႊ်တာငသူက ိုြးငတ ိုာငေ ္သာ္င္  
ကညငၿး့ငသညင။ 

３ 
က နင္ က်ေ ့့္င 
ေး္  ကင 
ေထ်ကင ံ့ ် 

ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေ   ်ကင ႊ် ၿး့ငၿပ္္ ေ   ်ကင ႊ်ကတာငက္    တ္ာင့့္ငေး္ 
ထ်္ေသ်ေး့့္င  ကငက တငတကင္ၿး့င ကညင။ 
※နေ္ပါန ိုာငာံ၊ဗြ္းကငနကငန ိုာငာံက ေ   ်ကင ႊ် တာငသူက ်္န ာငင့္ပါတငသကငမေး့့္င  ကငန ာငင့္င တူ 
္်တငက နင ို ကငထ်္ေသ်「 ာငဘတငပ ိုာင္ ို ကငထ်္ေသ်္်တငက နင္ ်တငပံို့် ္ကင」ကူ ာင္ က ို ညင္ 
တာငၿပ ပါကညင။ထ ို ၿပာငေ   ်ကငင ႊ်တာငသူန ာငင့္ပါတငသကငေသ် ၿ ်္တ ိုာင္ ၿပညင၊နြးငေၿကေဒ 
သက သတငက တငထ်္ေသ့်် က္င့်တကင္ က ်္ ညင္  က ံ ္ ာငပါသညင 

４ 
 က တင့ ် ာင္  
့် က္င  

 ထကငတနင္ေက ်ာင္က ေန်ကငးံို္တကငေ ်ကင ခင့္ေသ် တနင္ေက ်ာင္ ထ  က တင့် ာင္  
※（တ ိုတငန ိုာငာံၿး့င   ာင）တကၠတ ို ငေ ်ာင ကငက တင（ ထကငတနင္ထ ေ ြ ်ထ်္ေသ်） 
့်ေက္ပ္ခေၿးသူက「ပည်ေ ္ း္ခြ ့ညင္႕ ကငက တင ၿပာငသိုေတသနၿပ ေက ်ာင္သ်္ပည်ေ ္ 
ၿကာငင့္တာငေ ္ဗ  ိုၿပ ေက ်ာင္」က ထိုတင ိုပငေပ္ေသ် ေထ်ကင ထ်္（ က တငေ ္သ္ာင္ထ်္ 
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ေသ် ကငက တင） 

５ 

ေ ်ာင ကင 
က တင၊ေ ်ာင 
ၿကာငၿပ္္ းံို္ 
ေၾက်ာင္  
ေထ်ကင ံ့ ် 
(ကမ ာင္ )  

ေက္္  ပငေၿကက  ထကငတနင္ေက ်ာင္၊ ၿပာငေန်ကငးံို္တကငေ ်ကင ခင့္သညငင့္ ထကငတနင္  
ေက ်ာင္ေ ်ာင ကငက တင၊ေက ်ာင္တကငေ ်ကငေနးခၿး့ငပါ「ေ ်ာငၿကာငေၾက်ာင္ ေထ်ကင ံ့ ်」 
တ ိုတငန ိုာငာသံ်္ၿး့ငပါက「ေ ်ာင ကငက တင」ကူ ာင္ၿး့ငန ိုာငကညငး ို   ာင「တ့ငန ိုာငာံ ံို္း ိုာင 
 ် ထကငတနင္ ေက ်ာင္ က ်္႕ဗ  ိုဌ်န(ပည်ေ ္ဌ်န့့ငတကင္ဗ  ိုဌ်န)」ထ ို ၿပာင「ပည် 
ေ ္ဌ်န၊သိုေတသတၿပ ေက ်ာင္သ်္ပည်ေ ့္ာငတ်ဗ  ိုဌ်နက ထိုတငေပ္ေသ်ပည်ေ ္သ 
က ိုာင္  ေထ်ကင ထ်္ကူ ာင္က ိုတာငၿပ ပါကညင။ 

６ 

ဂ ပနငဘ်သ် 
 ညင   ာင္  
ေ ်ာင ကင 
က တင（ဂ ပနင့ ် 
သာငြူးထ်္ 
ေသ်ေ ်ာင 
 ကငက တင） 

က  ာငတ ိုာင္ ၿပညငတ္ာငဂ ပနငဘ်သ်က ိုသာငြူး ခင့္ေသ်ေက ်ာင္（ဂ ပနငဘ်သ်သာငြူး ခင့္ေသ်    နင 
က် က ိုသတငက တငထ်္ေသ်  ်၊ဂ ပနငဘ်သ်ေ ြ ်ထ်္ေသ်    နငက် က ိုကပ ကငက 
က္ကငၿးညငြသ္ာင္ထ်္ေသ် ကငက တင 
※န် ေ္ပါာင္150သာငြူးထ်္ေၾက်ာင္ၿပသန ိုာငသညငြ၊ဂ ပနငဘ်သ်  ညင   ာင့့္င့ ်ေက္ပ္ခ 
J-TEST့္္ ပ္်္ေ ္  ိုပင က ိုာငး ိုာင ်သတငက တငထ်္ေသ်ဂ ပနငဘ်သ့််ေက္ပ္ခေၿးး ိုထ်္
ိုထ်္သသူညင ေထ်ကင ထ်္ ၿး့င က တင့ ် ာင့္် ္ကငက ိုတာငၿပ ပါကညင။ 
※  ေထ်ကင ထ့်္် က္ငကထိုတင ေသ္ပါက့်ေက္ပ္ခေၿးး ိုထ်္သညငြ ေထ်ကင ထ်္ 
(္်တငပံို)က ိုတာငၿပ ပါကညင။  

７ 

ောေ္ၾက္န ာငင့္ 
ပါတငသကငမတ်
 နငြူးသူ ကင 
က တင 

ောေ္ၾက္န ာငင့္ပါတငသကငေသ်တ် နင ံက ေ ္သာ္င္  ပါကညင။ 

８ ္်တငပံို  

５ပံို（ေဒါာင  ိုကင４့ာငတ္ကတ္်×   ်္  ိုကင３့ာငတ္ကတ္် ်္ ံို္တူည ္ပါကညင）
္်တငပံိုေန်ကငတ္ာငတ ိုာင္ၿပညင ကညင၊ေက ်ာင္သ်္ ကညငေ ္သာ္င္ ၿပ္္၊တ့ငပံိုက ိုေက ်ာင္  ာင ာ္င
ာင္ ာင ာ္ငင့္ပံိုတ္ာငကပင ပါကညင။ေ   ်ကင ္်ကတာငက3္    ိုတ္ာင ို ကငထ်္ေသ်္်တငပံိုၿး့င ပါက
ပါကညင။ 
က ိုြးငတ့ငပ ိုာင္ပံိုၿး့ငၿပ္္က ကငန ်ၿပာငတ္ာငစ္္ ထိုပငေး်ာင္ ထ်္ၿ ာင္၊ မ ာင္ က ်္ပါေသ်၊ပံိုကၿး့င ပါ။ 
ၾကညင ာငၿပတငသ်္ေသ်ပံိုၿး့င ပါကညင။ 
 ပ ကငသေဘ်ေး်ာငေသ်ပံိုက ်္န ာငင့္က္နငၿပနတ်န ာငင့္ၿပ  ိုပငထ်္ေသ်ပံိုက ်္ ကငက ံပါ။ 

９ 

့့ငေး္ေ ္္   ြးင 
 ောသ္ာ္င္  နင 
သ ေပ့္် က္င 
က တ န 

ၿပညင ာင ာ္ငင့္ဗ္က်    ၿပ္္ ေက ်ာင္   သ္ာင္   ာင၊ေက ်ာင္  န ာငင့္ တူ၊့့ငေး္ေ ္္   ြးင  ေၾက္ 
က ိုေပ္သာ္င္  ပါကညင။ 

