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GTS 協同組合 

 

 

  အလပ်သငသ်ငတ်န်းများအားလးံသိ ့ 
ေ ဦွးရာသေီရာက်လာ ပီြဖစ၍် လပေသာပနး်များပငွ့၍် ဂဏယ်ဖွယ်တင့တ်ယ်ေသာ ရာသြီဖစ်လာပါ ပီ။ 

သငတ်နး်သားများကျနး်မာ ကပါသလား။ 

 

ကိ ိနာဗိငး်ရပ်စရ်ဲက့းစက်လနာအေရအတွက်ကဆက်လက်ြမင်မ့ားလျက် ိပါသည်။ကးစက်မကာကယွ်ြခ

ငး် နညး်လမး်များကိ လကိ်နာပါ။ 

ဒရီာသကီအပချိနအ်ေြပာငး်အလဲများေသာရာသဦတလည်းြဖစ်ပါတယ်။မနက်ေအး၍ေနလ့ည်ကေ အွတိ

ငး်ပြပငး်လာတတ်ပါတယ်။ 

ေနာက် ပီးမးိေလဝသအေြခေန င့လိ်က်၍ေအးေသာေနလ့ည်း ိပါတယ်။ခ ာကိယ်ကိဂ စကိ်၍ 

ကယိ့်ကိကယိတ်ာဝနယ်ထနိး်သမိ်းဂ စကိ် ကပါ။ 

Goldenweekကေိရာက် လိာမဲ့အချိနတ်ွငအ်ားလးံကလေနမစနစ်၊အြပ အမကမနက်နရ်ဲလ့ားြပနစ် း

စားသးံသပ် ကည်ပ့ါ။ 

ဘယ်သကပဲေတွေတွ ဘယသ်ကပဲေမးေမး ရငေ်ကာ့ေခါငး်ေမာ၍့ ဂျ နယီာရဲ ့ နမနာေကာငး်ြဖစ်တယ်လိ ့ 

ေြဖ ငိပ်ါသလား။အေယာကစ်ီတိငး်ကကယိ်တိ့ငး်ြပည်ရဲက့ယိ်စားြပ အြဖစဂ်ျပနမ်ာ ေိနြခငး်ကိဂဏယ်စရာအြဖစ်

ြပ မေနထငိ် ကပါ။သငက်စည်းကမ်းမလိက်နာလျငဂ်ျပနလ်မျိ းများကသင့တိ်ငး်ြပည်အေပ အထငေ်သးပါမည်။တ

ေယာက်ထမဲေကာငး်တာဆေိပမဲတ့ငိး်ြပည်အေပ ပါမေကာငး်ြဖစ်ပါလမိ့်မယ်။မပျက်မကွက်တငိး်ြပည်ကယိ်စားြပ

ေနတယ်ဆတိဲအ့သစိိတ်နဲ ့ြပ မေြပာဆပိါ။ကိယ့ပ်တ်ဝနး်ကျင် ိသများကိယ့မ်ိတ်ေဆွများကိသစာမမဲ့သင့ပ်ါ။ယံ က

ည်မကတခါပျက်ရငြ်ပနမ်ရ ငိပ်ါဘး။အ ကိမ် ကိမအ်ထပ်ထပ်ြပနလ်ည်စ းစား၍ ြပ မေြပာဆပိါ။ 



 

1.ကိ ိနာဗိငး်ရပ်ကးစက်မအသစက်ာကယွ်ြခငး် 

・ Mask ဝတ်ဆင် ပီး Mask မပါဘ ဲလများ င့ ်စကားေြပာြခငး်ကိ ေ ာင် က ပါ။ 

・ လ ကားတွင ်၁ မတီာ သိမ့ဟတ် ထိထ့ကပ်ေိသာ အကွာအေဝးက ိလံြခံ ေအာငထ်ားပါ။ 

・ လအများအြပား င့ ်အချိနအ် ကာ ကီး မစားမေသာက်ပါ င့။် 

・ အမိတ်ွငး်ေလဝငေ်လထကွက်ိ လံလ့စကိ် ပီး ေြပာငး်လဲ ကပါစိ။့ 

https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/ ← ဒါကိလည်း စစ်ေဆး ကည့ပ်ါ။ 

