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ေက်ာင္းသားသစ္ႀကိဳဆုိေရးအခန္းအနား

3H ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
အမွာစကား

  ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာအနာဂတ္ေက်ာင္း
သားမ်ား
သင္သည္အိပ္မက္မ်ားရိွပါသလား
ရွိေသာ္  သင္ အိပ္မက္ကဘာလ
 

  သင္ အိပ္မက္မ်ားဆီသုိ႔ေရာက္ရန္ႀကိဳးစား
ေနပါသလား
သင္ အနာဂတ္တည္ေဆာက္ရန္က္ုိ ပုိ္င္
အိပ္မက္ရွိျခင္းသည္အလြန္ပင္ေရးႀကီးပါ
သည္
 

  ထုိ႔အျပင္သင္ အိပ္မက္သည္သင္ႏွင့္သင့္
မိသားစုအတြက္သာလွ်င္သုိ႔မ တ္ုအျခား
သူမ်ားႏွင္႔လူ႔အ ြ႔အစည္းအတြက္အက်ဴိးရိွမ
ရိွကုိအကျ တ္ရန္လည္းလုိအပ္ပါသည္
 

  တစ္ပါးသူကုိကူညီျခင္းႏွင့္အသက္တာ ရ
ည္ရြ ခ္်က္ရိွျခင္းသည္ႀကီးမားေသာေပ်ာ္ရ
င္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္မွာအမွန္ပင္ျ စ္
သည္
 

  ထုိ႔ေကာင့္တစ္ပါးသူမ်ားႏွင့္လူ႔အ ြ႔အစည္း
အတြက္အက်ိဳးျ စ္ေစေသာႀကီးေသာ
အိပ္မက္မ်ားရိွရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္
ထုိအိပ္မက္မ်ားကုိအေကာင္အထည္ေ ာ္ရန္္
ကႏ္ုပ္တုိ႔သည္ကူညီပံ႔ပုိးေပးလုိပါသည္

  ခရစ္ ်ာန္ဘာသာ တန္ ိးုမ်ားႏွင့္အညီ 3Hဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းသညေက်ာင္းသားအားလံုးကုိေလးစား 
ရုံသာမကအခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈကုိထိန္းသိမ္းျခင္း
သမာက်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္အညီ ကြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးသည္ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမျ စ္ေကာင္း ံု
ကည္ျခင္း
  3Hေက်ာင္းသည္ဂ်ပန္စာႏွင့္ ္ေက်းမႈကိုသင္ေပးရံုသာမကအက်င့္စာရိတ
ေကာင္းမြန္ ပီးလူ႔ေလာကအသိုင္းအ၀ို ္င္းအတြက္တာ၀န္ရွိသူတစ္ းျ စ္ရန္ႏိႈးေဆာ္ေပးျခင္း

ေက်ာင္း ထူးျခားေသာလက ာမ်ား

  ၀ခုႏွစ္တြင္  CH  အဂလိပ္စာသင္ေက်ာင္းကုိစတင္ခ့ပီး  ခုႏွစ္တြင္ဂ်ပန္ဘာသာစကား
ကုိပါထပ္မံ ြင့္လွစ္ခ့သည္  
  3Hဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းအားကုိရီး ားမွဂ်ပန္သုိ႔ခရစ္ ာန္သာသနာျပဳအေနျ င့္ေရာက္လာသူဆရာ 

 သည္လူ႔စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္္ကုိပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္စိတ္အားထက္သန္ရံုသာမက
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ ုတ္ေသာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားထြန္းေတာက္ေသာအနာဂတ္အခြင့္အ
လမ္းမ်ားကုိေထာက္ပံ့ေပးလုိေသာစိတ္ ာတ္ျ င့္ ေက်ာင္းကုိစတင္ခ့ျခင္းျ စ္သည္

3H ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း သမုိင္း

3H ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း ရည္ရြ ခ္်က္ ခ်က္
 က်န္းမာေရး  ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရး 
ႏွင့္အတူူေက်ာင္းသားမ်ားကိျုပဳစုပ်ိဳ းေထာင္ျခင္း

 းေခါင္း  လူ႔အ ြ႔အစည္အတြက္အက်ိဳး
ရိွေသာအသိပညာမ်ားသင္ကားေပးျခင္း

 ခ်စ္ျခင္း  ဘုရားႏွင့္လူသားမ်ားထံသုိ႔ခ်စ္ျခင္း
ေမတာျပသျခင္း

3H ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း ခံ ခူ်က္

ဘာေ ကာင့္ 3H ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းကိုေရြးခ် ္သင့္သလ

