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                                                ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၂၀၁၅ခုႏွစ္ဧၿပီလထုတ္ေက်ာင္းတက္မႈလမ္းၫႊန္မွေကာက္ႏႈတ္သည္။ 

 

ဂ်ပန္နုိင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္ဇယား 

မူၾကိဳတန္း မူလတန္း 
အလယ္တန္း အထက္တန္း 

မသန္စြမ္းေက်ာင္း 

 

မူႀကိဳေက်ာင္း 

 

မူလတန္းေက်ာင္း 
(ပထမႏွစ္-ဆ႒မႏွစ္) 

အလယ္တန္း 

ေက်ာင္း 

(ပထမႏွစ္-တ

တိယႏွစ္) 

နည္းပညာေကာလိပ္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ 

専攻科
せんこうか

 

 

အျခားစာသင္ေက်ာင္း 

 သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း 

 

ညသင္ေက်ာင္း 

 
အေ၀းသင္ 

အထက္တန္း 

(ပထမႏွစ္- 

တတိယႏွစ္) 

အထက္တန္းအဆင့္သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း 

 

သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း 

အေ၀းသင္ 

通信制
つうしんせい

 

ညသင္ေက်ာင္း 

定時制
ていじせい

 

ဒုတိယအဆင့္ပညာသင္ေက်ာင္း 

 

ပထမပုိင္း ဒုတိယပုိင္း 

တကၠသိုလ္ 
 

အေ၀းသင္ 

 

ဘြ႕ဲလြန္တကၠသိုလ္ 
 

အထူးျပဳဘာသာရပ္ 

အထူးျပဳဘာသာရပ္ 

 

အထူးျပဳဘာသာရပ္ 

အထူးျပဳဘာသာရပ္ 

 

専攻科
せんこうか

 

 

အသက္ 
အတန္း 
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 သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းေပၚမူတည္ၿပီး အထက္တန္းပညာအဆင့္ 
(အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးသူအတြက္) ၊အထူးျပဳအဆင့္ (အထက္တန္းေက်ာင္း၊တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္ဘဲြ႕ရသူ)၊ သာမာန္အဆင့္ 
(ေက်ာင္းဝင္ရန္သက္မွတ္မႈမရိွ)ဟူေသာ အမ်ိဳးအစား၃မ်ိဳးရွိသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ရွိသည့္ေက်ာင္းကို အထက္တန္း 
သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း၊ အထူးျပဳအဆင့္ရွိသည့္ေက်ာင္းကို အထူးျပဳသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းဟုေခၚသည္။ 
 အျခားစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္တက္ရန္ျပင္ဆင္ေပးသည့္ေက်ာင္း၊ ကားျပင္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ 
သင္တန္းေက်ာင္းအစရိွေသာေက်ာင္းမ်ားရွိသည္။ 
 
(စာညႊန္း) မူၾကိဳ၊ မူလ၊ အလယ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ရန္ တစ္ဦးလွ်င္တစ္ႏွစ္ကုန္က်ေငြ 
((ေက်ာင္းပညာသင္စရိတ္(သင္ခန္းစာစရိတ္၊ ေက်ာင္းစရိတ္၊ ခရီးစရိတ္၊ ေက်ာင္း၀တ္စုံစရိတ္ စသည့္) ေက်ာင္းေန႔လယ္စာစရိတ္၊ 
ေက်ာင္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈစရိတ္))  
(ေငြ  ယန္း) 

   အမ်ိ်ဳးအစား 

မူႀကိဳတန္း မူလတန္း အလယ္တန္း  အထက္တန္း 

အစုိးရ 

ေက်ာင္း 

ပုပၸလိက 

ေက်ာင္း 

အစုိးရ 

ေက်ာင္း 

ပုပၸလိက 

ေက်ာင္း  

အစုိးရ 

ေက်ာင္း  

ပုပၸလိက 

ေက်ာင္း  

အစုိးရ 

ေက်ာင္း 

ပုပၸလိက 

ေက်ာင္း 

ေက်ာင္းလခ 
 

120,546 

 

318,763 

 

60,043 

 

870,408 

 

133,640 

 

997,435 

 

275,991 

 

755,101 

ေက်ာင္း 

ေန႔လယ္စာ 

ခ 

 

20,418 

 

29,924 

 

44,441 

 

44,807 

 

43,730 

 

8,566 

･･･ ･･･ 

ေက်ာင္းျပင္ပ 

လႈပ္ရွားမႈစရိ

တ္ 

 

92,983 

 

133,705 

 

217,826 

 

613,022 

 

301,184 

 

320,932 

 

174,871 

 

285,067 

စုစုေပါင္း 

ပညာသင္စရိတ္ 

 

233,947 

 

482,392 

 

322,310 

 

1,528,237 

 

478,554 

 

1,326,933 

 

450,862 

 

1,040,168 
                                                                                                 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ပညာသင္စရိတ္ေလ့လာမႈ(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)မွေကာက္ႏႈတ္သည္။ 
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1 ပညာေရးစနစ္ 

၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳထားသည့္  ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢညီလာခံ သေဘာတူစာခ်ုပ္အား ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလည္း အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။  

ထိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျပဌာန္းထားသည္။  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ 
ႏိုင္ငံျခားသားကေလးမ်ား၏အုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ၎ကေလးမ်ားေက်ာင္းပညာသင္ရန္ ၀တၱရားမရိွေသာ္လည္း ကေလး 
သူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းပညာသင္ယူခြင့္ရွိသည္။ 

 

1-1 ဂ်ပန္၏ပညာေရးစနစ္ 

(1) ၆-၃-၃-၄စနစ္ 

  ဂ်ပန္၏ပညာေရးစနစ္သည္အေျခခံအားျဖင့္မူလတန္း၆ႏွစ္၊ အလယ္တန္း၃ႏွစ္၊ အထက္တန္း၃ႏစွ္၊ တကၠသိုလ္၄ႏွစ္ 
(ေကာလိပ္၂ႏွစ္)ျဖစ္သည္။ 

