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ဂျ�ပဲန်န်္တုင်ု်ငံ်တာင်် အောဘားအန္တတရာယ််��ား ပြဖူစ်ီအောပဲ်သာည့်််အခုါ ဂျ�ပဲန်လ်ို�ူ��ုး �ဟုတ်ုသူာ��ားအအောန်ပြဖူင််် 
ဘာာလိုပ်ုဲသာင်််သာည့််�ုု ဤအောဘားအန္တတရာယ်် ကြို�ု�တင််�ာ�ာယ််အောရး လို�်စီာဲစီာအပ်ုဲတာင်် 

အကြ��်းဖူ�င််း အောဖူာ်ပြပဲထားပဲါသာည့််။ အောဘားအန္တတရာယ််��ားဆုုသာည့််�ှာ င်လို�င််လိုပ်ုဲပြခုင််း��ား၊ 
�ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်ပြခုင််း��ား၊ တုင်ု်ဖူာန်း်�ုန်တု်င်ု်း��ား၊ အောပြ�ပြိုပုဲ����ု��ား၊ �ီးအောလိုာင််�ု အစီ
ရုှှသာည့််တု� �ုုဆုုလုိုပုဲါသာည့််။ ဤလို�်စီာဲစီာအပ်ုဲ�ုု ဖူတ်ရုှု�ာ အောဘားအန္တတရာယ်် ကြ�ံ�လိုာပဲါ� 

အသာင်််ပြဖူစ်ီအောအာင်် ပြပဲ�လိုပ်ုဲထားပဲါ။
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ကြို�ု�တင််ပြု��လုု�်ရမည့်် ်အရာမ�ာ�

မိိသားး�စုု၊ မိိတ််ဆွေ�ေ မိ�း�နှှင့််် ဆွေ��း�ုိဆွေ�ေ�ဆွေနှေ��ါ။
သာင််သာတ်�ှတ်ထားသာည့််် တု�်းအောရှှာင််န္တုုင််�ည့််် အောန်ရာ��ားနှ္တင််် တစ်ီဦးးနှ္တင်််တစ်ီဦးး 
ဆ�်သာာယ််ရ�ည့််် န်ည့််းလို�်း��ား အအောကြ�ာင််း�ုု လိုတုူင်ု်းနှ္တင််် အောပြပဲာဆုုအောဆားအောန္တား
ပဲါ။ 

အိိမ်ိအိတ်ေင့််��ုိင့််�ကုိို ဆွေ��ကိုင့််�လုံုံ��ံ�ဆွေအိးင့်် ���လုုံ�်ထားး��ါ
①ပြပဲ�တ်��ပြခုင််း �ရုှှအောစီရန် ်သာင်််အု�်ရုှှ ပဲရုအောဘာာဂျ��ားနှ္တင််် အု�်တာင််း
အသုံားအအောဆာင််��ား အားလံိုးု�ုု ပြို�ဲပြ�ံအောအာင်် ပြပဲ�လိုုပ်ဲထားပဲါ။
②စီကြို�ံလို�်း��ား၊ ဝင််အောပဲါ�်��ား သုာ� �ဟုတ်ု ထာ�်အောပဲါ�်��ားတာင်် ပဲစီစည့််း
��ား �ထားပဲါနှ္တင်််။

အိဆွေ��ဆွေ�် တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််�မိည့််် အိဆွေ��အိဆွေေအိတ်ေက်ို အိဆွေ��ဆွေ�် အိသုံား�အိဆွေ�းင့််
မိ�း�ကုိို ကြိုကိို�တ်င့််��င့််�င့််ထားး��ါ။
※ အိဆွေ��ဆွေ�် တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််�မိည့််် အိဆွေ��အိဆွေေအိတ်ေက်ို ကြိုကိို�တ်င့််��င့််�င့််ထားရ
�ည့််် အရာ��ားစီာရင််း�ုု စီာ���်နှ္တာ 3 တာင််ကြ�ည့်််ပဲါ။

သားတ််မှိတ််ထားး�ဆွေသားး တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််နှိုင့််မိည့််် ဆွေေ�းကုိို စုစ်ုဆွေ��ကိုး သားင့်််အိိမ်ိအိေး�
တ်ေင့်် ဆွေ�မိ�ုံတ်စ်ု�ု �ေ�ထားး��ါ။
တု�်းအောရှှာင််န္တုုင််�ည့််် စီင််တာ��ား�ှာ အော��ာင််း��ား၊ ရပ်ဲရာာစီင််တာနှ္တင််် ပြပဲည့််သ့ာ စီင််
တာ��ား ပြဖူစ်ီပဲါသာည့််။
※ အောပြ�ပုံဲဆာဲပြခုင််းအတာ�် စီာ���်နှ္တာ 2 တာင််ကြ�ည့်််ပဲါ။

တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််နှိုင့််မိည့််် စုင့််တ်းမိ�း�အိဆွေ�ကိုးင့််� သားတ်င့််�အိ��က်ိုအိလုံက်ိုမိ�း�
ကုိို ��ိှနှိုင့််�ေ ်[Fukuokaken Hinanjo Hinanjouhou] ဝ�်�ုိက်ိုတ်ေင့်် 
�ကိုည့်််�ါ။
　https://ken-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/bousai/index.

html?mode=0 

တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််နှိုင့််မိည့်််စုင့််တ်း

တု�်းအောရှှာင််န္တုုင််�ည့််် စီင််တာ��ားတာင်် အစီားအအောသာာ�်��ား 
အောပဲးထားပဲါသာည့််။
အုပ်ဲရန်အ်ောန်ရာလိုည့််း ရုှှပဲါသာည့််။
လိုအူ��ားနှ္တင်််အတ ူသာင််အောန်ထုုင််ရ�ည့်် ပြဖူစ်ီပဲါသာည့််။
သာင်််အတာ�် အအောရးကြို�ီးအောသာာ �ုုယ််ပုုဲင််ပဲစီစည့််း��ား�ုု 
ယူ်အောဆာင််လိုာပဲါ။
စီည့််း��်း��ား�ုု လုိုု�်န်ာပဲါ။
တစ်ီဦးးနှ္တင်််တစ်ီဦးး �ူညီ့်ပဲါ။
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သားင့်််အိိမ်ိမှိ တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််နှိုင့််မိည့််် စုင့််တ်းသိား� သွားသားေး�

�ေ ်ဆွေ�မိ�ုံတ်စ်ု�ု �ေ��ါ။

မြေ�ေပံုံ�

・သာင််အောန်ထုုင််သာည့်််ပြို�ု�၏   

 အောဘားအန္တတရာယ််ပြပဲ အောပြ�ပုံဲ�ုုကြ�ည့်််ပဲါ။ 

 လို�်းအောကြ�ာင််းအတုုင််း အောပြခုလို�င််သာာားပဲါ။

・သာင််နှ္တင်််အန်းီဆုံး တု�်းအောရှှာင််န္တုုင််�ည့််် အောန်ရာ 

 သုာ� သွားသာာားရန် ်အောဘား�င််းသာည့််် လို�်းအောကြ�ာင််း 

 တစ်ီခုု�ုုဆုံးပြဖူတ်ပဲါ။
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အအောရးအောပဲ် တု�်းအောရှှာင််ရ�ည့််် အအောပြခုအအောန် တစ်ီခုုတာင်် အအောရးအောပဲ် အသုံားအအောဆာင််��ား�ုု ကြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ပြခုင််း

