
အ��ု��အစီး�သူစီက်ု�ရုုံး�ေးဗုို�င်�်ရ�်စီန်ေရးဂ္ဂါနေ�ကးင်် ်လ��်င်ေ�်ရ�်ေး�ထိုး�ခြခွင်�်၊ လ��်င်ေ�်�ုတွသ်ူ�်ု�လု�ကရ်ခြခွင်�်နေ�ကးင်် ် 

နေေထိုု�င်စ်ီး�နေသူးကန်ေရ�တွငွ် ်အခွကအ်ခွ�ခြ�စီန်ေေသူည့််�်�ဂ္ဂဂု�လ�်�း�အတွကွ်

အနေရ�နေ�်အနေသူ�စီး�သူံ��နေင်�ွ�း�၊ ဘကစ်ီံ�နေထိုးက�ံ်န်ေရ�နေင်�ွ�း�  
(အထို�ူနေခွ��နေင်�ွ�း�)အး� ခြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််န်ှငှ််�်တွသ်ူက၍်

သူင်န်ေခွ��ယ်ထူိုး�သူည့်် ်အနေရ�နေ�်အနေသူ�စီး�သူံ��နေင်�ွ�း�၊ ဘကစ်ီံ�နေထိုးက�ံ်န်ေရ�နေင်�ွ�း�(အထို�ူနေခွ��နေင်�ွ�း�) ကု� 2023 ခွ�နှစှီ�်စှီ၍ ခြ�ေဆ်�်ခြခွင်�် စီတွင်�်ါ�ည့်။် ဤ

နေင်�ွ�း�သူည့် ်နှု�င်င််နံေတွး်� ှသူတွ�်တှွထ်ိုး�သူည့်် ်သူတွ�်တှွခ်ွ�က�်�း�နှငှ််က်ု�ကည့််�ီါက "နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််"် ရရှိှု�ါ�ည့်။် သူင်သ်ူည့် ်"နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်

ကင်�်လတွွခ်ွငွ််"် ရရှိှုလး�၊ �ရရှိှုဘ�ူလး�၊ "နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််"် ရရှိှုနေအးင်�်ည့်သ်ူု�လ်��်ရ�ည့်ဆ်ု�သူည့်က်ု� ရှိှင်�်ခြ��ည့်ခ်ြ�စီသ်ူည့််အ်တွကွန်ေ�ကးင်် ်နေသူခွ�း

စီးွ �တွရု်ုံး�ါ။

1 နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ဆ်ု�င်ရ်းလ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�

နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ဆ်ု�င်ရ်းလ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�သူည့် ်နေခွ��ယ်ထူိုး�သူည့််န်ေင်အွ��ု��အစီး�တွစီခ်ွ�စီအီလု�က ်လ��်နေဆးင်ရ်သူည့််န်ှစှီအ်သူ�ီသူ�ီကွ�ခြ�း�သူးွ�

�ါ�ည့်။်

 2022 ခွ�နှစှီတ်ွငွ် ်နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ဆ်ု�င်ရ်းလ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�လ��်နေဆးင်န်ှု�င်သ်ူည့်�်းှ "အနေရ�နေ�်အနေသူ�စီး�သူံ��နေင်�ွ�း�" နှငှ်် ်"ဘကစ်ီံ�နေထိုးက�ံ် ်

နေရ�နေင်�ွ�း�၏ 1 လနေခြ�းက ်� ှ3 လနေခြ�းက"် ခြ�စီ�်ါသူည့်။်

နေခွ��နေင်အွ��ု��အစီး�
အနေရ�နေ�်အနေသူ�စီး�သူံ��

နေင်ွ

ဘကစ်ီံ�နေထိုးက�ံ်န်ေရ�နေင် ွ �ထို� 

အကြိက�်ု(1 လနေခြ�းက ်� ှ3  

လနေခြ�းက)်

ဘကစ်ီံ�နေထိုးက�ံ်န်ေရ�နေင် ွကးလ 

တွု��ခြခွင်�်(4 လနေခြ�းက ်� ှ6  

လနေခြ�းက)်

ဘကစ်ီံ�နေထိုးက�ံ်န်ေရ�နေင်ွ

ခြ�ေန်ေခွ��ယ်ခူြခွင်�်

နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ်််

ဆု�င်ရ်း

လ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်ခြ��လ��်ရ

�ည့််န်ှစှီ်

2022 2023 2024

2 2022 ခွ�နှစှီတ်ွငွ် ်နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ရ်�ည့်် ်သူတွ�်တှွခ်ွ�က�်�း�

