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●အလယတ်န်းေကျာငး်သား��င့ေ်အာက၏်ကေလးငယက်ိြပ
စပျိ
းေထာငး်လ�က�်�ိသည့သ်�

အေ�ကာငး်ကိစ�

● ●

စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်

◆ကေလးငယမ်ျားေထာကပ့ံ်ေ�ကး

【ေထာကပ့ံ်ေ�ကးလစ���န်း】

၁၅��စ်ြပည့သ်ည့ရ်က်ေနာက်ပိ�ငး်၏ပထမဆံ�း၃လပိ�ငး်၃၁ရက်ေနအ့ထိ

၏ကေလးငယ်ကိ�ရည်ရွယ်�ပီးေထာကပံ်ေ့�ကးကိ�ေပးေချမည်။

※လက်ခံသ�၏ဝငေ်ငကွဝငေ်ငကွန ့သ်တ်မ�ပမာဏ��င့အ်ထက်ြဖစ်သည့်အခါ၊ 

တစ်လစာ��နး်သည်ကေလးတစ်ေယာက်လ�ငတ်စ်ပံ�စံတညး် 

ယနး်၅,၀၀၀ြဖစ်လာမည်။ထိ�အ့ြပင၊်ဝငေ်ငအွြမင့ဆ်ံ�းကန ့သ်တ်မ�ပမာဏ

ကိ�ေကျာ်လနွသ်ည့အ်ခါသည ်ေပးေချြခငး်ခံရမည်မဟ�တ်ပါ။

※ကေလးဦးေရသည်၊အသက်၁၈��စ်ြပည့သ်ည့ေ်န�့�င့် ေနာကပိ်�ငး်

၏ေနာကပိ်�ငး်၏ပထမဆံ�း၃လပိ�ငး်၃၁ရက်ေနအ့ထ�ိကားတွင�်�ိသည့်

ကေလးငယ်များအတွငး်တွငေ်ရတွက်မည်။

၁ ။ေထာကပ့ံ်ေ�ကးစသည့စ်းီပွားေရးဆိ�ငရ်ာအ ေထာကအ်ပ့ံ

ေထာက်ပံေ့�ကး��င့ေ်ကျာငး်စရိတ်၊ေလက့ျင့သ်င�်ကားရနလ်ိ�အပ်ေသာအသံ�းစရိတ်အေထာက်အပံ့
စသည့၊်စီးပွားေရး��င့သ်က်ဆိ�ငေ်သာက�နက်ျစရိတ်ကိ�ေထာကပံ်မ့ည်။

၃��စ်မြပည့မီ်

၃��စ်～မ�လတနး်ေကျာငး်သား(အမ�တ် ၁၊ ၂ ကေလး)

၃��စ်～မ�လတနး်ေကျာငး်သား(အမ�တ် ၃ကေလး)

အလယ်တနး်ေကျာငး်သား

ယနး်၁၅,၀၀၀

ယနး်၁၀,၀၀၀

ယနး်၁၅,၀၀၀

ယနး်၁၀,၀၀၀

အေ�ကာငး်ကိစ�

● ●

မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်

◆ကေလးငယေ်ဆးဝါးက�သ
စရိတ်ေထာကပံ်မ့�၁၅��စ်ြပည့သ်ည့ရ်က်ေနာက်ပိ�ငး်၏ပထမဆံ�း၃လ

ပိ�ငး်၃၁ရက်ေနအ့ထကိေလးငယ်၏ကျနး်မာေရးအာမခံအကျံ းဝင်

သည့ေ်ဆးဝါးက�သစရိတ�်�င့ေ်ဆး�ံ�တက်ေနချိနအ်စားအစာေဆးဝါး

ခ၏မိမိကိ�ယ်တိ�ငက်�နက်ျမ�အတွက်ကိ�ေထာကပံ်မ့ည်။

＊　  …��ငး်ဂျ ခ�ခ�၏ေကာငတ်ာ

＊
…အပတ်စ� အဂ� ါေနမ့နွး်လဲွပိ�ငး်၇နာရီအထေိလ�က်ထားြခငး်၊တိ�ငပ်ငြ်ခငး်

စသည်တိ�ကိ့�လ�ပ်ေဆာင် �ိ�ငမ်ည။်(အြခားအဖွဲ�အစည်းများ��င့ည်��ိ �ငိး် ရနလ်ိ�

အပ်ေသာ�ံ�းကိစ�များကိ�ကိ�ငတ်ွယ်၍မရ �ိ�ငေ်သာအခါလည်း��ိမည်ြဖစ်သည်။)

လ�ပ်ငနး်အေ�ကာငး်၏အသက်အပိ�ငး်အြခားတွင●်

ကိ�တပ်ေပးထားမည။်

မ�လ...မ�လတနး်ေကျာငး်သား 

အလယ်...အလယ်တနး်ေကျာငး်သား

အထက်တနး်...အသက်၁၈��စ်၏ဘ�ာ��စ်က�နအ်ထ

ဇယား�ကည့န်ညး် ၆ ။ကေလးငယြ်ပ	စ�ပျိ	းေထာငြ်ခငး်စသည့တ်ိ�ငပ်ငရ်န်ေကာငတ်ာ

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမည့အ်ေ�ကာငး်အရာ၊တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရနေ်ကာငတ်ာ စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်

◆ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�၏အေထေွထွ
တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်ကေလးငယ်အေထေွထစွငတ်ာ��င့�်မိ  �နယ်တငး်၄ေနရာ၏ကေလးငယ်

��င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပံ်မ့�စငတ်ာတွင၊်ကေလးငယ်မိသားစ���င့ပ်တ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်င်

ေဆွးေ�းွမ�ကိ�အေထေွထအွားြဖင့ေ်ဆာငရွ်က်သာွးမည်။ကေလးငယ်ြပ စ�ပျိ းေထာငမ်�တငွ်

စိ�းရိမ်ြခငး်��င့စိ်တ်ပ�ပနြ်ခငး်၊အခက်အခဲ��ေိနသည့က်ိစ���င့န်ားမလည်ေသာအေ�ကာငး်အရာ

စသည်တိ�က့ိ�၊လွတ်လပ်စာွတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေပးပါ။

◆ပညာေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
ကေလးငယ်၏ပငက်ိ�စ
ိ�က်၊သာွးလာလ�ပ်��ားမ�၊စိတ်��င့က်ိ�ယ်ခ��ာကျနး်မာေရး၊ ေလလ့ာြခငး်၊

အ�ိ�ငက်ျင့မ်�စသည့၊်ပညာေရးေပ�မ�ြပဿနာများ��င့ပ်ပနမ်�များ၏   တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်ကိ�၊စိတ်

ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ပ်ညာေရးအဓိကဘာသာပညာ��ငမ်ျား  ကလက်ခံေပးသာွးမည။်

◆�ကငေ်ဖ� မ့ဲမိဘတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
�ကငေ်ဖ� မဲမိ့ဘအမ်ိေထာငစ်�၏စားဝတ်ေနေရးေပ�တငွစိ်�းရိမ်စရာကိစ�စသညတ်ိ�အ့ား၊မိခင�်�င့က်ေလး

၊ဖခင�်�င့က်ေလးကိ�ယ်တိ�ငရ်ပ်တည်�ိ�ငရ်နေ်ထာကပံ်ေ့ရးဝနထ်မ်း၊အလ�ပ်လ�ပ်ရနေ်ထာက်ပံေ့ရးဝနထ်မ်း

ကတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်အားေဆာငရွ်က်မည။်ထိ�အ့ြပင၊်အလ�ပ်ရရန၊်အလ�ပ်ေြပာငး်ရန၊်ေအာငလ်က်မ�တ်

ရယြခငး်��င့ပ်တ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်ကိ�လညး်လက်ခံလ�ပ်ေဆာငမ်ည။်

◆ကျန်းမာေရး၊ကေလးငယေ်စာင့ေ်��ာကရ်န်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
ကျနး်မာေရး��င့က်ေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငြ်ခငး်��င့ပ်တ်သက်၍စိ�းရိမ်မ���ိသအား၊ ြပညသ် ့

ကျနး်မာေရးသနာြပ�၊အာဟာရပညာ��င၊်သွား��င့ခ်တွံငး်သန ့�်�ငး်ေရးပညာ��င ်စသည်တိ� ့

၏ဘာသာရပ်က�မ်းကျငဝ်နထ်မ်းများကတိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်ကိ�လ�ပ် ေဆာငမ်ည။်

◆ဖံွ� �ဖိ�းမ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
ဖံွ� �ဖိ�းမ�တွငစ်ိတ်ပမ���ိေသာကေလးငယ်��င့ပ်တ်သက်၍တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်၊အ�ကံေပးြခငး်

၊စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခငး်ကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည။်

◆အလ�ပ်��င့မိ်သားစ�ဘတဂ်ျကဆ်ိ�ငရ်ာ��င့ပ်တသ်ကသ်ည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
「စားဝတ်ေနေရးကိ�ြပနလ်ညထ်ေထာငခ်ျငသ်ည်။」「အလ�ပ်��င့မိ်သားစ�ဘတ်ဂျကဆ်ိ�ငရ်ာ

��င ့ပ်တ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�ြပချငသ်ည်။」「စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာအ ခက်အခဲ��ိ

ေသာ်လည်း၊မည်သည့ေ်နရာတငွတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�ြပလ�ငေ်ကာငး်မည်ကိ� မသြိခငး်။စသြဖင့်

အခက်အခဲ��ိသ�၏တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�ကိ�တိ�ငပ်ငမ်�ေထာကပံ်ေ့ရးဝန ်ထမ်းမ�လက်ခံ�ပီး၊ြပဿနာ

ေြဖ��ငး်ရနရ်ညရွ်ယ်သည့ေ်ထာကပံ်မ့�ကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရနေ်နရာမေသချာေသးလ�င်

၊ေလာေလာဆယ်ဤေနရာတငွတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွေပးပါ။
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��ငး်ဂျခ�ခ�တငွ၊်ဤလမ်း��နခ်ျက်တငွေ်ဖ� ြပထားသည့အ်ရာများအြပငအ်မျိးမျိးေသာစနစ်များ��သိည်။အခက်အခဲ��သိည့အ်ခါတငွ၊်နးီစပ်ရာ 
တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရနေ်ကာငတ်ာတွငေ်လာေလာဆယ်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေပးပါ။

(အဂ� ါ)ေကာငတ်ာအချိန်တိ�ခ့ျဲ�သည်

	မိ� �

ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာဌာနခွဲ ကေလးငယ်
ေဆးဝါးက�သမ ၊ေထာကပ့ံ်ေ�ကးတာဝန်ခံ
(�မိ �နယ်�ံ�းပငမ်အစိ�းရအေဆာက်အအံ� 2F)

TEL 5273－4546　FAX 3209－1145

	မိ� �

(အဂ� ါ)ေကာငတ်ာအချိန်တိ�ခ့ျဲ�သည်

ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာဌာနခွဲ ကေလးငယ်
ေဆးဝါးက�သမ ၊ေထာကပ့ံ်ေ�ကးတာဝန်ခံ
(�မိ �နယ်�ံ�းပငမ်အစိ�းရအေဆာက်အအံ� 2F)

