
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ေသာ ခံ့ညားထည္ဝါသည့္ ဖူဂ်ီေတာင္က အုပ္မိုးထားသည့္ ရိွိဇူအိုကာၿမိဳ႕သည္ 

တိုက်ိဳၿမိဳ႕ႏွင့္ အိုဆာကာၿမိဳ႕ႏွစ္ခုၾကား နီးကပ္စြာ တည္ရွိပါသည္။ ဆူဇူကီး၊ ယာမဟာႏွင့္ ဟြန္ဒါကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္မ်ားစြာ အေျခစိုက္တည္ရွိရာ ရိွိဇူအိုကာၿမိဳ႕သည္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအဂၤါရပ္ႏွင့္ ျပည့္မီသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးအရ 

တတ္ႏိုင္ေသာ၊ ေနေပ်ာ္မႈရွိၿပီး ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေသာ ေဒသပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို သင့္အား ေပးပါသည္။

ရွိဇူအိုိကာၿမိဳ႕တြင္ စာသင္ျခင္း

ရိွိဇူအုိကာၿမိဳ႕ႏွင့့္ ဟာမမဆုၿမိဳ႕တြင္ 2016 ခုႏွစ္ မတ္လ၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ “ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တကၠသုိလ္အေဆာင္” 
ပံုမ်ား။ အေဆာင္တစ္ခုစီတြင္ သီးသန္႔အခန္း 5 ခန္းႏွင့္ မွ်ေဝသုံးႏိုင္ေသာ အမ်ားဆုိင္ဧရိယာတစ္ခု ပါဝင္သည္။

တကၠသိုလ္သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားအားလံုး

အတြက္ တန္ဖိုးသင့္တင့္ေသာ ေနစရာအေဆာင္ကုိ 

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 

လစဥ္အေဆာင္ငွားရမ္းခမွာ ဂ်ပန္ယန္းေငြ 

20,000 ခန္႔ျဖစ္သည္။ အေဆာင္တိုင္းတြင္ WiFi / 

ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲခြင့္ ရရွိ ႏိုင္ပါမည္။

တကၠသိုလ္ အေဆာင္

တိုက်ိဳ

ရိွိဇူအိုကာ
ဟာမမဆု

အိုဆာကာ

က်ိဳတို
ဖူဂ်ီေတာင္

836 Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8529, Japan

2019.5   ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ထားသည္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ 

ABP ဝဘ္ဆိုက္- http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp
Facebook- https://www.facebook.com/abp.shizuoka.u
အီးေမးလ္- global@adb.shizuoka.ac.jp
ဂ်ပန္ဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမ်ား သံုး၍သာ စာေရးသားႏိုင္သည္။

ရွိဇူအိုကာ တကၠသိုလ္, ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔အစည္း

ဘြဲ႕ဒီဂရီ ပရိုဂရမ္

ABP ေက်ာင္းသားမွ ေျပာၾကားခ်က္

ကြၽန္မကရွိဇူအိုကာတကၠသိုလ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာကေတာ့ဝိဇာတြဲေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖၿပီး သိပၸံတြဲဘာသာရပ္ျဖစ္ေသာကြန္ျပဴတာနည္း

ပညာသစ္ကိုသင္ယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းစာအပိုင္းမွာေတာ့တကၠသိုလ္တတိယႏွစ္မွစၿပီး မာစတာဘြဲ႕ၿပီးတဲ့အထိကြန္ျပဴတာ 

နည္းပညာသစ္ကိုေဆး႐ုံမွာဘယ္လိုအသုံးခ်ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေဆး႐ုံမွ နာမည္ႀကီးဆရာဝန္မ်ားနဲ႔အတူ သုေတသနကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါ

တယ္။ေက်ာင္းရဲ႕ေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းသာမက အေမရိကန္ႏိုင္ငံအထိပါသြားေရာက္၍ မိမိရဲ႕သုေတသနရွာေဖြတြ႕ရွိမႈကို 

တင္ျပႏိုင္ၿပီး ဆုလည္းရ ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ခ်လက္ခ် ပညာသင္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ 

ပညာေတာ္သင္ေၾကး ရယူႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္းေက်ာင္းကစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

ေက်ာင္းခ် ိန ္ ျပင္ပတြင္လည္း မိမ ိဝါသနာပါတဲ ့ ေက်ာင္းအသင္းအဖြ ဲ႕ေတြမွာ ပါဝင္ႏ ိ ုင ္႐ ု ံသာမက ကိ ုယ္တိ ုင ္ ျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ 

