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အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သငမ်ျား၏ မိတေ်ဆ ွ

 

JITCO၏ဂျပန်ဘာသာစာစစီာက��း�ပိ�ငပဲွ် လမ်း��န် 
～ယခငက် ��းခ�န်သည့်လကရ်ာ (「二つ目の家族」"မိသားစ� ၂ခ�"အား) မိတဆ်ကြ်ခငး်～ 

  ဂျပနအ်ြပညြ်ပညဆ်ိ�ငရ်ာေလက့ျင်ေ့ရးပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�အဖဲွ�အစညး် (JITCO) က ��စ်စ� "�ိ�ငင်ြံခားသားအတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင ် ဂျပန ်
ဘာသာ စာစီစာကံ�း�ပိ�ငပ်ွဲ"ကိ� ကျငး်ပေန�ပီး အလ�ပ်သငေ်တဆွကီ လကရ်ာေတကွိ� ဖိတေ်ခ�ေနပါတယ။် ��စ်စ� ��ပီလအေစာပိ�ငး်မ�ာ ဖိတေ်ခ�မ� စတငက်ာ 
မ�တမ�နက်နစ်ာွ စိစစ်�ပီး ထ�းခ�နတ်ဲလ့ကရ်ာေတကွိ� ေအာကတ်ိ�ဘာလမ�ာ ဆ�ချီးြမ�င်ပ့ါတယ။် ဒါအ့ြပင ် ဝငေ်ရာကယ်���ပိ�ငသ်�အားလံ�းကိ� "ထ�းခ�နေ်သာ 
လကရ်ာ ေပါငး်ချ�ပ်" စာအ�ပ်ကိ� ေဝေပးေနပါတယ။် 
  နမ�နာအြဖစ်ေလလ့ာ�ိ�ငဖိ်� ့ အရင ် �ပိ�ငပ်ွဲေတကွ လကရ်ာေတထွကဲေန ၂၀၁၈ခ���စ်မ�ာ အေကာငး်ဆံ�း ဆ�ရခဲတ့ဲ ့လကရ်ာကိ� မိတဆ်ကပ်ါမယ။် အလ�ပ်သငက် 
ေရးသားထားတဲ ့ဂျပနဘ်ာသာ မ�ရငး် လကရ်ာကိ� စာမျက�်�ာ ၂မ�ာ ေဖာ်ြပထားပါတယ။် 
 

�ိ�ငင်ြံခားသား အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင�်�င် ့သငတ်နး်သားများ၏ ဂျပနဘ်ာသာစာစီစာကံ�း�ပိ�ငပ်ွဲ ၂၀၁၈ခ���စ် အေကာငး်ဆံ�းဆ� 
"မိသားစ� ၂ခ�" 

NGUYEN THI KIM LINH  
က�နမ်တိ� ့ ချစ်�က�ိကခ်ဲ�့ကတာ ၂��စ်ြပည့ခ်ဲပ့ါ�ပီ။ အဒဲအီထမ်ိးအမ�တေ်နဟ့ာ ၂၀၁၆ခ���စ်မ�ာ ဂျပနက်ိ� စေရာကခ်ဲတ့ဲ ့ ေန ့ြဖစ်ပါတယ။် အဒဲေီနက့ 

