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အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သငမ်ျား၏ မိတေ်ဆ ွ

 

 တ�ပ်ေကးွေရာဂါ �က�ိတငက်ာကယွေ်ရး 
တ�ပ်ေကွးေရာဂါ (ရာသတီ�ပ်ေကွး) ြဖစ်ပွားမ�ဟာ ��စ်တိ�ငး် ဒဇီငဘ်ာလေလာက်ကစတင�်ပီး ဇနန်ဝါရီလက�နက်ေန မတ်လအေစာပိ�ငး်ေလာက်အတွငး်မ�ာ အများဆံ�းြဖစ်ပါတယ်။ 

တ�ပ်ေကွးဟာ �ိ�း�ိ� းအဖျားနဲဆ့ငေ်ပမဲ ့ေရာဂါ ပိ�ြပငး်ထနတ်တ်တဲအ့ြပင ်အချိနတ်ိ�တိ�နဲလ့�အများ�ကီးကိ� က�းစက်တတ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချငး် �ကိ�တငက်ာကွယ်မ�နဲ ့ ေရာဂါြဖစ်ပာွးချိန ်
မ�နက်နတ်ဲေ့ဆးက�သမ�၊ ေနာက်�ပီး တြခားသ�ေတွကိ� မက�းစက်ေစဖိ�ေ့တွက အေရး�ကီးပါတယ်။ 
တ�ပ်ေကွးေရာဂါ�ကိ�တငက်ာကွယန်ညး်တစ်ခ�ကေတာ ့ အများအြပားက�းစက်မ�မြဖစ်ခငမ်�ာ ကာကွယ်ေဆးထိ�းတာပါ။ တ�ပ်ေကွးကာကွယ်ေဆးကိ� အများအြပားက�းစက်တဲ ့

ရာသမီစခင ် ေအာက်တိ�ဘာလေလာက်ကတညး်က ေဆး�ံ�ေဆးခနး်ေတွမ�ာ ထိ�း�ိ�ငပ်ါတယ်။ ကာကွယ်ေဆးထိ�းတာ ေရာဂါက�းစက်မ�ကိ� လံ�းဝတားဆးီ�ိ�ငတ်ာမဟ�တ်ဘ�းဆိ�ေပမဲ့ 
က�းစက်ခံရတဲတ့ိ�င ် ေရာဂါမြပငး်ထနေ်အာင ် ကာကွယ်�ိ�ငစ်မ်ွး��ိတာကိ�အတညြ်ပ�ထားပါတယ်။ ဒေီနရာမ�ာ ကာကွယ်ေဆးထိ�းတဲက့�နက်ျစရိတအ်တွက် ကျနး်မာေရးအာမခံကိ� 
အသံ�းမြပ��ိ�ငတ်ာေ�ကာင် ့မ�အားြဖင် ့မိမိဖာသာကျခံရမ�ာ ြဖစ်ပါတယ်။ က�နက်ျစရိတ် ပမာဏဟာ ေဆး�ံ�ေဆးခနး်အလိ�က် ကွဲြပားပါတယ်။ 
ကာကွယ်ေဆးအြပင ်တြခားနညး်လမ်းကေတာ ့ "အြပငက်ြပနလ်ာချိနမ်�ာလက်ေဆး"၊ "သင်ေ့လျာ်တဲစိ့�ထိ�ငး်ဆ��ိေအာငထ်နိး်သမ်ိး"၊ "ေကာငး်ေကာငး် အနားယ�၊ ဟနခ်ျက်ညတီဲ ့

အဟာရ ရ��ိေအာငစ်ားေသာက်"၊ "လ�စညက်ားတဲေ့နရာ၊ ေဈးဆိ�ငတ်နး်ေတွသာွးတာေလ�ာ"့ စတာေတွက တ�ပ်ေကွးေရာဂါအတွက် ထေိရာက်တဲ ့ကာကွယ်နညး်ေတွ ြဖစ်ပါတယ ်
(ကျနး်မာေရး၊အလ�ပ်သမားနဲလ့�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန�်ကီးဌာန အငတ်ာနက်စာမျက်��ာမ�ေရးသာေဖာ်ြပချက်)။ တ�ပ်ေကွးေရာဂါမက�းစက်ေအာင ်ေသေသချာချာ �ကိ�တငက်ာကွယ�်ကပါစိ�။့ 