10 ပတင့ ပ ိုြက တ န ※  သံို္ၿပနသူ႕ပတင့ ပ ိုြၿး့ငၿပ့္္်က ကငန ်  ်္ ံို္က ိုက တ နး္ခမတာငၿပ ပါကညင။  

11 
  ိုပင ိုပငက ိုာင
ေနေသ် 
ေထ်ကင ံ့ ် 

※ ေ   ်ကင ္်တာငသူ႕က က တ ိုာင္ၿပညငတ္ာင၊  ိုပင ိုပငက ိုာငေနေသ်ေထ်ကင ံ့ ်က ိုတာငၿပ 
 ကညင။  

12 
သေဘ်တညူ ္
ေၾက်ာင္  
ေထ်ကင ံ့ ် 

ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ့်် ္ကငၿး့ငၿပ္္ တ် နင သူံက ေ ္သာ္င္  ကညငၿး့ငသညင။  

13  
ပည်ေတ်
်ငသာင့ ်   ပင 

ေ   ်ကင ္်တာငသူက ိုြးငတ ိုာငေ ္သာ္င္ထ်္ၿပ္္   ကညင၊ ကငက တင တံး ပငတံို္ပါ    ကညင။ 

14 
  ကငေထ်ာင့ ို 
က တငတကင္  

တ ိုတငန ိုာငာသံ်္က ်္「ေဒသ ံသကငေသ့် ိုပင」တ္ာငက သ့်္ို ာင ်္ ိုံ္ ပါ ာငေသ်က တ န၊
「ေဒသ ံသကငေသ့် ိုပင」႕့်က ကငန ် ်္ ံို္က ို ို ကငကူ္ထ်္ေသ်္်တငပံို 
※  သ့င ခ  ြးငသညငင့္ ္ကင့ ္ခၿးညငင့္သ္ာင္ထ်္ေသ်「ေဒသ ံသကငေသ့် ိုပင」 ၿး့ငကနငြ 
သတငထ်္ၿပ္္၊ ၿ ်္တ ိုာင္ ၿပညငက ်္က ်「ေက့္္် ာင္ ့် က္ငေထ်ကင ံ့ ်」့သညငတ ိုြက ိုတာင 
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ၿပ ပါကညင။。 
 

15 

ပည်သာင 
ေထ်ကငပနငြ 
ေၾက္ေထ်ကင ံ
 ံ့ ်  

ပည်သာငေထ်ကငပနငြေၾက္    သူသညင၊ေထ်ကငပနငြေၾက္    ထ်္ေသ် း္ခက ့ညင္ ကညင
 ကညင၊    သညငြေထ်ကငပနငြေၾက္ော္၊    ထ်္သညငင့္က်  ပ ိုာင္  ၿ ်္ထိုတငၿပနင  ကင့
ကင့သညငတ ိုြက ို 
ၿးညငြသ္ာင္ၿပ္္  ေသ့္ တင   ကင  ကငက ိုေ ္သ္ာင္ထ်္သညင့ ် က္င့်တကင္ ့သညငတ ိုြက ို
ြက ိုတာငၿပ ပါကညင။  

 
＜ောေ္ၾက္တ် နငြူးသူက တာငၿပ ကညငြ့် က္င့ ်တကင္＞ 
 

①ေ   ်ကင ္်တာငသူက ိုြးငတ ိုာငကော္ေၾက္က ိုတ် နငြူးသညငြ  ါ 
 

   ို ပငေသ့်် က္င့ ်တကင္  သတ ထ်္ ကညငြ   ကင  ကငက ်္ 

１ 
ော့္ ိုထ်္ေၾက်ာင္  ေထ်
ေထ်ကင ထ့်္် ိုပင 

ဘဏငက ်္က ထိုတငေပ္ေသ်ော့္ ိုေ   ်ကင ္်  ာင ကညငန ာငင့္ ေထ်ကင  
ထ့်္် က္င 

２ 
  ိုပင ိုပငက ိုာငေနေသ်  
ေထ်ကင ထ်္ 

  ိုပငဌ်နေန ်ဌ်နက ထိုတငေပ္ေသ်၊  ိုပင ိုပငက ိုာင ခြသညငင့္    နငက် က ို
က ိုၿးညငြသ္ာင္ထ်္သညငြ ေထ်ကင ံ့ ်  

３ 
 ာငော ္ေထ်ကငထ်္
（ၿပ္္  ခင့္ေသ် 
တ့ငန ့ င့ ် ပါ  ာင） 

  ိုပငဌ်နေန ်က ထိုတငေပ္ေသ်ာာငောက္ ိုေး င်ၿပထညငြသ္ာင္ ထ်္သညငြ့် 
 ္ကင့ ်တကင္  

 
②ောေ္ၾက္ေထ်ကင ံေပ္သူကဂ ပနငန ိုာငာံတ္ာငေနထ ိုာငပါက 
 

   ို ပငေသ့်် က္င့ ်တကင္   သတ ထ်္ ကညငြ   ကင  ကငက ်္ 

１ 
  ိုပင ိုပငက ိုာငေနေသ် ေ
ေထ်ကင ထ်္ 

ကိုပၸဏ္ ိုပငာနင္ ိုပငက ိုာငသူ「 ိုပငာနင္   ိုာင့ ာငက တငတကင္」က ိုြးငပ ိုာင ိုပငာနင္  ိုပငသူ
「 သ  က တငၿပ ေ  ်ကငထ်္ေသ် ့် က္င့်တကင္」 

２ 
  န္ငေး်ာငထ်္ေသ် 
့် က္င（ၿပ္္  ခင့္ေသ်တ့င 
န ့ င့ ် ပါ  ာင） 

ၿက  ြနြးင ိုံ္ က ထိုတငေပ္ေသ်ာာငောန္ ာငင့္ပါတငသကငမၿးညငြသ္ာင္ထ်္ေသ်  ်
「ပာင့ ာင တ္ကငေး်ာငထ်္ေသ်သာငော္က ်္」က ပါ။ 

３ 
ၿက  ြနြးင၊ ပငက္ကင၊တ္ာငေန 
ထ ိုာငေၾက်ာင္ ေထ်ကင ံ့ ် 

 တူေနထ ိုာငေသ်က သ့်္ို ်္ ိုံ္ၿးညငြသ္ာင္ထ်္ေသ်ေနထ ိုာငေၾက်ာင့္် က္င။န ို
္ကင။န ိုာငာံၿ ်္သ်္ၿး့င   ာင  ပငသ်္ကညငသညငြန ိုာငာသံ်္ၿး့ငေၾက်ာင္ေနထ ိုာင ာ္ငင့္ကဒငၿ
င့္ကဒငၿပ်္ 
က တ နက ိုတာငၿပ ပါကညင။  

４ 
 ကငက တင၊တံး ပငတံို္က တငပံ
ပံိုတာငထ်္ေသ်ေထ်ကင ံ
င ံ့ ် 

ောေ္ၾက္တ် နင ေံပ္သ႕ူက တငပံိုတာငထ်္ေသ်တံး ပငတံို္က ို သံို္ၿပ  ကညင။  

５ ော့္ ိ့ု ် ိုပင ောေ္ၾက္တ် နင ႕ံ ကညငန ာငင့္ော့္ ိ့ု ် ိုပငၿး့င ကညင 

６ 
ပတငသကငးကင ြ္းငကမ  
ေထ်ကင ထ်္ 

က သ့်္ိုန ာငင့္ေး္က   ္က ်္ၿး့င   ာငေ   ်ကင ္်တာငသူန ာငင့္ေး္က   ္က ်္႕ပါတငသကငးကင
ကငးကင ္ြးငကမ ေထ်ကင ထ်္က ိုတာငၿပ ပါကညင။  

