
From June 1st to Aug 3rd.2019

ဂျပန်စာ(စကာား) က ို အသ ိုားချကကစ ို (10 lessons) 

★လမ ်းမမ်းခြင ်း ★စော်းမ ောက ဆ ိုင မ ော အစော်းအမ ောက မ ောခြင ်း

★လ ိုြျင တ ဲ့အရောမတွေက ို မမ်းခြင ်း စတ ဲ့...

From Aug 24th to Oct 26th (10 lessons)

အရ ားရပေါ် အရ ခအရနအတကွ်  ပငဆ်င ်ခငာ်း

★မဆ်းရ ူံ မဆ်းြန ်း  ွေော်းခြင ်း ★မ ်း တ ကော်းမြေါ် ခြင ်း

★ရ စြန ်းမ ော မပျောက ဆ ို်းပစစည ်းမတွေက ို မမ်းခမန ်းခြင ်း စတ ဲ့...

From Nov 9th to Feb 1st.2020 (10 lessons)

သင့််  ့်ရနထ ိုငမ်ိုသဝက ို  မြုင့််တငက်က ရအာင်

★အဝတ အစော်းမဝယ ြင ဝတကကည ဲ့ခြင ်း

★အစော်းအမ ောက အတွေက ဖ တ မြေါ် ခြင ်း

★က ိုယ ဲ့ရ ဲ့ယဉ်မကျ်းမိုက ို မ တ ဆက မခပောခပခြင ်း စတ ဲ့...

（30 lessons）

နည ်းခပဆရော၊ဆရောမ:
ဂြိုရ အင ်းတဣ  ိုလ 

ဂျပန ဘော ောဆထူံ်းခပ၊ဘွေ ွဲ့ရ

 င တန ်းမကက်း ¥0
 င တ ောက ကူံပစစည ်း ¥1000/10Lessons

★ချကခ်ျငာ်းအသ ိုားချန ငတ် ့် ဂျပန်ကာားက ို ရ ့် ာန ငပ်ယမ။ ်

★ပာ  ခန၊ ခတခန က ို သင။်နူ ငမ်။ ်

★အရ ခခ သဒ္ဒယအသ ိုားအနိုန်ားက ို ရ ့် ာန ငမ်။ ်

★သငူ။ခ်ျငာ်းအသစ်ရတွ  န ငတ်။ ်

မ ်းမလောင မိုခဖစ ပွေော်းလ ို ဲ့ မဆ်းရ ို ွေော်းြရမယ ဆ ို ဘင ဘောလိုပ မလ ? ဂျပန စကော်းမခပောဝောဝော  လော်း?
ဂျပန မ ော မနထ ိုင မိုန ဲ့ပဝော  က ပပ ်းအဆင မခပမြျောမမွေွဲ့မစဖ ို ဲ့ ကျ န ပ တ ို ဲ့န ဲ့အတူံ ဂျပန စော  င ကကရမအောင ။

Gakushuin တဣသ ို ်
＜ミャンマー語版＞

ဘယ လ ိုလူံမတွေက လော င လ ို ဲ့ရ လ ။ (1) အသက် ၁၆ နစ်နင့််အထက်

(2) ဂျပန်စာ  ိုား မသငဘ်ာူးတ ့် ရူတွ (သ ို ့်) အ ိုပ်မျာားရန  ို ့် ဂျပန်စာရ ့် ာဖ ို ့်အချ န်မ တ ့်သရူတွ

(3) တ ိုရ  မမမ  ြိူ့န။အ်န ားတဝ ိုကမ် ာ ရနထ ိုငတ် ့်သတူွ (သ ို ့်)် အ ိုပ်နမျာားရန  ့် ဂျပန်စာရ ့် ာဖ ို ့်အချ န်မ တ ့်သရူတွ

★သငတ်န်ားမတကရ်တားပ အ င ်ာကကည့််ချင ်င ်ည့််ား တ။ ်

★အတန်ားက ို သငတ်န်ားစဖွင့်မ်ပ ား ည်ား  ာတက ် ို ့် တ။ ်

★ကရ ားရ   ည်ား ဂျပန်စာ ာသင ် ို ့် ပယတာ။်

(ကရ ားထ န်ားခရတာ့် အနညာ်းင။ရ်ပား   မ့််မ။ ်)

※အသက် ၃ နစ်မ မူ တန်ား ၃ တန်ားအထ (ည  န င်ား  ို ့် ပယတ။် )

Director:Prof. Kaneda,T. & Associate Prof. Nakaue,A.(Faculty of Letters, Gakushuin Univ.), 
Coordinator:Dr.Du, C., Ms.Karakisawa, M., & Ms. Jibiki, M. (International Centre, Gakushuin Univ.)

This program is sponsored by the Agency for Cultural Affairs. It is conducted by Gakushuin University with the support of Toshima-ku.



သငတ်န်ားအတကွ် သငရ်တာကက်ပူစစညာ်းရတရွ ိုပယ။ ်

သငတ်ာ်ကက်ပူစစည်ား ¥1000/10Lessons  င တန ်းမကက်း ¥0

＜သငတ်န်ား ရ  ာက ် ာ ၊ အတန်ားစ ိုစမ်ား ခငာ်း＞

📧：
☎：၀၃-၅၉၉၂-၉၂၀၈ တနန ာ မ ရသာကကာ 10:00-16:00

https://www.facebook.com/waku2.nihongo
※အရသားစ တအ်ချကအ် ကရ်တကွ ို FACEBOOK စာမျကန်ာကရန ည်ား

ကကည့််  ို ့် ပယတ။ ်
ဂြိုရ အင ်းတဣ  ိုလ န င တကောမရ်းရောဌောန

Gakusyuin University International Centre Central Bldg 2F, 1-5-1 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo. 
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