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အများြပည်သပုိူင ်မူလတန်းေကျာငး်�ငှ့အ်လယ်တန်းေကျာငး်များသို ့ 

�ိငုင်ြံခားသားများ ေကျာငး်အပ်�ှြံခငး်�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ 
* အချို �ေသာ URL မှလင့ခ််များသည် ဂျပန်ဘာသာစကားြဖင့သ်ာ ဖတ်���ိငုပ်ါမည်။ 

 

ဂျပန်�ိငုင်၏ံ မသငမ်ေနရပညာေရးစနစ်�ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ 

အဓိကေကျာငး်အမျိုးအစားများ 

�ိငုင်ြံခားသားကေလးငယ်များသည်လည်း အများြပည်သူပုိင ်မူလတန်းေကျာငး်�ငှ့အ်လယ်တန်းေကျာငး်များသုိ ့ 

တက်ေရာက်ရန် ဆ���ိှပါက ဂျပန်လူမျို းကေလးသူငယ်ေကျာငး်သားေလးများက့ဲသုိအ့လားတူ အခမ့ဲလက်ခံေပးလျက်�ိှ�ပီး 

ဂျပန်လူမျို းများ�ငှ့တ်န်းတူညီမ��ိှေသာ ပညာေရးရယူ�ိငုမ်ည့်အခွင့အ်ေရးအတွက် အာမခံချက်ေပးအပ်ထားပါသည်။ 

ဂျပန်�ိငုင်တွံင ်မူလတန်းေကျာငး်ကုိ အသက် 6 �စ်ှြပည့်�ပီးသည့်ေနာက် ပထမဆုံး ဧ�ပီလမှစတငက်ာ 

ေကျာငး်ဝငခွ်င့ရ်�ိှ�ိငုမ်ည်ြဖစ်�ပီး 6 �စ်ှတာ ပညာသငယူ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ မူလတန်းေကျာငး်ေအာငြ်မင�်ပီးသွားပါက 

အလယ်တန်းေကျာငး်သုိဝ့ငခွ်င့ရ်မည်ြဖစ်�ပီး 3 �စ်ှတာ ပညာသငယူ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
<တုိကျို �မိ �ု၌ အဓိကအများဆုံး ေနထုိင�်ကေသာ �ိငုင် ံ5 ခုမှ �ိငုင်သံားများ�ငှ့ ်ဂျပန်�ိငုင်၏ံ မသငမ်ေနရပညာေရးစနစ်တုိ၏့ 

��ငိး်ယှဉ်ချက်ဇယား> 
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* အရငး်အြမစ် : ပညာေရး၊ ယဉ်ေကျးမ�၊ အားကစား၊ သိပ�ံ�ငှ့န်ည်းပညာဝန်�ကီးဌာန (ကမ�ာတစ်ဝှမ်း�ိှ 

စာသငေ်ကျာငး်စနစ်များ) 

* အေရာငြ်ခယ်ထားသည့်ေနရာများသည် မသငမ်ေနရပညာေရးြဖစ်ပါသည်။ 

 

မသန်စွမ်းကေလးသူငယ်များ�ငှ့ ်ေကျာငး်သားများအတွက်ေကျာငး်များ (အထူးဂ�ုြပုကူညီပ့ံပုိးမ�ေပးေသာေကျာငး်များ) 

လည်း �ိှပါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိ တုိကျို �မိ �ုေတာ်ပညာေရးေကာ်မတီ (အထူးဂ�ုြပုကူညီပ့ံပုိးမ�ေပးေသာေကျာငး်များစာရငး်) 

၏ပငမ်စာမျက်�ာှတွင ်ဖတ်��ပါ။ 

ထုိအ့ြပင ်အများြပည်သူပုိငေ်ကျာငး်များအြပင ်�ိငုင်တံကာေကျာငး်များ စသည်တုိလ့ည်း �ိှပါသည်။ 

 

 

နုိင်ငံ အမည် ဂျ ပန် ကုိရီးယာ း ဗီယက်နမ် ဖိလစ်ပုိင် နီပေါ

ပညာ ရေး  
ကာ လ ဧပြီ မတ် စက်တင်ဘာ ဇွန် ဧပြီ

5 နှစ်

19 နှစ်

~

အခြ ေခံအဆင့် 

အလယ်တန်း ကျ ော င်း

(3~4 နှစ်တာ )