※ အအောရးအောပဲ် တု�်းအောရှှာင််�ု တစ်ီခုုအတာ�် ကြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ထားရန် ်လုိုုအပ်ဲသာည့််် အပြခုားအရာ��ားနှ္တင််် အသုံားအအောဆာင််��ားလိုည့််းရုှှ
ပဲါသာည့််။
အစီားအစီာနှ္တင်််အောရတု� �ုု အန်ည့််းဆုံး 3 ရ�်စီာ ကြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ထားပဲါ။

ကြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ရ�ည့််် အရာ��ားသာည့်် သာင််အု်�်အောထာင််စုီဝင်် တစ်ီဦးးခု�င််းစီီ၏ လုိုအုပ်ဲခု��်��ားအအောပဲ် �ူတည့််ပဲါသာည့််။ ရည့််ညွှနှ်း်�ုုး�ားန္တုင်ု်ရန်အ်တာ�် အောအာ�်ပဲါစီာရင််း�ုု ကြ�ည့်််ပဲါ။

အ
စီားအ

စီာ

အောရ
အစီားအစီာ
စီည့််သာာပ်ဲဘူား��ား၊ ပုုဲးသာတ်ထုပ်ဲပုုဲးထားအောသာာ စီားစီရာ
��ား၊ ဘီာစီ�စ်ီ��ား အစီရုှှသာည့််တု� �်ဲသုာ� အောသာာ အသာင်််
စီားသုံားန္တုုင််ပြိုပီဲး �ပုဲပ်ဲသုုား�ည့််် အစီားအစီာ��ား

အ
ဝတ်

အ
စီား��ား

(အောအာ�်ခံုအပဲါအဝင််) အဝတ်အစီား��ား
တဘာ�်
�ုုးအောရစုုီခံု (ထီး၊ �ုုး�ာ)
အောဆာင််းရာသီာ အဝတ်အစီား��ား

အောဆ
းဝါး

အ
သာ

းအ
အောဆ

ာင်��ား

အောရှှးဦးးသူာန်ာပြပဲ�ပဲစီစည့််းစုံီ (အအောရးအောပဲ် အအောပြခုအအောန်

အတာ�်အောဆး)

လို�်ရုှှအောသာာ�်အောန်အောသာာ အောဆးဝါး��ား

အောန်စီဉ်အ
သာ

းအ
အောဆ

ာင်��ား

တစ်ီရှုးး
ဘာ�်ထရီ
အောစီာင််
စီာအောရး�ုရုယ်ာ��ား (ခဲုတံ၊ အောဘာာပဲင််၊ �ှတ်စုီစီာ
အုပ်ဲ)
ပဲလိုတ်စီတစ်ီအုတ်
အောပြခုည့်ပ်ှဲဖုူန်ပ်ဲ��ား

အ
ဖူးတ

န်ပဲစီစ ည့်
း��ား

အောင်ာသာား၊ အောင်ာသာား�တ်၊ ဘာဏ််စီာအပ်ုဲ၊ �ုုယ််ပုုဲင််
ဆီးလ်ိုတံဆုပ်ဲ
��န်း်�ာအောရးအာ�ခံု၊ အုုင််ဒီီ�တ်��ား
န္တုုင််ငံ်�ူးလို�်�ှတ်

�ုုယ််ဝန်အ်ောဆာင််ရုှှပဲါ� သာ�်ကြို�ီးရာယ််အု�ု�ား ရုှှပဲါ�

ဓ�မတာသုံားပဲစီစည့််း��ား၊ ပဲတ်တီး၊ ပုုဲးသာတ်အောဆးပဲါအောသာာ 
သုာတ်စီရာ တစ်ီရှုးးစီ��ား
အော�ား�င််းစီ�အောလိုး ပြပဲ�စုီအောစီာင်််အောရှှာ�်အောရး ပဲစီစည့််း��ား၊ 
�ုခုင််အတာ�် လို�်စီာဲစီာအုပ်ဲ အစီရုှှသာည့််

သူာန်ာပြပဲ�စုီအောစီာင််အ်ောရှှာ�်အောရး 

ပဲစီစည့််း��ား၊ အံ�ပ်ဲနှ္တင််် 

သာန် ်ရှ်ှင််းအောရးပဲစီစည့််း
လိုကူြို�ီးအောသားခံု��ား
အောဆးအောသာတတ ာ အစီရုှှသာည့််

�အောလိုးင်ယ်် ရုှှပဲါ�

န္တု� သွား�ုန် ်၊် န္တု� ဘူား၊ အောသားခံု၊ �ုခုင််အတာ�် 
လို�်စီာဲစီာအုပ်ဲ အစီရုှှသာည့််

ဦးးထုပ်ဲအ�ာအ�ီ�လီို�်ရှှည့််��ား၊ 
အောဘာာင််းဘီာရှှည့််��ား
လို�်အုတ်��ား

ဓာတ်�ီး

အော��ာပုုဲးအုတ်/ပဲစီစည့််းထည့်််ရန်အု်တ်

ဆဲလ်ိုဖုူန်း်
ဆဲလ်ိုဖုူန်း်အား
သာာင််း�ုရုယ်ာ

ခုံုထူပြိုပီဲး လိုည့််တုုအောသာာ ဖုူန်ပ်ဲ
��ား
လိုည့််ရှှည့််ဖုူန်ပ်ဲ��ား�ုု �သုံား
သာင်််ပဲါ

ကြို�ု�တင််ပြု�င််ဆင််ရမည့်် ်အရာမ�ာ�

အောရဒီီယုု်
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တုမ်�ရှော�ာ ာင််မု အဆင်််မ�ာ�

သင််အုမ်တွင််�ာ ုရှောေစဉ်် ရှော��အန္တတရာယ်် ပြု�စ်�ွာ��ါ� တုမ်�ရှော�ာ ာင််ရေအ်တွ�် ရှောအာ�်�ါအစီအစဉ််ပြု�ဇယ်ာ��ုု ကြ�ည့််�်ါ။

ဆွေကို�းင့််�မိ�း�နှှင့််် ��ည့််သ့ား��်�ေးစုင့််တ်းမိ�း�ကို�်သိား�

ဆွေသားး သားတ််မှိတ််ထားး�သားည့််် တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််�မိည့််် စုင့််

တ်းမိ�း�သိား� သွားသားေး��ါ။
သာင်််အု�်တာင်် ဆ�်အောန်ပဲါ။

※ င့်လုံ�င့််နှှင့််် �တ််သားက်ို၍ စုးမိ�က်ိုနှှး 6 ~ 9 တ်ေင့််�ကိုည့်််�ါ။

သာင်််အု�် သုာ� �ဟုတ်ု အန်းီဝန်း်��င််တာင်် �ီးအောလိုာင််အောန်ပဲါသာလိုား။

သာင်််အု�် သုာ� �ဟုတ်ု အန်းီဝန်း်��င််တာင်် ထုခုုု�်ပဲ��်စီီး�ု ရုှှပဲါသာလိုား။

သာင်််အု�်သာည့်် အောဘား�င််းပြိုပီဲး အောန်ထုုင််၍ရန္တုုင််ပဲါသာလိုား။

အော��ာင််းရုှှ�ာင််းပြပဲင််��ား သုာ� �ဟုတ်ု ပဲန်း်ပြခံု��ား�်ဲသုာ�
အောသာာ အောန်ရာ��ယ််��ယ််ရုှှသာည့််် အောန်ရာ��ားသုာ� သွားသာာားပဲါ။