 
③န ိုာငာံၿ ်္ ခ္ောန္ ာငင့္ပါတငသကငေသ်၊ောေ္ၾက္တ် နင ံၿး့င   ာင 
 

 
  ို ပငေသ့်် က္င 
့်တကင္  

သတ ထ်္ ကညငြ   ကင  ကငက ်္ 
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１ 
  ိုပင ိုပငက ိုာငေန 
ေသ် ေထ်ကင  
ထ်္ 

  ိုပငဌ်နေန ်ဌ်နက ထိုတငေပ္ေသ်၊  ိုပင ိုပငက ိုာင ခြသညငင့္    နငက် က ိုၿးညငြသ္ာင
္ာင္ထ်္သညငြေထ်ကင ံ့ ်။က ိုြးငပ ိုာင ိုပငာနင္   ာငၿး့ငပါက「 ိုပငာနင္   ိုာင့ ာငက တငတကင္」
ထ ို ၿပာင「 ိုပငာနင္  ိုပငက ိုာင ာ္ငင့့္် က္င့်တကင္」က တ နက ိုတာငၿပ ပါကညင။ 

２ 
 ာငော ္ေထ်ကငထ်္
（ၿပ္္  ခင့္ေသ်တ့ငန ့ င 
့် ပါ  ာင） 

  ိုပငဌ်နေန ်ဌ်နက ထိုတငေပ္ေသ်တ့ငန့င့ ်သာငော့္် ္ကင၊  ိုပငဌ်န႕းကငသ္
ငသ္ြးင ကညငင့္  ပင့်းိုနင္နပံါတင့ သညငထညငြသ္ာင္ေ ္သ်္ထ်္ေသ် ာငော္ေထ်ကင ံ့်  

３ ော့္ ိ့ု ် ိုပင 
ောေ္ၾက္တ် နင  ံကညငၿးာငင့္ဘဏငက ထိုတငေပ္ေသ်ော့္ ို့် ိုပင။တ ိုတငန ိုာငာံက ော္ ္ခပါက 
ဘဏင့် ိုပင႕ေန်ကငေက ်ဘကငတ္ာငပါေသ်「က ိုြးငပ ိုာင」က တ နက ိုပူ္တ္ခတာငၿပ ပါကညင။ 

４ 

ပတငသကငးကင ြ္းငကမ
ကမ ေထ်ကင ထ်္ 
（ေး္က   ္ေတ င့်ပငပံ
ငပံို ေထ်ကင ထ်္） 

ဂ ပနငနို ာငာံၿက  ြနြးင ံို္က ထိုတငေပ္ေသ်န ိုာငာံသ့်္် ္ကင（  ကငေထ်ာင့ ို ာင ်္ ံို္႕ ကညင 
ေ ္သာ္င္ထ်္ေသ်）  ကငေထ်ာင့ ိ့ု ် ာင္ ။တ ိုတငန ိုာငာံသ်္ၿး့ငပါကေး္က   ္ေတ င့်ပငပံို 
က ိုေး င်ၿပထ်္ေသ့်် ္ကင့ ်တကင္။ ၿ ်္တ ိုာင္ၿပညငက ်္း ို   ာင 
「ေက့္္် ာင့္် ္ကင」့သညငတ ိုြက ိုတာငၿပ ကညင။ 

※ော့္ ို့် ိုပငသညငေက ်ာင္  က ို၊ောေ္ၾက္ေထ်ကင ေံပ္သူက ေပ္န ိုာငေသ်ောေ္ၾက္ပက်ဏ    နင  ို ပငပါသညင။  
※ြးပ န့င နညင္ ာြးင တ္ာင္ တ္ာငပည်ေတ င်သာငေက ်ာင္ သ်္က ်္႕စပေဒန ာငင့္ကညည္္တငေသ်ေနထ ိုာငကမ၊စပေဒန ာငင့္ကည ္
ေသ်  ိုပင ိုပငက ိုာငကမတ ို္ပ္်္ ်ကမက ို  ိုကငမစပေဒ ိုံ္   ူာငကမီက္္ၾကပငေ ္ဌ်န႕ေနထ ိုာင ္ာငင့္ ကငက တင「ပည်သာင ် 
ေ ်ကငၿ ာင္」န ာငင့္ပတငသကငမ ေသ့္ တင့ ့ငေး္ၿပ္္ြးပ ေန်ကငပ ိုာင္တ္ာင ူ ာငကမၾက္္ီကပငေ ္ဌ်နကသတငက တငထ်္ 
ေသ့်ညင္ ကကင္န ာငင့္ကက ိုကငညေ္သ်ေ   ်ကငထ်္သကူ ်္ကၾက် ဏ   ေသ်န ိုာငာ・ံေဒသ တ္ာင္က ေ   ်ကင ္်တာငပါက 
 ၿ ့်္် က္င့်တကင္ က ်္က ိုတာငၿပ နင  ို ပငေသ်ေၾက်ာငင့္ေ   ်ကင ္်တာငကညငး ို   ာင ထူ္ဂ ိ့ု  ိုကင နင  ို ပငပါသညင 
 
●တ ိုတငန ိုာငာသံ်္ ်္ ံို္ ၊ ၿကနငက် ၊  ဘဂၤ ်္ေဒြ  င ၊ ကန္ငဂ ို ၊ ဗြ္းကငနကင ၊သ ္  ဂၤါ ၊ နေ္ပါ န ိုာငာသံ်္က ်္သညင ၊ 
ေ ်ကငတ္ာငေး င်ၿပထ်္ေသ် ၿ ့်္် က္င့ ်တကင္ က ်္က ိုတာငၿပ နင   ို ပငပါသညင။ 
ေ   ်ကင ္်တာငသူက ိုြးင 
တ ိုာငကော္ေၾက္တ် နင ံ 
ၿး့င   ာင  

 ကင     ိုပင ိုပငက ိုာငေနသူၿး့င   ာင ・

က ိုြးငတ ိုာင႕  ိုပင က ိုာငသ ိုြက ိုတင ာငော္က ိုေး်ငၿပန ိုာငေသ့်် ္ကင့်တကင္က ိုတာငၿပ
တာငၿပ ပါကညင။（ၿပ္္ ခင့္ေသ်တ့ငန့င့် ပါ  ာင） 
 ကင     ိုပင ိုပငက ိုာငေနသူက ိုတင   ာင 
 ာငော္က ိုေး်ငၿပန ိုာငေသ့်် ္ကင့်တကင္က ိုတာငၿပ ပါကညင။
（ၿပ္္ ခင့္ေသ်သံို္တ့င့် ပါ  ာင） 

ေ   ်ကင ္်တာငသူက ိုတင 
ေသ်သူက ော္ေၾက္တ်ာနင 
 ံ ၿး့ငတ်ာနင ံေပ္ေသ်
သ်  ါ  

・ာာငော့္် ္ကင့်တကင္（ၿပ္္ ခင့္ေသ်သံို္တ့င့် ပါ  ာင） 
・  ္နငေး်ာငထ်္ေသ့်် ္ကင（ၿပ္္ ခင့္ေသ်သံို္တ င့့် ပါ  ာင） 
・ော္ေၾက္တ် နင ံ႕ာာငော္ပံို့ံ ေသ့္ တငတာငၿပထ်္ 
ေသ့်် ္ကင့်တကင္（ော့္ို့် ိုပငက တ န့သညင） 

