
 

 

 

  

တိ�ိှုမရပ်ကကွဂ်ျပန်ဘာသာစကားသငယ်ေူလလ့ာမ� 
ပတဝ်န်းကျငြ်ပေြမပုံ 

1．ေနရာ                              2.  ေနရ့က ်

3.  ပါဝငေ်�ကး၊ သငေ်ထာက်ကူေ�ကး                  4.  ြပုလုပ်မည့ပုံ်စံ    

5.  အသံးုြပုမည့ဘ်ာသာစကား (ဂျပနဘ်ာသာ)     6.  ဆက်သယွရ်နလ်ိပ်စာ 

7. အတနး်၏ရညရွ်ယခ်ျက် ၊ ထးူြခားချက ်

 
 
 ①တိ�ိှုမဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း 

1.တဲခေရာဟဲေဆးတက� သိလု် အခဲိဘ့ခုုေရာ campus �ှိခနး်မ 

(ဝငေ်ပါကသ်ညအ်ေနာကဘ်က�်ှိေြမေအာက်ပထမထပ်) 

(JRအခဲိဘ့ခုုေရာဘ့တူာအေ�ှ�ဘက်ေပါက်မှေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၂ မိနစ်) 

2 အပတ်စဉ်အဂင်္ ါေန ့၁၄ : ၀၀ မှ ၁၆ : ၀၀ 

3. အခမ့ဲ            4.   အဖဲွ�လိုက်စာေလလ့ာြခငး် 

5.မညသ်မူဆိ ု          6. 090-8030-2089 (စုဂိယမ)    

7.ဂျပနဘ်ာသာစကားတစ်ခုတညး်သာမကဂျပန�်ိငုင်ယံဉ်ေကျး မ�ကိုပါေလလ့ာ�ိငုပ်ါသည။် 

②အခဲိ့ဘခုုေရာဂ့ျပန်ဘာသာစကားအတန်း 

1.တဲခေရာဟဲေဆးတက� သိလု် အခဲိဘ့ခုုေရာcampus�ှိခနး်မ 

(ဝငေ်ပါကသ်ညအ်ေနာကဘ်က�်ှိေြမေအာက၁်ထပ်) 

(JRအခဲိဘ့ခုုေရာဘ့တူာအေ�ှ�ဘက်ေပါက်မှေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၂ မိနစ်) 

2. အပတ်စဉ်�ကာသပေတးေန ့၁၉ : ၀၀ မှ ၂၁ : ၀၀ 

3. အခမ့ဲ                4. အဖဲွ�လိကု်စာေလလ့ာြခငး် 

5. မညသ်မူဆိ ု           6. �ကိုတငအ်ေ�ကာငး်�ကားရနမ်လို   https://ins4t.jimdofree.com/    

7.ဂျပနဘ်ာသာစကားကိအုသံးုြပု၍ေနစ့ဥ်ေနထိငုမ်�ဘဝပုိမုိအဆငေ်ြပေချာေမွ�ေစရနရ်ညရွ်ယပ်ါသည။် 

   စေနေနဂ့ျပနဘ်ာသာစကားကလပ်၊အဂင်္ ါေနဂ့ျပနဘ်ာသာစကားကလပ်�ငှ့ပူ်းေပါငး်ထားပါသည။် 

(1)ဂျပနဘ်ာသာစကားအတနး်      ～  

(2)တို�ှိမရပ်ကကွ်ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း��န ်        ～  

(3)ကေလးများစာေလလ့ာမ�အေထာကအ်ကူြပုအတနး်           ～ 

 

၂၀၂၀ခု�စ်ှ ဇနန်ဝါရီလကနု ်လက�်ှိအချိန ်

＊ေနာက်ဆံးုေပါ်သတငး်အချက်အလက်များအတကွ်ေအာက်ပါလိပ်စာအသးီသးီ 

သိုဆ့က်သယွစုံ်စမ်းပါရန။် 

ြပုလုပ်သ ူ: ဂခု��းအငး်တက� သိလု်  
ပူးေပါငး်ပါဝငသ် ူ: ဂျပနဘ်ာသာကွနရ်ကတ်ို�ှိမ 

③စေနေနဂ့ျပန်ဘာသာစကားကလပ် 

1.တိဘုရုပ်ကကွ်�ုံး (JRအိုးဆကုဘတူာေြမာက်ဘက်ေပါက်မှ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၅ မိနစ်) 

