
Erasmus နငှ ့် ပ ူးပပေါင့်ူး၍

အဆင ့်မြင ့်ပညာကဏ္ဍတငွ့်

စြွ့်ူးပဆာင့်ရည့် မြြှင ့်တင့်မြင့်ူး

ထ ိုင့်ူး၊ မြန့်ြာ နစှ့်န ိုင့်င ံစ ူးပွာူးပရူးတ ိုူးတက့်ြှု 
အဟန  ့်အတာူးြ ာူးက ို ပက ာ့်လ ာူးန ိုင့်ြည ့် 

ပကာင့်ူးြွန့်ဆန့်ူးသစ့်သည ့် လ ြှုစွန  ့်ဥ ူးတ ထငွ့်ြှု 
အပလ အထသစ့်ြ ာူး ပ ိုြ ိုတ ိုူးတက့်လာပစရန့် 

အာူးပပူးပဆာင့်ရွက့်မြင့်ူး
စ ြံက န့်ူး ရည့်ည န့်ူး : 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

စ ြံက န့်ူး ကာလ : ၃၆လ (၁၅/၁/၂၀၂၀ ြှ ၁၄/၁/၂၀၂၃အထ )

၃ ရက့်ပန  ြှ ၅ရက့်ပန  အထ 
ပေပော့်ဝေါရ လ ၂၀၂၁ြိုနစှ့်
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ဧည ့်သည့်တ  ့်မ  ျား
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သင့်တန့်ူးအြှတ့်စဉ်(၃)                                     ပထြပန  အစ အစဉ်
ပထြပန  : တက့်ကကန ိုူးကကာူးလာပအာင့် ပစ ပဆာ့်မြင့်ူး

၂၀ ြ နစ့် ၈:၀၀ - ၈:၂၀ Birgit နငှ ့် Liliya ပဏ မနဒိါန့်ျား

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
 က့်တ  က့်လ သမူ  ျားအ ျား ကကြိိုဆိိုခြင့်ျား၊ သင့် န့်ျားဆ  မ  ျားအ ျား မိ ့်ဆက့်တပျားခြင့်ျားနငှ ့်

သင့် န့်ျားအစီအစဉ်မ  ျားကိို တဆွေျားတနွေျားခြင့်ျား။

၁၀ ြ နစ့် ၈:၂၀ - ၈:၃၀ Liliya စိ ့်ြွေန့်အ ျားခြည ့်အစ *အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*

၂၀ ြ နစ့် ၈:၃၀ - ၈:၅၀ Liliya
RECAP Trainings 

( ၁ ) နငှ ့် ( ၂ )

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
Mentimeter wordcloud (ဥပမ ) 
*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
RECAP from Trainings ( ၁ ) နငှ ့် ( ၂ )

၁၀ ြ နစ့် ၈:၅၀ - ၉:၀၀ Liliya
ဤသင့် န့်ျား ွေင့် ပိို  ြ မည ့်

အတ က င့်ျားအ  

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
ဤသင့် န့်ျား၏ အဓိက အတ က င့်ျားအ  အတပေါ် ရှင့်ျားလင့်ျားခြင့်ျား (မ  ကိ )

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၀ ြ နစ့်)

၃၀ + ၂၀ ြ နစ့် ၉:၁၀ -၁၀:၀၀
Monique နငှ ့်

Margo နငှ ့် Liliya
Dutch Case

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
Case Tony : တစ တဆ ့်နိိုျားဆွေခြင့်ျား / အတ က င့်ျားအြ က့်မ  ျား

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၀ ြ နစ့်)

၆၀ ြ နစ့် ၁၀:၁၀-၁၁:၁၀
Margo နငှ ့်

Monique
Anne Miltenburg

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
Brand  ဆံပိ့်   ျားရှိခြင့်ျား

၁၅ ြ နစ့် ၁၁:၁၀-၁၁:၂၅ Nicoline Canvas # 2
*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
“Mural” မိ ့်ဆက့်

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၅ ြ နစ့်)

၃၀ + ၁၅ ြ နစ့် ၁၁:၄၀-၁၂:၄၀ Stifani နငှ ့် Liliya Dutch Case *အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*

