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IUCHI Asia Students Memorial Foundation
အိအခ
ု ိ ဘြ႕ြဲ လြနစ
္ ေကာ္လာရွစ္ ၂၀၂၁ခုုႏွစ္ ေလ ာွ က္လာႊ တင္ရန္ စည္းကမ္းခ က္မ ား
1.

စေကာ္လာေပးမည့္အေရအတြက္
ေုႏြဥးရာသ၊ ေဆာင္းဥးရာသ တစ္ရာသ ၅ ေယာက္ခန္႕စ

2.

စေကာ္လာရွစ္ေလွ ာက္ုႏိုင္သူ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္္ားေသာ ဂ ပန္ုႏိုင္ငဧ
ံ ။္ တကၠသလ
ို ္တြင္ မဟာဘြ႕ြဲ ေကာ့စ္ (သိ႕ု ) ပါရဂူဘ႕ြြဲ ပ္မပိင
ု ္းေကာ့စ္ ၌ဘြ႕ြဲ
ယူရန္ တရား၀င္ေက ာင္းသားအျဖစ္ုႏွင့္ ဂ ပန္ုႏိုင္ငံသ႕ို သြားေရာက္ပညာသင္ယူမည့္သူျဖစ္ရမည္။ ္ိ႕ု ျပင္၊ အဓိက္ားမည့္
က႑မွာ Life science ုႏွင့္ ဂ ပန္စာသင္ၾကားမွွဳပညာက႑ တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ္ိ႕ု ေနာက္၊ ပါရဂူဘ႕ြြဲ ဒုတိယပိင
ု ္းေကာ့စ္ဆက္
တက္ကာ ဘြ႕ြဲ ယူရန္အတြက္ ဆက္တက္မည့္ ပညာေတာ္သင္ေက ာင္းသားသည္ဂ ပန္စာသင္ၾကားမွွဳျပန္႕ပြားေရး ုႏွင့္ ျမန္မာ
ုႏိုင္ငပ
ံ ညာေရးျပွဳျပင္ေျပာင္းလြဲမွွဳတြင္ ပါ၀င္သက္ဆင
ို ္ေသာ က႑သာလွွ င္သးျခားစဥ္းစားဆံုးျဖတ္မည္။

3.

စေကာ္လာေလွ ာက္ုႏိုင္သသ
ူ တ္မွတခ
္ က္။ ေအာက္ပါအခ က္အားလံုးုႏွင့က
္ ိုက္ညသူျဖစ္ရပါမည္။
（１）ျပည္ေ္ာင္စုသမၼတျမန္မာုႏိုင္ငေ
ံ တာ္ ဧ။္ ုႏိုငင
္ ံသားျဖစ္ရမည္။
（２）ျပည္ေ္ာင္စုသမၼတျမန္မာုႏိုင္ငေ
ံ တာ္ ုႏွင့္ ဂ ပန္ုႏိုငင
္ ံ ဧ။္ ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္လုပ္ကင
ို ္လေ
ို သာ ဆုႏၵရွိသူျဖစ္ရမည္။
（３）ေဖာင္ေဒးရွငး္ မွ ေခၚေသာလွွဳပရ
္ ွားမွွဳမ ားတြငပ
္ ါ၀င္တက္ေရာက္သူ၊ ္ုတ္ေ၀မည့္စာေပမ ားတြငေ
္ ရးသားေပးမည့္သူ၊
စစ္တမ္းေကာက္မွွဳမ ားတြငပ
္ ါ၀င္ကည
ူ မည့္သူျဖစ္ရမည္။
（４）စေကာ္လာရွစရ
္ ယူသည့္ကာလျပးဆံုးသည့္ေနာက္ပင
ို ္းလည္း စေကာ္လာ ရရွဖ
ိ ူးသူအျဖစ္ ေဖာင္ေဒးရွငး္ မွ ေတာင္းဆို
သည့္လွွဳပရ
္ ွားမွွဳမ ားကို တက္ၾကြစြာ၀ိုငး္ ၀န္းေဆာင္ရက
ြ ္ုႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
（５）စေကာ္လာစတင္ေပးသည့္ေန႕တြင္ အသက္ ၃၅ ုႏွစ္မျပည့္ေသးသူျဖစ္ရမည္။
（６）စေကာ္လာေပးမည္ဟဆ
ု ံုးျဖတ္သည့္ေန႕ရက္ေနာက္ပိုငး္ တြင္ ဂ ပန္သို႕၀င္ေရာက္သူျဖစ္ျပး၊ စတင္ေပးသည့္ေန႕မတိင
ု ္ခင္
သတ္မွတေ
္ သာဂ ပန္တကၠသိိုလ္မွ ၀င္ခြင့ရ
္ ႏိိုင္သည့္အေျခအေနရွိသူ
（７）အေျခခံအားျဖင့္၊ ဂ ပန္စာအရည္အခ င္းစစ္စာေမးပြြဲ (JLPT）N4ုႏွင့ည
္ မွ ေသာ အဆင္႕ုႏွင္အ
့ ္က္ေအာင္ျမင္္ားသူ
ျဖစ္ရမည္။
（８）သတ္မွတ္္ားေသာတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ယသ
ူ ည့္အခါ ခံုႏိုငရ
္ ည္ရေ
ွိ သာ ကိုယ္စတ
ိ ္က န္းမာသန္စမ
ြ ္းသူျဖစ္ရမည္။
（９）ဒါရိုက္တာအဖြ႕ြဲ ုႏွင့္ ေရြးခ ယ္ေရးအဖြ႕ြဲ တိ႕ု မွ လိအ
ု ပ္သည္ဟုသတ္မွတေ
္ သာအခ က္မ ားုႏွင့ျ္ ပည့္စံုသူျဖစ္ရမည္။