က�နေ်တာ်တိ�ေ့တ ွ အခ�ကစ�ပီး ဘယလ်ိ�အေနအထားနဲ ့ �က�ံ�က�ံ အတ�တ� �က�ိးစား�ကမယလ်ိ� ့ ကတေိပးခဲ�့ကပါတယ။် ေကာငး်တဲအ့ရာေတ ွ
အများ�ကးီေတွ� �က�ံရမ�ာ မလွဘဲ၊ဲ အတ�တ� ေပျာ်စရာအချနိေ်တကွိ� ေနထိ�င�်ိ�ငမ်ယလ်ိ� ့ ထငခ်ဲပ့ါတယ။် ဒါေပမဲ ့ လကေ်တွ� မ�ာ ထငထ်ားတာထက ် ပိ��ပီး 
အခက�်က�ံရတာေတ ွအများ�ကးီ��ိ�ပီး ဝမ်းနညး်စရာအချနိေ်တ၊ွ ေ�ကာကရံွ်�မိတဲအ့ချနိေ်တ၊ွ �ပီးေတာ ့၊ စိတပ်ျက�်ပီး လကေ်လ�ာလ့ိ�ကေ်တာမ့ယလ်ိ� ့ ေတးွမိတဲ ့
အချနိေ်တလွညး် ��ိခဲပ့ါတယ။် အဒဲလီိ� အချိနမ်�ာ အ�မဲတမ်း ��လံ�းသားထမဲ�ာ က�နမ်ရဲ ့ စိတေ်တကွိ� တားဆးီေပးတဲ ့အသကံိ� �ကားရပါတယ။် လယွလ်ယွက်�က� 
အေ�ကာငး်ြပချကန်ဲ ့ လကေ်လ�ာလ့ိ�ကရ်င ်မ�ားလမ်ိမ့ယလ်ိ� ့ ြပနစ်�းစားသံ�းသပ်�ပီး အခ�အထ ိက�နမ်တိ�ရဲ့ ့ ဆကဆ်ေံရး ေ�� �ဆကလ်ာခဲပ့ါတယ။် အခ�ေလာက ်
ဖတ�်ပီးရငေ်တာ ့ဘယသ်�မဆိ� အဒဲလီ� ဘယသ်�လဆဲိ�တာ သခိျင�်ကမယလ်ိ� ့ ထငပ်ါတယ။် အေြဖကေတာ ့ဂျပန�်ိ�ငင်လံိ� ့ အမညရ်တဲ ့သ�ပါပဲ။ 
ဘာြဖစ်လိ� ့ က�နမ် ချစ်�က�ိကေ်နတဲသ့�ကိ� ဂျပန�်ိ�ငင်လံိ� ့ ေြပာတာပါလ။ဲ ဒါကေတာ ့ ဒမီ�ာ သ�ငယခ်ျငး်ေတ ွ အများ�ကးီ��ိသလိ�၊ အစ်ကိ�၊ အစ်မ၊ အေဖ၊ 

�ပီးေတာ ့အေမလိ� လ�ေတလွညး်��ိ�ပီး တြခား လ�ေတအွများ�ကးီလညး် အနားမ�ာ ��ိေနေပးတာေ�ကာင်ပ့ါ။ သ�တိ�အ့ားလံ�းကိ� ဘယလ်ိ� ေခ�ရမလ ဲမသပိါဘ�း။ 
သတမိထားမိခငမ်�ာပဲ ဒေီနရာဟာ ဒ�တယိေြမာက ်မိသားစ� ြဖစ်လာခဲပ့ါတယ။် 
မိသားစ�နဲ ့ အတ�ေနတဲအ့ခါ အမျိ�းမျိ�းေတွ� �က�ံရပါတယ။် ေပျာ်စရာေရာ ဝမ်းနညး်စရာေရာ ��ိပါတယ။် 
ဝမ်းအနညး်ဆံ�းြဖစ်ခဲရ့တာကေတာ ့ က�မ��ကီ အထကလ်��ကးီေတ ွ နယေ်ြပာငး်သာွးခဲတ့ာပါပဲ။ အေယာက ် ၈၀ေလာက�်�ိတဲ ့ က�နမ်တိ� ့ အတတပ်ညာ 

က�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သငေ်တကွိ� စီမံခန်ခ့ွရဲတာ အေတာ် လကဝ်ငမ်ယလ်ိ� ့ ထငပ်ါတယ။် အထကလ်��ကးီ ၂ေယာကလ်ညး် က�နမ်တိ�ရဲ့ ့ ဖခငအ်ြဖစ် ေနတ့ိ�ငး် 
က�နမ်တိ�က့ိ� ြပ�စ�ေစာင်ေ့��ာကေ်ပးခဲပ့ါတယ။် ရငထ်ကဲ လ�ကိလ်�ကိလ်�လဲ� ဲေကျးဇ�းတငပ်ါတယ။် အခ� မိသားစ�ထကဲ ၂ေယာက ် ဒေီနရာမ�ာ မ��ိေတာပ့ါဘ�း။ 
က�နမ်အတကွ ်ဝမ်းနညး်စရာ အေကာငး်ဆံ�း အြဖစ်အပျကပ်ါပဲ။ 
ေပျာ်စရာေတ ွအများ�ကးီ ��ိပါတယ။် ေနတ့ိ�ငး် အလ�ပ်ခငွမ်�ာ အားလံ�း အလ�ပ်�က�ိးစားေန�ကတာကိ� ြမင�်ိ�ငလ်ိ� ့ က�နမ် ဝမ်းသာပါတယ။် �က�ိးစားပမ်းစား 

အလ�ပ်လ�ပ်ေနတဲ ့အေဒ�ေတဟွာ က�နမ်ရဲ ့ ��လံ�းသားအတကွ ်အားကိ�းအားထားစရာေတပွါပဲ။ 
က�နမ် ေနတ့ိ�ငး် အလ�ပ်မ�ာ ပငပ်နး်ရငပဲ်ြဖစ်ြဖစ်၊ အေဆာငမ်�ာ စ�ေပါငး်ေနရတာ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ�်�ပ်ရငပဲ်ြဖစ်ြဖစ် အ�မဲတမ်း ရယြ်ပံ�းေနပါတယ။် က�နမ်ရဲ ့ 

ဝါသနာက ပတဝ်နး်ကျငက်လ�ေတကွိ� ရယြ်ပံ�းေအာငလ်�ပ်ရတာြဖစ်ပါတယ။် လမ်ွးေဆးွမ�ေတဟွာ အြပနအ်လ�န ် နားလညခ်စံားြခငး်အားြဖင် ့ ထကဝ်က ်
ေလျာလ့ာ�ပီး၊ ေပျာ်စရာေတကွ အြပနအ်လ�နန်ားလညမ်ယဆ်ိ�ရင ် ၂ဆတိ�းတယလ်ိ� ့ သမိ�တဖ်�းပါတယ။် တကယလ်ညး် မ�နတ်ယလ်ိ� ့ ထငပ်ါတယ။် ဘယလ်ိ� 
ကစိ�မဆိ� လမ်ွးစရာေရာ ေပျာ်စရာပါ ကိ�ယ်စိ့တအ်ေပ�မ�ာ မ�တညေ်နပါတယ။် 
ေ�ဦွးရာသေီရာကရ်င ် လမ်းေဘးမ�ာ ပနး်ေတအွများ�ကးီ ပငွ်�့ပီး ေ�ေွရာကတ်ဲအ့ခါမ�ာ သစ်ပငေ်တြွမကပ်ငေ်တ ွ စိမ်းည�ိ�လိ� ့၊ ေဆာငး်ဦးရာသမီ�ာ 