၂၀ ြ နစ့်
၁၂:၄၀ -
၁၃:၀၀

BUas

အြွေ ွဲ့
နဂိံိုျားြ ြိုပ့်

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
အြွေ ွဲ့မ  ျားအ ျားလံိုျား ဗဟိိုြန့်ျားမကကျီား၌ ခပန့်လည့်စိုတ ျား န့်။ သင့် န့်ျားပိို  ြ သမူ  ျားမှ ပ မတန   ွေင့်

တဆ င့် ွေက့်ြ  သည့်မ  ျားကိို အက ဉ်ျားြ ံြိုျား င့်ခပပပီျား သင့်ြန့်ျားစ မ  ျား နဂိံိုျားြ ြိုပ့်တခပ  က ျား



သင့်တန့်ူးအြှတ့်စဉ်(၃)                                     ဒိုတ ယပန  အစ အစဉ်

ဒိုတ ယပန  : ပစ ူးကကွ့်ရှာပေွမြင့်ူး၊ က ိုယ့်ပ ိုင့်လိုပ့်ငန့်ူးအြှတ့်တဆံ ပ့်ထာူးရှ မြင့်ူး၊ က ူးလ ူးဆက့်သယွ့်မြင့်ူး၊ ပံိုဝတတ ြိုြ ာူးပမပာပဟာမြင့်ူး

၁၀ ြ နစ့် ၈:၀၀ - ၈:၁၀ Margo / Monique ပဏ မနဒိါန့်ျား

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
 က့်တ  က့်လ သမူ  ျားအ ျား ခပန့်လည့်ကကြိိုဆိိုနှု ့်ြွေန့်ျားဆက့်ခြင့်ျားနငှ ့် ဒို ယိတန  အစီအစဉ်မ  ျား

တဆွေျားတနွေျားခြင့်ျား။

၁၅ ြ နစ့် ၈:၁၀ - ၈:၂၅ Margo / Monique စိ ့်ြွေန့်အ ျားခြည ့်ခြင့်ျား သင့် န့်ျားသ ျားမ  ျား၏ စိ ့်ြွေန့်အ ျားကိို  က့်သန့်လ တစသည ့် လှုပ့်ရှ ျားတဆ င့် ွေက့်မှုမ  ျား လိုပ့်တဆ င့်ခြင့်ျား။

၄၅ + ၁၅ ြ နစ့် ၈:၂၅ - ၉:၂၅

တမ င့်တက င့်ျားစံဟနိ့်ျား

 န့်ျားပင့်တက ျား ွေ 

 ည့်တ  င့်သူ

တဒသ ွေင့်ျားတ ျား  

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
ခမန့်မ နိိုင့်ငမံှ အတ က င့်ျားအခြင့်ျားအ  

 န့်ျားပင့်တက ျား ွေ 

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၅ ြ နစ့်)

၈၀ ြ နစ့် ၉:၄၀ -၁၁:၀၀ Margo မ က့်န ှြံိုျားဇ  ့်လမ့်ျား Mural and Break-out Rooms

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၅ ြ နစ့်)

၉၀ ြ နစ့် ၁၁:၁၅ - ၁၂:၄၅ Monique/ Geoff

ကိိုယ့်ပိိုင့်လိုပ့်ငန့်ျားအမှ ့် ံဆပိ့်

  ျားရိှခြင့်ျားအတပေါ် တ ွေျားတ  ခြင့်ျား

ကင့်ျားဗ ့်စ မ က့်န ှ # 2

Mural and Break-out Rooms

၁၅ ြ နစ့် ၁၂:၄၅ - ၁၃:၀၀ BUas အြွေ ွဲ့ နဂိံိုျားြ ြိုပ့်

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
အြွေ ွဲ့မ  ျားအ ျားလံိုျား ဗဟိိုြန့်ျားမကကျီား၌ ခပန့်လည့်စိုတ ျား န့်။ သင့် န့်ျားပိို  ြ သမူ  ျားမှ ဒို ယိတန   ွေင့်

ခပြိုလိုပ့်တဆ င့် ွေက့်ြ  သည့်မ  ျား အက ဉ်ျားြ ံြိုျား င့်ခပပပီျား သင့် န့်ျားဒို ယိတန  ပပီျားဆံိုျားခြင့်ျား