※ကြး်္တ္ာငေ ္သ္ာင္ထ်္ေသ့်် ္ကင့်တကင္ ၿပာင ၿ ့်္် ္ကင့်တကင္က ်္တာငၿပၿ ာင္က ို ညင္ ကင ံပါသညင။  
■ဂ ပနငန ိုာငာံၿပညငတ္ာင္က ေ   ်ကင ္်တာငေသ်  ါ 
 
１ ေက ်ာင္ာာင ာ္ငင့္ 

ေ   ်ကင ္် 
ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေက ်ာင္ ာင ာ္ငင့္ေ   ်ကင ္် 
ေက ်ာင္သ်္က ိုြးငတ ိုာငၿးညငင့္သ္ာင္ ကညင။ 

２ က ိုြးငေ ္ ်က ာင ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေက ်ာင္ ာင ာ္ငင့္ေ   ်ကင ္် ေက ်ာင္သ်္က ိုြးငတ ိုာငၿးညင
တ ိုာငၿးညငင့္သ္ာင္ ကညင။  

３ ေက ်ာင္တကငေ ်ကင 
  ာငသညငင့္ ညင ္ြးင 
  ကင 

ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေက ်ာင္ ာင ာ္ငင့္ေ   ်ကင ္် ေက ်ာင္သ်္က ိုြးငတ ိုာငဂ 
ြးငတ ိုာငဂ ပနငဘ်သ်ၿးာငင့္ၿးညငင့္သ္ာင္ ကညင။  

４ က နင္က်ေ ္ ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေ   ်ကင ္်၊ေ  ်ကင ္်ကတာငက္   တ္ာင္ၿပ  ိုပငထ်္ 
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ေး့့္င  ကင ေသ်ေး့့္င  ကငက တငတကင့္် ္ကင  
５  က တင့ ် ာင္ ့် 

 ္ကင 
က  ာငတ ိုာင္ ၿပညင႕ေက ်ာင္တ္ာင့ တာငတကငေ ်ကင ခင့္ေသ်ေက ်ာင္က ေန်ကငးံို္တကင 
ေ ်ကင ခင့္ေသ်ေက ်ာင္  ထ  က တင့ ် ာင္ ့် ္ကင  

６ ေ ်ာင ကငက တင/ 
ေ ်ာငၿကာငေၾက်ာင္  
ေထ်ကင ံ့ ်（က ူာင္） 

က  ာငတ ိုာင္ ၿပညင႕ေက ်ာင္တ္ာင့ တာငတကငေ ်ကင ခင့္ေသ်ေက ်ာင္က ေန်ကငးံို္တကငေ ်
းံို္တကငေ ်ကင ခင့္ေသ်ေက ်ာင္ ထ ေ ်ာင ကငက တင၊တ ိုတငနိုာငာသံ်္ၿး့ငပါက
「ေ ်ာင ကငက တငေထ်ကင ံ့ ်」က ူာင္  

７ ဂ ပနငဘ်သ်  
ညင   ာင္   ေၾက်ာင္  
သကငေသၿပန ိုာငသ
ညငင့္ ေထ်ကင ထ်္  

ဂ ပနငဘ်သ်  ညင  ာင္ ့့င့ ်ေက္ပ္ခ ၿပာငJ -TEST့ ္္ပ္်္ေ ္  ိုပင က ိုာငန ာငင့္ပါတငသကင 
ေသ်ဂ ပနငဘ်သ့််ေက္ပ္ခေၿးး ိုထ်္သူသညင။ က တင့ ် ာင့္် ္ကငက ိုတာငၿပ ကညငၿး့င 
ၿပ္္၊ က တင့ ် ာင္ ့် ္ကငကထ္ကင   ေသ္ပါက၊့်ေက္ပ္ခေၿးး ိုထ်္ေသ် ေထ်ကင ထ်္
င ထ့်္် က္င（က တ န）က ိုတာငၿပ ကညငၿး့ငပါသညင။ 

８ ောေ္ၾက္န ာငင့္ပါတင 
သကငမတ်ာနငြူးန ိုာင 
ေၾက်ာင္ေထ်ကင ံ့ ် 

ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေ   ်ကင ္်၊ောေ္ၾက္န ာငင့္ပါတငသကငေသ်တ်ာနငြူးသူက  
ေ ္သာ္င္ ပါကညင။  

９ 
သေဘ်တူည ္
ေၾက်ာင္ ေထ်ကင ံ့ ် 

ေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ်ေ   ်ကင ္်၊ောေ္ၾက္န ာငင့္ပါတငသကငေသ်တ်ာနငြူးသူက  
ေ ္သာ္င္ ပါကညင။  

10  
ပည်ေတ င်သာင ် 
 နငသေဘ်တူည ္
ေၾက်ာင္ ့်   ပင 

ေ   ်ကင ္်တာငသူက ိုြးငတ ိုာင ကညင၊ ကငက တင ေ ္ထ ိ္ု မတံး ပငတံို္န  ပငေပ္ ပါကညင။  

11 ္်တငပံို （ န ံ4 ့ာငတ္က္တ်×   ်္ 3 ့ာငတ္က တ်   တူည္္်တငပံို） ပံိုက ိုေန်ကငေက ်ဘကင 
တ္ာငတ ိုာင္ၿပညင ကညငန ာငင့္ေက ်ာင္သ်္ ကညငက ိုေ ္မထ ို ထခက တ့ငပံိုက ိုေက ်ာင္ာာင ာ္ငင့္ 
ေ  ်ကင ္်တ္ာငကပငေပ္ ပါကညင။ေ   ်ကင ္်ကတာငက3္    ိုတ္ာင ို ကငထ်္ေသ် 
္်တငပံိုၿး့င ပါကညင။က ိုြးငတ့ငပ ိုာင္ ပံိုၿး့ငၿပ္္ က ကငန ်ၿပာငတ္ာငစ္္ထိုပငေး်ာင္ထ်္ၿ ာင္ ၊ မ ာင္ 
က ်္ပါေသ်၊ပံိုကၿး့င ပါ။ၾကညင ာငၿပတငသ်္ေသ်ပံိုၿး့င ပါကညင။ ပ ကငသေဘ်ေး်ာင 
ေသ်ပံိုက ်္န ာငင့္က္နငၿပနတ်န ာငင့္ၿပ  ိုပငထ်္ေသ်ပံိုက ်္ ကငက ံပါ။  

12 ပည်သာင့ ်္  တငက ို
ေပ္သာ္င္န ိုာငေၾက်ာင္  
 သ ေပ္ ေထ်
်ကင ထ်္က တ န  

ဘဏငက ထိုတငေပ္ေသ်ော့္ ို့် ိုပငက တ နက ိုတာငၿပ ပါကညင။ 
 
 

13 န ိုာငာံကူ္ ကငက တင 
က တ န 

န ိုာငာံကူ္ ကငက တငတ္ာငၿးညငင့္သ္ာင္ထ်္ေသ့််က ကငန ် က ်္ ပါ  ာင့ ်က ကငန ် ်္ ခ
္ ခို္႕က တ နက ိုတာငၿပ ပါကညင။ 
 

14 ေနထ ိုာင ာ္ငင့္ကဒင
（န ိုာငာံၿ ်္သ့့်္္ ့င
ေ ္ကဒင）က တ န
（ ေ  ြ ေန်ကင） 

ေနထ ိုာင ာ္ငင့္ကဒင(န ိုာငာံၿ ်္သ်္ေနထ ိုာင ာ္ငင့္က တငပံိုတာငက ိုာငေး်ာငထ်္   ာငထ ိုကဒငၿပ်္႕) 
ေ  ြေန်ာင့ ်က ကငန ်က ိုA4့် က္ငၿးာငင့္က တ နကူ္မတာငၿပပပါကညင။ 

