
 

● အစီအစဉ် 

၁၀:၀၀ - အခမ််းအန ်း စတငခ်ခင််း 

၁၀:၁၀ - ပ ွဲတတ ်တ က င််း မိတ်ဆက်ရှင််းခပခခင််း 

၁၀:၃၀ - ပွဲတစေ့တပေါက်ခခင််း 

၁၁:၀၀ - ဆူရှှီခပြုလုပ်ခခင််း (အိမ်သို ေ့ ယူသ  ်းနိငု်သည်) 

၁၁:၅၀ - အခမ််းအန ်း ပိတ်သိမ််းခခင််း 

၁၂:၀၀ - အခမ််းအန ်း ပပှီ်းဆ ု်းခခင််း 

စှီစဉ်သူ: Asahi အမ  ်းခပည်သူသ ု်းခန််းမတဆ င်, Asahiဂ ပန်စ သင်တန််း, ရှှီမ နွဲခရိုင,် မ စ ပ်အွဲပမိြုြို့, ရှှီမ နွဲ နိငုင် ခခ ်းတရ်းရ ရ ု ်း 

ミャンマー語 

● လလ ျှောက်ထျှောားရန် နည်ားလမ်ား 

တအ က်တ  ်ခပပေါလိပ်စ သို ေ့ ဇန်နဝေါရှီလ၂၁ရက်တန ေ့ မတိုငခ်ငတ်န က်ဆ ု်းထ ်း၍ တယ်လှီ ုန််း သို ေ့မဟုတ် အှီ်းတမ်းလ် ခ ငေ့ ် ၁။န မည် ၂။တနရပ်လိပ်စ  

၃။ဆက်သ ယ်ရနလ်ိပ်စ  ( ုန််းန ပေါတ် သို ေ့မဟုတ် အှီ်းတမ်း  လ်)တို ေ့ တပ်းပုိ ေ့တလ  က်ထ ်းနိငု်ပေါသည်။ အှီ်းတမ်းလ်ခ ငေ့တ်လ  က်မယ်ဆိုလ င ်တခေါင််းစဉ်ကို 

“setsubun” လို ေ့ တရ်းသ ်းတလ  က်ထ ်းနိငု်ပေါသည်။ 

လေလေျှော်ဝါရီလ ၅ ရက်တန ေ့ ၂၀၂၂ (စတနတန ေ့) 

၁၀:၀၀-၁၂:၀၀ 

Asahi အမ  ်းခပည်သူသ ု်းခန််းမတဆ င ်  

(Matsueပမိြုြို့ Asahiရပ်က က် ၄၉) 

Matsue JR ဘူတ ရ ုမှ  

၁၀မိနစ်လမ််းတလ  က်လ ငတ်ရ က်ပေါသည် 

★န ိုင်ငခံ ျှောားသျှောားမ ျှောားအတွက်★ 

Yatsukaရပ်က က်, Mihonosekiရပ်က က်, 

Shimaneရပ်က က်, or Kashimaရပ်က က် 

(Matsueပမိြုြို့တ င််း) တနထုိင်သူမ  ်းအတန 

နငှေ့အ်ခမ််းအန ်းတက်တရ က်ရန်သယ်ယူပုိ ေ့တဆ ငတ်ရ်းအ

တ က်အကူအညှီလိုအပ်လ ငတ်လ  က်ထ ်းခ ိနတ် င်တခေါ

တည််းတခပ ခပနိငုပ်ေါသည်။  

★ဆက်သယွ်ရန်★ 

(ဂ ပန၊် ကို်းရှီ်းယ ်း၊ ခပငသ်စ်ဘ သ စက ်း တို ေ့ 

အတ က်) 

နိငုင် တက နှှီ်းတန ှ လှယ်တရ်းတ ဝနခ်  

မ စ ပ်အွဲပမိြုြို့ နိငုင် တက ခရှီ်းသ  ်းဌ န 

✉️ k.kouryu@city.matsue.lg.jp 
TEL: 0852-55-5175 

 

(ဗှီယက်နမ်, တရုတ်, အဂဂလိပ်, 

 ိလစ်ပိုင,် တပေါ်တူဂှီ, ခမနမ် , သို ေ့မဟုတ် 

တခခ ်း ဘ သ စက ်း မ  ်းအတ က်) 

ရှှီမ နွဲ နိငုင် ခခ ်းတရ်းရ ရ ု်း 

✉️ soudan@sic-info.org 
TEL: 0852-31-5056 

ယဉ်တက ်းမှု လှယ်ခခင််း အခမ််းအန ်း 

ဂ ပန်ရ ို ားရျှော မလကျှောငာ်းဆ ိုားဝါားနငှခ် ငာ်းပွွဲလတျှော်က ို က ိုယ်တ ိုငပ်ါဝငဆ်ငန်  ွဲကကပါစ ို ို့!  

 

ပွဲလစို့လပါက်ခ ငာ်း နငှို့ ်Ehomaki ဆူရီှလ ပ်ခ ငာ်း 

● အခတ က်းတင  တပ်းရန်မလိုပေါ (ယန််း ၀)။ 

● လူဦ်းတရ ၄၀ တယ က်ထိသ  (ဦ်းသူ စနစ်)။ 

● သက်တတ ငေ့်သက်သ နငှေ့လ်ှုပ်ရှ ်းရလ ယ်ကူတသ အဝတ်အစ ်း 

ဝတ်ဆငလ် တပ်းပေါရန။် 

● အိမ်တ င််းစှီ်း အ ်းကစ ်းရှ ်း ိနပ် ယူလ တပ်းပေါရန။် 

● ကိုဗစ်-၁၉မ ိြု်းက ွဲပုိ်းအသစ်တ က ငေ့ ်ပ ွဲအစှီအစဉ်ကို 

ရပ်ဆိုင််းနိငုပ်ေါသည်။ 

● တက ်းဇူ်းခပြု၍ န ှတခေါင််းစှီ်း တပ်ဆငလ် တပ်းပေါရန။် 

●    ်းန  တနမတက င််းခ စ်လ င ်ပ ွဲကို မတက်တရ က်တပ်းပေါရန်။ 

အဂဂလိပ်ဘ သ ဝက်ဆိုဒ→်  
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