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အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သငမ်ျား၏ မိတေ်ဆ ွ

 

ဂျပန်ဘာသာေလလ့ာသငယ်�မ�နဲ ့ ဘာသာရပ်အရညအ်ချငး်စစစ်ာေမးပဲွ 

 

အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်� အလ�ပ်သင/်သငတ်နး်ရဲ ့ အဓိကရညရွ်ယခ်ျကဟ်ာ က�နထ်�တလ်�ပ်မ�ဆိ�ငရ်ာ က�မ်းကျငမ်�၊ အတတပ်ညာ၊ ဗဟ�သ�တေတ ွရ��ိဖိ� ့ 
ြဖစ်ပါတယ။် ဂျပနဘ်ာသာကိ� ေြပာဆိ��ိ�ငမ်ယဆ်ိ�ရင ်ပတဝ်နး်ကျငက် ဂျပနလ်�မျိ�းေတနွဲ ့ ေြပာဆိ�ဆကဆ်မံ� လယွက်��ပီး အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင ်
ေနတဲအ့ေ�ကာငး်အရာေတအွေပ� နားလညမ်� ပိ�မိ�နက�်� ိငး်လာ�ပီး အရညအ်ေသးွမမီတဲ ့က�နပ်စ�ညး် ထကွေ်ပ�တာ၊ အလ�ပ်ခငွအ်တငွး် ထခိိ�ကဒ်ဏရ်ာရတာနဲ ့ 
ေနစ့�လ�ေနမ�ဘဝအတငွး်က မေတာ်တဆမ�ေတကွိ�လညး် တားဆးီ�ိ�ငဖိ်� ့ ြဖစ်လာပါလမ်ိမ့ယ။် အလ�ပ်သငေ်တရဲွ ့ ဂျပနဘ်ာသာ အရညအ်ချငး် တိ�းတကေ်ရးကိ� 
ေထာကပံ်က့�ညဖိီ�အ့တကွ ် JITCO မ�ာ ��စ်စ� "�ိ�ငင်ြံခားသား အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင�်�င် ့သငတ်နး်သားများ၏ ဂျပနဘ်ာသာစာစီစာကံ�း�ပိ�ငပ်ွဲ" 
ကိ� ကျငး်ပေနပါတယ။် ရ��ိထားတဲ ့ဂျပနဘ်ာသာအရညအ်ချငး်ကိ� အသံ�းချဖိ�အ့တကွလ်ညး် အလ�ပ်သငေ်တအွေနနဲ ့ ဒ�ီပိ�ငပ်ွဲမ�ာ တကတ်က�်က�က ဝငေ်ရာက ်
ယ���ပိ�င�်ကေစလိ�ပါတယ။် (ေအာကမ်�ာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့အသေိပးချကက်ိ�လညး် ဖတ�်�ပါ) 
အလ�ပ်သငန်ဲ ့ သငတ်နး်သားေတထွမဲ�ာ ဂျပနဘ်ာသာအရညအ်ချငး်ကိ� ြပသစရာေနရာအြဖစ် ဂျပနဘ်ာသာအရညအ်ချငး်စစ် စာေမးပွဲကိ� စိတပ်ါဝငစ်ားသ� 