15 ေက ်ာင္  ၊ေနထ ို
ထ ိုာင့ ်  တင့ သညငတ ို
ြက ိုေပ္ေး်ာငကညင
ညငင့္နညင္ ကင္ က ိုေး င်ၿ
ေး င်ၿပထ်္ 
ေသ့်် ္ကင့ ်တကင္ 

ေက ်ာင္  ၊ေနထ ိုာင့  တငန ာငင့္ပါတငသကငမတ် နငြူးကညငင့္နညင္ ကင္န ာငင့္ပါတငသကငမ  
ေထ်ကင ထ်္ ၿး့င   တ္ာင္ၿပ  ိုပငထ်္ေသ် ေထ်ကင ထ့်္် ္ကငက ိုတာငၿပ 
ၿပ ပါကညင။ော္ထညငင့္ထ်္ေသ်ဘဏင့် ိုပငက တ နက ိုတာငၿပသညငင့္  ါတ္ာင၊ဘဏင့ ် ိုပငၿပ  
 ိုပငထ်္ေသ်    နငက် ၊ဘဏင့် ိုပငပ ိုာင  ာင႕ ကညငပါ ာငေသ့််က ကငန ် ပါ  
 ာငပ ိုကငးံ  ာင ထ္ကင့ ်က ကငန ်တ ိုြ႕က တ နက ိုတာငၿပ ပါကညင။ 
※က ိုြးငတ ိုာငကော္ေၾက္တ် နင ံၿး့င   ာင၊က ိုြးငတ ိုာငန်ကညငၿးာငင့္ဘဏင့ ် ိုပငက တ န၊ 
ပည်ေတ င်သာငေထ်ကငပနငြေၾက္    ထ်္ေသ့်် ္ကင့ ်တကင့္သညင 



 

 

8 

 

※က ိုြးငတ ိုာငက ိုတငေသ်ောေ္ၾက္တ် နင ံၿး့င   ာင၊ောေ္ၾက္တ် နင ံေပ္ကညငင့္သူ႕ 
 ကညငန ာငင့္ၿပ  ိုပငထ်္ေသ်ဘဏင့် ္ကင့ ်တကင္(ကူ ာင္)ထ ိုြ ၿပာငဘဏင့ ် ိုပငက တ န 
၊ က နငတ့ငကြးငောသ္္ာင္ ထ်္ေသ် ေထ်ကင ထ့်္် က္ငကော့္ တာငသ္ာင္ ထ်္သညင
်္သညငင့္    နငက် က ြး ို ထ ့် ္ကင့ ်တကင္က ်္႕က တ န၊ က နငတ့ငကြးငောသ္္ာင္ ထ်္
ာင္ထ်္ေသ်သူ႕ဘဏင့် ိုပငက တ န့သညငတ ိုြက ိုတာငၿပ ပါကညင 
 

16 တကငေ ်ကင ခင့္ေသ် 
ေက ်ာင္က ေက ်ာင္  
တကငေ ်ကငကမက တင 
တကင္န ာငင့္ က တင့် 
 ာင္   

ေ   ်ကင ္်တာငသညငင့္  ါတ္ာင၊ဂ ပနငန ာငင့္ပါတငသကငမဂ ပနငပည်ေ ္ ေထ်ကင ထ်္၊
ထ်္၊ထ ိုြ ၿပာင၊ ထူ္ပည်ေ ္ ့ ့္စငၿးာငင့္ေက ်ာင္တကငေနသူသညငထ ို း္ခြ ့ညင္ ႕
 ့ညင္ ႕ပ 
ည်သာင ာ္ငင့္က် ႕ေက ်ာင္ တကငေ ်ကငကမက တငတကင္၊ဘ်သ် ပင က တင(ကမ ာင္ )က ိုတာငၿပ
 ပါကညင။ 
※ဂ ပနငဘ်သ်ပည်ေ ္ ေထ်ကင ပနငြ ၿပာင ထူ္ပည်ေ ္ေက ်ာင့္သညငတ ိုြ 
သညင၊ဂ ပနငဘ်သ့်က်္ေက ်ာင္၊တကၠတ ို င၊ ကငတ ိုသာငတနင္ေက ်ာင္တ ိုြ႕ဂ ပနငဘ်
ပနငဘ်သ် ထူ္သာငတနင္ ၿပာင ၿ ်္ က   ္က   ္ေသ်သကငေက္္ ပည်သာငေက ်ာင္က ်္က  
※တကၠတ ို ငတ္ာငးကင ကငတကငေ ်ကငေနေသ်ပိုဂု   ငသညင၊ ကင   တကငေ ်ကင 
ေနေသ်ေက ာင္႕ေထ်ကင ံ့ ်(ကမ ာင္)က ိုတာငၿပ ပါကညင။ 
※ေက ်ာင္ တကငေ ်ကငကမက ိုသ    န ိုာငကညငြ ေထ်ကင ထ်္(ပံိုက နင ေထ်ကင ထ်္) 
က ိုတာငၿပ ပါကညင။ 
 

 
（４）ေ   ်ကင ္်တာင နငၿပာငးာင ကညငင့့္် က္င့ ်တကင္ က ် ၿ္ပ  ိုပငၿ ာင္ န ာငင့္ပါတငသကငမသတ ထ်္ ကညငင့္   ကငက ်္ 
 
①န ိုာငာံသ်္ ကညငၿးညငြသ္ာင္ၿ ာင္ 
（တ ိုတငန ိုာငာကံ တာငေသ်ေ   ်ကင ္်ၿး့င   ာင）တ ိုတင၊ေ ်ာငေက်ာင၊ကက်  ို၊ထ ိုာငာကငန ိုာငာံတ ိုြ႕ 
 ကညငက ်္က ို ္ခၿ ်္မေ ္ပါ 

② ေက္္တကၠ ငက ိုၿးညငြသ္ာင္ ၿ ာင္ 
န ိုာငာံကူ္ ကငက တင့ သညငတ ိုြက ိုေသ  ့့်ငေး္မၿးညငင့္သ္ာင္ ပါ။န ိုာငာကူံ္ ကငက တင   ပါက္်တငပံိုက တ နက ိုထညငင့္သ္ာင္ 
တာငၿပပါ။  

③  ကညငၿးညငင့္သ္ာင္ ၿ ာင္  
 (ア)（က ို္ ္္ြး်္ ူက   ္ၿး့င   ာင） ကညငန ာငင့္က ိုကငည္ေသ် နင္ဂ  ့် ံို္က   ပါက( တ န)န ာငင့္ၿးညငြသ္ာင္မ ဂၤ  ပင 
       ့် ံို္ေပါာင္ ကညငက ိုပါေ ္ၿးညငင့္ေပ္ပါ။ 
 (イ)န ိုာငာံကူ္ ကငက တင႕ ကညငတ္ာင ဂၤ  ပင့် ံို္ေပါာင္ ၿပာင（「Ü」「ç」့သညင） သံထ္ကငပံို့ံၿးညငင့္သ္ာင္ထ်္ 
      သူၿး့ငပါကန ိုာငာကူံ္ ကငက တငတ္ာငေ ္သ္ာင္ ထ်္ေသ် ကညငေ ္သ္ာင္ ထ်္သညငင့္ပံို့ံန ာငင့္က ိုကငညမ္ေ ္ၿးညငြပါ။  
 
