
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပထမအက ြိမ် ဒတုြိယအက ြိမ် အခ ြိန် သ ်ဆြိငုသ် ူ

ဇူလြိငုလ် ၁၅ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၅ရက်န ေ့ 18：00～20：00 【ပထမဥ ီးစ ီးနပီး】 

・အြက်၁၂နစ်ှမှ၁၈နစ်ှ အတွငီ်းရှှိြူမ  ီး 

・အြက်၁၂နစ်ှမှ၁၈နစ်ှအတွငီ်းရှှိြူမ  ီး၏ 

အုပ်ထှိ ီ်းြူမ  ီး 

・အခှိတကတမမှိ ြို့အတွငီ်းရှှိနက  ငီ်းတစ်ခုခုတွင ်

အလုပ်လုပ်ကှိုငြူ်မ  ီး 

・နရ ဂါ အခံရှှိြူမ  ီး 

・အြက် ၆၅နစ်ှနငှ်ေ့ အထက်ရှှိြူမ  ီး 

※ြက်မှတ်ထ ီးနြ  စံခ ှိ စံ်ညွှ ီ်းနငှေ့ ် မကှိုက် 

ည ပါက က ကွယ်န ီး ထှိုီးနှနံှိငုမ်ည် မဟုတ်ပါ။ 

ဇူလြိငုလ် ၁၆ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၆ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၁၇ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၇ရက်န ေ့ 14：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၁၈ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၈ရက်န ေ့ 9：00～12：00、14：00～18：00 

ဇူလြိငုလ် ၁၉ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၉ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၂၀ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၁၀ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၂၁ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၁၁ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၂၂ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၁၂ရက်န ေ့ 14：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၂၇ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၁၇ရက်န ေ့ 18：00～20：00 
【ပထမဥ ီးစ ီးနပီးတွငမ်ပါနြ ြူမ  ီး】 

・အြက်၁၂နစ်ှအထက်ရှှိြူမ  ီး 

  

 

ဇူလြိငုလ် ၂၈ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၂၉ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၁၉ရက်န ေ့ 14：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၃၀ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၂၀ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

ဇူလြိငုလ် ၃၁ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၂၁ရက်န ေ့ 14：00～20：00 

သသဂုတလ် ၁ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၂၂ရက်န ေ့ 9：00～12：00、14：00～18：00 

သသဂုတလ် ၂ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၂၃ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

သသဂုတလ် ၃ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၂၄ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

သသဂုတလ် ၄ရ ်နန ေ့ သြဂုတ်လ ၂၅ရက်န ေ့ 18：00～20：00 

သသဂုတလ် ၂၆ရ ်နန ေ့ စက်တငဘ် လ ၁၆ရက် 14：00～20：00 

သသဂုတလ် ၂၇ရ ်နန ေ့ စက်တငဘ် လ ၁၇ရက ် 18：00～20：00 

သသဂုတလ် ၂၈ရ ်နန ေ့ စက်တငဘ် လ ၁၈ရက ် 14：00～20：00 

သသဂုတလ် ၂၉ရ ်နန ေ့ စက်တငဘ် လ ၁၉ရက် 9：00～12：00、14：00～18：00 

သသဂုတလ် ၃၀ရ ်နန ေ့ စက်တငဘ် လ ၂၀ရက် 18：00～20：00 

သသဂုတလ် ၃၁ရ ်နန ေ့ စက်တငဘ် လ ၂၁ရက ် 18：00～20：00 

စ ်တငဘ်ာလ ၁ရ ် စက်တငဘ် လ ၂၂ရက် 18：00～20：00 

စ ်တငဘ်ာလ ၂ရ ် စက်တငဘ် လ ၂၃ရက် 14：00～20：00 

 န ရ ：Akitakata City Cultural Center Crystal Agio ဒတုှိယထပ် ခ ီ်းမအကက ီး 

 ပထမဥ ီးစ ီးနပီးတွငမ်ပါနြ ြူမ  ီးြည် ပထမဥ ီးစ ီးနပီးအြုတ်တွင ်က ကွယ်န ီးထှိုီးနှနံှိငုမ်ည် မဟုတ်ပါြဖြငေ့ ်ကကှိ တငစ် ရငီ်းနပီးြညေ့်အခ ှိ တ်ွင ်

မမှ ီးနစရ  ်ြတှိဖပ ပါ။ 

 ကကှိ တငစ် ရငီ်း နပီးြွငီ်းခ ှိ တ်ွင ်ပထမအသကမ်၊ ဒတုှိယအကကှိမ် ၂ကကှိမ်စ   ကကှိ တငစ် ရငီ်း နပီးြွငီ်းနပီးပါရ  ်အသကံဖပ အပ်ပါြည်။ 

 လုပ်င ီ်းခွငမှ်(ြှို ေ့)တဖခ ီးနြ န ရ မှက ကွယ်န ီးရရှှိနှိငုြူ်မ  ီးြည် ထှိုရရှှိနှိငုန်ြ န ရ တွင ်က ကွယန် ီးရယူနပီးပါရ  ်နမတတ  ရပ်ခံအပ်ပါြည်။ 

ကှိုဗစ်က ကွယ်န ီးထှိီုးရ  ်အနြီးစှိတ် အခ က်အလက် 

 