TEL 5273－4546　FAX 3209－1145

	မိ� �

(အဂ� ါ)ေကာငတ်ာအချိန်တိ�ခ့ျဲ�သည်

ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်
ေရးဌာနခွဲ အေထေွထတွိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ တာဝန်ခံ(��ငး်ဂျခ� 7-3-29)

TEL 3232－0675　FAX 3232－0666

	မိ� �

��ီန�ိ�မချိ ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ စငတ်ာ(��နီ�ိ�မချိ 20)

 TEL 3357－6855　FAX 3357－6852
	မိ� �

ေအ�ိ�မချိ ကေလးငယ�်�င ့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ�စငတ်ာ(ေအ�ိ�မချိ 36)

 TEL 3269－7345　FAX 3269－7305
�မိ� 


အိ�ချိအိ�ငး် ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ�စငတ်ာ(အိ�ချိအိ�ငး် 2-7-24)

 TEL 3952－7752　FAX 3952－7164
�မိ� 


ခိတ��ငး်ဂျ�ခ� ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ�စငတ်ာ
(ခိတ��ငး်ဂျခ� 3-20-2)

 TEL 3362－4152　FAX 3365－1122

�မိ� 


ပညာေရးစငတ်ာ ပညာေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွခန်း(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 7F)

ဖ�န်းြဖင့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန် TEL 3232－2711
လ ေတွ
တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန်    TEL 3232－3071 FAX 3232－2710
��ငး်ဂျ�ခ�ကေလးငယ ်Hot line (ကေလးငယ်
အ�ိ�ငက်ျင့ခ်ံရမ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရနအ်ထ�းဖ�နး်) TEL 3232－2070

�မိ� 


ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာ
ေထာကပ့ံ်ေရးဌာနခွဲ ဖံွ
 �ဖိ�းမ�ေထာကပ့ံ်ေရးတာဝန်ခံ
(အမည်ပွား...အိ�က်အိ�က်)(��ငး်ဂျခ� 7-3-29)

 TEL 3232－0679　FAX 3232－0666

�မိ� 


စားဝတေ်နေရးဆိ�ငရ်ာလ မ�ဖ လံ�ေရးဌာနခွဲစားဝတေ်နေရးေထာကပ့ံ်
မ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန်ေကာငတ်ာ
(�မိ �နယ်�ံ�းအမ�တ် ၂အစိ�းရအေဆာက်အအံ�ခဲွ 1F)

 TEL 5273－3853　FAX 3209－0278
��ငး်ဂျ�ခ�ခ� လ မ�ဖ လံ�ေရးအတိ�ငပ်ငခံ်အဖဲွ
 အေထေွထတွိ�ငပ်င်
ေဆးွေ�းွရန်ေကာငတ်ာ (တကဒ�ိ�ဘဘ 1-17-20)

 TEL  5273-3546　FAX 5273-3082

�မိ� 


ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာဌာနခွဲြပ�စ�ပျိ�းေထာငမ်�ေထာကပ့ံ်
ေရးတာဝန်ခံ
(�မိ �နယ်�ံ�းပငမ်အစိ�းရအေဆာက်အအံ� 2F)

 TEL 5273－4558  FAX 3209－1145

�မိ� 


အ ��ိဂိ�ေမ့ ကျန်းမာေရးစငတ်ာ (ယာယီအစိ�းရအေဆာက်အအံ�)(ရာလိ�က်ချိး 6 (ယခင ်အခီျိဂယ 
စီးပွားေရးအထက်တနး်ေကျာငး်) ＊ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ရနေ်နရာေြပာငး်ေ���ထားဆဲ

TEL 3260－6231　FAX 3260－6223

�မိ� 


ယိ�ဆ�ရ ကျန်းမာေရးစငတ်ာ (အမျိ�းသမီးများကျန်းမာေရး
ေထာကပ့ံ်မ�စငတ်ာ (ယိ�ဆ�ရ စနး်ေအးချိး 10-16)

 TEL 3351－5161　FAX 3351－5166

�မိ� 


ဟဂီ��ိ��ငး်ဂျ�ခ� ကျန်းမာေရးစငတ်ာ (��ငး်ဂျခ� 7-26-4)

 TEL 3200－1026　FAX 3200－1027
�မိ� 


အိ�ချိအိ�ငး် ကျန်းမာေရးစငတ်ာ (��မိိ�းအိ�ချိအိ�ငး် 4-6-7)

 TEL 3952－7161　FAX 3952－9943
�မိ� 


1



5 2

၅ ။ေနအမ်ိအေထာကအ်ပ့ံ

ေနအမ်ိ��ာေဖွြခငး်��င့အ်မ်ိလခ၊အမ်ိေြပာငး်သည့က်�နက်ျစရိတ်ေထာက်မမ�စသည့၊်ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့မိ်သားစ�၏ေနအမိ်ကိ� အေထာက်အပ့ံြပ�မည်။

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

◆အမ်ိရာတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်(ေနအမ်ိေြပာငး်ေ�� 
ရန်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်)
မိဘတစ်ဦးတညး်��ိေသာအမိ်ေထာငစ်�ကိ�ရညရွ်ယ်၍�မိ��နယ်တငွး်၏ပ�ဂ�လိက အင�ား

အမိ်ရာလစ်လပ်မ�သတငး်အချက်အလက်ကိ�ေဝင�ေပး၍၊အမ်ိခနး်��ာေဖွရန ်က�ညေီပး

ြခငး်ကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည။်

＊တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရနေ်န။့။အမ�တ၁်～အမ�တ်၄�ကာသပေတးေန ့၊ ေသာ�ကာေန ့

၏မွနး်လွဲပိ�ငး်(�ကိ�တငစ်ာရငး်ေပးထားေပးပါရန။်)

◆မျိ�းဆကမ်ျားအနီးနားတငွေ်နထိ�ငြ်ခငး်အတ�အကေွနထိ�ငြ်ခငး်ေထာကမ်မ�※２

ကေလးအမိ်ေထာငစ်�သိ�မ့ဟ�တ်ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့ ်အမ်ိေထာငစ်�※３

အမိ်ေထာငစ်�က�မိ��နယ်အတွငး်၌အသစ်ထပ်မံ၍အနးီနားတွငေ်နထိ�ငရ်န်

၊အတ�တကွေနထိ�ငြ်ခငး်ြပ�ရနလ်�ပ်ေဆာငသ်ည့အ်ခါတငွ၊်ေနအမိ်ေြပာငး်ေ���ရနလ်ိ�

အပ်သည့အ်သံ�းစရိတ၏်တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်ကိ�ေထာက်မသာွးမည။်

＊「အနးီနားတွငေ်နထိ�ငြ်ခငး်」... ကေလးအမိ်ေထာငစ်���င့်

မိဘအမ်ိေထာငစ်�က��ငး်ဂျ�ခ��မိ��နယ်တငွး်တွငေ်နထိ�ငသ်ည်။

＊「အတ�တကွေနထိ�ငြ်ခငး်」... ကေလးအမိ်ေထာငစ်���င့်

မိဘအမ်ိေထာငစ်�ကတစ်အမ်ိထတဲငွေ်နထိ�ငသ်ည်။

◆ေနာကမ်ျိ�းဆကသ်စြ်ပ�စ�ပျိ�းေထာငရ်န်ေနအမ်ိေြပာငး်ေ�� 
ရန်ေထာကမ်ြခငး်※２
ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�※３က�မိ��နယ်တငွး်၏ပ�ဂ�လိကအ

င�ားအမ်ိရာမ�ပ�ဂ�လိကအင�ားအမ်ိရာသိ�ေ့နအမိ်ေြပာငး်ေရွ�ရနြ်ပ�သည့အ်ခါ တငွ၊်အမ်ိမ

ေြပာငး်မီ��င့ေ်ြပာငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်၏အမ်ိလခကွာြခားမ�(တိ�းြမင့သ်ွား 

သည့အ်တွက်)၏တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်��င့အ်မ်ိေြပာငး်ရာတငွလ်ိ�အပ်သည့က်�နက်ျ 

စရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်ကိ�ေထာက်မေပးမည်။

◆ပ�ဂ�လကိအင�ားအမ်ိရာအမ်ိလခေထာကမ်ြခငး်
(ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့မိ်သားစ�

၏အမ်ိေထာငစ်�

အတွက်)�မိ� �နယ်တငွး်၏ပ�ဂ�လိကအင�ားအမိ်ရာတငွေ်နထိ�ငလ်�က်��ိ၍ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�※３

၏အမ်ိလခတစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်ကိ�ေထာက်မေပးမည်။

◆�မိ� 
နယအ်မ်ိရာ
�မိ��နယ်တငွး်တွငေ်နထိ�ငလ်�က်��ိ�ပီး၊ဝငေ်ငကွ ြပညသ်�အ့မိ်ရာ၏ဝငေ်ငစံွ��နး်�င့်

အတွငး်
�ိသ�ကိ�ရည်ရွယ၍်၊အင�ားအမ်ိရာကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးမည။်

◆ကေလးငယြ်ပ�စ�ပျိ�းေထာငရ်န်အမ်ိရာ(အထ
းသတမ်�တအ်မ်ိရာ)
အသက်၂၀�စ်မြပည့မီ်ကေလးမ�ခိီ�သည့အ်မ်ိေထာငစ်�ြဖစ်�ပီးဝငေ်ငကွသတ်မ�တ ်

စံ��နး်၏ြပည်တငွး်ေနထိ�ငသ်�အားရညရွ်ယ်၍၊အင�ားအမ်ိရာကိ�စီစ�ေပးမည။်

◆�မိ� �နယြ်ပညသ်
အ့မ်ိရာ
ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�※３ ြဖစ်�ပီး၊ဝငေ်ငကွသတ်

မ�တ်စံ��နး်
�သိည့�်မိ��နယ်သားကိ�ရည်ရွယ၍်၊အင�ားအမ်ိယာကိ�စီစ�ေပးမည။်

◆�မိ� �ေတာအ်မ်ိရာ
�မိ��ေတာ်တွငး်တငွေ်နထိ�ငလ်�က်
��ိပီး၊ဝငေ်ငကွြပညသ်�အ့မ်ိရာ

၏ဝငေ်ငစံွ��နး်�င့အ်တငွး်
�ိသ�ကိ�ရညရွ်ယ်၍၊တိ�ကျိ��မိ��ကအင�ား

အမိ်ရာကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးမည။်

※２ အမိ်ေြပာငး်ြခငး်�င့အ်မ်ိရာ၏စာချ�ပ်မချ�ပ်ဆိ�မီအစီအစ�စာရငး်သငွး်ရနလ်ိ�အပ်သည။်

※３ ကေလးငယ်ြပစ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�...မသငမ်ေနရပညာေရး သင�်ကားမ�မ�ပီးဆံ�းမီကေလးငယ်ကိ�မ�ီခိ�ေစ�ပီးအတ�ေနထိ�ငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�။