အသင္းအဖြဲ႕အသစ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္နာမည္ႀကီးကုမၸဏီမ်ားမွာအလုပ္ရႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြ

လည္းအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ကြၽန္မသည္ ယခုႏိုင္ငံအနံ႔အျပားမွာလူႀကိဳက္မ်ားေသာဆူဇူကီးကားကုမၸဏီမွာအလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။

Master of Informatics, Department of Informatics, SHIZUOKA UNIVERSITY, 2016.
Bachelor of Informatics, Department of Information Arts, SHIZUOKA UNIVERSITY, 2014.
Bachelor of Arts (Japanese),YANGON UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, 2007.
(Home Town) Yangon, Myanmar

ေအးႏွင္းပြင့္ေအာင္ (ဆူဇူကီး ေမာ္တာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း / ဂ ်ပန)္

အခမဲ့ ပညာေလ့လာသင္ယူပါ
ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကးျဖင့္ ရိွဇူအိုကာတကၠသိုလ္သို ့

100% ေက်ာင္းလခ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ABP ပညာသင္ဆု

သင့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုငိ္ငံရိွ ဝင္ခြင့္စစ္ေဆးမႈ စနစ္

ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ အခ်နိ္တိုအတြင္း တတ္ေျမာက္ေအာင္ 
သင္ၾကားေပးေသာ ဂ်ပန္စာ သင္႐ိုးမ်ား

ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္ ရရိွေရးအကူအညီ



Asia Bridge Program
ယေန႔ ရိွဇူအိုကာမွ ေနာင္အနာဂတ္ ကမ႓ာ့အဆင့္သို႔ 
Asia Bridge Program (ABP) သည္ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္မူထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ 

ပညာရပ္သင္ၾကားမႈ နယ္ပယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ဤပရိုဂရမ္သည္ ရွိဇူအိုကာၿမိဳ႕တြင္္ အေျခစိုက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္

အတူ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ ေနာင္အနာဂတ္၏ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားေပးရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသည္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စီးပြားေရး အျမင္ရွိမႈ၊ သိပၸံနည္းက်က် ေတြးေခၚမႈႏွင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္မ်ားကုိ 

ေပါင္းစပ္ထားမႈအေပၚ အေလးထား အာ႐ုံစိုက္ကာ ဘက္စံု အသိပညာမ်ား ေပးစြမ္းသည့္ ပညာေရးကုိ အသားေပးထားသည္။ ထုိပညာေရးမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသား

မ်ားသည္ ရိွဇူအိုကာနွင့္္ ၎တုိ႔၏ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရွိဇူအိုကာ တကၠသိုလ္ ABP တြင္ 4 ႏွစ္တာ

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ အာရွႏိုင္ငံ 5 ႏိုင္ငံ
(အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ 

 ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာ)

ဂ်ပန္ဘာသာစကား 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို 

ျပန္လည္ေလ့က်င့္ပါ

ရွင္းလင္းေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တစ္ခု 

ေမြးျမဴပါ

ပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာ 
ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ 
ေလ့လာဆည္းပူးပါ

ပထမ စာသင္ႏွစ္ဝက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ႏွစ္ဝက္စာသင္ကာလ ခုႏွစ္ခု

ABP ဘြဲ႕ႀကိဳသင္႐ိုးမ်ားသည္ ဂ်ပန္စာ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။

တစ္မူထူးျခားေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာရပ္သင္ၾကားမႈ နယ္ပယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အလုပ္သင္အျဖစ္ 

ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ 

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကဲ့သို႔ တကၠသိုယ္နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပြဲအစီအစဥ္မ်ားစြာမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ မ်ားစြာႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ပိုင္း တိက်ေသခ်ာေသာ အလုပ္အကိုင္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္၏ ပထမႏွစ္မွ

စ၍ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္မႈကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

  ဧၿပီလ ~ 
   (3.5 ႏွစ္)

Suzuki, Suzuyo, Yamaha Motor Company, Shizuoka Bank, Asahi Denso, FCC, Toyota Motor, Nissan Motor, Mazda, 
Panasonic, Toshiba, Sony EMCS, Sharp, Fujitsu, Rohm, NSK Warner, Paloma, Aichi Steel, Daikin Industry, Alps 
Electric, Chubu International Airport, Futaba Industries, Japan Airport Terminal, JATCO, Ohm Electric, Nitori