4.

ေပးမည့္စေကာ္လာရွစအ
္ ေၾကာင္း
ေအာက္ပါအခ က္（１）ုႏွင့（
္ ２）ကို ေပါင္းကာ စေကာ္လာရွစအ
္ ျဖစ္ ေပးအပ္မည္။
（１）လစဥ္ေပးမည့္စေကာ္လာေငြ။ တစ္လလွ င္ ယန္း ၇ေသာင္း မွ ၁၁ေသာင္းအတြင္း၊ ေလွ ာက္္ားသူဧ။္၀င္ေငြ အေျခ
အေနစသည့္အခ က္မ ားကို္ည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ဒါရိက
ု ္တာအဖြ႕ြဲ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္မည္။
（２）ေက ာင္းလခ။ ေက ာင္း၀င္ေၾကး၊ ေက ာင္းုႏွစစ
္ ဥ္ေၾကး၊ ေက ာင္းအေဆာက္အဥးသံုးစြဲခ
ြ စသျဖင့္ သတ္မွတ္တကၠသိုလ္
သို႕ေပးသြင္းရန္လအ
ို ပ္ေသာ အခေၾကးေငြကိုသာလွ င္ေပးမည္။ (သိ႕ု ေသာ္၊ အာမခံေၾကးစသည္႕စရိတ္စခုႏွင့္ မိမိ
သေဘာျဖင့္ေပးသြင္းေသာစရိတစ
္ ခမ ားကိေ
ု ဖာင္ေဒးရွငး္ မွ မေပးပါ။)
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（３）ေပးမည့္ကာလ။ ေပးမည္ဟုဆုးံ ျဖတ္သည့္ေန႕ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ မဟာဘြ႕ြဲ ေကာ့စ္ (သိ႕ု ) ပါရဂူဘ႕ြြဲ ပ္မပိင
ု ္းေကာ့စ္ ျပးဆံုးရန္
ပံုမွနစ
္ ုႏ
ံ ွွဳန္းသတ္မွတ္ ုႏွစ္ကာလ အ္ိျဖစ္မည္။
5.