(2) မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ 

 မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းသည္မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းၿပီးေအာင္ 
တက္ရမည္ျဖစ္သည္။ မသင္မေနရပညာေရးစနစ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္တြင္ ေနထိုင္ေသာ 
၆ႏွစ္မွ၁၅ႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသားကေလးမ်ားသည္ မည္သူမဆိုကာယကံရွင္၏ဆႏၵေပၚမူတည္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားႏွင့္ တူညီေသာ 
ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္သည္။ ကေလး၏အနာဂတ္အတြက္ ေက်ာင္းေပးတက္ ေစလိုပါသည္။ 
မိမိေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕နယ္႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္တိုင္ပင္ပါ။ 

(3) အျခား 
 ဂ်ပန္ကေလးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလယ္တန္းၿပီးဆံုးပါက အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္သို႔ ဆက္တက္ၾကသည္။ 
အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင္ တကၠသိုလ္သည္ မအူားျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ခ်င္သည့္သူက ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖၿပီး ေက်ာင္းတက္ရသည္။ 
မူလတန္း မတက္မီကေလးမ်ားအတြက္ မူၾကိိဳေက်ာင္းရိွသည္။ သည့္အျပင္ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးသူမ်ားအတြက္ 
အလုပ္အတြက္လိုအပ္ေသာနည္းပညာႏွင့္အသိပညာကိုသင္ၾကားေပးေသာသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္အျခားစာသင္ေက်ာင္းရွိသ
ည္။မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သီးသန္ ႔စာသင္ေပးသည့္ မသန္စြမ္းစာသင္ေက်ာင္းလည္းရိွသည္။ 
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1-2   ဂ်ပန္၏ေက်ာင္း 

(1) အစုိးရ၊ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း 
ေက်ာင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက တည္ေထာင္ထားေသာေက်ာင္း၊ ခရိုင္ႏငွ့္ ျမိဳ႕နယ္အစုိးရက တည္ေထာင္ထားေသာေက်ာင္း၊ 

ဟု၃မ်ိဳးရိွသည္။ 
ေဒသအစုိးရကဖြင့္ထားေသာ မလူတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ မမိိေနထိုင္သည့္ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး တက္ရမည့္ 

ေက်ာင္းကိုသက္မွတ္ထားၿပီး ဝင္ခြင့္စာေမးပြမဲရွိပါ။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းသည္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖရၿပီး မေအာင္ပါက တက္ခြင့္မရပါ။ 

 

(2) ပညာသင္ႏွစ္၊ ပညာသင္ကာလ၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေက်ာင္းသည္ ၄လပိုင္းတြင္စဖြင့္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္၏၃လပိုင္းတြင္ ပတိ္သည္။ 
ေက်ာင္းအမ်ားစု၏တစ္ႏွစ္တာပညာသင္ကာလအား ၃ခုပိုင္းျခားထားသည္။ 
ပထမစာသင္ကာလသည္ ၄လ-၇လပိုင္းအထိ၊ ဒုတိယစာသင္ကာလသည္ ၉လ-၁၂လပိုင္းအထိျဖစ္ၿပီး 

တတိယစာသင္ကာလသည္ ၁၀လ-၃လပိုင္းအထိ ျဖစ္သည္။ ထိုကာလ၏ ၾကားတြင္ ပိတ္ရက္ေပါင္း၄၀ေလာက္ရွိေသာ 
ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ၂ပတ္ပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ေဆာင္းတြင္းေက်ာင္းပိတ္ရက္ႏွင့္ ေႏြဦးေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွိသည္။ 

တခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းမ်ား၏ တစ္ႏွစ္တာ ပညာသင္ကာလသည္ ၂ပုိင္းသာ ရွိသည္။ ၄လပိုင္းမ ွ၉လပိုင္းသည္ ပထမႏွစ္ဝက္ျဖစ္ၿပီး 
၁၀လပုိင္းမွ ၃လပိုင္းသည္ဒ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ျဖစ္သည္။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ေဆာင္းေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ေႏြဦးေက်ာင္းပိတ္ရက္အျပင္ 
ပထမႏွစ္ဝက္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္၏ အၾကား ေဆာင္းဦးရာသီပိတ္ရက္(၄-၆ရက္ေလာက္)ရိွသည္။ 

 

 

 

၃ပုိင္းစာသင္ 

ကာလစနစ္ 

ႏွစ္၀က္စာသင္ 

ကာလစနစ္ 

ေႏြဦးေက်ာင္းပိတ္ရက္ 
 

ေႏြဦးေက်ာင္းပိတ္ရက္ 
 

ေႏြဦးေက်ာင္းပိတ္ရက ္

 

ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ 

 

ေဆာင္းဦးေက်ာင္းပိတ္ရက္ 

 

ေဆာင္းေကာ်င္းပိတ္ရက္ 

 ေႏြဦးေက်ာင္းပိတ္ရက္ 

 

ေႏြဦးေက်ာင္းပိတ္ရက္ 
 

ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ 
 

ေဆာင္းေကာ်င္းပိတ္ရက္ 

ပထမႏွစ္ဝက္ ဒွတိယႏွစ္ဝက္ တတိယႏွစ္ဝက ္

ပထမႏွစ္ဝက္ 

前期
ぜんき

 

ဒွတိယႏွစ္ဝက္ 

၄လ ၃လ 

 

၅လ  ၆လ ၇လ ၈လ 

 

၉လ 
 

၁၀လ 

 

၁၁လ 

 

၁၂လ 

 

၁လ 

 

၂လ 

 

စာသင္ကာလ (ဥပမာ) 
ေႏြဦးေက်ာင္းပိတ္ရက္ 
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2 စာသင္ေက်ာင္းမတက္မီ ပညာေရး 