●စးီပွားေရး��င့ဆ်ိ�ငရ်ာအခကအ်ခဲ��ိေသာသ


● ● ●

◆အလ�ပ်��င့မိ်သားစ�ဘတဂ်ျကဆ်ိ�ငရ်ာ��င့်
ပတ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေးွြခငး်「စားဝတ်ေနေရးကိ�ြပနလ်ညထ်�ေထာငခ်ျင်

သည်။」「အလ�ပ်�င့မိ်သားစ�ဘတ်ဂျကဆ်ိ�ငရ်ာ�င့ပ်တ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေးွ

မ�ြပ�ချငသ်ည်။」「စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာအခက်အခဲ
�ိေသာ်လည်း၊မည်သည့ေ်နရာတငွ်

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေးွမ�ြပ�လ�ငေ်ကာငး်မည်ကိ�မသြိခငး်။」စသြဖင့အ်ခက်အခဲ
�ိသ�

၏တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေးွမ�ကိ�တိ�ငပ်ငမ်�ေထာကပံ်ေ့ရးဝနထ်မ်းမ�လက်ခံ�ပီး၊ြပဿနာေြဖ


�ငး်ရနရ်ည်ရွယသ်ည့်ေထာကပံ်မ့�ကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

● ●

◆ကေလးငယေ်ဆးဝါးက�သ

စရိတ်ေထာကပံ်မ့�၁၅��စ်ြပည့သ်ည့ရ်က်ေနာက်ပိ	ငး်၏ ပထမဆံ	း၃လ

ပိ	ငး်၃၁ရက်ေနအ့ထကိေလးငယ်၏ကျနး်မာ ေရးအာမခံအကျံ�းဝင်

သည့ေ်ဆးဝါးက	သစရိတ�်�င့ေ်ဆး ံ	 တက်ေနချိနအ်စားအစာေဆးဝါးခ

၏မိမိကိ	ယ်တိ	ငက်	နက်ျ  မ�အတွက်ကိ	ေထာကပံ်မ့ည်။

●ကေလးငယ၏်ေကျာငး်စရိတ�်�င့ေ်လက့ျင့သ်င	်ကားမ�တငွလ်ိ�အပ်ေသာအသံ�းစရိတတ်ိ�တ့ငွအ်ခကအ်ခဲ��ိေသာသ�

● ●

● ●

● ●

●

●

��ငး်ဂျ�ခ�ခ� လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအတိ�ငပ်ငခံ်အဖဲွ 
(တကဒ�ိ	ဘဘ 1-17-20)

TEL 5292－3250　FAX 5273－3082

ဆက်လက်တက်ရောက်မည့်အထက်တန်း
ကျောင်းသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းပေးပါ။

◆ေကျာငး်တကရ်န်အေထာကအ်ပ့ံ

မ�လတနး်၊အလယ်တနး်ေကျာငး်သားကေလးငယ်၏ေကျာငး်သံ	း

ပစ�ည်းစရိတ်၊ေကျာငး်ထမငး်စရိတ်စသည်တိ	က့ိ	ေထာကပံ်မ့ည်။

◆ေကျာငး်ဝငခွ်င့စ်ာေမးပဲွေြဖဆိ�မ�
�ကိ�းစားရနေ်ထာကပံ်မ့�ေချးေငဝွနေ်ဆာငမ်�အလယ်တနး်၃��စ်၊အထက်တနး်၃��စ်

၏ေလက့ျင့သ်င�်ကားရနက်ျ���ငစ်သည်တိ	၏့သငယ်�စရိတ�်�င့အ်ထက်တနး်၊တက� သိ	လ်

စသည်တိ	၏့ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့စ်ာေမးပွဲေြဖဆိ	ေ�ကးေချးေငကိွ	လ	ပ်ေဆာငမ်ည်။

ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့ရ်��ိခ့ဲလ�င၊်ေလ�ာက်ထားမ�ေပ�မ�တည်�ပီးြပန ်လည်ေပးေချမ�ကငး်လွတ်မ�

��ိလာမည။်

◆ပညာသငဆ်�ေ	ကးေငေွချးင�ားြခငး်

အထက်တနး်ေကျာငး်စသည်တိ	တ့ငွစ်ာရငး်သငွး်ထားြခငး်သိ	မ့ဟ	တ်ေကျာငး်ဝငမ်ည့က်ေလးငယ်

အား၊သငယ်�ရာတွငလ်ိ	အပ်ေသာေငေွ�ကး၏တစ်စိတ်တစ်ပိ	ငး်ေချးင�ားြခငး်ကိ	လ	ပ်ေဆာငမ်ည်။

◆Shimada ပညာသငဆ်�ရန်ပံ�ေငွ
Shimadaပညာသငဆ်	ရနပံ်	ေငကွိ	အသံ	းြပ�၍၊အထက်တနး်ေကျာငး်စသညသ်ိ	ေ့ကျာငး်

ဆက်လက်တက်ေရာက်မည့က်ေလးများအား၊ ပညာသငဆ်	ေ�ကးေငကွိ	ေထာကပံ်သ့ာွးမည်။

◆အထကတ်န်းေကျာငး်စသည့်
ေကျာငး်တက်ရနေ်ထာကပံ်ေ့ငအွမျိ�းသား၊အများသ�င�ာ၊ပ	ဂ§လိက ပဓာနမထားပဲ

၊အထက်တနး်ေကျာငး်စသည်တိ	တ့ငွစ်ာရငး်သငွး် ထားသည့လ်ိ	အပ်ချက်ကိ	ြပည့မ်�ီ

သည့က်ေလးငယကိ်	ရညရွ်ယ၍်၊ ေကျာငး်လခကိ	�ိ	ငင်ေံတာ်မ�ေထာကပံ်မ့ည်။

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ	စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ	စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ	စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ	စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

ကေလးငယ�်င့မိ်သားစ
ေရးရာဌာနခွဲ ကေလးငယ်
ေဆးဝါးက
သမ�၊ေထာကပ့ံ်ေ�ကးတာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းပငမ်အစိ	းရအေဆာက်အအံ	 2F)

TEL 5273－4546　FAX 3209－1145

�မိ  

ေကျာငး်စမံီအ
ပ်ချ ပ်မ�ဌာနခွဲေကျာငး်စမံီအ
ပ်ချ ပ်မ�
ဌာနေထာက ်ပ့ံမ�တာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းအမ�တ် ၁ အစိ	းရအေဆာက်အအံ	ခွဲ 4F)

TEL 5273－3089　FAX 5273－3580

�မိ  

(အဂ� ါ)ေကာငတ်ာအချိန်တိ
ခ့ျဲသည်

ပညာေရးည��ိ�ငိး်မ�ဌာနခွဲစမံီခန ့်ခဲွေရး တာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းပငမ်အစိ	းရအေဆာက်အအံ	 4F)

TEL 5273－3070　FAX 5273－3510

�မိ  

အေထေွထေွရးရာဌာနခွဲ အေထေွထ ွေရးရာတာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းပငမ်အစိ	းရအေဆာက်အအံ	 3F)

TEL 5273－3505　FAX 3209－9947

�မိ  

စားဝတေ်နေရးဆိ
ငရ်ာလ�မ�ဖ�လံ
ေရးဌာနခွဲစားဝတေ်နေရးေထာကပ့ံ်
မ�တိ
ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန်ေကာငတ်ာ
(�မိ� ©နယ် ံ	းအမ�တ်၂အစိ	းရအေဆာက်အအံ	ခွဲ 1F)

TEL 5273－3853　FAX 3209－0278
�ငး်ဂျ ခ
ခ
လ�မ�ဖ�လံ
ေရးအတိ
ငပ်ငခံ်အဖဲွ အေထေွထတွိ
ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန်ေကာငတ်ာ
(တကဒ�ိ	ဘဘ 1-17-20)

TEL 5273－3546　FAX 5273－3082

�မိ  

အမ်ိရာဌာနခွဲေနထိ
ငရ်န်အေထာကအ်ပ့ံ တာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းပငမ်အစိ	းရအေဆာက်အအံ	 7F)

TEL 5273－3567　FAX 3204－2386

�မိ  

အမ်ိရာဌာနခွဲ�မိ  နယအ်မ်ိရာစမံီခန ့်ခဲွမ� တာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ်ပငမ် ံ	း 7F)

TEL 5273－3787　FAX 3204－2386

တိ
ကျိ �မိ  အမ်ိရာေထာကပ့ံ် ေရးေကာပိ်
ေရး�ငး် 
�မိ  ေတာအ်မ်ိရာေလ�ာကလ်�ာ ေခ�ယ�ေရးစငတ်ာ

TEL 3498－8894　FAX 3409－4527
တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှု 6418-5571

�မိ  
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၂ ။ကေလးငယက်ိ�ယာယအီပ်��ံ ့ြခငး်

ကေလးငယ်ကိ�ယာယီအေနြဖင့အ်ပ်�ခံျငသ်ည့အ်ခါစသည့၊်ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငြ်ခငး်ကိ�ေထာကပံ်မ့ည်။

● ● ●

●

●

●

●

●

●

◆��ငး်ဂျ�ခ�ခ� မိသားစ�ပ့ံပိ�းမ�

အသံ�းြပ�သ�အဖဲွ�ဝင�်�င့ပံ်ပိ့�းသ�အဖဲွ�ဝငအ်ရအဖဲွ�ဝငစ်နစ်၏အြပနအ်လ�နပံ်ပိ့�း

သည့လ်�ပ်��ားမ�ြဖစ်သည်။ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်��င့အ်�ပ်ထနိး်သ�မ��သိည့်

အချိန၊်ကာလတိ�အပ်��ထံားြခငး်ကိ�လ�ပ် ေဆာငမ်ည်။ထိ�အ့ြပင၊်မ�လတနး်

ေကျာငး်သား ၆တနး်အထနိာမကျနး်သည့က်ေလး၊နာမကျနး်ြဖစ်�ပီးေနာက ်

ပိ�ငး်ကေလးများ၏အပ်��ထံားြခငး်ကိ�လညး်လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

◆ညပိ�ငး်ယာယကီေလးထန်ိး
ညပိ�ငး်(၁၇နာရီ～၂၂နာရီ)၊အလ�ပ်စသြဖင့က်ေလးငယ်ကိ�ြပ�စ�ပျိ�း ေထာင်

ြခငး်မြပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည့အ်ခါတငွ၊်ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေပး မည့မိ်သားစ�တွင်

အပ်��ထံားမည။်

◆ကေလးငယယ်ာယေီနထိ�ငြ်ခငး်
အ�ပ်ထနိး်သ�၏ေဆး�ံ�တက်ြခငး်၊ကေလးေမွးြခငး်၊ြပ�စ�ေစာင့ေ်��ာက်ြခငး်

၊အလ�ပ်ြဖင့ခ်ရီးသာွးြခငး်၊ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငသ်ည့ပ်ငပ်နး်မ�စသြဖင့်