သြားေရာက္တက္ုႏိုင္သည့္ သတ္မွတတ
္ ကၠသိုလ္
The University of Tokyo, Kyoto University, Osaka University, Okayama University, Waseda University, Kwansei
Gakuin University ုႏွင့အ
္ ျခား စသျဖင့္ ဒါရိုကတ
္ ာအဖြ႕ြဲ အစည္းအေ၀းတြင္ လက္ခံေသာ တကၠသိုလ္ ဟုသတ္မတ
ွ ္သည္။

6.

အျခားစေကာ္လာရွစုႏ
္ ွင့ယ
္ ွဥတ
္ လ
ြြဲ က္ခံရယူျခင္း
အျခားစေကာ္လာရွစုႏ
္ ွင့ယ
္ ွဥတ
္ လ
ြြဲ က္ခံရယူမည္ဆိုလွ င္ ေဖာင္ေဒးရွငး္ ုႏွင့္ တိင
ု ္ပင္ျပး ေဖာင္ေဒးရွငး္ လက္ခံမွွဳရျပးမွသာ
အျခားစေကာ္လာကိလ
ု ည္းရယူုႏိုင္ပါသည္။ (ေဖာင္ေဒးရွင္းမွေပးေသာစေကာ္လာေငြပမာဏကိုျပန္လည္ညွိသတ္မွတမ
္ ည္။)

7.

ေဖာင္ေဒးရွင္းသိ႕ု ေလွ ာက္္ားသည့္စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ားတင္ရမည့္ ေနာက္ဆုးံ ရက္
（１）ေလွ ာက္လႊာုႏွင့တ
္ င္ရမည့္စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ားေရးသားျပွဳစုျခင္းုႏွင့္ေလွ ာက္္ားျခင္း
ေလွ ာက္္ားသူသည္ ေလွ ာက္လႊာမ ား (ပူးတြပ
ြဲ ါ ေဖာင္①၊ ①－２၊ ①－３)တြင္ လိအ
ု ပ္သည့္အခ က္မ ား ျဖည္႔ကာ၊
ေအာက္ပါေ္ာက္ခံစာမ ား (က မွ င အ္ိ) ုႏွင့အ
္ တူ သတ္မွတ္တကၠသိုလ္မွတဆင့္ ေဖာင္ေဒးရွငး္ သို႕ေလွ ာက္္ားရမည္။
္ိ႕ု ျပင္၊ ေ္ာက္ခံသူဆရာုႏွင့္ အဓိကၾကးၾကပ္သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ ဧ။္ ေ္ာက္ခစ
ံ ာ ုႏွင့္ ပါေမာကၡခ ွဳပ္ေ္ာက္ခစ
ံ ာ
ပါရမည္။ ေလွ ာက္္ားေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ားကို ေရြးခ ယ္ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးခ ယ္မခံရသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္
အေၾကာင္းေၾကာင့္ မွ တင္လက
ို ္ေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ားကို ျပန္မေပးပါ။
(က) ေ္ာက္ခသ
ံ ူဆရာ ၊ အဓိကၾကးၾကပ္သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ ဧ။္ ေ္ာက္ခစ
ံ ာ ( ပူးတြြဲ ပါပံုစံ ②)
(ခ ) ဂ ပန္အစိုးရမွ ္ုတ္ေပး္ားေသာ Residence Card (Zairyu Card) ဧ။္ မိတၲဴ
(ေရွ႕ေနာက္၂ဖက္စလံုး)【ဂ ပန္ေရာက္ျပးေနာက္တင္ရန္】
(ဂ ) ပညာေရး မွတ္တမ္း (Education Transcript) (ပါရဂူဘ႕ြြဲ ဒုတိယပိင
ု ္းေကာ႕စ္တက္ေနသူသည္ မဟာဘြ႕ြဲ ေကာ႕စ္ ျပး
ခ ိနတ
္ ြင္ ရရွိေသာ ပညာေရးမွတ္တမ္း ကို တင္ျပရမည္။
(ဃ) GPA အေ္ာက္အ္ား (ပညာေရးမွတ္တမ္းတြင္ ္ည့္သြင္းေဖာ္ျပ္ားလွ င္သးျခားတင္ရန္မလိပ
ု ါ။)
(င ) ေက ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္းေ္ာက္ခစ
ံ ာ