ေတလွညး် များမယလ်ိ� ့ ထငပ်ါတယ။် အရငက် အလ�ပ်သငန်ဲ ့ သငတ်နး်သားေတကွ အမိ�ိ�ငင်ကံိ� ြပန�်ပီးေနာက ် "သငယ်�ရ��ိလာတဲ ့ ဂျပနဘ်ာသာကိ� 
အေတာ်ေလး ချီးကျ�းခရံ�ပီး အလ�ပ်သငေ်စလ�တခ်ဲတ့ဲ ့မိခငက်�မ�ဏမီ�ာ ရာထ�းတကခ်ဲတ့ယ"် "ဂျပနဘ်ာသာ အရညအ်ချငး်ကိ� အသံ�းချ�ပီး ဂျပနန်ဲ ့ ဆက�် �ယ ်
ေနတဲ ့ က�မ�ဏေီတမွ�ာ အလ�ပ်ဝငခ်ဲတ့ယ"် "ကိ�ယပိ်�ငက်�မ�ဏ ီ ေထာင�်ပီး ဂျပနက်�မ�ဏေီတနွဲ ့ စီးပာွးေရးစလ�ပ်ခဲတ့ယ"်စတဲ ့ အေ�ကာငး်�ကားချကေ်တ ွ
ရေနတာေ�ကာင် ့အဒဲလီိ� ဂျပနဘ်ာသာအရညအ်ချငး်ကိ� မိမိရဲ ့ အလ�ပ်အကိ�ငတ်ိ�းတကေ်ရးနဲ ့ တိ�က�ိ်�ကဆ်ကစ်ပ်ေစဖိ� ့ စာေမးပွဲစတာေတနွဲ ့ သသိာထင�်�ားတဲ ့
အရညအ်ချငး်အကြဲဖတခ်ျကေ်တ ွရ��ိဖိ� ့ လိ�အပ်ပါတယ။်  
�ိ�ငင်ြံခားသားေတရဲွ ့ ဂျပနဘ်ာသာအရညအ်ချငး်ကိ� တိ�ငး်တာစိစစ်�ပီး အကြဲဖတအ်မ�တေ်ပးတဲ ့ စာေမးပွဲေတ ွ အများအြပား ��ိတဲအ့ထမဲ�ာ ေြဖဆိ�သ� 

အများဆံ�းြဖစ်တဲ ့ဂျပန်ဘာသာအရညအ်ချငး်စစ ်စာေမးပဲွ (JLPT)နဲ ့ ပတသ်က�်ပီး အခ�တစ်�ကမ်ိမ�ာ မိတ်ဆကေ်ပးချငပ်ါတယ။် JLPTဟာ အလယွဆ်ံ�း N5 
ကေန အခကဆ်ံ�း N1 အထ ိ အဆင် ့ ၅ဆင်ခ့ွထဲား�ပီး အလ�ပ်သငေ်တ ွ အေနနဲ ့ N4(သိ� ့) N3ကိ� ေြဖဆိ�သ�များပံ�ပါပဲ။ အဆင်အ့လိ�ကေ်မးခနွး်နမ�နာေတကွိ� 
ဝကဘ်စ်ာမျက�်�ာ ( http://www.jlpt.jp/) မ�ာ တငထ်ားတာေ�ကာင် ့ စမ်း�ပီးေြဖ�ကည့ဖိ်� ့ အ�ကြံပ�ပါတယ။် (စာေမးပွဲအတကွ ် ေလ�ာကလ်�ာကိ�လညး် 
အငတ်ာနကက်ပဲ တငရ်မ�ာ ြဖစ်ပါတယ)် စာေမးပွဲကိ� ဂျပန�်ိ�ငင်အံ��ံ ့ ခ�ိ�င ်၄၇ခ�နဲ ့ �ိ�ငင်ြံခားေနရာေတမွ�ာ တစ်��စ် ၂�ကမ်ိ (ဇ�လိ�ငလ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ) ကျငး်ပေန�ပီး 
ဇ�လိ�ငလ် စာေမးပွဲအတကွ ်ေလ�ာကလ်�ာပိတခ်ျိနက် ဧ�ပီလအေ��ာငး်ပိ�ငး်ြဖစ်ပါတယ။် 
ဂျပနဘ်ာသာ ေလလ့ာသငယ်�ရာမ�ာ အဆကမ်ြပတေ်လလ့ာကျတမ်�တဖိ်� ့ လိ�အပ်သလိ� စာေမးပွဲေအာငဖိ်�အ့တကွ ် တစ်ပွဲတိ�း ကျကမ်�တတ်ာမျိ�းနဲဆ့ိ�ရင ်