၊ေနည့ကိ�ြဖတ်သနး်၍ကေလးငယ်ကိ�ြပ�စ� မည့သ်�မ��ိသည့အ်ခါတငွ၊်�မိ��နယ်

တငွး်၏�ိ�တ့ိ�က်ကေလးငယ်ြပ�စ�ေစာင့ေ်��ာက်ေရးေဂဟာ��င့ပ်�းေပါငး်

ေဆာငရွ်ကေ်ပးမည့မိ်သားစ�တိ�တ့ငွအ်ပ်��ထံားမည။်

။ေလ့ကျင့သ်င�်ကားမ�အေထာကအ်ပ့ံ

ကေလးငယ်တစ်ဦးချငး်စီ၏စွမ်းအားကိ�တိ�းြမ�င့ရ်နေ်လက့ျင့သ်င�်ကားမ�အေထာက်အပံကိ့�လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

●

●

●

● ●

● ● ●

● ●

◆ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်စသည့ေ်လက့ျင့သ်င�်ကားမ
အေထာကအ်ပ့ံ
�မိ��နယ်မ�တည်ေထာငထ်ားသည့မ်လတနး်အလယ်တနး်ေကျာငး်တငွေ်ကျာငး်ဆငး်

�ပီးေနာက်ပိ�ငး်စသည်၏အချိနက်ိ�အသံ�းြပ�၍၊တစ်ဦးချငး်စီ၏ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ 

ေရာက်��သိည့အ်ေြခအေနေပ�တငွသ်တ်မ�တ်ထားသည့အ်ေသးစတ်ိ��န�်ကားမ ကိ�

လ�ပ်ေဆာငမ်ည။်

◆စားဝတေ်နေရးဆငး်ရဲ�မ်ွးပါေသာအမ်ိ※１

ေထာငစ်�၏အလယ်တနး်ေကျာငး်သားစသည်တိ�အ့ားရညရွ်ယ်သည့ေ်လက့ျင့်

သင�်ကားမ အေထာက်အပံ※့１စီးပွားေရး��င့သ်က်ဆိ�ငသ်ည့အ်ခက်အခဲ��ိ�ပီးေလ့

ကျင့သ်င�်ကားရနအ်ေထာက်အပ့ံလိ�အပ်ေသာအမ်ိေထာငစ်�ကိ�ရညရွ်ယ်၍၊

အထက်တနး်ေကျာငး်ဆက်လက်ပညာသင�်ကားြခငး်ကိ�ရညရွ်ယ်ထားသည့်

ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ အေထာက်အပံကိ့�လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်��င့အ်တ

၊အထက်တနး်ေကျာငး်တငွဆ်က်လက်ပညာသင�်ကားခဲသ့ည့�်�စ်၏၈လပိ�ငး်၃၁ရက်

ေနအ့ထေိလက့ျင့သ်င�်ကားမ အသားကျေစရနအ်ေထာက်အပ့ံကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

◆ေကျာငး်တကရ်န်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
အထးေထာကပံ်မ့ ကိ�လိ�အပ်သည့က်ေလးငယ်၏ေကျာငး်တက်ရန�်�င့်

ေကျာငး်ေြပာငး်ရနတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်ကိ�လက်ခံ၍၊ကေလးငယ်အတွက်

ပိ�မိ�ဆေီလ�ာ်ေသာပညာေရးပတ်ဝနက်ျင�်�င့ပ်ညာေရးအေ�ကာငး်အရာ

စသည်တိ��့ �င့ပ်တ်သက်၍၊အ�ပ်ထနိး်သ��င့အ်တစ�းစားသာွမည။်

◆ေကျာငး်စာ�ကည့တ်ိ�ကက်ိ�ေကျာငး်ဆငး်
�ပီးေနာက်ပိ�ငး်စသည့ဖွ်င့လ်�စ်ြခငး်မလတနး်ေကျာငး်အားလံ�း၏ေကျာငး်စာ�ကည့ ်

တိ�က်ကိ�ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်စသည်တငွက်ေလးငယ်များအားဖွင့လ်�စ်ေပး

�ပီး၊စာေပဖတ�် ရနလ် ပ်��ားမ ကိ�တိ�းြမ�င့ြ်ခငး်��င့အ်တ�၊စာအ�ပ်��ာေဖွြခငး်��င့I်nternet 

စသည်တိ�က့ိ�အသံ�းြပ�သည့�်�ာေဖွေလလ့ာသင�်ကားြခငး်��င့က်ိ�ယ်တိ�ငေ်လလ့ာ 

သငယ်�ြခငး်ကိ�ြပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည့ေ်နရာကိ�စီစေပးမည။်

◆ပညာေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
ကေလးငယ်၏ပငက်ိ�စ�ိ�က်၊သာွးလာလ�ပ်��ားမ�၊စိတ်

��င့က်ိ�ယ်ခ��ာကျနး်မာေရး၊ေလလ့ာြခငး်၊အ�ိ�ငက်ျင့မ်�

စသည့၊်ပညာေရးေပ�မ�ြပဿနာများ��င့ပ်�ပနမ်�များ၏

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်ကိ�၊စိတ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ပ်ညာေရး

အဓိကဘာသာပညာ��ငမ်ျားကလက်ခံေပးသွားမည်။

။ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်ကေလးငယ၏်ေနရန်ေနရာ

ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်တငွေ်ဘးကငး်ြခငး်၊စိတ်ချရေသာေဆာက့စားြခငး်၊သငယ်�ြခငး်၊��းီေ��ာဖလ�ယ်ရနေ်နရာကိ�စီစေပးမည။်

●

● ● ●

●

◆ေကျာငး်သားကေလးငယမ်ျားအသငး်
အ�ပ်ထနိး်သ�ကအလ�ပ်လ�ပ်ကိ�ငြ်ခငး်အရေနလ့ည်ပိ�ငး်အမ်ိတွငမ်��ိေသာမ�လ

တနး်ေကျာငး်သားကိ�အပ်��ထံား�ပီး၊ေဆာက့စားရန�်�င့ေ်နထိ�ငရ်နေ်နရာကိ�

စီစေပးမည။်

◆ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်ကေလးငယမ်ျားစ�ေဝးရာ
မ�လတနး်ေကျာငး်၏ေကျာငး်ကစားကွငး်၊အားကစား�ံ� ၊စာ�ကည့ ်တိ�က်၊အပိ�

စာသငခ်နး်စသည်တိ�က့ိ�အသံ�းြပ�ထားသည့၊်�ကည့�်�  ေစာင့ေ်��ာက်သည့်

ဝနထ်မ်း��သိည့မ်�လတနး်ေကျာငး်သား၏လွတ် လပ်ေသာေဆာက့စားရနေ်နရာ

��င့အ်ေတွ�အ�ကံ�ရ��ိေစရနအ်စီ   အစကိ�ြပငဆ်ငထ်ားသည့ေ်နရာြဖစ်သည။်

◆ကေလးများေဂဟာ၊ကေလးများေကာ်နာ
အသက်၁၈��စ်မြပည့မီ်ကေလးများ��င့အ်�ပ်ထနိး်သ�ကအသံ�းြပ��ိ�ငသ်ည့ေ်ဆာ့

ကစားရန�်�င့ေ်လလ့ာဆည်းပ�းရန၊်မိတ်ေဆသွ�ငယ်ချငး်ဖဲွ�ရနေ်နရာြဖစ်သည။်

※1…အသံ�းြပ�သ�ဦးေရကန ့သ်တ်ချက်��ိသည။်

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

��ငး်ဂျ�ခ�ခ� မိသားစ�၊ပ့ံပိ�းမ�၊စငတ်ာ
(��ငး်ဂျ�ခ�ခ� လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအတိ�င ်ပငခ်အံဖဲွ� တွငး်)

(တကဒ�ိ�ဘဘ 1-17-20)

TEL 5273－3545　FAX 5273－3082

၃

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

၄

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ
ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာေထာကပ့ံ်မ�ဌာနခွဲ
အေထေွထတွိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�တာဝန်ခံ
(��ငး်ဂျ�ခ� 7-3-29)

TEL 3232－0675　FAX 3232－0666

မိ� �

ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ
ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာေထာကပ့ံ်မ�ဌာနခွဲ 
ကေလးများေဂဟာစီမံခန ့်ခဲွမ�တာဝန်ခံ
(��ငး်ဂျ�ခ� 7-3-29)

TEL 5273－4544　FAX 3232－0666

မိ� �

ပညာေရးေထာက်
ပ့ံမ�ဌာနခွဲပညာေရးလ�ပ်��ားမ�ေထာကပ့ံ်ေရးတာဝန်ခံ
(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 4F)

TEL 3232－1058　FAX 3232－1079

မိ� �

ပညာေရးေထာက်
ပ့ံမ�ဌာနခွဲပညာေရးလ�ပ်��ားမ�ေထာကပ့ံ်ေရးတာဝန်ခံ
(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 4F)

TEL 3232－1058　FAX 3232－1079

မိ� �

စားဝတေ်နေရးဆိ�ငရ်ာလ�မ�ဖ�လံ�ေရးဌာနခွဲ
ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရးတာဝန်ခံဌာနခွဲ
(�မိ�နယ်�ံ�းအမ�တ် ၂အစိ�းရအေဆာက်အအံ�ခွဲ1F,2F)

TEL 5273－4555　FAX 3209－0278

မိ� �

ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာဌာနခွဲ ြပ�စ�ပျိ�း
ေထာငမ်�အေထာကအ်ပ့ံဌာနခွဲ
(�မိ�နယ်�ံ�းအမ�တ် ၂ပငမ်အစိ�းရအေဆာက်အအံ�2F)

TEL 5273－4558  FAX 3209－1145

မိ� �

ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာ
ေထာကပ့ံ်မ�ဌာနခွဲအေထေွထတွိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�တာဝန်ခံ
(��ငး်ဂျ�ခ� 7-3-29)

TEL 3232－0675　FAX 3232－0666

မိ� �

ပညာေရးဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ�ဌာနခွဲ
အထ�းေထာကပ့ံ်မ�ပညာေရးတာဝန်ခံ
(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 4F)

TEL 3232－3074　FAX 3232－1079

မိ� �

ပညာေရးစငတ်ာပညာေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွခန်း
(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 7F)

ဖ�နး်ြဖင့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး် TEL 3232－2711
ေတွ�ဆံ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး် TEL 3232－3071

FAX 3232－2710
��ငး်ဂျ�ခ�ကေလးငယ ်Hot line 
(ကေလးငယအ်�ိ�ငက်ျင့ခံ်ရမ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန် အထ�းဖ�န်း)

 TEL 3232－2070

မိ� �

2

3



3 4

၂ ။ကေလးငယက်ိ�ယာယအီပ်��ံ ့ြခငး်

ကေလးငယ်ကိ�ယာယီအေနြဖင့အ်ပ်�ခံျငသ်ည့အ်ခါစသည့၊်ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငြ်ခငး်ကိ�ေထာကပံ်မ့ည်။

● ● ●

●

●

●

●

●

●

◆��ငး်ဂျ�ခ�ခ� မိသားစ�ပ့ံပိ�းမ�

အသံ�းြပ�သ�အဖဲွ�ဝင�်�င့ပံ်ပိ့�းသ�အဖဲွ�ဝငအ်ရအဖဲွ�ဝငစ်နစ်၏အြပနအ်လ�နပံ်ပိ့�း

သည့လ်�ပ်��ားမ�ြဖစ်သည်။ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်��င့အ်�ပ်ထနိး်သ�မ��သိည့်