သင့်တန့်ူးအြှတ့်စဉ်(၃)                                     တတ ယပန  အစ အစဉ်

တတ ယပန  : လ ြှုပရူးရာ အက  ြိုူးသက့်ပရာက့်ြှု

၁၀ ြ နစ့် ၈:၀၀ - ၈:၁၀ Liliya နငှ ့် Stifani ပဏ မနဒိါန့်ျား
*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
 က့်တ  က့်လ သမူ  ျားအ ျား ခပန့်လည့်ကကြိိုဆိိုနှု ့်ြွေန့်ျားဆက့်ခြင့်ျားနငှ ့်   ယိတန  အစီအစဉ်မ  ျား တဆွေျားတနွေျားခြင့်ျား။

၁၅ ြ နစ့် ၈:၁၀ - ၈:၂၅ Liliya နငှ ့် Stifani စိ ့်ြွေန့်အ ျားခြည ့်ခြင့်ျား သင့် န့်ျားသ ျားမ  ျား၏ စိ ့်ြွေန့်အ ျားကိို  က့်သန့်လ တစသည ့် လှုပ့်ရှ ျားတဆ င့် ွေက့်မှုမ  ျား လိုပ့်တဆ င့်ခြင့်ျား။

၃၀ + ၂၀ ြ နစ့် ၈:၂၅ - ၉:၁၅
Mrs. Ploychatc

hanok Viriyatho

nphan

တဒသ ွေင့်ျားတ ျား  
*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
 ိိုင့်ျားနိိုင့်ငမံှ အတ က င့်ျားအခြင့်ျားအ  ဇ  ့်လမ့်ျား စ့် ပ့်၊ TOM CASAVA Co., Ltd.

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၅ ြ နစ့်)

၉၀ ြ နစ့် ၉:၃၀ -၁၁:၀၀
Prof. Nicholas 

Ind - ဧည ့်ပိို  ြ သူ

လမူှုတ ျား  

အက ိြိုျားသက့်တ  က့်မှု

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
အခပန့်အလနှ့် တဆွေျားတနွေျား တများခမန့်ျား တခပ ဆိိုခြင့်ျားကဏ္ဍ

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၅ ြ နစ့်)

၃၀ ြ နစ့် ၁၁:၁၅ - ၁၁:၄၅ Liliya နငှ ့် Stifani

လမူှုတ ျား  

အက ိြိုျားသက့်တ  က့်မှု

 ိိုင့်ျား  ခြင့်ျား / အက ခြ ့်ခြင့်ျား

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
အတ ွေတ ွေခြံြိုငံိုသံိုျားသပ့်ခြင့်ျားနငှ ့် အသံိုျားခပြိုမည ့် Tool အ ျား စမ့်ျားသပ့်ခြင့်ျား

၂၅ + ၃၀ ၁၁:၄၅ - ၁၂:၄၀ Liliya နငှ ့် Stifani တလ က င ့်ခြင့်ျား
*ဗဟိိုြန့်ျားမကကျီားနငှ ့် သျီားခြ ျားအြန့်ျားငယ့်မ  ျား ွေင့် ြွေ ပပီျား  က့်တ  က့် န့်*
သျီားသန  ့်အြွေ ွဲ့မ  ျား ြွေ ပပီျား အသံိုျားြ မည ့် Tool ခြစ့်တသ “Mural”အ ျား စမ့်ျားသပ့်အသံိုျားခပြိုခြင့်ျား

၁၂:၄၀ - ၁၃:၀၀
အြွေ ွဲ့၊ BUas နငှ ့်

Birgit

နဂံိိုျားြ ြိုပ့်နငှ ့် အြမ့်ျားအန ျား

ပိ ့်သမိ့်ျားခြင့်ျား

*အတ ွေတ ွေကဏ္ဍ*
အြွေ ွဲ့မ  ျားအ ျားလံိုျား ဗဟိိုြန့်ျားမကကျီား၌ ခပန့်လည့်စိုတ ျား န့်။ သင့် န့်ျားပိို  ြ သမူ  ျားမှ   ယိတန   ွေင့်

ခပြိုလိုပ့်တဆ င့် ွေက့်ြ  သည့်မ  ျား အက ဉ်ျားြ ံြိုျား င့်ခပပပီျား သင့် န့်ျားအြမ့်ျားအန ျားပိ ့်သမိ့်ျားခြင့်ျား၊ အြမ့်ျားအန ျား