င်လို�င်် သုာ� �ဟုတ်ု �ီးအောလိုာင််ပြခုင််းအောကြ�ာင််် 
အန္တတရာယ််�ရုှှအောတာလ်ိုှင််

※ လုုံ�်ဆွေတ်းမ်ိည့််် င့်လုံ�င့််မိ�း�အိဆွေ�ကိုးင့််�ကုိို င့်လုံ�င့််ကြိုကိို�တ်င့််သားတိ်ဆွေ��မုိ (Earthquake Early Warning) စုေစ်ုမှိတ်စ်ု�င့််် ရုု�်�မိင့််သံား�ကိုး�မှိ��စ်ု

ဆွေစု၊ ��လ်ုံ�ုေ�်မိ�း�မှိ��စ်ုဆွေစု ��ည့််သူားမိ�း�ကုိို အိသိားဆွေ���ါသားည့််။

ဟုုတ်

ဟုုတ်

�ဟုုတ်

�ဟုုတ်

င့်လုံ�င့််လုုံ�်�ါကို သားင့်််ကုိိုယ််သားင့််

ဆွေ��ကိုင့််�ဆွေအိးင့်် ဦး�စုေးလုုံ�်�ါ။

င်လု�င််လုု�်ပြု�င််�
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2 လိုာှနှ္တင်််အထ�်ရုှှအောသာာ အောဘား�င််းပြိုပီဲး ပြ�င်််
�ားသာည့််် အအောဆာ�်အအံု��ားတာင်် ခုုုလိုုံပဲါ။
�ယ််ဆယ််အောရးလိုာသာည့််�ုု အောစီာင်််ပဲါ။

တု�်းအောရှှာင််န္တုင်ု်�ည့််် စီင််တာ�်ဲသုာ� အောသာာ အောဘား
�င််းသာည့််် အောန်ရာတစ်ီခုုသုာ�  တု�်းအောရှှာင််ပဲါ။

※ မုိိ�သားည့််�ထားေစ်ုေး �ေးသားေေ�်မုိမိ�း�နှှင့််် တုိ်င့််�ေေ�်မုိေတုိ််င့််�တိ်� နှှင့််် �တ််သားက်ို၍ စုးမိ�က်ိုနှှး 10 နှှင့််် 11 တ်ေင့််�ကိုည့်််�ါ။
※ သားတိ်ဆွေ����က်ိုနှှင့််် နှှ�ိ�ဆွေ�း်��က်ို အိ�င့်််မိ�း�နှှင့််် �တ််သားက်ို၍ စုးမိ�က်ိုနှှး 11 တ်ေင့််�ကိုည့်််�ါ။

တု�်းအောရှှာင််န္တုုင််�ည့််် စီင််တာသုာ� သွားသာာားရန် ်အောဘား�င််းပဲါသာလိုား။
ဥပဲ�ာ- သာင်််အု�်တာင်် အောရကြို�ီးအောန်ပြိုပီဲးပြဖူစ်ီပြခုင််း။

ည့်အောန်ခုင််းပြဖူစ်ီအောသာာအောကြ�ာင််် ပဲတ်ဝန်း်��င််�ုု သုာပ်ဲ�ပြ�င််ရပြခုင််း။

သာင််အောန်ထုုင််ရာအောဒီသာအတာ�် သာတုအောပဲးခု��်��ား�်ဲသုာ� အောသာာ �ုုးအောလိုဝသာ သာတင််းအခု��်အလို�်��ား ရရုှှပဲါသာလိုား။

မုု�သည့်�်ထေစွ်ာ ရွာသွေ�်မုန္တာင််် တုုင််�ွေ�်မုေတုု်င််�အရှောကြ�ာင််�။

ဟုုတ်

ဟုုတ်

ဟုုတ်

�ဟုုတ်

�ဟုုတ်

�ဟုုတ်
တု�်းအောရှှာင််ရန် ်(သာတုအောပဲးခု��်
အဆင််် 3၊ 4၊ 5) အတာ�် သာတင််း
အခု��်အလို�် ရုှှပဲါသာလိုား။

အောန်ာ�်ဆုံးရ �ုုးအောလိုဝသာ သာတင််း
အခု��်အလို�်��ား�ုု ဆ�်လို�်၍ စီစ်ီအောဆး
ရယူ်ပဲါ။
ခု��်ခု�င််းတု�်းအောရှှာင််ရန် ်ပြပဲင််ဆင််ပဲါ။

မုိိ�သားည့််�ထားေစ်ုေး �ေးသားေေ�်��င့််�မိ�း�နှှင့််် တုိ်င့််�ေ ေ�်မုိေတုိ််င့််�မိ�း� 

��စ်ုလုံး�ါဆွေတ်းမ်ိည့််
ဆွေ�ှ�ဦး�စုေး သားတ်င့််�မိ�း�နှှင့််် အိင့််တ်းေက်ိုတ်ေင့်် ဆွေေးက်ို�ုံ�� 
မုိိ�ဆွေလုံဝသား သားတ်င့််�အိ��က်ိုအိလုံက်ိုမိ�း�ကုိို �ကိုည့်််�ါ။
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ဂျ�ပဲန်န်္တုင်ု်ငံ်သာည့်် င်လို�င််��ားစီာာလိုပ်ုဲအောသာာ န္တုင်ု်ငံ်တစ်ီခုု ပြဖူစ်ီပဲါသာည့််။

�ည့််သာည့်််အခု�နု် ်�ည့််သာည့်််အောန်ရာတာင်် င်လို�င််လိုပ်ုဲ�ည့််�ုု �ည့််သူာ�ှ ကြို�ု��သုာန္တုင်ု်ပဲါ။

င်လို�င််လိုပ်ုဲပြိုပီဲးအောန်ာ�်တာင်် အောန်ာ�်ဆ�်တာဲင်လို�င်် လိုပ်ုဲန္တုင်ု်သာည့််။

အောရ၊ လိုှပ်ဲစီစ်ီ�ီးနှ္တင််် ဂျ�်စ်ီသုံားစီာဲန္တုင်ု်�ုတု�  ပြပဲတ်အောတာ�်သာာားန္တုင်ု်ပဲါသာည့််။

အထူးသာပြဖူင််် ပဲင််လိုယ််��်းအောပြခု��ားနှ္တင််် န်းီအောသာာအောန်ရာ��ားတာင်် ဆူန်ာ�ီ ပြဖူစ်ီပဲာားန္တုင်ု်

ပဲါသာည့််။

အု�်��ားနှ္တင််် အအောဆာ�်အအံ�ု�ား ထုခုုု�်ပဲ��်စီီးန္တုင်ု်သာည့််အထု အောပြ�ကြို�ီးပြပဲင််းထန်စ်ီာာ လိုပ်ုဲ

ခုတ်န္တုင်ု်သာည့််။

င်လို�င််လိုပ်ုဲပဲါ� �တနု်လ်ိုပ်ုဲပဲါနှ္တင်််။

င်လု�င််အရှောကြ�ာင််�

င်လု�င််ဆုုတာ�ာလဲု။
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ဂျ��ေန်ှိုင့််ငံ့်တ်ေင့်် လုုံ�်�တ််မုိ အိတုိ်င့််�အိတ်းကုိို ကိိုေ�်ဂျဏေ�်တ်စ်ု�ု��င့််် ဆွေ�း်���ါသားည့််။

 

 

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 0]
င်လို�င််လိုပ်ုဲသာည့််�ုု လိုအူ��ား

�သုာပဲါ။

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 5 အိေမ််ိိ]
လိုအူ��ားစုီ� အောဘား�င််းအောအာင်် 