အချိန၊်ကာလတိ�အပ်��ထံားြခငး်ကိ�လ�ပ် ေဆာငမ်ည်။ထိ�အ့ြပင၊်မ�လတနး်

ေကျာငး်သား ၆တနး်အထနိာမကျနး်သည့က်ေလး၊နာမကျနး်ြဖစ်�ပီးေနာက ်

ပိ�ငး်ကေလးများ၏အပ်��ထံားြခငး်ကိ�လညး်လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

◆ညပိ�ငး်ယာယကီေလးထန်ိး
ညပိ�ငး်(၁၇နာရီ～၂၂နာရီ)၊အလ�ပ်စသြဖင့က်ေလးငယ်ကိ�ြပ�စ�ပျိ�း ေထာင်

ြခငး်မြပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည့အ်ခါတငွ၊်ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေပး မည့မိ်သားစ�တွင်

အပ်��ထံားမည။်

◆ကေလးငယယ်ာယေီနထိ�ငြ်ခငး်
အ�ပ်ထနိး်သ�၏ေဆး�ံ�တက်ြခငး်၊ကေလးေမွးြခငး်၊ြပ�စ�ေစာင့ေ်��ာက်ြခငး်

၊အလ�ပ်ြဖင့ခ်ရီးသာွးြခငး်၊ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငသ်ည့ပ်ငပ်နး်မ�စသြဖင့်

၊ေနည့ကိ�ြဖတ်သနး်၍ကေလးငယ်ကိ�ြပ�စ� မည့သ်�မ��ိသည့အ်ခါတငွ၊်�မိ��နယ်

တငွး်၏�ိ�တ့ိ�က်ကေလးငယ်ြပ�စ�ေစာင့ေ်��ာက်ေရးေဂဟာ��င့ပ်�းေပါငး်

ေဆာငရွ်ကေ်ပးမည့မိ်သားစ�တိ�တ့ငွအ်ပ်��ထံားမည။်

။ေလ့ကျင့သ်င�်ကားမ�အေထာကအ်ပ့ံ

ကေလးငယ်တစ်ဦးချငး်စီ၏စွမ်းအားကိ�တိ�းြမ�င့ရ်နေ်လက့ျင့သ်င�်ကားမ�အေထာက်အပံကိ့�လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

●

●

●

● ●

● ● ●

● ●

◆ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်စသည့ေ်လက့ျင့သ်င�်ကားမ
အေထာကအ်ပ့ံ
�မိ��နယ်မ�တည်ေထာငထ်ားသည့မ်လတနး်အလယ်တနး်ေကျာငး်တငွေ်ကျာငး်ဆငး်

�ပီးေနာက်ပိ�ငး်စသည်၏အချိနက်ိ�အသံ�းြပ�၍၊တစ်ဦးချငး်စီ၏ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ 

ေရာက်��သိည့အ်ေြခအေနေပ�တငွသ်တ်မ�တ်ထားသည့အ်ေသးစတ်ိ��န�်ကားမ ကိ�

လ�ပ်ေဆာငမ်ည။်

◆စားဝတေ်နေရးဆငး်ရဲ�မ်ွးပါေသာအမ်ိ※１

ေထာငစ်�၏အလယ်တနး်ေကျာငး်သားစသည်တိ�အ့ားရညရွ်ယ်သည့ေ်လက့ျင့်

သင�်ကားမ အေထာက်အပံ※့１စီးပွားေရး��င့သ်က်ဆိ�ငသ်ည့အ်ခက်အခဲ��ိ�ပီးေလ့

ကျင့သ်င�်ကားရနအ်ေထာက်အပ့ံလိ�အပ်ေသာအမ်ိေထာငစ်�ကိ�ရညရွ်ယ်၍၊

အထက်တနး်ေကျာငး်ဆက်လက်ပညာသင�်ကားြခငး်ကိ�ရညရွ်ယ်ထားသည့်

ေလက့ျင့သ်င�်ကားမ အေထာက်အပံကိ့�လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်��င့အ်တ

၊အထက်တနး်ေကျာငး်တငွဆ်က်လက်ပညာသင�်ကားခဲသ့ည့�်�စ်၏၈လပိ�ငး်၃၁ရက်

ေနအ့ထေိလက့ျင့သ်င�်ကားမ အသားကျေစရနအ်ေထာက်အပ့ံကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

◆ေကျာငး်တကရ်န်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
အထးေထာကပံ်မ့ ကိ�လိ�အပ်သည့က်ေလးငယ်၏ေကျာငး်တက်ရန�်�င့်

ေကျာငး်ေြပာငး်ရနတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်ကိ�လက်ခံ၍၊ကေလးငယ်အတွက်

ပိ�မိ�ဆေီလ�ာ်ေသာပညာေရးပတ်ဝနက်ျင�်�င့ပ်ညာေရးအေ�ကာငး်အရာ

စသည်တိ��့ �င့ပ်တ်သက်၍၊အ�ပ်ထနိး်သ��င့အ်တစ�းစားသာွမည။်

◆ေကျာငး်စာ�ကည့တ်ိ�ကက်ိ�ေကျာငး်ဆငး်
�ပီးေနာက်ပိ�ငး်စသည့ဖွ်င့လ်�စ်ြခငး်မလတနး်ေကျာငး်အားလံ�း၏ေကျာငး်စာ�ကည့ ်

တိ�က်ကိ�ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်စသည်တငွက်ေလးငယ်များအားဖွင့လ်�စ်ေပး

�ပီး၊စာေပဖတ�် ရနလ် ပ်��ားမ ကိ�တိ�းြမ�င့ြ်ခငး်��င့အ်တ�၊စာအ�ပ်��ာေဖွြခငး်��င့I်nternet 

စသည်တိ�က့ိ�အသံ�းြပ�သည့�်�ာေဖွေလလ့ာသင�်ကားြခငး်��င့က်ိ�ယ်တိ�ငေ်လလ့ာ 

သငယ်�ြခငး်ကိ�ြပ�လ�ပ်�ိ�ငသ်ည့ေ်နရာကိ�စီစေပးမည။်

◆ပညာေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
ကေလးငယ်၏ပငက်ိ�စ�ိ�က်၊သာွးလာလ�ပ်��ားမ�၊စိတ်

��င့က်ိ�ယ်ခ��ာကျနး်မာေရး၊ေလလ့ာြခငး်၊အ�ိ�ငက်ျင့မ်�

စသည့၊်ပညာေရးေပ�မ�ြပဿနာများ��င့ပ်�ပနမ်�များ၏

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်ကိ�၊စိတ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ပ်ညာေရး

အဓိကဘာသာပညာ��ငမ်ျားကလက်ခံေပးသွားမည်။

။ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်ကေလးငယ၏်ေနရန်ေနရာ

ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်တငွေ်ဘးကငး်ြခငး်၊စိတ်ချရေသာေဆာက့စားြခငး်၊သငယ်�ြခငး်၊��းီေ��ာဖလ�ယ်ရနေ်နရာကိ�စီစေပးမည။်

●

● ● ●

●

◆ေကျာငး်သားကေလးငယမ်ျားအသငး်
အ�ပ်ထနိး်သ�ကအလ�ပ်လ�ပ်ကိ�ငြ်ခငး်အရေနလ့ည်ပိ�ငး်အမ်ိတွငမ်��ိေသာမ�လ

တနး်ေကျာငး်သားကိ�အပ်��ထံား�ပီး၊ေဆာက့စားရန�်�င့ေ်နထိ�ငရ်နေ်နရာကိ�

စီစေပးမည။်

◆ေကျာငး်ဆငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်ကေလးငယမ်ျားစ�ေဝးရာ
မ�လတနး်ေကျာငး်၏ေကျာငး်ကစားကွငး်၊အားကစား�ံ� ၊စာ�ကည့ ်တိ�က်၊အပိ�

စာသငခ်နး်စသည်တိ�က့ိ�အသံ�းြပ�ထားသည့၊်�ကည့�်�  ေစာင့ေ်��ာက်သည့်

ဝနထ်မ်း��သိည့မ်�လတနး်ေကျာငး်သား၏လွတ် လပ်ေသာေဆာက့စားရနေ်နရာ

��င့အ်ေတွ�အ�ကံ�ရ��ိေစရနအ်စီ   အစကိ�ြပငဆ်ငထ်ားသည့ေ်နရာြဖစ်သည။်

◆ကေလးများေဂဟာ၊ကေလးများေကာ်နာ
အသက်၁၈��စ်မြပည့မီ်ကေလးများ��င့အ်�ပ်ထနိး်သ�ကအသံ�းြပ��ိ�ငသ်ည့ေ်ဆာ့

ကစားရန�်�င့ေ်လလ့ာဆည်းပ�းရန၊်မိတ်ေဆသွ�ငယ်ချငး်ဖဲွ�ရနေ်နရာြဖစ်သည။်

※1…အသံ�းြပ�သ�ဦးေရကန ့သ်တ်ချက်��ိသည။်

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

��ငး်ဂျ�ခ�ခ� မိသားစ�၊ပ့ံပိ�းမ�၊စငတ်ာ
(��ငး်ဂျ�ခ�ခ� လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအတိ�င ်ပငခ်အံဖဲွ� တွငး်)

(တကဒ�ိ�ဘဘ 1-17-20)

TEL 5273－3545　FAX 5273－3082

၃

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

၄

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ
ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာေထာကပ့ံ်မ�ဌာနခွဲ
အေထေွထတွိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�တာဝန်ခံ
(��ငး်ဂျ�ခ� 7-3-29)

TEL 3232－0675　FAX 3232－0666

မိ� �

ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ
ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာေထာကပ့ံ်မ�ဌာနခွဲ 
ကေလးများေဂဟာစီမံခန ့်ခဲွမ�တာဝန်ခံ
(��ငး်ဂျ�ခ� 7-3-29)

TEL 5273－4544　FAX 3232－0666

မိ� �

ပညာေရးေထာက်
ပ့ံမ�ဌာနခွဲပညာေရးလ�ပ်��ားမ�ေထာကပ့ံ်ေရးတာဝန်ခံ
(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 4F)

TEL 3232－1058　FAX 3232－1079

မိ� �

ပညာေရးေထာက်
ပ့ံမ�ဌာနခွဲပညာေရးလ�ပ်��ားမ�ေထာကပ့ံ်ေရးတာဝန်ခံ
(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 4F)

TEL 3232－1058　FAX 3232－1079

မိ� �

စားဝတေ်နေရးဆိ�ငရ်ာလ�မ�ဖ�လံ�ေရးဌာနခွဲ
ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရးတာဝန်ခံဌာနခွဲ
(�မိ�နယ်�ံ� းအမ�တ် ၂အစိ�းရအေဆာက်အအံ�ခွဲ1F,2F)

TEL 5273－4555　FAX 3209－0278

မိ� �

ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာဌာနခွဲ ြပ�စ�ပျိ�း
ေထာငမ်�အေထာကအ်ပ့ံဌာနခွဲ
(�မိ�နယ်�ံ� းအမ�တ် ၂ပငမ်အစိ�းရအေဆာက်အအံ�2F)