 
အလ�ပ်သငမ်ျားအားေစာင်ေ့��ာကေ်ရး��င်ပ့တသ်က၍် (အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငဥ်ပေဒအရ) 

အတတ်ပညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင ်ဥပေဒရဲ ့ ရညမ်�နး်ချက် တစ်ခ�မ�ာ က�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငေ်တွကိ� ေစာင်ေ့��ာက်ဖိ�ဆ့ိ�တာ ��ိ�ပီး �ကီး�ကပ်ေရးအဖွဲ�အစညး်-အလ�ပ်သငေ်ပးသ� 
စတဲသ့�ေတွ လိ�က်နာရမယ် ့စညး်မျ�းေတွနဲ ့ က�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငက်ိ�ယ်တိ�င ်လိ�က်နာရမယ် ့စညး်မျ�းေတွ ချမ�တထ်ားပါတယ်။  
 

�ကးီ�ကပ်ေရးအဖွ��အစညး်��င်အ့လ�ပ်သငေ်ပးသ� စသ�များအေပ� တားြမစခ်ျကဆ်ိ�ငရ်ာ စညး်မျ�း 
၁။ ကိ�ယ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ�၊ �ခိမ်းေြခာက်မ�၊ ချ�ပ်ေ��ာငထ်ားမ�များြဖင် ့အတငး်အဓမ� အလ�ပ်သငေ်စြခငး်ကိ� မြပ�ရ 
၂။ အတတ်ပညာအလ�ပ်သငြ်ခငး်ဆိ�ငရ်ာစာချ�ပ်အား ေဖာက်ဖျက်မ���င်ပ့တ်သက်သည့ဒ်ဏေ်�ကးစသညမ်ျား သတ်မ�တြ်ခငး် မြပ�ရ  
၃။ �ိ�ငင်ကံ�းလက်မ�တ်၊ ေနထိ�ငသ်�ကတ်ြပား များကိ� သမ်ိးထားြခငး် စသညမ်ျား မြပ�ရ  
အတတ်ပညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငဥ်ပေဒမ�ာ အထက်မ�ာေြပာထားတဲအ့ချက်ေတွကိ� ဆန်က့ျငခ်ျိ�းေဖာက်မ�လ�ပ်ရပ်အတွက် ြပစ်ဒဏဆ်ိ�ငရ်ာ စညး်မျ�းကိ�သတ်မ�တထ်ား�ပီး၊   
ချိ�းေဖာက်တဲ ့အဖဲွ�အစညး်၊ က�မ�ဏေီတွ အေရးယ� အြပစ်ေပးခံရမယ်လိ� ့ အတိအလငး်ေရးသားေဖာ်ြပထားပါတယ်။  

 

အလ�ပ်သငမ်ျား၏ အခွင်အ့ေရး��င်ပ့တသ်ကသ်ည့် စညး်မျ�း  
၁။ �ကီး�ကပ်ေရးအာဏာပိ�ငဝ်န�်ကီးထ ံတငြ်ပြခငး်  
အတတ်ပညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငဥ်ပေဒမ�ာ �ကီး�ကပ်ေရးအဖွဲ�အစညး်နဲ ့ အလ�ပ်သငေ်ပးတဲသ့� စသ�ေတွနဲပ့တ်သက်�ပီး အထက်မ�ာေြပာခဲတ့ဲ ့ဥပေဒ ချိ�းေဖာက်မ� ��ိတဲအ့ခါမ�ာ  
အလ�ပ်သငဟ်ာ အဒဲါကိ� �ကီး�ကပ်ေရးအာဏာပိ�င ်ဝန�်ကီးဆ ီတငြ်ပ�ိ�ငပ်ါတယ်။ ဒလီိ� တငြ်ပတာကိ� အေ�ကာငး်ြပ��ပီး �ကီး�ကပ်ေရး အဖဲွ�အစညး်နဲ ့ အလ�ပ်သငေ်ပးတဲသ့�  
စသ�ေတွက အလ�ပ်သငအ်ေပ�၊ အလ�ပ်သငတ်ာကိ� ရပ်ဆိ�ငး်တာလိ�မျိ�း၊ အကျိ�းယ�တ်ေစဖိ� ့ လ�ပ်ေဆာငတ်ယ်ဆိ�တာ အတွက်လညး် ြပစ်ဒဏက်ိ� သတ်မ�တထ်ားပါတယ်။ 