ကြို�ု�းစီားကြ�ပဲါသာည့််။ အခု��ု

အောသာာသူာ��ားအအောန်ပြဖူင််် အောရာ �လို�ား

သာာားလိုာရန် ်ခု�်ခဲုပဲါ�ည့််။

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 1]
အခုန်း် သုာ� �ဟုတ်ု 

အအောဆာ�်အအံုအတာင််းရုှှ လိုအူ

ခု��ု သုာကြ�ပဲါသာည့််။

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 2]
အခုန်း် သုာ� �ဟုတ်ု 

အအောဆာ�်အအံုအတာင််းရုှှ လိုအူ

��ားအပြပဲား သုာကြ�ပဲါသာည့််။

အုပ်ဲအောပဲ�ာ်အောန်အောသာာ လိုအူခု��ု န္တုးု

လိုာပဲါလုို�််�ည့််။

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 6 အိေမ််ိိ]
�တ်တတ်ရပ်ဲရန် ်ခု�်ခဲုပဲါသာည့််။

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 3]
အခုန်း် သုာ� �ဟုတ်ု 

အအောဆာ�်အအံုအတာင််းရုှှ လိုအူ

��ားစုီ သုာကြ�ပဲါသာည့််။ အခု��ုအောသာာ

သူာ��ား အောကြ�ာ�်လိုန် ်က်ြကြ�ပဲါသာည့််။

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 6 အိ�မိင့််]်

�တ်တတ်�ရပ်ဲန္တုုင််သာလုို ုတာား

သာာား၍သာာ အောရာ �လို�ားသာာားလိုာ

န္တုုင််သာည့််။

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 4]
လိုအူခု��ု� အောဘား�င််းအောအာင်် 

ကြို�ု�းစီားကြ�ပဲါသာည့််။ အုပ်ဲအောပဲ�ာ်

အောန်အောသာာ လိုအူ��ားစုီ န္တုးုလိုာပဲါ

လုို�််�ည့််။

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 7]
လိုပ်ုဲခုတ်�ုအောကြ�ာင််် လိုာင်််ထာ�်

သာာား�ည့််ပြဖူစ်ီပြိုပီဲး သာင််ဆန္တဒ ရုှှ

သာလုို ုအောရာ �လို�ားသာာားလိုာန္တုုင််�ည့်် 

�ဟုုတ်ပဲါ။

 

 

 

 

�ီးနှ္တင််် အောဘားအန္တတရာယ်် စီီ�ံခုန် ်က်ြခုာဲ�ု အောအဂျ�င််စီီ၏ အောဘားအန္တတရာယ်် ကြို�ု�တင််�ာ�ာယ််အောရး လို�်စီာဲစီာအပ်ုဲ-
င်လို�င််အောဘားအန္တတရာယ််��ားအတာ�် တန်ပ်ြပဲန်အ်ောဆာင််ရာ�်သာည့််် န်ည့််းလို�်း��ားအအောကြ�ာင််း ပဲည့်ာအောပဲးအခု��်အလို�်��ား

[င့်လုံ�င့််��င့််�အိး� 5 အိ�မိင့်််]

လိုအူ��ားစုီ� အလိုာန်အ်�င််း 

အောကြ�ာ�်လိုန် ်�်ာ အောရာ �လို�ား

သာာားလိုာရန် ်ခု�်ခဲုပဲါ�ည့််။
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အိ�ေ�်အိတ်ေင့််�၌

�ုိင့််အိတ်ေင့််�၌ ဓားတ််ဆွေလှုံကိုး�အိတ်ေင့််�၌

စီာအုပ်ဲစီင််��ားနှ္တင််် ပြပဲတင််းအောပဲါ�်��ား�ှ အောဝး
ရာတာင််အောန်�ာ စီားပဲာဲအောအာ�်တာင်် ပုဲန်း်ပဲါ။

ဆုုင််စီာအောရး၏ လို�်းညွှနှ်ခ်ု��်��ား�ုု 
လုို�်ုန်ာပဲါ။

တံခုါး�ုုဖူာင်််�ာ အပြပဲင််ထာ�်န္တုင်ု်ရန် ်
လိုုပ်ဲအောဆာင််ပဲါ။

တု�်းအောရှှာင််စီဉ််အတာင််း အအောရး
အောပဲ် အသုံားအအောဆာင််ပဲစီစည့််း��ား�ုု 
ယူ်အောဆာင််သာာားပဲါ။
※ အအောရးအောပဲ် တု�်းအောရှှာင််ရ�ည့််် အအောပြခုအအောန်အတာ�် 
ကြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ထားရ�ည့််် အရာ��ားစီာရင််း�ုု 
စီာ���်နှ္တာ 3 တာင််ကြ�ည့်််ပဲါ။ 

လိုပ်ုဲခုတ်ပြခုင််း အောလို�ာန််ည့််းသာာားပဲါ� �ီးဖုုူ�ုုပုဲတ်
ပဲါ။

ဓာတ်အောလှို�ား� အလုိုုအအောလို�ာ�် �ရပ်ဲသာာား
လိုှင်် အလိုာှတုုင််းအတာ�် ခုလိုုတ်��ား�ုုနှ္တပ်ုဲ�ာ 
တံခုါးပဲာင်််သာည့််နှ္တင််် 
တတ်န္တုုင််သာ�ှ အပြ�န်ဆုံ်း
ထာ�်ပဲါ။

ထုခုုု�်ဒီဏ််ရာ �ပြဖူစ်ီအောစီရန် ်ဖုူန်ပ်ဲစီီးထားပဲါ။

အပြပဲင််�ထာ�်�ီ သာင်််
ပဲတ်ဝန်း်��င််၏ 
အောဘား�င််း�ု�ုု ဦးးစီာာ
အတည့််ပြပဲ�ပဲါ။

င်လု�င််လုု�်သည့််အ်�ါတွင််
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�ထားး� သိား� မိဟုုတ်် �တ််စ်ုကိုး�ဆွေ�်၌

�င့််လုံယ််အိေး�၌

ယ်းဉ််ဆွေမိးင့််�ဆွေေသားည့်််အိ�ါ၌

ဆွေတ်းင့််အိေး�၌

ဝန်ထ်�်း��ား၏ လို�်းညွှနှ်ခ်ု��်��ား�ုု 
လုိုု�်န်ာ�ာ တံခုါးရုှှရာသုာ�  အတင််းတုးု
ထာ�်ပြခုင််း�ုု အောရှှာင််ကြ�ဉ််ပဲါ။

ဆူန်ာ�ီ ပြဖူစ်ီလိုာန္တုုင််ပဲါသာည့််။ ပဲင််လိုယ််နှ္တင််် 
အောဝးရာရုှှ ပြ�င်််�ားအောသာာ အောန်ရာတစ်ီခုုသုာ�  
ထာ�်အောပြပဲးပဲါ။

အအောဆာ�်အအံ�ု�ား ���ုးပ်ဲဲပြခုင််းရုှှန္တုင်ု်�ာ ပဲစီစည့််း��ား ပြပဲ�တ်
��လိုာန္တုုင််အောသာာအောကြ�ာင််် ၎င််းနှ္တင်််အောဝးရာတာင််အောန်ပဲါ။

�ား�ုု လို�်း၏ဘာယ််ဘာ�်ပြခု�်းသုာ�  ဆာဲခု�
�ာ အင််ဂျ�င််�ုု ရပ်ဲလုိုု�်ပဲါ။
�ား�ုု အောသာာတ်န်း်လိုန်း် ထားခ်ဲု�ာ 
တု�်းအောရှှာင််ပဲါ။