2. အပတ်စဉ်စေနေန ့၁၄ : ၀၀ မှ ၁၆ : ၀၀ 

3 အခမ့ဲ                4. ဝမ်းဘိငုဝ်မ်း (သို)့အဖဲွ�လိကု်စာေလလ့ာြခငး် 

5 . မညသ်မူဆိ ု         6. 080-5429-8130（အတိိုး） 

7 . ကိုယ�်ကိုက�်စ်ှသက်ရာအတနး်ကိတုက်�ိငုပ်ါသည။်အခဲိဘ့ခုုေရာဂ့ျပနဘ်ာသာ 

စကားကလပ်၊အဂင်္ ါေနဂ့ျပနဘ်ာသာစကားကလပ်�ငှ့ပူ်းေပါငး်ထားပါသည။် 

 

④အဂင်္ ါေနဂ့ျပန်ဘာသာစကားကလပ် 

1.တိဘုရုပ်ကကွ်�ုံး (JRအိုးဆကုဘတူာေြမာက်ဘက်ေပါက်မှ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၅ မိနစ်) 

2. အပတ်စဉ်အဂင်္ ါေန ့၁၉ : ၀၀ မှ ၂၁ : ၀၀ 

3. အခမ့ဲ                         4. အဖဲွ�လိကုစ်ာေလလ့ာြခငး် 

5.  မညသ်မူဆိ ု       6. �ကိုတငအ်ေ�ကာငး်�ကားရနမ်လိ ု

http://nihongocircle.blogspot.com/ 
7. .စကားေြပာေလက့ျင်ခ့နး်များလုပ်�ိငုပ်ါသည။်အခဲိဘ့ခုုေရာဂ့ျပနဘ်ာသာစကားကလပ်၊စေနေနဂ့ျပန ်

ဘာသာစကားကလပ်�ငှ့ပူ်းေပါငး်ထားပါသည။် 

⑤မ့ဲဂျိ�ုိဂျပန်ဘာသာစကားကလပ် 

1.မ့ဲဂျိ�ုိ အမှတ် ၂ ရပ်ကကွ�ုံ်းခနး်မ (JRမ့ဲဂျိ�ုိဘတူာမှ ေြခကျငြ်ဖင် ့၅ မိနစ်) 

2. အပတ်စဉ်အဂင်္ ါေန ့၁၄ : ၀၀ မှ ၁၆ : ၀၀ 

3. ဝငေ်�ကး ၁၀၀ ယနး်/ ၁ �ကိမ်       4.  တစ်ဦးချငး် 

5. မညသ်မူဆိ ု                     6. 03-3951-2410（ဟယ�ှ）ိ 

7. လိအုပ်ချက�်ငှ့လ်ိုက၍်ကူညေီထာကပ့ံ်ေပးပါသည။် ၁ �စ်ှ လ�င ်၂ �ကိမ် event ပဲွ�ှိပါသည။် 

⑥ရစခ်ေရာဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း 
1.ရစ်ခေရာတက� သိလု ်(JRအခဲိဘ့ခုုေရာဘ့တူာအေနာက်ဘက်ေပါက်မှ  

ေြခကျငြ်ဖင် ့၇ မိနစ်)  

2. အပတ်စဉ် တနလင်္ာ၊�ကာသပေတးေန ့ ၁၈ : ၃၀ မှ ၁၉ : ၃၀ 

3. အခမ့ဲ                     4. အဖဲွ�လိကု်ေလလ့ာြခငး် 

5. ဂျပနစ်ာအဆင့ ်A မှ C         6. rikkyo.jlc@gmail.com (ရစ်ခေရာတက� သိလု ်  

                              မတူညေီသာယဉ်ေကျးမ�များဆက်သယွြ်ခငး်ဌာန) 

7. တက� သိလု်ေကျာငး်သားများကသင�်ကားေပးမညြ်ဖစ်သည။်စကားေြပာ�ငှ့သ်ဒ�ါများပါသငယ်�ူိငုမ်ည ်