Asia Bridge Program (ABP) သည္ သင့္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္း 
ေနထိုိုင္မႈဘဝမွသည္ ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ပိုင္း သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားအထိ ၿပီးျပည့္စံုေသာ 
အကူအညီကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ABP သည္ 4-ႏွစ္ၾကာ 
အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္သည့္ 
ႏွစ္ဝက္စာသင္ကာလတြင္ 
အခ်ိန္တိုအတြင္း ဘာသာစကား 
ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာရပ္ သင္ၾကားမႈနယ္ပယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း

 ေအာက္တုိဘာ ~
    (6 လ)

အခ်ိန္တိုအတြင္း တတ္ေျမာက္ေအာင္ 
သင္ၾကားေပးသည့္ 
ဂ်ပန္ဘာသာစကား သင္႐ိုးမ်ား

ABP အေျခခံ သင္႐ိုးမ်ား

ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာေရး
ABP အေထြေထြ သင္႐ိုးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား တတ္ႂကြစြာ 
ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ေလ့လာမႈ သင္႐ိုးမ်ား
ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား
ဘြဲ႔လြန္ သုေတသန ပေရာဂ်က္မ်ား

စာရင္းသြင္းမႈ
ABP သင္႐ိုးမ်ား

အာရွတိုက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား

ဘြဲ႔ရရွိျခင္း
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
အလုပ္အကုိင္မ်ား

ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ

ABP သည္ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးႏွင့္ စာရင္းသြင္းအပ္ႏွံေၾကးမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္အျပင္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းလခ 
အျပည့္အဝကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံထားပါသည္။ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ႏွင့္ စတုတၳႏွစ္အတြက္ ယခင္ႏွစ္အတြင္း  တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ပညာေရး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုိင္ရာ ႏွစ္စဥ္ အကဲျဖတ္ခ်က္အေပၚ 
မူတည္၍ ေက်ာင္းလခ 50% သုိ႔မဟုတ္ 
100% ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ ABP 
လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအျပင္ အျခားအစိုးရႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ 

လူမႈဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံ မဟာဌာန
● Social and Human Studies ● Language and Literature
● Law ● Economics   

ပညာေရး မဟာဌာန*
သိပၸံဘာသာရပ္ မဟာဌာန
● Mathematics ● Physics ● Chemistry ● Biological Science
● Geoscience

စိုက္ပ်ိဳးေရး မဟာဌာန
● Bioresource Sciences ● Applied Life Sciences

အခ်က္အလက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဌာန
● Computer Science ● Behavior Informatics ● Socio-Information Studies

အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ မဟာဌာန
● Mechanical Engineering ● Electrical and Electronic Engineering
● Electronics and Materials Science
● Applied Chemistry and Biochemical Engineering
● Mathematical and Systems Engineering

ရွိဇူအိုကာ တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ဟာမမဆု တကၠသိုလ္နယ္ေျမ

တကၠသိုလ္ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ား

ABP ပညာသင္ဆုျဖင့္ အခမဲ့ စာသင္ၾကားပါ

ရွိဇူအိုကာ တကၠသိုလ္၏ လက္ရွိ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စိစစ္တည္းျဖတ္မႈေၾကာင့္ ပညာေရး မဟာဌာနတြင္ လက္ခံရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။ ပညာေရး မဟာဌာနတြင္ 
တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆိုသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္တြင္ တင္ထားသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈကိုးကားသင့္ပါသည္။

ABP အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ EJU (ဂ်ပန္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ) ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ကြၽမ္းက်င္မႈ စာေမးပြဲ (TOEFL၊ TOEIC သို႔မဟုတ္ IELTS) တို႔ကို 

ေျဖဆိုရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ စိတ္ႀကိဳက္အေနျဖင့္ JLPT (ဂ်ပန္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈ စာေမးပြဲ)ကို ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းကို သင္ႏိုင္ငံႏွင့္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္ေဆာင္စဥ္အတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ် ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္မလိုပါ။ 

ေလွ်ာက္ထားပံု

ABP ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

စုစုေပါင္း ေငြပမာဏ ဂ်ပန္ယန္း 17,000 

ေလွ်ာက္လႊာေၾကး

ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္

ဂ်ပန္ယန္း 282,000

စာရင္းသြင္းအပ္ႏွံေၾကး

ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဂ်ပန္ယန္း 535,800 

ေက်ာင္းလခ

ပထမနွစ္ - (100%) ကင္းလြတ္ခြင့္ ရသည္

ဒုတိယနွစ္ မွ စတုတၳနွစ္ အထိ -

(50% သုိ ့မဟတ္ 100%)ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည္

ဤဇယားတြင္ 2019 ခုႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလခႏွင့္ အျခားက်သင့္ေငြမ်ားကို ျပသထားသည္။ 
နွစ္စဥ္အေျပာင္းအလဲရိွနိုင္သည္။