တက က့်နှု ့်ြ က့်မ  ျား



ကစ ျား ကပါစိို  
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မပန့်လည့်အနစှ့်ြ ြိုပ့်တင့်မပမြင့်ူး

လိုပ့်ငန့်ျားစွေမ့်ျား ည့်ခပည ့် မှု

/ ကိုန့်က စ ိ ့်မ  ျား

 န့်ြိိုျား စ့်ြိုြန့် ီျားခြင့်ျား

<
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လ ြှုစ ူးပွာူးဆ ိုင့်ရာကင့်ူးဗတ့်စာြ က့်နာှ

ပစ ူးကကွ့်
ရှာပေွမြင့်ူးနငှ ့်
က ူးလ ူး
ဆက့်သယွ့်မြင့်ူး

မေန  ့်မေ ူးမြင့်ူး

✓

ထိုတ့်ကိုန့် / 
ဝန့်ပဆာင့်ြှုနငှ ့်
ယင့်ူးတ ို  ၏
တန့်ေ ိုူး
အဆ ိုမပြိုမြင့်ူး

✓

ပပ ြိုင့်ဘက့်ြ ာူး

✓

စာူးသံိုူးသ ဆ ိုင့်ရာ
အစ တ့်အပ ိုင့်ူး
ြ ာူး

ကိုန့်က စရ တ့်ေဲွွဲ့စည့်ူးပံို ဝင့်ပငစွ ူးဆင့်ူးြှုြ ာူး

✓

✓

✓
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လ ြှုစ ူးပွာူးဆ ိုင့်ရာကင့်ူးဗတ့်စာြ က့်နာှ

ပစ ူးကကွ့်ရှာပေွမြင့်ူးနငှ ့်

က ူးလ ူးဆက့်သယွ့်မြင့်ူးwill 
you need?

မေန  ့်မေ ူးမြင့်ူး ထိုတ့်ကိုန့် /ဝန့်ပဆာင့်ြှုနငှ ့်
၄င့်ူးတ ို  ၏ တန့်ေ ိုူး
အဆ ိုမပြိုမြင့်ူး

ပပ ြိုင့်ဘက့်ြ ာူး စာူးသံိုူးသ ဆ ိုင့်ရာ
အစ တ့်အပ ိုင့်ူးြ ာူး

ကိုန့်က စရ တ့်ေဲွွဲ့စည့်ူးပံို ဘဏ္ဍာပရူးစ ူးဆင့်ူးြှုြ ာူး

• မည့်သ ူိို  သည့်
သင ့်တြ က့်သည့်မ  ျား
ခြစ့်သနည့်ျား။

• (အသက့်၊ ပမိြိုွဲ့သ ျား/ ွေ သ ျား၊
မိသ ျားစို အဆင ့်အ န့်ျား၊ လငိ့်၊
ပည တ ျားအဆင ့်၊ စသည့်..)

•  ိိုသ ူိို  သည့် သင ့်သ င့်ျား
အြ က့်အလက့်ကိို
မည့်သည ့်တန  မှ  ရှိမည့်နည့်ျား။

• မည့်သည့်ကိို အတခြြံ၍
 ိိုသ ူိို  သည့်  ယ့်ယ ူန့်
ဆံိုျားခြ ့် ကသနည့်ျား။

• ……

•သင ့် ို ့်ကိုန့်/  န့်တဆ င့်မှု၏
အဂဂ ါ ပ့်မ  ျားမှ 
အဘယ့် ိို  နည့်ျား။
•သင ့် ို ့်ကိုန့်/  န့်တဆ င့်မှု၏
အဓိကအြ က့်မှ 
အဘယ့်နည့်ျား။
•သင ့် ို ့်ကိုန့်၌ မည့်သိို  တသ 
ပစစည့်ျားအမ ိြိုျားအစ ျား၊
 န့်တဆ င့်မှု ွေင့် မည့်သိို  တသ 
 န့်တဆ င့်မှုမ ိြိုျား ပါရှိသနည့်ျား။
• အခြ ျားသမူ  ျားနငှ ့်
ကွေ  က့်တနတသ မည့်သိို  တသ 
 ို ့်ကိုန့်/ န့်တဆ င့်မှုကိို
သင့်တပျားအပ့်ပါသနည့်ျား

•…….