လယွက်�မ�ာ မဟ�တပ်ါဘ�း။ စာေမးပွဲေြဖသ�ေတအွတကွ ်ေမးခနွး်ေပါငး်ချ�ပ်ဟာလညး် ေြဖ�ကည့�ံ်� သကသ်ကမ်ဟ�တဘ် ဲအ�ကမ်ိ�ကမ်ိ ေလလ့ာ�ိ�ငဖိ်� ့ အေြဖကိ� 
သးီြခားစာရွကမ်�ာေရးတာ၊ စာပိ�ဒ�်�ညက်ိ� ဖတ�်ပီးေြဖရတဲေ့မးခနွး်ကိ� အသထံကွဖ်တတ်ာ၊ နားေထာင�်ပီးေြဖရတဲေ့မးခနွး်ရဲ ့ အသဖိံ�ငက်ိ�လညး် အ�ကမ်ိ�ကမ်ိ 
အြပနြ်ပနအ်လ�နလ်�န ်နားေထာငတ်ာမျိ�း လ�ပ်ေဆာင�်ကပါစိ�။့ 
အခ�ကစ�ပီး စာေမးပွဲေြဖမယလ်ိ� ့ ေတးွထားသ�အေနနဲ ့ မိမိတာဝနထ်မ်းေနတဲ ့ဌာန၊ က�မ�ဏမီ�ာ စာေမးပွဲေြဖဖိ�န့ဲ ့ ပတသ်က�်ပီး တိ�ငပ်င�်ကည့သ်င်ပ့ါတယ။် 

ဒါအ့ြပင ်ဂျပနဘ်ာသာေလလ့ာသငယ်�ေရးအတကွ ်အ�ကဉံာဏေ်တကွိ� ဂျပနဘ်ာသာ အေထာကအ်က�ေပးေရးဝနထ်မ်းေတ၊ွ အလ�ပ်ထကဲ ဝါရင်သ့�ေတဆွကီ 
ရယ��ကပါ။ ဂျပနဘ်ာသာ ေလလ့ာသငယ်�တာဟာ ခကခ်ေဲကာငး် ခကခ်�ဲိ�ငေ်ပမဲ ့စိတအ်ားထကသ်နစ်ာွ လ�ပ်ေဆာင�်ကလမ်ိမ့ယလ်ိ� ့ ေမ�ာ်လင်ေ့နပါတယ။် 

 

☆စာစစီာကံ�းစာမ�ေတလွကခံ်ေနပါတယ☆် 
���ကမ်ိေြမာက ်�ိ�ငင်ြံခားသား အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင�်�င် ့သငတ်န်းသားများ၏ ဂျပန်ဘာသာစာစစီာကံ�း�ပိ�ငပဲွ်ဆိ�ငရ်ာ 

အသေိပးချက ်

  ဧ�ပီလ ၁ရကေ်နက့ စ�ပီး "�ိ�ငင်ြံခားသား အတတပ်ညာက�မ်းကျငမ်�အလ�ပ်သင�်�င် ့သငတ်နး်သားများ၏ ဂျပနဘ်ာသာစာစီစာကံ�း�ပိ�ငပ်ွဲ" အတကွ ်
စာမ�ေတကွိ�  လကခ် ံေနပါ�ပီ။ 
 ေလ�ာကလ်�ာပိတရ်ကက်ေတာ ့ေမလ ၁၁ရက(်တနလ�ာေန)့ ြဖစ်ပါတယ။် 
 ေလ�ာကလ်�ာနဲပ့တသ်ကတ်ဲအ့ေသးစိတအ်ချကအ်လကေ်တကွိ�ေတာ ့"JITCO၏အငတ်ာနကစ်ာမျက�်�ာ" (  https://www.jitco.or.jp/)၊    
 "JITCOဂျပနဘ်ာသာသငေ်ထာကက်� စာမျက�်�ာ" (  https://hiroba.jitco.or.jp/)ရဲ ့  ၂၀၁၉ခ���စ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ရကေ်နစ့ွဲနဲ ့ "အသေိပးချက"် မ�ာ 
ပါ��ိပါတယ။် 