ြဖစ်သည။် 

⑦-1. ဂခု��းအငး်ဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း 

1.ဂခု��းအငး် တက� သိလု် (JRမ့ဲဂျိ�ုိဘတူာမှ ေြခကျငြ်ဖင် ့၃၀ စက� န် ့၊ ဖုခုတို�ှငး်ရထားလိငုး်ဇုိး�ှိဂယဘတူာ 

  မှ ေြခကျငြ်ဖင် ့၇ မိနစ်) 

2. အပတ်စဉ်အဂင်္ ါေန ့၁၅ : ၀၀ မှ ၁၆ : ၀၀ (အချိနက်ိုစစ်ေဆးပါ) 

3. သငေ်ထာကက်ူစရိတ်ယနး်၅၀၀/ ေ�ဦွးရာသ ီ၁၀�ကိမ် (သို)့ေဆာငး်ဦးရာသ ီ၁၀ �ကိမ် 

4. အားလံုးတစ်�ပိုငန်က်သငယ်/ူအဖဲွ�လိကု်စာေလလ့ာ       5. ဂျပနဘ်ာသာစကား C အဆင် ့

6. https://ja-jp.facebook.com/gak.nihongokyoshitsunihongo.gakushuin.uni@gmail.com  
  (ဂခု��းအငး် တက� သိလု်ဂျပနဘ်ာသာစကားအတနး်) 
7. ဂျပနေ်ကျာငး်သားများြဖင်စ့ကားေြပာဆိ�ုိငုပ်ါသည။်အတနး်ြပငပ်သိုထ့ကွ်သည်အ့စီအစဉ််များလညး်�ှိပါသည။် 

⑦-2. ဂခု��းအငး် ဝခုဝခုတိ�ိှုမဂျပန်ဘာသာစကားအတန်း 

1.ဂခု��းအငး် တက� သိလု် (⑦-1�ငှ့အ်တူ)              2. အပတ်စဉ်စေနေန ့၁၀ : ၀၀ မှ ၁၂ : ၃၀ 

3. . သငေ်ထာကက်ူစရိတ ်ယနး်၁၀၀၀/၁၀ �ကိမ်        4. အားလံုးတစ်�ပိုငန်ကသ်ငယ် ူ

5. ဂျပနစ်ာအဆင့ ်အဆင် ့A, B                      

6. https://www.facebook.com/waku2.nihongo/ 
  03-5992-1024 (ဂခု��းအငး် တက� သိလု် �ိငုင်တံကာစငတ်ာ) 
  waku2.nihongo@gmail.com 

7. လံုြခံုစိတ်ချရ�ပီးသက်ေတာင်သ့က်သာြဖင်ေ့နထိငု�်ိငုရ်နမ်ြဖစ်မေနလိုအပ်ေသာဂျပနဘ်ာသာစကားကိုသင ်

ယ�ူိငုပ်ါသည။် 

⑧. နိဟန်ွးေဂါ ့စားက�ုု ခန်ွးနိဟချိ 

1.မိ�ုိငး်ကန ်တိငုး်ေမး (JRအခဲိဘ့ခုုေရာဘတူာမှ ေြခကျငြ်ဖင် ့၁၅ မိနစ် 

 တိုကျိုမတ� �ုိ  ခနမ့ဲေချာဘတူာမှ ေြခကျငြ်ဖင် ့၁၀ မိနစ်)    

2. ပထမ၊ဒတုယိ၊တတိယေြမာက်အပတ၏်အဂင်္ ါေန ့   ၁၉ : ၀၀ မှ ၂၀ : ၃၀ 

3. ဝငေ်�ကး ၅၀၀ ယနး် /၁ လ        4. တစ်ဦးချငး်/အဖဲွ�လိုက်စာေလလ့ာြခငး် 

5. မညသ်မူဆိ ု                    6．03-3986-7186(မိ�ုိငး်ကန ်တိုငး်ေမး) ၉ : ၀၀ မှ ၂၁ : ၀၀ 

                                 miraikan_taimei@yahoo.co.jp 

7. ဂျပန�်ိငုင်၏ံလူေနမ�ပုံစံ၊လူေ့ဘာငအ်ဖဲွ�အစညး်�ငှ့ရ်ငး်�ှးီက�မ်းဝငလ်ာေစရနအ်တကွ်ဂျပနဘ်ာသာစကား 
  ကိုသငယ်�ူိငုပ်ါသည။်ေဆာငး်ဦးရာသ၏ီ event များ�ငှ့ ်မိတ်ဆက်ေပးြခငမ်ျားြပုလုပ်ေပးပါသည။် 

