
က ိုယဝ်နဆ် ောငသ်ည် အလိုပ်သငမ် ောျားသ ို ို့ အဖ  ိုးတန်သ ော
အ  သ ိုးချက်

・ဂ ပနပ်ပည်တွင် က ိုယ်ဝနဆ် ောငပ်ြငျ်ားဆ ကောငို့် အလိုပ်ပ ြုတ်ပြငျ်ားက ို ဉပဆေအရ တောျားပမစထ်ောျားပါသည်။
・ဝနဆ် ောငမ်ှု ကိုမပဏနီငှို့် ကိုမ အအ မှ  င အ်ောိုး က  ယဝ်န်သ ောငသ် ောသ ကောင ် အဓ္ဓမ တ  ငိ်ုးပ ည်    ပ န်လညည်
    ပခငိ်ုးက  ခွင မ်ပ ြု ါ။
・အလိုပ်ပ ြုတ်ပြငျ်ား၊ တ ိုငျ်ားပပည်ပပနရ်န် ဆပပော  ိုလောပြငျ်ားမ ောျား ရှ ပါက န  ငင်ပံခောိုး ောိုး နည်ိုး ညော အလည  ် ငတ်န်ိုး
ကက ိုး က ်သ ိုး သကောမ်တ (OTIT)     တ  င ်င ်ါ။ OTIT မှ ကူညီပါမည်။

※ ကသ်ယွရ်န် လ ပ်စောမှော ဆက ောဘကတ်ငွ် ပါရှ သည်

လိုပ်ပ ြု

က  ယဝ်န်သ ောငလ်ညျှင် မညက်      လည  ် မညန်ညိ်ုး？
☑ က ိုယဝ်နရ်ှ လောလျှင် ကိုမ အအ သ ို ို့မဟိုတ် အလိုပ်မှ တ ိုငပ်ငန် ိုငသ်ညို့် တောဝနြ်အံောျား က ိုယဝ်နရ်ှ ဆ ကောငျ်ား

အဆ ကောငျ်ား ကောျားပါ။
☑ နညျ်ားပညော အလိုပ်သငတ်နျ်ားကကျီား ကပ်ဆရျားဆကေ်ာမတီ သ ို ို့မဟိုတ် ဆနထ ိုငရ်ော ဆေသရှ တ ိုငပ်ငရ်နဌ်ောနမ ောျားတငွလ်ညျ်ား

တ ိုငပ်ငန် ိုငပ်ါသည။်
※ က်သွယ်ရန် လ ပ်စောမေှာ ဆက ောဘက်တွင် ပါရှ သည်

☑ ဆနထ ိုငရ်ော ဆေသရှ မမ ြုြို့နယဆ်က ျားရွော အိုပ်ြ ြုပ်ဆရျား ရံိုျားမ ောျားတငွလ်ညျ်ား က ိုယဝ်နရ်ှ ဆ ကောငျ်ား အဆ ကောငျ်ား ကောျားလ ောက ို
တငပ်ပဆလျှောကထ်ောျားပါ၊
☑ မမ ြုြို့နယဆ်က ျားရွော အိုပ်ြ ြုပ်ဆရျား ရံို ျားမ ောျားတငွ် မ ြငန်ငှို့် ကဆလျား က နျ်ားမောဆရျား မှတတ်မ်ျားနငှို့် က ိုယဝ်နဆ် ောင် က နျ်ားမောဆရျား

ဆ ျားစစလ်ကမ်ှတမ် ောျား ရရှ န ိုငပ်ါ၍ က ိုယဝ်နဆ် ောငစ်ဉ်အတငွျ်ား သပ်မှတထ်ောျားဆသော ကောလအလ ိုက် ဆ ျားစစပ်ြငျ်ားမ ောျားက ို
ပပြုလိုပ် ကပါစ ို ို့။

က  ယဝ်န်သ ောငလ်ညျှငလ်ညညိ်ုး အလည  ် လည  ်န  င ်ါ လညောိုး？
☑ ဂ ပနပ်ပညတ်ငွ် က ိုယဝ်နဆ် ောငပ်ြငျ်ားဆ ကောငို့် အလိုပ်ပ ြုတပ်ြငျ်ားနငှို့် မသငို့ဆ်တေ်ာဆသော ဆစြ ိုငျ်ားပြငျ်ားမ ောျားက ို
တောျားပမစထ်ောျားပါသည။် သငက်  ကလ်က် အလိုပ် လိုပ်လ ိုပါက လိုပ်ငနျ်ားြွင် သငတ်နျ်ားက ို  ကလ်က် လိုပ်ဆ ောင်
န ိုငပ်ါသည။်
☑ ဂ ပနပ်ပညတ်ငွ် မီျား ွောျားရန် ရကသ်တတ ပတ် ၆ပါတ် မတ ိုငမ်ီမှစ၍ အလိုပ်နောျားယနူ ိုငပ်ါသည။်