 ��စ်စ���စ်တိ�ငး် စာမ�ေတအွများ�ကးီေပးပိ�ယ့���ပိ�င�်ကပါတယ။် အားလံ�းပဲ တကတ်က ်�က�က ပါဝငယ်���ပိ�င�်ကပါ။ 

၂၀၂၀ြပည်�့�စ် ဧ�ပီလထ�တ်
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စကဘ်းီမေတာ်တဆမ�နဲ ့ ဂျပန်ရဲ ့ စညး်မျ�းစညး်ကမ်းများ 

ဂျပနမ်�ာ ေနစ့�စကဘ်းီအသံ�းြပ�ေနတဲ ့အလ�ပ်သင/်သငတ်နး်သား အများ�ကးီ��ိမယထ်ငပ်ါတယ။် စကဘ်းီစီး ေနချိနမ်�ာ ကားတိ�ကခ်ရံ�ပီး ထခိိ�ကန်စ်နာသ� 
ြဖစ်ရတာ၊ ကိ�ယ်စ့ကဘ်းီနဲ ့ လ�ကိ� တိ�ကမိ်�ပီး နစ်နာေအာငလ်�ပ်သ� ြဖစ်ရတာ မေတာ်တဆမ� ��စ်မျိ�းစလံ�း ြဖစ်ပာွးေနပါတယ။် အလ�ပ်သငန်ဲသ့ငတ်နး်သားေတရဲွ ့ 
ယာ�မေတာ်တဆမ�ေတဟွာ ဂျပန်လ့မ်းစညး်ကမ်းယာ�စညး်ကမ်းကိ� ေကာငး်ေကာငး်နားမလညတ်ာက အများစ�အေ�ကာငး်ရငး် ြဖစ်ေနပံ�ပါပဲ။ တရားေရး 
ဝန�်ကးီဌာနရဲ ့ အငတ်ာနကစ်ာမျက�်�ာပါ "�ိ�ငင်ြံခားသားများ၏ လ�ေနမ�ေထာကပံ်ေ့ရး အေထေွထ ွဝကဘ်ဆ်ိ�က"်ထကဲ ဂျပနေ်န �ိ�ငင်ြံခားသားေတ ွအတကွ ်
"စားဝတေ်နေရး၊ အလ�ပ်အကိ�င ်လမ်း��နစ်ာအ�ပ်"မ�ာေရးထားတဲ ့စကဘ်းီမေတာ်တဆမ� ြဖစ်လယွတ်ဲ ့ေနရာတစ်ခ�ြဖစ်တဲ ့လမ်းဆံ�လမ်းခမွ�ာ စကဘ်းီစီးချိန ်
လိ�ကန်ာရမယ် ့စညး်ကမ်းေတကွိ� မိတဆ်ကေ်ပးပါမယ။် 

လမ်းဆံ�လမ်းခွ ြဖတသ်န်းြခငး်ဆိ�ငရ်ာ စညး်ကမ်း 
ညာဘက်ေကွ�ချိန် (မီးပွိ�င်�့�ိလ�င)် မီးစိမ်းလ�င ်လမ်းဆံ�၏ ဘယ်ဘက်မ�ကပ်�ပီး တစ်ဖက်ကမ်းလမ်းေထာင်အ့ထ ိသာွး၊ ရပ်�ပီးမ� လားရာကိ�ေြပာငး်ပါ။ မျက်��ာချငး်ဆိ�ငမ်� 
မီးပွိ�င်စိ့မ်းပါမ� ေ�� �ေနာက် ဝဲယာ ေဘးကငး်မ� စစ်ေဆး�ပီး တည်တ့ည်သ့ာွးပါ။  
(မီးပွိ�င်မ့��ိလ�င)် ေနာက်ဘက်တွင ်ေဘးကငး်မကငး် စစ်ေဆး�ပီး လမ်း၏ ဘယ်ဘက်မ�ကပ်ကာ အြခားဘက်အထ ိတည်တ့ည်သ့ာွး၊ ေဘးကငး်မ�ကိ� စစ်ေဆး�ပီးမ� ညာဘက်ကိ� 
ေကွ�သာွးပါ။ 
ဘယ်ဘက်ေကွ�ချိန် ဘယ်ဘက်ေကွ�မည်လ့မ်းကိ� ြဖတ်က�းသ�များ အေ��ာက်အယ�က်မြဖစ်ေစေအာင ်လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။  