မူလတန်းကျ ော င်း
(6 နှစ်တာ )

တက္ကသုိလ်၊ 

အသက်မွ ေး  

ဝမ်းကျ ော င်း 

ကော လိပ် စသည်

အလယ်တန်း

 ကျ ော င်း

(3 နှစ်တာ )

အထက်တန်း 

ကျ ော င်း စသည်

မူလတန်းကျ ော
င်း

(6 နှစ်တာ )

တရုတ်

စက်တင်ဘာ

14 နှစ်

15 နှစ်

16 နှစ်

17 နှစ်

18 နှစ်

6 နှစ်

7 နှစ်

8 နှစ်

9 နှစ်

10 နှစ်

11 နှစ်

12 နှစ်

13 နှစ်

အခြ ေခံအဆင့် 
မူလတန်းကျ ော င်း

(5 နှစ်တာ )

ရှေးဉီးကာ လ 
အလယ်တန်း ကျ ော င်း

(3 နှစ်တာ )

အလယ်ပုိင်းကာ လ 
အလယ်တန်းကျ ော င်း

(2 နှစ်တာ )

နှ ောင်းပုိင်းကာ လ 
အလယ်တန်းကျ ော င်း

(2 နှစ်တာ )

တက္ကသုိလ်

တက္ကသုိလ်၊ အသက်မွ ေး

 ဝမ်းကျ ော င်း ကော လိပ် 

စသည်

အထက်အဆင့် 

အလယ်တန်း ကျ ော င်း

အလယ်တန်း 

ကျ ော င်း

(3 နှစ်တာ )

သာ မန်နှင့် 

အလုပ်အကုိင် 

အထက်တန်း ကျ ော င်း

တက္ကသုိလ်၊ 

အသက်မွ ေး  

ဝမ်းကျ ော င်း 

တက္ကသုိလ်

အခြ ေခံအဆင့် 

မူလတန်းကျ ော င်း

(6 နှစ်တာ )

အခြ ေခံအဆင့် 
မူလတန်းကျ ော င်း

(5 နှစ်တာ )

အော က်အဆင့် 
အလယ်တန်း 
ကျ ော င်း

(4 နှစ်တာ )

တက္ကသုိလ်၊ 
ဂျ ူ နီယာ ကော လိပ်

ရှေးဉီးကာ လ 
အလယ်တန်း 
ကျ ော င်း

(4 နှစ်တာ )

အခြ ေခံအဆင့် 
မူလတန်းကျ ော င်း

(6 နှစ်တာ )

နှ ောင်းပုိင်းကာ လ 

အလယ်တန်းကျ ော င်း

(2 နှစ်တာ )

တက္ကသုိလ်၊ ကော လိပ်၊
 အလယ်တန်း 
နောက်ပုိင်းရိှ 

ပညာ ရေး အဖ့ဲွအစည်း

အထက်အဆင့် 
အလယ်တန်း ကျ ော င်း

https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/special_needs_school/school_list.html
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စာသငေ်ကျာငး်၏ တစ်�စ်ှတာ 

ေကျာငး်များသည် ဧ�ပီလတွင ်စဖွင့ပ်ါသည်။ 

 

 

1 �စ်ှလ�င ်ကာလ 2 ခုခဲွထားသည့် ပညာသငက်ာလ 2 ခုစနစ်�ိှသည့် ေကျာငး်များ�ငှ့ ်1 �စ်ှလ�င ်ကာလ 3 ခုခဲွထားသည့် 

ပညာသငက်ာလ 3 ခုစနစ်�ိှသည့်ေကျာငး်များ �ိှပါသည်။  

 

အများြပည်သပုိူင ်မူလတန်းေကျာငး်�ငှ့ ်အလယ်တန်းေကျာငး်များ၏ ေကျာငး်လခ စသည် 

ေကျာငး်လခ၊ ဖတ်စာအုပ်တုိသ့ည် အခမ့ဲြဖစ်ပါသည်။ အချို �ေသာ သငေ်ထာက်ကူပစ�ည်း (ေကျာငး်တွငသုံ်းသည့် 