၂။ တငြ်ပပံ�နညး်လမ်း  
အတတ်ပညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငဥ်ပေဒအရ  အလ�ပ်သငရဲ် ့ တငြ်ပမ�ကိ� အထ�းြပ�လက်ခံတဲဌ့ာန (�ိ�ငင်ြံခားသားအတတ်ပညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင ်အဖဲွ�အစညး်- OTIT)  
ကိ� ထ�ေထာငထ်ား�ပီး အလ�ပ်သငေ်တွဆကီ တငြ်ပမ�ေတွကိ� မိခငဘ်ာသာစကားနဲ ့ တယ်လီဖ�နး်၊ အးီေမးလ်နဲ ့ ေပးစာ စတဲ ့ပံ�စံေတွနဲ ့ လက်ခံေနပါတယ်။  
 

ဥပမာ -  
・အချိနပိ်�လ�ပ်ခကိ� မေပးေချဘ�း ・အ�ကမ်းဖက်မ� ခံေနရတယ် ・လ�ပ်ရတဲအ့လ�ပ်က စာချ�ပ်နဲ ့ မတ�ဘ�း 
・�ိ�ငင်ကံ�းလက်မ�တ် အပ်ထားခိ�ငး်တယ် ・လွတ်လပ်စာွအြပငထ်ကွ်ခွင်မ့ရဘ�း ・ကိ�ယ်သေဘာမတ�ဘ�ဲိ�ငင်ြံပနပိ်�ခ့ံရမယ် စသည ်

 

［OTITတငွ ်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�၊ ေထာကပံ်ေ့ရး ဆကသ်ယွရ်န］် 

မိခငဘ်ာသာြဖင် ့
တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ� 
အငတ်ာနက ် 
စာမျက်��ာ 

တ��တ်ဘာသာ  https://www.support.otit.go.jp/soudan/cn/  
ဗီယကန်မ်ဘာသာ https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/  
ဖိလစ်ပိ�ငဘ်ာသာ https://www.support.otit.go.jp/soudan/phi/ 
အငဒ်ိ�နးီ��ားဘာသာ https://www.support.otit.go.jp/soudan/id/  

ထိ�ငး်ဘာသာ https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/  
အဂ�လိပ်ဘာသာ https://www.support.otit.go.jp/soudan/en/  
ကေမ�ာဒးီယားဘာသာ https://www.support.otit.go.jp/soudan/kh/  
ြမနမ်ာဘာသာ https://www.support.otit.go.jp/soudan/mm/ 

တယလ်ီဖ�နး်ြဖင် ့
တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ� 

တ��တ် 0120-250-169 တနလ�ာ၊ဗ�ဒ�ဟ�း၊ ေသာ�ကာ 

11:00～19:00 

ထိ�ငး် 0120-250-198 အဂ� ါ၊ စေန 

11:00～19:00 
ဗီယကန်မ် 0120-250-168 တနလ�ာမ� ေသာ�ကာ အဂ�လိပ် 0120-250-147 အဂ� ါ၊ စေန 
ဖိလစ်ပိ�င ် 0120-250-197 အဂ� ါ၊ စေန ကေမ�ာဒးီယား 0120-250-366 �ကာသပေတး 
အငဒ်ိ�နးီ��ား 0120-250-192 အဂ� ါ၊ �ကာသပေတး ြမနမ်ာ 0120-250-302 ေသာ�ကာ 