2022 ခွ�နှစှီ၏် နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ဆ်ု�င်ရ်းလ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�နှငှ််�်တွသ်ူက၍် ရှိှင်�်ခြ��ါ�ည့်။်

2021 ခွ�နှစှီ ်သူု��်ဟု�တွ ်2022 ခွ�နှစှီတ်ွငွ် ်"သူင် ်(နေခွ��ယ်ထူိုး�သူ)ူ" နှငှ်် ်"သူင် ်(နေခွ��ယ်ထူိုး�သူ)ူ ၏အ�်ုနေထိုးင်ဦ်း�စီ�ီ" နှစှီဦ်း�စီလံ�� "နေေထိုု�င်သ်ူတူွစီဦ်း�ခွ�င်�်အခွေွန်ှေု�်၊ 

ဝင်န်ေင်ခွွေွန်ှေု�် နှစှီခ်ွ�လံ��� ှကင်�်လတွွခ်ွငွ််"် ရသူည့်ဆ်ု��ါက နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ရ်ရှိှု�ည့်ခ်ြ�စီ�်ါသူည့်။်

3 နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််န်ေလ့းကထ်ိုး�ခြခွင်�်ေည့်�်လ�်�

●	နေလ့းကထ်ိုး�ရ�ည့််က်းလ 2022 ခွ�နှစှီ ်1လ � ှ8 လ�ု�င်�် 31 ရက ်(ထိုု�နေေ�ု်�န်ေ�ကးင်�်အ�တှွအ်သူး��းှ တွရး�ဝင်သ်ူည့်)်

●	နေလ့းကထ်ိုး�ရ�ည့််န်ေေရး Tokyo Council of Social Welfare  အထို�ူနေခွ��နေင်ရံွုံး��စီင်တ်ွး 

  *ဤစီးနှငှ််အ်တွ�ူါလးသူည့်် ်စီးအတုွထ်ို�သူု�ထ်ိုည့််၍် နေ���ု��်ါ

●	လု�အ�်သူည့််စ်ီးရွကစ်ီးတွ�်���း� (1)	အ�်ုနေထိုးင်စ်ီ�ဝင်�်�း�အး�လံ��၏နေေထိုု�င်သ်ူကူဒ် ်(�ုသူး�စီ�ဝင်အ်း�လံ���ါဝင်၍် 3 လအတွငွ်�်ထို�တွထ်ိုး�သူည့််က်ဒ်)်

  (2) အခွေွက်င်�်လတွွခ်ွငွ််န်ေထိုးကခ်ွစံီး

  (3)	နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််န်ေလ့းကလ်ား (စီးအတုွထ်ို�တွငွ်�်ါသူည့််စ်ီးရွက ် 2  )

  *	(3) သူည့် ်2ရွက�်ါ�ါက (1) နှငှ်် ်(2) လည့်�် 2ရွကလ်ု�အ�်�ါသူည့်။် တွစီရွ်ကသ်ူည့် ်

နေကး်�ီခြ�စီလ်ည့်�်ရ�ါသူည့်။်

  *	(3) ၏ခြ�ည့််ေ်ည့်�်ကု� ေး��လည့်�်ါက အထို�ူနေခွ��နေင်ရံွုံး��စီင်တ်ွး သူု��်ဟု�တွ ်သူင််

နေေထိုု�င်သ်ူည့်် ်မြို့�ု��ေယ်�် ှလ�ူဝုေထ်ို�်� နေကးင်စ်ီသီူု� ် တွု�င်�်င်န်ေဆ�ွနေနှ�ွ�ါ

2022 ခွ�နှစှီထ်ို�တွန်ေဝ� ု   လ�ူဝုေထ်ို�်�နေကး်�ု�နေရ�ရှိှင်�် Tokyo Council of Social Welfare

သူင်သ်ူည့် ်နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ်် ်ရရှိှုလး�၊ �ရရှိှုဘ�ူလး� သူရုှိှုရေအ်တွကွ ်နေအးက�်ါစီး��ကန်ှးှကု��ကည့််�်ါ

