
From June ６th to Aug ８th. ２０２０

(１０ lessons)

နေထ ိုငမ်ှုပံိုစဘံ၀သစစ်ကြစ ို ို့။

★နှုတ်ဆက်စကြောားပ  ြောကကမယ်။

★လ ိုချငတ် ဲ့အရြောန ဲ့

 တ်သက်ပ  ား နြောားလညပ်အြောငရ်ှငာ်း  မယ်။ စတ ဲ့...

From Aug ２２nd to Oct ２４th
(１０ lessons)

ဂျပေ်ရ ို့နေထ ိုငမ်ှုဘ၀မ ှာ နပျှာ်န ှာငန်ေကြစ ို ို့။

★Taxi ငြှောားမယ်။

★စြောားပသြောက်ဆ ိုငမ်ြှော ကက ြိုတငဘ် ိုကငလ်ို ်မယ်။ စတ ဲ့...

From Nov ７th to Jan ３０th. ２０２１
(１０ lessons)

သင်ို့ရ ို့နေထ ိုငမ်ိုသဝြ ို မမြုင်ို့တငက်ြရန ှာင်

★အစြောားအပသြောက်အတွက် ဖ တ်ပခေါ်  ခငာ်း

★က ိုယဲ့်န ိုငင်ယံဉ်ပကျားမှုက ို မ တ်ဆက် ခငာ်း စတ ဲ့ …

ဘယသ်ပူတွ လြောတကလ် ို ဲ့ရသလ 

(၁)  သြ် (၁၆)န စ ်ထြ် (၂) တ ိုရ  မမမ ြုြို့ေယတ်ဝ ိုြမ် ှာ နေထ ိုငသ်ူ

(၃) ဂျပေ်စှာမသငဖူ်ူးသူ (သ ို ို့)  လိုပ်တဖြေ် ို့ ဂျပေ်စှာသငဖ် ို ို့  ဆငမ်နမပသနူတွေ

※ ထမအ  ိုငာ်း(၅လ  ိုငာ်းမှ ၈လ  ိုငာ်း)အတနာ်းအတကွ် စြောအို ်၊
စြောရွက်စြောတနာ်းပကကား ပ ားသငွာ်းစရြောမလ ို ါဘာူး။

★လြန်တွေြို့ သံိုူးချဂျပေ်စြှာူးနမပှာ

★ဟ ရခေ၊ ခတခေ

★ နမခခံသဒ္ဒါ သံိုူး နှုေ်ူးနလို့လှာမခငူ်းေ ို့

★သငူယခ်ျငူ်းမ တန်ဆွေ သစရ်န ိုငတ် ို့ ခွေငို့ ်နရူး

လက်ရှ COVID-19 က ်ပဘားပ  ားဆံိုားသြွောားတ ဲ့အခါ အတနာ်းက ို
ဂခိုရှုအငာ်းတကကသ ိုလမှ်ြော အတနက် ို   နဖွ်ငဲ့သ်ြွောား ါမယ။်

【Online  တေ်ူး တွေြ် သငို့ ်နေေ ို့
ဘှာနတွေမျှာူးလ ို ပ်ပါသလ ။】
①အ ားပမလ် ②အငတ်ြောနက် connection 
န ဲ့ တသ်ကပ်  ား

③ကနွ ်ျျူတြော၊ ဖိုနာ်း၊ အစရှ တ ဲ့ ...
※မ ိုက်ခရ ိုဖိုနာ်း န ဲ့ ကငမ်ရြော ရှ ရ ါမယ။်
(အသစ်ဝယစ်ရြောမလ ို ါဘာူး လက်ရှ ဖိုနာ်း၊
ကျွန ်ျျူတြောတမျ ြိုားမျ ြိုားန ဲ့ဆ ို အဆငပ်   ါတယ။်)