④ က္သ့်္ိုက ိုေ ္သာ္င္ၿ ာင္  
ေ   ်ကင ္်တာငသူ႕က ဘ၊ည ္က ိုေက်ာငန ကက ်္႕ ကညင၊ သကင၊（ေက္္သကၠ င）  ိုပင က ိုာငေနထ ိုာငသညငင့္ 
ေဒသ့သညငတ ိုြက ိုတ က က နငကနင့ ္်ၿးညငင့္သ္ာင္ပါ။ 

⑤ ေက္္ ပငေၿကၿးညငင့္သ္ာင္ၿ ာင္  
「～ၿက  ြနြးင」 ထ （တ ိုတငန ိုာငာံၿး့င   ာင～ ပငက္ကင…ၿက  ြနြးင（တ ိုာင္））တ ိုြက ိုၿးညငြသ္ာင္ပါ။ 
 
⑥ က ိုြးငင့္တ ိုာင္ၿပညငတ္ာငတကငေ ်ကင ခင့္ေသ်ေက ်ာင္ ကညငက ိုေ ္သာ္င္ပါ။ 
ေ   ်ကင ္်တာင့စငေနထ ိုာငေသ်  ပင့ ်က ို ေသ့္ တငေ ္ပါ။（တ ိုတင ူက   ္ၿး့င   ာင～ ပငက္ကင…ၿက  ြနြးင（တ ိုာင္）
～နပံါတင） 

⑦ ြး ာငကဂ ပနငန ိုာငာသံ ိုြာာငေ ်ကင ခင့္ဘူ္ေသ်သက ိုာင္   ပါကၿးညငင့္သ္ာင္ပါ။ 
「   သညင」က ိုၿးညငင့္သ္ာင္    ာင ီက ကငေ ၊ တငတေ ်တ္ာငာာငေ ်ကင ခင့္ဘူ္ပါက ေသ့္ တငက ိုေသ  ့်္်ၿးညငင့္သ္ာင္ပါ။ 
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⑧ က ိုြးငေ ္ ်ကာာင့် ္ကငထခတ္ာင「ေက ်ာင္တကင  ာငေသ် ညင ္ြးင  ကင」က ိုၿးညငင့္သ္ာင္ပါ။ 

 ေၾက်ာင္  ်န ာငင့္ ္ ပၸ်ြးငက ိုေသ  ်တ က ့္်ေ ္သ်္ပါ။ 
 
⑨ ေန်ကငးံို္သာငြူး ခင့္ေသ်ပည်ေ ္ တနင္က ိုၿးညငင့္သ္ာင္ ပါ။ 
ေ   ်ကင ္်တာငသညငင့္    နငတ္ာင(ဂ ပနင)ေက ်ာင္က ေက ်ာင္ၿပ္္ ခင့္သူၿး့ငပါကက ိုြးငြတ ိုာင္ ၿပညငတ္ာငတကငေ ်ကင ခင့္ေသ် 
ေန်ကငးံို္ တနင္ ပည်ေက ်ာင္ ကညငက ိုေ ္သ္ာင္ ပါ။ 

⑩ ကနငေနဂ ်၊ော္ေၾက္တ် နင ကံ ်္က တ် နင ပံံို့ံက ိုၿးညငြသ္ာင္ ၿ ာင္ 
ောေ္ၾက္တ်ာနင နံ ာငင့္ေ   ်ကင ္်တာငသူ႕ပတငသကငးကင ္ြးငကမ ေထ်ကင ထ်္က ိုေ ္သာ္င္ ၿပ္္ ေထ်ကင ထ်္ 
ေ ္သာ္င္ေသ်  ါတ္ာင ႊခေ  ်ငကမက   ့  နင ထူ္သတ ထ်္ၿးညငင့္သ္ာင္ ပါကညင။ 

  
⑪  တ တငတ္ာငၿပညငာာင ္ာငင့္က     ခင့္ေသ် ေထ်ကင ထ်္   သူၿး့င   ာင 
ၿပညငာာင ္ာငင့္က     ခင့္ေသ် ေၾက်ာင္က ိုေ ္သ္ာင္ၿပ္္ထ ိုသံသြးက ိုေၿး  ာင္ နင တ္ကငထပငေပါာင္တာငၿပ ကညငင့့္် ္ကင့်
ငင့့္် ္ကင့်တကင္က ်္တာငၿပ ပါကညင။  

 
（５）ေ   ်ကင ္်တာင ်တ္ာင ၿ ်္သတ ထ်္ ကညငင့္   ကငက ်္ 
① သတငက တငထ်္ေသ်ပံို့ံတ္ာငက ိုကငည္ၿ ာင္   ေ့ နင ေၾက်ာင္ ပ်က ်္တ္ာငက္ပင ပငကက နငေ့ နငၿးညငင့္သ္ာင္ပါ။ 
②န ိုာငာံ ပငၿ ်္က ထိုတင ိုပငေပ္ေသ်ေထ်ကင ံ့်က ်္ၿး့ငပါကပ  တ္ာင္ထိုတင ိုပငထ်္ေသ့်် ္ကင့်တကင္က ိုတာင 

ၿပ ပါကညင။ဂ ပနငၿပညငတ္ာင္ထိုတင ိုပငေသ့်် ္ကင့်တကင္ၿး့ငပါက   တ္ာင္ထိုတင ိုပငထ်္ေသ့်် ္ကင့်တကင
့်တကင္က ိုတာငၿပ ကညငၿး့ငပါသညင။ 

③ေက ်ာင္ ာင ္ာငင့္ေ   ်ကင ္် ၿပာငတာငၿပ ကညငင့့္် ္ကင့်တကင္က ်္သညင ၿ ်္ဘ်သ့်က်္ၿး့ငေနပါကဂ ပနငဘ်
ဂ ပနငဘ်သ်သ ိုြၿပနငး ိုမကပ ကငကက္ကငတာငၿပ ပါကညင  

④ ့်က ကငန ်န ့ငဘကင ံို္   ေသ့်် ္ကင့တကင္ၿး့ငပါက့်က ကငန ်တ့ငးကငၿ ာင့္္က ိုက တ နး္ခမတာငၿပ ပါကညင။ 
⑤ က ်္ြး္ာင္ေသ်ေန ်က ်္က ိုကာငး ကငေး္ ညငၿးာငင့္း ကငၿ ာင္၊ကာငး ကငတ ပငၿးာငင့္း ကငၿ ာင္ကၿပ  ိုပင ပါ။  
⑥  က   ္က   ္ေသ့်် ္ကင့ တကင္ က ်္တာ္င၊့် ္ကင့ ်တကင္ေ ္သ္ာင္သူ႕ ကညင ်ထူ္၊့် က္င့်တကင္ ထိုတင ိုပငေပ္ 

သညငင့္ေန ်ဌ်န    နင  ပင့ ်၊းံို္နပံါတင၊းကင(့င)နံပါတငတ ိုြက ိုၿးညငင့္သ္ာင္ တာငၿပ ပါကညင။  
⑦ တ ိုတငန ိုာငာံသ်္ၿး့ငပါက က ်္သံို့္် ္ကင့်တကင္ ၿး့င ကင ံ သ က တငၿပ ၿ ာင္က ိုပငန ိုာငေသ့်် ္ကင့်တကင္ 

က ်္က ို၊့ညင္ကကင္ တ ိုာင္ၿပ  ိုပငမတာငၿပပါ။  
⑧「ေက ်ာင္က တငတကင္႕ေက ်ာင္ာာငသညငင့္ သကငေက ်ာင္တကငေ ်ကင ခင့္သညငင့္    နငက် သညငထ ိုတ ိုာင္ၿပညင 
႕ပည်ေ ့္န့ငကငို  ိုကငမသ်က်နငက ိုတငသညငင့္ ေၿ  ေနတ္ာင က ်္ သ  က တငၿပ     နငက် က ိုေး်ငၿပ 
ထ်္ေသ် ေၾက်ာင္ၿပ  ကင့် ္ကငက ိုတာငၿပ ပါကညင။  

