ရှီဇူအိုကာခန််းရှီဆတ
ွ ်တကကသလ
ို ်
ပညာတတာ်သင်တက ာင််းသာ်းမ ာ်းတက ာင််းသာ်းတနထင
ို မ
် ှု့ဘဝ
၁။ဂ ပန်စာတလေ့လာခခင််းနငပ
်ေ့ တ်သတ်၍
တစ်ပတ်လျှငန
် စ်ရက်အဆငအ
်ေ့ လိုကအ
် တန််း၅တန််းခွွဲ၍သင်ကကာ်းပခ
ို ေ့ တပ်းလ က်ရပါသည်။အတ
န််းတကက်းအခမွဲေ့ခြစ်ပါသည်။ပညာတတာ်သင်တက ာင််းသာ်းမည်သမ
ူ ဆတ
ို က်တရာက်သင်ကကာ်းနင
ို ပ
် ါ
သည်။
စတင်တလေ့လာခခင််း

ဂ ပန်စာကိုစတင်တလေ့လာခခင််း၊ဂ ပန်၏ယဉ်တက ်းမှု့ နငေ့အ
် တလေ့အက ငေ့မ
် ာ်း

အတခခခံအဆငေ့်

အတခခခံနငေ့အ
် လယ်တန််းအဆငေ့သ
် ဒ္ဓါနငေ့စ
် ကာ်းတခပာ၊ဂ ပန်ယဉ်တက ်းမှု့

အလယ်တန််းအဆငေ့်

အလယ်တန််း၊အထက်တန််းအဆငေ့သ
် ဒ္ဓါနငေ့စ
် ကာ်းတခပာ၊ဂ ပန်နငေ့ပ
် တ်သတ်တသာအတကကာင််းအရာမ ာ်း

အလယ်တန််းအဆငေ့၁
်

ဂ ပန်စာအရည်အခ င််းစစ်စာတမ်းပွွဲတဝါဟာရ၊သဒ္ဓါ၊စာပိုဒ္ြ
် တ်ခခင််း

အလယ်တန််းအဆငေ့် ၂

ဂ ပန်စာအရည်အခ င််းစစ်စာတမ်းပွွဲသံို်းနာ်းတထာင်တလေ့လာခခင််းနငေ့ဂ
် ပန်နငေ့သ
် က်ဆိုငတ
် သာအတကကာင််းအရာမ ာ်း

၂။အခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာ န်းှီ တနာြလယ်ပွဲွ Conversation partner
၁ပါတ်လ င်တကကမ်ပညာတတာ်သင်တက ာင််းသာ်းမ ာ်းနငဂ
်ေ့ ပန်တက ာင််းသာ်း/သူမ ာ်းတတွှု့ဆခိုံ ခင််း
ကို ပညာတတာ်သင်တက ာင််းသာ်းမ ာ်း၏ဂ ပန်စာစွမ််းရည်ခမငမ
်ေ့ ာ်းလာတစရန်နငတ
်ေ့ ကကသလ
ို တ
် ကာ
င််းသာ်းခ င််းပိုမိုခ င်ခင်ရင််းန်းှီ လာတစရန်ရည်ရွယ်ခ က်ခြင်ခေ့ ပြုလိုပ်ထာ်းတွဲစ
ေ့ နစ်ပွဲခြစ်ပါသည်။ပ
ညာတတာ်သင်တက ာင််းသာ်းအသစ်မ ာ်းအတွကတ
် တွှု့ဆစ
ိုံ ကာ်းတခပာတပ်းမညေ့ဂ
် ပန်တက ာင််းသာ်း
တက ာင််းသူမ ာ်းအာ်းစှီတလ ာ်စွာခွွဲတဝတပ်းထာ်းပါသည်။
အခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာတပါင််းသင််းဆက်ဆတ
ံ ရ်းတတွှု့ဆစ
ိုံ ကာ်းတခပာခန််းမ
ပညာတတာ်သင်တက ာင််းသာ်းမ ာ်းနငအ
်ေ့ ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာတပါင််းသင််းတရ်းမာဝါသနာပါတွဲဂ
ေ့ ပန်
တက ာင််းသာ်း/သူမ ာ်း၊နင
ို င
် ခံ ခာ်းပညာတတာ်သင်ကစ
ို တ်ဝင်စာ်းတနတွဲတ
ေ့ က ာင််းသာ်းမ ာ်းအတပါင််းအ
တြာ်အခ င််းခ င််းလွတ်လပ်စွာတခပာဆတ
ို ဆွ်းတနွ်းနင
ို တ
် အ
ွဲေ့ ခန််းကိုထာ်းရတပ်းထာ်းပါသည်။

IFCအခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာတက ာင််းသာ်းမ ာ်းရင််းန်းှီ တတွှု့ဆပ
ိုံ ွဲလ
ွ ပ
ို ်တဆာင်ခ က်မ ာ်း
ဂ ပန်လမ
ူ ်းနွဲပညာသင်
တက ာင််းသာ်းတပါင််းသင််းဆက်ဆတ
ံ ရ်းကရ
ို ည်မန််းခ က်ထာ်းတွဲအ
ေ့ ြွွဲှု့အစ
ေ့
ည််းတကကသလ
ို ပ
် ွဲတ
ွ တာ်တတွရွဲတက်
တရာက်ခခင််းနွဲခရှီ
ို ေ့
ပါတယ်။
ေ့
ေ့ ်းအတူသာွ ်းလာခခင််းတပါဝင်
၉လပိုင်း် IFCကကကှီ်းမ်းက င််းပတွဲအ
ေ့ ခပည်ခပည်ဆိုငရ
် ာတပါင််းသင််းဆက်ဆံတရ်းခရှီ်းသွာ်းခခင််း
၁၀လပိုင်း် တကကသိုလ်အာ်းကစာ်းပွွဲတတာ်မ ာ်း
၁၁လပိုင်း် ပညာသင်တက ာင််းသာ်းမ ာ်းအာ်းကစာ်းပွွဲတတာ် (IFCကကကှီ်းမ်းက င််းပ)
၁၂လပိုင်း် ပညာသင်တက ာင််းသာ်းတပါင််းသင််းဆက်ဆံတရ်းပွွဲတတာ်
၂လပိုင်း်

တက ာင််းသာ်းဌာနမ ာ်းထင်ခမင်ခ က်ြလယ်ပွဲွ

၄လပိုင်း် ပညာသင်တက ာင််းသာ်းသစ်မ ာ်းအတွက်လမ််းညွှနခ
် က်မ ာ်းနငေ့တ
် မာင်မယ်သစ်လွငက် ကြုဆိုပွဲွ
၅လပိုင်း် IFCအြွွဲှု့ကတနကကြုဆိုပွဲ၊ွ IFCကာ်းခရှီ်းစင်၊တပါတပါ
ွဲမ ာ်း
ေ့ ပါ်းပါ်းအာ်းကစာ်းပွ
ေ့

၃။Visaနငပ
်ေ့ ါတ်သတ်၍
ဗှီဇာအသစ်ခပြုလိုပ်ရန်ဗှီဇာတလျှာက်လာွှ တင်ခခင််း၊တြာင်ခြညေ့ခ် ခင််းနငဗ
်ေ့ ှီဇာလွဲလယ်ခခင််းမ ာ်းအတွ
က်တက ာင််းသာ်းတရ်းရာဌာနကတနကူညတ
ှီ ဆာင်ရွတ်တပ်းလ က်ရပါသည်။

၄။တဆွ်းတနွ်းတင
ို ပ
် င်ခခင််းတကာင်တာနငပ
်ေ့ ါတ်သတ်၍
ပညာသင်တက ာင််းသာ်းမ ာ်းအတွကဂ
် ပန်၏ယဉ်တက ်းမှု့၊ဘာသာစကာ်း၊ဝတ်စာ်းဆင်ယဉ်မှု့၊အ
တလေ့အထမ ာ်း၊ရာသှီဥတိုမတူညခှီ ခင််းတကကာင်တ
ို စ
် ာ်းတသာက်မှု့၊စာတပတလေ့လာမ ာ်းအစ
ေ့ နစဉ်တနထင
ရတသာအမ ြု်းမ ြု်းတသာအခက်အခွဲမ ာ်းကတ
ို ခြရင််းတပ်းရန်တဆွ်းတနွ်းတင
ို ပ
် င်နိုငတ
် သာတကာင်တာ
ထာ်းရတပ်းထာ်းပါသည်။
တဆွ်းတနွ်းတိုငပ
် င်ခခင််းအတကကာင််းအရာမ ာ်း

တဆွ်းတနွ်းတိုငပ
် င်ခခင််းတကာင်တာမ ာ်း

တက ာင််းသာ်းတနထင
ို စ
် ာ်းတသာက်မှု့အာ်းလံို်းနငေ့်ပါတ်သတ်၍

အခပည်ခပည်ဆိုငရ
် ာတပါင််းသင််းဆက်ဆံတရ်းစင်တာ
(ပညာသင်တက ာင််းသာ်းတာဝန်ခံရပါသည်။ )

တက ာင််းစာသင်ခခင််း၊သင်ယူတလေ့လာခခင််း၊ရမတ်နငေ့ပ
် ါတ်သတ်၍ တက ာင််းသာ်းတရ်းရာရံို ်း
အလိုပ်ဝင်ခခင််းနငေ့ပ
် ါတ်သတ်၍

လိုပ်ငန််းအတတွှု့အကကံြုတထာက်ပံေ့တရ်းစင်တာ

ခနဓာကိုယ်က န််းမာတရ်းနငေ့ပ
် ါတ်သတ်၍

က န််းမာတရ်းဌာန

လူမှု့တရ်းကစစမ ာ်းနငေ့စ
် ာတလေ့လာခခင််းမ ာ်းအမ ြု်းမ ြု်းတသာ

တိုငပ
် င်တရ်းရံို်းခန််း(စတ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာတဆွ်းတနွ်းတိုငပ
် င်တပ်းသူရပါသည်။