 EJU ဘာသာရပ္ စာေမးပြဲ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အႏုပညာႏွင့္ လူမႈဘာသာရပ္ ဌာနမ်ား

ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားအျဖစ္ ဂ်ပန္ဘာသာ*
ဂ်ပန္ႏွင့္ ကမ႓ာ့ေရးရာ
သခ်ၤာ သင္႐ိုး 1**

သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဌာနမ်ား

ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားအျဖစ္ ဂ်ပန္ဘာသာ*
သိပၸံဘာသာရပ္***

သခ်ၤာသင္႐ိုး 2

    * ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကားအျဖစ္ ဂ်ပန္ဘာသာ ဘာသာရပ္ စစ္ေဆးမႈကို JLPT (ဂ်ပန္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈ စာေမးပြဲ)ႏွင့္ အစားထိုးႏိုင္သည္။
  ** ပညာေရး မဟာဌာနႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဘာသာရပ္ဌာန (အခ်က္အလက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မဟာဌာန) တို႔သည္ သခ်ၤာသင္႐ိုး 1 ကိုျဖစ္ေစ 2 ကိုျဖစ္ေစ လက္ခံသည္။
*** ဌာနတစ္ခုစီသည္ သိပၸံဘာသာရပ္သံုးခုအနက္ ႏွစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုသည္။ သိပၸံဘာသာရပ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိရန္ 
 ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ < http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/ > တြင္ တင္ထားသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈစ္စစ္ေဆးပါ။

⚠ စာေမးပြဲမ်ား မေျဖဆိုမီ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ တင္ထားသည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အရင္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါ။

 EJU ဆိုတာ ဘာလဲ ။ EJU တရားဝင္ ဝဘ္ဆိုက္ - https://www.jasso.go.jp/en/eju/

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ EJU စာရင္းသြင္းမႈ႐ုံး
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ (MAJA)
နံပါတ္.2B(4)၊ Snow Garden အိမ္ရာ၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ႏွင္းဆီကုန္း (က) ရပ္ကြက္၊ 
သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ဖုန္း- +95-9-262602121၊ +95-9-428612151၊ +95-9-428613848
အီးေမးလ္- maja.ygn@gmail.com
ဝဘ္ဆိုက္- www.ascoja-maja.org.mm

 ဝင္ခြင့္အတြက္ ABP ေလွ်ာက္ထားမႈ အခ်ိန္စာရင္း

ႏိုဝင္ဘာ-
ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ EJU 

စာေမးပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုပါ
ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ EJU 

ဇူလိုင္လ-
ဒုတိယအႀကိမ္ EJU 

စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈအတြက္ စာရင္းသြင္းပါစာေမးပြဲေျဖဆိုမႈအတြက္ စာရင္းသြင္းပါ

ဇြန္လ-
ပထမအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ EJU 

စာေမးပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုပါ
ပထမအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ EJU 

ေဖေဖာ္ဝါရီ-
EJU ပထမအႀကိမ္ 

စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈအတြက္ စာရင္းသြင္းပါ

ေအာက္တုိဘာ- 
ရိွိဇူအုိကာ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ရိွိဇူအုိကာ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင

ေဖေဖာ္ဝါရီ-မတ္- 
တစ္ဦးခ်င္း 

လူေတြ႕ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္းလူေတြ႕ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္း

ဇန္နဝါရီ-ေဖေဖာ္ဝါရီ- 
စာရြက္စာတမ္း စစ္ေဆးျခင္းစာရြက္စာတမ္း စစ္ေဆးျခင္း

နုိဝင္ဘာ - ဒီဇင္ဘာ -
ABP အြန္လုိင္းတြင္ ေလွ်ာက္တားျခင္း (EJU ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္မ်ားနွင့္

အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္္မွတ္မ်ား တင္သြင္းပါ)

ABP
ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ 

လက္ေတြ႕အလုပ္လုပ္ကုိင္ရသည့္ 
အေတြ႕အၾကံဳ

EJU ဆိုသည္မွာ "ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ"၏ အတိုေကာက္ျဖစ္ပါသည္။ 
EJU စာေမးပြဲကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ (နယူးေဒလီၿမိဳ႕)၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ (ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆူရဘယၿမိဳ႕)၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ (ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕)၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ (ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕)၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ EJU စာေမးပြဲမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။


