ကိုေျဘးျ မ႕၏ဘ
ိဳ
းို ဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးလိုပန
င ္ျးနယ္ပယ္အခ်ကအလက်ား
topic

01

ကိုေျဘးျ မ႕ဘြငအ
ိဳ
လိုပလ ုပ္ေျသာဘးို ဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျျိုငျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးမ်ားသည္
ျးႏျစစ ဥ ုးပပားေျနသည္။
ကွိေ
ို ျဘးျ မွိ႕တြင္
ိဳ
ျးရွိ ဘးိုွိ တဘားျ ပိဳ စေ
ို ျစာင္ျေျရာက္ေျရး၀န္ေျဆာငမႈရံျျ
ို းေေရေတြကသည္ ခန္႔မန္ျးေျျ ခ

2,700

ေျနရာရွိသည္။

※ဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးရ ပသာ၊ ေျန႔ပိုင္ျးျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္၀န္ေျဆာငႈေျပးသည္ျရံျျ
ို း၊
အမသ ု႔လာေျရာက္ျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာကႈေျပးသည္ျရံျျ
ို း၊ အမသ ု႔လာေျရာက္ ေျဘဆးေျျးႏပျျးကာ
ဘိုးဘဘားျ ပိဳစေ
ို ျစာင္ျေျရာက္ေျရး၀န္ေျဆာငႈေျပးသည္ျရံျျ
ို းစသည္
ကွိေ
ို ျဘးျ မွိ႕တြင္
ိဳ
ျးတြင္ ျ ျွိျင
ို ျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးမားက ယခငကြည္ျးကေလိုပလ ုပ္ေျနသည္ျ သွိ႔
ို မဟိုြ္
ျ ျွိျင
ို ျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးလကချ
ံ ခင္ျးကွိို စဥ္ျးစားလက္ေ
ွိ ရ ျသာ
ဘွိးို တဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးရွိ ပသာ၏ရာခွိင
ို ္ျ ျႈန္ျးမာ

76.3%
※
(အထးေျစာင္ျေျရာက္ေျရးဘိုးဘဘားရ ပသာ

ရွိသည္။

2019ခိုးႏျစ ုးဘဘားျ ပိဳစေ
ို ျစာင္ျေျရာက္ေျရးရ ပသာမ်ား၏စစမ္ျးအရ
：ျးႏျျိုငျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးမ်ားရေျနသည္ျရံျျ
ို းမာ 40.8 ％

ရျ ပး၊

ျးႏျျိုငျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးလကခရ
ံ န္စဥ္ျးစားလ်ကသည
္ရ
ာရ 35.5％ ရသည္။)

ဘွိးို တဘားျ ပိဳ စိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရး ျွိျင
ို ျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးမားကွိို လကခသ
ံ ည္ျေေရေတြက္ : ေလိုပသ ငသ ငတနျ
္ း
စီမံကန
ွိ ္ျး၏ သြမြ
ရ ္ဦးေျရေေရေတြကသည္ 2019 ခို ျစမရြစ္ျ ျစအၾကာတြင္

12ဆ ရွိသည္။

※2019 ခိုးႏျစ္ မြလ：14 ဥး → 2020 ခိုးႏျစ္ မြလ：168 ဥး

ＥＰＡကွိေ
ို ေျ ခခံေျသာ
ဘွိးို တဘားျ ပိဳ စိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရး ျင္ျလူမႈဖူလျ
ံ ေ
ို ျရးပညာရငစာေျမးပပြဲ ကေ
ွိို ျျ ဖဆွိမ
ို ည္ျသူမားေား
လကခမ
ံ ႈေေျ ခေေနသည္ ျ ျစစ ဥတွိ ုးပပားလက္သ
ွိ ရ ည္！！
ＥＰＡ

ဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျင္ျလမႈဖလံျေ
ို ျရးပညာရငစာေျမးပပြဲကိုေျျ ဖဆိုမည္ျသမ်ားအားလကခံမႈေအျ ခေအ
န

(ကိုေျဘးျ မ႕ဘြင္
ိဳ
ျး)

topic

02

ဘးို ဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးအလိုပ္၏ဆဆြဲေျဆာငႈးႏျင္ျ ကိုေျဘးျ မ႕၏ေျထာကပ
ိဳ
ံမႈမ်ား
ဘွိးို တဘားျ ပိဳ စေ
ို ျစာင္ျေျရာက္ေျရးေလိုပ၏
္ ဆဆြဲေျဆာငမႈ
ဘိုးဘဘားမ်ားမ