⑨ ေ   ်ကင ့္်် ္ကငက ်္သညင းာငေၿပကမက   ၿ ာင္၊ေ  ်ကင ္်တာင နငသတငက တငထ်္ေသ်    နငထကငေက ်င 
 ္နငမေ   ်ကင ္်တာငၿ ာင္ ေၿ ေနတ္ာငထ ိုေ   ်ကင ္်က ို့့့္ငေ ္္  ြးငၿ ာင္ၿပ  ိုပငကညငက ိုတငပါ။  

⑩ ေ   ်ကင ္်က ်္တ္ာင  ကငည်ၿးညငင့္သ္ာင္ထ်္ကမက ်္ေတ္ြ   ပါက၊့်ေက္ပ္ခေ ်ာငၿကာငၿ ာင္က ိုပြးငး ကငကညငၿး့င 
ပါသညင။  

 

８．့့ငေး္ေ ္္   ြးငၿ ာင္ နညင္  ကင္   
 
ေ   ်ကင ့့္်ငေး္ၿ ာင္・ ာငတ်ဗ န္ေၿးး ိုၿ ာင္・ဂ ပနငဘ်သ်ေ ္ေၿး့်ေက္ပ္ခ

（ဂ ပနငဘ်သ်  ညငၿ ာင္ ့့င့ ်ေက္ပ္ခ းာငင့္ ၿးာငင့္က ိုကငည ္ကညင။） 
 
※ ့်ေက္ပ္ခ    နငက ိုေ   ်ကင ္်တာငသူန ာငင့္   နငက ိုကငမ ေၾက်ာင္ ၾက်္ပါကညင။  
※ ေ   ်ကင ္်တာငသ္ာင္ ၿ ာင္န ာငင့္ ာငတ်ဗ န္၊ဂ ပနငဘ်သ်ေ ္ေၿး့်ေက္ပ္ခ  ိုကငမေ ္္   ြးငကညငၿး့ငၿပ္္ေ ်ာင၊ မံ္  
ေၿးက ို သ ေပ္ကညငၿး့ငပါသညင။ထ ို ၿပာင၊းိုနင္၊့်တ ိုကင့ သညငတ ိုြန ာငင့္ပါတငသကငမေတ္ြးံိုေက္ၿကနင္ ၿ ာင္က ို ကင ံေး်
 ို ကင ေံး်ာင ္ကငၿ ာင္ ၿပ  ိုပငကညငက ိုတငပါ။  

 

９．ေက ်ာင္ ာာငၿ ာင္ န ာငင့္ပါတငသကငေသ် ိုပငေး်ာင  ကငက ်္ 
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（１）  ိုပငာနင္  ညငပတငပံို  
 

① ့့္ ့ငေ ္္  ြးငၿ ာင္ ၿပ္္းံို္သညငင့္ေန်ကငတ္ာငေ ်ာငၿကာငသူက ိုေက ်ာင္က ၿပညငာာင ာ္ငင့္ဗ္္က်ေ   ်ကင ာ္ငင့္ေ   ်ကင 
 ္်က ိုၿပ  ိုပငကညငၿး့ငပါသညငတာငၿပသညငင့္ေ   ်ကင ္်တ္ာငၿပညငြ့ံိုကမက   ပါကဗ္က္်ေ   ်ကင ္ာငင့္ေ   ်ကင ္်က ို
 ္်က ိုေ   ်ကငထ်္ ာ္ငင့္ကၿပ  ိုပငန ိုာငေသ်ေၾက်ာငင့္သတ ထ်္ေ့  ာငပါသညင။  

②ၿပညငာာင ာ္င့္ငဗ္္က်ေ ်ာင ကငက တငထ္ကင   မတပါတင တ္ာင္ တာ္ငသတငက တငထ်္ေသ်ဘဏငတ္ာငေက ်ာင္  ေပ္
္  ေပ္သ္ာင္  ကညငၿး့ငပါသညင။့်တ ိုကငက ေပ္ပ ိုြမေ   ်ကင ္်တာငပါကေ ်ကငတ္ာငေး င်ၿပထ်္ေသ့့်င
ေသ့့်ငေး္ က ိုပါထညငင့္သ္ာင္ ေပ္ေး်ာင ကညငၿး့ငပါသညင။  

③ေက ်ာင္  ေပ္သာ္င္ၿပ္္ေၾက်ာင့့္ငေး္ၿပ္္ ေန်ကငတ္ာငေက ်ာင္က 「ေ ်ာင ကငက တင」
「ေက ်ာင္ ာာင ္ာငင့္ၿပ  ကငက တင」န ာငင့္ ူ ာငကမီက္္ၾကပငေ ္က ထိုတငေပ္ေသ်「ၿပညငာာင ာ္ငင့္ဗ္္က်ကဒင」
က ိုေက ်ာင္သ်္ ်္ေပ္ပ ိုြပါကညင။ ထကငပါ့် ္ကင့ ်တကင္က ်္    ၿပ္္ပါကေက ်ာငသ်္က က က တ ိုာင္ၿပညငတ္ာငဗ္က္်
ဗ္္က်ေ   ်ကင နင တ္ကငၿပာငးာငကမက ်္က ိုၿပ  ိုပင ပါကညင။  

（２） ့ ့ငေး္ ：ြးနင္ 10,000.- 
※ ့့ငေး္ န ာငင့္ေက ်ာင္  ော ္္ခၿ ာင္ က ိ့ု ်ေက္ပ္ခေ ်ာငၿကာငထ်္သူက ိုြးငတ ိုာငတ် နငြူး ပါကညင။ 
※ ့့ငေး္ က ိုေ ်ာငၿကာငသူ၊ မံ္န  ကငင့္သူ  ိုြက ္ခၿ ်္ပခက ္ခကေ  ်ာငသ် ေၾက်ာင္ၿပ  ကငက ် ္    ခင့္   ာင ညင္ၿပနင 
 ညငေပ္ေး်ာငကညငက ိုတငပါ။ 

（３） ပထကန ့ င တ္ကငေပ္ေး်ာင ကညငင့္ေက ်ာင္    
  

 ေၾက်ာင္  ် ပထကန ့ င 
ဒိုတ ြးန ့ င（
ပထကပ ိုာင္） 

ဒိုတ ြးန ့ င（
ေန ် ကငပ ိုာင္） 

ေက ်ာင္ာာင
ာငေၾက္ 

100,000 ြးနင္  
  

သာငတနင္ေၾက္ 530,000 ြးနင္  250,000 ြးနင္  280,000 ြးနင္  
ပ  ေဘ်ဂေၾက္ 40,000 ြးနင္  37,500 ြးနင္   
 ကငေတ္ြေၾက္ 43,950 ြးနင္  30,900 ြးနင္   
 ေထ္ေထ္ 1,650ြးနင္  19,100 ြးနင္  2,500 ြးနင္  