ေပးစာြဖင် ့
တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ� 

〒108-0022  LOOP-X 3F,  3-9-15, Kaigan, Minatoku, Tokyo  
Organization for Technical Intern Training, Technical Intern Training Department, Support Division သိ� ့ လိပ်မ�ေပးပိ�ပ့ါ။  

 အထကမ်�ာေဖာ်ြပခဲသ့လိ� အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငဥ်ပေဒေအာကမ်�ာ၊ ြပဿနာေတြွဖစ်လာတဲအ့ခါအလ�ပ်သငက်ိ�ယတ်ိ�ငတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�ရယ�တာ၊ တငြ်ပတာေတလွ�ပ်�ိ�ငပ်ါတယ်။ အေသးစိတက်ိ� 
အလ�ပ်သငမိ်တေ်ဆတွိ�ဂ့ျပနက်ိ�ဝငေ်ရာကခ်ျိနမ်�ာထ�တေ်ပးထားတဲ ့ "အလ�ပ်သငလ်ကစ်ွ"ဲစာအ�ပ် (OTITရဲအ့ငတ်ာနကစ်ာမျက�်�ာကလညး်ေဒါငး်လ�ပ်ဒယ်��ိ�င ် https://www.otit.go.jp/notebook/) မ�ာလညး် 
ေဖာ်ြပထားတာမိ� ့ ဖတ�်��ကည့ပ်ါ။ 

၂၀၁၉ ခ���စ် ေအာကတ်ိ�ဘာလ ေဆာငး်ဦးရာသထီ�တ်
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    ေရေဘး၊ေြမ�ပိ�မ�ေဘးဆိ�ငရ်ာ တမ်ိးေ��ာငေ်ရး သတငး် နားလညရ်လယွေ်စဖိ� ့
 

  မ��စ်က ဇ�လိ�ငလ်မ�ာ ေပ�ေပါကခ်ဲ�့ပီး �ကးီမားတဲေ့ဘးအ��ရာယ ် ြဖစ်ေစခဲတ့ဲ ့ "၂၀၁၈ခ���စ် ဇ�လိ�ငလ် မိ�းသညး်ထနမ်�"ကိ� သငခ်နး်စာယ��ပီး ေရေဘး၊ေြမ�ပိ�မ�ေဘးေတကွေန တိမ်းေ��ာငဖိ်� ့ သတေိပးချကရဲ် ့ 
ထ�တြ်ပနန်ညး်ကိ�ြပ�ြပငခ်ဲက့ာ အခ���စ်ဇွနလ်ကစလိ� ့ "သတြိပ�ေရးအဆင်"့（警戒レベル）ကိ�အသံ�းြပ��ပီး နားလညရ်လွယက်�တဲတ့မ်ိးေ��ာငေ်ရးသတငး်ေတွကိ�ထ�တြ်ပနလ်ာခဲပ့ါတယ်။ အလ�ပ်သငေ်တ ွ
လညး် မိ�းသညး်ထနမ်�ေဘးအ��ရာယစ်တာေတွ ြဖစ်ေပ�လာ�ိ�ငတ်ဲအ့ခါမ�ာ TV��ပ်ြမငသ်�ံကား၊ အငတ်ာနက်နဲ ့ ေဒသ��ရ အ�ပ်ချ�ပ်ေရးအဖဲွ� ရဲ ့ ေဘးအ��ရာယ်တားဆးီေရး ဝိ�ငယ်ာလကသ်တငး်နဲ ့ 
ေဘးအ��ရာယတ်ားဆးီေရး အးီေမးလေ်တကွတစ်ဆင် ့တမ်ိးေ��ာငေ်ရးတိ�ကတ်နွး်ချက်ေတကွိ� စစ်ေဆးသ�ိ�ိ�က�ပီး ထကွေ်ြပးတမ်ိးေ��ာငမ်� ေနာကက်ျတာမျိ�း မြဖစ်ေအာင ်လ�ပ်ေဆာင�်ကပါ။ 
 