သငေ်ထာက်ကူများ) စသည်တုိအ့တွက် အခေ�ကးေငေွပးရြခငး်မျို း �ိှပါမည်။ 

ေငေွ�ကးအခက်အခဲေ�ကာင့ ်ေကျာငး်တက်ရန်ခက်ခဲပါက သငေ်ထာက်ကူပစ�ည်းများဝယ်ယူရန်ေငေွ�ကးအတွက် 

ေထာက်ပ့ံမ�ရယူြခငး် ြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိ တုိကျို �မိ �ုေတာ်ပညာေရးေကာ်မတီ (ေကျာငး်အပ်�ှမံ�ေထာက်ပ့ံကူညီေရး) ၏ပငမ်စာမျက်�ာှ�ငှ့ ်ပညာေရး၊ 

ယဉ်ေကျးမ�၊ အားကစား၊ သိပ�ံ�ငှ့န်ည်းပညာဝန်�ကီးဌာန (ေကျာငး်အပ်�ှမံ�ေထာက်ပ့ံကူညီေရး) ၏ပငမ်စာမျက်�ာှတုိတွ့င ်

ဖတ်��ပါ။ 

  

မတ်

ကာ လ 3 ခုစနစ်

ကာ လ 2 ခုစနစ်
နွ ေဦး

ကျ ော င်းပိတ်ရက် ပထမနှစ်ဝက်
နွ ေ

ကျ ော င်းပိတ်ရက်

နွ ေဦး
ကျ ော င်းပိတ်ရက် ပထမနှစ်ဝက်

နွ ေ

ကျ ော င်းပိတ်ရက်

ဧ မေ ဇွန် ဇူ သြ

ဧ

ကာ လ 3 ခုစနစ်

ကာ လ 2 ခုစနစ်

မတ်

ဒုတိယနှစ်ဝက် ဆော င်း
ကျ ော င်းပိတ်ရက် တတိယနှစ်ဝက် နွ ေဦး

ကျ ော င်းပိတ်ရက်

ပထမနှစ်ဝက် ဒုတိယ
နှစ်ဝက်

ဆော င်း
ကျ ော င်းပိတ်ရက် ဒုတိယနှစ်ဝက် နွ ေဦး

ကျ ော င်းပိတ်ရက်

စက် အော က် နုိ ဒီ ဇန် ဖေ

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/tuition/tuition/board_of_education.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
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အများြပည်သပုိူင ်အလယ်တန်းေကျာငး်များ၏ ညပုိငး်သငတ်န်း 

မသငမ်ေနရပညာေရးမ�ပီးဆုံးေသးေသာသူများ�ငှ့ ်အလယ်တန်းေကျာငး်တွင ်အလုံအေလာက် 

ပညာမသငယူ်ခ့ဲရေသာသူများ၏ ေကျာငး်ဝငခွ်င့အ်တွက်ေဆွးေ�းွတုိငပ်င�ိ်ငုပ်ါသည်။ 

တုိကျိုတွင ်အလယ်တန်းေကျာငး် 8 ေကျာငး်၌ ညပုိငး်သငတ်န်းများ ဖွင့လှ်စ်ထားပါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိ တုိကျို �မိ �ုေတာ်ပညာေရးေကာ်မတီ (အများြပည်သူပုိင ်အလယ်တန်းေကျာငး်များ၏ ညပုိငး်သငတ်န်း) 

၏ပငမ်စာမျက်�ာှတွင ်ဖတ်��ပါ။ 

 

အထက်တန်းေကျာငး်ဝငခွ်င့စ်ာေမးပဲွ 

“တုိကျို၌ေနထုိငေ်သာ�ိငုင်ြံခားသားေကျာငး်သားများကုိ ဦးတည်�ပီး ေရွးချယ်ြခငး်” စသည်ြဖင့ ်�ိငုင်သုိံ ့ြပန်လာေသာ 

ေကျာငး်သားများ�ငှ့ ်�ိငုင်ြံခားသားေကျာငး်သားများအတွက် အထူးထည့်သွငး်စဉ်းစားေပးလျက်�ိှပါသည်။ 