 

တစ်�ကိမ်ရပ် အမ�တအ်သား��ိသည့ေ်နရာစသည် "တစ်�ကိမ်ရပ်"အမ�တ်အသား��ိသည်ေ့နရာတွင ်မြဖစ်မေန ရပ်�ပီး ဝဲယာ ေဘးကငး်မ� စစ်ေဆး�ပီးမ� သာွးပါ။ ြမငက်ွငး်မ��ငး်သည် ့
လမ်းဆံ�ကိ� ြဖတ်ချိန၊် လမ်းကျယ် ကိ� ြဖတ်ချိနေ်တွမ�ာလညး် တစ်�ကိမ်ရပ်ြခငး် လ�ပ်ေဆာင�်ပီး ေဘးကငး်မ�ကိ� စစ်ေဆးပါ။ 
စက်ဘးီြဖတ် လမ်းေ�ကာငး်��ိသည်ေ့နရာ လမ်းဆံ���င် ့အနးီတွင ်စက်ဘးီြဖတလ်မ်းေ�ကာငး်��ိလ�င ်ထိ�လမ်းကိ� အသံ�းြပ��သာွးပါ။ 

(လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး၊ေနထိ�ငေ်ရး စီမံခန်ခ့ွမဲ�ေအဂျငစီ်က �ကးီ�ကပ်သည် ့"စားဝတ်ေနေရး၊ အလ�ပ်အကိ�င ်လမ်း��နစ်ာအ�ပ်"မ�) 

 �ိ�ငင်ြံခားသားများ၏ လ�ေနမ�ေထာကပ့ံ်ေရး အေထေွထဝွကဘ်ဆ်ိ�က ်

(ဂျပနဘ်ာသာ)  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html 
(လယွက်�ေသာ ဂျပနဘ်ာသာ)  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html 
(အဂ�လပ်ိဘာသာ)  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html 
(ဗီယကန်မ်ဘာသာ)  http://www.moj.go.jp/content/001304607.pdf 

