
ビルマ語   Kobe International Community Center（KICC）    

 

神戸市地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

 

 

 

၁- အခ ြေြေံဂျပန်စကှာားသငတ်န်ားဆ ိုသညမ် ှာ 

ကျွမ််းကျငအ်ဆင ဆ်ရာဆရာမမျာ်းမသှငက်ကာ်းပပ်းပသာအပဖြေြေဂံျပနစ်ကာ်းသငတ်န််းဖြစသ်ည်။ အပဖြေြေအံဆင  ်၁၊ ၂၊ ၃ သည် 

စကာ်းပဖပာသငတ်န််းဖြစသ်ည။် ပံုံနှှိပ်စာအုံပ်မှာ『まるごと』ကှိုံအသံုံ်းဖပြုထာ်းပါသည။် 

“အပရ်းအြတသ်ငတ်န််း”သည်ပန  စဉ်သံုံ်းလွယ်ကူပသာစကာ်းလံုံ်းမျာ်းဖြင စ်ာပကကာင််းတည်ပဆာက်၍အပရ်းအြတ် 

တတ်ပအာငရ်ည်ရွယပ်ါသည်။ 

 

 

၂- သငက်ကှာားမည့််ခန ့်ရကမ်ျှာား 

   စပန၊ တနဂဂပန ွသငတ်န််း(အပဖြေြံေအဆင  ်၁၊ အပဖြေြံေအဆင ၂်) 

 

 

 

 

 

 

  အဂဂ ါ၊ကကာသပပတ်း သငတ်န််း(အပဖြေြံေအဆင  ်၃) 

 

 

 

 

 

 

  အပရ်းအြတသ်ငတ်န််း(ဟှိရြေန၊ ြေတြေန ြတ်နှိုံင၊်ပရ်းနှိုံငသ်ူ ) 

 

 

 

 

သငတ်န်ား သငမ်ည့််ပံိုစံ စှာသငြ်ေျ န် အဆင့်် 
သငတ်န်ား 

Code 

စပန၊တနဂဂပန ွ

သငတ်န််း 

တစ်ဦ်းြေျင််းစီ 

10:00～12:00 
（2 နာရ ီ×

23ကကှိမ်） 
အပဖြေြေံအဆင  ်၁ MA 

12:30～14:30 
（2 နာရ ီ×

23ကကှိမ်） 
အပဖြေြေံအဆင  ်၂ MB 

အဂဂ ါ၊ကကာသပပတ်း 

သငတ်န််း 
18:30～20:30 

（（2 နာရ ီ×

23ကကှိမ်） 
အပဖြေြေံအဆင  ်၃ MQ 

အပရ်း၊အြတသ်ငတ်န််း 18:30～20:30 
（2 နာရ ီ×

12ကကှိမ်） 
ဟှိရြေန၊ ြေတြေန ပရ်းနှိုံင၊်ြတ်နှိုံငသူ်။ MW 

#On Line Class လဲရှှိပါသည်။ အပသ်းစှိတ်ကှိုံ Sannomiya Nihongo Plaza ပကကာ်ဖငာစာရွက်တွငက်ကည ်ပါ။ 

 

 

အခ ြေြေံဂျပန်စကှာားသငတ်န်ား ၄လပ ိုငာ်းအတန်ား 

၄လပှိုံင််း         16、17、23、24、30  ၅လပှိုံင််း 1、7、8、14、15、21、22、28、29 

၆လပှိုံင််း 4、5、11、12、18、19、25、26 ၇လပှိုံင််း 2 

၄လပှိုံင််း 12、14、19、21、26、28  ၅လပှိုံင််း 10、12、17、19、24、26、31 

၆လပှိုံင််း 2、7、9、14、16、21、23、28、30 ၇လပှိုံင််း 5 

၄လပှိုံင််း 16、23、30   ၅လပှိုံင််း 7、14、21、28   ၆လပှိုံင််း 4、11、18、25   ၇လပှိုံင််း 2 

 

 

ကပလ်းနငှ အ်တူ လာနှိုံငပ်ါသည်။ 

 

Mikage 

Nihongo Plaza 



  Kobe International Community Center（KICC）   

 

神戸市地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

၃-အဆင့််အလ ိုကသ်ငက်ကှာားပံို 
အဆင့်် ခအှာက်ပါဂျပန်စှာအဆင့််ရ  သမူျှာားအှာားအဓ ကသငက်ကှာားခပားပါသည် 