• မခြစ့်မတန ကိုန့်က မည ့်အ  မ  ျားမှ အဘယ့် ိို  နည့်ျား။ (လ၊ူ  ို ့်လိုပ့်မှု၊
ခြန  ့်ခြ ျားတ ျား၊ ဒဇိီိုင့်ျား၊ ကိုန့်ပစစည့်ျား၊ နည့်ျားပည ၊ စသည့်…)

• သင ့် ို ့်ကိုန့်/ န့်တဆ င့်မှု န့်ြိိုျားကိို အဓိကတပျားအပ့်တနသည့်မှ 
အဘယ့် ိို  နည့်ျား။

• မည့်သိို  တသ  န့်ြိိုျားရှိမှုမ ိြိုျားအတပေါ် စ ျားသံိုျားသမူ  ျားက တပျားတြ /  ယ့်ယလူိို
ပါသနည့်ျား။

• သင ့်ဘဏ္ဍ တ ျား င့်ျားခမစ့်မ  ျားမှ အဘယ့် ိို  နည့်ျား။
• မည့်သိို  တသ နည့်ျားလမ့်ျားပံိုစံမ ိြိုျားခြင ့် စ ျားသံိုျားသမူ  ျားက တပျားတြ ပါမည့်နည့်ျား။
• ကိုသိိုလ့်ခြစ့် တဆ င့် ွေက့်တပျားမှုမ ိြိုျား သင့်လိုပ့်တဆ င့်မည့်တလ ။

• …

• မည့်သိို  တသ 
အ င့်ျားအခမစ့်မ ိြိုျား
သင့်လိိုအပ့်မည့်နည့်ျား။

• သင ့်တြ က့်သည့်မ  ျားက
မည့်သိို  တသ 
လမ့်ျားတ က င့်ျားမ ိြိုျားမှ
တ  က့်ရှိလ  န့်
လိိုလ ျားပါသနည့်ျား။

• မည့်သသူည့် သင့်၏
မဟ ဗ ြိုဟ တခမ က့်
တ  က့်ပံ ပိို  တဆ င့်တပျားမည ့်
စီျားပွေ ျားဘက့် ခြစ့်မည့်နည့်ျား။

• ….

• သင့်၏  ိိုက့်ရိိုက့်
ပပိြိုင့်ဘက့်မ  ျားမှ 
မည့်သ ူိို  နည့်ျား။

• သင့်နငှ ့် သွေယ့် ိိုက့်၍
ယဉှ်ပပိြိုင့်သမူ  ျားမှ 
မည့်သ ူိို  နည့်ျား။

• သင ့်ပပိြိုင့်ဘက့်မ  ျားက
စ ျားသံိုျားသမူ  ျား၏
လိိုအပ့်ြ က့်ကိို
မည့်သိို  ခြည ့်ဆည့်ျား
တပျားသနည့်ျား။

• အမ  ျားနငှ ့်မ ူ
သင့် စ့်ဦျား ည့်ျားကွေ 

 ွေက့်က တ  င့်ျားြ / 
 န့်တဆ င့်တပျားသည့်မှ 
အဘယ့် ိို  နည့်ျား။

• သင့်မည့်သနူည့်ျား?
• သင့်ဘ လိုပ့်သနည့်ျား?
• ဒါဘ တ က င ့်

အတ ျားပါ  လ ?
• သင ့်ကိုန့်အမှ ့် ဆံပိ့်   

အနစှ့်သ  က ဘ လ ?
• ကျွန့်ိုပ့် ိို  ကိို အ ျားတပျားသူ

တ ွေက ဘယ့်သတူ ွေလ ?
• သင့်နငှ ့်ပ ့်သက့်သည ့်

မည့်သည ့်အ  ကိို
 ိိုသ ူိို  အ ျား တ ွေျားတ  
ြံစ ျားမိတစလိိုသနည့်ျား?