TEL 5273－4558  FAX 3209－1145

မိ� �

ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာ
ေထာကပ့ံ်မ�ဌာနခွဲအေထေွထတွိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�တာဝန်ခံ
(��ငး်ဂျ�ခ� 7-3-29)

TEL 3232－0675　FAX 3232－0666

မိ� �

ပညာေရးဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ�ဌာနခွဲ
အထ�းေထာကပ့ံ်မ�ပညာေရးတာဝန်ခံ
(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 4F)

TEL 3232－3074　FAX 3232－1079

မိ� �

ပညာေရးစငတ်ာပညာေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွခန်း
(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 7F)

ဖ�နး်ြဖင့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး် TEL 3232－2711
ေတွ�ဆံ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး် TEL 3232－3071

FAX 3232－2710
��ငး်ဂျ�ခ�ကေလးငယ ်Hot line 
(ကေလးငယအ်�ိ�ငက်ျင့ခံ်ရမ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန် အထ�းဖ�န်း)

 TEL 3232－2070

မိ� �

4
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၅ ။ေနအမ်ိအေထာကအ်ပ့ံ

ေနအမ်ိ��ာေဖွြခငး်��င့အ်မ်ိလခ၊အမ်ိေြပာငး်သည့က်�နက်ျစရိတ်ေထာက်မမ�စသည့၊်ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့မိ်သားစ�၏ေနအမိ်ကိ� အေထာက်အပ့ံြပ�မည်။

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

◆အမ်ိရာတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်(ေနအမ်ိေြပာငး်ေ�� 
ရန်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်)
မိဘတစ်ဦးတညး်��ိေသာအမိ်ေထာငစ်�ကိ�ရညရွ်ယ်၍�မိ��နယ်တငွး်၏ပ�ဂ�လိက အင�ား

အမိ်ရာလစ်လပ်မ�သတငး်အချက်အလက်ကိ�ေဝင�ေပး၍၊အမ်ိခနး်��ာေဖွရန ်က�ညေီပး

ြခငး်ကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည။်

＊တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရနေ်န။့။အမ�တ၁်～အမ�တ်၄�ကာသပေတးေန ့၊ ေသာ�ကာေန ့

၏မွနး်လွဲပိ�ငး်(�ကိ�တငစ်ာရငး်ေပးထားေပးပါရန။်)

◆မျိ�းဆကမ်ျားအနီးနားတငွေ်နထိ�ငြ်ခငး်အတ�အကေွနထိ�ငြ်ခငး်ေထာကမ်မ�※２

ကေလးအမိ်ေထာငစ်�သိ�မ့ဟ�တ်ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့ ်အမ်ိေထာငစ်�※３

အမိ်ေထာငစ်�က�မိ��နယ်အတွငး်၌အသစ်ထပ်မံ၍အနးီနားတွငေ်နထိ�ငရ်န်

၊အတ�တကွေနထိ�ငြ်ခငး်ြပ�ရနလ်�ပ်ေဆာငသ်ည့အ်ခါတွင၊်ေနအမိ်ေြပာငး်ေ���ရနလ်ိ�

အပ်သည့အ်သံ�းစရိတ၏်တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်ကိ�ေထာက်မသာွးမည။်

＊「အနးီနားတွငေ်နထိ�ငြ်ခငး်」... ကေလးအမိ်ေထာငစ်���င့်

မိဘအမ်ိေထာငစ်�က��ငး်ဂျ�ခ��မိ��နယ်တငွး်တွငေ်နထိ�ငသ်ည်။

＊「အတ�တကွေနထိ�ငြ်ခငး်」... ကေလးအမိ်ေထာငစ်���င့်

မိဘအမ်ိေထာငစ်�ကတစ်အမ်ိထတဲငွေ်နထိ�ငသ်ည်။

◆ေနာကမ်ျိ�းဆကသ်စြ်ပ�စ�ပျိ�းေထာငရ်န်ေနအမ်ိေြပာငး်ေ�� 
ရန်ေထာကမ်ြခငး်※２
ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�※３က�မိ��နယ်တငွး်၏ပ�ဂ�လိကအ

င�ားအမ်ိရာမ�ပ�ဂ�လိကအင�ားအမ်ိရာသိ�ေ့နအမိ်ေြပာငး်ေရွ�ရနြ်ပ�သည့အ်ခါ တငွ၊်အမ်ိမ

ေြပာငး်မီ��င့ေ်ြပာငး်�ပီးေနာကပိ်�ငး်၏အမ်ိလခကွာြခားမ�(တိ�းြမင့သ်ွား 

သည့အ်တွက်)၏တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်��င့အ်မ်ိေြပာငး်ရာတငွလ်ိ�အပ်သည့က်�နက်ျ 

စရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်ကိ�ေထာက်မေပးမည်။

◆ပ�ဂ�လကိအင�ားအမ်ိရာအမ်ိလခေထာကမ်ြခငး်
(ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့မိ်သားစ�

၏အမ်ိေထာငစ်�

အတွက်)�မိ� �နယ်တငွး်၏ပ�ဂ�လိကအင�ားအမိ်ရာတငွေ်နထိ�ငလ်�က်��ိ၍ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�※３

၏အမ်ိလခတစ်စိတ်တစ်ပိ�ငး်ကိ�ေထာက်မေပးမည်။

◆�မိ� 
နယအ်မ်ိရာ
�မိ��နယ်တငွး်တွငေ်နထိ�ငလ်�က်��ိ�ပီး၊ဝငေ်ငကွ ြပညသ်�အ့မိ်ရာ၏ဝငေ်ငစံွ��နး်�င့်

အတွငး်
�ိသ�ကိ�ရည်ရွယ၍်၊အင�ားအမ်ိရာကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးမည။်

◆ကေလးငယြ်ပ�စ�ပျိ�းေထာငရ်န်အမ်ိရာ(အထ
းသတမ်�တအ်မ်ိရာ)
အသက်၂၀�စ်မြပည့မီ်ကေလးမ�ခိီ�သည့အ်မ်ိေထာငစ်�ြဖစ်�ပီးဝငေ်ငကွသတ်မ�တ ်

စံ��နး်၏ြပည်တငွး်ေနထိ�ငသ်�အားရညရွ်ယ်၍၊အင�ားအမ်ိရာကိ�စီစ�ေပးမည။်

◆�မိ� �နယြ်ပညသ်
အ့မ်ိရာ
ကေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�※３ ြဖစ်�ပီး၊ဝငေ်ငကွသတ်

မ�တ်စံ��နး်
�သိည့�်မိ��နယ်သားကိ�ရည်ရွယ၍်၊အင�ားအမ်ိယာကိ�စီစ�ေပးမည။်

◆�မိ� �ေတာအ်မ်ိရာ
�မိ��ေတာ်တွငး်တငွေ်နထိ�ငလ်�က်
��ိပီး၊ဝငေ်ငကွြပညသ်�အ့မ်ိရာ

၏ဝငေ်ငစံွ��နး်�င့အ်တငွး်
�ိသ�ကိ�ရညရွ်ယ်၍၊တိ�ကျိ��မိ��ကအင�ား

အမိ်ရာကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးမည။်

※２ အမိ်ေြပာငး်ြခငး်�င့အ်မ်ိရာ၏စာချ�ပ်မချ�ပ်ဆိ�မီအစီအစ�စာရငး်သငွး်ရနလ်ိ�အပ်သည။်

※３ ကေလးငယ်ြပစ�ပျိ�းေထာငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�...မသငမ်ေနရပညာေရး သင�်ကားမ�မ�ပီးဆံ�းမီကေလးငယ်ကိ�မ�ီခိ�ေစ�ပီးအတ�ေနထိ�ငေ်နသည့အ်မိ်ေထာငစ်�။

●စးီပွားေရး��င့ဆ်ိ�ငရ်ာအခကအ်ခဲ��ိေသာသ


● ● ●

◆အလ�ပ်��င့မိ်သားစ�ဘတဂ်ျကဆ်ိ�ငရ်ာ��င့်
ပတ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေးွြခငး်「စားဝတ်ေနေရးကိ�ြပနလ်ညထ်�ေထာငခ်ျင်

သည်။」「အလ�ပ်�င့မိ်သားစ�ဘတ်ဂျကဆ်ိ�ငရ်ာ�င့ပ်တ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေးွ

မ�ြပ�ချငသ်ည်။」「စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာအခက်အခဲ
�ိေသာ်လည်း၊မည်သည့ေ်နရာတငွ်

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေးွမ�ြပ�လ�ငေ်ကာငး်မည်ကိ�မသြိခငး်။」စသြဖင့အ်ခက်အခဲ
�ိသ�

၏တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေးွမ�ကိ�တိ�ငပ်ငမ်�ေထာကပံ်ေ့ရးဝနထ်မ်းမ�လက်ခံ�ပီး၊ြပဿနာေြဖ


�ငး်ရနရ်ည်ရွယသ်ည့်ေထာကပံ်မ့�ကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

● ●

◆ကေလးငယေ်ဆးဝါးက�သ

စရိတ်ေထာကပံ်မ့�၁၅��စ်ြပည့သ်ည့ရ်က်ေနာက်ပိ	ငး်၏ ပထမဆံ	း၃လ

ပိ	ငး်၃၁ရက်ေနအ့ထကိေလးငယ်၏ကျနး်မာ ေရးအာမခံအကျံ�းဝင်

သည့ေ်ဆးဝါးက	သစရိတ�်�င့ေ်ဆး ံ	 တက်ေနချိနအ်စားအစာေဆးဝါးခ

၏မိမိကိ	ယ်တိ	ငက်	နက်ျ  မ�အတွက်ကိ	ေထာကပံ်မ့ည်။

●ကေလးငယ၏်ေကျာငး်စရိတ�်�င့ေ်လက့ျင့သ်င	်ကားမ�တငွလ်ိ�အပ်ေသာအသံ�းစရိတတ်ိ�တ့ငွအ်ခကအ်ခဲ��ိေသာသ�

● ●

● ●

● ●

●

●

��ငး်ဂျ�ခ�ခ� လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအတိ�ငပ်ငခံ်အဖဲွ 
(တကဒ�ိ	ဘဘ 1-17-20)

TEL 5292－3250　FAX 5273－3082

ဆက်လက်တက်ရောက်မည့်အထက်တန်း
ကျောင်းသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းပေးပါ။

◆ေကျာငး်တကရ်န်အေထာကအ်ပ့ံ

မ�လတနး်၊အလယ်တနး်ေကျာငး်သားကေလးငယ်၏ေကျာငး်သံ	း

ပစ�ည်းစရိတ်၊ေကျာငး်ထမငး်စရိတ်စသည်တိ	က့ိ	ေထာကပံ်မ့ည်။

◆ေကျာငး်ဝငခွ်င့စ်ာေမးပဲွေြဖဆိ�မ�
�ကိ�းစားရနေ်ထာကပံ်မ့�ေချးေငဝွနေ်ဆာငမ်�အလယ်တနး်၃��စ်၊အထက်တနး်၃��စ်