  မလူတန္းေက်ာင္းမတက္မီကေလးငယ္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမတက္မီ ပညာေရးကို မႀူကိဳေက်ာင္းမ်ားက 
သင္ၾကားေပးေနသည္။ 

2-1 မူၾကိဳေက်ာင္း 
 

မူႀကိဳေက်ာင္းသည္ အသက္၃ႏွစ္ျပည့္မွစ ၿပီးမူလတန္းမတက္မီအထိ ပညာသင္ၾကားရာေနရာျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူပိုင္ႏွင့္ 
ပုဂၢလိကပိုင္ေက်ာင္းမ်ားရွိၿပီး ႏ ိုင္ငံ၊ ေဒသအစိုးရ၊ ပုဂၢလိကပညာေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက တည္ေထာင္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ 
ပုဂၢလိကမူၾကိဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံေငြေပးသည့္ေဒသအစုိးရလည္းရွိသည္။ 

အလုပ္အကုိင္လုပ္ကုိင္ေန၍ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ခက္ခဲေသာ အုပ္ထိန္းသူအတြက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္ေသာ 

ႏုိ႔စို႔ကေလးငယ္ႏွင့္ ကေလးငယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ေန့ကေလးထိန္းေက်ာင္း (Hoikusho)လည္းရွိသည္။ အေသးစိတ္ကုိ 

(H ကေလးေမြးဖြား၊ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ 5-1အသိအမွတ္ျပဳေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း) တြင္ၾကည့္ရန္။ 

              ေဒသအစုိးရမူႀကိဳ                       ပုဂၢလိကမူႀကိဳ 

မူႀကိဳတက္ခြင့္ရိွသူ  

တက္မည့္မူႀကိဳရွိသည့္ရပ္ကြက္တြင္ေနထုိင္သူ၄ႏွစ္မွ၅ႏွစ္  

ကေလး 

(ၿမိဳ႕နယ္ေပၚမူတည္ၿပီး၃ႏွစ္မွစတင္လက္ခံတတ္သည္) 

၃ႏွစ္မွ၅ႏွစ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္အခ်ိန္ 
နံနက္၉နာရီမွေန႔လယ္၂နာရီ၊စေန၊တနဂၤေႏြ၊အစိုးရပိတ္ရက္၊ 

ေႏြ၊ေဆာင္း၊ေႏြဦးရာသီပိတ္ရက္မ်ားတြင္ေက်ာင္းပိတ္သည္။ 
ေက်ာင္းေပၚမူတည္ကြျဲပားသည္။ 

လက္ခံကာလ ၁၀လအကုန္ႏွင့္၁၁လ၏ေရွ႕ရကမ္်ား 
အၾကမ္းအားျဖင့္ 

၁၀လပုိင္းႏွင့္၁၁လ၏ေရွ႕ရက္ပုိင္း 

ေလွ်ာက္လြာတင္ရန္  သက္ဆုိင္ရာမူႀကိဳေက်ာင္းသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာမူႀကိဳေက်ာင္းသုိ႔ 

ကုန္က်စရိတ္ 

္ 

 

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး(ဝင္ခ်ိန္တြင္)၊ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈေငြ 

 

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကးအပါအဝင္ 

ေက်ာင္းအျပင္အဆင္ေၾကး၊အလွဴေငြကိုေပးသြင္း 

ရသည္။သည့္အျပင္ေက်ာင္းဝင္ရန္အင္တာဗ်ဴး 

ေၾကး၊ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖခုိင္းသည့္ေက်ာင္းရိွ 

သည့္အတြက္ထပ္မံေငြကုန္က်ေလ့ရိွသည္။ 

ေက်ာင္းတက္သည့္ရပ္ကြ

က္ 
မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ ္ အကန္႔အသတ္မရိွ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/j/index.html
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              ေဒသအစုိးရမူႀကိဳ                       ပုဂၢလိကမူႀကိဳ 

အျခား 

ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ အုပ္ထိန္းသူ၏အၾကိဳအပို႔ႏွင့္  
ထမင္းဘူး လိုအပ္သည္ ့ေက်ာင္း မ်ားပါသည္။ 
ကုန္က်ေငြသည္ၿမိဳ႕နယ္ေပၚမူတည္၍ကြျဲပားသျဖင့္ 
အေသးစိတ္ကိုေက်ာင္းဝင္ရန္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကတည္းက  
မိမိေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕နယ္႐ုံးရွိ ပညာေရးေကာ္မတီအား  
ေမးျမန္းပါ။ 

ၿမိဳ႕နယ္ေပၚမူတည္ၿပီးေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ 

ကေလးေစာင့္ေရွာက္သူအုပ္ထိန္းသူေထာက္ပံေၾကး၊ မူႀကိဳ  

ေက်ာင္းတက္မႈေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရိွသည္။ ပုဂၢလိက 

ေက်ာင္းမ်ားသည္၎တုိ႔၏ သင္ၾကားမႈအားသာခ်က္မ်ားရိွ  

သျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ရန္ျပင္ဆင္ခ်ိန္၌ ေမးျမန္စံုစမ္းရန္။ 
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2 မူလတန္းမတက္မီ ပညာေရး 

2-2 အသိအမွတ္ျပဳကေလးထိန္းေက်ာင္း 
မူႀကိဳေက်ာင္းစနစ္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေက်ာင္းစနစ္ကို ေပါင္းစည္းထားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ျပီး ကေလးအုပ္ထိန္းသူသည္ 

အလုပ္လုပ္ေနသူ၊ အလုပ္မလုပ္သူ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ပဲ ေက်ာင္းထားလို႔ ရသည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ကေလးရိွသူမ်ားအတြက္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေပးသည္။ 