ေျက်းဇးပါ

ဟိုေျက်းဇးြင္ျ ခင္ျးရးႏျျိုငသ ည္ျလို

လအမ်းမ်းးႏျ
ိဳ ိဳ င္ျဆက္ံပြသက္ျ ခင္ျးျ ဖင္ျ

အလိုပလ ုပ္ေျနစဥ ုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက

ြန္ုးနားလညသျ မငႈျ မင္ျြကသည္။ ြဖန္

ျ္ေျရးနည္ျးပညာသာမက

ပန္ျးခ်းႏျင္ျ ေျြးဂြစသည္ျ

ပ္ကးနပ္
် ိဳ ေျသာအလိုပ္။

ဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးျ ပငပ

စကားေျျ ပာဆိုဆက္ံေျရး

အ ခား ကဘြမ္ျးက်ငႈမ်ားလည္ျး

အရညအခ်င္ျးမ်ားးႏျင္ျ

အသံျျ
ို းျ ပိဳးႏျျိုငာက

ဂ်ပန္စာအရညအခ်င္ျး

မ်ားမာ ခိုငာပစာြြ္ေျျ မာကသည္။

ေျပ်ာျ္စရာေျကာင္ျးသည္။

ကွိေ
ို ျဘးျ မွိ႕တြင
ိဳ
ွိ ုးတဘားျ ပိဳ စိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးေလိုပလ ုပ္ျ ခင္ျး၏ ဆဆြဲေျဆာငမႈ
＜သငန္ျးသားမ်ား၏အသံ＞
လိုပငနျ
္ းပခင္ ငင္ေျျ ပာဆိုသည္ျ
ထြဲထြဲ၀င္၀င္

လိုပငန္ျးသံျိုျးေျ၀ါဟာရမ်ားကဤ
ို အြန္ျးဘြင္

သင္ ူးႏျျိုငသည္
ခြဲ
။

ဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျင္ျ

ကွိေ
ို ျဘးျ မွိ႕တြငအ
ိဳ
လပ
ို လ ုပ္င္ျးပွိို၍ေလိုပအကင
ွိို တွိ ုးြကမႈ

ယ္င္ျးကို

ေအၾကာင္ျးျ ပိဳ၍

လမႈဖလံျိုေျရးပညာရငဟ ူေျသာ

ေျနာကထပ္ ေျျ ခလမ္ျးသို႔ ဆက္ကသားမည္ျ ယ္ံျိုၾကညခက
် လ ည္ျးရလာခြဲသည္။

ကိုေျဘးျ မ႕ဘြင္
ိဳ
ဘိုးဘဘားျ ပိဳစေ
ို ျစာင္ျေျရာက္ေျရးျ၀န္ထမ္ျးမ်ားက
လိုပန
င ္ျးပခငပုင္ျးကဘြမ္ျးက်ငာက အလိုပက
အ ိုင ုးြက္ န္အ ဘြက္ ကညေျထာကပံသည္။ ကိုေျဘးျ မ႕၏ထ
ိဳ
းျ ခားေျသာ
ဘိုးဘဘားျ ပိဳစေ
ို ျစာင္ျေျရာက္ေျရးပညာရငအသအမြ္ျ ပိဳစနစက ု ေျအာင္ျ မငသ ူြို႔အဘြက္
ဘိုးဘဘားျ ပိဳစေ
ို ျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျင္ျလမႈဖလံျေ
ို ျရးပညာရငစာေျမးပပြဲကေ
ို ျအာင္ျ မငသ ညအထၾကားကာလအဘြင္
ျး
（အမ်ားဆံျျ
ို း ၅းႏျစ္）လစဥ္

ယန္ျး1ေျသာင္ျးေျထာက္ေျေပငပးျ
ံ

ခင္ျး

※ဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျင္ျလမႈဖလံျေ
ို ျရးပညာရင္ ုသညရာ ဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရး ၊
လမႈဖလံျေ
ို ျရးပညာရပနယ္ယ္
ပ ္၏ ျးႏျျိုငအ
ငံ သအမြ္ျ ပိဳ လကြ
ရ ္ျ ဖစသ ည။္ ဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျင္ျ
လမႈဖလံျေ
ို ျရးပညာရငစာေျမးပပြဲကို ေျအာင္ျ မင္ျ ခင္ျးျ ဖင္ျလိုပန
င ္ျးပခငပုင္ျးကဘြမ္ျးက်င္ ျးႏျျိုငသ ညသာမက
ဂ်ပန္၏ေျနထင္ို ငခင္ျဗဇာကိုရရးႏျျိုငသ ည္။

ဘွိးို တဘားျ ပိဳ စိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရး ျွိျင
ို ျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးျ ျင္ျပြသ က္ေျသာ
ေျနထွိင
ို ႈမ ေျထာက္ျ
ံ ခင္ျးျ ျင္ျ ပညာသငၾကားေျရးေျထာက္မႈ
ံ
ဂ်ပန္ေျရာက္ျ ပးေျနာက္ကငလ ည္ျးကညေျထာကပမႈအမ်
ံ
းမ်းက
ိဳ ိဳ ို လကခရ
ံ ရးႏျျိုငသ ည။္

●ဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျျိုငျ
ငံ ခားသားလိုပာသ းအငအားေျဘဆးေျျးႏပျျးေျထာကပံေျရးရံျျ
ို း
https://jicwels.or.jp/fcw/
●ဟ်ဂိုျိဳ မ႕ဘ
ိဳ ိုးဘဘားျ ပိဳစေ
ို ျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျျိုငျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးေျလက်င္ျေျရးစငာ
https://hyogo-ktsc.org
●ဟ်ဂိုခိဳ ရို ငက
က ်င္ျးပမည္ျဘိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျေျရာက္ေျရးးႏျျိုငျ
ငံ ခားသား၀န္ထမ္ျးအဘြက္က္ည္ယ္သည္ျ
ေျဟာေျျ ပာပပြဲသြင္ျးအခ်ကအလက္ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/hw17_000000027.html