၏ေလက့ျင့သ်င�်ကားရနက်ျ���ငစ်သည်တိ	၏့သငယ်�စရိတ�်�င့အ်ထက်တနး်၊တက� သိ	လ်

စသည်တိ	၏့ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့စ်ာေမးပွဲေြဖဆိ	ေ�ကးေချးေငကိွ	လ	ပ်ေဆာငမ်ည်။

ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့ရ်��ိခ့ဲလ�င၊်ေလ�ာက်ထားမ�ေပ�မ�တည်�ပီးြပန ်လည်ေပးေချမ�ကငး်လွတ်မ�

��ိလာမည။်

◆ပညာသငဆ်�ေ	ကးေငေွချးင�ားြခငး်

အထက်တနး်ေကျာငး်စသည်တိ	တ့ငွစ်ာရငး်သငွး်ထားြခငး်သိ	မ့ဟ	တ်ေကျာငး်ဝငမ်ည့က်ေလးငယ်

အား၊သငယ်�ရာတွငလ်ိ	အပ်ေသာေငေွ�ကး၏တစ်စိတ်တစ်ပိ	ငး်ေချးင�ားြခငး်ကိ	လ	ပ်ေဆာငမ်ည်။

◆Shimada ပညာသငဆ်�ရန်ပံ�ေငွ
Shimadaပညာသငဆ်	ရနပံ်	ေငကွိ	အသံ	းြပ�၍၊အထက်တနး်ေကျာငး်စသညသ်ိ	ေ့ကျာငး်

ဆက်လက်တက်ေရာက်မည့က်ေလးများအား၊ ပညာသငဆ်	ေ�ကးေငကွိ	ေထာကပံ်သ့ာွးမည်။

◆အထကတ်န်းေကျာငး်စသည့်
ေကျာငး်တက်ရနေ်ထာကပံ်ေ့ငအွမျိ�းသား၊အများသ�င�ာ၊ပ	ဂ§လိက ပဓာနမထားပဲ

၊အထက်တနး်ေကျာငး်စသည်တိ	တ့ငွစ်ာရငး်သငွး် ထားသည့လ်ိ	အပ်ချက်ကိ	ြပည့မ်�ီ

သည့က်ေလးငယကိ်	ရညရွ်ယ၍်၊ ေကျာငး်လခကိ	�ိ	ငင်ေံတာ်မ�ေထာကပံ်မ့ည်။

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ	စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ	စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ	စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ
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်

အေ�ကာငး်ကိစ� စံ	စမ်းေမးြမနး်ရန်မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

ကေလးငယ�်င့မိ်သားစ
ေရးရာဌာနခွဲ ကေလးငယ်
ေဆးဝါးက
သမ�၊ေထာကပ့ံ်ေ�ကးတာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းပငမ်အစိ	းရအေဆာက်အအံ	 2F)

TEL 5273－4546　FAX 3209－1145

�မိ  

ေကျာငး်စမံီအ
ပ်ချ ပ်မ�ဌာနခွဲေကျာငး်စမံီအ
ပ်ချ ပ်မ�
ဌာနေထာက ်ပ့ံမ�တာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းအမ�တ် ၁ အစိ	းရအေဆာက်အအံ	ခွဲ 4F)

TEL 5273－3089　FAX 5273－3580

�မိ  

(အဂ� ါ)ေကာငတ်ာအချိန်တိ
ခ့ျဲသည်

ပညာေရးည��ိ�ငိး်မ�ဌာနခွဲစမံီခန ့်ခဲွေရး တာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းပငမ်အစိ	းရအေဆာက်အအံ	 4F)

TEL 5273－3070　FAX 5273－3510

�မိ  

အေထေွထေွရးရာဌာနခွဲ အေထေွထ ွေရးရာတာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းပငမ်အစိ	းရအေဆာက်အအံ	 3F)

TEL 5273－3505　FAX 3209－9947

�မိ  

စားဝတေ်နေရးဆိ
ငရ်ာလ�မ�ဖ�လံ
ေရးဌာနခွဲစားဝတေ်နေရးေထာကပ့ံ်
မ�တိ
ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန်ေကာငတ်ာ
(�မိ� ©နယ် ံ	းအမ�တ်၂အစိ	းရအေဆာက်အအံ	ခွဲ 1F)

TEL 5273－3853　FAX 3209－0278
�ငး်ဂျ ခ
ခ
လ�မ�ဖ�လံ
ေရးအတိ
ငပ်ငခံ်အဖဲွ အေထေွထတွိ
ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန်ေကာငတ်ာ
(တကဒ�ိ	ဘဘ 1-17-20)

TEL 5273－3546　FAX 5273－3082

�မိ  

အမ်ိရာဌာနခွဲေနထိ
ငရ်န်အေထာကအ်ပ့ံ တာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ် ံ	းပငမ်အစိ	းရအေဆာက်အအံ	 7F)

TEL 5273－3567　FAX 3204－2386

�မိ  

အမ်ိရာဌာနခွဲ�မိ  နယအ်မ်ိရာစမံီခန ့်ခဲွမ� တာဝန်ခံ
(�မိ� ©နယ်ပငမ် ံ	း 7F)

TEL 5273－3787　FAX 3204－2386

တိ
ကျိ �မိ  အမ်ိရာေထာကပ့ံ် ေရးေကာပိ်
ေရး�ငး် 
�မိ  ေတာအ်မ်ိရာေလ�ာကလ်�ာ ေခ�ယ�ေရးစငတ်ာ

TEL 3498－8894　FAX 3409－4527
တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှု 6418-5571

�မိ  

5
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●အလယတ်န်းေကျာငး်သား��င့ေ်အာက၏်ကေလးငယက်ိြပ
စပျိ
းေထာငး်လ�က�်�ိသည့သ်�

အေ�ကာငး်ကိစ�

● ●

စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်

◆ကေလးငယမ်ျားေထာကပ့ံ်ေ�ကး

【ေထာကပ့ံ်ေ�ကးလစ���န်း】

၁၅��စ်ြပည့သ်ည့ရ်က်ေနာက်ပိ�ငး်၏ပထမဆံ�း၃လပိ�ငး်၃၁ရက်ေနအ့ထိ

၏ကေလးငယ်ကိ�ရည်ရွယ်�ပီးေထာကပံ်ေ့�ကးကိ�ေပးေချမည်။

※လက်ခံသ�၏ဝငေ်ငကွဝငေ်ငကွန ့သ်တ်မ�ပမာဏ��င့အ်ထက်ြဖစ်သည့်အခါ၊ 

တစ်လစာ��နး်သည်ကေလးတစ်ေယာက်လ�ငတ်စ်ပံ�စံတညး် 

ယနး်၅,၀၀၀ြဖစ်လာမည်။ထိ�အ့ြပင၊်ဝငေ်ငအွြမင့ဆ်ံ�းကန ့သ်တ်မ�ပမာဏ

ကိ�ေကျာ်လနွသ်ည့အ်ခါသည ်ေပးေချြခငး်ခံရမည်မဟ�တ်ပါ။

※ကေလးဦးေရသည်၊အသက်၁၈��စ်ြပည့သ်ည့ေ်န�့�င့် ေနာကပိ်�ငး်

၏ေနာကပိ်�ငး်၏ပထမဆံ�း၃လပိ�ငး်၃၁ရက်ေနအ့ထ�ိကားတွင�်�ိသည့်

ကေလးငယ်များအတွငး်တွငေ်ရတွက်မည်။

၁ ။ေထာကပ့ံ်ေ�ကးစသည့စ်းီပွားေရးဆိ�ငရ်ာအ ေထာကအ်ပ့ံ

ေထာက်ပံေ့�ကး��င့ေ်ကျာငး်စရိတ်၊ေလက့ျင့သ်င�်ကားရနလ်ိ�အပ်ေသာအသံ�းစရိတ်အေထာက်အပံ့
စသည့၊်စီးပွားေရး��င့သ်က်ဆိ�ငေ်သာက�နက်ျစရိတ်ကိ�ေထာကပံ်မ့ည်။

၃��စ်မြပည့မီ်

၃��စ်～မ�လတနး်ေကျာငး်သား(အမ�တ် ၁၊ ၂ ကေလး)

၃��စ်～မ�လတနး်ေကျာငး်သား(အမ�တ် ၃ကေလး)

အလယ်တနး်ေကျာငး်သား

ယနး်၁၅,၀၀၀

ယနး်၁၀,၀၀၀

ယနး်၁၅,၀၀၀

ယနး်၁၀,၀၀၀

အေ�ကာငး်ကိစ�

● ●

မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်

◆ကေလးငယေ်ဆးဝါးက�သ
စရိတ်ေထာကပံ်မ့�၁၅��စ်ြပည့သ်ည့ရ်က်ေနာက်ပိ�ငး်၏ပထမဆံ�း၃လ

ပိ�ငး်၃၁ရက်ေနအ့ထကိေလးငယ်၏ကျနး်မာေရးအာမခံအကျံ းဝင်

သည့ေ်ဆးဝါးက�သစရိတ�်�င့ေ်ဆး�ံ�တက်ေနချိနအ်စားအစာေဆးဝါး

ခ၏မိမိကိ�ယ်တိ�ငက်�နက်ျမ�အတွက်ကိ�ေထာကပံ်မ့ည်။

＊　  …��ငး်ဂျ ခ�ခ�၏ေကာငတ်ာ

＊
…အပတ်စ� အဂ� ါေနမ့နွး်လဲွပိ�ငး်၇နာရီအထေိလ�က်ထားြခငး်၊တိ�ငပ်ငြ်ခငး်

စသည်တိ�ကိ့�လ�ပ်ေဆာင် �ိ�ငမ်ည။်(အြခားအဖွဲ�အစည်းများ��င့ည်��ိ �ငိး် ရနလ်ိ�

အပ်ေသာ�ံ�းကိစ�များကိ�ကိ�ငတ်ွယ်၍မရ �ိ�ငေ်သာအခါလည်း��ိမည်ြဖစ်သည်။)

လ�ပ်ငနး်အေ�ကာငး်၏အသက်အပိ�ငး်အြခားတွင●်

ကိ�တပ်ေပးထားမည။်

မ�လ...မ�လတနး်ေကျာငး်သား 

အလယ်...အလယ်တနး်ေကျာငး်သား

အထက်တနး်...အသက်၁၈��စ်၏ဘ�ာ��စ်က�နအ်ထ

ဇယား�ကည့န်ညး် ၆ ။ကေလးငယြ်ပ	စ�ပျိ	းေထာငြ်ခငး်စသည့တ်ိ�ငပ်ငရ်န်ေကာငတ်ာ

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမည့အ်ေ�ကာငး်အရာ၊တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရနေ်ကာငတ်ာ စံ�စမ်းေမးြမနး်ရန်

◆ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�၏အေထေွထွ
တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်ကေလးငယ်အေထေွထစွငတ်ာ��င့�်မိ  �နယ်တငး်၄ေနရာ၏ကေလးငယ်

��င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပံ်မ့�စငတ်ာတွင၊်ကေလးငယ်မိသားစ���င့ပ်တ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်င်