အပဖြေြေံအဆင  ်၁ ဂျပနစ်ကာ်းမပဖပာနှိုံငသူ်၊ ဟှိရြေန၊ ြေတြေန မြတ်နှိုံငသူ်။  

အပဖြေြေံအဆင  ်၂ ပဖပာသူမှ ပဖြ်းညှင််းစွာ ပသြေျာစွာပဖပာပပီ်းကူညီပါက လွယ်ကူစွာ နာ်းလည်နှိုံငပ်သာအဆင်  

အပဖြေြေံအဆင  ်၃ မှိမှိအပကကာင််းကျငလ်ည်ရာပတ်ဝန််းကျငန်ငှ် ပတ်သက်၍လွယ်ကူပသာစကာ်းလံုံ်းမျာ်းနငှ် ရှင််းဖပနှိုံငပ်သာအဆင် ။ 

အပရ်းအြတ် ဟှိရြေန၊ ြေတြေန ပရ်းနှိုံင၊်ြတ်နှိုံငသူ်။  

 

၄-ရညမ် န်ားြေျက ်
အသက်၁၅နစှ်အထက်ဂျပနစ်ာသငက်ကာ်းြေျငသ်ူမျာ်း 

 

၅-ခနရှာ  

KICC Mikage Nihongo Plaza 

6-15-22 Mikagehonmachi, Higashinada-ku, Kobe 

 (inside Hanshin Mikage Market "Shisuikan") 

 

၆-သငတ်န်ားခကကား ခကျှာငာ်းသံိုားစှာအိုပ်ဖ ိုား   အြေမဲ  

 

 

၇-ခလ ှာကထ်ှာားပံို ခလ ှာကလ် ှာပ တသ်ည့်ခ်န ့် 

၄ လပ ိုငာ်း ၆ရက ်(ဗုံဒ္ဓဟူ်းခန ့်) ခနှာကဆ်ံိုားထှာား၍ အ ားခမားလမ် တဆင့်(်၁ ~ ၁၀)အထ က ိုပ ို ့်ခပားပါ။ 

（Email: nihongo@kicc.jp）TEL 078-855-9500（တနလဂာ မှ ပသာကကာ 9：00～17：00） 

 ပလ ာက်လ ာပှိတ်ရက်ပနာက်ပှိုံင််းပလ ာက်ထာ်းလှိုံပါက တာ၀နြ်ေံမျာ်းကှိုံ ဆက်သွယ်ပမ်းဖမန််းနှိုံင ်ပါသည်။ 

၁။  တက်ပရာက်ြေျငပ်သာ သငတ်န််း  

 (ဤပကကာ်ဖငာစာရွက် ပရှ ှေ့စာမျက်နာှရှှိသငတ်န််း Code မျာ်းမှ နစ်ှသက်ရာ ၁ြေုံ ကှိုံပရွ်းြေျယ်ပပ်းပါ။） 

၂။ အမည်  

၃။  ပကျာင််းသာ်းအမှတ် 

                ပကျာင််းသာ်းနပံါတ်ရှှိသူမျာ်းသာပရ်းပပ်းပါ 

            (ယြေငတ်က်ပရာက်ြူ်းသူမျာ်းသာနပံါတ်ရှှိပါမည်) 

၄။ နှိုံငင်သံာ်း  

၅။ ပနရပ်လှိပ်စာ   (တှိုံက်ြေန််းပနသူမျာ်းအြေန််းနပံါတ်ပရ်းပပ်းပါ) 

၆။ ြုံန််းနပံါတ်  

၇။ အ်ီးပမ်းလှိပ်စာ  

၈။ အသံုံ်းဖပြုနှိုံငပ်သာ ဘာသာစကာ်းမျာ်း  

(သငတ်န််းနငှ ပ်တ်သတ်၍ ရှင််းဖပသည ်စာရွက် စာတမ််းမျာ်း 

ပှိုံ  ပပ်းရနအ်တွက်ညာဘက်ရှှိဘာသာစကာ်းမျာ်း  a ~ n ထဲမှ 

တစ်ြေုံကှိုံပရွ်းြေျယ်ပပ်းပါ) 

 

Link to Google MAP™  

( a ) အဂဂလှိပ်စကာ်း 

( b ) တရုံတ်စကာ်း 
( c ) ကှိုံ်းရီ်းယာ်းစကာ်း 
( d ) အငဒ်္ှိုံန်ီးရှာ်းစကာ်း 
( e ) ထှိုံင််းစကာ်း 
( f ) ဗီယက်နာမ်စကာ်း 
( g ) စပှိနစ်ကာ်း 
( h ) နပီပါစကာ်း 
( k ) ြီလစ်ပှိုံငစ်ကာ်း 
( m ) ပပေါ်တူဂီစကာ်း 
( n ) အဖြော်း 

 

 

၈။ 

mailto:nihongo@kicc.jp