▼ဘယ်အချိနမ်�ာ တိမ်းေ��ာငရ်မလဲ၊ ၅ဆင်�့�ိတဲ ့"သတိြပ�ေရးအဆင်"့ကိ� သံ�း�ပီး ထ�တ်ြပနပ်ါတယ် 
သတြိပ�ေရးအဆင့ ်၁ သတြိပ�ေရးအဆင့ ်၂ သတြိပ�ေရးအဆင့ ်၃ သတြိပ�ေရးအဆင့ ်၄ သတြိပ�ေရးအဆင့ ်၅ 

အသင်ြ့ပငဖိ်� ့ သတထိား တမ်ိးေ��ာငမ်�လ�ပ်ဖိ� ့ ြပငထ်ား  အသက�်ကးီသ�ေတတွိမ်းေ��ာငပ်ါ အားလံ�းတမ်ိးေ��ာငပ်ါ ေဘးအ��ရာယ်ြဖစ်ေန�ပီ 
အသကက်ိ�ကာကွယဖိ်� ့ အေကာငး်ဆံ�းလ�ပ်ေဆာငပ်ါ 

(အစိ�းရအဖဲွ� �ံ�း၊ သတြိပ�ေရးအဆင်ဆ့ိ�ငရ်ာ လကက်မး်စာေစာငမ်�) 
 
 

"���ကမ်ိေြမာက ်�ိ�ငင်�ြခားသား အတတပ်�ာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သင/်သငတ်န်းသား ဂျပန်စာစစီာက��း�ပိ�ငပဲွ်" ��ရသ�စာရငး် အေ�ကာငး်�ကားလ�ာ 
  အခ�တစ်�ကမ်ိ "၂��ကမ်ိေြမာက် �ိ�ငင်ြံခားသား အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သင/်သငတ်နး်သား ဂျပနစ်ာစီစာကံ�း�ပိ�ငပ်ွဲ"မ�ာ အငတ်ိ�က်အားတိ�က ် ပါဝငယ်���ပိ�င�်ကတဲအ့တွက် 
ေကျးဇ�းတငပ်ါတယ်။ လကရ်ာေပါငး် ၂၁၅၁ပ�ဒ ်ထကဲ အေသအချာစိစစ်ေရွးချယ�်ပီး ဆ�ရသ� ၂၈ဦး (အေကာငး်ဆံ�းဆ� ၄ဦး၊ ထ�းခ�နဆ်� ၄ဦး၊ အထ�းဆ� ၂၀ဦး) ကိ� ေရွးချယခ်ဲ ့ပါတယ်။ 
  ဆ�ရ��ိတဲ ့ စာစီစာကံ�းလကရ်ာေတွကိ� "ထ�းခ�နသ်ည့လ်ကရ်ာေပါငး်ချ�ပ်" အြဖစ် စ�စညး်�ပီး JITCOရဲ ့ ��းီေ��ာဖလ�ယပ်ွဲ စတာေတွမ�ာ ေဝင�ေနပါတယ။် JITCOရဲ ့ အငတ်ာနက ် စာမျက်��ာမ�ာ 
တငထ်ားတဲအ့တကွ ်ဖတ်���ကပါ။   https://www.jitco.or.jp/ja/service/guidebook/ 
 အေကာငး်ဆံ�းဆ� (၄ဦး) 

နာမည ် လကရ်ာေခါငး်စ� �ိ�ငင်သံား  နာမည ် လကရ်ာေခါငး်စ� �ိ�ငင်သံား  
ABESAMIS CHARLES ARTIAGA 乾杯 ဖိလစပိ်�င ် LI DONGJIE 立派な先輩 တ��တ ်