့ို့ိုေပါာင္ 730,000ြးနင္ 337,500 ြးနင္  282,500 ြးနင္  
သတ ၿပ  နင-1- ကငေတ္ြေၾက္：က နင္က်ေ ့့္ငေး္ ・ ူကမေ ္း ိုာင ် မတင  ်္ကမ・သာငေထ်ကငကူပ စ့ညင္ေၾက္・
ေ  ြးကင ကညငြ ကင္ ညန္င  ကငက ်္ တ္ကငသာငေထ်ကငကူပ စ့ညင္ေၾက္။ 
သတ ၿပ  နင-２- ေထ္ေထ္ကိုနငက ့  တင：ထ   ိုကငန့ငန်ကမ တ္ကင ်က ေံၾက္・ေက ်ာင္သ်္ကဒငၿပ  ိုပင ၊ 
ေက ်ာင္းာင္ပ္ခ  ကင္  န်္ေၾက္  
※  ထကငတ္ာငေး င်ၿပထ်္ေသ်က သာငင့္ော္ ၿပာင၊န ိုာငာံၿ ်္သ်္း ို   ာင၊ဘဏငက ော ္္ခ  ေနၿးာငင့္ြးနင္ 
10,000က ိုပါထညငင့္သ္ာင္ေပ္ ပါကညင။ဘဏငက ော္ ္ခ   ာငန ိုာငာံၿ ်္ ္ခော္ကိုနငက ့  တငန ာငင့္ဂ ပနငန ိုာငာံဘဏငော္ ္ခ န ့ င 
က   ္ ံို္  ို ပငပါသညင၊ နငေး်ာင က သာငင့္ောန္ ာငင့္ပါတငသကငမေန်ကင ကငတ္ာင ပ ိုော္က ိုၿပနင ကင္ ပါကညင 
※သ္ာင္  ကညငင့္ေက ်ာင္  က ်ၿပညင ာင ာ္ငဗ္က္်ကဒင    ၿပ္္တ့ငပါတင တ္ာင္တာ္ငေက ်ာင္က သတငက တငထ်္ေသ် 

ဘဏင ေက်ာငင့္တ္ာငော္သ္ာင္  ပါကညင။ 
※ သ္ာင္ ကညငင့္ေက ်ာင္  က ် တ့ငန ့ င့်ေက ်ာင္  က ိုတ့ငီက ကငတညင္ ေပ္သ္ာင္  ပါကညင။  
※ ေက ်ာင္  ေပ္သာ္င္ ၿပ္္သညငင့္ေန်ကငတ္ာင ေၾက်ာင္ က   ္က   ္ၿးာငင့္ေက ်ာင္တကငေ ်ကငန ိုာငၿ ာင္က      ာငဂ ပနင 
ဘ်သ်ပည်ေ ္ း္ခြ ့ညင္ က   က တငထ်္ေသ့်ညင္ က စင့္ညင္ကကင္က ်္န ာငင့္ ညးံ္ို္ၿးတငကညငၿး့ငပါသညင။  
【စပက်】ေ   ်ကင ႊ် သူ  ိုာငာံသ်္႕  ိုာငာံတ္ာင႐ွိ  ေသ်ဂ ပနငသံ႐ွိံို္တာ္ငဗက္်ထိုတင ိုပငေပ္ျ ာင္ ာ္ငင့္ျပ   ကငက ႐ွိ  ေသ် 
  ါ့့ငေး္ က  ္ခမက နငောက္ ိုၿပနင ကင္ပါကညင။ထ ို ၿပာငထ ိုၿပနင ကင္ော္ေပးတ္ာငဘဏင ္ခ က သာငင့္ောက္ ိုပါနိုတင 
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ြူးကညငၿး့ငပါသညင။ 
  ※ ေက ်ာင္ က သတငက တငထ်္ေသ် ေး်ာငတ္ာငေနထ ိုာင  ိုသညငင့္ေက ်ာင္သ်္သညင၊ ေး်ာင က ိုသ္္ၿ ်္ေပ္ 

သ္ာင္ နင  ို ပငပါသညင။  
※ ဂ ပနငေ ်ကင   ကညငင့္ေနြေ ြးစငက္ာင္ၾက   နင၊ေက ်ာင္ က ်္က ို ညငင့္ ညငၾကညငင့္ မ နင တ္ကငြးနင္ 10,000 နငြ 

က သာငင့္ပါသညင။  
※ထ ို ၿပာင၊ၿက  ြနြးင ိုံ္ တာ္ငက နင္က်ေ ္ န္ငေး်ာင နငသ္ာင္ ေသ်ော္က ် နငသက နင္ ေျ ြးနင္17,000 
（စပက် 2018 န ့င တ္ကင）က ို  ို ပငပါသညင။ 
 
 

（４）့့္ ့ငေ ္္   ြးင ・တ့ငန ့ င့ ်ေက ်ာင္   သ္ာင္  နငဘဏင  ပင့ ် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10．ပည်သာငေထ်ကငပနငြေၾက့္သညငတ ိုြန ာငင့္ပါတငသကငမ 
 
○ ပည်သာငေထ်ကငပနငြေၾက္ 

＜Japan Administrative Institution Japan Student Services Organization JASSO＞ 

ပည်ေ ္ဌ်နန ိုာငာံၿ ်္သ်္ေက ်ာင္သ်္က ်္ေထ်ကငပနငြေ ္ း္ခြ（ၿပနငေပ္ နငက  ို）    ကညငင့္ောပ္က်ဏ： 
တ့င    ာင နငြက နင္ ေၿ  48,000ြးနင္ 

※ ေ  ်ကငထ်္ နင  ို ပင  ကင  ညင   ာင္ သတငက တင  ကငက ်္က ို 
http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/scholarshipsj_guide.pdf 

http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html   တ္ာငၾကညငင့္ မပါ။ 
※ေက ်ာင္ ာငၿပ္္ေသ်ပည်ေတ်ငသာငေက ်ာင္သ်္က ်္ ်္ ံို္သညငသတငက တငထ်ေသ့်ညင္ ကကင္ စပေဒ 
က ်္က ိုက  ိုကငန်မက ပါ။ ကင   ေက ်ာင္ တကငေနေသ်ေက ်ာင္သ်္က ်္ထခက တ့ တငတေဒသသညငပည် 
သာငေထ်ကငပနငြေၾက္    န ိုာငပါသညင။ 
※ၿပ္္ ခြေသ်ပည်သာငန ့ ငက  က တင့် ာင္၊ေက ်ာင္တကငေ ်ကငကမ ်  ိုာငန  နင္ ၊ ့စငပ  ကင္က  ာာငော္၊ ၿ ်္တာ္င 
ေ   ်ကငထ်္ေသ်ပည်သာငေထ်ကငပနငြေၾက္    ော၊္ြး ို ကင   ေထ်ကငပနငြေနသူ႕တ့ငန့င့ ်ာာငော ္ 
ေၿ  ေန့သညငတ ိုြက ို  ို ပငပါသညင။  
※ ဒိုတ ြးန ့ ငတနင္က ိုတကငေ ်ကငေနေသ်ေက ်ာင္ သ်္က ်္ တ္ကငၿး့ငပါသညင။ 

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 範 

◎ 英語表示： 

RESONA Bank LTD. Nagoya branch （ SWIFT DIWAJPJT ） 

Saving account １２１７９１２ 

Account name : TACHIBANA GAKUEN (Director general) NORINAKASHIMA 
 

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 範 

 ◎ 英語表示： 

CHUKYO Bank LTD. OTSUBASHI branch （ SWIFT CKBKJPJN ） 

Saving account ２８１７２９ 

Account name : TACHIBANA GAKUEN (Director general) NORI NAKASHIMA 
 

 

http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/scholarshipsj_guide.pdf
http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html
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11．ေတ္ြးံိုေး္္ေ ္္  နငန ာငင့္ေ   ်ကင ္်တာင နင  ပင့ ် 
＜NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINESS＞ 

〒460-0002 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 2－6－10 

Tel. 052-222-5631(代) 

 

 

12．ေက ်ာင္  ေး်ကင စ္္ တညငေန ်ေၿကပံို 
 

・ေက ်ာင္ တကင နငေန ်  
＜NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINESS＞ 

〒460-0002 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 2－6－10 

Tel. 052-222-5631(代) 

 

 