တစ်ေတာငလ်ံ�း အနေီရာငလ်�မ်းေန�ပီး ေဆာငး်ရာသမီ�ာေတာ ့ လ�ပတဲ ့ ��ငး်ပနး်ပငွ်ေ့တ ွ ေကာငး်ကငက် ကျလာပါတယ။် ဒ�တယိေြမာက ် မိသားစ�ရဲ ့ 
ပတဝ်နး်ကျငမ်�ာ ဘယလ်ိ�အေရာငမ်ဆိ���ိပါတယ။် ဒြီမငက်ငွး်ေတကွိ� လံ�းဝ ေမမ့�ာ မဟ�တပ်ါဘ�း။ က�နမ်ဟာ ဂျပနဆ်ိ�တဲ ့ေနရာကိ� ချစ်သာွးမိခဲပ့ါတယ။် 
ဘယသ်�မဆိ� အချိန�်ကာရင ်ေြပာငး်လလဲာပါတယ။် က�နမ်လညး် အရင ် ၂��စ်ကနဲ ့ ��ငိး်ယ��ရင ်ေြပာငး်လေဲကာငး် ေြပာငး်လေဲန�ိ�ငပ်ါတယ။် နညး်နညး် 
ရင်က့ျကလ်ာတယလ်ိ� ့ ထငပ်ါတယ။် မိသားစ� ၂ခ�နဲ ့�က�ံဆံ�ရ�ပီး အခ� က�နမ်ဟာ ဘယလ်ိ� အေ�ကာငး်ကစိ�ကိ�မဆိ� စိနေ်ခ� �က�ိးစား�ကည့�်ိ�ငလ်ာပါတယ။် 
အြပာေရာငေ်ကာငး်ကင�်ကးီကိ� ေမာ�့ကည့ရ်ငး် ေ�� �ဆကေ်လ�ာကလ်�မ်းပါမယ။် အခ�အချနိဟ်ာ လ�ငယဘ်ဝပါ။ �က�ိးစားလိ�ကပ်ါ က�နမ်ေရ။ 

  "�ိ�ငင်ြံခားသား အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင ်ဂျပနဘ်ာသာစာစီစာကံ�း�ပိ�ငပ်ွဲ"ကိ� ��စ်စ���စ်တိ�ငး်တိ�ငး် တကတ်က�်က�ကနဲ ့ လကရ်ာအများအြပားကိ� 
ေပးပိ�ေ့န�ကပါတယ။် ၂၈�ကမ်ိေြမာကြ်ဖစ်မယ် ့ ၂၀၂၀ြပည်�့�စ်အတကွ ် ပါဝငယ်���ပိ�ငမ်�ဆိ�ငရ်ာ အချကအ်လကေ်တကွိ� ေဖေဖာ်ဝါရီလ အစပိ�ငး်မ�ာ JITCOရဲ ့ 
အငတ်ာနကစ်ာမျက�်�ာ စတာေတကွေန ေ�ကညာသာွးဖိ� ့ ��ိပါတယ။် အားပါးတရ ေပးပိ�ဆ့င�် ��ဲကမယ် ့လကရ်ာေတကွိ� ေစာင်ေ့မ�ာ်ေနပါတယ။် 
 

၂၀၂၀ြပည်�့�စ် ဇနန်ဝါရီလ ေဆာငး်ရာသထီ�တ်
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ဂျပနရဲ် ့ ေဆာငး်ရာသဟီာ ေလထ�က ေြခာကေ်သွ� �ပီး မီးေလာငမ်�ြဖစ်လယွတ်ဲ ့ရာသြီဖစ်ပါတယ။် ြပညထ်ေဲရးဝန�်ကးီဌာန၊ မီးသတေ်အဂျငစီ်ရဲ ့ ေလလ့ာချက ်

အရ ၂၀၁၈ခ���စ်က အေဆာကအ်အံ� မီးေလာငမ်�ေတမွ�ာ မီးစေလာငတ်ဲ ့အေ�ကာငး်ရငး် ထပ်ိတနး် ၅ခ�က "မီးဖိ�"၊ "ေဆးလပ်ိ"၊ "�� ိ �မီး"၊ "အပ�ေပးစက"်၊ "လ�ပ်စစ် 