XU JING 女性 တ��တ ် CHEN SHUANG 夢がかないました တ��တ ်

 ထ�းခ�နဆ်� (၄ဦး) 
NGUYEN THI LAN THU 異国に居るという自覚 ဗီယကန်မ ် LKHAGVADORJ NANDIN-ERDENE シュークリームから学んだ工場長の教え မနွဂ်ိ�လးီယား 
JIAN XUEMEI 私の太陽 တ��တ ် TAN RUI 笑顔 တ��တ ်

 အထ�းဆ� (၂၀ဦး) 
TANG GUANYU 夢の樹 တ��တ ် SUN PING 自分の家族に食べさせる以上の思いで作るパン တ��တ ်

ZHENG YAWEN お祖父ちゃん、ごめん တ��တ ် DINH THI NHU QUYNH 初めてのアイススケート ဗီယကန်မ ်
GARCIA CARLOMAR LAZARO 令和を迎えて ဖိလစပိ်�င ် DI JIA あなたがいるから တ��တ ်

LE THI HIEN 時間をぜったいに守る習慣 ဗီယကန်မ ် NGUYEN THI PHUONG お爺さんへ ဗီယကန်မ ်
NEANG TITH 日本での日々体験記 ကေမ�ာဒးီယား LIU LI 初心を忘れずに終わりまで တ��တ ်

BADAMDOVCHID MUNKHZUL 未来は創るもの မနွဂ်ိ�လးီယား JIANG YANSONG 夢への架け橋 တ��တ ်

TONG THI HUE お父さんの汗 ဗီယကန်မ ် HAN YAJING 両岸で花咲かせ တ��တ ်

PAN PEIJIN 言葉の力 တ��တ ် LU SITONG 異国の温情 တ��တ ်

LIANG ENTING おばちゃん ありがとう တ��တ ် LE THI MAI 最高の日本生活 ဗီယကန်မ ်
MA WEI WEI 幸福について တ��တ ် NGUYEN THUY PHUONG 両親の隣に ဗီယကန်မ ်

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

အပ်ိရာထေနာကက်ျ�ပီး ��ာေခါငး်စညး်သံ�းရတဲ ့အေ�ကာငး်က တစ်ေယာကတ်စ်မျိ�း��ိပံ�ပါပဲ 
  ဂျပနလ်�မျိ�းေတဟွာ အေ�ကာငး်အမျိ�းမျိ�းနဲ ့ ��ာေခါငး်စညး်ကိ�သံ�း�ကပါတယ။် �ိ�ငင်ြံခားသားေတ ွအံဩ့တဲက့စိ�ေတွထမဲ�ာ "ဂျပနမ်�ာ ��ာေခါငး်စညး်သ�ေတွများလွနး်တယ"် ဆိ�တာ 
လညး် ပါပါတယ။် စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်ဆိ�ငရ်ာ ကျင်ဝ့တအ်ေနနဲ ့ "��ာေခါငး်စညး်ထား�ပီး စကားေြပာတာဟာ တစ်ဖကသ်ားကိ� ေစာ်ကားရာေရာက်တယ်"လိ� ့ ဆိ�ေပမဲ ့တစ်ဖကမ်�ာ 
"ေချာငး်ဆိ�းတာ၊ ��ာေချတာေတြွဖစ်လာတဲအ့ခါ ပတဝ်နး်ကျငက်လ�ေတအွတကွ ်ထည့စ်�းစား�ပီး မြဖစ်မေန ��ာေခါငး်စညး်တပ်သင်တ့ယ"် လိ�လ့ညး် ဆိ�ထားပါတယ။် 

��ရ��ိသ�များအား ချီးကျ�းဂ��်ြပ�ပါသ� ်

မဂ�လာပါ 

     ဟင၊် 
ဖျားေနလိ�လ့ား 

ဩ၊ ဒါလား 
မဟ�တ်ဘ�း။  

ဖျားတဲသ့�ေတွ 
များေနတယ်ဆိ�လိ� ့  

ကာကွယ်ဖိ� ့ 

မဂ�လာပါ 

ဖျားေနလိ�လ့ား။ 
အဆငေ်ြပရဲလ့ား 

အယ်... 
မဟ�တ်ဘ�း 
မဟ�တ်ဘ�း 

အပ်ိရာထ 
ေနာက်ကျ�ပီး    

အလ�ြပငခ်ျိန ်မရလိ� ့... 
 

