
Gakushuin တဣသ ိုလ်

事業名：令和３年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本語教育実践プログラム（B）

Director:Prof. Kaneda,T. & Associate Prof. Nakaue,A.(Faculty of Letters, Gakushuin Univ.), Associate Prof. Du, C (International Centre, Gakushuin Univ.)
ဤအတန််းသည် ယဉ်က ျ်းမှုဆ ိုင်ရာကအဂျင်စီမှ  ူညီပ ံ့ပ ို်းကပ်းထာ်းကသာ ဂျပနပ်ညာကရ်းအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤအတန််း  ို Gakushuin တ က သ ိုလ်နငှံ့် Toshima Ward တ ို ံ့ ပူ်းတ ွဲလိုပ်ကဆာင်ဖြင််းဖြစ်သည်။

From Nov. 20th to Jan. 29th.2022 From Nov. 20th to Dec. 25th

န ောကထ်ပ် တခ ောြားဟောနတွေ လိုပ်ကကည ်ကကစ ို  ။ 10Lessons

◆ အဝတအ်စောြားမဝယ် င် ဝတက်ကည ်ခ ငြ်ား

◆ အစောြားအနသောက်အတွေက် ဖ တန် ေါ် ခ ငြ်ား

◆ က ိုယ ်န ိုငင်ယံဉ်နက ြားမှုက ို မ တဆ်က်ခ ငြ်ား… စတ  … 

ဒဇီငဘ်ော ၂၅

အသစ်သစ်နသော အရောမ ောြားက ို စမ်ြားကကည ်ကကပါစ ို  
6Lessons

◆ Complains တက်ခ ငြ်ားနငှ ် ပတသ်က်ပပီြားနလ လောခ ငြ်ား

◆ ရောသအီလ ိုက် မ တဆ်က်စကောြားမ ောြား… စတ  … 

န ိုဝငဘ်ော ၂၇

◆  ိုရို ိုနာု ိုင််းရပ်စ် အကဖြအကနကပေါ်မတူညပ်ပီ်း အတန််း  ို online အကနနွဲ ံ့ သငန် ိုငပ်ါတယ် ◆အ ယ်လ ို ံ့ သငံ့အ်ကနနွဲ ံ့ အတန််းလာတ ်ြ ို ံ့ အြ ်အြွဲရှ ရင် ကဖပာပါ။

ဆရာမျာ်းသည် Gakushuin

တ က သ ိုလ်မှဂျပနပ်ညာကရ်းမှ က ျာင််းသာ်းမျာ်းဖြစ်သည်။

နက ြားဇ ြားခပြု၍ ဤစောမ ကန်ေှာ၏ အန ောကဘ်ကရှ် 
နလ ောကလ် ောပံိုစံမှ နလ ောကထ်ောြားပါ။

ဘယသ် နတွေ လောတကလ် ို  ရသလ 
(၁) အသ ် (၁၆)နစှ်အထ ်
(၂) ဂျပနစ်ာမသငြူ််းသူ (သ ို ံ့) အလိုပ်တြ ်နွဲ ံ့
ဂျပနစ်ာသငြ် ို ံ့ အဆငမ်ကဖပသကူတ 
(၃) တ ိုရှ မပမ  ြို့နယ်တဝ ို ်မှာ ကနထ ိုငသ်ူ

သငတ်န််းက  ်း ¥0
သငက်ထာ ် ူပစစည််း

Wakuwaku class ယန််း ၁၀၀၀ /10Lessons

Gungun class ယန််း ၅၀၀ /6Lessons

＼လက်နတွေွေ့အသံိုြား  ဂ ပ ်စကောြားနခပော／ ＼ဂ ပ ်ဘောသောစကောြားခဖင ် ပ ိုလိုပ်န ိုငတ်ောနလြားနတွေက ို နလ လောပါ။／

အ ယ်လ ို ံ့ မီ်းကလာငတ်ွဲံ့အြါ (သ ို ံ့) ကဆ်းရို ိုသ ာ်းြ ို ံ့လ ိုတွဲံ့ အြါ ဘယ်လ ိုလိုပ်မလွဲ။ ဂျပနလ် ိုကဖပာန ိုငပ်ါသလာ်း။

ဂျပနမ်ှာအဆငက်ဖပစ ာ ကနထ ိုငန် ိုငြ် ို ံ့  ျွနပ််တ ို ံ့နွဲ ံ့အတူ ဂျပနစ်ာကလံ့လာ  စ ို ံ့။

＜ミャンマー語版＞

ဂ ပ ်ဘောသောစကောြားခဖင ် workshop Tokyo Metropolitan Art Space မှ

န ိုဝငဘ်ာ ၂၇ နငှံ့် ဒဇီငဘ်ာ ၂၅ ရ ်ကန ံ့တ င် နာ်းလညမ်ှုလ ယ် ူကစရန်

workshop   ို လ ်ဟန် ကဖြဟန် နည််းဖြငံ့် ဖပ လိုပ်သ ာ်းပါမည။်



★သငတ် ်ြားမတက်ခဖစန်သြား ငလ်ညြ်ား လောနလ လောလ ို  ရတယ်
★အတ ်ြားဖွေင ပ်ပီြားလညြ်ား တဝက်ကန ခဖတတ်က်လ ို  လညြ်ားရတယ်

★ကနလြားတဖက်   လ နတွေလညြ်ား လောတက်လ ို  ရတယ်
※ အသက် ၃ နစှမ်ှ မ လတ ်ြား ၃ တ ်ြားအထ ည  ြုနှု ငြ်ား  ငပ်ါတယ်

( ကလ်းထ န််းြအတ  ် အြက ျ်းကင အနည််းငယ်က ာ ်ြ ပါတယ်)

နလ လောစရော မှတစ်ိုစောရွေကန်တွေလညြ်ား ခပငဆ်ငထ်ောြားတယန် ေ်ာ။

သငန်ထောကက် ပစစည်ြား Wakuwaku class ယ ်ြား ၁၀၀၀ /10Lessons   Gungun class ယ ်ြား ၅၀၀ /6Lessons

＜ နဖောငတ်ငခ် ငြ်ား ＞ Google Forms：

https://forms.gle/derBDjen4WeyUxB6A

＜အတ ်ြားစံိုစမ်ြားခ ငြ်ား＞📧：

Facebook：https://www.facebook.com/waku2.nihongo

အနသြားစ တအ်  က်အလက်နတွေက ို FACEBOOK စောမ က် ောကန လည်ြား

Gakushuin တဣသ ိုလ်
Wakuwaku Toshima ဂ ပ ်စောအတ ်ြား

ဂြိုရအှင််းတဣသ ိုလ် န ငင်  တ ာစငတ်ာ, Central Bldg 2F, 1-5-1 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo.

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/global/cie/waku2nihongo.html 

JR ရမန ိုတယ်လ ိုင်ြား၊ မ ဂ  ရ ိုဘ တောမှ ၃ မ  စ်   ်လမ်ြားနလ ောက်လ င်

ဖိုက ိုတ ိုရှင်လ ိုင်ြား(နခမနအောက်ရထောြား)၊ ဇ ိုြားရှ ဂရဘ တောမှ ၇ မ  စ်   ်လမ်ြားနလ ောက်လ င်

Tokyo Toei Arakawa ရထောြားလ ိုင်ြားရ  Kishibojin ဘ တောမှ ၈

မ  စ်   ်လမ်ြားနလ ောက်လ င်
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သငတ် ်ြားနကကြား ¥0