【Zoom မဖငို့် လြန်တွေြို့နလို့ြျငို့ခ်ျ ေ်】 （３ lessons）

May 30th.2020 ①AM10：00～10：45
②AM10：50～11：35、③AM11：40～12：25

Online အတနာ်းအတကွ် zoom, စရှ တ ဲ့ video 
conferencing application တမျ ြိုားမျ ြိုားက ို
အသံိုား  ြိုဖ ို ဲ့ စ စဉ်ထြောားတယ။်

Online  တေ်ူးမျှာူး

မဆံိုူးမဖတရ်
နသူးပါ။

မဆံိုူးမဖတရ်
နသူးပါ။

Gakushuin တဣသ ိုလ်
＜ミャンマー語版＞

အကယ်လ ို ဲ့ မ ားပလြောငတ် ဲ့အခါ (သ ို ဲ့) ပဆားရံိုသြွောားဖ ို ဲ့လ ိုတ ဲ့ အခါ ဘယ်လ ိုလို ်မလ ။ ဂျ နလ် ိုပ  ြောန ိုင ်ါသလြောား။

ကျွန ််တ ို ဲ့န ဲ့အတူ ဂျ နစ်ြောပလဲ့လြောပ  ား ဂျ နမ်ှြောအဆငပ်  စွြော ပနထ ိုငက်ကစ ို ဲ့။

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

★သငတ်ေ်ူးမတြမ်ဖစန်သူးခငလ်ညူ်း လှာနလို့လှာလ ို ို့ရတယ်
★ တေ်ူးဖွေငို့မ်ပ ူးလညူ်း တဝြြ်နေမဖတတ်ြလ် ို ို့လညူ်းရတယ်

သငတ်နာ်းပကကား ¥0
သငတ််ြောက်ကူ စစညာ်း ¥1000/10Lessons

ဂခိုရှုအငာ်းတကကသ ိုလ်

ဂျ နဘ်ြောသြောအထာူး  ြိုဘွ ွဲ့ရ

နညာ်း  ဆရြော၊ ဆရြောမမျြောားမှ

သငက်ကြောားပ ား ခငာ်း



 ထမအ  ိုငာ်း(၅လ  ိုငာ်းမှ ၈လ  ိုငာ်း)အတနာ်းအတကွ် စြောအို ်၊ စြောရွကစ်ြောတနာ်းပကကား ပ ားသငွာ်းစရြောမလ ို ါဘာူး။
※အကယလ် ို ဲ့ သငခ်နာ်းစြောပတကွ ို online ကပန download လို ်လ ို ဲ့မရခ ဲ့လျှင၊် စြောတ ိုကက်တဆငဲ့်
(သငခ်နာ်းစြောအို ်/စြောရွက)်   ို ဲ့ပ ားသြွောား ါမယ။်（စြောတ ိုကမ်ပှ ား  ို ဲ့မှုအတကွ် အခပကကားပငပွကြောကခ် ံါမယ။်）

＜ သငတ်ေ်ူး နလ ှာြလ် ှာ ＞ Google Forms：

https://forms.gle/Sb3CQE4Aq2nXtWHu5

＜  တေ်ူးစံိုစမ်ူးမခငူ်း ＞📧：

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

https://www.facebook.com/waku2.nihongo
※ နသူးစ တ ်ချြ ်လြန်တွေြ ို FACEBOOK စှာမျြေ်ှာြနေလညူ်း

ကြညို့လ် ို ို့ရပါတယ။်
ဂခိုရှအငာ်းတဣသ ိုလ် န ငတ်ကြောပရားရြောဌြောန

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

3min from Mejiro Sta. (JR Yamanote Line)

7min from Zoshigaya Sta. 
(Tokyo Metro Fukutoshin Line)

8min from Kishibojin Sta.
(Tokyo Toei Arakawa Tram Line)
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ယခို တေ်ူးမ ှာ သငက်ြှာူးသွေှာူးမယို့် မ တစ်ိုနတွေ နေေ ို့

သငတ်ှ်ာြြ်ပူစစညူ်း ¥1000/10Lessons သငတ်နာ်းပကကား ¥0