ဓာတအ်ားကရိိယာ"ေတြွဖစ်ပါတယ။် အလ�ပ်သငေ်တလွညး် အေဆာငမ်�ာ ကိ�ယတ်ိ�ငခ်ျကြ်ပ�တတ်ာ၊ အပ�ေပးစကက်ိ� သံ�းတာေတ ွ��ိတယ ်မဟ�တပ်ါလား။ 
"အစိ�းရြပန�်ကားေရး အွနလ်ိ�ငး်" အငတ်ာနကစ်ာမျက�်�ာမ�ာပါတဲ ့"မီးေဘးကာကယွေ်ရး  ၇ချက"် ကိ� မိတဆ်ကေ်ပးမ�ာမိ� ့ ေသေသချာချာ ဖတ�်�မ�တသ်ား�ပီး 
မိမိေ�ကာင် ့မီးေလာငမ်� မြဖစ်ေစဖိ� ့ သတထိား�ကပါ။ 

ေနအမ်ိ မီးေဘးကာကယွေ်ရး  ၇ချက ်

 
 ဒါေပမဲ ့မေမ�ာ်လင်ဘ့ ဲမီးေလာငခ်ဲရ့င ်ဘယလ်ိ�လ�ပ်မလ။ဲ ရပ်ရွာ မီးသတတ်ပ်ဖဲွ�ေတကွ ေအာကပ်ါ ပံ�စံနဲ ့ လ�ပ်ေဆာငရ်မယလ်ိ� ့ ဆိ�ထားပါတယ။် 
 ေအာ်ဟစ်တာ၊ အေရးေပ�ေခါငး်ေလာငး်တးီတာေတနွဲ ့ ပတဝ်နး်ကျငက်လ�ေတကွိ� အသေိပးပါ။ အနးီကလ�ေတကွ ချကြ်ခငး် ဖ�နး်နပံါတ ် ၁၁၉ ကိ� 

ဆက�်ပီး တစ်ဖကက် "မီးေလာငတ်ာလား၊ အေရးေပ�လ�နာလား"လိ� ့ ေမးလာတဲအ့ခါ "ခါဂ့ျီ ဒကစ််" (မီးေလာငတ်ာပါ)လိ� ့ ေြပာပါ။ 
 မျက�်�ာကျကအ်ထ ိမီးမက�းေသးရင ်မီးသတဘ်�း စတာေတကွိ� သံ�း�ပီး မီးကိ��င�မ်ိးသတပ်ါ။ 
 တမ်ိးေ��ာငတ်ဲအ့ချနိမ်�ာ ေလပင်တ့ာေ�ကာင် ့မီးပိ�ြပငး်တာ ြဖစ်မလာေစဖိ� ့ ြပတငး်ေပါကန်ဲ ့ တခံါးေပါကေ်တကွိ� ပိတထ်ားခဲပ့ါ။ 

 မိမိကိ�ယတ်ိ�ငေ်ဘးကငး်ေစဖိ�လ့ညး် အေရး�ကးီတာေြပာစရာလိ�မယမ်ထငပ်ါဘ�း။ အေရး�က�ံတဲအ့ခါ အေပ�မ�ာေဖာ်ြပတဲပံ့�စံနဲ ့ ချကြ်ခငး်လ�ပ်ေဆာငတ်ဲအ့ြပင ်
တမ်ိးေ��ာငမ်� ေနာကက်ျတာမျိ�း မြဖစ်ေစဖိ� ့ "ေဘးအ��ရာယဆ်ိ�ငရ်ာေလက့ျင်မ့�"စတာေတကွိ� ပံ�မ�န ်လ�ပ်ေဆာင ်အက�မ်းဝငထ်ားဖိ� ့ အေရး�ကးီပါတယ။် 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

မာ��အစံိ အ��ရာယြ်ဖစ်ေတာမ့လိ�ပ့ါလား။  
ေဆာငး်ရာသမီ�ာ မီးအသံ�းများတဲအ့ြပင ်ေလထ�လညး်ေြခာကေ်သွ�လိ� ့ မီးေလာငလ်ွယတ်ဲ ့ရာသပီါ။ သစ်သားေချာငး်တးီ�ပီး "ဟိ�ိ�းေယာဂျင"် (မီးသတြိပ�ပါ) လိ� ့ ေ�ကးေ�ကာ်ရငး် 
လ�ည်လ့ညသ်တေိပးတဲလ့�ပ်��ားမ�ကိ� ဂျပနအ်��ံမ့�ာ လ�ပ်ေဆာင�်ကပါတယ။် ဒလီိ�ဆိ�ေပမဲ ့ေဆာငး်တငွး်သာမကဘ ဲတစ်��စ်ပတ်လံ�း မီးသတြိပ�ပါစိ�။့ 