1



4 နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ်် ်ရရှိှုလး�၊ �ရရှိှုဘ�ူလး� စီစီန်ေဆ�ရေေ်ည့်�်လ�်�

သူင်၏်အနေခြခွအနေေကု� "ဟု�တွ�်ါသူည့်"် "�ဟု�တွ�်ါ" "�သူ�ုါ" ဟု�နေခြ��ါ။

! 2022ခွ�နှစှီ ်6 လ�ု�င်�်ခွေ ်တ်ွငွ် ်နေေးကတ်ွစီက်ြိက�်ုခြ�ေစ်ီစီန်ေဆ��ါ
2022 ခွ�နှစှီသ်ူည့် ်“နေေထိုု�င်ခ်ွေွက်င်�်လတွွခ်ွငွ််”် ရ�ါက နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ရ်�ါ�ည့်။်

“နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််က်င်�်လတွွခ်ွငွ််”် ရရှိှုသူလး�၊ �ရရှိှုသူလး�ဆု�သူည့်က်ု� 2022 ခွ�နှစှီ ်6 လ�ု�င်�်ခွေ ်တ်ွငွ် ်ဆံ��ခြ�တွ�်ါ�ည့်။်

●	2022 ခွ�နှစှီသ်ူည့်လ်ည့်�် “အခွေွ ်(နေေထိုု�င်ခ်ွေွက်ု� နေ��နေခွ�ရေလ်ု�အ�်သူည့်)် ဆု��ါက  & သူု� ် 

2-1   သူင်သ်ူည့် ်"နေေထိုု�င်ခ်ွေွက်င်�်လတွွခ်ွငွ််"် ရှိှုသူည့််အ်တွကွန်ေ�ကးင်် ်နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ရ်ရှိှုရေ ်
အက�ံ��ဝင်�်ါသူည့်။်

2-2   သူင်န်ှငှ်် ်အ�်ုနေထိုးင်ဦ်း�စီ�ီသူည့် ်"နေေထိုု�င်ခ်ွေွက်င်�်လတွွခ်ွငွ််"် ရှိှုသူည့််အ်တွကွန်ေ�ကးင်် ်နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်
ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ရ်ရှိှုရေ ်အက�ံ��ဝင်�်ါသူည့်။်

နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််ဆ်ု�င်ရ်းလ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�ကု�လ��်နေဆးင်�်ါ  # သူု� ် 

# သူင်၏် “နေေထိုု�င်ခ်ွေွက်င်�်လတွွခ်ွငွ််”် ရရှိှုသူလး�၊ �ရရှိှုသူလး�စီစီန်ေဆ��ါ
 % သူု� ် 

$ သူင်န်ှငှ််အ်�်ုနေထိုးင်ဦ်း�စီ�ီ� ှ“နေေထိုု�င်ခ်ွေွက်င်�်လတွွခ်ွငွ််”် ရရှိှုသူလး�၊ �ရရှိှုသူလး�စီစီန်ေဆ��ါ
 % သူု� ် 

လက�်�၏ိအမ်ိေထာငဦ်းစးီသည ်ေငေွချးယ�သည့အ်ခါ 
အြခားအမ်ိေထာငစ်�တစစ်�ြဖစပ်ါသလား?

လက�်�ိတငွ ်သငသ်ည ်ေနထိ�ငခ်နွက်ိ�  

ေပးေဆာငထ်ားပါသလား?

လက�်�ိတငွ ်သင ်သိ�မ့ဟ�တ ်အမ်ိေထာငဦ်းစးီ 

တစဦ်းဦးသည ်ေနထိ�ငခ်နွေ်ပးေဆာငထ်ားပါသလား?

ဟ�တပ်ါသည ်

ဟ�တပ်ါသည ် မသပိါ မသပိါ

ဟ�တပ်ါသည ် မဟ�တပ်ါ

မဟ�တပ်ါ

မဟ�တပ်ါ သငမ်� 
မေပးေချထားပါ

အမ်ိေထာငဦ်းစးီမ� 
မေပးေချထားပါ

ဘယသ်�မ� 
မေပးေချထားပါ

လက�်�ိတငွ ်သငသ်ည ်“အမ်ိေထာငဦ်းစးီ” ြဖစပ်ါသလား?