130400
テキストボックス
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130400
テキストボックス
18:00～20：00

130400
テキストボックス
18:00～20：00

130400
テキストボックス
18:00～20：00

130400
取り消し線

130400
取り消し線

130400
取り消し線

130400
取り消し線

130400
取り消し線

130400
取り消し線

130400
取り消し線



 

န ေ့ 

 

 

 

ြငတ်က်နရ က်န နြ  န ီးဘက် ှိုငရ်  အြွ ြို့အစည်ီး 

ြှို ေ့မဟုတ် ဌ  တွင ်က ကွယ်န ီးထှိီုးနှမံည် ှိုပါက 
န ီးဘက် ှိုငရ်  အြွ ြို့အစည်ီး ြှို ေ့မဟုတ် ဌ  နငှေ့ ်တှိုငပ်ငပ်ါ။ 

ြငြ်ည် နရ ဂါတခုခု အတွက် ကုြခံန ရနြ  

န ီးဘက် ှိုငရ်  အြွ ြို့အစည်ီး တခုခုတွင ်

က ကွယ်န ီးထှိီုးနှမံည် ှိုပါက 

န ီးဘက် ှိုငရ်  အြွ ြို့အစည်ီးနငှေ့တ်ှိုငပ်ငပ်ါ။ 

ြင၏်လက်ရှှိန ထှိငုရ် န ရ ြည် ြင၏်လှိပ်စ နငှေ့ ်မတူပါက 

ြငအ်မှ တ်ကယ်န ထှိငုန် နြ  န ရ မှ က ကွယ်န ီးကှို 

ထှိီုးနှနံှိငုပ်ါြည်။ နက ီးဇူီးဖပ ၍ ကှိုရှို  ဗှိုငီ်းရပ်စ်က ကွယ်န ီး 

လမ်ီးညွှ ဝ်က် ှိုဒတ်ွင ်စစ်န ီးပါ။ ြှို ေ့မဟုတ် ြငအ်မှ တ်ကယ် 

န ထှိငုန်ြ မမှိ ြို့ ယ်၏ စုံစမ်ီးနမီးဖမ ီ်းရ  ်နက ငတ် ြှို ေ့  က်ြွယ်ပါ။ 

 

ကကှိ တငစ် ရငီ်းနပီး ညီ်း 

 အငတ်  က် 

 

QR Code ြှို ေ့မဟုတ် Homepage မှလ  

၀ငန်ရ ကသ်ကညေ့်ရှုနှိငုပ်ါြည်။ 

ြု ီ်း Call Center 

ြု ီ်း：0826-47-1567 

（9：00～16：00 သက ီးရက်ြ ） 

အသက ီးအ ရံုခ ှိ ြို့တ ေ့ြမူ  ီးအန ဖြငေ့ ်

FAX（0826-47-1282）မှတ ငေ့ ်စ ရငီ်းနပီးြငွီ်းနှိငုပ်ါမပ ။ 

ဇူလှိုငလ် ၈ရက်န ေ့ (9:00  ရ ) မှစ၍ 

ြု ီ်းမှတ င်ေ့ စ ရငီ်းနပီးြွငီ်းနှိငုပ်ါမပ ။ 

 

ဇူလှိုငလ် ၇ရက်န ေ့ (21:00  ရ ) မှစ၍ 

အငတ်  က်မှတ င်ေ့ စ ရငီ်းနပီးြွငီ်းနှိငုပ်ါမပ ။ 

URL：https://jump.mrso.jp/342149/ 

（24  ရ ） 

 

・ကူပ ွ ်ပံါတ(်၁၀လံုီး) 

・နမွီးန ေ့ 

・န ရ ：မမှိ ြို့ ယ်ရံု ီးနငှေ့ ်ရပ်ကွက်ရံု ီးမ  ီး 

・အခ ှိ  ်：ဇူလှိုငလ် ၈ရက်န ေ့မှ ၁၅ရက်န ေ့အထှိ (သက ီးရက်ြ )  

・အခ ှိ ：်9：00～16：00 

・ယူန  ငလ် ရ ：်က ကွယ်န ီးထှိုီးရ က်ူပွ ၊်  

ြု ီ်း(မပါလ  ရပါြည်။) 

န ထှိငုခ်ွငေ့က်တ်ဖပ ီးမှ မှတ်ပုံတငထ် ီးြညေ့န် ရ တွငမ်ဟုတ်နြ  တဖခ ီးန ရ မ  ီးတွင ်က ကွယ်န ီးထှိီုးဖခငီ်း 

 

အငတ်  က်မှတ ငေ့ ်စ ရငီ်းနပီးြွငီ်းမှုနငှေ့ ်ပတ်ြတ်၍ နမီးဖမ ီ်း 

လှိုပါက ကူည နပီးပါမည်။ 

စ ရငီ်းနပီးြွငီ်းရ တွင ်လှိအုပ်နြ  အခ ကအ်လက ်

 

ကှိုရှို  ဗှိုငီ်းရပ်စ်က ကွယ်န ီးလမ်ီးညွှ ဝ်က် ှိုဒ ်    

URL：https://v-sys.mhlw.go.jp /  

                            

                          

 

၀က် ှိုဒလ်ှိပ်စ  