（２）သတ္မွတ္တကၠသိုလ္သည္ (က) ေဖာင္ေအာက္နားတြင္ ပါေမာကၡခ ွဳပ္ ေ္ာက္ခစ
ံ ာ (ပူးတြပ
ြဲ ါပံုစံ ③)အေနုႏွင့္ တံဆိပ္တုးံ ္ု
ျပး၊ ေဖာင္ေဒးရွငး္ သို႕ ေ္ာက္ခံတင္ျပရမည္။

（３）ေဖာင္ေဒးရွငး္ သို႕တင္ရမည့္ ေနာက္ဆုးံ ရက္
သတ္မွတ္တကၠသိုလ္ဧ။္ ေက ာင္း၀င္ရခြင့သ
္ တ္မတ
ွ ္ကာလအလိုက္ ညွိုႏွိွဳင္းေဆြးေုႏြးမွွဳကို လက္ခံရန္ လ ာ္ားေသာ္
လည္း၊ ေအာက္ပါကာလသည္ေဖာင္ေဒးရွငး္ သို႕ေလွ ာက္္ားရမည့္ ခန္႕မွန္းကာလျဖစ္သည္။
" ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္ ေုႏြဥးရာသ ေက ာင္း၀င္မည့္သူအတြက္ ေလွ ာက္လႊာပိတ္ရက္ " ၂၀၂၀ခုုႏွစ္ ဒဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ (လ ာ္ား)
" ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္ ေဆာင္းဥးရာသ ေက ာင္း၀င္မည့္သူအတြက္ ေလွ ာက္လႊာပိတရ
္ က္" ၂၀၂၁ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ရက္ (လ ာ္ား)
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ေရြးခ ယ္ပုအ
ံ ဆင့္ဆင့္ုႏွင့္ ေရြးခ ယ္ျပးေနာက္ အေၾကာင္းၾကားပံု
（１）ေရြးခ ယ္ေရးေကာ္မတသည္ တင္္ားေသာ ေလွ ာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းမ ားၾကည့္ကာ စိစစ္ျပး၊ ဒါရိက
ု ္တာအဖြ႕ြဲ အစည္း
အေ၀းသိ႕ု စေကာ္လာရွစေ
္ ပးမည့္လ ာ္ားသူမ ား ကို ေ္ာက္ခံတင္ျပမည္။
（２）္ို႕ျပင္၊ ေရြးခ ယ္ေရးေကာ္မတသည္ ေလွ ာက္လႊာစာရြကစ
္ ာတမ္းမ ားအေပၚမူတည္၍ SKYPEစသျဖင့္ တိ႕ု မွတဆင့္
အင္တာဗ ဴးလူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းျပွဳလုပမ
္ ည္။
（３）ဒါရိုက္တာအဖြ႕ြဲ အစည္းအေ၀းတြင္ စေကာ္လာရွစေ
္ မးမည္လ
့ ာ္ားသူမ ားကို စိစစ္ကာ၊ တကၠသိုလ၀
္ င္ခင
ြ ့ရ
္ လွ င္
စေကာ္လာေက ာင္းသား အျဖစ္ စေကာ္လာေပးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္သတ္မတ
ွ ္မည္။
（４）ဆံုးျဖတ္ခ က္ကို အးေမးလ္ျဖင့္ သတ္မတ
ွ ္တကၠသလ
ို ္သို႕ အေၾကာင္းၾကားမည္။
（５）သတ္မွတ္တကၠသိုလ္သည္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့ရ
္ လွ င္စေကာ္လာရွစ္ရမည့္အေၾကာင္းကို (ေလွ ာက္္ားသူ္)ံ စေကာ္လာ
စတင္ေပးမည့္လ ာ္ားသတ္မွတရ
္ က္စက
ြြဲ အ
ို ေၾကာင္းၾကားမည္။
（６）တကၠသိုလ္၀င္ခြင့ရ
္ လွ င္သတ္မွတတ
္ ကၠသိုလ္တက္ရန္ တင္ရမည့္စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ား ေက ာင္းသားမွ တကၠသိုလ္္ံ
တင္ျပး၊ ေက ာင္းသားကတ္ (မိတၲဴ) ႏွင့္ ကတိ၀န္ခခ
ံ ်က္၊ ဂ်ပန္ျပည္တြင္းရွဘ
ိ ဏ္တြငဘ
္ ဏ္စာအိုပ္ဖြင့ျ္ ပး ထိဘ
ို ဏ္