အဘ ္ေ ကာင့္ဂ်ပန္စာကိုသင္ရျခင္း     အဘ ္ေ ကာင့္ဂ်ပန္စာကိုဂ်ပန္တြင္သင္ရျခင္း

ေက်ာင္းႏွင့္အေဆာင္သည္
သြားလာရလြ ကူ္ပီးေဘး
ကင္းလုံခံဳေသာပတ္၀န္းက်င္

တည္ရိွျခင္း

ဂ်ပန္စာသာမကဂ်ပန္ ေ္က်းမႈမ်
ားကုိေလ့လာသင္ ႏုိူင္ျခင္း

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကုိေလ့
လာကည္႔ရႈႏိုင္ျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္ပတ္လွ်င္  
နာရီအခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းျ င့္မိ
မိတုိ႔ ကုန္က်စရိတ္ကုိစီမံခန္႔ခြႏုိင္ျခင္း

မတူညီေသာႏုိင္ငံမွေက်ာင္းသားမ်ား
ႏွင့္အျပန္အလွန္သိကြမ္းျခင္းအားျ င့္

တစ္ းႏွင့္တစ္ းနားလည္ျခင္း

ဂ်ပန္လူ႔အ ြ႔အစည္းမွတစ္ဆင့္မိမိတုိ႔
ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရးစနစ္မ်ားကုိအျမင္

က် ေ္စျခင္း

ေက်ာင္းသားမ်ား
ကုိသာမကစကားေျပာဆုိ
ကြမ္းက်င္မႈအတြက္ပါျပင္

ဆင္ေပးျခင္း

ေက်ာင္းသား အရည္အ
ခ်င္းေပ မူတည္ သင္ကား
ေရးအဆင့္မ်ားကုိခြျခားျခင္း

ဂ်ပန္အဆင့္ရရိွေစရန္ထူး
ျခားေသာစာသင္စနစ္မ်ား

အသုံးျပ ျဳခင္း
အရည္အခ်င္းျပည္႔မီွေသာ

ဆရာဆရာမမ်ားမွအ
ေကာင္းဆုံးသင္ခန္းစာမ်ား

ကုိသင္ကားေပးျခင္း

တစ္ းခ်င္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြး
   ႏုိင္ျခင္း

အေျခခံအဂလိပ္စာမ်ား
သင္ကားေပးျခင္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာပညာသင္ဆု
ႏွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအစီ

အစ မ္်ားရိွျခင္း

သင့္တင့္ေသာလူေနမႈ
ကုန္က်စရိတ္

Chiba တစ္၀ွမ္းအခ်ိန္
ပုိင္းအလုပ္မ်ားစြာရိွျခင္း

သင့္တင့္မွ်တေသာက်ဴ
ရွင္ႏွင့္အေဆာင္ေကး

2 3

သင္ ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတုိင္္ဆီသုိ႔ေရာက္
တ့ထိႀကိဳးစားထား

ေက်ာင္းသားသစ္ႀကိဳဆုိေရးအခန္းအနား

3H ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

တည္ေထာင္သူ 
a  i

h  i



(Shinchiba St.)

(Chibaminato St.)

京 (Keiyo Line)

京
(Keiyo Line)

京成
(Keisei Chiba Line)

(Sotobo Line)

(Sobu Main Line)

(Honchiba St.)

京成
(Keisei Chiba St.)

(Chiba St.)

西
(Nishichiba St.)

(Chiba University)

東
(Higashichiba St.)

京成

(Keis
ei C

hih
ara

 Lin
e)

4 5

Chiba တကသုိလ္

သံတစ္လမ္းခြရထား  Chiba ထူးျခားခ်က္

3H ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းသားအေဆာင္

Chiba မိ႔ဳေတာ္ခန္းမ Chiba လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးရုံး Chiba မိ႔ဳ

Chiba ဘူတာအေနာက္ထြက္ေပါက္ Chiba မိ႔ဳ ိစုာကည့္တုိက္Chiba ပန္းခံ Chiba ဘူတာအေရ့ွေပါက္ ိရုပ္ကြက္ရုံး

Chiba ရတုိက္

Chiba မိ႔ဳ ေ္က်းမႈစင္တာ

h i  လမ္း

Chiba ဆိပ္ကမ္းပန္းခံ Chiba မိ႔ဳန အ္ႏုပညာျပတုိက္Chiba ပင္လ ႏွ္င့္ဆိပ္ကမ္းေမွ်ာ္စင္

Chiba တကသုိလ္

သံတစ္လမ္းခြရထား  Chiba ထူးျခားခ်က္

3H ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း

ေက်ာင္းသားအေဆာင္

Chiba မိ႔ဳေတာ္ခန္းမ Chiba လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးရုံး Chiba မိ႔ဳ

Chiba ဘူတာအေနာက္ထြက္ေပါက္ Chiba မိ႔ဳ ိစုာကည့္တုိက္Chiba ပန္းခံ Chiba ဘူတာအေရ့ွေပါက္ ိရုပ္ကြက္ရုံး

Chiba ရတုိက္

Chiba မိ႔ဳ ေ္က်းမႈစင္တာ

h i  လမ္း

Chiba ဆိပ္ကမ္းပန္းခံ Chiba မိ႔ဳန အ္ႏုပညာျပတုိက္Chiba ပင္လ ႏွ္င့္ဆိပ္ကမ္းေမွ်ာ္စင္

