
၁၇ က ြိမ်မ မြော ဂ်ျပနစ်ြောမပဘြောသြော ပနပ်ပြိြိုငပ် ွဲ ၂၀၂၂ ခနုစှ ်

 

ဂျပနစ်ြောမပဘြောသြော ပနပ်ပြိြိုငပ် ွဲနငှ့်် ဂျပနစ်ြောမပဘြောသြော ပန ် အငယတ်န််းအဆင့််ပပြိြိုငပ် ွဲ ြိ ု မအြော မ် ြော် ပပါ 

အစီအစဥအ်တြိငု််း  ျင််းပသ ြော်းမည ် စ်ပါသည။်   

 

Japanese Literature Translation Contest (ဂျပနစ်ြောမပဘြောသြော ပနပ်ပြိြိုငပ် ွဲ) 

ဂျပနစ်ြောမပ ဘြောသြော ပနသ်မူျြော်း မပေါ်ထ န််းလြောမစရနအ်တ   ် ရညရ် ယပ်ါသည။် ဂျပနမ်ခတပ်ပြိြိုင ်

စြောမပမျြော်း ြိ ုမနမ်ြောဘြောသြောသြို ့်  ပနဆ်ြိပုပီ်း၊  ပညတ် င််း/ ပညပ်မ ှ  မနမ်ြောနြိငုင်သံြော်း မညသ်မူဆြိ ု

ပါဝငယ်ဉှ်ပပြိြိုငန်ြိငုပ်ါသည။် ဘြောသြော ပနဆ်ြိရုမည့် ် စြောမ ူြိ ု ပါဝငယ်ဉှ်ပပြိြိုငသ်ထူသံြို ့် Email   င့်မ်ပ်းပြို ့်ပပီ်း 

မအြော ပ်ါသတမ်တှ ်ြောလ အတ င််း  မနမ်ြောဘြောသြော  ပနဆ်ြိ၍ု  ပနလ်ညမ်ပ်းပြို ့်ရပါမည။် 

 

မလ ြော ထ်ြော်းရမည့် ်ြောလ   : ၁၃.၁.၂၀၂၂ မှ ၃၁.၁.၂၀၂၂  အတ င််း 

ပပြိြိုငပ် ွဲဝငမ်ျြော်းထသံြို ့် စြောမူမပ်းပြို ့်မည့််ရ  ်  : ၂၀၂၂ ခနုစှ်၊ မ မ ြော်ဝါရီ ၁၅ရ မ်န ့် (အဂဂ ါမန ့်) 

ဘြောသြော ပနစ်ြောမ ူ ပနလ်ညမ်ပ်းပြို ့်ရမည့််ရ  ်  : ၂၀၂၂ ခနုစှ်၊ မ မ ြော်ဝါရီ ၂၁ရ မ်န ့်)တနလဂြောမန ့်) 

ဂျပနစ်ြောမပဘြောသြော ပနပ်ပြိြိုငပ် ွဲ ယဥ်ှပပြိြိုငမ်ည့််သမူျြော်းသည ်မအြော ပ်ါ Google  form link တ င ်  ည့််စ   ်

မလ ြော ထ်ြော်းနြိငုပ်ါသည။် 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSApwzXLF8prQwuKPQwyDFCGhGAc2yvC2h2eJreSFFy

ynULQ/viewform?usp=sf_link 

 

Japanese Literature Translation Junior Level Contest  

)ဂျပနစ်ြောမပဘြောသြော ပန ်အငယတ်န််းအဆင့််ပပြိြိုငပ် ွဲ ) 

 

ပါဝငယ်ဉှ်ပပြိြိုငသ်သူည ် အသ  ် (၂၅) နစှ်မအြော ရ်ှြိရမည ် စ်ပပီ်း၊ ဂျပနဘ်ြောသြောအရညအ်ချင််း N3 အဆင့် ်

ရှြိမသြောသမူျြော်း ဝငမ်ရြော ယ်ဉှ်ပပြိြိုငန်ြိငုပ်ါသည။် လ ယ ်ရူြို ်းရှင််းမသြော ဂျပနစ်ြောမပ  င့် ် မရ်းသြော်းထြော်းသည့် ်

စြောမူ ြိ ု  မနမ်ြောဘြောသြောသြို ့် ပနဆ်ြိရုမည ်   စ်ပါသည။် ဂျပနစ်ြောမပအမပေါ် စြိတဝ်ငစ်ြော်းမှုတြိ်ုးပ ြော်းလြောမစရန ်

အတ  ရ်ညရ် ယပ်ါသည။် Zoom Online System   င့် ် (၃) နြောရီက ြော  ျင််းပမည့် ် ဘြောသြော ပနပ်ပြိြိုငပ် ွဲတ င ်

ဂျပနဘ်ြောသြော  င့် ်မရ်းသြော်းထြော်းမသြော စြောမူ ြိ ု မနမ်ြောဘြောသြောသြို ့်  ပနဆ်ြိ ုြော မပ်းပြို ့်ယဉှ်ပပြိြိုငရ်မည ် စ်ပါသည။် 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSApwzXLF8prQwuKPQwyDFCGhGAc2yvC2h2eJreSFFyynULQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSApwzXLF8prQwuKPQwyDFCGhGAc2yvC2h2eJreSFFyynULQ/viewform?usp=sf_link


မလ ြော ထ်ြော်းရမည့် ်ြောလ - ၁၃.၁.၂၀၂၂ မှ ၃၁.၁.၂၀၂၂  အတ င််း 

 ျင််းပမည့်ရ်  ်   - ၂၀၂၂ ခနုစှ်၊ မ မ ြော်ဝါရီ ၂၀ ရ မ်န ့် )တနဂမႅန မန ့်) 

အချြိန ်    - နနံ  ်၉ နြောရီမ ှ ၁၂ နြောရီ  

ဂျပနစ်ြောမပဘြောသြော ပန ်အငယတ်န််းအဆင့််ပပြိြိုငပ် ွဲ ယဥ်ှပပြိြိုငမ်ည့််သမူျြော်းသည် မအြော ပ်ါ Google  form link 

တ င ်  ည့််စ   ်မလ ြော ထ်ြော်းနြိငုပ်ါသည။် 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBRD5JYreBHuaRfo3Xkgea_dILkeMEFi6J_FTlTtY_TE64

Vg/viewform?usp=sf_link 

 

***ဘြောသြော ပနပ်ပြိြိုငပ် ွဲတ င ်မြိမြိ က ြိြို န်စှ်သ ရ်ြော အဘြိဓြောန ်ြိ ုအသံ်ုး ပြိုနြိငုပ်ါသည။်*** 

 

) ပပြိြိုငပ် ွဲနငှ့် ်ပတသ်တသ်ည့်အ်မသ်းစြိတ ်အချ အ်လ မ်ျြော်း ြိ ုမလ ြော ထ်ြော်းသမူျြော်းထသံြို ့် မပ်းပြို ့်ပါမည။် )  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBRD5JYreBHuaRfo3Xkgea_dILkeMEFi6J_FTlTtY_TE64Vg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBRD5JYreBHuaRfo3Xkgea_dILkeMEFi6J_FTlTtY_TE64Vg/viewform?usp=sf_link