အလိုပ်နောျားဆနစဉ်ကောလအတငွျ်ား လစောမရှ သညို့အ်ြါ၊ သငပ်ါဝငထ်ောျားဆသော က နျ်ားမောဆရျား အောမြံ ဌောနမှ
မီျား ွောျားစောျားရ ပ် ဆထောကပံ်ို့မှု （သောမောနလ်စော၏ ပ မ်ျားမျှ ၆၀ရောြ ိုငန် ှုနျ်ား）က ို ဆပျားဆ ောငပ်ါမည။်

လဝူငမ်ှုကကျီား ကပ်ဆရျား ဆအဂ ငစ်・ီက နျ်ားမောဆရျားနငှို့် အလိုပ်သမောျား ဝနက်ကျီားဌောန・
န ိုငင်ပံြောျားသောျား နညျ်ားပညော အလိုပ်သငတ်နျ်ား ကကျီား ကပ်ဆရျား ဆကော်မတီ

မ ိုးဖွောိုးပ  ိုး ည သ်နောက်  ကလ်ညက၍် အလည  ် လည  ်န  င ်ါ လညောိုး？

☑ ဂ ပနပ်ပညတ်ငွ် မီျား ွောျားမပီျားဆနောက် သငို့ြ်နတောက ိုယ် က နျ်ားမောဆရျားအတကွ် အဆပြြံ မူအောျားပ ငို့် ရကသ်တတ ပတ် ၈ ပါတ၊်
အလိုပ် လိုပ်က ိုင၍် မရပါ။ ထ ို ို့ဆနောကပ် ိုငျ်ားတငွ် လိုပ်ငနျ်ားြွင် သငတ်နျ်ားအောျား  ကလ်က် လိုပ်က ိုငန် ိုငပ်ါသည။်

☑လိုပ်ငနျ်ားြွင် သငတ်နျ်ားက ို ရပ်နောျား၍ မ မ တ ိုငျ်ားပပညသ် ို ို့ ပပန၍် မီျား ွောျားရောတငွလ်ညျ်ား ဆနောကတ်စက်က မ် ပပနလ်ောမပီျား
လိုပ်ငနျ်ားြွင် သငတ်နျ်ားအောျား  ကလ်က် လိုပ်က ိုငန် ိုငပ်ါသည။်（ဆလျှောကထ်ောျားရန် လ ိုအပ်ပါသည။်）
☑ လိုပ်ငနျ်ားြွင် သငတ်နျ်ားအောျား ပပနလ်ည် လိုပ်က ိုငရ်ောတငွ် နညျ်ားပညော အလိုပ်သငတ်နျ်ားကကျီား ကပ်ဆရျားဆကေ်ာမတီ
စသညတ် ို ို့တငွ် ဆလျှောကလ် ောလိုပ်ရန် လ ိုအပ်ပါသည။် လိုပ်ငနျ်ားြွင် သငတ်နျ်ား ပပနလ်ညလ်ိုပ်က ိုငပ်ြငျ်ားနငှို့် ပပနလ်ည်
လိုပ်က ိုငရ်န် ရညမ်ှနျ်ားထောျားဆသော ကောလက ို ကိုမ အအ နငှို့် အလိုပ်ဌောနသ ို ို့အဆ ကောငျ်ား ကောျားထောျား ကပါစ ို ို့။

အလိုပ်နောျားဆနစဉ်ကောလအတငွျ်ား လစောမရှ သညို့အ်ြါ၊ သငပ်ါဝငထ်ောျားဆသော က နျ်ားမောဆရျား အောမြံ ဌောနမှ
မီျား ွောျားစောျားရ ပ် ဆထောကပံ်ို့မှု （သောမောနလ်စော၏ ပ မ်ျားမျှ ၆၀ရောြ ိုငန် ှုနျ်ား）က ို ဆပျားဆ ောငပ်ါမည။်
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Administrator
タイプライターテキスト
（ミャンマー語）



တ  င ်င ်န် ဌောန

အခကအ်ခ နငှ ်  ကြံုသတွွေ့သန ါက န  ငင်ပံခောိုး ောိုး နည်ိုး ညော အလည  ် ငတ်န်ိုးကက ိုး က ်သ ိုး သကော်မတ 
(OTIT)     တ  င ်ငသ် ိွုးသနိွုး ါ။