 

2. ေရာဂါအေ ကာငး် 

အေအးမိြခငး်/ ရာသတီပ်ေကွးေရာဂါ အသစမ်ျားကိ ကာကယွ်ြခငး်။ 

・ အြပငမ်ြပနလ်ာသည့်အခါ သိမ့ဟတ် အစာမစားမီ လကက်ိဆပ်ြပာြဖင့ ်ေသချာေဆးေ ကာပါ။ 

・ ပံမနစ်နစက်ျစွာေနထငိ် ကပါစိ။့ (ေနာကက်ျမအပ်ိပါနဲ)့ 

・ အာဟာရမ တတဲ ့အစားအေသာကက် ိမတသ်ားထား ကရေအာင။် 

 

3. ယာ မေတာ်တဆမ င့ ်ပတ်သက် ပီး 

ဂျပနယ်ာ စည်းကမ်းက ိလိကန်ာ ပီး ယာ မေတာ်တဆမ မြဖစေ်အာင ်သတထိားပါ။ 

မေတာ်တဆမြဖစ်ရင.်.. 

မထငမ်တထ်ားတဲ ့အေြခအေနမျိ းမာေတာင ်ခမိအအဒိါမမဟတ် ေအဂျငစ်တီာဝနခ်ကံိ ေအးေအးေဆးေဆး 

ဆကသွ်ယ် ငိေ်စဖိ ့ သင့အ်ဆက်အသွယက်တ်ကိ သင့ဇိ်ငး်လျ းကဒန်ဲ ့အ မေဲဆာငထ်ားပါ။ 

ထိအ့ြပင ်စကဘ်းီစီးရာတွငလ်ည်း ယာ စည်းကမ်း လကိ်နာပါ။  

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းလကိ်နာြခငး် = ကိယ့ကိ်ကယိ် ကာကယွြ်ခငး် 



 

4. အချိနပိ်ငး်အလပ် င့ ်ပတ်သက် ပီး 

အလပ်သငမ်ျားသည် အချိနပ်ငိး်အလပ် သိမ့ဟတ် အြခားတငွအ်လပ်လပ်ခွင့မ် ိပါ။ 

 တစ် စေ်ြမာကေ်နထငိမ်မာ သငတ်နး်သားပထမပိငး် ြဖစ် ပီး စ် စ်ေြမာက်၊သးံ စေ်ြမာက်မာသငတ်နး်သားဒတယိပိငး် 

ြဖစသ်ည။် 

အြခား ံးများ င့ ်စတးိဆငိမ်ျားတွင ် အလပ်လပ်ကိငမ်သညေ်နထငိမ်စည်းမျ ချိ းေဖာက်ြခငး် တစခ်ြဖစ် ပီး 

၎ငး်ကယိတ်ငိသ်ာမက ကမဏီ င့ ်ခမအိအ ိကပိါ ြပစ်ဒဏမ်ျား ချမတ် ငိသ်ည်။ ထိအ့ြပင ်၎ငး်သည် 

ေလက့ျင်သ့င် ကားြခငး် ြပငပ် လပ် ားမတစခ်ြဖစ် ပီး မိခင် ငိင်သံိ ့ သိ ့ ြပနရ်မည်ြဖစသ်ည။် 

 

5. ငလျင ် င့ ်ပတ်သက် ပီး 

ဂျပန် ငိင်သံည် ငလျငလ်ပ်ခတ်မ များေသာ ငိင်ဟံ ဆိ ကသည်။ ငလျငလ်ပ်ရင ်ဘာလပ်ရမလဲ သပိါလား 

