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ဂ်ပန္ဘာသာစကားအား သင္ယူႏုိင္သည့္ေနရာအျဖစ္ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း မဟုတ္ေသာ 

အဖြဲ့အစည္း ဟူ၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြျဲခားထားသည္။ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းလခ 

ေပးေခ်ရန္လုိအပ္ေသာ္လည္း၊ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းမဟုတ္ေသာ ဂ်ပန္စာသင္တန္း မ်ားသည္ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ 

ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သက္သာေသာ ေစ်းနႈန္းျဖင့္ သင္ယူနုိင္သည္။ 

1 ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး 

1-1  ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း 

တရား၀င္ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ ဂ်ပန္စာေလ့လာလုိလွ်င္ ပညာေတာ္သင္ဗီဇာအား ရယူျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသ့ုိ 

၀င္ေရာက္ရမည္။ ဤဗီဇာအား ရရိွရန္မွာ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သင့္ေလ်ွာ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းသ့ုိ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရိွထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းအား ရွာေဖြရန္မွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ားရွိ 

ဂ်ပန္သံရုံး၊ေကာင္စစ္၀န္ရုံး၌ရိွေသာ “ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရးအဖြဲ့အစည္းစာရင္း” (ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ 

တရုတ္ဘာသာ၊ ကုိရီးယားဘာသာ) စသည့္အေထာက္အထားမ်ားကုိမွီျငမ္း၍ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ေက်ာင္းမွ 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္အားမွာၾကားျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ရမည္။ ေက်ာင္းဝင္ရန္ 

စာရြက္စာတမ္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးပါက ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း၏ ဝန္ထမ္းမွ ကုိယ္စားျပဳျပီး ေက်ာင္းသား ဗီဇာရရိွရန္  

ေနထုိင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံလႊာအား ေလ်ွာက္ထားေပးႏုိင္သည္။ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
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1 ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး 

1-2 ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ား 

 ျမိဳ့နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံေရးအသင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ေစတနာ့၀န္တမ္းအသင္းမ်ားမွ 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ားသည္ အခမ့ဲ သ့ုိမဟုတ္ သက္သာေသာ အဖုိးအခမ်ားျဖင့္ 

စာသင္ေပးလ်က္ရွိျပီး မည္သူမဆုိတတ္ေရာက္စာသင္ႏုိင္သည္။ ကေလးမ်ားအတြက္၊ ကေလးႏွင့္မိဘမ်ားအတြက္၊ 

လူၾကီးမ်ားအတြက္ အစရိွေသာ သင္တန္းမ်ားကုိ ကြန္မ်ဴနစ္တီစင္တာ၊ ျပည္သူ႔ခန္းမ ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အလယ္တန္းညေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွသည္။ 

အေသးစိပ္သိရိွလုိပါက သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံေရးအသင္းမ်ား၊ ခရုိင္ရုံး၊ ျမိဳ့နယ္ရုံးမ်ားတြင္ 

စုံစမ္းႏိုင္သည္။    

 ခရုိင္အသီးသီး ႏွင့္ Sendai ျမိဳ႕နယ္၊ Saitama ျမိဳ႕နယ္၊ Yokohama ျမိဳ႕နယ္၊ Kawasaki ျမိဳ႕နယ္၊ Shizuoka ျမိဳ႕နယ္၊ 

Hamamatsu ျမိဳ႕နယ္၊ Nagoya ျမိဳ႕နယ္၊ Kyoto ျမိဳ႕နယ္၊ Osaka ျမိဳ႕နယ္၊ Kobe ျမိဳ႕နယ္၊ Hiroshima ျမိဳ႕နယ္၊ Kitakyusyu 

ျမိဳ႕နယ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံေရးအသင္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ား 

ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
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1 ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး 

1-3 ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ား စာရင္း 

လက္ရိွအခိ်န္တြင္ အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေနထုိင္သည့္ေဒသတြင္း 

သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာ ကူးလူးဆက္ဆံေရးအသင္းမ်ားအား စုံစမ္းေမးျမန္းပါ။ 

● ဂ်ပန္စာသင္လုိေနေသာသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား 

ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေရး 

အသင္းအဖြဲ့အမည္ 
သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

Miyagi International 

Association 

MIA ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

・အေျခခံအဆင့္ ၁၊ အေျခခံအဆင့္ ၂ 
ပထမကာလ၊ ဒုတိယကာလ (အၾကိမ္ ၆၀ စီ) 
・အလယ္အလတ္အဆင့္ 
ပထမကာလ၊ ဒုတိယကာလ (အၾကိမ္ ၃၀ စီ) 
・ခန္းဂ်ီး ၁၊ ခန္းဂ်ီး ၂  
ပထမကာလ၊ ဒုတိယကာလ (၁၈ ၾကိမ္စီ) 
・ညေက်ာင္း အေျခခံ ၁၊ ညေက်ာင္း အေျခခံ ၂ 
ပထမကာလ၊ ဒုတိယကာလ (အၾကိမ္ ၂၀ စီ) 

http://mia-miyagi.j

p/japanesecourse.h

tml  

Association for 

International Relations 

in Yamagata 

AIRY ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

・အေထြေထြအလယ္အလတ္အဆင့္ အတန္း - 
စုစုေပါင္းအၾကိမ္ ၃၀ (အပတ္စဥ္ အဂၤါ၊  
      ေသာၾကာေန႕မ်ား၏ မနက္ပိုင္း) 
・N2 အတန္း - စုစုေပါင္းအႀကိမ္ ၃၀ (အပတ္စဥ္  
    အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးေန့မ်ား၏ ညပိုင္း) 
・အလယ္အလတ္အဆင့္သြားၾကစို႕ အတန္း -  
    စုစုေပါင္း၁၅ႀကိမ္ (အပတ္စဥ္  
    ၾကာသပေတးေန့ မနက္ပိုင္း) 