အေသးစိတ်ကုိ တုိကျို �မိ �ုေတာ်ပညာေရးေကာ်မတီ (�မိ �ုေတာ်ပုိငအ်ထက်တန်းေကျာငး်) ၏ ပငမ်စာမျက်�ာှတွင ်ဖတ်��ပါ။ 

 

�ိငုင်ြံခားသားများ၏ ေကျာငး်အပ်�ှမံ��ငှ့စ်ပ်လျဉ်း၍ 

�မို�နယ်�ုံးများတငွ ်လုပ်ထံးုလုပ်နည်းများေဆာငရွ်က်ြခငး် 

�ိငုင်ြံခားသား ကေလးသူငယ်များ၊ ေကျာငး်သားများ၏ အုပ်ထိန်းသူတုိသ့ည် ပထမဦးစွာအေနြဖင့ ်ေနထုိငလ်ျက်�ိှသည့် 

�မိ �ု၊ ရပ်ကွက်၊ �မိ �ုနယ်၊ ေကျးရွာများ�ိှ အုပ်ချု ပ်ေရး�ုံးများတွင ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လုပ်ေဆာငပ်ါ။  

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် အချိန်မေရွး လက်ခံေဆာငရွ်က်ေပးလျက်�ိှပါသည်။ 

�မိ �ု၊ ရပ်ကွက်၊ �မိ �ုနယ်၊ ေကျးရွာအုပ်ချု ပ်ေရး�ုံးများ၏ ေကာငတ်ာများသည် ဤလင့ခ််မှြဖစ် 

 

အပ်ုထန်ိးသမူျားအတက်ွ လင့ခ််များ 

ပညာေရးေဆွးေ�းွတိငုပ်ငမ်� 

● ပညာေရးေဆွးေ�းွတုိငပ်ငမ်�စငတ်ာ 

(1) ပညာေရးဆုိငရ်ာအေထွေထွေဆွးေ�းွတုိငပ်ငမ်��ငှ့ ်အ�ိငုက်ျင့ခံ်ရမ�များအတွက် hotline 

ဖုန်း : 0120-538288 (24 နာရီ 365 ရက် : အခမ့ဲ) 

* အေြခခံအားြဖင့ ်ဂျပန်ဘာသာစကားြဖင့သ်ာ ဝန်ေဆာငမ်�ရ�ိငုပ်ါသည်။ 

 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/eveningschool.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/index.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/contact_list_for_foreign_people.html
https://e-sodan.metro.tokyo.lg.jp/
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(2) ပညာေရးဆုိငရ်ာအေထွေထွေဆွးေ�းွတုိငပ်ငမ်� 

�ကားရက် (တနလင်္ာ~ေသာ�ကာ) : မနက် 9 နာရီမှ ညေန 6 နာရီအထိ 

လစဉ် တတိယေြမာက် စေနေန ့ : မနက် 9 နာရီမှ ညေန 5 နာရီအထိ 

စငတ်ာသုိလ့ာေရာက်ေဆွးေ�းွမ�အတွက် ဖုန်းြဖင့ ်�ကိုတငစ်ာရငး်ေပးပါ။ ဖုန်း : 0120-53-8288 

* စကားြပန်ြဖင့ေ်ဆွးေ�းွမ�ြပုမည့် �ိငုင်ြံခားသားကေလးသူငယ်များ၊ ေကျာငး်သားများ၏ 

အထက်တန်းေကျာငး်ဆက်လက်တက်ေရာက်ရန်�ငှ့ ်ပညာေရးေဆွးေ�းွတုိငပ်ငမ်�များအတွက် အပတ်စဉ် 

ေသာ�ကာေန ့ ေနလ့ယ် 1 နာရီမှ ညေန 5 နာရီအထိ (စာရငး်လက်ခံမ�သည် ညေန 4 နာရီအထိ) 

※ရ�ိှ�ိငုေ်သာဘာသာစကားများ : ဂျပန်၊ အဂင်္လိပ်၊ တ�ုတ်၊ ကုိရီးယား ဘာသာစကားများ 

 