― ��ာေခါငး်စညး်ဟာ စယွစ်ံ�ရပစ�ညး် ― မန်ဂါနဲေ့လလ့ာ�ကစိ� ့ ဂျပန်လ�မျိ�းတိ�ရဲ့စ့တိေ်နသေဘာထား 
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“Баярлах” болон “Баяртай байна” гэдэг үгийг олон удаа давтаж хэлснээс илүү, баярлаж байгаагаа бодит
мэдрэмжийн хэлбэрээр нөгөө хүндээ мэдрүүлж чадах үг хэллэгүүд байдаг. Энэ нь “わくわく” болон “うきうき”. 
Мөн, “はら” болон “むね”, “きも” зэрэг үгнүүд ч үнэхээр л өөрийн биенээс гарч байгаа мэт санагддаг. 

“はっと” болон “息をのむ” зэрэг нь “Гайхсандаа үг дуугарч чадахгүй болсон” байдлыг илэрхийлдэг. Дуу болж
амнаас гарахгүй үг ч гэсэн, хүний сэтгэлийн байдлыг хангалттай сайн илэрхийлж, нөгөө хүндээ хүрдэг. 

Trong tiếng Nhật, để thể hiện sự vui mừng, không chỉ có hai từ “Yorokobu” hoặc “Ureshii” và còn có nhiều cách nói khác 
nữa. Ví dụ những từ biểu cảm như  「わくわく」hoặc「うきうき」. Ngoài ra còn có từ「はら」hoặc「むね」、「きも」
là những từ thông qua những bộ phận của cơ thể để thể hiện cảm giác đó. 
Từ「はっと」hoặc「息をのむ」được dùng để thể hiện tình trạng “Ngạc nhiên tới mức không nói lên lời”. Nguyên việc 
không nói lên lời cũng đủ để diễn đạt cảm giác vui mừng của người nói. 
比起反复使用「喜ぶ（动词高兴）」、「うれしい（形容词高兴）」，有可以将这份高兴真切地表达出来的说法。比如「わく

わく」和「うきうき」。另外还能用「はら」、「むね」「きも」等词汇通过自己的身体表达心情。 

「はっと」、「息をのむ」等词汇表达「惊讶到发不出声音」的状态。即使字面上没有出现声音这个词，但充分表达了其

心情。 

Mayroong isang paraan upang maipahayag ang kagalakan na talagang nararamdaman mo ito, sa halip
na ulitin nang maraming beses ang "kaaya-aya" o "nakakatuwa" . Ito ay ang「わくわく」o「うきうき」. 
Gayundin ang salitang tulad ng「はら」,「むね」 at「きも」na parang ramdam mo na dumadaan sa iyong 
katawan. Ang 「はっと」at 「息をのむ」 ay ang pagkagulat na walang lumabas na boses. Kahit walang 
salita, maaari ring iparating ang nais sabihin. 
Ada cara menyampaikan kegembiraan supaya terasa nyata daripada sekedar berulang-ulang mengucapkan kata “senang” atau “gembira”. Gunakan 
kata “わくわく” (berdebar- berdebar karena gembira atau berharap) atau “うきうき” (merasa gembira sehingga tidak bisa tenang). Selain itu, ada 
kata yang menggambarkan perasaan yang bagaikan melewati bagian tubuh, seperti “はら” (perut), “むね” (dada) dan “きも” (hati). 
Kata ”はっと” (terkejut), “息をのむ” (napas tertahan), dan sebagainya, menunjukkan kondisi “terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa”. Kata-
kata yang tidak terucapkan juga mengungkapkan dan menyampaikan perasaan dengan baik. 

