
ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ရန္မွာ

ပါဝင္ရန္ႀကိဳတင္စာရင္းေပးမႈလုိအပ္ပါသည္။

① ႀကိဳတင္စာရင္းေပးရန္အတြက္လုိအပ္ေသာအရာ 1-⑤ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေျဖပါ

သတိျပဳရန္ ဤစနစ္တြင္ အီးေမးလ္လိပ္စာျဖင့္္တစ္ဦးခ်င္းကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။

တူညီေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာျဖင့္ လူအမ်ားႀကီး စာရင္းသြင္းမရပါ။

ေမးလ္လိပ္စာမရွိေသာသူမ်ားက?

Gmail စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳၿပီး၊ ေမးလ္လိပ္စာကို ရယူပါ။

② ႀကိဳတင္စာရင္းေပးမ်က္နွာျပင္(စခရင္)ကုိ ေဖာ္ျပပါ။

နည္းလမ္း ၃ခုရွိပါသည္။

1 URL ကို တိုက္ရိုက္ထည့္သြင္းျခင္း 3

2 QR ကုတ္ကို ဖတ္ျခင္း

③ ပါဝင္ခ်င္ေသာလႈပ္ရွားမႈကုိေရြးပါ

④ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ကုိင္တြယ္မႈ စစ္ေဆးျခင္း

ပထမဆံုးပါဝင္သူသည္ ဒီေနရာသို႔

1-⑤

2-⑤
၂ႀကိမ္ေျမာက္ေနာက္ပိုင္းသူသည္ ဒီေနရာသို႔

လုိအပ်သောပစ္စည်းများ

လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္!

ပါဝင္ရန္ႀကိဳတင္စာရင္းေပးျခင္းအကြက္က လက္ခံဆဟုဲ 

မျဖစ္ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ လက္ရိွတြင္ 

ေလွ်ာက္ထားမရပါ။

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ 

က်င္းပမည့္ေနရာ၊ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ 

ေက်ာင္းကို စစ္ေဆးၿပီး၊ 

လက္ခံဆခဲလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ!

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 

ကိုင္တြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးၿပီးလွ်င္

 အမွန္ျခစ္ရန္ အကြက္ကို ႏွိပ္ပါ!

p.2
1

ေမြးသကၠရာဇ္

စာတိုက္အမွတ္

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း

လိပ္စာ

လိပ္စာ (ကြန္ဒိုအမည္စသျဖင့္)

ဖုန္းနံပါတ္

အီးေမးလ္လိပ္စာ

လက္ရိွတက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းအမည္

တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းတြင္ 

ေက်ာင္းၿပီးမည့္အစီအစဥ္

ႏိုင္ငံ

ဘန္နာကုိ

ႏွိပ္ပါ!

နာမည္အျပည့္အစံု (မိသားစုအမည္)

နာမည္အျပည့္အစံု (အမည္)

ဟီရဂန (မိသားစုအမည္)

ဟီရဂန (အမည္)

လိင္အမ်ိဳးအစား

ကြန္ဒိုအမည္ႏွင့္အခန္းနံပါတ္လည္းေရးၾကရေအာင္။

ဂ်ပန္တြင္တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းအမည္ကုိ ေရးၾကရေအာင္။

ေကာင္တာလက္ခံရန္သုံး QR ကုတ္ေရာက္လာပါမည္။ 

မွန္မွန္ကန္ကန္ ရုိက္ထည့္ၾကရေအာင္။

လက္ကုိင္ဖုန္

း

အီးေမးလ္လိပ္

သို႔မဟုတ္

ကြန္ျပဴတာ

တက္ဘလက္

https://www.studyjapan.jp/events/

က်ား မ



1-⑥ တကၠသုိလ္တြင္ ေလ့လာခ်င္သည့္ဘာသာကုိ ေရြးပါ

တစ္ခုထက္ပိုေရြးႏိုင္

2-⑤ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကုိ ထည့္သြင္းပါ

1-⑦ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းတြင

 ေလ့လာခ်င္ေသာအရာကိုေရြးပါ

တစ္ခုထက္ပိုေရြးႏိုင္ 2-⑥ ထည့္ထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိစစ္ေဆးပါ

1-⑧ ထည့္ထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိစစ္ေဆးပါ

2-⑦ အီးေမးလ္ကုိစစ္ေပးပါ

QR ကုတ္ကုိ သိမ္းထားၾကရေအာင္။

ရွင္းလင္းပြဲေကာင္တာတြင္ျပပါ။

→⑩

1-⑨ အီးေမးလ္ကုိစစ္ေပးပါ အေႏွာင့္အယွက္ေမးလ္ဖိုဒါတြင္ ဝင္ေနပါသလား?

ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာမွားေနပါသလား?

⑩ ရွင္းလင္းပြဲေန႔

လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကုိသိမ္းထားၾကရေအာင္။ QR ကုတ္ကုိ သိမ္းထားၾကရေအာင္။

ရွင္းလင္းပြဲေကာင္တာတြင္ျပပါ။

→⑩ လက္ခံေကာင္တာ၊

အေႏွာင့္အယွက္ေမးလ္ဖိုဒါတြင္ ဝင္ေနပါသလား? ရွင္းလင္းျခင္း နားေထာင္ခဲ့ေသာတကၠသုိလ္・အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေက်ာင္း၏ ျပခန္း

ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာမွားေနပါသလား? ထြက္ေပါက္ ၃ေပါက္ေနရာတြင္ QR ကုတ္ကုိ ျပပါ။

2

ဟုေဖာ္ျပသည့္အခါတြင္

※မထည့္မေနရအခ်က္ ၏အကြက္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 

ရွင္းလင္းပြဲ၏ႀကိဳတင္စာရင္းေပးရန္

အီးေမးလ္လိပ္စာ

အီးေမးလ္မေရာက္လွ်

အီးေမးလ္ ၂ေစာင္ေရာက္ပါမည္

ပင္ပန္းသြားပါၿပီ!