စာအိုပ္ (မိတဴၲ ) ကိို ေဖာင္ေဒးရွင္းသိို႕ တင္ျပျပးလွ်င္ စေကာ္လာရွစ္ရေက်ာင္းသားအျဖစ္ တရား၀င္သတ္မတ
ွ ္မည္။
ထိို႕ျပင္၊ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတ၀င္မ်ားဧ။္ အမည္၊ ေရြးခ်ယ္ပိုႏ
ံ ွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္အေၾကာင္းအရင္း၊ အေရြးမခံရ
သည့္အေၾကာင္းအရင္း တိို႕ကိို သတင္းထိုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳပါ။
9.

စေကာ္လာရွစ္ေငြေပးပံုေပးနည္း
စေကာ္လာရွစ္ေငြေပးပံုေပးနည္းမွာ စေကာ္လာရွစေ
္ ငြရုးံ တြင္းကိင
ု ္တယ
ြ အ
္ သံုးျပွဳပုသ
ံ တ္မတ
ွ ္ခ က္ အတိင
ု ္း သတ္မွတ္တကၠသိိုလ္
မွတဆင့္ေပးမည္။ သတ္မွတတ
္ ကၠသိိုလမ
္ ွ လစဥ္ ေက်ာင္းတက္ေနမွဳရွိသည္ကိို စိစစ္ျပးမွသာလွ်င္ စေကာ္လာေက်ာင္းသား
ကာယကံရွင္ အမည္ျဖင့္ဖင
ြ ့ထ
္ ားေသာ ဂ်ပန္ျပည္တင
ြ ္းဘဏ္ရွိဘဏ္အေကာက္ထဲသိို႕ ေငြလႊဲထည့္ေပးမည္။ ထိို႕ျပင္၊ ေက်ာင္းလခ
အား သတ္မတ
ွ ္တကၠသလ
ိို ္မွ ေဖာင္ေဒးရွင္းထံသိို႕ ႏွစ၀
္ က္ အလိိုက္ တိက
ို ္ရက
ိို ္ေတာင္းမည္ျဖစ္ျပး၊ ေတာင္းစာ အေပၚ မူတည္ျပး
တကၠသိိုလ္သ႕ိို ေပးသြင္းမည္။

10. စေကာ္လာရွစ္ေပးမွွဳ နားျခင္း၊ ရပ္ဆင
ို ္းျခင္း၊ ကာလေလွ ာ႕ခ ျခင္း၊ ေပးေငြေလွ ာ့ခ ျခင္း
ေဖာင္ေဒးရွင္းဧ။္စေကာ္ရွစေ
္ က ာင္းသားအျဖစ္ အေရြးခ ယ္ခံရျပးေနာက္၊ ေအာက္ပါ အခ က္မ ား္ြဲမွ တစ္ခ က္ခ က္ုႏွင့္
ကိုက္ညသည့္အခါ စေကာ္လာေပးျခင္းကို နားျခင္း၊ ရပ္ဆင
ို း္ ျခင္း၊ ကာလေလွ ာ့ခ ျခင္း၊ ေပးေငြေလွ ာ့ခ ျခင္းမ ား ျပွဳလပ
ု ပ
္ ါမည္။
（１）စေကာ္လာရွစရ
္ ေက ာင္းသားသည္ ေက ာင္းနားသည့္အခါ၊ သို႕မဟုတ္ တစ္ပတ္ုႏွင့္အ္က္ ကာလရွည္ ဂ ပန္ျပည္တြငမ
္ ရွိ
သည့္အခါ။
（２）စေကာ္လာရွစရ
္ ေက ာင္းသားဧ။္ ပညာေရးမွတ္တမ္း သို႕မဟုတ္ က ားမုႏွင့လ
္ င
ိ ္ဆက္ဆေ
ံ ရး စသည့္အခ က္မ ားအရ
စေကာ္လာေက ာင္းသားအျဖစ္မသင့္ေတာ္ေသာအခ က္မ ားရွိသည္ဟု မွတခ
္ က္ခ ခံရသည့္အခါ။
11. စေကာ္လာရွစ္ေပးျခင္းကိရ
ု ပ
ု သ
္ ိမ္းျခင္း
စေကာ္လာရွစ္ရေက ာင္းသားသည္ ေအာက္ပါအခ က္မ ား္ြဲမွ တစ္ခ က္ခ က္ုႏွင့္ ကိုကည
္ သည့္အခါ စေကာ္လာေပးျခင္းကို
ရုပသ
္ ိမး္ ုႏိုင္ပါသည္။