မိမိေ�ကာင် ့မီးေလာငမ်� မြဖစေ်စဖိ� ့ သတထိားပါ။ 

(၅) အပ်ိရာ၊ လိ�ကက်ာ စတာေတွမ�ာ မီးတား�ိ�ငတ်ာကိ� သံ�းပါ။ (၄) အမ်ိသံ�း မီးအာ�ံ�ခစံက ်တပ်ဆငပ်ါ။ 

(၁)အပ်ိရငး် ေဆးလိပ်မေသာက်ရ။ 
(၂) အပ�ေပးစကန်ား 
မီးေလာငလ်ွယတ်ာ မထားရ။ 

(၇) အမ်ိနးီချငး်နဲ ့ ပ�းေပါငး်တဲ ့
ဆကဆ်ေံရး ထ�ေထာငထ်ားပါ။ 

(၆) အမ်ိသံ�း မီးသတဘ်�း 
 စတာေတွကိ� ထားထားပါ။ 

(၃) မီးဖိ�မ�ာ မီးသံ�းေနရင ်အနားကမခာွရ။ 
 

မီးသတြိပ�ပါ 

ဟာ၊ ကာရီဟငး် 
ေ�းွထားတာပဲ။ 

ေအာကပိ်�ငး်က 
နညး်နညး်တ�းသာွး�ပီ။ 

― ဟ�ိိ�းေယာဂျင ်(မီးသတြိပ�ပါ)― မန်ဂါနဲေ့လလ့ာ�ကစိ� ့ ဂျပန်လ�မျိ�းတိ�ရဲ့စ့တိေ်နသေဘာထား 
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Хуучин оноо үдэх сүүлийн өдрүүд дөхөж байна. Хуучин оноо үдэх болон шинэ оноо угтах бэлтгэлээ базаах энэ
үе бол ердийн амралтаас өөр бөгөөд “Шинээр эхлүүлэх” зүйлстэйгээрэй ялгаатай нь өвлийн амралтын онцлог
биз ээ. 
年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 болон 年の夜 (Аль аль нь “Хуучин оноо үдэх сүүлчийн орой”) гэх мэт 

олон үг хэллэгийн хамт, үдэж буй оноо эсэн мэнд өнгөрөөж чадсандаа баярлацгаая. 
The end of the year is just around the corner. Among the preparations for bidding farewell to the old year and
ushering in the new, you may notice that winter vacation is full of “formal” events, unlike other holidays. 
By reflecting back on your year along with words of the season such as 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜
and 年の夜 (both referring to New Year’s Eve), we hope you are filled with a warm feeling of having spent the year
safely without incident.  

临近年末，在年终和新年的准备过程中，和平常的休假不同，有「更新」之意的节庆活动的才是寒假吧。 

年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜和年の夜（都是除夕的晚上）等，和这么多的词汇一起来庆祝今年平安地度过

吧。 

ใกลจ้ะส้ินปลายปีแลว้ ในระหว่างการปิดทา้ยปีและเตรียมพร้อมสาํหรับปีใหม่ เทศกาลแห่ง “การเปล่ียนแปลง” ทาํให้วนัหยดุในฤดูหนาวแตกต่าง
จากวนัหยดุทัว่ไป 
พร้อมกบัหลากหลายคาํท่ีใชเ้รียกคืนส่งทา้ยปีเก่า 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜 และ 年の夜 (ทุกคาํลว้นหมายถึงคืน
วนัส้ินปี) เป็นตน้ ช่างเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีเราสามารถขา้มผ่านปีน้ีไปไดโ้ดยสวสัดิภาพ 