 

http://www.airyam

agata.org  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://mia-miyagi.jp/japanesecourse.html
http://mia-miyagi.jp/japanesecourse.html
http://mia-miyagi.jp/japanesecourse.html
http://www.airyamagata.org/
http://www.airyamagata.org/


 

 

 
 ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး ထိပ္သ့ုိ 

    
K ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေရး 

အသင္းအဖြဲ့အမည္ 
သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

Ishikawa foundation 

for International 

Exchange 

IFIE ဂ်ပန္စာသင္တန္္း 

ဂ်ပန္ဘာသာစကားအား ပထမဆံုးအျဖစ္ 
ေလ့လာ သင္ယူမည့္ သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ 
ေပးထားသည့္ သင္တန္းမ်ားမွစျပီး ဂ်ပန္စာ 
အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုလိုသူ 
မ်ားအတြက္ပါ သင္တန္းမ်ားအား ပို့ခ်ေပးလ်က္ 
ရွိသည္။ အဖြဲ႔လုိက္သင္တန္း၊ 
တစ္ဦးခ်င္းသင္တန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ 
အဖြဲ႔လိုက္သင္တန္းမ်ားမွာ ဧျပီလႏွင့္ 
ေအာက္တိုဘာလ မ်ားတြင္ 
သင္တန္းသားေခၚယူျပီး သင္တန္းေၾကးမွာ ၄ 
ပါတ္လွ်င္ ယန္း ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္။ 

 
http://www.ifie.or.j
p/ijsc/j-class/index.
html 

ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ စကားေျပာ 

သင္တန္း 

သဒၵါတစ္ခုတည္းကိုသာ ေလ့လာျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ 
အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ဂ်ပန္စကားေျပာသင္တန္း။ သင္တန္းေၾကးမွာ 
အခမဲ့ျဖစ္ျပီး၊ အၾကိမ္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား 
ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါဝင္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.ifie.or.jp/ijsc/j-class/index.html
http://www.ifie.or.jp/ijsc/j-class/index.html
http://www.ifie.or.jp/ijsc/j-class/index.html
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ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေရး 

အသင္းအဖြဲ့အမည္ 
သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

Fukui International 

Association 

ဂ်ပန္စာအျမဲတမ္းသင္တန္း 

အတန္းမ်ား: (အေျခခံ ၁ ႏွင့္ စကားေျပာ) 
(အေျခခံ ၂ ႏွင့္ စကားေျပာ) 
ကာလ ၁ ဧျပီလ ~ ဇူလိုင္လ (အဂၤါ၊  
       ၾကာသပေတး)  
ကာလ ၂ စက္တင္ဘာလ ~ ႏိုဝင္ဘာလ  
       (အဂၤါ၊ တနဂၤေႏြ)  
ကာလ ၃ ဒီဇင္ဘာလ ~ မတ္လ (တနဂၤေႏြ) 
အတန္းမ်ား： ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြ ဲ  
       (ကာလ ၂ တစ္ခုတည္း) 
ကာလ ၂ ၾသဂုတ္လ ႏုိဝင္ဘာ (တနဂၤေႏြေန့) 
အခ်ိန္: အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး မြန္းလြဲ ၆နာရီ မ ွ  
      ၈ နာရီအထိ  
စေန၊ တနဂၤေႏြ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ 
အၾကိမ္ေပါင္း: ကာလတစ္ခု ၂ နာရီ x ၁၂ ၾကိမ္  
      (၂၄နာရီ) 
သင္တန္းေၾကး: ယန္း ၂၀၀၀/ ကာလ 

http://www.f-i-a.or.

jp/ 

Yamanashi 

International 

Association ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

ခရုိင္အတြင္းေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခား 
သားမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏုိင္ေသာ 
ဂ်ပန္ဘာသာစကားအား ပုိ႔ေပးသည္။ 
(အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔ ညေန ၆နာရီခြမဲ ွ  
၈ နာရီခြအဲထိ၊ စေနေန႕ မနက္ ၁၀နာရီမွ ၁၂နာရီ 
အခမဲ့) 

http://yia.or.jp/word

press/?page_id=47
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Shizuoka Association 

for International 

Relations 

အလုပ္သင္မ်ားအတြက္  
ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

ကုမၸဏီအသီးသီးရွိ ႏုိင္ငံျခားသား အတတ္ပညာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္သင္မ်ား အတြက္ 
ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

http://www.sir.or.jp

/ 

Aichi International 

Association 
အိုက္ခ်ိ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာပလာဇာ ဂ်ပန္စာ 
သင္တန္း 