ကေလးထိန္းေက်ာင္းတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းစနစ္ႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းစနစ္ကိုေပါင္းစည္းထားေသာေက်ာင္း၊ 
မူၾကိဳေက်ာင္းစနစ္ေက်ာင္း၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းစနစ္ေက်ာင္း၊ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳမဟုတ္ေသာေက်ာင္း ဟူေသာ အမ်ိဳးအစား 
၄မ်ိဳးရွိၿပီး ေက်ာင္းပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ပညာသင္ေရးမႈ ကြာျခားမႈရွိေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာစြာစံုစမ္းပါ။ 
 

 

အသိအမွတ္ျပဳ ကေလးထိန္းေက်ာင္းကို အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာက္ပ့ံမႈအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ရယူရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

အထက္ပါစနစ္ကုိအသုံးျပဳသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ရြာမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင္လူမႈဖူလုံေရးဌာနမ်ားသုိ႕ ေမးျမန္းပါ။ 
 

 

- ေလွ်ာက္ရန္။ ။အမ်ဳိးအစား -၁ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖစ္ပါက ထိုေက်ာင္းတြင္၊ အမ်ဳိးအစား-၂၊ ၃ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္  
အသီးသီး၏ တာဝန္ခံ ဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားပါ။ 
- ေက်ာင္းလခ။ ။မည္သည့္အသိအမွတ္ျပဳကေလးထိန္းေက်ာင္းျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားသည့္ လခ။ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေက်ာင္း  
လခကို မဘိအုပ္ထိန္းသူ၏ ဝင္ေငြအေနအထားစသည္မ်ားအေပၚ မူတည္ျပီး သတ္မွတ္သည္။ 
- ေထာက္ပံ့မႈစနစ္။ ။မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ မူၾကိဳေက်ာင္းတက္မႈေထာက္ပံ့ေငြ စသည့္စနစ္မ်ားရိွသည္။ 
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3 မူလတန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း 

ဂ်ပန္တြင္မူလတန္းေက်ာင္း(၆ႏွစ္)၊အလယ္တန္းေက်ာင္း(၃ႏွစ္)သည္မတက္မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မွာ 
ထူျခားေသာ ေက်ာင္းဓေလ့မ်ား၊ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားရိွသည္။ ၎ကို သိရွိနားလည္ၿပီး ကေလးကုိ 
စိတ္ခ်ေပ်ာ္ရြင္စြာ ေက်ာင္းထားရေအာင္။ 
 

3-1 ေက်ာင္းတက္ရမည့္အသက္ 
ေက်ာင္းတက္ရမည့္အသက္သည္ ေက်ာင္းထားရမည့္ အသက္အရြယ္ကို ဆိုလိုသည္။ မူလတန္းသည္ အသက္၆ႏွစ္ျပည့္၊ 

အလယ္တန္းသည္ ၁၂ႏွစ္ျပည့္ေသာကေလးျဖစ္သည္။ 
ဂ်ပန္ေက်ာင္းတြင္ အသက္ေပၚမူတည္ၿပီး အတန္းကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားကေလးျဖစ္ပါက အသက္ကိုမူတည္ၿပီး 

သင့္ေတာ္သည့္အတန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ 

 
3-2 ကုန္က်ေငြ 

အမ်ားျပည္သူပုိင္ေက်ာင္း  

 

မူလတန္းေက်ာင္း၊အထက္တန္းေက်ာင္း၏ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ေက်ာင္းလခ၊ဖတ္စာအုပ္ေၾကးသည္အခမဲ။့ 

ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္၊စာေရးကိရိယာ၊ေန႔လယ္စာ၊ခရီးထြက္ေငြ၊ေက်ာင္းဝတ္စံုစသည့္တို႔ကိုအုပ္ထိန္းသူက 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

ပုဂၢလိကပုိင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ေက်ာင္းလခစေသာကုန္က်စရိတ္အားလုံးအုပ္ထိန္းသူကေပးေဆာင္ရမည္။ 
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J ပညာေရး 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

3 မူလတန္းေက်ာင္း.အလယ္တန္းေက်ာင္း 

3-3 ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား 
ေဒသအစုိးရ၏ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အပ္ခ်ိန္တြင္ မမိိေနထုိင္သည့္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး သို႔မဟုတ္ ပညာေရး 

ေကာ္မတီ႐ုံးသို႔ သြားၿပီး ေက်ာင္းတက္လိုေၾကာင္းေျပာျပပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ 
လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္ကိုျဖည့္စြက္ျပီးတင္သြင္းပါ။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ ကေလး၏ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ႏွင့္ 
အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ လိုအပ္သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းအပ္ရန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ International 
School၊ အစိုးရေက်ာင္း၊ပုဂၢလိကပိုင္မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတက္လိုပါက 
သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသို႔တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ။ 

ေနထိုင္သူမွတ္တမ္းတင္ထားျပီး ေနာက္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းတက္ရမည့္ကေလးရိွေသာ အုပ္ထိန္းသူထံသုိ႔ 
ေက်ာင္းတက္ရန္အေၾကာင္းၾကားစာပို႔လာလိမ့္မည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေက်ာင္းတက္ရာ၌ လိုအပ္ေသာ 
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ(ေက်ာင္းမတက္မီက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ)၏ရက္စြကဲိုေရးထားသည္။ 

ေက်ာင္းအပ္ေလွ်ာက္လႊာမေရာက္လာသည့္အခါမ်ိဳးလည္းရိွေသာေၾကာင့္ ကေလးက ၆ႏွစ္ျပည့္ခါနီးတြင္အ အျမန္ဆံုးၿမိဳ႕နယ္႐ုံး 
(သို႔) ပညာေရးေကာ္မတီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

1 အိမ္လိပ္စာကိုသတ္မွတ္ရန္။ 
 

2 လိပ္စာကုိ႐ုံးတြင္စာရင္းေပးရန္။ 

3 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ (သို႔) အထူးရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ေထာက္ခံစာအား လက္ခံရယူပါ။ 
 