*မိသားစ�ဝငအ်ားလံ�း၏ေနထိ�ငသ်�ကဒတ်ငွ ်နာမညသ်ည ်အေပါ်ဆံ�းတငွ�်�ိသ�သည ်“အမ်ိေထာငဦ်းစးီ” ြဖစပ်ါသည။်

1 3 1 1 42-1 2-2



5 နေေထိုု�င်ခ်ွေွန်ှငှ််�်တွသ်ူက၍် စီစီန်ေဆ�ခြခွင်�်ေည့်�်လ�်�

သူင်၏်အနေခြခွအနေေကု� "ဟု�တွ�်ါသူည့်"် "�ဟု�တွ�်ါ" "�သူ�ုါ" ဟု�နေခြ��ါ။

*သူင်၏်ဝင်န်ေင်သွူည့် ်�င်စ်ီင်န်ေင်သွူးခြ�စီ�်ါက ရ�်ကကွရံ်ုံး��တွငွ် ်"အခွေွက်င်�်လတွွခ်ွငွ််"် သူု��်ဟု�တွ ်"အခွေွန်ေဆးင်ရ်ခြခွင်�်" ရှိှု�ရှိှုကု� စီစီန်ေဆ��ါ

အခွေွက်င်�်လတွွသ်ူည့််
"သူင်"် သူု��်ဟု�တွ ်"သူင်"် နှငှ်် ်"အ�်ုနေထိုးင်ဦ်း�စီ�ီ" ၏အခွေွက်င်�်လတွွခ်ွငွ််န်ေထိုးကခ်ွစံီးကု� ရယ်ထူိုး��ါ။

2021 ခွ�နှစှီ ်1 လ�ု�င်�်တွငွ် ်နေေထိုု�င်သ်ူကူဒ်ထ်ို�တွန်ေ��ထိုး�သူည့်် ်မြို့�ု��ေယ်၏် ရံုံး��တွငွ် ်ရယ်နူှု�င်�်ါသူည့်။်

ေး��လည့်သ်ူည့်�်�း�ရှိှု�ါက မြို့�ု��ေယ်ရံ်ုံး��၏အခွေွဌ်ားေသူု�န်ေ��ခြ�ေ�်�ါ။

အခွေွန်ေ��နေဆးင်ရ်�ည့််
 $ – ! သူု� ် 

ဟ�တပ်ါသည ်

ဟ�တပ်ါသည ်

ဟ�တပ်ါသည ်

2020 ခ���စ ်1 လ ~ 12 လအထဝိငေ်ငရွ��ခိဲသ့ည်

အလ�ပ်လ�ပ်ခဲသ့ည့က်�မ�ဏ၊ီ ဆိ�ငသ်ည ်�မိ��နယတ်ငွ ်လစာအစရီငခ်ထံားြခငး်��သိည်

မသပိါ
မကိ�ကည်ပီါ

မိမိကိ�ယတ်ိ�င ်စစေ်ဆးအစရီငခ်ြံခငး် 

သိ�မ့ဟ�တ ်ေနထိ�ငခ်နွအ်စရီငခ်ြံခငး်ြပ�ခဲသ့ည်
ဝငေ်ငသွည ်လစာတစခ်�သာ

ရပ်ကကွ�ံ်�းတငွ ်"အခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့"် သိ�မ့ဟ�တ ်"အခနွေ်ဆာငရ်ြခငး်" ��မိ��ကိိ� စစေ်ဆးပါ

ရပ်ကကွ�ံ်�းတငွ ်ေနထိ�ငခ်နွအ်စရီငခ်�ံပီးေနာကမ်� "အခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့"် သိ�မ့ဟ�တ ်"အခနွေ်ဆာငရ်ြခငး်" ��မိ��ကိိ� စစေ်ဆးပါ

ေနထိ�ငခ်နွအ်စရီငခ်ြံခငး်��င့ပ်တသ်က၍် ေနာကစ်ာမျက�်�ာကိ��ကည့�်�ပါ

ဟ�တပ်ါသည ်

မဟ�တပ်ါ

မဟ�တပ်ါ

မဟ�တပ်ါ

မဟ�တပ်ါ

နေေထိုု�င်ခ်ွေွအ်စီရီင်ခ်ွခံြခွင်�်နှငှ််�်တွသ်ူက၍် နေေးကစ်ီး��ကန်ှးှကု��ကည့််ရု်ုံး�ါ