(1)ဂျပန်ဘာသာအတန်း 

တိ�ုှိမရပ်ကကွ�်ငှ့အ်နးီအနားတငွေ်နထိငုေ်သာဂျပနဘ်ာသာစကားသငယ်ခူျငသ်မူျားအ
တကွဂ်ျပနဘ်ာသာစကားအတနး်ြဖစပ်ါသည။်ကေလး�ငှ့အ်တတူကေ်ရာကခ်ျငသ်မူျား 
သညတ်ကေ်ရာကခ်ျငသ်ည့အ်တနး်အသးီသးီတငွစ်ံစုမ်းပါရန။် 
 
စံစုမး်ရန:် တိ�ုှိမရပ်ကကွ ်သင�်ကားြခငး်�ငှ့ ်အားကစားဌာန（℡03-4566-2762） 
https://www.city.toshima.lg.jp/info/jp/j_langclub.html 

လ�ူကးီ 

 

＊「ဂျပနစ်ာအဆင့」် 
A.ေတာ်ေတာ်များများမရပါ။ 
B.��တ်ဆက်ြခငး်စသည့ေ်နစ့ဉ်သံးုလွယက်ူသည့စ်ကားများေြပာ�ိငုသ်ည။် 
C.ကိုယ�်ငှ့န်းီစပ်သည့အ်ေ�ကာငး်အရာများကိုေြပာ�ိငုသ်ည။် 
D.စိတ်ဝငစ်ားေသာအေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ေြပာ�ိငုသ်ည။် 
E.မညသ်ည့အ်ေ�ကာငး်အရာကိုမဆိေုြပာ�ိငုသ်ည။် 
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ミャンマー語 
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(2)တိ�ိှုမရပ်ကကွ၏်ဂျပန်ဘာသာစကားဆိငုရ်ာ လမ်း��န် 

အစုိးရမူလတနး်ေကျာငး်�ငှ့အ်လယတ်နး်တက်ေရာက်မည်သ့၊ူဝငခွ်င့က်ျ�ပီးေနာက်ဂျပနဘ်ာသာ 

စကားစွမ်းရညမ်လံုေလာက်ေသးဟုထငသ်ည့က်ေလးများ၊ေကျာငး်သားများအတကွ်ရညရွ်ယ၍် 

ဂျပနဘ်ာသာစကား�ငှ့ဂ်ျပနယ်ဉ်ေကျးမ�ဓေလထ့ံးုစံများကိလုမ်း��နေ်ပးေနပါသည။် 
   ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း��နအ်တနး်(ပညာေရး စငတ်ာ) 

   ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း��နအ်တနး်(ဟိုးေဆး မူလတနး်ေကျာငး်) 

   ဂျပနဘ်ာသာစကားလမ်း��နအ်တနး်(အခဲိဘ့ခုုေရာ မူလတနး်ေကျာငး် 

  

စုံစမ်းရန-်တိ�ုှိမရပ်ကကွ်ပညာေရးေကာမ်တီေကျာငး်သားေရးရာဌာန 

ပညာေရးရာအဖဲွ�  TEL：03-3981-1174 

(3)ကေလးငယစ်ာသင�်ကားမ�ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ကြူပုအတန်း 

အေြခခံအားြဖင်ဂ့ျပနဘ်ာသာစကားြဖင်ေ့ကျာငး်ြပဌာနး်စာအုပ်များေလလ့ာရာတွငေ်ထာက်ပ့ံကူည ီ

ေပးပါသည။်အေသးစိတက်ိုေအာက်ပါအတနး်အသးီသးီကို�ကည်ပ့ါ။ သင�်ကားလိုပါက မတက်ခင ်

အတနး်သို ့ �ကိုတငအ်ေ�ကာငး်�ကားေပးပါ။ 

 