IUCHI
Foundation

井内アジア留学生記念財団
Ｉｍｆ

（１）ေလွ ာက္္ားေသာ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ ားတြင္ လိမ္လည္ေရးသား္ားသည္ကို သိရေ
ွိ သာအခါ။
（２）သတ္မွတ္တကၠသိုလ္မွ အျပစ္ေပးခံရသည့္အခါ၊ သိ႕ု မဟုတ္ ပညာေရးမွတ္တမ္း တိုးတက္မွွဳေမွ ာ္လင့္ခ က္မရွဟ
ိ ု
ဆံုးျဖတ္ခရ
ံ သည့္အခါ။
（３）အျခားအခ က္မ ားမွာ စေကာ္လာရွစ္ရေက ာင္းသားအျဖစ္ မသင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေန ေရာက္ရေ
ွိ နျပး၊ စေကာ္လာ
ရသင့္ေသာအခ က္မ ား ေပ ာက္ဆုးံ ေနျပဟု ဆံုးျဖတ္ခံရသည့္အခါ။
12. ေက ာင္းေျပာင္းျခင္း၊ ေက ာင္းမွုႏုတ္္ြကရ
္ ပ္နားျခင္းရွခ
ိ ႕ြဲ လွ င္
စေကာ္လာရွစ္ရေက ာင္းသားသည္ ေက ာင္းမွုႏုတ္္ြက္ရပ္နားျခင္း သို႕မဟုတ္ ဘြ႕ြဲ လြနေ
္ ကာ့စ္သ႕ို ေျပာင္းျခင္းရွခ
ိ ႕ြဲ လွ င္၊
စေကာ္လာလက္ခရ
ံ ယူမွွဳကို စြန္႕လႊတ္သည္ဟု သတ္မွတမ
္ ည္။
13. စေကာ္လာေငြျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္အေျခအေန
စေကာ္လာရွစ္ေငြယူျပးေနာက္ အ္က္ေဖာ္ျပပါ နံပါတ္ 10．11．12．တိ႕ု မွအခ က္တစ္ခ က္ခ က္ုႏွင့္ ျငိစန
ြ း္ ေနသည္ကို သိရ
သည့္အခါ ္ိအ
ု ခ ိနမ
္ တိင
ု ခ
္ င္အ္ိ ေပး္ားေသာ စေကာ္လာရွစေ
္ ငြ အားလံုး သိ႕ု မဟုတ္ တစ္ခ ိွဳ႕ကို ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္
ဆံုးျဖတ္သတ္မွတုႏ
္ ိုင္သည္။
14. အေၾကာင္းၾကားရမည့္တာ၀န္မ ား
သတ္မတ
ွ ္တကၠသိုလ္သည္ စေကာ္လာရေက ာင္းသားမွ ေအာက္ပါအခ က္တစ္ခ က္ခ က္ျဖစ္ေပၚေနလွ င္၊ ေဖာင္ေဒးရွငး္ အား
အေၾကာင္းၾကားရမည္။
（１）ေရာဂါုႏွင့္
္ ိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အျခားမေတာ္တဆျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ တစ္လုႏွင့အ
္ ္က္ ေက ာင္းပ က္ခြဲ႕လွ င္။
（２）ေက ာင္းနားျခင္း၊ ေက ာင္းျပန္၀င္ျခင္း၊ ဌာနေျပာင္းျခင္းုႏွင့္ ေက ာင္းုႏုတ္္ြက္ျခင္းရွခ
ိ ြဲ႕လွ င္။
（３）အျခားစေကာ္လာရွစအ
္ ဖြ႕ြဲ အစည္းမွ စေကာ္လာလက္ခရ
ံ ယူျခင္းရွခ
ိ ႕ြဲ လွ င္။
（４）ကိုယေ
္ ရးကိုယတ
္ ာကိစၥ၊ လိပစ
္ ာေျပာင္း စသည့္ အေရးၾကးသည့္ အခ က္မ ား အေျပာင္းအလြဲရခ
ွိ ႕ြဲ လွ င္။
（５）အျခားအခ က္မ ားမွာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အ္က္ပါအခ က္မ ားစသည္တို႕ကို သိရွိျပး ေမးျမန္းမွွဳျပွဳသည့္အခါ ေျဖရန္တာ၀န္