ေနထိငုမ်�ဘဝဆိငုရ်ာ ကူညီပ့ံပုိးမ� 

● "Life in Tokyo : Your Guide" (တုိကျို �မိ �ုေတာ် ေနထုိငမ်�ဘဝ�ငှ့ယ်ဉ်ေကျးမ�ေရးရာဗျူ �ုိ) 

တုိကျိုတွင ်ပထမဆုံးစတငေ်နထုိငမ်ည့်�ိငုင်ြံခားသားများအတွက် ေနထုိငမ်�ဘဝဆုိငရ်ာအချက်အလက်များစာေစာင ်

ြဖစ်ပါသည်။ 

ရ�ိှ�ိငုေ်သာဘာသာစကားများ : ဂျပန်၊ အဂင်္လိပ်၊ တ�ုတ်၊ ကုိရီးယား ဘာသာစကားများ 

● �ိငုင်ြံခားသားများအတွက် ေနထုိငမ်�ဆုိငရ်ာကူညီပ့ံပုိးေရးေပါ်တယ်လ်ဆုိဒ ်(တရားေရးဝန်�ကီးဌာန 

လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရးေအဂျငစီ်) 

ဂျပန်�ိငုင်တွံင ်ေနထုိငမ်�ြပုရန်အတွက် လုိအပ်မည့်အမျို းမျို းေသာသတငး်အချက်အလက်များ ေဖာ်ြပထားေသာ 

ေပါ်တယ်လ်ဆုိဒြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ရ�ိှ�ိငုေ်သာဘာသာစကားများ : ဂျပန်ဘာသာ၊ လွယ်ကူေသာဂျပန်စကား၊ အဂင်္လိပ်၊ တ�ုတ်၊ ကုိရီးယား၊ စပိန်၊ 

ေပါ်တူဂီ၊ ဗီယက်နမ်၊ နီေပါ၊ ထုိငး်၊ အငဒ်ိနီုး�ှား၊ ြမန်မာ၊ ခမာ (ကေမ�ာဒးီယား)၊ ဖိလစ်ပုိင၊် မွန်ဂုိ ဘာသာစကားများ 

 

ရပ်ကွက်၊ �မို�၊ �မို�နယ်၊ ေကျးရွာပညာေရးေကာ်မတ ီအပ်ုထန်ိးသမူျားအတက်ွ လင့ခ််များ 

�ိငုင်ြံခားသားကေလးများ လက်ခံြခငး် 

● �ိငုင်ြံခားသားကေလးသူငယ်များ�ငှ့ေ်ကျာငး်သားများအတွက် ေကျာငး်အပ်�ှေံရးလမ်း��န်စာအုပ် (ပညာေရး၊ 

ယဉ်ေကျးမ�၊ အားကစား၊ သိပ�ံ�ငှ့န်ည်းပညာဝန်�ကီးဌာန) 

ဂျပန်ေကျာငး်များသုိေ့ကျာငး်အပ်�ှရံန်အတွက် ဘာသာစကားတစ်ခုစီြဖင့ေ်ဖာ်ြပထားေသာလမ်း��န် ြဖစ်ပါသည်။ 

ရ�ိှ�ိငုေ်သာဘာသာစကားများ : အဂင်္လိပ်၊ ကုိရီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပုိင၊် တ�ုတ်၊ ေပါ်တူဂီ၊ စပိန် ဘာသာစကားများ 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000945.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm
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● �ိငုင်ြံခားသားကေလးသူငယ်များ�ငှ့ေ်ကျာငး်သားများ လက်ခံမ�လမ်း��န် (ပညာေရး၊ ယဉ်ေကျးမ�၊ အားကစား၊ 

သိပ��ံငှ့န်ည်းပညာဝန်�ကီးဌာန) 

�ိငုင်ြံခားသားကေလးသူငယ်များ�ငှ့ ်ေကျာငး်သားများကုိ အများြပည်သူပုိငေ်ကျာငး်များတွင ်အဆငေ်ြပေချာေမွ� စွာ 

လက်ခံ�ိငုရ်န်အတွက် အချက်အလက်များြဖစ်ပါသည်။ 

● CASTA-NET (ပညာေရး၊ ယဉ်ေကျးမ�၊ အားကစား၊ သိပ�ံ�ငှ့န်ည်းပညာဝန်�ကီးဌာန) 