ေစတနာ့၀န္ထမ္းဂ်ပန္စာဆရာ မိတ္ဆက္အဆင့္ 
ေဆြးေႏြးပြ၊ဲမိတ္ဆက္အဆင့္သင္တန္း ျပီးဆံုးသူ 
မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဂ်ပန္စာသင္တန္း 
(အၾကိမ္အေရအတြက္ : ၅ တန္း x ၁၀ ၾကိမ္ခန့္ 
x ၃ ကာလ) 

http://www2.aia.pr
ef.aichi.jp/ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.f-i-a.or.jp/
http://www.f-i-a.or.jp/
http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=477
http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=477
http://yia.or.jp/wordpress/?page_id=477
http://www.sir.or.jp/
http://www.sir.or.jp/
http://www2.aia.pref.aichi.jp/
http://www2.aia.pref.aichi.jp/
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ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေရး 

အသင္းအဖြဲ့အမည္ 
သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

ဂ်ပန္စာသင္ယူေရးပံပိုးမႈ 
ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္ 

ႏုိင္ငံျခားသား ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္လည္ပတ္ႏိုင္ေရးေ
ထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္း၊ 
ႏုိင္ငံျခားသားေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္စာ 
ဆရာမ်ားကို အလုပ္ ခန္႔ရန္လိုအပ္ေသာ 
 ေငြေၾကးကို ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း 

http://www2.aia.p
ref.aichi.jp/ 

Kyoto Prefectural 

International Center 

ႏုိင္ငံျခားသားေနထိုင္သူမ်ား 
အတြက္ ဂ်ပန္စာသင္ခန္း 

ႏုိင္ငံျခားသားေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ ္
ဘဝအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္စကား ေလ့လာ 
ႏိုိင္သည့္ အခြင့္အေရးကို စီစဥ္ေပးသည္။ 
-အေျခခံအဆင့္သင္တန္း (အပတ္စဥ္ တနလၤာ၊ 
ၾကာသာပေတး စုစုေပါင္း အၾကိမ္ ၂၀) လြယ္ကူ  
ေသာဝါက်မွစ၍ ခက္ခဲေသာ ဝါက်မ်ားအထိ 
တျဖည္းျဖည္း သင္ၾကားေပး သြားမည္။ 
-စကားေျပာ (အပတ္စဥ္ စေနေန႔ စုစုေပါင္း ၁၀ 
ၾကိမ္) ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ 
စကားေျပာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ 
ေေသာ 
စကားေျပာကိုသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။   

https://www.kpic.or
.jp/njfumin/nihongo
/kyoshitsu/ 

Hyogo International 

Association 

 
ႏိုင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမ်ား
အတြက္ ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

ခရုိင္အတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား 
ေနထိုင္သူမ်ား၏ ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္း 
တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံမွစ၍ 
အလယ္တန္းမ်ား အထိ စုစုေပါင္း အတန္း ၇ 
တန္းျဖင့္ တစ္ပါတ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္ (တစ္ၾကိမ္လွ်င္ 
၂ နာရီ)၊ တစ္ႏွစ္ နာရီ ၁၀၀ (အခ်ဳိ႕အတန္းသည္ 
တစ္ပတ္ ၁ ၾကိမ္၊ တစ္ႏွစ္ နာရီ ၄၀) ျဖင့္၊ တစ္ႏွစ္ 
ပါတ္လံုး ဂ်ပန္စာ သင္ယူ ႏုိင္ေသာ 
သင္တန္းအား ဖြင့္လွစ္ေပးေနသည္။ 

http://www.hyogo-i
p.or.jp/ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www2.aia.pref.aichi.jp/
http://www2.aia.pref.aichi.jp/
http://www.kpic.or.jp/njfumin/nihongo/kyoshitsu/
http://www.kpic.or.jp/njfumin/nihongo/kyoshitsu/
http://www.kpic.or.jp/njfumin/nihongo/kyoshitsu/
http://www.hyogo-ip.or.jp/
http://www.hyogo-ip.or.jp/
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ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေရး 

အသင္းအဖြဲ့အမည္ 
သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

ခ်က္ျခင္းအသုံးဝင္သည့္ 
ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

ခရုိင္အတြင္းေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား 
အတြက္ ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္မႈအလုံးစုံအတြက္ 
အသုံးဝင္သည္ ဂ်ပန္ဘာသာကို အာရုံစုိက္၍ 
ေလ့လာသည့္သင္တန္း။ ေႏြရာသီတြင္ စုစုေပါင္း 
၁၈ရက္တာကာလ၊ ၅၄နာရီ ၾကာ ဖြင့္လွစ္သည္။  

ေဒသဆိုင္ရာ 
ဂ်ပန္စာသင္တန္း 
ျမွင့္တင္ေရး 

ေစတနာ့၀န္တမ္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
ဂ်ပန္စာသင္တန္္းမ်ားကို က်င္းပသည္။ 
သင္တန္းခန္းမေၾကးကို ေထာက္ပံ့သည္။ 

ႏုိင္ငံျခားသား ကေလး 
သူငယ္မ်ားအတြက္ 
ဂ်ပန္ဘာသာစကား ျဖင့္ 
့သင္ယူမႈအားေထာက္ပံ့ေပး 
ျခင္း သင္တန္း 

မ်ားျပားလာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ေက်ာင္းစာသင္သည့္အခ်ိန္္တြင္ လိုအပ္သည့္ 
ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ 
ေစတနာ့၀န္္ထမ္း အသင္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္တန္းက်င္းပသည္။ 

သင္တန္းခန္းမေၾကးကုိ ေထာက္ပ့ံသည္။  

ႏုိင္ငံျခားသားကေလးငယ္ 
မ်ားအတြက္ မိခင္ဘာသာ  
စကားျဖင့္ သင္ယူမႈအား  
ေထာက္ပံေပးျခင္းသင္တန္း 

ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ား၏အေျခအေန 
အလိုက္ေက်ာင္းစာမ်ားကို မိခင္ဘာသာ စကား  
ျဖင့္ သင္ေပးသည့္သင္တန္းကို ေစတနာ့၀န္ထမ္း 
အသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္သည္။  

သင္တန္းခန္းမေၾကးကုိ ေထာက္ပ့ံသည္။ 

Wakayama 

International Exchange 

Association 
 

ဂ်ပန္စာသင္တန္း 
ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ 
အဆင္ ၁၊ ၂ အတန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေနသည္။ 

http://www.wixas.o

r.jp/ 

Tottori Prefectural 

International 

Foundation 
ဂ်ပန္စာသင္တန္း  

တိုတိုးရိခရိုင္အတြင္း 
ေနထိုင္ရန္အတြက္လိုအပ္ေသာ ဂ်ပန္စကား 
သင္ယူမႈအား ေထာက္ပံေပးသည္။ 
(အေျခခံသင္တန္း ~ အလယ္အလတ္အဆင့္ 
သင္တန္းအထိ) 

http://www.torisak

yu.or.jp/ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.wixas.or.jp/
http://www.wixas.or.jp/
http://www.torisakyu.or.jp/
http://www.torisakyu.or.jp/
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ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေရး 

အသင္းအဖြဲ့အမည္ 
သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

Shimane International 

Center 

ဂ်ပန္စာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ 
ျခင္းကိုေထာက္ပံ့ေပးသည့္ 
အစီအစဥ္ 

ဂ်ပန္စာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ 
လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းအတြက္ ကူညီေပးသည္။ 

http://www.sic-info.
org ႏိုင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမ်ား

အတြက္ ဂ်ပန္စာ 
ေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္ 

ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သငႏ္ွင့္ ခရိုင္ရိွ ျပည္ပမွလာေရာက္ေသာ 
နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္ သင္တန္္းသားမ်ား 
အတြက္ ဂ်ပန္စာ ေလ့လာျခင္းအား ရွိမားနဲ့ခရိုင္ 
ဂ်ပန္ဘာသာစကား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး 
အသင္း၏ ပူးေပါင္းမႈ ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္လွ်က္ရွိသည္။ 

Okayama Prefectural 

International Exchange 

Foundation 

ဂ်ပန္စာသင္တန္း 
တစ္ပါတ္လွ်င္ ၇ ၾကိမ္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအသင္း 
၂ ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ဖြင့္လွစ္သည္။ 

http://www.opief.or
.jp/ 

ဂ်ပန္စာသင္ခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း 
ႏွင့္ လည္ပတ္ႏုိင္ေရး 
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္  
အစီအစဥ္ 

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ 
လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း  

Hiroshima 

International Center One Pair Japanese 
Lessons 

ဂ်ပန္စာသင္ယူလိုသည့္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ 
ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေပးလိုသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား 
ေစတနာ့၀န္တမ္းမ်ားေတြ႔ဆံု၍ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ 
အဆင္ေျပမည့္ အခ်ိန္မွာ သင္လိုသည့္ 
အေၾကာင္းကို သင္ၾကားေပးသည္။ 

http://hiroshima-ic.
or.jp/ 

Yamaguchi 

International Exchange 

Association  

ဂ်ပန္စာသင္တန္းပို ႔ခ်ျခင္း 
အစီအစဥ္ 

ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘဝအတြက္လိုအပ္ေသာ 
အေျခခံဂ်ပန္စာသင္ယူမႈ။ စုစုေပါင္း ၁၂ ၾကိမ္ 
(တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၂ နာရီ) တစ္ႏွစ္ ၂ ၾကိမ္။ 
ခရုိင္အတြင္း ေနရာ ၇ ခု၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ 

http://www.yiea.or.j
p [ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ 

ဂ်ပန္စာသင္တန္း] 
ကူညီေထာက္ပံ့ေရး 
အစီအစဥ္ 

ဂ်ပန္စာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအသင္းမ်ားက 
က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ 
ဂ်ပန္စာသင္တန္းအား 
ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို 
ကူညီေပးျခင္း။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.sic-info.org/
http://www.sic-info.org/
http://www.opief.or.jp/
http://www.opief.or.jp/
http://hiroshima-ic.or.jp/
http://hiroshima-ic.or.jp/
http://www.yiea.or.jp/
http://www.yiea.or.jp/
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Tokushima 

Inernational Strategies 

Center  စားဝတ္ေနေရး ေထာက္ပ့ံ 
ျခင္းသင္တန္း 

[Minnano Nihongo အေျခခံ I ၊ II] အားသင္ရိုး  
အျဖစ္အသံုးျပဳျပီး၊ အေျခခံအဆင့္ ဂ်ပန္ဘာသာ  
စကားအား သင္ၾကားေပးျခင္း။ ပထမႏွစ္ဝက္၊ 
ဒုတိယႏွစ္ဝက္ ႏွစ္ဝက္တစ္ခုခ်င္း စီအတြက္ 
အၾကိမ္ ၂၀။ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ မိနစ္ ၉၀။ 
ဤစင္တာအပါအဝင္ ခရိုင္အတြင္းရွိ ေနရာ ၄ ခု၌ 
သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိသည္။ 

 
http://www.topia.n
e.jp/ 

Kagawa International 

Exchange Center  
ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

ခရုိင္တြင္ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက 
ဂ်ပန္စကားသံုးျပီး 
ေနထို္င္မႈအေပၚအဆင္ေျပေစရန္ က်င္းပသည္။  

http://www.i-pal.or.
jp 

I-pal ကေလးမ်ားတြက္ 
ဂ်ပန္စာသင္ခန္း 

ခရုိင္ေန ျပည္ပအႏြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ဂ်ပန္စာႏွင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားအား 
ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေနရာႏွင့့္ စာသင္ခန္းမ်ာအား  
ပံ့ပုိးေပးရန္ ဖြင့္လွစ္သည္။  