ရွိသည္။
15. ပညာသင္မွွဳအေျခအေန၊ သုေတသနျပွဳမွွဳအေျခအေန သတင္းပို႕ျခင္း
သတ္မတ
ွ ္တကၠသိုလ္သည္ ၆လတစ္ခါ စေကာ္လာရေက ာင္းသား္ံမွ ပညာသင္ၾကားမွွဳအေျခအေန၊ သုေတသနျပွဳမွွဳအေျခ
အေန ုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစရင္ခစ
ံ ာ (ပံုစံသတ္မွတခ
္ က္မရွ)ိ ုႏွင့္ ပညာေရးမွတ္တမ္းေ္ာက္ခစ
ံ ာမိတၲဴ ကိို ေဖာင္ေဒးရွင္းသိို႕
တင္ျပရမည္။ ထိ႕ို ျပင္၊ ပညာေတာ္သင္ကာလျပးဆံိုးသည့္အခ်ိနမ
္ ွ တစ္လအတြင္း လက္ခရ
ံ ရွေ
ိ သာ ဘြ႕ဲ လက္မတ
ွ ္မတ
ိ ၲဴ ႏွင့္
ပညာသင္ၾကားမွဳႏွင့္ သိုေတသနျပဳမွဳအေျခအေန အစရင္ခံစာ (ပံိုစံသတ္မတ
ွ ္ခ်က္မရွိ)၊ ပညာေရးမွတတ
္ မ္းေထာက္ခစ
ံ ာမိတၲဴ
တိို႕ကိို ေဖာင္ေဒးရွငး္ သိ႕ို တင္ျပရမည္။ ထပ္ေဆာင္းေရးသားရလွ်င္၊ စေကာ္လာရေက်ာင္းသားသည္ ဘြ႕ဲ ရႏိိုင္သည့္အေျခ
အေန မရွေ
ိ တာ့သည့္အခါႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္က႑သိုေတသနဆက္လက္လပ
ို ႏ
္ ိိုင္ေျခမရွေ
ိ တာ့သည့္အခါ သိသိခ်င္းျမန္ဆန္စြာ
ေဖာင္ေဒးရွင္းသိ႕ို သတင္းပိ႕ို ရမည္။
16. အျခားသတိျပွဳရမည့္အခ က္မ ား
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သတ္မတ
ွ ္တကၠသိုလ္သည္ ဤပညာေတာ္သင္ေပးစနစ္ျဖင့္သင္ၾကားေနေသာ စေကာ္လာရေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ခ်င္းအား
ႏိိုင္ငံျခားသားပညာေတာ္သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြစစ
ို ည္းရန္ လမ္းညႊန္ေပးပါ။ ထိ႕ို ေနာက္၊ ေက်ာင္း
တက္ေနဆဲအခ်ိနတ
္ ြင္ လံိုျခံဳေရးစမံခန္႕ခြမ
ဲ ွဳႏွင့္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမး္ မွဳတိို႕ကိို မိမိဘာသာလိုပရ
္ န္လည္း လမ္းညႊနေ
္ ပးပါ။
ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ မေတာ္တဆထိခိိုကမ
္ ွဳ၊ က်န္းမာေရးျခိဳ႕ယြင္းမွဳ တိို႕ႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ ကိုန္က်စရိတ္ကိို ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ
ေပးေခ်မည္မဟိုတ္သလိို ေထာက္ပ႕ံ ေပးျခင္းလည္းမျပဳလိုပပ
္ ါ။ ေက်ာင္းသားကိယ
ို ္တင
ိို ္ မိမိဘာသာ အာမခံစသည္တ႕ိို ၀င္ေရာက္