○a  အခဲိ့ဘခုုေရာW့AKUWAKUစာကျကဝ်ိုငး်（တိ�ိှုမကေလးငယ ်WAKUWAKUကန်ွရက）် 
1. ြပညသ်ူရ့ငြ်ပင ်အခဲိဘ့ခုုေရာ（့အခဲိဘ့ခုုေရာ ့ဘတူာမှ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၅ မိနစ်) 
2. အပတ်စဉ်အဂင်္ ါေန ့(ဧ�ပီလမှစ တနလင်္ာေန)့  ၁၅ : ၀၀ မှ ၂၀ : ၀၀ 
3. မူလတနး်ေကျာငး်သား/အလယတ်နး်ေကျာငး်သား/ အထကတ်နး်ေကျာငး်သား 
（ဂျပနဘ်ာသာကူညေီထာက်ပ့ံမ��ှိ ၊ ဂျပနစ်ာအဆင့ ်A လညး်ပါဝင�်ိငုသ်ည）် 
4. TEL：090-3519-3745 
    info@toshimawakuwaku.com 
5.ကေလးငယ၏်ပညာသင�်ကားမ�ဆိငုရ်ာကူညေီထာက်ပ့ံ�ုံသာမက၊�ကည်�့�ေစာင်ေ့�ှာကေ်ပးမည်သ့မူျားလညး်
ထား�ှိပါသည။်�ိငုင်ြံခား�ငှ့ပ်တ်သက်ဆက်�ယွေ်နသည်က့ေလးငယမ်ျားလညး်အများအြပားတက်ေရာက်လျက်
�ှိသည။် 

○b Clover  
1. ခမိအခဲိဘ့ခုုေရာအ့မှတ၁်�မို�ေတာတ်ညေ်ထာငေ်ရးစငတ်ာ (အခဲိဘ့ခုုေရာ ့ဘတူာမှ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၂ မိနစ်) 
2. အပတ်စဉ်ဗုဒ�ဟူးေန ့   ၁၆ : ၃၀ မှ ၁၉ : ၀၀ 
3. မူလတနး်ေကျာငး်သား/အလယတ်နး်ေကျာငး်သား/ အထကတ်နး်ေကျာငး်သား 
  (ဂျပနဘ်ာသာစကား အဆင် ့C �ငှ့အ်ထက)် 
4. http://clovertoshima.wixsite.com/toshimaku-clover  kodomo_clover@yahoo.co.jp     
 080-3170-6436(နအိခုိန)ိ 
5. အထးူသြဖင်ေ့ကျာငး်ဆကတ်က်ြခငး်ဆိငုရ်ာကိစ�များတငွအ်ထးူဂ�ုတစုိက်�ကပ်မတသ်င�်ကားေပးပါသည။် 
ကေလးများကစိတေ်အးချမ်းသာစွာသငယ်ေူလလ့ာ�ိငုသ်ည်ေ့နရာြဖစ်ပါသည။် 

○c  Clover Houyuu 
1.ဟိဂ�ှိအခဲိဘ့ခုုေရာအ့မှတ်၂ခနး်မ (ဟနွး်ယးူရငြ်ပငက်ျယအ်တွငး်) (အခဲိဘ့ခုုေရာ ့ဘတူာမှ ေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၂ မိနစ်၊ 

တိုဒနဲး် အရခဝ လိုငး် (မူခအ ိဟရ)) 

2. . အပတ်စဉ်�ကာသပေတးေန ့၁၅ : ၃၀ မှ ၁၉ : ၀၀   
3.~5． (b. Clover �ငှ်အ့တတူ）ူ 

○d  ဂျန်းပု နဂဆက ိကညူစီာေလလ့ာြခငး်  
1. တို�ှိမရပ်ကကွ်ရစ်ချူးကိုးေဆး စငတ်ာ နဂဆကိ  
  (ေဆးဘအုခဲိဘ့ခုုေရာလ့ိုငး်(�ှိအနိ မချိဘတူာ) ေြခကျငြ်ဖင့ ် ၇ မိနစ်) 
2. သတမှ်တ်မထား 
3. အလယတ်နး်ေကျာငး်သား/ အထကတ်နး်ေကျာငး်သား 
 （ဂျပနဘ်ာသာ�ငှ်ပ့တ်သက၍်ေဆးွေ�းွရနလ်ိုအပ်） 
4. 03-3972-0035(�ုံးဖွင်ရ့က၁်၀ နာရီ မှ၂၀ နာရီ、စေနေန ့၁၀နာရီမှ ၁၉ နာရီ ）  
  0029403@city.toshima.lg.jp 
5. ဝနထ်မ်းများက၊ကေလးများ၏မိမိလပ်ုချငသ်ည်အ့ရာ၊ထးူခ�နသ်ည်အ့ရာများကိုဂ�ုတစုိက်၊စနစ်တကျ 
  �ှာေဖွေပးမည်ေ့နရာြဖစ်ပါသည။် 