နေေထိုု�င်ခ်ွေွအ်စီရီင်ခ်ွခံြခွင်�်
2021 ခွ�နှစှီ ်1 လတွငွ် ်နေေထိုု�င်သ်ူကူဒ်ထ်ို�တွထ်ိုး�သူည့်် ်မြို့�ု��ေယ်ရံ်ုံး��၏အခွေွဌ်ားေနေကးင်တ်ွး သူု��်ဟု�တွ ်စီးနေ���ု� ်ခြခွင်�်ခြ�င်် ်အစီရီင်ခ်ွ�ံါ။

စီးရွကစ်ီးတွ�်���း��ခြ�င်ဆ်င်ရ်နေသူ�ခြခွင်�်၊ ေး��လည့်ခ်ြခွင်�်��း�ရှိှု�ါက မြို့�ု��ေယ်ရံ်ုံး��၏အခွေွဌ်ားေသူု� ် နေ��ခြ�ေ�်�ါ။

[နေေထိုု�င်ခ်ွေွအ်စီရီင်ခ်ွရံေ ်လု�အ�်သူည့််စ်ီးရွကစ်ီးတွ�်���း�]

■	နေေထိုု�င်ခ်ွေွအ်စီရီင်ခ်ွလံား  *မြို့�ု��ေယ်န်ှငှ််လ်ု�က၍် �ံ�စီကံွ�ခြ�း��ါသူည့််

■	ကးယ်ကရံှိငှ်အ်း�အတွည့်ခ်ြ��နှု�င်�်ည့််စ်ီးရွကစ်ီးတွ�်���း�

■	My Number

 အစီရီင်ခ်ွရံေအ်တွကွ ်My Number လု�အ�်�ါသူည့်။် My Number Card၊ My Numberအသူနုေ��ကဒ်၊် နေေထိုု�င်သ်ူကူဒ်စ်ီသူည့်�်�း�ခြ�င်် ်စီစီန်ေဆ��ါ။

■	ဝင်န်ေင်နွေထိုးကခ်ွခံွ�ကစ်ီးရွကစ်ီးတွ�်���း�

• [က��ပဏီ၊ီ ဆု�င်�်�း�တွငွ် ်အလ��်လ��်နေေသူ]ူ လစီးဝင်န်ေင်၏ွ “လစီးခြ�တွ�ု်�င်�်” ၊ 1 နှစှီစ်ီးလစီးအနေသူ�စီတုွစ်ီးရွကစ်ီသူည့််

• [အ��း�ခြ�ည့်သ်ူ�ူင်စ်ီင်ရ်နေေသူ]ူ အ��း�ခြ�ည့်သ်ူ�ူင်စ်ီင်န်ေင် ွ“နေင်လွကခ်ွခံြ�တွ�ု်�င်�်”

• [��ဂ္ဂဂလကုလ��်င်ေ�်လ��်နေဆးင်န်ေေသူ]ူ �တှွစ်ီ���း�၊ နေခြ�စီး��း�စီသူည့်် ်ဝင်န်ေင်ကွု�နေထိုးကခ်ွခံြ�နှု�င်သ်ူည့််အ်ရး��း�

■	အခွေွန်ှတုွယ််�ူစုီးရွကစ်ီးတွ�်���း�

* အခွေွန်ေဆးင်ရ်�ည့်် ်ဝင်န်ေင်�ွ�းဏီကု� နေလ့းခ်ွ�လု�သူ�ူ�း� ခြ�င်ဆ်င်လ်း�ါ။ နှတုွယ််ခူြခွင်�်�ခြ��လု�သူ�ူ�း�သူည့် ်ခြ�င်ဆ်င်လ်းရေ�်လု��ါ

• �ု�ုကု�ယ်တ်ွု�င်န်ေ��နေဆးင်ထ်ိုး�သူည့်် ်လ�ူ�ူုလံ�နေရ�အး�ခွနံေ�က�စီသူည့်၏် နေ��နေဆးင်ထ်ိုး��ခုြ�တွ�ု်�င်�်စီသူည့််