အောတာင်် သုာ� �ဟုုတ် အောတာင််န်ရံံ ပြိုပုဲ���န္တုုင််
အောသာာအောကြ�ာင််် အောဘား�င််းအောသာာ အောန်ရာတစ်ီခုု
သုာ�  တု�်းအောရှှာင််ပဲါ။

အိဆွေ�းက်ိုအိအုံိတ်စ်ု�ု အိေး�၌



10

�ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်�ု��ား

�ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်�ုဆုုသာည့််�ှာ �ုုးရာာသာာန်း်�ု ပုံဲ�ှန်ထ်�်ပုုဲ��ား�ည့််ပြဖူစ်ီအောကြ�ာင််း ဆုုလုိုု
ပဲါသာည့််။
�ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်�ု��ားသာည့်် �ုုးရာသီာ�ာလို (ဇွာန်လ်ို�ှ ဇူွလုိုင်ု်လိုအထု) နှ္တင််် တုင်ု်ဖူာန်း်
�ုန်တု်င်ု်း တု�်ုခု�နု်တု်� သွားတာင်် ပြဖူစ်ီပဲာားပဲါသာည့််။
ပြ�စ်ီ��ားအတာင််းရုှှ အောရ���်နှ္တာပြပဲင်် ပြ�င်််တ�်�ာ အောရလိုှလံိုာန္တုင်ု်ပဲါသာည့််။
လို�်း��ားအောပဲ်တာင်် အောရကြို�ီးန္တုင်ု်သာလုို ုအု�်��ားထဲသုာ� လိုည့််း အောရဝင််လိုာန္တုင်ု်ပဲါသာည့််။
အောတာင််န်ရံံ��ား ပြိုပုဲ���န္တုင်ု်ပဲါသာည့််။

တုင်ု်ဖူာန်း်�ုန်တု်င်ု်း��ားသာည့်် ဇူွလုိုင်ု်လို�ှ စီ�်တင််ဘာာလိုအတာင််း အ��ားဆုံး ပြဖူစ်ီပဲာားပဲါသာည့််။
�ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်ပြခုင််းနှ္တင််် အောလိုပြပဲင််းတု�်ုပြခုင််းတု�  ပြဖူစ်ီပဲာားပဲါ�ည့််။ 
ပြ�စ်ီ��ားအတာင််းရုှှ အောရ���်နှ္တာပြပဲင်် ပြ�င်််တ�်�ာ အောရလိုှလံိုာန္တုင်ု်ပဲါသာည့််။
ပဲင််လိုယ််ပြပဲင််တာင်် လိုုုင််းထန်�်ာ လိုုုင််းလံိုးု��ား ပြ�င်််တ�်ပဲါ�ည့််။
ရထား��ား၊ ဘာတ်စ်ီ�ား��ားနှ္တင််် အောပြ�အောအာ�်ရထား��ား အောပြပဲးဆာဲပြခုင််း ရပ်ဲတန် ်က်ြသာာားန္တုင်ု်ပဲါသာည့််။
အောလိုပြပဲင််းတု�်ုခုတ်�ု��ားအောကြ�ာင််် အောကြ�ာ်ပြင်ာဆုုင််းဘုာတ်��ားနှ္တင််် အောခုါင််�ုုးပြပဲား��ား လိုာင်််ထာ�်သာာားန္တုင်ု်
ပဲါသာည့််။

※ မုိိ�သားည့််�ထားေစ်ုေး �ေးသားေေ�်မုိမိ�း�နှှင့််် တုိ်င့််�ေေ�်မုိေတုိ််င့််�မိ�း�ကုိို ကြိုကိို�တ်င့််�ေ ်မှ်ိေ�်နှိုင့််�ါသားည့််။
ဆွေေးက်ို�ုံ�� မုိိ�ဆွေလုံဝသားသားတ်င့််� အိ�်ဒိိတ််မိ�း�အိတ်ေက်ို အိင့််တ်းေက်ိုနှှင့််် ရုု�်�မိင့််သံား�ကိုး�ကုိို အိမြဲမိ�
�ကိုည့်််သားည့််် အိကို�င့်််တ်စ်ု�ု လုုံ�်ထားး��ါ။

မုု�သည့်�်ထေစွ်ာ ရွာသွေ�်မုန္တာင််် တုုင််�ွေ�်မုေတုု်င််�အရှောကြ�ာင််�။

မုု�သည့်�်ထေစွ်ာ ရွာသွေ�်မုန္တာင််် တုုင််�ွေ�်မုေတုု်င််�ဆုုတာ �ာလဲု။

တုင်ု်ဖူာန်း်�ုန်တု်င်ု်း
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ရှောော�်ဆးု�ရ သတင််�မ�ာ�အတွ�် ရုု�်ပြုမင််သးကြ�ာ�န္တာင်် ်အင််တာေ�်တု��ုု အမြဲမဲကြ�ည့််�်ါ။
အောန်အု�်အပြပဲင််ပုုဲင််း�ုု ကြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ထားပဲါ။
လိုာင်််ထာ�်သာာားန္တုုင််အောသာာ အရာတုုင််း�ုု ပြို�ဲပြ�ံအောအာင်် လိုုပ်ဲထားပဲါ။ 
ပြပဲတင််းအောပဲါ�်��ားနှ္တင််် ပြပဲတင််း�ာ��ား အားလံိုးု�ုု ပုဲတ်ထားပဲါ။

တုမ်�ရှော�ာ ာင််ရ�ါ� လုုုအ�်မည့်် ်အရာမ�ာ��ုု ကြို�ု�တင််ပြု�င််ဆင််ထာ��ါ။
※ တု�်းအောရှှာင််ရ�ည့််် အအောပြခုအအောန်အတာ�် ကြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ထားရ�ည့််် အရာ��ား�ုု 
စီာ���်နှ္တာ 3 တာင််ကြ�ည့်််ပဲါ။

အန္တတရာယ််မ�ာ�ရှောသာ ရှောေရာမ�ာ�မာ ရှော��ရာတွင်် ရှောေ�ါ။
အန္တတရာယ််��ားအောသာာ အောန်ရာ��ားတာင်် ပြ�စ်ီ��ား၊ ပဲင််လိုယ််��်းစီပ်ဲ��ားနှ္တင််် အောတာင််အောစီာင််း
��ား ပဲါဝင််န္တုင်ု်ပဲါသာည့််။ 

ရှောပြုမမြဲ�ု���ပြု�င််�မ�ာ� ပြု�စ်�ွာ�နုု္တင််�ါသည့်။်
�ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်�ု��ားနှ္တင််် တုင်ု်ဖူာန်း်�ုန်တု်င်ု်းတု� အောကြ�ာင််် အောပြ�သာားအောပဲ�ာအ်ောန်န္တုင်ု်
ပဲါသာည့််။
အောတာင််န်ရံံ��ား ပြိုပုဲ���န္တုင်ု်ပဲါသာည့််။
အောတာင််န်ရံံ��ားအန်းီရုှှ အု�်��ားတာင်် အောန်ထုုင််သူာ��ားသာည့်် ခု��်ခု�င််းတု�်းအောရှှာင််သာင်််
ပဲါသာည့််။

သားတိ်ဆွေ����က်ိုအိ�င့်််

１１
�ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်�ု��ား ရုှှန္တုင်ု်ပဲါသာည့််။
ရုှုပ်ဲပြ�င််သံာကြ�ားနှ္တင််် အင််တာန်�်�ှတစ်ီဆင််် အောန်ာ�်ဆုံးရ သာတင််း��ား�ုု 
ဂျရုှုတစုုီ�် ကြ�ည့်််ပဲါ။