•  ိိုအ  ကိို သင့်မည့်က  သိို  
 ရှိနိိုင့်ပါသနည့်ျား?
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လ ြှုစ ူးပွာူးဆ ိုင့်ရာကင့်ူးဗတ့်စာြ က့်နာှ

လမူှုတ ျား  စိန့်တြေါ်မှု အက ိြိုျားြစံ ျားြွေင ့်ရှိသမူ  ျား အက ိြိုျားြစံ ျားြွေင ့်ရှိသမူ  ျား

အလ ျားအလ ရှိတသ 
 ည ့်သွေင့်ျားမှုမ  ျား

✓

စီျားပွေ ျားြက့်မ  ျား

✓

အဓိကလှုပ့်ရှ ျားတဆ င့် ွေက့်မှုမ  ျား

✓

 င့်ျားခမစ့်မ  ျား

✓

ဆနဒရှိတသ အန ဂ ့် အတခြအတန / 
 ို ့်လိုပ့်မှုမ  ျား

✓✓
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လ ြှုစ ူးပွာူးဆ ိုင့်ရာကင့်ူးဗတ့်စာြ က့်နာှ

လ ြှုပရူးရာ စ န့်ပြေါ်ြှု

• လက့်ရှိအတခြအတနမှ 
မည့်သိို  နည့်ျား။ (ကနိ့်ျားဂဏန့်ျားမ  ျား၊
ခပဿန ၏ အ မိ့်အနက့်၊
ပ  ီ င့်ဧ ိယ စသည့်..)

• ခပဿန ၏ ဇစ့်ခမစ့်မှ 
အဘယ့်နည့်ျား။

• ခပဿန ခြစ့်တစတသ 
အတ က င့်ျားမ  ျားမှ 
အဘယ့် ိို  နည့်ျား။

• တဒသ ွေင့်ျား၌
ခပဿန တခြရှင့်ျားတပျားမည ့်
နည့်ျားလမ့်ျားမ  ျား ရှိပါသလ ျား။

• ……

အက  ြိုူးြံစာူးြွင ့်ရှ သ ြ ာူး
•မည့်သ ူိို  သည့်
သင့် ည့် ွေယ့်  ျားသည ့်
အက ိြိုျားြံစ ျားြွေင ့်ရှိသမူ  ျား
ခြစ့်သနည့်ျား။ (အသက့်၊ လငိ့်၊
တန  တဒသ၊ ပည အဆင ့်၊
အလိုပ့်အတ ွေွဲ့အ ကြံို၊
အမိ့်တ  င့်ရှိမရှိ၊
အခြ ျားတြ င့်တဒျားရှင့် / လမူှုတ ျား
အြွေ ွဲ့အစည့်ျားမ  ျား ွေင့်
မှ ့် မ့်ျား င့်  ျားခြင့်ျား ရှိ/မရှိ) 
• ိိုသ ူိို  ၏ လိိုအပ့်ြ က့်မ  ျားမှ 
အဘယ့်နည့်ျား။

•….

အက  ြိုူးြံစာူးြွင ့်ရှ သ ြ ာူး
အလာူးအလာရှ ပသာထည ့်သငွ့်ူးြှု
• သင့်၏ အဓိက

လှုပ့်ရှ ျားတဆ င့် ွေက့်မှုမ  ျားမှ 
အဘယ့် ိို  နည့်ျား။

• ၄င့်ျား ိို  အနက့်မှ မည့်သည့် ိို  သည့်
သင့်၏ အက ိြိုျားြံစ ျားြွေင ့်ရှိသမူ  ျား
အ ွေက့် ခြစ့်ပါသနည့်ျား။

• …..

စ ူးပွာူးေက့်ြ ာူး
• မည့်သိို  တသ 

လမူှုစီျားပွေ ျားြက့်မ  ျားနငှ ့်
သင့်ပူျားတပါင့်ျားတဆ င့် ွေက့်
လိိုပါသနည့်ျား။

• မည့်သိို  တသ 
စီျားပွေ ျားတ ျားမိ ့်ြက့်မ  ျားကိို
သင့်လိိုအပ့်သနည့်ျား။

• မည့်သိို  တသ 
အသင့်ျားအြွေ ွဲ့မ  ျား ွေင့် သင့်
ပါ င့်မည့်နည့်ျား။

• မည့်သိို  တသ နည့်ျားပည မ ိြိုကိို
 ိိုသ ူိို  က တပျားမည့်နည့်ျား။

• သင ့်မိ ့်ြက့်မ  ျားနငှ ့်
ဆက့်ဆတံ ျားကိို သင့်မည့်က  သိို  
 ည့်တဆ က့်မည့်နည့်ျား။

• …. 

