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ပတ်  

   

 
ေမး-၄) Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School  Hyogo Prefectural International High School  

ေကျာငး်ဝငခ်ငွ့/်   ေြပာြပေပးပါရန။် 

ေြဖ-၄) Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School   

ေဖေဖာ်ဝါရီလတငွက်ျငး်ပ၍  စာေပအေရးအသား စစ်  ပါဝငပ်ါသည။် အတကွ ်

ေကျာငး်၏Website   အချကအ်လကမ်ျား ။ 

 

           Hyogo Prefectural International High School    ကျငး်ပေသာ 

စာေမးပဲွ  

အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျား  သက် ေကျာငး်အသးီသးီ၏ Website  
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 ကျငး်ပပါသလား။  

ေြဖ-၅) ကျငး်ပပါသည။် 

  ဝငခ်ငွ့စ်ာေမးပဲွ၌ Hyogo Prefectural ေသာ Kobe Kouhoku High School၊ Ashiya Upper 

Secondary School၊   Itami Kita High School၊ Kakogawa Minami High school ၊ Koudera High School စေသာ ေကျာငး် ၅ 

ေကျာငး်၌  ေကျာငး်သား ၃ဦး  ခဲပ့ါသည။် 
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တငသ်ငွး်ရာ  ေဆာငရွ်ကပ်ါမည။် 

 

ေမး-၈) (  ) ငပ်ါသနညး်။ 

ေြဖ-၈)    ကေလးငယမ်ျားအား 

မိခငဘ်ာသာစကားြဖင့ ် ေပးြခငး်ြဖင့ ်ကေလးငယမ်ျား၏  

အတကွ် ြခငး်၊ ြခငး်    ေပးြခငး်အတကွ် ေထာကပ့ံ်ေနပါသည။် 
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စသြဖင့ ်  ဌာနထံ  ဆကသ်ယွေ်မးြမနး်ပါရန။် 

 

ေမး-၁၂) ဌာန  မညန်ညး်။ 
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( mc-center@hyogo-c.ed.jp) ( ) web conferenceစနစြ်ဖင့ ်online ဆကသ်ယွြ်ခငး်ြဖင့ ်

  

   ( ) online    စာရငး်ေပးပါရန။် 
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ေြဖ-၁၅) စေနေန ့၊   ပိတရ်ကြ်ဖစပ်ါသည။် 

 ဖွင့်  မနက ်  ညေန ၅နာရီ အထြိဖစပ်ါသည။် 
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ေမး-၁၆) ဂျပနစ်ကားတတေ်ြမာကြ်ခငး်မ  ေကျာငး်တငွ ်  
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ေြဖ-၁၆) Hyogo prefecture၌     (

 ) ေကျာငး် ေစ  ကေလးငယမ်ျားအား မိခငဘ်ာသာစကားြဖင့ ်

ကာ  အတကွ ် ေထာကပ့ံ်ေနပါသည။် 

( တငသ်ငွး်ပါမည။်)  

ေကျာငး်တငွ ်ပညာ ရနအ်တကွ ် ေသာ

အနညး်ငယစ်ပီင ်ေလလ့ာရန်  

ဌာန၌ ဂျပနဘ်ာသာစကားေလ့ ရန ်  စာေပများ 

  

၎ငး်အြပင ်Hyogo Prefecture အစညး်၏ Websiteတငွ ်ေဒသအသးီသးီ၌  

ဂျပနဘ်ာသာစကား  မိတဆ်ကေ်ပးထားပါသည။်  

ေဒသအသးီသးီ ဂျပနဘ်ာသာစကား သငတ်နး်ေကျာငး်များတငွဂ်ျပနဘ်ာသာစကား  

 တစဦ်းတညး်သာ မ်မေနဘ ဲ  ( ) ဘာသာရပ်  

 ။ 
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ေြဖ-၁၇) Hyogo Prefecture  Websiteတငွ ်ေဒသ  ဂျပနဘ်ာသာစကား 
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