၂ႀကိမ္ေျမာက္ေနာက္ပိုင္းသူသည္ ဒီေနရာသုိ႔

လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းၿပီးစီးပါၿပီ။

ပင္ပန္းသြားပါၿပီ!

အီးေမးလ္မေရာက္လွ်

လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါဝင္ရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းၿပီးစီးပါၿပီ။

1 ဥပေဒ・ ႏုိင္ငံေရးဘာသာတြဲ

3
လူမႈေရး・ပတ္ဝန္းက်င္・သတင္းအခ်က္အလက္ 

ဘာသာတြဲ

5 လူသားသိပၸံဘာသာတြဲ

7 သမုိင္း・ပထဝီဘာသာတြဲ

9 စာေပဘာသာတြဲ

11 ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဘာသာတြဲ

13 အႏုပညာ・ဂီတ・အလွအပဘာသာတြဲ

15 အင္ဂ်င္နီယာဘာသာတြဲ

17 ဇီဝေဗဒ・ဘဝသိပၸံ・ဘိုင္အုိနည္းပညာဘာသာတြဲ

19 ေဆးပညာ・သြားေဆးပညာဘာသာတြဲ

21 သူနာျပဳ・ေဆးကုသမႈ・က်န္းမာေရးဘာသာတြဲ

23 အစားအေသာက္・အာဟာရဘာသာတြဲ

25 ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားဂ်ပန္ဘာသာဌာန

2 စီးပြားေရး・အေရာင္းအဝယ္・စီမံခန္႔ခြဲေရးဘာသာတြဲ

4 လူမႈဖူလံုေရးဘာသာတြဲ

6 စိတ္ပညာ・အေတြးအေခၚ・ဘာသာေရးဘာသာတြဲ

8 ယဥ္ေက်းမႈ・လူသားရင္းျမစ္ဘာသာတြဲ

10 ဘာသာစကားဘာသာတြဲ

12 ပညာေရး・ကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဘာသာတြဲ

14 သိပၸံ・ရူပေဗဒဘာသာတြဲ

16 စုိက္ပ်ိဳးေရး・သစ္ေတာ・ငါးေမြးျမဴေရးဘာသာတြဲ

18
တိရစာၦန္ကုေဆးပညာ・ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္ဘာသာ

တြဲ

20 ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ဘာသာတြဲ

22
ေနထိုင္မႈဘဝသိပၸံ・အိမ္တြင္းစီးပြားေရး・ဖက္ရွင္ဘာ

သာတြဲ

24 ကိုယ္ကာယ・က်န္းမာေရးသိပၸံဘာသာတြဲ

26 အျခား

1 စီးပြားေရး・အစိုးရဝန္ထမ္း・ဥပေဒဘာသာတြဲ

3
ျပန္ၾကားဆက္သြယ္မီဒီယာက႑・ဗီြဒီယို・ဓာ

တ္ပံုဘာသာတြဲ

5
ကာတြန္း・အန္နီေမးရွင္း・အသံသရုပ္ေဆာင္

ဘာသာတြဲ

7 ဖက္ရွင္ဘာသာတြဲ

9 မာတီမီဒီယာ・CG・ဂိမ္းဘာသာတြဲ

11
အတြင္းပိုင္းအလွဆင္・ပစၥည္းအမ်ိဳ းမ်ိဳးဘာသ

ာတြဲ

13 ကား・စက္ဘီး・ေလယာဥ္ဘာသာတြဲ

15
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း・လူမႈဖူလံုေရးဘာသာ

တြဲ

17 ေဆးကုသမႈရံုးကိုင္ဘာသာတြဲ

19
ဆံသ・အလွအပျပဳျပင္မႈ・အလွအပဘာသာ

တြဲ

21 ပန္းဘာသာတြဲ

23
အခ်က္အျပဳတ္・အာဟာရ・မုန္႔မ်ိဳးစံုဘာသာ

တြဲ

25
တကၠသိုလ္・ဘြဲ႕လြန္ဆက္တက္ျခင္း・သင္ရိုး

ကူးေျပာင္းျခင္းဘာသာတြဲ

27 အျခား

2
လွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္း・ဟိုတယ္・မဂၤလာပြဲ

ဘာသာတြဲ

4 ဂီတ・အသံ・ေဖ်ာ္ေျဖေရးဘာသာတြဲ

6 ဒီဇိုင္း・အႏုပညာဘာသာတြဲ

8 IT・ကြန္ျပဴတာ・အင္တာနက္ဘာသာတြဲ

10
ေဆာက္လုပ္ေရး・ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ・ဒီဇိုင္း・

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဘာသာတြဲ

12
စက္မႈလုပ္ငန္း・လွ်ပ္စစ္・ဆက္သြယ္ေရးဘာ

သာတြဲ

14
ပညာေရး・ကေလးပညာေရး・ကေလးေစာင့္ေ

ရွာက္ျခင္းဘာသာတြဲ

16
ေဆးကုသမႈ・ေဆးကုသမႈနည္းပညာဘာသာ

တြဲ

18 အားကစား・က်န္းမာေရးသိပၸံဘာသာတြဲ

20 ဘိုင္အုိ・ပတ္ဝန္းက်င္ဘာသာတြဲ

22 တိရစာၦန္・အိမ္ေမြးတိရစာၦန္

24 ဘာသာစကား・ဘာသာျပန္ဘာသာတြဲ

26
ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားဂ်ပန္ဘာသာသ

င္ၾကားမႈဘာသာတြဲ