အဓ ကလှုပ့်ရှာူးပဆာင့်ရွက့်ြှုြ ာူး

• သင့်၏အဓိက လှုပ့်ရှ ျားတဆ င့် ွေက့်မှုမ  ျားမှ အဘယ့် ိို  နည့်ျား။
• သင့် အဓိက လှုပ့်ရှ ျားတဆ င့် ွေက့်မှုမ  ျားအနက့်မှ အဘယ့် ိို  သည့် သင့်၏

အက ိြိုျားြံစ ျားြွေင ့်ရှိသမူ  ျားအ ွေက့် ခြစ့်သနည့်ျား။

• …

အရင့်ူးအမြစ့်ြ ာူး
• မည့်သည ့်လူ  စွေမ့်ျားအ ျားအ င့်ျားအခမစ့်မ ိြိုျားကိို သင့်လိိုအပ့်မည့်နည့်ျား။
• မည့်သည ့်ပစစည့်ျားအ င့်ျားအခမစ့်မ ိြိုျားကိို သင့်လိိုအပ့်မည့်နည့်ျား။
• မည့်သည ့်ဘဏ္ဍ တ ျားအ င့်ျားအခမစ့်မ ိြိုျားကိို သင့်လိိုအပ့်မည့်နည့်ျား။
• မည့်သည ့်နည့်ျားပည အ င့်ျားအခမစ့်မ ိြိုျားကိို သင့်လိိုအပ့်မည့်နည့်ျား။

• ….

ဆနဒရှ ပသာအနာဂတ့်အပမြအပန / ထိုတ့်လိုပ့်ြှုြ ာူး

• သင့်ဦျား ည့်က အက ိြိုျားြံစ ျားြွေင ့် တစလိိုတသ သ ူိို  ၏
မည့်သိို  တသ လိိုအပ့်ြ က့်ကိို သင့်ခြည ့်ဆည့်ျားမည့်နည့်ျား။

• သင့်အက ိြိုျားြံစ ျားြွေင ့် တစလိိုတသ သမူ  ျား၏ မည့်သည ့်
ခပဿန /မ  ျားကိို သင့်တခြရှင့်ျားတပျားမည့်နည့်ျား။

• မည့်သိို  တသ နက့် ပ့်ြ ိ ့်ဆက့်မှု (သိို  ) တဂဟစနစ့်ကိို
ြန့် ျီားမည့်နည့်ျား။

• …
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၁၀ မိနစ့်
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၁၀ မိနစ့်
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၁၅ မိနစ့်
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န ဂံိုူးြ ြိုပ့်
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Erasmus နငှ ့် ပ ူးပပေါင့်ူး၍

အဆင ့်မြင ့်ပညာကဏ္ဍတငွ့်

စြွ့်ူးပဆာင့်ရည့် မြြှင ့်တင့်မြင့်ူး

ထ ိုင့်ူး၊ မြန့်ြာ နစှ့်န ိုင့်င ံစ ူးပွာူးပရူးတ ိုူးတက့်ြှု 
အဟန  ့်အတာူးြ ာူးက ို ပက ာ့်လ ာူးန ိုင့်ြည ့် 

ပကာင့်ူးြွန့်ဆန့်ူးသစ့်သည ့် လ ြှုစွန  ့်ဥ ူးတ ထငွ့်ြှု 
အပလ အထသစ့်ြ ာူး ပ ိုြ ိုတ ိုူးတက့်လာပစရန့် 

အာူးပပူးပဆာင့်ရွက့်မြင့်ူး
စ ြံက န့်ူး ရည့်ည န့်ူး : 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

စ ြံက န့်ူး ကာလ : ၃၆လ (၁၅/၁/၂၀၂၀ ြှ ၁၄/၁/၂၀၂၃အထ )

၃ ရက့်ပန  ြှ ၅ရက့်ပန  အထ 
ပေပော့်ဝေါရ လ ၂၀၂၁ြိုနစှ့်
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