２２ တု�်းအောရှှာင််ရန် ်ကြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ပဲါ။
အောဘားအန္တတရာယ််ပြပဲ အောပြ�ပုံဲ�ုုကြ�ည့်််ပဲါ။

３３ ��န်း်�ာသာန်စ်ီာ�်းသူာ��ား� တု�်းအောရှှာင််ရန်က်ြို�ု�တင််ပြပဲင််ဆင််ပဲါ။
သာ�်ကြို�ီးရာ ယ််အုု��ားနှ္တင််် �ုုယ််ဝန်အ်ောဆာင််��ား တု�်းအောရှှာင််သာင်််ပဲါသာည့််။

４４ အောဘား�င််းအောသာာ အောန်ရာတစ်ီခုုသုာ�  လိုတုူင်ု်းတု�်း
အောရှှာင််သာင်််ပဲါသာည့််။

５５ အသာ�်အန္တတရာယ်် ရုှှအောန်ပဲါသာည့််။
အသာ�်အန္တတရာယ်် �င််းအောဝးအောစီ�ည့််် န်ည့််းလို�်း��ား�ုု လိုပ်ုဲအောဆာင််ပဲါ။

သတုရှော�����် အဆင်််မ�ာ�န္တာင််် လုု�်ရှောဆာင််ရမည့်် ်သင်််ရှောလု�ာရ်ှောသာ ရှောဆာင််ရွ�်���်မ�ာ�

မုု�သည့်�်ထေစွ်ာ ရွာသွေ�်ပြု�င််� သု�မဟုုတ် တုုင််�ွေ�်မုေတုု်င််� တုု�်�တ်ပြု�င််� 
ပြု�စ်�ွာ��ါ�

လုုံ�်ဆွေ�းင့််�မိည့််် လုုံ�်ဆွေ�းင့််��က်ိုမိ�း�
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ဆွေေထုိားင့််သားည့်််ဆွေေ�း�ိှ မိး�သားတိ်ဆွေ��စုေစ်ု
�ီးခုုုးနှ္တင်််အပူဲ�ုု အာရုံှုခံု�ုပဲါ� ��ယ််အောလိုာင််အောသာာ အသံာ�ုု ထာ�်အောစီသာည့််် �ုရုယ်ာတစ်ီခုု။

1. သားင့်််အိေး��ိှ လူုံအိမိ�း�သိားဆွေအိးင့်် [KAJIDA] (မိး�ဆွေလုံးင့််ဆွေေတ်ယ််) ဟုု ဆွေအိး်�ါ။

2. 119 သိား�  (အိ�မိ�်) �ုေ�်ဆွေ�်�ုိ��င့််���င့််် မိး�သားတ််ဌားေသိား�  �က်ိုသားေယ််�ါ

3. မိး�သားတ််ဆွေ���ူ� သိား�မိဟုုတ်် ဆွေ���င့်် ်မိး�မြဲင့်ိမ်ိိ�သားတ််�ါ။
�ီးသာတ်အောဆးဘူား �ရုှှပဲါ� �ူရှှင််တစ်ီခုုပြဖူင်် ်ရုုှု�်၍ပြဖူစ်ီအောစီ၊ အောရ
စီာတ်ထားအောသာာ တဘာ�် သုာ� �ဟုတ်ု အောစီာင််ပြဖူင်် ်�ီးအောတာ�်�ုု 
ဖုံူးအပ်ုဲ၍ပြဖူစ်ီအောစီ �ီးပြိုင်ှ�်ုးသာတ်ပဲါ။

မီ�ရှောလုာင််ပြု�င််�

119 သုာ�  ဆ�်သာာယ််ပုံဲ

① 119 သုာ� ဖုူန်း်အောခု်�ာ「kaji desu」"�ီး" ဟု ုပီဲပီဲသာ
သာအောပြပဲာပဲါ။

② တည့််အောန်ရာ�ုုအောပြပဲာပဲါ။ 
 OO ရပ်ဲ�ာ�်၊ OO ဘာအောလိုာ�်၊ အု�်န်ပံဲါတ် OO၊ 
OO ရပ်ဲရာာစီင််တာအောဘား။

	 [OOku OOchoume Ooban, OOgo; OO 
mansion, OO no tonari desu]

③ OO �ီးအောလိုာင််အောန်ပဲါသာည့််။ [OO ga 
moeteimasu]။

④ �ွန္တ်ုပ်ဲန်ာ�ည့််�ှာ [Watashi no namae wa OO 
desu]။
�ွန္တ်ုပ်ဲ၏ ဖုူန်း်န်ပံဲါတ်�ှာ [Denwa bangou wa 
OOO-OOOO desu]။

မီ�ရှောလုာင််သည့််အ်��ေု်

�းထားည့်််ထားး�ဆွေသားး ဒိယ််အုိိ�မိ�း�၊ ဆွေ�ေ�ံးမိး��ုိမိ�း�နှှင့််် 
လုံှ�်စုစ်ုအိသုံား�အိဆွေ�းင့််မိ�း�ကုိို မိည့််သားည့်််အိ�ါမိှ 
ဆွေ�မိဆွေလုံးင့််��ါနှှင့်််။
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မိး�သားတ််ဆွေ���ူ�ကုိို အိသုံား�����ုံ
① ပဲင််�ုုဆာဲထုတ်ပဲါ။

② အောဆးပြဖူန်း်အောခုါင််း၏ အစီာန်း်�ုု�ုုင််ပဲါ။

③ �ီးအောတာ�်နှ္တင််် 3 �ီတာအ�ာာတာင််အောန်ပဲါ။

④ အော�ာင််းခုလိုတ်ု�ုု တင််းတင််းည့်စ်ှီပဲါ။

⑤ အောဆးပြဖူန်း်အောခုါင််း�ုု �ီးအောတာ�်၏ 
အောအာ�်အောပြခုအောန်ရာသုာ�  ခု�နု်ရ်ာယ််�ာပြဖူန်း်ပဲါ။

�မိင့်််မိး�ဆွေသားး အိဆွေ�းက်ိုအိအုံိမိ�း� (တုိ်က်ိုတ်းမိ�း�နှှင့််် စုတုိ်��ုိင့််ကြိုကိုး�မိ�း�) မှိ 
တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််ဆွေသားးအိ�ါတ်ေင့်် ဆွေလှုံကိုး�ကုိိုသားး အိမြဲမိ�တ်မ်ိ� အိသုံား�����ါ။
ဓားတ််ဆွေလှုံကိုး�ကုိို လုံုံ�ဝမိသုံား��ါနှှင့်််။

▼

▼

▼

အော�ာင််း
ခုလိုုတ်

အောဆးပြဖူန်း်အောခုါင််း
ပဲင််

 

 
3 �ီတာ

①

②
⑤

③

④

5. အိ��င့််သိား� ဆွေ�းက်ိုသားည့််နှှင့််် အိထား�သိား�  ��ေမ်ိဝင့််��ါ။

မိး�ဆွေလုံးင့််�းမှိထားေက်ိုဆွေသားး မိး��ုိ�မိ�း�တ်ေင့်် အိနှတ�းယ််�ိှဆွေသားး 
ဓားတု်�စုစည့််�မိ�း� သိား� မိဟုုတ်် ဓားတ််ဆွေင့် ့�ါဝင့််�ါသားည့််။