 
4 ေက်ာင္းတက္ရန္အေၾကာင္းၾကားစာပို႔လာမည္ (၉လပုိင္းတြင္ ေနာက္ႏွစ္ ၄လပိုင္းမ ွ
ေက်ာင္းတက္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္)  
 

5 ျမိဳ႕နယ္႐ုံးထံသို႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ 
(ရက္အနည္းငယ္ၾကာလွ်င္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ျပဳစာပုိ႔လာမည္။) 
 

6 သက္မွတ္ထားသည့္ေက်ာင္းသို႔ေက်ာင္းဝင္ရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

・ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

3 မူလတန္းေက်ာင္း.အလယ္တန္းေက်ာင္း 

3-4 ေက်ာင္းေျပာင္းရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား 
 ေဒသအစုိးရပိုင္ မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းေက်ာင္းသို ႔ ေက်ာင္းေျပာင္းတက္လိုပါက မိမိေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးတြင္ 
ေက်ာင္းေျပာင္းရန္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ထိုေနာက္ သက္မွတ္ထားေသာရက္တြင္ သက္မွတ္ထားေသာေက်ာင္းသို႔ သြားတက္ရမည္။ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ အသက္ေပၚမူတည္၍ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအတန္းသို႔ေျပာင္းတက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းေပၚမူတည္၍ 
အငယ္တန္းပညာသင္ၾကားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပူပါက ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးရွိ ပညာေရးေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။ 
International School၊ အစုိးရေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း တက္လိုပါက 
ေက်ာင္းသို႔တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

3-5 ေက်ာင္းေနထုိင္မႈ(ကေလးက ဂ်ပန္စာသိပ္မတတ္ေသးပါက) 
 သင္ခန္းစာသည္ဂ်ပန္စာျဖင့္သင္ၾကားရသည္။ အမ်ားေသာ မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းတြင္ ဂ်ပန္စာသိပ္မကၽြမ္းက်င္ေသာ 
သူအတြက္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေပးေလ့ရွိသည္။ ကေလးမ်ား အျမန္ဆံုးဂ်ပန္၏ေန ႔စဥ္ဘဝႏွင့္ရင္းႏွီးရန္ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
ေနထိုင္မႈအၾကံေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္စာကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚစိတ္ပပူါက အရင္ဦးစြာ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။ 
 

3-6 ေက်ာင္းေနထုိင္မႈ(ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား) 
 ေက်ာင္းတြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွသည္။ ေက်ာင္းမွ ၾကိုတင္၍ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ 
ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈတြင္ က်င့္သားရရန ္ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ပါ။ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ 
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

 

・အားကစားပြ။ဲ ။ေႏြဦးႏွင့္ေဆာင္းဦးရာသီ၏ပိတ္ရက္တြင္က်င္းပေလ့ရွိသည္။မိသားစု၀င္မ်ားက ကေလးကို ၾကည့္ရႈ 
အားေပးသည္။ 
・ေလ့လာေရးခရီး။ ။ဆရာကဦးေဆာင္ေသာေနခ်င္းျပန္ခရီးတို။ 
・ပညာသင္ႏွစ္ေနာက္ဆံုးခရီး။ ။ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားအားလံုးတစ္ေနရာသို ႔သြားေရာက္တည္းခိုေသာခရီး။ 
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3 မူလတန္းေက်ာင္း.အလယ္တန္းေက်ာင္း 

3-7 မိဘဆရာအသင္း PTA 
ေက်ာင္းတြင္PTAဟုေခၚေသာအုပ္ထိန္းသူႏွင့္ဆရာကေတြ႕ဆံုသည့္အသင္းရွိသည္။ 

ေက်ာင္းတက္ေနေသာကေလး၏မိဘႏွင့္ေက်ာင္းဆရာမ်ားကလက္တြ၍ဲကေလးမ်ားအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးလွဳပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္
အသင္းျဖစ္သည္။ 
 
3-8 မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းခိ်န္ျပင္ပၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (Gakudo Club ၊ Jido Club) 

ေန႔အခ်ိန္အိမ္တြင္အုပ္ထိန္းသူမရွိသည့္မူလတန္းကေလးငယ္(မူလတန္း၁တန္းမွ၃တန္းကေလး)မ်ားအတြက္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြ
င ္ အသံုးျပဳရန္ရာေနရာအျဖစ္ အသက္အရြယ္ႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာကစားနည္းကစားျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ 
က်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကို H ကေလးေမြးဖြားျခင္း ၊ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
5-2 မူလတန္းေက်င္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
3-9 အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ 

အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးလွ်င ္ ေက်ာင္းဆက္တက္လိုပါက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ 
နည္းပညာေကာလိပ္တြင္ပညာဆက္သင္မည္။ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း၊ အျခားစာသင္ေက်ာင္း၊ အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ 
ဆက္တက္မည္။ (သို႔) အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း  ညေက်ာင္း အေ၀းသင္စနစ္ အထတ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကား 
ႏိုင္သည္။
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4 အထက္တန္းေက်ာင္း 
 အထက္တန္းေက်ာင္းကို”ကိုကိုး“ဟုေခၚသည္။ ၉၀%ေသာဂ်ပန္လူမ်ိဳးသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ဆက္လက္ပညာ 
သင္ယူၾကသည္။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အလားတ ူ ႏ ိုင္ငံအစိုးရပိုင္၊ ေဒသအစုိးရပိုင္၊ ပုဂၢလိကပညာေရးအဖဲြ႔အစည္းပိုင္ 
ေက်ာင္းဟူ၍ ၃မ်ိဳးရွိသည္။ ေဒသအစိုးရေက်ာင္းသည္ မိမိေနထုိင္ေသာနယ္ပယ္ေပၚမူတည္ၿပီး တက္လိုေသာေက်ာင္းတြင္ 
သက္မွတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ရိွသည္။ 
 အထက္တန္းေက်ာင္းသည္မတက္မေနစနစ္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး၊ ေက်ာင္းလခ၊ ဖတ္စာအုပ္ေၾကး 
စေသာကုန္က်ေငြအားလံုး မမိဘိာသာ ကုန္က်ေပးေဆာင္ရမည္။ 
 