Instead of repeating the same words for “happy” that you always use, such as “うれしい,” there are other words 
that can give a real sense of how happy you are. These are “わくわく” and “うきうき.” Phrases that contain “はら,” 
“むね,” and “きも,” for example, also convey your feelings in a way that seem to come from within your body.  
“はっと” and “息をのむ” express a state in which you are so surprised that you are at a loss for words. Words that 
you do not voice can also be used to fully convey your feelings. 

ม ว ธ พ ดหลายอย างท  แสดงให ร  ส กถ งความด ใจได มากกว าพ ดค าว า  ี  ิ ี  ู        ่   ี ่       ้ ู ้ ึ  ึ      ี     ้      ่   ู   ํ   ่  “ย นด  ิ  ี” และ “ด ใจี  ” ซ  าไปมา เช นค าว าํ้         ่   ํ   ่「わくわく」หร อ  ื  「うきうき」นอกน  การ   ี้    
ใช ค าว า    ้  ํ   ่  「はら」 หร อ  ื  「むね」 และ「きも」ก เป นการแสดงให ร  ส กเหม อนว าความร  ส กด งกล าวได ไหลผ านร างกาย  ็ ็            ้ ู ้ ึ    ื    ่      ู ้ ึ   ั   ่     ้     ่   ่      
ส วนค าว า  ่    ํ   ่  「はっと」หร อ  ื  「息をのむ」น  นเป นค าท  แสดงสภาพ  ั้    ็    ํ  ี่         “ตกใจจนพ ดอะไรไม ออก        ู       ่   ” ท  งน  ค าว าพ ดอะไรไม ออกก สามารถแสดงและถ ายทอด ั้  ี้   ํ   ่   ู       ่     ็              ่     

ความร  ส กได เป นอย างด      ู ้ ึ    ้ ็     ่   ี   
ជជងនិយយេឡើងវញិថ «េ្រតកអរ» ឬ «រកី�យ» េ្រចើនដង េគមនវធីិបង្ហ ញភពរកី�យ ដូចជ �រមមណ៍ពិត។ គឺករេ្របើពកយ  
「わくわく」ឬ「うきうき」ជេដើម។ ចំេពះករេ្របើពកយ「はら」ឬ「むね」、「きも」ជេដើម េធ្វើេ�យអនក�្ដ ប់មន�រមមណ៍ថ
ពកយទំងេនះបនឆ្លងកត់ខ្លួនរបស់គត់។ 「はっと」ឬ「息をのむ」ជេដើម គឺជពកយែដលបង្ហ ញសភព «ករភញ ក់េផ្អើលរហូតបត់   
សំេលង»។ ពកយែដលមិន្រតវបននិយយ ក៏�ចបង្ហ ញពី�រមមណ៍របស់េយើងែដរ េហើយក៏�ច្របប់ដល់ៃដគូសនទន។   
「ဝမ်းသာတယ」်နဲ「့ေပျာ်တယ」်ဆိ�တာကိ� အ�ကမိ်�ကမိ် ထပ်�ပီးေြပာတာထက၊် ေပျာ်ရ�ငမ်�ကိ�  လက်ေတွ� ခစံားလာ�ိ�ငေ်အာငေ်ြပာနညး်��ိပါတယ။်「わくわく」နဲ「့う

きうき」ေတပွါ။ ေနာက�်ပီး 「はら」၊ 「むね」 နဲ「့きも」စတဲ ့စကားလံ�းေတဟွာလညး် ခ��ာကိ�ယထ်ကဲ ြဖတသ်ာွးသလိ� ခစံားေစပါတယ။် 
「 は っ と 」နဲ「့ 息 を の む 」စတာေတကွ "အံ�့�ပီး အသမံထကွ�်ိ�င"်တဲ ့ အေနအထားကိ� ြပပါတယ။် အေသးစိတထ်�တမ်ေြပာတဲ ့ ခစံားချကေ်တကွိ�ပါ
လံ�လံ�ေလာကေ်လာက ်ကိ�ယစ်ားြပ�ေနတာမိ� ့ တစ်ဖကလ်� နားလည�်ိ�ငပ်ါတယ။် 
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