   ဒါတငမ်က အလ�ပ်သငေ်တဂွျပနက် လ�ေနမ�ဘဝမ�ာ အြမနဆ်ံ�းေနသားကျ�ပီး သကေ်သာင်သ့ကသ်ာ 
ေနထိ�င�်ိ�ငေ်စဖိ� ့ JITCO မ�ာ ယာ�/လမ်းစညး်ကမ်းေတကွိ�အစြပ�လိ� ့ သတငး် အချကအ်လက ်အမျိ�းမျိ�း 
ပါဝငတ်ဲ ့"ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွေ်နထိ�ငမ်�လမ်း��န"်စာအ�ပ်ကိ� ထ�တေ်ဝေနပါတယ။် ယာ�/လမ်းစညး်ကမ်းေတွ 
သာမက ဂျပန်လ့�မ�အသိ�ကအ်ဝနး်ရဲ ့ စညး်ကမ်းမျိ�းစံ�ကိ� သထိားတာဟာ အလ�ပ်သငေ်တရဲွ ့ ဂျပနက် 
လ�ေနမ�ဘဝမ�ာ စိတခ်ျလံ�ြခ�ံမ���ိေစမ�ာပါ။  ဒစီာအ�ပ်ဟာ ဂျပနဘ်ာသာနဲယ့��တွထဲားတဲ ့ပံ�စံနဲ ့ ဗီယကန်မ်၊ 
တ��တ၊် ဖိလစ်ပိ�င၊် အငဒ်ိ�နးီ��ား၊ ထိ�ငး်၊ ကေမ�ာဒးီယား၊ ြမနမ်ာ၊ မနွဂိ်�၊ အဂ�လပ်ိ၊ လာအိ�၊ ဆငဟ်ာလာ၊ 
နေီပါ ဘာသာမ� စာအ�ပ်ေတ�ွ�ိ�ပီး JITCO သငေ်ထာကက်�ပစ�ညး်စငတ်ာမ�ာ ေရာငး်ချေနပါတယ။် 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ထးီမယ�ဘ ဲထကွ်လာတာကိ� မာ��အစိန ်တစ်ေယာက် ေနာငတ်ရေနပါတယ်။ 
  စစ်တမ်းတစ်ခ�အရ တစ်ဦးချငး်ထးီပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�မ�ာ ဂျပနက် ကမ�ာန့ပံါတ်-၁ ြဖစ်ပါတယ။် ��တတ်ရက ်မိ�းရွာရငအ်သင်ြ့ဖစ်ေအာင ်အြပငသ်ာွးချိန ်ေခါကထ်းီကိ� အတိထ်ထဲည်ယ့�သာွးသ� 
 များ�ပီး၊ ေပါတ့ာ၊ ေ�မိွ�းသံ�း�ိ�ငတ်ာ၊ ေလြပငး်ဒဏခ်တံာလိ� အစမ်ွးမျိ�းစံ�ေခါကထ်းီေတ ွေပ�လာေနပါတယ၊်။ 

― အတိထ်မဲ�ာ တစ်ခ� ေဆာငသ်ာွးပါ ― မန်ဂါနဲေ့လလ့ာ�ကစိ� ့ ဂျပန်လ�မျိ�းတိ�ရဲ့စ့တိေ်နသေဘာထား 

ေနသာေနတာပဲ 
ရပါတယ ်

အားလံ�း 
ထးီပါ�ကတယ.်.. 

ဟင်.့... 

အဒဲညီ... ထးီမယ�ဘ�းလား 

17　　技能実習生の友 2020年 4月　春季号

ミ
ャ
ン
マ
ー
語
版



技能実習生・研修生向け母国語情報誌

技能実習生の友
2020 年4月 春季号
2020 年 4月 1日発行

発　行	 公益財団法人	国際人材協力機構（JITCO）
	 総務部広報室
	 〒 108-0023
	 東京都港区芝浦 2-11-5　
	 五十嵐ビルディング

電　話	 03-4306-1166（ダイヤルイン）

JITCOホームページ	 https://www.jitco.or.jp/

Các bạn hãy nhìn những chữ riêng rẽ trong những hình vuông dưới đây. Mỗi chữ trong ô đều là 1 chữ riêng biệt, có nghĩa. Nhưng 
nếu tập hợp những chữ riêng lẻ đó lại thì chúng ta sẽ có 1 chữ mới. Khi kết hợp trong một chữ, cách viết mỗi chữ có ít nhiều thay 
đổi. Mỗi từ kanji (chữ Hán) đều có nghĩa nhưng nếu kết hợp với nhau thì chúng sẽ trở thành 1 từ mới. Hy vọng các bạn nhận ra 
được điều đó. 

纸上七零八落地排列着一些文字。每一张都是一个文字。把这些集中在一起组成一个新的文字。变成一个字的时候，在某

些地方会有微妙的变化。汉字是表意文字，和别的文字组合在一起又会产生新的意思，希望大家能注意到。 

A number of kanji characters are randomly shown on each piece of paper. They are each an independent character.
Put these characters together and create a new character. Note that some may change slightly when they form the
new character. You will probably realize that while each kanji character has its own meaning, combining them with 
different characters allows them to express a new meaning. 