（တယလ်ည ဖ န်ိုး     မဟ တ် သမိုးလညပ်ဖင ် တ  င ်ငန်  င ်ါ ည်။）

သ ိွုးသနိွုးန  ငသ် ော
ဘော ော

သ ိွုးသနိွုးန  င ်ည ်  ကန်င ်
အချ န်

ဖ န်ိုးနံ ါတ်
OTIT မ ခငဘ်ော ောပဖင ် သ ိုးသနိွုးန  ငသ် ော

ဝကဘ် ်  ဒ် URL

ဗ ယကန်မ် ဘော ော
တနလလော～ဆသော ကော၊ စဆန

11:00～19:00
(စဆန 9:00～17:00)

0120-250-168 https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/

တရ  ်ဘော ော
တနလလော၊ ဗိုေ ဓဟျူား၊ ဆသော ကော၊ စဆန

11:00～19:00
(စဆန 9:00～17:00)

0120-250-169 https://www.support.otit.go.jp/soudan/cn/

အငဒ်  န ိုးရှောိုး
ဘော ော

အဂလါ၊  ကောသောပဆတျား

11:00～19:00
0120-250-192 https://www.support.otit.go.jp/soudan/id/

ဖ လညစ်   င် ဘော ော
အဂလါ၊  ကောသောပဆတျား၊ စဆန

11:00～19:00
(စဆန：9:00～17:00)

0120-250-197 https://www.support.otit.go.jp/soudan/phi/

အင်္ဂလည  ်ဘော ော
အဂလါ၊  ကောသောပဆတျား၊ စဆန

11:00～19:00
(စဆန：9:00～17:00)

0120ｰ250ｰ147 https://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

ထ  ငိ်ုးဘော ော
 ကောသောပဆတျား၊ တနဂလဆနွ

11:00～19:00
(တနဂလဆန：ွ9:00～17:00)

0120ｰ250ｰ198 https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

ကသမဘောဒ ိုးယောိုး
ဘော ော

 ကောသောပဆတျား

11:00～19:00
0120ｰ250ｰ366 https://www.support.otit.go.jp/soudan/kh/

ပမန်မောဘော ော
အဂလါ

11:00～19:00
0120ｰ250ｰ302 https://www.support.otit.go.jp/soudan/mm/

က  ယဝ်န်သ ောငသ်နစဉ်အတငွိ်ုး စ  ိုး  မ်မှုမျောိုးအပ င် သနထ  ငမ်ှုအတကွ် ခကခ် သန ါက
မ မ သနထ  င ်ော သဒ ရှ တ  င ်င ်န်ဌောနတငွလ်ညညိ်ုး တ  င ်ငန်  င ်ါ ည။်

သဒ တငွိ်ုး တ  င ်င ်န်ဌောန
（န  ငင်ပံခောိုး ောိုး သနထ  ငမ်ှု သထောက ်န  ်သ ိုး ဝဘ ်  ဒ）်

http://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
※စံိုစမ်ျားသညို့်ဌောန အဆပေါ်လ ိုက်၍ အသံိုျားပပြူန ိုငဆ်သော ဘောသောစကောျားမ ောျား ကွွဲပပောျားန ိုငပ်ါသည်။

သနထ  ငမ်ှု တ  င ်င ်ော ဘော ောစံ ဌောန
（（ ောမောန်)သဒ တငွိ်ုး န  ငင်တံစက်ော   ိုးသ ါငိ်ုး က ည မှုဌောန）

Council of Local Authorities for International Relations

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html

「သနထ  ငမ်ှု・အလည  ်လည  ်က  ငမ်ှု လညက ်ွ စောအ  ်」တငွလ်ညည်ိုး
မ ိုးဖွောိုး・ကသလညိုးပ ြုစ  ျ ြုိုးသထောငပ်ခငိ်ုး   င ်ော  တငိ်ုးအချကအ်လညကမ်ျောိုး သ ိုး ောိုးထောိုး ါ ည်။

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
တ  င ်ငန်  ငသ် ော ဘော ော：င်္ျ န်（လညယွက် သ ော င်္ျ န်ဘော ော အ ါအဝင）်၊ အင်္ဂလည  ်စော၊ တရ  ်၊ က    ိုးယောိုး၊ စ  န်၊ သ ေါ်တ င်္ ၊

ဗ ယကန်မ်၊ န သ ါ၊ ထ  ငိ်ုး၊ အငဒ်  န ိုးရှောိုး၊ ပမန်မော၊ ခမော၊ ဖ လညစ်   င၊် မွန်င်္  ဘော ော

လဝူငမ်ှုကကျီား ကပ်ဆရျား ဆအဂ ငစ်・ီက နျ်ားမောဆရျားနငှို့် အလိုပ်သမောျား ဝနက်ကျီားဌောန・
န ိုငင်ပံြောျားသောျား နညျ်ားပညော အလိုပ်သငတ်နျ်ား ကကျီား ကပ်ဆရျား ဆကော်မတီ

အဖ  ိုးတန်သ ော
အ  သ ိုးချက်


