
Online မှကျင််းပမည့်် (၁၄)ကကြိမ်မပမြောက ်အပပညပ်ပညဆ်ြိိုငရ်ြော အြောရှကမ ်းသငူယမ်ျြော်း 

ရိုပ်ရှငပွ်ွဲမတြောတ်ငွပ်ါဝငရ်န် စြိတပ်ါဝငစ်ြော်းသမူျြော်းကြိို ဖြိတမ်ြေါ် ပြင််း 

 

မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာ ဂျပနသ်ရံံိုုံးသည်JENESYS အစီအစဥ်မြင့်် Onlineြ ှကျငု်ံးပြည့်် (၁၄)ကက ြ်မမြာက် အမပညမ်ပည် 

ဆ ိုငရ်ာ အာရှကမ ုံးသူငယ်ြျာုံး ရိုပ်ရှငပ်ွွဲမတာ်တွင ်ပါဝငရ်န ်စ တ်ပါဝငစ်ာုံးသူြျာုံးက ို ြ တ်မ ေါ် ျက်ရှ ပါသည။် ယ ိုနစ်ှတွင ်

အစီအစဥ်က ို Online ြကှျငု်ံးပသွာုံးြညမ်ြစ်ပပီုံး ယ ငန်စ်ှြျာုံး၏ ြနတ်ီုံးြှု က်ရာြျာုံးက ို အမ ာုံးန ိုငင်ြံျာုံးြ ှပါဝငသ်ူြျာုံးနငှ့်် 

အတူ ကကည့််ရှု ံစာုံးန ိုငြ်ည ်မြစ်ပါသည။် ရိုပ်ရှငန်ငှ့်် ဗီဒယီ ိုြနတ်ီုံးမ ငု်ံးက ို စ တ်ပါဝငစ်ာုံးမသာ အထက်တနု်ံးမကျာငု်ံးသာုံး၊ 

မကျာငု်ံးသူြျာုံး ဝငမ်ရာက် မ  ာက်ထာုံး န ိုငပ်ါသည။် 

*JENESYS အစီအစဥ်သည ် ူငယ်ြျာုံးအတွက် ရညရွ်ယ်မသာ အစီအစဉ်တစ် ိုမြစ်ပပီုံး ဂျပနန်ငှ့် ်အာရှ-ပစ ြ တ်န ိုငင်ြံျာုံး၊ 

မဒသြျာုံးအကကာုံး အမကကာငု်ံးအရာအြျ  ုံးြျ  ုံးက ို မဆွုံးမနုွံးြ ှယ်ြှုြျာုံးြတှစ်ဆင့် ်မ ့် ာသငယ်ူန ိုငပ်ါသည။် 

■ အစီအစဥ် ကျငု်ံးပြည့််ကာ  

 ・၂၀၂၂ ိုနစ်ှ ြတ်  ၈ရက်မန ့်ြ ှ၁၈ရက်မန ့်အထ  

 ・မန ့်စဥ် ြနွု်ံး ွွဲ (၁) နာရီ ွွဲြ ှ(၃)နာရီအထ  ကျငု်ံးပသွာုံးြညမ်ြစ်ပါသည။် 

 ※ Online ြတှစ်ဆင့် ်ကူုံး ူုံးဆက်သွယ်ြည့် ်အစီအစဥ် (၅) ိုက ို အထက်မြာ်မပပါကာ အတွငု်ံး ကျငု်ံးပသွာုံးြည ်

မြစ်ပါသည။် 

■ အစီအစဥ်နငှ့််ပတ်သက်၍ 

 အစီအစဥ်က ို Zoom Application မြင့်် ကျငု်ံးပသွာုံးြညမ်ြစ်ပါသည။် 

 အစီအစဥ်ကျငု်ံးပစဥ်တွင ်မြနြ်ာဘာသာမပန ်ထာုံးရှ ြညမ်ြစ်မသာ် ညု်ံး ပါဝငသ်ူြျာုံးနငှ့်် တာဝန ်ံဝနထ်ြ်ုံးြျာုံးအကကာုံး 

အဂဂ  ပ်ဘာသာမြင့််သာ ဆက်သွယ်မမပာဆ ိုရြညမ်ြစ်ပါသည။် 



■ မ  ာက်ထာုံးရန ်  ိုအပ် ျက်ြျာုံး 

 ・အမမ  ံပညာအထက်တနု်ံးအဆင့်် မကျာငု်ံးသာုံး၊မကျာငု်ံးသူမြစ်ရြည။် 

 ・မြနြ်ာန ိုငင်တံွငမ်နထ ိုင ်ျက်ရှ မသာ မြနြ်ာန ိုငင်သံာုံးမြစ်ရြည။် 

 ・Online ြကှျငု်ံးပြည့်် အစီအစဥ် (၅) ိုစ ံိုုံးက ို ပါဝငန် ိုငပ်ပီုံး အငတ်ာနက် အမမ အမနမကာငု်ံးြွနစ်ွာရှ ထာုံးရြည။် 

 

※ ဂျပနန် ိုငင်တံွင ်ကာ ရှညက်ကာစာွ ပညာသငက်ကာုံး ွဲ့်သူြျာုံး၊ မနထ ိုင ်ွဲ့်မသာသူြျာုံးနငှ့်် မအာက်ပါအစီအစဥ်က ို 

ပါဝင ်ွဲ့်ကကသူြျာုံးသည ်ဤအစီအစဥ်က ို မ  ာက်ထာုံးရန ်အကျံ ုံးြဝငပ်ါ။ 

JENESYS Inbound Program/ JENESYS 10 days online program/ KIZUNA/ SSEAYP (Ship for South East Asian 

and Japanese Youth Program)/ JICA (Except the program hold in AMS countries and Timor-Leste)/ Japanese 

Government (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)) Scholarship Program/ 

Invitation Program of JF (Japan Foundation), JNTO (Japan National Tourism Organization) or AOTS*(HIDA**) 

* Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships 

** The Overseas Human Resources and Industry Development Association (the previous name of AOTS) 

 

■ မ  ာက်  ာမြာင ်

 ဤမနရာတွင ်မ  ာက်ထာုံးန ိုငပ်ါသည။်       

   https://docs.google.com/forms/d/17luE3-v5UlbQ3Nc8kBeISC2GU96qilTil0qPJpHeJQc/ 

 

■ မ  ာက်  ာမ  ာက်ထာုံးရန ်သတ်ြတှ်ရက် 

   ၂၀၂၂ ိုနစ်ှ မြမြာ်ဝါရီ  (၆)ရက် တနဂဂမနမွန ့် မနာက်ဆံိုုံးထာုံး၍ မ  ာက်ထာုံးရြညမ်ြစ်သည်။ 

အမရွုံး ျယ် ံရသူြျာုံးက ိုသာ တ ိုက်ရ ိုက်အမကကာငု်ံးကကာုံးသွာုံးြညမ်ြစ်ပပီုံး မ  ာက်ထာုံးသူြျာုံး အ ွနြ်ျာုံးမပာုံးပါက 

ြွဲနှု က်ပပီုံးမရွုံး ျယ်သွာုံးြညမ်ြစ်မကကာငု်ံး ကက  တငအ်သ မပုံးအပ်ပါသည။် 

 

https://docs.google.com/forms/d/17luE3-v5UlbQ3Nc8kBeISC2GU96qilTil0qPJpHeJQc/