ตวัอกัษรท่ีวางกระจดักระจายบนกระดาษทุกตวัลว้นแลว้แต่เป็นอกัษรตวัเดียว เม่ือเอาทุกตวัมารวมกนัเป็นอกัษรใหม่หน่ึงตวักจ็ะมี
ตรงไหนสกัท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปเลก็นอ้ย หากสงัเกตกจ็ะเห็นวา่ เม่ือนาํอกัษรคนัจิซ่ึงมีความหมายในตวัไปรวมเขา้กบัอกัษรตวัอ่ืนกจ็ะได้
ความหมายใหม่ข้ึนมา 

 စာရွကေ်ပ�မ�ာ သးီြခားစီ ��ိေနတဲ ့ စာလံ�းေတွ၊ အားလံ�း စာလံ�းတစ်လံ�းတညး် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတွကိ� စ�စညး်�ပီး စာလံ�းသစ်ဖွဲ �ပါ။ တစ်လံ�းတညး် 
ြဖစ်လာချိနမ်�ာ မသမိသာ ေြပာငး်လသဲာွးတာလညး် ��ိပါလမိ်မ့ယ။် ခနး်ဂျီးဟာ အဓိပ�ာယ်ပါဝငတ်ဲ ့ စာလံ�းြဖစ်ေပမဲ ့ တြခားစာလံ�းနဲ ့ ေပါငး်စပ်တဲအ့ခါ
အဓိပ�ာယ်သစ်ကိ� ေဆာငတ်ယဆ်ိ�တာကိ�လညး် သတြိပ�မိ�ိ�ငပ်ါေစ။ 

Ang hiwa-hiwalay na nakasulat sa papel ay pare-parehong isang character lamang. Kolektahin ang mga ito at 
gumawa ng bagong character. Ang ilang mga character ay maaaring magbago nang kaunti kapag sila ay naging
isang character. 
Ang Kanji ay isang character na may kahulugan, ngunit kapag pinagsama sa ibang character, mapansin ninyo
sana na mayroon itong bagong kahulugan. 

Huruf yang ditaruh secara acak di atas kertas. Semuanya adalah sebuah huruf. Kumpulkan semuanya dan jadikan menjadi sebuah
huruf baru. Pada waktu menjadi sebuah huruf, terkadang ada yang mengalami sedikit perubahan. Semoga dapat menyadari bahwa 
kanji adalah huruf yang memiliki arti, tetapi jika digabungkan dengan huruf lain maka akan memiliki sebuah arti baru. 

Цаасан дээр дэс дараалалгүйгээр тавигдсан үсэгнүүд. Бүгдээрээ нэг нэг үсэг. Эдгээрийг бүгдийг нь цуглуулаад,
нэг шинэ үсэг бүтээнэ. Нэг үсэг болох үедээ аль нэг хэсэг нь ялимгүй өөрчлөгдөх үсэг ч гарах байх. Ханз нь утга 
илэрхийлдэг үсэг бөгөөд өөр үсэгтэй нийлүүлэхээр, өөр утга илэрхийлдэг болохыг анзаарч чадвал сайн байна. 

តួអក�រ្រតូ��ន�ក់្រចបល់គន េនេលើ្រក�ស។ មួយ�ក៏ជអក�រមួយតួែដរ។ សូម្របមូលអក�រ្រគប់តួមកផគុំគន  េដើមបីបេងកើត

អក�រថមីមួយ។ េពលក្ល យជតួអក�រថមី កែន្លងខ្លះមនករែ្រប្របលួបន្តិចបន្តួច។ អក�រកន់ជិ គឺជអក�រែដលមនអតថន័យ បុ៉ែន្ត�

ជករ្របេសើរ�ស់ែដលអនក�ចកត់សំគល់��មនអតថន័យថមីមួយេទៀត េនេពលផ�ំតួអក�រកន់ជិេផ�ង�ចូលគន ។ 
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