ကိယ့ကိ်ကယိ် ကာကယွ်ဖိ ့ လပ်ေဆာင် ငိသ်လား။ ငလျင် င့ပ်တသ်က်သည့် ပစည်းများ (မးီေဘး င့ ်

သဘာဝေဘးအ ရာယ် စမီခံန ့ခ်ွဲမေအဂျငစ်ီ၏ ဘဝလမ်း နစ်ာအပ်များ င့ ်သဘာဝေဘးအ ရာယ် 

ကိ တငက်ာကယွ်ေရးလကစ်ွစဲာအပ်များ) 

https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html 

 

ကိ ကည်၍့အသပိညာကိ ေနစ့  ဆည်းပး ကပါစိ။့ 

 

6. အြခားကိစများ 

ကမဏစီည်းမျ းများ၊ အပ်ိေဆာငစ်ည်းမျ းများ င့ ်ဂျပနဥ်ပေဒများက ိေသချာလိက်နာပါ။ 



ရာဇ၀တေ်ကာငမ်ျားသည် ဂျပနလ်မျိ းြဖစေ်စ ငိင်ြံခားသားြဖစေ်စ မခွဲြခားဘ ဲအြပစေ်ပးခရံသည်။ ရာဇ၀တမ် 

တံဆပိ်ကိ ချိတလ်ကိသ်ည် င့ ်၎ငး်ကိ တသက်တာြပနဖ်ျကမ်ရပါ။ 

・ ခွင့ြ်ပ ချက်မ ိဘ ဲအြပငထ်ကွ်ြခငး်ကိ တားြမစ်သည်။ ကမဏ/ီသမဂ စည်းမျ းများအတိငး် 

ခွင့ြ်ပ ချက်ရယပါ။( န် ကားချကမ်ျားက ိလကိ်နာပါ) 

ဂျပန် ငိင်တွံင ်လတိငး် ေဘးကငး်စွာ ေနထငိရ်န ်စည်းမျ းြဖစသ်ည်။ ေပျာ်ရငစ်ရာ သိမ့ဟတ် စတိ်ပါဝငစ်ားမ 

ခဏတာအတွက် သင့အ်သက်မဆးံ ံးေစရန ်စည်းကမ်းများကိ ေသချာလကိ်နာပါ။ 

 

အလစသ်တြ်ခငး်၊ ေဆးသးံြခငး် င့ ်စကဘ်းီအလစ်သတြ်ခငး်သည် 

ရာဇ၀တမ်များြဖစသ်ည်။ ခွင့မ်လတပ်ါ။ 

ကံမေကာငး်စွာြဖင့၊် သငတ်နး်သားများကိ ပစမ်တထ်ားသည့ ်ရာဇ၀တမ်များတွင ် ငိင်ြံခားရာဇ၀တအ်ဖဲွအစည်းများ 

ပါဝငပ်တသ်က်ေနသည့် အမအေရအတွက် တးိများလာပါသည်။ ငိင်တံစ်ခတည်းက 

လာရငေ်တာငအ်ယမံလယွ်ပါနဲ။့အေြပာချိ ချိ ေနာက်တွငတ်ွင ်အမားအယွငး်များ အ မဲ ေိနသည်။ ကိယ့်ကယိက် ိ

ကာကယွ်ပါ။ 

ငိင်ကံးလက်မတ် င့ ်ေနထငိခ်ွင့က်တ်များက ိခမိအအိ င့ ်ကမဏသီိသ့ာ ေပးရမည်ြဖစသ်ည်။ လဝငမ် ကီး ကပ်ေရးမ 

တိက် ကိတ်ငြ်ပခိငး်မညမ်ဟတ်ပါ။ သင၏် ငိင်ကံးလကမ်တ် င့ ်ေနထငိခ်ွင့က်တက် ိပစမ်တထ်ားခံရ ငိပ်ါသည။် 

သတထိားပါ!  （ အထက်ပါအထ）ိ 

 