ထားရန္ တကၠသိိုလမ
္ ွ ေက်ာင္းသားအား ညႊန္ၾကားေပးပါ။
17. ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းအခ က္အလက္ကင
ို ္တယ
ြ အ
္ သံုးျပွဳျခင္း
ေဖာင္ေဒးရွင္းသိ႕ု တင္လာေသာ ကိုယေ
္ ရးကိယ
ု ္တာသတင္းအခ က္အလက္မ ားကို ေဖာင္ေဒးရွငး္ မွ စေကာ္လာရေက ာင္းသား
အျဖစ္ ၀ဘ္ဆိုက္ဟမ
ု း္ ေပးခ ္ ေပၚတြင္ တင္ျခင္းကအစ၊ ဤစေကာ္လာရွစစ
္ နစ္ေဆာင္ရြကႏ
္ ိိုင္ရန္အတြက္ အသံိုးျပဳသြားမည္။
ထိို႕ျပင္၊ အစိိုးရရံိုးအဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ တရား၀င္ဖ႕ြဲ စည္းထားေသာအဖြ႕ဲ အစည္းတိ႕ို မွ စေကာ္လာရွစ္ေငြ ထပ္ဆင့္ရယူမွဳ ကာကြယ္ရန္
ေမးျမန္းစံိုစမ္းလာမွဳရွိခ႕ဲ လ်ွင္၊ လိိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ကိယ
ို ္ေရးကိုိယ္တာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိေ
ို ျပာျပမည္။ အျခားမွာ
ထိိုကဲ႕သိ႕ို ေသာ အသံိုးျပဳမွဳရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ဧ။္ ဆေလ်ာ္ေလ်ွာက္ပတ္ေသာေဘာင္အတြင္း၊ တကၠသိိုလ္၊ ျပည္တြငး္ ျပည္ပအစိိုးရရံိုး၊
အစိိုးရအဖြ႕ဲ အစည္း၊ တရား၀င္အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ လိုပင
္ န္းအပ္ႏွံထားေသာလိုပ္ငန္းရွင္တ႕ိို ကိို လိအ
ို ပ္သည့္အေျခအေနေပၚမူတည္
ကာ အသိေပးျခင္းရွပ
ိ ါမည္။ သိို႕ေသာ္၊ ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားမွအျခားရည္ရြယခ
္ ်က္အတြက္အသံိုးျပဳျခင္း မျပဳလိုပပ
္ ါ။
18. ဆက္သြယရ
္ န္ေနရာမ ား
(ေလွ ာက္္ားသူဆက္သြယရ
္ န္)
IUCHI Foundation Yangon Office
C/O Mya Japanese Language School
Room No.15, Building No. 290, Yan Aung Street 3, Yankin Township, Yangon, MYANMAR.
(Near Yankin Center)
Ko Kaung Set Paing (09-263686651)
Ko Htet Wai Aung (09-263686652)
(သတ္မွတ္တကၠသိုလ္ဆက္သြယ္ရန္)
General Foundation IUCHI Asia Students Memorial Foundation Office
3-5-12 Kitakyuhoji-cho, Chuo-ku, Osaka 541-0057, JAPAN.
06-4963-8212
E-mail：iuchi_myanmar@iuchizaidan.or.jp
HP：https://www.iuchizaidan.or.jp/
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