○e ဂျန်းပုဟဂိ�ိှအခဲိ့ဘခုုေရာ ့ကညူစီာေလလ့ာြခငး် 
1. ချူးကိုးေဆး စငတ်ာ ဂျနး်ပုဟိဂ�ှိအခဲိဘ့ခုုေရာ ့
  (JRအခဲိဘ့ခုုေရာဘ့တူာေြခကျငြ်ဖင်၁့၅မိနစ်၊အိုးဆကုဘတူာေြခကျငြ်ဖင်၁့၀မိနစ်၊တိကုျိုမတ� �ုိ 
  ဟိဂ�ှိအခဲိဘ့ခုုေရာဘ့တူာေြခကျငြ်ဖင် ့၁၀ မိနစ်) 
2. (ေသာ�ကာ) ၁၈ : ၀၀ မှ ၂၀ : ၀၀ (တနဂင်္ေ�)ွ ၁၃ : ၀၀ မှ ၁၈ : ၀၀(လာေရာကေ်ဆးွေ�းွ�ိငုပ်ါသည။်） 
3. အလယတ်နး်ေကျာငး်သား/ အထကတ်နး်ေကျာငး်သား 
（ဂျပနဘ်ာသာ�ငှ်ပ့တ်သက်၍ေဆးွေ�းွရနလ်ိုအပ်） 
4. A0019604@city.toshima.lg.jp 
   03-3971-4931(တနလင်္ာ)～(ေသာ�ကာ) (၁၀:၀၀～၂၀:၀၀）(စေန/ တနဂင်္ေ�)ွ（၁၀:၀၀～၁၈:၀၀） 
5. ဘဝေနထိငုမ်��ငှ့ပ်ကသ်က်ေသာအေ�ကာငး်အရာများလညး်ေဆးွေ�းွ�ိငုပ်ါသည။်�ိငုင်ြံခား�ငှ်ပ့တ်သက ်
  ဆက်�ယွေ်နသည်က့ေလးများလညး်တက်ေရာကလ်ျက�်ှိသည။် 

1．ေနရာ                                  2.  ေနရ့က်   

3.  အသံးုြပုမည့ဘ်ာသာစကား (ဂျပနဘ်ာသာ)        4.  ဆက်သယွရ်နလ်ိပ်စာ 

5.  အတနး်၏ရညရွ်ယခ်ျက် ၊ ထးူြခားချက ်
 

ကေလး 

 

○f ေဆး�ိှပုရိအန်း ကျူ�ှင ်

1. မ့ဲဂျိ�ုိ ေဆးခုိးကိုငး် (JR မ့ဲဂျိ�ုိဘတူာ မှေြခကျငြ်ဖင့ ်၅ မိနစ်) 

2. အပတ်စဉ် တနဂင်္ေ�ေွန ့၁၃:၃၀ မှ ၁၅:၃၀ 

3. မူလတနး်ေကျာငး်သား/အလယတ်နး်ေကျာငး်သား (ဂျပနဘ်ာသာစကား အဆင် ့C �ငှ့အ်ထက်） 

4．http://www.mejiroseikokai.com    schigeo_tanaka@optimum-c.com （တနက） 

   090‒4297‒5170（၉:၀၀～၁၇:၀၀） 

5. ေဟာခနး်ကျယ�်ကီးတွငြ်ပုလုပ်မညြ်ဖစ်�ပီးစာသင�်ကားြခငး်အြပငက်စားစရာဂိမ်းများကိလုညး် 

  ထည်သ့ငွး်ထားပါသည။် 

 
 
○g တခဲေ့နာက့ိ ုကလပ်  
1. တကမဆရုပ်ကကွ်ြပညသ်ူစု့ေဝးခနး်မ (ြပညသ်ူက့ွငး်ြပင ်တကမဆရုပ်ကကွအ်တငွး်) 