�ိငုင်ြံခား�ငှ့ဆ်က်�ယ်ွမ��ိှသည့်ကေလးသူငယ်များ�ငှ့ေ်ကျာငး်သားများ၏ ပညာသင�်ကားမ�အတွက် 

ကူညီပ့ံပုိးေပးသည့်သတငး်အချက်အလက်များ �ှာေဖွ�ိငုေ်သာဝက်ဘ်ဆုိက်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ဂျပန်ဘာသာစကားပုိခ့ျမ� 

● ဂျပန်ဘာသာစကားပုိခ့ျမ� လက်စဲွစာအုပ် (တုိကျို �မိ �ုေတာ် ပညာေရးေကာ်မတီ) 

ဂျပန်ဘာသာစကားပုိခ့ျေပးရန်လုိအပ်ေသာ �ိငုင်ြံခားသားကေလးသူငယ်များ�ငှ့ ်ေကျာငး်သားများအတွက် 

ဂျပန်ဘာသာစကား ဖတ်စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။ 

● �ိငုင်ြံခားသားကေလးသူငယ်များ�ငှ့ ်ေကျာငး်သားများသုံးရန်အတွက် ဂျပန်ဘာသာစကားဖတ်စာအုပ် “Tanoshii 

Gakkou” (တုိကျို �မိ �ုေတာ် ပညာေရးေကာ်မတီ) 

ဂျပန်ဘာသာစကားပုိခ့ျေပးရန်လုိအပ်ေသာ �ိငုင်ြံခားသားကေလးသူငယ်များ�ငှ့ ်ေကျာငး်သားများအတွက် 

ဘာသာစကားအမျို းမျို းြဖင့ ်ေထာက်ပ့ံေပးထား�ပီး ဂျပန်ဘာသာစကားပုိခ့ျမ�ကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးရန်�ငှ့ ်

ေကျာငး်သားဘဝအတွက် သင့ေ်လျာ်သည့် ��န်�ကားြပသမ�များေပးရန်တုိအ့တွက် ဘာသာစကားတစ်ခုစီြဖင့ ်

ေဖာ်ြပထားေသာဖတ်စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရ�ိှ�ိငုေ်သာဘာသာစကားများ : တ�ုတ်၊ ဖိလစ်ပုိင၊် ကုိရီးယား၊ အဂင်္လိပ်၊ စပိန်၊ ထုိငး်၊ ေပါ်တူဂီ၊ ြမန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ မွန်ဂုိ၊ 

�ု�ှား၊ ပါ�ှား၊ အာရဗီ၊ ြပငသ်စ်၊ လာအုိ၊ �ုိေမးနီးယား၊ နီေပါ၊ ဘဂင်္ ါလီ၊ ဟငဒ်၊ီ အငဒ်ိနီုး�ှား၊ တူရကီ၊ ဆငဟ်ာလာ 

ဘာသာစကားများ 

  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/handbook.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/tanoshi_gakko.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/japanese/tanoshi_gakko.html
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စုံစမ်းေမးြမန်းရန် 

[အများြပည်သူပုိင် မူလတန်းေကျာင်း၊ အလယ်တန်းေကျာင်း၊ မသင်မေနရပညာေရးေကျာင်းများ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့်ကိစ�များ] 

ပညာေရးေကာ်မတီ�ုံး ေဒသတွင်းပညာေရးကူညီပ့ံပုိးမ�ဌာန မသင်မေနရပညာေရးဌာနခဲွ မူလတန်း�ငှ့အ်လယ်တန်းေကျာင်းများ 

တာဝန်ခံဌာနစိတ် 

အီးေမးလ် : S8000810(at)section.metro.tokyo.jp 

အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးသည့်ေမးလ်များမှကာကွယ်ရန်အတွက် အီးေမးလ်လိပ်စာေဖာ်ြပချက်ကုိ ေြပာင်းလဲထားပါသည်။ 

ေကျးဇူးြပု၍ (at) ကုိ @သုိေ့ြပာင်းလဲ�ပီး အသုံးြပုေပးပါ။ 
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