ေဆွးေ�းွမ�ကိ�အေထေွထအွားြဖင့ေ်ဆာငရွ်က်သာွးမည်။ကေလးငယ်ြပ စ�ပျိ းေထာငမ်�တငွ်

စိ�းရိမ်ြခငး်��င့စိ်တ်ပ�ပနြ်ခငး်၊အခက်အခဲ��ေိနသည့က်ိစ���င့န်ားမလည်ေသာအေ�ကာငး်အရာ

စသည်တိ�က့ိ�၊လွတ်လပ်စာွတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေပးပါ။

◆ပညာေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
ကေလးငယ်၏ပငက်ိ�စ
ိ�က်၊သာွးလာလ�ပ်��ားမ�၊စိတ်��င့က်ိ�ယ်ခ��ာကျနး်မာေရး၊ ေလလ့ာြခငး်၊

အ�ိ�ငက်ျင့မ်�စသည့၊်ပညာေရးေပ�မ�ြပဿနာများ��င့ပ်ပနမ်�များ၏   တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်ကိ�၊စိတ်

ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ��င့ပ်ညာေရးအဓိကဘာသာပညာ��ငမ်ျား  ကလက်ခံေပးသာွးမည။်

◆�ကငေ်ဖ� မ့ဲမိဘတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
�ကငေ်ဖ� မဲမိ့ဘအမ်ိေထာငစ်�၏စားဝတ်ေနေရးေပ�တငွစိ်�းရိမ်စရာကိစ�စသညတ်ိ�အ့ား၊မိခင�်�င့က်ေလး

၊ဖခင�်�င့က်ေလးကိ�ယ်တိ�ငရ်ပ်တည်�ိ�ငရ်နေ်ထာကပံ်ေ့ရးဝနထ်မ်း၊အလ�ပ်လ�ပ်ရနေ်ထာက်ပံေ့ရးဝနထ်မ်း

ကတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်အားေဆာငရွ်က်မည။်ထိ�အ့ြပင၊်အလ�ပ်ရရန၊်အလ�ပ်ေြပာငး်ရန၊်ေအာငလ်က်မ�တ်

ရယြခငး်��င့ပ်တ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်ကိ�လညး်လက်ခံလ�ပ်ေဆာငမ်ည။်

◆ကျန်းမာေရး၊ကေလးငယေ်စာင့ေ်��ာကရ်န်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
ကျနး်မာေရး��င့က်ေလးငယ်ြပ�စ�ပျိ�းေထာငြ်ခငး်��င့ပ်တ်သက်၍စိ�းရိမ်မ���ိသအား၊ ြပညသ် ့

ကျနး်မာေရးသနာြပ�၊အာဟာရပညာ��င၊်သွား��င့ခ်တွံငး်သန ့�်�ငး်ေရးပညာ��င ်စသည်တိ� ့

၏ဘာသာရပ်က�မ်းကျငဝ်နထ်မ်းများကတိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်ကိ�လ�ပ် ေဆာငမ်ည။်

◆ဖံွ� �ဖိ�းမ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
ဖံွ� �ဖိ�းမ�တွငစ်ိတ်ပမ���ိေသာကေလးငယ်��င့ပ်တ်သက်၍တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွြခငး်၊အ�ကံေပးြခငး်

၊စမ်းသပ်စစ်ေဆးြခငး်ကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည။်

◆အလ�ပ်��င့မိ်သားစ�ဘတဂ်ျကဆ်ိ�ငရ်ာ��င့ပ်တသ်ကသ်ည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်
「စားဝတ်ေနေရးကိ�ြပနလ်ညထ်ေထာငခ်ျငသ်ည်။」「အလ�ပ်��င့မိ်သားစ�ဘတ်ဂျကဆ်ိ�ငရ်ာ

��င ့ပ်တ်သက်သည့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�ြပချငသ်ည်။」「စီးပွားေရးဆိ�ငရ်ာအ ခက်အခဲ��ိ

ေသာ်လည်း၊မည်သည့ေ်နရာတငွတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�ြပလ�ငေ်ကာငး်မည်ကိ� မသြိခငး်။စသြဖင့်

အခက်အခဲ��ိသ�၏တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွမ�ကိ�တိ�ငပ်ငမ်�ေထာကပံ်ေ့ရးဝန ်ထမ်းမ�လက်ခံ�ပီး၊ြပဿနာ

ေြဖ��ငး်ရနရ်ညရွ်ယ်သည့ေ်ထာကပံ်မ့�ကိ�လ�ပ်ေဆာငမ်ည်။

တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရနေ်နရာမေသချာေသးလ�င်

၊ေလာေလာဆယ်ဤေနရာတငွတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွေပးပါ။

မ�လ အ
လ

ယ
်

အ
ထ

က
်

��ငး်ဂျခ�ခ�တငွ၊်ဤလမ်း��နခ်ျက်တငွေ်ဖ� ြပထားသည့အ်ရာများအြပငအ်မျိးမျိးေသာစနစ်များ��သိည်။အခက်အခဲ��သိည့အ်ခါတငွ၊်နးီစပ်ရာ 
တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရနေ်ကာငတ်ာတွငေ်လာေလာဆယ်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွေပးပါ။

(အဂ� ါ)ေကာငတ်ာအချိန်တိ�ခ့ျဲ�သည်

	မိ� �

ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာဌာနခွဲ ကေလးငယ်
ေဆးဝါးက�သမ ၊ေထာကပ့ံ်ေ�ကးတာဝန်ခံ
(�မိ �နယ်�ံ�းပငမ်အစိ�းရအေဆာက်အအံ� 2F)

TEL 5273－4546　FAX 3209－1145

	မိ� �

(အဂ� ါ)ေကာငတ်ာအချိန်တိ�ခ့ျဲ�သည်

ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ေရးရာဌာနခွဲ ကေလးငယ်
ေဆးဝါးက�သမ ၊ေထာကပ့ံ်ေ�ကးတာဝန်ခံ
(�မိ �နယ်�ံ�းပငမ်အစိ�းရအေဆာက်အအံ� 2F)

TEL 5273－4546　FAX 3209－1145

	မိ� �

(အဂ� ါ)ေကာငတ်ာအချိန်တိ�ခ့ျဲ�သည်

ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်
ေရးဌာနခွဲ အေထေွထတွိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ တာဝန်ခံ(��ငး်ဂျခ� 7-3-29)

TEL 3232－0675　FAX 3232－0666

	မိ� �

��ီန�ိ�မချိ ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ စငတ်ာ(��နီ�ိ�မချိ 20)

 TEL 3357－6855　FAX 3357－6852
	မိ� �

ေအ�ိ�မချိ ကေလးငယ�်�င ့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ�စငတ်ာ(ေအ�ိ�မချိ 36)

 TEL 3269－7345　FAX 3269－7305
�မိ� 


အိ�ချိအိ�ငး် ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ�စငတ်ာ(အိ�ချိအိ�ငး် 2-7-24)

 TEL 3952－7752　FAX 3952－7164
�မိ� 


ခိတ��ငး်ဂျ�ခ� ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာေထာကပ့ံ်မ�စငတ်ာ
(ခိတ��ငး်ဂျခ� 3-20-2)

 TEL 3362－4152　FAX 3365－1122

�မိ� 


ပညာေရးစငတ်ာ ပညာေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွခန်း(အိ�းခ�ဘိ� 3-1-2 ပညာေရးစငတ်ာ 7F)

ဖ�န်းြဖင့တ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန် TEL 3232－2711
လ ေတွ
တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန်    TEL 3232－3071 FAX 3232－2710
��ငး်ဂျ�ခ�ကေလးငယ ်Hot line (ကေလးငယ်
အ�ိ�ငက်ျင့ခ်ံရမ�တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွရနအ်ထ�းဖ�နး်) TEL 3232－2070

�မိ� 


ကေလးငယအ်ေထေွထစွငတ်ာ ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာ
ေထာကပ့ံ်ေရးဌာနခွဲ ဖံွ
 �ဖိ�းမ�ေထာကပ့ံ်ေရးတာဝန်ခံ
(အမည်ပွား...အိ�က်အိ�က်)(��ငး်ဂျခ� 7-3-29)

 TEL 3232－0679　FAX 3232－0666

�မိ� 


စားဝတေ်နေရးဆိ�ငရ်ာလ မ�ဖ လံ�ေရးဌာနခွဲစားဝတေ်နေရးေထာကပ့ံ်
မ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွရန်ေကာငတ်ာ
(�မိ �နယ်�ံ�းအမ�တ် ၂အစိ�းရအေဆာက်အအံ�ခဲွ 1F)

 TEL 5273－3853　FAX 3209－0278
��ငး်ဂျ�ခ�ခ� လ မ�ဖ လံ�ေရးအတိ�ငပ်ငခံ်အဖဲွ
 အေထေွထတွိ�ငပ်င်
ေဆးွေ�းွရန်ေကာငတ်ာ (တကဒ�ိ�ဘဘ 1-17-20)

 TEL  5273-3546　FAX 5273-3082

�မိ� 


ကေလးငယ�်�င့မိ်သားစ�ဆိ�ငရ်ာဌာနခွဲြပ�စ�ပျိ�းေထာငမ်�ေထာကပ့ံ်
ေရးတာဝန်ခံ
(�မိ �နယ်�ံ�းပငမ်အစိ�းရအေဆာက်အအံ� 2F)

 TEL 5273－4558  FAX 3209－1145

�မိ� 


အ ��ိဂိ�ေမ့ ကျန်းမာေရးစငတ်ာ (ယာယီအစိ�းရအေဆာက်အအံ�)(ရာလိ�က်ချိး 6 (ယခင ်အခီျိဂယ 
စီးပွားေရးအထက်တနး်ေကျာငး်) ＊ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ရနေ်နရာေြပာငး်ေ���ထားဆဲ

TEL 3260－6231　FAX 3260－6223

�မိ� 


ယိ�ဆ�ရ ကျန်းမာေရးစငတ်ာ (အမျိ�းသမီးများကျန်းမာေရး
ေထာကပ့ံ်မ�စငတ်ာ (ယိ�ဆ�ရ စနး်ေအးချိး 10-16)

 TEL 3351－5161　FAX 3351－5166

�မိ� 


ဟဂီ��ိ��ငး်ဂျ�ခ� ကျန်းမာေရးစငတ်ာ (��ငး်ဂျခ� 7-26-4)

 TEL 3200－1026　FAX 3200－1027
�မိ� 


အိ�ချိအိ�ငး် ကျန်းမာေရးစငတ်ာ (��မိိ�းအိ�ချိအိ�ငး် 4-6-7)

 TEL 3952－7161　FAX 3952－9943
�မိ� 
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http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/
kodomok02_002088.html

　新宿区ホームページにて、子育て支援施策ガイドの
外国語版（英語、中国語、韓国語、ミャンマー語）を
公開しています。

Foreign language versions of the Guide to Child Care 
Support Measures Foreign language versions of the Guide to 
Child Care Support Measures (English, Chinese, Korean, and 
Burmese) are available on the Shinjuku City homepage.

　　在新宿区官网上公开有支援育儿实施政策指南
的外语版（英语、中文、韩语、缅甸语）

　신주쿠구 홈페이지에서 육아 지원 시책 가이드의 외국어판(영어, 
중국어, 한국어, 미얀마어)을 공개하고 있습니다.
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