Marugame Nihongo 
Hiroba 

မာရုဂါမဲျမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတဝိုက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ  
 ျပည္ပအႏြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဂ်ပန္စာ၊ 
ေက်ာင္းစာ သင္ယူေရးအား ကူညီေပးရန္ 
က်င္းပသည္။ 

Japanese Language 
Salon 

Japanese Language Salonတြငပ္ါဝင္လိုသည့္ 
ခရုိင္ေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ 

Ehime Prefectural 

International 

Association ဂ်ပန္စာသင္ယူမည့္ႏိုင္ငံျခား 
သားမ်ားအားကူညီပံ့ပိုးေရး 
အစီအစဥ္ 

ခရုိင္ေနႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အဓိကထားျပီး 
ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား 
ေေ ေပးျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း တိုးတက္ 
ေစျပီး၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္အေထာက္အကူ 
ျ ျဖစ္ေစမည့္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း။  
သင္ၾကားေပးမည့္ကာလ: ေႏြရာသီ (ၾသဂုတ္လ) 
ႏွင့္ ေႏြဦးရာသီ (မတ္လ)၊ တစ္ကာလခ်င္းစီ 
အတြက္ ၁၀ရက္၊ တစ္ရက္ ၂ နာရီ။  

http://www.epic.or.j
p 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.topia.ne.jp/
http://www.topia.ne.jp/
http://www.i-pal.or.jp/
http://www.i-pal.or.jp/
http://www.epic.or.jp/
http://www.epic.or.jp/
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Kochi International 

Association 
ဂ်ပန္စာသင္တန္းစီမံခ်က္ 

ဂ်ပန္စာအခက္အခဲရွိသည့္ ခရိုင္ေန ႏုိင္ငံျခား 
သားမ်ားအတြက္ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးသံုး  
အေျခခံဂ်ပန္စာသင္တန္း (အေျခခံအဆင့္ 
အတြက္ အတန္း ၃ တန္း၊ အေရးအဖတ္) အား 
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိသည္။ အၾကိမ္၃၀စ ီ
ျျဖစ္သည္။ (တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၁ နာရီခြဲ) 

http://www.kochi-ki
a.or.jp/info/lecture.
html#nihongo 

Fukuoka International 

Exchange Foundation 

ေစတနာ့၀န္ထမ္း 
ဂ်ပန္စာသင္ခန္း 

ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား သင္ၾကားေပးသည့္ 
ဂ်ပန္စာသင္ခန္း။ 

http://www.kokusai
hiroba.or.jp/ 

Saga Prefecture 

International Relations 

Association  

 

ဂ်ပန္စကားေျပာစာသင္ခန္း
(ည) 

တစ္ခ်ိန္လွ်င္ မိနစ္ ၉၀၊ သင္ၾကားမႈ ပထမပိုင္း  
၉ၾကိမ္၊ ဒုတိယပိုင္း ၉ၾကိမ္  http://www.spira.or

.jp/ 

Nihongo Suimoku 
ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ားမွ 
အဓိကသင္ၾကားေပးေသာ ဂ်ပန္စာသင္ခန္း။ 

Miyazaki International 

Foundation 

 

ဂ်ပန္စာသင္တန္း 
ခရုိင္ေန ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္စာ 
ဆရာမွ အေျခခံမွစ၍ သင္ၾကားေပးသည္။ http://www.mif.or.j

p/japanese/module
s/content008/ ဂ်ပန္စာေလ့က်င့္ေရး 

ခရုိင္ေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး 
ေစတနာ့၀န္တမ္းမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းသီးသန့္ 
ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေပးသည္။ 

Kagoshima 

International 

Associtaion ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား 
နားလည္ေစေရး သင္တန္း 

ခရုိင္အတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား  
မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္စာႏွင့္ေေဒသတြင္းေနထိုင္စဥ္  
လိုအပ္ေသာ ေနထုိင္မႈဆိုင္ရာသတင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ေလလာျခင္း၊  
စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ေစရန္ႏွင့္ ေျပာဆို 
ဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ ့ေစရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
(အတန္း ၂တန္း၊ ႏွစ္စဥ္ အႀကိမ္၂၀ ျပဳလုပ္ေန) 

https://www.kiawe
b.or.jp/ 
 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.kochi-kia.or.jp/info/lecture.html#nihongo
http://www.kochi-kia.or.jp/info/lecture.html#nihongo
http://www.kochi-kia.or.jp/info/lecture.html#nihongo
http://www.kokusaihiroba.or.jp/
http://www.kokusaihiroba.or.jp/
http://www.spira.or.jp/
http://www.spira.or.jp/
http://www.mif.or.jp/japanese/modules/content008/
http://www.mif.or.jp/japanese/modules/content008/
http://www.mif.or.jp/japanese/modules/content008/
https://www.kiaweb.or.jp/
https://www.kiaweb.or.jp/