ចុងឆន ជំិតចូលមកដល់េហើយ។ ៃថងឈបស់្រមករដូវរងរមន្រពតឹ្តកិរណ៍«ចបេ់ផ្ដើមជថម»ី ែដលខុសគន ពៃីថងឈបស់្រមកធមម� េហើយកជ៏អឡុំងេពលៃនករ
បញចបក់រងរឆន ចំស់ និងករេរៀបចំស្រមបឆ់ន ថំមី ផងែដរ។ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល�ចឆ្លងមយួឆន េំនះេ�យសុខសបបយ ែដលៃថងឆ្លងឆន  ំ េ��ចេ្របើពកយ
និយយជេ្រចើនដូចជ年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 និង 年の夜 (ទងំអស់េនះសុទធែតមននយ័ថយបៃ់ថងឆ្លងឆន )ំ ។ 

Akhir tahun sudah semakin dekat. Di tengah pekerjaan akhir tahun dan persiapan tahun baru, terdapat acara “menjadi baru” yang 
berbeda dengan liburan biasa, yaitu liburan musim dingin. 
Dengan banyak ucapan seperti 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜 dan 年の夜 (keduanya merupakan malam tahun 
baru), kita ingin bersyukur karena telah melewati tahun ini dengan selamat. 

 ��စ်က�နခ်ါနးီပါ�ပီ။ ��စ်ေဟာငး်မ�ာ လကစ်သတစ်ရာေတ၊ွ ��စ်သစ်အတကွ ်ြပငဆ်ငစ်ရာေတနွဲ ့ ပံ�မ�န ်အားလပ်ရကေ်တနွဲ ့ မတ�တဲ ့"အသစ်က�းေြပာငး်မ�" 
ထံ�းတမ်းစ�လာ လ�ပ်စရာေတ�ွ�ိတဲ ့ေဆာငး်ရာသ ီအားလပ်ရက ်ြဖစ်ပါတယ။် 
 年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 နဲ 年့の夜 (��စ်ခ�စလံ�း ��စ်သစ်က�းည) လိ� စကားလံ�းေတနွဲ ့ ��စ်သစ်မ�ာ ေအးချမ်းစာွေနထိ�င�်ိ�ငတ်ာ မဂ�လာပါပဲ။ 

Cuối năm đang lại gần. Để chuẩn chị cho dịp cuối năm và đầu năm, chắc hẳn có nhiều việc mới mẻ vì vậy dịp nghỉ Đông cũng là 
thời điểm khác với các dịp nghỉ khác đúng không các bạn. 
Cứ độ cuối năm ta lại gặp nhiều từ tiếng Nhật như: 年の暮れ- Toshinokure, nghĩa là cuối năm, 年の瀬- toshinose, nghĩa là giai đoạn 
bận nhất trong năm, 歳末- saimatsu, cũng có nghĩa là cuối năm, 大みそか-ohmisoka, nghĩa là tất niên, 除夜-joya, nghĩa là đêm trừ
tịch, tức giao thừa và 年の夜- toshinoyo, cũng có nghĩa là giao thừa. Chúc tất cả các bạn một năm mới bình an vô sự. 

Papalapit na ang katapusan ng taon. Sa panahon ng taunang bayaran at paghahanda para sa Bagong Taon, ang
mga piyesta opisyal sa winter ay mayroong "bagong" kaganapan na naiiba sa karaniwang mga piyesta opisyal. 
May mga salitang “年の暮れ=toshinokure”, “年の瀬=toshinose”, “歳末=saimatsu”, “大みそか=ōmisoka”, “除夜=joya” 
at “年の夜=toshinoyo” (lahat ng ito ay ang gabi bago sumapit ang bagong taon), at iba pa at kasabay ng mga
salitang ito ay nais nating ipaalam na ikatutuwa natin na matapos ang taon ng ligtas sa anuman. 
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