ပူပန်မှု့မ ာ်းနငေ့ပ
် ါတ်သတ်၍

၅။တက ာင််းလခနငပ
်ေ့ ါတ်သတ်၍
တက ာင််းလခ(နစ်ဝက်) ၂၆၇၉၀၀ယန််း

တက ာင််းလခ တခြတလျှာတ
်ေ့ ါတ်သတ်၍
ေ့ ပ်းခခင််းနငပ
စှီ်းပွာ်းတရ်းဝင်တငွအတခခအတနအရတက ာင််းလခတပ်းတဆာင်ရန်အအခက်အခွဲရထူ်းချွနတ
် က ာင််း
သာ်း/သူမ ာ်း၊သဘာဝတဘ်းအနတရယ်တကကာငအ
်ေ့ ဓကတထာက်ပံေ့တပ်းတနတသာအမ်၏စှီ်းပွါ်းတရ်းရိုတ်
တရက်အခက်အခွဲကကံြုတတွှု့ရတသာတကကာင်တ
ေ့ က ာင််းလခတပ်းတဆာင်ရန်အခက်အခွဲခြစ်တနတသာ
တက ာင််းသာ်း/သူမ ာ်းအတွကက
် ာယကံရင်ကယ
ို တ
် ိုငတ
် လျှာက်လာွှ တင်ခခင််းမက ာင််းကစှီစစ်သ်းိုံ
သပ်၍တက ာင််းလခအာ်းလံ်းို (သ)တဝက်
ို ေ့
(သ)၃ပံ
ို ေ့ ို၁ပံိုကတ
ို ခြတလျှာတ
ေ့ ပ်းပါသည်။

၆။ပညာသင်တကက်းမ ာ်းနငပ
်ေ့ ါတ်သတ်၍
ရှီဇူအိုကာတကကသလ
ို ်၌မမစရတ်ခြငပ
်ေ့ ညာသင်ကကာ်းတနတသာထူ်းချွနတ
် က ာင််းသာ်းမ ာ်းအတွက်
ပညာသင်ဆမ
ို ာ်းထာ်းရတပ်းလျှကရ
် ပါသည်။ခပန်လည်တပ်းတဆာင်ရန်မလပ
ို ါ။
အြွွဲှု့အစည််း

တငွပမာဏလစဉ်(ယန််း) တပ်းအပ်မညေ့် ပညာသင်ဆို

နာမည်
မမစရတ်ခြငေ့ပ
် ညာသင်

၂၀၁၉နစ်တပ်းအပ်မညေ့်လူဉှီ်းတရ တလျှာက်လွှာတခေါ် ခခင််းအခ န်

ကာလ

ရရနင
ို မ
် ညေ့်သူ

၅၀၀၀၀ယန််း

၁နစ်

ပညာသင်နစ်၂နစ်နငေ့အ
် ထက်

၅တယာက်

၄လပိုင်း်

၇၀၀၀၀ယန််း

၁နစ်

ဘွွဲှု့လွနတ
် က ာင််းသာ်းမ ာ်းအာ်းလံို်း ၇တယာက်

၄လပိုင်း်

တက ာင််းသာ်းမ ာ်း
အတွက်
ပညာသင်ဆို
(ဘာသာရပ်ဌာန)
မမစရတ်ခြငေ့ပ
် ညာသင်
တက ာင််းသာ်းမ ာ်း
အတွက်ပညာသင်ဆို (ဘွွဲှု့လွန)်

၄င််းအြွွဲှု့အစည််းမ ာ်းအခပင်အရပ်ြက်တဒ္သခံအြွွဲှု့အစည််းမ ာ်းမတပ်းအပ်တသာ(ခပန်လည်တပ်း
တဆာင်ရန်မလတ
ို သာ)ပညာသင်တကက်းမ ာ်းလည််းရပါသည်။(ကူ်းယူတြာ်ခပခခင််းရှီဇူအိုကာခန််းရှီဆွ
တ်တကကသိုလ)်
ဆက်သယ
ွ ရ
် န် ရှီဇူအိုကာခန််းရှီဆတ
ွ ်တဣသလ
ို အ
် ခပည်ခပည်ဆင
ို ရ
် ာဆက်ဆတ
ံ ရ်းစင်တာ

ြိုန်း် နံပါတ် +၈၁၅၄၂၆၄၅၀၀၉
အှီ်းတမ်းလပ်စာ ryugaku-oc@u-shizuoka-ken.ac.jp
E-mail:ryugaku-oc@u-Shizuoka-ken.ac.jp
အင်တာနက်ဝက်ဘဆ
် ဒ္
ို -် http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/(japanese)
Official HP:http://eng.u-Shizuoka-ken.ac.jp/(English)
တြေ့စ်ဘတ
ွ အ
် တကာငက
်ေ့ fို ollowလိုပ်ထာ်းကကတနာ်
Facebook: University of Shizuoka International Student Alumni
စကာ်းလံို်းအသံ်းို အနန််းမ ာ်းကစ
ို ှီတလ ာ်တအာင်ခပန်ဆထ
ို ာ်းခခင််းခြစ်တသာတကကာငအ
်ေ့ ကယ်၍အမာ်း
အယွင်း် ရပါကခပင်ဆင်ြတ်ရ ှု့ပါရန်တမတတာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