သားင့်််�ါ�စု�်နှှင့််် နှှးဆွေ�ါင့််�ကုိို ဆွေ�စုေတ််ထားး�ဆွေသားး တ်�က်ို 
သိား� မိဟုုတ်် ဆွေ�စုေတ််ထားး�ဆွေသားး လုံက်ိုကုိိုင့််�ဝါ��င့််် �ုံ�အုိ�်
ထားး��ါ။ ကုိိုယ််ကုိိုငံ့်�ကိုး တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််�ါ။

4. မိး�ကုိို သားင့််မိမြဲင့်ိိမ်ိ�သားတ််နှိုင့််�ါကို ��က်ို��င့််�တိ်မ်ိ�ဆွေ�ှးင့််�ါ။
တု�်းအောရှှာင််စီဉ််အတာင််း �ီးခုုုး��ား�ုု �ရှုး�ုအောစီရန် ်သာတုပြပဲ�ပဲါ။
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အောဆးလုိုပ်ဲအောသာာ�်ပြိုပီဲးပဲါ� အော�ာင််း
စီာာပြိုင်ှု�်းသာတ်ပဲါ။

�ီးဖုုူအန်းီတာင်် �ီးအောလိုာင််လိုာယ််အောသာာ �ည့််
သာည့်််အရာ�ုု�ဆုု �ထားခ်ဲုပဲါနှ္တင်််။

�ီးဖုုူခုန်း်�ှထာ�်လိုှင်် �ီး�ုုပုဲတ်ပဲါ။

လိုှပ်ဲစီစ်ီပဲစီစည့််း အ��ားအပြပဲား�ုု ပဲလိုတ်တစ်ီခုု
တည့််းတာင်် တာဲ�သုံားပဲါနှ္တင်််။

မီ�ရှော��ကြို�ု�တင််�ာ�ွယ််ပြု�င််�။

အု�်အန်းီတာင်် �ီးအောလိုာင််လိုာယ််အောသာာ 
�ည့််သာည့်််အရာ�ုု�ဆုု �ထားခ်ဲုပဲါ
နှ္တင်််။

�အောလိုး��ား လို�်လှို�်း�ီအောသာာ အောန်ရာ��ားတာင်် 
�ီးပြခုစ်ီဆံ��ား သုာ� �ဟုတ်ု �ီးပြခုစ်ီ��ား�ုု �ထား
ပဲါနှ္တင်််။
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119 �ီးသာတ်ဌာာန်နှ္တင််် 
လိုနူ်ာတင််�ား

110 ရဲဌာာန်

အ�ည့်် တယ််လီိုဖုူန်း်န်ပံဲါတ်�ုသာားစုီ၊ အောဆာ���ုး
��ား၊ သူာင်ယ််ခု�င််း��ား၊ 
လိုပ်ုဲအောဖူာ်�ုုင််ဖူ�်��ား၊ 
အော��ာင််းတု�၏ ဆ�်သာာယ််
ရန် ်အခု��်အလို�်

�ုုယ််အောရး�ှတ်စုီ

ဆ�်သာာယ််ရ�ည့်််သူာ တယ််လီိုဖုူန်း်န်ပံဲါတ် ဆ�်သာာယ််ရ�ည့်််သူာ တယ််လီိုဖုူန်း်န်ပံဲါတ်

ဂျ�်စ်ီ�ု�ပဏီ် သံာရုံှုး၊ အော�ာင််စီစ်ီဝန်ရုံ်ှုး

လိုှပ်ဲစီစ်ီ�ု�ပဏီ် အောဆးရုံှု

တု�်းအောရှှာင််န္တုင်ု်�ည့်််စီင််တာ

င်လို�င််လိုပ်ုဲသာည့်််အခုါတာင်် �ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်ပြခုင််း��ားနှ္တင််် တုုင််ဖူာန်း်�ုန်တု်ုင််းတု�  
ပြဖူစ်ီသာည့်််အခုါတာင််

အ�ည့်် ဆ�်သာာယ််ရန်န််ပံဲါတ်

န္တုင်ု်ငံ်သာား န္တုင်ု်ငံ်�ူးလို�်�ှတ်န်ပံဲါတ် အောန်ထုုင််ခုာင်််�တ်န်ပံဲါတ်

ဂျ�ပဲန်န်္တုင်ု်ငံ်ရုှှလုိုပ်ဲစီာ

 

ရှော��အန္တတရာယ်် ကြို�ု�တင််�ာ�ွယ််ရှောရ� မာတ်စု သာင််�ုုယ််တုင်ု် ပြဖူည့်််စီာ�်�ာ 
အောဆာင််ထားပဲါ။
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0120-279-906（အခု�်ဲ）
ရုံှုးခု�နု် ်- န်နံ်�် 10 န်ာရီ ～ ည့် 7 န်ာရီ（ဒီီဇွင််ဘာာလို 29 ရ�်～ ဇွန်န််ဝါရီလို 3 ရ�်အထု �ှလိုာဲ၍））
အောအာ�်ပဲါဘာာသာာစီ�ား 19 ���ုးပြဖူင််် ဝန်အ်ောဆာင််�ု��ား အောပဲးပဲါသာည့််-
ဂျ�ပဲန်ဘ်ာာသာာ၊ အဂီျလုိုပ်ဲဘာာသာာ၊ တရုှုတ်ဘာာသာာ၊ �ုုရီးယ်ားဘာာသာာ၊ ဗီားယ်�်န်�်ဘာာသာာ၊ န်အီောပဲါဘာာသာာ၊ အင််
ဒုီုန်းီရှှားဘာာသာာ၊ တာဂျါအောလိုာဂ််ျဘာာသာာ၊ ထုုင််းဘာာသာာ၊ �အောလိုးဘာာသာာ၊ စီပုဲန်ဘ်ာာသာာ၊ ပြပဲင််သာစ်ီဘာာသာာ၊ ဂျ�ာ�န််
ဘာာသာာ၊ အီတလီိုဘာာသာာ၊ ရုှုရှှားဘာာသာာ၊ အောပဲ်တူ ဂီျဘာာသာာ၊ ပြ�န်�်ာဘာာသာာ၊ ခု�ာဘာာသာာ၊ �ာန်ဂုု်ျဘာာသာာ

ဂျ��ေလူ်ုမ��ု� မဟုုတ်သူမ�ာ�အတွ�် �ူ�ူအုု�ာ စီရင််စု၊ ရှောဆွ�ရှောနွ္တ�တုုင််�င််ပြု�င််� စင််တာ 
(Gaikokujin Soudan Senta-)။

VoiceTra

ဂျ�ပဲန်န်္တုုင််ငံ် �ုုးအောလိုဝသာအောအဂျ�င််စီီ ပဲင််�စီာ���်နှ္တာ

LOVE	FM

NHK World Japan 

VoiceTra သာည့်် န္တုုင််ငံ်ပြခုား ဘာာသာာစီ�ား��ားသုာ�  အသံာပြဖူင််် ဘာာသာာပြပဲန်သ်ာည့််် 
အ�်ပ်ဲတစ်ီခုု ပြဖူစ်ီပဲါသာည့််။
Iphone သုာ� �ဟုတ်ု Android ၏ သာ�်ဆုုင််ရာ အ�်ပ်ဲစီတုးု��ားတာင်် ဝင််အောရာ�်
�ာ အောဒီါင််းလိုုဒ်ီဆာဲန္တုုင််ပဲါသာည့််။
https://voicetra.nict.go.jp/