4-1 ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ 
 အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ရနအ္တြက္ အထက္တန္းေက်ာင္းတိုင္း၏ ဝင္ခြင့္စာေမးပြကဲို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေျဖရမည္။ 
ေက်ာင္းပညာေတာ္ျပီး  တစ္ခုေသာအားကစား၊အႏုပညာတြင္ေတာ္ပါက အင္တာဗ်ဴးသာေျဖ၍ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရသည္  
ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရစနစ္ရိွေသာေက်ာင္းလည္းရွိသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေပးေသာ 
ေက်ာင္းသားဦးေရကို သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ ေက်ာင္းတက္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ 
အတက္တန္းေက်ာင္းသို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။ 
 
4-2 အရည္အခ်င္း 
 ဂ်ပန္၏အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးသည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္တူညီေသာပညာအရည္
အခ်င္းရွိပါကအထက္တန္းေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖႏုိင္သည္။ႏိုင္ငံျခား၏အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးေၾကာင္းေထာက္ခံစာလိုအပ္သည္။ 
 
4-3 အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးဆုံးေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈစာေမးပြဲ 
 အလယ္တန္းေက်ာင္းၿပီးဆံုးသည့္ပညာအရည္အခ်င္းရွိမရိွစစ္ေဆးသည့္ ႏိုင္ငံမွ ျပဳလုပ္ေသာစာေမးပြျဲဖစ္သည္။ စာေမးပြဲ 
ေအာင္ျမင္ပါက အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ခြင့္ (စာေမးပြေဲျဖခြင့္)ေပးသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေသာ္လည္း 
၃လပိုင္း၃၁ရက္ေန႔အထိအသက္၁၅ႏွစ္အထက္ျဖစ္ပါကမည္သူမဆိုစာေမးပြေဲျဖႏုိင္သည္။ 
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4 အထက္တန္းေက်ာင္း 

 

4-4 အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား 
ဆက္တက္မည့္ေက်ာင္း၊ သင္ယူမည့္ဘာသာရပ္ကို မိမိဆႏၵကိုမူတည္ၿပီး အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာႏွင့္တိုင္ပင္ဆံုးျဖတ္ပါ။ 

 
(1) အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား 

ရိုးရိုးအထက္တန္းေက်ာင္း၊ သက္ေမြးပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (နည္းပညာ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စုိက္ပ်ိဳူးေရး စသည့္)၊ 
အေထြေထြအထက္တန္းေက်ာင္းရိွသည္။ 
 
(2) သင္ၾကားစနစ္ 

စာသင္ၾကားစနစ္သည္ ေန႔သင္ၾကားမႈစနစ္၊ ညသင္ၾကားမႈစနစ္၊ အေ၀းသင္သင္ၾကားမႈစနစ္ရိွသည္။ 

 
ေန႔သင္ၾကားစနစ္ ေနခင္းေက်ာင္းတက္ရမည္။ ပညာသင္ႏွစ္သည္၃ႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

ညသင္ၾကားစနစ္ 
အလုပ္လုပ္ရင္းညသုိ႔မဟုတ္ေန႔ခင္းတြင္ေက်ာင္းတက္သည္။ပညာသင္ႏွစ္သည္၃ႏွစ္ထက္

အထက္ျဖစ္သည္။ 

အေ၀းသင္သင္ၾကားစနစ္ ္အိမ္တြင္ေလ့လာသင္ယူသည္(၂လတစ္ႀကိမ္ေက်ာင္းသုိ႔သြားရသည္)။ 
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5 အျခားစာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
အထက္တန္းေက်ာင္းအျပင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေမြးထုတ္သည့္ နည္းပညာေကာလိပ္။ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ေသာ အတတ္ပညာ၊ 

နည္းပညာမ်ားသင္ၾကားသည္ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း။ အထည္ခ်ဳပ္၊ စာရင္းကိုင္၊ ေပသီးအတြက္အခ်က္၊ ကားျပဳျပင္မႈ၊ စာဖိုမွဴး၊ 
အဟာရပညာ၊ ဆံပင္ညႇပ္၊ အလွျပင္၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာ၊ စက္မႈ စသည္တို႔ကို သင္ယူႏိုင္သည့္ 
အျခားစာသင္ေက်ာင္းမ်ားရိွသည္။ 
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6 တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ 
တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးသူ၊ အထက္တန္းၿပီးသည္ႏွင့္ထပ္တူေသာ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား 

အတြက္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ 
 
6-1 တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ 
 
(1) တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ 

တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္သည္ ႏုိင္ငံအစိုးရပိုင္၊ ေဒသအစိုးရပိုင္၊ ပုဂၢလိကပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းပိုင္ဟူ၍ ၃မ်ိဳးရွိသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမဖွြင့္ထားေသာတကၠသိုလ္မ်ားလည္းရိွသည္။ 

ေကာလိပ္ကို “Tandai” ဟုေခၚသည္။ 
ပညာသင္ကာလသည္ တကၠသိုလ္သည္ ၄ႏွစ္ျဖစ္ျပီး ေကာလိပ္သည္ ၂ႏွစ္ျဖစ္သည္။ 

 
(2) ေက်ာင္းတက္ရန္ 

တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္သို႔တက္ရန္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြေဲျဖရမည္။ ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ 
တကၠသိုလ္လည္းအေျမာက္အမ်ားရိွသည္။ ထို႔ျပင္  ေက်ာင္းလခ၊ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းသည္ ေက်ာင္းတိုင္းမတူညီေသာေၾကာင့္ 
အေသးစိတ္ကို မိမိတက္လိုေသာ ေက်ာင္းသို႔ စံုစမ္းပါ။ 
 
(3) အရည္အခ်င္း 

အေျခခံအားျဖင့္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ျပည့္စုံပါက မည္သူမဆိုစာေမးပြေဲျဖႏုိင္သည္။ 
ဂ်ပန္သို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံျခားတြင္အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးသူ။ 
အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးဆံုးသည့္အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြေဲအာင္ျမင္သူ။ 
ႏိုင္ငံတကာအေျခခံေနာက္ဆံုးအဆင့္စာေမးပြေဲအာင္သူ၊ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္၄လ၁ရက္ေန႔အထိ၁၈ႏွစ္ျပည့္သူ။ 
 
(4) ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲ

ႏိုင္ငံ၊ ေဒသအစုိးရပိုင္ေက်ာင္း၏ ဝင္ခြင့္စာေမးပြသဲည္ အားလံုးက မေျဖမေနေျဖရမည့္ ပထမအဆင့္ စင္တာစာေမးပြႏဲွင့္ 
တကၠသိုလ္အလိုက္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအဆင့္ စာေမးပြဟဲူ၍ ၂ခုရွိသည္။  ပုဂၢလိကပိုင္တကၠသိုလ္၏ စာေမးပြသဲည္ 
ေက်ာင္းေပၚတြင္မူတည္၍ ေျဖဆိုရမည့္ ဘာသာႏွင့္ ရက္စြလဲည္းကြျဲပားသည္။ 
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6 တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ 
 
6-2 ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္စာေမးပဲြ 

“ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္စာေမးပြဲ"သည္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ 
ေက်ာင္းတက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ဂ်ပန္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေျခခံပညာကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ 
စာေမးပြျဲဖစ္သည္။ “ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္စာေမးပြဲ"ကို  အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္မ်ားစာရင္းကို 
ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားကူညီမူအဖြဲ႕၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေလ့လာႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ကို ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားကူညီမူအဖြဲ႕သို႔ 
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။ 

 

 ဘာသာရပ္   ေျဖမည့္ရက္    ဘာသာစကား             ဆက္သြယ္ရန္ 

ဂ်ပန္စာ၊သိပၸံ(႐ူပ၊ဇီဝ၊ဓါတု)၊ 
(သို႕) စုေပါင္းဘာသာရပ္၊  
သခ်ၤာ။ မိမိတက္လိုေသာ  
တကၠသိုလ္မွသက္မွတ္ထား 
ေသာ ဘာသာရပက္ို ေျဖရန္။ 

ႏွစ္စဥ္၆လပိုင္း၊ 
၁၁လပုိင္း 
(တစ္ႏွစ္လွ်င္၂ႀကိမ္) 

 

ဂ်ပန္ႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာ 
(မိမိေျဖဆိုမည့္တကၠသိုလ္ 
၏သတ္မွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္၍ 
ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ပါ။သို႔ေသာ္ 
ဂ်ပန္ဘာသာရပ္သည္ဂ်ပန္လို 
ေျဖရမည္ျဖစ္သည္။) 

 

ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားကူညီမူအဖြဲ႕ 
http://www.jasso.go.jp/eju/index.html 

အီးေမးလ္eju@asso.go.jp 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/j/index.html
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7 ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္း 
 

ဂ်ပန္တြင္ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ေပၚတူဂီဘာသာ စေသာႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ 
ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းမ်ားရွိသည္။ 
ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းပညာေရးဥပေဒအရ အျခားစာသင္ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ဂ်ပန္တကၠသိုလ္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စာေမးပဲြ ေျဖဆိုခြင့္ကို 
မေပးသည့့္ေက်ာင္းလည္းရွိသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဘြဲ႔လြန္တက္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းလည္း ရိွေသာေၾကာင့္ မိမိတက္ေနေသာႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသုိ႔ 
ေမးျမန္းပါ။ 
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8 ေထာက္ပ့ံကူညီေပးျခင္း 
ဂ်ပန္တြင္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအားေက်ာင္းအပ္ရန္ အခက္အခဲရိွသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ 

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးသည့္စနစ္ ႏွင့္ ပညာသင္ဆုေပးသည့္စနစ္ရွိသည္။ 
 
(1) ေက်ာင္းတက္ရန္ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးျခင္း 
 မူလတန္း၊အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတက္ရန္ေထာက္ပံ့မႈ 

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း တက္ေနေသာ ကေလး၏ အုပ္ထိန္းသူသည္ စီးပြားအဆင္မေျပ၍ ေက်ာင္းထားရန္ 
အခက္အခဲရိွပါက လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ စနစ္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းအျပင္ ေက်ာင္းတက္သြားလာစရိတ္၊ 
ေေက်ာင္းျပင္ပလွဳပ္ရွားမႈကုန္က်ေငြ၊ ေက်ာင္းခရီးစရိတ္၊ ေန႔လယ္စာစရိတ္ စသည့္စရိတ္ေငြအတြက္ အခက္အခဲ ရွိပါက ေက်ာင္း (သို႔) 
ပညာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေဆြေႏြးပါ။ သို႔ေသာ္ ေထာက္ပံ့မႈရယူရန္ ဝင္ေငြပမာဏ ကန့္သတ္မႈရိွသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားကေလးမ်ာအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြထုတ္ေပးသည့္ 
ျမိဳ႕နယ္လည္းရိွသည္။ အေသးစိတ္ကို ေနထိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္႐ံုးတြင္ ေမးျမန္းပါ။ 
 အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေက်ာင္းတက္ရန္ေထာက္ပံ့မႈ၊အထက္တန္းေက်ာင္းစသည္မ်ားတက္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကး 

စနစ္ 
အစိုးရေက်ာင္းျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းျဖစ္ေစ ေက်ာင္းလခအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ အထက္တန္းေက်ာင္းစသည္မ်ားတက္ရန္  

ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အစုိးရထံမွ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္ (ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္)။ ထို႕အျပင္ ပုဂၢလိက 
အထက္တန္းေက်ာင္းတက္သည့္အခါတြင္ ဝင္ေငြအေပၚမူတည္၍ ေထာက္ပံေငြပမာဏကို ေပါင္းထည့္ေပးသည္။ ျပန္ဆပ္ရန္ မလိုပါ။ 
ေက်ာင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာကို ထုတ္ေပးသည္။ 
・အထက္တန္းေက်ာင္းသားစသူတို႕အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 

ဝင္ေငြနည္းသည့္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခမဟုတ္သည့္ ပညာသင္စရိတ္ (ျပ႒ာန္းစာအုပ္ခ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းဖိုး၊ 
ေက်ာင္းအသုံးအေဆာင္ခ စသည္) ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ျပန္ဆပ္ရန္မလိုပါ။ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ထံ ေလွ်ာက္ထား 
ကာ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေဒသ အလိုက္ စနစ္၏အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားမတူသည့္အတြက္ ေနထိုင္ရာ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြဲ႕ထံ ေမးျမန္းပါ။ 
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8 ေထာက္ပ့ံကူညီေပးျခင္း 
 
(2) ပညာသင္ဆု 
 
・အထက္တန္းေက်ာင္းသားအတြက္ပညာသင္ဆု 

အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ သူသည္ 
ပညာဆည္းပူးလိုစိတ္ျပင္းထန္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး အေျခအေနအရ မတတ္ႏိုင္သူျဖစ္ပါက ထိုသူအတြက္ ခရုိင္အစိုးရမွ 
ပညာသင္ဆုေပးသည့္စနစ္ရွိသည္။ ပညာသင္ဆုသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုေငြေၾကးပမာဏစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ 
ခရုိင္အလိုက္ကြျဲပားသည္။ အေသးစိတ္ကို ပညာသင္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ ေမးျမန္းပါ။ 
 
・ေကာလိပ္၊ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း၊တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပညာသင္ဆု 

ေကာလိပ္၊ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုစနစ္တြင္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသား 
ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕၏ ပညာသင္ဆုရွိသည္။ ပညာသင္ဆုေခ်းေငြပမာဏသည္ ေက်ာင္းသား၏ အေျခအေနတြင္ မူတည္၍ 
ကြျဲပားသည္။ ထို႔အျပင္ အတိုးရွိသည့္ပညာသင္ဆုႏွင့္ အတိုးမရိွသည့္ပညာသင္ဆု ဟူ၍ ၂မ်ိဳးရွိသည္။ အေသးစိတ္ကို ေက်ာင္းရွိ 
ပညာသင္ဆုဌာနတြင္ ေမးျမန္းပါ။ 
 
・ပညာေတာ္သင္ ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပညာေတာ္သင္ဆု 

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆုတြင္ ဂ်ပန္အစုိးရ(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့မႈအဖြဲ႕၊ 

ေဒသအစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕မွ ေပးေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားရိွသည္။ အထက္ပါစနစ္၏ 

အေသးစိတ္ကုိႏွစ္စဥ္ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေထာက္ပံံ့မႈအဖြဲ႕က ထုတ္ေဝေသာစာေစာင္တြင္ၾကည့္ပါ။ 

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/brochure.html 
 ပညာသင္ဆု 

ေလွ်ာက္ႏုိင္သူ ပညာသင္ဆု ဆက္သြယ္ရန္ 

အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူ ခရုိင္ ပညာသင္ဆ ု ပညာသင္ေနေသာေက်ာင္း 

ေကာလိပ္၊အသက္ေမြးပညာသင္ 

 ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/သူ 
ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့မူအဖြဲ႕ 

ပညာသင္ေနေသာေက်ာင္း၏ 

ပညာသင္ဆုဌာန 

ပညာေတာ္သင္ 

ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းသား/သူ 

ဂ်ပန္အစိုးရ(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)ပညာသင္ဆ ု

ႏိုင္ငံျခားဝန္ႀကီး႐ုံး (ႏိုင္ငံျခားရိွ ဂ်ပန္သံရုံး၊ 

ေကာင္စစ္ဝန္ရုံး) (သို႔) ဂ်ပန္တြင္ရွိ 

တကၠသိုလ္မ်ား 

ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့မႈအဖြဲ႕ပညာသင္ဆ ု  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/j/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/j/index.html
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 J ပညာေရး ထိပ္သို႔ 

 

J ပညာေရး 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ေလွ်ာက္ႏုိင္သူ ပညာသင္ဆု ဆက္သြယ္ရန္ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏိုင္ငံျခားသား ပညာေတာ္သင္ 

 ေလ့လာသင္ယူမႈ ေထာက္ပံ့စရိတ ္(ပညာေတာ္သင္  

လက္ခံမႈ အားေပးေရး အစီအစဥ္) 

တက္ေနသည့္ ဂ်ပန္ေက်ာင္း  

(တကၠသုိလ၊္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ေက်ာင္း) 

ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေထာက္ပ့ံေရး စနစ္ (သေဘာတူ 

စာခ်ဳပ္နွင့္ လက္ခံျခင္း) ေထာက္ပံ့ဆ ု
ဂ်ပန္တြင္ရိွ တကၠသုိလမ္်ား 

ေဒသအစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ပညာသင္ဆု နယ္အစိုးရ(သို႔)ေက်ာင္း 

ပုဂၢလိက အဖြ႕ဲအစည္း ပညာသင္ဆ ု

 
သက္ဆိုင္ရာအဖြ႕ဲအစည္း 

                                  ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေထာက္ပ့ံမႈအဖြဲ႕အစည္း၏(ဂ်ပန္ပညာသင္ဆုစာေစာင္)မွထုတ္ယူသည္။ 
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