• အသူကအ်း�ခွ၊ံ င်လ�င်အ်း�ခွစံီသူည့်် ်နေထိုးကခ်ွစံီး��း�

• က�ေ�်�းနေရ�ဆု�င်ရ်းက�ေက်�စီရုတွန်ှတုွယ််ခူြခွင်�်၏ အနေသူ�စီတုွစ်ီးရွက၊် က�ေ�်�းနေရ�ဆု�င်ရ်းက�ေက်�စီရုတွန်ေခြ�စီးစီသူည့််

• အလနူေင်ဆွု�င်ရ်း နေခြ�စီးစီသူည့််

• �သူေစ်ီ�်ွ�လက�်တှွ၊် ခြ�ေလ်ည့်ေ်းလေထ်ိုနူေေခြခွင်�်လက�်တှွစ်ီသူည့််

6 နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််န်ေလ့းကထ်ိုး�ခြခွင်�်ဆု�င်ရ်းလ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�မြို့�ီ�ဆံ���ါက

2022 ခွ�နှစှီ ်9 လ�ု�င်�်တွငွ် ်နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ်် ်ရ�ရ စီးခြ�င််အ်နေ�ကးင်�်�ကး��ါ�ည့်။်

နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််�်ရရှိှုခွ�သ်ူသူူည့် ်သူင်၏်ဘဏီအ်နေကးင််�် ှခြ�ေဆ်�်နေင်ကွု� လစီဉ်နှတုွသ်ူးွ��ါ�ည့်။် နှတုွယ််သူူးွ��ည့်် ်ဘဏီအ်ကးင််က်ု� အစီရီင်ခ်ွနံေစီ�ါ

�ည့်။်

"ဘကစ်ီံ�နေထိုးက�ံ်န်ေရ�နေင်�ွ�း�၏ 4 လနေခြ�းက ်� ှ6လနေခြ�းက"် အး�နေခွ��ယ်ထူိုး�သူည့််�်�ဂ္ဂဂု�လ�်�း�အး� နေေးကန်ှစှီ ်နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ်် ်အတွကွ ်

လ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�ရှိှု�ါသူည့်။် လ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�လ��်နေဆးင်ရ်�ည့််က်းလနေရးက�်ါက ထို�်�ံ၍ လ�်�ညွှာေ�်ည့်ခ်ြ�စီန်ေသူးနေ�ကးင်် ်�တှွသ်ူး�ထိုး�နေ���ါ။

7 နေင်ခွြ�ေဆ်�်ခြခွင်�်ကင်�်လတွွခ်ွငွ််�်ရ�ါက

နေင်ခွြ�ေဆ်�်ရေ ်လ��်ထိုံ��လ��်ေည့်�်��း�လ��်နေဆးင်ရ်ေ ်လု�အ�်�ါသူည့်။် WEB နေ�ခ်ွ�် သူု��်ဟု�တွ ်စီးအ�်ုထို�တွငွ် ်��ူတွွ��ါသူည့်် ်"စီ�နေင်ွ

ဘဏီအ်နေကးင််လ်ာ�နေခြ�းင်�်ခြခွင်�်နေတွးင်�်ဆု���ံု�စီ"ံ ခြ�င်် ်နှတုွယ််ခူွရံ�ည့််အ်နေကးင််က်ု� အစီရီင်ခ်ွ�ံါ။ ေး��လည့်သ်ူည့်�်�း�ရှိှု�ါက အထို�ူ

နေခွ��နေင်ရံွုံး��စီင်တ်ွး သူု��်ဟု�တွ ်သူင်န်ေေထိုု�င်သ်ူည့်် ်မြို့�ု��ေယ်၏်လ�ူ�ူုလံ�နေရ�နေကးင်စ်ီသီူု� ် တွု�င်�်င်န်ေဆ�ွနေနှ�ွ�ါ။

https://tcsw.g-sb.net/new/

စီံ�စီ�်�နေ��ခြ�ေ�်ရေ်
Tokyo Council of Social Welfare  အထို�ူနေခွ��နေင်ရံွုံး��စီင်တ်ွး
☎03-6261-4335(လကခ်ွသံူည့််အ်ခွ�ုေ။် ရံုံး� ��ွင််ရ်က ်9: 30 ~ 17:30 )
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/coronatokurei.html