င်လို�င််လိုပ်ုဲပြခုင််း��ား၊ �ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်ပြခုင််း��ား၊ တုင်ု်ဖူာန်း်�ုန်တု်င်ု်း��ား 
အစီရုှှသာည့််တု�အအောကြ�ာင််း သာတင််းအခု��်အလို�်�ုု ဤအောန်ရာတာင်် ကြ�ည့်််န္တုင်ု်
ပဲါသာည့််။
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

ဂျ�ပဲန်န်္တုင်ု်ငံ်ရုှှ အောဘားအန္တတရာယ််အအောကြ�ာင််း အောန်ာ�်ဆုံးရ သာတင််း��ား�ုု ဤအောန်ရာ
တာင်် ကြ�ည့်််န္တုင်ု်ပဲါသာည့််။
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

ဤ FM အသံာလိုငှ်််ဌာာန်� န္တုင်ု်ငံ်ပြခုား ဘာာသာာစီ�ား��ားပြဖူင်််လိုည့််း အသံာလိုငှ်််ပဲါသာည့််။
င်လို�င််၊ တုင်ု်ဖူာန်း်�ုန်တု်င်ု်း၊ �ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်ပြခုင််းနှ္တင််် အပြခုားအောဘားအန္တတရာယ််��ားအအောကြ�ာင််း�ုု 
ဘာာသာာစီ�ား အ���ုး���ုးပြဖူင််် သာတင််းအခု��်အလို�် အောပဲးပဲါသာည့််။
ဖူူ�ူအု�ုာ　76.1MHz          ဖူူ�ူအု�ုာ အအောန်ာ�်ပုုဲင််း　82.5MHz          �ီတာ���ရှူရှုး　82.7MHz

အောဘားအန္တတရာယ်် တစ်ီခုုအတာင််း စီည့််ပဲင််သာာယ်ာဌာာန်�ှ အောန်ထုုင််သူာ��ားထံသုာ�  ပြဖူန် ်အ်ောဝအောပဲးသာည့််် သာတင််းအခု��်အလို�်��ားလိုည့််း ရုှှ
ပဲါသာည့််။ (ဥပဲ�ာ တု�်းအောရှှာင််န္တုုင််�ည့််် စီင််တာ��ားအအောကြ�ာင််း သာတင််းအခု��်အလို�်။)
သာင််အောန်ထုုင််သာည့်််အောန်ရာ၏ ပဲင််�စီာ���်နှ္တာတာင််ကြ�ည့်််ပဲါ။

ရှော��အန္တတရာယ်် သတင််�အ���်အလု�် ရင််�ပြုမစ်မ�ာ�န္တာင််် 
ရှောဆွ�ရှောနွ္တ�တုုင််�င််ပြု�င််� စင််တာမ�ာ�
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အရှောရ�ရှော�်အ�်�်�ုု အသးု�ပြု���းု

〇 “အောဘားအန္တတရာယ်် ကြို�ု�တင််�ာ�ာယ််အောရး သာတင််းအခု��်အလို�် Fukuoka 
 MAMORU-Kun” ဆုုသာည့်် �ှာ ဖူူ�ူအု�ုာ စီီရင််စုီအတာ�် အအောရးအောပဲ်အ�်ပ်ဲတစ်ီခုု 
 ပြဖူစ်ီပဲါသာည့််။

〇 ၎င််းတာင်် တုင်ု်ဖူာန်း်�ုန်တု်င်ု်း��ား၊ �ုုးသာည့််းထန်စ်ီာာ ရာာသာာန်း်�ု၊ င်လို�င််လိုပ်ုဲပြခုင််း��ားနှ္တင််် ဆူ 
 န်ာ�ီတု�အအောကြ�ာင််း သာတင််းအခု��်အလို�်တု�  အောဖူာ်ပြပဲပဲါရုှှသာည့််။

〇 အန်းီအန်ားရုှှ တု�်းအောရှှာင််န္တုင်ု်�ည့််် အောန်ရာ��ား�ုုလိုည့််း အောပြ�ပုံဲအောပဲ်တာင်် ကြ�ည့်််န္တုင်ု်ပဲါသာည့််။

“MAMORU-Kun” အ�်ပ်ဲ�ုု ဂျ�ပဲန်ဘ်ာာသာာ၊ အဂီျလုိုပ်ဲဘာာသာာ၊ တရုှုတ်ဘာာသာာ (ရုုှုးရှှင််း
နှ္တင်််ရုုှုးရာ)၊ �ုုရီးယ်ားဘာာသာာနှ္တင််် ဗီားယ်�်န်�်ဘာာသာာတု� ဖြပြဖူင််် အသုံားပြပဲ�န္တုင်ု်ပဲါသာည့််။

အောအာ�်အောဖူာ်ပြပဲပဲါ QR �ုဒ်ီ�ုု အသုံားပြပဲ�၍ အ�်ပ်ဲ�ုု အောဒီါင််းလိုဒ်ုီဆာဲန္တုင်ု်ပဲါသာည့််။

သာင်််လို�်ရုှှ တည့််အောန်ရာအန်းီရုှှ 
အအောရးအောပဲ် သာတင််းအခု��်အလို�် 
အအောကြ�ာင််း�ုု အောတ့ ရုှှန္တုုင််ပဲါသာည့််

အောပြ�ပုံဲတာင်် တု�်းအောရှှာင််န္တုုင််�ည့််် 
အောန်ရာ��ား�ုု ပြပဲသာထားသာည့််

အအောရးအောပဲ်ပြဖူစ်ီရပ်ဲတစ်ီခုုတာင်် သာင််
ဘာာလိုုပ်ဲရ�ည့််�ုု ပုံဲ��ားတာင်် ပြပဲ

ထားပဲါသာည့််

(App Store) (Google Play)
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ဖူူ�ူအု�ုာ စီီရင််စုီ
7-7 Higashi-koen, Hakata-ku, Fukuoka-shi
(န္တုုင််ငံ်တ�ာအောရးရာ��ားဗား��ရုုှု)
ဖုူန်း် - 092-643-3201 ဖူ�်စ်ီ - 092-643-3224
(အောဘားအန္တတရာယ်် ကြို�ု�တင််�ာ�ာယ််အောရး အအောရးအောပဲ်ပြဖူစ်ီရပ်ဲ စီီ�ံခုန် ်က်ြခုာဲအောရးဗား��ရုုှု 
အောဘားအန္တတရာယ်် ကြို�ု�တင််�ာ�ာယ််အောရး စီီ�ံ�ုန်း်ဌာာန်ကြို�ီး)
ဖုူန်း် - 092-643-3112 ဖူ�်စ်ီ - 092-643-3117

2023 ခုုနှ္တစ်ီ၊ �တ်လိုတာင်် ပြပဲန်သုံ်ားသာပ်ဲသာည့််

・အောဘားအန္တတရာယ်် ကြ�ံ�ပဲါ� အတတူ�ာ လို�်တာဲလိုပ်ုဲအောဆာင််ပဲါ။

・အု�်န်းီခု�င််း��ား�ုု နှ္တ�တ်ခုာန်း်ဆ�်ပဲါ။ သူာတု��သာင်််�ုု သာတုရ  

 အောန်ပဲါအောစီ။

・သာင််အထီး��န်�်အောန်ပဲါ။ ခု�်ခဲုအောသာာ အအောပြခုအအောန်��ားစီာာတာင်် တစ်ီဦးး 

 �ုုတစ်ီဦးး �ူညီ့်ပဲါ။

သတုရရေ ်အရှောရ�ကြို�ီ�ရှောသာ အရာမ�ာ�


