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SAGAပြ�ည််နယ််အတွွင််း� နေနထုို�င််းကြ�နေ�ာ
နိုု�င််းငံ်းပြ�ာ��ာ�များ�ာ�အတွွ�်

SAGAပြ�ည််နယ််မှာာ�၂၀၁၉၊၂၀၂၁ခုုနှာစ််မှာ���မှာာ� မှားု�မှာ���ပြီး�း�
ရေ�ရေ��သင့်််အနှာ��ယ််မှာ��� ကြုံ�ံ�ရေ�့ရေန��ါ�ယ််။
ထ�်ပြီး�း�ပြ�စ််မှာယ််် အလား��လား�ရှိား�့်အ�ွ�် ကြို�း��င့််ပြ�င့််ဆင့််မုှာမှာ���
ရေဆ�င့််�ွ�်ထ���ရေအ�င့််။

ကပ်် ဘေး�းဘေး�ကာင့််် အခက်အခဲ ရိှိ� ခ်ဲရင့််ဆက်သွွယ််ပ်ါ။
မိ�ခင့််�ာသွာစကားဖြ�င့််် ဘေးဆာင့််ရွက်ဘေးပ်းပ်ါမိည််။

၀၉၅၂-၂၂-၇၈၃၀

၀၉၅၂-၂၄-၃၃၃၄

ရေန��န�မှာည််

Phone    
Mail  chiiki＠sagaken-shakyo.or.jp

၀၉၅၂၂၃၂၁၄၅

SAGA�ရုို� င််းလူူမုျားဖူူလံူ�နေ��အ�င််း�

မှားမှား��်၀န�်��င့််မှာာ�ရှိား�့် �ယ််ဆယ််ရေ��စ်ခုန:်
အမှာာ�်အသ�� �းုရှိာ�ထ���ါ။

ဒေ�သဆို�ုင််ရာာဒေ�တနာ့့�ဝနာ့်ထမ်း်�မ်း�ာ�အဖွဲ့�့�အ�ည်း်�

ဘေးရဘေး�းကယ််ဆယ််

ဖြခင့််းဆ��င့််ရာအသွ�ပ်ည်ာဘေးပ်း 

ပ်န်းး်�လက်

၃ ရေ�ရေ�းဖြ�စ််လျှှင်် ၄ ရေ�ရေ�းပြီး�းးတ့ဲ့�ရေ�ာက််

အစားာ�အစားာများ�ာ�နှိုင်း််လူူအ�ံ��အနေ�ာင််း �စားစည််�များ�ာ�စွားာ
အ�မ့်ျား�ရုှှိနိုု�င််း�ါတွယ််။

�ု�ယ်််မြို့မုျား�မှျားာရုှှိတ့ွ် ��်�ွယ််လုူ� �နိုု�င််းတ့ွ် ဖူ�န�်န�ံါတ်ွများ�ာ��ု� 
ရှှိာနေဖွူထိုာ���ါများယ််။

ဘယ််လုူ�အစားာ�အစားာ�နေတွွလ့ူ�ု�လူှင််း

နေ�ပြများု�်နေနတ့ွ် �ာ�အတွွင််း� များဝင််း��ါ။

နေ�နေဘ�ပြဖူစ်ားလူှင််း အုမ်ျားကြ�မ်ျား��င််း�နေအာ�်�နေနနေ�များ�ာ�စုားမ််ျားလူာ�ါ�

�ံ��များ�နေတွာတ့်ွ်�စားစည််�များ�ာ��ု�

အ�ယ််၍ ရေ�အမှာ���အပြ��� ရေနအးမ်ှာအ�ွင့််�ဝင့််ရေ���်လား��ါ� 
�းုယ်််အ�ွ�်အနှာ��ယ််�င့််�မှာ�င့််� စ်မ်ှာ�စ်စ််ပြီး�း� ဓါါ�်�ုံရိုးု �်နှးုင့််
သရေလား��် ရိုးု �်ထ���ါ။
ထးုသး�  လားု�်ရေဆ�င့််ထ��မှာာသ� အ�မှာခံုရေကြုံ��အပြ�င့်် အခွုန်
�င့််�လားွ�်ခွုင့်််�့်သး� ရေသ� အခွုင့်််အရေ��ရေ�ွ�ရှိားနှးုင့််မှာာ��ါ။

���၊ကြုံ�မ်ှာ�ခုင့််�မှာ����းုခွုါပြီး�း� ကြုံ�မ်ှာ�ခုင့််�ရေအ��်�းု 
အရေပြခု��်မှာခံုလားး� မှာ��ါ။မုှား��်နှးုင့််�ါ�ယ််။

ပြီးမှား�နယ််ရုံို�

��်�ွ�်ရုံို�

သံရုံို�

ရေ��င့််စ်စ််ဝနရုံ်ို�

ရေ�ရေ��ရေကြုံ��င့််် ���်စ်း�သွ���့် �စ်စည််�မှာ����းု အပြခု��အမုှား�်
မှာ���နှာင့််် ခ့ွုပြီး�း�စွ်န ်�်စ််��ါမှာယ််။
ပြ�နလ်ားည််ရေဆ�ရေကြုံ��ရေသ�်လားည််� ထ�်သုံ��း� မှာပြ�စ််နှးုင့််ရေ��်�့ ်
ကြုံ�မ်ှာ�ခုင့််�မှာ����းု သ�်မှာာ�်ရေန��မှာာ� စွ်န ်�်စ််��ါမှာယ််။

ရေ�၊ရေခုါ�်ဆ့ွရေပြခု��်�း�၊အသင့်််စ်��ထမှာင့််�၊အသင့်််စ်�� 
အစ်��အစ်�မှာ���၊င့်ါ�ရေသ�ာ �ဗူးး�မှာ���၊�းရစ္ဆာစ်ာ�နမ်ှာ���အ�ွ�် 
အစ်��အစ်�မှာ����ါ �ရှိားနှးုင့််�ါ�ယ််။

�ယ််ဆယ််ရေ��စ်ခုန�်မှာ���မှာာ� အစ်��အစ်�မှာ��� လားးုအ�်သရေလား��် 
အခုမ့်ှာ�ရှိားနှးုင့််�ါ�ယ််။

ဒေရာမြုမ်းုပ််ဒေနာ့တ��ကားာ�အတ့င််� မ်းဝင််ရာပ်ါ။ဓါါတ်လို�ုကား်နို�ုင််ပ်ါတယ််။

အရေရှိာ �အရေန��်ရေ��င့််ရေပြမှာ��်
 ��်ရေ�ါင့််�စုံ်� ရိုးု �်�ါ။

အးမ်ှာ�ွင့််�အရေပြခုအရေနဓါါ�်�ုံမှာ���၊လားှ�်စ်စ််
�စ်စည််�မှာ����ါ ဓါါ�်�ုံရိုးု �်�ါ။

ဓါါ�်�ုံရိုးု �်�့်အခု� းန ်ရေ�အန�် 
�ယ််ရေလား��်ထး ပြမှာ��်ရေနသလ့ား ဆးု�� 
န��လားည််လားွယ််ရေအ�င့်် ရိုးု �်�ါ။

SAGAယ်ဉ််ရေ���မုှာ�လားာယ််ရေ��စ်င့််��

Kyusyuရေ�သဆးုင့််�� ပြမှာနမ်ှာ�အ�့့အစ်ည််�



https://www.data.jma.go.jp/
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ရေ�ရေ�းအတွဲ့က််ဖြ�င််ဆင််ပြီး�းး၁ က်ယ်ဆယ်ရေ�း�့ ��တ်ဲ့သတ်ဲ့ပြီး�းး၂
နေ�နေဘ��ု�င််း�ာ �ာ�ွယ််ပြ�င််း� 

အ�ု�ည်ာများ�ာ� နေလူ်လူာထိုာ�ကြ��နေအာင််း

ဂ��နဘ်ာ�ာစား�ာ�ပြဖူင်း််ပြဖူစ်ားနေစား အဂ�လုူ�်ဘာ�ာစား�ာ�ပြဖူင်း််

ပြဖူစ်ားနေစားတွစ်ား�� နေ��နေ��မြို့�ီ� 

နေ�နေဘ�ဒဏ်�င်း််တွည််နေန�ာ�ွှနပ်ြ�နေပြများ�ံ��ု�ကြ�ည်််မြို့�ီ� �ု�ယ််
နေနထုို�င််းတ့ွ်နေဒ�� နေ�နေဘ�ဒဏ်�ံ�နိုု�င််းလူာ��ု�တွာ�ု� 

စားစ်ားနေ��မြို့�ီ�ပြ�င််း�င််းမုျားများ�ာ�လူ��်ထိုာ��နေအာင််း။

�ဘာဝနေဘ�အနို္တာ�ယ််��နေ�ာ�်တ့ွ် အ�ါ
�ယ််�ယ််နေ��စား�န�်�ီ များပြဖူစ်ား�င််းနေပြ���ါ။

�ယ််�ယ််နေ��စား�န�်�ီ နေရှှိာင််း�င်း််များ�င်း်် နေ�ွ�နေနိုွ��န ်
ဂ��နလူ်ူများ� ုု �မုျားတ်ွနေ�ွများ�ာ� ရှှိာနေဖွူထိုာ��င်း််�ါတွယ််။

လုူ�အ�်�စားစည််�များ�ာ�ထိုည်််�န ်အုတ်ွများ�ာ� 
ပြ�င််း�င််းထိုာ��င်း််�ါတွယ််။

အ�ယ််၍ �ယ််�ယ််နေ��စား�န�်�ီ 
�ွာ�ဖုူ� များပြဖူစ်ားနိုု�င််း�ါ�

ရေ�ကြို�း�ရေ�လားှမုံှာရေ�ွပြီး�း��့်အခုါ သွ��လား�ရေ��မှာာ�
 အခု�်အခ့ုရှိား��ရေကြုံ��င့််် ရေ���င့််�ရေ�ွ၊ပြ�ည််သူ့ဆးုင့််�� 
အရေဆ��်အဦ�ရေ�ွ ဆး သ��ဝရေ��အနှာ��ယ််မှာ��ရေ���်ခုင့်် 
ရေပြ��ကြုံ��ါ။

နာများည်် / Name

နေန��်လုူ�်စားာ / Address

ဖူ�န�်န�ံါတ်ွ / Phone

အနေ��နေ��ဖူ�န�်န�ံါတွ(အုမ်ျား၊နေ��ာင််း�၊လူ��်င်းန�်�ွင််း၊အ�ုမုျားတ်ွနေ�ွ ဂ��နလူ်ူများ� ုု �)
Emergency contacts (home, school, work, Japanese aquaintance)

အီ�နေများ�လ်ူလုူ�်စားာ၊လုူ�င််း�အနေ�ာင်း်် / Mail address,LINE ID

လုူင််း၊နေ�ွ�အများ� ုု �အစားာ� / Sex,Blood Type

မုျား�င််းနိုု�င််းငံ်း / Country

နေ�ာဂါအ�ံရုှှိ�ူများ�ာ�၊နေ��ဝါ� / Chronic Illness, Medication

ဂ��နစ်ားာ အ�ည််အ��င််း� /  My level of Japanese

ဂ��နစ်ား�ာ�နေပြ�ာ�ု�နိုု�င််း    /     �ု�်မြို့�ီ�များ�ျွမ်ျား���င််း    /     ပြ�နမ်ျားနေပြ�ာတွတ်ွ 

　　　　　Fluent       /      Not very good      / 　 Poor

အလူ�်ဂ�စ်ားရုှှိ�ူများ�ာ�၊စားာ�လုူ� များ�တ့ွ် အစားာ�အစားာ / Allergies,Things I can not eat
ဂ� ံု ၊နိုု� �ထိုွ�်�စားစည််�များ�ာ�၊ကြ��်ဥ  /  ��ဇွန ် / ဂဏန�်စား�ပြဖူင်း််

Wheat / Dairy products / Peanuts / Eggs / Shrimps / Crabs / Others

အခု�်အခ့ုရှိား�ယ််။

�ဏ်�� �ရေန�ယ််။

�ဏ်����့်သး ရှိား�ယ််။

စ်း�်မှာခု�မ်ှာ�သ��း�။

ရေဆ�ရုံို�းု ရေခု�သွ��ရေ���ါ။

အးမ်ှာသ�သွ��ခု�င့််�ယ််။

အစ်��အစ်�၊ရေ� လားးုခု�င့််�ယ််။

နှးုင့််ငံ့်ပြခု����သ�စ်��� 
ရေပြ��ဆးုနှးုင့််သး�းု ရေခု�ရေ���ါ။

မှားု�ရေ�မှာ��� အးမ်ှာထ့အထး ဝင့််
လား��ယ််။

မှားု�သည််�ထနစွ််��ွ�သွန�်�ါ� �ယ််ဆယ််ရေ��စ်ခုန�်ဆးရေရှိာ�င့််သင့်််မှာသင့််် 
နှးုင့််ငံ့်ပြခု��သ���စ််ရေယ်��်အရေနပြ�င့်််
ဆုံ�ပြ��်�း�  ခု�်ခ့ုနှးုင့််�ါ�ယ််။
လားု�်င့်န�်ခွုင့််ပြ�စ််ရေစ်၊ရေ���င့််�ပြ�စ််ရေစ်အနး�ရေနဂ��နမ်ှား�်ရေဆွ 
�စ််ရေယ်��်ရေယ်��် ရှိာ�ရေ�ွထ��သင့်််�ါ�ယ််။

ပြမှာစ််ရေ�လားှနံှးုင့််�့် ရေ�သမှာ����းု ရေ��်ပြ�ထ���ါ�ယ််။
ရေပြမှာ�ုံမှာာ� အရေ��င့််န့ရ်ေ��်ပြ�ပြခုင့််�ခံု��့် ရေ�သရေန မှား�်ရေဆွမှာ��� 
မှားု�သည််�ထနစွ််��ွ�သွန�်�ါ� �ယ််ဆယ််ရေ��စ်ခုန�်မှာ���ဆး အ
ပြမှာနဆုံ်�ရေရှိာ�င့််ထ��သင့်််�ါ�ယ််။
ရေပြမှာ�ုံကြုံ�ည်််နည််� န��မှာလားည််�ါ� ဂ��နလ်ားးမှာ� း��မှာ����းု 
�းည်းခုးုင့််��ါ။

မှားသ��စု်၊သးင့်ယ််ခု�င့််�မှာ���ပြ�င့််် အ�း��ွ လားးုအ�်နှးုင့််�့်�စ်စည််�မှာ����းု 
အး�်ထ့ထည်််ပြီး�း� အရေ��ရေ��လားးုအ�်�့်အခု� းန ်အလားွယ််��း ယ်းသွ��နှးုင့််
ရေအ�င့်် ပြ�င့််ဆင့််ထ����ါမှာယ််။အစ်��အစ်�၊ရေ�၊ဓါါ�်မှား�၊ရေဆ�ဝါ�၊ဇးုင့််�
လား�����် စ်သပြ�င့််် လားးုအ�်�ါ�ယ််။လားးရေ��မှား�ည််ပြီး�း� လားးုအ�်�စ်စည််� မှာ
�းနှးုင့််သပြ�င့််် ကြို�း��င့််စ်ဉ််�စ်��ထ��ကြုံ��ါ။

၂လားွှ�အထ�်ရှိား�့် အရေဆ��်အဦ�မှာ���နှာင့််် �ုန�်ပြမှာင့်််ရေန��မှာ���
ဆးရေပြ���ါ။ရေ�အမှာ���အပြ��� ဝင့််ရေ���်�ါ� ရေပြမှာအနးမ််ှာ�းုင့််�ရေ�ွ
� အနှာ��ယ််ရှိား�ါ�ယ််။

�ူညီ်နေ���ါ။

�တုွနေ�����်အ�င်း််၅  ယ်�����်��င််း� နေဘ��င််း��ာ နေန�ာ�ု� နေပြ���ါ။

�တုွနေ�����်အ�င်း််၄  ပြများစ်ားနေတွွနေတွာင််းနေတွွအန�ီမှျားာ ရုှှိ�င််း ���်��င််း�နေရှှိာင််း�ါ။

�တုွနေ�����်အ�င်း််၃  ��်��ီ��ွယ််အု�၊�ု�ယ််လူ�်များ�နစွ်ားမ်ျား��ူများ�ာ�နေပြ���ါ။

�တုွနေ�����်အ�င်း််၂  နေပြ��ဖုူ� အတွွ�် ပြ�င််း�င််းမုျားနေတွွလူ��်�ါ။

�တုွနေ�����်အ�င်း််၁  မုျား��နေလူဝ�ရံို� �နေကြ�ပြင်းာ���်�ု� နေစားာင်း််ကြ�ည်််�ါ။

気象庁HPより引用
မြုမ်းနာ့်မ်းာဘာသာ�ကားာ�ကား
�ီဘကား်