   ( ယးူရခုေချာလိုငး်ခနမဲေချာဘတူာမှေြခကျငြ်ဖင် ့၈မိနစ်) 

2. အပတ်စဉ်အဂင်္ ါေန ့၁၇:၀၀ မှ ၁၉:၀၀ 

3. တကမဆ၊ုဆနး်ငါဝ့၊ခနမဲေချာေဒသမူလတနး်ေကျာငး် 

ကေလးငယမ်ျား (ဂျပနဘ်ာသာစကား အဆင် ့B �ငှ့အ်ထက်) 

4. 090‒8725‒1030（short mail ြဖင့ေ်ပးပုိပ့ါရန）်  03-3973-0032(၉:၀၀～၁၇:၀၀)      
  takamatsu_01@a.toshima.ne.jp 
5.ကေလး၏အေြခအေန�ငှ်သ့ငယ်တူတေ်ြမာက်မ�အေနအထားေပါ်မူတညက်ာစာကျက်ြခငး်အေလအ့ကျင်ြ့ဖ
စ်ေစရနရ်ညရွ်ယပ်ါသည။် 
 
 

○h  ကျူးလစစ်ာကျကဝုိ်ငး် 

1. ခိခုခအို�ုအနး် စုေဝးခနး်မ�ငှ်အ့နးီတဝုိက ်(တိဒုနး်အရခဝလိုငး်ကိုး�ှငး်ဇုကဘတူာမှေြခကျငြ်ဖင် ့၂မိနစ်) 

2. တစ်လလ�ငတ်စ်�ကိမ် 

3. မူလတနး်ေကျာငး်သား/အလယတ်နး်ေကျာငး်သား 

  (ဂျပနဘ်ာသာစကား B အဆင် ့၊ ဂျပနဘ်ာသာ�ငှ်ပ့တသ်က၍်ေဆးွေ�းွရနလ်ိအုပ်) 

4. csw_nishisugamo@t.toshima.ne.jp  
03-6845-0148 (၉:၀၀～၁၇:၀၀)  

5. ေဒသခံေကျာငး်သားများေစတနာဝ့နထ်မ်းများ�ငှ်အ့တူယဉ်ေကျးမ�ဖလှယက်ာသငယ်ေူလလ့ာ�ိငုေ်သာ 
   ေနရာြဖစ်ပါသည။် 
 

○i  �ိဘု�ိိဘုဘိယိိရို 
1. မိ�ုိငး်ကနး် ဒိငုး်ေမး (JRအခဲိဘ့ခုုေရာဘ့တူာအေနာက်ဘက်ေပါက်မှေြခကျငြ်ဖင့ ်၁၅ မိနစ်) 

2. ဒတုယိအပတ်၊စတထု� အပတ် တနဂင်္ေ�ေွန1့2:30～16:20 

3. မူလတနး်ေကျာငး်သားအလယတ်နး်ေကျာငး်သားအထကတ်နး်ေကျာငး်သား 
    (ဂျပနဘ်ာသာစကား အဆင် ့B �ငှ့အ်ထက်၊ ဂျပနဘ်ာသာအကူအည�ီှိ) 
4. https://www.facebook.com/slcjp/        slcnobinobi@gmail.com（ဟဘေနာ）့ 
5. ငယရွ်ယေ်သာတက� သိလု်ေကျာငး်သားဆရာများကသင�်ကားပုိခ့ျပါမည။် အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွ 
ေလလ့ာေရးလ�ပ်�ှားမ�များလညး်ပါဝငပ်ါသည။် 
   

○j  �ိဘု�ိိဘုဘိယိိရို  
1.တိငုး်ေ�ှာတက� သိလု် (တို�ှီးမားရပ်ကကွ်န�ိှိဆဂုမုိ ့ ၃-၂၀-၁) (တိုေအးဆနး်ဒလိငုး် (န�ိှိဆဂုမုိဘ့တူာ)) 

2. တတိယြမာက်စေနေန ့၁၂：၃၀～၁၆：၂၀ 

3～5. (�ိဘု�ိိဘုဟိိေရာရိ�ငှ်တ့ူည)ီ 
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