 

 

 
 ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး ထိပ္သ့ုိ 

    
K ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေရး 

အသင္းအဖြဲ့အမည္ 
သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

Okinawa International 

Exchange and Human 

Resource Development 

Foundation 

 
ဂ်ပန္စာအေရးအဖတ္ 
စာသင္ခန္း 

အိုကီနာဝါအႏြယ္ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ အျခား 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္စာ (ခန္းဂ်ီး) 
အေျခခံ အေရးအဖတ္ကိုသင္ၾကားေပး၍ ေန႔စဥ ္
စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပေစရန္၊ 
(တစ္ပါတ္ ၁ ၾကိမ္ ၂ နာရီ) 

http://www.oihf.or.

jp/ 

Sendai International 

Relations Association 

ဆန္းဒိုင္ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

ဂ်ပန္စာသင္ၾကားလိုသည့္ ျမိဳ့ေနႏိုင္ငံျခားသား  
မ်ားအတြက္ အဆင့္အလိုက္ခြျဲခားသင္ၾကားေပး  
ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည္။ 
အေျခခံ (1,2,3) ၊ အလယ္အလတ္ အစပိုင္း  
အဆင့္ သဒၵါ၊ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ခန္းဂ်ီး  
(1,2,3,4)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေနအထား (1,2)၊ 
Nihongo Cafe၊ Tadoku ၊ စုစုေပါင္း အတန္း 
၁၂ခု။ ပထမႏွစ္ဝက္ ဧျပီလ မွ စက္တင္ဘာလ  
အထိ၊ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ ေအာက္တိုဘာလ မွ  
မတ္လအထိ။  

http://int.sentia-sen

dai.jp/j/ 

ဂ်ပန္စာေစတနာ့၀န္ထမ္း  
အေျခခံသင္တန္း 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေရးကို 
ကူညီမည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ပ်ဳိးေထာင္ရန္ 
အတြက္ သင္တန္း။  

ဂ်ပန္စကားေျပာျပိဳင္ပြဲ 
(Tanoshiku Nihongo 
Talk) 

ျမိဳ့တြင္း ဂ်ပန္စာေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိသူမ်ား  
၏ စြမ္းရည္ကို ျပသရန ္အခြင့္အလမ္းအျဖစ္  
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ ဂ်ပန္စကား 
ေျပာျပိဳင္ပြဲကိုက်င္းပသည္။  

Saitama Tourism and 

International Relations 

Bureau 

Nihongo no Heya 

ေနထိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဂ်ပန္စာကို  
ေဒသတြင္းရိွ လူ႔အရင္းျမစ္မ်ားအားအသံုးျပဳကာ  
ေနထိုင္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  
သင္ခန္းစာအျဖစ္အသံုးျပဳ၍ သင္ေပးသည္။  

http://www.stib.jp/
kokusai/act.shtml#
nihongo 

Yokohama Association 

for International 

Communications and 

YOKE ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ အေျခခံအဆင့္မ်ားအား သင္ယူလုိ 
သူမ်ားအတြက္။ စုစုေပါင္း အၾကိမ္ ၂၀။ 
(တစ္ပါတ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္၊ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၁နာရီ ခြ၊ဲ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ ၾကိမ္) 

https://www.yokewe

b.com/ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.oihf.or.jp/
http://www.oihf.or.jp/
http://int.sentia-sendai.jp/j/
http://int.sentia-sendai.jp/j/
http://www.stib.jp/kokusai/act.shtml#nihongo
http://www.stib.jp/kokusai/act.shtml#nihongo
http://www.stib.jp/kokusai/act.shtml#nihongo
https://www.yokeweb.com/
https://www.yokeweb.com/
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သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

Exchange  NAKA international 
exchange lounge 
ဂ်ပန္စာသင္ခန္း 

မိတ္ဆက္ ႏွင့္ အေျခခံအဆင့္မ်ားအား 
သင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္။ စုစုေပါင္း အၾကိမ္ ၃၀။ 
(တစ္ပါတ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္၊ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၁နာရီ ခြ၊ဲ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ ၾကိမ္) 

 

Kawasaki International 

Association (kian) 

ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ (မနက္ပိုင္းတန္း) 9 :50-11 :50 
ဗုဒၶဟူး（ညပိုင္းတန္း）18 :30-20 :30 
・လူဦးေရအနည္းငယ္သာလက္ခံေသာ 
အဖြဲ့လိုက္ သင္ခန္းစာ 
・ဂ်ပန္စာေလ့လာျခင္းသာမဟုတ္ဘဲ ဂ်ပန္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဒသအားနားလည္သေဘာ 
 ေပါက္ေစရန္ သင္ခန္းစာမ်ားပါ ထည့္သြင္း 
သင္ၾကားေပးသည္။ 
・မနက္္ပိုင္းအတန္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ 
ေန့ကေလးထိန္း (၁ ႏွစ္မွ၍) ဝန္ေဆာင္မႈရွိသည္။ 

http://www.kian.or.
jp 

Shizuoka City 

Association for 

Multicultural Exchange 

ေနထိုင္လႈပ္ရွားေနသူ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ 
ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