3H ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းပတ္လည္ေျမပံု

500m



ေက်ာင္းသားသစ္ႀကိဳဆုိပြ ပီ  လုိူင္

က်န္းမာေရးလမ္းညြန္

ေႏြရာသီပြေတာ္

a a  C a  i

ေက်ာင္းသားဘ၀လမ္းညန္

ခရီးသြားျခင္းအတန္း

ခရစ္စမတ္ပါတီ

ေက်ာင္းသားဘ၀လမ္းညန္

အေျပာအဆုိပိဳင္ပြ

သင္တန္းဆင္းပြ

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ပန္တကသုိလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြ ေနာက္ဆုံးစာေမးပြ

ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျ ဆုိျခင္း က ပ္ြေတာ္ တကသုိလ္ျပပြ

ခ် ရီ္ပန္းပြင့္မ်ားကည့္ျခင္း
အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးရုံး ၀န္ထမ္းရုံး စာသင္ခန္း

စာကည္႔တုိက္ ေက်ာင္းသားနားေနခန္း ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ိမု်ားအခမ့စားႏုိင္ျခင္း

အေ ာင္းထည္မ်ားအခမ့ ႏုိူင္ျခင္း အႀကံေပးခန္း သီးသန္႔စာက်က္ခန္း

တစ္ေ ာက္ခန္းအေဆာင္ အေဆာင္မီး ိေုခ်ာင္ ေရခ်ိဳးခန္း

အားကစားေန႔

3H ေက်ာင္းႏွင့ ္အတူဂ်ပန္စာသင္ရန္သင့ ္အားႀကိဳဆိ ုေနပါသည္

ေက်ာင္းသားသစ္ႀကိဳဆုိပြ ပီ  လုိူင္

က်န္းမာေရးလမ္းညြန္

ေႏြရာသီပြေတာ္

a a  C a  i

ေက်ာင္းသားဘ၀လမ္းညန္

ခရီးသြားျခင္းအတန္း

ခရစ္စမတ္ပါတီ

ေက်ာင္းသားဘ၀လမ္းညန္

အေျပာအဆုိပိဳင္ပြ

သင္တန္းဆင္းပြ

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား ဂ်ပန္တကသုိလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြ

ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျ ဆုိျခင္း က ပ္ြေတာ္ တကသုိလ္ျပပြ

ခ် ရီ္ပန္းပြင့္မ်ားကည့္ျခင္း
အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးရုံး ၀န္ထမ္းရုံး စာသင္ခန္း

စာကည္႔တုိက္ ေက်ာင္းသားနားေနခန္း ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ိမု်ားအခမ့စားႏုိင္ျခင္း

အေ ာင္းထည္မ်ားအခမ့ ႏုိူင္ျခင္း အႀကံေပးခန္း သီးသန္႔စာက်က္ခန္း

တစ္ေ ာက္ခန္းအေဆာင္ အေဆာင္မီး ိေုခ်ာင္ ေရခ်ိဳးခန္း

အားကစားေန႔

3H ေက်ာင္းႏွင့ ္အတူဂ်ပန္စာသင္ရန္သင့ ္အားႀကိဳဆိ ုေနပါသည္

ေနာက္ဆုံးစာေမးပြ
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ေက်ာင္းျပက န္ိ ေက်ာင္းႏွင့္အေဆာင္

 ႏွစ္စာအခ်ိန္စာရင္း
ပီ ေအာက္တုိဘာ ီ င္ဘာ မတ္

a  a a ia JLPT
N3

JLPT
N1

a a  i  i  i  i
a   Ca

a a i  ai i
i i  

JLPT
N1a

ပီ  ီ င္ဘာ မတ္

ပထမ
ႏွစ္

တို
ႏွစ္

ေက်ာင္းသားဘ၀

 ေက်ာင္းသားသစ္ႀကိဳဆုိပြ 
 ခ် ရီ္ပန္းပြင့္မ်ားကည့္ျခင္း

 အားကစားေန႔

 က်န္းမာေရးလမ္းညြန္
 ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား

  ဂ်ပန္တကသုိလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြ
 အတန္းတင္စာေမးပြ

 ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျ ဆုိျခင္း
 ေက်ာင္းသားသစ္ႀကိဳဆုိပြ 
 က ပ္ြေတာ္
 တကသုိလ္ျပပြ
 ေႏြရာသီပြေတာ္

 Chiba မိ ႔ဳမီးပန္းပြေတာ္

 အတန္းတင္စာေမးပြ

 ေက်ာင္းသားဘ၀လမ္းညန္

 ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ား
  ဂ်ပန္တကသုိလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြ
 ခရီးသြားျခင္းအတန္း

 ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျ ဆုိျခင္း
 ေနာက္ဆုံးစာေမးပြ
 ခရစ္စမတ္ပါတီ

 အေရးအသားပိဳင္ပြ
 ေက်ာင္းသားဘ၀လမ္းညန္

 အေျပာအဆုိပိဳင္ပြ

 ေနာက္ဆုံးစာေမးပြ
 သင္တန္းဆင္းပြ
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