ေနထိုင္လႈပ္ရွားေနသူ အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ 
ဂ်ပန္စာကို ေလ့လာသင္ယူသည့္ သင္တန္းကို 
ဖြင့္လွစ္ေနသည္။ 

http://www.samene
t.jp 

Hamamatsu 

Foundation for 

International 

Communication and 

Exchange 

Hamamatsu Foreign 
Resident Study Support 
Center (U-ToC) ၏ 
ဂ်ပန္စာသင္တန္း 

ကေလးမွ လူႀကီးမ်ားအထိ အေထြေထြ သင္ယူ 
ေရးေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ေနရာအေနျဖင့္ 
" Foreign Resident Study Support Center " 
ကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ 

http://www.hi-hice.j

p/index.php 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.kian.or.jp/
http://www.kian.or.jp/
http://www.samenet.jp/
http://www.samenet.jp/
http://www.hi-hice.jp/index.php
http://www.hi-hice.jp/index.php
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Nagoya International 

Center 

 
NIC Nihongo no kai 

ဂ်ပန္ဘာသာက မိခင္ဘာသာမဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံ 
ျခားသား စသူ (မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
သားမ်ားမွအပ) မ်ားအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
မ်ားႏွင့္အတူ နိစၥဓူဝ ေနထုိင္မႈအတြက္ လိုအပ္ 
ေသာ အေျခခံက်သည့္ စကားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္႕ 
ဓေလ့ထုံးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္မ်ားကို သင္ယူ 
ၿပီး ဇာတိ ႏိုင္ငံ၊ေဒသေပါင္းစုံမွ သင္ယူသူမ်ားႏွင့္ 
ကူးလူးဆက္ဆံမႈကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္သင္တန္း ၃ႀကိမ္ (ေမလမွဇူလိုင္လ၊ 
စက္တင္ဘာလမွ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ဇန္နဝါရီလမွ 
မတ္လ)  
အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႕၊ စုစုေပါင္း ဆက္တိုက္ 
၁၀ႀကိမ္ (သို႕) ၁၁ႀကိမ ္
※၁၁ႀကိမ္ေျမာက္သည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးပြဲ 
(Potluck Party) ျဖစ္ပါတယ္။ 

http://www.nic-nag
oya.or.jp/nihongono
kai/ 
 

Kyoto City 

International 

Foundation 
 
Volunteer's Room 
"Japanese Class" 

kokoka International Community House  
အေဆာက္အအံု 3F Volunteer's Room မွာ 
ဂ်ပန္မွာေနထုိင္သူ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္  
ရည္ရြယ္သည့္ ဂ်ပန္စာ အသင္းအဖြဲ႕လႈပ္ရွားမႈ 
ႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါ 
သည္။ 
  

http://www.kcif.or.jp

/HP/jigyo/nihongo/j

p/vol_room/index.ht

ml 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/
http://www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/
http://www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/nihongo/jp/vol_room/index.html
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/nihongo/jp/vol_room/index.html
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/nihongo/jp/vol_room/index.html
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/nihongo/jp/vol_room/index.html
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Yasashii Nihongo  

ဂ်ပန္ဘာသာက မိခင္ဘာသာမဟုတ္သူမ်ား  
အျမန္ဆံုး က်ဳိတုိၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေရး အသား 
က်ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးကုိ ရည္ 
ရြယ္သည့္ ဂ်ပန္စာသင္တန္းျဖစ္သည္။ 
<Yasahii Nihongo I>  ဂ်ပန္စာ စတင္ 
ေလ့လာသူအတြက္ သင္တန္းျဖစ္သည္။ 
မိတ္ဆက္စကား၊ စားေသာက္၊ ေဈးဝယ္ျခင္း  
စသည့္ ေန႕စဥ္ လူေနမႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံး 
လိုအပ္သည့္ ဂ်ပန္စာကို သင္ယူႏိုင္သည္။  
<Yasahii Nihongo II> ဟိရာ့ဂါ့န၊ ခါ့တာ့ခါ့န  
စာလုံးမ်ား အေရးအဖတ္ အေတာ္အသင့္တတ္ 
ေျမာက္ထားသည့္ သင္ယူသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ 
အလိုက္ ယခုအထိ သိထားေသာ အသုံးအႏႈံး 
မ်ားကို ပိုမုိ တိုးတက္ေစမည္။ 

http://www.kcif.or.jp

/HP/jigyo/nihongo/j

p/yasashii/nihongo.

html 

Osaka International 

House Foundation 
Fureai Salon 

ျမိဳ႕ေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဆရာႏွင့္  
တပည့္ တစ္ဦးခ်င္း ပုံစံျဖင့္ လက္ေတြ႕ေနထိုင္မႈ 
ဘဝအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစမည့္  
စကားေျပာအဓိကထား ဂ်ပန္စာ သင္တန္း။  
(အပါတ္စဥ္ စေနေန့ 14:00 ~ 15:30) 

http://www.ih-osak
a.or.jp/international
/post_6.html  

ဂ်ပန္စာသင္ခန္း 
"Tanoshii Nihongo" 

ဂ်ပန္စာ အေျခခံအဆင့္ တတ္ေျမာက္ျပီးထား 
ေသာ ျမိဳ့ေနႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အဓိက 
ရည္ရြယ္ျပီး၊ ဂ်ပန္စာဆရာ လိုင္စင္ရွိ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျပဳစုထားသည့္ 
ဖတ္စာအုပ္ မ်ားအား အသံုးျပဳေသာ ဂ်ပန္စာ 
သင္တန္း။ (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ ကာလ၊ တစ္ကာလ 
၁၂ ၾကိမ္၊ အဂၤါသို့မဟုတ္ဗုဒၶဟူး 19:00 ~ 
21:30) 

http://www.ih-osak
a.or.jp/international
/tanoshii-nihongo.h
tml   

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/k/index.html
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/nihongo/jp/yasashii/nihongo.html
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/nihongo/jp/yasashii/nihongo.html
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/nihongo/jp/yasashii/nihongo.html
http://www.kcif.or.jp/HP/jigyo/nihongo/jp/yasashii/nihongo.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/post_6.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/post_6.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/post_6.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/tanoshii-nihongo.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/tanoshii-nihongo.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/tanoshii-nihongo.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/tanoshii-nihongo.html
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စားဝတ္ေနေရး ဂ်ပန္စာ 

အိုဆာကာဂ်ပန္စာပညာေရးစင္တာ ႏွင့္ပူးေပါင္း 
းဖြင့္လွစ္သည္။ 
ေန႕စဥ္ေနထိုင္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကနဦး 
အဆင့္မွ အလယ္အလတ္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္ 
စကားေျပာအဓိကထား၍ ေလ့လာေစမည္။  
ေႏြဦး၊ ေဆာင္းဦး၊ ေဆာင္းရာသီ အသီးသီး  
သင္တန္းမ်ားတြင္ အတန္း ၆ခုဖြင့္လွစ္သည္။ 
အတန္းတစ္တန္းလွ်င္ ၁၂ဦးမွ ၁၃ဦး ထားရန္ရွိ 
သည္။ 

http://www.ih-osak
a.or.jp/international
/post_8.html  

ကေလးမ်ားအတြက္ 
ဂ်ပန္စာသင္ခန္း 
"Kodomo Hiroba"  

ႏိုင္ငံျခားဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ဂ်ပန္စာသင္ခန္းျဖစ္သည္။ မူလတန္းမွ အထက္ 
တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ခန္႕အထိ (ဂ်ပန္မွ 
အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေနသည့္  
ကေလးမ်ားလည္း သင္ယူႏိုင္သည္။) အက်ဳံးဝင္  
သည္။ ဂ်ပန္စာ အေရးအဖတ္၊ ေက်ာင္းမွ အိမ္စာ 
မ်ားလည္း ေလ့က်င့္ႏို 

အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕ 17:00 ~ 20:30  

http://www.ih-osak
a.or.jp/international
/kodomohiroba.htm
l  

Kobe International 

Community Center 
ဂ်ပန္စာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ  
ေထာက္ပံ့သူ အစီအစဥ္ 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ေစတနာ့၀န္ 
ထမ္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ဂ်ပန္စာ  
သာမကပဲ ပန္းအလွျပင္ျခင္း၊ လက္ေရးလွ  
စာလုံးေရးျခင္း စသည့္ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား  
(တစ္မ်ဳိးကို ေရြးရန္) ကို တစ္ဦးခ်င္းသီးသန့္ 
စနစ္ျဖင့္ သင္ၾကား ေပသည္။ 

http://www.kicc.jp/v

olunteer/index.html 

Hiroshima Peace 

Culture Foundation 
ဟီရိုရွီးမား ဂ်ပန္စာသင္ခန္း 

Hiroshima Peace Culture Foundation ႏွင့္ 
ပူးတြဖဲြင့္လွစ္သည္။ 
အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႕ 18:30 ~ 20:00 
အပတ္စဥ္ စေနေန႕  10:30 ~ 12:00 
အေျခခံ၊ အလယ္အလတ္ အဆင့္ခြဲထားသည္။ 

http://www.pcf.city.

hiroshimajp/ircd/ 
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http://www.ih-osaka.or.jp/international/post_8.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/post_8.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/post_8.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/kodomohiroba.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/kodomohiroba.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/kodomohiroba.html
http://www.ih-osaka.or.jp/international/kodomohiroba.html
http://www.kicc.jp/volunteer/index.html
http://www.kicc.jp/volunteer/index.html
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/


 

 

 
 ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး ထိပ္သ့ုိ 

    
K ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားေရး 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေရး 

အသင္းအဖြဲ့အမည္ 
သင္တန္းအမည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား URL 

Kitakyushu 

International 

Association Kids and Parents 
Nihongo Hiroba  

ဂ်ပန္ဘာသာ နားမလည္သည့္ ကေလး၊ လြယ္ 
ကူသည့္ ဂ်ပန္စာျဖင့္ သင္ယူလိုသည့္ ကေလး၊ 
ဂ်ပန္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စတိ္ပူေနေသာ 
အုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ 
အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႕ 

(မူလတန္းအတန္း)    16:00 ~ 17:15 
(အလယ္တန္းအတန္း) 17:15 ~ 18:30 

http://www.kitaq-k
oryu.jp/jp_new/ind
ex.html 

ေမေမ၊ ေဖေဖတုိ႕အတြက္ 
ဂ်ပန္စာသင္ခန္း 

လူမမယ္ရင္ေသြးရွိသည့္ မိခင္၊ ဖခင္မ်ားအတြက္ 
ျဖစ္သည္။ ကေလးထိန္းေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ရွိသျဖင့္ ကေလးေခၚလာကာ စိတ္ခ်လက္ခ်  
တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

http://www.kitaq-k
oryu.jp/jp_new/ind
ex.html 
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